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الكابتن درجال يخ�سر مباراة االنتخابات ومحمد عالوي يف�شل في �إنقاذ العراق!

تحالفالحلبو�سيي�سيطرعلىالكرخ..وال�صدريون
يفوزون بمقعد في المن�صور وحزام بغداد
 حيدر المال الم�ستبعد عن االنتخابات يح�صل على �أقل من � 400صوت ومناف�سه الكربولي يتبعه �إلى دكة الخا�سرين


نتائج اب��ن �شقيق المالكي ومحافظ ب��غ��داد ال تتعدى الـ��� 1000ص��وت و"حزب اهلل" يح�صل على �أول مقعد

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

كوادرها اتجهت نحو عملية العد والفرز اليدوي

�سرعة �إعالن النتائج تو�سع دائرة
ال�شكوك حول مفو�ضية االنتخابات
 بغداد /ح�سين حاتم
ما ت ��زال املطالبات و"الت�صاريح النارية" للأحزاب
والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة "اخلا�س ��رة" ت�شغ ��ل الو�س ��ط
ال�سيا�س ��ي والإعالم ��ي واالجتماعي على الرغم من
اعالن النتائج الأولية قبل �أربعة �أيام.
مر�شحون عن االنتخابات التي �أجريت يف العا�شر
م ��ن ت�شرين الأول اجلاري ،اك ��دوا ان هناك تالعبا
و�ضغوطا يف اغل ��ب املناطق ذات الكثافة ال�سكانية
العالي ��ة (املناط ��ق ال�شعبي ��ة) ،حممل�ي�ن احلكوم ��ة
امل�س�ؤولية بعدم توفريها االمن االنتخابي.
وبع ��د مطالبات و�شكوك بنتائ ��ج الت�صويت ،قررت
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،اج ��راء عملية "ع ��د وفرز"
يدويني.
مدي ��ر االج ��راءات يف مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات داود
�سلم ��ان ق ��ال يف م�ؤمت ��ر �صحفي ،تابعت ��ه (املدى)،

ام�س الأربعاء� ،إن "املحطات التي �ستفح�ص يدويا
ه ��ي  140حمط ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "عملي ��ة الع ��د
والفرز اليدوي �ستح�سم خالل �أ�سبوع".
وتاب ��ع" ،لن جن ��ري الع ��د والفرز الي ��دوي جلميع
املحط ��ات و�سيت ��م التعامل معها وف ��ق ال�شكاوى"،
مبين ًا �أن " 337حمطة مل ت�صل نتائجها عرب القمر
ال�صناع ��ي ،و�أن املحط ��ات البالغ ��ة  3681حمطة
هي جلميع املحافظات".
رئي�س جمل�س املفو�ضني الأ�سبق عادل الالمي ،قال
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
الت ��ي ج ��رت ،تعد االن ��زه والأك�ث�ر مهني ��ة بعد عام
 ،"2003م�ست ��دركا "لكن ما جرى من تخبط يف
النتائج ه ��و �سوء تخطي ��ط مفو�ضي ��ة االنتخابات
ب�سب ��ب خربته ��ا احلديثة الت ��ي �أدت اىل اخطاء يف
بع�ض الأمور".
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ر�شيد الخ ّيون يكتب:

الريا�ض للكتاب ..الجواهري حا�ضر ًا
معر�ض ِ ّ
عالء المفرجي يكتب:

رواية ال�ساعات بين الأدب وال�سينما
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المونيتر  :فوز الم�ستقلين �سيدفعهم للتحالف
مع من ي�شاركهم �آراءهم داخل البرلمان
 ترجمة  /حامد �أحمد

بعد الت�شكيك يف نتائج االنتخابات  ..املفو�ضية تعود اىل العد والفرز اليدوي ..عد�سة :حممود ر�ؤوف
ون ��ال "تقدم"  10مقاع ��د وقد ي�صعد اىل 11

 بغداد /تميم الح�سن
عاد اكرث من  10نواب اىل الربملان بعد اعالن
النتائج االولية يف دوائر الكرخ يف العا�صمة
بغ ��داد ،فيم ��ا خ�س ��ر قراب ��ة  430مر�شح ًا يف
تلك الدوائ ��ر من بينهم وزي ��ر ومكلف �سابق
بت�شكيل احلكومة بعد احتجاجات ت�شرين.
وت�ص ��در حتالف "تق ��دم" النتائج يف الكرخ،
فيم ��ا حقق ��ت نائبة عن دول ��ة القان ��ون اعلى
اال�ص ��وات ،اىل جان ��ب ف ��وز الف ��ت للتي ��ار
ال�صدري مبعقد يف املن�صور.

مع عدم ح�سم مقع ��د "كوتا" الن�ساء يف احد
الدوائ ��ر ،مقاب ��ل  6لل�صدري�ي�ن ،و 4لدول ��ة
القانون.
ويف دوائر الكرخ ُ�سجلت  3مقاعد ملر�شحني
فرديني ،فيما ح�صل ف�صي ��ل م�سلح على �أول
مقعد يف بغداد.
واعلنت مفو�ضي ��ة االنتخابات �أن النظر يف
الطع ��ون و�إعالن النتائ ��ج النهائية لالقرتاع
ال ��ذي جرى االحد املا�ض ��ي� ،سيكون بعد 20
يوما.

البعثات الدولية لم تقتنع
بن�سب الم�شاركة ..كوالي�س
ت�أجيل م�ؤتمر �إعالن النتائج
 خا�ص /المدى
ك�ش ��ف م�ص ��در عراقي ،ي ��وم الثالث ��اء ،عن خ�ل�اف ن�شب بني
البعث ��ات الدولي ��ة واملفو�ضية العليا لالنتخاب ��ات على خليفة
االرق ��ام الت ��ي اعلنته ��ا االخ�ي�رة ح ��ول ن�س ��ب امل�شارك ��ة يف
االقرتاع العام.
واجريت االنتخابات الت�شريعية التي عقدت يومي (اجلمعة،
والأح ��د) ،قب ��ل ع ��ام م ��ن موعده ��ا املق ��رر بع ��د احتجاج ��ات
وا�سع ��ة �شهدها العراق ،بدءا من مطلع ت�شرين الأول 2019
وا�ستمرت لأكرث من �سنة.
وقال م�صدر من داخل املفو�ضية العليا لالنتخابات ،يف حديث
لـ(املدى)� ،إن "�سبب ت�أجيل امل�ؤمتر ال�صحفي للمفو�ضية الذي
كان مق ��رر ًا يف ال�ساع ��ة  12ظهر ًا هو ب�سب ��ب دخول البعثتان
االممية واالوروبية يف خالف مع املفو�ضية".
و�أ�شار امل�صدر� ،إىل �أن "اخلالفات كانت ب�ش�أن ن�سبة امل�شاركة
يف االنتخاب ��ات" ،مبين� � ًا �أن "البعثت�ي�ن االممي ��ة واالوروبية
غري مقتنعتني بالن�سب التي مت ن�شرها".
ومل يتط ��رق بي ��ان بعث ��ة االحت ��اد االوروب ��ي ،ح ��ول نتائ ��ج
االنتخاب ��ات �إىل نتائ ��ج التدقي ��ق النهائية ،وهذا م ��ا قد �أدخل
ال�ش ��ك يف نزاهة العملية االنتخابية عموم ًا والنتائج النهائية
خ�صو�ص ًا.
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وقال ��ت املفو�ضي ��ة ام� ��س ،بع ��د موج ��ة
اعرتا�ض ��ات على النتائ ��ج� ،إن عمليات الفرز
منح ��ت "دول ��ة القان ��ون" و"حتال ��ف الفتح
"مقاع ��د جديدة ،م�ؤك ��دة �أن النتائج املعلنة
حتى الآن غري نهائية.
وت�صاع ��دت عل ��ى اث ��ر ذل ��ك اال�ص ��وات التي
ح�صلت عليها النائبة عالية ن�صيف عن دولة
القان ��ون يف الدائ ��رة  11يف ك ��رخ بغ ��داد،
وهي دائ ��رة الكاظمية ،اىل اكرث من  20الف
�صوت.
وكانت ن�صيف قد ح�صلت يف النتائج االولية

عل ��ى اكرث من  17الف �ص ��وت ،وبذلك تكون
اعل ��ى ا�ص ��وات الن�س ��اء يف بغ ��داد والثانية
عل ��ى عموم املر�شحني بعد حاكم الزاملي عن
التيار ال�صدري.
ودائ ��رة الكاظمي ��ة ه ��ي الدائ ��رة االوىل يف
الك ��رخ من  7دوائر مناطق غ ��رب نهر دجلة،
وخ�ص�صت لها  30مقعدا من بينها  7للن�ساء.
وبلغ عدد املر�شحني يف الكرخ  459مر�شح ًا،
 67منه ��م يف دائ ��رة الكاظمي ��ة ،الت ��ي خ�سر
فيها  61مر�شحا.
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ج ��اءت نتائ ��ج االنتخاب ��ات العراقية املبك ��رة مفاجئة
للجمي ��ع بفائزيه ��ا وخا�سريها مما ي�ش�ي�ر اىل مرحلة
�سيا�سي ��ة جدي ��دة �سيعي�شه ��ا البل ��د .وكان ��ت ح�صيلة
الأ�ص ��وات الت ��ي �أعلنته ��ا املفو�ضي ��ة امل�ستقل ��ة العليا
لالنتخاب ��ات �صادم ��ة نوع ��ا م ��ا لبع� ��ض الأح ��زاب
ال�سيا�سي ��ة ب�ضمنه ��م حتال ��ف الفت ��ح بزعام ��ة ه ��ادي
العامري الذي تراجعت مقاعده �إىل �أقل من الن�صف.
يف ه ��ذه االثناء فاز ائتالف قوى الدولة بزعامة عمار
احلكي ��م الذي حتالف مع كتلة الن�صر لرئي�س الوزراء
ال�سابق حيدر العب ��ادي بخم�سة مقاعد فقط ،يف حني
كان احلكيم لوحده ق ��د فاز بـ 19مقعدا يف انتخابات
عام  2018ال�سابقة.
قان ��ون االنتخاب ��ات اجلدي ��د �أدى اىل ن�ص ��ر كب�ي�ر
لل�صدري�ي�ن يف ه ��ذه احلمل ��ة االنتخابي ��ة .وك�شف ��ت
النتائ ��ج الأولية ع ��ن فوز كتلة التي ��ار ال�صدري بـ73
مقعدا� ،أما حتالف تقدم بزعامة رئي�س الربملان حممد

احللبو�س ��ي فقد ج ��اء بالرتتيب الث ��اين بفوزه بـ 43
مقع ��دا ،وج ��اء ائتالف دول ��ة القان ��ون بزعامة رئي�س
ال ��وزراء الأ�سب ��ق ن ��وري املالك ��ي بالرتتي ��ب الثالث
بفوزه بـ 37مقعدا.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر فانه م ��ن املتوق ��ع ان يقل ��ل القانون
اجلدي ��د من نف ��وذ الأحزاب ال�سيا�سي ��ة التقليدية .مع
ذل ��ك ف ��ان ق�سما منه ��م متكن م ��ن اال�ستف ��ادة منه عرب
الت�أث�ي�ر االجتماع ��ي وزيادة نفوذهم م ��ن خالل �إدارة
مر�شحيهم يف الدوائر االنتخابية.
�سج ��اد جي ��اد ،حمل ��ل �سيا�س ��ي عراقي وباح ��ث لدى
معهد �سينت�شري فاوندي�شن للدرا�سات ،قال للمونيرت
"قان ��ون االنتخاب ��ات احل ��ايل ب�ش ��كل ع ��ام �إيجابي
واف�ض ��ل م ��ن القان ��ون ال�ساب ��ق ،ولكن ��ه يحت ��اج يف
امل�ستقب ��ل لبع� ��ض التعدي ��ل لتهيئة واع ��داد الظروف
االنتخابي ��ة من اج ��ل الإ�ص�ل�اح والتغي�ي�ر .الأحزاب
معروف ��ة بتناف�سها االنتخابي ،وله ��ذا فان ق�سما منهم
ا�ستخدم القانون مل�صلحتهم".
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التيار ال�صدري يحذر من اللجوء للعنف :فوزنا �شكل �صدمة للخ�صوم

الفتح يقدم طعن ًا العتماد الفرز اليدوي في احت�ساب نتائج االنتخابات
 بغداد /فرا�س عدنان
ق ��دم حتال ��ف الفتح� ،أم� ��س الأربع ��اء ،طعون ًا
ر�سمي ��ة لإعادة عد وف ��رز نتائ ��ج االنتخابات
وجعله ��ا ب�ش ��كل ي ��دوي ،موجه ��ا انتق ��ادات
�إىل املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخابات،
وقال �إنها جاملت طرف ��ا �سيا�سيا على ح�ساب
الآخ ��ر ،ودعاها �إىل حفظ احلقوق وعدم هدر
�أ�صوات الكتل ،بح�سب تعبريه.
لكن الكتلة ال�صدري ��ة ،حذرت من اللجوء �إىل
العن ��ف يف التعبري عن االعرتا�ض على نتائج
االنتخابات ،وو�صف ��ت فوزها فيها ب�أنه �شكل
�صدم ��ة لبع� ��ض املناف�س�ي�ن ،متم�سك ��ة بحقها
يف ت�شكي ��ل احلكومة املقبل ��ة بو�صفها الكتلة
الأكرب.
وق ��ال ع�ضو حتال ��ف الفتح فار� ��س البديري،
�إن "التزوير يف االنتخاب ��ات �أ�صبح وا�ضح ًا
للعي ��ان والدليل هو التغي�ي�ر الذي ح�صل يف
�أرقام النتائج بني ليلة و�ضحاها".
وتاب ��ع البدي ��ري ،يف حدي ��ث �إىل (املدى) �إن
"التغي�ي�ر الذي طر�أ على النتائج ال�سيما يف
ال�ساعات املا�ضية يدعو �إىل الريبة واحلذر".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "م ��ا يح�ص ��ل يح�س ��ب عل ��ى

املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخابات ،يف
�أن �إداءها مل يكن بامل�ستوى الذي كنا نتمناه،
ويخال ��ف م ��ا �سمعن ��اه منه ��ا طيل ��ة الأ�شه ��ر
املا�ضي ��ة عندم ��ا كان ��ت ّ
حتظ ��ر لالنتخاب ��ات
املبكرة".
وبني البديري� ،أن "الر�ؤية كانت لدى اجلميع
ب�أن املفو�ضية م�ستقلة وحمايدة وال متيل �إىل
ط ��رف على ح�س ��اب الآخر ،لكن ثب ��ت العك�س
من خالل الأرقام التي تتغري با�ستمرار".
و�أو�ضح� ،أن "ال ��ذي جرى منذ �إعالن النتائج
الأولي ��ة لالنتخاب ��ات ي�ستدع ��ي من ��ا وقف ��ة
للمطالبة بحقوقنا جت ��اه املفو�ضية ،ونتمنى
�أن تعيد النظر يف النتائج وتظهرها مبا يتفق
م ��ع �إرادة الناخ ��ب ،وي�ضم ��ن �س�ي�ر العملي ��ة
الدميقراطية بال�شكل ال�صحيح".
و�ش ��دد البديري ،على �أن "طعون� � ًا تقدمنا بها
�أم� ��س ب�شكل ر�سم ��ي �إىل املفو�ضي ��ة من �أجل
�إع ��ادة الع ��د والفرز الي ��دوي ،لع ��دم �شعورنا
باالطمئن ��ان �إزاء م ��ا ح�ص ��ل م ��ن �آلي ��ة يف
احت�ساب الأ�صوات".
و�أورد� ،أن "مترير االنتخابات بهذه الطريقة
يعن ��ي �أنن ��ا يقين� � ًا �أم ��ام نتائ ��ج غ�ي�ر حقيقية
وحتوم حولها �شبه ��ات التزوير ،وهو �أمر ال

نتمن ��ى ح�صوله �أبد ًا"ـ داعي� � ًا "املفو�ضية �إىل
اال�ستف ��ادة م ��ن خرباته ��ا ال�سابقة عل ��ى مدار
�أرب ��ع دورات انتخابي ��ة �سابق ��ة ،وتعزيزه ��ا
من �أج ��ل احلف ��اظ عل ��ى �إرادة الناخب وعدم
حرفها".
وحت ��دث البدي ��ري ،ع ��ن "معطي ��ات وا�ضحة
�أمامن ��ا ت�ش�ي�ر �إىل �أن املفو�ضي ��ة ق ��د ت�أث ��رت
ببع� ��ض الكيانات ال�سيا�سي ��ة ،و�أتخذت منح ًا
حتت �ضغ ��وط معينة ،ونطالبها اليوم ب�إعادة
احلقوق �إىل �أ�صحابها".
وطال ��ب" ،جمي ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ال�سيما
الت ��ي ت�شع ��ر ب� ��أن �أ�صواتها ق ��د �سلب ��ت منها
بالوق ��وف من �أج ��ل ا�ستعادة تل ��ك الأ�صوات
وعدم �ضياعها".
وم�ض ��ى البدي ��ري� ،إىل �أن "ح�س ��م املو�ضوع
يتطل ��ب مراجع ��ة �شاملة لو�ض ��ع االنتخابات
وه ��ي مهمة ت�شرتك فيها جمي ��ع اجلهات ذات
العالقة".
من جانبه ،ذكر ع�ضو التيار ال�صدري ريا�ض
امل�سعودي ،يف حديث �إىل (املدى)� ،أن "جلوء
بع�ض الأط ��راف اخلا�سرة يف االنتخابات �أو
الت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى مقاع ��د مل تك ��ن تتوقعها
�إىل الطع ��ن ع�ب�ر الو�سائ ��ل القانوني ��ة �أم ��ر

يعت�ب�ر م ��ن حقه ��ا والد�ست ��ور كفل ��ه له ��ا".
وتابع امل�سعودي ،النائب ال�سابق عن حتالف
�سائ ��رون� ،أن "ف ��وز التي ��ار ال�ص ��دري �ش ��كل
�صدم ��ة كب�ي�رة للآخري ��ن ،وبالت ��ايل ج ��اءت
بع�ض الدعوات للت�صعيد وهذا ي�شكل خمالفة
وا�ضحة للقانون".
وب�ي�ن� ،أن "ذريع ��ة �أطلقه ��ا البع� ��ض ب� ��أن
امل�شارك�ي�ن كان ��وا م ��ن جمه ��ور الأح ��زاب
ال�سيا�سي ��ة وه ��ذا غ�ي�ر �صحي ��ح ،ون�سب ��ة
امل�شارك ��ة كم ��ا �أعلنت عنه ��ا املفو�ضي ��ة كانت
جي ��دة ،وغري مقت�صرة عل ��ى حمافظة معينة،
بل ت�شمل جميع انحاء العراق".
و�أو�ض ��ح امل�سع ��ودي� ،أن "الذي ��ن مل يذهبوا
�إىل االنتخابات مل يكن خيارهم ب�سبب وجود
التي ��ار ال�ص ��دري ،ب ��ل �أن اغلبه ��م ال تعنيه ��م
العملية ال�سيا�سي ��ة" ،وع ّد "االنتخابات ب�أنها
نزيه ��ة و�شفاف ��ة ب�شه ��ادة البعث ��ات الدولي ��ة
واملراقبني".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ح�ساباتنا كان ��ت �أكرث مما
ح�صلن ��ا عليه ،وكنا نخط ��ط لنتائج ت�صل �إىل
نح ��و  85مقع ��د ًا �أو �أك�ث�ر من ذل ��ك ،وجاءت
النتيجة بحدود  72مقعد ًا ومل نعرت�ض عليها،
و�أكدن ��ا �أنن ��ا �سنح�ت�رم النتيجة �أي ��ا كانت".

ويرى امل�سع ��ودي� ،أن "النتائج النهائية من
�ش�أنها �أن ت�ضي ��ف مقاعد لل�صدريني ،وحتى
لو �أنها �أنق�صت منا ف�أننا �سنبقى يف املقدمة
ويبق ��ى حقن ��ا يف ت�شكي ��ل احلكوم ��ة قائم� � ًا
وبعيدين عن �أقرب املناف�سني".
ون�ص ��ح ،ب� ��أن "تك ��ون االعرتا�ض ��ات وف ��ق
ال�سياق ��ات الد�ستوري ��ة والقانوني ��ة،
واالبتع ��اد ع ��ن التلوي ��ح مب ��ا ه ��و ممن ��وع
كالت�صعيد الع�سك ��ري �أو غريه من الو�سائل
املحظورة".
وانته ��ى امل�سع ��ودي� ،إىل �أن "التيار ال يهتم
كث�ي�ر ًا للنتائ ��ج بق ��در اهتمام ��ه ب� ��أن تكون
للعراق حكوم ��ة قوية قادرة عل ��ى النهو�ض
بواقع ��ه ،وت�سه ��م يف معاجل ��ة العدي ��د م ��ن
امللف ��ات مث ��ل الف�س ��اد امل ��ايل والإداري
وحماربة الإرهاب وال�سالح املنفلت".
وكانت نتائج العد والف ��رز لبع�ض املحطات
ق ��د �أ�سف ��رت ع ��ن زي ��ادة ب�سيط ��ة يف �أعداد
مقاعد حتالف الفتح وائتالف دولة القانون،
فيم ��ا تعت ��زم املفو�ضية الك�شف ع ��ن النتائج
النهائي ��ة لالنتخاب ��ات بع ��د االنته ��اء م ��ن
الطع ��ون وح�سمها متهي ��د ًا للم�صادقة عليها
من قبل املحكمة االحتادية العليا.
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كوادرها اجتهت نحو عملية العد والفرز اليدوي

�سرع��ة �إع�لان النتائج تو�س��ع دائرة ال�شك��وك حول مفو�ضي��ة االنتخابات
 بغداد /ح�سني حامت

ما تزال املطالبات و"الت�صاريح النارية" للأحزاب
والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة "اخلا�س ��رة" ت�شغ ��ل الو�س ��ط
ال�سيا�سي والإعالم ��ي واالجتماعي على الرغم من
اعالن النتائج الأولية قبل �أربعة �أيام.
مر�شحون عن االنتخابات التي �أجريت يف العا�شر
م ��ن ت�شرين الأول اجلاري ،اك ��دوا ان هناك تالعبا
و�ضغوط ��ا يف اغلب املناطق ذات الكثافة ال�سكانية
العالي ��ة (املناط ��ق ال�شعبي ��ة) ،حممل�ي�ن احلكوم ��ة
امل�س�ؤولية بعدم توفريها االمن االنتخابي.
وبعد مطالبات و�شك ��وك بنتائج الت�صويت ،قررت
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،اجراء عملي ��ة "عد وفرز"
يدويني.
مدي ��ر االج ��راءات يف مفو�ضية االنتخاب ��ات داود
�سلم ��ان قال يف م�ؤمت ��ر �صحفي ،تابعت ��ه (املدى)،
ام� ��س الأربع ��اء� ،إن "املحط ��ات الت ��ي �ستفح� ��ص
يدوي ��ا ه ��ي  140حمط ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "عملية
العد والفرز اليدوي �ستح�سم خالل �أ�سبوع".
وتاب ��ع" ،ل ��ن جنري الع ��د والفرز الي ��دوي جلميع
املحطات و�سيت ��م التعامل معها وف ��ق ال�شكاوى"،
مبين� � ًا �أن " 337حمطة مل ت�صل نتائجها عرب القمر
ال�صناعي ،و�أن املحطات البالغة  3681حمطة هي
جلمي ��ع املحافظ ��ات" .رئي� ��س جمل� ��س املفو�ضني
الأ�سب ��ق ع ��ادل الالمي ،ق ��ال يف حدي ��ث لـ(املدى)،
�إن "االنتخابات الربملاني ��ة التي جرت ،تعد االنزه
والأك�ث�ر مهنية بع ��د عام  ،"2003م�ست ��دركا "لكن
م ��ا جرى من تخبط يف النتائ ��ج هو �سوء تخطيط
مفو�ضية االنتخابات ب�سبب خربتها احلديثة التي
�أدت اىل اخطاء يف بع�ض الأمور".
و�أ�ض ��اف الالمي ،ان "جمل�س الن ��واب و�ضع مادة
يف قان ��ون االنتخابات ت�ؤكد على ان تن�شر النتائج
بع ��د � 24ساع ��ة م ��ن انته ��اء عملي ��ة الت�ص ��وت"،
مبين ��ا ان "ه ��ذه امل ��ادة �أدت اىل التخبط يف نتائج
الت�صوي ��ت" ،م�ؤك ��دا ان "املفو�ضية ه ��ي من تقدر
الوقت الذي يلزمها لعر�ض النتائج ولي�س ال�سلطة
الت�شريعي ��ة" .وا�ش ��ار رئي� ��س جمل� ��س املفو�ضني
الأ�سبق اىل ،ان "ال�سرعة وتقدمي املعلومات بدون
�سيط ��رة وارتب ��اك ،م ��ن الطبيعي ان تنت ��ج ارقاما
مغلوطة".
وتاب ��ع" ،من املفرت� ��ض ان ال تلتزم املفو�ضية بهذه
امل ��ادة ،كع ��دم التزامه ��ا بانتخابات اخل ��ارج التي
اقرها الد�ست ��ور" ،م�ست ��دركا "كان على املفو�ضية

اعالن النتائج بن�سبة  %50فقط ،كن�سبة �أولية".
ور�أى الالم ��ي ،ان "من يتحمل عملي ��ات التالعب،
هي الأحزاب ال�سيا�سية التي ا�ستخدمت الأ�ساليب
غ�ي�ر امل�شروعة من خ�ل�ال ال�ضغط عل ��ى الناخبني
وارهابه ��م وتقدمي الر�شاوى له ��م" ،م�شريا اىل �أن
"هناك الكثري من الأدلة املتمثلة بال�صور ومقاطع
الفيديو التي تثبت تلك العمليات".
وختم رئي�س جمل�س املفو�ضني الأ�سبق قائال" ،من
ح ��ق �أي مر�ش ��ح او كتلة الطعن ب� ��أي مركز اقرتاع
تنتابهم ��ا نح ��وه ال�شك ��وك ،ويع ��د ويف ��رز املرك ��ز
ب�أكمله" ،داعي ��ا "املر�شحني اىل الرتي ��ث والتقليل
من ت�صريحاتهم النارية".
مفو�ضية االنتخاب ��ات ،ك�شفت �سبب تباين النتائج
التي �أعلن عنه ��ا وبني التي مت ر�صدها من مراقبي

