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رئي�س الوزراء يحرك "البي�شمركة"
في المناطق المتنازع عليها رغم
"فيتو الف�صائل"

الكاظمي في افتتاح معر�ض الكتاب :الثقافة
�سالح ي�صنع الحياة وال خيار لنا غير الأمل
 بغداد /المدى
افتتح رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
�أم� ��س الأربعاء ،معر� ��ض العراق الدويل
للكتاب دورة الروائي غائب طعمة فرمان
وب�شعار "النخلة واجلريان" وبح�ضور
ثقايف كبري.
وجت ��ول الكاظم ��ي يف �أروق ��ة املعر� ��ض
وزار جمي ��ع القاعات الت ��ي تتواجد فيها
دور الن�ش ��ر املختلف ��ة ورح ��ب ب�ضي ��وف
العراق ،م�ؤكدا ان "تواجدهم مبعث فرح

و�سرور".
وخ�ل�ال الكلم ��ة الرئي�س ��ة ل ��ه يف الباحة
اخلا�ص ��ة باملعر� ��ض ق ��ال "ات�ش ��رف
بح�ض ��وري يف هذا املعر� ��ض وا�شكر كل
القائم�ي�ن وامل�ساهم�ي�ن يف ه ��ذا العم ��ل
الكب�ي�ر وكذل ��ك كل اجله ��ود املبذول ��ة،
املنظمني واحل�ض ��ور ،وبالأخ�ص رئي�س
م�ؤ�س�سة املدى اال�ستاذ فخري كرمي".
و�أ�ش ��ار اىل "حاج ��ة الع ��راق اىل ه ��ذه
امل�ساهم ��ات الثقافي ��ة ،خا�ص ��ة وان
ال�سيا�سة انعك�س ��ت على امل�شهد الثقايف،

فو�صلنا لهذا الو�ضع من التحديات التي
نواجهها".
وبني دولة رئي�س ال ��وزراء "كلما ن�صنع
عن�ص ��ر االمل جند من يح ��اول ان يغتال
الفر�ص ��ة ،وله ��ذا كن ��ا الي ��وم يف اربي ��ل
والب�ص ��رة الي�ص ��ال ر�سال ��ة واح ��دة لكل
الإرهابي�ي�ن واملجرم�ي�ن والقتل ��ة وفرق
املوت ب ��ان الدول ��ة باقي ��ة وال خيار غري
الدولة".
وع ��ن زيارته اىل الب�ص ��رة ذكر الكاظمي
ان "جميئن ��ا اىل ه ��ذه املحافظ ��ة لأج ��ل

الكاردينال �ساكو :المحا�ص�صة
الطائفية العقبة الرئي�سة �أمام
الديمقراطية و�سبب تف�شي الف�ساد
 ترجمة /حامد احمد
ي�سع ��ى امل�سيحي ��ون يف الع ��راق اىل ان
يكونوا جزءا فاعال من الن�سيج االجتماعي
الع ��ام للبل ��د يف وق ��ت ما ي ��زال في ��ه النهج
ال�سيا�س ��ي ميي ��ل اىل دع ��وات املحا�ص�صة
الطائفي ��ة ،حيث ي�ش ��كل امل�سيحيون اقلية،
مم ��ا ي�ش ��كل ذل ��ك حتديا ل ��كل م ��ن العملية
الدميقراطي ��ة والتالح ��م االجتماع ��ي يف
البلد.
وي�ش�ي�ر موق ��ع ،كاثولي ��ك �آ�سي ��ا ني ��وز
االخب ��اري ،اىل ان الكاردين ��ال لوي� ��س
روفائي ��ل �ساك ��و بطري ��رك الكني�س ��ة
الكاثوليكي ��ة الكلداني ��ة ،كان وما يزال من
املعار�ض�ي�ن ال�شديدي ��ن للعقلي ��ة الطائفية.
حي ��ث انتق ��د نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة ،الكوت ��ا،
ال ��ذي ادخل للع ��راق بعد الغ ��زو الأمريكي
للبل ��د بينم ��ا مت يف  30ت�شري ��ن الث ��اين
املا�ض ��ي االنتهاء من �إعادة ف ��رز الأ�صوات

النتخاب ��ات  10ت�شري ��ن الأول .وا�ستنادا
اىل الكاردينال �ساكو ،فان العائق الرئي�س
للعملية الدميقراطية هي العقلية الطائفية،
والت ��ي انعك�س ��ت يف نظ ��ام الكوت ��ا ال ��ذي
مبوجب ��ه يت ��م توزي ��ع املقاع ��د االنتخابية
يف الربمل ��ان عل ��ى �أ�س� ��س عرقي ��ة ديني ��ة
طائفية ،ف�ضال عن املنا�صب يف امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة .وق ��ال �ساك ��و يف ر�سالة بعثها
للح ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،ال ��ذي عق ��د
م�ؤمتره م�ؤخرا ،ان الطائفية تغذي الف�ساد
والفقر والبطالة واالمية.
وا�ستن ��ادا لإح�صائي ��ة م ��ن البطريركي ��ة
الكلدانية فان تعداد امل�سيحيني يف العراق
انخف�ض اىل اقل من � 500,000شخ�ص.
وان خم�سة مقاع ��د فقط من جمموع 329
مقعدا برملانيا ،يف بلد تعداده �أكرث من 40
ملي ��ون ن�سمة ،ق ��د ذهب ��ت للم�سيحيني من
جمموع ت�سعة مقاعد خ�ص�صت للأقليات.
 التفا�صيل �ص3

كل املغيب�ي�ن وال�شهداء� ،شه ��داء ت�شرين
و�شه ��داء احلل ��م العراق ��ي" ،م�ضيف ��ا
"عاهدناك ��م بالقب� ��ض على قتل ��ة ه�شام
الها�شم ��ي والي ��وم قاتل ��ه يف ال�سج ��ن
وينتظر حكم العدالة".
وتاب ��ع ان "قتلة الدكت ��ورة ريام يعقوب
بانتظ ��ار دوره ��م" ،الفت ��ا اىل ان "هناك
حماول ��ة من خرية ال�ضباط بالب�صرة يف
العثور على منفذي جرمية اول ام�س".
و�أ�ض ��اف :العراق مه ��د احل�ضارة واول
م ��ن ر�س ��م اخلط واب ��دع الكت ��ب وا�س�س

 بغداد /تميم الح�سن

املكتبات ،مكتبة احلكمة وما زلنا يف هذا
امل�سار لنحافظ على تراث اجدادنا.
و�أ�ش ��ار اىل ان "الثقاف ��ة �س�ل�اح ي�صن ��ع
احلي ��اة ،مت�سك ��وا باالم ��ل وال خي ��ار لنا
غري االم ��ل" ،كما رحب "ب ��كل ال�ضيوف
العرب ،دور ن�ش ��ر او زوار ،وهذا م�ؤ�شر
ال�ستع ��ادة الو�ضع الطبيعي واحل�ضاري
باعتب ��اره حا�ض ��ن الثقاف ��ة رغ ��م ما منر
ب ��ه م ��ن حتديات وظ ��روف الت ��ي م�ضت
واملح ��اوالت املعروفة لقتلة احلياة وقتل
احللم".

ر�شيد اخليون يكتب:
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انطلق ��ت عمليتان م�شرتكتان بني اجلي�ش و"البي�شمركة" يف �شمال بغداد يف
حلظة و�صول رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي اىل اربيل.
وتب ��دو ه ��ذه العمليات هي متهي ��د حلملة وا�سعة ب�ي�ن الطرفني لإنه ��اء بقايا
"داع�ش" مع ارتفاع وترية الهجمات التي ا�ستهدفت "البي�شمركة" على وجه
اخل�صو�ص.
وارتف ��ع عدد �ضحايا �سل�سل ��ة الهجمات االخرية على املواق ��ع الع�سكرية اىل
نحو  40بني قتيل وجريح ،احدثها هجوم يف جنوب كركوك.
وتدور �شكوك حول �أ�سباب ت�صاعد الهجمات م�ؤخرا يف مناطق اليوجد فيها
للتنظيم م�ؤيدون ،بل يو�صف اغلب ال�سكان هناك ب�أعداء "داع�ش"
وقد ي�سبب باملقابل حترك "البي�شمركة" يف املناطق الواقعة خارج كرد�ستان
رف�ض ��ا م ��ن بع�ض القوى ال�سيا�سي ��ة التي تخ�شى العودة اىل م ��ا قبل �أحداث
خريف .2017
و�أكد رئي� ��س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،ام�س ،ع ��دم وجود ما ي�سمى ببيئة
�آمن ��ة �أو حا�ضن ��ة للإره ��اب ،فيما ا�شار اىل ان ��ه ال جمال لع ��ودة داع�ش مهما
حاولت فلوله املهزومة.
وج ��اء ذلك بع ��د وقت ق�صري من و�صول رئي�س ال ��وزراء اىل خممور ،جنوب
اربيل ،والتي �شه ��دت اال�سبوع املا�ضي  3هجمات ادت اىل مقتل وجرح 17
اغلبهم من "البي�شمركة" ا�ضافة اىل مدنيني.
 التفا�صيل �ص3

التيار ال�صدري :االجتماعات مع املعرت�ضني لن تثنينا عن الأغلبية الوطنية

قوى في الإطار تغادر فكرة �إعادة االنتخابات
وت�صفها بالخيار الم�ستحيل
 بغداد /فرا�س عدنان
غ ��ادرت بع�ض قوى الإطار التن�سيقي فكرة املطالبة
بالغاء نتائ ��ج االنتخابات ،وبد�أت تفكر يف احللول
ال�سيا�سية و�إقناع التيار ال�صدري بت�شكيل حكومة
توافقي ��ة ،وحتدثت عن �ضرورة �إب ��داء املرونة يف
احل ��وارات ال�سيا�سي ��ة ،وك�شف ��ت ع ��ن عزمه ��ا على
ت�شكيل وف ��ود للقاء ببع�ض القوى ال�سيما يف اقليم
كرد�ستان ب�ش�أن املرحلة املقبلة.
ه ��ذه املواق ��ف تعك� ��س �شع ��ور الق ��وى املعرت�ض ��ة
عل ��ى النتائ ��ج برتاج ��ع حظوظه ��ا يف ك�سب دعوى

�أقامه ��ا زعي ��م حتالف الفتح ه ��ادي العامري للطعن
باالنتخاب ��ات .وكان ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا
ق ��د �أرج� ��أت النظر يف دع ��وى العام ��ري �إىل الثالث
ع�شر م ��ن ال�شهر احلايل ،فيما ت�أت ��ي التوقعات ب�أن
املوع ��د القادم ل ��ن ي�شهد �صدور الق ��رار بل �سيكون
هناك ت�أجيل �آخر .وذكرت م�صادر مق ّربة من التيار
ال�صدري �إىل (املدى)� ،أن "الفائزين يف االنتخابات
ل ��ن ي�شع ��روا بقلق م ��ن الطعن املقدم �أم ��ام املحكمة
االحتادية العليا ب�ش�أن االنتخابات".
و�أ�ضاف ��ت امل�ص ��ادر� ،أن "النتائ ��ج �س ��وف ي�ص ��ادق
عليه ��ا خالل الأيام املقبل ��ة ،والتيار ال�صدري ما�ض

يف برنامج االغلبية ،ولن يرتاجع عنه بغ�ض النظر
ع ��ن االجتماع ��ات الت ��ي يتوق ��ع عقدها جم ��دد ًا مع
االطار التن�سيقي يف احلنانة".
م ��ن جانبه ،يقول ع�ضو الهيئة العامة لتيار احلكمة
عم ��ر ال�سامرائ ��ي ،يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن
"االط ��ار التن�سيق ��ي يعم ��ل يف الوق ��ت الراه ��ن
عل ��ى حموري ��ن الأول قان ��وين م ��ن خ�ل�ال اتب ��اع
االعرتا�ض ��ات الق�ضائية ،والث ��اين �سيا�سي املتمثل
باحل ��وارات واللق ��اءات م ��ع جمي ��ع الأط ��راف بال
ا�ستثناء".
 التفا�صيل �ص2

ملحق معر�ض العراق
الدولي للكتاب

سياسة
التيار ال�صدري :االجتماعات
مع المعتر�ضين لن تثنينا عن
الأغلبية الوطنية
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قوى يف الإطار تغادر فكرة �إعادة االنتخابات
وت�صفها باخليار امل�ستحيل

غادرت بع�ض قوى الإطار التن�سيقي فكرة املطالبة
بالغاء نتائج االنتخابات ،وبد�أت تفكر يف احللول
ال�سيا�سية و�إقناع التيار ال�صدري بت�شكيل حكومة
توافقية ،وحتدثت عن �ضرورة �إبداء املرونة يف
احلوارات ال�سيا�سية ،وك�شفت عن عزمها على ت�شكيل
وفود للقاء بع�ض القوى ال�سيما يف اقليم كرد�ستان
ب�ش�أن املرحلة املقبلة.
 بغداد /فرا�س عدنان
ه ��ذه المواق ��ف تعك� ��س �شع ��ور الق ��وى
المعتر�ض ��ة عل ��ى النتائ ��ج بتراج ��ع
حظوظه ��ا في ك�س ��ب دع ��وى �أقامها زعيم
تحال ��ف الفت ��ح ه ��ادي العام ��ري للطع ��ن
باالنتخابات.
وكان ��ت المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا ق ��د
�أرج� ��أت النظر ف ��ي دعوى العام ��ري �إلى
الثالث ع�شر من ال�شهر الحالي ،فيما ت�أتي
التوقع ��ات ب� ��أن الموعد القادم ل ��ن ي�شهد
�ص ��دور القرار ب ��ل �سيكون هن ��اك ت�أجيل
�آخر.
وذك ��رت م�ص ��ادر مق ّرب ��ة م ��ن التي ��ار
ال�ص ��دري �إلى (المدى)� ،أن "الفائزين في
االنتخابات لن ي�شع ��روا بقلق من الطعن
المق ��دم �أم ��ام المحكمة االتحادي ��ة العليا
ب�ش�أن االنتخابات".
و�أ�ضاف ��ت الم�ص ��ادر� ،أن "النتائج �سوف
ي�ص ��ادق عليه ��ا خ�ل�ال الأي ��ام المقبل ��ة،
والتي ��ار ال�ص ��دري ما� ��ض ف ��ي برنام ��ج
االغلبية ،ولن يتراج ��ع عنه بغ�ض النظر
ع ��ن االجتماع ��ات الت ��ي يتوق ��ع عقده ��ا
مجدد ًا مع االطار التن�سيقي في الحنانة".
م ��ن جانبه ،يق ��ول ع�ض ��و الهيئ ��ة العامة
لتي ��ار الحكم ��ة عم ��ر ال�سامرائ ��ي ،ف ��ي
ت�صري ��ح �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "االط ��ار
التن�سيق ��ي يعمل في الوق ��ت الراهن على
محوري ��ن الأول قانوني م ��ن خالل اتباع

االعترا�ضات الق�ضائية ،والثاني �سيا�سي
المتمثل بالحوارات واللقاءات مع جميع
الأطراف بال ا�ستثناء".
وتاب ��ع ال�سامرائ ��ي� ،أن "المعتر�ضي ��ن
يطلبون م ��ن المحكمة االتحادي ��ة العليا،
كونه ��ا تنظ ��ر في دع ��وى الطع ��ن بنتائج
االنتخابات� ،أن تن�صف االطار التن�سيقي
وتعي ��د حقوقه ،ومعالج ��ة الخروق التي
رافقت االقتراع".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الذين اقام ��وا الدعوى
قدم ��وا ادل ��ة قال ��وا �إنه ��ا ت�ؤي ��د عملي ��ة
تزوير االنتخاب ��ات وننتظر من المحكمة
�أن تنظ ��ر فيه ��ا وفق� � ًا لل�سي ��اق القانون ��ي
ال�صحيح ،والجميع يترق ��ب القرار الذي
�سيكون ملزم ًا للكافة".
وب ّي ��ن ال�سامرائ ��ي� ،أن "الم�س ��ار الثاني
ه ��و ال�سيا�س ��ي ،ونتطلع �إل ��ى مرونة في
التعامل من قبل االطار التن�سيقي والتيار
ال�ص ��دري لالن�سج ��ام وت�شكي ��ل حكوم ��ة
قوي ��ة قادرة على تقدي ��م الخدمات وتلبي
طموح ال�شارع العراقي".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "تي ��ار الحكم ��ة يجد �أن
اع ��ادة االنتخاب ��ات خي ��ار م ��ن �ش�أن ��ه �أن
يفاقم الأزمة ال�سيا�سية ،ور�ؤيتنا هي مع
اجراء العد والفرز اليدوي لكل دائرة في
كل محافظة للت�أكد من النتائج ،واذا تبين
�أنه ��ا مطابق ��ة �سنب ��ارك للفائزي ��ن ونعلن
دعمنا لت�شكيل الحكومة".
و�أو�ض ��ح ال�سامرائ ��ي� ،أن "الذه ��اب �إلى

خي ��ار �إع ��ادة االنتخاب ��ات يعن ��ي دخ ��ول
الع ��راق ف ��ي نفق مظل ��م وبق ��اء الحكومة
كت�صري ��ف للأعم ��ال م ��ن دون وج ��ود
برلم ��ان ،والبل ��د ال يتحم ��ل مث ��ل هك ��ذا
متغيرات".
ويج ��د ال�سامرائ ��ي� ،أن "الح ��ل يك ��ون

محطة وا�سط الحرارية والحقول النفطية لي�ست بعيدة عن القرارات

قالوا �إن االنخفا�ض م�ؤقت

بعد هبوط حاد ..خمت�صون يتوقعون عودة
انتعا�ش �أ�سعار النفط يف الأيام املقبلة
 المدى /خا�ص
توقع مخت�ص ��ون بال�ش�أن االقت�ص ��ادي عودة انتعا�ش �أ�سعار
النف ��ط خ�ل�ال الأيام المقبل ��ة ،بعد الخ�س ��ارة التي �ش ��هدتها
نهاية �شهر ت�شرين الثاني الما�ضي ،م�سجلة �أكبر تراجع في
يوم واحد منذ ني�سان .2020
ويق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي �ضي ��اء المح�س ��ن
ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن "ارتف ��اع �أ�سعار النف ��ط �سيعود
خالل الأي ��ام القليلة المقبل ��ة" ،م�شيرا ال ��ى �أن "االنخفا�ض
م�ؤق ��ت ولي�س دائميا" .ودع ��ا المح�سن الحكومة الى" ،عدم
االعتم ��اد عل ��ى الم ��وارد النفطية كم ��ادة �أ�سا�سي ��ة وتنويع
الم�ص ��ادر" .و�أ�ض ��اف المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ،ان
"العديد من المطالبات وجهت �إلى الحكومة مرارا وتكرارا
بعدم اعتمادها ف ��ي الموازنة على الواردات النفطية كمورد
رئي� ��س" .وتوقع ع ��ودة انتعا�ش الأ�سع ��ار ،قائال "قد ت�صل
الى  100دوالر خالل الأيام المقبلة".
ب ��دوره ،يقول المخت�ص بال�ش� ��أن النفطي حمزة الجواهري
في حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن "(�أوبك بال� ��س) خف�ضت االنتاج
قب ��ل �أكثر من �سن ��ة من �أجل رفع الأ�سع ��ار �إلى �سعر من�صف
للطرفين المنتج والم�ستهلك".
وتاب ��ع الجواهري" ،الآن وبعد �أن ق ��ارب �سعره  80دوالراً
ل ��ن يتجاوز  ،90وبناء على رغب ��ة (�أوبك) ب�أن يكون ال�سعر
من�صف ��ا عند هذا الم�ست ��وى �سارعت المنظم ��ة النفطية �إلى
ط ��رح كميات ف ��ي الأ�سواق" .وبي ��ن �أن "الممولي ��ن الكبار
طرحوا �أي�ض ًا من كميات الخزين ال�ستراتيجي من �أجل كبح
جماح الأ�سعار ما �أدى �إلى هذا التراجع في الأ�سعار".
واردف الجواه ��ري � َّأن "ال�سعودي ��ة ا�ستجاب ��ت �إل ��ى النداء
االميرك ��ي ورفعت انتاجها بح ��دود  450الف برميل يومي ًا،
كم ��ا � َّأن برنام ��ج (�أوب ��ك بال� ��س) م�ستم ��ر ب�إ�ضاف ��ة 400
ال ��ف برمي ��ل باليوم ف ��ي كل �شهر ت ��وزع بين جمي ��ع الدول
الأع�ض ��اء" .و�أفاد ب�أن "التجار الذين يمتلكون  200مليون
برمي ��ل كانوا ينتظرون ولمدة طويل ��ة ارتفاع �أ�سعار النفط
�إلى الحد الأق�صى والذين �أدركوا � َّأن الحد االق�صى هو �سعر
 80دوالرا للبرمي ��ل الواحد فبد�ؤوا بالبي ��ع و�إن كان ب�شكل
قليل" ،منوه ًا �إلى ان "جائح ��ة كورونا جاءت �أي�ضا ولكنها
ال ت�ؤثر بهذا ال�شكل الكبير".
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال المخت�ص ف ��ي ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي با�سم
جميل �أنط ��وان في حديث لـ(المدى)� ،إن "م�ؤ�شرات الخوف
م ��ن المتح ��ور الجدي ��د م ��ن كورون ��ا ج ��اءت بالتزام ��ن مع

