يمكنكم تحميل تطبيق
(المدى) على هواتفكم
من خالل قراءة :QR Code

follow us on our Website
or download Al Mada App
on stores

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net
� 8صفحات مع الملحق ( )500دينار

جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )5072ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )25ت�شرين الثاين 2021

خ�سارة  42حزب ًا ومر�شح ًا فردي ًا عمل كذراع لتيارات معروفة في االنتخابات

"�أحزاب الظل" ت�ضيف  37مقعد ًا �إلـى التحالفات الكبيرة
 بغداد /تميم الح�سن
من املرج ��ح ا�ضافة قوى �سيا�سية (�شيعية
و�سني ��ة) معروف ��ة مقاع ��د جدي ��دة اىل
ح�ص�صه ��ا يف الربمل ��ان املقب ��ل م�ستعين ��ة
مبقاع ��د "اح ��زاب الظ ��ل" الت ��ي ق ��د تزيد
مقاعدهم بنحو اكرث من .30%
و�شارك ��ت تي ��ارات �سيا�سي ��ة ومر�شحون
فردي ��ون يف االنتخاب ��ات االخرية بع�ضها
تابعة بـ"الظل" اىل حتالفات كبرية.
وا�ستطاع ��ت  17م ��ن تل ��ك الق ��وى
واملر�شح ��ون الفرديون التابعون الحزاب
احل�ص ��ول عل ��ى مقاع ��د ،مقاب ��ل ف�شل 42
تيارا ومر�شحا فرديا.

وحققت هذه التيارات  37مقعدا �ستوزع
عل ��ى  5ق ��وى� 3 ،شيعي ��ة ،و� 2سني ��ة،
ح�صل ��ت يف االنتخاب ��ات املا�ضي ��ة عل ��ى
� 105أ�صوات.
اك�ث�ر الق ��وى التي ق ��د تزي ��د ر�صيدها من
املقاعد اعتم ��اد ًا على "اح ��زاب الظل" هو
حتالف الفتح بزعامة هادي العامري.
التحال ��ف ال ��ذي حق ��ق  18مقع ��دا يف
انتخاب ��ات ت�شري ��ن املا�ضي ��ة ،ق ��د يح�صل
لوح ��ده عل ��ى  20مقعدا �إ�ضافي ��ا من 11
حزب وائتالف و 3مر�شحني فرديني.
ويرتب ��ط بالتحال ��ف ال ��ذي ي�ض ��م 6
ت�شكيالت �سيا�سية ،حتالف العقد الوطني
الذي يتزعمه رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي

فالح الفيا�ض ،وحقق االخري  5مقاعد.
والفيا� ��ض كان ق ��د ان�شق بع ��د انتخابات
 2018عن حتالف الن�صر بزعامة رئي�س
ال ��وزراء ال�سابق حي ��در العبادي ،وان�ضم
اىل الفتح الذي �ش ��كل احلكومة حينها مع
التيار ال�صدري.
ا�ضاف ��ة اىل حتال ��ف ت�صمي ��م برئا�س ��ة
حماف ��ظ الب�صرة ا�سع ��د العيداين ،وحقق
التحال ��ف  5مقاع ��د اي�ض ��ا .والعي ��داين
ان�ش ��ق ع ��ن العب ��ادي اي�ض ��ا يف اعق ��اب
تظاه ��رات الب�ص ��رة يف  2018وان�ض ��م
اىل الفتح.
كم ��ا ان م ��ن بني اب ��رز قي ��ادات "ت�صميم"
ه ��و النائب ال�سابق ع ��ن حتالف الفتح يف

بال�سخارت ت�شعل �صراع ًا بين
الفائزين والخا�سرين في االنتخابات
 بغداد /فرا�س عدنان
�أث ��ارت �إحاط ��ة ممثل ��ة الأمني الع ��ام للأمم
املتحدة يف الع ��راق جينني بال�سخارت �إىل
جمل�س الأمن عن جممل العملية االنتخابية
اجلدل بني القوى ال�سيا�سية.
وت ��رى كتل فائزة ب�أن هذه املواقف �ستكون
بداي ��ة للم�ض ��ي بت�شكيل حكوم ��ة الأغلبية.
واتهم ��ت الق ��وى اخلا�سرة املمثل ��ة الأممية
بتغي�ي�ر مواقفها وعدم عر�ض الأدلة املقدمة
�إليه ��ا عن تزوي ��ر االنتخاب ��ات على جمل�س
الأمن.
وكان زعيم التي ��ار ال�صدري مقتدى ال�صدر
ق ��د �أ�صدر بيان ًا �أم� ��س الأول دعا فيه القوى
املعرت�ض ��ة �إىل تقب ��ل نتائ ��ج االنتخاب ��ات،
م�ؤك ��د ًا عزم ��ه امل�ض ��ي بت�شكي ��ل حكوم ��ة
الأغلبية الوطنية.
وذك ��رت م�صادر مق ّربة من التيار ال�صدري،
�إىل (امل ��دى)� ،أن "بي ��ان ال�ص ��در �أعط ��ى
زخم� � ًا للهيئة ال�سيا�سية للتي ��ار ب�أن مت�ضي
يف املفاو�ض ��ات ول ��ن ترتاج ��ع ع ��ن ت�شكيل
حكومة الأغلبي ��ة التي �ستظهر مالحمها يف
القريب العاجل".

ب ��دوره ،يق ��ول ع�ضو احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين ماج ��د باج�ل�ان ،يف حدي ��ث
�إىل (امل ��دى)� ،إن "الإحاط ��ة الت ��ي تقدم ��ت
به ��ا ممثلة الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتحدة يف
الع ��راق جين�ي�ن بال�سخ ��ارت �إىل جمل� ��س
الأم ��ن ،كان ��ت واقعي ��ة ج ��د ًا و�أ�ش ��ارت �إىل
نق ��اط مهم ��ة ،تتعل ��ق بنزاه ��ة االنتخاب ��ات
واملفو�ضية ومهنيتها".
و�أ�ضاف باجالن� ،أن "خمرجات االنتخابات
كانت تختلف ع ��ن �سابقاتها؛ ب�سبب طبيعة
القانون الذي مين ��ح الفوز ملن يح�صل على
�أعلى الأ�صوات".
ولف ��ت� ،إىل �أن "الأح ��زاب اخلا�س ��رة مل
ت�ستوع ��ب النتائج وحديثها ع ��ن الت�صعيد
يف ال�ش ��ارع ه ��و غري �صحي ��ح وال يتفق مع
ن�صو� ��ص الد�ستور والقان ��ون التي حددت
�آليات لالعرتا�ض والطعون".
وي ��رى باجالن� ،أن "الطع ��ون غيرّ ت مقاعد
مع ��دودة ال تتجاوز �أ�صاب ��ع اليد ،لذلك جاء
موق ��ف املبعوث ��ة الأممي ��ة بع ��دم �إمكاني ��ة
�أن حت�ص ��ل هن ��اك طف ��رة يف حج ��وم الكتل
امل�شاركة يف االنتخابات".
 التفا�صيل �ص2

الب�صرة عامر الفايز.
ا�ضاف ��ة اىل حركة حق ��وق التابعة لكتائب
ح ��زب الل ��ه ،والت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى مقع ��د
واحد وتعت�ب�ر �ضمن ما يع ��رف بـ"االطار
التن�سيق ��ي" ال ��ذي ي�ضم الق ��وى ال�شيعية
املعار�ضة لنتائج االنتخابات.
والكتائب من الف�صائل املقربة اىل ع�صائب
اهل احلق بزعامة قي� ��س اخلزعلي ،وهي
احد مكونات حتالف الفتح.
كم ��ا ان�ضمت اىل "الفت ��ح" حركة بابليون
امل�سيحي ��ة برئا�سة ريان الكلداين القيادي
يف احل�شد ال�شعب ��ي واملقرب ملنظمة بدر.
واحلركة لديها  4مر�شحني.
كذلك قد تنظم رئي�سة حركة بالدي النائبة

ال�سابق ��ة زه ��رة البج ��اري  -وه ��ي م ��ن
الن�س ��اء القلي�ل�ات الالتي ر�أ�س ��ن احزابا-
اىل حتالف الفتح.
والبج ��اري ح�صلت عل ��ى مقعد واحد يف
انتخاب ��ات  ،2021وكان ��ت ق ��د ان�شق ��ت
بع ��د انتخاب ��ات  2018عن تي ��ار احلكمة
وان�ضمت اىل حتالف الفتح.
ا�ضاف ��ة اىل مقع ��د �آخ ��ر من جتم ��ع ال�سند
التاب ��ع للنائب والقيادي يف حتالف الفتح
احم ��د اال�س ��دي ،وح�ص ��ل علي ��ه النائ ��ب
ال�ساب ��ق فالح اخلزعلي يف الب�صرة ،وهو
املع ��اون اجله ��ادي لكتائب �سي ��د ال�شهداء
التابعة للح�شد ال�شعبي.
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ر�شيد اخليون يكتب:

الخ�ض��راء ..تظاه��رات و�ص��واريخ وطائ��رات

بيدرو �أملودوفار:

ُ
أعددت م�سرحية كوكتو دون �أن �أجعل المر�أة خا�ضعة
�

ملف �إنهاء الوجود الأجنبي
من العراق يثير ال�شكوك
 بغداد /ح�سين حاتم
ي�ستبعد خمت�صون يف ال�ش�أن االمني ان�سحاب القوات االجنبية من االرا�ضي
العراقية نهاية العام احلايل كما مت االتفاق عليه �شهر متوز املا�ضي.
وي ��رى املخت�ص ��ون �أن التفوي�ض الدويل مينح ق ��وات التحالف التواجد ب�أي
رقع ��ة جغرافية ت�شعر ب�أنها تهدد ال�سلم العامل ��ي ،فيما �أكد نواب �سابقون عدم
جدي ��ة احلكوم ��ة باتفاقه ��ا ب�ش�أن انه ��اء ملف الوج ��ود االجنب ��ي يف العراق،
م�شريي ��ن اىل ان احلكوم ��ة مل تقدم اية اح�صائية بع ��دد القوات املتواجدة او
الق ��وات التي �ستبقى "�ساندة" .املخت�ص بال�ش� ��أن االمني �أحمد ال�شريفي قال
يف حديث لـ(املدى)� ،إنه "عندما نتحدث عن م�س�ألة ان�سحاب الوجود االجنبي
من العراق البد ان ننطلق من منطلقني ا�سا�سيني ،هما القانون الدويل والذي
مبوجب ��ه يوجب تواجد ق ��وات التحالف الدويل على اعتباره ��ا حتالفا دوليا
ملواجهة االره ��اب الذي يهدد االمن وال�سلم ال ��دويل" .و�أ�ضاف ال�شريفي� ،أن
"التفوي� ��ض الدويل مينح ق ��وات التحالف التواجد ب�أي ��ة رقعة جغرافية"،
م�ست ��دركا "على ال ��دول املعنية بالوجود� ،س ��واء �أكانت التحال ��ف الدويل ام
الواليات املتحدة ،تقدمي الدعم واال�سناد وم�ستلزمات ادارة املعركة".
 التفا�صيل �ص2
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ال�شيوعي العراقي يعقد
م�ؤتمره الحادي ع�شر
 بغداد /المدى
بد�أ احل ��زب ال�شيوعي العراقي� ،أم�س الأربعاء ،عق ��د م�ؤمتره الوطني احلادي ع�شر
مب�شاركة عدد من ال�شخ�صيات الوطنية.
وق ��ال �سكرت�ي�ر اللجن ��ة املركزية للحزب رائد فهم ��ي يف كلمت ��ه� ،إن "انعقاد م�ؤمترنا
احل ��ادي ع�شر ي�أتي امت ��دادا وموا�صلة لتقاليد حزبنا من ��ذ الت�أ�سي�س يف �آذار 1934
وم�ساعيه النتظام انعقاد م�ؤمتراته ليكون كل منها حمطة �إ�ضافية للتجديد ولتطوير
الدميقراطية الداخلية بعد الفح�ص النقدي للأداء واملراجعة التقومي".
من جانبه ،ذكر رئي�س اجلمهورية برهم �صالح يف كلمة �ألقيت بالنيابة� ،أنه "يف هذه
املنا�سب ��ة املهمة �أحيي ال ��دور الريادي التاريخي يف �إطار احلرك ��ة الوطنية العراقية
والت�ضحي ��ات العظيمة التي قدمها ال�شيوعيون العراقيون يف الن�ضال من �أجل وطن
حر و�شعب �سعيد".
و�أ�ض ��اف �صالح� ،أن "انعقاد امل�ؤمتر يف هذه الظ ��روف التي مير بها بلدنا وجتربتنا
الدميقراطية الفتية ي�ؤكد مدى ال�شعور بامل�س�ؤولية يف مواجهة التحديات".
�إىل ذل ��ك ،ذكر رئي� ��س الوزراء م�صطفى الكاظمي يف كلمة القيت بالنيابة� ،أن "ال �أحد
يجه ��ل املكانة املتميزة التي يحتلها احل ��زب ال�شيوعي يف تاريخ ووجدان العراقيني
منذ ما يزيد على ثمانية عقود ودوره يف تعميق م�سرية التحديث املجتمعي".
وتاب ��ع الكاظم ��ي� ،أنه "من حقك ��م �أن ت�شعروا بالفخ ��ر و�أنتم تنظرون له ��ذا التاريخ
الن�ض ��ايل الزاخر م ��ن �أجل تر�سي ��خ قيم الوطني ��ة واملواطنة والدف ��اع عن احلريات
العام ��ة وكرامة االن�سان وحق ��وق املكونات الديني ��ة والأثنية واملناطقي ��ة كافة التي
ت�شكل غنى ال�شعب العراقي وقوته".
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تحديات تواجه خطة �إنتاج  8ماليين برميل
نفط في 2027
 ترجمة :حامد �أحمد
�أكد تقري ��ر �أمريكي �أن الع ��راق يواجه
حتدي ��ات يف تنفي ��ذ خطت ��ه بالو�صول
�إىل انت ��اج ثماني ��ة مالي�ي�ن برمي ��ل من
النف ��ط يومي� � ًا بحل ��ول ع ��ام ،2027
م�شدد ًا على �ض ��رورة القيام مبزيد من
اال�ستثمار للتعامل مع الزيادة املتوقعة
يف الغاز امل�صاحب.
وذك ��ر تقري ��ر لوكال ��ة (بالت� ��س)
الأمريكي ��ة ،ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن
"الع ��راق الذي يعترب ثاين اكرب منتج
للنف ��ط يف اوب ��ك ،مل ي ��زل يع ��رب ع ��ن
طموح ��ات عالي ��ة مب�ضاعف ��ة طاقت ��ه
االنتاجي ��ة للنف ��ط اىل ان ت�ص ��ل اىل 8
مالي�ي�ن برميل يف الي ��وم بحلول العام

."2027
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "تلك الطموحات
ت�أت ��ي رغ ��م امل�ستقب ��ل الغام� ��ض الذي
يواجه الوقود االحفوري واال�ضطراب
ال�سيا�سي املزمن الذي تعي�شه البالد".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "البل ��د ال ��ذي يع ��اين
م ��ن �ضائق ��ة مالي ��ة� ،سيتطل ��ب من ��ه
لأج ��ل حتقي ��ق ه ��ذا اله ��دف ا�ستقطاب
مع ��دالت غ�ي�ر م�سبوقة م ��ن اال�ستثمار
اخلارجي".
ون ��وه التقرير� ،إىل �أن "ذل ��ك ي�أتي يف
وقت ت�سعى العدي ��د من �شركات النفط
العاملي ��ة ،التي هي ا�ص�ل�ا غري مرتاحة
لل�شروط املالية الت ��ي يعر�ضها العراق
على مدى �سنوات ،ان تتالفى املجازفة
با�ستثماراتها املالية".

و�أو�ض ��ح� ،أن "الع ��راق ولأجل حتقيق
ه ��ذا اله ��دف والطم ��وح �سيتطلب منه
تخ�صي� ��ص �أموال لي� ��س لتعزيز اعمال
احلف ��ر فقط بل لتو�سي ��ع حجم من�ش�آت
االنت ��اج ال�سطحي ��ة وبن ��ى الت�صدي ��ر
التحتي ��ة ،وكذل ��ك التقلي ��ل الكب�ي�ر من
كمي ��ات اح ��راق الغ ��از امل�صاحب الذي
جعل من العراق احد اكرث بلدان انتاج
النفط تلوثا".
وال ي ��رى ح�س�ي�ن اجللب ��ي ،امل�ست�ش ��ار
يف املج ��ال النفط ��ي املقي ��م يف لن ��دن
�أن "ه ��دف الو�ص ��ول ل�سق ��ف انت ��اج
 8مالي�ي�ن برمي ��ل يف الي ��وم هو �أمر
واقعي م ��ن الناحية الفنية �أو بالإمكان
حتقيقه".
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سياسة
دعوات �إلى المعتر�ضين
بتقديم �أدلة "التزوير" �إلى
الر�أي العام
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موقف بال�سخارت من االنتخابات ي�شعل �صراع ًا بني
الفائزين واخلا�سرين

�أثارت �إحاطة ممثلة الأمني العام للأمم املتحدة يف العراق
جينني بال�سخارت �إىل جمل�س الأمن عن جممل العملية
االنتخابية اجلدل بني القوى ال�سيا�سية .وترى كتل فائزة
ب�أن هذه املواقف �ستكون بداية للم�ضي بت�شكيل حكومة
الأغلبية .اتهمت القوى اخلا�سرة املمثلة الأممية بتغيري
مواقفها وعدم عر�ض الأدلة املقدمة �إليها عن تزوير
االنتخابات لها على جمل�س الأمن.
 بغداد /فرا�س عدنان
وكان زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
قد �أ�ص ��در بيان� � ًا �أم�س الأول دع ��ا القوى
المعتر�ض ��ة �إلى تقبل نتائ ��ج االنتخابات،
م�ؤك ��د ًا عزم ��ه الم�ض ��ي بت�ش ��كيل حكومة
الأغلبية الوطنية.
وذك ��رت م�ص ��ادر مق ّرب ��ة م ��ن التي ��ار
ال�صدري� ،إلى (المدى)� ،أن "بيان ال�صدر
�أعطى زخم ًا للهيئة ال�سيا�س ��ية للتيار ب�أن
تم�ض ��ي في المفاو�ضات ولن تتراجع عن
ت�ش ��كيل حكوم ��ة الأغلبي ��ة التي �س ��تظهر
مالمحها في القريب العاجل".
بدوره ،يقول ع�ض ��و الحزب الديمقراطي
الكرد�س ��تاني ماج ��د باجالن ،ف ��ي حديث
�إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "الإحاطة التي تقدمت
بها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في
الع ��راق جيني ��ن بال�س ��خارت �إلى مجل�س
الأم ��ن ،كان ��ت واقعية جد ًا و�أ�ش ��ارت �إلى
نق ��اط مهم ��ة ،تتعلق بنزاه ��ة االنتخابات
والمفو�ضية ومهنيتها".
و�أ�ض ��اف باج�ل�ان� ،أن "مخرج ��ات
االنتخابات كانت تختلف عن �س ��ابقاتها؛
ب�س ��بب طبيعة القانون الذي يمنح الفوز
لمن يح�صل على �أعلى الأ�صوات".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الأح ��زاب الخا�س ��رة لم
ت�ستوعب النتائج وحديثها عن الت�صعيد
في ال�ش ��ارع هو غير �صحيح وال يتفق مع
ن�صو�ص الد�ستور والقانون التي حددت

�آليات لالعترا�ض والطعون".
ويرى باجالن� ،أن "الطعون غيّرت مقاعد
معدودة ال تتجاوز �أ�صابع اليد ،لذلك جاء
موق ��ف المبعوث ��ة الأممية بع ��دم �إمكانية
�أن تح�ص ��ل هناك طف ��رة في حجوم الكتل
الم�شاركة في االنتخابات".
وطالب" ،الذين يتحدثون عن تقديم �أدلة
�إلى بال�سخارت و�سببت لها �صدمة ب�ش�أن
تزوير االنتخاب ��ات بالمبادرة وعر�ض ��ها
على الر�أي العام ليطل ��ع عليها الكافة� ،إن
كانت ادعاءاتهم �صحيحة".
ويج ��د باج�ل�ان ،ان "المعتر�ض ��ين
يت�ش ��بثون بمواقفه ��م؛ لأن المخرجات لم
تكن مر�ض ��ية لجمهورهم ،لذلك يحاولون
�أن يغيروا النتائج ب�أي �شكل ،وهذا خيار
�صعب للغاية".
وي�س ��تغرب الدع ��وات �إل ��ى الت�س ��وية
ال�سيا�س ��ية ،ويت�س ��اءل "لم ��اذا خ ��رج
المتظاه ��رون و�س ��قط منه ��م العدي ��د من
ال�ش ��هداء والجرح ��ى وعل ��ى �إث ��ر ذلك تم
تغيي ��ر القان ��ون االنتخاب ��ي والحكوم ��ة
والم�ضي نحو انتخابات مبكرة؟"،
و�أو�ض ��ح باج�ل�ان �أن "جمي ��ع ه ��ذه
الإج ��راءات �س ��تكون بال قيم ��ة �إذا ذهبنا
�إلى خيار الت�س ��وية ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الأموال
التي تم انفاقها في العملية االنتخابية".
وذكر باج�ل�ان� ،أن اتهامات المعتر�ض ��ين
�إلى الأمم المتحدة كثيرة ولي�س ��ت وليدة
الي ��وم ،فت ��ارة يقوم ��ون بمهاجمته ��ا،

وي�ش ��تكون لديه ��ا في تارة �أخ ��رى ،وهذا
يعبر عن تناق�ض في المواقف".
و�أردف� ،أن القان ��ون الذي ج ��اء بالنتائج
الحالي ��ة كان متبنى من القوى الخا�س ��رة
وب�إ�ص ��رار �ش ��ديد ،كم ��ا �أن "تل ��ك القوى
هي التي طلبت اال�ش ��راف المبا�ش ��ر على

ف�صائل تهدد ومخت�صون ي�ستبعدون االن�سحاب

مجل�س وزراء �إقليم كرد�ستان يعيد
المخ�ص�صات الجامعية

ملف �إنهاء الوجود الأجنبي من العراق يثري ال�شكوك مع اقرتاب املوعد املحدد

متظاهرو النا�صرية يت�ضامنون مع
احتجاجات الطلبة يف ال�سليمانية
 ذي قار  /ح�سين العامل
�أعرب متظاهرو محافظة ذي قار عن ت�ضامنهم
م ��ع احتجاجات الطلب ��ة في ال�س ��ليمانية ،فيما
ق ّرر مجل�س الوزراء في �إقليم كرد�س ��تان �إعادة
المخ�ص�صات الجامعية.
وقال النا�ش ��ط في تظاهرات �س ��احة الحبوبي
بالنا�صرية ح�سن هادي العراقي �إلى (المدى)،
�إن "تظاه ��رات طلب ��ة الجامع ��ات ف ��ي محافظة
ال�سليمانية هي جزء من الحراك ال�شعبي العام
تجاه االزمات المتراكمة".
وا�ض ��اف العراق ��ي ،ان "�س ��وء ادارة االزم ��ات
وتجاه ��ل الطبق ��ات ال�سيا�س ��ية المتحكم ��ة
بال�س ��لطة لمطال ��ب الجماهي ��ر ه ��و م ��ا ول ��د
االنفجار ال�شعبي".
و�أ�شار� ،إلى ان "متظاهري النا�صرية يدعمون
كل مظل ��وم يطال ��ب بحقوق ��ه وم ��ن بينه ��م
متظاه ��رو ال�س ��ليمانية وبقية الم ��دن في �إقليم
كرد�ستان" ،م�ؤكدا ان "ق�ض ��ايا وم�صير اهالي
ال�س ��ليمانية وبقية الم ��دن العراقية واحدة وال
تتجز�أ".
ولفت العراقي� ،إلى �أن "العنف الذي تعر�ض له
متظاهرو ال�سليمانية وان كان �أخف وط�أة مما
تعر� ��ض له متظاه ��رو الو�س ��ط والجنوب لكنه
يبق ��ى عنفا غير مب ��رر تجاه تظاهرات �س ��لمية
تطالب بحقوق م�شروعة".
و�ش� �دّد ،على �أن "ا�س ��اليب القم ��ع واحدة وهي
ال تختل ��ف ف ��ي كل االنظم ��ة التي تح ��اول قهر
ال�شعوب وتكميم االفواه وقمع الحريات بالآلة
الع�سكرية".
واكد العراقي ان "متظاهري النا�صرية �سوف
ينظمون وقفة ت�ضامنية في ميدان التظاهرات
ف ��ي �س ��احة الحبوب ��ي دعم ��ا لمتظاه ��ري
ال�سليمانية".
و�أظه ��رت مقاط ��ع فيدوي ��ة م�ص ��ورة تابعته ��ا
(الم ��دى)  ،م�ش ��اهد م ��ن قم ��ع تظاه ��رات طلبة

 بغداد /ح�سين حاتم

الجامع ��ات ف ��ي ال�س ��ليمانية الت ��ي انطلق ��ت
الثالثاء ( 23ت�شرين الثاني  )2021لالحتجاج
عل ��ى قطع م�س ��تحقاتهم المالية من قبل مجل�س
وزراء الإقلي ��م ،و�س ��وء الخدمات في الأق�س ��ام
الداخلي ��ة للط�ل�اب ،اذ ا�س ��فرت اعم ��ال العنف
ع ��ن ا�ص ��ابة ع�ش ��رات المتظاهري ��ن م ��ن جراء
ا�س ��تخدام الر�ص ��ا�ص والغ ��ازات الم�س� �يّلة
للدموع والعنف غير المبرر با�س ��تخدام الركل
بالأقدام والع�صي والهراوات.
وم ��ن جانبها ا�ص ��درت حركة امت ��داد المنبثقة
ع ��ن الحرك ��ة االحتجاجي ��ة ف ��ي مدن الو�س ��ط
والجن ��وب بيانا تابعت ��ه (الم ��دى) �أعربت فيه
عن الإدان ��ة واال�س ��تنكار �إزاء "العنف المفرط
واالعتداءات �ضد الطلبة العزل في ال�سليمانية
م ��ن المحتجي ��ن والمطالبي ��ن بالعدال ��ة
وبحقوقهم".
واك ��دت حرك ��ة امت ��داد ف ��ي بيانه ��ا "م�س ��اندة
المطالب الم�شروعة للطلبة وحقهم الد�ستوري
ف ��ي االحتج ��اج ال�س ��لمي ال�س ��ترداد حقوقه ��م
وت�ؤك ��د عل ��ى ان الطرق ال�س ��لمية هي ال�س ��بيل
الأف�ضل ال�سترداد الحقوق".
وا�ض ��افت "كما وتعاهد حركة امتداد ال�ش ��عب
العراق ��ي عموم ��ا وفي ال�س ��ليمانية خ�صو�ص ��ا
�أنه ��ا لن تق ��ف مكتوفة الأيدي ول ��ن تتنازل عن
حقها العام".
ولوحت حركة امتداد بـ"ا�ستخدام �صالحياتها
الد�س ��تورية داخ ��ل مجل� ��س الن ��واب المتمث ��ل
بالمالحق ��ة القانوني ��ة ل ��كل من تورط و�س ��مح
با�ستخدام الر�ص ��ا�ص الحي والقمع الوح�شي
الذي �أدى �إلى نزيف مزيد من الدم العراقي".
�إل ��ى ذلك ،قرر مجل� ��س وزراء �إقليم كرد�س ��تان
"�إعادة المخ�ص�ص ��ات الجامعية المتوقفة منذ
 2014في رابع ايام االحتجاجات".
كم ��ا ق ��رر المجل� ��س "تخ�ص ��ي�ص ميزانية لحل
م�ش ��اكل الأق�س ��ام الداخلي ��ة ودع ��م الطلب ��ة
الفقراء".