املحط ��ات االنتخابي ��ة ع�ب�ر �أ�شرط ��ة الع ��د ،وقالت
م�ساع ��دة املتحدث ��ة با�س ��م املفو�ضية نربا� ��س �أبو
�س ��ودة �إن "ق�ضية اعرتا� ��ض بع�ض املر�شحني على
تباي ��ن نتائ ��ج الأ�ص ��وات الت ��ي اعلن عنه ��ا ،وبني
الأرقام التي �أظهرته ��ا �شرائط احت�ساب الأ�صوات
يف املحط ��ات االنتخابي ��ة ،تتعل ��ق مب�س�ألة تعر�ض
 3000حمط ��ة انتخابي ��ة خلل ��ل فن ��ي يف ار�س ��ال
النتائ ��ج" .و�أ�ضاف ��ت �أن "تل ��ك املحط ��ات وب�سبب
تعر�ضه ��ا خلل ��ل فن ��ي مل يت ��م ار�س ��ال نتائجه ��ا،
ولك ��ن عملي ��ة نقلها �إىل مرك ��ز العد والف ��رز التابع
للمفو�ضية يف العا�صمة بغداد جارية ،وذلك بهدف
�إع ��ادة احت�سابه ��ا و�إ�ضافته ��ا �إىل ن�سب ��ة النتائ ��ج
الكلية والتي مت اعالنها بن�سبة ."%94
ب ��دوره ،ق ��ال املر�ش ��ح امل�ستق ��ل لالنتخاب ��ات

النيابي ��ة �ضي ��اء املح�سن ،يف حدي ��ث لـ(املدى)� ،إن
"االنتخابات مرت بحاالت تالعب عديدة وال �سيما
يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية".
و�أ�ضاف املح�سن ،ان "احلكومة تتحمل م�س�ؤولية
التخبط يف نتائ ��ج الت�صويت والتالعب ،كونها مل
حتافظ على االمن االنتخابي كما وعدت".
و�أ�ض ��اف املر�ش ��ح امل�ستق ��ل ،ان "اغل ��ب قطاع ��ات
مدين ��ة ال�صدر �شرقي العا�صمة بغداد تعر�ضت اىل
�ضغوط واجبار النتخاب ا�شخا�ص حمددين داخل
كتل معينة".
وتابع املح�سن ،ان "مراقبي املراكز يف تلك املناطق
يخ�شون تقدمي ال�شكاوى خوفا على حياتهم".
ور�أى املر�ش ��ح امل�ستق ��ل ،ان "املراقب�ي�ن الدولي�ي�ن
وبعثة االحتاد االوروبي مل ي�صلوا اىل العديد من

املناط ��ق ،وامنا اقت�ص ��رت مراقبتهم عل ��ى املناطق
ذات املراكز الأقل كثافة �سكانية".
�أم�ي�ن ع ��ام حرك ��ة الوف ��اء عدن ��ان ال ��زريف� ،ش ��كك
بنزاهة العملية االنتخابية.
وكتب الزريف عرب ح�ساب ��ه الر�سمي يف في�سبوك،
ام�س الأربع ��اء" ،نبحث عن � 25ألف �صوت جنفي
م�سروق �صوت لنا".
باملقاب ��ل ،انتق ��د رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سب ��ق حي ��در
العب ��ادي� ،إج ��راءات مفو�ضية االنتخاب ��ات ب�ش�أن
نتائج االقرتاع العام ،داعي ًا �إىل "الت�صحيح".
وقال العبادي يف تدوينة عرب ح�سابه بتويرت "يف
بداية مظاهرات ت�شري ��ن  2019كنا �أول املطالبني
بانتخاب ��ات مبكرة نزيه ��ة ي�شارك به ��ا العراقيون
لإعادة ثقتهم بالدولة".

�أكدت �أن حركة امتداد تتبنى فكرة املعار�ضة الإيجابية

ني�سان ال�صاحلي ح�صدت �أعلى الأ�صوات بدعاية انتخابية من  6بو�سرتات
وفرق تطوعية
 ذي قار  /ح�سني العامل
�ش ��كل الف ��وز ال�ساحق الذي حققت ��ه مر�شحة حركة
امت ��داد ال�سي ��دة ني�سان عبد الر�ض ��ا ال�صاحلي يف
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة مبحافظ ��ة ذي ق ��ار عالمة
فارقة يف امل�شه ��د االنتخابي اذ ح�صدت ()26899
�صوت ��ا وت�ص ��درت جمي ��ع املر�شح�ي�ن م ��ن الرجال
والن�س ��اء يف دائرته ��ا االنتخابية الت ��ي تعد معقل
احزاب اال�سالم ال�سيا�سي وبذلك اطاحت املر�شحة
املدني ��ة ب�أقدم برملاين يف جنوب النا�صرية النائب
عم ��ار طعم ��ة ال ��ذي ف ��از بث�ل�اث دورات انتخابية
�سابقة.
وت�ش�ي�ر البطاق ��ة التعريفي ��ة للمر�شح ��ة الفائ ��زة
ني�س ��ان عب ��د الر�ضا زاي ��ر ال�صاحل ��ي اىل انها من
موالي ��د  20ني�س ��ان  1976حا�صل ��ة عل ��ى �شه ��ادة
الدبلوم باللغ ��ة االنكليزية وتزاول مهنة التدري�س
وله ��ا هوايات يف الر�سم قادتها للم�شاركة بعدد من
املعار�ض الفنية.
وتق ��ول ال�صاحل ��ي ع ��ن ن�ش�أته ��ا "انه ��ا عا�ش ��ت
طفولته ��ا يف ق�ضاء �س ��وق ال�شيوخ ( 29كم جنوب
النا�صري ��ة) وانتقل ��ت بعده ��ا اىل بغ ��داد وم ��ن ثم
ع ��ادت اىل الق�ضاء املذكور بع ��د عام  2007ب�سبب
التهج�ي�ر الطائف ��ي وه ��ي متزوج ��ة ولديه ��ا طف ��ل
واحد".
وع ��ن حتقيقه ��ا �أعل ��ى اال�ص ��وات الن�سائي ��ة عل ��ى
م�ست ��وى الع ��راق قال ��ت مر�شح ��ة حرك ��ة امت ��داد
ع ��ن الدائرة االنتخابي ��ة الرابع ��ة يف حمافظة ذي
ق ��ار لـ(امل ��دى) ان "ما حتق ��ق من ف ��وز يف دائرتي
االنتخابي ��ة يعود حل ��راك ت�شري ��ن وروح ال�شباب
وفاعليته ��م يف دع ��م حملتي االنتخابي ��ة" ،م�شرية
اىل ان "معظ ��م جمهوره ��ا االنتخاب ��ي كان م ��ن
ال�شب ��اب الذين يتبنون مب ��ادئ ومطالب تظاهرات
ت�شري ��ن ف�ض�ل�ا ع ��ن اجلمه ��ور الكب�ي�ر الناقم على
الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي مل تق ��دم �شيئ� � ًا طيلة 18
عاما".

وع ��دت ال�صاحل ��ي توج ��ه الناخب�ي�ن �ص ��وب قوى
التغي�ي�ر وال�سيم ��ا حركة امت ��داد وانتخاب وجوه
جدي ��دة ومر�شح�ي�ن �شب ��اب ه ��و عقوب ��ة للأحزاب
ال�سيا�سي ��ة ورموزه ��ا م ��ن احلر� ��س الق ��دمي التي
ا�ستهانت بحقوق ومطالب املواطنني.
وعن تعاطي الناخبني مع حملتها االنتخابية قالت
ال�صاحلي ان "حملتنا االنتخابية اعتمدت ال�صدق
م ��ع النا� ��س فلم نغ ��دق الوع ��ود االنتخابي ��ة مثلما
فع ��ل غرينا وامنا بين ��ا لهم ان التعيين ��ات وت�أمني
اخلدم ��ات لي�س ��ت مهم ��ة النائب وامن ��ا مهمته هي
ت�شري ��ع القوان�ي�ن التي تخدم املواطن�ي�ن ومراقبة
االداء احلكوم ��ي يف جم ��ال توف�ي�ر اخلدم ��ات
اال�سا�سي ��ة وغريه ��ا م ��ن الق�ضاي ��ا املتعلقة ب� ��أداء
ال�سلط ��ة التنفيذية" ،وا�ضاف ��ت ان "النا�س تقبلوا
م ��ا طرحن ��ا كون ��ه كالم �ص ��ادق ونابع م ��ن القلب،

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

وم ��ا يخرج من القل ��ب يدخل اىل القل ��ب" على حد
تعبريها.
وتناف� ��س يف االنتخاب ��ات الربملاني ��ة يف حمافظة
ذي ق ��ار  137مر�شح� � ًا بينه ��م  35ام ��ر�أة ،على 19
مقع ��دا نيابيا و�ضم ��ن خم�س دوائ ��ر انتخابية ،اذ
تق ��در م�صادر يف مكتب املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقلة
لالنتخاب ��ات يف ذي قار ومراقبون ن�سبة امل�شاركة
يف عملي ��ة االقرتاع بـ 42يف املئة بواقع 481056
م�صوتا من ا�صل ملي ��ون و 137الف و 744ناخبا
م�سجال يف �سجل الناخبني.
وع ��ن �س�ي�ر حملته ��ا االنتخابي ��ة قال ��ت ال�صاحلي
ان "حملت ��ي ب ��د�أت بـ 6بو�س�ت�رات ب�سيطة طبعتها
ب�إمكانيات ��ي املادي ��ة املتوا�ضعة �أم ��ا تكاليف �شراء
احلدي ��د فقد تكرم اح ��د احلدادي ��ن بتق�سيط ثمنها
حل�ي�ن مي�سرة" ،الفت ��ة اىل ان "احلملة االنتخابية
اعتم ��دت عل ��ى ال�شب ��اب املتطوعني الذي ��ن بادروا
للتثقيف والرتويج وحث املواطنني على امل�شاركة
باالنتخابات ومن ثم الت�صويت ملن يقتنعون به".
وك�شف ��ت ال�صاحل ��ي ع ��ن مب ��ادرات �شبابي ��ة لدعم
حملتها االنتخابية تط ��وع فيها الكثري من ال�شباب
بجمع وانفاق ما يتوفر لديهم من مال قليل لطباعة
مل�صق ��ات و�صور للرتوي ��ج االنتخابي ،ناهيك عن
تبنيه ��م ملب ��ادرات تدع ��م احلمل ��ة الكرتوني ��ا ع�ب�ر
مواقع التوا�صل االجتماعي.
وا�ضاف ��ت ع�ض ��و حرك ��ة امت ��داد ان "حملتنا وان
كان ��ت �ضعيف ��ة ماديا مقارن ��ة ببقي ��ة املناف�سني اال
انها كان ��ت االكرث ت�أث�ي�ر ًا بف�ضل حما�س ��ة ال�شباب
وا�صرارهم على النجاح يف اي�صال �صوت ت�شرين
اىل الربملان".
وع ��ن �شعوره ��ا وردود فعله ��ا وه ��ي ت�سمع بخرب
ت�صدرها اعلى اال�صوات الن�سائية يف االنتخابات
الربملانية قالت ع�ضوة حركة امتداد انها "تفاج�أت
باخلرب عند ال�صباح وهذا مبعث فرح وال�سيما بعد
ان الق ��ى اخل�ب�ر ردود افعال ح�سنة عن ��د النا�س"،
م�ش�ي�رة اىل ان "ال�شب ��اب امل�شارك�ي�ن باحلمل ��ة
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االنتخابي ��ة يفتخرون بذلك ويعدون ��ه اجناز ًا فاق
التوقعات".
وعن برام ��ج و�سيا�س ��ة حركة امت ��داد يف الربملان
خالل املرحل ��ة القادمة قالت ال�صاحل ��ي ان "حركة
امت ��داد وقعت ميث ��اق �شرف يل ��زم اع�ضاءها بعدم
التحال ��ف مع اح ��زاب ال�سلط ��ة وان تنح�صر مهمة
التمثي ��ل الربملاين بق�ضايا الوط ��ن وثورة ت�شرين
فق ��ط" ،وا�ستدرك ��ت "لك ��ن ميك ��ن ان نتحالف مع
برملاني�ي�ن م�ستقل�ي�ن وال�سيم ��ا الذي ��ن ي�ؤمن ��ون
مببادئ ت�شرين ومطالبها".
واك ��دت ال�صاحل ��ي ان حرك ��ة امت ��داد �ستك ��ون
كتل ��ة معار�ضة ايجابي ��ة وتدع ��م كل الق�ضايا التي
حت�س ��ب ك�إجن ��از للوط ��ن واملواط ��ن وانه ��ا تن�أى
ع ��ن املحا�ص�ص ��ة ومنا�صبه ��ا ،م�شددة عل ��ى تبني
مطل ��ب رئي�س يتمث ��ل مبحا�سبة قتل ��ة املتظاهرين
واملتورطني بقمع التظاهرات.
وع ��ن م�شاركتها بانتفا�ضة ت�شرين قالت ال�صاحلي
ان م�شاركتي يف انتفا�ضة ت�شرين كانت كمتظاهرة
وداعم ��ة للحراك االحتجاج ��ي لكنني مل اكن �ضمن
املعت�صم�ي�ن يف خي ��ام املتظاهري ��ن يف ميادي ��ن
التظاه ��رات وانا م ��ن عائلة تتبنى مب ��ادئ ت�شرين
ف�إخوت ��ي م ��ن امل�شارك�ي�ن يف تظاه ��رات �ساح ��ة
التحري ��ر واملعت�صمني يف مبنى املطعم الرتكي يف
بغ ��داد .ويف اخلت ��ام اكدت ني�س ��ان ال�صاحلي ان
"االنت�صار احلقيق ��ي النتفا�ضة ت�شرين لي�س مبا
ك�سبته حركة امت ��داد من ا�صوات وامنا يف تنامي
الوعي الوطن ��ي وحر�ص املواطن�ي�ن على املطالبة
بحقوقهم ومعاقبة االحزاب الفا�شلة عرب �صناديق
االقرتاع".
واف�ض ��ت االنتخاب ��ات الربملاني ��ة يف حمافظة ذي
ق ��ار عن ت�ص ��در الكتل ��ة ال�صدري ��ة بثماني ��ة مقاعد
تلته ��ا حرك ��ة امت ��داد بخم�س ��ة مقاعد فيم ��ا احتلت
دول ��ة القانون املرتبة الثالثة ب�أربعة مقاعد وتوزع
املقعدان االخ�ي�ران بني مر�شح م�ستق ��ل ومر�شحة
عن م�شروع قادمون للتغيري.
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و�أ�ض ��اف" ،الي ��وم �أجن ��زت املبك ��رة لك ��ن ارتب ��اك
�إجراءات املفو�ضية وعدم م�صداقية �إعالن النتائج
�أ�ضعف ��ا الثق ��ة باالنتخاب ��ات فا�صبح ��ت ال جامع ��ة
للنا� ��س وال مانعة للفرقة" ،م�شدد ًا بالقول" ،العاقل
من ي�صحح قبل موعد ال�صبح".
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال املر�ش ��ح ع ��ن التحال ��ف امل ��دين
الدميقراط ��ي حم ��زة اجلواه ��ري يف حدي ��ث
لـ(املدى)� ،إن "العملية االنتخابية جرت بان�سيابيه
عالي ��ة ،لك ��ن الت�سرع يف اع�ل�ان النتائ ��ج �أدى اىل
ت�أجيج الو�سط ال�سيا�سي".
و�أ�ضاف اجلواهري ان "ن�سبة امل�شاركة قليلة جدا
مقارنة بال�سن ��وات ال�سابقة ،وقان ��ون االنتخابات
�صعب جدا على الذين يحاولون التزوير".
بالتزام ��ن م ��ع �ش ��دة املوق ��ف ال�سيا�س ��ي ،اطل ��ق
�أم�ي�ن ع ��ام حرك ��ة "�إجن ��از" باق ��ر ج�ب�ر الزبيدي،
�أم� ��س الأربعاء ،ن ��دا ًء من �أجل "التهدئ ��ة" ،مطالب ًا
بـ"�إيقاف الت�صريحات النارية".
ن�صه ��ا "رفق ًا
وق ��ال الزبي ��دي يف تدوينة ج ��اء يف ّ
بالعراقيني ..الت�شنجات ال�سيا�سية التي تظهر بعد
كل انتخاب ��ات هي نتاج طبيع ��ي الختالف وجهات
النظ ��ر ال�سيا�سية واحللف ��اء الإقليميني والدوليني
لكل طرف".
و�أ�ض ��اف "ن�أمل م ��ن جميع الأخ ��وة امل�شاركني يف
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة �أن ي�ضع ��وا م�صلح ��ة العراق
و�شعب العراق ف ��وق كل اعتبار وفوق كل م�صلحة
وغاية مهما كانت النتائج".
وتاب ��ع "مل ي ِف ��ق �شعبن ��ا بع ��د م ��ن �آث ��ار الأزم ��ة
االقت�صادي ��ة (و�إ�ستم ��رار �صع ��ود �سع ��ر ال ��دوالر
ال ��ذي �أنهك ال�شعب العراق ��ي) رغم االرتفاع الكبري
ب�أ�سعار النف ��ط!! وهاهي ت�صريحات بع�ض زعماء
الكتل تع ��زز خماوف ال�ش ��ارع العراقي من حدوث
ما اليُحمد عقب ��اه" .و�شدد الزبيدي بالقول "على
اجلمي ��ع اح�ت�رام القانون وم ��ن كان له ح ��ق فكلنا
ثق ��ة باجله ��ات الق�ضائية الت ��ي لن ت�سم ��ح ب�ضياع
احلقوق".
وم�ضى قائ�ل ً�ا "ندعو اجلمي ��ع �إىل اجللو�س حول
طاول ��ة احل ��وار وط ��رح وجه ��ات نظره ��م ب�ش ��كل
(مبا�شر) ب ��دل اللجوء اىل الت�صريحات النارية �أو
البيانات التي ت�ؤجج الأزمات".
وتاب ��ع" ،كم ��ا عل ��ى اجلمي ��ع الإنتب ��اه جي ��د ًا مل ��ا
يج ��ري من خمطط ��ات �إقليمية ودولي ��ة يف الوقت
الراه ��ن بينما ين�شغل الع ��راق بال�صراع ال�سيا�سي
الداخلي".

البعثات الدولية مل تقتنع بن�سب
امل�شاركة ..كوالي�س ت�أجيل م�ؤمتر
�إعالن النتائج
 خا�ص /املدى
ك�ش ��ف م�ص ��در عراقي ،ي ��وم الثالثاء ،عن خالف ن�ش ��ب بني البعثات الدولي ��ة واملفو�ضية
العلي ��ا لالنتخاب ��ات على خليفة االرق ��ام التي اعلنته ��ا االخرية حول ن�س ��ب امل�شاركة يف
االقرتاع العام.
واجري ��ت االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة التي عق ��دت يومي (اجلمع ��ة ،والأحد) ،قب ��ل عام من
موعده ��ا املق ��رر بعد احتجاج ��ات وا�سعة �شهدها الع ��راق ،بدءا من مطل ��ع ت�شرين الأول
 2019وا�ستمرت لأكرث من �سنة.
وق ��ال م�ص ��در من داخ ��ل املفو�ضية العلي ��ا لالنتخاب ��ات ،يف حديث لـ(امل ��دى)� ،إن "�سبب
ت�أجي ��ل امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي للمفو�ضية الذي كان مق ��رر ًا يف ال�ساعة  12ظه ��ر ًا هو ب�سبب
دخول البعثتان االممية واالوروبية يف خالف مع املفو�ضية".
و�أ�شار امل�صدر� ،إىل �أن "اخلالفات كانت ب�ش�أن ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات" ،مبين ًا �أن
"البعثتني االممية واالوروبية غري مقتنعتني بالن�سب التي مت ن�شرها".
ومل يتط ��رق بيان بعث ��ة االحتاد االوروبي ،ح ��ول نتائج االنتخاب ��ات �إىل نتائج التدقيق
النهائي ��ة ،وهذا ما قد �أدخ ��ل ال�شك يف نزاهة العملية االنتخابية عموم ًا والنتائج النهائية
خ�صو�ص ًا.
يف ح�ي�ن ،قال �سع ��د البطاط رئي�س �شبكة ع�ي�ن ملراقبة االنتخابات يف حدي ��ث لـ (املدى)،
�إن "اجله ��ات الرقابية تعمل االن عل ��ى التوا�صل مع املفو�ضية العلي ��ا لالنتخابات ملعرفة
االرباك الذي رافق عملية اعالن النتائج".
وع�ب�ر البطاط عن ا�ستغراب ��ه ،من اعالن النتائ ��ج االولية لالنتخابات رغ ��م وجود مئات
املحطات التي مل تفرز ا�صواتها.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "االم ��ر اخلاط ��ئ االخر هو اعالن فرتة لتقدمي الطع ��ون رغم عدم االنتهاء
م ��ن العد والفرز" ،مبين ًا �أن "املفو�ضي ��ة االن يف و�ضع ال حت�سد عليه وهي مربكة نتيجة
االخطاء العديدة التي وقعت فيها".
يف املقاب ��ل ،عد مراقبون ،لل�ش�أن االنتخابي يف الع ��راق ،اال�ستعدادات االنتخابية الفنية
بـ(اجلي ��دة) ،يف ح�ي�ن قيم ��وا االداء العام للمفو�ضي ��ة على امل�ستوى الوطن ��ي وم�ستوى
املحافظات ب�شكل �إيجابي.
وت�ساءل املراقبون ،عن عدم ن�شر نتائج التدقيق النهائية العداد امل�شاركني يف االنتخابات
واملر�شح�ي�ن الفائزين رغم قي ��ام �شركة التدقيق امل�ستقلة بتقيي ��م �سالمة العد الإلكرتوين
ونظام تكنولوجيا املعلومات لإدارة النتائج.
و�أعلن ��ت بعث ��ة االحتاد الأوروبي ملراقب ��ة االنتخابات العراقية ،يف وق ��ت �سابق من يوم
الثالثاء� ،أنها مل جتد تالعبا �أو خروقات خالل العملية.
ون�ش ��رت مفو�ضية االنتخاب ��ات ،يوم االثنني� ،أ�سماء الفائزين عل ��ى موقعها الإلكرتوين،
فيما �أكدت �أن ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات بلغت  41باملئة ،وهي الأدنى منذ .2005
وت�ص ��درت الكتل ��ة ال�صدرية النتائج ،مبقاعد فاقت الـ  ،70فيم ��ا جاءت كتلة تقدم باملرتبة
الثانية ،وحلت كتلة دولة القانون يف املرتبة الثالثة.
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الكابتن درجال يخ�سر مباراة
االنتخابات ومحمد عالوي
يف�شل في �إنقاذ العراق!

تحالف الحلبو�سي ي�سيطر على الكرخ وال�صدريون يفوزون
بمقعد في المن�صور وحزام بغداد

 حي��در الم�لا الم�ستبع��د عن االنتخاب��ات يح�صل على �أقل م��ن � 400صوت ومناف�س��ه الكربولي يتبعه �إلى دك��ة الخا�سرين
 نتائ��ج اب��ن �ش��قيق المالك��ي ومحاف��ظ بغ��داد ال تتع��دى ال��ـ� 1000ص��وت و"ح��زب اهلل" يح�ص��ل عل��ى �أول مقع��د
 بغداد /متيم احل�سن
ع ��اد اكرث م ��ن  10ن ��واب اىل الربملان بعد
اع�ل�ان النتائ ��ج االولي ��ة يف دوائ ��ر الكرخ
يف العا�صمة بغداد ،فيما خ�سر قرابة 430
مر�ش ��ح ًا يف تل ��ك الدوائر م ��ن بينهم وزير
ومكل ��ف �س ��ابق بت�ش ��كيل احلكوم ��ة بع ��د
احتجاجات ت�شرين.
وت�صدر حتالف "تقدم" النتائج يف الكرخ،
فيم ��ا حققت نائبة عن دول ��ة القانون اعلى
اال�ص ��وات ،اىل جان ��ب ف ��وز الف ��ت للتيار
ال�صدري مبعقد يف املن�صور.
ون ��ال "تق ��دم"  10مقاعد وقد ي�ص ��عد اىل
 11م ��ع عدم ح�س ��م مقع ��د "كوتا" الن�س ��اء
يف احد الدوائر ،مقابل  6لل�ص ��دريني ،و4
لدولة القانون .ويف دوائر الكرخ �سُ ��جلت
 3مقاع ��د ملر�ش ��حني فردي�ي�ن ،فيما ح�ص ��ل
ف�صيل م�سلح على �أول مقعد يف بغداد.
واعلنت مفو�ضية االنتخابات �أن النظر يف
الطعون و�إعالن النتائج النهائية لالقرتاع
الذي جرى االحد املا�ضي� ،سيكون بعد 20
يوما .وقالت املفو�ضي ��ة ام�س ،بعد موجة
اعرتا�ضات على النتائج� ،إن عمليات الفرز
منحت "دول ��ة القان ��ون" و"حتالف الفتح
"مقاعد جديدة ،م�ؤكدة �أن النتائج املعلنة
حتى الآن غري نهائية.
وت�صاع ��دت عل ��ى اثر ذلك اال�ص ��وات التي
ح�صل ��ت عليها النائب ��ة عالي ��ة ن�صيف عن
دول ��ة القان ��ون يف الدائ ��رة  11يف ك ��رخ
بغداد ،وهي دائرة الكاظمية ،اىل اكرث من
 20الف �صوت .وكانت ن�صيف قد ح�صلت
يف النتائج االولية عل ��ى اكرث من  17الف
�صوت ،وبذلك تكون اعلى ا�صوات الن�ساء
يف بغ ��داد والثانية على عم ��وم املر�شحني
بعد حاكم الزاملي عن التيار ال�صدري.
ودائ ��رة الكاظمي ��ة ه ��ي الدائ ��رة االوىل
يف الك ��رخ م ��ن  7دوائ ��ر مناط ��ق غ ��رب
نه ��ر دجل ��ة ،وخ�ص�صت له ��ا  30مقعدا من
بينه ��ا  7للن�ساء .وبلغ ع ��دد املر�شحني يف
الك ��رخ  459مر�شح� � ًا 67 ،منه ��م يف دائرة
الكاظمية ،التي خ�سر فيها  61مر�شحا.
�أعلى الأ�صوات
يف هذه الدائ ��رة تفوقت الكتل ��ة ال�صدرية
التابع ��ة لزعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در ،وح�صل ��ت عل ��ى مقعدي ��ن ،ذه ��ب
االول منهم ��ا اىل مه ��دي اخلي ��كاين ،الذي
جمع  12الف �صوت ،والثاين اىل ن�سرين
ه ��ادي � 7آالف �ص ��وت .وكل م ��ن الفائزين
ال�صدري�ي�ن ارتفع ��ت اال�ص ��وات الت ��ي
ح�صل ��وا عليها مبعدل زيادة � 1000صوت
ل ��كل مر�شح بعد اعادة الفرز اجلديدة التي
�أعلن ��ت عنه ��ا املفو�ضية .وكذل ��ك االمر مع
تق ��ي الف ��رج الل ��ه وه ��و مر�شح ع ��ن حزب
ا�شراق ��ة كان ��ون ع ��ن الكاظمية ،ال ��ذي فاز
ب� �ـ� 8أ�ص ��وات بعدم ��ا كان � 7آالف �ص ��وت.
وا�شراق ��ة كان ��ون ي�ش�ت�رك الول م ��رة يف
االنتخاب ��ات الت�شريعية ،وهذا هول املقعد
االول يف بغداد للحزب.

