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جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )5038ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س( )7ت�شرين الأول 2021

�شبكة من تيارات وحركات �صغيرة مغمورة لل�سيطرة على �أكثر الدوائر االنتخابية

 182مر�شح ًا من "�أحزاب الظل" يعملون
لجمع الأ�صوات ل�صالح  3قوى ُ�سنية

 بغداد /تميم الح�سن
ت�ب�رز يف بغ ��داد وم ��دن �شم ��ال العا�صم ��ة 5

حتالف ��ات وح ��ركات �سيا�سية تو�ص ��ف بانها
ُ�سني ��ة ،لكنه ��ا يف احلقيقة ت ��ذوب �أحدها يف
الآخر لتكون املح�صلة  3تيارات فقط.
ودف ��ع نظ ��ام الدوائ ��ر املتع ��ددة ال ��ذي تقوم
علي ��ه االنتخابات اخلام�س ��ة للربملان ،القوى
ال�سيا�سي ��ة اىل "االلتفاف" بح�سب مراقبني،
عل ��ى النظ ��ام وت�شكي ��ل مالح ��ق له ��ا خ ��ارج

التحالفات جلمع الأ�صوات.
ه ��ذه املالحق ي�ص ��ل عدده ��ا يف  5حمافظات
اىل نح ��و  20تي ��ارا وحزب ��ا ،ويرج ��ح م ��ن
تاري ��خ وعالقات ر�ؤ�ساء تل ��ك االحزاب بانها
اذرع للتحالفات الكبرية.
وق�س ��م قان ��ون االنتخاب ��ات اجلدي ��د الب�ل�اد
�إىل  83دائ ��رة انتخابي ��ة .و�سي�ش ��ارك فيه ��ا
 21حتالف ��ا و 167حزب ��ا منه ��ا � 58ضم ��ن
التحالف ��ات ،فيما كان ع ��دد املر�شحني 3249
مر�شحا بينهم  951امر�أة.

وحت ��اول الق ��وى التي تو�ص ��ف بال�سنية يف
�شم ��ايل وغربي الب�ل�اد يف ه ��ذه االنتخابات
الت ��ي �ستج ��رى الأحد املقب ��ل� ،إع ��ادة ترميم
�صورته ��ا الت ��ي اهت ��زت ب�أعق ��اب ظه ��ور
"داع�ش" يف .2014
ويق ��ود رئي� ��س الربمل ��ان (املنح ��ل) حمم ��د
احللبو�س ��ي واح ��دة م ��ن الق ��وى ال�سيا�سية
اجلدي ��دة يف تل ��ك املناط ��ق ،والت ��ي ت�أمل ان
ت�سحب الب�ساط من حتت �أقدام املناف�سني.
خ�صو�صا وان املناف�سني يف االنبار ونينوى

 التفا�صيل �ص3

 بغداد /المدى

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��م�����ش��ت��رك��ة ت��ع��ل��ن ال��ج��اه��زي��ة وتنفي
وجود مراكز اقتراع خارج ال�سيطرة
 بغداد /فرا�س عدنان
نف ��ت قي ��ادة العليم ��ات امل�شرتك ��ة� ،أم� ��س
الأربع ��اء ،وج ��ود مراك ��ز اق�ت�راع خ ��ارج
�سيطرة الدولة ،م�ؤكدة البدء بتطبيق اخلطة
حلماية االنتخاب ��ات ،م�شددة على �أن القوات
الأمني ��ة و�صلت �إىل �أعل ��ى درجات اجلاهزية
للقي ��ام بواجباته ��ا يف هذا ال�ش� ��أن ،وك�شفت

يف الوق ��ت ذاته عن تكلي ��ف القوات اخلا�صة
العراقية بنقل وحماية املراقبني الدوليني.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م القي ��ادة حت�س�ي�ن
اخلفاج ��ي يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن
"اخلط ��ة الأمني ��ة اخلا�ص ��ة باالنتخابات قد
مت الب ��دء بو�ضعه ��ا قب ��ل نح ��و ثالث ��ة �أ�شهر،
و�شمل ��ت �آلية نقل �صناديق االقرتاع ،وتهيئة
املخازن ف�ض ًال عن الأطواق الأمنية".

فخري كريم ي�ستقبل ال�سفير الكويتي

و�ص�ل�اح الدي ��ن ودي ��اىل وحت ��ى يف كركوك
املتع ��ددة االع ��راق ،ه ��ي تي ��ارات �شيعي ��ة
وف�صائ ��ل ظه ��رت يف مع ��ارك التحري ��ر م ��ن
التنظيم املتطرف.
احللبو�سي ال ��ذي يخو�ض االنتخابات �ضمن
حتال ��ف تق ��دم ،ترتب ��ط به ع ��دة �أح ��زاب من
خ�ل�ال البح ��ث يف قائمة التي ��ارات املتناف�سة
باالنتخاب ��ات التي �ستج ��ري يف  10ت�شرين
الأول املقبل.

قوات خا�صة عراقية تتولى نقل وحماية المراقبين الدوليين على االنتخابات

وتابع اخلفاجي� ،أن "جه ��د ًا كبري ًا قد بذلناه
طيلة امل ��دة املا�ضية على ه ��ذا اجلانب ،وذلك
مب�شارك ��ة الق ��وات الع�سكري ��ة والأمني ��ة يف
جميع املحافظات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "البع� ��ض م ��ن املالحظات قد
رافق ��ت عملي ��ة نق ��ل ال�صنادي ��ق �إىل �أماكنها
املخ�ص�ص ��ة قب ��ل االق�ت�راع ،مت جتاوزه ��ا
و�أ�صبحن ��ا مهيئ�ي�ن لفر� ��ض احلماي ��ة عل ��ى

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

االنتخاب ��ات ،وا�ستفدن ��ا كثري ًا م ��ن املمار�سة
الأمنية التي جرت قبل �أيام".
وحت ��دث اخلفاج ��ي ،ع ��ن "تخ�صي� ��ص �أكرث
م ��ن � 250أل ��ف منت�سب م ��ن وزارت ��ي الدفاع
والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى حلماية
االنتخاب ��ات" ،متابع� � ًا �أن "ه ��ذه الق ��وات قد
بد�أت فعلي ًا بتطبيق اخلطة واالنت�شار".

ا�ستقب ��ل فخ ��ري ك ��رمي رئي� ��س م�ؤ�س�سة امل ��دى للإعالم
والثقاف ��ة والفن ��ون� ،أم� ��س الأربعاء يف منزل ��ه مبدينة
بغ ��داد ،ال�سف�ي�ر الكويت ��ي يف الع ��راق �س ��امل غ�ص ��اب
الزمانان بح�ض ��ور امل�ست�شار �صالح البناي نائب رئي�س
البعثة الكويتية.
وجرى يف اللقاء بح ��ث الأو�ضاع العامة يف البالد ويف
املنطقة وتقييم اال�ستعدادات لالنتخابات الربملانية التي
�ستنطل ��ق يوم االح ��د املقبل ،وما �ستف ��رزه النتائج التي
ي�ؤمل ان ت�صب يف م�صلحة املواطن العراقي.
كم ��ا بحث اللقاء العالقات بني البلدي ��ن ال�شقيقني و�آفاق
تطوره ��ا يف املج ��االت املختلفة ،والدعم ال ��ذي يحتاجه
الع ��راق لإعادة الإعمار يف املدن التي حت ّررت من داع�ش
وال ��دور ال ��ذي ميك ��ن �أن تقدم ��ه دول ��ة الكوي ��ت يف هذا
املجال .وتناول �أهمية انفتاح العراق على دول اجلوار.

من جانبه �أكد ال�سفريالكويتي اهتمامه بتعزيز العالقات
الثنائي ��ة واالرتقاء به ��ا يف خمتلف امليادي ��ن ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية .
و�أعرب رئي�س م�ؤ�س�سة املدى عن تطلع ال�شعب العراقي
�إىل امل�ساهم ��ة الفعال ��ة لال�شق ��اء يف الكوي ��ت يف دع ��م
كل م ��ا من �ش�أنه جت ��اوز العراق ملا يحيط ب ��ه من �أزمات
و�صعوب ��ات وا�ستنها� ��ض مقومات معافات ��ه وال�سري به
نحو ا�ستكم ��ال بُنى الدولة وم�ؤ�س�ساته ��ا الدميقراطية.
من جهت ��ه �أعرب ال�سف�ي�ر الكويتي عن �سعادت ��ه باللقاء،
مذك ��ر ًا بالعالقات االخوية بني البلدين وال�شعبني .و�أكد
ال�سف�ي�ر الزمان ��ان عل ��ى �سيا�س ��ة الت�ضام ��ن وال�صداق ��ة
والتع ��اون املثم ��ر واملعونة النزيهة للع ��راق ،وثمن دور
رئي� ��س جمل�س الوزراء العراق ��ي م�صطفى الكاظمي يف
حر�ص ��ه على ايج ��اد �أر�ضي ��ة �إيجابية لتمت�ي�ن العالقات
الثنائي ��ة م ��ع دول اجل ��وار وتو�سي ��ع ميادي ��ن التعاون
بينها.

ر�شيد الخ ّيون يكتب:

 التفا�صيل �ص2

ِ�إك�سبو :ازدهار المر�أة ..ازدهار الب�شريَّة
عالء المفرجي يكتب:

الحرب بمنظار اوليفر �ستون

6
7

�أ�سو�شييتدبر�س :غالبية ناخبي العراق من جيل
�شاب محبط ال يقتنع بوعود المر�شحين
 ترجمة  /حامد �أحمد

�شغف اال�ستماع اىل الراديو مل ينته ..رجل ي�صلح اجهزة الراديو القدمية يف �سوق هرج و�سط بغداد ..عد�سة  :حممود ر�ؤوف

توقعات :ال موازنة في 2022
والحكومة الجديدة لن تعتمد
الم�سودة الحالية
بغداد � /سيف عبداهلل
ا�ستبعدت اللجنة املالية النيابية �إقرار موازنة مالية للعام املقبل ،فيما اعترب
اقت�صادي ��ون �أن احلكوم ��ة اجلدي ��دة �ستعم ��ل عل ��ى اهمال م�س ��ودة م�شروع
قانون املوازنة احلايل.
و�أك ��د ع�ضو اللجنة املالية النيابي ��ة ميثاق احلامدي �أن "االو�ضاع تتجه اىل
تك ��رار ماح ��دث ع ��ام  2014حيث مل تكن هن ��اك موازنة مالي ��ة ب�سبب ت�أخر
ت�شكيل احلكومة يف ذاك الوقت".
ورج ��ح احلامدي� ،أن "يت ��م التعامل مع موازن ��ة  2022كما حدث يف 2014
و ،2020ك ��ون جمل�س النواب قد انه ��ى مدته الت�شريعية ،وهو ما ي�ؤدي اىل
اعتم ��اد االنفاق ب�صيغة ( )12 /1ل�صرف الروات ��ب وت�سيري الأمور اليومية
فقط".
واو�ضح �أن "اجلميع متفائل بان نتائج االنتخابات �ستعلن بعد � 24ساعة من
اجرائها ،والأحزاب الكبرية متفائلة بانها �ست�شكل الكتلة الأكرب وتذهب اىل
حتالفات رتبتها م�سبقا فيما بينها".
 التفا�صيل �ص2

عن ��د قاعة فن ��دق يف مدين ��ة الب�صرة يق ��ف مر�شح �شاب
لأحد القوائم االنتخابية من بني مر�شحني �آخرين �ضمن
دائرته االنتخابية وهو يخاطب جمعا من احل�ضور ،من
بينه ��م م�ستقلون و�آخرون متفائلون جا�ؤوا من �ساحات
االحتجاج التي عم ��ت ال�شوارع قبل �سنتني مبتظاهرين
غا�ضب�ي�ن �ضد ارتفاع مع ��دالت البطال ��ة وف�ساد حكومي
وغياب خدمات �أ�سا�سية من بينها الكهرباء واملاء.
قال املر�شح خماطبا جمع الناخبني انه اذا ما مت انتخابه
فان ��ه �سيب ��ذل ق�ص ��ارى جهده م ��ن اجل حقوقه ��م ،ولكن
وعلى نحو غري متوقع وقف احد احل�ضور مقاطعا كالم
املر�ش ��ح بالقول�" :أنت تر�سم �أح�ل�ام وردية لنا ،ولكنني

غري مقتنع بالت�صويت لك" ،وتبع ذلك ت�صفيق احل�ضور
له.
ه ��ذا امل�شه ��د ي�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى ال�صعوب ��ات الت ��ي
�سيواجهه ��ا املر�شح ��ون يف اقن ��اع الناخب�ي�ن للت�صويت
له ��م .انه ��م يخاطبون جي�ل�ا �شابا حمبط يائ� ��س ،ي�شكل
الن�سب ��ة الأكرب من تعداد نفو� ��س البلد ،من اجل اقناعهم
بالعملي ��ة االنتخابي ��ة الت ��ي �شابته ��ا �سابق ��ا حم ��اوالت
تالعب وتزوير.
الرتاخ ��ي عن الت�صويت وانعدام الثقة �أمران منت�شران،
وان ق�سم ��ا من نف�س الن�شط ��اء امل�ؤيدين للإ�صالح الذين
�أدت احتجاجاته ��م لإقامة هذه االنتخاب ��ات يدعون الآن
ملقاطعتها بعد �سل�سلة من عمليات ترهيب وقتل.
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الحكومة تتحول �إلى �صالحيات "ت�صريف الأعمال"

البرلمان ي�سدل ال�ستار على دورته الحالية بعد منت�صف ليلة اليوم
 بغداد /نب�أ م�شرق
ي�س ��دل جمل�س الن ��واب احل ��ايل ال�ستار
عل ��ى ال ��دورة احلالي ��ة يف ال�ساع ��ة 12
لي ًال ،فيما تتحول احلكومة �إىل ت�صريف
مهام يومي ��ة� ،أي منقو�صة ال�صالحيات،
ب�إج ��راء �أجربت الق ��وى ال�سيا�سية على
اتخ ��اذه بالتزام ��ن م ��ع االحتجاج ��ات
ال�شعبية التي انطلقت يف ت�شرين الأول
من عام .2019
ويق ��ول النائب �سليم همزة ،يف ت�صريح
�إىل (امل ��دى)� ،إن "ال�ساع ��ة  12م ��ن ليلة
اليوم اخلمي�س على اجلمعة ،هو املوعد
الر�سم ��ي حل ��ل الربمل ��ان تطبيق� � ًا لق ��رار
اتخذه يف �آذار املا�ضي".

و�أ�ض ��اف همزة� ،أن "ح ��ل الربملان يعني
انتهاء الدورة النيابية احلالية ،وننتظر
م ��ا ت�سف ��ر عنه نتائ ��ج االنتخاب ��ات التي
�سوف جتري يوم الأحد املقبل ،لت�شكيل
برملان جديد".
و�أ�شار� ،إىل �أن "الد�ستور العراقي النافذ
مين ��ع اللجوء �إىل االنتخابات مع وجود
جمل� ��س النواب ،م ��ا يقت�ض ��ي �أن تنتهي
�أعماله� ،إما بانتهاء الدورة وهو الطريق
االعتيادي� ،أو عن طريق حله".
ولفت همزة� ،إىل �أن "احلكومة ،ومبجرد
ح ��ل الربمل ��ان لنف�س ��ه� ،ستتح ��ول �إىل
ت�صريف مهام يومية وهو �أمر ن�ص عليه
الد�ستور العراقي يف املادة  64منه".
وم�ض ��ى هم ��زة� ،إىل �أن "التح ��ول �إىل

ت�صريف الأعمال ،يعن ��ي �أن احلكومة ال
ت�ستطي ��ع �إبرام املعاه ��دات �أو االتفاقات
الدولي ��ة �أو �ص ��رف املوازن ��ة كامل ��ة �إىل
�أن يت ��م ت�شكيل حكومة جديدة يف �ضوء
االنتخابات".
م ��ن جانبه ،قال النائب حمم ��د كامل �أبو
الهي ��ل ،يف حديث �إىل (املدى)� ،إن "قرار
حل الربملان م ��ا زال نافذ ًا ،كونه ا�شرتط
�أن جت ��رى االنتخاب ��ات يف العا�ش ��ر من
ال�شهر احلايل".
و�أ�ضاف �أبو الهيل� ،أن "جميع املعطيات
ت�ؤك ��د �أن االنتخابات �س ��وف جتري يف
موعده ��ا ،وه ��ذا يعن ��ي �أن ق ��رار احل ��ل
ينبغي تنفيذه".
ون ��وّ ه� ،إىل �أن "احل ��ل ال يحت ��اج �إىل

جل�سة جديدة ملجل�س النواب ،كونه نافذ
ومت الت�صويت علي ��ه بالأغلبية املطلوبة
يف وق ��ت �سابق ،واكت�س ��ب جميع �آثاره
الد�ستورية والقانونية".
و�أو�ض ��ح �أب ��و الهي ��ل� ،أن "احلكوم ��ة،
وبداي ��ة م ��ن ال�ساعة  12لي�ل ً�ا� ،ستتحول
�إىل ت�صري ��ف �أعم ��ال يومي ��ة ،وبالتايل
ال تتمتع بكام ��ل ال�صالحيات ال�سيما يف
اجلوانب املالي ��ة والت�صرفات القانونية
ذات الطبيعة اخلارجية".
وب�ّي�نّ � ،أن "الإج ��راءات املقبل ��ة تتمث ��ل
باالنتخاب ��ات وم ��ن ث ��م اع�ل�ان النتائ ��ج
وامل�صادقة عليه ��ا وعقد اجلل�سة الأوىل،
ومن ثم انتخاب رئي�س للربملان ونائبيه،
ومن ثم انتخاب رئي�س اجلمهورية".

و�أف ��اد �أب ��و الهيل ،ب� ��أن "ت�شكيل حكومة
جدي ��دة �سيت ��م بع ��د ذل ��ك ،وبالت�صويت
عليه ��ا تكت�س ��ب �شرعيته ��ا وتتمت ��ع
بال�صالحيات الكاملة".
وانتهى �أبو الهيل� ،إىل �أن "هذه العملية
قد ت�ستغرق بني ثالث ��ة �إىل �أربعة �أ�شهر،
خالله ��ا �ستك ��ون احلكوم ��ة احلالية هي
لت�صريف املهام اليومية".
وكان ��ت انتفا�ضة ت�شرين الت ��ي انطلقت
يف عام � 2019أجربت حكومة عادل عبد
امله ��دي على اال�ستقالة ،وجمل�س النواب
على اتخاذ قرار بحل نف�سه والدعوة �إىل
انتخاب ��ات مبك ��رة وذل ��ك يف العا�شر من
�شهر ت�شرين الأول لع ��ام  ،2021والذي
ي�صادف يوم االحد املقبل.
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ح�صلت على �إجازة بدون راتب مما �ساعدين على زيارة
النا�س والتباحث معهم يف ال�ش�أن االنتخابي

 هناك ف�صل تام ومطلق بين المر�شح وبين ا�ستغالل واردات الدولة ب�صفته ال�شخ�صية �أو الحزبية
� أح�����������������ب ال�����������������ش��������اي ال����������ع����������راق����������ي وك���������ب���������ة ح�������ام���������������ض وال������ق������ي������م������ر
� أف����ت����خ����ر ب�������ش���ج���اع���ة ج������دي وج�����دت�����ي وك���ف���اح���ي���ه���م���ا م�����ن �أج�������ل �����س����ع����ادة الآخ�����ري�����ن
يف مقهى برليني �صغري التقيت بالنائبة عن احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
(رمي �سالم العبلي) ،فتاة متوا�ضعة ت�سبقها ابت�سامة كبرية وحقيبة
(البتوب) يزيدها �أناقة وثقة .قلت لها� ،أنا �أ�شري �إىل (الالبتوب) :كل �شيء
هنا الي�س كذلك! �ضحكت وقالت (كل �شيء من هنا بد�أ �إذ �أين منذ �أعوام �أعمل
على �صياغة افكاري وحفظها يف هذا اجلهاز ال�صغري).
�أعطيتها باقة الورد وقلت لها (حدثيني كيف ن�ضجت فكرة تر�شحك للربملان
الأملاين وهل كنت �أ�سا�س ًا تفكرين وتخططني لذلك)؟!
 حوار  /كفاح الأمين
قال ��ت (الفك ��رة ن�ضج ��ت عن ��د درا�ستي
في الجامعة للعل ��وم ال�سيا�سية �إال �أنها
ل ��م تكن تج ��اه البرلم ��ان ب ��ل العمل في
�أروق ��ة الأمم المتحدة ،ه ��ذا كان حلمي
الأول ،ف ��ي عام  2012ذهبت مع ب�ضعة
زمي�ل�ات ال ��ى نيوي ��ورك المار� ��س فيها
بع� ��ض تطبيق ��ات درا�ست ��ي الجامعية،
الموق ��ع كان (الأم ��م المتح ��دة) ،خالل
فت ��رة التطبي ��ق اكت�شف ��ت �أن هن ��اك
ف ��رق بي ��ن م ��ا �أود القيام به وم ��ا تقوم
ب ��ه (الأم ��م المتح ��دة) المنف ��ذة لبرامج
معين ��ة ف ��ي العال ��م ،فيم ��ا كن ��ت �أرغب
�أن �أك ��ون م�ساهم ��ة ومع ��دة للق ��رارات
ولي� ��س منف ��ذة ،م ��ن هن ��ا ب ��د�أت �أنظ ��ر
للأم ��ور م ��ن جان ��ب �آخر وخا�ص ��ة بعد
مرحل ��ة الن ��زوح الكبي ��ر لالجئي ��ن الى
الماني ��ا حيث تدفقت مئ ��ات الألوف من
العوائل واالفراد في هجرة تطلبت فهم
وجر�أة و�شجاعة في معرفتها والتعامل
معه ��ا ،فدخل ��ت كموظف ��ة بع ��د التخرج
م ��ن الجامعة في مكت ��ب (االندماج) في
مدينة (�شفيرين) والذي يعمل على حل
وم�ساع ��دة وتنظيم �ش� ��ؤون الالجئين،
لق ��د جذبن ��ي ه ��ذا العم ��ل لرغبت ��ي في
م�ساعدة الآخرين بقوة و�صواب ،كذلك
لأن ��ي �أنا �أي�ض ًا من �أ�صول �أخرى مررت

بنف� ��س الم�شاكل والتج ��ارب والعقبات
والطم ��وح ،مما جعل عملي �أكثر فعالية
وق ��وة ،بعدها بعامي ��ن وو�سط حما�س
العم ��ل والمتابع ��ة الميداني ��ة� ،أ�صب ��ح
موق ��ع (مدي ��ر مكتب االندم ��اج) �شاغر ًا
مم ��ا �أتاح ل ��ي �أن �أك ��ون المر�شحة لهذا
المن�ص ��ب ،وا�ستالم ��ه ،هن ��ا وبدع ��م
م ��ن الح ��زب اال�شتراك ��ي الديمقراط ��ي
بد�أت م�سيرت ��ي ال�سيا�سية االجتماعية
ف ��ي العم ��ل م ��ن �أج ��ل م�صال ��ح النا�س
والمجتم ��ع ،ه ��ذه الم�سي ��رة التي القت
انتب ��اه قي ��ادة الح ��زب ودعوته ��م ل ��ي
بالتر�شي ��ح في ظ ��روف كان ��ت �أو�ضاع
الح ��زب الجماهيري ��ة ف ��ي المنطق ��ة
بحاجة الى ر�ؤى جدي ��دة وطاقم جديد
كنت �أنا �أحد ه�ؤالء المحظوظين).
توقف ��ت عن ال ��كالم فبادرته ��ا بال�س�ؤال
(ه ��ل وف ��ر ل ��ك حزب ��ك و�سائ ��ل الإعالن
والدع ��م المال ��ي لالنتخاب ��ات ،كي ��ف
يجري ذلك وما هي الآلية):
قال ��ت :يق ��دم الح ��زب م�ساع ��دة مالي ��ة
متوا�ضع ��ة ارتباط� � ًا بميزاني ��ة الحزب
ف ��ي المقاطعة وع ��دد المر�شيحن اال �أن
ذل ��ك لي�س هو الحا�سم ب ��ل دعم جمهور
الحزب والناخبي ��ن الآخرين برنامجك
و�أف ��كارك �أي �أن الفي�ص ��ل هو البرنامج
االنتخاب ��ي وت�أثي ��ره المبا�ش ��ر عل ��ى
إلي ،كن ��ت �أ�ستمع لها
النا� ��س .تطلع ��ت � ّ

بدقة وقلت (�إنك تر�شحت في وقت �أزمة
عالمية مع جائحة كورونا وانعكا�ساتها
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ،تده ��ور
�س ��وق العم ��ل واالف ��ق غي ��ر المعروف
لكثي ��ر م ��ن الأ�شي ��اء المرتبط ��ة بذل ��ك
ناهي ��ك عن موقف الماني ��ا من االحداث
ف ��ي ال�ش ��رق الأو�س ��ط والعال ��م ،كي ��ف
تعامل ��ت مع ذل ��ك) .ارت�شف ��ت ر�شفة من
ال�شاي الذي كان �أمامها وقالت ب�ضحكة
طفولية (�آن ��ي احب الج ��اي العراقي)،
"فيم ��ا يخ� ��ص كورونا لق ��د عملت مع
الأ�صدق ��اء والحزبيي ��ن عل ��ى توفي ��ر
كل م�ستلزم ��ات مكافح ��ة ه ��ذا الوب ��اء،
�أبتداء من التقي ��د في حملتي الإعالمية
باالوام ��ر ال�صحي ��ة ودف ��ع النا� ��س الى
التلقي ��ح م ��ع دع ��م كام ��ل لكاف ��ة الفئات
االجتماعية المت�ضررة من هذا الوباء،
كان هدف ��ي ف ��ي هذه النقط ��ة لي�س فقط
الق�ضاء على هذا الوب ��اء في المانيا بل
والم�ساهم ��ة الجدية ف ��ي الق�ضاء عليه
عالمي� � ًا م ��ع توفي ��ر اللقاح ��ات للبل ��دان
التي تحت ��اج �إليها� ،ش ��اب عملنا الكثير
م ��ن الم�صاع ��ب وخا�ص ��ة فيم ��ا يخ�ص
مو�ضوع ��ة (االغ�ل�اق التام م ��ن عدمه)
للمطاعم والمقاهي والمرافق الأخرى،
المدار� ��س والجامع ��ات وغيره ��ا ،كان
هناك عدم ثقة من الناخب بال�سيا�سيين
الن ��ه �أ�ص�ل� ًا �أي الوب ��اء �ش ��يء جدي ��د

توقعات :ال موازنة يف  2022واحلكومة
اجلديدة لن تعتمد امل�سودة احلالية
 بغداد � /سيف عبداهلل
ا�ستبعدت اللجنة المالية النيابية �إقرار موازنة مالية
للع ��ام المقبل ،فيم ��ا اعتبر اقت�صادي ��ون �أن الحكومة
الجديدة �ستعمل على اهم ��ال م�سودة م�شروع قانون
الموازنة الحالي.
و�أك ��د ع�ضو اللجنة المالي ��ة النيابية ميثاق الحامدي
�أن "االو�ض ��اع تتج ��ه الى تكرار ماح ��دث عام 2014
حي ��ث لم تكن هناك موازنة مالية ب�سبب ت�أخر ت�شكيل
الحكومة في ذاك الوقت".
ورج ��ح الحامدي� ،أن "يتم التعامل مع موازنة 2022
كم ��ا حدث ف ��ي  2014و ،2020ك ��ون مجل�س النواب
ق ��د انهى مدته الت�شريعي ��ة ،وهو ما ي�ؤدي الى اعتماد
االنف ��اق ب�صيغة ( )12 /1ل�ص ��رف الرواتب وت�سيير
الأمور اليومية فقط".
واو�ض ��ح �أن "الجميع متفائل ب ��ان نتائج االنتخابات
�ستعلن بعد � 24ساعة من اجرائها ،والأحزاب الكبيرة
متفائل ��ة بانه ��ا �ست�ش ��كل الكتل ��ة الأكب ��ر وتذه ��ب الى
تحالفات رتبتها م�سبقا فيما بينها".
و�أ�ضاف الحامدي �أن "الحكومة الحالية قامت باعداد
الموازن ��ة المالية للعام  2022وعند ت�شكيل البرلمان
الجدي ��د �سيقوم بت�شريع الموازنة" ،مبين ًا �أن "جميع
ال�سيناريوه ��ات متوقعة فمن المحتمل قيام الحكومة
المقبل ��ة ب�سح ��ب �أي م�ش ��روع لقان ��ون الموازن ��ة
تر�سل ��ه الحكومة الحالي ��ة �إذا لم يك ��ن يلبي طموحها
وبرنامجها االنتخابي".
و�أعل ��ن وزير المالي ��ة علي عالوي ،في وق ��ت �سابق،
�أن موازن ��ة  2022الت ��ي �شرعت ال ��وزارة ب�إعدادها،
�ستك ��ون ذات بع ��د �إ�صالح ��ي فه ��ي تختل ��ف ع ��ن
الموازنات ال�سابقة ،وتعك�س واقع التزامات العراق.
وكان رئي�س مجل�س النواب محمد الحلبو�سي �أعلن،
الي ��وم االربعاء ،ح ��ل مجل�س الن ��واب وانهاء الدورة

قوات خا�صة عراقية تتولى نقل وحماية المراقبين الدوليين على االنتخابات

العمليات امل�شرتكة تعلن اجلاهزية وتنفي وجود مراكز اقرتاع خارج ال�سيطرة

الت�شريعي ��ة بالنظر لق ��رب موعد اج ��راء االنتخابات
المبكرة.
وف ��ي هذا ال�ش� ��أن ،قالت الخبي ��رة االقت�صادية �سالمة
�سمي�س ��م ف ��ي حديث لـ (المدى)� ،إن "م ��ن غير الممكن
تمري ��ر قان ��ون موازنة الع ��ام المقبل م ��ع انتهاء عمل
مجل�س النواب".
و�أ�ضاف ��ت �أن "مجل� ��س النواب المقب ��ل لديه تحديات
كبيرة ابرزها تمرير موازنة ."2022
و�أ�ش ��ارت �سمي�س ��م� ،إل ��ى �أن "ع ��دم تمري ��ر الموازنة
المالية للعام المقبل يحيل انفاقات الدولة المالية �إلى
قانون االدارة المالية للبالد".
وف ��ي المقاب ��ل� ،أك ��د الم�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي دري ��د
محم ��ود ال�شاك ��ر� ،أن "الحكوم ��ة القادم ��ة �ستلغ ��ي
م�س ��ودة م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة حت ��ى ال يعتب ��ر
انجازا للحكومة ال�سابقة".
و�أ�ض ��اف �أن "الع ��راق بحاج ��ة �إل ��ى �إدارة موازن ��ة
و�إدارة مالي ��ة لها وهذا م ��ا ال نجده في كل الحكومات
ال�سابقة".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "الم�شكلة ف ��ي الموازن ��ة المالية لي�س
في ت�شكيله ��ا بل في �إدارتها" ،وا�صف ًا موازنة ،2021
ب�أنها "طاردة لأي عملية ا�ستثمار وت�شغيل وغيرها".
وتاب ��ع� ،أن "موازن ��ة  2021لغاي ��ة الآن ف ��ي اروق ��ة
المحاك ��م لغر� ��ض ف�ض الن ��زاع بين مجل� ��س الوزراء
ومجل� ��س الن ��واب وهذه حال ��ة �سلبية ج ��د ًا" ،م�ؤكد ًا
�ض ��رورة "ا�ستخ ��دام جمي ��ع المبال ��غ ال ��واردة �إل ��ى
العراق بعد ت�شريع الموازنة لت�سديد الديون".
و�أعلنت وزارة التخطيط ،في وقت �سابق ،عن ت�شكيل
لجن ��ة م�صغرة للم�ضي بت�شري ��ع موازنة  ،2022فيما
�أ�ش ��ارت �إلى تقدي ��م ال ��وزارات والمحافظ ��ات ر�ؤاها
ال�ستراتيجية لثالث �سنوات مقبلة.
وفي بيان �سابق ،ك�شف النائب الثاني لرئي�س مجل�س
الن ��واب ب�شي ��ر الح ��داد ،ع ��ن ع ��دم و�ص ��ول م�شروع
موازنة  2022الى البرلمان.