�إط�ل�اق الخزين الأمريك ��ي لكميات كبيرة م ��ن النفط لبيعها
ف ��ي الأ�س ��واق اال ان ازدي ��اد العر� ��ض وتوقف الطل ��ب �أدى
ال ��ى جم ��ود الأ�سع ��ار" .وا�ستبع ��د �أنطوان" ،ح ��دوث ازمة
اقت�صادية في العراق نتيجة االنخفا�ض في �أ�سعار النفط".
وا�ست ��درك�" ،أ�صبحت هنالك تجربة �إثر ارتفاع النفط لفترة
طويلة ورفع �سعر �صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي مما
جع ��ل العراق امام و�ضع ر�صين وعملية تنمية كبيرة" .الى
ذل ��ك ،قال وزير النفط اح�سان عب ��د الجبار" ،اعتقد ان �سعر
برميل النفط حالي ًا هو �سعر غير منا�سب بالن�سبة للمنتجين،
واتوقع ان يعود لال�ستقرار خالل الأ�شهر القادمة" ،بح�سب
تقري ��ر لوكالة بالت�س وموقع ماركت ووتج .ولفت التقرير،
�إلى �أن "عبد الجب ��ار ذهب �إلى �أن العراق �سيتعافى من هذه
االزم ��ة ويعود لم�ستوي ��ات الأ�سعار االعتيادي ��ة ،معرب ًا عن
توقعه ب ��ان تتجاوز حاج ��ز  75دوالرا للبرمي ��ل" .و�أ�شار،
�إلى �أن "�سعر خام برنت ووفقا لم�ؤ�شر وكالة بالت�س للطاقة
الخمي� ��س الما�ضي �سج ��ل  72.9دوالرا للبرميل مرتفع ًا عن
 3كان ��ون الأول بن�سبة  ."%0.38ويع ��ود التقرير �إلى وزير
النف ��ط بالق ��ول �إن "الع ��راق ال ��ذي يعتب ��ر ثاني �أكب ��ر منتج
للنف ��ط في �أوب ��ك ،ال ي�ستطيع تحمل ح ��دوث هبوط ب�أ�سعار
النف ��ط وانه ي�سعى الن يكون هناك ا�ستقرار ما بين العر�ض
والطل ��ب" .وتابع عب ��د الجبار ،وفق� � ًا للتقري ��ر �أن "العراق
يري ��د ان يك ��ون هناك ا�ستقرار ف ��ي ا�سواق النف ��ط ،كما �أنه
غي ��ر قادر على تحم ��ل حدوث هبوط كبي ��ر ب�أ�سعار النفط".
ولفت عبد الحبار �إلى "عدم امكانية المحافظة على ان يكون
التجهي ��ز �أكثر من اال�ستهالك ،وله ��ذا ف�ستكون لنا تحفظات
بخ�صو� ��ص �أي زيادة بالإنت ��اج �إذا لم يت ��م ا�ستهالكه ب�شكل
مبا�شر من قبل الم�ستهلكين" .ويوا�صل التقرير ،ان "الدول
المنتج ��ة الكبرى للنفط كانت قد اتفق ��ت الخمي�س  2كانون
الأول عل ��ى اال�ستمرار ب�سيا�س ��ة انتاجها الحالي للخام على
ان ترف ��ع الإنت ��اج تدريجيا خالل �شهر كان ��ون الثاني القادم
من العام الجديد ،ولكنه ��ا تركت الباب مفتوحا �أي�ضا للقيام
باي تعديالت مطلوبة م�ستندة على تطورات ال�سوق".
وا�ست ��درك التقري ��ر� ،أن "وزي ��ر النف ��ط ق ��ال �إن �أوبك تعمل
باتج ��اه �إدارة �س ��وق النفط ب�أ�سل ��وب �إيجاب ��ي ،وتوقع ان
يرج ��ع جميع �أع�ضاء �أوبك لتحلي�ل�ات المنظمة وبحثها قبل
ان يقرروا �أي زيادة بالإنتاج".
ونوه� ،إلى �أن "�أع�ضاء مجموعة �أوبك بال�ص قرروا في لقاء
الخمي� ��س الم�ضي قدم ًا بالزي ��ادة المر�سومة للإنتاج البالغة
 400,000برميل باليوم في كانون الثاني المقبل".

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

من خ�ل�ال الجلو� ��س على طاول ��ة واحدة
والح ��وار اله ��ادئ ب�أمل الخ ��روج بنتائج
ايجابي ��ة تخ ��دم الم�صلح ��ة الوطني ��ة
وت�شكيل حكومة قوية".
وتو ّق ��ع� ،أن "التفاهمات �ستكون حا�ضرة
خ�ل�ال الأي ��ام المقبلة من خ�ل�ال اللقاءات

المبا�ش ��رة بي ��ن زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
وقادة الإطار التن�سيقي".
وم�ضى ال�سامرائي� ،إلى �أن "الحل ينبغي
�أن ي�أت ��ي م ��ن الداخ ��ل وع ��دم الخ�ض ��وع
لت�أثي ��رات الخ ��ارج �سواء م ��ن بعثة الأمم
المتح ��دة �أو غيره ��ا ويك ��ون الق ��رار

بت�شكيل الحكومة وطني ًا".
�إلى ذلك� ،أفاد ع�ضو ائتالف دولة القانون
ع ��ادل المان ��ع في حدي ��ث �إل ��ى (المدى)،
ب� ��أن "جميع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ال�شيعية
وال�سني ��ة والكردي ��ة �س ��وف تر�ض ��خ
لقرارات المحكمة االتحادية العليا ب�ش�أن

العملي ��ة االنتخابية حت ��ى و�إن لم تحدث
تغيير ًا في عدد المقاعد".
و�أ�ض ��اف المان ��ع ،ان "البع� ��ض من قوى
االط ��ار كان يطال ��ب ب�إع ��ادة االنتخاب ��ات
وه ��و �أم ��ر مح ��ال وغي ��ر ممك ��ن ،وكذلك
الحال بالن�سبة للفرز ال�شامل".
وي ��رى� ،أن "تح ��ركات ممثلة بعث ��ة الأمم
المتح ��دة في العراق جيني ��ن بال�سخارت
و�آخرها اللقاء مع زعي ��م التيار ال�صدري
مقتدى ال�ص ��در �أم�س االول ف ��ي النجف،
تظهر وك�أنها لي�ست مبعوثة �أممية بل هي
�صاحب ��ة الو�صاي ��ة ،ولترجي ��ح كفة على
الكفة الأخرى".
وك�ش ��ف المان ��ع ،ع ��ن "ت�شكي ��ل الإط ��ار
التن�سيق ��ي وف ��ود ًا يه ��دف م ��ن خالله ��ا
اللق ��اء م ��ع ق ��ادة الأح ��زاب الرئي�س ��ة في
�إقلي ��م كرد�ست ��ان وكذل ��ك تحال ��ف ع ��زم
و�شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة �أخ ��رى ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن ح ��وارات م ��ع التي ��ار ال�ص ��دري في
الحنانة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "وفودن ��ا لي� ��س الغر� ��ض
منه ��ا ت�شكيل الحكومة كما يعتقد البع�ض
وي ��روج ل ��ه ف ��ي و�سائ ��ل االع�ل�ام ،ب ��ل
لمناق�ش ��ة االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي في البيت
ال�شيع ��ي ،ومناق�ش ��ة مو�ض ��وع م ��ن ه ��و
�صاح ��ب الكتلة الأكث ��ر ع ��دد ًا ،خ�صو�ص ًا
و�أن االط ��ار التن�سيقي �أ�صب ��ح لديه نحو
 90نائب ًا".
وانتهى المان ��ع� ،إلى �أن ��ه "تعذر ح�صول
االغلبي ��ة في الوق ��ت الراه ��ن وا�صرارنا
عل ��ى التوافقي ��ة �سببه عدم رغب ��ة �أي من
االحزاب ال�سني ��ة والكردي ��ة الذهاب �إلى
المعار�ضة ،وبالتال ��ي ال يمكن �أن تقت�صر
المعار�ض ��ة على القوى ال�شيعية فقط ،بل
ينبغي �أن تكون م�شتركة من الجميع".
ويج ��ري حدي ��ث عن لقاء جدي ��د �سيجمع
االط ��ار التن�سيقي مع ال�ص ��در لعله خالل
�ساع ��ات �أو �أيام لمناق�ش ��ة �شروطه ب�ش�أن
ت�شكيل الحكومة المقبلة.

املدير العام
غادة العاملي

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

وا�سط تعيد تفعيل جمل�س حماية وحت�سني البيئة وحتذر املخالفني
بفر�ض غرامات مالية كبرية
 وا�سط /جبار بچاي

�أعادت حكومة وا�سط المحلية
تفعيل عمل مجل�س حماية
وتح�سين البيئة في المحافظة،
ودعت �سكرتارية المجل�س الى
تنظيم اجتماعاته وت�شكيل
مجال�س فرعية في الأق�ضية
والنواحي تهدف الى الحد من
تفاقم ظاهرة التلوث البيئي
والت�شوه الب�صري لل�شوارع
وال�ساحات العامة جراء تكد�س
النفايات والأزبال ومخلفات البناء
المختلفة �إ�ضافة الى الملوثات
البيئية الناتجة عن المعامل
والم�صانع وم�شاريع الطاقة
ومخلفات ال�صرف ال�صحي.

وك�ش ��ف ع�ضو المجل�س ،النائب الثاني لمحافظ
وا�س ��ط ر�شي ��د البدي ��ري "�سنب ��د�أ بتطبي ��ق
القواني ��ن والتعليم ��ات التي تعن ��ى بالمحافظة
على البيئة وحمايتها من التلوث وهناك قرارات
�ستتخ ��ذ بحق المخالفي ��ن �س ��واء ك�أ�شخا�ص �أو
م�ؤ�س�سات حكومية".
م�ؤك ��د ًا �أن "محطة وا�س ��ط الحرارية والحقول
النفطي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة �ستك ��ون خا�ضع ��ة
للق ��رارات البيئي ��ة ف ��ي ح ��ال �أخل ��ت بال�شروط
و�ستفر�ض عليها غرام ��ات مالية كبيرة بموجب
القواني ��ن الناف ��ذة وت�شم ��ل تل ��ك الق ��رارات
جمي ��ع الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة االخ ��رى مث ��ل
الم�ست�شفيات والم�صانع وغيرها".
ويقول البديري �إن "�إعادة تفعيل مجل�س حماية
وتح�سين البيئة في المحافظة هو لرفع م�ستوى

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

النظاف ��ة وتح�سي ��ن البيئ ��ة ف ��ي عم ��وم مناط ��ق
المحافظ ��ة �سيم ��ا المناط ��ق مكتمل ��ة الخدم ��ات
وتح�سين واقعها بالتع ��اون مع الأهالي للق�ضاء
على الت�شوهات الب�صري ��ة وع�شوائية النفايات
والمخلف ��ات الت ��ي �أخ ��ذت تلق ��ي بظالله ��ا عل ��ى
المواطني ��ن" .و�أو�ض ��ح �أن "المجل� ��س �أ�ص ��در
توجيه ��ات ب�ش� ��أن المرحل ��ة المقبل ��ة م ��ن �أهمها
م�ضاعف ��ة جه ��ود الدوائ ��ر البلدي ��ة لتح�سي ��ن
م�ست ��وى النظاف ��ة واتخ ��اذ ال�سب ��ل والتدابي ��ر
ال�ضروري ��ة الالزم ��ة م ��ن �أج ��ل م ��دن �أنظ ��ف
و�أجمل و�إط�ل�اق حملة لإعادة ت�أهيل الم�ساحات
الخ�ض ��راء و�سط الأحي ��اء ال�سكني ��ة واالهتمام
به ��ا وتنظيفها وت�شجيرها ومن ��ع رمي النفايات
فيها وتغريم المخالفين مع �إطالق حملة ت�شجير
ب�إ�ش ��راف مديرية زراعة وا�سط وم�شاركة ُ�شعب
الب�ستنة بدوائر البلدية في عموم المحافظة".
م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن "الفت ��رة المقبل ��ة �س ��وف ت�شهد
حم�ل�ات لت�شجي ��ر مداخ ��ل الم ��دن واالهتم ��ام
بنظافته ��ا وتقليل ح ��االت التلوث فيه ��ا وو�ضع
خطة لمدة ثالثة �أ�شهر للت�شجير وتنظيم مداخل
المدن و�أن المجل�س لن يتغا�ضى عن المخالفين
�س ��واء م�ؤ�س�س ��ات حكومية �أو مدني ��ة من خالل
تطبيق القوانين والأنظمة بحقهم".
و�أ�ض ��اف "الب ��د م ��ن تفعي ��ل نظ ��ام الغرام ��ات
بحق �أ�صح ��اب المحالت والمطاع ��م والأ�سواق
والمواطني ��ن مم ��ن يت�سبب ��ون بتل ��وث بيئي �أو
ت�ش ��وه ب�صري لل�ش ��وارع �أو الإ�ضرار بم�ستوى
النظاف ��ة �أو عدم التخل�ص م ��ن النفايات بالطرق
النظامي ��ة ،وكذل ��ك بحق من يت�سب ��ب ب�ضرر في
ال�ش ��وارع المخدوم ��ة حديث� � ًا كـ�إه ��دار الماء �أو
الغ�س ��ل الع�شوائي �أو الجزر الع�شوائي �أو رمي
مخلفات البناء �أو �صناع ��ة المطبات الع�شوائية
�أو التجاوز على االر�صفة ب�أي طريقة كانت".
وي�ؤك ��د نائب محافظ وا�سط على " قيام مجل�س
حماي ��ة وتح�سين البيئة بمتابعة التلوث البيئي
الناج ��م عن محط ��ة وا�سط الحراري ��ة والحقول
النفطي ��ة العامل ��ة ف ��ي المحافظة و�س ��وف يتخذ
االج ��راءات القانونية المنا�سب ��ة بحقها في حال
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ت�سجيل مخالفات بيئية ت�ضر بحياة الأ�شخا�ص
وال�سع ��ي ال ��ى التن�سي ��ق م ��ع الجه ��ات المعنية
لإيجاد حلول للحد م ��ن م�صادر التلوث الذي قد
يت�سبب ب�أمرا�ض ل�سكنة المناطق القريبة".
ويزع ��م الكثي ��ر م ��ن ال�س ��كان المحليي ��ن ،جوار
حقل االح ��دب النفطي الواقع في ق�ضاء االحرار
بمحافظة وا�س ��ط ،تعر�ض �أفراد من ا�سرهم الى
�أمرا�ض مختلفة منها �سرطانية وجلدية و�ضيق
ف ��ي التنف�س عن ��د االطفال وكب ��ار ال�سن وظهور
�أعرا� ��ض مختلفة بي ��ن الموا�ش ��ي ،ويقولون �إن
"�سبب ذلك الملوثات البيئية لآبار النفط �إ�ضافة
ال ��ى ح ��رق الغ ��از" .ولج�أ ع ��دد م ��ن الأهالي في
فت ��رات �سابق ��ة الى المحاك ��م لمقا�ض ��اة ال�شركة
ال�صيني ��ة الت ��ي تدي ��ر الحق ��ل بعق ��د �شراكة مع
الجانب العراقي يمت ��د لـ  23عام ًا .وكانت �إدارة
حقل الأح ��دب النفطي قد �أكدت ف ��ي وقت �سابق
لـ(الم ��دى) �أن اال�شكالي ��ات الت ��ي ظه ��رت �أثناء
عملي ��ات حفر الآبار النفطي ��ة ومراحل الت�شغيل
الأولية للحقل انتهت تمام ًا وال وجود لأي خطر
يه ��دد حياة النا� ��س جراء الغ ��ازات المنبعثة من
الحقل حالي ًا" .وبينت �أن تلك الغازات ال عالقة
له ��ا بما ي�شاع م ��ن وجود �أمرا� ��ض �سرطانية �أو
ظه ��ور �إ�صابات جلدية وغي ��ر ذلك من االعرا�ض
الت ��ي يتحدث عنها االهال ��ي بعد ن�صب وت�شغيل
مح ��ارق نموذجي ��ة بموا�صف ��ات عالي ��ة الجودة
�أحكمت ال�سيطرة كلي ًا على تلوث الهواء والتربة
ونفذت تلك المحارق وفق ًا للمتطلبات البيئية.
وي ��رى م ��ن بيئ ��ة وا�س ��ط المهند� ��س �صب ��اح
عبا� ��س القري�شي �أن "�إع ��ادة تفعيل عمل مجل�س
حماي ��ة البيئ ��ة ب ��ات �أم ��ر ًا �ضروري� � ًا ف ��ي ظ ��ل
تنام ��ي ظاه ��رة التل ��وث البيئ ��ي الت ��ي يت�سبب
به ��ا المواط ��ن بط ��رق و�أ�ش ��كال مختلف ��ة دون
مراع ��اة المعايي ��ر والمح ��ددات البيئي ��ة خا�صة
ف ��ي مو�ض ��وع ت�صري ��ف المج ��اري الثقيل ��ة في
نه ��ر دجل ��ة م ��ن دون معالج ��ات" .و�أ�ض ��اف �أن
"الفرق البيئي ��ة المتخ�ص�صة ما�ضية في ر�صد
المخالف ��ات وتوجي ��ه الإن ��ذارات للمخالفي ��ن
كخط ��وة �أولى ومن ثم القي ��ام بفر�ض الغرامات
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المالي ��ة عن ��د تك ��رار المخالف ��ة �أو ع ��دم �إزالتها
و�أن تلك االج ��راءات ت�شم ��ل القطاعين الخا�ص
والحكوم ��ي وال يمك ��ن الت�ساهل م ��ع المخالفين
خا�ص ��ة الم�ؤ�س�س ��ات الحكومية مث ��ل الم�صانع
والم�ست�شفي ��ات ومحط ��ات �إنت ��اج الكهرب ��اء
وحقول النفط".
وك�ش ��ف ع ��ن "قي ��ام الف ��رق المتخ�ص�ص ��ة ف ��ي
مديري ��ة بيئة وا�سط بتنفيذ العديد من الجوالت
الميدانية الى تل ��ك المواقع ومنها حقل الأحدب
النفط ��ي لغر�ض درا�سة الأث ��ر البيئي والوقوف
عل ��ى ال�ضواب ��ط والمح ��ددات لنوعي ��ة اله ��واء
وذلك �إث ��ر �شكاوى وردت من الأهالي والمناطق
القريبة تفيد بظهور �أمرا�ض مختلفة بينهم".
م�شي ��را الى قيام ال�شرك ��ة ال�صينية بتنفيذ جملة
م ��ن االج ��راءات المهم ��ة منه ��ا توفي ��ر مح ��ارق
خا�ص ��ة لغر� ��ض �إج ��راء الفح� ��ص االختب ��اري
الخا� ��ص بالآبار و�إن�شاء محط ��ة ت�سييل وكب�س
الغ ��از المنزل ��ي ما �ساه ��م في تقلي ��ل االنبعاثات
ال�صادرة من مركز ت�صفية النفط و�إن�شاء وحدة
ا�ستخال� ��ص الكبري ��ت للأغرا� ��ض ال�صناعي ��ة
مما �ساه ��م �أي�ض ًا في التخل�ص م ��ن غاز كبريتيد
الهيدروجي ��ن ( )H2Sالذي له �أ�ض ��رار �صحية
كبيرة على المناطق المجاورة �أثناء عملية حرق
الغاز الم�صاحب.
وق ��ال �إن "هن ��اك �إج ��راءات اخرى ت ��م اتخاذها
منه ��ا ن�ص ��ب منظوم ��ة لقيا� ��س نوعي ��ة اله ��واء
وتوفي ��ر وح ��دة معالج ��ة خا�ص ��ة ب�أطي ��ان حفر
الآب ��ار وتدوير ومعالج ��ة ال�سوائل الناتجة بعد
�أن كانت تلك االطيان ترمى من غير معالجة قرب
الآب ��ار كذلك توفير مخازن نظامية لخزن المواد
الكيماوية الم�ست ��وردة بعد �أن كانت تلك المواد
تخزن في �ساحات مك�شوفة.
وخت ��م حديث ��ه بالقول �إن "مديري ��ة بيئة وا�سط
قامت وبالتعاون م ��ع مركز الوقاية من اال�شعاع
في بغ ��داد ب�إج ��راء التقييم البيئي م ��ن الناحية
اال�شعاعي ��ة لكاف ��ة مواقع حقل االح ��دب النفطي
و�أن جمي ��ع الق ��راءات كان ��ت �ضم ��ن الخلفي ��ة
اال�شعاعية الطبيعية".