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

االنتخابات المبكرة� ،إ�ضافة �إلى توقيعها
على وثيقة ال�ش ��رف وال�سلوك االنتخابي
بقبول النتائج �أي ًا كانت".
وانته ��ى باج�ل�ان� ،إل ��ى �أن "جمي ��ع ه ��ذه
المواقف يتنا�س ��اها الخا�سرون وال�سبب
ه ��و فقدان المقاعد الت ��ي كانوا يطمحون

�إليها في البرلمان المقبل".
م ��ن جانب ��ه ذك ��ر ع�ض ��و ائت�ل�اف دول ��ة
القانون وائ ��ل الركابي في ت�ص ��ريح �إلى
(الم ��دى)� ،أن "مواق ��ف بال�س ��خارت م ��ن
العملية االنتخابية معروفة بالن�س ��بة �إلى
الإطار التن�س ��يقي ،وم ��ا تحدثت به �أم�س

الأول �أم ��ام مجل� ��س الأمن لم يك ��ن غريب ًا
علينا".
وتابع الركابي� ،أن "بال�س ��خارت تعمدت
من ��ذ م ��دة عل ��ى تغيي ��ر الحقائ ��ق بين ما
تجري ��ه م ��ن ح ��وارات ف ��ي الداخ ��ل ،وما
تبعث ��ه م ��ن تقارير �إل ��ى الجه ��ات الدولية

ذات العالقة" ،وع ّد "موقفها بانه محاولة
لإث ��ارة الفتن ��ة وتنفي ��ذ م�ش ��روع �ض ��د
العراق".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "م�س�ؤولة البعثة الأممية
ه ��ي م ��ن طلب ��ت اللق ��اء م ��ع ق ��ادة الإطار
التن�س ��يقي ،وحث ��ت عل ��ى تقدي ��م الأدل ��ة
ب�ش�أن العملية االنتخابية وما �شابتها من
خروق و�أعلنت تفاج�ؤها بهذه الأدلة".
ولف ��ت الركاب ��ي� ،إل ��ى �أن "التقري ��ر الذي
�أطلع ��ت ب ��ه مجل� ��س الأم ��ن ه ��و محاولة
لمجامل ��ة �أط ��راف داخلي ��ة و�أخ ��رى
خارجي ��ة ،وم ��ا ج ��اء في ��ه ينط ��وي عل ��ى
مخاطر كبيرة على ال�سلم الأهلي".
وينتقد" ،خلو كلمة بال�سخارت من نتائج
حواراته ��ا م ��ع الق ��وى المعتر�ض ��ة عل ��ى
االنتخابات ،والأدلة التي ح�ص ��لت عليها
وجميع ما دار هو موثق لدينا".
و�أورد الركاب ��ي� ،أن "�أدلتن ��ا عل ��ى وجود
خروق انتخابية تم ت�سليمها �إلى الق�ضاء
العراق ��ي ،الذي قوله �أعلى و�أهم من بيان
بال�س ��خارت ،ونح ��ن ن�ؤم ��ن بم ��ا ي�ص ��در
عنه".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ما تحدثت به بال�س ��خارت
في مو�ض ��وع التزوي ��ر اقت�ص ��ر على نقل
حديث ال�س ��لطات الق�ض ��ائية بعدم وجود
تزوي ��ر ممنهج ،ولك ��ن كان عليها �أن تنقل
�أي�ض� � ًا �أدلتن ��ا ال�س ��يما و�أنه ��ا ق ��د وعدتنا
ب�أنها �س ُت�ضمّن ما ح�صلت عليه من الإطار
التن�سيقي �ضمن تقريرها".
وم�ض ��ى الركابي� ،إل ��ى �أن "ائتالف دولة
القان ��ون يعتقد ب�أنه لن يح�ص ��ل ت�ص ��عيد
ي�ؤث ��ر في ال�س ��لم الأهل ��ي وال ن�ؤمن بهذه
الطرق ،لأننا مع �سيادة القانون ،والإطار
التن�س ��يقي لن يذهب �إلى خيار بال�ضد من
ال�سلم الأهلي".
و�أ�سفرت النتائج الأولية لالنتخابات عن
ح�ص ��ول التيار ال�ص ��دري على  73مقعد ًا
وتحال ��ف تق ��دم على  38مقع ��د ًا والحزب
الديمقراطي الكرد�ستاني على  32مقعد ًا.

ي�س ��تبعد مخت�ص ��ون ف ��ي ال�ش� ��أن االمني
ان�س ��حاب القوات االجنبية من االرا�ضي
العراقي ��ة نهاي ��ة الع ��ام الحال ��ي كم ��ا ت ��م
االتفاق عليه �شهر تموز الما�ضي.
ويرى المخت�صون �أن التفوي�ض الدولي
يمن ��ح ق ��وات التحال ��ف التواج ��د ب� ��أي
رقع ��ة جغرافية ت�ش ��عر ب�أنها تهدد ال�س ��لم
العالم ��ي ،فيما �أك ��د نواب �س ��ابقون عدم
جدية الحكومة باتفاقها ب�ش�أن انهاء ملف
الوج ��ود االجنبي في العراق ،م�ش ��يرين
ال ��ى ان الحكوم ��ة لم تقدم اية اح�ص ��ائية
بعدد القوات المتواجدة او القوات التي
�ستبقى "�ساندة".
المخت�ص بال�ش�أن االمني �أحمد ال�شريفي
ق ��ال في حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن ��ه "عندما
نتح ��دث ع ��ن م�س� ��ألة ان�س ��حاب الوجود
االجنبي م ��ن العراق الب ��د ان ننطلق من
منطلقين ا�سا�سيين ،هما القانون الدولي
وال ��ذي بموجب ��ه يوج ��ب تواج ��د قوات
التحال ��ف الدول ��ي على اعتباره ��ا تحالفا
دوليا لمواجهة االرهاب الذي يهدد االمن
وال�سلم الدولي".
و�أ�ض ��اف ال�ش ��ريفي� ،أن "التفوي� ��ض
الدول ��ي يمنح ق ��وات التحال ��ف التواجد
ب�أي ��ة رقعة جغرافي ��ة" ،م�س ��تدركا "على
ال ��دول المعني ��ة بالوجود� ،س ��واء �أكانت
التحال ��ف الدولي ام الوالي ��ات المتحدة،
تقديم الدعم واال�سناد وم�ستلزمات ادارة
المعركة".
وا�ش ��ار المخت�ص في ال�ش�أن االمني الى،
�أن "م ��ن يقي ��م الموق ��ف ويقدره لي�س ��ت
الدول الت ��ي تتواجد عليها تل ��ك القوات،
وانم ��ا هيئ ��ة اركان موج ��ودة ف ��ي االمم
المتح ��دة هي التي ت�ص ��نف ال ��دول التي
ته ��دد االم ��ن وال�س ��لم الدول ��ي والت ��ي ال
تهدده".
ولفت الى ،ان "االمم المتحدة والواليات
المتح ��دة واغل ��ب دول العال ��م ت ��رى �أن
االره ��اب ما زال موجودا وم�س ��تمرا وله

املدير العام
غادة العاملي

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

ق ��درة المباغت ��ة والتعر� ��ض و�أن كان ��ت
محدودة".
وتاب ��ع ال�ش ��ريفي" ،ام ��ا ف ��ي القان ��ون
المحل ��ي ،ف� ��إن الوالي ��ات المتح ��دة م ��ن
حيث الت�ص ��نيف فهي حليف �ستراتيجي
ال ��ى الع ��راق د�س ��توريا ،وتربطن ��ا
معه ��ا اتفاقيتي ��ن متمثلتي ��ن بالإط ��ار
ال�ستراتيجي واتفاقية امنية".
وبي ��ن المخت� ��ص االمن ��ي �أن ��ه "بموجب
االتفاقية االمنية ف� ��إن الواليات المتحدة
تتكفل بحماية الم�ش ��روع ال�سيا�س ��ي في
الع ��راق والدولة العراقية م ��ن اي تهديد
�سواء �أكان داخليا ام خارجيا".
ور�أى ال�ش ��ريفي ،ان "ال�ص ��راعات
ال�سيا�س ��ية االخي ��رة عل ��ى نتائ ��ج
االنتخاب ��ات ت�ص ��نف كتهدي ��د لل�س ��لم
االهلي" ،الفتا الى ان "الواليات المتحدة
ال ت�س ��تطيع اخراج قواتها من العراق �إذ
لم ي�ص ��ل ال ��ى مرحلة االطمئن ��ان الدولي
ويبلغ الن�ض ��وج على م�س ��توى �سيا�سته
الداخلية واحزابه (.")...
وم�ض ��ى بالق ��ول� ،إن "الواليات المتحدة
ل ��ن تن�س ��حب و�إنم ��ا تعمل على تر�ش ��يق
قواته ��ا ،ل�س ��ببن االول يتعلق بانح�س ��ار
العمليات الع�س ��كرية ،وتنام ��ي القدرات
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الوطنية لقطعات الجي� ��ش في المواجهة
واال�شتباك".
و�أف ��اد المخت� ��ص ف ��ي ال�ش� ��أن االمن ��ي
ب� ��أن "اتف ��اق رئي�س ال ��وزراء م�ص ��طفى
الكاظم ��ي م ��ع الرئي� ��س االمريك ��ي ج ��و
بايدن ب�ش� ��أن ان�س ��حاب القوات االجنبية
لي�س اال ت�سويقا".
وفي  26تموز الما�ضي ،اتفق العراق مع
الواليات المتحدة ،على ان�س ��حاب جميع
الق ��وات الأمريكي ��ة المقاتلة م ��ن العراق
بحل ��ول نهاي ��ة الع ��ام الج ��اري .2021
وكان ��ت ف�ص ��ائل م�س ��لحة ق ��د ا�ص ��درت
بيانا له ��ا الجمعة الما�ض ��ية ،ه ��ددت فيه
با�س ��تخدام الق ��وة ف ��ي اخ ��راج الق ��وات
االميركية بحال ف�شل الطرق ال�سلمية في
ان�سحاب القوات وفقا للموعد المحدد.
�إذ فتح ��ت كتائ ��ب "�س ��يد ال�ش ��هداء"،
الجمع ��ة ،ب ��اب التط ��وع ل�ص ��فوفها ،ف ��ي
خطوة قالت عنها �إنها تح�ضير للمواجهة
"الحا�سمة" مع الأميركان ،وذلك بحلول
نهاي ��ة الع ��ام الج ��اري  .2021وكت ��ب
الأمي ��ن العام للكتائب اب ��و �آالء الوالئي،
في تدوين ��ة تابعته ��ا (الم ��دى) ،انه "مع
اقتراب �ساعة الح�سم والمنازلة الكبرى،
تعل ��ن المقاومة اال�س�ل�امية كتائب �س ��يد

�سكرتري التحرير الفني
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ال�ش ��هداء عن فتح باب االنتماء والتطوع
ل�ص ��فوفها وتدعو ابناء �ش ��عبنا العراقي
المقاوم وف�صائل المقاومة لرفع م�ستوى
الجهوزية تح�ض ��يرا للمواجهة الحا�سمة
والت�أريخي ��ة مع االحت�ل�ال االمريكي في
 2021 /12 /31بعد ال�ساعة  12لي ًال".
وعلق ال�ش ��ريفي قائال� ،إن "هذه الخطوة
ت�أتي كرد فعل �سيا�س ��ي وا�ضح" ،م�شيرا
ال ��ى ان ��ه "لو ح�ص ��ل تحال ��ف الفتح على
اكث ��ر من  70مقع ��دا ف ��ي االنتخابات لما
اقدم ��ت كتائ ��ب �س ��يد ال�ش ��هداء على مثل
هكذا خطوة".
وم�ض ��ى المخت� ��ص ف ��ي ال�ش� ��أن االمن ��ي
بالق ��ول� ،إن "فت ��ح باب التط ��وع من قبل
مناف للدولة
ف�ص ��يل غير تابع للحكوم ��ة ٍ
الديمقراطي ��ة والقانون" ،مت�س ��ائال "من
اجاز عبر القانون اجراء تعبئة ع�س ��كرية
ف ��ي البل ��د؟" .ب ��دوره ،ق ��ال ع�ض ��و لجنة
االم ��ن والدف ��اع ف ��ي البرلم ��ان ال�س ��ابق
كاط ��ع الركاب ��ي ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)،
�إن ��ه "كان م ��ن المق ��رر ان ت�ش ��هد نهاي ��ة
الع ��ام الحال ��ي ان�س ��حاب جمي ��ع القوات
االجنبي ��ة ،اال ان هناك اتفاقا اقر من قبل
الحكومة بتحويل القوات من قتالية الى
�ساندة" ،م�شيرا الى انه "من غير الممكن

ان تح ��ول جميع تل ��ك الق ��وات بمعداتها
وقواعدها الى قوات �ساندة".
و�أ�ض ��اف الركاب ��ي وه ��و ع�ض ��و الإط ��ار
التن�س ��يقي" :حتى االن لم ن�س ��مع من اي
م�س� ��ؤول امريك ��ي ي�ؤكد خ ��روج القوات
االمريكي ��ة نهاي ��ة الع ��ام الحال ��ي" ،الفتا
ال ��ى ان "جمي ��ع ت�ص ��ريحات االمري ��كان
مناق�ض ��ة" .وا�ش ��ار ع�ض ��و البرلم ��ان
تعط اية
ال�س ��ابق الى ،ان "الحكومة ل ��م ِ
اح�ص ��ائية ر�سمية بعدد القوات االجنبية
المتواج ��دة عل ��ى االرا�ض ��ي العراقي ��ة
وال حت ��ى اح�ص ��ائية بعدد الق ��وات التي
�س ��تبقى �س ��اندة ،وم ��ن ال ��ذي �س ��يقوم
بتعيينه ��ا ه ��ل الحكوم ��ة العراقي ��ة ام
الحكومة االمريكية؟".
و�أعلنت قيادة العمليات الم�شتركة� ،أم�س
الأربع ��اء ،خروج �أغلب الق ��وات القتالية
الأجنبية من البالد قبل التاريخ المحدد.
وقال المتحدث با�سم العمليات الم�شتركة
الل ��واء تح�س ��ين الخفاج ��ي ف ��ي حدي ��ث
للوكال ��ة الر�س ��مية تابعت ��ه (الم ��دى) �إن
"ملف �إنهاء التواجد الأجنبي ي�سير وفق
الج ��دول المخطط ل ��ه وال توج ��د قواعد
مخ�ص�ص ��ة لهم �س ��وى تواجدهم ب�ش ��كل
ب�سيط في عين الأ�سد".
و�أ�ض ��اف �أن "�أغل ��ب الق ��وات القتالي ��ة
خرج ��ت م ��ن الع ��راق ول ��م يب � َ�ق � اَّإل
الم�ست�ش ��ارون وم ��ن يعم ��ل ف ��ي مج ��ال
اال�س ��تخبارات �أو اال�س ��تطالع وكذل ��ك
التدريب واال�ست�شارة".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى ان "المتبق ��ي م ��ن الق ��وات
الأجنبية جزء ب�س ��يط و�ستخرج جميعها
خ�ل�ال  15يوم� � ًا با�س ��تثناء م ��ن تحولت
مهمتهم �إلى اال�ست�شارة وتقديم معلومات
ودع ��م الق ��وات االمنية العراقي ��ة" ،الفت ًا
�إلى �أن "هناك جدو ًال في ت�سليم الأ�سلحة
والمعدات �إلى القوات القتالية".
وفي وقت �س ��ابق� ،أكد التحالف الدولي،
�أن دوره ف ��ي العراق ل ��ن يتغير بالتزامن
مع قرب ان�س ��حاب القوات القتالية نهاية
كانون الأول من العام الجاري.

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

سياسة

العدد ( )5072ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )25ت�شرين الثاين 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

رئي�س الجمهورية:
�أحيي ت�ضحيات الحزب
في الن�ضال

ال�شيوعي العراقي يعقد م�ؤمتره احلادي ع�شر مب�شاركة
وا�سعة من ال�شخ�صيات الوطنية

 ال����ك����اظ����م����ي :ال �أح��������د ي���ج���ه���ل امل����ك����ان����ة امل���ت���م���ي���زة ل���ل���ح���زب ال�������ش���ي���وع���ي
بد�أ الحزب ال�شيوعي العراقي� ،أم�س الأربعاء ،عقد م�ؤتمره
الوطني الحادي ع�شر بم�شاركة عدد من ال�شخ�صيات
الوطنية .وقال �سكرتير اللجنة المركزية للحزب رائد
فهمي في كلمته� ،إن "انعقاد م�ؤتمرنا الحادي ع�شر ي�أتي
امتدادا وموا�صلة لتقاليد حزبنا منذ الت�أ�سي�س في �آذار
 1934وم�ساعيه النتظام انعقاد م�ؤتمراته ليكون كل منها
محطة �إ�ضافية للتجديد ولتطوير الديمقراطية الداخلية
بعد الفح�ص النقدي للأداء والمراجعة التقويم".
 بغداد /املدى
و�أ�ض ��اف فهم ��ي� ،أن ��ه "يف الظ ��روف املعق ��دة
الراهن ��ة ن ��درك ويف ظ ��ل التح ��والت العميق ��ة
وال�سريع ��ة اجلاري ��ة يف خمتلف امليادي ��ن �أنه ال
ميكن اليوم لأي ح ��زب �أن ينه�ض بدوره وينمو
و�أن تتع ��زز مكانت ��ه وت�أث�ي�ره ويواكب تطورات
الع�صر م ��ن دون �أن يراجع ويدق ��ق يف �سيا�سته
ومواقفه ب�صورة نقدية غري هيابة".
و�ش ��دد ،عل ��ى �ض ��رورة "التع ��رف بعم ��ق عل ��ى
واق ��ع املجتم ��ع والتغ�ي�رات يف بنيت ��ه والوعي
االجتماع ��ي واالنفت ��اح عل ��ى الفك ��ر وال�سيا�س ��ة
والتنظي ��م واخلط ��اب" .و�أو�ض ��ح فهم ��ي� ،أن
"حزبن ��ا يحر� ��ص عل ��ى مواكب ��ة التطورات يف
بلدنا والع ��امل ،وي�سعى بجد ملالق ��اة اجلديد يف
الفك ��ر وال�سيا�سة واالنفتاح عل ��ى جتربة �شعبنا
الغني ��ة و�سائر �شع ��وب الع ��امل وتطويع ذلك يف
مواجهة التحدي ��ات واالرتقاء بدوره يف احلياة
ال�سيا�سي ��ة والعام ��ة يف الب�ل�اد ومب ��ا ميكن ��ه
م ��ن االنت�ص ��ار بنحو �أف�ض ��ل لق�ضاي ��ا وتطلعات
عم ��وم املواطنني العراقي�ي�ن خ�صو�ص� � ًا الفقراء
واملهم�ش�ي�ن والكادح�ي�ن و�شغيل ��ة الي ��د والفك ��ر
وتعزي ��ز مكان ��ة امل ��ر�أة وال�شب ��اب يف املجتم ��ع
واحلياة العامة".
ولفت فهمي� ،إىل �أن "احلزب يوا�صل اليوم بثقة

ا�ستناد ًا �إىل ال�سفر الن�ضايل للحزب واىل العمل
املثابر حمل راي ��ة الوطن احلر وال�شعب ال�سعيد
التي ظلت خفاقة وع�صية على الطغاة".
م ��ن جانبه ،ذكر رئي� ��س اجلمهورية برهم �صالح
يف كلمة �ألقي ��ت بالنيابية� ،أنه "يف هذه املنا�سبة
املهم ��ة �أحيي الدور الري ��ادي التاريخي يف �إطار
احلركة الوطنية العراقية والت�ضحيات العظيمة
التي قدمها ال�شيوعي ��ون العراقيون يف الن�ضال
من �أجل وطن حر و�شعب �سعيد".
و�أ�ض ��اف �صال ��ح� ،أن "انعق ��اد امل�ؤمت ��ر يف
ه ��ذه الظ ��روف التي مي ��ر به ��ا بلدن ��ا وجتربتنا
الدميقراطي ��ة الفتي ��ة ي�ؤك ��د م ��دى ال�شع ��ور
بامل�س�ؤولي ��ة يف مواجهة التحدي ��ات والعمل من
�أجل �ص ��ون الدميقراطية وتطويره ��ا واالرتقاء
بالعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة مم ��ا �شابه ��ا م ��ن �أخط ��اء
وعرثات و�أزمات".
ون ��وه� ،إىل �أن ��ه "ال طريق للنهاي ��ات الوطنية �إال
باحل ��وار املخل� ��ص وال �سبي ��ل للتق ��دم �إال مبزيد
م ��ن الدميقراطي ��ة والعم ��ل الوطن ��ي امل�س� ��ؤول
احلري� ��ص على �سي ��ادة البلد وتقدم ��ه وال�ساعي
م ��ن �أج ��ل حف ��ظ �أمن ��ه و�سالم ��ة وكرام ��ة ابنائه منكم ومنا جميع ًا"� .إىل ذلك ،ذكر رئي�س الوزراء م�سرية التحديث املجتمعي".
وحرياتهم".
م�صطف ��ى الكاظم ��ي يف كلم ��ة القي ��ت بالنياب ��ة ،وتاب ��ع الكاظم ��ي� ،أن "م ��ن حقك ��م �أن ت�شع ��روا
وج ��دد �صال ��ح" ،نق ��دم �أح ��ر التمني ��ات للم�ؤمتر �أنه "ال �أح ��د يجهل املكانة املتمي ��زة التي يحتلها بالفخ ��ر و�أنتم تنظ ��رون لهذا التاري ��خ الن�ضايل
الوطن ��ي احلادي ع�شر للح ��زب العريق بالنجاح احل ��زب ال�شيوعي يف تاريخ ووجدان العراقيني الزاخر م ��ن �أجل تر�سيخ قيم الوطنية واملواطنة
وحتقي ��ق م ��ا ت�صب ��ون �إلي ��ه وي�أمل ��ه العراقيون من ��ذ ما يزيد على ثمانية عقود ودوره يف تعميق والدف ��اع عن احلري ��ات العامة وكرام ��ة االن�سان

وحقوق املكون ��ات الدينية والأثني ��ة واملناطقية
كافة التي ت�شكل غنى ال�شعب العراقي وقوته".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أنه "قد ال نختل ��ف يف التقدير ،ب�أن
الأزمة ال�سيا�سي ��ة واملجتمعية العميقة التي مير
بها وطنن ��ا بحاجة �إىل �أجوب ��ة جديدة ت�ضع يف
مقدم ��ة �أهدافه ��ا الدف ��اع ع ��ن االن�س ��ان العراقي
وقيمت ��ه والذود عن وطن جامع نعمل مع ًا ليكون
دميقراطي� � ًا وم�ؤ�س�ساتي� � ًا بعد جترب ��ة ال�سنوات
املريرة التي مر بها بلدنا العزيز".
ويوا�ص ��ل ،ان "العراقيني يدرك ��ون ب�أنه ال خيار
�أمامه ��م غري العي� ��ش امل�شرتك يف دول ��ة ع�صرية
جامع ��ة �أ�سا�سه ��ا القان ��ون والع ��دل" .و�أف ��اد
الكاظم ��ي ،ب� ��أن احل ��زب ال�شيوع ��ي ط ��ور من ��ذ
ت�أ�سي�سه "من مقاربت ��ه لعمل املجتمع واقت�صاده
عام
قطاع ٍ
ف�إىل جانب دفاعه عن �ض ��رورة وجود ٍ
�اف من الف�س ��اد والرتهل ن ��راه يحذر
�وي متع � ٍ
ق� ٍ
م ��ن الواق ��ع ال�سلب ��ي لالقت�ص ��اد الريع ��ي وحيد
امل�ص ��در" .وق ��ال "نتاب ��ع بع�ي�ن االهتم ��ام قبول
حزبك ��م بوجود �س ��وق واقت�صاد ح ��ر مع �ضمان
حقوق الك�سبة والفئات الفقرية واملعدمة وحتى
الو�سطى التي تعر�ض ��ت منذ �سنوات �إىل الكثري
من احليف".
و�أورد الكاظم ��ي "نتفق مع ًا ح ��ول �أهمية �ضمان
حرية التنظيم النقابي واملهني وحماية املواطن
م ��ن جت ��اوزات ال�س ��وق واملظاه ��ر ال�سلبي ��ة
للعومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة مثلما نتفق م ��ع مبد�أ تقوية
امل�ؤ�س�س ��ات و�إ�ص�ل�اح التعليم ومكافح ��ة الف�ساد
والدف ��اع عن احلريات العام ��ة املكفولة د�ستوري ًا
وح�ص ��ر ال�سالح بي ��د الدول ��ة وتقوي ��ة الأجهزة
الرقابية على عمل م�ؤ�س�سات الدولة كافة".
ور�أى �أن ه ��ذه "الأه ��داف مل تعد حم�صورة على
ح ��زب �أو تنظيم واحد ،بل بات ��ت مطلب ًا لأطياف
وفئات ال�شعب العراق ��ي كافة" .ونوه الكاظمي،
�إىل �أن "احلكوم ��ة احلالي ��ة بق ��در م ��ا يتعلق بها
فق ��د توارثن ��ا و�ضع� � ًا قا�سي� � ًا من انهي ��ار �صحي
�إىل انهي ��ار اقت�ص ��ادي وقم ��ع وا�س ��ع للمطالبني
بالتغي�ي�ر م ��ع انح�س ��ار كبري ل ��دور الع ��راق يف

املنطقة والعامل و�سيط ��رة ال�سالح غري امل�شرعن
عل ��ى �أغل ��ب مفا�ص ��ل املجتم ��ع لينته ��ي الأم ��ر
مبديونية كبرية للدولة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "م ��ا قمنا ب ��ه يف عام واح ��د� ،أننا
�أوقفن ��ا النزي ��ف ال ��ذي كان يهدد كام ��ل املجتمع
والدول ��ة ووفرن ��ا الأر�ضي ��ة النتخاب ��ات نزيه ��ة
ح�س ��ب تقري ��ر اغل ��ب املراقب�ي�ن العراقي�ي�ن
والدوليني و�ضاعفنا من جهود مكافحة الإرهاب
ومالحق ��ة فلوله وخف�ضن ��ا من مديوني ��ة الدولة
وخلقن ��ا �شروط� � ًا �إيجابي ��ة للب ��دء ب�إ�صالح ��ات
هيكلي ��ة ودافعن ��ا ع ��ن عائ�ل�ات �شه ��داء ت�شري ��ن
وتعقبن ��ا ومازلنا من تلطخت �أيديهم بدماء �أبناء
وبنات �شعبنا من املتظاهرين ال�سلميني ودافعنا
عن �سيادة العراق".
وب�ي�ن الكاظم ��ي� ،أن "تركيزن ��ا ج ��اء من ��ذ اليوم
الأول على �أهمية احل ��وار واالنتقال بالدولة من
منظومة ط ��اردة لأهم كفاءاته ��ا �إىل دولة جامعة
حتت�ض ��ن اجلميع" .وا�ستطرد� ،أن "دور ًا طوي ًال
امامن ��ا وحتدي ��ات كب�ي�رة ال ميك ��ن لط ��رف �أو
جمموعة واحدة ان تخو�ضها لوحدها".
وانته ��ى الكاظمي� ،إىل "التمن ��ي للم�ؤمتر العتيد
النج ��اح واخلروج بق ��رارات ت�ساهم يف تن�شيط
احل ��وار الوطن ��ي الدميقراط ��ي وتدع ��م عملي ��ة
التغيري املجتمعي نحو دولة مواطنة حقيقية".
�إىل ذل ��ك ذك ��ر زعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين م�سعود ب ��ارزاين يف كلم ��ة القيت
بالنيابي ��ة� ،أن "نحييك ��م ورفاقك ��م يف اللجن ��ة
املركزي ��ة للح ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي املنا�ضل
واع�ضائ ��ه كاف ��ة مبنا�سب ��ة انعق ��اد امل�ؤمت ��ر
احل ��ادي ع�ش ��ر" .وتاب ��ع ب ��ارزاين�" ،إذ نهنئك ��م
به ��ذه املنا�سب ��ة نعت ��ذر ع ��ن احل�ض ��ور �شخ�صي ًا
متمني� � ًا لكم وحلزبكم املنا�ضل مزي ��د ًا من التقدم
ومل�ؤمتركم النجاح والتوفيق" .وجاء يف ر�سالة
تهنئ ��ة رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى فائق زيدان
�إىل احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي امنياته مبزيد
م ��ن النجاح والتق ��دم مبا ي�سهم يف بن ��اء النظام
الدميقراطي التعددي احلر يف العراق.