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

عدد الناخبين الذين �صوتوا هم 156.337
ناخبا ح�صلت منهم على � 045.107صوتا� ،أي
ما ن�سبته  ،% 29.3فيما �أقرب مناف�س لي
ح�صل على  % 20.7من الأ�صوات.

وال نع ��رف كي ��ف نتعامل مع ��ه وما هي
الآلي ��ة لذل ��ك� ،إال �أن حملت ��ي اليومي ��ة
وخا�ص ��ة بع ��د ح�صول ��ي عل ��ى �إج ��ازة
بدون راتب ،وف ��رت لي االمكانية بلقاء
جمهور وا�سع امتد على طول المقاطعة
م ��ن م ��دن �صغي ��رة وق ��رى وحواني ��ت
ومقاهي وكل التجمعات التي �سمح لي
علي االعتماد على
بالو�صول �إليها ،كان ّ
نف�سي كلي ًا".
هنا قلت له ��ا (االعتماد على نف�سك كلي ًا،
�إذا ما هو دور الحزب ودعمه في ذلك)؟!
قالت "يلعب الحزب دور ًا من خالل دعم
لجان ��ه الحزبي ��ة لك ف ��ي ق ��رار التر�شح
والدعم االنتخابي �إال �أن كل ذلك يرتبط
ب ��ك �أن ��ت المر�ش ��ح �إذ علي ��ك �أو ًال �إقناع
الدائ ��رة الحزبية الت ��ي تعمل فيها ومن
ث ��م الح�ص ��ول عل ��ى دع ��م الناخبين لك
�أي �أن الح ��زب ودعمه ه ��و �أي�ض ًا عملية
كفاحي ��ة �شاق ��ة تتطل ��ب من ��ك مه ��ارات
�سيا�سية وق ��درة في االقناع والت�صرف
الالئق عل ��ى كل الم�ستويات ،هنا �أ�شير
�إل ��ى �أن تجربتي في العم ��ل (كمفو�ضة
ل�ش� ��ؤون االندم ��اج) �ساعدتن ��ي كثي ��ر ًا
ف ��ي الت ��درب والح�ص ��ول عل ��ى معارف
فكرية وتطبيقية في �آن واحد من خالل
االت�صال المبا�شر بالنا�س ،لقد لعب ذلك
دور ًا مهم� � ًا ف ��ي قدرتي وحركت ��ي �أثناء
التح�ضير لالنتخابات ،ينبغي الإ�شارة
�إل ��ى ان م ��ن اه ��م �ضواب ��ط العم ��ل هو
الف�صل بي ��ن كونك موظ ��ف دولة وبين
كون ��ك مر�شح ��ا حي ��ث ال يمكن ل ��ك ب�أي
ح ��ال م ��ن الأح ��وال اال�ستفادة م ��ن �أي
وارد من واردات الدولة ل�صالح حملتك
بل ه ��و الأخطر في االنتخابات �إذ عليك
�أن تك ��ون نزيه� � ًا وب�صرام ��ة مطلقة في
ذل ��ك النزاه ��ة كنائ ��ب قب ��ل االنتخابات
وبع ��د االنتخاب ��ات �إ�ضافة ال ��ى تطبيق
برنامجك االنتخابي"!
�أ�ضاف ��ت "�أج ��ل النزاه ��ة والو�ض ��وح
وال�شفافي ��ة ه ��ي �أه ��م �صف ��ات النائ ��ب

ال�شخ�صي ��ة لك ��ن علي ��ه تنفي ��ذ وع ��وده
للناخبي ��ن وه ��ذا يتطل ��ب العم ��ل عل ��ى
م�ست ��وى المقاطع ��ة وعل ��ى م�ست ��وى
الماني ��ا كلها في تنفي ��ذ الحد الأدنى من
الوعود" ،هن ��ا قاطعتها وقلت "مثل �أي
وع ��ود؟" ،قالت "برنامج ��ي االنتخابي
من ��وع وواقع ��ي ف ��ي فهم ��ه وتنفي ��ذه
من ��ه العم ��ل عل ��ى تطعي ��م الم�ؤ�س�سات
الألماني ��ة ب�شكل اكبر م ��ن قبل الأجيال
المهاج ��رة ال ��ى الماني ��ا والت ��ي تمتلك
ق ��درات وامكاني ��ات ت�ؤهله ��ا للعمل في
ه ��ذه الم�ؤ�س�س ��ات ،االهتم ��ام بال�شباب
وق�ضاي ��ا االت�ص ��االت والنق ��ل وغيرها
م ��ن البرامج على م�ستوى الحزب الذي
تر�شحت منه".
قلت لها "كما �أن هناك مهمة �أخرى وهي
العم ��ل م ��ع كاف ��ة �أع�ض ��اء البرلمانيين
الذي ��ن هم من �أ�صول مهاج ��رة" ،قالت،
"نع ��م �أن ��ا �أدع ��م كل توج ��ه الندم ��اج
المهاجري ��ن بالمتجم ��ع الألمان ��ي ومن
ه ��ذا المنطل ��ق �س ��وف �أق ��وم ب ��كل م ��ا
بو�سعي لتحقيق هذا الهدف المجتمعي
الكبي ��ر وال ��ذي يخ� ��ص ماليي ��ن
المهاجرين".
هنا اقترب ��ت منا عائل ��ة �شرقية و�س�ألت
(ه ��ل �أنت ال�سيدة ريم)؟! �أجابت "�إي"،
بعفوي ��ة وابت�سام ��ة وم ��ن ث ��م �أخ ��ذت
العائل ��ة بع� ��ض ال�صور معه ��ا ،هنا قلت
له ��ا "�سي ��دة ريم هن ��اك ماما تيري ��زا �أم
الأفعال الخيري ��ة وهناك �أنديرا غاندي
زعيم ��ة الفق ��راء ،وهن ��اك مارغري ��ت
تات�ش ��ر واالم ��ر�أة الحديدي ��ة� ،أنجي�ل�ا
مي ��ركل �إح ��دى �أق ��وى ال�شخ�صي ��ات
ف ��ي العال ��م ح�س ��ب ت�صني ��ف من�ص ��ة
(فوري� ��س) العالمية� ،أنت م ��اذا تودين
�أن تكوني؟!".
ارت�شف ��ت ال�ش ��اي م ��رة �أخ ��رى وقال ��ت
بخج ��ل حل ��و" ،ه ��ذا كثير ول ��م �أفكر به
لكن ��ي �أود �أن �أك ��ون حق� � ًا ملهمة لقطاع
ال�شباب".

 بغداد /فرا�س عدنان
نف ��ت قي ��ادة العليم ��ات الم�شترك ��ة،
�أم� ��س الأربع ��اء ،وج ��ود مراك ��ز
اقت ��راع خ ��ارج �سيط ��رة الدول ��ة،
م�ؤك ��دة الب ��دء بتطبي ��ق الخط ��ة
لحماي ��ة االنتخابات ،م�ش ��ددة على
�أن القوات الأمنية و�صلت �إلى �أعلى
درجات الجاهزية للقيام بواجباتها
في هذا ال�ش� ��أن ،وك�شفت في الوقت
ذات ��ه عن تكلي ��ف الق ��وات الخا�صة
العراقي ��ة بنقل وحماي ��ة المراقبين
الدوليين.
ويق ��ول المتح ��دث با�س ��م القي ��ادة
تح�سي ��ن الخفاج ��ي ف ��ي ت�صري ��ح
�إلى (الم ��دى)� ،إن "الخط ��ة الأمنية
الخا�ص ��ة باالنتخاب ��ات ق ��د ت ��م
الب ��دء بو�ضعه ��ا قب ��ل نح ��و ثالث ��ة
�أ�شه ��ر ،و�شملت �آلية نق ��ل �صناديق
االقت ��راع ،وتهيئة المخ ��ازن ف�ض ًال
عن الأطواق الأمنية".
وتاب ��ع الخفاجي� ،أن "جه ��د ًا كبير ًا
ق ��د بذلن ��اه طيل ��ة الم ��دة الما�ضي ��ة
على ه ��ذا الجانب ،وذل ��ك بم�شاركة
الق ��وات الع�سكري ��ة والأمني ��ة ف ��ي
جميع المحافظات".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "البع� ��ض م ��ن
المالحظ ��ات ق ��د رافق ��ت عملية نقل
ال�صنادي ��ق �إلى �أماكنها المخ�ص�صة
قب ��ل االقت ��راع ،ت ��م تجاوزه ��ا
و�أ�صبحنا مهيئي ��ن لفر�ض الحماية
عل ��ى االنتخاب ��ات ،وا�ستفدنا كثير ًا
م ��ن الممار�س ��ة الأمني ��ة التي جرت
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قبل �أيام".
وتحدث الخفاجي ،عن "تخ�صي�ص
�أكث ��ر م ��ن � 250أل ��ف منت�س ��ب
م ��ن وزارت ��ي الدف ��اع والداخلي ��ة
والأجهزة الأمني ��ة الأخرى لحماية
االنتخاب ��ات" ،متابع� � ًا �أن "ه ��ذه
الق ��وات ق ��د ب ��د�أت فعلي� � ًا بتطبي ��ق
الخطة واالنت�شار".
و�أورد� ،أن "القائ ��د الع ��ام للق ��وات
الم�سلح ��ة م�صطف ��ى الكاظمي وجه
كافة القي ��ادات الع�سكرية والأمنية
م ��ن �أج ��ل ع ��دم الم�سا� ��س بالعملية
االنتخابي ��ة �أو العب ��ث ب�صنادي ��ق

االقتراع �أو تهديد الناخبين".
ويوا�ص ��ل الخفاج ��ي� ،أن "الخط ��ة
الأمني ��ة ق ��د ب ��د�أت منذ ثالث ��ة �أيام،
وقد وثقت و�سائل الإعالم االنت�شار
الع�سكري قرب مراكز االقتراع".
و�أردف� ،أن "مراقبي ��ن دوليي ��ن
زاروا ه ��ذه المراك ��ز واطلع ��وا
ميداني ًا على اال�ستع ��دادات الأمنية
الم�ش ��ددة المتخ ��ذة ،وق ��د �أب ��دوا
ر�ضاهم عنها".
و�أك ��د الخفاج ��ي� ،أن "الق ��وات
العراقي ��ة �أ�صبح ��ت ب�أعلى م�ستوى
الجاهزي ��ة للقي ��ام بمهامه ��ا الأمنية

في جعل االقت ��راع ناجحا و�أمينا".
ونفى المتحدث الع�سكري" ،وجود
مراك ��ز اقت ��راع خ ��ارج �سيط ��رة
الدول ��ة" ،م�شدد ًا عل ��ى �أن "القوات
منت�ش ��رة ف ��ي جمي ��ع ه ��ذه المراكز
وقد دخلت في حالة الإنذار الم�شدد
الم�سمى ب� �ـ (�إن ��ذار ج)" .وذكر� ،أن
"القوات التي تم تخ�صي�صها كافية
لحماية جميع مراكز االقتراع ،وقد
رافق ذلك جهد نوعي وفني ال�سيما
ف ��ي المناطق الت ��ي كان ��ت تو�صف
ب�أنه ��ا رخ ��وة �أمني ًا".و�أو�ض ��ح
الخفاجي� ،أن "الإجراءات التي يتم
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التح�ضي ��ر لها ال ت�شم ��ل التهديدات
الإرهابي ��ة فح�سب ،ب ��ل �أنها تواجه
ال�س�ل�اح المنفل ��ت والجماع ��ات
الخارج ��ة ع ��ن القان ��ون و�أي عم ��ل
بطابع ع�شائري مخالف للقانون".
وبيّن� ،أن "الم ��دة الما�ضية �شهدت
�أي�ض� � ًا عملي ��ات نوعي ��ة بال�ض ��د من
ه ��ذه الجماع ��ات �أ�سفرت ع ��ن �إلقاء
القب� ��ض على العديد من المطلوبين
وم�ص ��ادرة كمي ��ات م ��ن الأ�سلح ��ة،
وه ��ذه الجه ��ود تن�صب ف ��ي تعزيز
االم ��ن االنتخاب ��ي قب ��ل موع ��د
االقتراع الر�سمي".
ودع ��ا الخفاج ��ي" ،المواطنين �إلى
االطمئنان لعدم وج ��ود �شخ�ص �أو
جهة فوق القانون ،ولدينا تعليمات
م�ش� �دّدة بمحا�سب ��ة كل م ��ن ي�ؤث ��ر
�سلبي� � ًا ف ��ي االنتخاب ��ات مهما كانت
هويته �أو جهة انتمائه".
وي�ستر�س ��ل� ،أن "الخط ��ة الأمني ��ة
لالنتخاب ��ات الحالي ��ة تتمي ��ز ع ��ن
�سابقاته ��ا بكث ��رة االعتم ��اد عل ��ى
الجه ��د اال�ستخب ��اري والأمن ��ي
والعملي ��ات اال�ستباقي ��ة �س ��واء
م ��ا يتعل ��ق بال�س�ل�اح المنفل ��ت �أو
تهديدات تنظيم داع�ش الإرهابي".
وك�ش ��ف الخفاج ��ي ،ع ��ن "ق ��رارات
�ص ��درت بمن ��ع دخ ��ول ال�س�ل�اح �أو
الكاميرات �أو �أجهزة الهاتف النقال
�إلى داخ ��ل المرك ��ز االنتخابي ،كما
�أن �صنادي ��ق االقت ��راع �سيت ��م نقلها
بوا�سطة الطائ ��رات الع�سكرية �إلى
مخازن م�ؤمنة".
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�شبكة من تيارات وحركات
�صغرية مغمورة لل�سيطرة على
�أكثـر الدوائر االنتخابية

 182مر�شح ًا من "�أحزاب الظل" يعملون جلمع
الأ�صوات ل�صالح  3قوى ُ�سنية

والأم ��ر كذلك مع الكتل ��ة العراقية الحرة
الت ��ي ير�أ�س ��ها النائب قتيب ��ة الجبوري،
ال ��ذي يتر�ش ��ح ف ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن ع ��ن
"عزم" ،وت�ش ��ارك الكتلة بمر�شح واحد
فق ��ط .ويعتق ��د بالمقاب ��ل ان و�ص ��في
العا�ص ��ي ،وهو رئي�س الجبه ��ة العربية
الموح ��دة في كرك ��وك (لديها مر�ش ��حين
اثنين) ،هو �ضمن ملحقات الخنجر.
وكان العا�ص ��ي ق ��د اجتم ��ع ع ��دة م ��رات
م ��ع مكون ��ات تحال ��ف ع ��زم ،واظه ��رت
�ص ��ور لق ��اء االخير مع رئي� ��س التحالف
والقي ��ادي ف ��ي ع ��زم خالد العبي ��دي قبل
ا�سابيع قليلة.
وي�ؤ�شر اي�ضا انتماء وكيل وزير التعليم
يا�سين العيثاوي وهو مر�شح منفرد الى
الخنجر ،والنائب ا�سماعيل الم�شهداني
الى نف�س التحالف ،وهو مر�شح منفرد.

تبرز في بغداد ومدن
�شمال العا�صمة  5تحالفات
وحركات �سيا�سية تو�صف
بانها ُ�سنية ،لكنها في
الحقيقة تذوب �أحدها في
الآخر لتكون المح�صلة 3
تيارات فقط.
ودفع نظام الدوائر
المتعددة الذي تقوم
عليه االنتخابات الخام�سة
للبرلمان ،القوى ال�سيا�سية
الى "االلتفاف" بح�سب
مراقبين ،على النظام
وت�شكيل مالحق لها خارج
التحالفات لجمع الأ�صوات.

 بغداد /تميم الح�سن
ه ��ذه المالح ��ق ي�ص ��ل عدده ��ا ف ��ي 5
محافظات ال ��ى نحو  20تي ��ارا وحزبا،
ويرجح من تاريخ وعالقات ر�ؤ�ساء تلك
االحزاب بانها اذرع للتحالفات الكبيرة.
وق�س ��م قانون االنتخابات الجديد البالد
�إلى  83دائرة انتخابية .و�سي�شارك فيها
 21تحالف ��ا و 167حزبا منها � 58ض ��من
التحالف ��ات ،فيم ��ا كان عدد المر�ش ��حين
 3249مر�شحا بينهم  951امر�أة.
وتحاول القوى التي تو�ص ��ف بال�س ��نية
ف ��ي �ش ��مالي وغرب ��ي الب�ل�اد ف ��ي ه ��ذه
االنتخابات التي �ستجرى الأحد المقبل،
�إعادة ترميم �ص ��ورتها الت ��ي اهتزت في
�أعقاب ظهور "داع�ش" في .2014
ويق ��ود رئي�س البرلمان (المنحل) محمد
الحلبو�سي واحدة من القوى ال�سيا�سية
الجدي ��دة في تلك المناط ��ق ،والتي ت�أمل
ان ت�س ��حب الب�س ��طاء م ��ن تح ��ت �أق ��دام
المناف�سين.
خ�صو�ص ��ا وان المناف�س ��ين ف ��ي االنبار
ونينوى و�ص�ل�اح الدي ��ن وديالى وحتى
ف ��ي كرك ��وك المتع ��ددة االع ��راق ،ه ��ي

تي ��ارات �ش ��يعية وف�ص ��ائل ظه ��رت ف ��ي
معارك التحرير من التنظيم المتطرف.
الحلبو�س ��ي الذي يخو� ��ض االنتخابات
�ض ��من تحال ��ف تق ��دم ،ترتب ��ط ب ��ه ع ��دة
�أح ��زاب م ��ن خ�ل�ال البح ��ث ف ��ي قائم ��ة
التيارات المتناف�سة في االنتخابات التي
�ستجري في  10ت�شرين الأول المقبل.
قوى الحلبو�سي
واح ��دا م ��ن تل ��ك االح ��زاب ه ��و تجم ��ع
الوح ��دة العراقي ��ة ،التاب ��ع ال ��ى نه ��رو
الك�س ��نزاني ،والذي ي�صادف بان �شقيقه
النائب غاندي الك�س ��نزاني مر�ش ��ح قوي
ف ��ي بغداد عن تحالف تق ��دم الذي يقوده
الحلبو�سي.
وكان مال�س �شقيق الأخوين الك�سنزاني،
وه ��و وزي ��ر التج ��ارة ال�س ��ابق ،قد حكم
علي ��ه غيابي ��ا بال�س ��جن �س ��بع �س ��نوات
بتهمة الإ�ضرار بالمال العام.
وتق ��دم الحرك ��ة  6مر�ش ��حين ف ��ي بغداد
واالنبار ونينوى.
وبح�سب م�ص ��ادر �سيا�س ��ية في االنبار،

ف ��ان كام ��ل الدليم ��ي وه ��و نائب �س ��ابق
عن العراقي ��ة ،الت ��ي كان يقودها رئي�س
الوزراء ال�س ��ابق اياد عالوي ،قريب من
الحلبو�سي اي�ضا.
الدليمي ير�شح وير�أ�س حزب الت�صحيح
الوطن ��ي (ت�ص ��حيح) ،ال ��ذي يق ��دم 24
مر�شحا اغلبهم في االنبار ونينوى.
كذلك يقترب زميله ال�س ��ابق في العراقية
النائ ��ب كامل الغريري من الحلبو�س ��ي،
ويتر�ش ��ح وير�أ�س االخير حركة جديدة
تحت ا�سم "العراق هويتنا".
والحركة الجديدة تقدم مر�شحين اثنين
فقط في بغداد ،من بينهما الغريري الذي
يمثل مناطق جنوب العا�صمة.
وفي الأنبار اي�ضا هناك مزهر الخربيط،
وه ��و �شخ�ص ��ية ع�ش ��ائرية معروف ��ة
ويو�صف بانه قريب من الحلبو�سي.
يتر�ش ��ح وير�أ�س الخربيط حركة جديدة
ت�ش ��ارك لأول مرة ف ��ي االنتخابات تحت
ا�س ��م "م�ش ��روع االرادة ال�ش ��عبية" ،بـ3
مر�شحين
وف ��ي كرك ��وك ،ت�س ��اند كتل ��ة كبي ��رة في

المحافظ ��ة وهي التحال ��ف العربي الذي
يمل ��ك  3مقاع ��د ف ��ي البرلم ��ان الذي حل
�أم�س تمهيدا لالنتخابات.
ابرز نواب التحالف في الدورة االخيرة
كان النائب محمد تميم ،المر�شح الحالي
عن تقدم في كركوك.
وتمي ��م كان ق ��د حل بم ��كان الحلبو�س ��ي
لرئا�س ��ة اللجنة المالية في  ،2017حين
عي ��ن االخي ��ر محافظ ��ا لالنب ��ار قب ��ل ان
ينتخب بعد ذلك رئي�سا للبرلمان.
وف ��ي نين ��وى يو�ص ��ف النائ ��ب ثاب ��ت
العبا�س ��ي ،الذي يتر�ش ��ح وير�أ�س حركة
ح�س ��م اال�ص�ل�اح ،ب�أنه من المقربين الى
تحال ��ف تق ��دم .وت�ش ��ارك الحرك ��ة بـ10
مر�شحين.
و�ش ��ارك تحال ��ف تق ��دم باكثر م ��ن 100
مر�ش ��ح ،فيما الثقل االكب ��ر للتحالف في
االنبار التي ينتمي �إليها رئي�س التحالف
محمد الحلبو�سي.
�أحزاب الخنجر
ام ��ا المناف� ��س االخ ��ر ه ��و تحال ��ف عزم

الع ��راق (ع ��زم) ،وير�أ�س ��ه خمي� ��س
الخنج ��ر ،ويظه ��ر ارتب ��اط التحالف مع
عدة �أحزاب ابرزها ،كتلة ابو مازن.
اب ��و مازن ،وه ��و النائب ال�س ��ابق احمد
الجب ��وري ،ويق ��ود تحال ��ف جماهيرن ��ا
هويتن ��ا ،ا�ض ��افة ال ��ى عالقته م ��ع حزب
الجماهير الوطنية الذي ير�أ�سه اي�ضا.
الجب ��وري كان م ��ن المفتر� ��ض ان يكون
�ض ��من تحال ��ف ع ��زم ر�س ��ميا ،لك ��ن ف ��ي
النهاية قرر الن ��زول منفردا ،فيما يتوقع
بان ��ه ين�ض ��م ال ��ى الخنج ��ر بع ��د اع�ل�ان
النتائج.
وي�ش ��ارك الجماهي ��ر الوطني ��ة ب� �ـ32
مر�ش ��حا ،اغلبه ��م ف ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن
ونين ��وى ،بينم ��ا تحال ��ف جماهيرن ��ا
هويتنا يقدم  12مر�شح ًا.
بالمقابل يرتبط مع االخير تيار ،والذي
يعتق ��د ان ��ه ف ��ي النهاية �سي�ص ��ب اي�ض ��ا
ف ��ي وع ��اء الخنج ��ر ،وهو ح ��زب اهالي
ال�شرقاط ( 3مر�شحين).
كذل ��ك وبح�س ��ب بع� ��ض الم�ص ��ادر ان
ح ��زب للعراق متح ��دون ،ال ��ذي يتزعمه

رئي�س البرلمان ال�سابق ا�سامة النجفي،
�سي�ضم نوابه الفائزين الى الخنجر.
"متحدون" اي�ض ��ا كان ��ت من المفتر�ض
ان تك ��ون ر�س ��ميا داخ ��ل تحال ��ف ع ��زم،
لكنه ��ا على نهج ابو م ��ازن قررت خو�ض
االنتخابات منفردة.
ويق ��دم الح ��زب  34مر�ش ��حا اغلبهم في
نين ��وى وبغ ��داد ،فيم ��ا يرتب ��ط االخي ��ر
اي�ض ��ا مع حزب الح ��وار والتغيير الذي
ير�أ�س ��ه النائب ال�س ��ابق والمر�شح حامد
المطلك.
المطل ��ك حت ��ى وق ��ت قري ��ب كان يق ��دم
نف�سه بو�صفه القيادي في جبهة التنمية
واالنقاذ الت ��ي ير�أ�س ��ها النجيفي .حزب
المطلك ي�شارك بـ 3مر�شحين.
في غ�ض ��ون ذل ��ك يتوقع ان تي ��ار بيارق
الخير ،هو احد اذرع الخنجر اي�ض ��ا في
االنتخابات ،ويقدم  3مر�شحين فقط.
وانف�ص ��ل الح ��زب ال ��ذي ير�أ�س ��ه وزي ��ر
الدفاع ال�سابق خالد العبيدي عن تحالف
عزم الذي يع ��د االخير احد قياداته ومن
مر�شحيه البارزين.