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 ( )5082ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )9كانون الأول 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

الكرد :من يقف �ضد قوات
الإقليم �شريك "داع�ش"
والهجمات ذات �صبغة �سيا�سية

الكاظم��ي يح�� ّرك "البي�شمرك��ة" يف املناط��ق املتنازع
عليها رغم "فيتو الف�صائل"
�شريك ��ة تنظي ��م داع� ��ش وترف�ض ا�ستق ��رار تلك
املناطق".
وقت ��ل م�سلح ��ون م�س ��اء الثالث ��اء جندي�ي�ن من
اجلي� ��ش يف ق�ضاء الدب� ��س جنوبي كركوك ،يف
احدث هج ��وم يف املناطق الواقع ��ة بني االقليم
واحلكومة االحتادية.
وكان ��ت  3هجم ��ات �سابقة يف كرك ��وك ت�سببت
مبقت ��ل  4م ��ن "البي�شمرك ��ة" وا�صاب ��ة واح ��د
م ��ن تل ��ك الق ��وات ،ا�ضاف ��ة اىل تهج�ي�ر وحرق
قري ��ة اللهيب ��ان .وي�ش ��كك املر�ش ��ح الفائ ��ز ع ��ن
كرك ��وك بطبيعة تلك الهجم ��ات ،ومي�ضي قائال:
"ه ��ذه احل ��وادث غريبة وتعط ��ي انطباعا بان
وراءه ��ا اهداف ��ا �سيا�سي ��ة ،حي ��ث املناطق التي
تتم مهاجمته ��ا ال توجد فيه ��ا حوا�ضن للتنظيم
وهي ذات اغلبية كردية" .وي�ؤكد عبدالله "قرب
انط�ل�اق حملة ع�سكرية وا�سع ��ة تعقبها عمليات
انت�ش ��ار وتن�سي ��ق ب�ي�ن اجلي� ��ش والبي�شمرك ��ة
للق�ض ��اء عل ��ى امل�سلح�ي�ن ومن ��ع تك ��رار تل ��ك
احل ��وادث" .ويعي� ��ش نح ��و ملي ��ون ك ��ردي يف
منطق ��ة تبلغ م�ساحته ��ا نحو  37ال ��ف كم وهي
املناطق املتنازع عليها ،ويحتاج ت�أمينها انت�شار
القوات االمنية على �شريط طوله  1000كم.

انطلقت عمليتان م�شتركتان بين الجي�ش
و"البي�شمركة" في �شمال بغداد لحظة و�صول
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي الى اربيل.
وتبدو هذه العمليات هي تمهيد لحملة وا�سعة بين
الطرفين لإنهاء بقايا "داع�ش" مع ارتفاع وتيرة
الهجمات التي ا�ستهدفت "البي�شمركة" على وجه
الخ�صو�ص.
 بغداد /متيم احل�سن
وارتفع عدد �ضحاي ��ا �سل�سلة الهجمات االخرية
على املواق ��ع الع�سكرية اىل نح ��و  40بني قتيل
وجريح ،احدثها هجوم يف جنوب كركوك.
وتدور �شك ��وك حول �أ�سب ��اب ت�صاعد الهجمات
م�ؤخ ��را يف مناط ��ق ال يوج ��د فيه ��ا للتنظي ��م
م�ؤي ��دون ،ب ��ل يو�ص ��ف اغل ��ب ال�س ��كان هن ��اك
ب�أع ��داء "داع� ��ش وق ��د ي�سب ��ب باملقاب ��ل حترك
"البي�شمرك ��ة" يف املناط ��ق الواقع ��ة خ ��ارج
كرد�ست ��ان رف�ضا م ��ن بع�ض الق ��وى ال�سيا�سية
الت ��ي تخ�شى العودة اىل م ��ا قبل �أحداث خريف
.2017
الكاظمي يف القرية التي �سقطت
بيد "داع�ش"
و�أكد رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،ام�س،
ع ��دم وجود م ��ا ي�سمى ببيئ ��ة �آمن ��ة �أو حا�ضنة
للإره ��اب ،فيم ��ا ا�ش ��ار اىل انه ال جم ��ال لعودة
داع�ش مهما حاولت فلوله املهزومة.
وجاء ذل ��ك بعد وقت ق�صري م ��ن و�صول رئي�س
ال ��وزراء اىل خمم ��ور ،جن ��وب اربي ��ل ،والت ��ي
�شه ��دت اال�سب ��وع املا�ض ��ي  3هجم ��ات ادت اىل
مقت ��ل وج ��رح  17اغلبه ��م م ��ن "البي�شمرك ��ة"
ا�ضافة اىل مدنيني.
وق ��ال الكاظم ��ي يف كلم ��ة ل ��ه خ�ل�ال اجتم ��اع

�أمني مو�سع م ��ع القيادات الأمني ��ة من اجلي�ش
وال�شرطة والبي�شمركة يف مقر املحور ال�ساد�س
بق�ض ��اء خمم ��ور "نتواجد الي ��وم للوقوف على
اخلطط الأمني ��ة املو�ضوعة ملواجهة التهديدات
الإرهابية وعدم تكرارها".
و�أ�ضاف �أن "قواتن ��ا الأمنية متنا�سقة ومت�آلفة،
وقوية ،وتعم ��ل يد ًا بيد يف مواجه ��ة الإرهاب،
ولي� ��س هناك م ��ا ي�سمى ببيئة �آمن ��ة �أو حا�ضنة
للإره ��اب" .وزار رئي�س الوزراء قرية اللهيبان
القريب ��ة من خممور التي تعر�ضت قبل ايام اىل
هجوم�ي�ن ،ت�سببا ب�إح ��راق  16من ��زال وتهجري
كل ال�س ��كان .وكان الكاظم ��ي قد و�صل يف وقت
مبك ��ر من �صباح االربع ��اء اىل اربيل على ر�أ�س
وف ��د ع�سكري ،والتقى م ��ع رئي�س حكومة اقليم �شرقي حمافظة كركوك".
كرد�ستان م�سرور بارزاين.
وقب ��ل ذلك بوقت ق�ص�ي�ر اعلن ��ت اخللية اطالق
عملي ��ات بح ��ث وتفتي� ��ش عل ��ى ط ��ول احل ��دود
بدء العمليات امل�شرتكة
الفا�صل ��ة ب�ي�ن القطع ��ات االحتادي ��ة م ��ع اقلي ��م
وبع ��د �ساعات من و�صول ��ه �أعلنت خلية الإعالم كرد�ستان يف اطراف ق�ضاء خانقني وكفري.
الأمن ��ي ،الأربع ��اء ،ع ��ن انط�ل�اق عملي ��ة �أمنية وذكرت اخللية يف بيان ان "قيادة عمليات دياىل
م�شرتكة �شرقي حمافظة كركوك.
قد �شرعت� ،صباح اليوم (ام�س) ،وبتن�سيق عال
وذك ��رت اخللية يف بي ��ان ،انه "به ��دف جتفيف م ��ع قيادت ��ي املح ��ور االول والث ��اين يف قوات
مناب ��ع الإره ��اب ومالحق ��ة عنا�ص ��ر ع�صاب ��ات البي�شمركة بتنفي ��ذ عمليات بحث وتفتي�ش على
داع�ش وتطهري الأرا�ضي ،انطلقت قطعات املقر طول احلدود الفا�صلة ب�ي�ن القطعات االحتادية
املتق ��دم لقي ��ادة العمليات امل�شرتك ��ة يف كركوك مع اقلي ��م كرد�ست ��ان العراق يف اط ��راف ق�ضاء
واملحوري ��ن الثال ��ث والراب ��ع يف البي�شمرك ��ة خانقني وكفري وعلى بعد �ضفتي نهر دياىل".
وجهاز مكافحة الإرهاب ،بعملية امنية م�شرتكة وا�ض ��اف البي ��ان ان "ق ��وة م ��ن جه ��از مكافحة

االرهاب باال�شرتاك مع قوات خا�صة من حر�س
االقلي ��م نفذت عمليات يف املناطق ذات االهتمام
االمن ��ي امل�ش�ت�رك ب�إ�سن ��اد من ط�ي�ران اجلي�ش
والقوة اجلوية وطريان التحالف الدويل".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ان "ه ��ذه العملي ��ة ت�أتي يف
اط ��ار التن�سي ��ق والعمل امل�شرتك ال ��ذي ت�شرف
عليه قي ��ادة العمليات امل�شرتك ��ة لتطهري مناطق
االهتم ��ام االمني امل�شرتك م ��ن تواجد ع�صابات
داع�ش الإرهابية".
من عطل اتفاقية املراكز الأمنية؟
وكان ��ت حكومت ��ا بغ ��داد واربيل ق ��د �أعلنتا قبل
� 7أ�شه ��ر على بدء عمل املراك ��ز الأمنية اخلم�سة

الكاردينال �ساكو :املحا�ص�صة الطائفية العقبة
الرئي�سة �أمام الدميقراطية و�سبب تف�شي الف�ساد
 ترجمة /حامد احمد

ي�سعى امل�سيحيون يف العراق
اىل ان يكونوا جزءا فاعال
من الن�سيج االجتماعي
العام للبلد يف وقت ما يزال
فيه النهج ال�سيا�سي مييل
اىل دعوات املحا�ص�صة
الطائفية ،حيث ي�شكل
امل�سيحيون اقلية ،مما ي�شكل
ذلك حتديا لكل من العملية
الدميقراطية والتالحم
االجتماعي يف البلد.

وي�ش�ي�ر موق ��ع ،كاثولي ��ك �آ�س ��يا ني ��وز
االخب ��اري ،اىل ان الكاردين ��ال لوي� ��س
روفائي ��ل �س ��اكو بطري ��رك الكني�س ��ة
الكاثوليكي ��ة الكلداني ��ة ،كان وم ��ا يزال من

املعار�ض�ي�ن ال�شديدي ��ن للعقلي ��ة الطائفي ��ة.
حي ��ث انتقد نظام املحا�ص�صة ،الكوتا ،الذي
ادخ ��ل للع ��راق بعد الع ��زو الأمريك ��ي للبلد
بينم ��ا مت يف  30ت�شري ��ن الث ��اين املا�ض ��ي
االنتهاء من �إعادة فرز الأ�صوات النتخابات
 10ت�شرين الأول.
وا�ستنادا اىل الكاردينال �ساكو ،فان العائق
الرئي� ��س للعملية الدميقراطي ��ة هي العقلية
الطائفية ،والتي انعك�س ��ت يف نظام الكوتا
الذي مبوجبه يتم توزيع املقاعد االنتخابية
يف الربمل ��ان عل ��ى �أ�س� ��س عرقي ��ة ديني ��ة
طائفية ،ف�ضال ع ��ن املنا�صب يف امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة .وق ��ال �ساك ��و يف ر�سال ��ة بعثها
للح ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،ال ��ذي عق ��د
م�ؤمتره م�ؤخ ��را ،ان الطائفية تغذي الف�ساد
والفقر والبطالة واالمية.
وا�ستن ��ادا لإح�صائي ��ة م ��ن البطريركي ��ة
الكلدانية فان تع ��داد امل�سيحيني يف العراق
انخف� ��ض اىل اق ��ل م ��ن � 500,000شخ�ص.
وان خم�س ��ة مقاع ��د فقط م ��ن جمموع 329
مقع ��دا برملانيا ،يف بل ��د تعداده �أكرث من 40
ملي ��ون ن�سم ��ة ،ق ��د ذهب ��ت للم�سيحيني من
جمموع ت�سعة مقاعد خ�ص�صت للأقليات.
وق ��ال �ساكو يف ت�صريح ل ��ه م�ؤخرا ردا اىل
تعر� ��ض دار اح ��د امل�سيحي�ي�ن ال�ساكنني يف
مدين ��ة العمارة لهج ��وم بعبوت�ي�ن نا�سفتني

دون حدوث ا�ض ��رار ب�شرية "االعتداء خلق
رعب ��ا ل ��دى العائلة ول ��دى امل�سيحيني الذين
عانوا االمرين منذ  2003اىل اليوم".
و�أ�ض ��اف بقوله "كان ع ��دد امل�سيحيني يربو
عل ��ى املليون والن�ص ��ف ،واليوم تقل�ص اىل
اقل م ��ن � 500ألف .ترى من �س� ��أل عنا وعن
معاناتنا ونحن مواطنون من اهل البلد؟".
وعندم ��ا اجت ��اح تنظيم داع� ��ش املو�صل يف
حزي ��ران  2014فر� ��ض م�سلح ��و التنظي ��م
ثالثة خيارات على ابناء الطائفة امل�سيحية،
اعتن ��اق اال�س�ل�ام �أو دف ��ع اجلزي ��ة او ت ��رك
الب�ل�اد .وان اكرثه ��م ركن ��وا اىل اخلي ��ار
الثال ��ث وغ ��ادروا البالد باع ��داد غفرية بعد
تعر�ضه ��م للقت ��ل واالختط ��اف واال�ضطهاد
على يد التنظيم الإرهابي.
خ�ل�ال حقب ��ة الت�سعيني ��ات كان تع ��داد
امل�سيحيني يف الع ��راق يتجاوز  1.5مليون
ن�سمة ما ي�ش ��كل  %3من نفو�س العراق .هذا
الرق ��م تناق�ص كث�ي�را بعد الغ ��زو الأمريكي
للع ��راق ع ��ام  2003وبع ��د اجتي ��اح تنظيم
داع� ��ش مل�ساح ��ات وا�سع ��ة من الع ��راق عام
 .2014ويذك ��ر ان اعداده ��م االن دون
الـ� 500,000شخ�ص.
اغل ��ب امل�سيحي�ي�ن ،الذي ��ن يت�ألف ��ون من 14
طائف ��ة ،يتواج ��دون يف بغ ��داد ومناط ��ق
�سه ��ل نين ��وى و�إقلي ��م كرد�ست ��ان .وي�ش ��كل

الكلداني ��ون الن�سب ��ة الأك�ب�ر منه ��م بحدود
 %80وهم �شركاء م ��ع الكني�سة الكاثوليكية
الروماني ��ة .وي�ش ��كل ال�سرياني ��ون %10
م ��ن تع ��داد امل�سيحي�ي�ن العراقي�ي�ن� ،أم ��ا
الآ�شوري�ي�ن ،الذي ��ن يتبع ��ون الكني�س ��ة
اال�شوري ��ة ال�شرقي ��ة ،فت�ش ��كل ن�سبته ��م %5
م ��ن امل�سيحي�ي�ن .رغ ��م ان العن ��ف الطائفي
ق ��د انح�س ��ر وتراج ��ع يف البالد ،ف ��ان نظام
املحا�ص�ص ��ة قد ت�سبب ب�ض ��رر دائم وطم�س
الوحدة الوطنية بني العراقيني.
وكان الع ��راق قد اج ��رى انتخاب ��ات مبكرة
يف  10ت�شري ��ن الأول قب ��ل موعده ��ا املقرر
يف �أيار  2022وذل ��ك تلبية لطلب حمتجني
انطلق ��وا بتظاه ��رات �ض ��د ف�س ��اد حكوم ��ي
وانع ��دام خدم ��ات يف ع ��ام  .2019ولك ��ن
نتائج االنتخابات قد ت�أخ ��ر �إقرارها وكذلك
ت�أخري ت�شكيل احلكومة ب�سبب عملية �إعادة
الف ��رز الي ��دوي املطول ��ة الت ��ي طالب ��ت بها
اط ��راف خا�س ��رة يف االنتخاب ��ات الدعائها
بحدوث تزوير وتالعب باال�صوات.
عملية ت�شكيل احلكومة غالبا ما تكون عملية
مطولة يف الع ��راق حيث تتطلب مفاو�ضات
ب�ي�ن كت ��ل و�أح ��زاب خمتلف ��ة م ��ن اط ��راف
�شيعي ��ة و�سني ��ة وكردية .وم ��ن املتوقع ان
ت�ستغرق هذه العملية عدة ا�شهر.
عن كاثوليك �آ�سيا نيوز

امل�شرتك ��ة يف املناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا ،لك ��ن
لأ�سباب غري وا�ضحة مل تفعّل.
ويطال ��ب �شاخوان عبد الل ��ه النائب ال�سابق عن
احلزب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين بـ"التحقيق"
يف ال�شخ� ��ص او اجله ��ة الت ��ي "منع ��ت تنفي ��ذ
االتفاقي ��ات" .ويع ��ود تاري ��خ االتف ��اق اىل عام
 2020يف عه ��د حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي
امل�ستقيلة ،فيم ��ا تعرت�ض قوى �شيعية وف�صائل
عل ��ى اي حت ��رك لـ"البي�شمرك ��ة" خ ��ارج حدود
اقليم كرد�ستان.
ويق ��ول عبد الل ��ه وهو مر�شح فائ ��ز عن كركوك
�ضم ��ن احل ��زب الدميقراط ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع
(املدى)" :اي جهة متنع حترك البي�شمركة فهي

خروج القوات الأمريكية
من جهته يق ��ول اثيل النجيف ��ي حمافظ نينوى
ال�ساب ��ق ان "خ ��روج الق ��وات االمريكي ��ة م ��ن
العراق �سيزيد من ن�شاط داع�ش ب�سبب ان جزءا
م ��ن منظومة مكافح ��ة التنظيم تعتم ��د على تلك
القوات" .وتهدد جماعات �شيعية بحمل ال�سالح
اذا مل تخرج القوات االمريكية من العراق نهاية
العام احل ��ايل .وي�ضيف النجيف ��ي ان "�سيا�سة
مواجه ��ة التنظي ��م يف بع� ��ض املناط ��ق تقودها
ح�شود ،وهذه احل�ش ��ود متقاطعة مع كرد�ستان
وال تهت ��م كث�ي�را للمناط ��ق الواقعة ب�ي�ن الإقليم
واحلكومة االحتادية".
ويدع ��و النجيف ��ي اىل تو�سيع �سيا�س ��ة تطويع
�أبناء تلك املناط ��ق يف املنظومة االمنية وزيادة
الثقة بال�سكان املحليني.

هجمات داع�ش ..تقارب بني اجلي�ش
والبي�شمركة ملالحقة اخلاليا النائمة

املدى� /سيف عبداهلل
يف الوق ��ت ال ��ذي ت�شهد فيه الب�ل�اد جتاذب ��ات �سيا�سية،
يعمل تنظيم "داع�ش" االرهابي على ا�ستغالل الفراغات
الأمنية يف بع�ض املناطق ل�شن هجمات عدة على القوات
املرابطة هناك.
�أ�سباب وحلول
اخلب�ي�ر الأمن ��ي فا�ضل �أبو رغي ��ف ك�شف ع ��ن الأ�سباب
الت ��ي �أدت �إىل زي ��ادة الهجم ��ات الداع�شي ��ة م�ؤخ ��ر ًا يف
�شم ��ايل العراق� .أب ��و رغيف ويف حديث ل� �ـ (املدى) قال
�إن "الأ�سب ��اب هي تعميق التن�سيق ب�ي�ن املركز واالقليم
ووج ��ود فراغ ��ات �أمني ��ة ،وا�ستغ�ل�ال تنظي ��م داع� ��ش
لبع� ��ض الفراغات ما جعلها �ساح ��ة ومقر ًا وممر ًا لن�شاط
التنظيم".
و�أ�ض ��اف �أن "الأ�سب ��اب الأخ ��رى ه ��ي غي ��اب ال ��دور
اال�ستخباري يف تلك املناطق ب�سبب عدم وجود تفاهمات
ل�شغ ��ل الفراغات فيها ،ما �سب ��ب ت�شجيع ًا للتنظيم للقيام
بعمليات بهدف رفع ال ��روح املعنوية لأتباعه امل�شردين،
والإيحاء لهم ب�أنه ال يزال حي ًا".
و�أو�ض ��ح �أبو رغيف� ،أن "احلل ��ول لإنهاء هذه الهجمات
ه ��ي ردم امل�ساف ��ات وامل�ساح ��ات املرتوك ��ة ،وا�ستحداث
قي ��ادات عملي ��ات م�شرتكة بني املرك ��ز والإقليم ،وتفعيل
اجلهد اال�ستخب ��اري ودعم اجلهد املعلوماتي ،ف�ض ًال عن
ت�سي�ي�ر طلعات جوية من ال ��درون ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع
كامريات حرارية حممولة على �أبراج متنقلة".
ولف ��ت �إىل �أن "احللول الأخرى ه ��ي �إعادة العمل بنظام
املختاري ��ن ،واال�ستفادة من املوارد الب�شرية يف املناطق
ذات الطبيعة اجلغرافية املعقدة".