حقوق" مبقعد واحد من ا�صل  4مقاعد.
وح�ص ��ل ح�سني العامري عل ��ى اكرث من 4
�آالف �صوت ،وه ��و املقعد الوحيد للكتائب
يف بغ ��داد بع ��د خ�س ��ارة رئي� ��س احل ��زب
وع�ض ��و ال�ش ��ورى يف الكتائ ��ب ح�س�ي�ن
مون�س يف الر�صاف ��ة .اما املركز االول يف
الدائرة ف ��كان من ن�صيب الكتلة ال�صدرية،
وح�صل مر�شح الكتلة حيدر العامري على
نحو � 10آالف �ص ��وت .ويف املركز الثاين
ليل ��ى التميمي عن دولة القان ��ون ،واملقعد
االخري ذه ��ب اىل �سهيلة جنم ،عن حتالف
الفت ��ح بزعامة هادي العامري ،وهو املقعد
الوحي ��د للتحال ��ف يف الك ��رخ والثاين يف
بغ ��داد .وكان قد خ�س ��ر التناف�س يف دائرة
البي ��اع  51مر�شح ��ا ،م ��ن ا�ص ��ل  54ا�سما
تقدم ��وا للمناف�س ��ة يف الدائ ��رة التي ت�ضم
مناطق البياع ،وحي اجلهاد.

وط ��رح املر�شح ��ون يف "كان ��ون" �أنف�سهم
كم�ستقل�ي�ن ،فيم ��ا تالحقه ��م ا�شاع ��ات عن
ان احل ��زب تابع لزعيم تي ��ار احلكمة عمار
احلكي ��م ،او للح�ش ��د املق ��رب م ��ن النج ��ف
املعروف بـ"ح�شد العتبات".
ام ��ا املقع ��د االخ�ي�ر يف دائ ��رة الكاظمي ��ة
الت ��ي خ�ص�ص ��ت له ��ا  5مقاع ��د ،فذهب اىل
املر�ش ��ح الف ��ردي ح�سن�ي�ن اخلفاجي الذي
اي�ضا ت�صاع ��دت ا�صواته بعد العد والفرز
اجلديد من  7اىل � 8آالف �صوت.
باملقاب ��ل �شه ��دت ه ��ذه الدائ ��رة خ�سارات
ل�شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة معروف ��ة ،منه ��م
القي ��ادي ال�ساب ��ق يف التي ��ار ال�ص ��دري
والنائ ��ب ال�ساب ��ق لرئي� ��س ال ��وزراء بهاء
االعرج ��ي ،ال ��ذي ح�صل عل ��ى الفي �صوت
فق ��ط .كذلك تلقى املكل ��ف ال�سابق بت�شكيل
احلكومة بعد ا�ستقالة عبد املهدي والوزير
ال�ساب ��ق حمم ��د ع�ل�اوي خ�س ��ارة كب�ي�رة
يف دائ ��رة الكاظمية ،بعدم ��ا ح�صل على 1
�ص ��وت فقط .وعالوي كان ق ��د �شكل حزبا
جدي ��دا خلو� ��ض االنتخاب ��ات الت�شريعية
املبك ��رة حت ��ت ا�س ��م "منق ��ذون" ،فيم ��ا مل
يح�صل احل ��زب على اي مقع ��د يف بغداد.
اي�ضا خ�س ��ر النا�شط ورئي� ��س حزب نازل
�آخ ��ذ حقي ،احد تي ��ارات ت�شري ��ن ،م�شرق
الفريج ��ي االنتخاب ��ات بعدم ��ا ح�صل على
اكرث من � 3آالف �صوت.
وخ�س ��ر باملقابل  3نواب ه ��م :هناء تركي
ع ��ن "م�ستقل ��ون" التابع ��ة لنائ ��ب رئي�س
ال ��وزراء ال�ساب ��ق ح�س�ي�ن ال�شهر�ست ��اين،

حم ��د اليا�س ��ري رئي� ��س احل ��زب امل ��دين،
وحيدر الفوادي عن العقد الوطني بزعامة
رئي�س احل�شد ال�شعبي فالح الفيا�ض.
ال�صراع يف املن�صور
ام ��ا الدائ ��رة الثاني ��ة يف مناط ��ق الك ��رخ
وه ��ي الدائرة رق ��م  ،12واملعروف ��ة با�سم
دائرة املن�ص ��ور ،فكان الفتا ح�صول التيار
ال�صدري على مقعد فيها.
وت�ض ��م ه ��ذه الدائ ��رة مناط ��ق املن�ص ��ور،
الريم ��وك ،العامرية ،ح ��ي اجلامعة ،وهي
ذات اغلبية �سنية ،و�شهدت مناف�سة �شر�سة
بني حتالفي "تقدم" و"عزم".
وجن ��ح "تق ��دم" بزعام ��ة رئي� ��س الربملان
املنح ��ل حممد احللبو�س ��ي يف حجز مقعد
يف ه ��ذه الدائ ��رة ،وذه ��ب اىل غان ��دي
الك�سن ��زاين ،وه ��و �شقيق وزي ��ر التجارة
ال�ساب ��ق واملطل ��وب للعدال ��ة مال� ��س
الك�سنزاين .وح�صل الك�سنزاين على اكرث
م ��ن � 7آالف �ص ��وت بعدم ��ا زادت �أ�صواته
� 100ص ��وت بالعد والفرز االخ�ي�ر ،بينما
مل ينجح "عزم" باحل�صول على اي مقعد،
رغ ��م ت�سريب ��ات ع ��ن وقوف ��ه وراء اق�صاء
اح ��د اب ��رز املر�شح�ي�ن ع ��ن الدائ ��رة وهو
النائب ال�سابق حيدر املال.
وكان امل�ل�ا ق ��د ف�ش ��ل قب ��ل يوم�ي�ن -ي ��وم
الت�صويت -يف العودة اىل التناف�س بعدما
ابع ��د بق ��رار م ��ن الق�ض ��اء ،لكنه رغ ��م ذلك
ح�ص ��ل بح�سب قوائ ��م النتائ ��ج على نحو
� 400ص ��وت .باملقاب ��ل ف ��ان مناف�سه الذي

يعتقد �أن ��ه وراء الدع ��وى الق�ضائية ،رغم
انكار االخ�ي�ر ،فتعر�ض اىل خ�سارة كبرية
حيث ح�صل على اقل من � 4آالف �صوت.
وفاز يف ه ��ذه الدائرة عل ��ي املو�سوي عن
دولة القانون باكرث من � 6آالف �صوت بعد
ا�ضافة الف �صوت جديد ،وعلي ال�ساعدي
مر�ش ��ح فردي باكرث من � 5آالف �صوت بعد
ا�ضافة الف �صوت اي�ضا.
اىل جان ��ب النائ ��ب يف ال ��دورة االخ�ي�رة
ح�س�ي�ن ع ��رب ،ال ��ذي خا� ��ض االنتخابات
ب�ش ��كل منف ��رد ،رغم ان ��ه كان رئي� ��س كتلة
ارادة التابع ��ة للنائب ��ة ال�سابق ��ة حن ��ان
الفت�ل�اوي ،وح�صل على اك�ث�ر من � 4آالف
�صوت بعد ا�ضافة � 1000صوت جديد.
ام ��ا املقع ��د االخ�ي�ر يف املقاع ��د اخلم�س ��ة
املخ�ص�ص ��ة لدائرة املن�ص ��ور ،فذهبت اىل
�شيم ��اء جعف ��ر ،وه ��ي مر�شحة ع ��ن التيار
ال�ص ��دري .وخ�س ��ر يف الدائ ��رة 88 ،12
مر�شح ًا من ا�صل  93خا�ضوا املناف�سة ،من
بينهم النائب يف الدورة االخرية ورئي�س
اللجنة املالية هيثم اجلبوري.
اجلبوري قرر هذه املرة دخول االنتخابات
بعيدا ع ��ن دائرته ال�سابق ��ة يف بابل ،لكنه
ح�صل عل ��ى اقل م ��ن � 3آالف �صوت .كذلك
خ�سرت النائب ��ة ال�سابقة �صب ��اح التميمي
بعدما ح�صلت على اقل من � 3آالف �صوت،
والنائب ال�سابق والرئي�س ال�سابق للوقف
ال�سني عن حتالف عزم عثمان اجلحي�شي.
ومل تن ��ل ابن ��ة رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق
وزعيم ائتالف الوطنية �سارة اياد عالوي

مقع ��دا ،حي ��ث جمع ��ت اق ��ل م ��ن � 3آالف
�صوت.
ام ��ا اك�ب�ر اخل�سائري ��ن يف الدائ ��رة ه ��ي
املمثلة �آ�سي ��ا كمال حيث جمعت � 48صوت ًا
فق ��ط ،وكان ��ت مر�شح ��ة ع ��ن حرك ��ة وعي
التابع ��ة للقيادي ال�ساب ��ق يف تيار احلكمة
�ص�ل�اح العرباوي ،ال ��ذي مل يح�صل حزبه
على اي مقعد يف بغداد.
ت�صدر "تقدم"
اىل ذل ��ك ت�ص ��در حتال ��ف "تق ��دم" النتائج
يف دائ ��رة "ابو غريب" وه ��ي الدائرة رقم
 13يف الك ��رخ ،وح�صل عل ��ى  3مقاعد من
ا�ص ��ل  .4وذهبت مقاعد تق ��دم الثالثة اىل
النائب طالل الزوبعي ،والنائب كرمي البو
�سودة ،واملر�شحة اجلديدة �سناء اللهبي.
لك ��ن املقع ��د ال ��ذي ح�ص ��ل عل ��ى اعل ��ى
اال�ص ��وات يف الدائ ��رة كان م ��ن ن�صي ��ب
ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة بغ ��داد ال�ساب ��ق
حمم ��د القي�سي ع ��ن حتالف "ع ��زم" ونال
اكرث م ��ن � 8آالف �صوت .وخ�س ��ر باملقابل
 61مر�شحا من ا�صل  65تقدموا للتناف�س،
م ��ن بينه ��م النائ ��ب ال�سابق ط�ل�ال ح�سني
الزوبعي ،الذي تر�ش ��ح عن دولة القانون،
والقي ��ادي ال�سابق يف دولة القانون ه�شام
ال�سهيل.
وال�سهي ��ل ر�ش ��ح ه ��ذه امل ��رة ع ��ن حتالف
الق ��وى ،ال ��ذي يتزعم ��ه عم ��ار احلكي ��م،
وح�صل على اقل من � 3آالف �صوت.
كذل ��ك خ�س ��ر التناف� ��س يف دائ ��رة "اب ��و

غري ��ب" النائ ��ب والقي ��ادي ال�سن ��ي احمد
امل�س ��اري ع ��ن تقدم بعدما جم ��ع اقل من 4
�آالف �صوت.
كم ��ا ت�صدر تق ��دم يف الدائ ��رة الرابعة يف
الكرخ ،وه ��ي الدائرة رق ��م  14واخلا�صة
مبناطق ال ��دورة وال�سيدية ،جنوب غربي
العا�صم ��ة ،بح�صول ��ه عل ��ى  3مقاع ��د م ��ن
ا�ص ��ل  .5وحققت النائب ��ة وحدة اجلميلي
اعل ��ى اال�ص ��وات يف الدائ ��رة باك�ث�ر م ��ن
� 8آالف �ص ��وت ،فيم ��ا حل باملرك ��ز الثاين
�سردي البوحمي عن دولة القانون.
وذهب املقعدان الأخريان للنائب عن تقدم
يحي ��ى العيث ��اوي ،واملتح ��دث با�سم تقدم
والنائ ��ب ال�ساب ��ق عب ��د الك ��رمي عبط ��ان.
و�شه ��دت هذه الدائرة خ�سارات الفتة لـ70
مر�شحا م ��ن ا�صل  75مر�شح ��ا ،من بينهم
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة عدن ��ان درجال
الذي حقق اقل من � 3آالف �صوت.
كذلك خ�س ��ر القيادي يف تيار احلكمة بليغ
ابو كل ��ل التناف�س يف الدائ ��رة  ،14بعدما
ح�صل على اكرث بقليل من � 1000صوت.
اما اك�ب�ر اخلا�سرين يف الدائ ��رة فهو ابن
�شقي ��ق نوري املالكي ،رئي�س ائتالف دولة
القان ��ون �صبح ��ي املالكي ،وال ��ذي كان قد
فاز يف دورات �سابقة عن حمافظة بابل.
مقعد لـ"حزب اهلل"
باملقاب ��ل حققت دائرة البياع وهي الدائرة
رق ��م  15مفاج� ��أة بعدم ��ا ف ��از مر�ش ��ح عن
كتائ ��ب حزب الل ��ه املعروف ��ة با�سم "حركة

�أحزمة بغداد
اىل ذل ��ك تقا�س ��م حتالفا "تق ��دم" و"عزم"
املقاع ��د يف الدائ ��رة ماقب ��ل االخ�ي�رة يف
الك ��رخ ،اىل جان ��ب قائم ��ة تابع ��ة للنائ ��ب
ال�سابق احم ��د اجلبوري ،املعروف بـ"ابو
مازن" .الدائ ��رة  16او دائرة التاجي ،فاز
فيه ��ا باملرك ��ز االول النائ ��ب لي ��ث الدليمي
وحق ��ق اك�ث�ر م ��ن  16ال ��ف �ص ��وت ،وهو
ث ��اين اك�ب�ر احلا�صل�ي�ن على ا�ص ��وات يف
بغ ��داد بعد عالية ن�صيف .اما املقعد الثاين
من املقاع ��د االربع ��ة املخ�ص�ص ��ة للتاجي،
فذهب ��ت اىل مر�ش ��ح ع ��زم وه ��و النائ ��ب
ورئي� ��س جمل�س الن ��واب ال�سابق حممود
امل�شه ��داين ،وح�ص ��ل على نح ��و � 10آالف
�صوت.
واملقع ��د االخري كان من ح�صة "ابو مازن"
حتال ��ف جماهري وذه ��ب اىل النائب احمد
امل�شهداين ،لك ��ن التحالف مه ��دد بخ�سارة
املقع ��د ل�صال ��ح "كوت ��ا" الن�س ��اء الت ��ي مل
حت�س ��م بعد .وح�صلت �س ��ارة الدليمي عن
حتال ��ف تق ��دم ،عل ��ى �أعلى الأ�ص ��وات بني
الن�س ��اء يف الدائ ��رة  ،16وه ��و ماقد يزيد
عدد مقاعد تقدم يف التاجي اىل مقعدين.
ام ��ا الدائ ��رة االخ�ي�رة يف الك ��رخ وه ��ي
الدائ ��رة رقم  17والتي متث ��ل حزام بغداد
اجلنوب ��ي يف مناطق املحمودي ��ة وناحية
الر�شي ��د ،ف ��كان الفت ��ا اي�ض ��ا ف ��وز التي ��ار
ال�صدري مبقعد من املقاعد الأربعة.
و�سيطر تقدم على املقاعد بعدما ح�صل على
اثنني ،ذهبا اىل حممود العبيدي (اكرث من
� 7آالف �ص ��وت) وحامد الكرغويل ،ومقعد
ال�صدري�ي�ن اىل �سامل الع ��زاوي ،واالخري
اىل النائبة زيتون الدليمي.
وخ�س ��ر يف هذه الدائ ��رة التي تر�شح عنها
 65ا�سم ��ا 61 ،مر�شح� � ًا ،ابرزه ��م النائ ��ب
والقي ��ادي يف ائت�ل�اف الوطني ��ة ح�س ��ن
�شوي ��رد بعدما ح�صل عل ��ى �أقل من � 5آالف
�صوت.
ام ��ا اك�ب�ر اخلا�سري ��ن يف الدائ ��رة فه ��و
حماف ��ظ بغ ��داد عن دول ��ة القان ��ون حممد
جابر عطا ،الذي ح�صل على � 690صوتا.

المونيتر  :فوز الم�ستقلين �سيدفعهم للتحالف مع من ي�شاركهم �آراءهم داخل البرلمان
 ق���ان���ون االن���ت���خ���اب���ات ال��ج��دي��د خ����دم ال��ت��ي��ار ال�������ص���دري ف���ي ح�����ص��د الأ����ص���وات
 ترجمة  /حامد �أحمد
جاءت نتائج االنتخابات العراقية املبكرة مفاجئة
للجميع بفائزيها وخا�سريها مما ي�شري اىل مرحلة
�سيا�سية جدي ��دة �سيعي�شها البلد .وكانت ح�صيلة
الأ�صوات التي �أعلنته ��ا املفو�ضية امل�ستقلة العليا
لالنتخاب ��ات �صادم ��ة نوع ��ا م ��ا لبع� ��ض الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة ب�ضمنهم حتالف الفت ��ح بزعامة هادي
العام ��ري ال ��ذي تراجع ��ت مقاع ��ده �إىل �أق ��ل م ��ن
الن�صف.
يف ه ��ذه االثناء فاز ائتالف ق ��وى الدولة بزعامة
عمار احلكيم الذي حتالف مع كتلة الن�صر لرئي�س
ال ��وزراء ال�سابق حي ��در العب ��ادي بخم�سة مقاعد
فق ��ط ،يف ح�ي�ن كان احلكي ��م لوحده قد ف ��از بـ19
مقعدا يف انتخابات عام  2018ال�سابقة.
قان ��ون االنتخاب ��ات اجلدي ��د �أدى اىل ن�صر كبري
لل�صدري�ي�ن يف هذه احلمل ��ة االنتخابية .وك�شفت
النتائج الأولية عن فوز كتلة التيار ال�صدري بـ73
مقع ��دا� ،أما حتال ��ف تقدم بزعام ��ة رئي�س الربملان
حمم ��د احللبو�س ��ي فق ��د ج ��اء بالرتتي ��ب الث ��اين
بف ��وزه بـ  43مقعدا ،وجاء ائت�ل�اف دولة القانون
بزعام ��ة رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سبق ن ��وري املالكي
بالرتتيب الثالث بفوزه بـ 37مقعدا.
من جان ��ب �آخر فانه من املتوق ��ع ان يقلل القانون
اجلديد من نف ��وذ الأحزاب ال�سيا�سي ��ة التقليدية.
مع ذلك ف ��ان ق�سما منهم متكن م ��ن اال�ستفادة منه
عرب الت�أثري االجتماعي وزيادة نفوذهم من خالل

�إدارة مر�شحيهم يف الدوائر االنتخابية.
�سج ��اد جي ��اد ،حمل ��ل �سيا�س ��ي عراق ��ي وباح ��ث
ل ��دى معه ��د �سينت�ش ��ري فاوندي�ش ��ن للدرا�س ��ات،
قال للمونيرت "قان ��ون االنتخابات احلايل ب�شكل
ع ��ام �إيجاب ��ي واف�ض ��ل م ��ن القان ��ون ال�ساب ��ق،
ولكن ��ه يحت ��اج يف امل�ستقب ��ل لبع� ��ض التعدي ��ل

لتهيئ ��ة واع ��داد الظ ��روف االنتخابي ��ة م ��ن اج ��ل
الإ�ص�ل�اح والتغيري .الأح ��زاب معروفة بتناف�سها
االنتخاب ��ي ،وله ��ذا ف ��ان ق�سم ��ا منه ��م ا�ستخ ��دم
القان ��ون مل�صلحتهم" .و�أ�ضاف املحلل جياد بقوله
"التغيري قادم ولكنه �سيكون على نحو تدريجي.
ق�س ��م م ��ن الوج ��وه اجلدي ��دة وبع� ��ض الأطراف

امل�ستقل ��ة نوعا م ��ا قد جنحت بتحقي ��ق فوز كبري
يف هذه االنتخابات ولكنها ال متتلك ت�أثريا كبريا
على امل�شهد ال�سيا�سي .ولذلك فان الربملان اجلديد
هو مق ��ارب للربمل ��ان املنتهية واليت ��ه فيما يتعلق
بجانب هيمنة القوى ال�سيا�سية الكربى".
وعلى خالف القانون ال�سابق الذي كان يعترب كل

حمافظ ��ة كمنطقة انتخابية ،ف ��ان القانون اجلديد
اعتم ��د على املناط ��ق االنتخابية املتع ��ددة .ولهذا
فان االمر مل يك ��ن يف �صالح الأحزاب التي لي�ست
له ��ا قواع ��د �شعبي ��ة قائم ��ة يف مناط ��ق جغرافية
معينة .يف حمافظة ذي قار ،التي اعتربت مبثابة
عا�صمة االحتجاجات العراقية على مدى اكرث من
�سن ��ة ،ف ��ان القانون اجلدي ��د كان يف �صالح حركة
امت ��داد ،التي انبثق ��ت قبل �سنة تقريب ��ا من داخل
حركة االحتجاجات ويرت�أ�سها النا�شط ال�سيا�سي
ع�ل�اء الركابي .فقد متكنت حركة امتداد من الفوز
بع�ش ��رة مقاعد ،خم�سة يف ذي قار وخم�سة �أخرى
يف ثالث حمافظ ��ات جنوبية �أي�ضا ،معتمدة بذلك
على �أ�صوات املحتجني الذي ��ن �سئموا من الطبقة
ال�سيا�سي ��ة العراقية .لقد بين ��ت هذه االنتخابات،
التي جرت وفق قان ��ون االنتخابات اجلديد ،على
نح ��و وا�ض ��ح ب ��ان املنظم ��ة ال�سيا�سي ��ة للقواعد
ال�شعبي ��ة ه ��ي مبثابة العم ��ود الفق ��ري للو�صول
اىل الربملان .وا�شتمل ذلك على م�ستقلني اعتمدوا
جمتمعاته ��م وع�شائره ��م يف مناطقه ��م ومدنه ��م
للت�صويت لهم.
م ��ع ذلك فان الكتل ��ة ال�صدرية كان ��ت الفائز الأكرب
بف�ض ��ل قانون االنتخاب ��ات اجلديد .يف ال�سنوات
املا�ضي ��ة عم ��ل ال�صدري ��ون عل ��ى متري ��ر قان ��ون
انتخاب ��ات ملناطق متع ��ددة .وكان ��ت احتجاجات
ت�شري ��ن الأول عام  2019فر�ص ��ة لدى ال�صدريني
لل�ضغ ��ط على كتل �سيا�سي ��ة لتمرير القانون الذي
جاء متوافقا مع طموحاتهم وكان متالئما جدا مع

قاعدتهم ال�شعبية الوا�سعة.
القاع ��دة ال�شعبي ��ة لرج ��ل الدي ��ن مقت ��دى ال�صدر
وا�سع ��ة ،ويتمركز نف ��وذه يف مناطق معروفة من
�شرق ��ي بغ ��داد وغربيه ��ا ومناط ��ق كث�ي�رة �أخرى
جنوبي العراق .ولهذا ف ��ان القانون اجلديد خدم
التي ��ار ال�صدري على نح ��و كبري ومكن زعيمه من
الفوز بقرابة ثلث مقاعد الربملان.
ريناد من�صور ،باحث لدى مركز كارنيغ لدرا�سات
ال�شرق الأو�سط ،قال للمونيرت "فيما بعد �سيكون
امل�ستقل ��ون يف خط ��ر وهم ب�ي�ن �أح ��زاب تقليدية
كب�ي�رة ،وله ��ذا فانه ��م �سيواجه ��ون �صعوب ��ة يف
ت�شكيل كتل قوية".
لق ��د من ��ح القان ��ون اجلدي ��د للم�ستقل�ي�ن فر�ص ��ة
كب�ي�رة للو�ص ��ول اىل الربملان ب ��دون ا�ضطرارهم
لالن�ضم ��ام اىل منظم ��ات حزبية واتب ��اع قناعات
ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل .امل�ستقل ��ون ،وب�سب ��ب القان ��ون
اجلدي ��د ،يعتربون ثاين اك�ب�ر فائزين بعد التيار
ال�ص ��دري .م ��ن ناحية �أخ ��رى ،ال ميك ��ن لأحد ان
يق ��ول ب ��ان عم ��ل الن ��واب امل�ستقل�ي�ن �سيك ��ون ذا
نفوذ داخ ��ل الربملان ،الذي يحت ��اج لعمل جماعي
او حزب ��ي حتالف ��ي� .أ�صواته ��م �سوف ل ��ن تكون
م�سموعة و�سط ا�صوات �أحزاب كربى مثل التيار
ال�ص ��دري وحتالف تقدم و�أح ��زاب كردية و�سنية
و�شيعية �أخرى ،ولهذا فانه لي�س لديهم حل �سوى
االن�ضمام او التحالف م ��ع الأحزاب التي ت�شرتك
معها بنف�س الر�ؤى والأفكار.
عن املونيرت
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جمهورية العراق
�شركة النفط الوطنية
�شركة احلفر العراقية � /شركة عامة
�إىل �( /شركات املقاوالت – الدرجة العا�شرة)

العدد 14972 :
التاريخ2021/10/6 :

م� /إعالن املناق�صة العامة املرقمة ( / 5ا�شغال  )2021 /للمرة الثانية

�إع����ل���ان��������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
فقدان هوية

فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء تابعة الى نقل
الطاقة  /كهرباء الوس��ط باسم (محمد علي خضير) يرجى
ممن يعثر عليها تسليمها الى جهة اإلصدار ..مع التقدير
�شركة غاز ال�شمال (�ش.ع)

�إعالن املناق�صة املرقمة ( )2021-9الإعالن الثاين
جتهيز با�ص �سعة  45راكب
طلبية ال�شراء املرقمة 2021 /433
�ضمن تخ�صي�صات املوازنة الر�أ�سمالية ل�سنة 2021 /
تبويب امل�شروع ح114 /

تعلن ش��ركة غاز الشمال (ش��ركة عامة) عن املناقصة العامة واخلاصة
بـ (باص س��عة  45راكب) وحسب الشروط واملواصفات املذكورة في اصل
الطلب .فعلى الشركات التي تتوفر فيها شروط املشاركة مراجعة امانة
الصندوق في الشركة الكائن على طريق كركوك  /بيجي للحصول على
الشروط واملواصفات مطبوعة على قرص ( )CDلقاء مبلغ قدره ()300000
فق��ط ثالثمائة ألف دين��ار عراقي غي��ر قابل للرد .وس��يتم عقد اجتماع
للجن��ة فتح الع��روض في الي��وم التالي لتاري��خ الغلق وبحض��ور ممثلي
أصحاب العروض ويس��قط حق املتخلف م��ن احلضور في االعتراض بقرار
اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات واملوجود في استعالمات
الش��ركة علما ً ان تاريخ غلق املناقصة ي��وم (االثنني) املوافق 2021/10/18
وإذا صادف عطلة رس��مية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال
عليه املناقصة ودفع أجور اإلعالن علما ً ان الكلفة التخمينية تقدر مببلغ
( )8000000000ثمامنائة مليون دينار عراقي للسيارات ذات املنشأ (هونداي
ابروس��تي – كوريا اجلنوبية) و( )1000000000مليار دينار عراقي للسيارات
ذات املنش��أ (مرس��يدس – س��كانيا – فولفو  /ياباني – س��ويدي – املاني)
اربعمائ��ة ملي��ون دينار عراقي وس��يتم عقد املؤمتر اخل��اص باالجابة على
استفس��ارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم (اخلميس)
املوافق  2021/10/14وبحضور اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا.
مالحظة:

معاون املدير العام

 -1ميكنكم االطالع على موقع ش��ركتنا  website: www.ngc.oil.gov.iqعلى
مواقع التواصل االجتماعي.
 -2ميكنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعياً.