خ�سارة  42حزب ًا ومر�شح ًا فردي ًا عمل كذراع لتيارات معروفة في االنتخابات

"�أحزاب الظل" ت�ضيف  37مقعد ًا �إىل التحالفات اخلم�سة الكبرية
 بغداد /تميم الح�سن

من المرجح ا�ضافة قوى �سيا�سية
(�شيعية و�سنية) معروفة مقاعد
جديدة الى ح�ص�صها في البرلمان
المقبل م�ستعينة بمقاعد “احزاب
الظل” التي قد تزيد مقاعدهم
بنحو اكثر من .30%
و�شاركت تيارات �سيا�سية ومر�شحون
فرديون في االنتخابات االخيرة
بع�ضها تابع بـ”الظل” الى تحالفات
كبيرة.
وا�ستطاعت  17من تلك القوى
والمر�شحون الفرديون التابعون
الحزاب الح�صول على مقاعد،
مقابل ف�شل  42تيارا ومر�شحا
فرديا.
وحققت هذه التيارات  37مقعدا
�ستوزع على  5قوى� 3 ،شيعية ،و2
�سنية ،ح�صلت في االنتخابات
الما�ضية على � 105أ�صوات.
�أو�سع ظل!

اك�ث�ر الق ��وى التي ق ��د تزي ��د ر�صيدها من
املقاع ��د اعتماد ًا على “اح ��زاب الظل” هو
حتالف الفتح بزعامة هادي العامري.
التحال ��ف ال ��ذي حق ��ق  18مقع ��دا يف
انتخاب ��ات ت�شري ��ن املا�ضي ��ة ،ق ��د يح�صل
لوح ��ده عل ��ى  20مقع ��دا �إ�ضافي ��ا من 11
حزبا وائتالفا و 3مر�شحني فرديني.
ويرتبط بالتحالف الذي ي�ضم  6ت�شكيالت
�سيا�سي ��ة ،حتال ��ف العق ��د الوطن ��ي الذي
يتزعمه رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي فالح
الفيا�ض ،وحقق االخري  5مقاعد.
والفيا� ��ض كان ق ��د ان�شق بع ��د انتخابات
 2018ع ��ن حتالف الن�ص ��ر بزعامة رئي�س
ال ��وزراء ال�سابق حي ��در العبادي ،وان�ضم
اىل الفتح التي �شكلت احلكومة حينها مع
التيار ال�صدري.
ا�ضاف ��ة اىل حتال ��ف ت�صمي ��م برئا�س ��ة
حماف ��ظ الب�صرة ا�سع ��د العيداين ،وحقق
التحالف  5مقاعد اي�ضا .والعيداين ان�شق
ع ��ن العب ��ادي اي�ضا يف اعق ��اب تظاهرات
الب�صرة يف  2018وان�ضم اىل الفتح.
كم ��ا ان من بني اب ��رز قي ��ادات “ت�صميم”
ه ��و النائب ال�سابق ع ��ن حتالف الفتح يف
الب�صرة عامر الفايز.

ا�ضاف ��ة اىل حركة حق ��وق التابعة لكتائب
ح ��زب الل ��ه ،والت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى مقع ��د
واح ��د وتعترب �ضمن ما يع ��رف بـ”االطار
التن�سيق ��ي” ال ��ذي ي�ضم الق ��وى ال�شيعية
املعار�ضة لنتائج االنتخابات.
والكتائب من الف�صائل املقربة اىل ع�صائب
اهل احلق بزعامة قي� ��س اخلزعلي ،وهي
احد مكونات حتالف الفتح.
كما ان�ضم ��ت اىل “الفتح” حركة بابليون
امل�سيحي ��ة برئا�سة ريان الكلداين القيادي
يف احل�شد ال�شعب ��ي واملقرب ملنظمة بدر.
واحلركة لديها  4مر�شحني.
كذلك قد تنظم رئي�سة حركة بالدي النائبة
ال�سابق ��ة زه ��رة البج ��اري  -وه ��ي م ��ن
الن�س ��اء القلي�ل�ات الالتي ر�أ�س ��ن احزابا-
اىل حتالف الفتح.
والبج ��اري ح�صل ��ت عل ��ى مقع ��د واح ��د
يف انتخاب ��ات  ،2021وكان ��ت قد ان�شقت
بع ��د انتخاب ��ات  2018ع ��ن تي ��ار احلكمة
وان�ضمت اىل حتالف الفتح.
ا�ضاف ��ة اىل مقع ��د �آخ ��ر من جتم ��ع ال�سند
التاب ��ع للنائب والقيادي يف حتالف الفتح

احم ��د اال�س ��دي ،وح�ص ��ل علي ��ه النائ ��ب
ال�ساب ��ق فالح اخلزعلي يف الب�صرة ،وهو
املع ��اون اجله ��ادي لكتائب �سي ��د ال�شهداء
التابعة للح�شد ال�شعبي.
“كوتا” وتر�شيحات فردية

كذلك هناك  3مقاعد �ستندمج مع “الفتح”،
والأول ه ��و املقعد املخ�ص� ��ص لـ”ال�شبك”
يف نين ��وى ،وذه ��ب اىل وعد ق ��دو القائد
ال�سابق لل ��واء � 30ضمن احل�شد ال�شعبي،
و�شقي ��ق القي ��ادي يف منظمة ب ��در النائب
حن�ي�ن ق ��دو ال ��ذي ت ��ويف الع ��ام املا�ض ��ي
بفايرو�س كورونا.
واالثن ��ان الآخ ��ران م ��ن الرت�شيح ��ات
الفردي ��ة ،االول ه ��و علي ترك ��ي اجلمايل
املر�ش ��ح الف ��ردي يف باب ��ل والقي ��ادي يف
الع�صائ ��ب ،ويو�س ��ف النوفل ��ي املر�ش ��ح
الف ��ردي يف مي�س ��ان املنتم ��ي اىل الفت ��ح
بح�سب بع�ض الت�سريبات.
باملقاب ��ل خ�س ��رت  5تي ��ارات مرتبط ��ة
بـ”الفتح” ،ابرزه ��ا حزب مهنيني لالعمار
الذي ير�أ�س ��ه وزير االعمار ال�سابق حممد

الدراجي والنائب ال�سابق عن الفتح.
وحرك ��ة اجن ��از برئا�س ��ة وزي ��ر املالي ��ة
ال�ساب ��ق باقر �ص ��والغ وهو اح ��د قيادات
املجل�س االعل ��ى املن�ض ��وي داخل حتالف
الفت ��ح .وجتم ��ع رج ��ال الع ��راق التاب ��ع
لـ”اب ��و ت ��راب التميمي” وهو �آم ��ر اللواء
الثالث (مهمات خا�صة ق ��وة ا�سد �آمريل)،
املن�ضوية يف احل�شد ال�شعبي.
ا�ضافة اىل خ�سارة  3نواب �سابقني �ضمن
الفتح خا�ضوا االنتخابات االخرية ب�شكل
منف ��رد ،وهم� :سناء املو�سوي ،ليلى فليح،
ومنى الغرابي.
الحكيم يك�سب مقعدين

ث ��اين القوى التي ك�سب ��ت مقاعد ا�ضافية،
ه ��و حتال ��ف ق ��وى الدول ��ة بزعام ��ة عمار
احلكيم ،والتحالف رغم نتائجه اخلجولة
اال انه قد ي�ضي ��ف اىل ح�صته يف الربملان
مقعدين �إ�ضافيني.
التحالف الذي ي�ضم تيار احلكمة وحتالف
الن�ص ��ر ،ح�صل عل ��ى  4مقاعد فق ��ط ،لكن
اعتم ��ادا عل ��ى بيانات جمموع ��ة ما يعرف

بـ”االط ��ار التن�سيقي” ،فان حركة اقتدار
بزعام ��ة القي ��ادي ال�ساب ��ق يف احلكم ��ة
ووزي ��ر الريا�ض ��ة ال�ساب ��ق عب ��د احل�سني
عبط ��ان ان�ضمت اىل التحال ��ف ،واحلركة
لديها مقعد واحد.
ا�ضافة اىل مقع ��د �آخر �ضمن جتمع اهايل
وا�س ��ط ،وه ��و ح ��زب �ش ��ارك يف الك ��وت
(مركز حمافظة وا�سط) ،وير�أ�سه القيادي
ال�ساب ��ق يف احلكم ��ة وحماف ��ظ وا�س ��ط
حممد املياحي.
باملقاب ��ل كان يتوقع ان�ضم ��ام حركة وعي
برئا�س ��ة املدير ال�ساب ��ق يف مكتب احلكيم
�صالح العرباوي ،لكنه مل يحقق اي مقعد.
كذل ��ك ف�شل عامر املر�ش ��دي يف احل�صول
عل ��ى مقع ��د وه ��و رئي� ��س جتم ��ع العراق
اجلدي ��د .واملر�ش ��دي كان مر�شح ��ا �سابقا
�ضمن تيار احلكمة.
التحالف ال�سري مع المالكي!

اما ائت�ل�اف دولة القان ��ون بزعامة رئي�س
ال ��وزراء ال�سابق نوري املالكي ،فهو اكرث
الق ��وى غمو�ض ��ا يف عالقته ��ا م ��ع الأذرع

التابعة لها.
االئت�ل�اف ال ��ذي ح�ص ��ل عل ��ى  34مقعدا،
ح�ص ��ل على مقعد واحد �إ�ض ��ايف بعد فوز
حتالف الآمال الوطني.
التحالف جزء منه يقوده عبا�س ال�شيباين
املق ��رب اىل دول ��ة القان ��ون وه ��و ير�أ� ��س
انتفا�ضي ��ون املن�ضوي ��ة داخ ��ل “الآم ��ال
الوطن ��ي” .باملقابل خ�س ��ر  11حزبا �آخر
مرتبطا باملالكي يف احل�صول على مقاعد،
ابرزه ��م :جتمع ت�شري ��ن الوطني برئا�سة
القي ��ادي يف دولة القان ��ون �سعد املطلبي،
وتي ��ار الفرات�ي�ن برئا�سة النائ ��ب ال�سابق
يف دولة القانون حممد ال�سوداين.
كذل ��ك خ�س ��ر  9ن ��واب �سابق�ي�ن يف دول ��ة
القان ��ون ر�شح ��وا منفردي ��ن باالنتخابات
االخرية يف احل�صول على مقعد ،ابرزهم:
كاظ ��م ال�صيادي ،عبداله ��ادي ال�سعداوي،
حيدر املوىل.
الغمو�ض يف ح�صة دول ��ة القانون هو ان
بيانات فريق “االطار التن�سيقي” تتحدث
ع ��ن  6مقاعد اخرى متحالف ��ة مع املالكي،
دون ان تذكرها بالتحديد.
وبح�س ��ب ت�سريب ��ات ان ه ��ذه املقاع ��د
ق ��د تك ��ون �ضم ��ن الرت�شيح ��ات الفردي ��ة
الت ��ي جمع ��ت  40مقع ��دا ،حي ��ث ينتظ ��ر
ه� ��ؤالء الت�صدي ��ق عل ��ى النتائ ��ج النهائية
لالنتخاب ��ات لالع�ل�ان ع ��ن اندماجه ��ا مع
دولة القانون.
ويف مقابل ��ة تفزيونية م ��ع رئي�س ائتالف
القانون ،قال املالكي ان م�ستقلني ان�ضموا
الي ��ه “لكنه ��م ال يك�شف ��ون ع ��ن ا�سمائه ��م
اال بع ��د ح�س ��م اخلالف ��ات عل ��ى نتائ ��ج
االنتخابات”.
ويزع ��م اط ��راف االط ��ار التن�سيق ��ي انهم
جمع ��وا حت ��ى االن  93مقع ��دا ،م ��ن بينها
“ 38مقع ��دا” للمالك ��ي ولي� ��س “”34
بح�س ��ب النتائ ��ج غ�ي�ر امل�ص ��ادق عليه ��ا
ال�ص ��ادرة م ��ن املفو�ضية ،ي�ض ��اف اليها 6
مقاعد بح�سب قول “االطار”.
ا�ضاف ��ة اىل مقع ��د حتالف نه ��ج (الف�ضيلة
�سابق ��ا) ،وحتال ��ف الفت ��ح ب� �ـ 18مقع ��دا،
العق ��د الوطني  6مقاعد (ولي�س  5بح�سب
ارق ��ام املفو�ضية) ،وائت�ل�اف قوى الدولة
 5مقاع ��د ( 4بح�سب املفو�ضية) ،وحتالف
حق ��وق مقعد واحد ،وحتالف اقتدار مقعد
واحد.
ا�ضافة وبح�سب بيانات االطار التن�سيقي،
متحالفون مع بدر بـ 3مقاعد ،ومتحالفون
مع دولة القانون ب� �ـ 6مقاعد ،ومتحالفون
م ��ع الع�صائ ��ب  4مقاع ��د ،و متحالف ��ون

م ��ع ال�سن ��د مقعد واح ��د ،اىل جان ��ب كتلة
ت�صمي ��م  4مقاعد ،وكتلة بابليون  5مقاعد
(ولي�س  4بح�سب ارقام املفو�ضية).
وحت ��ى االن مل تن�شر �صور يف االعالم او
يعق ��د م�ؤمت ��ر تت�ضح فيه هوي ��ة االطراف
احلقيقية يف الإطار التن�سيقي ،فيما يزعم
بع�ض املعار�ض�ي�ن لـ”االطار” بانه “تكتل
وهمي” اخرتعه املالكي.
 9مقاعد �إ�ضافية

ام ��ا الق ��وى ال�سني ��ة فقد ي�ضي ��ف حتالف
ع ��زم برئا�س ��ة خمي�س اخلنج ��ر  7مقاعد.
والتحال ��ف ح�ص ��ل عل ��ى  12مقع ��دا يف
االنتخابات االخرية.
وم ��ن الق ��وى املتحالفة معه ه ��و التحالف
العرب ��ي ولدي ��ه مقع ��د واحد ح�ص ��ل عليه
حماف ��ظ كرك ��وك راكان اجلب ��وري،
وم�شع ��ان اجلب ��وري رئي�س ح ��زب وطن
(مقع ��د واح ��د) ال ��ذي اعل ��ن �صراح ��ة
ان�ضمامه اىل اخلنجر.
ا�ضاف ��ة اىل امل�ش ��روع الوطن ��ي العراق ��ي
وح�ص ��ل عل ��ى مقع ��د واح ��د ،وير�أ� ��س
امل�ش ��روع جم ��ال ال�ض ��اري املق ��رب م ��ن
اخلنجر.
ويتوق ��ع اندم ��اج تي ��اري ابو م ��ازن وهو
النائ ��ب ال�ساب ��ق احمد اجلب ��وري ،ولديه
 4مقاعد �ضمن حتال ��ف جماهرينا وحزب
اجلماهري.
مقاب ��ل خ�س ��ارة  5تي ��ارات مقرب ��ة م ��ن
اخلنجر ،ابرزه ��ا الكتل ��ة العراقية احلرة
برئا�سة النائ ��ب ال�سابق قتيبة اجلبوري،
وبيارق اخلري التابعة لوزير الدفاع خالد
العبيدي املر�شح �ضمن حتالف “عزم”.
كذل ��ك خ�س ��ر مر�شح ��ان اثن ��ان منف ��ردان
وهما :يا�سني العيثاوي القيادي يف عزم،
والنائ ��ب ال�ساب ��ق �ضم ��ن ع ��زم ا�سماعيل
ال�شهداين.
ام ��ا حتال ��ف “تق ��دم” بزعام ��ة رئي� ��س
الربمل ��ان ال�ساب ��ق حمم ��د احللبو�سي فقد
ي�ضي ��ف مقعدي ��ن اثنني فق ��ط اىل مقاعده
الـ.37
واملقع ��دان ح�صل ��ت عليهم ��ا حرك ��ة ح�سم
لال�ص�ل�اح ،وهي برئا�سة النائ ��ب ال�سابق
ثابت العبا�سي املقرب اىل احللبو�سي.
مقاب ��ل ف�شل  4تيارات مقربة من “تقدم”،
ابرزه ��ا :جتم ��ع الوحدة العراقي ��ة التابع
اىل النائ ��ب ال�ساب ��ق نه ��رو الك�سن ��زاين
واملر�ش ��ح الفائ ��ز ع ��ن تق ��دم ،والع ��راق
هويتن ��ا للنائ ��ب ال�ساب ��ق كام ��ل الغريري
القريب من احللبو�سي.
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تخ�صي�ص مبالغ كبرية للتخل�ص من حرق الغاز يف غ�ضون �أربعة �أعوام

حتديات تواجه خطة العراق ب�إنتاج  8ماليني برميل نفط يف 2027
 ترجمة حامد �أحمد
�أك ��د تقري ��ر �أمريك ��ي �أن الع ��راق يواجه
حتديات يف تنفي ��ذ خطته بالو�صول �إىل
انت ��اج ثماني ��ة ماليني برميل م ��ن النفط
يومي� � ًا بحل ��ول عام  ،2027م�ش ��دد ًا على
�ض ��رورة القي ��ام مبزي ��د م ��ن اال�ستثمار
للتعام ��ل مع الزي ��ادة املتوقع ��ة يف الغاز
امل�صاحب.
وذكر تقرير لوكالة (بالت�س) الأمريكية،
ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،إن “الع ��راق ال ��ذي
يعترب ثاين اكرب منت ��ج للنفط يف اوبك،
مل ي ��زل يع ��رب ع ��ن طموح ��ات عالي ��ة
مب�ضاعف ��ة طاقته االنتاجية للنفط لت�صل
اىل  8مالي�ي�ن برمي ��ل يف الي ��وم بحلول
العام .”2027
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن “تل ��ك الطموحات
ت�أت ��ي رغ ��م امل�ستقب ��ل الغام� ��ض ال ��ذي
يواجه الوقود االحف ��وري واال�ضطراب
ال�سيا�سي املزمن الذي تعي�شه البالد”.
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن “البل ��د ال ��ذي يع ��اين
من �ضائق ��ة مالي ��ة� ،سيتطلب من ��ه لأجل
حتقي ��ق هذا اله ��دف ا�ستقط ��اب معدالت
غري م�سبوقة من اال�ستثمار اخلارجي”.
ون ��وه التقري ��ر� ،إىل �أن “ذل ��ك ي�أت ��ي يف
وق ��ت ت�سع ��ى العديد من �ش ��ركات النفط

العاملي ��ة ،الت ��ي ه ��ي ا�صال غ�ي�ر مرتاحة
لل�ش ��روط املالي ��ة التي يعر�ضه ��ا العراق
على م ��دى �سن ��وات ،ان تتالفى املجازفة
با�ستثماراتها املالية”.
و�أو�ض ��ح� ،أن “الع ��راق ولأج ��ل حتقيق
ه ��ذا اله ��دف والطم ��وح �سيتطل ��ب من ��ه
تخ�صي� ��ص �أم ��وال لي�س لتعزي ��ز اعمال
احلفر فق ��ط ب ��ل لتو�سيع حج ��م من�ش�آت
االنت ��اج ال�سطحي ��ة وبن ��ى الت�صدي ��ر
التحتي ��ة ،وكذل ��ك التقلي ��ل الكب�ي�ر م ��ن
كمي ��ات اح ��راق الغ ��از امل�صاح ��ب ال ��ذي
جعل م ��ن العراق احد اك�ث�ر بلدان انتاج
النفط تلوثا”.
وال ي ��رى ح�سني اجللب ��ي ،امل�ست�شار يف
املجال النفطي املقيم يف لندن �أن “هدف
الو�صول ل�سق ��ف انتاج  8ماليني برميل
يف الي ��وم ه ��و �أم ��ر واقعي م ��ن الناحية
الفنية �أو بالإمكان حتقيقه”.
و�أف ��اد التقري ��ر ،ب� ��أن “اخلط ��ة
ال�سرتاتيجي ��ة الوطني ��ة للطاق ��ة الت ��ي
تبناه ��ا الع ��راق ع ��ام  2013كان م ��ن
املفرت�ض مبوجبها �أن يبلغ انتاج العراق
الآن  9ماليني برميل يف اليوم”.
وا�ست ��درك� ،أن “�سن ��وات م ��ن احلروب
م ��ع داع� ��ش عملت عل ��ى تدم�ي�ر اقت�صاد
البل ��د وزعزعة ا�ستق ��راره ال�سيا�سي ،ثم

ج ��اء وب ��اء فايرو� ��س كورون ��ا لي�سحق
�أ�سع ��ار النف ��ط ،مم ��ا دف ��ع ذل ��ك بل ��دان
منظمة �أوبك وحلفائها لإدخال تقلي�صات
ب�إنتاجه ��ا النفط ��ي ع ��ام  2020لتحقي ��ق
ا�ستق ��رار يف الأ�سعار” .و�أك ��د التقرير،
�أن “االنت ��اج العراق ��ي م ��ن النفط اخلام
خ�ل�ال �شه ��ر ت�شري ��ن االول املا�ض ��ي،
ب�ضمن ��ه م ��ا مت انتاج ��ه من حق ��ول اقليم

كرد�ست ��ان ،بلغ  4,17ملي ��ون برمي ��ل
يف الي ��وم” .ويرج ��ح� ،أن “ت�ص ��ل طاقة
الع ��راق االنتاجي ��ة م ��ن النف ��ط اخل ��ام
بحل ��ول الع ��ام  2027اىل  4,72مليون
برمي ��ل يف اليوم ،وق ��د يرتف ��ع بالنهاية
اىل  5,74ملي ��ون برمي ��ل يف الي ��وم
بحل ��ول الع ��ام  .”2040ونق ��ل التقرير،
ع ��ن ق�سم م ��ن املحللني العراقي�ي�ن القول

فقدان جواز �سفر
فق��د مني جواز س��فر بنكالديش��ي
باس��م ( )Mamun MIAاملرق��م
( .. )BT0041770يرج��ى على من يعثر
عليه تس��ليمه ألقرب مركز شرطة..
مع التقدير.

تقرر متدي��د اعالن املناقص��ة املرقمة (5
محلي��ة  )2021 /ليك��ون تاري��خ الغلق
 2021/12/1ب��دال ً م��ن  .2021/11/23لذا
اقتضى التنويه.

فقدان هوية

�إعــــالن

فقدت مني هوي��ة الدائرة الصادرة من
شركة توزيع املنتجات النفطية باسم
(عص��ام جبر عكل��ة)  ..يرجى ممن يعثر
عليها تس��ليمها إلى جه��ة اإلصدار..
مع التقدير

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة ل�صناعة الأ�سمدة اجلنوبية

م /تنويه

ق��دم املواط��ن (محمود كاظ��م حمد) دع��وى قضائية
تس��جيل لقبه (العبدلي) بدال ً من (فراغ) فمن لديه حق
االعت��راض مراجعة مقر هذه املديرية خالل عش��رة أيام
وبعكس��ه سيتم النظر في طلبه وفق احكام املادة 24
من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة .2016
اللواء احلقوقي
ريا�ض جندي الكعبي
مدير اجلن�سية العام

“�إنه ��م يعتق ��دون بان البالد ق ��د تتمكن
من حتقي ��ق معدل انتاج  6ماليني برميل
يف الي ��وم بحل ��ول الع ��ام  ،2027ولك ��ن
�سيك ��ون ذل ��ك معتم ��دا عل ��ى ال�سيا�سات
ال�سائ ��دة بنح ��و كب�ي�ر ،وعل ��ى ح�ص�ص
انتاج �أوبك ،وتقييدات حمتملة �أخرى”.
ويج ��د املراقب ��ون ،وفق� � ًا للتقري ��ر� ،أن ��ه
“لأج ��ل �أن يتمك ��ن الع ��راق م ��ن ادخال

ا�ستثم ��ارات ا�سا�سية جدي ��دة ،فعليه ان
يح�س ��ن من فق ��رات �شروط ��ه املالية على
نحو كبري”.
وي�سرت�س ��ل التقري ��ر� ،أن “وزارة النفط
تعتم ��د ا�سا�س� � ًا عل ��ى عق ��ود خدم ��ة فنية
م ��ع �ش ��ركات اجنبية مث ��ل اك�سون موبل
وبرت�ش برتوليوم و�شيل”.
ويف مقاب ��ل ذل ��ك ،ذك ��ر التقري ��ر� ،أن
“�ش ��ركات النف ��ط العاملي ��ة غالب ��ا م ��ا
تف�ض ��ل عق ��ود ال�شراكة بالإنت ��اج والذي
ي�سم ��ح ذلك لها ب ��ان حت�سب االحتياطات
وفق ��ا مليزانياته ��ا لتعزي ��ز تقييماته ��ا
اال�ستثمارية”.وتاب ��ع� ،أن “العراق �شهد
مغ ��ادرة �شركة �ش ��ل ا�ستثمارها يف حقل
جمن ��ون ،يف حني رفعت �شرك ��ة اك�سون
موبي ��ل حتكيما لبي ��ع ح�صته ��ا يف حقل
غرب القرنة  ، 1-كما حولت �شركة برت�ش
برتوليوم عملياتها يف حقل الرميلة اىل
�شركة ثانوي ��ة وفق ��ا ل�سرتاتيجيتها يف
جم ��ال الطاقة” .ونب ��ه التقري ��ر� ،إىل ان
“ل ��وك �أوي ��ل �سع ��ت اي�ض ��ا اىل اف ��راغ
ح�صته ��ا يف حقل غرب القرنة  2-قبل ان
ت�سحب طلبها يف �شهر متوز”.
وبغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن �ش ��روط العق ��ود
املالي ��ة ،يق ��ول التقري ��ر� ،إن “كث�ي�را من
�ش ��ركات النف ��ط الغربي ��ة تواج ��ه االن

�ضغوطا دورية وم ��ن م�ساهمني لت�سوية
ح�ساباتها”.
ويع ��ود التقرير ،اىل امل�ست�ش ��ار اجللبي
وينقل عن ��ه �أن “�شركات النف ��ط العاملية
اق ��ل اجنذاب ��ا ال�ستثم ��ارات جدي ��دة يف
قطاعه ��م النفط ��ي ،ويحاول ��ون بدال من
ذلك ان يلزم ��ون �أنف�سهم ب�أهداف تطوير
م�ستدامة ليعيدوا ر�سم ا�ستثماراتهم”.
من جانب �آخر ،يتحدث التقرير عن “قلق
بيئي كبري يتعلق بحرق الغاز ،وا�ستنادا
اىل البنك الدويل ف ��ان العراق احرق يف
العام  2020م ��ا يقارب من  17,37مليار
م�ت�ر مكعب م ��ن الغ ��از امل�صاح ��ب ،وهو
االعلى عاملي ًا بعد رو�سيا”.
وذك ��ر� ،أن “الع ��راق يخط ��ط لإنف ��اق 3
مليارات دوالر �سنوي ًا للتخل�ص من حرق
الغاز وذلك بحلول العام .”2025
و�أردف التقري ��ر� ،أن “ال�سع ��ي لزي ��ادة
انتاج النفط اخل ��ام اىل  8ماليني برميل
يف الي ��وم �سيزي ��د م ��ن مع ��دالت انبعاث
الغاز امل�صاحب”.
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إىل �أن “ذل ��ك يتطلب
املزيد م ��ن اال�ستثم ��ار يف حمطات جمع
وت�صنيع الغاز الت ��ي بدورها �ست�ستهلك
من واردات النفط الإ�ضافية”.
عن وكالة بالت�س

وزارة ال�صناعة واملعادن
�إعــــالن مناق�صة عامة حملية (للمرة الأوىل)
ال�شركة العامة ل�صناعة الأ�سمدة
�إىل ( :الراغبني باال�شرتاك باملناق�صة)
اجلنوبية
م 6( :حملية )2021 /
العدد7987 :
جتهيز مادة )Tubes for heat exchanger (E – 563 , E – 205
التاريخ2021/11/20 :
 -1يس��ر وزارة الصناع��ة واملعادن (الش��ركة العامة لصناعة األس��مدة
اجلنوبي��ة) دعوة مقدم��ي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلب��رة واالختصاص
لتق��دمي عطاءاته��م للعم��ل اخل��اص بتجهي��ز م��ادة Tubes for heat
 )205 – E , 563 – exchanger (Eوعل��ى مقدم��ي العط��اء الراغب�ين في
احلص��ول عل��ى معلومات إضافي��ة االتصال على هاتف الش��ركة املرقم
(( )07703172284اثناء الدوام الرس��مي  /من الساعة الثامنة صباحا ً إلى
الس��اعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي) وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ) القدرة املالية :على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على
القيام باملتطلبات املالية اآلتية (احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر ثالث
سنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.
ب) اخلب��رة والقدرة الفنية :على مقدم العط��اء أن يقدم دليال ً موثقا ً بانه
لديه اعمال مماثلة.
 -3بإمكان مقدمي العطاء ش��راء وثائق العط��اء بعد تقدمي طلب حتريري
إلى العنوان احملدد ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق (غير
قابل��ة للرد) البالغة ( )500000خمس��مائة ألف دين��ار فقط ويرفق وصل
شراء املناقصة مع العطاء التجاري.
 -4املبل��غ التخمين��ي للمناقص��ة ( )527000000خمس��مائة وس��بعة
وعشرون مليون دينار عراقي.
 -5تق��دمي تأمين��ات أولي��ة بقيم��ة ( )5270000خمس��ة مالي�ين ومائتان
وس��بعون ألف دينار عراقي على ش��كل خطاب ضمان أو صك مصدق أو