الداع�شي ��ة هو ما جرى من عملي ��ة م�شرتكة بني اجلي�ش
والبي�شمركة يف مناطق حمافظة دياىل".
و�أ�ض ��اف زنكن ��ة" ،م ��ن امله ��م ج ��د ًا ر�ؤي ��ة ه ��ذه العملية
امل�شرتك ��ة ،ك ��ون اجلي�ش العراقي لدي ��ه الت�سليح القوي
وقوات البي�شمركة لديها اخلربة يف القتال بني اجلبال".
و�أو�ض ��ح زنكنة� ،أن "اخلط ��وة الثانية تكمن يف تطبيق
االتفاقي ��ات الأمني ��ة ب�ي�ن املرك ��ز والإقلي ��م" ،مبين� � ًا �أن
"داع�ش ال يتمركز يف كرميان وخممور وح�سب بل يف
مناطق �أخرى".
ولف ��ت �إىل ان "هن ��اك اتفاق� � ًا يتعلق ب�سنج ��ار وكركوك
يج ��ب �أن يفع ��ل ويدخ ��ل حي ��ز التنفي ��ذ وان ال تنتظ ��ر
احلكومتان �أية �آراء من بع�ض اجلهات".

ت�أكيد على م�ضاعفة اجلهود
ويف ه ��ذه الأثن ��اء� ،أك ��د القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة،
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ام� ��س
خ�ل�ال لقائ ��ه رئي� ��س حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان م�سعود
ب ��ارزاين� ،أهمي ��ة م�ضاعفة اجله ��ود وتعزي ��ز التن�سيق
بني البي�شمركة واجلي�ش العراقي الجتثاث الإرهاب من
جذوره.
وذك ��ر بي ��ان �صادر ع ��ن حكوم ��ة الإقلي ��م� ،أن "الكاظمي
برفق ��ة وفد كبري �ضم وزير الدفاع وعدد ًا من الع�سكريني
و�صلوا �إىل �أربيل ،وكان يف ا�ستقباله بارزاين يف مطار
املدينة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الكاظم ��ي وب ��ارزاين ،تباحث ��ا
ح ��ول التط ��ورات وامل�ستج ��دات يف الع ��راق بعد جناح
االنتخاب ��ات النيابية" ،م�شري ًا �إىل �أن ��ه "مت الت�أكيد على
�أهمية حتقيق اال�ستقرار والنهو�ض بالواقع االقت�صادي
وح ��ل امل�ش ��اكل العالقة ب�ي�ن �إقليم كرد�ست ��ان واحلكومة
االحتادية على �أ�سا�س الد�ستور".
خطوتان لإنهاء الهجمات
وكان تنظي ��م داع� ��ش قد �شن العديد م ��ن الهجمات خالل
القي ��ادي يف احل ��زب الدميقراط ��ي حمم ��د زنكن ��ة �أك ��د الأي ��ام املا�ضي ��ة ،يف املناط ��ق الت ��ي تتمرك ��ز به ��ا قوات
ل� �ـ (امل ��دى) �أن "اخلط ��وة الأوىل للح ��د م ��ن الهجم ��ات البي�شمركة ،ما �أ�سفر عن ا�ست�شهاد و�إ�صابة العديد منهم.
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ك�شفوا عن خطة لإعادة بناء  15مدر�سة يف الرفاعي

م�س�ؤولون ونا�شطون يدعون �إىل تخ�صي�ص �أموال البرتو دوالر لتمويل م�شاريع �سرتاتيجية كبرية
 ذي قار /ح�سني العامل

دعا م�س�ؤولون ونا�شطون
يف حمافظة ذي قار اىل
تخ�صي�ص اموال البرتو دوالر
لتمويل م�شاريع �سرتاتيجية
كبرية بدال من امل�شاريع
ال�صغرية ،وفيما دعوا اىل
املزيد من ال�شفافية يف انفاق
اموال القطاع النفطي ،ك�شفوا
عن خطة لإعادة بناء 15
مدر�سة يف ق�ضاء الرفاعي
�شمال النا�صرية.

وي ��رى امل�ش ��اركون يف ن ��دوة �ش ��فافية
املنافع االجتماعية وتخ�صي�صات البرتو
دوالر التي اقامها مركز متكني للم�شاركة
وامل�س ��اواة عل ��ى قاع ��ة �سومري ��ون
بالنا�صرية وح�ضرها معاون حمافظ ذي
قار لل�ش� ��ؤون االدارية في�ص ��ل ال�شريفي
وم�ست�ش ��ار املحافظ ل�ش� ��ؤون املواطنني
حي ��در �سع ��دي وممثلني ع ��ن �شركة نفط
ذي ق ��ار ونا�شط�ي�ن واعالمي�ي�ن مهتمني
بالقط ��اع النفط ��ي ان "م�شاري ��ع القطاع
النفط ��ي املمول ��ة م ��ن ام ��وال الب�ت�رو
دوالر واملناف ��ع االجتماعي ��ة بحاجة اىل
املزي ��د م ��ن ال�شفافي ��ة والتخطي ��ط يف
جمال توزي ��ع املوارد النفطي ��ة اخلا�صة
باملحافظ ��ات" ،م�شددي ��ن عل ��ى "اهمي ��ة
ت�شكي ��ل جل ��ان م�شرتك ��ة م ��ن احلكوم ��ة
املحلي ��ة ودوائ ��ر وزارة النف ��ط لغر� ��ض
حتديد �أولويات امل�شاريع".
و�شدد امل�شاركون بالندوة على "�ضرورة
االبتع ��اد عن التقاطع ��ات بني احلكومات
املحلي ��ة وال�شركات النفطي ��ة وان يكون

هن ��اك تكام ��ل ب�ي�ن جمي ��ع االط ��راف مع
تفعي ��ل الدور الرقاب ��ي ملنظمات املجتمع
املدين عل ��ى االداء احلكومي يف القطاع
النفط ��ي" ،منوه�ي�ن اىل ان "االي ��رادات
النفطية اخلا�ص ��ة بالبرتو دوالر مازالت
تذهب اىل م�شاريع �صغرية وغري مهمة".
وحتت�س ��ب خم�ص�ص ��ات الب�ت�رودوالر
باعتماد ن�سبة  5باملئة من �إيرادات النفط
اخلام املنتج يف املحافظة� ،أو  5باملئة من
�إي ��رادات النفط اخلام املكرر يف م�صايف
املحافظة� ،أو  5باملئ ��ة من �إيرادات الغاز
الطبيع ��ي املنت ��ج يف املحافظ ��ة املعنية،
فيم ��ا تك ��ون النفق ��ات االجتماعي ��ة م ��ن
م�ساهمات تقدمها �شركات النفط العاملية
العامل ��ة يف ال�صناع ��ات ال�ستخراجي ��ة
�إىل اجلمه ��ور ،حتدي ��د ًا يف املناط ��ق
املحيط ��ة بحق ��ول النف ��ط ،والت ��ي تت�أثر
�سلب� � ًا ب�أن�شط ��ة القط ��اع اال�ستخراج ��ي.
وتق ��دم ه ��ذه امل�ساهمات به ��دف حت�سني
م�ستوى املعي�شة والرفاهية االقت�صادية
واالجتماعية للمناطق املت�أثرة.

ودع ��ا امل�شارك ��ون بالن ��دوة اىل "تبن ��ي
خطة �سرتاتيجية لإن�شاء م�شاريع كبرية
كمدين ��ة طبي ��ة او مراك ��ز تخ�ص�صية �أو
من�ش� ��آت �سياحي ��ة وثقافي ��ة يف املناط ��ق
املت�ض ��ررة م ��ن ال�صناع ��ات النفطي ��ة او
املناطق املجاورة لها".
وا�ش ��ار امل�شارك ��ون اىل ان "ال�ش ��ركات
النفطي ��ة مازالت تعمل يف بيئة وظروف
غ�ي�ر �آمن ��ة فه ��ي غالب ��ا م ��ا تخ�ض ��ع اىل
�ضغ ��وط الع�شائ ��ر وال�س ��كان املحلي�ي�ن
والعاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل" ،م�ؤكدي ��ن ان
"بيئ ��ة العم ��ل مازال ��ت غ�ي�ر م�ستق ��رة
وتتطلب املزي ��د من التع ��اون بني جميع
االطراف احلكومية واملجتمعية".
وم ��ن جانب ��ه ا�ش ��ار مع ��اون حمافظ ذي
قار لل�ش� ��ؤون االدارية في�ص ��ل ال�شريفي
اىل ان "العم ��ل ب�ي�ن الدوائ ��ر احلكومية
العامل ��ة باملحافظ ��ة ينبغ ��ي ان يك ��ون
تكاملي ��ا" ،مبين ��ا ان "�آلية انف ��اق اموال
املناف ��ع االجتماعية من قب ��ل �شركة نفط
ذي قار مازالت غري وا�ضحة".

وا�ست ��درك ال�شريفي خ�ل�ال الندوة التي
ح�ضرتها (امل ��دى) ان "احلكومة املحلية
ت�سلم ��ت طيل ��ة االع ��وام املن�صرم ��ة 43
ملي ��ار دين ��ار م ��ن تخ�صي�ص ��ات الب�ت�رو
دوالر وخ�ص�صته ��ا لإن�ش ��اء م�شروع�ي�ن
حيوي�ي�ن من بينهم ��ا طري ��ق نا�صرية –
جباي�ش".
فيم ��ا ا�شار الباحث يف مركز متكني فالح
ن ��وري اىل ان "اجم ��ايل التخ�صي�ص ��ات
املالية الت ��ي اطلقتها احلكومة االحتادية
م ��ن ام ��وال الب�ت�رو دوالر للمحافظ ��ات
النفطي ��ة ال ي�شكل �س ��وى  26باملئة وهذا
خرق قان ��وين" ،وت�ساءل "هل ان اموال
املناف ��ع االجتماعية الت ��ي ح�صلت عليها
املحافظات ت ��وازي اال�ضرار التي حلقت
باملناطق النفطية؟".
و�ش ��دد ن ��وري عل ��ى اهمي ��ة التقي ��د
با�ستحق ��اق املحافظ ��ات م ��ن امل ��وارد
النفطي ��ة ومراعاة حاجته ��ا من امل�شاريع
التي تعو�ضها ع ��ن اال�ضرار الناجمة عن
ال�صناعات اال�ستخراجي ��ة" ،م�ؤكدا على

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اجلامعة العراقية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اجلامعة العراقية

تعلن رئاسة اجلامعة العراقية عن اجراء املزايدة العلنية اخلاصة بإيجار كشك املرطبات
التابع لرئاسة اجلامعة وفقا ً لقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013املعدل
وحسب الشروط فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة قسم الشؤون
اإلدارية واملالية في االعظمية لغرض دفع مبلغ ش��راء ش��روط املزايدة والبالغ ()75.000
خمسة وسبعون ألف دينار عراقي ومراجعة شعبة العقود احلكومية لتسليم الوصل
واس��تالم الش��روط مس��تصحبني معهم التأمينات القانونية والبالغ��ة ()1.800.000
مليون وثمامنائة ألف دينار عراقي وس��تجري املزايدة في الس��اعة ( )9التاس��عة صباحا ً
من يوم اخلميس املصادف  2021/12/16في شعبة العقود احلكومية ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة أجور اخلدمة والبالغة ( )%2من مبلغ اإلحالة.

تعلن رئاس��ة اجلامع��ة العراقية ع��ن اجراء املزاي��دة العلنية اخلاص��ة بإيجار مكتبة
االستنس��اخ التابع��ة لكلية الطب وفق��ا ً لقانون بيع وايجار أم��وال الدولة رقم ()21
لس��نة  2013املعدل وحسب الش��روط فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية
مراجعة الش��عبة املالية في الكلية لغرض دفع مبلغ ش��راء ش��روط املزايدة والبالغ
( )50.000خمس��ون أل��ف دينار عراقي ومراجعة ش��عبة العقود احلكومية لتس��ليم
الوصل واس��تالم الش��روط مس��تصحبني معه��م التأمين��ات القانوني��ة والبالغة
( )1.000.000مليون دينار عراقي وس��تجري املزايدة في الس��اعة ( )9التاسعة صباحا ً
م��ن يوم االحد املصادف  2022/1/9في ش��عبة العقود احلكومية ويتحمل من ترس��و
عليه املزايدة أجور اخلدمة والبالغة ( )%2من مبلغ اإلحالة.
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حمافظة ذي قار
ق�سم العقود احلكومية

رئا�سة اجلامعة

رئا�سة اجلامعة

املناق�صة :رقم ( )28ل�سنة � 2021ضمن خطة تنمية االقاليم 2021
�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مش��روع (اخلط الناقل ملشروع ماء
الدواية س��عة  1000م / 3سا) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2021واستنادا ً لتعليمات
تنفي��ذ العق��ود احلكومية رق��م ( )2لس��نة  2014املعدلة الص��ادرة م��ن وزارة التخطيط
والضواب��ط امللحقة بها وتعليم��ات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لع��ام  .2019ان وثيقة
الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد
الوطنية وس��يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات
(الوثائق القياس��ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها
كما هو محدد في النش��رة التوضيحية الصادرة م��ن االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول
املؤهلة).
وبإم��كان مقدمي العطاءات ش��راء وثائق العطاء باللغة العربي��ة بعد تقدمي طلب حتريري
إل��ى العنوان احمل��دد بالتعليم��ات ملقدمي العطاء أن اس��لوب الدفع س��يتم مبوجب وصل
ش��راء يقطع من قبل قسم حسابات املش��اريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر
اخلاص باالجابات على استفس��ارات املش��اركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا ً من
يوم (اخلميس) املصادف  2021/12/9في بناية (بلديات ذي قار) فعلى الراغبني من الش��ركات
واملقاول�ين العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والش��ركات
العربي��ة واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قس��م العقود احلكومية حملافظة ذي
قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما ً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر
ازاءه) غي��ر قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للش��ركات العراقية غير
نافذة وأوراق التس��جيل للش��ركات االجنبية عند ش��راء العطاء على ان يتضمن العطاء
املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :املدرجة في اجلدول أدناه:
ب -املتطلبات املالية:
أوالً :املوارد املالية (السيولة النقدية) – كما مدرج في اجلدول أدناه:
د -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتش��مل (جنس��ية الش��ركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم
يتم ادراج الش��ركة املقدمة في القائمة الس��وداء ،الش��ركات اململوكة للدولة (ان تثبت
انها مس��تقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وف��ق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا ً إلى قرار صادر من قبل
االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثاني �اً :عدم ممانعة (نس��خة أصلية  +نس��خة مص��ورة) ونافذة صادرة م��ن الهيئة العامة
للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية
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العدد340 :
التاريخ2021/12/5 :

رفم
املناق�صة

"�ضرورة تفعيل مقرتح ان�شاء �صندوق
خا� ��ص ب�أم ��وال الب�ت�رو دوالر عل ��ى ان
يعتمد معايري ال�شفافية يف برامج انفاق
االموال".
وخل� ��ص نوري اىل الق ��ول ان "الرثوات
وال�سلط ��ة حينم ��ا تكون ��ان بي ��د واحدة
ي�ست�ش ��ري الف�س ��اد" ،داعي ��ا اىل توزي ��ع
امل�س�ؤولي ��ات وتفعي ��ل امل�ؤ�س�س ��ات
الرقابي ��ة مب ��ا ي�ضمن احلف ��اظ على املال
العام من �آفة الف�ساد.
وب ��دوره ك�ش ��ف رئي� ��س جلن ��ة املناف ��ع
االجتماعي ��ة يف �شركة نف ��ط ذي قار علي
كرمي الرم�ضاين عن "خطة لهدم واعادة
بن ��اء  15مدر�س ��ة يف ق�ض ��اء الرفاع ��ي
�ضمن م�شاريع خط ��ة املنافع االجتماعية
امل�ستقبلية" ،م�شريا اىل ان " 40مدر�سة
م ��ن مدار�س الق�ضاء املذك ��ور الذي ي�ضم
حقل الغراف النفطي بحاجة اىل �صيانة
وت�أهيل وان هن ��اك  24الف طالب بدون
مدار�س نظامية يف الق�ضاء املذكور".
وا�ش ��ار الرم�ضاين خ�ل�ال الندوة اىل ان

"احلكومة املحلية منذ عام  2015وحتى
 2020هي من حت ��دد اولويات امل�شاريع
املطل ��وب تنفيذه ��ا م ��ن ام ��وال املناف ��ع
االجتماعي ��ة" ،الفت ��ا اىل ان "املجل� ��س
املحل ��ي يف الق�ضاء يرفع طلبا بامل�شاريع
املطلوب ��ة اىل ادارة املحافظ ��ة والأخرية
بدوره ��ا ترفعها اىل �شرك ��ة نفط ذي قار
التخاذ االجراء املطلوب".
وتع ��د الن ��دوة التي نظمه ��ا مركز متكني
ح ��ول �شفافي ��ة املناف ��ع االجتماعي ��ة
وتخ�صي�صات الب�ت�رو دوالر هي الثانية
خالل اق ��ل من �شه ��ر ،اذ دع ��ا امل�شاركون
يف الن ��دوة االوىل الت ��ي عق ��دت ي ��وم
( 19ت�شري ��ن الث ��اين  )2021اىل اعتماد
ال�شفافية واولويات املناطق ال�سكنية يف
انف ��اق تخ�صي�صات املناف ��ع االجتماعية
والب�ت�رو دوالر ،وفيم ��ا ا�ش ��اروا اىل
غمو� ��ض يثري الريبة يف انف ��اق االموال
املذك ��ورة ،ك�شفوا عن خ�ضوع جزء كبري
من عملي ��ة االنفاق اىل �سط ��وة الع�شائر
واالحزاب املتنفذة.

تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.
رابع �اً :هوية تس��جيل وتصنيف املقاولني صادرة م��ن وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف
املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
خامساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العط��اءات يجب ان تتضمن ضمان للعط��اء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات
مبوج��ب خط��اب ضمان بنكي او صك مصدق او س��فتجة صادرة من مص��رف معتمد في
الع��راق وبنس��بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمش��روع ومعن��ون إلى جهة التعاقد
(ديوان محافظة ذي قار /قس��م العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واس��م املناقصة ويكون
نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الش��ركة او املقاول) الذي
ترس��و عليه املناقصة مباش��رة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب
ضمان بحس��ن التنفي��ذ بقيمة  %5من مبل��غ االحالة على ان يكون خط��اب ضمان صادر
م��ن احد املصارف العراقي��ة في بغداد او احملافظات اجلنوبية ناف��ذا ً إلى ما بعد انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من
املناقصني مس��تجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والش��روط
القانوني��ة والفني��ة واملالي��ة املطلوبة في ش��روط املناقصة وفي حال ع��دم التزام مقدم
العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير
مستجيب.
 -4تبق��ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق
املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر واالعالن وآلخر اع�لان عن املناقصة وان
تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل
الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%50من عمالة موظفيه العمالة الوطنية
ع��ن طريق مراكز التش��غيل اال في حالة اعت��ذار املركز عن توفير االع��داد واالختصاصات
املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8ف��ي حال��ة اش��تراك اكثر من مناق��ص في تق��دمي عطاء واح��د لتنفي��ذ العقد تكون
مس��ؤوليتهم تضامني��ة تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مش��اركة مصادق
علي��ه اصوليا ً م��ع العطاء مع العطاء او من��وذج اتفاق اولي على الش��راكة موقع من قبل
أط��راف الش��راكة معزز من قبله��م بعدم التنازل او االنس��حاب في حال رس��و املناقصة
عليهما على ان يتم تقدمي عقد الش��راكة بينهما مصدق أصوليا ً بعد توقيع العقد خالل
مدة ال تتجاوز ( 14يوماً) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انس��حاب احد الش��ركاء وفيتم

معاملة املشتركني معاملة الناكل أو اخملل وحسب واقع احلال.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره
وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال ً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الش��ركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باس��تكمال النواقص
التي تس��مح بها التعليمات خالل س��بعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن
قبولها.
 -13تك��ون االولوي��ة للم��واد االولية املصنعة واجمله��زة داخل العراق للمش��روع مع مراعاة
االلتزام بضوابط الس��عر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس��ب
كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب
العمل.
ً
 -15ان آخ��ر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة ( )11ظهرا من يوم (االثنني) املصادف 13
 2021/12/إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن
ف��ي الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرش��يد  -فرع ذي ق��ار ( 535مبنى هيئة االعمار
سابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وان يوقع على
جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع
األوراق مختوم��ة بخت��م املقاول مع ذكر العنوان الكامل للش��ركة ورق��م الهاتف والبريد
االلكترون��ي ويلتزم املق��اول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزم �ا ً واصوليا ً وكما يقدم
البطاق��ة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس��كن وال يس��مح
التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمي – ش��ارع النيل
– مقابل مصرف الرش��يد وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة
عطلة رس��مية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه عل��ى ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف
والعنوان االلكتروني.
 -16عل��ى الط��رف الثاني تق��دمي تعهد مصدق من قس��م الش��ؤون القانوني��ة في ديوان
محافظة ذي قار يتضمن املباشرة واالستمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي متويل حلني اإلجناز
او توفر اإلمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه حلني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

الدكتور احمد غني اخلفاجي
حمافظ ذي قار

�سعد الك�شف امل�صادق

مدة
العمل

ا�سم امل�شروع

الدائرة
امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة /بالدينار

الت�صنيف على
الأقل

�سعر العطاء بالدينار

1.462.500.000

 300يوم

اخلط الناقل ملشروع ماء
الدواية سعة  1000م/3سا

مديرية ماء
ذي قار

قضاء
الدواية

 %1من قيمة الكشف التخميني

انشائية سابعة

 250.000ألف دينار عراقي

املوارد املالية (السيولة النقدية)

من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )150.000.000مائة وخمسون مليون دينار عراقي

الكادر الفني
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دعا االحتاد للمحافظة على منتخب ك�أ�س العرب

معالي الكلمة

�أبو حديد � :إبقاء بتروفيت�ش خط�أ �ستراتيجي ..والدفاع وراء
اهتزاز ثقة فهد!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

جنوم الأم�س
وذكر ":ال عالقة ملغادرة منتخبنا الوطني
بطولة ك�أ�س العرب مع �إرثه الزاهر بح�صد
�أربع ��ة �ألقاب منها توّ جهت� � ُه بط ًال بجدارة
يف �أزم ��ان تختلف كثري ًا ع ��ن واقع اللعبة
احل ��ايل ،العبو �أم� ��س ظفروا بك�ؤو�س ��ها
كانوا جنوم ًا كبار ًا يف ال�ساحتني العربية
والآ�س ��يوية ،فال ميكن املقارنة �أو ا ُ
حلزن
ملج� � ّرد �أنن ��ا �أبط ��ال العرب يف �س ��تين ّيات
وثمانين ّيات القرن املا�ضي".
بقاء امل�ساعد!
وي ��رى �أب ��و حدي ��د �":أن �إبق ��اء م�س ��اعد
�أدف ��وكات (برتوفيت� ��ش) يف مه ّمت ��ه م ��ن

�صدقت يا ب�شار!

ثق ��ة الإع�ل�ام واجلمه ��ور باعتماده ��م،
وتق� � ّرب حظوظه ��م م ��ن املوندي ��ال عرب
املُلحق".

�أك ��د قا�س ��م حمم ��د عل ��وان امللقب ب� �ـ (�أبو
حدي ��د) امل ��د ّرب الأ�س ��بق حل ّرا� ��س مرمى
املنتخ ��ب الوطن ��ي� ،أن خ ��روج منتخبن ��ا
من دور املجموع ��ات لبطولة ك�أ�س العرب
العا�شرة اجلارية يف الدوحة� ،أمر طبيعي
بعد تغيري مد ّربه واال�س ��تعانة مب�س ��اعده
يف وقت ق�صري جد ًا قبل البطولة.
و�أ�ض ��اف �أب ��و حديد يف حديث ��ه لـ(املدى)
":ال ميكن التقليل من ت�أثري تغيري فل�س ��فة
التدريب من الهولن ��دي ديك �أدفوكات �إىل
املونتينيغري زيليكو برتوفيت�ش بالرغم
م ��ن التق ��ارب الفن ��ي بينهما خ�ل�ال �أربعة
�أ�ش ��هر م ��ن العم ��ل م ��ع الالعبني ،م ��ع ذلك
يبق ��ى للتغي�ي�ر ال�س ��ريع ت�أثريه ال�س ��لبي
مثلم ��ا �ش ��اهدنا يف مباري ��ات املجموع ��ة
الأوىل".
فر�صة اال�ستقرار
وب�ّي�نّ ":ث ّم ��ة �أمر �آخ ��ر �أ�س ��هم يف خروج
املنتخ ��ب بنقطت�ي�ن من مباريات ��ه الثالث،
وه ��و التغي�ي�ر امل�س ��تم ّر لالعب�ي�ن وع ��دم
ح�ص ��ولهم عل ��ى فر�ص ��ة اال�س ��تقرار م ��ع
الت�ش ��كيل ملباراة واح ��دة ،وهذا مل يحدث
م ��ع ف ��رق البطول ��ة الت ��ي �س ��عت للثب ��ات
والظه ��ور بهوياته ��ا الفن ّي ��ة واخلطط ّي ��ة
املعروف ��ة حر�ص� � ًا منه ��ا عل ��ى ُ�س ��معتها
وتاريخه ��ا وكتاب ��ة �ص ��فحات جديدة يف
لقاءات ثنائية بني عرب �آ�سيا و�أفريقيا".

 عمـار �سـاطع

مفا�ضلة
وع ��ن � ّأي اخلياري ��ن "امل ��د ّرب املحل ��ي
�أم الأجنب ��ي" الأرج ��ح للأ�س ��ود� ،أف ��اد
":املفا�ض ��لة هن ��ا ُت�ت�رك لق ��رار اللجن ��ة
التنفيذي ��ة الحت ��اد ك ��رة الق ��دم ،كونه ��ا
امل�س�ؤولة عن حتديد طبيعة املالك الفني
الأ�ص ��لح للمرحلة ال�صعبة ،وت�سبق ذلك
درا�س ��ة ا�س ��باب اخفاق املد ّرب الأجنبي
يف مه ّمات ��ه معن ��ا؟ وتحُ ّل ��ل النتائ ��ج
مبنظار م�صلحة العراق".

ُيح ّت ��م عقد جل�س ��ة م�ص ��ارحة بني احتاد
ك ��رة الق ��دم والعب ��ي املنتخ ��ب للحديث
عن كل امل� ّؤ�شرات ذات العالقة بالأخطاء
الفن ّي ��ة ،وعُقم التهدي ��ف ،وهبوط مع ّدل
اللياق ��ة ،وع ��دم جم ��اراة املناف�س�ي�ن يف
ال�شوط الثاين ،وتعديل مراكز البع�ض،
وحتفي ��ز ا�ص ��حاب اخل�ب�رة للخ ��روج
من دائ ��رة االحباط ،فمهم ��ا كان الالعب
ال�شاب متمكّن ًا يبقى بحاجة اىل م�ساندة
الالع ��ب القائد ،يرفع م ��ن معنو ّياته يف
املواقف ال�صعبة".

الأخط ��اء ال�س�ت�راتيجية لالحت ��اد كون ��ه
غري �ص ��الح لهذه املناف�س ��ة الكبرية و�سط
جاهز ّية منتخب ��ات ومد ّربني كبار ًا دخلوا
يف مع�س ��كرات ع� �دّة ،وخا�ض ��وا جت ��ارب
ودي ��ة مفي ��دة ،ولديه ��م برنام ��ج عم ��ل
م�س ��تمر منذ �سنني ،فكيف ن�أمل �أن يتفوّ ق
برتوفيت�ش عليهم خالل �أ�سبوع"؟
تقييم فهد
وبخ�ص ��و�ص تقييم ��ه لأداء احلار�س فهد
طالب ،قال خب�ي�ر تدريب احلرا�س �":أدّى
فهد واجبه ب�صورة ج ّيدة ،برغم الهفوات
وخا�صة عدم �إحكام �سيطرته
التي �أرتكبها
ّ
عل ��ى بع�ض الك ��رات ،وتع ّر�ض مرماه اىل
حم ��اوالت هجوم ّي ��ة متوالية ب�س ��بب ق ّلة
خ�ب�رة املدافعني ال�ش ��باب� ،أرهقته وه ّزت
خا�ص ��ة �أمام قط ��ر ،و�أمت ّنى
ثقته بنف�س ��ه ّ
عودة زميله جالل ح�س ��ن احلار�س الكبري
ب ��كل جدارة ليعينه يف حت ّمل امل�س� ��ؤولية
أتو�س ��م خري ًا بكف ��اءة املد ّرب
ال�ص ��عبة ،و� ّ
�أحم ��د جا�س ��م كي مين ��ح الثق ��ة لأكرث من
حار�س �ش ��اب يزاحم على ني ��ل ثقة املالك

التدريبي".
جل�سة م�صارحة
و�ش� � ّدد على �أن ":الأيام املقبلة �س ��تكون
�ص ��عبة عل ��ى منتخبنا الوطن ��ي املُطالب
بخط ��ف بطاقة املُلحق املونديايل ،وهذا

توازن املنتخب
و�أو�ض ��ح ":م ��ن ال�ص ��عب ح � ّ�ل املنتخب
الوطني بكامل عنا�صره� ،إذ مل َ
يبق �أمام
مباراتن ��ا مع �إيران يف ت�ص ��فيات الدور
احلا�س ��م ملوندي ��ال � 2022س ��وى �أق � ّ�ل
من �ش ��هرين ،واالحتاد الب ّد �أن ي�س ��تفيد
م ��ن جتربة ك�أ� ��س الع ��رب ويحافظ على
�أغل ��ب العنا�ص ��ر الت ��ي م ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن
ُتعي ��د ت ��وازن املنتخ ��ب ،ليواجهوا فرق
املجموع ��ة بروح ّية جديدة ت�س�ت�ر ُّد لهم

ذكريات مك�سيكو
وت�س ��اءلنا عن �س ��بب حت ّفظه يف تناول
ذكريات ��ه �أي ��ام م�ش ��اركة منتخبن ��ا يف
موندي ��ال ك�أ� ��س الع ��امل  ،1986ق ��ال
لدي
":مل �أج ��د الفر�ص ��ة لأب ��وح بكل م ��ا ّ
م ��ن معلوم ��ات ع ��ن �أجم ��ل م�ش ��اركة يل
م ��ع املنتخ ��ب يف مك�س ��يكو حي ��ث كنت
امل ��د ّرب العراقي الوحي ��د يف النهائيات
برفقة امل ��درب الربازيلي �إيفر�س ��تو دي
ما�س ��يدو ،بعدم ��ا ق ��ام االحت ��اد القطري
لك ��رة الق ��دم ب�إع ��ارة خدمات ��ه ملنتخبن ��ا
خ�ل�ال مناف�س ��ات البطول ��ة الأوىل يف
تاريخ كرتنا ال�ساعية لتجديد ح�ضورها
يف الدوحة �إن �شاء الله".
عمل ا�ست�شاري
وخت ��م قا�س ��م �أب ��و حدي ��د بالق ��ول
�":أعتزل ��تُ العم ��ل التدريب ��ي من ��ذ ع ّدة
�س ��نوات بعد ا�ش ��رايف فن ّي ًا على مدر�سة
تدريب حرا�س املرمى يف نادي ال�شارقة
الإمارات ��ي ،ولك ّن ��ي مل �أبتع ��د عن العمل
بتخ�ص�ص ��ي ،وال
الفن ��ي اال�ست�ش ��اري
ّ
�أمان ��ع من العم ��ل وفق ًا لهذا التو�ص ��يف
وواجبات ��ه خلدم ��ة الك ��رة العراقي ��ة
يف جلن ��ة املنتخب ��ات �أو �أح ��د الأندي ��ة،
ح�س ��ب حمتوى العقد ومدى توافقه مع
طموح ��ي� ،س ��يما �أين ل�س ��تُ متفاع ًال �أو
متح ّم�س� � ًا للتعاطي مع الع ��ودة امليدانية
يف الوقت احلا�ض ��ر يف ّ
ظل ا�س ��تقراري
مع �أ�سرتي يف �إمارة ال�شارقة".

لماذا التزمت �إدارة نادي ال�شرطة ال�صمت؟

بالمرصاد
 متابعة  /املدى
مل تزل �أ�ص ��داء ما جرى يف ملعب فران�سو
حريري مبدينة �أربي ��ل بُعيد �أنتهاء مباراة
فريق ��ي �أربي ��ل وال�ش ��رطة تتباي ��ن ح�س ��ب
ُحجج كل طرف ور�ؤيته للم�ش ��هد من زوايا
عدّة ،لكن بالنتيجة �أد َلت �إدارة نادي �أربيل
بدلوه ��ا ل�ص ��حيفة (امل ��دى) �أم� ��س الأول
مف�ص ��ل لأمني ال�س� � ّر د.طه
الثالثاء بحديث ّ
قادر ،كا�ش ��ف ًا عن واقعة ال�ش ��غب ب�شهادات
ودالئ ��ل موثق ��ة ل ��دى �إدارت ��ه ،ومعرتف� � ًا
ب�شجاعة �أن �إدارته حديثة العمل وفوجئت
مبوق ��ف اجلمه ��ور الأربيل ��ي بالتزامن من
ق ّل ��ة عدد عنا�ص ��ر الق ��وة الأمن ّي ��ة ،وم�ؤكد ًا
ُغر�ض
�أن الإدّعاء بتمزي ��ق العلم هو كذب م ِ
ي�س ��تهدف تعك�ي�ر العالق ��ة ب�ي�ن مواطن�ي�ن
�أكراد وعرب يف بلد واحد.
وعم�ل� ًا باملبد�أ املهني يف هك ��ذا �أزمة خلقت
ر�أي� � ًا عام� � ًا محُ تقن ًا ل ��دى ان�ص ��ار الناديني،
املن�س ��ق
�أج ��رت (امل ��دى) ات�ص ��ا ًال م ��ع
ّ
الإعالمي لنادي ال�ش ��رطة الريا�ضي ح�سني
اخلر�س ��اين بغي ��ة �إدالء �أح ��د م�س� ��ؤويل

مم ��ن تواج ��د يف املب ��اراة بحديث
الإدارة ّ
�ش ��فاف ّ
يو�ض ��ح فيه مالب�س ��ات م ��ا جرى،
وتعقيب ��ه عل ��ى م ��ا طرح ��ه �أمني �س� � ّر نادي
�أربي ��ل ،فوع ��د الزميل اخلر�س ��اين ب�إطالع
الإدارة بخ�ص ��و�ص ذل ��ك ،لكننا مل نتلق �أي

�إعــــالن

ق��دم املدعي (حميد عبد خضير) طلبا ً يروم في��ه تبديل (اللقب) من (كراغول)
إلى (اجملمعي) فمن لديه اعتراض على الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة
أقصاها (خمسة عشر يوماً) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016

اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب

تنويه
الحق��ا ً بكتابن��ا املرق��م ( )20737ف��ي 2021/11/28
املتضم��ن اعالن حتمي��ل وتفريغ احلب��وب في صومعة
الناصري��ة حيث ورد ف��ي الفقرة رق��م (( )4حتميل الرز
الف��ل) خطأ والصحيح هو (حتمي��ل احلبوب الفل) لذا
اقتضى التنويه

ات�صال بعده حيال �سعينا لك�شف احلقيقة.
�إذ نق� �دّر حراجة املو�ض ��وع ال ��ذي تواجهه
�إدارة ن ��ادي ال�ش ��رطة بع ��د "تع ّر�ض ��ها
وجمهوره ��ا اىل االعت ��داء ،ومتزي ��ق عل ��م
الع ��راق احلبي ��ب �أم ��ام مر�أى وم�س ��مع كل

ن�ص عليه
م�س� ��ؤويل املحافظة" ح�س ��ب ما ّ
بيانه ��ا ال�ص ��ادر ي ��وم الراب ��ع م ��ن كان ��ون
الأول � ،2021إال �أن م�ص ��ارحة اجلمه ��ور
ع ��ن ا�س ��باب وق ��وع "مهزل ��ة املهزل ��ة"
وفق� � ًا للبي ��ان ذاته ،وال ��رد على ت�س ��ا�ؤالت

مو�ض ��وعية ت�ش�ت�رك الإدارة يف حت ّم ��ل
م�س� ��ؤوليتها ،وتف�س�ي�ر مواقف مهمّة كانت
تقت�ض ��ي املعاجل ��ة بوق ��ت مب ّكر ،ه ��و �أحد
الو�سائل امل�ش ��روعة التي ن�أمل �أن تتماهى
معه ��ا �إدارة ال�ش ��رطة ملعا�ض ��دة الإعالم يف
تق�ص ��ي احلقائق ال التزام ال�صمت بانتظار
ّ
ما ت�سفر عنه االجراءات الر�سمية اخلا�صة
به ��ا .ث ��م م ��ا موقفه ��ا و�إجراءاته ��ا جت ��اه
م ��ا بع ��ث بع� ��ض املح�س ��وبني عل ��ى رابطة
جمهوره ��ا من ر�س ��ائل خطرية ال تن�س ��جم
قانوني ًا وال مهن ّي ًا مع مكانة نادي ال�ش ��رطة
الريا�ض ��ي وتبع ّيت ��ه لإح ��دى م� ّؤ�س�س ��ات
وزارة الداخلية؟
نتم ّنى �أن تدرك �إدارات الأندية الريا�ض ��ية
دوره ��ا الرتب ��وي �أوّ ًال يف �إر�س ��اء تقالي ��د
ر�ص ��ينة للتعامل مع �أحداث طارئة من هذا
النوع فوجودها مُدعم بهدف �إن�س ��اين هو
تنمية مواهب ال�شباب ورعايتهم وتكري�س
جهودهم ل ��و�أد الفنت واحلر�ص على وحدة
الوطن يف �أي بقعة �ض ��من م�ساحته و�إبعاد
والتع�ص ��ب واالنتقام عن
مُريدي ال�ش ��غب
ّ
بوابات املالعب.