�أ�سو�شييتدبر�س :غالبية ناخبي العراق من جيل �شاب محبط ال يقتنع بوعود المر�شحين
 ترجمة  /حامد �أحمد
عن ��د قاعة فن ��دق ف ��ي مدين ��ة الب�ص ��رة يقف
مر�شح �شاب لأحد القوائم االنتخابية من بين
مر�شحي ��ن �آخرين �ضمن دائرت ��ه االنتخابية
وه ��و يخاطب جمعا من الح�ضور ،من بينهم
م�س ��تقلون و�آخ ��رون متفائل ��ون ج ��ا�ؤوا من
�س ��احات االحتجاج التي عمت ال�شوارع قبل
�س ��نتين بمتظاهرين غا�ض ��بين �ض ��د ارتفاع
مع ��دالت البطال ��ة وف�س ��اد حكوم ��ي وغي ��اب
خدمات �أ�سا�سية من بينها الكهرباء والماء.
قال المر�ش ��ح مخاطبا جمع الناخبين انه اذا
ما تم انتخابه فانه �سيبذل ق�صارى جهده من
اجل حقوقهم ،ولك ��ن وعلى نحو غير متوقع
وق ��ف احد الح�ض ��ور مقاطعا كالم المر�ش ��ح
بالق ��ول�" :أن ��ت تر�س ��م �أح�ل�ام وردي ��ة لن ��ا،
ولكنني غي ��ر مقتنع بالت�ص ��ويت لك" ،وتبع
ذلك ت�صفيق الح�ضور له.
هذا الم�شهد ي�س ��لط ال�ضوء على ال�صعوبات
الت ��ي �س ��يواجهها المر�ش ��حون ف ��ي اقن ��اع
الناخبي ��ن للت�ص ��ويت له ��م .انه ��م يخاطبون
جي�ل�ا �ش ��ابا محب ��ط يائ�س ،ي�ش ��كل الن�س ��بة
الأكب ��ر م ��ن تع ��داد نفو� ��س البل ��د ،م ��ن اجل
اقناعه ��م بالعملي ��ة االنتخابية التي �ش ��ابتها
�سابقا محاوالت تالعب وتزوير.
التراخي عن الت�صويت وانعدام الثقة �أمران
منت�ش ��ران ،وان ق�س ��ما م ��ن نف�س الن�ش ��طاء
الم�ؤيدين للإ�صالح الذين �أدت احتجاجاتهم
لإقام ��ة ه ��ذه االنتخاب ��ات يدع ��ون الآن
لمقاطعتها بعد �سل�س ��لة م ��ن عمليات ترهيب
وقتل.
ويق ��ر �أح ��د المر�ش ��حين م ��ن الن�ش ��طاء ف ��ي
الب�صرة بقوله "االنتخابات لن تكون جيدة"
ولكن ��ه �أ�ش ��ار ال ��ى انه حت ��ى لو انه ��ا حققت
تح�س ��نا ع ��ن االنتخاب ��ات الما�ض ��ية بمقدار
الثل ��ث ف�س ��يكون ذل ��ك "�أف�ض ��ل م ��ن النظ ��ام
الحالي" ،م�ؤكدا بان الت�ص ��ويت هو الطريق
الوحيد للتغيير.
مر�ش ��حة م�س ��تقلة من مدينة الب�ص ��رة تقول
"لدينا جيل جديد من الذين ولدوا بعد العام

 2001الم�ؤهلي ��ن للت�ص ��ويت الآن .انا �أعول
على هذا الجيل".
زي ��ادة ع ��دد المناط ��ق االنتخابي ��ة ت�س ��مح
لتمثي ��ل محل ��ي �أف�ض ��ل وتعطي الم�س ��تقلين
فر�ص ��ا اكث ��ر للف ��وز .بالإ�ض ��افة ال ��ى ذل ��ك،
ف ��ان  %70م ��ن الم�ص ��وتين الم�س ��جلين
�سي�ستخدمون بطاقات بايومترية ،يمنع من
خاللها الت�ص ��ويت لأكثر من مرة كما ح�ص ��ل
ذلك في انتخابات عام  .2018وكانت ن�س ��بة
الم�شاركين بالت�ص ��ويت في تلك االنتخابات
 %44فق ��ط ،وهو الأدنى من ��ذ �أول انتخابات
جرت بعد العام .2003
تغيي ��رات قان ��ون االنتخاب ��ات ف�ش ��لت ف ��ي
تحقي ��ق مطالب المحتجين .ن�ش ��طاء طالبوا
بعدد اكثر من دوائر انتخابية �صغيرة ،ولكن
بعد � 11ش ��هرا من المناق�ش ��ات والمباحثات
اتف ��ق البرلمانيون على  83دائ ��رة انتخابية
بدال من  .18وتم و�ضع ت�سهيالت �ضمن هذه
الخارطة لم�ش ��اركة ن�س ��وية ت�ضمن  %25من
مقاعد البرلمان البالغة  329مقعدا.
المناط ��ق الأ�ص ��غر تكون �أي�ض ��ا في �ص ��الح

ع�ش ��ائر محلي ��ة متنفذه و�شخ�ص ��يات دينية،
وان الأح ��زاب الكب ��رى ق ��د �ش ��كلت �أ�ص�ل�ا
تحالفات معها.
عل ��ى الرغم من ذلك ،فان القانون الجديد مهد
الطري ��ق لأح ��زاب جديدة انبثق ��ت من حركة
االحتجاج ��ات ،والتي من المتوق ��ع ان تبلي
بالء ح�سنا في محافظات �شهدت احتجاجات
كبي ��رة مث ��ل النا�ص ��رية� ،أح ��د مر�ش ��حيها
يق ��ول انه �س ��يعمل على ا�ض ��عاف المنظومة
ال�سيا�س ��ية القائم ��ة ب�ش ��كل تدريج ��ي .م ��ن
جانب �آخ ��ر فان القان ��ون االنتخابي الجديد
�س ��اعد على نحو �أف�ضل �أي�ض ��ا �أحزابا وكتال
كبي ��رة متنفذة ،حيث ي�أم ��ل اتباعها بتحقيق
ن�سب اعلى من المقاعد خالل االنتخابات.
و�س ��ام عدنان� ،ش ��خ�ص من �أهالي الب�ص ��رة
ابتك ��ر من�ص ��ة توا�ص ��ل اجتماع ��ي لتوفي ��ر
فر� ��ص عم ��ل للعاطلي ��ن ع ��ن العم ��ل ف ��ي
المدين ��ة ،ق ��ال لال�سو�ش ��ييتدرب�س "ل ��م يق ��م
�أي من ال�سيا�س ��يين في ال�سلطة بتحقيق �أي
تغييرات للنا�س ،ولهذا ال�سبب لماذا ن�صوت
لهم؟".

ه ��ذه اح ��دى وجهات نظ ��ر عام ��ة النا�س من
�أهال ��ي الب�ص ��رة ،التي على الرغ ��م من ثروة
النف ��ط الت ��ي تمتلكه ��ا فانه ��ا غارق ��ة بالفق ��ر
والبطال ��ة وته ��ر�ؤ البن ��ى التحتي ��ة الت ��ي
ال تجل ��ب م ��اء �ص ��الحا لل�ش ��رب ف�ض�ل�ا ع ��ن
انقطاعات مزمنة بالكهرباء.
رن ��دا �س ��الم ،باحث ��ة م ��ن معه ��د وا�ش ��نطن
لدرا�س ��ات ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،تقول "بما ان
هن ��اك غيابا لبدائل مقنعة مع �ش ��عور �س ��ائد
بي ��ن العراقيي ��ن ب ��ان النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ال
يقدم على تحقيق �إ�ص�ل�احات ،فان خيار عدم
الت�صويت يمكن ان يكون الو�سيلة الوحيدة
للتعبير عن رف�ضهم للو�ضع القائم".
م ��ا يق ��ارب م ��ن � 600ش ��خ�ص ق ��د قتل ��وا
ف ��ي احتجاج ��ات ع ��ام  2019الت ��ي عرف ��ت
بانتفا�ض ��ة ت�ش ��رين ،ا�س ��تخدمت فيها قوات
امنية ذخيرة حية وقنابل غاز لتفريق ح�شود
المتظاهرين.
االحتجاج ��ات ال�ش ��عبية خف ��ت بع ��د �أ�ش ��هر
قليلة ب�س ��بب القمع وانت�ش ��ار وباء فايرو�س
كورونا .ولكن منذ ذلك الوقت قتل ما يقارب

من � 35شخ�ص ��ا في عمليات ا�س ��تهداف لقتل
نا�ش ��طين ومنظمي احتجاجات ومر�ش ��حين
م�س ��تقلين مم ��ا خل ��ق ج ��وا م ��ن الرع ��ب
والترهي ��ب .وا�س ��تنادا لمفو�ض ��ية حق ��وق
االن�س ��ان العراقية جرح �أي�ض ��ا � 82شخ�ص ��ا
ج ��راء مح ��اوالت اغتي ��ال نفذته ��ا مجامي ��ع
م�سلحة.
�أثيرت الدع ��وات �أكثر لمقاطع ��ة االنتخابات
خ�صو�ص ��ا بعد حادث اغتيال النا�شط البارز
ف ��ي كرب�ل�اء� ،إيه ��اب الوزن ��ي ،خ�ل�ال ه ��ذا
ال�صيف.
الأم ��م المتحدة تبنت مهمة مراقبة لم ي�س ��بق
لها مثيل ،حيث ي�أمل كثيرون في انها �ستعزز
ن�سبة الم�شاركة بالت�ص ��ويت ،وان مفو�ضية
االنتخاب ��ات العراقي ��ة تعم ��ل على ت�ص ��حيح
�ش ��امل للعيوب والثغرات التي تم ا�ستغاللها
م ��ن قب ��ل �أح ��زاب النخب ��ة .ولكن ق�س ��ما من
الأحزاب يلج�أ الى تكتيكات و�أ�ساليب �أخرى
ل�ش ��راء �أ�صوات الناخبين عبر وعود بتوفير
فر�صة عمل او اعطاء مبالغ نقدية.
�أحد المر�ش ��حين ق ��ال ان النا�س يطلبون منا
تبليط �ش ��وارع وتوفير كهرباء ،م�ش ��يرا الى
ان ق�س ��ما م ��ن المر�ش ��حين يقوم ��ون بتقديم
اطعم ��ة للنا� ��س ف ��ي �س ��بيل الح�ص ��ول عل ��ى
�أ�ص ��واتهم �أو ي�أخ ��ذون معلومات �شخ�ص ��ية
منهم لوعود بت�شغيلهم عند انتخابهم.
وي�ض ��يف المر�ش ��ح بقوله "هذا خل ��ق ارباكا
لن ��ا ف ��ي طبيع ��ة االعم ��ال الت ��ي يفتر� ��ض ان
نقوم بها ،وال نعرف عندها كيف �س ��نتكلم مع
النا�س".
عل ��ى م ��دى �أ�ش ��هر والأم ��م المتح ��دة تق ��وم
بتجهي ��ز المفو�ض ��ية العلي ��ا لالنتخاب ��ات
العراقية بم�س ��اعدات فنية لغل ��ق �أية ثغرات
ت�س ��تغلها الأح ��زاب .وا�س ��تنادا لثالث ��ة
م�س� ��ؤولين م ��ن الأم ��م المتح ��دة ف ��ان نقطة
رئي�س ��ة للحيلولة دون ح�صول فر�ص تالعب
ه ��و ان ال�ص ��ناديق ال يت ��م نقلها قب ��ل اجراء
ح�ساب اولي لها في محطة االقتراع المفردة
الخا�صة بها.
عن �أ�سو�شييتدبر�س

موقف عالوي
ال ��ى ذلك يبق ��ى موقف ائت�ل�اف الوطنية
ال ��ذي يتزعم ��ه اي ��اد عالوي غام�ض ��ا في
االنتخاب ��ات ،حي ��ث االخي ��ر اعل ��ن ان ��ه
"مقاط ��ع" لالنتخاب ��ات ،لك ��ن الحمل ��ة
الدعائية ت�شي بغير ذلك.
ع�ل�اوي هو �ش ��يعي ليبرال ��ي ،لكن اغلب
مكونات التحالف هو من القوى ال�سنية،
ويظهر مع ائتالف الوطنية ارتباط بعدة
�أحزاب.
م ��ن تل ��ك االح ��زاب ه ��و تجم ��ع �ص ��وت
الجماهير ال ��ذي يقوده نوار المال ،وهو
�سيا�س ��ي وقام في  2018بتر�شيح نف�سه
لرئا�سة الجمهورية �ضمن الم�ستقلين.
والم�ل�ا كان مر�ش ��حا �ض ��من القائم ��ة
الوطني ��ة في  ،2014ويق ��دم تجمعه في
هذه االنتخابات  11مر�شح ًا.
كذلك �س ��عد عا�صم الجنابي ،وهو حليف
قدي ��م للوطني ��ة واي ��اد عالوي ،ي�ش ��ارك
في االنتخابات بح�س ��ب م�ص ��ادر خا�صة
لـ(المدى) رغم اعالن الجنابي المقاطعة
تماهيا مع موقف حليفه.
وير�أ� ��س الجناب ��ي ،وه ��و رج ��ل اعم ��ال
ب ��ارز ،حزب التجم ��ع الجمهوري ويقدم
 17مر�شحا.
ويظهر عالوي مع ابنته �سارة المر�شحة
ع ��ن بغداد في ع ��دة مهرجانات انتخابية
لدعم االخيرة رغم اعالنه المقاطعة ،كما
تظهر الدعايات االنتخابية في ال�شوارع
�صورة االبنة مع الوالد.
كذل ��ك ي�ؤ�ش ��ر ارتب ��اط ح ��زب االتف ��اق
الوطن ��ي ( 21مر�ش ��حا) ال ��ذي يق ��وده
م�ؤم ��ل ال�س ��امرائي مع الوطني ��ة ،حيث
كان االخير مر�ش ��حا �س ��ابقا ع ��ن تحالف
عالوي.

درا�سة ت�سجل
غياب االقت�صاد في
الحمالت االنتخابية
 متابعة/المدى
ك�ش ��فت درا�س ��ة �أن االقت�ص ��اد يتراج ��ع بعي ��دا ف ��ي قائمة
االهتمامات االنتخابية في العراق ،لي�أتي في مرتبة الحقة
بع ��د ملف ��ات مثل الخدم ��ات ،الأم ��ن ،االنتماء ال�سيا�س ��ي،
وحتى ملفات فئوية مثل تعيين الكفاءات والخريجين.
و�ش ��ملت الدرا�س ��ة ،التي �أجرتها مجموع ��ة من المراقبين
العراقيي ��ن ،بح�س ��ب ال�ص ��حفي �أحمد ح�س ��ين ،المن�س ��ق
والمح ��رر له ��ا ،عين ��ة ع�ش ��وائية م ��ن  250مر�ش ��حا
لالنتخابات المقبلة من مناط ��ق مختلفة من العراق ،ومن
كال الجن�سين.
ويق ��ول ح�س ��ين ف ��ي ت�ص ��ريحات تابعته ��ا (الم ��دى) �إن
"درا�س ��تهم �ص ��نفت الوع ��ود االنتخابي ��ة ،والبرام ��ج
والمن�ش ��ورات الدعائي ��ة للمر�ش ��حين� ،إل ��ى فئ ��ات �أم ��ن
وخدم ��ات ووعود فئوية وانتماءات �سيا�س ��ية واقت�ص ��اد
وعالقات دولية".
وم ��ن بين تلك الفئ ��ات ،ركزت الدعايات عل ��ى االنتماءات
ال�سيا�س ��ية �أوال ،وبعده ��ا الوعود الفئوي ��ة ،والأمن ،قبل
الوعود المتعلقة باالقت�صاد.
وي�ض ��يف ح�س ��ين "�ص ��نفنا الخدمات في مجال منف�ص ��ل
عن االقت�ص ��اد لأنها ثقل دعائي م�ستقل ،يقوم المر�شحون
بطرح ��ه بطريق ��ة مجردة ،ولي�س ��ت مث ��ل الخدم ��ات التي
تدخل �ضمن خطة التح�سين العامة".
وم ��ن بين  250مر�ش ��حا ،احت ��وت دعاي ��ات  43فقط على
وعود اقت�ص ��ادية �ص ��ريحة� ،أو �إ�ش ��ارة لملفات اقت�صادية
مث ��ل خ ��ط الفق ��ر ،والبطال ��ة ،وفر� ��ص العم ��ل ،بح�س ��ب
الدرا�سة التي لم تن�شر بعد.
يذك ��ر �أن االنتخاب ��ات المرتقب ��ة ف ��ي العا�ش ��ر من ال�ش ��هر
الج ��اري ه ��ي �أول انتخاب ��ات مبك ��رة في الع ��راق ،وجاء
تنظيمه ��ا ا�س ��تجابة الحتجاج ��ات ت�ش ��رين االول2019/
التي طالبت با�ص�ل�احات وا�سعة ،واكد مراقبون ان تردي
االو�ضاع االقت�صادية كان �أهم دوافع الحركة االحتجاجية
الوا�سعة.
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�أكدت توفر �أكثـر من  370فر�صة ا�ستثمارية يف خمتلف القطاعات

ذي ق��ار تتطلع �إل��ـ��ى امل��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات ال��رو���س��ي��ة وال�صينية

 ذي قار  /ح�سني العامل

ك�ش ��فت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
ع ��ن توجه ��ات ال�س ��تقطاب املزي ��د م ��ن ال�ش ��ركات
الرو�سي ��ة وال�صينية �ضمن خطتها لتطوير القطاع
اال�ستثم ��اري وتنفي ��ذ امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجي ��ة
يف املحافظ ��ة ،م�ؤك ��دة ان ال�ش ��ركات املذكورة هي
االق ��رب للواق ��ع والتطبي ��ق كونها تعم ��ل منذ عدة
�سنوات بامل�شاريع النفطية يف املحافظة.
واب ��دى وف ��د من جمل� ��س الدوم ��ا الرو�س ��ي وعدد
من ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة م�ؤخرا رغبته ��م بتو�سيع
التع ��اون م ��ع احلكوم ��ة املحلية يف جم ��ال القطاع
اال�ستثم ��اري ،فيم ��ا وقع ��ت �شرك ��ة �س ��ي ب ��ي ب ��ي
ال�صيني ��ة مذك ��رة تفاه ��م �أولي ��ة م ��ع احلكوم ��ة
املحلي ��ة لإن�ش ��اء عدد م ��ن م�شاريع البن ��ى التحتية
يف املحافظ ��ة .وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار احم ��د غني
اخلفاج ��ي خ�ل�ال لقائ ��ه وفدا م ��ن جمل� ��س الدوما
الرو�س ��ي ان "ادارة املحافظ ��ة عل ��ى ا�ستع ��داد تام
للتع ��اون م ��ع املجل� ��س يف املج ��االت امل�شرتك ��ة،
وال�سيم ��ا م ��ا يتعل ��ق باجلان ��ب اال�ستثم ��اري"،
وا�ض ��اف ان "جميع الأب ��واب م�شرع ��ة لال�ستثمار
ويف خمتل ��ف املجاالت" .واك ��د اخلفاجي يف بيان
تلق ��ت (املدى) ن�سخ ��ة منه "اال�ستم ��رار يف طريق

الإ�صالح االقت�صادي وجذب اال�ستثمارات" ،مبينا النفطي ��ة يف املحافظة" ،وا�ضاف "ن�أمل ان ت�شارك
ان "�آف ��اق التع ��اون املثمر بني اجلانب�ي�ن ميكن ان هذه ال�شركات يف ان�ش ��اء م�شاريع �سرتاتيجية يف
تتعزز اكرث من خالل توظيف فر�ص اال�ستثمار" .املحافظة وت�أمني اخلدمات".
وبدوره قال رئي�س وفد جمل�س الدوما الرو�سي ان ي�ش ��ار اىل ان ادارة حمافظ ��ة ذي ق ��ار� ،أعلن ��ت
"جماالت التعاون كبرية و�سنعمل على تطويرها
نح ��و االف�ض ��ل وخا�ص ��ة بع ��د ان مل�سن ��ا اهتم ��ام
احلكومة املحلية يف تطوير القطاع اال�ستثماري".
وتعم ��ل يف حمافظ ��ة ذي قار عدة �ش ��ركات رو�سية
و�صيني ��ة من بينها �شركة لوك اويل الرو�سية التي
توا�صل العمل منذ ع ��دة اعوام يف الرقعة النفطية
اال�ستك�شافية العا�شرة �ضمن حتالف �شركات ي�ضم
ال�شرك ��ة املذكورة وجابك�س الياباني ��ة ،فيما تعمل
�ش ��ركات �صين ��ة �ضم ��ن عمليات تطوي ��ر حقل نفط
الغراف وم�شروع ت�أهيل مطار النا�صرية.
وك�شف ��ت ادارة حمافظ ��ة ذي ق ��ار م�ؤخ ��را ع ��ن
توجهات ال�ستقط ��اب ال�شركات ال�صينية للعمل يف
تنفيذ م�شاريع �سرتاتيجية وخدمية يف املحافظة،
وقال حمافظ ذي ق ��ار يف م�ؤمتر �صحفي عقده يف
دي ��وان املحافظ ��ة وح�ضرته (امل ��دى) ان "حمافظة
ذي ق ��ار تعمل عل ��ى ا�ستقط ��اب ال�ش ��ركات العاملية
الر�صين ��ة للم�شارك ��ة ب�إع ��ادة اعم ��ار املحافظ ��ة،
واالق ��رب للواق ��ع والتطبي ��ق حاليا ه ��ي ال�شركات
ال�صيني ��ة كونها تعمل منذ ع ��دة �سنوات بامل�شاريع

م�ؤخ ��را ،عن مذك ��رة تفاه ��م �أولية م ��ع �شركة �سي
ب ��ي ب ��ي ال�صينية لإن�ش ��اء عدد م ��ن م�شاريع البنى
التحتية يف املحافظة مقابل احل�صول على كميات
م ��ن النفط اخل ��ام ،وذلك خ�ل�ال ا�ستقب ��ال حمافظ

ذي ق ��ار وف ��د ًا م ��ن �إدارة ال�شركة برئا�س ��ة مديرها
املفو�ض يف العراق جو �سياو �شو.
وي ��رى مراقبون لل�ش� ��أن االقت�ص ��ادي يف حمافظة
ذي ق ��ار ان "التوج ��ه لتفعيل قط ��اع اال�ستثمار يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار يكت�سب اهمية كب�ي�رة يف ت�أمني
املتطلبات احلياتية لل�سكان املحليني يف ظل �ضعف
اداء امل�ؤ�س�سات احلكومية يف هذا املجال".
وقال النا�ش ��ط علي ح�سني لـ(امل ��دى) ان "حمافظة
ذي ق ��ار ذات الكثاف ��ة ال�سكاني ��ة العالي ��ة والت ��ي
ت�صن ��ف �ضم ��ن املحافظ ��ات االك�ث�ر فق ��ر ًا  ،بحاجة
اىل املزي ��د م ��ن امل�شاريع اال�ستثماري ��ة المت�صا�ص
البطال ��ة الت ��ي تق ��در ب�أك�ث�ر م ��ن  %40م ��ن القوى
العاملة واخلريج�ي�ن" ،واردف ان "م�شكلة ارتفاع
مع ��دالت الفق ��ر تتطل ��ب ه ��ي االخ ��رى العدي ��د من
الربام ��ج وامل�شاري ��ع الكب�ي�رة للنهو� ��ض بالواق ��ع
االقت�ص ��ادي واملعي�شي ل�سكان املحافظة التي يزيد
عدد نفو�سها على مليوين ن�سمة".
وتاب ��ع ح�س�ي�ن ان "توف�ي�ر املزي ��د م ��ن الفر� ��ص
اال�ستثماري ��ة ميكن ان ي�ساع ��د على تنويع م�صادر
متويل امل�شاريع وجت ��اوز الأزمة املالية الراهنة"،
م�ش�ي�ر ًا اىل ان "تنفي ��ذ اخلط ��ط ال�سرتاتيجي ��ة
يعتمد بالدرج ��ة اال�سا�س على توظي ��ف الإمكانات
االقت�صادية والب�شرية املتاحة بطرق علمية ،تبتكر

الط ��رق املثلى ،لبل ��وغ الرخاء والنم ��و واالزدهار
ورفاهية االن�سان".
وكان ��ت االمان ��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء قد احالت
يف ايار املن�صرم م�ش ��روع ت�أهيل مطار النا�صرية
الدويل على اح ��دى ال�شركات ال�صينية بكلفة 367
مليون دوالر .وك�شفت احلكومة املحلية يف حينها
ان ال�شرك ��ة ال�صيني ��ة ا�ستكمل ��ت جمي ��ع خط ��وات
التعاقد م ��ع �سلطة الطريان امل ��دين وانها �ستبا�شر
بتنفيذ م�شروع املطار خالل اال�شهر القادمة.
وا�ش ��ار حماف ��ظ ذي ق ��ار اىل ان "املط ��ار �سيكون
مبوا�صف ��ات عاملي ��ة ت�ش ��رف عل ��ى تنفيذه ��ا احدى
ال�ش ��ركات الرتكي ��ة املتخ�ص�صة يف ه ��ذا املجال"،
الفت ��ا اىل ان "اجن ��از وت�شغي ��ل املط ��ار ميك ��ن ان
يوف ��ر  3000فر�صة عم ��ل ب�ص ��ورة مبا�شرة ف�ضال
عن الوظائ ��ف االخرى يف اجله ��ات ال�ساندة لعمل
املطار ونقل امل�سافرين".
وبدورها اعلنت هيئة ا�ستثمار ذي قار يوم الثالثاء
(� 2شب ��اط  )2021ع ��ن توفر اكرث م ��ن  370فر�صة
ا�ستثماري ��ة يف القطاع ��ات ال�صناعي ��ة والزراعي ��ة
والتجاري ��ة ال�سياحي ��ة والنقل وال�سك ��ن وغريها.
م�ؤك ��دة من ��ح رخ� ��ص ا�ستثماري ��ة ل� �ـ 64م�شروع ًا
يف قطاع ��ات خمتلفة خالل ع ��ام  ،2020وان قيمة
امل�شاريع املذكورة تبلغ  252مليار دينار .

غلق الطرق امل�ؤدية �إىل مراكز االقرتاع وال حظر للتجوال

وا�سط ت�ستكمل جهوزيتها لالنتخابات ورهان على مر�شحي ت�شرين لإق�صاء الوجوه القدمية
 وا�سط  /جبار بچاي
بفا�ص ��ل خم�س ��ة �أيام عن موع ��د انتخابات
ت�شري ��ن الأول اجل ��اري تك ��ون حمافظ ��ة
وا�سط ق ��د �أكمل ��ت جهوزيته ًا �أمني� � ًا وفني ًا
الج ��راء االنتخاب ��ات الت ��ي م ��ن املفرت� ��ض
�أن ي�ش ��ارك فيها �أكرث م ��ن � 853ألف ناخب
وفق البطاقات البايومرتية التي وزع منها
نحو  90باملئة ،ويت ��وزع ه�ؤالء الناخبون
بني ثالث دوائ ��ر انتخابي ��ة الختيار نواب
املحافظ ��ة لل ��دورة الربملاني ��ة اجلدي ��دة
وعدده ��م  12نائب ًا �أحدهم ميثل كوتا الكرد
الفيليني والآخرون بينهم ثالث ن�ساء.
ويراه ��ن عدد كب�ي�ر من جمه ��ور املحافظة
و�شبابه ��ا عل ��ى �صعود من ميث ��ل مر�شحي
ت�شري ��ن و�سط �إ�ص ��رار �شديد عل ��ى رف�ض
و�إق�ص ��اء الوج ��وه القدمي ��ة �س ��واء كانوا
ت�شريعيني يف الربملان �أو جمل�س املحافظة
�أو م�س�ؤولني تنفيذيني يف ال�سلطة املحلية.
ويتناف� ��س يف ه ��ذه االنتخاب ��ات 123

مر�شح� �اُ ،منه ��م  95رج�ل ً�ا و 28ام ��ر�أة
يتوزع ��ون ب�ي�ن  24حزب� � ًا و 11ائتالف ��ا،
وم ��ن بني ه� ��ؤالء املر�شح�ي�ن مر�شحان عن
�أح ��زاب ت�شري ��ن ،االول عن حرك ��ة امتداد
التي يتزعمها الدكت ��ور عالء الركابي وهو
�ضابط م ��رور متقاعد برتب ��ة عقيد والآخر
ق ��دم نف�س ��ه م�ستق�ل�ا وه ��و �ش ��اب حمامي
وتدري�س ��ي يف كلي ��ة القان ��ون بجامع ��ة
وا�س ��ط ويحظ ��ى مبقبولي ��ة جي ��دة ب�ي�ن
املثقف�ي�ن و�أو�س ��اط ال�شب ��اب ال�سيم ��ا ممن
تعر�ضوا اىل مالحق ��ات ق�ضائية وقانونية
حي ��ث �ش ��كل فريق ��ا للدف ��اع ع ��ن معتقل ��ي
ت�شري ��ن يف املحافظ ��ة ووق ��ف ن ��د ًا بوجه
احلكومتني املحلية واالحتادية.
ويق ��ول النا�ش ��ط امل ��دين �أحم ��د البديري،
وهو �أحد نا�شطي ت�شرين �إن "الأمل معقود
يف هذه االنتخابات على مر�شحي ت�شرين،
وهن ��اك توجه �شباب ��ي للت�صويت لهم لي�س
يف وا�س ��ط فح�س ��ب ،ب ��ل يف املحافظ ��ات
االخرى".