س��فتجة نافذة ملدة ( )60يوما ً من تاريخ نف��اذ العطاء عن طريق مصرف
عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
 -6تقدمي عطاء فني وعطاء جتاري ومستمس��كات بثالث ظروف منفصلة
ومغلقة وتكون الظروف مختومة بختم الش��ركة ومثبت عليها اس��م
ورقم املناقصة واسم الشركة املقدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد
مخول رسمي.
 -7يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -8يتم تس��ليم العط��اءات الى العن��وان التالي (مقر الش��ركة العامة
لصناعة األس��مدة اجلنوبية  /قس��م االعالم والعالقات العامة – شعبة
العالقات) لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (االثنني) املصادف 2021/12/6
وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي
يليه.
 -9التقدمي بالبريد االلكتروني (غير مس��موح) العطاءات املتأخرة س��وف
ترفض وس��يتم فت��ح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات أو ممثليهم
الراغبني باحلضور في مقر الشركة في يوم (الثالثاء .)2021/12/7
 -10العناوي��ن املش��ار إليه��ا آنفا ً هي (مقر الش��ركة العام��ة لصناعة
األس��مدة اجلنوبية البصرة – خور الزبير) وملزيد من التفاصيل واملعلومات
ميكنك��م االطالع على موقع الش��ركة االلكترون��ي  www.scf.gov.iqأو
scf_trad@scf.gov.iq ، E-mail: scf@scf.gov.iq

خالد كاظم ناجي
املدير العام

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

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

يسر (شركة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي االختصاص واخلبرة لتقدمي عطاءاتهم
(جتهيز مولدة كهربائية سعة  (Diesel Generator) 700 KVAملشروع مصفى الكسك) .وتسليمها وتفريغها
( )DDPحسب االنكوترم ( )2010في مخازن شركة املشاريع النفطية في الشمال – العراق ،على ان تكون املواد
من املناش��ئ التالية (فرنس��ا ،اململكة املتحدة ،املانيا  ،إيطاليا ،هولندا ،اس��بانيا ،بلجيكا ،الدمنارك ،الس��ويد،
سويس��را ،ايرلندا ،الواليات املتحدة واليابان) علما ً ان املشروع ذاتي التمويل وان الكلفة التخمينية للمناقصة
هي (( )185.000.000مائة وخمس��ة وثمانون مليون دينار) ومبدة تنفيذ ( )90تس��عون يوم تقوميي ،مع مالحظة
ومراعاة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العط��اء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بش��ركة املش��اريع
النفطية  /قس��م التوريدات والتعاقدات ( scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil.gov.iqمن االحد الى
اخلميس وخالل الدوام الرس��مي من الس��اعة ( 9:00ص) لغاية ( 12:00م) وكم��ا موضحة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات.
 -2عل��ى مقدم��ي العطاءات املؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص الراغبني باالش��تراك في هذه املناقصة تقدمي
عطاءاتهم وفقا ً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية:
 املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها. خدمات ما بعد البيع. يتم حتديد األهلية القانونية ملقدمي العطاءات املش��تركني باملناقصة من حيث (اجلنس��ية وتضارب املصالحوقائمة الش��ركات املتلكئة والقائمة السوداء) وفق النشرات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط
وتعليمات وزارة النفط وش��ركة املش��اريع النفطية أو أي جهة رس��مية أخرى ،وبالنسبة للمنع مبوجب قرارات
األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي فيتم العمل بها حس��ب النش��رات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط
وضوابط وتعليمات وزارة النفط وش��ركة املش��اريع النفطية أو أي جهة رس��مية أخ��رى والقرار صادر من األمم
املتحدة /مجلس األمن حتت الفصل السابع من دستور األمم املتحدة.
 عم��ل مماثل (واحد) منجز خالل مدة ال تتجاوز ( 10س��نوات) قبل املوعد النهائ��ي لتقدمي العطاء وتكون قيمةهذا العمل ( )%30من الكلفة التخمينية للمناقصة على ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة في
املتطلب��ات ومؤيدا ً من اجلهات التعاقدية ذات العالقة ولن يس��مح بتحصيل عدد من العقود (ميزانية صغيرة
واحدة) لتنفيذ العمل املطلوب.
 مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية. يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ ( )37.000.000دينار عراقي (سبعة وثالثونمليون دينار عراقي) من مصرف معتمد ومصدق اصولياً.
 جتهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ،ومواد احتياطية للتشغيل األولى. يكون التجهيز مع التفريغ  DDPحسب االنكوترم ( )2010واصل ومفرغ في مخازن شركة املشاريع النفطيةفي الش��مال – العراق ،على ان يتم قبول (اس��تالم) التجهيز في مخازن شركة املشاريع النفطية في الشمال
– العراق.
 مقدم العطاء يكون مسؤوال ً عن (ويتحمل) جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا ً من نقطة الدخول ودفع أيمصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد وكذلك دفع كافة الضرائب والرس��وم الكمركية
وغير الكمركية وحسب القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها أو استبدالها من وقت
آلخر.
 مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة. يلتزم مقدم العطاء املشترك باملناقصة بتقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة جتاهمختلف الشركات واملؤسسات العراقية خالل ( )30يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان اجراء التسوية
شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاده.
 في حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء يلتزم بتقدمي تعهد بتس��وية مرضية للطرفني (التس��وية وفقا ًالتفاقية نادي باريس او التس��وية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  28لس��نة  2014أو شطب الدين كليا ً بحسب
مقتضى احلال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان
التسوية شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاده.
 يتعه��د مق��دم العطاء بعدم اجراء أي مطالب��ة قضائية او إدارية على أي مديونية بحق مختلف الش��ركاتواملؤسسات العراقية بعد اإلحالة مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو كل الدين
بصف��ة رضائية أو قضائية مبعنى اس��تمرار عالقة مقدم العط��اء للعمل بالعراق باملديون��ات املتنازل عنها او
املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 -بيان عدد املشاريع التي بعهدة مقدم العطاء مع ذكر كلفتها ونسب اإلجناز املتحققة لها.

 -3بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إل��ى العنوان احملدد في ورقة
بيان��ات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )150.000دينار عراقي (مائة وخمس��ون ألف دينار) نقدا ً
وغير قابل للرد.
 -4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (شركة املشاريع النفطية – قسم التوريدات والتعاقدات – الوزيرية  /خلف
معهد التدريب النفطي من االحد الى اخلميس من الساعة (9:00ص) لغاية الـ (12:00م).
 -5مكان تس��ليم العطاء (وزارة النفط – ش��ركة املش��اريع النفطية – جلنة اس��تالم وفتح العطاءات احمللية –
الطابق األول /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي).
يكون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العطاءات بتاريخ ( )2021/12/15حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض
وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي:
شركة املشاريع النفطية  /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي /بغداد – العراق.
اجلهة التي تستلم العطاء  /جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.
 -6يت��م دع��وة مقدم��ي العطاءات اخملول�ين بحضور مؤمت��ر ما قبل تق��دمي العط��اء للتوضي��ح واالجابة على
االستفس��ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي استفساراتهم
حتريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر .ويكون احلضور الزامياً.
الوقت9:00( :ص) لغاية (12:00م).
التاريخ2021 / / :
املكان :يحدد الحقاً.
 -7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
 -8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:
 هوية غرفة التجارة (نافذة) وعقد تأس��يس الشركة ومحضر التأس��يس والنظام الداخلي وشهادة تأسيسالشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة إذا كان مقدم العطاء عراقياً.
 املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:* ملواطن��ي جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة (أو ش��هادة اجلنس��ية  +هوية األح��وال املدنية) ،بطاقة
السكن ،عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.
 شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي مصدقة أصوليا ً إذا كانت الشركة املقدمةللعطاء فرع في العراق أو مكتب إقليمي فعليها تقدمي ش��هادة تس��جيل هذا الفرع والعنوان الفعلي للفرع
مصدق أصوليا ً وفقا ً لنظام فروع الشركات األجنبية رقم ( )2لسنة .2017
 تقدمي كتاب عدم ممانعة من االشتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى شركةاملشاريع النفطية ومصدق أصولياً.
 إذا كان مقدم العطاء شركة عراقية أو (شركة اجنبية لها فرع في العراق أو لديها مكتب إقليمي في العراق)يلت��زم بتقدمي كتاب م��ن دائرة الضمان االجتماعي يثبت اش��تراكه بالضمان االجتماعي للعمال حس��ب قرار
مجلس الوزراء ذي الرقم ( )164لسنة .2015
 ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد تأس��يس الش��ركة مصدقة منالسفارة العراقية في ذلك البلد ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق.
 يجب ان يكون املناقص من الصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة أصولياً. وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً. كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل. تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء ،مصدق اصولياً. وصل شراء وثائق املناقصة األصلي.املالحظات:
يتم تقدمي العطاء في خمسة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
األول -يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
الثاني -يحتوي على العرض الفني  +اجلدول الزمني( .يتم ارفاق نس��خة الكترونية مع النس��خة الورقية ،وفي
حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع -يحتوي على العرض التجاري املسعر.
اخلامس -يحتوي على التأمينات األولية والبالغة (( )4.000.000اربع ماليني دينار عراقي) ويجب ان تكون بشكل

خطاب ضمان أو س��فتجة أو صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد على ان تكون نافذة ملدة ( )120يوم
م��ن تاريخ الغلق ،وباالمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظ��ور التعامل معها حاليا ً من الهيئة املالية في
ش��ركة املش��اريع النفطية ،يجب ان يتم متديد فترة نفاذية التأمينات األولية بش��كل تلقائي من قبل املصرف
املصدر لها كل ثالثة أشهر ويقوم املقاول بحث املصرف على ارسال سند التمديد وصحة الصدور الى صاحب
العمل إلى أن يتم اصدار كتاب انتفاء احلاجة من صاحب العمل موجه للمصرف املصدر.
توض��ع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس��مي وبش��مع س��ري ويكت��ب على الظرف
اخلارجي والداخلي ما يلي:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -اس��م املناقص��ة ورقمها كما هو مش��ار إليه في الفق��رة الفرعية  1-1من تعليم��ات ملقدمي العطاء وأي
إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق.
د -بي��ان محت��وى الظرف الداخلي (عرض فني ،عرض جتاري مس��عر ،عرض جتاري غير مس��عر ،الوثائق املطلوبة،
التأمينات األولية).
 -9الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -10يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع
العقد.
 -11تهمل العطاءات الغير مس��توفية للمستمس��كات املطلوبة ويتم اس��تبعاد العطاء غير مس��توفي ملا
تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها ،يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع شروط املناقصة
القانونية والتقنية واملالية وإال فأنها تستبعد ألنها غير متوافقة.
 -12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املس��ؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت
املوق��ع والبري��د االلكتروني وعليه اش��عار الطرف األول بأي تغيير يط��رأ على العنوان خ�لال ( )7أيام من تاريخ
حصول التغيير.
 -13جله��ة التعاق��د الغاء املناقصة قبل ص��دور كتاب اإلحالة بناءا ً على أس��باب مب��ررة دون تعويض مقدمي
العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم إعادة ثمن شراء وثائق املناقصات الى
املناقصني في احلالتني اآلتيتني:
* الغاء املناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة املباش��رة أو العطاء االحتكاري عند توفر ش��روط اللجوء
الى تطبيق هذين االسلوبني.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 -14يت��م مصادرة التأمينات األولية لصالح ش��ركة املش��اريع النفطية ويتم اتخاذ اإلج��راءات القانونية ضد
مقدم  /مقدمي العطاء في احلاالت اآلتية:
* إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة.
* إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي العطاءات.
* إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن ان تؤثر على قرار اإلحالة.
 -15ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.
 -16يعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما ً كما يعول على سعر الوحدة في
حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون س��عر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة أو
الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
 -18جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حس��ن األداء (بعد اس��تالم قرار اإلحالة وقبل توقيع
العقد) حلني إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.
 -19ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.
Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq
E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq
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دعا املحافظة واملوانىء لتغيري عموم ّيته

عقي��ل هاتو  :ف ّكوا �أ�س��ر نادي الميناء م��ن الطارئين وال ُمنتفعين!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
نا�شد املدرب ال�سابق لفريق امليناء الريا�ضي
عقيل هاتو حمافظة الب�ص ��رة لإنقاذ النادي
من الفو�ض ��ى التي ي�شهدها املو�سم احلايل،
ِّ
وفك �أ�س ��ره م ��ن بع�ض الطارئ�ي�ن يف هيئته
العامة الذين يت�س� �بّب وجوده ��م وت�أثريهم
باختيار عنا�ص ��ر �إدارية غ�ي�ر كفوءة تك ّر�س
عملها لأجل م�صلحتها  -ح�سب قوله.
وقال هاتو لـ(املدى) �":ص ��راحة ندمتُ على
ب ��ذيل جه ��ود ًا كب�ي�رة خ�ل�ال م�س�ي�رتي مع
الفري ��ق التي �أمتدّت �س ��بعة �ش ��هور ملو�س ��م
 ،2019-2018مل يكن لديه العبني ،و�أكملتُ
�ص ��فوفه م ��ن العبي الف ��رق ال�ش ��عبية خالل
�أربع ��ة �أيام ،وفزتُ على فرق الزوراء ونفط
الو�س ��ط ونفط اجلنوب وتعادلنا مع القوة
اجلوية والطلبة ،و�أ�ش ��اد اجلميع بنتائجه،
وطوال ه ��ذه املدّة مل � َ
أتقا�ض دينار ًا واحد ًا،
وعمدتْ �إدارته على افتعال م�شكلة معي �أدّت
اىل مغادرتي احرتام ًا ل�سمعتي".
و�أ�ض ��اف "للأ�س ��ف ينزع ��جُ البع� ��ض م ��ن
�أع�ض ��اء �إدارة ن ��ادي املين ��اء لتواج ��د ا�س ��م
مع ��روف بينه ��م يتمت ��ع ب�ش ��عبية كب�ي�رة،
و�أغلبه ��م مل يقدّموا اخلدمات التي �ش ��هدها
تاري ��خ النادي لإبنائه الأوفي ��اء ،وما مررنا
من ظروف �صعبة حتمّلناها حمبّة وحر�ص ًا
عل ��ى ا�س ��تمراره و�س ��ط نخب ��ة الأندي ��ة
العريقة".
عتب
و�أو�ض ��ح "ي�ؤ�س ��فني القول �أن �شخ�ص� � ّية
الإدارة مل حتفظ مكانة امليناء ،بل �سمحت
ّ
بالتدخل يف �ش� ��ؤونه
لبع� ��ض امل�ش � ّ�جعني
لالتف ��اق م ��ع العب�ي�ن ومد ّرب�ي�ن لتمثي ��ل
الفري ��ق م ��ن �أج ��ل م�ص ��الح خا�ص ��ة يدفع
ثمنه ��ا النادي م ��ن نتائجه ،بدلي ��ل يومي ًّا
التو�ص ��ل التفاق مع
نق ��ر�أ �أو ن�س ��مع ع ��ن
ّ
امل ��د ّرب الفالين لقيادته من دون و�ض ��وح
الر�ؤية �أو وجود معايري حتكم اخليارات
ال�ص ��حيحة ،وغالب� � ًا م ��ا يعت ��ب عل � ّ�ي
اجلمهور لعدم قبويل تدريب الفريق
وه ��و موق ��ف مل �أتراج ��ع عن ��ه �إ ّال
بتغيري الإدارة احلالية".
وك�ش ��ف "لديّ يف ذ ّمة النادي
 20ملي ��ون دينار من �أ�ص ��ل
مبل ��غ العق ��د  35ملي ��ون،
وقال ��وا مل تع ��د لدين ��ا
الأم ��وال الكافي ��ة ،فرتكتُ
الأمر وقتها ،وللعلم ظ ّلت
الإدارة تدف ��ع يل الـ ()15

بدفع ��ات خم�س ��ة ماليني كل املحافظ ��ة ينف ��ق عل ��ى �س ��كنهم وطعامهم
ثالث ��ة �أ�ش ��هر ،والتعامل هذا وتن ّقله ��م؟ �أي ��ن احلِ كم ��ة يف ا�س ��تنزاف
ي�ش ��مل الالعبني �أي�ض ًا �إذ يتم ميزانية النادي على فريق ال ميتلك ن�صف
ت�س ��ليمهم �أج ��زاء م ��ن مبالغ العبيه الت�أهيل الفني لتمثيل النادي"؟
عقوده ��م ولي� ��س ك ّله ��ا� ،أم ��ا وتابع "يف �أ�ص ��عب ظروف النادي ح ّتمت
البقي ��ة فنجهل كيفية ت�س ��ويتها م�ش ��اركتنا الآ�س ��يوية مواجه ��ة نادي ��ي
يف ذممهم املالية"!
اله�ل�ال ال�س ��عودي والع�ي�ن الإمارات ��ي،
واخرتتً العبني �شباب من �أبناء الب�صرة،
وو�ض ��عتُ ثقت ��ي به ��م ،و ّ
رقابة
مت ��ت جم ��اراة
وب�ّي�نّ هات ��و ":ال�ش ��ركة العام ��ة ملوان ��ئ حم�ت�ريف هذي ��ن الفريق�ي�ن العربي�ي�ن
العراق هي امل�س� ��ؤولة الأوىل عن نادي الكبريين ،ومل �أف ّك ��ر ب�أي العب من خارج
امليناء ،وعلي ��ه يجب �أن تفر� ��ض نظام ًا الب�ص ��رة ،فكيف مبناف�س ��ة حملية �ضعيفة
رقاب ّي ًا �ص ��ارم ًا للمحافظ ��ة على الأموال مث ��ل ال ��دوري تت� � ّم اال�س ��تعانة بعدي ��د
م ��ن اله ��در ،فه ��ل م ��ن املعق ��ول �أن نادي ًا الالعبني من بقية املحافظات ،ومل يقدّموا
عريق� � ًا ت� ّأ�س ���س يف الثاين والع�ش ��رين امل�ستوى املطلوب"؟
م ��ن ت�ش ��رين الث ��اين من ع ��ام 1931ال
جمازفة
ي�س ��تطيع �أن ي�ؤ ّمن ع�ش ��رين العب ًا من
�أبن ��اء املحافظ ��ة لي�أت ��ي بع ��دد كب�ي�ر وذكر �أن �س ��بب عدم قبويل العمل مع فرق
م ��ن الالعب�ي�ن واملد ّرب�ي�ن م ��ن خارج خارج املحافظة هو التزامي الوظيفي يف
حم ��ل �إقامت ��ي بالب�ص ��رة ،ف�ض�ل� ًا عن عدم

تقدمي عر�ض منا�س ��ب من الناحية املادية،
و�ص ��عوبة املجازفة مبنحي �إجازة للتف ّرغ
رمبا �أخ�سر �أمور كثرية ،فق ّررت التوا�صل
مع كرة القدم ب�ص ��فتي حما�ض ��ر �آ�سيوي،
و�أتر ّق ��ب م ��ا يح ��دث يف ن ��ادي امليناء من
متغ�ّي�رّ ات تخ ّل�ص ��ه م ��ن ت� �دنيّ م�س ��تواه
و�إرباكه �إداري ًا".
وخت ��م هات ��و قائ�ل� ًا "�أنا�ش� � ًد م�س� ��ؤويل
حمافظة الب�ص ��رة �أن يجدوا احلل الناجع
مل�ص�ي�ر ن ��ادي املين ��اء ب�ي�ن الريا�ض ��يني
القدام ��ى وا ُ
جل ��دد� ،أم�ل� ًا بو�ض ��ع �آلي ��ة
حتب النادي
مع ّينة ت�س ��تقطب �شخ�ص ّيات ُّ
وخدمته ل�سنني طويلة وال ت�ست�سلم �إذا ما
تع ّر�ض اىل م�شكلة فنية ،وال تقاتل لغر�ض
االنتف ��اع م ��ن �أموال ��ه! و�أرى �أن يجتم ��ع
بع� ��ض ممثلي جمل� ��س املحافظة وجمل�س
�ش ��ركة املوان ��ىء م ��ع �إدارة املين ��اء لبحث
تغيري الهيئة العامة وفق ًا ل�شروط معتمدة
يف الأندية النموذجية متهيد ًا حلل الهيئة
الإدارية و�إجراء انتخابات جديدة".

ال�����ش��ب��اب ي��واج��ه ال��ي��م��ن ب��ح��م��ا���س��ة ال��ت��� ّأه��ل �إل����ى النهائي
 بغداد  /املدى
ي�س ��ت�أنف منتخبن ��ا ال�ش ��بابي لك ��رة الق ��دم
غ ��د ًا اجلمع ��ة مبارياته يف �إطار مناف�س ��ات
املجموع ��ة الأوىل لبطول ��ة ايرثلنك الحتاد
غرب �آ�س ��يا لل�شباب بن�سختها الثانية عندما
يواج ��ه �ش ��قيقه اليمني يف ملعب الب�ص ��رة
الدويل يف ال�ساعة  8م�ساء حل�ساب اجلولة
 5للمجموعة ت�س ��بقها يف ال�س ��اعة  5ع�صر ًا
مباراة فل�سطني والكويت.
وذك ��ر وفد احتاد ال�ص ��حافة الريا�ض ��ية يف
ر�سالة تغطيته للبطولة� ،أن �أجواء منتخبنا
ال�ش ��بابي تنع ��م بالتف ��ا�ؤل الكب�ي�ر حول ما
ينتظر الفريق يف مباراتيه املقبلتني ال�سيما
�أم ��ام اليم ��ن والت ��ي تع ��د نقاطه ��ا الث�ل�اث
البوابة الرئي�س ��ية لبلوغ املب ��اراة النهائية
حيث �أن اجلميع هنا مبهور مبا قدّمه ليوث
الرافدي ��ن م ��ن �أداء رائ ��ع خ�ل�ال املباراتني املالكي �أن "الفريق �س ��يجري تدريب ًا خفيف ًا ال�ش� � ّد الع�ض ��لي الذي تع ّر�ض له يف املباراة ويتواج ��د يف املجموع ��ة الأوىل �أربع ��ة
ال�سابقتني �أمام الكويت والبحرين.
م�س ��اء اليوم يف املالع ��ب الثانوية للمدينة الأوىل �أمام الكويت و�أ�صبح جاهز ًا ملباراة العب�ي�ن حمرتف�ي�ن �إثن ��ان م ��ن منتخبن ��ا
ونقلت ر�س ��الة الوفد ال�صحفي قول املن�سق الريا�ض ��ية ،الفت� � ًا �إىل �أن الالع ��ب حمم ��د الغد برفقة زميله علي �شاخوان الذي �شارك ال�ش ��بابي هم ��ا �آالي فا�ض ��ل املح�ت�رف يف
الإعالم ��ي ملنتخبن ��ا ال�ش ��بابي قحط ��ان عبداحلمي ��د قد �أكت�س ��ب مرحلة ال�ش ��فاء من يف جزء من مباراة البحرين.
ال�س ��ويد ،وبلند عمر املحرتف يف هولندا،

باري�س يف�شل في
�إقناع زيدان
متابعة  /املدى
ف�ش ��لت مفاو�ض ��ات باري�س �سان جريمان الفرن�س ��ي ،مع زين الدين
زيدان املدير الفني ال�س ��ابق لريال مدريد الإ�سباين ،لتويل الإدارة
الفني ��ة للفري ��ق الباري�س ��ي .ويتناق�ش حالي� � ًا مان�ش�س�ت�ر يونايتد
الإنكلي ��زي م ��ع الأرجنتيني ماوري�س ��يو بوكيتين ��و املدير الفني
احل ��ايل لباري� ��س ،م ��ن �أج ��ل خالف ��ة الرنويج ��ي �أويل جون ��ار
�سول�شاير املقال من من�صبه .وكان زين الدين زيدان املدير الفني
ال�س ��ابق لريال مدريد الإ�سباين ،قريب ًا ب�ش� �دّة من باري�س �سان
جريمان ،بعد ربط ماوري�سيو بالرحيل ملان�ش�سرت يونايتد.
وك�شفت �ص ��حيفة "�آ�س" الإ�سبانية� ،أن باري�س �سان جريمان
تو�ص ��لوا
بالفعل كان م�س ��تعد للتخ ّلي عن بوكيتينو ،يف حال ّ
التفاق مع زيدان يف الأيام املا�ض ��ية .و�أو�ضحت �أن مفاو�ضات
باري�س �س ��ان جريمان مع زيدان ف�شلت ،حيث مل يتم ّكن النادي من
�إقناعه بامل�ش ��روع .و�أ�ش ��ارت �إىل �أن زيدان ال يرغب يف فكرة تدريب
�أي فري ��ق يف منت�ص ��ف املو�س ��م ،بالرغم م ��ن الو�ض ��عية املميّزة التي
يعي�شها باري�س �سان جريمان حالي ًا.

بينم ��ا ي�ض� � ّم املنتخب الفل�س ��طيني الثنائي
يو�س ��ف ال�ص ��بيحي املحرتف يف الدمنارك
ومالك ابو �ضياء املحرتف يف كندا.
ويق ��ود مباري ��ات املجموع ��ة الأوىل ح ّكام
دوليون من دول حمايدة ت�شارك منتخباتها
ال�ش ��بابية يف املجموع ��ة الثاني ��ة املقام ��ة
مناف�س ��اتها يف �أربي ��ل ونعني هن ��ا الثالثي
الدويل ماه ��ر علي من لبن ��ان وحممد مفيد
م ��ن الأردن وحمم ��د قن ��اة م ��ن �س ��وريا،
كم ��ا �ش ��ارك يف قي ��ادة املباري ��ات م�س ��اعدا
احلك ��م حممد احلاج و�أحمد احل�س ��يني من
البحرين.
و�أ�ش ��ارت ر�سالة الوفد ال�صحفي اىل جهود
الأجه ��زة الأمني ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
واجله ��ات ال�س ��اندة له ��ا ،لعمله ��ا الكب�ي�ر
والرائع يف �إجناح ت�ض ��ييف الب�ص ��رة لهذا
احل ��دث امله ��م ،وتق ��دمي كل م ��ا ي�س ��هم يف
ا�ستقرار البطولة �سواء يف توفري الأجواء
الآمن ��ة �أو تقلي� ��ص القطوع ��ات اىل احل� � ّد
املقبول لغر�ض ان�س ��يابية دخ ��ول وخروج
اجلمهور.