 -1يسر (شركة احلفر العراقية  -شركة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ (تنفيذ مشروع تسميت ودفن
وتنظيف قواعد حفر عدد ( )37لصالح شركة (.))ENI
 -2س��يتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش��تراك فيها كما هو محدد في
النشرة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة).
 -3عل��ى مقدم��ي العط��اء املؤهل�ين والراغب�ين ف��ي احلص��ول عل��ى معلوم��ات إضافي��ة االتص��ال ب��ـ (ش��ركة احلف��ر العراقي��ة  /الهي��أة التجاري��ة
( 8( )contracts.south@idc.gov.iqساعات يومياً) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع
قيمة البيع للوثائق البالغة ( 150.000مائة وخمسون ألف دينار عراقي).
 -5آخر موعد لتسليم العطاءات الى العنوان التالي ( مقر شركة احلفر العراقية – البصرة  /الزبير – البرجسية – مقرر جلنة فتح العطاءات) في املوعد احملدد
(يوم األربعاء املوافق  )2021/10/27الساعة الثانية عشر ظهراً) العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في العنوان التالي (مقر شركة احلفر العراقية في البصرة – الزبير  /البرجسية – جلنة فتح العطاءات) في الزمان والتاريخ (يوم األربعاء املوفق
 )2021/10/27كل العط��اءات يج��ب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او س��فتجة) ومببلغ ( )14.856.000أربعة عش��ر مليون
وثمامنائة وستة وخمسون ألف دينار عراقي. .
 -6آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم االثنني املوافق .2021/10/25
 -7في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا ً للغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد
لغلق املناقصة.
ً
 -8العناوين املشار إليها آنفا هي (العراق  /البصرة – البرجسية  /شركة احلفر العراقية – الهيأة التجارية  /الطابق األول).
 -9الكلفة التخمينية لتنفيذ (تنفيذ مش��روع تس��ميت ودفن وتنظيف قواعد حفر عدد ( )37لصالح شركة ( )ENIللمدة الكلية ( )1095يوم عمل بضمنها
أيام اجلمع والعطل الرسمية تبلغ ( )742.775.000سبعمائة واثنان واربعون مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار عراقي فقط.
 -10في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه يتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -11يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايير التأهيل املطلوبة (السيولة النقدية) الواردة بتعليمات ملقدمي العطاء وورقة بيانات العطاء) .مبوجب وثائق
املناقصة.
ء /املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
مدير الهي�أة التجارية
ايثار داود �سلمان
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الت�ست واملجاملة والتخوين ت�سقط االحتاد عاج ً
رّ
ال!

نداء المونديال الأخير ..فاتكم قطار الدوحة فال ت�ض ّيعوا �س ّكة ال ُملحق!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
ب ��ات العراقي ��ون قاطب ��ة عل ��ى يق�ي�ن
ت ��ام � ّأن نتائ ��ج "�أ�س ��ود الرافدي ��ن" يف
ت�ص ��فيات ك�أ�س العامل  2022قد فارقت
امل�س� � ّرات ومل تع ��د جتلبُ غ�ي�ر الآهات
وقت مل ترث اهتمامهم
واحل�سرات ،يف ٍ
نتائج االنتخاب ��ات الربملانية يف البالد
الت ��ي ج ��رت قب ��ل يوم�ي�ن م ��ن موقع ��ة
زعبيل الإماراتية بقدر �شغفهم ملا ُت�سفر
عن ��ه اجلول ��ة الرابع ��ة م ��ن �أم � ٍ�ل يع ّزز
ح�ض ��ورهم يف املجموعة الأوىل ،و�إذا
بهم يُ�س� �قِطون �إرادي ًا �آخر �سواتر الثقة
بث ّلة من الالعبني ،وينهمكون بحث ًا عن
معجزة!
ُ
احلقيقة امل ّرة �أن املنتخب الإماراتي مل
يكن جاهز ًا مل�صاحلة جمهوره ،وعانى
�ضغط ًا كبري ًا يف ملعبه ،وب��انَ احلرجُ
على وج��ه م��د ّرب��ه ب�يرت ف��ان مارفيك
وه��و ينظر اىل مواطنه وزميله ديك
�أدف ��وك ��ات ب�ين احل�ي�ن والآخ� ��ر ،ك��أ ّن��ه
ي�شعر بالورطة مثله! مع ف��ارق طول
م �دّة عمل مارفيك مع الأبي�ض وعلى
مرحلتني ،الأوىل ت�س ّلمه امل�س�ؤولية
م��ا بعد �إن�ت�ه��اء نهائيات ك ��أ���س �آ�سيا
 2019وحتديد ًا يف الع�شرين من �آذار
ال �ع��ام نف�سه خلف ًا ل�ل�إي�ط��ايل الربتو
زاكريوين لغاية  4كانون الأول العام
ذاته حيث �أقيل عقب هزميته يف ك�أ�س
اخلليج � 24أمام منتخبنا بقيادة املدرب
ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش
بهديف عالء عبا�س وعالء عبدالزهرة
(6و )37وخ�سر م��ع قطر ( ،)4-2ثم
عاد وت�س ّلم املهمة يف الرابع من كانون
الأول ع��ام  2020خلف ًا للكولومبي
خورخي لوي�س بينتو ،وها هو ّ
مر�شح
للإقالة ثانية يف ال�ساعات املُقبلة ح�سب
تقارير �صحفية �إماراتية ،بينما كل مدّة
ا�شتغال �أدف��وك��ات مل تتجاوز ال �ـ 75
يوم ًا ق�ضاها بني مع�سكري �إ�سبانيا
وتركيا و�سيئول وال��دوح��ة ،ومل تط�أ
قدماه �أر�ض بغداد �أو الب�صرة امل�ؤمّل
رفع احلظر الدويل عنها (ح�سب م�صدر
يف وزارة ال�شباب والريا�ضة) قبل
موعد مباراتي �سوريا وكوريا
اجلنوبية يف احل��ادي
ع�شر وال�ساد�س ع�شر
م��ن ت���ش��ري��ن ال�ث��اين
املقبل.

تخ ّبط المدرب

م ��اذا يعني ه��ذا ال �ف��ارق؟ �أن م�شكلة
منتخبنا ال ت�ك�م��ن يف
� � �س� ��وء �أداء
ب � �ع � ��� ��ض
الالعبني
ال � ��ذي � ��ن
ظ � � � ّن� � ��وا
�أن� �ه ��م يف
أمن
م� ٍ

ع � � � � � � � � � � � ��ن
اال� �س �ت �ب �ع��اد
حل � ��راج � ��ة زجّ
ال �ب��دالء وحاجتهم
ل�ل�إع��داد الطويل� ،إمنا
تخبّط امل ��درب يف االعتماد
�� واج �ب��ات �ه��م
ع �ل��ى الع� �ب�ي�ن غ� �َّي رَّ َ

جمهورية العراق
�شركة النفط الوطنية العراقية
�شركة نفط ال�شمال (�شركة عامة)

ومراكزهم �أك�ثر من م� ّرة مثل �شريكو
ك��رمي وه�م��ام ط��ارق و�أج�ل����س العبني
�آخرين ك�أحمد فا�ضل و�أم�ير العماري
يف ه � ��ذه اجل���ول���ة وق��ب��ل��ه��ا ،وع���دم
اال��س�ت�ق��رار على �أ��س�ل��وب لعب ناجع
خا�صة بعد �أن ثبُت عُقم ّ
خط الهجوم
ّ
��س��واء ببقاء �أمي��ن ح�سني وح��ده �أو
مب���س��ان��دة ع�ل�اء ع �ب��دال��زه��رة ،وم�ن� َ�ح
مم��ا ي�ستحق
علي ع��دن��ان وق�ت� ًا �أك�ث�ر ّ
ب�سبب تع ّر�ضه لالجهاد �أثناء تناوبه
يف التغطية الدفاعية و�صعوده لبناء
ال �ه �ج �م��ات ،و� �ص �ع��وب��ة ق �ي��ام ه�م��ام
ط ��ارق ب��امل�لازم��ة من
جهة الي�سار وعدم
اغ� � �ف � ��ال واج � �ب� ��ه
اع�ت��اد على ال�صعود
ك � ��ون � ��ه
ل�لام��ام واللعب يف منطقة مفتوحة،
ف�أخط�أ ب�سوء متركزه ومل يكاتف علي
م�ب�خ��وت وي��رب�ك��ه و ُي�ب�ع��د ك��رت��ه التي
�سرقت م ّنا نقطتني غاليتني!
�أما ب�ش ��ار ر�س ��ن و�إبراهي ��م باي�ش فقد
غاب ��ت فاعليتهم ��ا اىل مع ��دالت متدنيّة
جد ًا وب�ش ��كل غريب ،وطغ ��ى انفعالهما
الداخلي املرتبط ب�ش ��عورهما ال�س ��لبي
جت ��اه ُخ ��ذالن املنتخ ��ب ُهم ��ا وبقي ��ة
زمالئهم ��ا م ��ا �أدّى اىل ع ��دم ا�س ��تقبال
الكرات ب�ص ��ورة جيّدة و�سوء التمرير
واالحت ��كاك اخل�ش ��ن م ��ع املناف�س�ي�ن،
ي�ض ��اف اىل ذل ��ك ع ��دم تعاونهم ��ا م ��ع
بع� ��ض الالعب�ي�ن يف اللحظ ��ة الت ��ي

يتوجّ ب ار�سال الكرات اليهم.
تكرار ت�سجيل �أهداف التعادل �أو الفوز
يف الأوق ��ات القاتل ��ة القاه ��رة حل ّرا�س
مرمان ��ا مل يج ��د املد ّرب ��ون الوطني ��ون
مهم ��ا عدّدن ��ا من ا�س ��ماء "لن ن�س ��تثني
�أح ��د ًا" وال الأجانب برغ ��م احرتافيتهم
�ول له ��ا،
وجتاربه ��م العاملي ��ة �أي حل � ٍ
�س ��نبقى منن ��ح الهداي ��ا للمناف�س�ي�ن
ون�ض� �يّع النق ��اط ونح ��رم كرتن ��ا م ��ن
حت�س�ي�ن ت�ص ��نيفها ال ��دويل ،طامل ��ا ّ
ظل
اخلوف يُح ِب ��ط عزائمن ��ا يف املحافظة
عل ��ى تقدّمن ��ا بالنتيج ��ة حت ��ى اط�ل�اق
احلك ��م �ص� � ّفارة النهاي ��ة ،فم ��اذا يفع ��ل
�أدفوكات يف الوحدة التدريبية ،ومباذا
يف ّكر عالء مهاوي و�صفاء هادي و�أحمد
�إبراهيم يف �آخر دقائق املباريات؟
قرارات عاجلة

رئي� ��س احت ��اد الكرة عدن ��ان درجال ،ال
يكف ��ي وج ��وده مع نائبه لتق ��دمي الدعم
املعن ��وي لالعب�ي�ن ،بل ي�س ��تلزم م�س ��ك
مل ��ف املنتخ ��ب ب�ل�ا جماملة �أو ت�س ��فيه
ف ��ورة غ�ض ��ب اجلماه�ي�ر وانف�ل�ات
انتق ��ادات بع� ��ض الإعالمي�ي�ن الذي ��ن
ن�ص ��بوا �أنف�س ��هم كمدراء فني�ي�ن لإبعاد
ّ
ه ��ذا الالعب وت�س ��مية غ�ي�ره ،و�أن تتم
املكا�ش ��فة واملحا�س ��بة عن كل تفا�ص ��يل
ما ج ��رى يف اجلوالت الأرب ��ع ،وت ّتخذ
ق ��رارات عاجل ��ة ت�ض ��ع ح� � ّد ًا التهامات
البع� ��ض بالتخوي ��ن يف ع ��دم متثي ��ل

البل ��د بالروحي ��ة الكبرية ،وف�ض ��ح من
يت�سترّ على منح الفر�صة لالعب انتهت
�ص�ل�احيته ويوج ��د بديل �أف�ض ��ل منه،
وبيان �أ�س ��باب رف�ض �أدفوكات اجتماع
م�ش ��رف املنتخ ��ب يون�س حمم ��ود معه
قبل لق ��اء الإمارات؟ �إن كان ��ت مربّراته
مُقنع ��ة لي�ص ��در االحت ��اد ق ��رار ًا ب�إعفاء
يون� ��س كي ال يتح ّم ��ل �أخطاء ما يجري
للمنتخ ��ب خارج املباري ��ات ،و�إذا كانت
غري ذلك تتم م�س ��اءَلة يون�س عن دوافع
غياب ��ه وعدم ممار�س ��ة مه ّمت ��ه يف هذه
اجلولة؟!
كل ذل ��ك يث ّب ��ت يف تقري ��ر للجن ��ة فنيّة
تتح ّم ��ل م�س� ��ؤولية قراره ��ا مب�ص ��ادقة
االحت ��اد ،وبعك�س ��ه ف� ��إن اجلماه�ي�ر ال
ترح ��م و�س ��يدفع االحت ��اد ثمن� � ًا باهظ ًا
با�س ��قاط الثق ��ة عن ��ه �إن جتاه ��ل �أزم ��ة
املنتخ ��ب الوطن ��ي وت ��رك لأدف ��وكات
حري ��ة مقاطع ��ة احل�ض ��ور يف بل ��د
الالعب�ي�ن �أ�س ��وة بجمي ��ع مدرب ��ي
منتخب ��ات املجموعت�ي�ن ،ولي� ��س زائر ًا
لهم يف عوا�صم املالعب البديلة!
لي�ست امل ّرة الأوىل التي مل تلحق كرتنا
بالقط ��ار املبا�ش ��ر املتجّ ��ه اىل نهائيات
ك�أ� ��س الع ��امل ،وعلين ��ا �أ ّال نفقد ال�س� � ّكة
امل�ؤدّية اىل مباراة امللحق الآ�سيوي ثم
الدويل ،فال�ش ��وط الث ��اين مع الإمارات
با�س ��تثناء ه ��دف التع ��ادل منحنا الأمل
ب�إمكاني ��ة تعدي ��ل م�س ��توى املنتخ ��ب
و�إنهاء املناف�سات بخري.

�إعالن مناق�صة حملية عامة �( /إعالن للمرة الأوىل)
م ( /املناق�صة املرقمة )2021/8 :
(جتهيز مولدة كهربائية عدد )1/

يسر (شركة النفط الوطنية  /شركة نفط الشمال) بدعوة اجملهزين الراغبني باالشتراك لتقدمي عطاءاتهم
لتجهيز (مولدة كهربائية نوع ديزل  Diesel Engine Generatorسعة  KAV 3000جهد ،HZ 50 ،PH 3
 V 11000عدد  1/املنشأ  )UK :وفق الشروط واملواصفات الفنية املدرجة في الوثيقة وحسب الشروط
االتية-:
 -1يتم طلب احلصول على وثائق املناقصة من (شركة نفط الشمال  /القسم التجاري – كركوك – عرفه)
من قبل املدراء املفوضني أو اخملولني الرسميني مبوجب وكالة صادرة من دائرة الكاتب العدل ،أو تخويل مصدق
من السفارة العراقية للشركات األجنبية على شكل قرص (.)CD
 -2سعر شراء وثيقة املناقصة ( )750.000سبعمائة وخمسون ألف دينار غير قابل للرد.
 -3تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات اخلبرة.
 -4على املشترك عند شراء وثيقة املناقصة تقدمي صورة ملونة من شهادة التأسيس للشركات العراقية أو
هوية غرفة التجارة نافذة وهوية الضريبية املوحدة وبالنسبة للشركات األجنبية الراغبة باملشاركة تقدمي
شهادة تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات  /وزارة التجارة.
 -5تقدمي كتاب عدم املمانعة باالشتراك في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون الى شركة نفط
الشمال (النسخة االصلية).
 -6تقدمي الهوية الضريبية املوحدة للسنة احلالية متضمنة الرقم الضريبي لالفراد والشركات وفي حالة
عدم تقدمي الهوية الضريبية املوحدة يستبعد من املناقصة.
 -7تقدمي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.
 -8تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة للشركات
القطاع العام تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان املالية اإلحتادي.
 -9تقدمي تأمينات أولية لضمان جدية املشاركة مببلغ ( )20.000.000عشرون مليون دينار على شكل صك
مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان (يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين مبلغ
اخلطاب رقما ً وكتاب ًة وذكر تاريخ النفاذية وشروطها والغرض من إصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة)
صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة ( )28ثمانية وعشرون يوما ً بعد انتهاء
فترة نفاذية العطاء قابلة للتمديد عدا املصارف (حتت التصفية واشراف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك
املركزي العراقي) وملزيد من املعلومات مراجعة البريد االلكتروني ( )cbi@cbi.iqالبنك املركزي العراقي دائرة
مراقبة الصيرفة.
 -10إيصال املادة الى مخازن شركة نفط الشمال  /كركوك .
 -11الكلفة التخمينية للمناقصة هي )1.306.000.000( :مليار وثالثمائة وستة ماليني دينار عراقي.
 -12يستبعد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه عن ( )%20 -+من الكلفة التخمينية.
 -13يتم قبول العطاءات املقدمة في عقود التجهيز وعقود اخلدمات غير االستشارية التي تقل عن ()%20
من الكلفة التخمينية شريطة ان يكون املناقص شركة مصنعة رئيسية او وكيال ً حصريا ً أو موزعا ً

اجلبوري يطالب ب�إنهاء جتريح العبي الوطني!
 بغداد  /املدى
�أع ��رب الرائ ��د ال�ص ��حفي الريا�ض ��ي عدن ��ان
اجلب ��وري ع ��ن �أمل ��ه يف �أح ��داث تغي�ي�رات
�س�ت�راتيجية عل ��ى منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم للمرحلة القادمة ت�ص ��حّ ح م�س ��اره الذي
ال يُر�ض ��ي اجلمه ��ور والإعالم بع ��د �أن �أكد يف
مبارات ��ه الرابع ��ة م ��ع الإم ��ارات ع ��ن وج ��وب
حتديث �صفوفه.
وق ��ال اجلب ��وري للم ��دى يف ات�ص ��ال هاتف ��ي
م ��ن امري ��كا ":للأ�س ��ف تنا�س ��ى اجلمي ��ع �أن
حم�ل�ات الت�س ��قيط احلاق ��دة والأناني ��ة املقيتة
الت ��ي �أظهره ��ا البع� ��ض يف مواق ��ع التوا�ص ��ل
الإجتماع ��ي بدافع انتق ��اد الالعبني كانت وراء
ا�ض ��عاف احلالة املعنوية له ��م وتو ّترهم داخل
امللعب وعدم تقدميهم العرو�ض اجليدة".
وا�ض ��اف �:أطال ��ب ب�إنهاء حمالت الإ�س ��اءة اىل
الالعب�ي�ن كونه ��م �أبن ��اء البل ��د ،وع ��دم جتريح
م ��ن مل ي� ��ؤ ِد واجبه ،هن ��اك طاق ��م تدريب يرى
م ��ن زاوي ��ة �أخرى ،ولدي ��ه خيارات ع� �دّة وهو

املح�ص ��لة يج ��ب احرتام
م�س� ��ؤول عنه ��ا ،ويف
ّ
اجلميع ف ُه ��م مي ّثل ��ون العراق ،و�أوكل ��ت اليهم
املهمّة وعند عودتهم تتم املكا�ش ��فة وامل�صارحة
عمّا جرى".
وت�س ��اءل اجلب ��وري ":اىل مت ��ى نبقى ن�س� � ّلط
ال�ض ��وء عل ��ى تع�ّث�ررّ املنتخ ��ب يف ت�ص ��فيات
املوندي ��ال  2022ويتك� � ّرر ذلك يف ت�ص ��فيات
 2026وهكذا  2030ونهمل الدور ال�س ��لبي
لل ��دوري املمت ��از يف عدم تهيئ ��ة الالعب اجليّد
فني� � ًا وبدني ًا وتكتيكي� � ًا؟ الأندية ال ُتبذل جهود ًا
كب�ي�رة م ��ن �أج ��ل �إع ��داد الالعب�ي�ن وغالب� � ًا م ��ا
يتم ّرنوا ل�س ��اعتني فق ��ط يف الي ��وم ،وهذا �أمر
خاطىء يحتاج اىل مراجعة تنظيمية جديدة".
وخت ��م اجلب ��وري �أن "املنتخ ��ب الأوملبي يقدّم
م�ستويات رائعة وجت ّلت قدرات �أكرث من العب
�ش ��اب فيه ميكنه من الدفاع ع ��ن املنتخب �إذا ما
مُنح الثقة والعناية ،ف�س � ّ�ن الثالثة والع�ش ��رين
ُيع ��د مثالي ًا لي ُّزجّ يف مناف�س ��ة تتط ّلب ال�س ��رعة
والروحية العالية والذكاء وكل ذلك متو ّفر لدى
العبي الأوملبي و�أن�صح باختيار عدد منهم".