و�أ�ض ��اف "نح ��ن م�ص ��رون عل ��ى اختي ��ار
�شخ�صي ��ة م ��ن �شخ�صيات ت�شري ��ن نريدها
�شبابي ��ة قريب ��ة من ��ا للتعبري ع ��ن �أحالمنا
وطموحاتن ��ا وااله ��داف الت ��ي خرجنا من
�أجله ��ا و�أولها حتقيق العدال ��ة االجتماعية
وحما�سب ��ة الفا�سدي ��ن و�سراق امل ��ال العام
وت�صحي ��ح م�س ��ار العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
وح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة واالهتم ��ام
جدي ًا باخلدمات على خمتلف تنوعها".
وي�ؤك ��د البدي ��ري �أن "ال�ش ��ارع الوا�سطي
عامة وال�شباب على وجه اخل�صو�ص عازم
عل ��ى �إق�صاء الوجوه القدمية التي �شاركت
يف العملي ��ة ال�سيا�سية �س ��واء يف ال�سلطة
الت�شريعي ��ة كن ��واب �أو �أع�ض ��اء جمل� ��س
حمافظ ��ة �أو م�س�ؤولني تنفيذيني مل يقدموا
ما ي�ستحق الذكر".
وا�ست ��درك �أن "التغي�ي�ر ال يت ��م ب�سهول ��ة
واملناف�س ��ة غ�ي�ر متكافئ ��ة ،فهن ��اك كت ��ل
و�أح ��زاب �سيا�سي ��ة ق ��ادرة عل ��ى �إنف ��اق
االم ��وال وحت ��ى �ش ��راء اال�ص ��وات كونها

متتل ��ك ال�سلط ��ة وامل ��ال مع� � ًا ،بينم ��ا ال
نتمل ��ك نح ��ن كث ��وار ت�شري ��ن �أو مر�شحي
ت�شرين غ�ي�ر االرادة بالتغيري وهو الهدف
اال�سا�سي الذي خرجنا من �أجله".
و�أع ��اد ع�ش ��رة ن ��واب �سابق�ي�ن يف وا�سط
تر�شحيه ��م لالنتخاب ��ات املقبل ��ة� ،أحده ��م
ع ��ن كوت ��ا الك ��رد الفيلي ��ة وهو م ��ن خارج
وا�سط ،وبواقع �ستة رج ��ال و�أربع ن�ساء،
كم ��ا ر�شح من ب�ي�ن �أع�ض ��اء جمل�س وا�سط
املنح ��ل خم�سة �أع�ض ��اء جميعه ��م ر�شحوا
�ضم ��ن الدائرة الثالثة بينهم �أمر�أة واحدة؛
ومن املحافظني الذين تعاقبوا على وا�سط
ر�شح حمافظ واح ��د فقط ،ور�شح م�س�ؤول
تنفيذي واحد يف �إدارة املحافظة احلالية.
فيم ��ا ر�شح ��ت نائب ��ة �سابق ��ة م ��ن خ ��ارج
وا�سط �أي�ضا هي ،ندى �شاكر جودت وجاء
تر�شيحه ��ا �ضم ��ن حرك ��ة الوف ��اء ،بزعامة
حماف ��ظ النج ��ف الأ�سب ��ق النائ ��ب عدن ��ان
الزريف.
ويرى ال�سيد ح�سن ال�شمري ،متقاعد ،وهو

�أح ��د منا�صري ث ��ورة ت�شري ��ن والداعمني
ملر�شحيه ��ا �أن "الك ��رة �أ�صبح ��ت الآن يف
ملع ��ب الناخ ��ب العراق ��ي وعلي ��ه �أن يكون
ح ��ر ًا يف �إعط ��اء �صوت ��ه ملن ي ��راه الأف�ضل
وغري جمرب �أو فا�سد �أو �سارق للمال العام
وهذا ال يتحقق �سوى يف مر�شحي ت�شرين
الذين نعول عليهم كثري ًا".
وي�ؤك ��د �أن "�صوته لن يذهب بعيد ًا عن من
يعتقد �أنه الأكف�أ و�ألأكرث قدرة يف حما�سبة
الفا�سدي ��ن وهذا ال يتحقق �س ��وى يف �أحد
مر�شحي ت�شرين" ،كما يرى ال�شمري.
وق ��ال "يف ظل الو�ضع احل ��ايل وما تتمتع
ب ��ه الكت ��ل الكبرية م ��ن قواع ��د جماهريية
منتفعة و�سلطة مال ونفوذ كان من االجدر
�أن تتوح ��د �أ�ص ��وات ت�شرين نح ��و مر�شح
مع�ي�ن وع ��دم ت�شتي ��ت الأ�ص ��وات ل�ضم ��ان
�صعود هذا املر�شح".
م�ؤك ��د ًا عل ��ى �أن "ب ��وادر التغي�ي�ر قادمة ال
حمالة ،فحتى الذي ��ن مل ينتخبوا مر�شحي
ت�شري ��ن بينه ��م عدد كبري مل ول ��ن ينتخبوا

الن ��واب ال�سابق�ي�ن وحت ��ى امل�س�ؤول�ي�ن
التنفيذين لأنهم مل يقدموا �شيئا للمحافظة
�سوى ما يخ�ص �أحزابهم وجمهورهم".
يف غ�ضون ذلك ك�شفت قيادة �شرطة وا�سط
عن �إكم ��ال جاهزيتها االمني ��ة لالنتخابات
و�سيكون هناك ا�ستنف ��ار �أمني اعتبار ًا من
ال�ساد� ��س م ��ن ال�شهر احلايل حي ��ث تدخل
جمي ��ع االجهزة االمنية حال ��ة االنذار وفق
قائد �شرطة وا�سط الل ��واء �أحمد الزركاين
الذي �أ�ضاف:
"ن�ؤك ��د لأبن ��اء حمافظ ��ة وا�س ��ط �إكم ��ال
جاهزي ��ة القوات االمني ��ة بجميع �صنوفها
�إ�ضاف ��ة اىل االجه ��زة ال�سان ��دة حي ��ث مت
و�ض ��ع خطة �أمني ��ة حمكمة �أه ��م فقرة فيها
�أن ��ه ال حظ ��ر للتج ��وال وال قط ��ع لل�شوارع
داخ ��ل امل ��دن با�ستثن ��اء القطوع ��ات الت ��ي
تك ��ون ح ��ول مراك ��ز االق�ت�راع بعم ��وم
املحافظة".
مو�ضح ��ا �أن "تلك املراك ��ز �ستكون حماطة
بثالث ��ة �أط ��واق �أمني ��ة مع ��ززة باجله ��د

اال�ستخب ��اري وال�سان ��د و�أن ��ه فق ��ط �سيتم
غلق ال�سيطرات اخلارجية للمحافظة وفق
قرار اللجنة االمنية العليا لالنتخابات".
وذك ��ر �أن "هناك �إج ��راءات �أمني ��ة م�شددة
وحمكمة �ستكون ح ��ول خمازن ال�صناديق
وم�ستلزم ��ات االنتخاب ��ات االخ ��رى الت ��ي
و�ضعت يف �أماكن �آمنة جد ًا".
من جانبه ذك ��ر م�صدر يف مكتب انتخابات
وا�س ��ط �أن "جمي ��ع االم ��ور اللوج�ستي ��ة
والفني ��ة �أ�صحب ��ت مهي� ��أة متام� � ًا لي ��وم
االقرتاع و�إكمال جمي ��ع الور�ش التدريبية
ملوظف ��ي االق�ت�راع الذين يزي ��د عددهم عن
� 11أل ��ف موظف ًا يتوزعون بني  305مراكز
انتخابي ��ة ت�ضم  1874حمطة انتخابية يف
عموم املحافظة".
مو�ضح� � ًا �أن "املفو�ضي ��ة �أكمل ��ت �أي�ض ��ا
ت�سجي ��ل مراقب ��ي الكيان ��ات ال�سيا�سي ��ة
وكذل ��ك مراقب ��ي املجتم ��ع امل ��دين فيم ��ا
�ستك ��ون كل املراك ��ز مهي� ��أة للمراقب�ي�ن
الدوليني ومفتوحة �أمامهم".

�شركة امل�شاريع النفطية
�إعادة �إعالن مناق�صة

املو�ضوع /جتهيز مولدة كهربائية �سعة ( Diesel Generator) 700 KVAمل�شروع م�صفى الك�سك
رقم املناق�صة  5544 / ER – G1 / 2021 :ت 2021 /15

يس��ر (ش��ركة املش��اريع النفطية) بدعوة مقدمي العط��اءات املؤهل�ين وذوي االختصاص واخلبرة
لتقدمي عطاءاتهم (لتجهيز مولدة كهربائية سعة  )Diesel Generator) 700 KVAملشروع مصفى
الكسك) وتس��ليمها وتفريغها في مخازن الشركة في الش��مال ،وان تكون بلدان املنشأ للمولد
(الواليات املتحدة االمريكية ،اململكة املتحدة ،إيطاليا ،بلجيكا ،املانيا ،فرنس��ا ،اسبانيا ،سويسرا،
الس��ويد ،فنلندا ،الدمنارك ،هولندا وايرلندا) علما ً ان املشروع ذاتي التمويل وان الكلفة التخمينية
للمناقصة هي ( )148.200.000مائة وثمان واربعون مليون ومئتان ألف دينار عراقي ومبدة تنفيذ ()90
تسعون يوم تقوميي ،مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بش��ركة
املشاريع النفطية  /قس��م التوريدات والتعاقدات scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil.
( gov.iqمن االحد الى اخلميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة ( 9:00ص) لغاية ( 12:00م) وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2على اجملهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالش��تراك في هذه املناقصة تقدمي
عطاءاتهم وفقا ً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية:
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع.
ج -عمل مماثل (واحد) منجز وخالل مدة ال تتجاوز ( )10س��نوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء
وتك��ون قيم��ة هذا العم��ل ( )% 30من الكلف��ة التخمينية للمناقصة عل��ى ان تكون من طبيعة
موضوع املناقصة املوصوفة في املتطلبات ومؤيدا ً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة.
د -مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.
هـ -يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ ( 29.640.000دينار عراقي)
(تس��عة وعشرون مليون وس��تمائة واربعون ألف دينار عراقي) من مصرف معتمد ومصدق أصوليا ً
(باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها حاليا ً من الهيئة املالية في شركة
املشاريع النفطية).
ح -جتهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ،ومواد احتياطية للتشغيل االولي.
ط -يك��ون التجهيز مع التفريغ  CIPواصل ومفرغ في مخازن الش��ركة في الش��مال ،على ان يتم
قبول (استالم) التجهيز في موقع املشروع.
ي -مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ك -تلت��زم الش��ركة األجنبي��ة املش��تركة تقدمي تعه��د يقضي بعدم وج��ود مطالب��ة مالية غير
محس��ومة اجتاه املؤسس��ات العراقية خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً
ان اجراء التس��وية ش��رط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة األجنبية
املشتركة باملناقصة.
ل -في حالة وجود مطالبات لدى الش��ركة األجنبية املش��تركة ف��ي املناقصة تلتزم بتقدمي تعهد
بتس��وية مرضية للطرفني (التس��وية وفقا ً التفاقي��ة نادي باريس او التس��وية وفقا ً لقرار مجلس
الوزراء رقم  28لسنة  2014أو شطب الدين كليا ً بحسب مقتضى احلال) ألية منازعات او مطالبات
سابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان التسوية شرط إلزامي إلصدار
قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة.
م -تتعه��د الش��ركة األجنبية بعدم اج��راء أي مطالبة قضائي��ة او إدارية عل��ى أي مديونية بحق
املؤسسات العراقية بعد اإلحالة مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو
كل الدين بصفة رضائية أو قضائية مبعنى استمرار عالقة الشركة املتقدمة او املشتركة للعمل
بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة
لتسوية تلك املطالبات.
 -3بإم��كان مقدم��ي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العط��اء بعد تقدمي طلب حتري��ري إلى العنوان
احمل��دد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيم��ة البيع للوثائق البالغة ( )150.000دينار عراقي (مائة
وخمسون ألف دينار) نقدا ً وغير قابل للرد.
 -4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (ش��ركة املش��اريع النفطية – قس��م التوريدات والتعاقدات –
الوزيري��ة  /خلف معه��د التدريب النفطي من االحد الى اخلميس من الس��اعة (9:00ص) لغاية الـ
(12:00م).
 -5مكان تسليم العطاء (وزارة النفط – شركة املشاريع النفطية – جلنة استالم وفتح العطاءات

احمللية – الطابق األول /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي).
يكون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العطاءات بتاري��خ ( )2021/10/26حيث ان العطاءات املتأخرة
سوف ترفض وس��يتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان
التالي:
شركة املشاريع النفطية  /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي /بغداد – العراق.
اجلهة التي تستلم العطاء  /جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.
 -6يت��م دعوة مقدمي العط��اءات اخملولني بحضور مؤمتر ما قبل تق��دمي العطاء للتوضيح واالجابة
على االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي
استفساراتهم حتريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر .ويكون احلضور الزامياً.
الوقت9:00( :ص) لغاية (12:00م).
التاريخ2021 / / :
املكان :يحدد الحقاً.
 -7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
 -8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:
أ -هوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة
تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
* ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة (أو شهادة اجلنسية  +هوية األحوال املدنية)،
بطاقة السكن ،عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.
ج -ش��هادة تسجيل الشركة الرئيس��ية وعنوان مركز عملها الفعلي ،إذا كانت الشركة املقدمة
للعط��اء فرع في الع��راق مكتب إقليم��ي ومصدقة اصوليا ً وتقدمي ش��هادة تس��جيل هذا الفرع
والعنوان الفعلي للفرع مصدق اصوليا ً وفقا ً لنظام فروع الشركات األجنبية رقم ( )2لسنة .2017
د -تقدمي كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى ش��ركة املش��اريع
النفطية مصدق اصولياً.
هـ -تلتزم الشركة العراقية مقدمة العطاء وكذلك الشركة األجنبية التي لديها مكتب إقليمي
ف��ي العراق بتقدمي كت��اب من دائرة الضم��ان االجتماعي يثبت اش��تراكها بالضم��ان االجتماعي
للعمال.
و -ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد تأس��يس الشركة
ومصدقة من الس��فارة العراقية في ذلك البلد ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق إذا
كان مقدم العطاء اجنبياً.
ح -يجب ان يكون املناقص من املصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة.
ز -وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.
ك -تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء ،مصدق اصولياً.
املالحظات:
يتم تقدمي العطاء في ثالثة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
األول -يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
الثان��ي -يحتوي على العرض الفني  +اجلدول الزمني( .يتم ارفاق نس��خة الكترونية مع النس��خة
الورقية ،وفي حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع -يحتوي على العرض التجاري املسعر.
اخلامس – يحتوي على التأمينات األولية والبالغة (( )3.700.000ثالثة ماليني وس��بعمائة ألف دينار
عراقي) (ويجب أن تكون بشكل خطاب ضمان أو سفتجة أو صك مصدق صادر من مصرف عراقي
معتم��د على ان تك��ون نافذة مل��دة ( )120يوم من تاري��خ الغلق ويوضع في ظ��رف منفصل مغلق
مس��جل عليه رقم الطلبية واس��م الش��ركة) ،باإلم��كان احلصول على قائم��ة باملصارف احملظور
التعامل معها حاليا ً من الهيئة املالية في شركة املشاريع.

توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس��مي وبش��مع سري ويكتب على
الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -اس��م املناقصة ورقمها كما هو مش��ار إليه ف��ي الفقرة الفرعية  1-1م��ن تعليمات ملقدمي
العطاء وأي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق.
د -بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني ،عرض جتاري مس��عر ،عرض جتاري غير مس��عر ،الوثائق
املطلوبة ،التأمينات األولية).
 -9الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -10يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها
قبل توقيع العقد.
 -11تهم��ل العط��اءات الغير مس��توفية للمستمس��كات املطلوبة ويتم اس��تبعاد العطاء غير
مس��توفي ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها ،يج��ب ان تتوافق جمي��ع العطاءات
املقدمة مع شروط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد ألنها غير متوافقة.
 -12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات
وتثبيت املوقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار الطرف األول بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل ()7
أيام من تاريخ حصول التغيير.
 -13جله��ة التعاق��د الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءا ً على أس��باب مبررة دون تعويض
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم إعادة ثمن شراء
وثائق املناقصات الى املناقصني في احلالتني االتيتني:
* الغاء املناقصة وتغيير أسلوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط
اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبني.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 -14يت��م مص��ادرة التأمين��ات األولية لصالح ش��ركة املش��اريع النفطية ويتم اتخ��اذ اإلجراءات
القانونية ضد مقدم  /مقدمي العطاء في احلاالت االتية:
* إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة.
* إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي العطاءات.
* إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن أن تؤثر على قرار اإلحالة.
 -15ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.
 -16يعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما ً كما يعول على سعر
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك
الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
 -18جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حس��ن األداء (بعد اس��تالم قرار اإلحالة
وقبل توقيع العقد) حلني إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.
 -19يكون اجملهز  /املتعاقد مس��ؤوال ً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا ً من نقطة
الدخ��ول ودف��ع أي مصاريف متعلقة به��ا مدفوعة داخل الع��راق لتخليص امل��واد ويتحمل كافة
الضرائب والرس��وم الكمركية وغير الكمركية وحس��ب القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية
وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
 -20ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.
Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq
E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq
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الخبرة الهولندية مطالبة بم�صالحة جمهور الأ�سود

معالي الكلمة
 عمـار �سـاطع

�ضياع نقاط الدوحة يفتح ن�صف باب المجموعة الخلفي!
 بغداد� /إياد ال�صاحلي

اخللفي لت�ص ��فيات املجموع ��ة حالهم حال
الأ�سود!

ي�ش ��هد ملع ��ب خليف ��ة الدويل يف العا�ص ��مة
القطري ��ة الدوح ��ة بال�س ��اعة اخلام�س ��ة
والن�صف من م�ساء اليوم اخلمي�س ال�سابع
من ت�ش ��رين الأول ،واحدة من �أهم مباريات
املجموع ��ة الأوىل ملنتخب ��ات �آ�س ��يا ال�س ��تة
املتناف�س ��ة على تذكرة الت�أه ��ل اىل مونديال
 ،2022بلق ��اء يجمع منتخبنا الوطني بكرة
القدم (�صاحب ال�ضيافة) مع �شقيقه اللبناين
حل�ساب اجلولة الثالثة من الت�صفيات.
وو�ضع املنتخب الوطني موقفه يف الزاوية
احلرج ��ة بع ��د �أن خ ��رج بنقطة واح ��دة من
مواجهت ��ي اجلولت�ي�ن الأوىل والثاني ��ة مع
كوريا اجلنوبية يف �سيئول يوم الثاين من
�أيلول املا�ضي و�أنتهت بالتعادل ال�سلبي قدّم
خالله ��ا الالعب ��ون جهود ًا كبرية ا�س ��تحقوا
عليه ��ا الثناء م ��ن اجلماهري برغ ��م الأخطاء
الفني ��ة و�س ��ط املي ��دان الت ��ي كان ��ت بحاجة
اىل معاجل ��ة يف ال�ش ��وط الث ��اين لإح ��داث
التوازن ،ثم ا�س ��تقبلت �ش ��باكهم ثالث كرات
م ��ن منتخب �إيران يف الدوحة يوم ال�س ��ابع
من ال�ش ��هر نف�سه� ،س ��جّ ل ال�ض ��يوف هدفهُم
الأول بالدقيق ��ة الثانية وزعزعوا ا�س ��تقرار
الأ�س ��ود ث ��م تبع ��وه بهدف�ي�ن (د69و)90
�أنهوا بهم ��ا �آمالهم ليع ��ودوا اىل بغداد غري
مُ�ص� �دّقني تع ّر�ض ��هم لهذه اخل�سارة الثقيلة،
وحت ّمل ��وا انتق ��ادات قا�س ��ية م ��ن الإع�ل�ام
واجلمهور.

الجهد الر�سمي

التحدّ ي الأمثل

يج ��د امل ��درب الهولن ��دي املخ�ض ��رم دي ��ك
�أدف ��وكات �ص ��عوبة كب�ي�رة يف اختي ��ار
ت�ش ��كيلته املُدعمة بعنا�ص ��ر �ش ��ابّة تعوي�ض ًا
ع ��ن غياب �أك�ث�ر من العب �أ�سا�س ��ي ب�س ��بب
اال�ص ��ابة واحلرمان وع ��دم اجلاهزية و ُهم
(مهند علي ميمي ،و�س ��عد ناطق ،و�ض ��رغام
�إ�سماعيل ،وريبني �سوالقا ،و�أحمد �إبراهيم
وعلي عدنان) يف �أ�س ��و�أ ظ ��رف يحتاج منه
الهجوم  ..و�إ ّ
ال!
م�صاحلة اجلمهور الذي يرتقب اللقاء بقلق و�ش ��ريف عبدالكاظم و�س ��جاد جا�س ��م حيث
كب�ي�ر ،برغ ��م �إميانه ب� ��أن �إمكاني ��ات العبي ي�شرتك بع�ض ��هم لأول م ّرة �ض ��من الت�شكيل ال خيار غري الهجوم املتوا�ص ��ل
لبن ��ان لي�س ��ت بق ��وة نظرائه ��م يف كوري ��ا و�آخرين مل يلعبوا مع العنا�ص ��ر املتواجدة واحلذر منذ الدقيقة الأوىل
اجلنوبي ��ة و�إي ��ران ،وهن ��ا يكم ��ن التحدّي حالي ًا مثل �أمين ح�سني وب�شار ر�سن وحممد بغي ��ة ت�س ��جيل ه ��دف
الأمثل خلربة �أدفوكات يف توظيف مهارات قا�سم و�شريكو كرمي وعلي فائز وغريهم .االطمئن ��ان ،و�إع ��ادة
تنظي ��م الفريق وفق ًا
كرار عامر و�أحمد فا�ضل وحممد علي عبود

ادفوكات :مجموعتنا �صعبة وال يُمكن
الفوز في كل مباراة!
 بغداد  /املدى
�شدّد م��درب منتخبنا الوطني لكرة القدم ،الهولندي ديك
ادف��وك��ات ،على �أه�م�ي��ة ال �ف��وز على منتخب لبنان اليوم
اخلمي�س �ضمن مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة الأوىل
للت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة ملونديال قطر .2022
وق��ال ادف��وك��ات ،يف امل�ؤمتر ال�صحفي ملباراة لبنان �أم�س
الأربعاء :علينا �أن ندرك اننا يف جمموعة �صعبة ،وهذا ال
يعني اننا �سنفوز يف كل مباراة ..البداية كانت جيدة �أمام
كوريا اجلنوبية ،ومع �إيران كانت مباراة �صعبة ومل نح�صل
على النقاط ..علينا �أن نوا�صل العمل ونح�صد النقاط ،و�أول
فر�صة �أمامنا هي مباراة لبنان ،وال ينبغي �أن ن�شعر اننا
الفرق يف هذه املجموعة ،لكن ب�إمكاننا �أن
ميكن �أن نهزم كل ِ
جنعل الأمور �صعبة على اجلميع.
و�أ��ض��اف :لدينا ثالثة �أي��ام فقط للتح�ضري ملباراة لبنان..
عندما ت�سلمت مهمة ت��دري��ب ال �ع��راق ��ش��اه��دت امل�ب��اري��ات
ال�سابقة لكي اخ�ت��ار �أف�ضل ال�لاع�ب�ين ،وب��د�أن��ا مب�شاهدةِ
م�ب��اري��ات ال���دوري ال �ع��راق��ي ..املجموعة لغاية الآن غري
حم�سومة ،وال ميكن تغيري الكثري من الأم��ور يف غ�ضون

ثالثة �أي��ام ..ال�شيء املهم على كل العب تقدمي كل
ما لديه كما فعلنا �أمام كوريا اجلنوبية ،والالعبون
خالل الأيام املا�ضية عملوا مبجهو ٍد كبري وتركيز
عال.
و�أك � ��د ادف ��وك ��ات يف ح��دي�ث��ه:
نحن يف ك��ل م�ب��اراة ندخل
من �أج��ل الفوز ،ولكن يف
ال�ن�ه��اي��ة ه��ي ك��رة ق��دم..
ال���ش��يء نف�سه بالن�سبة
ملباراة اليوم� ،سنقدم كل
ما لدينا من �أجل احل�صول
على نقاط املباراة.
وعن ق�ضية ا�ستدعاء الالعبني ل�صفوف املنتخب� ،أج��اب:
هناك �شخ�ص واح��د هو من يختار قائمة الالعبني ،وهو
�أنا ،ونحن نحاول �إ�شراك العبني جدد ،والبحث عن العبني
�شباب ج��دد ،لكن ه��ذا ال ي�ح��دث يف وق��ت ق���ص�ير� ..أغلب
الالعبون م�ستم ّرون باللعب �آخر عامني مع املنتخب� ..أنا
من ي�ستدعي الالعبني و�أنا من �أقرر مع جهازي الفني ،ولن
يتدخل �أحد �سوانا.

اتحاد اليد ّ
يحدد موعد الممتاز ويك ّرم
ح ّكام الآ�سيوية
 بغداد /املدى
عق ��د احت ��اد ك ��رة الي ��د برئا�س ��ة حمم ��د ها�ش ��م
الأعرج ��ي ،اجتماع � ً�ا يف مق ��ر االحت ��اد ،داخ ��ل
مبنى اللجن ��ة الأوملبية العراقي ��ة ،ناق�ش خالله
جمم ��ل االن�ش ��طة اخلا�ص ��ة باللعب ��ة يف بغ ��داد
واملحافظات ،وخرج بقرارات �إدارية وتنظيمية
ترتقي بها يف املو�سم اجلديد.
وقال ح�سام عبدالر�ضا املن�سق الإعالمي الحتاد
ك ��رة الي ��د �أن �أوىل مق ��ررات اجتم ��اع االحت ��اد
ه ��ي �إقامة بطولة ك�أ�س ال�س ��وبر ،يوم ال�س ��بت،
ال�س ��اد�س ع�ش ��ر م ��ن ت�ش ��رين الأول اجل ��اري،
ملنا�سبة افتتاح املو�سم .2022-2021
و�أ�ض ��اف يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) ":تق� � ّرر
�أي�ض ًا عقد اجتماع الثني ع�شر نادي ًا م�شارك ًا
يف دوري كرة اليد املمتاز للمو�س ��م اجلديد
(اجلي� ��ش وال�ش ��رطة وكرب�ل�اء ودي ��اىل
واحل�ش ��د ال�ش ��عبي والك ��وت والدغ ��ارة
وامل�س� �يّب وال�س ��ليمانيّة وبلد ّي ��ة الب�ص ��رة
والكوفة والتعاون) يوم ال�س ��بت ال�س ��اد�س

منتخبنا ..بني الهام�ش والقدرة!