معالي الكلمة
 عمـار �سـاطع

مد ّربونا بني املطرقة وال�سندان!
مل ي�ش ��هد مي ��دان تدريب ك ��رة الق ��دم يف ،حاالت من الفو�ض ��ى
واال�ستخفاف والتخبّط وافتقار للمهنية ،مثل هذه الفرتة التي
نعي�شها!
وحينم ��ا نق ��ول ح ��االت ،ف�إنن ��ا ال نري ��د هن ��ا �أن ُنعمم بق ��در ما
نحاول �أن ّ
ن�شخ�صه من خم ّلفات وتبعات لق�ضايا تتع ّلق بالعمل
ّ
التدريبي وطرق القفز على احلقيقة والواقع والت�س� �لق باجتاه
احل�ص ��ول على فر�ص العم ��ل �أو اال�ش�ت�راك باالطاحة مبد ّربني
�أو الدخ ��ول يف مهاترات يف برامج ريا�ض ��ية بقنوات ف�ض ��ائية
به ��دف الت�س ��قيط �أو الني ��ل من ه ��ذا وذاك ،ناهيك عن ا�س ��لوب
عر�ض الع�ض�ل�ات بطريقة �أقرب لأن تكون "�س ��اذجة" �إن �ص � ّ�ح
التعبري �أو االلتفاف على ا�سماء تدريبية!
لقد و�ص ��لنا اىل مرحلة جتاوز فيها عدد من املدربني مو�ض ��وع
البحث عن فر�صة عمل بنا ٍد يلعب يف الدوري املمتاز ،بل و�صل
احل ��ال بالبع� ��ض من املدرب�ي�ن اىل تب ّني ق�ض ��ية تقدمي عرو�ض
العم ��ل النت�ش ��ال املنتخ ��ب الوطني م ��ن حالته الفني ��ة وقيادته
للمرحلة املقبلة ،مبقابل حماوالت الكثري من اال�سماء الو�صول
اىل تبني م�شاريع اال�صالح ،من دون النظر بالقاعدة احلقيقية
الت ��ي يفرت� ��ض التي ينطلق منها كل مد ّرب ويتد ّرج لي�ص ��ل اىل
ّ
مبحطات كثرية و�ص ��ار
حا ّف ��ة النجاح ��ات بعد �أن يك ��ون قد َم َّر
جتاربه التدريبيّة مثا ًال وا�ض ��ح ًا و�ش ��اهد ًا ملا �س � ّ�جله من نتائج
متميّزة!
ً
ال � ّ
كنتُ
أ�شك بقدرات مد ّربينا �أبدا ،بل �أنني من �أ�ش ّد املعار�ضني
للتعاقد مع املدربني الأجانب ،لأنني �أ�ؤمِ ن بق�ض� �يّة مهمّة ،وهي
�أن العقلية التدريبيّة والفكر النا�ضج يف العراق واال�سماء التي
منلكها ميكنها �أن تفلح يف م�س ��اعي انقاذ كرتنا من الرتاجع �أو
اال�س ��تقرار يف مواقع حمدّدة ،وخري دلي ��ل �أن �أغلب اجنازاتنا
كان ��ت على �أيدي مد ّربين ��ا الأفذاذ منذ �س ��بعينيات وثمانينيات
الق ��رن املا�ض ��ي وحت ��ى العقدين املا�ض ��يني ،ك ّلها كانت بف�ض ��ل
الكفاءة العراقية التي �أبدعت يف زمن كان من ال�ص ��عب جد ًا �أن
يكون للمد ّرب م�ساحة من احلرية �أو اتخاذ القرار!
وحينما نذكر االجنازات التي �سطرتها �أ�سماء ت�أ ّلقت وتعملقت،
فعلين ��ا �أن نع ��ود اىل �س ��جل البط ��والت الت ��ي تك�ش ��ف لنا مدى
االب ��داع يف مالع ��ب عربي ��ة واقليم ّي ��ة وقاريّة وحت ��ى �أوملبية،
مبقاب ��ل ما وجده الكثري من مد ّربينا من اجحاف وا�ض ��ح وق ّلة
االهتمام وتقليل من املُنجز ،على العك�س من "البحبوحة" التي
مت ّت ��ع بها جمي ��ع املد ّربني الأجانب ،وما وج ��دوه من "دالل" ملا
ي�ص ��ل اىل عُ�ش ��رهِ �أ ّي ًا م ��ن مد ّربينا ال ��ذي قدّموا ّ
كل �ش ��يء ومل
يح�ص ��لوا �س ��وى على الق ّل ��ة القليل ��ة ،مقارنة بالأجان ��ب الذين
عمل ��وا على تكملة م�ش ��وار مواطنينا يف ّ
كل حقب ��ة من حقبات
التغي�ي�ر التي �ض ��ربت معاقل العم ��ل التدريب ��ي يف منتخباتنا
الوطنية!
الق�ض ��ية الأبرز التي �أبغي �أن �أ�صل اليها هو ما و�صل اليه حال
مد ّربينا وما يواجهونه من م�شاكل كبرية تفر�ض عليهم قيود ًا،
رمبا مل ولن يواجهها كل مد ّربي كرة القدم يف العامل ،الق�ض ��ية
تت ّلخ�ص ب�أن ي�ص ��بح مد ّربون ��ا على الهام�ش ،ويك ��ون التعامل
معهم بهكذا �أ�سلوب م�سيء للمهنة وي�صبح ال�شمّاعة التي ُتع ّلق
عليها �أخطاء �إدارات الأندية �أو �سقف طموحاتها التي ال حتدّها
حدود معينة� ،أ�ض ��ف اىل ذل ��ك التفكري الذي يطغي على االتفاق
والعق ��د املُربم م ��ن الطرف�ي�ن (�إدارة الن ��ادي وم ��د ّرب الفريق)
بحيث ي�ص ��بح هو احللقة الأ�ض ��عف ،بل والطرف الذي يتحمّل
م�س�ؤولية الإخفاق �أو اخل�سارة!
كيف ِبنا �أن نتقبّل �أن ق�ضية �أن ت�ضع �إدارة النادي ثقتها مبد ّرب
وبعد �أيام �أو ا�سابيع ي�صبح املد ّرب هو املخطئ واملذنب يف ّ
كل
ما جرى ،كيف به �أن يعمل من دون �أن تكون هناك �أدوات فعّالة
واختيارات حمدودة؟ كيف له �أن يعمل و�س ��ط اجواء التك ّتالت
واالقنعة التي تظهر هُ نا وهناك بهدف �إبعاده واملجيء مبد ّرب
بدي ��ل؟ كي ��ف ِبن ��ا �أن نتقبّل مث�ل� ًا �أن تت� � ّم �إقالة م ��د ّرب وهو يف
ال�صدارة وكيف بنا ان نه�ضم خ�سارة فريق �أمام منافِ�س بهدف
ويكون املد ّرب هو ال�ضحيّة يف نهاية املواجهة!
يف اعتقادنا �إن مِ ن بني ا�سباب ما يحدُث من تراجع يف م�سرية
الك ��رة العراقي ��ة عل ��ى االطالق ،ه ��و االفتق ��ار اىل اال�س ��تقرار
وفق ��دان الثق ��ة والت�س� � ّرع يف البحث ع ��ن النتيجة ،وه ��ذا �أمر
يو�صلنا �أي�ض ًا اىل قناعات جديدة هو �أن ال�سما�سرة والو�سطاء
هب
يتالعب ��ون بكل مق� �دّرات كرتنا ه ��ذا اىل جانب ت�س� � ّلق من َّ
ودب اىل مواق ��ع الق ��رار يف �إدارات الأندي ��ة وتواج ��د بع� ��ض
ّ
الهواة وامل�ش � ّ�جعني يف قمّة هرم الكثري م ��ن الأندية والعقليّات
التي ال تتقبّل عنوان البناء وتعرتف بالفوز ال غري!
الق�ضية الأبرز التي �أبغي �أن �أ�صل اليها
مدربينا وما
هو ما و�صل اليه حال ّ
يواجهونه من م�شاكل كبيرة تفر�ض
عليهم قيوداً ،ربما لم ولن يواجهها كل
مدربي كرة القدم في العالم ،الق�ضية
ّ
ّ
مدربونا على
تتلخ�ص ب�أن ي�صبح ّ
الهام�ش

ُّ
ي�ستعد لإنجاح �أهم �أن�شطة 2021
اتحاد التايكواندو
 بغداد  /املدى
�أك ��د حمم ��ود عبا� ��س� ،أم�ي�ن �س ��ر احت ��اد التايكواندو،
ا�س ��تعداد جلن ��ة امل�س ��ابقات الق�إم ��ة بطول ��ة الع ��راق
للمتقدّمني يف ال�س ��اد�س ع�ش ��ر من كان ��ون الأول املقبل
والت ��ي تع ��د م ��ن �أه ��م املناف�س ��ات املحلي ��ة يف خامت ��ة
ع ��ام  .2021وقال عبا� ��س لـ(املدى) �":س ��تكون بطولة
املتق ّدم�ي�ن فر�ص ��ة ج ّي ��دة للم�ل�اك التدريب ��ي للمنتخب
الوطن ��ي الختي ��ار العنا�ص ��ر امل�ؤ ّهل ��ة لتمثيل ��ه يف
البط ��والت املقبل ��ة ،و�ست�ش ��هد مناف�س ��ات قوي ��ة ب�ي�ن
الأندي ��ة للظفر بالنتائج ح�س ��ب ف�ت�رة الإعداد وظروف
التح�ضري".
و�أ�ضاف �":سيختتم املو�سم احلايل بدورة تدريبية بعد
�إنتهاء بطولة املتقدّمني ،و�سيتم الإعالن عنها ً
الحقا يف
�ضوء رغبة اللجنة الفنية يف تطوير املدربني من جميع
النواح ��ي لدع ��م جهوده ��م املواكب ��ة لالعبني و�س ��عيهم
ل�ص ��ناعة �أك�ث�ر من بط ��ل يف اللعبة وجلمي ��ع الفئات".
وب�ّي�نّ �أن "هن ��اك �أ�س ��باب خارج ��ة ع ��ن �إرادة االحت ��اد
حرم ��ت املنتخب الن�س ��وي من امل�ش ��اركة يف الن�س ��خة
الأوىل م ��ن بطول ��ة الع ��امل للتايكوان ��دو امل�س ��تحدثة

بق ��رار م ��ن االحتاد ال ��دويل للعبة ،وامل�ؤ ّم ��ل �أن تنطلق
اليوم اخلمي�س يف اململكة العربية ال�سعودية وت�ستم ّر
لغاية ال�س ��بت املقبل ،وت�ش ��هد مناف�س ��ة  171العبة من
 36دولة ،وكانت فر�ص ��ة طيبة لالعباتنا لإظهار القدرة
الرائع ��ة على حتقي ��ق �أف�ض ��ل النتائج واال�س ��تفادة من
االحتكاك" .ولفت اىل ا�ستفادة امل�شاركني يف الدورتني
اللت�ي�ن �أقيمت ��ا يف بغ ��داد �أواخ ��ر �ش ��هر �آب املا�ض ��ي

للمحا�ض ��رين الدوليني امل�صريني "وليد جودة" احلائز
على  8دان وخبري التحكيم ،و "حممود �ش ��لبي" املدير
الفني ملنتخب م�ص ��ر ملدة ع�ش ��ر �س ��نوات وع�ضو جلنة
التدريب والتطوير يف االحتاد العاملي ،بدليل �أن �أربعة
مدرّبني �ش ��اركوا يف بطولة �آ�سيا ب�إيران ت�شرين الأول
الفائت كان ��وا من بني املتميّزين يف ال ��دورة التدريبية
املذكورة".

وك�ش ��ف حممود عن "تط� �وّر اللعبة ب�ش ��كل كبري خالل
الأ�ش ��هر الأربعة الأخ�ي�رة حيث �أقيم ��ت بطولة العراق
للأ�ش ��بال (بن�ي�ن وبن ��ات) وبطول ��ة العراق للنا�ش ��ئني
وال�ش ��باب ،وبطول ��ة ال�س ��فري خلم�س فئات (نا�ش ��ئني،
ونا�ش ��ئات ،و�ش ��باب ،و�ش ��ابّات ومتق ّدم ��ات) وبطولة
الع ��راق للمتق ّدم ��ات يف ال�س ��ليمانية وكذل ��ك بطول ��ة
العراق للمتقدّمني التي �س ��تقام منت�ص ��ف كانون الأول
الق ��ادم ،وكل تل ��ك املناف�س ��ات ع� � ّززت م ��ن امكاني ��ات
الالعبني ،ومنحتهم احلافز على �إظهار �أقوى عرو�ضهم
وق ّللت من الأخطاء املرتكبة".
وخت ��م حمم ��ود ت�ص ��ريحه ":كان ه ��دف االحت ��اد من ��ذ
توليّ �إدارته اجلديدة برئا�س ��ة د�.إبراهيم البهاديل عام
 ،2019ه ��و الإهتمام بالقاع ��دة جلميع الأعمار ،ولدينا
الي ��وم منتخب ��ات ج ّي ��دة ت�ض� � ّم خ�ي�رة الأبطال ح�س ��ب
الت�ص ��نيف� ،س ��يما �أن الأندية متعاون ��ة مع االحتاد يف
رف ��د اللعب ��ة ب�أمهر الالعبني ،و�س ��يكون م�ؤمت ��ر الهيئة
العام ��ة �أواخر �ش ��هر كانون الأول م�س ��ك خت ��ام منهاج
االحت ��اد لع ��ام ً � 2021
أمال مبوا�ص ��لة العم ��ل باخال�ص
خلدمة الريا�ضة العراقية ً
وفقا ملا يتي�سّ ر لنا من ميزانية
جيّدة وظروف مواتية لنجاح �أ�سرة التايكواندو".
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�شمران اليا�سري ..جتربة متفردة

اخل�ضراء ..تظاهرات
و�صواريخ وطائرات

 ر�شيد اخل ّيون

تظاهرت ميلي�شيات ِمن «الح�شد
َّ
ال�شعبي»� ،أمام بوابة الخ�ضراء ببغداد،
احتجاج ًا على نتائج االنتخابات،
التي جرت(يوم � 10أكتوبر.)2021
بعد �إعالن ال َّنتائج بخ�سارة غير
متوقعة للف�صائل الم�سلحة� ،أعيد
عدّ الأ�صوات الكتروني ًا ويدوي ًا،
ّ
لكن النتائج نف�سها .ت�صاعد غ�ضب
«الميلي�شيات» ،فحا�صرت الخ�ضراء،
الذروة( 12نوفمبر،)2021
وكانت
َ
عندما ُقتل �أحد عنا�صرها.

ال غراب ��ة مِ ��ن تظاه ��رات �ض ��د نتائ ��ج انتخاب ��ات،
فالأم�ي�ركان عم ��ر دميقراطيته ��م  300ع ��ام ،اقتحموا
برملانه ��م ،ك�أن ال َّثالثة ق ��رون مل تدربهم على ا�ستيعاب
الربح واخل�سارة .لك ��ن العجب مِ ن تظاهر اجلماعات
امل�سلح ��ة ،املتورط ��ة باغتي ��االت متظاهري ��ن ،و�ص ��ل
عدده ��م � 800ضحية ،و�أن يظه ��ر رئي�س وزراء جرت
تل ��ك املقاتل يف وزارت ��ه ،ليعطي موعظ ��ة دميقراطية
يف ح � ّ�ق التظاه ��ر ،وك�أن مل حت ��رق خي ��ام ،ومل يُقت ��ل
متظاهرون ،ومل يُخطف �آخرون ،ويقربوا يف «جرف
ال�صخ ��ر» ،وادي املوت املوروث مِ ن «القاعدة» ،ح�صل
َّ
ه ��ذا يوم كان ��ت ال�سلطة بي ��ده ،ليظه ��ر معرت�ض ًا على
حرق خيام مفخخة بالعنف ،وتفريق م�ستعر�ضي قوة
ال َّتنكيل َّ
بال�شباب العراقيني.
ً
ً
ً
ُ
علي
يحتاج العِ ��راق �أعناقا طواال ،فقد ن�سب خط�أ �إىل ّ
ب ��ن �أبي طالب(اغتيل40 :هجر َّي ��ة)« :متنيتُ لو كانت
يل رقب ٌة بع�ي ٍ�ر لأزن بها الكال َم» ،عبارة �شائعة ال �أ�صل
لها ،رميت بني احلِ ك ��م والأقوال الق�صار .لك ّنها عربت
عن داللة وزن ال ��كالم ،فالكلمات التي نطق بها رئي�س
وزراء �ساب ��ق ،وه ��و يتظاه ��ر م ��ع امليلي�شي ��ات� ،أمام
بوابة اخل�ضراء ،كانت تنق�صها الر�صانة ،فلو مد عنقه

قلي ًال لأخترب كلماته .ظه ��ر متباكي ًا على الدميقراطية،
لع ��دم فوز امليلي�شي ��ات ،بينما دماء ال� �ـ� 800ضحية مل
جتف بعد!
ال�سيا�س � ّ�ي العراقي ،ك ��ي يزن كلمات ��ه ،بحاجة
قل ��تُ َّ :
�إىل ُع ُن � ِ�ق وا�صل بن عط ��اء ال َغ َّزال(ت 131 :هجريَّة)،
ؤ�س�سي املعتزلة بالب�ص ��رة ،كان «طويل العُنق
�أب ��رز م� ّ
جد ًا»(اجلاح ��ظ ،البي ��ان والتبي�ي�ن) ،وربمَّ ��ا نفعه يف
جت ��اوز «ال� � َّراء» يف خطب ��ه ،كان ��ت يف ل�سان ��ه «لثغ ��ة
قبيح ��ة» ،وم ��ع فائدة ط ��ول ال ُعن ��ق ،هج ��اه ب�شار بن
برد( ُقت ��ل167 :هجر َّي ��ة) به ��ا« :مايل �أ�شايع غ� � َّزا ًال له
ع ٌ
ُنق /كنقنق الدَّووَّ �إن وىل و�إن مثالُ /ع ْنق ال َّزرافة ما
ً
ً
بايل وبالكم� /أتكفرون رج ��اال اكفروا رجُ ال»(امل�صدر
نف�سه).
مل تك ��ن خ�ضراء بغداد ،الأوىل بهذا اال�سم واملحل مِ ن
ال�سيا�سة� .س َّمى �أبو جعفر املن�صور(ت158 :هجريَّة)
قب ��ة ق�ص ��ره باخل�ض ��راء ،فاتخذه ��ا حمم ��د ال َّنف� ��س
ال َّزكيَّة( ُقت ��ل145 :هجريَّة) �ضدهَ « :م ��ا لمَ ْ ي َْخ َف َع َل ْي ُك ْم
مِ ��نْ ِب َنائِهِ الْ ُق َّب َة الخْ َ ْ�ض َراءَ ،ا َّل ِت ��ي َب َناهَ ا ُمعَا َن َد ًة ِل َّلهِ فيِ
ُم ْلكِ ��هِ َ ،و َت ْ�صغِ �ي�رً ا ِل َك ْعبَةِ ال َّلهِ َّ
»(الط�ب�ري ،تاريخ الأُمم
وامللوك).
�سبقه �إىل ذلك ا َ
حل َّج ��اج ال َّثقفي(ت95 :هجريَّة)� ،شيد
ق�ص ��ره وقبت ��ه اخل�ضراء بوا�س ��ط ،بع ��د الن�صر على
ابن الأ�شع ��ث( 84/83هجر َّي ��ة) ،وكان ق�صره يُ�س َّمى
باخل�ضراء(امل�سع ��ودي ،ال َّتنبي ��ه والإ�ش ��راف) .لي�س
احلج ��اج الأول ،يف الإ�س�ل�ام ،فكان ق�ص ��ر اخل�ضراء
َّ
بدم�ش ��ق وقبت ��ه م�شه ��ور ًا ،بن ��اه معاوي ��ة ب ��ن �أب ��ي
�سفي ��ان(ت60 :هجريَّة) ،فقال عبد ال َّر ْحمَن بن ح�سان
ا�ص َر ُتهَا �إِلىَ
بن ثابت(ت 101هجريَّة) متغ ��ز ًالُ « :ث َّم َخ ِ
ون»(البالذري،
الْ ُقبَّةِ اخل�ضراء من�ش ��ي فيِ َم ْرم ٍَر م َْ�س ُن ِ
جمل من �أن�ساب الأ�شراف).
ظل ��ت خ�ض ��راء املن�ص ��ور قائم ��ة  187عام� � ًا (-145
329هجر َّي ��ة) .كان عل ��ى ر�أ�سه ��ا متث ��ال لفار�س بيده
رمح� .سقطت يف ليل ٍة باردةٍ ماطرةٍ  .مثلت «تاج بغداد،
ٌ
و َعل ��م البل ��د ،وم�أث ��رة مِ ��ن م�آث ��ر بن ��ي العبا�س»(ابن
اجلوزي ،املنتظم).
�أرى املعرك� � َة حامي� � َة ،فالوالئي ��ون م�ستميت ��ون عل ��ى
«ت ��اج بغداد وع َل ��م البل ��د» ،التظاه ��رات وال�صواريخ
والطائ ��رات املقد�سة �ستحا�صره ��ا ،ف�إما حتكمها و�إما
ت�سقطه ��ا! لأن �أيَّ حكوم� � ٍة جدي ��دةٍ �ستبق ��ى نقمة على
الب�ل�اد� ،إذا مل يك ��ن له ��ا ع ُ
ُنق ال َغ� � َّزال ،ت ��زن قراراتها،
ال�سالح،
لتنهي االزدواجيّة بني الدِّميقراطية وفو�ضى ّ
بني الوطنيَّة والوالية املتحكمة خارج العِ راق!

يقول الراحل �أبو كاطع (:كانت
�أمي تح�سن قراءة القر�آن فقط،
والغريب �أنها كانت تقر�أ القر�آن
جيدا ،ولكنها التعرف قراءة
�سطر واحد من كتاب اخر،
والتعرف خط ا�سمها ،ومع ذلك
علمتني قراءة (جزء عم)
وحين امتلكت مفاتيح تركيب
الحروف علمت نف�سي الكتابة)،
نعم علم نف�سه الكتابة ،وقر�أ
وكتب ،وت�أثر و�أثر...

كان �شم ��ران اليا�سري ظاهرة فري ��دة �أنتجتها
التح ��والت الكب�ي�رة يف فرتة �صب ��اه و�شبابه،
فاختم ��رت م ��ع ماميلكه م ��ن مواه ��ب متعددة
ور�ؤى �صافي ��ة والت�ص ��اق بالأر� ��ض وف ��ك
لرم ��وز هموم النا�س وفه ��م م�سبق لل�صراعات
االجتماعية وال�سيا�سية ،فكانت جاذبية الن�ص
عنده ور�ؤاه �إجادة يف و�صف ال�صراع الطبقي
عرب ماكان يحمل من قدرة على ا�ستثمار �آليات
اخلي ��ال لديه وفق ن�سيج لذاك ��رة ريفية حتمل
ج ��ل �ألوان العذاب واحلرمان للمجتمع كله مع
نخبة مرتفة متعالية حت�صد �أتعاب النا�س كما
و�صفها اجلواهري �سنة ١٩٤٤م قائال :
لكن بي جنفا عن وعي فل�سفة
تق�ضي ب�أن الربايا �صنفت رتبا
و�أن من حكمة �أن يجتني الرطبا
فرد بجهد الوف تعلك الكربا
�أ�صدر اب ��و كاطع �صحيفة حملية �سرية ا�سمها
(�صوت الف�ل�اح) مع �أربعة فالح�ي�ن ومهند�س
زراع ��ي يف م�ش ��روع الدجيل ��ة الزراعي ،هكذا
كانت البداية مع ال�صحافة وقبل �أن ينتمي �إىل
احلزب ال�شيوعي العراقي ،ويف �سنة ١٩٥٨م
وبعد ثورة  ١٤متوز عمل يف بغداد وكتب يف
�صحف عدي ��دة منها �ص ��وت الأح ��رار والبالد
واحل�ض ��ارة �إ�ضاف ��ة �إىل برناجم ��ه االذاع ��ي
الذائ ��ع ال�صي ��ت ،كم ��ا �أ�صدر يف ف�ت�رة تخفيه
ع ��ن ال�سلطة م ��ن �سن ��ة � ١٩٦٣إىل �سنة ١٩٦٨
�صحيفت ��ي احلقائ ��ق وه ��ي ن�ش ��رة �أ�سبوعي ��ة
خا�صة ملنظمة الكوت املحلية ،وكتب بعد �سنة
 ١٩٦٨يف �صحيفت ��ي التاخي وطريق ال�شعب
وكذل ��ك يف الفكر اجلدي ��د وكان مديرا لتحرير
جمل ��ة الثقاف ��ة اجلدي ��دة ،ومن خ�ل�ال عموده

 باقر الكربا�سي
يف طريق ال�شع ��ب كان النا�س يعرفون حقيقة
الأو�ض ��اع يف الب�ل�اد ،يق ��ول عزي ��ز ال�سماوي
وه ��و ي�صف هذا العمود الأث�ي�ر (:كان عموده
جم�س ��ا ..مرهف ��ا ..حل ��وا �شفاف ��ا ،رغيف خبز
�ساخ ��ن ،ث ��را باحلكاي ��ات والأقا�صي� ��ص...
احلك ��م والأمث ��ال ،ال�شع ��ر واملفارق ��ات كله ��ا
ممزوج ��ة ب�سخري ��ة حزين ��ة مت� ��س �شغ ��اف
القل ��ب والعقل معا بتوحد ن ��در مثيله يف عامل
ال�صحاف ��ة)� ،أم ��ا برناجمه االذاع ��ي (احجيها
ب�صراح ��ة يب ��و كاطع) كان م ��ن �أ�شه ��ر �أعماله
بع ��د الث ��ورة ويق ��ول عن ��ه ال�سم ��اوي �أي�ض ��ا
(:كان ��ت طريقت ��ه االلقائي ��ة حلكاي ��ات الق ��رى
والأرياف �ساخرة ومريرة ،حتمل �شيئا كثريا
م ��ن الرف�ض والتحدي جم�س ��دا تلك احلكايات
بروح البطولة والتحذير من انحراف امل�سرية
والدف ��اع عن الفق ��راء) ،لك ��ن الربنامج توقف
واعتق ��ل �أبو كاط ��ع �سنة ١٩٦٢م �أث ��ر توقيعه
على ن ��داء ال�سلم يف كرد�ست ��ان ،وكان الكورد
ينتظ ��رون �إذاع ��ة الربنام ��ج مثلم ��ا ينتظ ��ره
فالح ��و الو�س ��ط واجلن ��وب ح�س ��ب حدي ��ث
الأ�ست ��اذ فلك الدي ��ن كاكائي وزي ��ر الثقافة يف
كرد�ستان....
انف ��رد �أبو كاط ��ع بفنه الرفيع ه ��ذا ...و�أق�صد
كتابته للعمود وهو ا�سلوب مقايل بلغة عامية
مفهوم ��ة ،كان ي�شخ� ��ص كث�ي�را م ��ن احل ��االت
ال�سلبي ��ة بتناق�ضاتها و�شخو�صه ��ا و�أبطالها،
�إذ �أن كتابت ��ه ه ��ذه �أ�صبح ��ت �سم ��ة مميزة من
ميزات �أدواته الإبداعية...
خاط ��ب �أب ��و كاط ��ع العق ��ل م�ستف ��زا ت ��ارة،
مهاجم ��ا وم�ستفهم ��ا ت ��ارة �أخ ��رى ،كان يكتب
باح�سا� ��س مره ��ف مثري ي�أخ ��ذ انتباهة القراء
�إىل ماخالطت ��ه عجين ��ة الأر�ض ب ��روح ال�صرب
وحلم املعوزين ورغبة االملني يف خلق نه�ضة
للمج ��د ي�س�ت�رد من خالله ��ا �أبناء تل ��ك الأر�ض
حقوقه ��م لينتج ��وا جمتمع ��ا الطبقي ��ا يعي�ش ��ه
النا� ��س �أمن�ي�ن� ،أنت ��ج �أبو كاط ��ع �ش ��كال �أدبيا
وجداني ��ا ثقافي ��ا منف ��ردا في ��ه ب ��روح �إبداعية
يخت ��زل اللحظ ��ات املهم ��ة يف عم ��ق التاري ��خ
في�صري منها نافرا متمردا ومرتبطا ب�آن واحد
وبق ��وة بج ��ذوره الريفية وفطرت ��ه الإن�سانية
وتوجهاته اال�شرتاكية ،يقول الروائي الراحل
غائ ��ب طعم ��ه فرمان ع ��ن لغ ��ة �أب ��ي كاطع يف
�صراحت ��ه (:لغ ��ة م�ضمخة بنكه ��ة ان�سان خرب