�ساخت�ص ��ر ما �أري ��د �أن �أذكره عن خيب ��ة الأمل واالنهي ��ار املُدوّ ي
والأ�س ��ى الكب�ي�ر خلروج "عم�ل�اق العرب" من ك�أ� ��س العرب لكرة
الق ��دم املقام ��ة يف املالع ��ب القطري ��ة م ��ن دور املجموع ��ات ،مب ��ا
اخت�ص ��ره الالعب ب�ش ��ار ر�س ��ن ،تعقيب ًا ع ��ن خ�س ��ارتنا �أمام قطر
بقوله "هذه هي امكانياتنا"!
ُ
فع�ل� ًا ي ��ا ب�ش ��ار� ..ص ��دقت فيما قلت ��ه� ،ص ��دقت لأنك �أحد �ش ��واهد
الرتاج ��ع اخلطري الذي ا�ص ��اب كرتنا يف الآون ��ة االخرية والتي
ُابتلين ��ا به ��ا م ��ن دون �أن يكون هن ��اك �أي مراجعة لل ��ذات وتقييم
للواق ��ع وفهم للح�س ��بة ،فم ��ا ذكرته كان ال�ص ��واب بعين ��هِ � ،إذ اننا
ُكن ��ا عاجزين ومتخ ّبط�ي�ن وم�ش� � ّتتني فيما ا�ص ��ابنا ومل نواجهه،
ِل َنتجاوزه ،برغم ما منلكه من عقول وامكانيات وا�سلحة م�ؤثرة!
للأ�س ��ف ال ميكنن ��ا تق ّب ��ل مبد�أ اال�ست�س�ل�ام بهك ��ذا �ش ��كل �أو هكذا
طريق ��ة ،مثلم ��ا ال ميكنن ��ا الر�ض ��وخ لعوامل تالعبت ِبنا ،ب�س ��بب
�أخطاء ح�صدنا خيبتها ج ّراء االجتهادات ال�شخ�صيّة واالنفرادات
والتزمت باتخاذ قرارات م�صريية ،متجاوزين لغة احلوار وطلب
اال�ست�شارة ،قبل �أن نح�صد ثمن الأخطاء باه�ض ًا ،وباه�ض ًا جد ًا!
�س ��يناريو خروج منتخبنا الوطني من دور املجموعات مبح�صلة
قدره ��ا نقطت�ي�ن من ث�ل�اث مباري ��ات ،متنحنا قوّ ة يف ت�ش ��خي�ص
الأخطاء التي ح�ص ��لت وتنتقد ب�أمانة �ص ��حفية م ��ا جرى ،وهكذا
با�س ��لوب مل�ؤه الوعي واحلر�ص ،بعيد ًا عن الت�س ��قيط والإ�ساءة
والتجاوز والذي ا�صبح ديدن ًا عند لغة الأغلبية!
�أقول ..ان احتاد الكرة يتحمّل وز َر الأخطاء التي ح�صلت ،نتيجة
تراكم الأخطاء ال�س ��ابقة والتي تغا�ضى ب�شكل �أو ب�آخر عن �إيجاد
احلل ��ول املنا�س ��بة يف معاجلتها جذر ّي ًا �أو �إيجاد ال�ص ��يغة الأمثل
يف ر�أب ت�صدّعاتها ،وبد ًال من �إنهاء اجلدل يف الكثري من الق�ضايا
امله ّم ��ة ،راح يتخذ ق ��رارات ترقيعيّة لي�س له ��ا �أي ت�أثري على حال
املنتخب!
وحينم ��ا ُكن ��ا ن� ّؤ�ش ��ر �أن هناك خل ��ل يتع ّلق مبو�ض ��وع ف ّني بحت
وحتديد ًا عند مد ّرب املنتخب مث ًال ،كانت املعاجلات ت�أتي لرتتبط
عن ��د اجلانب الإداري وتتمحور بق�ض ��ايا ال ميك ��ن ان يتقبّلها �أي
عاقل فاهم فيما يح�صل من تغيري!
وللأمانة ف�إن العلة احلقيقية كانت بتحوّ ل قائمة املنتخب الوطني
اىل حقل جتارب ،وك�أن التجريب �أ�ص ��بح ال�سمة الواقعية لالعبي
املنتخ ��ب ،فال ت�ش ��كيلة حم� �دّدة من العب�ي�ن وال ثبات وا�ض ��ح يف
�أ�س ��لوب اللعب وال ان�س ��جام فعلي بني خطوط الفريق وال ترابط
حقيقي بني الالعبني �أنف�سهم!
وحينم ��ا ُكن ��ا نق ��ول �أن امل�ش ��كلة الفني ��ة يف الأداء ه ��ي يف غياب
الهداف� ،أو الالعب الذي ميكنه �إنهاء الهجمات بال�ش ��كل ال�صحيح
عل ��ى مرمى املناف� ��س ،ف�إن الداء كان ي�ص ��ل اىل غي ��اب الأملام عند
العبين ��ا مبج ّرد عب ��ور الكرة منت�ص ��ف �س ��احة الفريق اخل�ص ��م،
وكانت املع�ض ��لة تظهر مبحاولة العبينا التخ ّل� ��ص من الكرة ب�أي
املن�سقة!
�شكل لأنهم يفتقرون اىل التكتيك ال�صحيح ببناء الهجمة ّ
وحت ��ى نظهر احلقيق ��ة كاملة ..ف�إن ال�ض ��بابية كان عنوان ًا مالزم ًا
لالهداف التي كان يفرت�ض و�ض ��عها بعني االعتبار لكون الأجهزة
الفن ّي ��ة اعتم ��دت على االندفاع والبناء النف�س ��ي �أكرث من �أي وقت
م�ض ��ى يف كل املواجهات التي خا�ض ��ها عنا�صر منتخبنا وكان من
الوا�ضح �أن الفريق يلعب وفق ًا ال�ساليب �أكل عليها الدهر و�شرب!
�أم ��ا الق�ض� �يّة الفعليّة الت ��ي ك�ش ��فتها مباريات املنتخ ��ب وتك ّررت
يف �أغل ��ب املواجه ��ات ،فكانت يف انهيار م�س ��توى اللياقة البدنية
عند الكثري من الالعبني يف م�ش ��هد ا�ض ��حى م�ألوف ًا �أ�ضف اىل ذلك
للرتكي ��ز يف الدقائ ��ق الأخ�ي�رة ،وهو م ��ا يعني �أن امل�ش ��كلة كانت
مرتبط ��ة بالأ�ص ��ل ب�أمور تتع ّلق بعدم توزيع املجهودات بال�ش ��كل
ال�صحيح على زمن املباراة!
ً
"هذه هي امكانياتنا" ..فعال عنوان يخت�ص ��ر الكثري من م�شكلة
واملح�ص ��لة هدف من
تتع ّل ��ق برت ّنح عمالق الع ��رب يف الدوحة..
ّ
ركل ��ة ج ��زاء يف ث�ل�اث مباريات ونقطت ��ان من تعادلني وخ�س ��ارة
م�ؤملة ومحُ زنة �أمام قطر وهويّة مفقودة لأ�سود الرافدين وب�صمة
غري مفهومة ملد ّرب ال يعلم ماذا يريد وواقعيّة �ساذجة يف املطالبة
بالف ��وز واللع ��ب مبهاج ��م واحد ،وغي ��اب الن�ض ��وج الفكري لدى
الالعبني!
ال �أري ��د �أن �أك ��ون قا�س ��ي ًا �أك�ث�ر ،لك ّنه ��ا احلقيق ��ة الت ��ي جت ّرعناه
مبرارة ونحن ن�شاهد املنتخب وهو يعاين وال يتم ّكن من جماراة
مناف�س�ي�ن كان يتفوّ ق عليهم ب�س ��هولة ..وكل ذلك يدفعنا للمطالبة
ب�إج ��راء تقيي ��م واقع ��ي ومتج ّرد بعيد ًا ع ��ن ال�ش ��فافيّة واالنحياز
للو�صول اىل القيمة الفعليّة لمِ ا �أ�صاب املنتخب من ه ّزة غري قابلة
للمزايدة!
وحينما ُكنا ن� ّؤ�شر �أن هناك خلل
يتع ّلق بمو�ضوع ف ّني بحت وتحديداً
ً
مثال ،كانت
مدرب المنتخب
عند ّ
المعالجات ت�أتي لترتبط عند
الجانب الإداري وتتمحور بق�ضايا ال
يمكن ان يتق ّبلها �أي عاقل فاهم فيما
يح�صل من تغيير!

ّ
ُّ
وي�س��تعد للآ�س��يوية
يترق��ب �إنج��از ملعب��ه
ال��زوراء
 بغداد  /املدى
�أك ��د عبدالرحمن ر�ش ��يد ع�ض ��و الهيئة
الإداري ��ة لن ��ادي ال ��زوراء الريا�ض ��ي،
ع ��دم جاهزي ��ة ملعب ال ��زوراء اجلديد
لالفتت ��اح ،لع ��دم تكام ��ل م�س ��تلزماته
الداخلي ��ة بع ��د ،وم ��ن املتو ّقع ت�س� � ّلمه
مطل ��ع �آذار املقب ��ل �إن ا�س ��تم ّر العم ��ل
ب�شكل متوا�صل.
وقال ر�ش ��يد لـ(املدى) ":حتدّثتْ بع�ض
و�س ��ائل الإعالم عن ُقرب تد�شني نادي
ال ��زوراء ملعب ��ه اجلديد ،وه ��ذا الأمر
غري �ص ��حيح حلاجته اىل فرتة �أخرى
تت� � ّم خاللها تهيئ ��ة متط ّلب ��ات ملحقاتهِ
الداخليّة بعد �إجناز ال�ش ��ركة الإيرانية
التي تك ّفل ��ت ب�إلبناء ن�س ��بة كبرية منه
برغم ت�أخر الت�سليم".
و�أ�ض ��اف ":هن ��اك اتفاق بني ال�ش ��ركة
املُناط اليها امل�ش ��روع ووزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة اجلهة احلكوم ّي ��ة الراعية
له ،على ت�س ��ليم امللعب متكام ًال من كل

الأوج ��ه واملرتك ��زات الأ�سا�س ��ية �إىل
الهيئ ��ة االداري ��ة لنادي ال ��زوراء التي
�ستكون �إدارة امللعب بذمّتها ،وعليه ال
ميكن قبول �أي نق�ص فيه".
و�أو�ض ��ح ر�ش ��يد �":أن واح ��دة م ��ن
امل�ش ��اكل الت ��ي واجهته ��ا ال�ش ��ركة هي
ع ��دم وج ��ود �أع ��داد كافية م ��ن ال ُعمّال

املتخ�ص�ص�ي�ن لبن ��اء امللع ��ب ،ووزارة
ّ
الريا�ض ��ة ه ��ي الط ��رف الوحي ��د
املتوا�ص ��ل معه ��ا ،وال عالق ��ة لن ��ا مب ��ا
يج ��ري بينهم ��ا وفق� � ًا لوثيق ��ة التعاقد
املُربم ��ة وذات العالق ��ة بتف�ص ��يالت
التعاون وحقوق الطرفني".
ولف ��ت اىل �أن ":زراع ��ة �أر� ��ض ملع ��ب

ال ��زوراء بالع�ش ��ب الطبيعي للمو�س ��م واملاديّة والقانونيّة والإداريّة لإجناح
اجلدي ��د حتت ��اج اىل  40يوم� � ًا ،لك ��ن البطول ��ة ،ومت بالفع ��ل ار�س ��اله اىل
م� �دّة االنته ��اء م ��ن جتهي ��ز امللعب بكل االحتاد العراقي ح�سب ال�سياقات".
االحتياج ��ات الالزمة واملتعارف عليها وتاب ��ع ":يعكف امل�ل�اك التدريبي على
كم ��واد الإن�ش ��اء والكهرب ��اء والط�ل�اء درا�س ��ة م ��دى حاجت ��ه لالعب�ي�ن خالل
وبناء الفندق وامل�سبح املغلق والقاعة ف�ت�رة االنتق ��االت ال�ش ��توية ليدعم ��ا
املغلقة ب�س ��عة � 1000ش ��خ�ص ت�ستلزم الفري ��ق يف مب ��اراة امللحق الآ�س ��يوي
�أ�ش ��هر �أخ ��رى لي�ص ��بح امللع ��ب جاهز ًا التي �س ��تجري يف �شباط  ،2022ومن
م ��ع مرفقات ��ه ،عندها ميكن �أن نبا�ش ��ر ناحيتن ��ا نعت�ب�ر املب ��اراة ا�س ��تعدادية
االن�شطة فيه �أ�س ��وة ببقية الأندية بعد ملناف�س ��ات ال ��دوري املمت ��از" .وخت ��م
�أن حُ رمنا من ملعبنا القدمي منذ كانون ر�ش ��يد بالرد عل ��ى ما يُثار ح ��ول توتر
العالقة ب�ي�ن املدرب وبع� ��ض الالعبني
الثاين عام ."2012
وبخ�ص ��و�ص ا�س ��تعداد فريق الزوراء �":أجواء العالق ��ة داخل الفريق مثاليّة
الأول لبطول ��ة دوري �أبط ��ال �آ�س ��يا ،ج ��د ًا ،و�أم ��ر طبيع ��ي �أن ت�ش ��هد بع�ض
ق ��ال ":م�س ��تعدّون له ��ا ،ال توج ��د الوح ��دات واملباري ��ات مماح ��كات بني
لدين ��ا م�ش ��كلة ،كل �أوراقن ��ا متكامل ��ة الالعب�ي�ن بحكم وجود  32العب ًا يختار
و�أر�س ��لناها �إىل االحتادي ��ن العراق ��ي امل ��د ّرب الأجهز منه ��م للمب ��اراة ،ومن
والآ�س ��يوي للعبة ،ولدين ��ا موافقة من ح ّق ��ه �أن ميار� ��س دوره االن�ض ��باطي
الأخ�ي�ر بخ�ص ��و�ص الرتاخي� ��ص ،كما باعتب ��اره �أخ� � ًا كب�ي�ر ًا له ��م ويه ّم ��ه
طل ��ب م ّن ��ا تزوي ��ده بكت ��اب امل�ش ��اركة ا�ستقرار الفريق ،وبالن�سبة لإدارتنا ال
ّ
تتدخل يف �صالحياته".
وت�أم�ي�ن كل الأم ��ور اللوج�س ��تية

آراء وافكار
َب ْغ َداد ..مفاو�ضات كهوف
المحا�ص�صة

 ر�شيد اخليون
بعد ِّ
انتخاباتُ ،تفتح �أبواب الكهوف ببغداد ملاراثون ال َّتفاو�ض� ،صحيح
كل
ٍ
�أ َّنه ��ا ق�ص ��ورِّ ،
فلكل قائد ميلي�شي ��ا وحزب له ق�صره املني ��ف ،يعتقد �أنه ورثه
مِ ��نْ ه ��ارون ال ّر�شيد �أو الإم ��ام الغائب ،لكنه ��ا كهوف ،ففي داخله ��نَّ ُتنع�ش
الفاجرةِ .
املحا�ص�صةِ ِ
ب�ش ��رت نتائ ��ج االنتخابات خ�ي�ر ًا ،غري � ّأن ّ
ال�ش� � َّر ما يجري داخ ��ل الكهوف،
توافق ،ومل تع� � ّْد يف اختيار الوزراء عجيبة وال غريبة ،هذا
لت�شكي ��ل وزارةِ
ٍ
ما يجري الآن بالعِ راق ،الذي بد�أ تاريخ الوزارة عند امل�سلمني ر�سمي ًا منه.
ف� ��إذا اختري الوزير خ ��ارج ما حتتاجه البالد ،وم ��ا ي�شرتطه جماله� ،سيكون
ع�ث�ر ًة .نعم ،يف العق ��ود املا�ضية� ،أ�صبح تاج ٌر ال يُح�س ��ن كتاب َة ا�سمه وزير ًا
أ�سي�س( .)1921لكنَّ ما العُذر،
للمعارف ،ح�صل ذلك ب�ضغط الواق � ِ�ع عند ال َّت� ِ
ً
وبعد زخ � ِ�ر العِ راق بال ُك ْف ��اةِ  ،ي�صبح العريف وزيرا للدف ��اع ،والعامل حامل
ال�س َّلم(ال� �دَّرج) وزير ًا لل�صناعة .ح�صل ذل ��ك لأنَّ احلزبيَّة كانت َ�شرط ًا ،ومع
ّ
ذل ��ك مل تخل تلك الف�ت�رة مِ نْ ُكفاةٍ  ،والفرتة التي يعي�شه ��ا العِ راق بعد 2003
ُع�ي�ن وزراء خارج املعقول ،ومل تخ ُل �أي�ض ًا مِ ن املهنيَّة ،لكنَّ يف احلالتني ظل
الوزير �أ�سري ًا.
كان املع ��روف «�أرداف املل ��وك يف اجلاهل َّي ��ة مبنزل ��ةِ ال ��وزراء يف الإ�سالم،
وال َّرداف ��ة كالوزارة» (ال َّثعالب ��ي ،فقه اللُّغة) ،وما جاء يف الآي ��ة «و ْ
َاج َع ْل ليِ
وزير يف
و َِزي ًرا»(ط ��ه )36-53 :املق�ص ��ود املعن ��ى ولي� ��س الوظيف ��ة .ف� ��أو ُل ٍ
الإِ�س�ل�ام كان �أبو َ�سلمة ا َ
خلالل( ُقتل132:هج) ،مدبر ال َّثورة العبا�سيَّة ،وُز َر
بها�شميَّة الكوفة .قيل فيه�«:إن الوزي َر وزي َر �آل حم ّمدٍ�/أودى فمَن ي�شناك كان
وزير ًا» (الدَّينوري ،الأخبار ّ
الطوال) .بعده توىل الوزار َة للعبا�سيني(-132
ً
656هج) �سبعون وزير ًا ،ل�سبعة وثالثني خليفة :الربامكة ،و�آل ال َّربيع ،و�آل
َ�سه ��ل ،و�آل ال ُفرات ،و�آل َ�صدقة�ُ ،س َّنة و�شيعة .بد�أ اختيار الوزير على كفاءة
ال�سيف وال َقلم ،بعدها �أُهملت فتوىل الوزارة �أيّ �أحد(فهد ،تاريخ العِ راق يف
َّ
الع�صر العبا�سي الأخري).
�أ�صبح دور الوزي ��ر ثانوي ًا ،بعد هيمنة الغلمان ال�ُّت�كررُّ ك ،فامليلي�شيا البويهيَّة
واال�سلجوق َّي ��ة� ،أُلغ ��ي املن�ص ��ب يف الأوىل و�ص ��ار ذي�ل ً�ا لل َّثاني ��ة .قلم ��ا كان
َّ
الوزير يرتك من�صبه بال م�صادرة(جمي ��د ،امل�صادرات يف الدَّولة العبا�سية)
َّ
والقتل(الطقطقي،
و�إذالل ،يُجرب على العودة �إىل داره ما�شي ًا �أو �إىل احلب�س
الفخ ��ري)� .أح ��د ال ��وزراء �أُج�ب�ر �أنْ يَقت َل ولده بتهم ��ة «ال َّزندق ��ة» ،كذلك مِ ن
الوزراء ُنكب و�أقربا�ؤه معه ،لأنهم بطانته.
كان الأك�ث�ر �إيالم� � ًا نكب ��ات :اب ��ن ال َّزيات( ُقت ��ل233 :هج) ،و�ض ��ع يف تنور،
بينم ��ا اجلاحظ ُ�صن ��ف كتب ًا بدعمهُ .قت ��ل الوزير واخلطاط اب � ُ�ن ُم ْق َلة( ُقتل:
328ه ��ج) بعد قطع ميينه ،فقال«:كتبتُ به ��ا القر�آن دفعتني ،تقطع كما تقطع
�أي ��دي اللُّ�صو�ص!«(ابن اجلوزي ،املنتظ ��م) .كان الأفجع م�صري الوزير ابن
جهري( ُقتل 558هج) �صفع ًا مبدا�سات اخلدم ،فقيل«:مل يُ�سمع ب�أحد مات تلك
امليتة»(ال�صفدي ،الوايف بالوفيات).
َّ
قال �أبو ف ��رج الأ�صفهاين(ت356:هج)ّ ،
بحق �أحد �أ�س ��و�أ الوزراء«:يا �سما ُء
�أ�سقطي ويا � ُ
أر�ض ميدي/قد ت ��وىل الوزار َة ابن البرَ يديِّ »(احلمويَ  ،معجم
الأدب ��اء) .ذلك يوم كانت الدَّول ��ة ال اقت�صاد معقد وال تكنولوجيا ،فكيف وقد
�صار رئي� ��س الوزراء يُدير مب�سبحته �أغزر ال� �دُّول نِفط ًا؟! وم�س�ؤول يُطالب
بجع ��ل امليلي�شيات بالعِ راق كحزب الله بلبنان .لذا �أحاذ ُر �أنْ يتوافقون عليه
يف الكهوف رئي�س ًا للوزراء!
ف�ل�ا قيم ��ة لالنتخابات� ،إذا كان ��ت الكهوف جتتم ��ع لأجل �إدام ��ة املحا�ص�صة
قا�صم ��ة ظه ��ر العِ راق� ،أ�ض ��ع �أمام املتحا�ص�ص�ي�ن �أح ��وال وزراء بغداد ،يف
البن حبيب ��ات الكو ِّ
يف قوله
ع ّزه ��م وذله ��م ،وقبل توزيع احلقائ ��ب اح�سبوا ِ
عل ��ى �أل�سنة ال َّنا� ��س يف وزراء تن�صبهم مفاو�ض ��ات الكهوف�«:أ�سو�أ العَامل َ
ني
وزير»(الفخري.)...
حا ًال لديهمَ /منْ ت�س َّمى
بكاتب �أو ٍ
ٍ
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تذكارات زمن الكورونا  -ر�سائل معمارية الى وجدان
1ـ� �ـ عل ��ى الرغم م ��ن �صغ ��ر حجمه� ،ض� � ّم كتاب
مع ��اذ الآلو�س ��ي ق�ضاي ��ا عدي ��دة ت ��دور كلها حول
العم ��ارة واملدين ��ة ،ويف بع�ضها كان وجه وجدان
ماه ��ر الكنع ��اين يطف ��و ليغ ��رق .يبتعد مع ��اذ عن
اللغ ��ة املهنية االحرتافية ،فال قيا�س ��ات وال �أحياز
وفراغ ��ات ،ال تخطيطات �أر�ضي ��ة وال و�صف فني
عوي�ص ،وال تنا�ص  ،بل لغة �شبه روائية و�أحيانا
روائي ��ة ،لأنه مي�ضي باللغة م ��ع زمن قطع �شارع،
وبن ��اء ينته ��ي بع ��د خم� ��س �سن ��وات ،واالختناق
ال ��ذي ي�شعر ب ��ه الآن .العمارة عن ��ده للب�شر الذين
يخرتقهم الزمن  ..والكتابة كذلك.
يف كتب ��ه الأربع ��ة جن ��د ا�صطالحي ��ة خا�ص ��ة ب ��ه
وح ��ده ،وال �أظ ��ن �أن املعماري�ي�ن ي�ستخدمونه ��ا،
فهي لغة �شخ�صية تتحدث عن طريقته يف العي�ش،
وخيارات ��ه اجلمالي ��ة الت ��ي �أخذت ��ه م ��ن رقاب ��ه،
والبحث عن مكان مينح الكفاية املادية والعاطفية
والنف�سية واجلمالية .
ي�ستعم ��ل كث�ي�را كلم ��ة (ترع ��رع)  ،وه ��ي كلم ��ة
ت�ضحكن ��ي  ،جتعلن ��ي اتداع ��ى م ��ع �صوتيته ��ا
ومعانيها :يرتعرع  ،رعرعة  ،رعاية ،راع ،راعية،
رعية.
ح�س ��ن �إنها م ��ن قامو�س ق ��دمي لكن مع ��اذ مينحها
دالل ��ة �شخ�صية ج ��دا ،كما ل ��و �أنها م ��ن اخرتاعه،
ف�ل�ا �أجد له ��ا مرادف ًا غري �أن �أكرره ��ا و�أنا �أ�ضحك.
ه ��ي يف قامو�س ��ي ان ��ا تعن ��ي التن�شئ ��ة البيتي ��ة
واالجتماعي ��ة والثقافية ،بيد انن ��ي ال �أكون واثقا
�إزاء توقف ��ات حرف العني املث�ي�رة  .واحلال �إنني
افه ��م مقا�صده ذات الكفاي ��ة .فمعاذ ترعرع هناك !
هناك! هناك!
�أر ّد الكلم ��ة اىل ما�ضيه ��ا وما�ض ��ي ا�ستخدام معاذ
العاطف ��ي والت ��ذكاري له ��ا ،ك�أن ��ه يق ��ول بل�سان ��ه
وبل�ساين :الوجود هناك!
مع ��اذ ي�ستخ ��دم الكلمة يف نفعية م�أول ��ة ،فهي كما
يريدها تعني ما�ضيه الراحل ،الوجود احلي الذي
�أخليناه وا�ستبدلن ��اه با�سرتداد الوجود بوا�سطة
الذاكرة� .إنها حركة مليئة بالأ�سى واحلزن.
حت�ض ��رين هنا جملة �آ�سرة لل�شاعر تي ا�س اليوت
� :أين هي احلياة التي �أ�ضعناها بالعي�ش؟
احلي ��اة هي الوج ��ود بامت�ل�اء .يف ه ��ذه اللحظة
يب ��دو �أنن ��ا خ�سرن ��ا تلك احلي ��اة .ما العي� ��ش؟ �إنه
االنهماك البائ�س بتفا�صيل البقاء �أحياء!