ع�ش ��ر من ت�ش ��رين الأول احل ��ايل ،يف قاعة
االجتماع ��ات للن�ش ��اط الريا�ض ��ي لرتبي ��ة
الك ��رخ باملن�ص ��ور ،وا�ش�ت�رط �أن يك ��ون
احل�ضور ممث ًال برئي�س النادي امل�شارك �أو
ع�ضو هيئة �إدارية مع مدرب الفريق".
وتابع �":س ��يكون انطالق ال ��دوري املمتاز
يوم اجلمعة الثاين والع�ش ��رين من ت�شرين
الأول بنظ ��ام الذه ��اب والإي ��اب ،وت�س ��بقه
دورة �ص ��قل للح ��كام تق ��ام يف حمافظ ��ة
كربالء للفرتة ( )19-17ال�شهر ذاته".
وذك ��ر ح�س ��ام� ،أن ��ه ":واف ��ق املجتمع ��ون
عل ��ى تكرمي احلكمني الدوليني خالد �ش ��اكر
وفا�ض ��ل كاظ ��م ،وذل ��ك لتمثيلهم ��ا الع ��راق
ب�ص ��ورة مم ّي ��زة يف املحاف ��ل الدولي ��ة
و�آخرها قيادتهما للمباراة النهائية للبطولة
الآ�س ��يوية الن�س ��وية  18امل�ؤهل ��ة �إىل ك�أ�س
العامل التي اختتمت قبل �أيّام يف العا�ص ��مة
الأردني ��ة عمّان بني منتخب �س� �يّدات كوريا
اجلنوبي ��ة ونظ�ي�ره منتخ ��ب الياب ��ان
وح�سمتها الكوريات بنتيجة (.")24-33

ملتغ�ّي�رّ ات ّ
خط ��ة م ��درب لبن ��ان الت�ش ��يكي
ُ
�إيفان ها�شيك املطالب هو الآخر مب�صاحلة
اجلماه�ي�ر وم�ض ��اعفة ر�ص ��يد منتخبه ��ا،
و�سيجد �ص ��عوبة وا�ضحة يف حتقيق ذلك
برغ ��م امتالك ��ه مدافعني تباين م�س ��تواهم
يف �أك�ث�ر من مباراة �أمث ��ال جوان العمري
ونور من�ص ��ور وح�سني الدر وقا�سم الزين
وروبري ملكي ورمبا ين�ض ��م اليهم ح�س ��ن
�ش ��عيتو ،ويلع ��ب �أمامه ��م ج ��ورج ملك ��ي
وحمم ��د حي ��در وح�س�ي�ن من ��ذر وعبا� ��س
عا�ص ��ي ووليد �ش ��ور ،وميتاز ه ��ذا اخلط
بامل�س ��اندة الدفاعي ��ة �أك�ث�ر منه ��ا هجومية
والتزامه ��م يف االحتف ��اظ بالك ��رات
احرتا�س� � ًا م ��ن تع ّر� ��ض مرمامه ��م
للتهدي ��د ،فيم ��ا يبق ��ى املهاج ��م
الأخط ��ر ه ��و ح�س ��ن معت ��وق
بالتن�س ��يق م ��ع زميل ��ه با�س ��ل
جرادي واحل�ض ��ور املميّز ملحمد
ق ��دوح وف�ض ��ل عن�ت�ر ،وهذه
الأدوات تع ��ي جي ��د ًا �أن
فقدان نقاط اجلولة الثالثة
�س ��يفتح له ��م ن�ص ��ف الباب

وال يتو ّق ��ف �أمل حتقيق الف ��وز اليوم على
اجلوان ��ب الفنية فق ��ط ،ب ��ل املعنوية التي
تتط ّل ��ب حت�ش ��يد جه ��ود الدولة وال�ش ��عب
مل� ��ؤازرة الأ�س ��ود ،وهو م ��ا تدارك ��ه وزير
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة ورئي�س احت ��اد لكرة
الق ��دم عدن ��ان درج ��ال ال ��ذي و�ص ��ل �أم�س
الأربعاء �إىل العا�ص ��مة القطري ��ة الدوحة،
مل�س ��اندة منتخبن ��ا الوطن ��ي يف مواجهت ��ه
�أم ��ام �ش ��قيقه املنتخ ��ب اللبناين ،غ�ي�ر �آب ٍه
مل ��ا �أث�ي�ر عن ��ه �إب ��ان �س ��فره اىل املنامة يف
ت�ص ��فيات الدور الثاين طاملا يمُ �س ��ك مبلف
اللعبة ر�سمي ًا هذه امل ّرة.
وذك ��ر بي ��ان لق�س ��م االع�ل�ام واالت�ص ��ال
احلكومي يف وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة،
�أن "درج ��ال حر� ��ص على لقاء بعثة �أ�س ��ود
الهمم ،والت�أكيد على �أهمية
الرافدين ل�شحذ ِ
املب ��اراة بعد النقطة الوحيدة التي ك�س ��بها
الأ�سود �أمام كوريا اجلنوبية و�إيران".
و�أكد درجال �أن "الدولة العراقية حري�ص ��ة
عل ��ى توف�ي�ر جمي ��ع �س ��بل النج ��اح لبعث ��ة
املنتخب الوطني ،واجلميع يقف وي�س ��اند
�أ�س ��ود الرافدي ��ن لتحقي ��ق ما ن�ص ��بو �إليه،
وهو التواجد يف مونديال قطر ."2022
ظروف طارئة!

ال توجد �أية �أعذار للم�ل�اك التدريبي الذي
تخ ّل ��ى ع ��ن مراقب ��ة الالعب�ي�ن يف الدوري
املحل ��ي ،وت ��رك �أم ��ور تقييم م�س ��توياتهم
ملالك ��ه الفن ��ي امل�س ��اعد ،وه ��ذه املب ��اراة
الر�س ��مية الثالث ��ة ل ��ه ،وعلي ��ه �أن ي�ؤ ّك ��د
ان�س ��جامه ب�ش ��كل كامل مع �أدواته املح ّلية
واملحرتف ��ة ،وم ��ن دون �ش ��ك �أن ��ه تع� � ّرف
عل ��ى خ�ص ��ائِ�ص كل العب وم ��دى الفائدة
زج ��ه يف املرك ��ز املح� �دّد ل ��ه ،فمباراة
م ��ن ّ
الدوحة اليوم بالن�س ��بة للعراقيني ال تقبل
غري ف ��وز منتخبه ��م بعدما �ص�ب�روا كثري ًا
على ظروف طارئة مل يكن خاللها املنتخب
مُلبي ًا لطموحاتهم ،وخا�ص ��ة يف ت�ص ��فيات
عجلت ب�إق�صاء املدرب ال�سابق
املنامة التي ّ
�سريت�ش ��كو كاتانيت� ��ش ،وال نعل ��م م ��اذا
�ستخبّئ ت�صفيات الدور احلا�سم لبديله؟!

مدرب بلجيكا يك�شف عن �سر حُ زن هازارد!
 متابعة  -املدى

ك�شف روب��رت مارتينيز ،املدير الفني ملنتخب بلجيكا ،عن �آخر
تطوّ رات حالة �إيدين هازارد ،مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي
ريال مدريد الإ�سباين ،خالل الفرتة املا�ضية.
ً
وان���ض��م ه ��ازارد ل��ري��ال م��دري��د يف �صيف ع��ام  ،2019ق��ادم �ا من
ت�شيل�سي ،وف�شل هازارد يف حتقيق �أي جناح يذكر مع املرينغي،
ب�سبب �إ�صاباته الع�ضلية املتك ّررة ،والتي و�صلت يف مو�سمني
لأكرث من � 28إ�صابة خمتلفة.
و�أك� ��د روب� ��رت م��ارت�ي�ن�ي��ز ،يف ت���ص��ري�ح��ات نقلتها �صحيفة
"�سبورت" الإ�سبانية "من العار متام ًا ،عدم م�شاهدة �إيدين،
�سعيد ًا وامل�شاركة ب�شكل �أ�سا�سي يف العامني املا�ضيني".
و�أو� �ض��ح م��درب منتخب بلجيكا ،يف ت�صريحاته ق��ائ� ً
لا:
"الظروف التي عا�شها يف ال�سنوات الأخ�يرة� ،أدّت �إىل
�إ�ضعاف معنويات الالعب البلجيكي ،ويح ُزنني �أ ّال �أراه
�سعيد ًا".
و��ش� َّد َد امل��درب البلجيكي على �أن "�إيدين عانى يف عامني
�صعبني للغاية من الإ�صابات ،ويف بع�ض الأحيان يتم البحث
عن �أ�سباب لذلك ،وبب�ساطة ال توجد �أية �أ�سباب".
وختم مارتينيز ،ت�صريحاته قائ ًال ":مقتنع ب�أن هازارد� ،سوف
ينفجر �آج ًال �أم عاج ًال ،على امل�ستوى الإن�ساين ،على م�ستوى كرة
القدم ال يوجد نقا�ش� ،إنها م�س�ألة وقت قبل �أن نرى �أف�ضل ن�سخة
من هازارد يف �إ�سبانيا".

�أعل ��م ،مثلم ��ا يعل ��م غ�ي�ري� ،أن منط ��ق كرة الق ��دم يفر� ��ض علينا
التم�س ��ك بالكثري م ��ن املعطيات التي متنحنا ح ��ق التكهّنات وفق ًا
ّ
لمِ ا منلك ُه من ر�ص ��يد ن�ضيف اليه بع�ض� � ًا من املتغيرّ ات الأقرب لأن
تكون ا�س ��تثناءات كي ن�ص ��ل اىل نتيجة التو ّقعات التي قد تكون
ن�سبة درجاتها �أعلى من حدود املفاج�آت!
ً
�أما �أن ي�صل احلال ب�أن ن�ش ّكك بالقدرات ،ا�ستنادا لعاملي العاطفة
واالنحي ��از ،فه ��ذا م ��ا ال ميك ��ن �أن يدخ ��ل �ض ��من دائ ��رة الواق ��ع
واملنطق ،وهو ما َت َ�س� � َّر َب اىل نف�س عديد املهتمّني ب�ش�أن منتخبنا
الوطن ��ي ،وهو يواجه ،اليوم اخلمي�س ،نظريه اللبناين يف �إطار
اجلول ��ة الثالثة من ت�ص ��فيات القارة الآ�س ��يوية امل� ّؤهلة ملونديال
قطر !2022
نعم ..قد حتدُث مفاج�أة من العيار الثقيل ،ويخ�س ��ر الأ�س ��ود �أمام
�أبناء �شجرة الأرز ،لكن �أن يكون التو ّقع هذا هو ال�سائد والطاغي
ل ��دى املتابعني ،مثلم ��ا ظهرت ذل ��ك يف مواقع التوا�ص ��ل وبع�ض
ال�ص ��فحات الإلكرتون ّي ��ة ،وفق� � ًا للم�س�ي�رة اخلجولة وال�ض ��عيفة
بتعادل
التي بد�أ بها منتخبنا رحلته ال�شهر املا�ضي من الت�صفيات
ٍ
�سلبي مع كوريا اجلنوبية وخ�سارة ثالثيّة �أمام �إيران ،ف�أن الأمر
ما�سة اىل الوقوف �أمام هكذا تخوّ ف غريب حق ًا!
بحاجة ّ
املعق ��ول قبل مواجهتنا لبنان اليوم ،ه ��و �أن يكون مبد�أ تعوي�ض
فق ��دان النق ��اط اخلم� ��س املا�ض ��ية ،حا�ض ��ر ًا وبق ��وّ ة ،و�أن تكون
الق ��درات متاح ��ة من �أجل �إع ��ادة الروح ملنتخبنا يف ّ
ظل خو�ض ��ه
املواجهة يف �أر�ض ��ه االفرتا�ضية ،والتي اعتاد اللعب عليها ،مثلما
يفرت� ��ض �أن تكون عملية االن�س ��جام يف خطوط الفريق موجودة
اىل جانب ه�ض ��م تام لال�س ��لوب التكتيكي الأكرث جناعة وتناغم ًا
ج ّي ��د ًا بني ما يطلبه املد ّرب دي ��ك �أدفوكات من جهة والالعبون من
جهة �أخرى!
�أج ��ل ..ال ميكن لن ��ا القبول �إ ّال بالر ّد على امل�ش� � ّككني �أو املتخوّ فني
م ��ن مواجه ��ة املناف�س اللبن ��اين ،مع جُ � ّ�ل االحرتام له ��ذا الفريق
الذي و�ص ��ل اىل نخبة القا ّرة الآ�س ��يوية وجت ��اوز مرحلة الت� ّأهل
اىل املناف�س ��ات النهائي ��ة� ،إ ّال �أن الف ��ارق بني تاري ��خ وجمد الكرة
العراقية وقدراتها على ال�ص ��عيد القاري يختلف متام ًا عمّا حتمل ُه
امل�ش ��اركة اللبناني ��ة م ��ن حماوالت لإثب ��ات الذات قبل ّ
كل �ش ��يء،
خا�صة و�أنها تقارع منتخبات مهمّة على امل�ستوى الآ�سيوي!
لن �أق ّلل من �ش�أن املنتخب الأحمر ،الذي ا�ستطاع يف بحر العقدين
املا�ض ��يني �أن يتجاوز الكثري من ال ُع َقدْ ،ويكون م� ّؤه ًال لالن�ض ��مام
اىل �أقوي ��اء القا ّرة ،بفعل اِ�ص ��راره على بلوغ املراح ��ل املتقدّمة،
تعادل مع منتخبن ��ا يف نهائيات ك�أ�س �أمم
والدليل ما �س ��جّ له م ��ن ٍ
�آ�س ��يا عام  2000و�س ��ط بريوت وبهدفني ،وكان �أقرب للو�ص ��ول
م ��ن الفوز يف ف�ت�رات مهمّة من ُعم � ِ�ر اللقاء الت�أريخ ��ي يف حينها
بالن�سبة الحفاد الراحل عدنان ال�شرقي!
اجزم� ..أن الفوارق التاريخية �شا�سِ ��عة بني املنتخبني ،بدليل �أننا
ُكن ��ا جنت ��از اللبنانيني عربي ًا ب�س ��هولة ج ��د ًا مثلما ُكنا ق ��د تفوّ قنا
عليه ��م ب�سدا�س ��ية م ّرت�ي�ن يف ت�ص ��فيات  1985امل� ّؤهل ��ة ملونديال
املك�س ��يك يف الكوي ��ت ،بي ��د �أن االمكانيات الي ��وم جتعلنا نحرتم
تط ّلعاتهم و ُنقدّر اندفاعهم ،لكن مهما اختلف الواقع على منتخبنا
الوطن ��ي ،ومهم ��ا تب ّدل ��ت االحوال عن ��ه ،تبق ��ى �إمكان ��ات العبنا
�ان يجعله ��م �أمام ّ
حمك
جدي ��رة يف �أن حت ّق ��ق املطل ��وب يف امتح � ٍ
معرفة قدراتهم الفعلية يف عامل امل�ستديرة!
�أقول ..برغم الغيابات التي �ضربت قائمة منتخبنا ب�سبب �إ�صابات
العديد من الالعبني ،واللغط الذي هيمن على بع�ض الأ�سماء التي
ّ
مت ا�ستدعا�ؤها ملواجهة اليوم �أمام لبنان ويوم � 12أمام الإمارات،
�إال �أن فريقنا ي�ض� � ّم �أ�س ��ماء مهمّة وجنوم رائعني بخامات مميّزة،
ميك ��ن �أن يكون له ��م الدور الأكرب يف ح�س ��م نتيجة املب ��اراة ،مع
الت�أكيد على �ض ��رورة خو�ض مباراة هجومية وا�ستثمار الفر�ص
واحرتام الوقت دون �إهداره ،وتوزيع املجهود البدين على مدار
�شوطي اللقاء ،وحتديد الأهداف الفعلية التي من �ش�أنها �أن ت�صل
ِبنا اىل غاية ك�سب النقاط الثالث!
م ��ا مطلوب من العبينا اليوم ،هو تق ��دمي �أداء رجويل َفعّال يُعيد
للأ�س ��ود هيبتهم يف الت�ص ��فيات عرب خطف الفوز لال�س ��تمرار يف
ال�ص ��راع الق ��ا ّري امل� ّؤه ��ل للموندي ��ال املرتق ��ب ،و�أن يخو�ض ��وا
مباراة �أق ��رب لأن تكون نهائي ك�ؤو�س ،ال تقبل نتيجتها الق�س ��مة
عل ��ى فقدان النق ��اط ،كونه ��ا مواجهة يج ��ب �أن يُر َف ُع فيها �ش ��عار
�أكون ،دون اكماله (�أو ال �أكون)!
�أجل ..ال يمكن لنا القبول �إ ّ
ال بالردّ على
ّ
المتخوفين من مواجهة
الم�شككين �أو
ّ
المناف�س اللبناني ،مع ُج ّل االحترام لهذا
القارة الآ�سيوية
الفريق الذي و�صل الى نخبة
ّ
وتجاوز مرحلة الت�أهّ ل الى المناف�سات
النهائية� ،إ ّ
ال �أن الفارق بين تاريخ ومجد
الكرة العراقية وقدراتها على ال�صعيد القاري
ُ
تحمله الم�شاركة اللبنانية
عما
يختلف تمام ًا ّ
من محاوالت لإثبات الذات قبل ّ
كل �شيء،

المعمار  :ثلثا الدفاع والهجوم وراء عجز الأولمبي والوطني
 بغداد  /املدى
�أك ��د املحل ��ل واالح�ص ��ائي والريا�ض ��ي
ح�س ��ام املعمار �أن الثقافة الكروية لالعبي
املنتخب�ي�ن الوطني والأوملبي امل�ش ��اركني
يف ت�صفيات كا�س العامل ومناف�سات غرب
�آ�س ��يا حالي ًا م�س ��تمدة من الفكر التكتيكي
ملدربيه ��م يف ال ��دوري املحل ��ي الذي يقف
وراء ع ��دد الهجم ��ات القليلة التي ي�ش� � ّنها
الالعبون مع الأخط ��اء الدفاعية الكارثية
احيان ًا والتح ّرك اخلاطىء واتخاذ القرار
غري ال�س ��ليم يف بناء هجمة �سريعة وعدم
توظيف املهارات.
و�أ�ض ��اف املعم ��ار يف ت�ص ��ريح للم ��دى
":ل ��و خطفنا نظرة �س ��ريعة اىل اجلانبني
الدفاع ��ي والهجوم ��ي يف ال ��دوري
املحل ��ي ومطابقتهم ��ا م ��ع ما يح�ص ��ل يف
منتخباتن ��ا الوطنية �س ��نخرج بخال�ص ��ة
مو�ض ��وعية بع ��دم �أحقيتن ��ا يف توجي ��ه
اللوم اىل املدربني ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش والهولن ��دي ودي ��ك �أدف ��وكات
والت�ش ��يكي مريو�س�ل�اف وال ميك ��ن �أن

نحمّلهم امل�س� ��ؤولية املبا�ش ��رة عن ارتكاب
الأخطاء".
و�أو�ض ��ح �":أمت ّن ��ى م ��ن جمي ��ع الف ّني�ي�ن
الذي ��ن ي�ؤ ّك ��دون ب� �� ّأن دورين ��ا مل ��يء
يف�س ��روا لن ��ا ا�س ��باب م ��ا
باملواه ��ب �أن ّ
مت تدوين ��ه م ��ن مالحظ ��ات رقمي ��ة ع ��ن
ثمانية وع�ش ��رين مباراة يف دوري الكرة
املمت ��از ،وباالم ��كان مراجع ��ة الهجم ��ات
الت ��ي تتع ّر� ��ض له ��ا منتخباتن ��ا الوطنية
و�س ��يجدوا ب�أن الأخطاء ق ��د تكون مر ّكبة
نتيجة ُ�ض ��عف الرقاب ��ة واملالزمة الفردية
لالعبي خ ��ط الدفاع علم ًا  60%من �أهداف
دورينا (�أي  25هدف ًا) ُ�س ��جِّ ل ب�س ��بب ذلك
خط� ��أ املالزم ��ة داخل اجل ��زاء �أو خارجها
والعجز يف تغطية الزاوية العك�سية".
وتاب ��ع ":ثمة نقطة �أخرى انعك�س ��ت على
املنتخ ��ب الوطن ��ي وه ��ي �أداء احل ّرا� ��س،
�إذ �أن 40٪م ��ن �أه ��داف دورين ��ا يتحمّله ��ا
احلار�س ب�سبب �ضعف تكنيكه �أم خط�أ يف
اتخاذ القرار وغريهما ،ولو كان احل ّرا�س
يف مت ��ام اجلاهزية �أو بكف ��اءة كبرية ّ
لقل
عدد االهداف ب�شكل كبري ،ورمبا �سنكون

�أمام م�شكلة �شحّ ة الأهداف".
ويرى املعمار �أنه ":يف اجلانب الهجومي
حينم ��ا يعج ��ز العبو املنتخب ��ات الوطنية
يف الثل ��ث الهجوم ��ي فذل ��ك مل ي� �� ِأت م ��ن
ف ��راغ بل ج� � ّراء م ��ا يح�ص ��ل يف دورينا،
فعدد هجمات منتخبنا الأوملبي والوطني

قليل ��ة جد ًا ويف بع� ��ض االحيان معدومة،
وذلك لأن معدّل ت�سجيل الأهداف �ضعيف
جد ًا ،ولدينا �أربعة ع�شر فريق ًا مبعدّل �أقل
م ��ن هدف يف املب ��اراة الواح ��دة ،و�أربعة
مل ت�س ��جّ ل ا�ص�ل ً�ا ،وخم�سة �س ��جّ لت هدف ًا
واحد ًا فقط".

وذكر ":برغم الفوارق التي �س� � ّنتها قرعة
هذا املو�س ��م بني الفرق املتبارية يف بداية
املو�سم � ،2022-2021إال �أننا مل ن�شهد �أي
ح�ص ��يلة تهديفية �أعلى م ��ن ثالثة �أهداف
وتك� � ّررت م ّرتني فقط لنفط الب�ص ��رة على
امليناء ولل ��زوراء على القا�س ��م ،وبالتايل
ال توجد ف ��وارق كبرية بني الفرق ،و52%
من النتائج �إما تعادل �س ��لبي �أو (� )0-1أو
(.")1-1
و�أردف ":ف ��رق ال ��دوري تعاين ال�ض ��عف
يف ا�س ��تغالل االط ��راف �أثن ��اء اللع ��ب
املفت ��وح ،وعدد الأه ��داف التي نتجت عن
طريق �ش � ّ�ن الهجمات عل ��ى االطراف ومن
خالل الكرات العر�ضية ت�سعة فقط� ،أربعة
من الي�س ��ار ،وخم�س ��ة م ��ن اليمني جلميع
الفرق جمتمعة".
وختم املعمار قائ ًال ":م�ش ��كلتنا الرئي�سية
ه ��ي ُ�ض ��عف ترجم ��ة الك ��رات الثابتة �إىل
�أه ��داف فل ��م ت�س ��جّ ل الف ��رق �س ��وى هدف ًا
واح ��د ًا فقط من ركلة ح ّرة غري مبا�ش ��رة،
وهدف�ي�ن من ركلة ح ّرة مبا�ش ��رة ،و�أربعة
من ركالت ركنية".

آراء وافكار
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كل االحتماالت مفتوحة امام اال�شرتاكية ذات اخل�صائ�ص ال�صينية

يلح القادة ال�صينيون في كل
منا�سبة على ت�سمية ا�شتراكيتهم
بـ -اال�شتراكية ـ ذات الخ�صائ�ص
ال�صينية �سعي َا منهم نحو تميزها
كنوع مختلف عن تجارب
�سابقة تعر�ضت اغلبها لالخفاق
،كالتجربة ال�سوفيتية او تجارب
اخرى في انحاء اخرى من العالم ،
وبهذا يكون ال�صينيون قد نزعوا
عن اال�شتراكية التقليدية �صفتها
التي لطالما كانت تنادي بها  ،اال
وهي العلمية  ،وابتداءاَ من هذا
التاريخ باتت لال�شتراكية تنويعات
متعددة وفق َا لخ�صائ�ص البلدان
ال�سالكة للم�سار اال�شتراكي ،
واجتهاداَ من االحزاب اال�شتراكية
وت�صوراتها وفق َا لممكنات بلدانها
 ،فتكون المقارنة والمقاربة بين
تجربتي االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق
وتجربة ال�صين المتنامية هي
االكثر تعين َا  ،في تو�صيف تجربة
ال�صين والتي ما زالت في طور
الممار�سة والتقدم في الم�ضمار
العملي .

الذي ��ن تابع ��وا اخلط ��وات ال�سريع ��ة
لتف ��كك االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ال�ساب ��ق
يجمع ��ون عل ��ى ان دع ��وات اال�ص�ل�اح
في ��ه يف ال�سن ��وات االخ�ي�رة قبي ��ل
انهي ��اره انطلق ��ت م ��ن ه ��رم ال�سلط ��ة
ال�سيا�سي ��ة متمث�ل�ا يف م�ش ��روع
طرح ��ه الرئي� ��س ال�سوفيت ��ي االخ�ي�ر
(ميخائي ��ل غوربات�ش ��وف ) �سم ��اه
(البريو�سرتوي ��كا ) ،اعرت�ض ��ت علي ��ه
م�ستوي ��ات ادن ��ى بذريع ��ة ان ال�شروع
مبث ��ل ذل ��ك امل�ش ��روع �سي�ضع ��ف ق ��وة
ال�سيط ��رة عل ��ى جمهوري ��ات اخ ��رى
البعي ��دة ع ��ن املرك ��ز  ،مم ��ا ي�ستوجب
اتخاذ اجراءات اخ ��رى غري حم�سوبة
،فيذه ��ب بالب�ل�اد اىل تف ��كك املنظومة
ال�سيا�سي ��ة برمته ��ا  ،وه ��و م ��ا ح�صل
الحق� � َا  ،باملقابل كانت فكرة املنا�صرين
له ��ذا امل�شروع تقول ب ��ان ال منا�ص من
اال�ص�ل�اح فيدون ��ه �ستتعر� ��ض الدولة
ال�سوفيتي ��ة يف امل�ستقب ��ل القريب اىل
الف�ش ��ل ،وت�صب ��ح يف حال غ�ي�ر قادرة
عل ��ى االيف ��اء باْلتزاماته ��ا الدولي ��ة
بو�صفه ��ا دول ��ة ك�ب�رى حموري ��ة يف
ع ��امل ذي قطب�ي�ن  ،ويف حالة الرتاخي
يف اجراء اال�صالح �سي�ؤدي اىل فقدان
امكاني ��ة املب ��ادرة عل ��ى ح ��ل االزم ��ات
وتراكمه ��ا  ،وه ��ذا يف ح ��د ذات ��ه م ��ا
�سي�ش ��كل خط ��ر َا اقت�ص ��اد و�سيا�سي� � َا
كبريين --،
اال�صالح يف ال�صني اختلف عن نظريه
ال�سوفيت ��ي وان كان متزامن� � َا معه اىل
ح ��دٍ ما  ،فقب�ضة (دنغ �شي ��او بنغ) على
زم ��ام ال�سلطة كان ��ت قوي ��ة ،ومبادرة
اال�ص�ل�اح بع ��د وف ��اة (م ��او ت�س ��ي
تون ��غ)  1976كان ��ت حازم ��ة ومتك ��ن
م ��ن احلفاظ على وح ��دة البالد  ،ولكن
االهم يف جتربة النموذج ال�صيني هو
نوع االج ��راءات االقت�صادي ��ة العميقة
واجلذري ��ة  ،فاالقت�ص ��اد ال�صين ��ي قبل
(( دين ��غ )) كان يتمح ��ور ح ��ول انتاج

 رزاق عداي

من ��وذج مرك ��زي  ،الزراع ��ة اجلماعية
يف املناط ��ق الريفي ��ة  ،وال�ش ��ركات
احلكومي ��ة يف املناط ��ق احل�ضري ��ة ،
كم ��ا ان احلكوم ��ة ه ��ي التي م ��ن كانت
يح ��دد اال�سع ��ار ب ��دال من ال�س ��وق ،لذا
عم ��د دين ��غ اىل اط�ل�اق �سل�سل ��ة م ��ن
التدابري واالجراءات اجلذرية واملهمة
 ،كفت ��ح االقت�ص ��اد ال�صين ��ي املخط ��ط
امام التج ��ارة واال�ستثم ��ار اخلارجي
 ،وتفعي ��ل كل قطاع ��ات االقت�ص ��اد ب�ل�ا
ا�ستثن ��اء  ،ودم ��ج االقت�ص ��اد ال�صيني
باالقت�ص ��اد العامل ��ي ،ويف نف�س الوقت
مل ي�ت�رك لل�س ��وق احلبل عل ��ى الغارب
من اول حلظ ��ة ،كما فعل ��ت دول اوربا
ال�شرقي ��ة ،اذ �سم ��ح ل ْالقت�ص ��اد اجلديد
ان ينم ��و خارج اخلطة القدمية  ،مثال
مل يجر خ�صخ�صة ال�شركات احلكومية
،اذ جع ��ل قطاع ��ي الدول ��ة واخلا� ��ص
يتح ��ركان بالت ��وازي  ،واعط ��ى
امل�ستهلك حرية االختيار  ،ولهذا اجرب
ال�ش ��ركات احلكومية عل ��ى اال�ستجابة
لطلب ال�سوق يف ممار�ستها االنتاجية
 ،وهك ��ذا اخذ االقت�صاد ال�صيني يتقدم
ويحق ��ق م�ستوي ��ات من ��و متتالي ��ة ،
ولك ��ن ويف نف� ��س الوق ��ت ال ��ذي ب ��ات