جنم حممد� :أدفوكات مد ّرب متقاعد وغري متح ّم�س
للمونديال!
 بغداد  /املدى
�أكد جنم حمم ��د عبدالله وكيل �أعمال املدربني
والالعبني املعتمد من االحتاد الإنكليزي لكرة
الق ��دم ووكيل املباري ��ات املعتمد لدى االحتاد
ال ��دويل للعب ��ة ،ب� ��أن عملي ��ة اختي ��ار املدرب
الهولن ��دي دي ��ك �أدف ��وكات كان ��ت خاطِ ئة منذ
بدايته ��ا لع ��دم حتديد املوا�ص ��فات عرب ر�س ��م
ّ
خط ��ة كاملة م ��ن اللجن ��ة الفنية قب ��ل التعاقد
معه.
وق ��ال جنم للم ��دى �:أول نقط ��ة يف ّ
اخلطة �أن
يكون ا�سم عاملي و�س ّنه منا�سب ًا ،وال غبار على
تاري ��خ �أدف ��وكات العاملي لكنه متقاعد و�س� � ّنه
 74عام� � ًا ،بينم ��ا امل ��د ّرب املنا�س ��ب يج ��ب �أال
يتجاوز �س� � ّنه ال�س ��تني ،وثالث ًا مل يزر العراق
وي�شاهد الالعبني بعينه ،وطريقة املتابعة عن
بُعد ال متت ب�صلة ملهنة التدريب ،مع �أنه هناك
برامج عاملي ��ة تمُ ّكن �أي مدرب من حتليل �أداء
كل العب جيّد �أو �سيّئ ت�ساعد ُه على االختيار،
والنقطة املهمة الأخرى �أن االحتاد مل يُ�صارح
امل ��د ّرب ع ��ن �أعم ��ار الالعبني احلقيقي ��ة التي
تتجاوز العقد الثالث"!
و�أو�ض ��ح �أن "�إقالة كاتانيت�ش غري �صحيحة،
م ��ع �إين ل�س ��تُ مبداف � ٍ�ع عن ��ه ،وكن ��ت �أمت ّن ��ى
�أن يُعط ��ى ُرب ��ع م ��ا مت تخ�صي�ص ��ه لأدفوكات
كحواف ��ز ت�ش ��جيعية له ومل�س ��اعديه م ��ا يقرب
م ��ن  100الف ي ��ورو (مكاف�أة الف ��وز والت�أهل

اىل املوندي ��ال) وكذلك لالعب�ي�ن كونه يعرفهم
ولديه �أكرث من �س ��نتني ون�ص ��ف عمل ونتائج
و�إن ك ّن ��ا غري را�ض�ي�ن على �أ�س ��لوبه الف ّني �إال
�أن ذلك �أف�ضل من التعاقد مع مد ّرب مل يتع ّرف
عل ��ى العبين ��ا بع ��د م ��رور �أرب ��ع ج ��والت من
الت�صفيات"!
وت�س ��اءَل "م ��ا فائ ��دة وج ��ود �أدف ��وكات على
ر�أ� ��س القي ��ادة الفني ��ة للأ�س ��ود وه ��و فاق ��د
الرغبة بالعمل وال يعني له الت�أهّ ل اىل بطولة
املوندي ��ال ب�ش ��يء ،ب ��ل متحمّ�س �أ�ص�ل ً�ا ،لأنه
�أم�ضى �س ��نني طوا ًال يف مهنته ،و�أنزوى قبل
�س ��نتني يف بيته �س� ��أم ًا من التدري ��ب ،ولي�س
بو�س ��عه احل�ض ��ور اىل بغ ��داد حت ��ى �إنته ��اء
مهمّته �أو ما مت االتفاق معه يف وثيقة العقد".
وعن ج ��دوى اعتماد ت�ش ��كيلة املنتخ ��ب ،قال
"�آن الأوان ال�ستبدال بع�ض الالعبني� ،إذا ما
�أراد موا�ص ��لة طموحه باحل�صول على بطاقة
مُلحق ت�صفيات ك�أ�س العامل قطر ."2022
وتاب ��ع "يع ��اين منتخبنا من م�ش ��كلة ُ�ض ��عف
ال�ش � ّ�ق الدفاع ��ي ال ��ذي يتح ّم ��ل م�س� ��ؤولية
ت�سجيل �أكرث من هدف يف الت�صفيات ،وكذلك
غي ��اب املهاجم مب�س ��توى يون�س حممود �آخر
املهاجم�ي�ن الأ�ش� �دّاء يف تاري ��خ املنتخب ��ات
الوطني ��ة ،والب ��د م ��ن تكثي ��ف متابع ��ة املالك
امل�س ��اعد لالعب ��ي ال ��دوري الذي ��ن يواجهون
م�صاعب تكتيكية كبرية عند دعوتهم للمنتخب
لعدم ان�سجامهم مع �أ�سلوب املد ّرب".

Republic Of Iraq
Iraq National Oil Company
North Oil Company
)(State Company

معتمدا ً على ان يتم االلتزام بتقدمي حتليل سعري مقنع الى شركتنا التي تتولى دراسة املوضوع التخاذ
قرارها باملوافقة على قبول العطاء من عدمه.
ً
ً
 -14تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )90تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد.
 -15مدة التجهيز ( )60ستون يوماً.
 -16يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا ً من تاريخ مصادقة القسم القانوني على العقد أو أي تاريخ آخر
حسب طبيعة مواد املناقصة.
 -17يعقد املؤمتر الفني اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني اخلاصة باملناقصة في متام الساعة
( )12:00الثانية عشر ظهرا ً من يوم اخلميس املوافق  2021/10/14في قاعة السينما (عرفه).
 -18تاريخ غلق املناقصة في متام الساعة ( )12:00الثانية عشر ظهرا ً من يوم االحد املوافق.2021/10/31 :
 -19إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.
 -20تودع العطاءات في صندوق رقم ( )2اخلاص بالتجهيز احمللي الكائن في استعالمات (القسم التجاري)
في منطقة عرفة كركوك وقبل ( )12:00الساعة الثانية عشرة ظهرا ً يوم غلق املناقصة.
 -21ال يسمح بتقدمي العطاءات االلكترونية ،وميكن إستالم العطاءات عبر البريد املسجل على أن يؤمن
وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
 -22تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اجملهزين املشاركني.
 -23تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء أوراق املناقصة.
 -24الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -25في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبنودها سيتم
استبعاد عطاءه.
 -26للشركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني
املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة.
 -27جميع املواد اجملهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا ً بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.
 -28في حالة رفض املواد اجملهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل ( )15يوما ً اعتبارا ً من تاريخ تبليغ
بان املواد غير مطابقة للمواصفات املطلوبة.
 -29يجب أن تكون املواد اجملهزة خالية من أي تلوث اشعاعي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
 -30على الراغبني باملشاركة في املناقصة يتطلب تقدمي املستمسكات الثبوتية الى قسم حماية املنشآت
النفطية لغرض استحصال املوافقات األمنية قبل اإلحالة والتعاقد.
 -31تتحمل الشركة احملالة اليها املناقصة أجور النشر واالعالن.

(الق�سم التجاري)
(�شركة نفط ال�شمال)
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ام��ري��ك��ا وال�����ص��ي��ن وال�����س�لام ال��ع��ال��م��ي ال��ي��وم
ن�ص ��ت وثيق ��ة الدلي ��ل اال�س�ت�راتيجي امل�ؤق ��ت
للأم ��ن القوم ��ي الأمريكي ،الت ��ي اعلنتها ادارة
باي ��دن يف  3اذار  ،2021عل ��ى �ض ��رورة ان
تر�سم الواليات املتحدة م�ستقبل النظام العاملي
اجلدي ��د وان ال ترتدد يف ا�ستخ ��دام القوة عند
احلاجة للدفاع ع ��ن م�صاحلها احليوية .و ركز
التقرير على التهديدات ال�صينية لالمن الوطني
االمريك ��ي و عزوه ��ا اىل حم ��اوالت احل ��زب
ال�ش ��يوعي ال�ص ��يني ملد نفوذه عاملي ��ا و بلورة
من ��اخ دويل ل�ص ��احله و اح ��داث �ش ��روخا بني
وا�ش ��نطن و حلفائها لك�س ��ر حواج ��ز االتفاقات
التجاري ��ة الدولي ��ة لتعزي ��ز من ��و اقت�ص ��ادها
املتعاظم من ��ذ االزمة النقدية العاملية يف ٢٠٠٨
م�س ��تفيدة من الوفرة املالية غري امل�سبوقة التي
متلكه ��ا ال�ش ��ركات ال�ص ��ينية و اي�ض ��ا �س ��عيها
اىل التغلغ ��ل االقليم ��ي يف املحي ��ط اله ��ادي و
الهندي  .ومن اهداف ال�ص�ي�ن اي�ض ��ا التو�س ��ع
يف حتدي ��ث قاعدته ��ا التكنولوجية خا�ص ��ة يف
مه ��ارات االمتتة و الذكاء اال�ص ��طناعي و علوم
الروبوتات و اقامة اكرب بنك للجينات الب�شرية
يف الع ��امل .ولك ��ن مقاب ��ل ذل ��ك تواجه ال�ص�ي�ن
حتدي ��ات امنية يف ه ��وجن ك ��وجن و تايوان و
م�ش ��اكل حدودية مع الهند واليابان بينما تعمل
يف الوقت نف�سه على تعزيز عالقتها مع رو�سيا
و ال�س�ي�ر قدما لتنفيذ م�ش ��روع طري ��ق احلرير
ال�س ��تكمال هيمنتها االقت�ص ��ادية و ال�سيا�س ��ية
و الع�س ��كرية عل ��ى بل ��دان اجلن ��وب و القي ��ام
بخطوات من اجل التحول اىل املناف�س العاملي
االكرب يف جماالت القدرات النووية و الف�ض ��اء
حي ��ث ت�س ��عى اىل اقام ��ة حمط ��ة ف�ض ��اء خالل
ثالثة اعوام و مركز ابحاث روبوتي على القمر
و اي�ض ��ا تطوي ��ر قدراتها الرقمية يف الف�ض ��اء.
ال�سرباين .كما و تنظر االدارة االمريكية اي�ضا
و بقلق اىل اال�س ��تثمارات ال�ص ��ينية ال�ض ��خمة
يف ا�سراييل يف قطاعات التكنولوجيا الرقمية
املتطورة .
وي ��رى املراقبني ان هذه هي مو�ش ��رات لتحول
ه ��ام يف توازن الق ��وى الدويل وه ��و احد اهم
دواف ��ع ق ��رار الرئي� ��س باي ��دن الدراماتيك ��ي و
املث�ي�ر للجدل اىل مغ ��ادرة افغان�س ��تان و الذي
اعاد لالذهان االن�سحاب االمريكي من �سايغون
يف  ١٩٧٥و اعادة متو�ضع التواجد الع�سكري
االمريكي يف ال�شرق االو�سط و اتخاذ خطوات
�سيا�س ��ية حللحلة االو�ض ��اع يف ليبيا و �سوريا
و اليم ��ن و دع ��م التط ��ور النوع ��ي يف م�س�ي�رة
التطبي ��ع العربي ��ة اال�س ��رائيلية و ال ��ذي ين ��ذر
باعط ��اء ا�س ��رائيل دورا اقليميا جديدا تت�ض ��ح
ابع ��ادة بع ��د و يتزام ��ن م ��ع ت�ص ��عيد ال�ض ��غط
ال�سيا�س ��ي و االقت�ص ��ادي و الدبلوما�س ��ي و
االعالمي على ايران لوق ��ف برناجمها النووي
و احلد من متددها يف العراق و �س ��وريا و غزة
و لبنان و اليمن فهي كما يبدو ا�ص ��بحت حمور
ال�شر االقليمي احلايل .
و ق ��د لوحظ اي�ض ��ا �س ��عي ادارة بايدن االدارة
االمريكي ��ة اليجاد م�س ��ارات متنوعة لت�ص ��عيد
اخلالف ��ات و التوت ��ر م ��ع ال�ص�ي�ن.و يعتقد عدد

م ��ن املحلليل�ي�ن ان هدفها هو خلق �ش ��كل جديد
م ��ن اجواء ح ��رب باردة مع ال�ص�ي�ن و رو�س ��يا
مب ��ا ين�س ��جم مع خ�صو�ص ��يات الق ��رن احلادي
و الع�ش ��رين حل ��رف االنتب ��اه ع ��ن ف�ش ��لها يف
افغان�س ��تان و الع ��راق و اي�ض ��ا لتربير االنفاق
الع�س ��كري العايل و التحالفات اجلديدة ومنها
االتفاقي ��ة الأمني ��ة اجلدي ��دة ب�ي�ن الوالي ��ات
املتحدة وبريطانيا و�أ�سرتاليا.
وم ��ازال من ال�ص ��عب التكهن بابع ��اد و مدايات
هذا ال�صراع خا�ص ��ة وان ال�صني التي انتهجت
�سيا�س ��ة اقت�ص ��ادية مزدوج ��ة طابع را�س ��مايل
يعتمد االقت�ص ��اد احلر ويف نف� ��س الوقت دورا
لتدخل الدولة يف بع�ض املفا�صل االقت�صادية و
بقيادة احلزب ال�شيوعي ال�صيني حققت تفوقا
اقت�ص ��اديا و منوا مت�ص ��اعدا امتد اىل جماالت
كانت تعتربه ��ا الدول الرا�س ��مالية املتطوره و
لعقود حكرا عليها و ا�س ��تثمرت مئات املليارات
ل�ش ��راء �ش ��ركات و ا�س ��تثمارات يف الع ��امل و
بالتحديد ال�شركات ال�ضخمة يف اوروبا و التي
انخف�ضت ا�سهمها ب�شكل حاد بعد اجلائحة اىل
حد ان احد امل�س ��تثمرين الكب ��ار لويد ويرب يف
قط ��اع اخلدم ��ات و الرتفي ��ه طال ��ب احلكوم ��ة
الربيطانية بالتدخل الن قطاع امل�سرح الغنائي
ال ��ذي يدر ارباحا تقدر بالباليني من الدوالرات
�سنويا مهدد بان يكون مملوكا كليا لل�صني
كما و جنحت يف ا�ستقطاب  ١٣٨بلدا للم�شاركة
يف م�ش ��روع طريق احلرير الذي يربط ال�صني
بافريقي ��ا وا ورب ��ا بريا و بحري ��ا و التي يعتقد
انه ��ا واح ��دة من اه ��م االعرتا�ض ��ات االمريكية
�ض ��د االتفاق ��ات ال�ص ��ينية م ��ع بع� ��ض ال ��دول
العربية ومنها العراق  .وركزت ال�ص�ي�ن اي�ض ��ا
على اال�س ��تثمارات لتطوير و ادارة املواين يف
بل ��دان عدة ويقدر عدده ��ا ب  ٩٥ميناء ٢٢منها
يف اوروب ��ا و  ٢٠يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط و التي
يخ�ش ��ى انها ذات هدف ا�سرتاتيجي امني اكرث
منها مايل و ت�شكل تهديد للم�صالح االمريكية
و للت�صدي لهذا العمالق ال�صيني نوعت امريكا
�إجراءاته ��ا و الياتها حت ��ت ذريعة حماية االمن
القوم ��ي ولك ��ن اله ��دف احلقيق ��ي هو ال�س ��عي
ال�س ��تمرار الق ��رن االمريك ��ي الذي ت�ش ��كل بعد
انهي ��ار االحت ��اد ال�س ��وفيتي وب ��روز القط ��ب
االوح ��د و ال ��ذي يت ��اكل تدريجي ��ا االن بفع ��ل
ال�ض ��غوط ال�سيا�س ��ية و االقت�ص ��ادية و املالي ��ة
الداخلي ��ة واخلارجية خا�ص ��ة وان كعب اخيل
امريكا هي االزمة املالية القت�ص ��ادها و الدوالر
ال ��ذي يفتق ��د اىل الغط ��اء مقاب ��ل االحتياط ��ي
امل ��ايل ال�ص ��يني الذي مل ي�ش ��هده العامل �س ��ابقا
بينما ي�ض ��ع ت ��وازن الرعب العامل ��ي النووي و
احل ��راري خطوطا حمراء م ��ن احتماالت حرب
عاملية �ش ��املة يخ�س ��ر فيها العامل و يهدد جممل
الب�شرية بالفناء
و من االجراءات الت ��ي اتخذتها ادارتي ترامب
وبايدن �ضد ال�صني هو فر�ض عقوبات جتارية
�ضدها و غلق القن�صليات املتبادل و ا�ستعرا�ض
للق ��وة عرب ار�س ��ال حام�ل�ات للطائ ��رات متخر
البحار اال�س ��يوية  .ومن املعروف ان �ش ��كاوى
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االدارة االمريكي ��ة املعلن ��ة لي�س ��ت جدي ��دة و
تتلخ� ��ص مبعامل ��ة ال�ص�ي�ن لتاي ��وان و حقوق
االقلية امل�سلمة االويغور و اخلالف حول بع�ض
اجل ��زر و احل ��دود املائية يف البح ��ر اجلنوبي
ال�ص ��يني و قم ��ع املتظاهري ��ن يف هوجن كوجن
و اتهام ��ات اخرى بخرق االتفاقات التجارية و
حقوق امللكية يف جماالت التكنولوجيا الرقمية
و احلذر من ا�س ��تخدام تكنولوجيا االت�صاالت
للجيل اخلام�س الذي تقوده هيوي.
ولك ��ن يف ذات الوق ��ت تواج ��ه ال�ص�ي�ن اي�ض ��ا
حتديات كب�ي�رة كجزء من اال�ش ��كالية البنيوية
لالقت�ص ��اد الرا�س ��مايل املع ��ومل حيث ت�ص ��اعد
القل ��ق يف ا�س ��واق امل ��ال العاملي ��ة م ��ن احتمال
افال� ��س �ش ��ركة ايفرجران ��د وه ��ي م ��ن اك�ب�ر
ال�شركات ال�صينية يف العقارات الذي قد يودي
اىل انهيارات يف اال�س ��واق املالي ��ة العاملية كما
ح ��دث يف امري ��كا ع ��ام  ٢٠٠٨عندم ��ا افل�س ��ت
�ش ��ركة ليم ��ان ب ��روذرز و التح ��دي الث ��اين هو
ال�ص ��راع داخ ��ل احلكوم ��ة ال�ص ��ينية حول بني
من يريد فك ارتباط ال�ص�ي�ن بالواليات املتحدة
الأمريكية و اخرين ترتبط م�صاحلهم بالتعاون
االقت�ص ��ادي مع الواليات املتح ��دة الأمريكية و
الذي يجد �ص ��دى ل ��دى ال�ص ��ناعيني يف امريكا
واورب ��ا ال�س ��تفادتها من ال�ص ��ناعات ال�ص ��ينية
التي تتمي ��ز برخ�ص االي ��دي العاملة و ووفرة
املواد االولية و عدم و جود اجراءات مت�ش ��ددة
حلماية البيئة و متطلبات ال�ص ��حة و ال�س�ل�امة

الريا�ض للكتاب ..اجلواهري حا�ضر ًا
معر�ض ِ ّ

للعامل�ي�ن فمثال معظم ال�ص ��ناعات االلكرتونية
لل�شركات االمريكية العمالقة و يف مقدمتها ابل
ت�ص ��نع يف ال�ص�ي�ن او يف جنوب �ش ��رقي ا�سيا
اىل الدرج ��ة التي تطورت يف ال�ص�ي�ن مهارات
يف التقنيات و ال�صناعات الرقمية
فمث�ل�ا احتك ��رت �ش ��ركتان �ص ��ينيتان كبريتني
براءات اخرتاع تقنيات مهمة لتطوير �صناعات
اجلي ��ل اخلام� ��س لالت�ص ��االت .ام ��ا التح ��دي
الثال ��ث و املهم جدا هو النق�ص احلاد يف الفحم
والكهرباء و م�صادر الطاقة يف ال�صني.
ولك ��ن اليكتم ��ل التحلي ��ل ب ��دون اعتب ��ار لدور
العامل ال�ش ��عبي ال�ض ��اغط داخل امريكا نتيجة
القل ��ق و اال�س ��تياء م ��ن ا�س ��تمرار احل ��روب
االمريكي ��ة ط ��وال الع�ش ��رين �س ��نة املا�ض ��ية و
خا�ص ��ةاحتالل الع ��راق الذي يعت�ب�ر ثاين اكرب
نك�سة ع�س ��كرية لها بعد فيتنام .مما �شكل عائقا
جمتمعي ��ا ام ��ام ا�س ��تمرار االنفاق عل ��ى برامج
الت�س ��ليح الع�س ��كرية العمالقة و الذي له اهمية
اقت�ص ��ادية لتن�شيط دورة االقت�ص ��اد االمريكي
و التي تق ��در بحدود  ٧٠٠مليار دوالر �س ��نويا
و�سيا�سيا اي�ض ��ا كي توا�صل االدارة االمريكبة
اال�ستمرار يف الهيمنة على امل�شهد العاملي ومن
هنا جاءت كما يعتقد البع�ض ب�ض ��رورة وجود
عدو جديد عاملي على غرار االحتاد ال�س ��وفيتي
ال�سابق يربر املزيد من االنفاق على ال�صناعات
الع�سكرية و التي هي بحدود  ٧٠٠مليار دوالر
�س ��نويا و تكاليف مئات من القواعد الع�سكرية

يف خمتلف انحاء العامل و التي اكرث ربحية من
ال�صناعات املدنية ال�سلمية.
عامل �ض ��اغط اي�ض ��ا هو وجود بع�ض قطاعات
االقت�ص ��اد و ال�ص ��ناعيني يف امري ��كا الت ��ي
تنظ ��ر اىل ال�ص�ي�ن ك�ش ��ريك اقت�ص ��ادي فالعامل
بع ��د اجلائح ��ة يتطلب اكرب ق ��در م ��ن التعاون
العامل ��ي و العمل امل�ش�ت�رك اليج ��اد حلول فعالة
مل ��ا يواج ��ه الب�ش ��رية م ��ن حتدي ��ات مل تت�ض ��ح
ابعاده ��ا الطويلة االمد و الت ��ي قدد تهدد بقائها
و انقرا�ض ��ها بعيدا عن من ��اخ احلرب الباردة و
�سباق الت�سلح النووي و التقليدي و املغامرات
الع�س ��كرية الت ��ي كلف ��ت االقت�ص ��اد االمريك ��ي
تريليونات الدوالرات  ،اال انهم الي�شكلون ثقال
يف القرار ال�سيا�س ��ي و االقت�ص ��ادي االمريكي
حيث مايزال االقت�ص ��اد ال�ص ��ناعي الع�س ��كري
احلج ��م االك�ب�ر تاث�ي�را �سيا�س ��يا وان االرب ��اح
الطائلة التاتي من فر�ص ال�سالم بل من خو�ض
احلروب و النزاعات
مما يث�ي�ر قلق القاع ��دة االنتخابية الريفية يف
امريكا الن ال�ص�ي�ن ت�ش�ت�ري الفائ�ض االمريكي
من املنتجات الزراعية واي�ض ��ا يف دعم ال�ص�ي�ن
لقط ��اع الرتبية و التعلي ��م اجلامعي يف امريكا
نتيج ��ة تواجد االالف م ��ن الطلبة ال�ص ��ينني و
هو دع ��م مايل الميكن تعوي�ض ��ة القت�ص ��اديات
التعليم العايل االمريكي و الذين بدونه �ستغلق
اع ��داد كب�ي�رة م ��ن اجلامع ��ات االمريكي ��ة التي
تعتمد على اجورهم الدرا�س ��ية ل�ض ��مان توازن
ميزانيتها املالية
 .و م ��ن العوام ��ل االخ ��رى املهمة اي�ض ��ا تزايد
ن�ض ��االت الب�شر و خا�ص ��ة ال�ش ��باب و الن�ساء.
املجتمعي ��ة يف الع ��امل م ��ن اج ��ل ق�ض ��ايا ته ��م
الب�ش ��رية مث ��ل التغ�ي�ر املناخ ��ي و درء خط ��ر
احل ��روب و التدخ ��ل يف �ش� ��ؤون ال�ش ��عوب و
اي�ض ��ا ف�ش ��ل االطروحة الليربالية اجلديدة من
ان االزده ��ار االقت�ص ��ادي �س ��يجلب املزي ��د من
اال�ستقرار و الدميقراطية على الطراز الغربي
ب�س ��بب ه ��ذه العوامل ي ��رى بع� ��ض املحلليلني
�صعوبة التنبوء بال�شكل الذي �ستتخذه احلرب
الب ��اردة اجلدي ��دة الن الع ��امل مي ��ر بتغ�ي�رات
جذري ��ة يف �س ��ياق ت�ش ��كل نظ ��ام عامل ��ي جديد
بينم ��ا حت ��اول ادارة بايدن ر�س ��م �س ��ياقاتها و
واولوياتها ومالمح مذهب بايدن يف ال�سيا�سة
اخلارجية و تفعيل القدرات الع�س ��كرية و �شكل
التحالف ��ات الدولي ��ة واالقليمي ��ة مث ��ل النات ��و
ملواجهة التحديات مابعد افغان�ستان.
و و�ص ��ل ال�ص ��راع االمريك ��ي ال�ص ��يني اىل
املوق ��ف م ��ن اجلائح ��ة فف ��ي  ٢٥اب ٢٠٢١
ا�ست�ض ��افت �إدارة العالقات اخلارجية باللجنة
املركزية للحزب ال�شيوعي ال�صيني م�ؤمترا عن
ملف تتبع فريو�س كورونا امل�ستجد عرب من�صة
االت�ص ��ال املرئ ��ي مب�ش ��اركة ممثل�ي�ن لأح ��زاب
ومنظمات عربي ��ة  ،من بينها الع ��راق كرد على
الت�ص ��ريحات الغربية عن ت�سرب الفريو�س من
خمترب ووه ��ان وم�س ��اعيها الرامية لت�س ��يي�س
هذه الق�ض ��ية و للتالعب بالر�أي العام وت�شويه
احلقائق عرب ت�س ��ريب معلومات ا�ستخباراتية

�شغف امل�ساواة

 ر�شيد اخل ّيون
َ
�شرف يف معر�ض
كانت ثقافة العِ راق
�ضيف ٍ
ال ِّريا�ض ال� � ُّدويل للكتاب( ،)2021ح�ض ��ر
وف ��د ثق ��ايف ،مِ ن �ش ��عراء و�أدب ��اء وفنانني
ودور ن�شر ،تتقدمها �إحدى �أقدم دور الن�شر
ببغداد «مكتبة ال َّنه�ضة»(ت�أ�س�ست .)1957
مل تفت يف ع�ضودهم املوجعات املتالحقة،
قدم ��وا نتاج� � ًا �س ��ر املحب�ي�ن له ��ذا البل ��د
العِ ري ��ق ،والقول للميعة عبا�س عمارة(ت:
« :)2021لأن ال َعراق� � َة معن ��ى العِ ��راق/
ويعن ��ي التَّبغدد عز ًا وجاه ��ا» .ال �أذكر ذلك
لتع�ص ��ب بلداين ،و�إن كان هذا َّ
ال�ضرب مِ ن
ال�سماحة� ،إمنا العِ راق
التَّع�صب ُيعد ذرو َة َّ
ال ي�س ��تحق ما عُبث و ُيعبث ب ��ه .كان زوار
املعر� ��ض يتوجه ��ون �إىل ال ّرك ��ن العِ راقي،
ت�س ��بقهم عناوين جم�ل�ات وم�ؤلفات تربت
�أجي ��ال عليها ،وكانت �ش ��هرة م�ؤرخ ال َّلحن
العراق ��ي �س ��عدي احلديث ��ي ،ال ��ذي زان
املعر�ض بوجوده وندوته ،قد �سبقته.
ال�س� ��ؤال الأول ع ��ن دي ��وان حمم ��د
كان َّ
مه ��دي اجلواه ��ري(ت�( ،)1997 :س ��تة
جمل ��دات) ،طبعت ��ه وزارة ال َّثقاف ��ة حديث ًا.
مع ندوة �ش ��اركت فيها جنلة َّ
ال�شاعر خيال
اجلواهري ،وزهري اجلزائري ،وم�ؤيد �آل
�صوينت ،وب�شرى املو�س ��ى و�أدارها خالد
الغ ��ازي .فاجلواهري لي� ��س ظاهرة عابرة
يف ال َّثقافة ِّ
وال�ش ��عر العربيني ،و�إن ن�سيت
ف�ل�ا �أن�س ��ى تق ��دمي َّ
ال�ش ��اعر والأكادمي ��ي
ال�س ��وداين جيل ��ي عب ��د ال َّرحم ��ن ل ��ه ،يف
ُّ