�سهيل �سامي نادر

يف كت ��اب مع ��اذ الكث�ي�ر من ه ��ذه اللوع ��ة  ..لوعة
خ�سارة حياة الرتع ��رع الأول والبعد عن الوطن.
خ�سارة البيت الأول والوطن الأول ..
ن�ستطي ��ع ا�ستب ��دال الكثري م ��ن الكلم ��ات بكلمات
�أخرى �س ��واء عن طريق البالغ ��ة وتطوير ادوات
التعبري �أو بفعل حاجة مبا�شرة و�آنية  ..لكن كيف
ميك ��ن ا�ستبدال ذلك الرتعرع هناك  ..ذلك الوجود
ال�ث�ري  ..تل ��ك احلي ��اة  ..تلك الت ��ي اعتقدن ��ا �أننا
�سجلنا فيها جمدا؟!
2ـ� �ـ ه ��ذا الكت ��اب ال ��ذي نحتفي به نت ��اج وعد .
والوعد �سه ��ل الإطالق ،وتنفي ��ذه خا�ص بالإرادة
ومفاج�آت الوج ��ود .وعد �أطلقه معاذ المر�أة فاتنة
ذكي ��ة غ ��ادرت احلي ��اة وفاج� ��أت مغادرته ��ا معاذا
ووع ��ده� .آمل ��ه ذل ��ك  .مل ين�سه  ،ومل يهمل ��ه  ،ولأنه
ال يري ��د �أن ين�سى حقا كت ��ب كتابا ينا�سب حاجاته
العاطفي ��ة والثقافي ��ة .ا�س ��م امل ��ر�أة وج ��دان ماهر
الكنع ��اين ،واملث�ي�ر �أنه ��ا هي من عرفتن ��ي مبعاذ،
واليكم احلكاية:
اختارتن ��ي يف منت�ص ��ف الثمانيني ��ات �أن �أك ��ون
املح ��رر الرئي�س ��ي للمجلة الت ��ي �أ�صدرته ��ا با�سم
(العم ��ارة) ،قدم ��ت يل جمموع ��ة م ��ن كتاب ��ات
املعماري�ي�ن وطلب ��ت من ��ي �أن احرره ��ا �أو اعي ��د
حتريره ��ا .مل تفر� ��ض �شرط ��ا وال �أب ��دت مالحظة
خا�ص ��ة مبطالبه ��ا بو�صفه ��ا رئي�س ��ة التحري ��ر.
مل �أجن ��ز عم�ل�ا ذكي ��ا يف حيات ��ي اال وان ��ا مطل ��ق

ال�صالحي ��ة ،بي ��د �إنن ��ي يف ه ��ذا العم ��ل ارت�أي ��ت
�أن �أراج ��ع الن�صو� ��ص م ��ع �أ�صحابه ��ا بع ��د
قراءته ��ا ،وطلب ��ت االجتماع به ��م  .واعرتف �أنني
ك�شغي ��ل كتاب ��ي ح�سب ��ت املعماري�ي�ن واملهند�سني
كربجوازيني يحتاج من يحرر ن�صو�صهم التفاهم
معه ��م �أوال ل ��درء التعايل ومناو�ش ��ات الذكاء غري
العمل ��ي .يف هذا االجتماع تعرفت على معاذ الذي
كتب مقاال فيه الكثري من التقعر الرتاثي يف معنى
العم ��ارة باال�ستناد اىل اجلرج ��اين .الأخري �سمى
االحي ��از الداخلية بالبطانة ،وبه ��ذا املعنى انطلق
م ��ن عن�صر ايجابي لتحدي ��د ال�سلبي  ،هكذا فهمت
الأمر �أو حتى �أجلت الفهم لكي ي�ساعدين معاذ على
تلقي فكرة مث�ي�رة بحاجة اىل انفتاح اكرث  .اثناء
م ��ا كان يتكلم اكت�شفت رج�ل�ا يخلط اجلد بالهزل،
متام ��ا كم ��ا �أح ��ب ان ��ا نف�سي  .فف ��ي ع ��امل االمثلة
التو�ضيحية ال�صحي ��ح قد ينقلب اىل �شك �أو خط�أ
�أو مهزل ��ة .تقدم لغة القدام ��ى ا�ستطرادات ت�ض ّيع
علين ��ا الب� ��ؤرة �أو �أننا قد نعج ��ب بذكائها اخل ّالب
وتكتفي ب ��ه  .كان معاذ يرمي اجلرجاين ب�أقواله.
ها هو لي�س �سوى مث ��ال على �أحياز ما بني لفائف
الب�صل حي ��ث البطانة تلفها بطان ��ة �أخرى وهكذا
دوالي ��ك .ي�ضح ��ك معاذ فيم ��ا هو ي�ش ��رح و�أدركت
�أنن ��ي احت ��دث م ��ع �شقندح ��ي بغ ��دادي ،حدث ��ت
�صديقي ريا�ض قا�سم عنه ،فتعرف عليه بدوره.
�إذن تعرفت على معاذ عن طريق وجدان  .واملجلة

ا�صدرت عددين كما اذك ��ر و ..كالعادة العراقية ..
كعادة كل �شيء ذكي وجميل جرى حموه!
3ـ� �ـ و�أن ��ا يف الدامن ��ارك اي ��ام احلب� ��س الكوين
ب�سب ��ب كورون ��ا كن ��ت ان ��ا ومع ��اذ نتح ��دث عل ��ى
الهات ��ف يومي ��ا تقريبا .عندما اخ�ب�رين عن كتابه
وعالقة ما يكت ��ب بوجدان تنفيذا لوعد ،ندّت مني
�أ ّن ��ة حزن .فهذه امل ��ر�أة اجلميل ��ة غادرتنا يف زمن
احلب�س هذا.
قلت :هل تتذكر �أنني تعرفتُ عليك بو�ساطتها؟
قال :يف الكتاب �أذكر كيف جمعتني وزمالء املهنة
بك.
حتدثنا طوي ًال عن وجدان .كنتُ قد ن�سيت تفا�صيل
وجهه ��ا لك ��ن �أتذك ��ر انطباعاتي عنه ��ا :ذكية تبدو
غارقة يف ّ
جل ��ة غام�ضة .ذكية ال تري ��د ال�شفاء من
ُج ��رح .م�ؤمل �أن ال ي�ساعدنا الذكاء على ال�شفاء من
ُجرح .روح جادة وياب�سة �أظنها تنفجر بني احلني
والآخ ��ر ببكاء خاو .تكري� ��س احلياة للعمل اجلاد
واحل ��ذر الدائم م ��ن �أن تجُ رح مرة ثاني ��ة .توازن
غريب .حياة عراقية تلوب بني �شوق حزين حلياة
�أخرى غام�ضة وواقع متغطر�س واعتدائي.
�أق ��ول لك ي ��ا معاذ �إنن ��ي �أتذكر لفتة عنقه ��ا الأنيقة
وطريقته ��ا البغدادي ��ة يف التعب�ي�ر ع ��ن االمتن ��ان
وفقدان ال�صرب.
�شع ��ر مع ��اذ باحلزن م ��ن ه ��ذه االنطباع ��ات التي
فاج�أت ��ه .وجده ��ا حقيقي ��ة تع�ّب�ررّ ع ��ن �شخ�صي ��ة
الفقي ��دة ،بي ��د �أنن ��ي مل �أك ��ن واثق� � ًا �إن كانت هذه
االنطباع ��ات متث ��ل �صورتها حق� � ًا� .إن ��ه ا�ستنتاج
غام� ��ض ج ��اء بع ��د التحدي ��ق بوجهه ��ا يف حلظة
انخلع ��ت ه ��ي فيه ��ا نح ��و حياته ��ا الداخلي ��ة� .إنه
حد�س.
ف�س ��رت ملع ��اذ م ��ا ج ��رى :يح ��دث �أن ��ك تنقذف يف
ّ
باط ��ن �شخ�ص ثم تخرج مبعرف ��ة �صامتة عنه ،بال
تفا�صي ��ل ،ب�ل�ا �أح ��كام ومعلوم ��ات ،و�إذا بالزم ��ن
واالنقطاع يت�آكالن معرفتك ويختزالنها .ال �أعرف
عن وج ��دان الكثري ،واملجهول عنه ��ا وا�سع ،لكنه
يع ��ادل عن ��دي �إمكاني ��ة حي ��اة كائن ح ��ر ي�ستحق
االح�ت�رام .ه ��ذا يكف ��ي .والآن دعني �أق ��ول لك �إن
وج ��دان كان ��ت بالن�سب ��ة يل مث ��ل رائح ��ة خفق ��ت
�أمامي وتال�شت.
ً
ق ��ال معاذ :بع ��د موتها يبدو الأم ��ر متاما على هذا
النحو .رائحة خفقت وتال�شت!

من �أغلبية وطنية �إلى �أغلبية �شعبية
طرح ال�سيد مقت����دى ال�صدر م�شروع حكومة االغلبية الوطنية
 ،ول����ه احلق يف ذلك  ،فهو �صاحب تي����ار �شعبي عراقي وا�سع
الطي����ف  ،وق����د ح�ص����دت الكتلة ال�صدري����ة  73مقعدا  ،وميثل
ثق��ل�ا �سيا�سي����ا متحركا فاعال م�ؤث����را  ،وقبل هذا وذاك ميتلك
م�ؤيدي����ن وحلف����اء من ق����وى �سيا�سي����ة �أخرى  ،مم����ا يزيد من
فر�ص����ة حتقيق م�شروعه ال�سيا�س����ي املتمثل يف حكومة �أغلبية
وطنية .
واحلقيق����ة لي�س العربة بحكومة �أغلبي����ة وطنية � ،إمنا العربة
يف حكوم����ة �أغلبي����ة �شعبي����ة  ،و�إذا كان ر�صيد حكوم����ة �أغلبية
وطنية هو عدد اال�صوات والناخبة وعدد املقاعد يف الربملان
و�سع����ة التحالف����ات ف�إن حكونة �أغلبية �شعبي����ة هي التي حتوز
عل����ى ر�ضا النا�����س بعد ا�ستالم زم����ام ال�سلطة � ،س����واء جاءت
نتيجة اغلبية وطنية �أو توافقية !
و�إذا م����ا �شكل التي����ار ال�صدري حلم حكومت����ه  ،حكومة �أغلبية
وطني����ة  ،فهل يا تُرى �س����وف حتقق على ار�ض الواقع م�شروع

 غالب ح�سن ال�شابندر

حكومة �أغلبية �شعبية ؟
�أي حكوم����ة تلب����ي مطال����ب النا�����س امللح����ة يف توف��ي�ر لقم����ة
العي�����ش لهذا الكم من العاطلني ع����ن العمل  ،وتوفري اخلدمات
م����ن كهرب����اء وم����اء ودواء وتعلي����م و�سالم
ال�ضروري����ة
و�أمان ؟
هنا ال�سر وهنا بيت الق�صيد ...
لي�����س امله����م حكومة �أغلبي����ة وطنية  ،بل املهم بع����د ذلك حكومة
اغلبي����ة �شعبي����ة  ،وذل����ك ال يك����ون الاّ باال�ستجاب����ة ا ىل حجم
التح����دي الذي يعي�ش����ه العراقيون على كاف����ة ال�صعد  ،االمنية
واالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية .
حكوم����ة اغلبية وطنية لي�س بالهدف امل�ستحيل  ،وال بال�صعب
جدا  ،و�إمنا ال�صعب �أن تتحول حكومة االغلبية الوطنية ا ىل
حكوم����ة �شعب  ،حكومة خدم����ات وا�ستقرار وتنمية ومتا�سك
اجتماع����ي وحترير املجتمع من الع�سك����رة وع�صابات ال�سالح
املنفلت.

الر�أ�سمالي��ة المعولم��ة وتجدي��د ر�ؤي��ة الي�س��ار الفكرية
�أدى انهي ��ار خي ��ار التط ��ور اال�ش�ت�راكي اىل
�سيادة �أ�س ��لوب االنتاج الر�أ�س ��مايل باعتباره
نهجوحي ��د للتطوراالجتماع ��ي و�أث ��ارت
تل ��ك الوحداني ��ة كرثة م ��ن الأ�س ��ئلة املنهجية
تت�صدره ��ا– ه ��ل ت�سع ��ى �أح ��زاب الي�س ��ار
اال�شرتاك ��ي اىل جتدي ��د براجمه ��ا الفكري ��ة -
ال�سيا�سية؟ هل مازالت عدتها الفكرية املالئمة
ملرحلة املع�سكرين ق ��ادرة على تطوير كفاحها
الوطني؟ هل الزال ا�ستالم ال�سلطة ال�سيا�سية
واالحتفاظ بها مهمة كفاحية؟
هذه الأ�سئل ��ة املنهجية وغريه ��ا حتفزالي�سار
اال�شرتاكي على �إعادة بن ��اء عدته الفكرية يف
مرحلة وحدانية التطور الر�أ�سمايل.
اعتم ��ادا عل ��ى ذل ��ك �أتوق ��ف عند ر�ؤي ��ة فكرية
قابلة للنقد واحلوارهادفة اىلتطويرالربامج
الفكرية– ال�سيا�سية لكفاح الي�سار اال�شرتاكي
عرب حماور �أ�سا�سية :
�أوال  -انهي ��ار النم ��وذج اال�شرتاك ��ي للتط ��ور
والتغريات الدولية.
ثاني ��ا – وحدانية التطور الر�أ�سمايل وبرامج
الي�سار الوطنية.
ثالث� � ًا– التحال ��ف الي�س ��اري الدميقراط ��ي
والدولة الوطنية.
�أوال � -إنهيارالنم ��وذج اال�شرتاك ��ي للتط ��ور
والتغريات الدولية
ب ��ات معروف� � ًا ان نهوج الأح ��زاب اال�شرتاكية
ال�سيا�سي ��ة يف مرحل ��ة ازدواجي ��ة التط ��ور
االجتماع ��ي تلخ�ص ��ت يف ا�ست�ل�ام ال�سلط ��ة
ال�سيا�سي ��ة و�إح ��داث حت ��والت اقت�صادي ��ة-
اجتماعيةع�ب�ر �سيادة احل ��زب اال�شرتاكي يف
منظومة البالد ال�سيا�سية.
اعتم ��اد ًا عل ��ى تلك الأه ��داف الكفاحي ��ة قامت

دول ا�شرتاكي ��ة و�أجن ��زت كرثة م ��ن الق�ضايا
ال�سيا�سي ��ة االقت�صادي ��ة ل�صال ��ح الطبق ��ات
الكادحة وتطوير قواها املنتجة.
رغ ��م تن ��وع وك�ث�رة االجن ��ازات االجتماعي ��ة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي انتجته ��ا �سلط ��ة ال ��دول
اال�شرتاكي ��ة اال انها مل تكن ق ��ادرة على النمو
والتوا�صل لفرتات تاريخية طويلة.
انتجت الدول اال�شرتاكية �شرائح بريوقراطية
حتكمت يف �أبنيتها االقت�صادي ��ة –ال�سيا�سية
و�أدت اىل رك ��ود �سيا�س ��ي يف منظومة الدول
اال�شرتاكي ��ة �شكلت عوائق فعلية �أمام التطور
الالحق للت�شكيلة االجتماعية اال�شرتاكية.
�أدى رك ��ود البني ��ة االقت�صادي ��ة  -ال�سيا�سي ��ة
لل ��دول اال�شرتاكي ��ة اىل منو طبق ��ة اجتماعية
بريوقراطي ��ة �ساهم ��ت يف ع ��ودة التط ��ور
الر�أ�سمايل يف �سيا�سة الدولة االقت�صادية.
انطالق ��ا م ��ن تل ��ك التب ��دالت يواج ��ه الي�س ��ار
اال�شرتاك ��ي �أ�سئل ��ة منهجي ��ة �أبرزه ��ا -ماهي
�أ�سب ��اب االنهي ��ار امل ��دوي لنم ��وذج التط ��ور
اال�شرتاكي؟ه ��ل النم ��وذج اال�شرتاك ��ي �شك ًال
وحي ��د ًا للتط ��ور االجتماع ��ي املت ��وازن؟ م ��ا
هي النم ��اذج اجلدي ��دة التي ميك ��ن اعتمادها
للتط ��ور االقت�ص ��ادي االجتماعي؟م ��ا ه ��ي
الو�سائل الكفاحية القادرة على تلبية امل�صالح
الأ�سا�سي ��ة للطبق ��ات االجتماعي ��ة يف الدول ��ة
الوطنية؟
ثاني ��ا – وحدانية التطور الر�أ�سمايل وبرامج
الي�سارالوطنية.
�أدى انهي ��ار النم ��وذج اال�شرتاك ��ي و�سي ��ادة
النم ��ط الر�أ�سم ��ايل اىل تغ�ي�رات فكري ��ة -
�سيا�سي ��ة يف برام ��ج الأح ��زاب اال�شرتاكي ��ة
تتما�شى وهيمنة التطور الر�أ�سمايل.