ِ�إك�سبو :ازدهار المر�أة ..ازدهار الب�شريَّة

 ر�شيد اخل ّيون

�إذا �أردت �إعطاء �إنجاز ّ
حقهُ ،عد �إلى
ما قبل تاريخه ،كان على �أي هيئة؟!
تذكر عند المرور ِمن بوابة «�إك�سبو
 »2020بدبي ،الم�شيدة كعمل فني� ،أنَّ
المكانَ كان كثبان ًا رمل َّية ،لي�س فيه
�أثر لعمران ،لك َّنه جذب ( )192دولةً،
�شاركت ِمن البناء حتى العر�ض ،ليبد�أ
تاريخ �آخر للمكان .معلوم ما يعنيه
الرمل الخالي ِمن �أ�سباب الحياة� ،أما
َّ
ترون �أنَّ العرب �سموا المر�أة التي
والرجل
يموت عنها زوجها بالأرملة َّ
الرمل ،كناية عن
بالأرمل� ،أي افترا�ش َّ
ب�ؤ�س الحال؟! لذا لنا تقدير رجاحة
الرمالء
العقول التي وراء تحول َّ
أر�ض زاه َّية ،يعر�ض فيها العالم
�إلى � ٍ
اختراعاته و�إبداعاته ،وي�أتيها للعمل
وال�سياحة واال�ستجمام.
ِّ

حك ��ى ق�صة هذا التحول ،يف كلم ��ة االفتتاح امل�ؤثرة،
وزي ��ر الت�سامح وال ّتعاي� ��ش املفو�ض الع ��ام لإك�سبو
 2020مع ��ايل ال�شيخ نهيان بن مبارك� ،أكد على بناء
الإن�س ��ان والبني ��ة ال ّتحتي ��ة ،خالل اخلم�س�ي�ن عام ًا،
والإع�ل�ان عن خط ��ة تنموي ��ة خلم�سني عام� � ًا قادمة.
�أ�ش ��ار �إىل م�شارك ��ة �أبوظب ��ي ،قبل ت�أ�سي� ��س الدَّولة،
بع ��ام يف دورة �إك�سب ��و  1970ب�أو�س ��كا الياباني ��ة،
بجناح ُ�صمم على قلعة اجلاهلي بالعني ،بعدها قدمت
الإم ��ارات( )2011ملف� � ًا ال�ست�ضاف ��ة �إك�سب ��و ،وف ��از
عنوانه ��ا« :توا�صل العق ��ول و�صنع امل�ستقب ��ل» .بد�أ
�إك�سب ��و ( 1851ميالدية) ،وكان ُيع ��رف ب«املعر�ض

العظيم» �آنذاك ،عُر�ضت يف دوراته االخرتاعات التي
تتنعم بها الب�شرية اليوم.
ج ��ذب �إك�سب ��و  2020دب ��ي ( )192دول� � ًة ،ل ��ك َّل منها
جناحه ��ا امل�شي ��د ح�س ��ب ر�ؤيته ��ا� .ستبق ��ى العم ��ارة
يف امل ��كان ،ت�ستغ ��ل مب�شاريع ا�ستثماري ��ة وخدم َّية،
بخط ��ط م�سبقة .غري �أن ح�ضور هذا العدد الكبري مِ ن
الدول ،وو�صول ر�ؤ�سائها ووزرائها ،ويبقى املعر�ض
الدويل (�إك�سبو) مفتوح ًا ل�ستة �شهور ،ما حتقق ذلك
�إال باطمئن ��ان دول العامل عل ��ى الأموال والأرواح ،ال
م�ساوم ��ات للف�س ��اد يف العق ��ود ،وال م�ساومات على
�أمنه ��ا .وهنا ،ل�س ��تُ حمتاج� � ًا �إىل ال َّتذك�ي�ر بالبلدان
فاح�ش ��ة الرثاء ،والتي ال يغطي ال َّرمل اليبي�س طينها
اخل�صي ��ب ،حي ��ث جت ��ري املي ��اه العذب ��ة ،ويخت ��زن
ال ِّنف ��ط ،مع تاريخ ح�ضاري �ض ��ارب يف الدَّهر ،لكنها
غدت خراب ًا يباب ًا ،بفقدها العقل ّ
وال�ضمري ا َ
حل َّي ،وال
قيمة للرثوة مِ ن دون هذا التو�أم.
ا�سرتع ��ى �إلتفاتي ،يف �إك�سبو � ،2020أمر اجتماعي،
ُيع ��د عاملي� � ًا ،احل�سا� ��س َّ
وال�ض ��روري ملنطقتنا ،يقود
وال�صراح ��ة� ،إىل
تقدمي ��ه يف �إك�سب ��و به ��ذه الق ��وة ّ
ال َّتفك�ي�ر ملي� � ًا ،مب ��ا ل ��ه �صل ��ة ب�إزاح ��ة ال َّرم ��ال ،وما
ي�صاحبه ��ا عاد ًة مِ ن طبائع و�أف ��كار ،واملر�أة َّ
ال�ضحية
الأوىل.
يُنبئ ��ك ذل ��ك �أن العمران لي�س عم ��ارات و�أبراج� ،إمنا
بن ��اء الإن�سان �أو ًال ،ويف املقدمة العمل نحو م�ساواة
املر�أة حت ��ت �شعار« :ازدهار املر�أة ازدهار الب�شر َّية».
ال يتحقق هذا االزدهار �إال ب�إلغاء ال َّتمييز بني جناحي
املجتمعُ .رفعت يف �إك�سبو عبارة «املر�أة حتكم» ،وهي
�إ�ش ��ارة �إىل ال َّرئي�سات ورئي�سات الوزرات ،و�آخرهنَّ
جن�ل�اء بودن رئي�س ��ة حكومة تون� ��س ،ك�أول من�صب
الم ��ر�أة مبنطقتن ��ا ،خالف ًا مل ��ا يرد يف كت ��ب «الأحكام
ال�سلطان َّية» ،وفقه الوالية ،بعد وجود ت�سع وزيرات
ُّ
يف حكوم ��ة الإم ��ارات ،ونلتف ��ت �إىل املا�ضي القريب
فنج ��د العراق َّي ��ة نزيه ��ة الدّليم ��ي(ت� )2007 :أول
وزيرة ب�شرقنا .كان �أب ��و َّ
الطيب( ُقتل354 :هجر َّية)
ال�سم ّ
َيب /وال
م�س ع ٌ
ال�ش ِ
�سابق ًا زمنه« :وما ال َّت�أني � ُ�ث ِ
الل»!
ال ّتذك ُ
لله ِ
ري َف ْخ ٌر ِ
�أق ��ول :ل ��و ع ��اد ال َّزم ��ن �إىل ما قب ��ل ن�صف ق ��رن ،هل
يتوق ��ع �أحدنا �أن يظهر فوق ال ِّرمال العط�شى� ،صوتٌ
يرب ��ط ازده ��ار الب�شري ��ة بازده ��ار ن�سائه ��ا ،ويُرفع
ال�صغريات ،و�أنَّ ينادى:
�صوتهنَّ �ضد العنف وزواج َّ
«امل ��ر�أة حتك ��م»؟! كان حلم� � ًا م�ستحي ًال ،لك ��نَّ بالعقل
املنري املدبر حتول واقع ًا.

في ��ه القط ��اع اخلا�ص يف داخ ��ل البالد
وخارجه ��ا ي�ش ��كل مقوم� � َا ا�سا�سيا يف
الن�شاط االقت�ص ��ادي راح هذا الن�شاط
االخ�ي�ر يطال ��ب بحرية اك�ب�ر يف مناخ
عومل ��ي وا�س ��ع �شرط ��ه اال�سا� ��س ه ��و
حري ��ة التج ��ارة العاملي ��ة واملب ��ادرة
الذاتية لل�شركات يف الن�شاط يف نف�س
الوقت الذي يدعو فيه الرئي�س احلايل
لل�ص�ي�ن اىل توزيع اك�ث�ر عدالة للرثوة
 ،وحتقي ��ق ذلك جزئي� � َا من خالل املزيد
م ��ن التدخ ��ل احلكوم ��ي يف االقت�صاد
،واتخ ��اذ خط ��وات جتع ��ل االغني ��اء
يت�شارك ��ون جناحه ��م  ،وه ��و يف ه ��ذا
اخلطاب يكون مدفوعا بااليديولوجيا
اكرث ممن �سبقه --،
فعندم ��ا ج ��رى االحتف ��ال م�ؤخ ��ر َا
بالذك ��رى املئوي ��ة لتاْ�سي� ��س احل ��زب
ال�شيوع ��ي ال�صين ��ي مل تظه ��ر ب ��وادر
التخل ��ي ع ��ن تعالي ��م (م ��او) و(دين ��غ
ه�شياو بنغ ) مع الرئي�س االخري (�شي
ج�ي�ن بن ��غ ) ال ��ذي يج ��ع يف �شخ�ص ��ه
عدد َا م ��ن ال�سلطات ،كرئي� ��س للدولة ،
ورئي� ��س للجن ��ة اله�سكري ��ة املركزية ،
مما يجعله اق ��وى �شخ�صية بعد رحيل
م ��او  ،وم ��ع ذل ��ك ال يب ��دو ان ��ه متك ��ن

م ��ن جل ��م كل التناق�ضات الت ��ي افرزها
ال�سلوك امل ��زدوج االقت�صادي املركزي
من ��ه واخلا� ��ص  ،الت ��ي ظه ��رت داخ ��ل
احلزب ال�شيوع ��ي ال�صيني ،باْ�ستثناء
تكوي� ��س الت�سمي ��ة ل ْال�شرتاكي ��ة
باخل�صائ�ص ال�صينية .
واحلزب ال�شيوعي ال�صيني العمالق ،
لي�س حزبا �ضعيف ��ا كبقية االحزاب يف
انح ��اء الع ��امل � ،سواء بع ��دد اع�ضائه
الهائ ��ل ال ��ذي يق ��در بع�ش ��رات املاليني
،او يف ق ��وة تاْث�ي�ره و�سطوت ��ه يف
احلي ��اة العام ��ة  ،هو احل ��زب ال�ضخم
ال ��ذي ي�ضم طبق ��ات ال�شع ��ب ال�صيني
كله ��ا  ،بل �سمح لرج ��ال االعمال وكبار
امل�ستثمري ��ن االنت�س ��اب الي ��ه  ،حت ��ى
اغن ��ى اغنيائه ��ا ه ��م م ��ن اع�ضائ ��ه ،
وعموم ��ا ال يواجه احل ��زب م�شكلة مع
ه�ؤالء ،فهم االكرث طواعية له  ،واالكرث
ادراكا مل�صلحته ��م يف تاْمني جانبه من
اجل ت�سهي ��ل اعمالهم  ،ه ��ذا يف مقابل
احرتاز احلزب عل ��ى الطبقة الو�سطى
املديني ��ة املتنامي ��ة  ،وال�سعي الد�ؤوب
لدي ��ه جلعله ��ا ترك ��ز عل ��ى الرغب ��ات
اال�ستهالكي ��ة ،وع ��دم الذه ��اب بعي ��دا
عند التط ��رف يف ال�سيا�سة  ،ومع هذا

يتم�سك احل ��زب بوج ��وده  ،وقد تعزز
منذ و�صول (�شي جني بنغ) اىل قيادته
اال�ص ��رار عل ��ى هيمن ��ة احل ��زب عل ��ى
الدول ��ة واجلي�ش وعل ��ى كل املنظمات
القائم ��ة يف املجتمع  ،هذا مع الت�شديد
يف الوق ��ت نف�سه على ان ال�صني تعتمد
يف د�ستورها على مب ��د ْا الديكتاتورية
ال�شعبية الدميقراطية ! ،
مقارنة مع احلزب ال�شيوعي ال�سوفيتي
،مل تن�ش� �اْ يف التاري ��خ ال�صيني ثنائية
احلزب ال�شيوعي م ��ن جهة ،وال�شرطة
ال�سرية  ،كما حدث يف العهد ال�ستاليني
 ،اال ان احلزب ال�سوفياتي كان اىل حدٍ
بعي ��د حزب َاعمالي� � َا ،قاعدت ��ه اال�سا�سية
من العم ��ال ال�صناعيني  ،رغم االرتفاع
املتزاي ��د لن�سبة املوظف�ي�ن واملهند�سني
 ،حت ��ى ان �ستال�ي�ن مل يك ��ن مقتنع� � َا
كذلك االم ��ر ب�شيوعية احلزب ال�صيني
،ل�ضعف قاعدته العمالية وثقل قاعدته
الفالحية  ،ثم ان هذا احلزب دار دورته
كامل ��ة وع ��اد ا�شب ��ه م ��ا يق ��ود ال�ص�ي�ن
نح ��و نه�ض ��ة حترري ��ة وطني ��ة  ،تعيد
توحي ��د البل ��د الق ��ارة  ،وتطل ��ق عجلة
االنت ��اج وحتقيق زي ��ادة متوا�صلة يف
م�ستويات العي�ش  ،يف را�سمالية دولة
مع ف ��ارق ا�سا�سي  ،وهو ان ��ه بالن�سبة
اىل احل ��زب ال�شيوع ��ي ال�صين ��ي
را�سمالي ��ة الدول ��ة هذه يلزمه ��ا حزب
من ط ��رازه  ،اي يلزمها تكوين مركزي
هرم ��ي تعبوي يدين بفك ��رة ذات طابع
كوين  :اال�شرتاكية ،
يف تنقيبات ��ه العميق ��ة يف الفك ��ر
املارك�س ��ي � ،ساه ��م الفيل�س ��وف
الفرن�سي املارك�سي (لوي�س التو�سري
) يف ط ��رح فك ��رة كانت مث�ي�رة للجدل
وا�سا�سي ��ة يف ف�ت�رة ال�سبعين ��ات ،
وه ��ي ان لي�س هناك عن ��د مارك�س وال
يف املارك�سي ��ة ما ميك ��ن ان يدعى بني
الرا�سمالي ��ة وب�ي�ن ال�شيوعي ��ة ،منط
انت ��اج ا�شرتاكي قائم بذاته او بالتايل

اال�شرتاكي ��ة بحد ذاتها ه ��ي انتقالية ،
ولي�س هن ��اك ما ي�سمى باالنتقال نحو
اال�شرتاكي ��ة  ، ،م ��ا ب�ي�ن ركام االف ��كار
الت ��ي ن�سفه ��ا االنهي ��ار ال�سوفيات ��ي
بالنتيج ��ة ،ثمة ،يف اي�ض ��اح التو�سري
هذا مفتاح ملقاربة جتربة ال�صني حتت
حكم هذا احل ��زب ال�شيوعي لي�س انها
يف مرحل ��ة انتقالي ��ة ب�ي�ن الرا�سمالية
وال�شيوعي ��ة  ،بل انه ��ا تعي�ش منوذج
را�سمالي ��ة الدولة يف ا�ضخ ��م ا�شكاله
 ،كاْح ��د منوذج�ي�ن ا�سا�س�ي�ن تق ��وم
علي ��ه الر ْا�سمالي ��ة يف ع�صرنا  ،بلدان
را�سمالي ��ة الدولة  ،وبل ��دان را�سمالية
ال�سوق .
ن�ش ��رت جري ��دة (( وول �سرتي ��ت
جورن ��ال ) م�ؤخ ��ر َا مق ��ا َال ع ��ن حملة
الرئي� ��س ال�صين ��ي ( �شي ج�ي�ن بينغ)
االخرية �ضد ال�شركات اخلا�صة بغية
تاْكيد �سيط ��رة الدولة عل ��ى االقت�صاد
وتوجي ��ه االم ��وال به ��دف تعزي ��ز
ايديولوجي ��ة احل ��زب ال�شيوع ��ي ،
ت�شري اجلري ��دة اىل ان حمل ��ة الزعيم
ال�صين ��ي ترم ��ي اىل كب ��ح جم ��اح
ال�ش ��ركات اخلا�ص ��ة يف الب�ل�اد تاْت ��ي
ولدحر تط ��ور ال�صني على مدى عقود
نح ��و الر ْا�سمالية عل ��ى النمط الغربي
يف حماول ��ة لو�ضع ال�صني على م�سار
خمتل ��ف  ،يح ��اول الزعي ��م ال�صين ��ي
اع ��ادة ال�ص�ي�ن اىل ر�ؤي ��ة م�ؤ�س� ��س
اال�شرتاكي ��ة (م ��او �سي تون ��غ ) الذي
ر ْاى الرا�سمالي ��ة عل ��ى انه ��ا مرحل ��ة
انتقالية على طريق اال�شرتاكية ،
ميكن اال�ستنتاج ان ال�صني يف منوها
االقت�صادي املذهل الذي ميثل منوذج
ا�ستثناثي يجمع بني ا�شكال متناق�ضة
 ،انه ��ا تعي� ��ش �ص ��راع قوان�ي�ن يبدو
ان تط ��ور احدها ينف ��ي ا ّالخر باْجتاه
نوع� � َا اخر ال هذا وال ذاك  ،فكل االفاق
مفتوح ��ة ام ��ام التجرب ��ة االِ�شرتاكية
ذات اخل�صائ�ص ال�صينية .

الأمـيـّة وتـحـ ّوالت الـمـعـنـى
�أوال لي�ست الأمية عدم معرفة القراءة والكتابة ،هذا تب�سيط غير مقبول النتائج .مثلما
هذه بع�ض الأمية ال الأمية كلها .العامل الذي يعرف القراءة والكتابة وال يعرف ت�شغيل
الماكنة باتقان ومهارة ،هل نقول عنه �أمي؟ لعل كلمة جاهل ت�ؤدي المعنى �أكثر .هو يجهل
تفا�صيل ومفردات عمله .واظن "الجاهلية العربية" لم يكن المق�صود بها جهل القراءة
والكتابة ،و�إن كان هذا �سائداً ،ولكنه جهلهم هلل وما في الكون من احداث وظواهر .مفهوم
الجاهلية اطلقه الإ�سالم وهو الذي و�صفهم به .ولكي يتخل�صوا من هذه الجهالة ،فالطريق
وا�ضح وهو �أن ياتوا طائعين �إلى هدى اهلل �إلى الدين والأيمان.

ما كان العرب يتبادلون ال�سباب �أو االمتهان
بتل ��ك ال�صف ��ة ،م ��ا ال�ض ��رورة لذل ��ك؟ ثم ��ة
�ض ��رورة �إىل ال�شجاع ��ة ،الك ��رم ،االنت�صار
لل�ضعي ��ف ورد الع ��دوان �أو ا�سرتج ��اع
احلق ،هذه ف�ضائل وطرائق �سلوك �أخالقي
يعرفونه ��ا� ،أعن ��ي ال "يجهلونه ��ا" تقابله ��ا
عيوب ميكنهم �أن يختاروا خل�صومهم منها
ما �شا�ؤوا.
�أم ��ا الدعوة لتعلي ��م الق ��راءة والكتابة ،فقد
كانت دعوة لها دالالتها� ،إميان بال قراءة وال
كتابة يعن ��ي خلال ونق�ص� � ًا ،والإ�سالم يريد
ق ��ادة ورجاال يق ��ر�ؤون الر�سالة وجهل احد
ا يعن ��ي عوزه غلى �ش ��يء .فالدعوة للقراءة
 يا�سني طه حافظ
والكتاب ��ة كانت دع ��وة من قي ��ادة عليا .هي
بتكليف لبع� ��ض الأ�سرى لكي يعلموا بع�ض ًا
م ��ن امل�سلمني اجل ��دد الق ��راءة والكتابة �إذا
�أرادوا احلري ��ة! عم ��ل مه ��م وفائ ��دة مهمة.
�سنج ��د ه ��ذا �أو مثيل ��ه املتق ��دم ،يف حركات
التنوي ��ر الأوروبي ��ة ويف منت�ص ��ف الق ��رن
الثامن ع�شر ،وطيلة هذا الزمن ظلت الدعوة
للمعرف ��ة ،الدع ��وة "للق ��راءة" و "الكتابة"،
الدع ��وة لفهم الأف ��كار ،مو�ضع �أخذ ورد بني
م ��ن يت�صدى له ��ا  .هي بع�ض م ��ن الت�صدي
للتنوير �أو هي يف الأقل بقايا الت�صدي له.
�آخر ما ات�ض ��ح ،ما ك�شفه التنوي ��ر فا�ضح ًا،
ه ��و ،مل يك ��ن املق�ص ��ود بتعلي ��م الأمي�ي�ن
واالوربي�ي�ن يف زم ��ن التق ��دم ال�صناع ��ي ،وليفهم ��وا وليتلقوا �أفكارا( ،من ثم ليعلموا وخ ��ط �آخ ��ر م ��واز ال�سته�ل�اك الطاق ��ات
هو فتح الطري ��ق للثقافة املكتوبة ولتحرير ملاذا يكرهونهم وهم يعملون حتت امرتهم! الفائ�ضة .ب�أفالم اجلن�س وق�ص�ص اجلرمية
النا�س م ��ن الت�سلط ال ��ذي كان ي�ضغط على لكن ا�صحاب الدعوات (الكرمية) مل يكونوا والتهري ��ج واال�ضح ��اك الف ��ارغ عل ��ى العقد
حياته ��م ،ال كرم مثل هذا .لقد كان املق�صود ،غافل�ي�ن عما يهددهم مما يف مكافحة الأمية ،والأزم ��ات .فهي للت�سلي ��ة وهي �ضد ،ال مع،
كما قيل" ،تروي�ض الأمي�ي�ن" ،الطبقة التي فحكموها وهددوا (امل�أجورين) من التفكري قوى اال�ص�ل�اح والتحرر مم ��ا يعيق ويهلك
و�صفت بـ"الأكرث بغ�ض ًا وانحطاط ًا" و�إعادة بال�سلط ��ة اك�ث�ر مم ��ا ي�سمح ��ون ب ��ه� .إنه ��ا ان�ساني ��ة الإن�س ��ان وم�سخ ��ه .ه ��ي ظالمية
�صن ��ع خياله ��ا وتربيته ��ا مت ت�أهيله ��ا لك ��ي ال�سلط ��ة وامت ��داد نفوذه ��ا ودوائره ��ا وما متقن ��ة و�شديدة التنظي ��م ! حتى ا�ستطاعت
ت�شتغ ��ل يف خدمتهم ،لكي ت�ؤدي متطلباتهم ي�سم ��ى بايجاز العدال ��ة �أو اجه ��زة العقاب فئ ��ات م ��ن امل�صرفي�ي�ن الراديكالي�ي�ن
اجلديدة ،لكي ي�ستغلوا ال اياديهم و�أذرعهم على "املخالفة".
ال�سلطويني و�أ�صح ��اب املراكز االجتماعية
ً
ح�سب ولك ��ن عقوله ��م املهملة �أي�ض� � ًا .مهما وحت ��ى اليوم التحديد �شدي ��د ال ت�ساهل فيه – الذي ��ن ه ��م غالب� �ا م�ل�اك و�أثري ��اء كبار
يكن وراء الدعوة ب�شكلها اجلديد ،فوراءها وثم ��ة فعل م�ضاد دائ ��م للتثقيف ال يقلل منه وغالب� � ًا من حا�شية �أو �أقاراب افراد ال�سلطة
طبق ��ة م�ستغل ��ة داعية و�أ�صح ��اب �صناعات كثريا ال�ضوء الذي اتقد يف مكافحة الأمية ،احلاكم ��ة -ا�ستطاع ��وا "�صناع ��ة امي�ي�ن
وم�شاريع .وهي دعوة ،بالرغم مما وراءها ،الآن تت�ض ��ح �أك�ث�ر خط ��وط ن�ش ��ر تثقيفي ��ة تعلموا ن�صف تعليم ون�صف ثقافة ليكونوا
فتح ��ت باب ًا له�ؤالء الأكرث "انحطاط ًا ،لريوا بـ"املح َّب ��ذ" و "املطل ��وب" وامل�ستقبل ��ي .خدم� � ًا لل�سلط ��ة وهيئ ��ات احلك ��م وحر�سهم

وجوا�سي�سهم احيان� � ًا .ميزة ه�ؤالء �أو هذه
الطبقة ،انهم يرتقبون الفر�ص التي متكنهم
م ��ن احتالل املراك ��ز املتقدمة الأك�ث�ر �أهمية
يف ال�سيا�س ��ة واالقت�ص ��اد  .وي�سب ��ب ذل ��ك
لهم خط ��وط توا�ص ��ل �أو "�صداق ��ات" �أبعد
من حدود البلد� ،س ��واء كانت بريئة �أو غري
بريئ ��ة .الطموح ي�ستوجب الكثري ليتحقق!
ه ��و ذكاء البورجوازي ��ة املتقدم ��ة عل ��ى �أي
حال..
امله ��م �أن الثقافة اليوم "ح ��رة"  ،حرة حتت
امن ��اط نف ��وذ ذكي ��ة ،وميك ��ن �أن تن ��ال �أي
ح�ص ��ة منها� ،سواء م ��ن و�سائل االت�صال �أو
الف�ضائيات وال�صحاف ��ة والكليات الر�سمية
وغري الر�سمية .وميك ��ن �أي�ض ًا لل�شعوب �أن
ترفع الفتة بحروف كبرية تقول " :كفى!".
نري ��د ثقاف ��ة ونري ��د معرف ��ة ونري ��د كرامة
�إن�ساني ��ة وانتم ��اء للحي ��اة وللنا� ��س ال
لأ�صح ��اب امل ��ال والنفوذ ،ال مل ��ن يبت�سمون
لك ��ن ينظ ��رون لن ��ا بغ�ض ��ب �أي ب�ل�ا مباالة
كارهة للنا�س يف العامل ال�سفلي..
ظلت م�س�ألة قد ال تكون وا�ضحة متام ًا ولكن
�أراه ��ا مفهومة يف املج ��ال العملي ،تلك هي
م�س�أل ��ة الأمي ��ة و�أثرها يف فه ��م �أو ال فهم �أو
ن�ص ��ف الفه ��م يف العم ��ل ويف اال�ستجابة.
�أعني تعدد االفهام وتع ��دد م�ستويات ثقافة
وعلم املجموعات العاملة .لن يكون االجناز
واح ��د ًا لن تك ��ون ردود الفعل واح ��دة  .ف�إذ
ت�أك ��د التحكم بـ"ه ��ذا امل�ست ��وى" �أو "ذاك"
نكون قد فعلنا �سلط ��ة تنظيمية �أو متحكمة
يف النتائ ��ج .وه ��ذا طبع ��ا يو�صلن ��ا �إىل ما
�سب ��ق �أي�ضاح ��ه م ��ن ا�ستغ�ل�ال "م�ست ��وى
الفه ��م" �أو خ�ضوع الفهم" وا�ستغالل ن�صف
املعنى .امل�شكل ��ة �أننا ال منلك االن حال �آخر.
ف ��ان نرتك نا�س� � ًا يف �أميته ��م� ،أن يظلوا اقل
معرف ��ة وفهم ،يعني �أن يظ ��ل ال�سيد والآمر
وال�سلط ��ان ،وه ��و �سلط ��ان لي� ��س �سه�ل�ا.
هك ��ذا هم يحكم ��ون ادارة الفعل ومن خالل
تع ��دد م�ستويات الفه ��م وم�ستويات املعاين
فيخت ��ار �صاحب امل�ش ��روع منه ��ا وي�ؤكد ما
ير�ضيه..
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كالكيت