�أم�س ��ية بع ��دن( ،)1983حينم ��ا ق ��ال�« :إذا
كانت َّ
ال�ش ��م�س والقمر ظاهرت�ي�ن للطبيعة
فظاهرة اجلواهري يف ِّ
ال�شعر بحجمهما».
مل يتوقع العديد ممِ ن �ضمه الوفد ال َّثقايف،
�أن يك ��ون للثقافة العراق َّي ��ة ّ
كل هذه املنزلة
يف نفو� ��س َّ
ال�س ��عوديني .مفهوم ًا
ال�ش ��باب ُّ
�أنَّ َم ��ن تعل ��م يف اجلامع ��ات العراق َّي ��ة �أو
عا� ��ش هن ��اك ،يحم ��ل التقدي ��ر له ��ذا البلد،
ال�ش ��باب َّ
العجب مِ ن َّ
وال�ش ��ابات ،وهم
لكنَّ
َ
مِ ��ن والدات ف�ت�رة االنقط ��اع( 1990وم ��ا
بعده ��ا) ،م ��ازال العِ ��راق يف �أذهانهم يبث
التح�ض ��ر والألق الأدبي وال�شعري� .شباب
ال�ص ��حوة الديني ��ة
�س ��عوديون �أرهقته ��م ّ
بخطابها وت�س ��لطها عليهم ،لكنها مل تتمكن
مِ ن م�صادرة عقولهم ،حتَّى �أخذوا يبددون
ظالمها� ،ض ��من التغيري اجلذري املتالحق
ببالدهم.
باملقابل عا�ش ال�ش ��باب العِ راقيون ،ومنهم
َم ��ن ح�ض ��ر معر� ��ض الكتاب ،حتت ق�س ��وة
احلروب واحل�ص ��ار واحلملة الإميانية ثم
ت�سلط الأحزاب الدينية ،فقدوا مِ ن �أترابهم
اغتيا ًال وخطف ًا باملئات ،ومن الب�ؤ�س �أ�صبح
الإرهاب ��ي و�ض ��ابط ال�ش ��رطة واجلي� ��ش
وزرا ًء للثقاف ��ة ،لكنَّ ّ
كل ذلك مل يجفف بذرة
التَّنوير يف عقولهم ،والوزارة اليوم تعمل
بني الألغ ��ام ،جاهدة ليحل العِ ��راق املنزلة
التي يحظى بها ثقافي ًا.
�أع ��ود �إىل الغائ ��ب احلا�ض ��ر اجلواه ��ري،

مل يح�ض ��ر بطبع ��ة ديوان ��ه ،وال الن ��دوة
الت ��ي قدمت ما ال ُي�س ��تغنى عنه ،فح�س ��ب،
�إمن ��ا كان حا�ض ��ر ًا يف اجلدل ال ��ذي �أثاره
املهتمون ب�شعره داخل املعر�ض.
قل ��ت� :أح�س ��ب اجلواهري عندم ��ا يحتفي
ب�شخ�ص َّية ،ي�ستغني املتلقي مبا قاله عنها،
�ري� ،أغنانا عن
فعندم ��ا رثى �أبا العالء املع � َّ
أو«�س ��قط الزَّند»،
قراءة «لزوم ما اليلزم»ِ � ،
ا�س ��تعر�ض خال�صة فكره يف ق�صيدته «قف
باملع ��رة»( )1944ومنه ��ا البيت امل�ش ��هور:
«لث ��ورة الفك � ِ�ر تاري � ٌ�خ يحدثنا /ب� ��أنَّ �ألف
�يح دونها ُ�ص ��لبا» .و�إن رث ��ى معروف
م�س � ٍ
ال ُّر�ص ��ايف نفه ��م عقيدة الأخ�ي�ر يف تعظيم
ال ِّدي ��ن ،ب�إبعاده عن امل�ص ��الح واخلرافات:
«�أنك ��رتَ �أنَّ ال ِّدي ��ن /مل ي�ب�رح مليئ� � ًا
�ور /الله عندك رم ُز� /سعادة اجلمع
بالق�ش � ِ
�ر»(� .)1950أتيتُ به ��ذا ال َّثنائي لأنَّ
الغف�ي ِ
ال ُّر�ص � َّ
�ري ع�ص ��ره ،وعلي ��ه
�ايف مث � َ�ل مع � َّ
�ش ��يد �أفكاره ،وقد �س ��ماه بـ«�شاعر الب�شر»،
و«�ش ��اعر اخلل ��ق» ون ��اداه بـ«�أبتي»(كتابه
َّ
ال�شخ�ص ��ية املحمد َّي ��ة) ،واالثن ��ان اِبتلي ��ا
بالتَّكفري والتَّف�سيق.
نع ��م� :إذا ح�ض ��رت ال ّثقاف ��ة ب�إن�س ��انيتها
ورقيها ،اِن�س ��حب ال ِّرياء ال ِّديني واملذهبي
خم ��ذو ًال ،وه ��ذا يتحق ��ق عندما ال تخ�ش ��ى
ال َّدول ��ة العابث�ي�ن مبواطنيها با�س ��م ال ِّدين
بال�س ��عود ّية،
واملذه ��ب ،وه ��ذا ما يج ��ري ُّ
ونرجوه للعراق �أي�ض ًا.

 جان بابتي�ست نوي*
ترجمة :عدوية الهاليل

مفربك ��ة بينما تتجاهل ا�س ��تنتاج تقرير البحث
امل�شرتك بني ال�صني ومنظمة ال�صحة العاملية.
وق ��د امتد هذا اجلدل حول ال�ص ��راع االمريكي
ال�ص ��يني اىل االو�س ��اط االكادميي ��ة اي�ض ��ا
 ،فمث�ل�ا كت ��ب �س ��تيف ج ��ان مق ��اال يف جمل ��ة
الق�ض ��ايا الدولية التي ي�ص ��درها جامت هاو�س
يف لن ��دن مقاال يتناول مقاربة ف ��خ توكيديد�س
٤٦٠( Thucydidesق م  ٣٩٥ -ق م)
وكان م�ؤرخ ��ا يوناني ��ا وم�ؤل ��ف تاريخ احلرب
البلوبنزية الت ��ي دارت يف القرن اخلام�س قبل
امليالد بني ا�سربطة و اثينا و يرى العالقات بني
الأمم مبنية على القوة ولي�س احلق و خال�ص ��ة
راي ��ه ان ب ��زوغ ق ��وة جديدة يب ��ث اخلوف يف
قلب القوة القدمي ��ة و يجعل من احلرب حتمية
ب�س ��بب تنامي قوة اثينا واخلوف الذي �س ��ببه
يف ا�س�ب�رطة والتي مت حتديث ��ا بنظرية عرفت
با�س ��م  ،،انتق ��ال القوة ،،التي ت ��رى ان خماطر
احلروب تزيد عندما ت�ص ��ل قدرات قوة نا�ش ��ئة
اىل م�س ��توى او اعلى من قوة مهيمنة و�س ��بب
ذل ��ك هو حت ��ول يف موازي ��ن الق ��وة و تقلي�ص
الفج ��وة بينهم ��ا ولكنها مع ذل ��ك مازالت جمرد
مفهوم نظري وبحاجة اىل مزيد من البحث.
ولك ��ن ه ��ذه االج ��واء الدولية امل�ش ��حونة تعيد
بنا اىل مرحلة مابعد االنت�ص ��ار التاريخي على
الفا�ش ��ية يف احل ��رب العاملية الثاني ��ة و مذهب
تروم ��ان الذي كان يعتم ��د على ت�ش ��ديد العداء
لالحت ��اد ال�س ��وفيتي و حما�ص ��رته و ت�ص ��عيد
االنف ��اق الع�س ��كري و التدخ ��ل املبا�ش ��ر �ض ��د
االنظم ��ة و احل ��ركات الدميقراطية و ت�ص ��نيع
ا�س ��لحة الدمار ال�ش ��امل التي ا�س ��تخدمت �ض ��د
اليابان مع م�س ��اعي لعرقل ��ة اية حماوالت لنزع
ال�س�ل�اح .وال ��ذي ادى اىل ردود فع ��ل عاملي ��ة و
توقيع اكرث من ن�ص ��ف مليار �شخ�ص على نداء
ا�ستوكهومل الذي يطالب بح�ضر ا�سلحة الرعب
و االب ��ادة اجلماعي ��ة يف  ١٩٥٠وكان اول
املوقعني جوليو كوري و ا�ص ��بح منا�ض�ل�ا �ضد
ن�شر ال�سالح النووي واول ري�س ملجل�س ال�سلم
العاملي  .ولكن ومنذ ت�س ��عينات القرن املا�ض ��ي
و بعد انهيار النظام اال�ش�ت�راكي القائم الباردة
تراجعت ن�شاطاته و انح�سر دوره وعلى الرغم
م ��ن حماول ��ة مراجع ��ة براجم ��ه و هيكليته يف
م�ؤمت ��رات اثين ��ا و كاراكا� ��س ( )٢٠٠٨و نق ��ل
مركزه اىل اثينا اال انها مل ترتقي اىل امل�ستوى
املطلوب و بقى الطابع ال�سيا�س ��ي الغالب عليها
مقارنة بحركات جمتمعية جديدة ن�شطة ظهرت
منها مث�ل�ا الدفاع عن البيئة الت ��ي انخرط فيها
املالي�ي�ن و خا�ص ��ة م ��ن ال�ش ��باب و ا�س ��تخدام
من�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي الغرا� ��ض
التوعية و التح�شيد و التنظيم.
ان تعم ��ق ازم ��ة اخل�ل�اف االمريك ��ي ال�ص ��يني
و ت�ص ��عيد حم ��ى الت�س ��لح خا�ص ��ة ا�س ��لحة
الدمار ال�ش ��امل و نقله اىل الف�ض ��اء و موا�صلة
التدخالت الع�س ��كرية تهيء ار�ضية مو�ضوعية
النطالق ��ة نوعي ��ة جديدة حلركة ن�ش ��طة للدفاع
ع ��ن ال�س ��لم العاملي ودرء خماطر ح ��رب نووية
�شاملة تدمر االر�ض و انقرا�ض الب�شرية

تعت�ب�ر الدميقراطية هدفا جديدًا ي�ص ��بو الي ��ه النا�س يف احلياة ال�سيا�س ��ية
 ،لكنه ��ا � ً
أي�ض ��ا مفهوم �آخ ��ر للعدالة وامل�س ��اواة .ولأن امل�س ��اواة هي العاطفة
ال�س ��ائدة  ،وامل�س ��اواة ه ��دف للكثريين فقد و�ص ��لنا �إىل النقط ��ة التي نعترب
فيها �أن �أي تفاوت هو بال�ض ��رورة ظلم ويجب بالتايل ت�ص ��حيحه .لكن عدم
امل�س ��اواة �أمر طبيعي .ف�إذا كان الب�ش ��ر مت�س ��اوون من وجهة نظر كرامتهم ،
ف�إنهم من وجهة نظر مواهبهم غري مت�ساوين جذريًا.
عدم امل�ساواة هي حقيقة فقد كان موزارت عبقريا مو�سيقيا يف �سن اخلام�سة
 ،يف ح�ي�ن �أن الآخري ��ن  ،على الرغم من تلقيه ��م درو�س العزف على البيانو ،
فقد كانوا بالكاد يرتقون اىل م�ستوى فوق املتو�سط .كما ان بودلري ورامبو
وبرو�س ��ت هم كتاب عبقريون وهنالك �آخرون لي�سوا كذلك ،والقائمة تطول.
وهك ��ذا يب ��دو الأم ��ر طبيعيًا  ،ومع ذلك ف�إن �ش ��غف امل�س ��اواة ي�ش ��غل العامل.
وهنالك �ش ��يء �ش ��يطاين حول ال�سعي لتحقيق امل�س ��اواة ب�أي ثمن .وقد ذكر
الكاتب الرو�سي ال�شهري دو�ستوف�سكي ذلك يف احدى رواياته م�شريا اىل ان
كل ف ��رد من �أفراد املجتمع البد ان تكون عين ��ه على الآخرين  ،فاجلميع عبيد
ومت�س ��اوون يف العبودي ��ة بينما يختلفون يف م�س ��توى الثقافة واملوهبة اذ
الميكن الو�ص ��ول اىل م�س ��توى علمي عال اال للذكاء االعلى  ،ولي�س ��ت هنالك
حاجة اىل ذكاء �أعلى  ،فلطاملا ا�س ��توىل رجال ال�شهادات العالية على ال�سلطة
وكانوا طغاة وقد ت�سببوا دائمًا يف �ضرر �أكرب من نفعهم ؛ لذا يتم طردهم �أو
�إعدامهم .اذن يجب �أن يكون العبيد مت�ساوين ،وبدون ا�ستبداد مل يكن هناك
حرية حتى الآن ال حرية  ،ولكن يجب �أن يكون هناك م�ساواة يف املجتمع!
ارى انه يجب �أن يت�ساوى اجلميع يف عبودية اجلهل  ،لأن امل�ساواة ال ميكن
حتقيقها �إال يف �إطار خف�ض املعرفة ،و�أعتقد �أن القوانني هي عمل الأ�ض ��عف
والأكرث عددًا بجعلهم يفكرون فقط يف �أنف�سهم وم�صاحلهم ولإخافة الأقوى
 ،الذين قد يت�س ��لطون على الآخرين  ،ومينعونهم من الو�صول �إىل ذلك  ،كما
مت�ساو لديهم .لهذا
�أعتقد �أن اال�ش ��خا�ص اال�ضعف �س ��عداء جدًا لأن كل �شيء
ٍ
ال�سبب  ،يف نظام القانون  ،من الظلم وال�سوء حماولة التغلب على الآخرين
 ،مبا يطلق عليه (الظلم)  ،حيث ان �س ��يادة العدالة البد ان تكون هي الأقوى
..
على �سبيل املثال � ،إذا �سعى املرء �إىل بناء مدر�سة املعرفة  ،فال ميكن �أن تكون
�س ��وى مدر�سة لعدم امل�س ��اواة و�ستكون هذه املدر�س ��ة عادلة  ،لأنها �ست�سمح
للأف�ض ��ل بالنجاح .و�س ��يكون من العدل عمل ذلك � ً
أي�ض ��ا لأنه �سيمكن للطالب
املوهوب�ي�ن تقنيًا التفوق يف تلك املجاالت .ولكن ذلك �س ��يكون غري متكايفء
من �أجل الإن�صاف فكل ما ن�سعى �إليه هو امل�ساواة ولي�س العدالة.
امل�ساواة اذن هي ال�شيطان الذي الي�ؤمن باحلب او احلرية ويحتقر الطبيعة
–�أي احلقائق واالحداث –واجلمال بالن�سبة له هو جمرد وهم وهويف�ضل
ال�ض ��حك عل ��ى احلياة بد ًال م ��ن تطويرها ويرف�ض املواهب بد ًال من �ص ��قلها.
�إنه �ش ��يطان ال�س ��خرية الذي يطغى على �س ��اعات من الأم ��ل وامللذات .وهذا
ال�ش ��يطان هو �س ��بب اخلراب املنتظم واملتعدد اما تطوير ال�شغف القائم على
امل�س ��اواة فه ��و تطوي ��ر لل�ض ��عف� ،أي منح االمتي ��از للأرواح ال�ض ��عيفة على
ح�ساب النفو�س القوية بهدف حتقيق امل�ساواة ..
* م�ؤرخ وكاتب فرن�سي
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بينها لمخرجة من العراق

ملتقى القاهرة ال�سينمائي يختار  15م�شروع ًا للم�شاركة في ن�سخته الثامنة
متابعة المدى

�أعل ��ن ملتق ��ى القاه ��رة ال�سينمائ ��ي ع ��ن
اختي ��ار  15م�شروع� � ًا روائي� � ًا ووثائقي� � ًا
طوي�ل ً�ا يف مرحلت ��ي التطوي ��ر وم ��ا بع ��د
الإنت ��اج ،للم�شارك ��ة يف ن�سخت ��ه الثامن ��ة
املق ��رر �إقامته ��ا يف �إط ��ار �أي ��ام القاه ��رة
ل�صناع ��ة ال�سينم ��ا بال�شراك ��ة م ��ع مرك ��ز
ال�سينما العربية� ،ضم ��ن فعاليات الدورة
ال� �ـ 43من مهرج ��ان القاه ��رة ال�سينمائي
ال ��دويل (من  26نوفمرب /ت�شرين الثاين
�إىل  5دي�سمرب /كانون الأول).
وقد تقدم للم�شارك ��ة يف ن�سخة هذا العام
�أك�ث�ر م ��ن  110م�شروع ��ات م ��ن خمتلف
�أنحاء الع ��امل العربي ،ليك ��ون واحد ًا من
�أ�ضخ ��م الأرق ��ام الت ��ي ا�ستقبله ��ا ملتق ��ى
القاه ��رة ال�سينمائ ��ي من ��ذ ت�أ�سي�س ��ه،
ل�ص َّناع
ووقع االختي ��ار على م�شروع ��ات ُ
الأف�ل�ام املرموق�ي�ن لين ��ا �سويل ��م و�س�ؤدد
كع ��دان ومه ��دي الرب�ص ��اوي ،بالإ�ضاف ��ة
�إىل الواعدي ��ن عهد كام ��ل وفريدة زهران
و�أده ��م ال�شري ��ف ،و�آخري ��ن م ��ن خمتلف
�أنحاء العامل العربي.
ويعل ��ق حمم ��د حفظ ��ي رئي� ��س مهرج ��ان
القاه ��رة ال�سينمائ ��ي عل ��ى امل�شروع ��ات

املخت ��ارة قائ ًال «هذا العام ،ا�ستقبل ملتقى
القاه ��رة ال�سينمائ ��ي ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن
امل�شروعات ذات اجل ��ودة الفنية الكبرية،
ومعظمه ��ا كان الأعمال الأوىل ل�صانعيها،
هذا بالت�أكي ��د يعك�س كم ال�شغف واملثابرة
الت ��ي ميتلكه ��ا ُ�ص َّن ��اع الأف�ل�ام ال�شب ��اب
يف الع ��امل العرب ��ي ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ث ��راء
الق�ص� ��ص الذي ��ن يرغب ��ون يف حكيها من
خالل �أفالمهم».
وي�ضي ��ف �ش ��ادي زين الدي ��ن مدير ملتقى
القاه ��رة ال�سينمائ ��ي «ن�سب ��ة كب�ي�رة م ��ن
الأف�ل�ام املخت ��ارة ه ��ذا العام تنتم ��ي �إىل

عن م�سل�سل (�ضربة زاوية) ..ما ميكن البوح به من احلقيقة

رأي:
نهار ح�سب اهلل

عُ ر�ض م�ؤخراً امل�سل�سل العراقي (�ضربة
زاوية) ت�أليف حممد خما�س� ،إخراج عالء
الأن�صاري ،بطولة ذو الفقار خ�ضري� ،أياد
الطائي ،ح�سني عجاج� ،صبا ابراهيم� ،إنعام
الربيعي� ،سامي قفطان� ،سوالف جليل ،حيدر
عبد ثامر� ،ستار خ�ضري ،ميثم �صالح وباقة
مميزة من ال�شباب من بينهم �أحمد ن�سيم،
�أ�ساور عزت� ،أحمد اخلفاجي ،براء الزبيدي،
م�صطفى داخل ،بيداء املعت�صم ،كرم ثامر،
كرار حيدر ...وجاء  15حلقة تلفزيونية..
وتعاون على �إنتاجه ل�صالح قناة � U.tvشركة
درب التبانة و�شركة خطوات النجاح..

بناء ال�شخ�صيات:

اعتم ��د �صناع �ضرب ��ة زاوية على البطول ��ة اجلماعية،
ورك ��زوا يف بن ��اء �شخ�صي ��ات العم ��ل ،عل ��ى النم ��و
الت�صاع ��دي لدوائ ��ر ال�صراع وت�شعبه ��ا ..حيث زجت
اغل ��ب ال�شخ�صي ��ات يف عقب ��ات و�صراع ��ات جانبي ��ة
ا�سهم ��ت بتطوي ��ر الن�سيج احلكائي للفع ��ل الدرامي..
يف ح�ي�ن يتقدم احلدث الرئي�س ��ي للحكاية بخط مواز
لتلك العقب ��ات ..وب�سبب تنوع تلك العقبات املر�سومة
لل�شخ�صي ��ات حت ��ول كل منه ��ا اىل بط ��ل حكايت ��ه
اخلا�ص ��ة ..وا�سهم هذا التنوع يف بن ��اء ال�شخ�صيات
بخلق �شيء من الت�شويق لدى املتلقي..
لغة ال�شخ�صية:

ُ�ص َّناع �أفالم جدد ،بالإ�ضافة �إىل خمرجني
مرموق�ي�ن ي�صنع ��ون فيلمه ��م الث ��اين،
و�آخرين ي�صنعون فيلمهم الروائي الأول
بعد م�س�ي�رة ثرية م ��ن الأف�ل�ام الوثائقية
مثل مت ��ارا �ستيباني ��ان و�س ��ارة ال�شاذيل
ومنري عب ��د امل�سيح .لقد قررن ��ا هذا العام
املخاط ��رة و�إلق ��اء ال�ضوء عل ��ى املزيد من
املواهب اجلديدة املختارة بعناية».
م�شروع ��ات هذا العام ت�ضم �أفالم َا لثمانية
ن�ساء ،هي الن�سب ��ة الأكرب بني امل�شاركني،
 5م�شروع ��ات ه ��ي الأوىل ملخرجيه ��م،
كذل ��ك ت�ضم القائم ��ة  3م�شروعات روائية

ملخرج�ي�ن �أبدع ��وا يف تق ��دمي الأف�ل�ام
الوثائقي ��ة وف ��ازوا عنه ��ا باجلوائ ��ز،
وبالن�سب ��ة لتمثي ��ل ال ��دول ،تتواج ��د
م�صر ب� �ـ 5م�شروع ��ات ،بالإ�ضاف ��ة �إىل 3
م�شروعات م ��ن تون�س ،وم�ش ��روع واحد
م ��ن كل م ��ن اجلزائ ��ر ولبن ��ان وفل�سطني
وال�سعودية ،والعراق واملغرب و�سوريا.
وي�ش ��ارك يف م�سابق ��ة الأف�ل�ام الروائي ��ة
يف مرحل ��ة التطوي ��ر  7م�شروع ��ات ه ��ي
ال�سي ��دات الفا�ض�ل�ات (م�ص ��ر) للمخرجة
فريدة زه ��ران ،و�أنا و�سواقي (ال�سعودية
 -اململك ��ة املتح ��دة) للمخرجة عه ��د كامل

واحلي ��اة بع ��د �سه ��ام (م�ص ��ر  -فرن�س ��ا)
للمخ ��رج من�ي�ر عب ��د امل�سي ��ح ،ون ��ور
للمخرج ��ة (م�ص ��ر) �س ��ارة ال�ش ��اذيل،
وب�ل�اد �آرام (لبن ��ان � -أرميني ��ا) للمخرجة
مت ��ارا �ستيبانيان وغرب ��ان املدينة (م�صر
 ال�س ��ودان) للمخ ��رج �أده ��م ال�شري ��فوعائ�شة (تون�س  -فرن�سا) للمخرج مهدي
الرب�صاوي.
ويف م�سابق ��ة امل�شروع ��ات الوثائقي ��ة يف
مرحل ��ة التطوي ��ر ت�ش ��ارك  3م�شروعات،
ه ��ي الطلقة م ��ا بتقتل بقتل �س ��كات الزول
(تون� ��س  -فرن�سا) للمخرجة هند امل�ؤدب،
وحل ��م �أمريك ��ي (م�ص ��ر) للمخ ��رج �أم�ي�ر
ال�شن ��اوي وب ��اي باي طربي ��ا (اجلزائر -
فرن�س ��ا  -بلجي ��كا  -قط ��ر) للمخرجة لينا
�سويلم.
ويناف�س يف م�سابقة امل�شروعات الروائية
يف مرحل ��ة ما بعد الإنت ��اج  3م�شروعات،
ه ��ي �صيف يف بجع ��د (املغ ��رب) للمخرج
عمر مولدويرة ،و َع َلم (فل�سطني  -فرن�سا)
للمخرج فرا�س خوري ،ونزوح (�سوريا)
للمخرجة �س�ؤدد كعدان.
ويف م�سابق ��ة امل�شروع ��ات الوثائقي ��ة
يف مرحل ��ة م ��ا بع ��د الإنت ��اج ي�ش ��ارك
م�شروع ��ان ،هما حم�سن الع ��راق (العراق
 كو�ستاري ��كا) للمخرج ��ة ع�شتار يا�سني،وف ��وق الت ��ل (تون� ��س) للمخ ��رج بلح�سن
حندو�س.