حكايات العفاري ��ت و�أ�شباحهم وعرف تقلبات
الزمان و�شقاءاته و�أحابيل ذوي امل�صلحة ،انه
ان�س ��ان ثاب ��ت يف �أر�ضه يع ��رف كل �شرب منها
عاليها و�سافله ��ا ،حلوها ومرها ،مذاق ثمارها
وملوحة عرق الكدح فيها).
كان �أب ��و كاط ��ع يكت ��ب جمم ��ل التناق�ض ��ات
االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة مبف ��ردة �شعبي ��ة
�سهلة الو�صول مل ��دارك النا�س� ،سرب �أغوارهم
ف ��كان حم ��ركا وموجها و�شارحا له ��م نفو�سهم
بحكاي ��ات ذات نكهة وفكاه ��ة ت�ستمد ن�سيجها
من م ��وروث �شعبي �أ�ساط�ي�ره وق�ص�صه التي
طامل ��ا هده ��دت لنفو� ��س �أتعبه ��ا الواق ��ع ب ��كل
تناق�ضاته و�صراعاته ،يقول الأ�ستاذ الدكتور
عب ��د الإل ��ه ال�صائغ وه ��و يتحدث ع ��ن الراحل
�شمران اليا�س ��ري (:حال �أولئك الذين حاولوا
ا�ستن�ساخ جتربة �شم ��ران اليا�سري يدعو �إىل
الرثاء حقا ،فهذا املب ��دع اجلماهريي وان كان
مدر�س ��ة ميكنه ��ا �أن تخ ��رج ع�ش ��رات املبدعني
امللت�صق�ي�ن بال�ص ��دق قب ��ل النجومي ��ة ولكن ��ه
ع�ص ��ي عل ��ى اال�ستن�س ��اخ ،فم ��ن ت� ��أدب ب�أدبه
ا�ستط ��اع �أن يتك ��ون و�أن ينم ��و ولك ��ن ال ��ذي
�أراد �سرق ��ة جتربت ��ه �صار مدع ��اة لل�شفقة قبل
ال�سخري ��ة فل ��م تكن جاذبي ��ة الن� ��ص الروائي
عن ��د اليا�سري ب�سبب لغتها ال�شعبية وهمومها
الطبقي ��ة كما يتهي� ��أ لبع�ض الدار�س�ي�ن ،بل �أن
اجلاذبي ��ة عائ ��دة �إىل موهب ��ة ف�سيح ��ة ودربة
�صبورة التعرف الكل ��ل وامللل ،ور�ؤية �صافية
لتحليل الأحداث).
كان �أب ��و كاط ��ع ي�ستعر� ��ض بلغ ��ة �ساخ ��رة
�شفاف ��ة مقاالته التي تدخل وع ��ي املتلقي على
مراحل ��ه لتتح ��ول �إىل م ��ادة ثقافي ��ة يتناولها
املثق ��ف وغريه� ،إذ ان ��ه ج�سد من خالل كتاباته
ال�شه�ي�رة �شخ�صية ومعاناة الف�ل�اح العراقي،
وكان له ��ذه الكتاب ��ات الأثر الب ��ارز يف الثقافة
العراقي ��ة ،يقول الكاتب زه�ي�ر اجلزائري عن
كتاب ��ات الراح ��ل �شم ��ران اليا�س ��ري (:تع�ب�ر
احلي ��اة امل�ألوف ��ة اليومي ��ة ع ��ن نف�سه ��ا بي�سر
ب�ل�ا ملحمي ��ة والرمزية وال�أطن ��اب �أو تعاطف
خارج ��ي وبلغتها اليومي ��ة اخلا�صة املزدحمة
بالأمث ��ال واملجازات والكناي ��ات امل�أخوذة من
نف�س البيئة).
كان �أب ��و كاط ��ع يث�ي�ر �أ�سئل ��ة كثرية ق ��د تبدو
لل�سام ��ع �أوالق ��ارئ انه ��ا �أ�سئل ��ة �سهل ��ة لك ��ن

الأ�سئلة ال�سهلة هي �أك�ب�ر الأ�سئلة و�أخطرها،
احلرية ،الوفاء ،املنا�ص ��ب ،الإميان ،االلتزام،
نك ��ران ال ��ذات ،ح ��ق العي�ش ،التمت ��ع مبباهج
احلياة ،الوجدان ،واال�ستعداد للت�ضحية.
يقول �أحد الكتاب عن كتابات �شمران اليا�سري
(:ما�ش ��كل الذخ�ي�رة الإبداعي ��ة للكات ��ب (اب ��و
كاطع) هو هذا احل�س الفولكلوري من احلكاية
وال�شع ��ر ال�شعب ��ي والغن ��اء و�أغ ��اين العم ��ل
والتن ��ومي والأعرا� ��س وامل� ��آمت والأ�ساط�ي�ر
واملفارقات اليومية والهم ال�سيا�سي).
كان �أب ��و كاطع يع�ب�ر عن �أف ��كاره ب�شخ�صيات
�شعبي ��ة مرح ��ة تت�ش ��كل معانيه ��ا �أم ��ام ناظ ��ر
املتلق ��ي ودودة حامل ��ة ...ان ��ه ذل ��ك ال�صحايف
ال ��ذي غ ��ادر امل�أل ��وف لي�صن ��ع منط ��ا ا�سلوبيا
ي�شي ��ع من خالله قيم ��ه و�أف ��كاره وقدرته على
خلق �أ�سئلة حتاوري ��ة يفتح منها �آفاقا للحرية
واالنعت ��اق كا�س ��را دوائ ��ر االنغ�ل�اق ال�سائ ��د
�آن ��ذاك ،وكما كان �أبو كاط ��ع �صحافيا وروائيا
كان �إعالمي ��ا ناجحا ينهل من املوروث مايورد
يف حكاي ��ات اذاعية تنتظره ��ا �آذان ال�سامعني
ت�ساف ��ر يف خميالته ��ا يف �أ�سف ��ار تت�ش ��كل يف
وع ��ي ال�س ��واد الأعظ ��م خطوط ��ا ور�سوم ��ات
توج ��ه ذواتهم نحو الرفع ��ة و�ضرورة التمعن
فيما يدور ويدار من حولهم.
و�أخ�ي�را ...م ��اكان النا� ��س يجدون ��ه يف �أب ��ي
كاط ��ع بعم ��وده �صحافي ��ا يق ��ول كلم ��ة ح ��ق
ب�ش�أنه ��م ،ب ��ل كان ��وا يجدون ��ه مك ��دودا متعبا
مثله ��م ،ابنهم الذي مل يتنك ��ر لهم ،ل�سان حالهم
ال ��ذي مل يتعلم املحاب ��اة فيما يتعل ��ق الأمر ب
(حجاي ��ة ال�صدك) ،كان خ�صوم ��ه يف ال�سلطة
وخارجه ��ا يق ��ر�أون عم ��وده ليعرف ��وا مواطن
ال�ضع ��ف واخلل ��ل يف �سلطته ��م و�أ�شخا�صهم،
وليج�سوا نب�ض ال�شارع ،ابن املدينة والريف
على حد �سواء يق ��ر�أ هذا العمود ،مبا فيهم من
ال يجيد القراءة والكتابة �إذ ين�صتون لأحدهم
يف الدواوين ،متاما مثلم ��ا كانت حكاياته يف
الإذاع ��ة ،لغ ��ة ر�صين ��ة حمكمة البن ��اء ،لي�ست
مفتعل ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل ب�ساطته ��ا و�سال�سته ��ا
وبنائه ��ا التكنيك ��ي الر�صني ،رح ��ل �أبو كاطع
ومل ي�ت�رك من يتحدث لنا ب�صراحته املعهودة،
ما�أحوجن ��ا �إىل ال�صراحة يف كل زوايا حياتنا
ويف كل �ش�أن من �ش�ؤوننا.

الديغولية االجتماعية تنه�ض من الرماد..

ال�سيا�سة الديغولية اداة للتغلب على االنق�سامات

 بيري مانينتي*
ترجمة :عدوية الهاليل
ان ا�ستح�ضار ال�شخ�صية اال�ستثنائية للجنرال ديغول
هي مهمة �شاقة بالن�سبة للم�ؤرخين خا�صة اذا ماقورنت
ب�شخ�صيات القادة ال�سيا�سيين الحاليين اذ تزداد �صعوبة
تحقيق التوازن  ،كما لو ان ا�ستح�ضار �شخ�صية مميزة
�سابقة ي�ضفي ال�شرعية على خطاب القادة ال�سيا�سيين
الحاليين  ،وبالعك�س  ،ف�إنها ربما تكون رمزا للفراغ
ال�سيا�سي � ً
أي�ضا.

وهك ��ذا  ،عندم ��ا تر�أ� ��س احلكوم ��ة
امل�ؤقت ��ة للجمهوري ��ة الفرن�سي ��ة  ،يف
�سن ��وات التحري ��ر  ،دع ��م اجل�ن�رال
�إ�صالح ��ات اجتماعي ��ة رئي�سية  ،مثل
ح ��ق الت�صوي ��ت للم ��ر�أة  ،و�إن�ش ��اء
ال�ضم ��ان االجتماع ��ي والت�أميم  ،ومل
تكن ه ��ذه مفاج�أة للطبق ��ة ال�سيا�سية
الفرن�سي ��ة  ،لأن خطب ��ه يف لن ��دن ،
مث ��ل خط ��اب �أك�سف ��ورد ع ��ام 1941
� ،شكل ��ت ه ��ذا التوج ��ه االجتماع ��ي
للديغولي ��ة .وعندم ��ا ع ��اد �إىل العمل
يف عام  ، 1958اتبع اجلرنال ديغول

ه ��ذه ال�سيا�س ��ة االجتماعية من خالل
نظ ��ام تقا�س ��م الأرب ��اح وامل�شارك ��ة.
وهك ��ذا مت تكري� ��س �أح ��د املرا�سي ��م
الأوىل للجمهوري ��ة اخلام�س ��ة  ،يف
يناي ��ر  ، 1959للبح ��ث ع ��ن طري ��ق
ثالث ب�ي�ن الر�أ�سمالي ��ة وال�شيوعية ،
لكن امل�ش ��روع ف�شل  ،لأن ال�شركات مل
تتبنى هذا الت�صميم بعد.
يف ع ��ام  ، 1966ا�ست�أن ��ف اجل�ن�رال
ه ��ذه املعركة معربا ع ��ن حر�صه على
حت�س�ي�ن �أو�ض ��اع العم ��ال .و�إحي ��اء
النظ ��ام  ،ال ��ذي ال ي ��زال �سمة حمددة
لل�ش ��ركات الفرن�سي ��ة عل ��ى ال�ساح ��ة

تم تعريف الديغولية على �أنها فكر وعمل الجنرال
ديغول .لكن الجنرال كان كاثوليك ًيا متدي ًنا  ،وتعلم في
مدر�سة اال�شتراكية الكاثوليكية وكان يت�أثر بالب�ؤ�س
الب�شري .و�ساعد تدريبه الفكري و�شركا�ؤه في الدوائر
الي�سارية خالل الثالثينيات وتعاونه مع الرجال والن�ساء
من جميع الخلفيات ال�سيا�سية في ادارة فرن�سا الحرة على
تغذية ر�ؤيته االجتماعية والمجتمعية.

الدولي ��ة ! ويف الواق ��ع  ،تط ��ورت
الديغولي ��ة (ب ��كل ب�ساط ��ة) مب ��رور
الوق ��ت .وكان ��ت هن ��اك ديغولي ��ة
للحرب ثم ديغولي ��ة معار�ضة يف ظل
اجلمهوري ��ة الرابع ��ة (وق ��ت بدايات
الديغولي ��ة االجتماعية � ،ضمن العمل
العم ��ايل) .وبنف�س الطريق ��ة  ،علينا
التفري ��ق ب�ي�ن ديغولي ��ة ال�سلطة بني
 1958و  ، 1969وب�ي�ن التي ��ارات
العدي ��دة التي تلتها .وهك ��ذا يتحدث
بع� ��ض امل�ؤرخ�ي�ن ع ��ن الديغولي ��ة
اجلدي ��دة وميك ��ن للم ��رء �أن يت�ساءل
ب�ش ��كل �شرع ��ي ع ��ن وج ��ود (�أو عدم

وجود) الديغولية يف عام .2021
فعندما ت ��رك اجلرنال ديغول ال�سلطة
يف ع ��ام  ، 1969مل يك ��ن انتخ ��اب
ج ��ورج بومبي ��دو مو�ض ��ع تقدي ��ر
م ��ن اجلن ��اح الي�س ��اري للديغولي ��ة.
بالن�سب ��ة للكثريي ��ن  ،فه ��و م�ص ��ريف
�ساب ��ق وداع ��م ق ��وي لليربالية .حتى
�أن البع�ض  ،مث ��ل رينيه كابيتانت �أو
لوي� ��س فال ��ون  ،كانوا قلق�ي�ن من �أنه
كان معار�ضا للديغولية و�سيدخل يف
املقاومة  ،مم ��ا ي�ؤدي �إىل ا�ستبعادهم
ث ��م تهمي�شهم من احل ��زب الديغويل.
لق ��د كان ج ��زء م ��ن برنام ��ج ديغ ��ول

االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي مقب � اً
�ول
للي�سار  ،لكنه ف�شل يف �إقناعه بتعريفه
وممار�ست ��ه بالن�سب ��ة للم�ؤ�س�س ��ات
اجلمهوري ��ة  ،وق ��د ت�ض ��رر م�شروعه
العظي ��م  ،الذي يتج ��اوز االنق�سامات
ال�سيا�سي ��ة  ،م ��ن قب ��ل املعار�ض ��ة
الي�ساري ��ة العنيف ��ة  ،خا�ص ��ة خ�ل�ال
االنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة ع ��ام .1965
وم ��ن خ�ل�ال خطاب ��ه االجتماع ��ي ،
وجه ��وده ل�صالح تقا�س ��م الأرباح �أو
امل�شارك ��ة  ،وا�ص ��ل ديناميكية اجلمع
بني الي�س ��ار واليمني ب ��دون جدوى.
ويف ع ��ام  ، 1969وعندم ��ا ان�ض ��م

ج ��ورج بومبي ��دو �إىل الإليزي ��ه  ،مل
يكن الرئي�س اجلديد يطمح �إىل نف�س
احلل ��م .وهك ��ذا ات�سع ��ت الفجوة بني
الي�سار واليمني .
وعندم ��ا ت ��ويف اجل�ن�رال � ،أراد
جورج بومبي ��دو �أن يكون ا�ستمرارا
لل�سيا�س ��ة الديغولية .ومع ذلك  ،ويف
عام  1974انق�سمت العائلة الديغولية
فج� ��أة �إىل ق�سم�ي�ن ب�ي�ن ال�شرعي�ي�ن ،
الذي ��ن دعم ��وا ج ��اك �شابان-دملا� ��س
 ،وال�شرياكي ��ون  ،الذي ��ن احت�ش ��دوا
ح ��ول فال�ي�ري جي�س ��كار دي�ست ��ان.
وبالت ��ايل � ،أدت االنتهازية ال�سيا�سية
�إىل ك�سر ال�سيا�سة الديغولية وعندما
�أ�س�س جاك �ش�ي�راك جمهورية كوريا
ال�شعبي ��ة الدميقراطي ��ة يف ع ��ام
� ، 1976سع ��ى �إىل �إع ��ادة االت�ص ��ال
بالتقالي ��د الديغولي ��ة  ،لكن الكثريين
مل يغفروا له اخليانة عام 1974التي
كان الديغولي ��ون االجتماعي ��ون
ج ��ز ًءا منه ��ا .ويف ع ��ام  ، 1981ومن
خ�ل�ال معار�ض ��ة جي�س ��كار  ،ث ��م يف
 ، 1988/1986مبعار�ضته ميرتان ،
ا�ستع ��اد �شرياك هذه املكانة املوحدة.
وع ��اد �إىل امليثولوجي ��ا الديغولي ��ة
وت�صالح مع الديغوليني االجتماعيني
 ،وكان فيلي ��ب �سيغوي ��ن يف املقدمة،
وه ��ذه الديناميكي ��ة هي الت ��ي جلبته
�إىل الإليزيه يف عام 1995
وعل ��ى امل�ست ��وى ال�سيا�س ��ي البح ��ت
 ،يظه ��ر �أن ��ه ال يوجد �أح ��د �أف�ضل من
اجل�ن�رال ديغ ��ول منذ وفات ��ه يف عام
 ،1970اذ مل يتمك ��ن �أحد من جت�سيد
امل�ص�ي�ر القوم ��ي كم ��ا فع ��ل .ومن ثم
 ،ف� ��إن ه ��ذا الهو�س الديغ ��ويل  ،رمبا
قبل كل �شيء  ،يرجع �أي�ضً ا �إىل البعد

التاريخي للديغولية .ومبرور الوقت
 ،تال�شت الرغبات ال�سيا�سية للجرنال
تدريجي� � ًا (اجلزائ ��ر الفرن�سية � ،أزمة
ماي ��و  .)1968وكل م ��ا تبق ��ى ه ��و
ذك ��رى زعيم ب�ل�ا من ��ازع  ،لذل ��ك ف�إن
ا�ستح�ضار ديغ ��ول يعني ا�ستح�ضار
�أيقون ��ة تاريخية  ،وه ��و �أمر مطمئن
يف �أوقات الأزمات.
الي ��وم  ،الت ��زال العدي ��د م ��ن
ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة تدع ��ي �أنها
ديغولي ��ة اجتماعي ��ة ويدل ه ��ذا على
حيوي ��ة ه ��ذا التي ��ار عل ��ى ال�ساح ��ة
ال�سيا�سي ��ة الفرن�سي ��ة فالديغولي ��ة
االجتماعي ��ة ه ��ي و�سيل ��ة لإع ��ادة
ت�شكي ��ل املجتم ��ع .ويف وق ��ت �آخ ��ر ،
كان ميكن للمرء �أن يقول �إنها �أي�ضً ا ،
�أداة للتغلب على االنق�سامات.و�أعتقد
ان الرئي� ��س ماك ��رون  ،وم ��ن خ�ل�ال
تقدمي تر�شيح خارج الأحزاب  ،ودعم
م�شروع وطني طوي ��ل الأمد  ،وجعل
نف�سه مهند� ��س �سيا�سة ال على اليمني
وال عل ��ى الي�س ��ار  ،كان ق ��د ارت ��دى
ال ��زي الديغويل..وم ��ع ذل ��ك  ،ف� ��إن
الديغولي ��ة لي�س ��ت هي احل ��ل جلميع
�أمرا� ��ض جمتمعن ��ا� .إنه ��ا جمموع ��ة
م ��ن التوجه ��ات اال�سرتاتيجي ��ة
الرئي�سي ��ة  -ح ��ول مكان ��ة فرن�سا يف
الع ��امل  ،والبحث عن طريق ثالث بني
الر�أ�سمالي ��ة وال�شيوعية � ،إلخ .وهذه
دورة يجب اتباعها م ��ن �أجل التفكري
يف الق�ضاي ��ا املعا�ص ��رة  ،مث ��ل �أزم ��ة
امل�شاركة الدميقراطي ��ة �أو التحديات
الرقمية .لذلك ال ميك ��ن للديغولية �أن
متوت ح ًق ��ا� .إنها تنه� ��ض من رمادها
فقط يف �شكل جديد..
* م�ست�شار وم�ؤرخ �سيا�سي
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كالكيت

يعمل فيلم بيدرو �أملودوفار اجلديد ،وهو فيلم ق�صري ي�سمى "ال�صوت الب�شري" ،ك�صندوق جموهرات لكامل م�سريته ال�سينمائية:
حزمة واحدة �صغرية ومذهلة ت�ضم جميع ثيماته و�شخ�صياته وموتيفاته املرئية املحبوبة .تكثـر الإ�شارات �إىل �أعماله ال�سابقة:
ت�ؤدي تيلدا �سوينتون دور امر�أة مرفو�ضة تقتحم �شقتها يف زي �أحمر وت�ضع ر�أ�سها حتت الد�ش بعد �أن ابتلعت الكثري من احلبوب ،يف
تكرمي رهيب لبطلة �أملودوفار "بيبا ماركو�س" (كارمن ماورا) يف فيلم "ن�ساء على حافة االنهيار الع�صبي" عام  .1988توجد على طاولة
القهوة اخلا�صة به ن�سخة من جمموعة الق�ص�ص الق�صرية للو�سيا برلني "دليل تنظيف الن�ساء" ،والتي كانت �أملودوفار يف طور �إعدادها
لل�سينما منذ ب�ضع �سنوات.

 عالء املفرجي

كالفينو وال�سينما

بيدرو �أملودوفار يتحدث عن فيلمه الق�صري "ال�صوت الب�شري":

ُ
أعددت م�سرحية كوكتو دون �أن �أجعل املر�أة خا�ضعة
�
ترجمة :نجاح الجبيلي
-1-

كم ��ا ترتكن حقيبة �س ��فر قدمية حم�ش ��ورة بجانب الباب
ب�ش ��كل ينذر بال�سوء ،متام ًا مثل تلك التي ابتليت بها بيبا
ذات مرة .والفيلم اجلديد هو �أي�ض ًا ثالث �أفالم �أملودوفار-
بعد "قانون الرغبة" 1987-و"ن�ساء على احلافة" -الذي
ي�شري �إىل �أو ي�ستلهم م�سرحية جان كوكتو نف�سها ،والتي
ت�سمى �أي�ض ًا "ال�صوت الب�شري" ،والتي ترتكز على امر�أة
تتو�سل وتت�ص ��رف بهدوء ب�شكل متقل ��ب على الهاتف مع
الرجل الذي تركها فج�أة.
لك ��ن "ال�ص ��وت الب�شري" ،وه ��و �أول فيلم ق�ص�ي�ر باللغة
الإجنليزي ��ة للمخ ��رج ،يقف منف ��ردًا �أي�ض ًا كعم ��ل يج�سد
الأمل املودوف ��اري ال�صرف ،والعب ��ث ،واحليلة ال�شديدة،
والعاطف ��ة اخلال�ص ��ة� .سوينتون ه ��ي يف �أق�صى حاالتها
الذاتية باعتبارها بطلة الرواية غري امل�سماة ،وهي امر�أة
حمتق ��رة لي�ست على و�شك االنهي ��ار الع�صبي فح�سب ،بل
ه ��ي داخله مبا�ش ��رة .تتجول ح ��ول منزله ��ا املذهل الذي
يع ��ود �إىل منت�ص ��ف الق ��رن يف "بالنثياغ ��ا" و "دراي ��ز
ف ��ان نوتن" (مب ��ا يف ذلك ،يف وق ��ت من الأوق ��ات ،زوج ًا
رائع� � ًا م ��ن ال�سراوي ��ل الف�ضي ��ة الالمع ��ة) ،وتك ��ذب على
زوجه ��ا ال�سابق غري املرئي ح ��ول الذهاب �إىل امل�سرح مع
الأ�صدق ��اء بينما ه ��ي ت�أخذ ف�أ� ��س لتمزي ��ق مالب�سه .على
الرغ ��م من �أن معاناتها الوجودية ت�ؤخذ على حممل اجلد،
�إال �أن �أملودوف ��ار و�سوينتون ي�ؤدي ��ان الأمر برمته بروح
الدعاب ��ة والأ�سلوب الأنث ��وي ،وهما يغم ��زان للجمهور؛
يف وق ��ت من الأوقات� ،أ�شارت �شخ�صية �سوينتون ،وهي
�أي�ض� � ًا ممثل ��ة� ،إىل جاذبيته ��ا وموا�ضبته ��ا" :الن�ساء يف
�س ّن ��ي ع ��دن �إىل املو�ضة مرة �أخرى .على م ��ا يبدو ،يحب
النا� ��س �شحوبي ،ومزيج الك�آبة واحلزن ".يف وقت مبكر
جد ًا من الفيلم ،يجري الك�شف عن �شقتها �شبه املثالية على
�أنه ��ا منظومة مقامة على من�ص ��ة �صوتية فارغة ومظلمة،
والت ��ي يف النهاية حترقه ��ا �أخري ًا كلي� � ًا يف عمل انتقامي
وتطهريي مهيب.
كان �أملودوف ��ار و�سوينت ��ون يخطط ��ان لت�صوي ��ر الفيل ��م
الق�ص�ي�ر قبل ب ��دء الإغالق الع ��ام املا�ضي .ب ��د ًال من ذلك،
انتظرا حت ��ى يوليو-مت ��وز ،حني �أ�صبح ��ت الأمور �أكرث
�أمان� � ًا ،لت�صوير كل �شيء على مدار ع ��دة �أيام يف مدريد.
قب ��ل �أ�سابي ��ع قليل ��ة م ��ن الظه ��ور الأول لفيل ��م "ال�صوت
الب�ش ��ري" ،قابل ��ت �أملودوفار ،املت�أل ��ق يف �سرتة مطبوعة
هند�سي ��ة مل تكن لتبدو يف غ�ي�ر حملها يف الفيلم .حتدثنا
ع ��ن احل�س ��رة و الي�أ� ��س وع ��ن تيل ��دا ،والت�صوي ��ر �أثناء
انت�شار الوباء "كوفيد" ،وحرية �صنع فيلم ق�صري.
*مرحبا! تعجبني �سرتتك.
اوه �شكرا لك� .إنه ��ا من �أزياء برادا .ميوت�شيا كرمي جد ًامعي.
*اين �أجدك؟ يف البيت؟
نع ��م نعم� .أنا يف املن ��زل ،يف نف�س املكان الذي ُكتبت فيه

�آخر ثمانية �أفالم حققتها.
*ماذا عن هذا الف�ضاء الذي كان م�صدر �إلهامك؟
أجل�س على الطاول ��ة بالقرب من النافذ
�إن� � ُه الأكرث راحةُ � .
 ،ناف ��ذة رائعة لها �إطار ي�شبه [�شا�شة فيلم] .انا ا�سباين و
معتاد على ال�شم� ��س� .أحتاجُ �إىل �ضوء طبيعي .هنا دائم ًا
�أف�ضل مكان ال�ستقبال �ض ��وء النهار� .سيكون من الأف�ضل
�أن يك ��ون م�ص ��در �إلهام ل ��ك ،لكن الباقي ه ��و �أن تكتب كل
يوم .كل يوم .بالطبع ،يف البداية� ،أكتبُ امل�سودة الأوىل،
ولكن مبجرد �أن يكون لديّ امل�سودة الأوىل للأفالم  ،فهذه
هي اللحظة التي تبد�أ فيها �إعادة الكتابة � -إعداد كل �شيء
مع املمثلني ،وكل ذلك .الكتابة هي �إعادة كتابة ،على الأقل
يف حالتي.
*م ��ن اجليد معرف ��ة ذلك ككات ��بُ � .
أحببت فيل ��م "ال�صوت
الب�ش ��ري" .مت ��ى ب ��د�أتَ التفك�ي�ر يف القيام به ��ذا الإعداد
للم�سرحية؟
ُ
يف الثمانيني ��ات� ،أ�ش ��رت �إىل ج ��ان كوكت ��و يف فيل ��م"قانون الرغبة" ،وبعد ذلك  ،يف فيلم "ن�ساء على حافة
االنهي ��ار الع�صبي" .كانت نيت ��ي الأوىل �أن �أقوم بتعديل
م�سرحية "ال�صوت الب�شري" .ام ��ر�أة مهجورة ،مهتاجة،
يائ�س ��ة ،م ��ع �أمتع ��ة حبيبه ��ا،و تنتظ ��ر مكاملت ��ه .هك ��ذا
ب ��د� ُأت .لكنني ُ
كنت بحاج ��ة �إىل كتابة �ساع ��ة �أخرى ،لأن
امل�سرحي ��ة ق�ص�ي�رة جد ًا ،لذلك ب ��د� ُأت اللع ��ب بال�شخ�صية
قب ��ل يومني من حدوث املكاملة الهاتفي ��ة .لقد �أ�صبح الأمر
خمتلف� � ًا متام ًا" ،امر�أة على حاف ��ة االنهيار الع�صبي" .لقد
�أ�صبح ��ت كوميديا م�ضحكة ،ويف النهاي ��ة ،مل ت�أتها حتى
مكاملة هاتفية .ال�شيء الوحيد الذي بقي هو الأمتعة التي
متتلكها كارمن مورا ،املليئ ��ة بالذكريات .كانت م�سرحية
كوكت ��و دائم� � ًا حا�ض ��رة ج ��د ًا يف ذهن ��ي ،ويف ال�سنوات
الث�ل�اث املا�ضية ،حاولت �إجراء �إع ��داد قريب للم�سرحية.
اكت�شف ��ت �أنن ��ي �أردت �أن �أجعلها �شيئ ًا �أك�ث�ر حداثة ،لأنه
م ��ن امل�ستحيل على الن�ساء يف الوقت احلايل التماهي مع
فك ��رة املر�أة اخلا�ضعة� ،شخ�صي ��ة خا�ضعة ل�شريكها .هذه
ه ��ي النقطة التي جعلتها �أكرث حداثة :لي�ست امر�أة تعتمد
عل ��ى زوجها ،ولك ��ن لديها نوع من اال�ستق�ل�ال الأخالقي.
ُ
واحتفظت
لق ��د كان تعدي�ل ً�ا ح ّر ًا ج ��د ًا للن�سخة الأ�صلي ��ة،
ب ��ه يف جهاز الكمبيوتر اخلا�ص بي ،وكان هذا هو مفتاح

� 10أفالم لمخرجات تركيات في من�صة
ال�شارقة للأفالم
متابعة المدى
تنظ ��م م�ؤ�س�س ��ة ال�شارق ��ة للفن ��ون بالتعاون م ��ع متحف
ا�سطنب ��ول للف ��ن احلدي ��ث� ،ضم ��ن الن�سخ ��ة الرابعة من
من�ص ��ة ال�شارقة للأف�ل�ام ،برنام ��ج «رحلتها» ال ��ذي يقدم
� 10أف�ل�ام ملخرجات تركيات تتن ��اول مو�ضوعات تعك�س
التف ��كك والتعددي ��ة والتناق� ��ض والتغ�ي�ر امل�ستم ��ر يف
املجتم ��ع الن�س ��وي .ويع ��د ه ��ذا الربنامج بداي ��ة لتعاون
ي�ستمر ع ��دة �سنوات ب�ي�ن امل�ؤ�س�سة واملتح ��ف ،ويعك�س
التزام امل�ؤ�س�ستني بتقدمي برامج للأفالم ،ودعم ال�صناعة
ال�سينمائية والنهو�ض بها على ال�صعيد الإقليمي.
ي�ستك�ش ��ف «رحلته ��ا» ال ��ذي تقيّمه م ��وج ت ��وران رئي�سة
برنام ��ج الأف�ل�ام يف متح ��ف ا�سطنب ��ول للف ��ن احلدي ��ث
التمثي�ل�ات املختلف ��ة لل ��ذات الأنثوي ��ة ،حم ��او ًال اقرتاح
مناذج حتفيزي ��ة للمقاومة ال�سينمائي ��ة� ،إذ تدور ق�ص�ص
ه ��ذه الأفالم ح ��ول تنوع الهوي ��ات وتقاطعه ��ا من خالل
الرتكي ��ز على ال�شخ�صيات الن�سائي ��ة التي تظهر ب�صورة
م�ؤثرة ومفعمة باحلياة والعاطفة رغم و�ضوح ال�ضغوط
التاريخية والثقافية عليهن.
تت�ضم ��ن قائم ��ة عرو� ��ض الربنام ��ج ثالثة �أف�ل�ام روائية
طويل ��ة ،هي�« :أ�شب ��اح» �إخراج �أزرا دني ��ز �أوكياي ،الذي
ي�ص ��ور ق�ضايا معا�ص ��رة مثل التحول احل�ض ��ري ،وقتل
الن�س ��اء ،بالإ�ضاف ��ة �إىل احل�صار والتم ��رد يف ا�سطنبول
ب�أ�سل ��وب ب�صري تطغى عليه الأل ��وان ،و«�سيبل» �إخراج
جاغ�ل�ا زجنرج ��ي وغيوم ��ي جيوفانيت ��ي ،ال ��ذي يحكي
ق�ص ��ة �سيب ��ل البالغ ��ة � 25سن ��ة م ��ن عمره ��ا وتعي�ش مع
�أبيه ��ا و�أختها يف قرية منعزلة يف اجلب ��ال الرتكية التي
تط ��ل على البحر الأ�سود ،ورغ ��م �أن �سيبل ال تتكلم ،لكنها
تتوا�ص ��ل بلغ ��ة تعتمد عل ��ى ال�صف�ي�ر ا�ستخدمه ��ا �سكان
املنطق ��ة القدم ��اء ،فيما تدور �أح ��داث فيلم «�ش ��يء مفيد»
�إخ ��راج بيلني �إ�سمر ،حول لقاء غريبتني يف القطار خالل
رحل ��ة ليلية ،وهما :ال�شاعرة واملحامية ليلى التي ت�سافر
لأج ��ل لقاء �صديقاتها من �أي ��ام املدر�سة الثانوية ،وكانان
التي ت�سعى ملزاولة مهنة التمري�ض.