 عالء املفرجي

طيف وا�سع من العناوين المثيرة وح�ضور مميز لل�سينما العربية
في�صل عبد اهلل
ت ��كاد تك ��ون فق ��رات برنام ��ج دورة
مهرجان لندن ال�س ��ينمائي ال� �ـ  ،65من-6
 17ت�ش ��رين الأول � ،2021أق ��رب اىل
�ش ��هادة ح ��ال لواق ��ع النت ��اج ال�س ��ينمائي
العاملي� .ش ��هادة ممه ��ورة بالزامات وباء
كوفيد -19وما فر�ض ��ه من تداعيات هائلة
عل ��ى رواد وع�ش ��اق الف ��ن ال�س ��ابع ،جلهة
�أرتي ��اد دور العر�ض ال�س ��ينمائية ،عَلقت،
مث�ل ً�ا� ،ش ��بكة «�س ��ينيوورلد» الربيطاني ��ة
�أن�ش ��طتها يف دوره ��ا البال ��غ عددها 127
�ص ��الة يف بريطاني ��ا و  536مثله ��ا يف
الوالي ��ات املتحدة ربيع ه ��ذا العام ،ومبا
ه ��دد عم ��ل ما يق ��ارب � 45أل ��ف موظف ًا من
جه ��ة .و�أخ ��رى خ�س ��ائر مادية
تكبدته ��ا �ش ��ركات الإنت ��اج
ال�س ��ينمائي ،ت�أجي ��ل عرو� ��ض
�أف�ل�ام امليزاني ��ات ال�ض ��خمة �أو
التوقف عن اال�س ��تثمار يف هذه
ال�ص ��ناعة ،حي ��ث تواجه 69%
من �ش ��ركات الإنتاج ال�سينمائي
ال�ص ��غرى واملتو�سطة الإفال�س
�أو الإغالق ب�ش ��كل تام ،ح�س ��ب
الرابطة الوطنية ملالك امل�سارح
يف الوالي ��ات املتحدة� .أزاء ذلك
تت�س ��اءل تري�ش ��يا تاتل ،املديرة
الفنية« ،هل هن ��اك ثيمات تكرر
نف�س ��ها يف ا�ش ��تغاالت ع ��ام
 2021ال�س ��ينمائية؟» وتراه ��ن
يف كلمته ��ا الإفتتاحية لربنامج
ه ��ذه التظاه ��رة عل ��ى «ان نرى
م ��ا �أفتقدن ��اه على مدى ع ��ام بفعل احلجر
املن ��زيل وف ��ق نظ ��رة جدي ��دة ،ك ��ي تعي ��د
تذكرين ��ا بقيم ��ة روابطن ��ا االن�س ��انية،
مبجتمعاتن ��ا ،ببيئتنا وب�أ�س ���س عالقاتنا
الطبيعي ��ة مع الأماكن والنا�س وما يحيط
بنا».
 وم ��ع ذل ��ك ،ويف ظ ��ل �ش ��حة انتاجي ��ةوا�ض ��حة املع ��امل ،فق ��د متكن ��ت تات ��ل
وفريق عمله ��ا من ت�أمني ما ميك ��ن ت�أمينه
م ��ن ا�ش ��تغاالت �س ��ينمائية حديث ��ة يف
عر�ض ��ها ال�س ��ينمائي الدويل الأول منها،
�ش ��ريط االفتت ��اح «ال�س ��قوط ال�ص ��عب»،

باك ��ورة املخ ��رج وامل�ؤل ��ف املو�س ��يقي
جيمي� ��س �ص ��امويل ،واملنت ��ج م ��ن قب ��ل
�ش ��ركة «نتفلكي� ��س» العمالق ��ة � .إذ كان ��ت
ال�شركة ال�سالفة ول�س ��نوات قليلة ما�ضية
مو�ض ��وع ًا ل�س ��جاالت ونقا�شات حادة بني
ادارات املهرجان ��ات ال�س ��ينمائية العاملية
ب�ش� ��أن عر�ض نتاجاتها �ضمن التظاهرات
العريق ��ة مث ��ل مهرج ��ان كان ال�س ��ينمائي
ال ��دوىل ومثل ��ه فين�س ��يا .ورغ ��م ان هناك
�ش ��ريط ًا يحم ��ل الأ�س ��م ذات ��ه ( )1956عن
عامل لعبة املالكم ��ة ومن اخراج االمريكي
مارك روب�س ��ن وبطولة همف ��ري بوغارت
ورود �شتايكر ،فان �صامويل اقتب�س ق�صة

تجارب سينمائية
احمد ثامر جهاد

ميكن الق ��ول ان فيل ��م( )profileللمخرج
الرو�س ��ي تام ��ور بيكمامبتي ��وف غ�ي�ر
اعتي ��ادي يف ا�س ��لوبه ال�س ��ردي ،مث�ي�ر
ومزع ��ج وحمي ��م .كل احداث ��ه جت ��ري
م ��ن عل ��ى �شا�ش ��ة كومبيوت ��ر ال�ص ��حفية
الربيطاني ��ة «امي ��ي» الت ��ي حتق ��ق يف
عملي ��ات جتني ��د تنظي ��م داع� ��ش للفتيات
االوربي ��ات املراهق ��ات وا�س ��تقدامهن اىل
�س ��وريا وتالي ��ا تزويجه ��ن الف ��راد م ��ن

حقيقية �أبطاله ��ا رعاة بقر (كاوبوي)
من الأ�صول الأفريقية الأمريكية .يف
حني �سيكون �شريط اخلتام من ح�صة
عمل الأمريكي جويل كوين “م�أ�س ��اة
ماكبث” املقتب�س من م�سرحية حتمل
الأ�س ��م ذاته لووليم �شك�سبري ،عر�ض
خالل مهرجان نيويورك ال�س ��ينمائي
يف �أيلول�/س ��بتمرب املا�ض ��ي و�صور
بالأ�س ��ود والأبي� ��ض ويف جترب ��ة
حتم ��ل توقيعه ومن دون اال�س ��تعانة
ب�شقيقه.
 و�ض ��من حم ��ى االع ��داد لع ��ودةالعرو� ��ض ال�س ��ينمائية ال�ش ��عبية
�سيكون اجلمهور على موعد مع كم معترب
م ��ن العناوين الالفتة منها� ،ش ��ريط “قوة
الكل ��ب” ،عر� ��ض يف مهرج ��ان فين�س ��يا
ال�س ��ينمائي الدويل لهذا العام ،للمخرجة
جني كامبي ��ون وبطولة املمثل الربيطاين
القدي ��ر بينيدك ��ت كومرببا�ش .و�ش ��ريط
“الذكرى :اجلزء (”2عر�ض يف مهرجان
كان ال�س ��ينمائي) للربيطاني ��ة جوان ��ا
هوج ،وفيه ت�س ��تكمل م ��ا بد�أته يف اجلزء
الأول ،درام ��ا ممتع ��ة ع ��ن خمرج ��ة تعيد
ت�ش ��كيل عاملها بعد �إنف�ص ��الها عن زوجها.
و “�سبن�س ��ر” للت�ش ��يلي بابل ��و الري ��ان

ع ��ن حياة الأم�ي�رة ديانا القلق ��ة وعالقتها
بالب�ل�اط امللكي ،و “عظم ��ة احلرية” ،فاز
بجائ ��زة فق ��رة نظرة خا�ص ��ة يف مهرجان
كان الأخري ،للأ�سرتايل �سيبا�ستيان ميز،
و “ميموري ��ا” للتايلن ��دي �أبي�ش ��اتبونغ
فريا�س ��يثاكول وبطولة الربيطانية تيلدا
�س ��وينتون ،ت�أم�ل�ات يف الذاك ��رة والقدر
الب�ش ��ري  ،و “باري� ��س ،الدائ ��رة ”13
للفرن�س ��ي ج ��اك اودي ��ار وفي ��ه يبتعد عن
�أ�ش ��تغاالته ال�س ��ابقة ليدعونا اىل متابعة
ت�شكيلة من ق�ص�ص احلب والرغبة وتعدد
الثقافات يف مدين ��ة باري�س ،و “تيتان”،
فاز بجائزة كان الذهبية ،ملواطنته جوليا
دوكورن ��و ،وي ��دور حول ع ��امل اجلرمية
ال ��ذي تدخله بطلتها �أغاث ��ا ،و “الغروب”
(امل�س ��ابقة الر�س ��مية) للمك�س ��يكي مايكل
فرانك ��و ،عر� ��ض ل ��ه املهرج ��ان يف دورته
ال�سابقة �شريطه املربك واملوارب “النظام
اجلدي ��د” ،و “ميونيخ-حاف ��ة احل ��رب”
(فق ��رة ت�ش ��ويق) لكري�س ��تيان �شو�ش ��وو
وبطولة الربيط ��اين جريميي �آيرونز عن
الأي ��ام التي �س ��بقت هتلر الع�ل�ان احلرب
عل ��ى جيكو�س ��لوفاكيا ،و “الأرا�ض ��ي
النائي ��ة” (فق ��رة ت�ش ��ويق) للنم�س ��اوي
�ستيفان روزوفيت�سكي ،عن عودة �سجناء

احل ��رب النم�س ��اويني م ��ن مع�س ��كرات
االعتقال الرو�سية اىل بلدهم.
 ال�س ��ينما الأيراني ��ة �س ��تكون حا�ض ��رة�ض ��من فقرات برنامج هذه ال ��دورة منها،
باك ��ورة ال�ش ��اب بان ��اه باناه ��ي “�أم�ش ��ي
الطريق”(فق ��رة امل�س ��لبقة الر�س ��مية)،
رحلة مليئة باملفارق ��ات لعائلة تتجه نحو
مكان غري حمدد ،و�ش ��ريط “بطل” (فقرة
�س ��جال) للمخرج الكبري �أ�ص ��غر فارهادي
الفائز ب�س ��عفة كان الكربى ،وعرب �س�ؤال،
ع ��ن معن ��ى البط ��ل حق� � ًا؟ .ومثله ��ا هناك
مايق ��ارب الدرزين ��ة من نتاجات ال�س ��ينما
العربي ��ة ،حي ��ث �س ��يتمكن ابن ��اء اجلالية
املقيم ��ة والقادم ��ة م ��ن تل ��ك املنطق ��ة م ��ن
م�ش ��اهدة �آخر نتاجاتاتها منها“ ،فل�سطني
ال�ص ��غرية (وقائ ��ع ح�ص ��ار)” (فق ��رة
�س ��جال) للمخ ��رج الفل�س ��طيني ال�ش ��اب
عبدالل ��ه اخلطي ��ب ،ع ��ن يوميات ح�ص ��ار
حمي ��م الريم ��وك وق�ص ��فه من قب ��ل قوات
النظام ال�س ��وري ،و “احلارة” (م�س ��ابقة
العم ��ل الأول) لالماراتي/االمريك ��ي
با�س ��ل غندور ،عن ق�صة حب �سرية بطلها
�شابني وما يحيطها من منيمة اجلريان ،و
“كو�ستا برافا لبنان”(فقرة العمل الأول)
للبنانية مونيا عقل ،عن الف�س ��اد والكارثة
امل�س ��تقبلة التي تنتظر بلده ��ا ،و “حكاية
احلب وال�ش ��هوة”( فقرة حب) للتون�سية
كوث ��ر بوزي ��د ،وفي ��ه ت�س ��تعيد ن�ص ��و�ص
احلب والرغبة املودع ��ة يف كتب الرتاث،
و “�ص ��ندوق الذاكرة” للثنائ ��ي اللبناين
جوانا حاج توما�س وخليل جريج ،عودة
�أخ ��رى اىل م ��ا تركت ��ه احل ��رب اللبناني ��ة
يف خزائ ��ن الذاك ��رة ،و “عم ��ر �أمريالي:
احل ��زن ،الزم ��ن ،ال�ص ��مت” لل�س ��ورية
هال ��ة العبدالل ��ه حيث ت�س ��تذكر في ��ه �أحد
ا�شتغاالت واملواقف ال�سيا�سية لواحد من
�أهم الأ�ص ��وات يف ميدان الفيلم الوثائقي
على م�ستوى العامل العربي.
 الأي ��ام القادم ��ة �ستك�ش ��ف ما �س ��تحملهه ��ذه ال ��دورة م ��ن مفاج� ��آت �س ��ارة .ففي
كل الأح ��وال يبق ��ى �ص ��وت ال�ص ��نيع
ال�س ��ينمائي ،رمبا ،الو�س ��يط واملعرب عن
حقائق وجودن ��ا ،عن همومنا االن�س ��انية
والبحث عن خال�ص للأفراد واجلماعات.

(بروفايل) � ..أحداثه جتري من على �شا�شة كومبيوتر �صحفية

عنا�ص ��ر التنظي ��م وكل ذل ��ك حت ��ت ذريعة
اجلهاد واجلنة املوعودة .من اجل اجناز
تقريره ��ا ال�ص ��حفي تتبع امي ��ي مبغامرة
غ�ي�ر حمم ��ودة العواق ��ب ح�س ��اب اح ��د
عنا�صر داع�ش يف �سوريا� ،شخ�ص جذاب
وقي ��ادي بارز يدعى (اب ��و بالل) وهو من
ا�صل باك�س ��تاين كان يعي�ش يف بريطانيا
قبل ان ينظ ��م لتنظيم داع�ش .تقنعه اميي
انه ��ا اعتنق ��ت اال�س�ل�ام وتعلم ��ت قلي�ل�ا
م ��ن اللغ ��ة العربية وانه ��ا كم�س ��لمة تريد
ال�س ��فر اىل �سوريا ليتطور االمر اىل وعد
بالزواج .تدريجيا تتورط اميي يف �شرك
ق�ص ��تها اخلطرية املفتعلة ،رغم حتذيرات
العديد من ا�صدقائها وزمالئها يف العمل.
حكاي ��ة الفيل ��م مبني ��ة ب�ش ��كل اح�ت�رايف
تلع ��ب في ��ه التفا�ص ��يل ال�ص ��غرية دورا
حم�س ��وبا يف ا�ض ��فاء م�س ��حة عالي ��ة من
الت�شويق واالقناع ميجرى االحداث التي
نتابعه ��ا من على �شا�ش ��ة كومبيوتر اميي

وا�س ��تخدامها ملحادث ��ات برامج �س ��كايب
وفي�س ��بوك والربي ��د االلك�ت�روين .لي� ��س
م ��ن الي�س�ي�ر يف فيل ��م م ��ن هذا الن ��وع ان
مت�سك بتالبيب امل�شاهد من دون ان تغادر
ال�صورة ال�سينمائية �شا�شة احلا�سوب اال
يف م�ش ��اهد قليل ��ة ج ��دا اىل الدرجة التي
يبدو فيها م�سار الفيلم وك�أنه عمل وثائقي
ير�ص ��د جمريات الواقع كما ن�ش ��اهده يف
�شريط ن�ش ��رات االخبار(ي�ستخدم املخرج
الكث�ي�ر منها) .رغم ا�س ��تنتاجاتها العميقة
حول ا�س ��باب انخراط ال�ش ��باب والفتيات
يف �ص ��فوف التنظيم ،تبقى مغامرة اميي
حمفوف ��ة مبخاط ��ر الوق ��وع يف ورط ��ة
كب�ي�رة ،فه ��ذا التنظي ��م االرهاب ��ي ميتلك
ق ��درات عالي ��ة يف ا�س ��تخدام التقني ��ات
واخرتاق املواق ��ع االلكرتونية وتتبع كل
من ي�س ��ئ الي ��ه .ابو بالل �إ�س ��وة ب�آخرين
غريه قادتهم م�شاعر االنتقام من ما�ضيهم
امل�ش ��فوع باملعاناة حينما كانوا مهاجرين

يف دول الغرب ،ف�ضال عن الوقوع �ضحية
دواف ��ع نف�س ��ية اخ ��رى متنحهم ال�ش ��عور
بانهم افراد اقوياء يخ�شاهم العامل.
ي�س ��تند الفيل ��م -بت�ص ��رف  -اىل وقائ ��ع
م�أخ ��وذة م ��ن كت ��اب»يف زي جهادي ��ة»
لل�صحفية الفرن�سية �آنا اريل التي خدعت
احد قياديي تنظيم داع�ش الخذ معلومات

ح�سا�س ��ة من ��ه ح ��ول جتني ��د التنظي ��م
للفتي ��ات االوربي ��ات وكيفي ��ة خداعه ��ن
بوع ��ود كاذبة م ��ن قبيل انهن �سي�ص ��بحن
�أم�ي�رات يف دولة التنظي ��م .عر�ض الفيلم
الذي ابدعت في ��ه املمثلة «فاليني كني» يف
عدد من املهرجان ��ات بينها مهرجان برلني
ونال عددا من اجلوائز ال�سينمائية.

الحرب بمنظار
اوليفر �ستون
كان املخ ��رج اوليفر �س ��تون مولع ًا ب�أفالم ال�س�ي�رة ولعل ذلك
يبدو وا�ضحا يف (الثالثي ��ة الفيتنامية)  ،هذه الثالثية التي
تب ��د�أ بفيل ��م (بالت ��ون) �أو الفي�صل ،ثم فيلم (ول ��د يف الرابع
من متوز) انتهاء بفيل ��م (ال�سماء واالر�ض) ح�سب ت�سل�سلها
الزمن ��ي ،فاالف�ل�ام الثالث ��ة اعتم ��دت ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر عل ��ى
ال�سرية الذاتية يف �صياغة مو�ضوعاتها.
وال�سرية هنا كما يف كل افالمه تت�أثر مبوقف �ستون من هذه
التجربة  ..و�ستون الذي دخل فيتنام مدر�س ًا ،قبل ان يلتحق
كجندي يعي�ش احلرب بتفا�صيلها وم�أ�ساتها  ..دخلها متغنيا
بالوطنية وخدمة امريكا ،ليخرج منها بندوب �سوف تالزمه
طوي ًال وتتجلى ب�صورة او�ضح يف ابداعه.
�شكلت م�أ�س ��اة فيتنام وعي اوليفر �ستون مب�أ�ساتها و�آثارها
ال�س ��لبية ،فكان �أن متثلها بغري زاوية نظر يف افالمة الثالثة
هذه ،خا�ص ��ة مع فيلم بالتون الذي اطلق �ش ��هرته اىل االفاق
وجعل ��ه مع ال�ص ��ف االول من خمرجي ال�س ��ينما يف امريكا،
ا�ض ��افة اىل انه توج ب�س ��ببه باو�س ��كار املخرج االف�ضل ،مع
اربعة او�سكارات اخرى نالها الفيلم بينها الفيلم االف�ضل.
يف (بالتون) يروي لنا �س ��تون جتربته هو نف�سه مع احلرب
عرب �شخ�صية كري�س تايلور الذي جتعله اهوال احلرب امام
ا�س ��ئلة (جدواها) ان كان لها جدوى ،ومن خالل عني تايلور
نذه ��ب يف تفا�ص ��يلها املكتظ ��ة باملذابح والقتل الع�ش ��وائي،
وا�س ��تباحة �آدمية الب�ش ��ر ،والتي �سيكت�ش ��ف فيما بعد  -كما
�ستون – عبثيتها بل وغبائها.
ح ��اول �س ��تون – كما قال م ��رة – ان يق ��ول يف فيلم بالتون
كل ما عا�شه هو �شخ�ص ��ي ًا  ..فلي�س غريب ًا ان ي�ستهل املعارك
م ��ن جتربت ��ه يف القتال  ..ب ��ل ذهب اىل �أكرث م ��ن ذلك عندما
ج�سد �شخ�صيات حقيقية ور�سم م�شاهد كان قد عا�شها ب�شكل
حقيقي يف هذه احلرب.
يف فيل ��م (ول ��د يف الراب ��ع م ��ن مت ��وز) �س ��تكون ل ��ه زاوية
نظر اخ ��رى لهذه احلرب ،وه ��ذه املرة عن �آثارها النف�س ��ية
واالجتماعية املدم ��رة ،من خالل جتربة (رون كونيك) التي
يرويها يف كتاب ،وكونيك هذا جمند ،يجد نف�س ��ه بال فائدة
بعد انتهاء احلرب خا�صة بعد االثر الذي تركته هذه احلرب
يف ج�س ��ده  ..ال�شعور باال�ضطهاد واالهمال يخلق لديه ردة
فعل �ض ��د ه ��ذه احل ��رب و�س ��يجابه باملالحقة مما ي�ض ��طره
للهروب اىل املك�س ��يك� ،س�ي�رة كونيك الت ��ي تعتني بها ر�ؤية
�ستون االخراجية هي �سرية جيل تركت احلرب �آثارها عليه
 ..وهو بهذا الفيلم ي�س ��تكمل �س�ي�رة جيل من خالل جتربته
هو ،وجتربة زميله يف هذه احلرب رون كونيك.
ثالثية �س ��تون �س ��تكتمل يف فيلم �آخر حمل عنوان (ال�سماء
واالر�ض) امل�س ��توحى من �س�ي�رة ام ��ر�أة فيتنامية هي «يل.
هاي�س ��ليب :التي و�ض ��عتها يف كت ��اب حمل عن ��وان (عندما
تبادل ��ت ال�س ��ماء واالر� ��ض مكانيهم ��ا) وه ��و ع ��ن �س�ي�رة
هاي�س ��ليب التي عا�شت منذ طفولتها هذه احلرب وتعر�ضت
لالغت�صاب.
يف فيلم ��ه ه ��ذا ينتق ��ل �س ��تون اىل الآخ ��ر الفيتنام ��ي وهو
يعي�ش م�أ�س ��اة احلرب حيث تروي هاي�س ��ليب املعاناة التي
عا�شتها واالهوال التي تخطتها مبزيد من اخل�سائر..
وم ��ع زاوي ��ة النظر ه ��ذه تكتمل �ص ��ورة �س ��تون ع ��ن حرب
فيتنام ،ال�ص ��ورة التي جهد �س ��تون يف ان تكون مب�س ��توى
ا�س ��تيعاب مث ��ل ه ��ذا احل ��دث ال ��ذي كان عالم ��ة فارقة ال يف
التاريخ االمريكي ح�س ��ب ،بل يف م�س�ي�رة القرن الع�ش ��رين
مبجمله.
يحر�ص �ستون يف ثالثيته عن فيتنام ومن خالل ال�سري التي
ذكرناه ��ا �آنف ًا  ..على اظهار موقفه ه ��و من احلرب ،والينفك
يف طرح اال�س ��ئلة عنها – �أي عن احلرب  .. -بل ان الثالثية
ه ��ذه تنتظم ب�ش ��كل طبيعي ومنهج �س ��تون ومن ��ط تفكريه،
والتبتعد كثري ًا عن الر�سائل التي بثها يف اغلب افالمه.
حاول �ستون – كما قال مرة – ان يقول
في فيلم بالتون كل ما عا�شه هو �شخ�صي ًا
 ..فلي�س غريب ًا ان ي�ستهل المعارك من
تجربته في القتال  ..بل ذهب الى �أكثر من
ذلك عندما ج�سد �شخ�صيات حقيقية ور�سم
م�شاهد كان قد عا�شها ب�شكل حقيقي في
هذه الحرب.

في قامو�س ال�سينما ا�شياء رهيبة يقولها ال�سينمائي ديفيد توم�سون
ترجمة  /المدى
تنت�شر املتتالية الأخرية من ملحمة �أيبل
غين�س ال�ص ��امتة « نابلي ��ون « ( ) 1927
يف �شيءٍ ما يُدعى بامل�شهد املفرط Poly
 : visionل ��وح ثالث ��ي م ��ن ال�شا�ش ��ات
حي ��ث يعر� ��ض الل ��وح املرك ��زي احلدث
 actionالرئي� ��س ،بينم ��ا يجري احلدث
التكميل ��ي و املتزامن مع ��ه على اللوحني
اجلانبيني .و ميكن لهذه الأداة �أن تعطي
�ش ��عور ًا ب�أنها م�س ��رحية �أكرث من كونها
�سينمائية ،خا�ص ًة �إذا كنتَ حمظوظ ًا مبا
في ��ه الكفاي ��ة لأن تكون لديك �أورك�س�ت�را
�س ��مفونية حية تع ��زف على طول ذلك .و
مبعية �أف�ضل
مع هذا ال ميكنني �أن �أفكر رِّ
للح�سا�س ��ية ُنح�ض ��رها معن ��ا مل�ش ��اهدة
الأفالم  :تر�ش ��يح  filteringاحلدث من
خالل ال�س ��يل الذي ال ينقطع من ال�صور
التي تغم ��ر �أدمعتنا ،كما يق ��ول الناقد و
الروائي لوي�س بَيارد يف مقاله هذا.
هناك ،بكلمات �أخرى ،حديث متوا�ص ��ل
ب�ي�ن ما يبدو على تلك ال�شا�ش ��ة و ما كان
على ال�شا�ش ��ات التي �أت ��ت قبلها ــ و لي�س

هن ��اك من تلمي ��ذ �س ��ينما �أدرك غايته من
ذلك احلديث �أف�ض ��ل من ديفيد توم�سون
 .و يف الواق ��ع ،ف� ��إن �أح ��د مباه ��ج عمله
الكبري ( ،قامو�س ال�س�ي�رة اجلديد للفيلم
ال�سينمائي The New Biographical
 ،) Dictionary of Filmيكم ��ن يف
الكيفي ��ة الت ��ي يحاف ��ظ بها على �س ��ريان
احلدي ��ث ــ من خ�ل�ال تعددية ق�ص�ص ��ه و
يو�س ��ع
�إعادة تقييم �آرائه ( .فهو ينقح و ّ
املجلد ،الذي ُن�ش ��ر �أ�ص ًال عام  ،1975كل
ع�شر �سنوات ).