تتحدث اغلب ال�شخ�صيات يف �ضربة زاوية ،ب�أ�صواتها
وم�صطلحاته ��ا ولهجاته ��ا اخلا�ص ��ة على وف ��ق البيئة
املر�سومة لها ،فل ��كل �شخ�صية لونها وثقافتها وبعدها
االجتماعي ..وهو الأمر الذي قدم لنا عدد من املمثلني
الذين يح�س ��ب لهم اال�سرتخاء العايل يف االداء ..مثل
�شخ�صي ��ة (العق ��د �ص�ل�اح) الت ��ي امت ��ازت بال�صرامة

ولغ ��ة االوامر التي يفر�ضها غالب� � ًا ال�سلك الع�سكري..
عل ��ى العك�س م ��ن �شخ�صية (اال�ست ��اذ اجلامعي) التي
امتازت بالهدوء واحلوار النقا�شي..
غ�ي�ر ان �شخ�صيت ��ي (ب�ل�ال ،وال�شرط ��اوي) وعل ��ى
الرغم من ق ��درة املمثل ح�سني عج ��اج واملمثل حيدر
عب ��د ثام ��ر �إال ان �شخ�صيتهم ��ا افتقرت ��ا الدواتها يف
احل ��وار ،فل ��م ميتل ��ك م�صل ��ح ال�سي ��ارات م ��ا يعرف
بلغة احلرف ��ة وم�صطلحاتها التي متن ��ح ال�شخ�صية
الكثري م ��ن املو�ضوعية والتقبل لدى امل�شاهد وكذلك
�شخ�صية (ال�شرطاوي) امل�شجع الريا�ضي..
ومم ��ا يح�س ��ب عل ��ى امل�ؤل ��ف بع� ��ض احل ��وارات
�أ�ضعف ��ت خ�صو�صي ��ة ذل ��ك احل�ضور ،م ��ن خالل زج
املمثل�ي�ن باحل ��وارات الكالئ�شي ��ة ،ا�ستندت يف كثري
م ��ن الأحي ��ان اىل �أمث ��ال �شعبي ��ة عراقي ��ة وعربي ��ة
م�ستهلكة..
االختزال:

تتج ��ه �شركات االنت ��اج م�ؤخ ��ر ًا اىل �صناع ��ة �أعمال
درامية ق�صرية ،متعددة املوا�سم يف بع�ض الأحيان،
لأ�سب ��اب �إنتاجي ��ة والختب ��ار رغب ��ة اجلمه ��ور يف
اال�ستمرار واملتابعة..
ومث ��ل ه ��ذا الن ��وع م ��ن الأعم ��ال يتعم ��د االخت ��زال
والتكثي ��ف والرتمي ��ز �أ�سا�س� � ًا للكتاب ��ة الدرامي ��ة..
وج ��اء م�سل�س ��ل (�ضربة زاوية) بخم�س ��ة ع�شر حلقة
مبع ��دل ن�ص ��ف �ساع ��ة تلفزيوني ��ة او ما يزي ��د عنها
بقلي ��ل ،وعلى الرغم م ��ن كونه عم�ل ً�ا توثيقي ًا ا�ستند
اىل الوثيق ��ة ال�صوري ��ة �إال ان ��ه اخت ��زل الكث�ي�ر من
�أح ��داث التظاهرات ..حيث اخت ��زل املوت اجلماعي
وا�ست�شه ��اد ما يقارب الآلف �شهيد واكرث من ع�شرين
ال ��ف جريح ومع ��اق مب�شاه ��د ا�ست�شه ��اد (عبو�سي)
�سائ ��ق التكتك املعدم ..وق ��دم م�شهد املوت على نحو
يالم�س الواقع امل�أ�س ��اوي اىل حد قريب ،كما اختزل
مالحقة املتظاهرين والنا�شطني حماولة احتجازهم
تغييبه ��م مب�شه ��د الق ��اء القب� ��ض عل ��ى املتظاهري ��ن
املرافقني جلثة (عبو�سي) يف امل�ست�شفى..
اخت ��زال حمالت تغييب ومالحقة وخطف النا�شطني
والداعم�ي�ن للث ��ورة مب�شاه ��د اختط ��اف (الطبيب ��ة)
ولأ�سب ��اب مادية ال تعود ملوقفها من التظاهرات ،تلك
م�س�ألة رمبا �أراد �صناع العمل الإ�شارة �إليها من دون
اخلو� ��ض يف عمق التفا�صي ��ل ،ومل يعر�ض او ي�شري

العمل اىل القتلة امللثم�ي�ن و�أ�صحاب الرداء اال�سود،
والقنا�ص ��ة ،وحملة الأ�سلحة اخلفيف ��ة ،وال�سكاكني،
الذين وثقتهم ال�صور وهم ي�سهمون مبذابح جماعية
يف �ساحة التحرير وبقية �ساحات التظاهر..
توظيف الوثيقة التاريخية:

وعلى غرار العديد من الأعمال الدرامية وال�سينمائية
العربي ��ة والعاملية ،ا�ستند م�سل�س ��ل �ضربة زاوية على
الوثيق ��ة التاريخي ��ة ،م�ستغ�ل ً�ا الأر�شي ��ف ال�ص ��وري
الهائ ��ل للتظاه ��رات ،وعم ��ل عل ��ى مزاوج ��ة الوثيق ��ة
احلي ��ة بالبناء الدرامي من خالل خل ��ق بيئة وم�شاهد
�ضم ��ن ال�سياق الدرامي للح ��دث تن�سجم اىل حد كبري
مع الوثيقة ..وهي م�س�ألة حت�سب ل�صالح العمل الذي
ارتب ��ط عاطفي� � ًا بذاك ��رة املتلق ��ي ..ف� ً
ضال ع ��ن �صناعة
مواق ��ف ت�صوي ��ر قريب ��ة م ��ن الواقع ومتن ��ح امل�شاهد
الكثري من اخل�صو�صية..
الر�سائل الجانبية:

ح ��اول العمل متري ��ر ر�سائل جانبي ��ة لرت�سيخ مفهوم
املواطن ��ة وعر� ��ض للمتلقي عالقة موت ��ورة م�شحونة
بني الق ��وات الأمني ��ة املتمثلة باجلي� ��ش واملتظاهرين

لتوظي ��ف البطل والبط ��ل ال�ضد� ،إال ان ذل ��ك ال�صراع
مل مين ��ع البطل ال�ض ��د من خمالفة الأوام ��ر وتعري�ض
نف�سه مل�س�ؤولي ��ة الع�صيان حينما رف� ��ض �إطالق النار
على املتظاهرين العزل..
عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان العمل يناق� ��ش واق ��ع التظاهرات
التي انفجرت ب�سبب تردي الواقع اخلدمي وال�صحي
واالمني وتف�شي الف�ساد الت ��ي ا�شري �إليها يف ال�سياق
الدرام ��ي� ..إال ان العمل مرر ر�سال ��ة جمالية عن واقع
بغ ��داد املغاي ��ر ،وعر�ض لن ��ا لقطات �سريع ��ة عن وجه
بغداد اجلمي ��ل ،وك�أنه ي�ش�ي�ر اىل ا�ستمرارية اجلمال
واحلياة يف بغداد ..
وبعي ��د ًا ع ��ن تقييمات و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي
ون�س ��ب امل�شاهدة العالية التي حققه ��ا (�ضربة زاوية)
يف حلقات ��ه الأوىل �أراد امل�سل�سل توثي ��ق ذلك الغليان
ال�شعبي ..والتذكري بثورة بد�أت ولن تنتهي من خالل
كلم ��ة �أخرية ثبتت تايتل نهاية احللقة االخرية (بعدنا
نريد وطن)
�ضربة زاوية ،عمل درامي توثيقي مغاير ،وابرز واهم
م ��ا عر�ض عن ث ��ورة ت�شرين لغاية الي ��وم ،عمل حاول
ك�شف م ��ا تي�سر من احلقيقة ..وح ��اول توثيق حكاية
وذاكرة عن الثورة بد�أت ولن تنتهي يف العراق..

كالكيت

 عالء املفرجي

رواية ال�ساعات
بين الأدب وال�سينما
اعتمد فيلم ال�س ��اعات على رواية للكاتب الأمريكي مايكل كننجهام حملت
العنوان نف�س ��ه ،وهي الرواية التي ظفرت بجائزت�ي�ن �أدبيتني مرموقتني
هما البوليتز ،وفوكنز ..يختار كننجهام احلدث االهم يف رواية (ال�سيدة
داالوي) الت ��ي يعدها نق ��اد وم�ؤرخو االدب االنكليزي البوابة الرئي�س ��ية
للدخول اىل عامل وولف الروائي ،والعمل الذي ي�ش�ي�ر اىل اكتمال ادوات
هذه الأديبة.
يف فيلم «ال�س ��اعات» ،نحن �أمام فيلم �س�ي�رة خمتل ��ف يف بنائه وحتى يف
ر�س ��م �شخ�صيات ��ه ..واالخت�ل�اف هنا يكمن يف ك ��ون ال�سم ��ة الغالبة على
اف�ل�ام ال�سرية ،هي تقليدية بناء الأحداث ،والتطور الطبيعي لل�شخ�صية،
وامل�ؤث ��رات التي ت�سهم يف ا�ستثنائيتها وبالتايل خلودها ،ورمبا كان هذا
اح ��د اهم اال�سب ��اب يف جناح هذا النوع من الأف�ل�ام وحيازتها على ن�سبة
عالية من املقبولية لدى اجلمهور.
لكنن ��ا يف فيل ��م «ال�ساعات» �أم ��ام �أ�سلوب غري مط ��روق ،وغري تقليدي يف
تن ��اول ال�شخ�صي ��ة ،وال�شخ�صي ��ة هنا ه ��ي الأديبة الإنكليزي ��ة فريجينيا
وول ��ف ،الت ��ي تعد احد اهم وا�شهر ال�شخ�صي ��ات االدبية يف بريطانيا يف
الربع االول من القرن الع�شرين ،ومن اهم املجددين يف الأدب الإنكليزي،
وتع ��ود له ��ا الريادة مع هرني جيم�س ،وجيم� ��س جوي�س يف ابتداع تيار
الوع ��ي يف الرواي ��ة الإنكليزي ��ة والعاملية .متت ��از �أعماله ��ا بفخامة اللغة
و�شاعريته ��ا ..وقد انته ��ت حياتها باالنتح ��ار ،بعد معان ��اة وا�ضطرابات
نف�سية.
يتق�ص �إذن ال�سرية ال�شخ�صية لهذه الأديبة بال�شكل التقليدي من
الفيلم مل ّ
ن�ش�أتها الأوىل انتها ًء باحلدث امل�أ�ساوي الذي انهى حياتها عام .1941
يخت ��ار كننجه ��ام رواي ��ة (ال�سي ��دة داالوي) ،وبالتحدي ��د �شخ�صيته ��ا
الرئي�سي ��ة (كالري�س ��ا داالوي) ،للول ��وج اىل �شخ�صية وول ��ف الإ�شكالية
مبا تعاني ��ه من ا�ضطراب نف�سي ،ثم لين�سج اح ��داث روايته املتطابقة مع
�أحداث فيلم املخرج (�ستيفن دال ��دري) ب�إ�ضافة �أحداث من ن�سيج خياله..
لي�ض ��ع الق ��ارئ عند دواخ ��ل النف�س الب�شري ��ة ،تبدو متماثل ��ة يف مراحل
زمني ��ة خمتلفة ابتداء من زمن فرجيني ��ا وولف يف الربع االول من القرن
املن�صرم ،وانتها ًء بت�سعينيات القرن نف�سه مع احدى ال�شغوفات ب�أعمالها
الروائية والتي حتمل اال�س ��م الأول لبطلة رواية وولف كالري�سا ،مرورا
ب�شخ�صية ثالثة وزمنها منت�صف القرن وهي تقر�أ الرواية..
ث�ل�اث ن�س ��اء وثالث مراح ��ل تاريخي ��ة متباع ��دة ن�سبيا و�أح ��داث لرواية
كتب ��ت بداية القرن ..هو مو�ضوع رواية كننجهام التي �سي�ؤفلمها �ستيفن
دال ��دري باالعتم ��اد على �سيناريو ديفي ��د هري ،وهو ي�ضع ق ��ارئ الراوية
ث ��م م�شاه ��د الفيلم فيم ��ا بعد عند مو�ض ��وع مت�شابك تتقاطع في ��ه امل�صائر
وتختلط في ��ه االحداث ..اال ان ما يتجلى عنه ��ا ا�سئلة الوجود املحتدمة،
والمعنى احلياة ،واي�ضا حرية الإن�سان ازاء عامل مل يخرته.
الرواي ��ة كم ��ا الفيل ��م مبثل ه ��ذا الت�شاب ��ك يف العالق ��ات ور�س ��م امل�صائر،
وااله ��م االنتق ��االت املباغت ��ة ب�ي�ن مراح ��ل زمنية خمتلف ��ة ذهاب ��ا وايابا،
امن ��ا حتاك ��ي طريقة وولف يف بن ��اء اعمالها الروائي ��ة وبالتحديد رواية
(ال�سي ��دة داالوي) ،وا�سلوبه ��ا يف و�ص ��ف حياة بطل ��ة الرواية كالري�سا
دال ��واي زوجة الربملاين يف زمن انتهاء احلرب الكونية االوىل يف حلظة
�إ�شرافه ��ا على �إعداد وجبة ع�شاء فخمة ..ث ��م ترحل بنا يف ال�ساعات التي
تق�ضيه ��ا م ��ع افكار لو�ص ��ف لندن قب ��ل اكرث من مئ ��ة ع ��ام ،وتع ّرفنا على
ا�سلوب حي ��اة الطبقة الأر�ستقراطية ..ثم ترحل بنا ذهاب ًا اىل امل�ستقبل..
وهكذا يف انتق ��االت زمنية تتجلى منها نظرة فل�سفية للحياة والإن�سان..
وبالطريق ��ة نف�سها تلج�أ الرواية ثم الفيلم يف التعامل مع الزمن ولكن من
خالل ثالث ن�ساء.
اح ��داث الفيل ��م تدور يف ي ��وم واح ��د ،فرجينيا وولف ع ��ام  1923حلظة
كتاب ��ة روايتها الأه ��م (ال�سيدة داالوي) ،ولورا ربة بي ��ت (جوليان مور)
تق ��را الرواية عام  ،1952ثم �صحفية ه ��ي كالري�سا (مرييل �سرتيب) عام
.1998
ي ��وم واح ��د يف ثالث ��ة ع�صور خمتلف ��ة وثالث ن�س ��اء  ،و�ساع ��ات « ..من
هداي ��ا احلياة ال�صغرية لنا تلك ال�ساعة الت ��ي حتت�شد فيها حياتنا ،تقول
كالري�س ��ا  ،فيم ��ا ي�ستهل كننجهام روايته مبا تقول ��ه وولف »:لي�س عندي
وق ��ت لتو�صي ��ف غاياتي .عل � ّ�ي قول الكثري ع ��ن (ال�ساع ��ات) واكت�شايف؛
كيف احفر كهوف ��ا بديعة خلف �شخ�صياتي؛ �أظن ان هذا مينحها ما �أريد؛
الإن�ساني ��ة وال�ضحك والعمق .فكرت ��ي عن هذه الكهوف تتوا�صل ،ثم يه ّل
كل منها اىل نور النهار باللحظة احلا�ضرة».
ال�ساعات هنا هي ما حتت�شد فيه تفا�صيل عن العزلة والالجدوى  ،واي�ضا
ع ��ن امللل و�إيجاد معنى للحياة� ...سل�سل ��ة طويلة متتد على مدى قرن من
الزم ��ن ،من اخلياب ��ات والرغبات املكبوتة وال�سع ��ي الن تكون احلياة ذا
قيمة.
كتبت بداية القرن ..هو مو�ضوع رواية
كننجهام التي �سي�ؤفلمها �ستيفن دالدري
باالعتماد على �سيناريو ديفيد هير،
وهو ي�ضع قارئ الراوية ثم م�شاهد
الفيلم فيما بعد عند مو�ضوع مت�شابك
تتقاطع فيه الم�صائر وتختلط فيه
االحداث..

تفاحة خمملباف وعوامل �أُخر
محمود عواد

م ��ن اجلل ��ي للمخت�ص�ي�ن �أنَّ ال�سينم ��ا الإيرانية
�أف ��ادت �أمي ��ا فـــائ ��دة م ��ن التج ��ارب الإيطالي ��ة
الواقعي ��ة ونظرياته ��ا  ،وظه ��ر ه ��ذا الت�أثر يف
�أفالم امل� ّؤ�س�سني الأوائل �أمثال �إبراهيم كل�ستان
 ،وبقـــ ��رة داريو�ش ميهرجوي ��ي  ،وكيار�ستمي
يف �أُوىل جتارب ��ه ،وال �سيما يف فيلم (امل�صوّ ر)
 ،و�ص � اً
�ول �إىل م�ستعمرة اجلذام لفرخزاد الــذي
ال يخلو من اندفاق �شعري ،هذه الأفالم جميــع ًا
هي من �شرعــــــ ��ت باب التجريب لــــ�سينما تقوم
عل ��ى الواقعـــــية ال�سحرية ،و ُتعـــنى باالنغما�س
يف الفكــ ��رة الرئي�س ��ة للفيلم ،مـ ��ع مراعاة تنوع
امل�ش ��ارب الفـكرية والأُ�سلوبي ��ة لكـــل خمرج  ،و
جت ��يء جتـرب ��ة �سم�ي�رة خممـــلباف عل ��ى ر�أ�س
قائم ��ة املُحــدث�ي�ن اجل ��دد يف �صناع ��ة الفــــــيل ��م
الإيراين� ،إذ ا�ستطاعت وبزمن الفت مـــــن ت�أكيد

ح�ضـــوره ��ا بني �أ�سم ��اء وازن ��ة يف مهرجانات
عاملية نالت فيها العــديد من اجلوائز الهـــــــــــامة
 ،وعل ��ى الرغم م ��ن ت�أثــــ�ي�رات خممــلـباف الأب
وتعــــاونهم ��ا يف كتاب ��ة �سيناريوه ��ات� ،إال �أنَّ
جتربته ��ا ت�شري �إىل �أ َّنن ��ا �أمام محُ �َتٌرَ ٌف فيلمي
م�ستــــــغ � ٌ
�رق يف اخل�صو�صــــي ��ة والف ��رادة ،
احل�س ال�شعري يف
وهـــــذا مت� �� ٍأت من متجيدها
ّ
ا�صطي ��اد العاب ��ر واجلزئي من حــــي ��وات الفرد
 ،والعم ��ل عل ��ى جعله كلي� � ًة راهن ��ة � ،إذ تنطــلق
م ��ن جـــــــــزئية الثيم ��ي �إىل املعال ��ج الإخراجي
 ،من�ســــجـم� � ًة بذل ��ك ونظري ��ات �سينم ��ا املوجة
الإيراني ��ة اجلدي ��دة  ،القائل ��ة بالتـــــركي ��ز على
الفكرة ،و ال�سم ��اح للتـــداعي الب�صري بالتدفـق
بان�سيابية عالية ،ما مينح املخـرج حرية التنقل
الب�ص ��ري داخ ��ل الفك ��رة الواح ��دة ،و ي�ستلزم
ه ��ذا تواف ��ر خمي ��ال محُ َّف ��ز ب�صــــوري ��ة الواقع
التـــــــخييل ��ي ال ��ذي ي�ستطي ��ع عِ ربه الفن ��ان �أن
يلم� ��س �سحري ��ة املعي� ��ش بالتوه ��ج الفن ��ي  ،ما
ي� ��ؤدي �أحــــــيا ًنا �إىل اج�ت�راح �سوريالية َحدثية
ولي�ست م�شهدية � ،أي االعتماد على احلادثة يف
حتفـيز املخي ��ال  ،وهذه �سوريالي ��ة ذاتية ،فيما

امل�شهدي ��ة منها  ،في�ب�رز فيها الره ��ان املرجعي
 ،م ��ا ُي ��ورط الفــن ��ان يف نــظري ��ات الأ�س�ل�اف
الغابرة  ،وهنا يُ�ص ��اب املعمل احلا�سي ب�أعطال
 ،ن�ستخل� ��ص م ��ن ه ��ذا �أنَّ خمملب ��اف م�أخــوذة

ب�شحذ فكرة الواقع باملخيال الذاتي  ،فاالحتماء
بالــــــــــ�سب ��ورات املتنقل ��ة م ��ن ر�صا�ص احلرب
 ،وترا�صــــــــــفه ��ا م ��ع بعـ�ضه ��ا بهــــــــي� ��أة طيور
منكم�شـــــــة على �صغارها هــــو تكوين �سوريايل

منبث ��ق م ��ن التخيي ��ل الـذات ��ي للحادث ��ة ،الفيلم
ج�س ��د �أح ��دى �شخ�صياته املخ ��رج بهمن
ال ��ذي ّ
قبادي  ،ويروي ق�صة معلمني جوالني ،يقررون
الذهاب ب�سبورات حممولة عل ��ى الظهـــــور �إىل
قرى جب ��ال متاخم ��ة لل�شم ��ال العراق ��ي  ،رغبة
منه ��م يف تعلي ��م ال�صغار هن ��اك  ،م ��ا مي ّكــــــنهم
من البق ��اء عــلى قيد احلي ��اة  ،لكنهم يُ�ستقبلون
ب�أق�سى مما يعانون ،فيجــــد �أحد املعــلمني نف�سه
بني مهاجــرين �أك ��راد يرومون دخول الأرا�ضي
العراقي ��ة حتــت ن�ي�ران الدولت�ي�ن ،وقــــد ناق�ش
الفــيل ��م مو�ضوع ��ة اال�ضطه ��اد الهويات ��ي � ،إنّ
انهم ��اك املخرجة يف مالحقــة احلوادث املموّ هة
�،أ�ضف ��ى على خمياله ��ا الفيلـمي �سم ��ات التفــرد
يف مالم�ســته ��ا غي ��اب الإن�س ��اين يف تال�ش ��ي
امل�صائر � ،أي �إنها تتبنى امل�أزق الفردي لتلــــم�س
بو�ساطتـــ ��ه االنهيار القيم ��ي للمجتمع  ،ومثال
ذلك فيل ��م (ح�صان)  ،ففيـــــــه عَربت من احلادثة
�إىل احلكاي ��ة � ،أي م ��ن الفــــردي �إىل االجتماعي
 ،ذل ��ك لأنَّ انح�س ��ار احلادث ��ة يف �شخ� ��ص م ��ا
 ،يخل ��ع عنـه ��ا الطاب ��ع احلـكائ ��ي  ،وال تتزي ��ا
آخر يُ�سهم يف
احلادثة باحلكاية م ��ا مل ُت َ
رو �إىل � ٍ

فك �شيفراته ��ا يف الإ�صغاء والقول  ،مرت�صــــد ًة
ذل ��ك من خالل حملها لكام�ي�را ذاتية يف عر�ضها
لل�ســـ� ��ؤال امل� ��أزق  ،فم ��ا معن ��ى �أن ي�صب ��ح طف ٌل
ح�صان ًا البن غني  ،يحمــله على ظهره يوم ًا كام ًال
 ،ليــــ�س ل�شـ ��يء �سوى �أنه ابن لأ�ســـرة متعففة ،
فيما ج ��اءت املعاجلة الإخراجي ��ة موازية �إن مل
�أق ��ل قد فاقت الثيمة احلكائي ��ة للفيلم ،من حيث
�سرع ��ة الكام�ي�را املتـــوافق ��ة و�سرع ��ة احلدث ،
واملالحظ �أ ّنه ��ا �أرادت �أن ت�ضع فا�صلة بني فيلم
و�آخ ��ر ،ومع حفظ رائح ��ة ال�س ّرية املتغلغلة يف
م�شغلها ال�سينمائي ،ال تنبّه �إال ل�سينما �سيمرية
خمملب ��اف فح�سب  ،وت�أكدت ه ��ذه الرائحة يف
ر�سخ من
رائعـته ��ا ( التفاح ��ات ) الفـيل ��م ال ��ذي ّ
ح�ضــــورها يف العامل الفيلمي ،ثمة �أمر البد من
التنبّه �إليه يكم ��ن يف لغزية اللعب على التفاحة
بو�صفه ��ا ثيم ًة يف مناق�شـة ق�ضية �أُ�سرة �إيرانية
تع ��اين م ��ن االن�سـح ��اق املعي�ش ��ي � ،إنَّ م�شه ��د
الت�شبث بتفاحة مدالة من الأعلى بتخابث لعـبي
تلميح بورطة وجـودية
ب�ي�ن يدي الطفلتني ،هو
ٌ
داخلي ��ة  ،وق ��د برع ��ت املخرجة �أمي ��ا براعة يف
اقتنا�ص العفوي يف حياة الطفلتني .
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اقــــرأ
ملاذا نقر�أ الأدب الكال�سيكي؟

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "مل ��اذا نق ��ر�أ الأدب الكال�سيك ��ي"
ت�ألي ��ف �إيتال ��و كالفينو ويتكون هذا الكت ��اب من جمموعة من
املق ��االت والدرا�س ��ات التي يحاول من خالله ��ا تقدمي تعريف
�آخ ��ر فالأعم ��ال الكال�سيكية هي تلك الكتب الت ��ي ت�شكل ثروة
مل ��ن قر�أها واحبها ،غري �أن ثراءها ال يقل بالن�سبة ملن يحتفظ
ببهج ��ة قراءته ��ا للم ��رة الأوىل ،يف ظ ��ل �أن�س ��ب الظ ��روف
لتذوقه ��ا ،فالأعم ��ال الكال�سيكية هي تلك الكت ��ب التي تتمتع
بت�أث�ي�ر خا�ص ح�ي�ن تفر�ض على الذاك ��رة وحني تختفي يف
الوق ��ت نف�س ��ه يف ثناي ��ا الذاكرة ،ف ��كل قراءة جدي ��دة لعمل
كال�سيكي هي يف احلقيقة قراءة جديدة.