كم ��ا يقدم الربنام ��ج �أربعة �أف�ل�ام روائية ق�ص�ي�رة ،هي:
«الك�س ��اد الكب�ي�ر يف ا�سطنب ��ول» �إخ ��راج زين ��ب دي�ل�ان
�سو َرن ،وال ��ذي ي�صور كفاح �صديقت�ي�ن يف �سبيل �إيجاد
وظيف ��ة رغ ��م م ��رور ف�ت�رة طويل ��ة عل ��ى تخرجهم ��ا م ��ن
اجلامع ��ة ،و«� »21xoxo#إخ ��راج �إميج ��ي �أوزبيلجي
و�سين ��ه �أوزبيلج ��ي ال ��ذي يتن ��اول حياة فت ��اة يف الـ21
�واز م ��ع ت�سلي ��ط ال�ضوء
م ��ن عمره ��ا يف ع ��امل رقم ��ي م � ٍ
عل ��ى ثقافة املو�ضة احلديثة واملواق ��ف املرتبطة باحلياة
االفرتا�ضية ،و«�أختي» �إخراج بورجو �أيكار ،الذي تدور
�أحداث ��ه يف �صي ��ف ا�سطنبويل حار خ�ل�ال الثمانينيات،
حيث ت�سك ��ن �أليف (� 10سن ��وات) و�أختها الكربى عي�شه
(� 13سنة) يف املنزل نف�سه ،لكنهما تعي�شان حياة خمتلفة
متام� � ًا .ت�شاه ��د �أليف �أخته ��ا ب�إعجاب بينم ��ا تبدو عي�شه
�سارح ��ة بخيالها بعيد ًا يف عامل خمتلف� ،أما فيلم «ثالثية
�ساح ��رة» �إخراج جيالن �أوزغ ��ون �أوزت�شليك فيجمع بني
الرع ��ب والكوميديا ال�س ��وداء من خالل ق�ص ��ة فتاة تبلغ
م ��ن العم ��ر  14عام ًا تتوا�صل مع عنكب ��وت يف قبو مظلم
دون معرف ��ة بالزمان وامل ��كان .وت�شمل العرو� ��ض �أي�ض ًا
ثالث ��ة �أفالم وثائقية هي« :جميل ��ة �سزغني» �إخراج �أيلني
كوري ��ل ورا�شي ��ل مي�س�ي�ري ،و«�أمينة» �إخ ��راج كيفيلجم
�أكاي ،و«بل ��د الن�س ��اء» �إخراج �شريين به ��ار دميرييل� ،إذ
تق ��دم هذه الأف�ل�ام ق�ص�ص ًا عن احل ��ب والبحث عن معنى
الوط ��ن ،والتحدي ��ات الت ��ي يواجهها املهاج ��رون خارج
�أوطانهم الأ�صلية.

الفيلم الق�صري.
*متى قررتَ ت�أطريها بالطريقة التي فعلت بها ،كا�شف ًا �أن
�شقتها هي منظومة مبا�شرة؟
كن � ُ�ت �أرغب دائم ًا يف �إظهار م ��ا كان وراء املنظومة  -ال�أظهر امليكانيكا وراء امل�س ��رح �أو املنظومة بقدر ما �أظهر
امل ��ادة ،واملادة امل�صنوع منه ��ا كلها :الأل ��واح ،والهياكل.
كان ��ت الفك ��رة الأوىل التي خطرت يل ،والت ��ي �أعتقد �أنها
دفعتني حق ًا لأعداد هذا الن�ص الأ�صلي �إىل ال�سينما  ،هي
�إظهار ه ��ذه املر�أة� .إنها هناك� ،إنه ��ا مبفردها ،يف منزلها،
وه ��و واقعي ذو منظ ��ر طبيعي ،لكن الفك ��رة كانت تدور
ح ��ول خروج هذه امل ��ر�أة �إىل �شرفتها ،و ه ��ي تنتظر .لقد
ر�أيناه ��ا بالفعل يف وقت �سابق� :إنه ��ا يائ�سة للغاية ،فهي
تغري املالب�س التي ترتديها طوال الوقت .خرجت �إىل تلك
ال�شرف ��ة ،وه ��و �أمر فظيع� ،ألي�س كذل ��ك؟ لي�س هناك كوة.
كل م ��ا ت�ستطي ��ع ر�ؤيت ��ه هو ه ��ذا اجلدار الق ��ذر على بعد
حوايل ثمانية �أمتار من نافذتها ،وهذه هي ال�صورة التي
ُ
كنت �أراها يف ر�أ�سي طوال الوقت .بالن�سبة يل ،هذه هي
ال�ص ��ورة ال�صريحة املطلقة ملاهية العزل ��ة .الوحدة التي
تعي� ��ش فيها هذه امل ��ر�أة ،وعبثية حياته ��ا ،والظالم الذي
تعي�ش فيه.
اجل ��زء امل�سرحي يكم ��ن يف مكان الت�صوي ��ر� ،أي منزلها،
لك ��ن يف نف� ��س الوق ��ت ،كن ��ت �أعر� ��ض النا� ��س يف م ��كان
وجودن ��ا بالفعل :كنا ن�صنع ��ه على من�ص ��ة �صوتية� .إنها
تتج ��ول يف امل�سرح وتتح ��دث وميكنك �أن ترى ذلك .لذلك
مل يتح ��ول امل�سرح كثري ًا �إىل فيل ��م ،ولكنه مزيج ع�ضوي
من االثنني  -امل�سرح وال�سينما.
*نحن نتعامل مع �شخ�صية تيلدا لأنها وحدها يف �شقتها،
وبب ��طء ت�صاب بالهياج ،طوال ف�ت�رة الفيلم الق�صري .هل
كان لدي ��ك �إح�سا� ��س يف �أي مرحل ��ة م ��ن �صناع ��ة الفيل ��م
بالطريق ��ة الت ��ي �سيرتدد �صدى فين ��ا جميع� � ًا الآن� ،أم � ّأن
�شيئ ًا تغيرّ يف عملية الكتابة؟
ح�ي�ن بد�أنا الت�صوير ،كان ذلك يف �صيف العام املا�ضي؛لق ��د كان وق ��ت الوباء حي ��ث مل يكن هناك �ش ��يء يحدث.
وبد�أن ��ا ت�صوي ��ره كفيل ��م ق�ص�ي�ر يف منت�ص ��ف الوب ��اء
مبا�ش ��رة ،مع ن�ص كتبته يف وق ��ت �سابق .لكن بطريقة ما
�أ�صب ��ح �أكرث ق ��وة ب�سبب حقيقة �أنن ��ا انتهينا من ت�صوير

الفيلم �أثن ��اء الوباء .كان هذا حق ًا معرب ًا عن املوقف الذي
توج ��د فيه هذه املر�أة� .إنها �سجينة مرتني .لقد مت حب�سها
مرت�ي�ن .انه ��ا مقيدة �ضمن ه ��ذه املنظومة ،وه ��و منزلها.
ويف الوق ��ت نف�سه ،ج ��رى حب�سنا جميع� � ًا وحب�سنا �أثناء
فرتة الت�صوير .كان ��ت �إحدى تلك امل�صادفات التي حتدث
يف كثري م ��ن الأحيان� .أعتق ُد �أن الفكرة الأ�صلية �أ�صبحت
�أكرث ثرا ًء ب�سبب تلك امل�صادفة.
*�أده�شني فيلم "ال�صوت الب�شري" حق ًا كنوع من التقطري
لعمل ��ك -مث ��ل ن�سخ ��ة م�صغرة ت�ش�ي�ر �إىل كل م ��ا �صنعته
�سابق� � ًا .لقد الحظ � ُ�ت الكثري من الأم ��ور كانت تتحدث عن
عمل ��ك ال�سابق وحتى عمل ��ك امل�ستقبلي� .أعل ��م �أنك �أعدت
ا�ستخ ��دام بع� ��ض الأزي ��اء والأث ��اث .هناك كت ��اب لو�سيا
برل�ي�ن .حت ��ى �أن تيل ��دا تق ��ول عب ��ارة "قان ��ون الرغبة".
حتدث عن تلك املراجع وملاذا فعلت ذلك بهذه الطريقة.
الفيل ��م الق�صري ،يف هذه احلال ��ة ،كان كله يدور حويل.ُ
�شعرت ،ال
[ي�ضح ��ك] كان ه ��ذا �أحد �أ�سب ��اب القيام بذل ��ك.
�أع ��رف كيف �أقول -ب�أين متقلب؟ معنى كل �شيء هو�" ،أنا
�أح ��ب ه ��ذه اللوحة � ،أح ��ب لون ه ��ذا اجل ��دار� ،أحب هذا
الأث ��اث ،لذل ��ك �أن ��ا �أ�ضع ��ه في ��ه ".مل يك ��ن ذلك ب�ل�ا مربر،
ُ
و�شعرت
لأنن ��ي �أردت منذ البداي ��ة �أن �أفعل كل م ��ا �أحبه.
باحلرية يف القي ��ام بذلك ،لأنه فيلم ق�صري .مينحك الفيلم
الق�ص�ي�ر مزي ��د ًا من احلري ��ة .كان ب�إم ��كاين جعل ��ه فيلم ًا
طوي ًال ،لكنني مل �أرغب يف ذلكُ .
كنت �أرغب يف �أن ي�ستمر
الفيل ��م متام� � ًا طاملا الئم الن� ��ص .و�أن �أ�ضع في ��ه كل �شيء
�أحب ��ه .ال�صور عل ��ى اجلدران ،تلك اللوح ��ة الكبرية التي
ر�سمتهالي�شي" "�أرمتي�سي ��ا جنتل�شي" والتي تهيمن على
الغرف ��ة ،املر�أة العارية .نعم ،بع�ض الأثاث يظهر يف �أفالم
�أخ ��رى .بالطب ��ع مل �أج ��ر�ؤ عل ��ى فعل ذل ��ك يف فيلم طويل
�آخ ��ر! لأنني بع ��د ذلك �أخ�ش ��ى �أن يقول �شخ� ��ص ما" ،لقد
ا�ستخدمت ذلك يف فيلم "زهرة �س ّريّ !"

وكر�ست ك�صناعة بجهود علماء ا�ضافوا خالل م�سرية املئة عام الكثري
اليها ،وكر�س ��ت كفن بف�ضل رجاالتها احلاملني .ه ��ذا الفن (وليد الآلة)
يق ��ف يف مواجهة الفنون االخرى كونه الفن االكرث ا�صالة ،وقد ن�صل
اىل وق ��ت تك ��ون في ��ه ال�سينما الف ��ن الوحيد الق ��ادر عل ��ى اال�ستجابة
لالحتياج ��ات اجلمعي ��ة الكربى كما يرى (هرني اجي ��ل)  ،من ي�صدق
م ��ن اجليل اجلدي ��د �أن �أندريه مال ��رو يقدم م�شروعه ع ��ن �سيكلوجية
ال�سينم ��ا وي�صن ��ع �سيناريو �شري ��ط (الأمل)  .ويرتب ��ط ا�سم مارغيت
دورا� ��س طليعة كت ��اب الرواية اجلدي ��دة بواحد من �أه ��م كال�سيكيات
ال�سينم ��ا (هريو�شيما حبيبت ��ي) ..وكاد جان كوكت ��و ان ين�صرف عن
ال�شعر ب�سبب ع�شقه لل�سينما التي وجد فيها (الكتابة بال�صور) ،وفهم
بولتري واراغون وبريخت وبريفر الرهانات املعلقة بهذا الفن اجلديد
اىل احلد الذي جعلهم يعملون فيه.
(ايتال ��و كالفين ��و) الذي ا�سهم يف من ��ح الثقافة االيطالي ��ة �شخ�صيتها
يف مرحلة ما بعد احل ��رب العاملية الثانية ،زامن ابداعه ت�ألق ال�سينما
االيطالية عرب اهم منعطفاتها ،الواقعية االيطالية رو�سلليني ،فلليني،
و�آخ ��رون  ،يوثق ع�شقه لل�سينم ��ا يف ن�ص تتخمه جمموعته) الطريق
اىل �س ��ان جيوف ��اين) يحمل عنوان (مذكرات مرت ��اد �سينما) يقف فيه
كالفينو مت�أم�ل ً�ا ،مراقب ًا حتوالتها ،را�صد ًا حرك ��ة �شخ�صياتها وك�أنها
م ��ن �صنع الأحالم ،تارة بر�ؤي ��ة عا�شق يتوله بعامل ينبثق له يف حلكة
الظ�ل�ام ،واخ ��رى بب�ص�ي�رة ناقد يجه ��د يف ا�ستيعاب مرم ��وزات هذا
العامل ،فهو يرى ان ال�سينما مرحلة ال غنى عنها يف تكوين ال�شخ�صية
من اجل ف�ضاء خمتلف للمرء..
يف هروب ��ه من املدر�سة لل�سينم ��ا كان يرى �أن�صاف �أ�شرطة ،وقد اكمل
بع�ض ��ا منه ��ا يف التلفاز بع ��د اربعني عاما ،دخ ��ول ال�سينما واخلروج
منها في ��ه تباين لوقتني خمتلف�ي�ن ..الوقت الطبيع ��ي ووقت ال�شريط
(تعطي ��ل م�ؤق ��ت للزم ��ن ،او يف �إدام ��ة حي ��اة اخليال) ث ��م العالقة مع
ال�سينم ��ا ت�ؤ�ش ��ر لعالقات مع م ��دن وعوامل خمتلفة كج ��زء من جتربة
اك�ث�ر تعقيدا .وج ��ود الن�ساء يف ال�سينما له طابع ��ه املتفرد ويثري يف
الذاك ��رة منط ت�صور خا�ص  .يعلق يف الذه ��ن االنفعال االول مل�شاهد
(غريت ��ا غارب ��و) او مثالي ��ا كمارلني ديرتي� ��ش التي تظه ��ر كمو�ضوع
للرغب ��ة وامن ��وذج امل ��ر�أة التي تناف� ��س الرجال يف الع ��زم والت�صميم
والذكاء يجده يف (مرينا لوي)..
يكت�ش ��ف كاليفين ��و ،طبق ��ا ملذكراته ،ال�سينم ��ا الفرن�سي ��ة التي يجدها
تختل ��ف متاما ع ��ن االمريكية يف كونه ��ا (تعطي دورا كب�ي�را بتوطيد
الراب ��ط اخلا� ��ص يف االماك ��ن الت ��ي عرفته ��ا م ��ن التجرب ��ة واالماكن
االخرى ..ال�سينما لديه تاريخ او رمبا م�سافة بعد انتهاء احلرب التي
حظ ��رت فيها اال�شرطة االمريكية  ،ي ��رى مرحلة الفا�شية �شريطا فاتته
بدايته ومل يتمكن من تخيل نهايته..
يف مذك ��رات هذا "املرت ��اد" ت�شخي�ص دقيق لواق ��ع ال�سينما االيطالية
حي ��ث (ي�ستطي ��ع امل ��رء توقع الكثري م ��ن التميز الف ��ردي للمخرجني ،
لك ��ن القليل جدا مثل ا�سطورة متوهج ��ة جتتاح ذاكرته حيث توا�صل
الطفول ��ة واق�ت�راب الر�ؤية ..فلليني مل يفقد اب ��دا االت�صال باجلمهور
حتى بعد ان �صارت ا�شرطته اكرث تعقيدا ..ف�ضيلة فيلليني انه يجعلنا
نعرتف بان اق�صى ما ينبغي االبتعاد عنه يرتبط بنا يف الواقع ..وان
ال�شريط الذي ن�شاهده لي�س �سوى حكاية ايامنا).
يرى كالفينو ان ال�سينما تعلمنا كيف نندمج ونتكيف مع اخلرافة لكي
ن�ستثمر �آمالنا فيها  ،جتربنا ان نعي كيفية ر�ؤية وجودنا اليومي..
م ��ن ح�سن طال ��ع هذا الف ��ن ان يكون يف مر�ص ��د كالفينو ال ��ذي يقول
�أخ�ي�ر ًا( :كان تدريبي كمرت ��اد لل�سينما عمال بطيئ ��ا و�صعبا ،لهذا ف�إن
الذي احتدث عنه تفجر منه).
في هروبه من المدر�سة لل�سينما
كان يرى �أن�صاف �أ�شرطة ،وقد اكمل
بع�ضا منها في التلفاز بعد اربعين
عاما ،دخول ال�سينما والخروج منها
فيه تباين لوقتين مختلفين..

�أفالم "ال�سينما التفاعلية" و "الجيل الجديد" في مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي
متابعة المدى

ك�شف مهرجان البحر الأحمر
ال�سينمائي الدويل اليوم عن
الأفالم التي �سيتم عر�ضها
للم�شاهدين ال�صغار �ضمن
برنامج ”جيل جديد“ ،وذلك يف
دورته االفتتاحية التي �ستقام
من  15 - 6دي�سمرب املقبل.

يعر� ��ض برنام ��ج ”جي ��ل جدي ��د“ �إبداع ��ات
�سينمائية من جميع �أنحاء العامل ،كما �ستحتفي
ال�سج ��ادة احلم ��راء ملهرج ��ان البح ��ر الأحم ��ر
ال�سينمائي الدويل يف ختام دورته االفتتاحية
بالعر� ��ض العامل ��ي الأول لأح ��د �أف�ل�ام برنام ��ج
”جي ��ل جدي ��د“ وهو ”ب ّرا املنه ��ج“ .و�إ�ضافة
�إىل العرو� ��ض ال�سينمائي ��ة� ،سيق ��وم املهرجان
بتنظي ��م �سل�سلة من الأن�شط ��ة والفعاليات التي
ت�سته ��دف امل�شاهدي ��ن وال ��زوار م ��ن ال�صغ ��ار
لال�ستمتاع بتجرب ��ة املهرجان ،وتنمية عقولهم
ومواهبه ��م .وم ��ن املقرر �أن يعر� ��ض املهرجان
يف دورت ��ه االفتتاحية العر�ض الأول يف العامل
العربي للجزء الثاين من فيلم التحريك املنتظر
”هيا نغني  ،“2للمخرج الربيطاين احلا�صل
عل ��ى جوائز جارث جينينغ ��ز .بعد �أن ا�ستطاع
الك ��واال �إنق ��اذ امل�سرح يف اجل ��زء الأول ،يعود
الآن لتق ��دمي �أكرب و�أف�ض ��ل عر�ض مو�سيقي يف
املدين ��ة ،مب�شارك ��ة �أه ��م املواه ��ب املو�سيقية.
الفيلم مليء بال�ضح ��ك والت�سلية ،وي�ضم نخبة
من جنوم ال�سينما والغناء منهم بونو ،وماثيو

ماكونوه ��ي ،وري�س ويذر�سب ��ون ،و�سكارليت
جوهان�سن ،وت ��ارون �إيغرتون ،وتوري كيلي.
مين ��ح طاقم الفيلم �أدا ًء رائع ًا لهذه ال�شخ�صيات
املر�سوم ��ة بطريق ��ة جميل ��ة ،ويف قال ��ب م ��ن
الكوميدي ��ا الت ��ي اعتدن ��ا عليه ��ا م ��ن ا�ستوديو
�إلومينا�شين ��ز ،مع ق�صة تالم�س القلب وتذ ّكرنا
بدور املو�سيقى يف حياتنا.
يختت ��م املهرجان بالعر�ض العامل ��ي الأول لآخر
�أعم ��ال امل�ؤل ��ف واملخ ��رج امل�ص ��ري احلا�ص ��ل
عل ��ى جوائ ��ز عم ��رو �سالم ��ة ”ب� � ّرا املنه ��ج“.
ي ��روي الفيل ��م ق�ص ��ة ن ��ور اليتيم ال ��ذي يعي�ش
يف الري ��ف يف �أوائ ��ل الثمانيني ��ات ،وه ��و
�صب ��ي ذك ��ي لكن ��ه يع ��اين م ��ن الك ��ذب القهري
وم�ش ��اكل يف نظ ��ره ،يلب� ��س نظ ��ارات ال تعالج
�ضعف ب�ص ��ره متا ًم ��ا .ولكي يحظ ��ى باحرتام
�أ�صدقائ ��ه يف املدر�س ��ة ،يغام ��ر بالدخ ��ول �إىل
من ��زل م�سك ��ون �أم ��ام مدر�سته ،من ��زل يخ�شى
كل الأطف ��ال دخول ��ه .ويف الداخ ��ل ،يجد رجلاً
عج ��و ًزا يختبئ من العامل ،فتن�ش� ��أ بني ال�صبي
والعج ��وز عالق ��ة �صداق ��ة وتلمذة ،تب ��د�أ معها
رحل ��ة اكت�ش ��اف الذات الكامن ��ة يف �صميم هذه
الدرام ��ا القريب ��ة م ��ن القل ��ب .ك�ش ��ف مهرجان

البح ��ر الأحم ��ر ال�سينمائ ��ي ال ��دويل اليوم عن
�أف�ل�ام الواق ��ع التقن ��ي والواق ��ع االفرتا�ض ��ي
الت ��ي �سيتم عر�ضه ��ا �ضمن برنام ��ج ”ال�سينما
التفاعلي ��ة“ ،وذلك يف دورت ��ه االفتتاحية التي
�ستقام من  15 - 7دي�سمرب املقبل .ويتم عر�ض
هذه الأف�ل�ام بالتعاون مع ”ف ��ن جميل“ ،حيث
ي�ست�ضيف ”حي جمي ��ل“ هذه العرو�ض ،وهو
�أح ��دث جم ّم ��ع �إبداع ��ي يف ج ��دة .ويعر� ��ض
برنام ��ج ”ال�سينما التفاعلي ��ة“ �إبداعات مثرية
ّ
توظ ��ف �أحدث التقنيات ل�ت�روي ق�ص�ص ًا فريدة
لها ت�أثريها اخلا�ص عل ��ى امل�شاهد الذي يعي�ش
يف قل ��ب الق�ص ��ة ويختربه ��ا بنف�س ��ه .ي�ش ��ارك
يف الربنام ��ج باقة من �أملع املواه ��ب يف �أعمال
الواق ��ع االفرتا�ض ��ي ،به ��دف ت�سلي ��ط ال�ض ��وء
على م�ستقبل ه ��ذه ال�صناع ��ة ،و�إلهام املبدعني
و�ص ّن ��اع املحت ��وى واال�ستوديوه ��ات يف
منطقتنا .ي�ضم الربنامج  13فيلم ًا يف امل�سابقة
تتناف� ��س على جائ ��زة اليُ�سر الذهب ��ي لل�سينما
التفاعلي ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل جائزة نقدي ��ة بقيمة 10
�آالف دوالر ،وثماني ��ة �أف�ل�ام خ ��ارج امل�سابق ��ة.
الربنام ��ج حت ��ت �إ�ش ��راف ليز روزنت ��ال ،وهي
مربجمة ق�سم الواق ��ع االفرتا�ضي يف مهرجان

البندقية ال�سينمائي الدويل.
يُذكر �أن جلنة حتكيم م�سابقة ال�سينما التفاعلية
هي ن�سائية بالكامل ،تر�أ�سها الفنانة الأمريكية
الرائ ��دة ل ��وري �أندر�سون ،مب�شارك ��ة املخرجة
احلا�صلة على جائ ��زة بافتا فيكتوريا مابلبيك،
وواحدة من �أوائل املبدعات يف فن الر�سم على
اجلدران يف ال�سعودية �سارة مهنا العبديل.
وبه ��ذه املنا�سبة ق ��ال �إدوارد وين�ت�روب املدير
الفن ��ي ملهرج ��ان البح ��ر الأحم ��ر ال�سينمائ ��ي
ال ��دويل ”تق� �دّم ال�سينم ��ا التفاعلي ��ة جترب ��ة
فري ��دة من نوعها ،فهي فن ي ّت�سق مع بقية �أفالم
برنام ��ج املهرجان ،لكنها �أي�ض ًا م�ستقلة وفريدة
من نوعها يف قدرتها على ك�سر القوالب وتقدمي
�أ�ساليب جدي ��دة مل ن�ألفها �سابق� � ًا .نحن �سعداء
ج ��د ًا بتقدمي هذه الأفالم يف املهرجان ،ونتطلع
مل�ستقبل الفنون وال�سينما وال�صناعات التقنية
يف ال�سعودية الذي �سيكون مبهر ًا بال �شك“.
وح ��ول برنام ��ج ”ال�سينم ��ا التفاعلي ��ة“ قال ��ت
لي ��ز روزنت ��ال الت ��ي �أ�شرف ��ت عل ��ى اختي ��ار
الأف�ل�ام امل�شارك ��ة ”�إن الربنام ��ج ه ��و الأقوى
مقارن ��ة م ��ع برام ��ج الواق ��ع االفرتا�ض ��ي التي
�شهدته ��ا املهرجان ��ات الدولي ��ة حت ��ى الآن .لذا
وق ��ع االختي ��ار عل ��ى ح ��ي جمي ��ل ال�ست�ضاف ��ة
ه ��ذه العرو� ��ض باعتب ��اره املج ّم ��ع الإبداع ��ي
الأح ��دث يف ج ��دة واململك ��ة ،ومرك ��ز ًا لرعاي ��ة
وتق ��دمي موجة جدي ��دة من الفن ��ون الإبداعية،
والت ��ي �سترتك �أث ��ر ًا كبري ًا يف �صناع ��ة الواقع
االفرتا�ض ��ي الت ��ي تعتم ��د عل ��ى ه ��ذه الفنون،
خ�صو�ص ًا يف املنطقة العربية“.
ت�ض� � ّم قائم ��ة الأف�ل�ام امل�شارك ��ة يف م�سابق ��ة
ال�سينم ��ا التفاعلية  13فيلم ًا هي �أنانداال ،نهاية
الليل ،ج ��ذور ،ملحة ،جالوت :اللع ��ب بالواقع،
كو�سون ��دا ،الي ��كا ،الفرينثو�س ،حفل ��ة باري�س
من بالن ��كا يل ،ماركو وبول ��و ر�أ�س ًا على عقب،
�إعادة ت�أهيل ،تنا�سخ ،الوردة املري�ضة.
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م������ن ح���ي���ات���ي
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى حديث ��ا الرتجم ��ة العربي ��ة ملذكرات
ال�شاع ��ر الأملاين يوهان غوته بعن ��وان "من حياتي :ال�شعر
واحلقيق ��ة" ،يتح ��دث غوت ��ه يف ه ��ذه املذكرات ع ��ن حياته
من ��ذ طفولته حتى عام  1775عندما كان على و�شك مغادرة
فامي ��ار .الرتجم ��ة الذاتي ��ة تتك ��ون م ��ن جز�أي ��ن ،تغط ��ي
�سن ��وات طويل ��ة من حي ��اة امل�ؤل ��ف .كتب غوت ��ه الرتجمة
الذاتي ��ة تزامن ًا مع ت�أليفه لروايت ��ه "�سنوات جتوال فلهلم
�أو الزاه ��دون" ،ويذك ��ر ان دار امل ��دى ا�ص ��درت م ��ن قبل
�ضمن �سل�سل ��ة االعمال اخلالدة م�سرحي ��ة غوته ال�شهرية
"فاو�ست".