و كان كتاب ��ه ع ��ام  ( ،2004املعادل ��ة
التا ّم ��ة ،) The Whole Equation
ين�ش ��د �إعطاءنا تاري ��خ هوليود يف 400
�ص ��فحة .و يه ��دف الآن ،و هو يدخل يف
عق ��ده الثامن ،حتى �إىل م ��ا هو �أعلى مع
كتاب ( ال�شا�شة الكبرية ) الذي يعدُنا مبا
ال يقل عن “ ق�صة الأفالم ال�سينمائية “.
و �أكرث من هذا ،كما يقول لنا توم�س ��ون،
�إنه يح�شد “ نظرية ال�شا�شات “ الكاملة،
مويربج
الت ��ي ت�ش ��مل كل �ش ��يء “ م ��ن
ِ
�إىل في�س ��بوك “ ،مفرت�ض ًا “ �إمكانية �أننا

بنظرنا لرنى ،ميكن �أن نفهم “.
و يع ��رف توم�س ��ون عل ��ى ال ��دوام كيف
يُبق ��ي العج�ل�ات ت ��دور ،و ( ال�شا�ش ��ة
الكبرية ) تت�ألق ،من �صفحة �إىل �صفحة،
مبالحظات ��ه احل�س ��نة امل�ألوف ��ة .و هناك
كالع ��ادة �أقوال ��ه امل�أث ��ورة املث�ي�رة “ :
نادر ًا ما تخ�س ��ر ال�سينما �أو تتخل�ص من
وحو�ش ��ها “؛ “ �إن انغما�س ��ات جمنونة
قليلة �أو ميزانيات مبعرثة ت�ؤذي �أمريكا
بقدر ما تفعل تلك التي يف الفنون “.
هنا ،يكون توم�س ��ون يف �أح�سن �أحواله
 :يحم ��ل جواهره مبف ��رده للنور و يجد
�أوجه� � ًا غ�ي�ر منظ ��ورة .ف�إذا مل ت�ش ��اهد،
لنق ��ل ،فيلم “ ب ��ودو �أُنقذ من الغرق “ �أو

“ رج ��ل ه ��رب “ �أو “ هريو�ش ��يما حبي
� “ Hiroshima mon amourأو “
ال�ش ��روق “ �أو “ ميرتوبولي� ��س “ ،ف�إن
كتاب ( ال�شا�ش ��ة الكبرية ) �سيجعلك تو ّد
ذل ��ك .و حت ��ى �إذا كن ��ت �ش ��اهدتها ،ف�إنك
ميك ��ن �أن تود الع ��ودة �إليه ��ا ،لأن الفيلم
ال يعود نف�س ��ه متام ًا حاملا يُرى من خالل
عد�سة توم�سون املدققة.
و يف احلقيق ��ة ،ف�إن هذا املزاج التحليلي
الرائ ��ع ،املق�ت�رن مبي ��ل توم�س ��ون �إىل
الق ��رارات الغريبة و الإ�س ��هاب البالغي،
ه ��و ال ��ذي يجعل ��ه غ�ي�ر متنا�س ��ب هكذا
م ��ع البنية املَ�س ��حية ـ� �ـ التاريخية لكتاب
( ال�شا�ش ��ة الكب�ي�رة ) .و كونه حمجوز ًا

يف مباراة حتى املوت ع�ب�ر الزمن ،ف�إنه
�إم ��ا �أن يتوانى ( و هو يق ّب ��ل خامت ًا بعد
خامت على �أ�ص ��ابع هي�شكوك ) �أو يُ�سرع
( جاري� � ًا وراء خمرج ��ي ال�س ��تينات و
ال�س ��بعينات الأوروبي�ي�ن يف �ص ��فحتني
من �ص ��فحات الكتاب ) .و ح ��دود املجال
�تايجت َري �أو
حت ��ول دون مناق�ش ��ته �س � ِ
�أند َري تاركوف�س ��كي �أو وون ��غ كاروَ ي.
و ترغم ��ه التزام ��ات الت�سل�س ��ل الزمن ��ي
�إىل ح ��االت ربط غريبة  :الأ�س ��وَ د noir
باملو�س ��يقي ،و ماك� ��س �أو َفل�س بروبرت
بري�سون.
و ال �ش ��يء م ��ن ه ��ذا كان �س ��يه ّم ل ��و �أن
توم�س ��ون �س ��يكون قد عا�ش حتى وعدِ ه
املوح ��د « نظري ��ة
بتوف�ي�ر ذل ��ك احلق ��ل َّ
ال�شا�ش ��ات « .لكن ��ه هن ��ا جن ��ده يرم� ��ش
و يرتن ��ح .فاحلداث ��ة  ،بع ��د كل �ش ��يء،
ال تنط ��وي عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن االهتم ��ام
بالن�س ��بة ل ��ه ،و لهذا �إذا كن ��تَ تبحث عن
�أفكاره ب�ش� ��أن �أمور مثل اخليال الرقمي،
�أو �إع ��ادة الرتكي ��ب الثالث ��ي الأبع ��اد �أو
حتى الأبطال اخلارقني ،فعليك �أن تنتظر
جملد ًا �آخر له.
�أجل� ،إن لديه �أ�ش ��ياء رهيب ��ة يقولها عن
في�س ��بوك  ،Facebookذل ��ك الوح� ��ش

الذي ف ��ر من خمترب الدكت ��ور مابيو�س،
كقول ��ه � “ :إن ج ��وّ النف ��ع و ال�س ��خاء
الفت ��ي الذي ي ّت�س ��م به ال يتف ��ق و مقدار
ال�س ��هولة الت ��ي ميك ��ن حتويله به ��ا �إىل
نظ ��ام للرقاب ��ة و ال�س ��يطرة “ .و جت ��ده
يجل�س مزموم الفم �أمام �س ��ينما الفح�ش
و اليوتي ��وب و �أف�ل�ام جاكا�س Jackass
( التي ت�ص ��ور �أ�شخا�ص ًا ي�ؤدون حركات
بهلواني ��ة خط ��رة و م�ؤذي ��ة له ��م ) و ال
�أهمي ��ة ملا ينظر �إليه� ،إنه حممول ب�ش ��كل
متوا�ص ��ل عرب املا�ض ��ي  “ :و �إذا �أ�ضفتَ
الأج ��زاء املحطمة التي يراها ال�ش ��خ�ص
ال�ش ��اب يف يوم ،تكون الفو�ض ��ى �شبيهة
بال�سنوات املبكرة جد ًا للأفالم ،حني كان
امل�ش ��اهد يرى �أ�ش ��ياء كثرية �س ��ندعوها
الحق ًا �أفالم� � ًا ق�ص�ي�رة� ،أو مقاطع فيديو
� ،clipsأو �أقرا�ص� � ًا “ .فل ��م تك ��ن �أفالم� � ًا
كاملة ،بل حطام ًا من انفجار يف الثقافة،
حي ��ث الواق ��ع متناث ��ر حيثم ��ا نظرن ��ا.
�إنه ��ا ال�ض ��ربة الت ��ي �ص ��نعت التكعيبية
 ،cubismو البندقي ��ة الآلية ،و �ص ��دمة
القذائ ��ف “ ( .و ه ��ي ،يف الأ�ص ��ل،
اال�ض ��طراب النف�س ��ي املتولد لدى بع�ض
اجلنود ع ��ادة بفعل انفج ��ار القنابل يف
احلرب ــ م ).
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اقــــرأ
طقو�س فار�سية

�ص ��درت عن دار املدى رواي ��ة "طقو�س فار�سي ��ة" للكاتبة الإيرانية
�سيم�ي�ن دان�شور ترجمة علي عبد االم�ي�ر �صالح ،والرواية تتناول
�أف ��كار وتطلعات جيل كامل م ��ن الإيرانيني يف حقبة زمنية متيزت
بغلي ��ان اجتماعي و�سيا�سيُ .ن�شرت الرواية عام  1969فبيع منها
�أكرث م ��ن ن�صف مليون ن�سخة و ُترجم ��ت �إىل  17لغة وعُدت عمال
كال�سيكي� � ًا .عمل ��ت �سيمني دان�ش ��ور بالإذاع ��ة وال�صحافة وكتبت
الق�ص ��ة الق�صرية والرواي ��ة وترجمت لت�شيخ ��وف وبرنارد �شو
وهوث ��ورن ونال ��ت الدكت ��وراه يف الأدب الفار�س ��ي م ��ن جامعة
طه ��ران وتزوجت من جالل �آل �أحم ��د؛ املثقف والكاتب الإيراين
الب ��ارز ولعبت دور ًا مهم ًا يف جمعي ��ة الك ّتاب الإيرانيني ودعمت
املعار�ضني منهم حلكم ال�شاه.

�أربعة �أفالم عراقية تتناف�س للرت�شيح �إىل م�سابقة الأو�سكار
عامر م�ؤيد

ح

ت�ستعد دائرة ال�سينما وامل�سرح اىل
تر�شيح احد االفالم العراقية اىل م�سابقة
اكادميية العلوم والفنون الب�صرية
االمريكية "االو�سكار" ،وقد مت االعالن عن
فتح باب التقدمي ل�صناع االفالم العراقية
املنتجة خالل  2021-2020لتقدمي
�أفالمهم للجنة املكلفة باختيار الفيلم
الذي �سيمثل العراق يف م�سابقة �أكادميية
العلوم والفنون الب�صرية الأمريكية
"االو�سكار"،
ي�أتي ذلك يف
ول العال
م
�سياق �سعي
ا لو ز ا ر ة

احلثيث لدعم ال�سينما العراقية وتو�سيع
�آفاقها .وقال مقرر اللجنة امل�شرفة على
تر�شيح الفيلم مهند حيال يف حديثه
لـ(املدى) اىل ان "اللجنة ا�ستلمت عددا من
االفالم حيث �سيتم اختيار احدها ومن ثم
ار�ساله" .وا�شار حيال اىل ان "اال�سبوع
املقبل من املفرت�ض ان يتم اختيار الفيلم
عرب ار�ساله اىل اكادميية االو�سكار
كم�شاركة عراقية".
وبني ان "اللجنة كانت خليطا من النقاد
والفنانني الذين �سي�ضعون جميع املعايري
املهنية لغر�ض ار�سال الفيلم املمثل عن
العراق" .وذكر حيال ان "اربعة افالم
تقدمت اىل الآن واللجنة �ستجتمع يف
اال�سبوع املقبل الختيار الفيلم الفائز حيث

�سبق وان اجتمعت اللجنة مرتني".
بينما قالت ع�ضو اللجنة املقيمة لالفالم
�آالء جنم يف حديثها لـ(املدى)" ،فخورة
جدا ان يرت�شح فيلم عراقي اىل االو�سكار
واكرث فخرا ان ي�صل اىل مراحل متقدمة".
وا�شارت اىل ان "التقييم �سيكون �ضمن
املعايري الفنية البحتة من فكرة الفيلم
اىل تنفيذه من قبل العاملني به و�أمتنى
للجميع التوفيق" .وبينت ان "ال�سينما
حتتاج اىل ماكنة انتاجية تهتم فقط
باالنتاج ال�سينمائي وان تكون كوادرها
خمت�صة اخت�صا�صا دقيقا يف املجال
ال�سينمائي".
وحول امكانية تطور ال�سينما اكدت جنم
ان "هذا االمر ي�أتي من خالل اقامة الور�ش

لل�شباب او ايفادهم لدول متقدمة �سينمائيا
ف�ضال عن الدعم املايل لهكذا م�شاريع الن
ال�سينما �صناعة بدءا من اال�ستقطاب
الذكي للجيل اجلديد وال�شباب ال�سينمائي
وكذلك ت�سويق املنتج".
والعام املا�ضي مت اختيار فيلم �شارع حيفا
للمخرج العراقي ال�شاب مهند حيال ،ممثال
للعراق يف حمفل توزيع جوائز االو�سكار
عن فئة االفالم االجنبية ..الفيلم حاز على
جائزة اف�ضل فيلم يف امل�سابقة الر�سمية
ملهرجان بو�سان الدويل بكوريا اجلنوبية،
وهو املهرجان االهم يف �آ�سيا ..وحاز على
جائزة اف�ضل فيلم عربي واف�ضل ممثل
يف مهرجان القاهرة الدويل العريق يف
واحدة من اجنح دوراته ال�سينمائية..

بيع ر�سومات لأ�سطورة املالكمة حممد علي
مت ب�ي��ع ل��وح��ة ر��س�م��ت ب��ال�ق�ل��م ال �ل �ب��اد عن
ريا�ضة املالكمة ر�سمها �أ�سطورة املالكمة
ال��راح��ل حممد علي ،ب��أك�ثر م��ن � 425أل��ف
دوالر يف م��زاد علني يف نيويورك� ،أم�س
الثالثاء ،لأعماله الفنية غري املعروفة على
نطاق وا��س��ع ،وال�ت��ي جت��اوز بع�ضها عدة
�أ�ضعاف التقديرات.
وكانت اللوحة امل�سماة "�ستينغ اليك
بي" �أو "�أل�سع كالنحلة" ،التي

ر�سمها حممد علي على ورق��ة ع�ام ،1978
�أك�ث�ر الأع �م��ال املطلوبة م��ن ب�ين �أك�ث�ر من
 20لوحة لبطل العامل ال�سابق يف ال��وزن
الثقيل ،عك�ست اهتمامه بالدين والعدالة
االجتماعية ومب�سريته كمالكم.
وكانت التقديرات التي �سبقت عملية البيع
ت�شري �إىل �سعر ي�تراوح بني  40و� 60ألف
دوالر ،بح�سب ما ذكرت رويرتز.
و ُك �ت �ب��ت ع �ل��ى ال �ل��وح��ة ع� �ب ��ارة "�أرق�ص

توبا بويوك�ستون
تو�ضح تطورات �إ�صابتها
بفايرو�س كورونا
توب ��ا بويوك�ست ��ون النجم ��ة الرتكي ��ة وجنم ��ة
امل�سل�س ��ل ال�شه�ي�ر "ابن ��ة ال�سف�ي�ر" ،ك�شف ��ت ع ��ن
�إ�صابته ��ا بفايرو�س كورونا خالل الأي ��ام املا�ضية،
لكنه ��ا حر�صت عل ��ى طم�أنة اجلمهور عل ��ى حالتها.
حي ��ث ن�ش ��رت ع�ب�ر خا�صي ��ة الق�ص� ��ص الق�ص�ي�رة
عل ��ى ان�ستغرام� ،صورة ليده ��ا وهي تتلقى العالج
بامل�ست�شفى ،و�أكدت �أنها ق�ضت حوايل � 4أيام هناك
م ��ن �أج ��ل الرعاية ال�صحي ��ة بعد اكت�ش ��اف الإ�صابة،
ث ��م غ ��ادرت امل�ست�شف ��ى وع ��ادت ملنزله ��ا ال�ستكم ��ال
الع�ل�اج هناك .ولفتت توبا �إىل �أنها باتت بخري الآن،
وطم�أن ��ت اجلمه ��ور عل ��ى حالتها ،ووجه ��ت ال�شكر
للفريق املعالج له ��ا وكل من حاولوا االطمئنان
عليه ��ا ،وتلقت النجمة الرتكي ��ة الأمنيات من
متابعيه ��ا بال�شفاء العاج ��ل ،الذين عربوا عن
م ��دى حزنهم خلو�ضها هذه التجربة املر�ضية
ال�صعب ��ة .وب�سبب �إ�صاب ��ة توبا بويوك�ستون
بفايرو� ��س كورون ��ا ،توق ��ف ت�صوي ��ر �أح ��دث
�أعمالها الدرامية كم ��ا خ�ضع فريق عمل امل�سل�سل
للفحو�ص ��ات الالزم ��ة م ��ن �أج ��ل معرف ��ة ه ��ل هناك
�إ�صابات �أخرى �أم ال.

ترامب يخرج من قائمة �أغنياء فورب�س
مل يع ��د الرئي� ��س الأمريك ��ي ال�سابق بـ 400ملي ��ون دوالر من احلد املقرر
دونال ��د ترام ��ب ثري ��ا مب ��ا يكف ��ي لإدراج ��ه يف قائمة ه ��ذا العام ،وذلك
ل ُي ��درج على قائمة جمل ��ة "فورب�س" وفق ما ذكرته املجلة.
( )Forbesلأغنى � 400أمريكي" .ويف العام املا�ض ��ي ( ،)2020احتل
وتق ��در قيم ��ة ثروت ��ه حالي ��ا بنح ��و ترام ��ب املرتب ��ة  339يف الرتتي ��ب،
 2.5ملي ��ار دوالر ،مم ��ا يجعل ��ه �أقل لك ��ن فورب� ��س قال ��ت �إن ��ه مل يلح ��ق

ب� ��أي من املراكز الـ 400الأوىل العام
اجل ��اري ،حي ��ث انخف�ض ��ت ثروت ��ه
مبقدار  600مليون دوالر منذ بداية
اجلائح ��ة .ووفقا للمجل ��ة ،ازدهرت
�أ�سه ��م التكنولوجي ��ا والعم�ل�ات
امل�شفرة والأ�صول الأخرى يف حقبة

مختلفة تج�سد �آثار الحرب وما تتركه
من �آالف ال�شهداء.

 ح�سين عناد ..في ذمة
الخلود
الناق ��د والقا�ص نع ��اه االتح ��اد العام
للأدب ��اء والك ّت ��اب ف ��ي الع ��راق ،الذي
ف ��ارق الحياة ..والقا� ��ص الراحل يعد
من جي ��ل ال�سبعيني ��ات ن�شر مجموعة
ق�ص�صي ��ة بعن ��وان جن ��ازة �أخ ��رى
لل�ض ��وء "كم ��ا �ص ��در ل ��ه كت ��اب نقدي
بعن ��وان" ق ��راءة نقدي ��ة لن�صو� ��ص
�إبداعية" ومجموعة درا�سات بعنوان
"مقاربات نقدية".

كورونا.
وكتب ��ت فورب� ��س �أن "املمتلكات يف
امل ��دن الك�ب�رى -التي ت�ش ��كل اجلزء
الأكرب من ثروة ترامب -قد �ضعفت،
مم ��ا �أخ ��رج الرئي� ��س ال�ساب ��ق م ��ن
النادي الأكرث متيزا يف البالد".

عرافة ف�شلت يف �إنقاذ زواجه
�أمريكي يقا�ضي ّ
رف ��ع �أمريكي دع ��وى ق�ضائية يف حق
ع ّراف ��ة ب�سب ��ب نكثه ��ا وع ��د ًا كانت قد
قطعت ��ه ل ��ه ب� ��أن تزي ��ل لعن ��ة عاطفية
تالحقه من دون �أن حتقق �أية نتيجة.
وقد تع ّرف الرج ��ل ماورو ري�سرتيبو
ع�ب�ر الإنرتنت عل ��ى الع ّراف ��ة �صوفيا
�أدام ��ز "الو�سيط ��ة الروحاني ��ة
املتخ�ص�صة يف ال�ش� ��ؤون العاطفية"،
وا�ستعان به ��ا مل�ساعدته على اخلروج
من �أزمة مير بها يف عالقته الزوجية.
وي�ؤكد ري�سرتيبو �أن الع ّرافة �سحبت
بطاق ��ات له ووعدت ��ه ب�إ�صالح الو�ضع
مع زوجته �إذا ما دفع لها  5100دوالر

للقيام بتعويذة خا�صة.
وق ��د وق ��ع الرج ��ل �ضحي ��ة "�ساح ��رة
تعم ��ل حل�س ��اب حبيبت ��ه ال�سابق ��ة"،
وف ��ق الدعوى التي تقدم بها يف لو�س
�أجنلو�س.
لك � ّ�ن رغ ��م دفع ��ه عربونا �سخي� � ًا قدره
�ألف دوالر ،مل يالحظ الرجل املقيم يف
لو�س �أجنلو�س �أي حت�سن يف عالقته
الزوجية وقرر مقا�ضاة الع ّرافة بتهمة
االحتيال.
وهو ي�ؤك ��د �أنه عانى م ��ن حاالت �أرق
ونوب ��ات قل ��ق ،ويطال ��ب بتعوي� ��ض
مايل قدره � 25ألف دوالر.

ً
عامال بحديقة حيوانات يف بغداد
دب يقتل

 جا�سم ال�ساعدي
المهند�س والخبير في �ش�ؤون االهوار
ي�ست�ضيف ��ه ملتق ��ى رواد المتنب ��ي
الثقافي حي ��ث يلقي محا�ضرة بعنوان
"ازم ��ة المياه" وذلك يوم غد الجمعة
ال�ساع ��ة الحادي ��ة ع�ش ��رة �صباح ��ا في
المرك ��ز الثقاف ��ي البغدادي ف ��ي �شارع
المتنبي.
 كاظم العمران
االكاديم ��ي والفن ��ان الم�سرح ��ي ت ��م
عر� ��ض م�سرحيت ��ه "عندم ��ا يتنف� ��س
ال�شه ��داء" �ضم ��ن �ضم ��ن فعالي ��ات
مهرجان يو�س ��ف العاني للمونودراما
دورة الفن ��ان �سع ��دون العبيدي ،الذي
اقامه تجمع الفرق الم�سرحية االهلية
وه ��ي مونودراما ق ��ام بادائها الفنان
زم ��ن عل ��ي وت ��دور حكاي ��ة العر� ��ض
عن مواط ��ن عراقي ي�ستوح ��ي تاريخ
الوطن منذ �آالف ال�سنين عبر الحروب
واالزم ��ات واالحداث التي مرت عليه،
لي�ستعر�ض عبر م�شاهد العر�ض افعاال

كالفرا�شة و�أل�سع كالنحلة!" ويقولها مالكم
خ�سر �أم��ام مناف�س رفع ذراعيه عاليا داللة
على انت�صاره.
وا�شتهر بطل العامل للوزن الثقيل با�ستخدام
هذه العبارة لي�صف �أ�سلوبه يف املالكمة.
وذكرت دار بونهامز للمزادات �أن  26لوحة
ف�ن�ي��ة م��ن ع�م��ل حم�م��د ع�ل��ي ب�ي�ع��ت مقابل
 945,524دوالرا �إج�م��اال� ،أي �أك�ثر من 3
�أ�ضعاف احلد الأدنى للتقديرات الأولية.

براء ال�شمري
�أف ��ادت م�صادر �أمني ��ة عراقية مبقتل
عام ��ل مبتن ��زه يف بغ ��داد ،تعر� ��ض
�إىل هج ��وم م ��ن دب ،خ�ل�ال عمله يف
�إطعام احليوانات املوجودة ،م�ؤكدة
�أن حتقيق� � ًا مو�سع ًا فت ��ح يف احلادث
الأول من نوعه.
ووفق� � ًا للم�صادر نف�سها ،ف� ��إن ال�شاب
ح�س ��ن �آل ح�س ��ن تعر� ��ض لهجوم من
قب ��ل دب خ�ل�ال قيام ��ه بعمل ��ه داخ ��ل
متن ��زه "بي ��ت الفنج ��ان" ،يف منطقة
احلرية �شم ��ال غربي بغداد فجر يوم
الثالث ��اء ،مبين ��ة �أن ال�ضحية تعر�ض
ل�ضرب ��ات قاتل ��ة م ��ن قبل ال ��دب .كان
ح�س ��ن �آل ح�س ��ن يقوم من ��ذ مدة على
�إطعام وتنظي ��ف �أقفا�ص احليوانات
املوجودة يف احلديقة.

الطقس

ولفت ��ت �إىل نق ��ل جثة عام ��ل النظافة
ال ��ذي ينح ��در م ��ن حمافظ ��ة ذي قار
جنوب ��ي الب�ل�اد �إىل دائ ��رة الط ��ب
الع ��ديل ،متهي ��د ًا لت�سلمه ��ا م ��ن قب ��ل
ذويه .وت ��داول نا�شطون على مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي �أنب ��اء تعر�ض
عام ��ل نظافة �إىل هج ��وم دببة ت�سبب
بوفات ��ه .وق ��ال �صق ��ر اخلزعل ��ي يف
تغري ��دة �إن عامل النظاف ��ة القادم من
ذي ق ��ار للعم ��ل يف بغ ��داد تويف فور
مهاجمت ��ه م ��ن قبل الدبب ��ة يف متنزه
"بيت فنجان".
يف ال�سي ��اق نقل ��ت و�سائ ��ل �إع�ل�ام
حملي ��ة بيان� � ًا لإدارة منت ��زه "بي ��ت
الفنج ��ان" ،ب�ش�أن وف ��اة العامل قالت
في ��ه �إنه ��ا "تنع ��ى فقيده ��ا املوظ ��ف
(ح�سن �آل ح�س ��ن) �أثناء ت�أديته لعمله

ب�إطعام احليوانات".
و�أ�ضاف البيان �أن "الفقيد رحمه الله
كان مرو�ض� � ًا للحيوان ��ات وحمرتف� � ًا
يف عمل ��ه ،لك ��ن يف ردة فع ��ل غ�ي�ر
متوقع ��ة م ��ن �أح ��د احليوان ��ات عند

قي ��ام الفقي ��د ب�سحب الطع ��ام القدمي
بغي ��ة تغيريه قام ب�ضرب ��ه على مكان
ح�سا�س وتويف على �إثر ذلك".
و�سبق �أن هاجم ��ت دببة مطلع العام
احلايل عدد ًا م ��ن امل�شاركني يف حفل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احل ��رارة مقاربة ملعدالته ��ا ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

ّ
نظم لإطالقها من �أقفا�صها يف منطقة
جب ��ل "كارا" يف �إقلي ��م كرد�ستان من
�أجل تعزيز فر� ��ص تكاثرها .وت�سبب
الهج ��وم به ��روب ع ��دد م ��ن منظم ��ي
احلفل وال�صحافي�ي�ن الذين ح�ضروا
لتغطية الفعالية.
وقال ع�ضو جمعي ��ة حقوق احليوان
يف الع ��راق حممد احللف ��ي �إن تكرار
مث ��ل ه ��ذه الأح ��داث يع ��ود بالدرجة
الأ�سا� ��س لقلة اخلربة يف التعامل مع
احليوانات.
و�شدد على �ض ��رورة وجود �ضوابط
للتعام ��ل م ��ع احليوان ��ات يف جمي ��ع
�أماك ��ن تربيته ��ا� ،س ��واء �أكان ��ت يف
املن ��ازل �أم يف املتنزه ��ات العام ��ة،
داعي� � ًا �إىل اال�ستعان ��ة باملخت�ص�ي�ن،
وخ�صو�ص� � ًا اجلمعي ��ات واملنظم ��ات

العمود
الثامن
 علي ح�سني

دعاء برملان
2021
و�أخري ًا �أغلق الربملان �أبوابه يف
انتظار �أن تفتح لأع�ضاء جدد ال
يزالون ميلأون ال�شوارع بالفتات
و�شعارات عن الإ�صالح وبناء الدولة
يف عبارات فقدت �صالحيتها منذ
�أن خرج علينا �إبراهيم اجلعفري
مب�صطلح "القمقم" ،و�أوهمنا �صالح
املطلك �أن نواب الربملان ي�سعون لبناء
العراق  ،فاكت�شفنا �أنهم يبنون �أر�صدة
وم�شاريع خارج البالد�.سيدخل نواب
جدد �إىل القبة ال�سحرية و�ستفتح لهم
ابواب مغارة علي بابا  ،و�سيتبارون
يف خطابات نارية دائم ًا ما ت�ساعد
على انت�شار فايرو�س جديد يف
اجلو ا�سمه االحتبا�س ال�سيا�سي
وهو �أخطر بكثري من فايرو�س
كورونا الذي تعاين منه الب�شرية.
ولعل املواطن وهو ينتظر الربملان
اجلديد يت�ساءل :ماذا �سيقول النواب
اجلدد؟ حتم ًا �سيملأون الف�ضاء
بخطب وكالم معاد �إىل درجة امللل
لتكون النتيجة يف النهاية �صفر ًا
يف كل االجتاهات .املواطن املغلوب
على �أمره يدرك جيد ًا �أن �أع�ضاء
الربملان اجلديد لن يختلفوا فهم
�سيتفقون على �شيء واحد مهم وهو
احلفاظ على املن�صب ،فبعد �أن فجر
�شباب ت�شرين الأجواء بتظاهرات
غري م�سبوقة ،ولأن الر�سالة و�صلت
�إىل كل اجلهات ال�سيا�سية التي
توهمت �أن هذا ال�شعب فقد حا�سة
االحتجاج والتمرد .فقد انتبه
�سا�ستنا "الأفا�ضل" �أخري ًا �إىل
�أن هناك �شباب ًا يف بلدنا يقومون
بخطوات كانت بالن�سبة لهم حتى
وقت قريب ا�شبه بامل�ستحيل ،و�أن
كل كرا�سي الربملان ومعها احلكومة
بد�أت تهتز بفعل زلزال ت�شرين ،و�أن
التطمينات التي ت�صدرت �شعارات
املر�شحني لن تغري من الأمر �شيئ ًا،
ولهذا �أعتقد ب�أن الربملان اجلديد
�سي�ضع على جدول �أعماله فقرة
واحدة هي كيف التخل�ص من رياح
احتجاجات ت�شرين .بالت�أكيد �سيقدم
الربملان ال�سابق م�شكور ًا ن�سخة من
دعائه الر�سمي لكي يردده النواب
ب�صوت واحد ..وهذا الدعاء الذي
خيب طموحات العراقيني و�أف�شل
م�ؤامراتهم �ضد برملانهم " العتيد"
ومل يتمكن ان يخلع عالية ن�صيف من
كر�سيها � .سينفع يف الربملان اجلديد .
والدعاء كما جاء يف وثائق الربملان
ال�سرية يقول :
اللهم ثبتنا على كرا�سينا ..وبارك لنا
ولأهلينا فيها.
واجعل الكر�سي يا رب العاملني� ..إرثا
نورثه لأهالينا.
و�أبق علينا نعمة الربملان ..واحفظها
من الزوال .
اللهم اجعل النار ت�شتعل فيمن
يعار�ضنا ..وان�صرنا على من
يخالفنا.
اللهم اجعل قبة الربملان دارنا..
وم�ستقرنا ومرقدنا �إىل يوم الدين.
اللهم �أبق هذا ال�شعب م�شغو ًال
ومغيب ًا .اللهم �شتت �شملهم ..وخيب
�سعي �شبابهم ،وبدد احتجاجاتهم.
اللهم ن�س�ألك حُ �سن القعدة على قلوب
النا�س .وطيب الإقامة على �أنفا�سهم،
وال ن�س�ألك ترك الربملان �أبدا .اللهم
و�سع �أرزاقنا وكرث �أموالنا .اللهم
ال تفتح �أبواب ح�ساباتنا ال�سرية
لغرينا .اللهم �إنا نعوذ بك من كر�سي
يُخلع .ومن �شعب ال يخاف ،ومن
مواطن ال يُخدع .اللهم احفظ لنا
كرا�سينا ..و�أدم علينا نعمة ان�شغال
املواطن بهمومه� ..آمني يا رب
العاملني.

املعنية باحلفاظ على احليوان.
وتوج ��د �أك�ب�ر حديق ��ة لرتبي ��ة
احليوان ��ات يف الع ��راق يف متن ��زه
"ال ��زوراء" الذي تبلغ م�ساحته �أكرث
م ��ن  700دومن يف ح ��ي املن�صور يف
بغ ��داد ،ويتو�س ��ط ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن
�أحي ��اء العا�صمة ،وميث ��ل �أكرب غطاء
نباتي يف العا�صمة.
و�ش ّي ��د املتن ��زه ب�صورت ��ه احلالي ��ة
مطل ��ع �سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي،
كم ��كان ترفي ��ه طبيع ��ي ي�ض ��م قرابة
ن�صف ملي ��ون �شجرة متنوعة ،ف� ً
ضال
ع ��ن مدينة �ألع ��اب وحديقة حيوانات
وقب ��ة ر�ص ��د فلكي ��ة ،وب ��رج �سياحي
كب�ي�ر ،ويعترب املكان مق�ص ��د ًا رئي�س ًا
للعراقي�ي�ن ،وتق ��ام في ��ه العدي ��د م ��ن
املهرجانات والأعياد ال�سنوية.

بغداد C° 21 - C° 36 /الب�صرة C° 23 -C° 38 /
�أربيل C° 19 - C° 33 /النجف C° 21 -C° 36 /
املو�صل C° 21 - C° 34 /الرمادي C° 21 -C° 35 /