حتمل دورته الأوىل ا�سم ال�س ّياب

 بغداد :عالء املفرجي

م ��ؤ���س�����س��ة امل����دى ت��ن��ظ��م م��ع��ر���ض � ًا دول���ي��� ًا ل��ل��ك��ت��اب يف ال��ب�����ص��رة

حتت�ض ��ن مدين ��ة الب�ص ��رة فعالي ��ات
معر� ��ض الب�ص ��رة للكت ��اب ال ��دويل
ال ��ذي تقيم ��ه م�ؤ�س�سة امل ��دى للثقافة
والفنون والإعالم ،وهي املرة الأوىل
الت ��ي ت�شه ��د في ��ه الب�صرة مث ��ل هذه
التظاهرة الكبرية ،التي �ستقام دوريا
يف مث ��ل هذا التوقيت م ��ن كل عام...
املعر� ��ض الذي يقام للف�ت�رة من - 20
� 30أكتوبر (ت�شري ��ن الأول) ،برعاية
رئي�س ال ��وزراء العراقي ،وحتت�ضنه
احلكوم ��ة املحلية يف الب�صرة ،يحمل
ا�س ��م (ال�سياب) وت�شارك فيه �أكرث من
 250دار ن�ش ��ر عاملية وعربية� ،إ�ضافة
ح

ول العا

لم

�إىل �أن ��ه �سيحت�ض ��ن ن�شاط ��ات ثقافية
متنوع ��ة مب�شارك ��ة عدد م ��ن املثقفني
العرب.
يقول مدير املعر� ��ض �إيهاب القي�سي:
"حتم ��ل الدورة الأوىل لهذا املعر�ض
ا�س ��م ال�شاع ��ر ب ��در �شاك ��ر ال�سي ��اب.
واختي ��ار الب�ص ��رة ل ��ه دالالت كب�ي�رة
تتعل ��ق مبكان ��ة ه ��ذه املدين ��ة تاريخا
وحا�ضرا ،فاملكان ��ة الثقافية للب�صرة،
وارتباطه ��ا ب�أ�سم ��اء له ��ا ح�ض ��ور
ب ��ارز يف امل�شهد الثق ��ايف العراقي...
ه ��و ال ��ذي جعله ��ا �أن حتت�ض ��ن ه ��ذه
التظاهرة وت�ستجيب لرغبة م�ؤ�س�سة
املدى يف �إقامة هذا املعر�ض".
ويق ��ول القي�س ��ي �إن ��ه "بع ��د النج ��اح
الكب�ي�ر ملعر�ض العراق ال ��دويل الذي
�أقامت ��ه امل ��دى نهاي ��ة الع ��ام املا�ضي،
ون�سب ��ة الإقبال العالي ��ة لأجنحة هذا
املعر� ��ض ،ه ��ي الت ��ي جعل ��ت �إدارت ��ه

تفك ��ر يف �أن تكون الب�ص ��رة حا�ضنة
معر�ضها اجلدي ��د .خا�ص ًة �أن (املدى)
�أ�صبح ��ت بفعل الكثري م ��ن ن�شاطاتها
يف جم ��ال الن�ش ��ر وخربته ��ا ،مرجعا

له ��ذه الفعالي ��ة الكب�ي�رة ...و�إقام ��ة
ن�شاط ثقايف متمي ��ز يف الب�صرة ،من
�ش�أن ��ه �أن يج ��ذب الكثري م ��ن املثقفني
�إليه ��ا ،كما ح�صل قبل عق ��د من الزمن

يف �أربي ��ل ،حيث �شارك يف مهرجانها
الذي �أقامته املدى �أكرث من  500مثقف
عراق ��ي ،وكان ��ت فر�صة له ��م لالطالع
على جتربة الإقليم الثقافية" .و�سيتم

"غيني�س" ت�صنف �أطول امر�أة يف العامل
�سُ جل ��ت الرتكية رمي�س ��ا غلجي �أط ��ول امر�أة
على قيد احلياة� ،إذ يبلغ طولها � 215,16سم.
و�أعي ��د قيا�سها هذا العام ،بعد �أن ح�صلت على
لق ��ب �أط ��ول مراهق ��ة يف ع ��ام  ،2014عندما
كان ��ت تبل ��غ م ��ن العم ��ر  18عام� � ًا .ووف ��ق
موق ��ع "غيني� ��س" للأرق ��ام القيا�سي ��ة ،ف�إن
�سبب ط ��ول غلجي يع ��ود �إىل حالة ت�سمى
متالزمة ويفر ،وهي ن ��ادرة للغاية ت�ؤدي

�إىل منو مت�سارع من بني ت�شوهات �أخرى ،مبا
يف ذل ��ك ن�ض ��وج الهيكل العظم ��ي .وت�ستخدم
غلج ��ي كر�سي� � ًا متح ��رك ًا معظ ��م الوق ��ت ،لكن
ميكنه ��ا التحرك لف�ت�رات ق�ص�ي�رة با�ستخدام
جه ��از امل�شي .ومن ��ذ �أول ت�سجي ��ل لها يف عام
� ،2014شع ��رت غلجي ب�أنه من املهم ا�ستخدام
من�صته ��ا لتثقي ��ف الآخري ��ن ح ��ول احل ��االت
الطبي ��ة النادرة مثل حالته ��ا ال�صحية .وتقول

� ّإن طوله ��ا يثري اهتمام النا� ��س عندما ميرون
به ��ا يف ال�شارع" ،لكن معظ ��م النا�س طيبون"
ويدعمونها عندما يقابلونها للمرة الأوىل .يف
�أوق ��ات فراغها ،حتب غلج ��ي اخلروج لتناول
وجبات لذي ��ذة مع عائلتها ،وجتد �أن ال�سباحة
ت�ساعده ��ا حق� � ًا عل ��ى اال�سرتخ ��اء� .أ�سرته ��ا،
بدورها� ،سعي ��دة للغاية وتفخر بها حل�صولها
على لقب "غيني�س" للأرقام القيا�سية.

الت�ب�رع ،ح�س ��ب القي�س ��ي ،مبجموعة
من الكتب �إىل مكتبات امل�ؤ�س�سات يف
الب�صرة ،و�إىل جامعات الب�صرة.
وي�ش ��ارك احت ��اد الأدب ��اء والكت ��اب
العراق ��ي ،وكذل ��ك احت ��اد �أدب ��اء
الب�ص ��رة ،ب�ش ��كل كب�ي�ر يف يومي ��ات
ه ��ذه التظاه ��رة ،م ��ن خ�ل�ال عق ��د
اجلل�س ��ات الثقافية املتنوع ��ة� ،إ�ضافة
�إىل م�س�ؤولي ��ة االحت ��اد ع ��ن تي�س�ي�ر
قوافل ل ��رواد املعر�ض م ��ن بغداد �إىل
الب�ص ��رة .وع ��ن حمل دورت ��ه الأوىل
ا�س ��م ال�شاع ��ر ال�سي ��اب ،ق ��ال مدي ��ر
املعر�ض" :كما هو متعارف عليه ،ف�إن
كثري ًا من معار�ض الكتب متار�س هذا
التقلي ��د الثقايف ،وم ��ن جهتنا اخرتنا
�أح ��د �أبرز الأ�سماء يف امل�شهد الثقايف
العراق ��ي والب�ص ��ري على م ��دى �أكرث
من �سبعني عام� � ًا ،والذي قاد منت�صف
الق ��رن املا�ض ��ي حرك ��ة التجدي ��د يف

ال�شع ��ر العربي .و�سيت�ضمن االحتفاء
بال�شاع ��ر �إعادة طب ��ع ديوانه �أن�شودة
املط ��ر ،وتنظي ��م جل�س ��ات نقدي ��ة
وقراءات �شعرية عنه".
و�أع ��دت �إدارة املعر�ض منهاجا ثقافي ًا
م�صاحب� � ًا لأي ��ام املعر� ��ض ،حي ��ث مت
االتف ��اق عل ��ى �إقامة ن�شاط ��ات ثقافية
وفني ��ة ،ب�ش ��كل يوم ��ي وطيل ��ة �أي ��ام
املعر� ��ض ،تت�ضمن جل�س ��ات وندوات
بعناوي ��ن ت�ستله ��م تفا�صي ��ل احلراك
الفك ��ري والثق ��ايف ،و�ست�ساه ��م فيها
�أ�سم ��اء بارزة يف امل�شه ��د الثقايف يف
العراق والعامل العربي ،كما �سيجري
االحتف ��اء بع ��دد م ��ن �أدب ��اء الب�صرة،
و�إ�ص ��دار  11كتاب ��ا لق�س ��م منه ��م
كمحم ��د خ�ض�ي�ر ،وكاظ ��م احلج ��اج،
و�سمرية املانع ،وطال ��ب عبد العزيز،
ومه ��دي عي�سى ال�صقر ،وحممود عبد
الوهاب ،و�آخرين.

جورج كلوين يطالب بفر�ض عقوبات
لإلزام اجلميع بلقاحات كورونا

موظفة �سابقة تكت�شف "�أمراً مثرياً للقلق" حول في�سبوك
قالت �صويف زهانغ ،املوظفة ال�سابقة يف العامل ،وفقا ل�شبكة  CNNالأمريكية.
في�سبوك لتعق ��ب احل�سابات املزيفة� ،إنها واكت�شف ��ت �ص ��ويف �أن م ��ا و�صفته ��ا
اكت�شفت �شيئا مثريا للقلق ،قبل �أن تغادر باحلكوم ��ات القمعي ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء
ال�شرك ��ة لأنها �شعرت ب� ��أن يدها "ملطخة الع ��امل "ت�ستخ ��دم في�سب ��وك لتحقي ��ق
بالدماء" ،على حد قولها.
الت�أثري وال�سيطرة" ،و�أن �شركة في�سبوك
قبل �أن تغ ��ادر ال�شركة ،كتبت مذكرة بطيئ ��ة ج ��دا يف الت�ص ��رف �ض ��د �إ�س ��اءة
تف�ص ��ل م�ساهم ��ة ا�ستخ ��دام من�صته ��ا ،خا�ص ��ة يف البلدان
م ��ن  7800كلم ��ة ّ
في�سب ��وك يف �أعم ��ال �شغ ��ب ح ��ول الأ�صغر �أو تلك النامية.

وقب ��ل �أن تغادر ال�شركة ،كتبت مذكرة من
تف�ص ��ل م�ساهم ��ة في�سب ��وك
 7800كلم ��ة ّ
يف �أعم ��ال �شغب حول الع ��امل كما تقول،
مع�ب�رة عن �شعورها باحل ��زن لأن "يديها
ملطخة بالدماء".
لك ��ن في�سب ��وك �أقالته ��ا الع ��ام املا�ض ��ي،
وقال ��ت �ص ��ويف �إن ال�شرك ��ة �أخربتها �أن
الإقالة "ب�سبب م�شاكل يف الأداء".

بريتني �سبريز ت�ستعد لإ�صدار كتاب ل�سرد مذكراتها مع والدها
�أعلنت النجمة العاملي ��ة بريتني �سبريز،
عن ا�ستعدادها لإ�صدار كتاب جديد ل�سرد
تفا�صي ��ل حياته ��ا ومذكراته ��ا م ��ع و�صاية
والده ��ا عليه ��ا ،الت ��ى ا�ستم ��رت ل�سن ��وات
طويلة وكافحت فيها داخل املحاكم النهائها
حت ��ى ف�شلت وق ��رر والده ��ا اال�ستغناء عن
الو�صاية م�ؤخر ًا.
واعرتف ��ت �سب�ي�رز يف بو�س ��ت له ��ا ع�ب�ر

ً
وداعا فاروق بابان

الترب ��وي والنا�ش ��ط المدني رحل عن
عالمنا بعد �صراع مع المر�ض لم يمهله
طويال وقد ج ��رت مرا�سيم ت�شييعه من
مق ��ر الح ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي في
�ساح ��ة االندل�س ،و�شارك فيها �سكرتير
الحزب ال�شيوعي رائد فهمي وعدد من
اع�ض ��اء المكت ��ب ال�سيا�س ��ي واللجن ��ة
المركزي ��ة ،حي ��ث القي ��ت الكلم ��ات
ف ��ي وداع الراح ��ل وت�سلي ��ط ال�ض ��وء
عل ��ى م�سيرت ��ه الن�ضالي ��ة وم�شاركت ��ه
الفاعلة في ن�شاط ��ات المجتمع المدني
وا�سهام ��ه ف ��ي احتجاج ��ات ت�شري ��ن،
وامت�ل��أت �صفح ��ات مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي بتقدي ��م التع ��ازي وف ��ي
ا�ستذكار مواقف وم�آثر الراحل.
 جبار فرحان
رئي� ��س اتحاد االدباء ال�شعبيين العرب
اعل ��ن ع ��ن �إقام ��ة المهرج ��ان الدول ��ي
للأدب ��اء ال�شعبيي ��ن ،بم�شارك ��ة ع�ش ��ر
دول �أوروبي ��ة و�آ�سيوية .وقال فرحان

ح�سابه ��ا ال�شخ�ص ��ي مبوق ��ع ان�ستغ ��رام،
با�ستعداده ��ا لطرح كتاب جدي ��د ،و�سرعان
ما طلبت من جمهورها اقرتاحات للعنوان،
لتعل ��ن ع ��ن خطته ��ا املقبل ��ة يف ال�سريعلى
خط ��ى والدتها و�شقيقته ��ا يف فكرة الكتابة
يف الأدب .و�شارك ��ت جنمة الب ��وب البالغة
من العم ��ر  39عاما متابعا ب�ص ��ورة لها مع
�شرح مط ��ول يو�ضح بالتف�صي ��ل بع�ضا من

اختياراته ��ا املقبلة ،وتعاونه ��ا مع �شقيقتها
حي ��ث طلب ��ت م ��ن جمهوره ��ا م�شاركته فى
عن ��وان لكتابه ��ا اجلدي ��د املق ��رر �إ�ص ��داره
الحق ًا .وكانت ق ��د زعمت م�صادر� ،أن �أمرية
البوب لن تعم ��ل خالل الفرتة املقبلة ،بينما
�ستظل �أولوياته ��ا الق�صوى هي اال�ستمتاع
باالنت�ص ��ار يف ق�ضية الو�صاي ��ة ،الفتة �إىل
�أنها قد ال تعود للفن مرة �أخرى.

طال ��ب النجم العاملي جورج كلوين بو�ضع �آلية �إلزامية وعقابات
عل ��ى كل م ��ن مل يرغب م ��ن �أخ ��ذ تطعيم ��ات ولقاح ��ات فايرو�س
كورون ��ا يف جمي ��ع �أنح ��اء العامل ،م ��ن �أجل حماي ��ة الآخرين من
الإ�صاب ��ة وتقلي ��ل فر� ��ص انت�شار اجلائح ��ة وحت ��ور الفايرو�س
م ��ن جديد .ونقل ��ت �صحيف ��ة "نيوزوي ��ك" ،ت�صريح ��ات كلوين،
�أثن ��اء م�شاركته يف مهرجان لن ��دن ال�سينمائي يوم الأحد املا�ضي
للرتوي ��ج لفيلم ��ه املقب ��ل املق ��رر طرح ��ه ع�ب�ر �إح ��دى املن�ص ��ات
الإلكرتونية خالل الأ�سابيع املقبلة.
و�أو�ض ��ح كلوين �أن ��ه يقف ب�شكل كام ��ل وراء لقاح ��ات فايرو�س
كورون ��ا الإلزامي ��ة يف كل مناح ��ي احلي ��اة ،مطالب� � ًا بتطبي ��ق
اللقاح ��ات الإلزامية يف �أماكن الت�صوي ��ر وبع�ض الأماكن املهمة،
قائ ًال "كما فعلنا مع �شلل الأطفال ،كما فعلنا مع احل�صبة والنكاف
وكل �شيء ،ميكننا فعلها فى مواجهة فايرو�س كورونا".
وق�ص ��ة الفيل ��م ت ��دور ح ��ول ج ��ي �آر وهو �صب ��ي ن�ش� ��أ يف لونغ
�آيالن ��د يحاول تقفي �شخ�صية والده وذلك ب�ي�ن الرعاة ال�سكارى
يف املله ��ى الليلي اخلا�ص بعمه ت�شاريل (ب ��ن �أفليك) ،ويف نف�س
الأثن ��اء تكافح والدة الطف ��ل (ليلي راب) لإي�ص ��ال ابنها مل�ستقبل
اف�ضل عرب مغادرة منزل والدها املتهدم (لويد).

العمود
الثامن
 علي ح�سني

البحث عن الكر�سي
تبدو الف�ضائيات العراقية هذه
الأيام وك�أنها �ساحة تدور فيها
دوائر احلروب ..ال�شيء �سوى
�أخبارتزوير االنتخابات ،وغ�ضب
اخلا�سرين ..والأهم القلق الذي
ي�ساور الب�سطاء على م�صري هذه
البالد ..وعندما نقر�أ ت�صريح ًا
ل�سيا�سي نزداد خوف ًا �إذا ما قررنا
�أن نتوقف عنده �أو ن�صدقه ..ال
�أحد يدري �إىل متى �سي�ستمر
احلال بحرب داح�س والغرباء
بني كتل املحا�ص�صة الطائفية،
فهم بعد �أن وعدوا ال�شعب قبل
االنتخابات ب�أن ي�سرعوا يف
التنمية والبناء و�إقامة دولة
املواطنة ،جندهم بعد االنتخابات
ي�صرون على �أنهم �أ�صحاب
احلقيقة املطلقة ..و�إذا حاولنا
�أن ننف�ض عن �أنف�سنا رتابة
الكالم ال�سيا�سي اململ الذي
ن�سمعه ونقر�أه كل يوم ،يقلقنا
�أن البالد التزال تبحث عن رجال
حكماء يقودونها �إىل �ضفة الأمان
والطم�أنينة.
عام  ،1969اقرتع الفرن�سيون
على الد�ستور الذي اقرتحه
ديغول .وحني �أُعلنت النتائج
التي ُتظهر �أن  %52من املواطنني
�صوتوا �ضده ..جند �صباح
اليوم التايل �صحف فرن�سا تن�شر
على �صفحاتها الأوىل اخلرب
التايل :ديغول يقدم ا�ستقالته
وبيان من �سطر واحد "اعتبار ًا
من اليوم �س�أتوقف عن ممار�سة
مهامي كرئي�س للدولة" .كان
ديغول ،الذي �شعر بالأ�سى ،قد
�أنقذ فرن�سا يف حربني عامليتني..
وجعل منها خالل فرتة حكمه
واحدة من الدول االقت�صادية
الكربى ..ومع ذلك ا�ستجاب
وم�ضى �إىل منزله الريفي وظل
هناك حتى تويف.
زعامات �ساطعة يف التاريخ
ا�ستطاعت بف�ضل نزاهتها
وحكمتها و�إ�صرارها على �إ�شاعة
روح العدالة االجتماعية �أن
تحُ دث �أكرب التحوالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف العامل ،وحني
يطمئن م�س�ؤول منهم �إىل �أن
كل �شيء ي�سري يف الطريق
ال�صحيح ،ينف�ض يديه من
ال�سلطة ويقرر �أن يحتكم ل�صوت
ال�ضمري والنا�س .
بلد الأربعني عجيبة وعجيبة..
خا�ض معركة االنتخابات فيه
مئات املر�شحني مل يبلغوا بعد
�سن الر�شد ال�سيا�سي ..وجه
�آخر وقبيح يف دميقراطية
املحا�ص�صة الطائفية� ،أن ت�صبح
�أبواب املنا�صب واملنافع مفتوحة
للتهافت والتكالب وال�سعي
لإلغاء الآخر ..وجعل ال�سيا�سة
�سوق ًا لل�شعارات التي جتعل
من امل�س�ؤول مبعوث العناية
الإلهية لهذا ال�شعب لكي ي�سري
به �إىل طريق الهداية والإميان..
مل تعد ال�سيا�سة يف الأمم
املتح�ضرة مباراة للبطولة وح�شد
الطوائف ..لكنها ع�صر ال�شعوب
التي قررت �أن ترمي التع�صب
والتخلف وراء ظهرها ..دائم ًا
ما �أذكر القارئ بحكاية الهندية
�صوفيا غاندي التي فازت قبل
�سنوات باكرثية �أ�صوات الهنود
الذين اقرتعوا لها ..وحني
وجدت �أن الأقلية ال�سيا�سية
ترف�ض توليها من�صب رئا�سة
احلكومة ..مل تخرج على النا�س
بخطاب ثوري ..ومل تعد العدة
ملظاهرات انتقامية ..مل تفعل
�سوى �أن قالت �إنها لن تكون
حمنة للبالد ،وبكلمات م�ؤثرة
خاطبت املاليني التي انتخبتها :ال
�أريد �أن �أكون فتنة ..ولن �أقبل �أن
�أكون رئي�سة للوزراء بالأكرثية
ال�ساحقة فقط� ..أريدها بالإجماع
اجلميل".

م�سل�سل كوري يحطم الأرقام القيا�سية ..رغم خطورة م�شاهدته

"التح�ضيرات جارية لإقامة المهرجان
خ�ل�ال ني�سان  2022في حركة د�ؤوب،
داخ ��ل وخ ��ارج الع ��راق" ،م�ؤك ��د ًا:
"ت�ش ��ارك فيه اي ��ران ورو�سيا والهند
واذربيج ��ان وبلوج�ست ��ان والماني ��ا
واربع دول عربية".

 قا�سم ح�سين �صالح
الباح ��ث ورئي� ��س جمعية عل ��م النف�س
ف ��ي الع ��راق �صدر ل ��ه ع ��ن من�شورات
االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء والك ّت ��اب في
الع ��راق ،كت ��اب م�سرح ��ي بعن ��وان:
"القيامة و�سايكولوجيا الم�سرح".

�أ�ص ��بح م�سل�س ��ل "لعب ��ة احلب ��ار"
�أك�ث�ر امل�سل�س�ل�ات م�ش ��اهدة عل ��ى
من�ص ��ة "نتفليك�س" ،حمطم ��ا الأرقام
القيا�سية.
وذك ��رت �ش ��بكة "�س ��كاي ني ��وز"
الربيطاني ��ة ،ام� ��س الأربع ��اء� ،أن
امل�سل�سل حقق يف الأيام الـ 28الأوىل
م ��ن عر�ض ��ه �أك�ث�ر م ��ن  111ملي ��ون
م�شاهدة.
وكان الرق ��م ال�ساب ��ق م ��ن ن�صي ��ب
م�سل�س ��ل "بريدغريت ��ون" الأمريك ��ي
الدرام ��ي ال ��ذي �شاه ��ده  82ملي ��ون
�شخ�ص يف ال�شهر الأول من عر�ضه.
وي ��روي امل�سل�سل الك ��وري اجلنوبي
ق�ص ��ة �أ�شخا�ص غارق�ي�ن يف الديون،
ويتناف�سون حتى امل ��وت يف حماولة
للف ��وز مببل ��غ يعادل نح ��و  38مليون

الطقس

دوالر.
ويجب عل ��ى املت�سابق�ي�ن التغلب على
� 455شخ�ص ��ا م ��ن �أج ��ل ك�س ��ب املال،
واخل�س ��ارة تعن ��ي امل ��وت يف ه ��ذه
امل�سابقة.
وعر� ��ض امل�سل�سل عل ��ى  7حلقات يف
�أيلول�/سبتمرب املا�ضي� ،ضمن جهود
"نتفليك�س" لتنويع براجمها الدولية
وتقدمي املزيد منها.
وذكرت �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية
�أن "لعبة احلبار" كانت رقم واحد يف
 94دول ��ة تعر� ��ض فيه ��ا "نتفليك� ��س"
خدماتها ،و�أ�صب ��ح امل�سل�سل الكوري
اجلنوب ��ي رق ��م واح ��د يف الوالي ��ات
املتحدة.
وقال نائب رئي�س "نتفليك�س" ل�ش�ؤون
حمت ��وى كوري ��ا اجلنوبي ��ة وجنوب

�شرقي �آ�سي ��ا و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا،
مينيونغ كيم� ،إن ال�شركة عندما بد�أت
اال�ستثمار يف الأعمال الكورية للمرة
الأوىل ع ��ام " ،2015كنا نريد من ذلك
عر�ض ق�ص�ص مب�ستوى عاملي حتظى

مب�شاه ��دات يف �آ�سي ��ا والع ��امل".
و�أ�ضاف �أن جناح (لعبة احلبار) فاق
توقعات "نتفليك�س".
ومل يحق ��ق امل�سل�س ��ل جماهريي ��ة
جارف ��ة فح�سب ،بل �أثار جدال وا�سعا،

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احلرارة ترتفع قليال عن معدالته ��ا ليوم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

�إذ تعر� ��ض النتق ��ادات الذع ��ة من قبل
معلم ��ي املدار� ��س الذي ��ن ر�أوا يف
العمل ت�شجيع ��ا للأطفال للخو�ض يف
حتديات خطرية.
و�أ�صدرت مدر�سة "جون برام�ستون"
االبتدائي ��ة يف �شرق لن ��دن ر�سالة �إىل
�أولي ��اء الأم ��ور ت�شرح فيه ��ا خماوفها
م ��ن �أن الأطف ��ال الذي ��ن �شاه ��دوا
امل�سل�س ��ل يتظاه ��رون ب�إط�ل�اق النار
على بع�ضهم البع� ��ض كو�سيلة لإعادة
متثيل امل�سل�سل.
ويف تط ��ور الح ��ق دخل ��ت ال�شرط ��ة
الربيطاني ��ة عل ��ى اخل ��ط بع ��د ظهور
الرم ��وز ال�شه�ي�رة يف �سل�سل ��ة "لعبة
احلب ��ار" يف �إح ��دى �ش ��وارع الب�ل�اد
الرئي�سة.
وقال ��ت �صحيف ��ة "ديل ��ي مي ��ل"

الربيطاني ��ة �إن ع ��ددا م ��ن ال�سائق�ي�ن
ت�ساءل ��وا ع ��ن ال�سب ��ب وراء ه ��ذه
الرم ��وز الغام�ض ��ة "مرب ��ع ودائ ��رة
ومثل ��ث" يف مقاطع ��ة بارك�شري ،فيما
اعتق ��د بع�ضهم �أنه ��ا ت� ��ؤدي �إىل لعبة
احلب ��ار"  ،وه ��ذه الرم ��وز متطابق ��ة
مع الأ�ش ��كال التي ظه ��رت يف �سل�سلة
"لعب ��ة احلب ��ار" ،الت ��ي تب ��ث عل ��ى
�شبك ��ة "نتفليك� ��س"� .إال �أن ال�شرط ��ة
الربيطاني ��ة �سرعان ما و�ضحت �سبب
و�ض ��ع هذه الرموز ،قائل ��ة �إنه يجري
ا�ستخدامه ��ا ب�ش ��كل �شائ ��ع لتوجي ��ه
�سائقي املركبات الثقيلة.
وقال ��ت يف تغري ��دة عل ��ى ح�سابه ��ا
الر�سم ��ي يف توي�ت�ر" :م�س ��اء اخلري
على اجلميع ..هذه الإ�شارة لن تقودك
�إىل �سل�سلة �سكويد غيم ال�شهرية".
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