"مهرجان بغداد امل�سرحي" عرو�ض من خمتلف البلدان وتكرمي رموز امل�سرح العراقي
متابعة املدى
يف م�سرحي ��ة "�آه كرامي�ل�ا" ،الت ��ي
ُتعر� ��ض عن ��د ال�ساد�س ��ة م ��ن م�س ��اء
الي ��وم اخلمي� ��س عل ��ى خ�شب ��ة "م�سرح
الرافدي ��ن" يف العا�صم ��ة العراقي ��ة،
ي�ستن ��د املخ ��رج امل�ص ��ري �أ�شرف حممد
علي �إىل ن�ص الكاتب الإ�سباين خو�سيه
فناني
�سان�شي ��ز ،والذي يتمح ��ور حول نْ
ا�ستعرا�ضي�ْي نْ�ن هم ��ا باولين ��و وكارميال
قدّما عرو�ض ًا �أثناء فرتة احلرب الأهلية
الإ�سباني ��ة يف ع ��دد من امل ��دن والقرى،
لكنهم ��ا يرف�ض ��ان تقدميه ��ا �أم ��ام جي�ش
اجلرنال فرانكو.
ح

ول العا

لم

ت�ش ��ارك امل�سرحي ��ة يف "مهرج ��ان بغداد
الدويل امل�سرح ��ي" الذي انطلقت دورته
الثاني ��ة م�س ��اء ال�سبت املا�ض ��ي و ُتخ َتتم
بعد غدٍ اجلمع ��ة ،وي� ��ؤدّي دور البطولة
يف العر� ��ض ّ
كل من حمم ��د فريد وماريا
�أ�سام ��ة ،بينما ت�ص ّمم دنيا عزيز الديكور
والأزي ��اء ،والرق�ص ��ات اال�ستعرا�ضي ��ة
حممد عب ��د ال�صبور ،والإ�ض ��اءة لأحمد
ط ��ارق ،وي�ؤل ��ف مو�سيق ��ى العر� ��ض
معت ��ز جم ��دي .التظاهرة ،الت ��ي ّ
تنظمها
دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح حت ��ت �شعار
"لأن امل�س ��رح ي�ضيء احلي ��اة" ،تتو ّزع
عرو�ضه ��ا عل ��ى م�س ��ارح "الر�شي ��د"
و"الوطن ��ي" و"الرافدي ��ن" ،وتك� � ّرم
�شخ�صيات م�سرحية عراقية منها املمثلة
واملخرجي �صالح
�آزادوهي �صاموئي ��ل
نْ
الق�صب وحم�سن العزاوي .
وعل ��ى هام�ش املهرج ��انُ ،يق ��ام معر�ض

للم�ص ��وّ ر الفوتوغ ��رايف عل ��ي عي�س ��ى،
يو ّث ��ق جمموع ��ة م ��ن الأعم ��ال الت ��ي

ع ��ام  1981وحت ��ى االحت�ل�ال الأمريكي
�سن ��ة  ،2003حي ��ث تع ّر� ��ض امل�س ��رح
ال ��ذي يق ��ع يف جان ��ب الكرخ م ��ن بغداد
للتدم�ي�ر والنه ��ب .ومل تب ��ادر احلكومة
العراقية ب�إع ��ادة ترميمه �إال عام ،2013
والت ��ي انته ��ت ه ��ذا العام؛ حي ��ث جرى
افتتاحه بالتزامن مع انطالق املهرجان.
يو ّث ��ق معر�ض فوتوغ ��رايف م�سرحيات
احت�ضنها "م�س ��رح الر�شيد" الذي اف ُتتح
بع ��د ثماني ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا م ��ن تدم�ي�ره.
وي�ش ��ارك يف ال ��دورة احلالي ��ة خم�س ��ة
ع�ش ��ر عر�ض� � ًا ،منه ��ا �أرب ��ع م�سرحي ��ات
عراقي ��ة هي" :تقا�سي ��م على احلياة" من
ت�ألي ��ف و�إخراج جواد الأ�س ��دي ،و"نعم
غ ��ودو" من �سينوغرافي ��ا و�إخراج �أن�س
عبد ال�صم ��د ،و"احل�ضي�ض" من �إخراج
عُر�ض ��ت على خ�شب ��ة "م�س ��رح الر�شيد" كام�ي�ران ر�ؤوف ،و"�أمكن ��ة �إ�سماعي ��ل"
ج�س ��د �أعمال ��ه امل�سرحي ��ة من ��ذ افتتاحه من �إخراج �إبراهيم حنون.
ّ

كم ��ا ُتعر� ��ض م�سرحيتا "بي ��ت ال�شغف"
له�ش ��ام الكفارن ��ة و"�سوب ��ر مارك ��ت"
لأمي ��ن زي ��دان م ��ن �سوري ��ا ،و"ذئ ��اب
منف ��ردة" لولي ��د الدغ�سن ��ي ،و"منط ��ق
الط�ي�ر" لنوف ��ل ع ��زارة م ��ن تون� ��س،
و"�آه كارمي�ل�ا" لأ�شرف حمم ��د علي من
م�صر ،و"ج ��ي بي �أ�س" ملحم ��د �شر�شال
م ��ن اجلزائر ،و"ليل ��ة الأنحوت ��ة" لإياد
الرمي ��وين م ��ن الأردن ،و"مدق احلناء"
ليو�سف البلو�شي م ��ن عُمان ،و"الكثافة
ق�صة انفجار" لكريز�ستوف
ال�سكاني ��ةّ ..
بوبيلي ��ك من بولن ��دا ،و"میدیا ود�سری"
لفابیو روبرتو تولیدي من �إيطاليا.
و ُيقام على هام�ش املهرجان ملتقى فكري
بعن ��وان "م�سرح ��ة ال ��ر�ؤى� ..شعري ��ة
الدرام ��ا ودرامي ��ة الراه ��ن" ،وور�ش ��ة
"اجل�سد يف امل�سرح" التي يقدّمها الفنان
التون�سي خالد بو زيد.

وفاة �أكرب معمرة على وجه الأر�ض عن  124عام ًا
توفيت فران�سي�سكا �سو�سانو� ،أكرب معمرة �أي �ل��ول  ،1897و ُت �ع��د �أك�ب�ر معمر على هذا
على وجه الأر�ض ،عن عمر ناهز  124عام ًا ،ال�ك��وك��ب مت ت ��أك �ي��ده ر��س�م�ي� ًا يف مو�سوعة
وذل��ك يف مدينة كابانكاالن الفيليبينية" ،غيني�س" للأرقام القيا�سية.
م�ساء الإثنني  -الثالثاء ،بح�سب ما ورد يف وذك��ر املكتب ال�صحايف لإدارة املدينة� ،أن
البيان ال�صادر عن جمل�س املدينة.
فران�سي�سكا ك��ان��ت �آخ ��ر �شخ�ص ع�ل��ى قيد
وف�ق� ًا للوثائق الر�سميةُ ،ول��دت احلياة ُولد يف القرن التا�سع ع�شر .ومل يتم
فران�سي�سكا يف � 11سبتمرب /حت��دي��د �سبب ال��وف��اة ،ول�ك��ن �إدارة ال�صحة

ليدي غاغا بعد تر�شيح
�ألبومها جلوائز غرامي:
"�أبكي وم�صدومة"
لي ��دي غاغ ��ا ت�أثرت كث�ي�ر ًا بع ��د تر�شيح
�ألبومه ��ا الأخ�ي�ر م ��ع توين بيني ��ت لعدة
جوائ ��ز غرام ��ي  ،2022ويب ��دو �أن الألبوم
ميث ��ل حال ��ة خا�صة له ��ا ،ويعن ��ي له ��ا الكثري،
لذل ��ك ن�ش ��رت ر�سال ��ة م�ؤث ��رة بع ��د �إع�ل�ان قوائم
املر�شحني للجوائز .ون�ش ��رت ليدي غاغا ر�سالة م�ؤثرة اليوم على
�صفحاته ��ا مبواقع التوا�صل ،بعد �إع�ل�ان تر�شح �ألبومها الأخري
ل�ست ��ة جوائز يف غرامي  ،2020وعربت عن ذهولها و�صدمتها
ب�سب ��ب هذا الأم ��ر ،والذي مث ��ل له ��ا التقدير ملو�سيق ��ى اجلاز
ومل�س�ي�رة النج ��م الكبري ت ��وين بينيت وقالت�" :شك ��را جزي ًال
لأكادميية الت�سجيالت "غرامي" على هذه الرت�شيحات ال�ستة،
لق ��د �صدمت وذهلت� ..أ�شعر باالمتنان وال �أعرف ماذا �أقول� ،أنا
فقط �أبكي وعاجزة متاما عن الكالم".
وقال ��ت يف ر�سالته ��ا" :ه ��ذا يعن ��ي الكث�ي�ر بالن�سب ��ة يل ،ولتوين
بيني ��ت ،وعائلت ��ي ،وملو�سيقى اجل ��از ،ولكول بورت ��ر العظيم الذي
كت ��ب كل هذه الكال�سيكي ��ات اخلالدة ،لن �أن�سى �أب ��دا �أنه اليوم ميكنه
تتب ��ع كل كلم ��ة قلتها وفهم �أن العامل يحتف ��ل مبو�سيقى اجلاز ،وبالفرح
والغزارة واخليال للمو�سيقى ال�سوداء عرب التاريخ".

م�ؤلفة "هاري بوتر" مهددة بالقتل
�أعلن ��ت م�ؤلفة وكاتب ��ة �سل�سلة ه ��اري بوتر،
الربيطاني ��ة ال�شه�ي�رة ج ��اي كاي رولين ��غ،
�أنها مه ��ددة بالقتل من جمموعة من الن�شطاء
الذين يتهمونها با�ستبعاد املتحولني جن�سي ًا.
�ص ّرحت جاي كاي ب� ��أن يوم اجلمعة الفائت،

ق ��ام ثالث ��ة ن�شطاء ب�أخ ��ذ �صور ام ��ام منزلها اىل الت�شه�ي�ر لأنها كتبت من�ش ��ورا منذ �سنة،
والقي ��ام بتحميله ��ا عل ��ى اح ��دى و�سائ ��ل على و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي قالت فيه،
التوا�صل االجتماعي ،بهدف ان يكون عنوان ان الن�س ��اء فقط يتمي ��زن بالع ��ادة ال�شهرية،
�سكنها علني ًا .وقال ��ت الكاتبة �إنها تلقت عدد ًا ما اعت�ب�ره البع� ��ض ر�سال ��ة �ض ��د املتحولني
كبري ًا من التهديدات بامل ��وت ،وهي تتعر�ض جن�سي ًا.

خمطوطة لآين�شتاين تباع ب�سعر قيا�سي
بيع ��ت �إح ��دى املخطوط ��ات املتعلق ��ة
ب�أل�ب�رت �آين�شتاي ��ن ،والت ��ي م ّه ��د فيها
عال الفيزي ��اء ال�شهري لنظرية الن�سبية
مِ
العام ��ة ،مببل ��غ خي ��ايل بل ��غ نح ��و 13
ملي ��ون دوالر خالل م ��زاد �أقيم الثالثاء
يف باري�س.
وكان الرقم ��ان القيا�سي ��ان ال�سابق ��ان
ملخطوط ��ات �آين�شتاي ��ن يبلغ ��ان 2,8
ملي ��ون دوالر ثمن� � ًا لر�سال ��ة ع ��ن الل ��ه
بيعت ع ��ام  2018يف مدينة نيويورك،
و 1,56ملي ��ون دوالر لر�سال ��ة عن �سر
ال�سعادة.

�أما الوثيقة التي طرحت يف مزاد ام�س
االول الثالث ��اء ،فكانت قيمتها تقدّر مبا
بني مليوين يورو وثالثة ماليني ،لكنها
بيعت مببلغ  11,6مليون يورو ويكمن
طابعه ��ا الن ��ادر يف كونه ��ا وثيقة عمل
علمي ��ة ،خالف� � ًا للوثيقتني اللت�ي�ن كانتا
حتم�ل�ان الرقمني القيا�سيني ال�سابقني.
والوثيق ��ة ه ��ي عب ��ارة ع ��ن خمطوطة
م�ؤ ّلفة من � 54صفح ��ة كتبها الفيزيائي
الأمل ��اين ال�شه�ي�ر �آين�شتاي ��ن و�شريك ��ه
و�صديقه املهند�س ال�سوي�سري ميكيليه
بي�سو عامي  1913و.1914

لطيف العاين " 70عاما" يف توثيق حياة العراقيني

 ناجح المعمري
رئي� ��س االتحاد العام للأدب ��اء والكتاب
ف ��ي الع ��راق ،زار م ��ع وف ��د م ��ن اع�ضاء
االتح ��اد ،ال�ش ��اعر خال ��د الداح ��ي ف ��ي
مدينة الخال�ص لالطمئنان على �صحته،
لينطل ��ق الوف ��د بعده ��ا لزي ��ارة الناق ��د
د�.ص�ل�اح الزبيدي ،متمني ��ن له ال�سالمة
بعد عمليته الناجحة.
 مايكل �أن�سي
المو�سيق ��ي وع ��ازف الع ��ود يوا�ص ��ل
الإع ��داد لم�شروع ��ه المو�سيق ��ي ،ال ��ذي
�أطل ��ق عليه ا�سم "حالة عود" الذي ي�ضم
اثني ع�شر م�ؤلف ��ا مو�سيقيا لآالت العود
والقانون والإيقاع والكمان ،وفق ر�ؤية
�أورك�سترالي ��ة ل�صياغ ��ة �أنغ ��ام و�ألوان
مو�سيقي ��ة مختلف ��ة .وق ��ال �أن�س ��ي �إن
ع�شقه لآل ��ة العود "�صارهو حلمي حيث
تعلمت �أ�س ��رار عزف مقطوع ��ات محمد
عبدالوهاب وريا� ��ض ال�سنباطي وفريد
االطر� ��ش" ،ليوا�صل بعده ��ا رحلته في
�إقامة العدي ��د من الحف�ل�ات المو�سيقية
متنقال بين مدن م�صرية وعربية.

املحلية الفيليبينية �أك��دت �أن��ه مل تظهر على
املعمرة فران�سي�سكا �أي��ة �أع��را���ض للمر�ض
الفايرو�سي .وبح�سب ما قال حفيدها ،زيري
نتاباي ،لـ"بي بي �سي" ،ف�إن �سجالت الكني�سة
�أظهرت �أن فران�سي�سكا �سو�سانو ُولدت عام
 1894يف قرية �أزي �ف��ا .ق��ائ� ً
لا �إن ال�سجالت
تثبت هذه املعلومات.

و�أنا �أتابع فعاليات امل�ؤمتر احلادي
ع�شر للحزب ال�شيوعي العراقي،
تذكرت ذلك ال�صبي الذي كان يبحث
يف ال�صفحة الأخرية من جريدة
طريق ال�شعب عن مقال �صغري
بعنوان "ب�صراحة" يكتبه "�أبو
كاطع" �شمران اليا�سري .كان
�صاحب " ب�صراحة " قد ح�صل
على احرتام ال�شارع ،من بوابة
رف�ضه للظلم واالنتهازية ال�سيا�سية
 .يومها كان �أبو كاطع ينظر �إىل
وجوه النا�س الذين يلتقيهم يف
ال�شوارع ،م�ؤمن ًا ب�أن هذا ال�شعب
املثري للده�شة لن ّ
يكف عن �صوغ
نف�سه كل يوم ،يختلف �أبنا�ؤه على
�أ�شياء كثرية لكنهم يتفقون جميع ًا
على حبّ الوطن والدفاع عن حريات
النا�س و�آمالهم وم�ستقبلهم ..وعن
طريق "�أبو كاطع" تعرفت على
املارك�سية ،و�أيقنت �أن احلزب الذي
ينتمي له �شمران اليا�سري ي�سعى
�إىل �أن ي�صنع احلرية لوطنه ،و�أن
النجوم الذين �أطلقهم هذا احلزب
�إىل �صفوف الن�ضال يف بغداد
والأنبار وال�سليمانية والب�صرة
وذي قار ومي�سان و�أربيل واحللة
والكوت ومعظم طرقات احلياة يف
العراق ،يحملون نفحات ال�صدق
�إىل كل بيت من بيوت العراقيني.
اليوم تبدو كتابات "�أبو كاطع" ،
يف ا�ستعادتها ك�أنها ن�شيد واحد ذو
الزمات موحَّ دة تتكرّر :الدفاع عن
الب�سطاء عن ح ّقهم يف حياة كرمية،
الوقوف بوجه االنتهازية ال�سيا�سية
 ،مراجعة اخطاء املا�ضي لنتعلم
منها  .وانا انظر اىل �صور االحتفال
كنت اتخيل "�أبو كاطع" يجل�س
و�سط الب�سطاء الذين ح�ضروا
م�ؤمتر احلزب ال�شيوعي  ،وي�شري
�إىل الإرث الن�ضايل وال�سيا�سي
للعراقيني جميع ًا  ،لكن يف الوقت
نف�سه يوجه العتب ملن حوله من
الرفاق  ،يطالبهم بان يبتعدوا عن
الكرا�سي ويذهبوا باجتاه النا�س
 ،وان يعيدوا م�أثرة " فهد " وان ال
يكونوا جمرد �سيا�سيني بل ثوار
يف وجه الظلم ايا كانت ا�شكاله
وم�سمياته  .وان ال تخ�ضع مواقفهم
حل�سابات �سيا�سية وعالقات مع
قوى �سيا�سية.وان يحركوا املياه
الآ�سنة يف "بركة" ال�سيا�سة ،وان
يرفعوا �شعار  :باطل ..للف�ساد
واملف�سدين ،وباطل ..للطائفية
واملحا�ص�صة ،و�أن يدركوا �أن
�أمامهم فر�صة ذهبية لتحريك عجلة
الإ�صالح ال�سيا�سي والتغيري ،ففي
دولة �أنهكها الف�ساد واملح�سوبية
و�أحزاب الطوائف والفقر ،املطلوب
�أن ي�ستمر ال�ضغط من �أجل حلم
التغيري يف ف�ضاء ال�سيا�سة التي
بلغت اليوم حد ًا من التك ّل�س
وال�صد�أ وخلقت طبقة �سيا�سية
تعتقد �أن ال�شعب يجب �أن يبقى
مغيب ًا يرك�ض وراء متطلبات العي�ش
ويهتف لل�سيا�سيني بطول العمر
والبقاء.
على اال�صدقاء يف احلزب ال�شيوعي
ان يلتفتوا باجتاه كر�سي " ابو
كاطع "  ،ليعرفوا جيدا مواقع
ال�ضعف واخللل يف العملية
ال�سيا�سية ذاتها ولديهم �أي�ض ًا.
دفع �أبو كاطع ثمن ًا غالي ًا وهو
يت�صدى للذين يريدون ن�شر اجلهل
واخلراب ، ،وظل �صامدا يدافع عن
ر�أيه ،لأنه �شعر �أن الوطن بحاجة
�إىل موقف وطني �شجاع  ،و�أن
الإن�سان ما هو �إال موقف ولي�س
من�صب .

� إيمان قا�سم ذيبان
المترجم ��ة �ص ��در له ��ا حديث� � ًا ع ��ن دار
الم�أم ��ون كتاب يحمل عن ��وان (ال�صمت
ال ��ذي يقه ��ر الأوج ��اع) ترجمت ��ه ع ��ن
الفرن�سي ��ة ،ويتكون الكت ��اب من خم�س
درا�س ��ات �أ�سا�سي ��ة تتحدث ع ��ن المر�أة
بدء ًا من الأدب الن�س ��وي الياباني الذي
يتج�س ��د ب�صورت ��ه ال�س ��اردة ،وهن ��اك
اي�ض ��ا درا�س ��ات ف ��ي الأدب الن�س ��وي
الإندوني�سي والفرن�سي والفار�سي.

علي لفته �سعيد
يع ��د امل�ص ��ور الفوتوغ ��رايف لطي ��ف العاين
الذي ت ��ويف اخلمي� ��س املا�ض ��ي  18ت�شرين
الث ��اين عن عمر ناه ��ز  90عاما ،م ��ن طليعة
امل�صوّ ري ��ن �إىل جان ��ب م ��راد الداغ�ست ��اين
و�إم ��ري �سلي ��م وناظ ��م رمزي ،وق ��د تع ّر�ض
ً
حمفوظ ��ا يف وزارة
�أر�شيف ��ه ال ��ذي كان
الثقاف ��ة العراقية بعيد الغ ��زو الأمريكي يف
 2003للنهب وال�سرقة والتدمري.
ول ��د لطيف الع ��اين يف كربالء ع ��ام ،1932
وت ��ويف وال ��ده عندم ��ا كان �صغ�ي�ر ال�س ��ن.
بدايات ��ه م ��ع الت�صوير الفوتوغ ��رايف كانت
عندم ��ا كان ي�ساعد �شقيقه ال ��ذي ميلك حمال
يف �ش ��ارع املتنب ��ي ببغ ��داد ،وهن ��اك تعل ��م
املب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة للت�صوي ��ر م ��ن �صاحب
حمل ت�صوير ا�سمه ني�سان ،ويف عام 1947

الطقس

ا�ش�ت�رى ل ��ه �شقيق ��ه �أوّ ل كام�ي�را م ��ن ن ��وع
"كوداك".
عا�ص ��ر الع ��اين مل ��وكا ور�ؤ�س ��اء حكم ��وا
الع ��راق ،وتعت�ب�ر �أعمال ��ه الفوتوغرافي ��ة
مبثاب ��ة ذك ��رى ل ��كل الف�ت�رات احلديث ��ة
والقدمية م ��ن تاريخ الع ��راق .وكانت �أوىل
خطوات ��ه م ��ع الت�صوي ��ر املح�ت�رف ح�ي�ن
عم ��ل مع جمل ��ة "�أه ��ل النف ��ط" ع ��ام 1954
ولغاية ع ��ام  ،1960وكانت جزءا من وحدة
الت�صوي ��ر الفوتوغ ��رايف يف �شرك ��ة نف ��ط
الع ��راق ،وكان مكلفا بالتق ��اط �صور ملظاهر
احلداث ��ة والتحوّ ل ال�صناعي يف البالد ،مما
جعله يجوب �أنحاءها.
يق ��ول الناق ��د الفوتوغرايف و�أح ��د تالمذته
الفن ��ان الدكت ��ور خلي ��ل الطي ��ار �إن الراح ��ل
"�أح ��د ركائ ��ز ت�أ�سي�س ��ات الفوتوغرافي ��ا
العراقي ��ة بطبيعته ��ا اجلمالي ��ة وخروجه ��ا

ع ��ن الأ�ساليب التقليدي ��ة يف �إنتاج ال�صورة
الفوتوغرافي ��ة" ،ويعدّه م ��ن "الرعيل الأول
املت�ش� � ّكل من مراد الداغ�ستاين وناظم رمزي
و�إم ��ري �سليم وكوفادي� ��س و�أر�شاك وحازم
باك ،وبع�ض م ��ن معا�صريهم املبدعني �أمثال
ف� ��ؤاد �شاك ��ر وعب ��د عل ��ي مناح ��ي وجا�س ��م
الزبيدي وعادل قا�س ��م و�آخرين" .ويرى �أن
"ه�ؤالء عمل ��وا على حتديث منط التعاطي
م ��ع مف ��ردات الواق ��ع بعي ��دا ع ��ن التوثي ��ق
والتبلي ��غ ،وق ّدم ��وا �ص ��ور ًة متتل ��ك خطابها
اجلم ��ايل ،لينجح ��وا يف جتلي� ��س ال�صورة
�ضمن �أجنا�س ال�سرديات الفنية والأدبية".
ويقول الدكتور �صالح حيدر �إن "الراحل كان
يعد �سفريا لل�صورة العراقية ،وبرحيله تفقد
احلرك ��ة الفوتوغرافي ��ة العراقي ��ة والعربية
�أحد روّ ادها و�شيخا م ��ن �شيوخها البارزين
واملتميّزي ��ن الذي ��ن �أفنوا �شبابه ��م وحياتهم

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

يف ت�صوي ��ر وتوثي ��ق احلي ��اة العراقية بكل
تفا�صيله ��ا ويف كافة املجاالت" .ي�ؤكد حيدر
�أن رحيل ��ه كان "�صامت ��ا ت ��اركا وراءه �إرث ��ا
كب�ي�را و�سرية ذاتية ث� � ّرة ،ت�ستحق االقتداء
بها من قبل امل�صوري ��ن ال�شباب" ،ولفت �إىل
�أن الع ��اين كان يع�ش ��ق الكامريا ،لذا كانت ال
تفارق ��ه من �أج ��ل توثي ��ق كل مناحي احلياة
العراقي ��ة م ��ن ال�شم ��ال �إىل اجلن ��وب قب ��ل
�أن يتح ��ول الفوتوغ ��راف للتقني ��ة الرقمي ��ة
وبرام ��ج حتريره ��ا" .وع ��ن �آخ ��ر ن�شاطات
الراح ��ل ،يذك ��ر �أن ��ه عر� ��ض �ص ��وره بجناح
كامل يف معر�ض "باري�س فوتو" ،وهو �أكرب
معر� ��ض متخ�ص� ��ص بالت�صوي ��ر افتتح هذا
ال�شه ��ر ،م�ضيفا �أنه "�أجن ��ز فيلما عن حياته
من قب ��ل القائم�ي�ن عل ��ى املعر� ��ض ،و�شاءت
الأقدار �أال يكون حا�ضرا".
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