 لطفي حامت

التغ�ي�رات اجلدي ��دة يف برام ��ج الأح ��زاب
اال�شرتاكي ��ة تثري ك�ث�رة من اال�سئل ��ة الفكرية
منها  -ما هي طبيعة دولة العدالة االجتماعية
املزم ��ع ان�شاءها؟ هل ت�ش ��كل م�ضامني الثورة
االجتماعي ��ة دعوةال�ست�ل�ام �سلط ��ة الدول ��ة
واالحتف ��اظ بها؟م ��ا ه ��ي الأ�سالي ��ب الكفاحية
الت ��ي ميك ��ن اعتماده ��ا ال�ست�ل�ام ال�سلط ��ة
ال�سيا�سية؟ه ��ل م ��ا زال ��ت قي ��ادة احل ��زب
اال�شرتاكي للدولة فاعلة يف الطور الر�أ�سمايل
املعومل؟ه ��ل هن ��اك �أدوات كفاحي ��ة ت�شرتطها
وحدانية التطور الر�أ�سمايل؟
ه ��ذه الأ�سئلة وغريها يعاد طرحها بهدف بناء
نه ��وج و�أ�سالي ��ب كفاحية للي�س ��ار اال�شرتاكي
تتما�شى ووحدانية التطور الر�أ�سمايل.

وحدةالي�سار اال�شرتاكي -الدميقراطي.
اف ��رزت ازدواجي ��ة خيار التط ��ور االجتماعي
كرثة م ��ن الأح ��زاب والتجمع ��ات اال�شرتاكية
الت ��ي ت�سع ��ى اىل ا�ست�ل�ام �سلط ��ة الب�ل�اد
ال�سيا�سي ��ة عليه بات �ضروري� � ًا ت�شكيل وحدة
ي�ساري ��ة ا�شرتاكي ��ة –دميقراطية ق ��ادرة على
حتقيق براجمها ال�سيا�سي ��ة وحتديد �أ�ساليب
كفاحها الوطنية.
ا�ستن ��اد ًا اىل ذل ��ك الب ��د م ��ن ت�شكي ��ل كتل ��ة
ا�شرتاكي ��ة -دميقراطي ��ة ق ��ادرة عل ��ى �صياغة
برنام ��ج وطن ��ي -دميقراطي ي�سع ��ى اىل بناء
دول دميقراطي ��ة قادرة على مكافح ��ة التبعية
والتهمي�ش.
اعتماد ال�شرعية الدميقراطية.

ي�سع ��ى الر�أ�سم ��ايل املع ��ومل اىل التبعي ��ة
واالحل ��اق وت�ش�ت�رط القوان�ي�ن الر�أ�سمالي ��ة
تهمي� ��ش ال ��دول الوطنية وتفتي ��ت ت�شكيالتها
االجتماعي ��ة وبال�ضد من ذل ��ك تتيح وحدانية
التط ��ور الر�أ�سم ��ايل �إمكاني ��ة ا�ستخ ��دام
ال�شرعية الدميقراطي ��ة للو�صول اىل ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة والبحث ع ��ن الأ�سالي ��ب الوطنية
ال�ضاغط ��ة عل ��ى الطبق ��ات الفرعي ��ة والق ��وى
الدولي ��ة املتحالف ��ة معه ��ا وايقاف ��ا لإره ��اب
املتوا�صل �ضد القوى الوطنية.
ثالث ًا –الدولة الوطنية والتحالف اال�شرتاكي
 الدميقراطي.و�ص ��ول التحالف اال�شرتاك ��ي – الدميقراطي
اىل ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة عربال�شرعي ��ة
الدميقراطية يتطلب بناء ر�ؤية وطنية ت�ستمد
�شرعيته ��ا م ��ن الركائ ��ز الفكري ��ة  -ال�سيا�سية
التالية:
 -1تع ��ذر وحدانية قيادة احل ��زب اال�شرتاكي
ل�سلطة البالد ال�سيا�سية واالحتفاظ بها تتطلب
وحدة الي�سار اال�شرتاكي -الدميقراطي.
 -2وح ��دة الي�س ��ار اال�شرتاكي–الدميقراطي
ت�ستندعل ��ى �أ�سا� ��س �صيان ��ة الدول ��ة الوطنية
الدميقراطية ومكافحة التبعية واالحلاق.
 -3وح ��دة الي�سار اال�شرتاك ��ي –الدميقراطي
ت�سع ��ى اىل تطوير دور الدول ��ة يف االقت�صاد
الوطني مب ��ا مينع هيمن ��ة الطبق ��ات الفرعية
على االقت�صاد الوطني.
—4مناه�ض ��ة قوان�ي�ن الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة
الهادف ��ة اىل تخري ��ب ال ��دول الوطني ��ة
وت�شكيالتها االجتماعية.
–5بن ��اء دولة وطنية دميقراطي ��ة ترتكز على
موازن ��ة امل�صال ��ح الطبقي ��ة وتلبي ��ة حاجاتها

االقت�صاديةاملتزايدة.
 -6بن ��اء اقت�ص ��ادات وطنية عل ��ى قاعدة تعدد
�أمن ��اط امللكية وقيادة القطاع العام ملنظومتها
الإنتاجية.
� -7إقام ��ة حتالف ��ات �إقليمي ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س
مكافحة التبعية والتهمي�ش وموازنة امل�صالح
الدولية– الوطنية.
� -8إقامة عالق ��ات وطنية  -دولية على �أ�سا�س
اح�ت�رام ال�سي ��ادة الوطنية وم�صال ��ح طبقات
ت�شكيالتها االجتماعية.
 املو�ضوع ��ات الفكري ��ة – ال�سيا�سي ��ة امل�شاراليها ت�ستمد م�شروعيتها ال�سيا�سية من فاعلية
قوان�ي�ن الر�أ�سمالي ��ة املعلوم ��ة الهادف ��ة اىل
تفكي ��ك ال ��دول الوطنية وتهمي� ��ش ت�شكيالتها
االجتماعي ��ة ع�ب�ر تدخالته ��ا الع�سكري ��ة–
الدبلوما�سية يف �ش�ؤون الدول الوطنية.
تلخي�ص� � ًا ملا ج ��رى ا�ستعرا�ضه الب ��د من ايراد
اال�ستنتاجات التالية --
�أوال – وحدانية التط ��ور الر�أ�سمايل ت�شرتط
�إع ��ادة بن ��اء الربام ��ج الفكري ��ة -ال�سيا�سي ��ة
لأح ��زب الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي به ��دف تفعي ��ل
قدرتها الكفاحي ��ة على مواجهة الطور اجلديد
من التو�سع الر�أ�سمايل.
ثاني� � ًا – تتطلب وحداني ��ة التطور الر�أ�سمايل
بناء حتالف ��ات ا�شرتاكية – دميقراطية لقيادة
�سلط ��ة البالد ال�سيا�سية ب ��دال منهيمنة احلزب
ال�سيا�سي الواحد.
ثالث� � ًا –قي ��ادة الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي –
الدميقراط ��ي للتحالف ��ات الوطني ��ة تنبثق من
كونه القوى ال�سيا�سية -الطبقية القادرة على
حماي ��ة البالد من قوان�ي�ن الر�أ�سمالية املعوملة
احلاملة لنهوج التبعية واالحلاق والتهمي�ش.
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ثقافة

المخرجة هان�سن لوف:

فيل��م "جزي��رة برغم��ان" يتح��رى احلي��اة الزوجي��ة والإب��داع
ترجمة :نجاح الجبيلي

يحتفظ كل خمرج �سينمائي بب�ضعة
م�شاريع تغلي على املوقد اخللفي،
من النوع الذي ميكن �أن يبقى هناك
ل�سنوات حتى ي�سخنها �شيء ما.
لطاملا �أرادت "ميا هان�سن لوف" كتابة
�سيناريو عن اثنني من املخرجني
املتزوجني .كانت لديها ر�ؤى �شخ�صية،
رغم كل �شيء :لقد تزوجت ملدة
 15عا ًما من املخرج الفرن�سي الأكرب
�س ًنا منها �أوليفييه �أ�سايا�س  ،الذي
قابلها لأول مرة عندما كانت مراهقة
�إذ عملت يف اثنني من �أفالمه قبل
الذهاب �إىل الدرا�سة لت�صبح خمرجة
(كان لديهم طفل واحد .وتط ّلقت
عام .)2017لكن فكرتها مل تذهب �إىل
�أي مكان حتى وفاة امل�ؤلف ال�سويدي
�إنغمار بريغمان :مل تكن هان�سن لوف
تعرف ذلك بعد.

�أخربتن ��ي وراء الكوالي� ��س يف مهرجان نيويورك
ال�سينمائ ��ي  ،حي ��ث مت الرتحيب بح ��رارة بفيلمها
الطويل ال�سابع "جزيرة بريغمان"  ،كما ح�صل يف
مهرجان "كان" يف وق ��ت �سابق من العام�":أق�ضي
الكثري من الوق ��ت يف التفكري يف فيلم� .إنه يتطور
با�ستم ��رار �إىل اللحظ ��ة الت ��ي تب ��د�أ فيه ��ا الكتابة.
كان ��ت نقط ��ة البداية فك ��رة �صنع فيل ��م عن خمرج
وزوجته يف يوم من الأيام .كانت هذه الفكرة معي
طوال الوقت ،بينما كنت �أ�صنع �أفالم ًا �أخرى .لدي
خ�ب�رة يف العي�ش م ��ع خمرج و�أن �أك ��ون خمرجة،
و�أح ��اول �أن �أج ��د الت ��وازن بني حيات ��ي الأ�سرية،
كزوج ��ة ،والإب ��داع .وق ��د يك ��ون هن ��اك فيل ��م عن
الإله ��ام� :سيكون حول العالقة ،ولك ��ن يدور �أي�ض ًا
عن العملي ��ة الإبداعية داخل الزوج�ي�ن" .ولكن مل
يحدث �شيء حتى �أ�صبحت جزيرة فارو ال�سويدية
املكان املنا�سب لكتابة هذه الق�صة".

بع ��د وف ��اة امل�ؤل ��ف ال�سوي ��دي �إنغم ��ار بريغم ��ان
( 30مت ��وز ،)2007انده�ش ��تْ هان�س ��ن ل ��وف
ب�سب ��ب مقال ��ة قر�أتها عن ��ه يف �صحيف ��ة "لوموند"
الفرن�سي ��ة .قالت" :بالطبع ،كنتُ بالفعل من حمبّي
بريغمان .لق ��د �شاهدتُ الكثري م ��ن �أفالمه ،وقر�أتُ
�سريت ��ه الذاتي ��ة بعن ��وان "امل�صب ��اح ال�سح ��ري"،
وكان بالفع ��ل �شخ�صي ��ة �أب �أ�سطوري ��ة بالن�سب ��ة
يل بطريق ��ة ما .الغريب �أنني ر�أي ��ت [�آخر فيلم له]
بعنوان"�سرابان ��د" رمب ��ا قبل عام[ ،وال ��ذي] �أثار
�إعجاب ��ي كثري ًا� .أو�ضحت ه ��ذه املراجعة-املقالة-
بطريق ��ة �أ�صبح ��ت �أك�ث�ر واقعية بالن�سب ��ة يل� :إن
برغم ��ان مل يك ��ن هذا املب ��دع العظيم ال ��ذي يعي�ش
عل ��ى جزيرته ،متق�شف� � ًا جدا ،ووحي ��د ًا جدًا وهذه
ال�ص ��ورة الذهني ��ة لدي ��ه فح�س ��ب  ،ب ��ل كان �أي�ض ًا
عا�شق� � ًا رائع ًا للمر�أة .كان لديه العديد من الأطفال.
لقد كان رج ًال ح�سيًا".
يف الواق ��ع  ،تزوج بريجمان خم�س مرات و�أجنب
ت�سعة �أطف ��ال .وبعد �أن �أده�شتها حياته الإبداعية،
زارت هان�سن-ل ��وف جزيرت ��ه ال�صخرية ال�شمالية
النائية "فارو" ،حيث مت ��ت دعوتها لعر�ض بع�ض
�أفالمه ��ا يف "عطلة نهاية الأ�سبوع لبريغمان" ،مبا
يف ذلك فيلم "وداعا احلب الأول".

فيلم الغريب �أف�ضل فيلم في
مهرجان القاهرة ال�سينمائي

متابعة المدى
�أعل ��ن مهرجان القاهرة ال�سينمائ ��ي عن جوائز الدورة  43من املهرج ��ان الليلة ،يف حفل ختام
املهرج ��ان بدار الأوب ��را امل�صرية ،وكانت �أبرز اجلوائز من ن�صي ��ب املمثل حممد ممدوح الذي
فاز بجائزة �أف�ضل ممثل ،وكذلك فيلم "بنات عبد الرحمن" الذي ح�صل على جائزة اجلمهور.
و�أعل ��ن مهرج ��ان القاهرة ال�سينمائي الدويل ،خالل حفل خت ��ام دورته الـ  ،43الذي انطلق قبل
قليل ،بدار الأوبرا امل�صرية ،عن فوز فيلمي "ثم حل الظالم  ،" Then Came Dark -و"
وال حاج ��ة ي ��ا ناج ��ي ..اقف ��ل  ،"It’s Nothing Nagy, Just Hang up -بجائ ��زة
جلن ��ة التحكيم اخلا�صة منا�صف ��ة ،وذلك �ضمن م�سابقة الأفالم الق�ص�ي�رة ،وح�صل فيلم "نقطة
عمياء  ،"Blind Spot -على جائزة يو�سف �شاهني لأح�سن فيلم ق�صرية.
وح�صل ��ت املمثل ��ة �أر�سيلي ��ا رامرييز ،على جائ ��زة م�سابقة �أ�سب ��وع النقاد الدولي ��ة عن دورها
يف فيل ��م "امل ��دين  ،"La Civil -وف ��از فيلم "جذور برية" بجائزة فتح ��ي فرج (جائزة جلنة
التحكي ��م اخلا�صة) مب�سابقة �أ�سبوع النقاد الدولية يف مهرجان القاهرة ،وح�صل املخرج �أمري
فخ ��ر الدين ،على جائزة �شادي عبد ال�س�ل�ام لأح�سن فيلم �ضمن م�سابقة �أ�سبوع النقاد الدولية،
عن فيلمه "الغريب ."The Stranger -
وح�ص ��ل فيل ��م "قدح ��ة  ،"A Second Life -ال ��ذي �ش ��ارك �ضم ��ن م�سابقة �آف ��اق ال�سينما
العربي ��ة ،عل ��ى تنوي ��ه خا�ص ،وف ��ازت عفيفة بن حمم ��ود بجائ ��زة �أح�س ��ن �أداء متثيلي �ضمن
م�سابقة �آفاق ال�سينما العربية مبهرجان القاهرة عن دورها يف فيلم "�أطياف ،"Streams -
وح�ص ��ل فيلم "من القاه ��رة" بجائزة �أح�سن فيلم غري روائي مب�سابق ��ة �آفاق ال�سينما العربية،
وفاز فيلم "فيا�سكو" بجائزة �صالح �أبو �سيف يف م�سابقة �آفاق ال�سينما العربية ،وفيلم "دفاتر
مايا" فاز بجائزة �سعد الدين وهبة لأح�سن فيلم يف �آفاق ال�سينما العربية ،وح�صل فيلم "بنات
عبد الرحمن" على جائزة يو�سف �شريف رزق الله مبهرجان القاهرة من ت�صويت اجلمهور.
وح�صل فيلم "�إنهم يحملون املوت" على جائزة هرني بركات �ضمن امل�سابقة الدولية مبهرجان
القاه ��رة لأح�سن �إ�سه ��ام فني ،وح�صل فيلم "� 107أمهات" عل ��ى جائزة جنيب حمفوظ لأف�ضل
�سيناريو مبهرجان القاهرة ،وح�صلت �سوامي روتولو على جائزة �أح�سن ممثلة عن دورها يف
فيل ��م "كي ��ارا  ،"A Chiara -الذي �شارك �ضمن مناف�سات امل�سابق ��ة الدولية ،وح�صل املمثل
امل�صري حممد ممدوح على جائزة �أح�سن ممثل عن دوره يف فيلم "�أبو �صدام".
وح�ص ��ل فيلم "انطوائي ��ون" على الهرم الربونزي �ضمن امل�سابق ��ة الدولية مبهرجان القاهرة،
وح�صل ��ت خمرجة فيلم "ج�س ��د �ضئيل" على اله ��رم الف�ضي �ضمن امل�سابق ��ة الدولية مبهرجان
القاهرة ،وفاز فيلم "الثقب يف ال�سياج  ،"The Hole in the Fence -الذي �شارك �ضمن
امل�سابق ��ة الدولية ،بجائ ��زة الهرم الذهبي لأح�سن فيلم ،وح�صل فيل ��م "غدوة" لظافر العابدين
على جائزة فيربي�سي.

قال ��ت هان�س ��ن ل ��وف" :ح�ي�ن �أتيت للم ��رة الأوىل،
تو�صل ��تُ للتو لنقطة البداية حول خمرج وزوجته
ق�ضي ��ا ال�صي ��ف يف ف ��ارو لكتاب ��ة �سيناريوه ��ات.
مل �أك ��ن �أع ��رف ما ال ��ذي �سيح ��دث بال�ضب ��ط� .إنها
امل ��رة الوحي ��دة يف حيات ��ي الت ��ي ذهب ��ت فيها �إىل
م ��كان لتجرب ��ة الفيل ��م ال ��ذي كن ��ت �أكتب ��ه ،وه ��ذه
ه ��ي الطريق ��ة التي كتبت ��ه بها" .مع فيل ��م "جزيرة
بريغم ��ان"  ،تتح ��رى هان�سن-ل ��وف الأدب الذاتي
مع �شخ�صيتها البديل ��ة :الكاتبة  /املخرجة كري�س
(فيكي كريب�س)  ،املتزوجة من املخرج الأكرب �سن ًا،
والأكرث ثقة،املحرتم توين (تيم روث) .ت�ستح�ضر
املخرجة لوف �أفالم �أنغم ��ار برغمان مثل "م�شاهد
م ��ن زواج" و ابت�سامات ليلة �صي ��ف" و"الفراولة
الربي ��ة" ،بينم ��ا ي�ستقر الزوج ��ان يف مالذ �صيفي
مث ��ايل يف منزل ��ه يف جزي ��رة ف ��ارو ،مكتم ��ل
بالعرو� ��ض واملحا�ض ��رات ورك ��وب الدراج ��ات،
وج ��والت اجلزي ��رة .بينم ��ا ي�ستك�ش ��ف الكاتب ��ان
ق�ص�ص� � ًا جدي ��دة  ،ننغم ��ر نح � ُ�ن يف فيل ��م داخ ��ل
فيل ��م  ،حي ��ث جتتم ��ع مي ��ا وا�سيكوف�س ��كا واملمثل
(والطبي ��ب) الرنويجي �أندر� ��س دانيل�سن يل مع ًا
يف حفل زفاف وي�شعالن الرومان�سية مرة �أخرى.
يف الفيلم ،ي�صل الزوجان كري�س وتوين �إىل فارو،

ويتفقدان منزلهما ويتحريان عن كتابات منف�صلة،
وب ��د ًال من الذه ��اب مع زوجها يف جول ��ة باحلافلة
الر�سمي ��ة ،تنطلق كري�س مبفردها وترتبط بخبري
ف ��ارو الذكي هامبو� ��س نوردن�سون  ،وهو مواطن
حملي ي�ؤدي ال ��دور بنف�سه ب�ش ��كل �أ�سا�سي .قالت
هان�س ��ن لوف ،الت ��ي التقت بنوردن�س ��ون يف �أول
رحل ��ة له ��ا �إىل اجلزي ��رة" :لقد حدث ذل ��ك بالفعل.
�إن ��ه ميثل املدخ ��ل لي�س فقط للخي ��ال  ،ولكن �أي�ض ًا
�إىل حا�ضر اجلزي ��رة .خالف ذلك� ،إذا مل يكن هو ،
لكان الفيلم حتول �إىل املا�ضي ،لأنه عن بريغمان ،
وتراث بريغمان  ،و�أفالم بريغمان .و"هامبو�س"
هو ال�شخ�صي ��ة التي �أو�صلته ��ا �إىل ح�ضورها يف
الوقت احل ��ايل ،والذي يتيح له ��ا اكت�شاف جزيرة
�أخ ��رى"� .أخ�ي�ر ًا ،يف ح�ي�ن �أن عالم ��ات برغم ��ان
موجودة يف كل مكان� ،إال �أن الفيلم ال يدور حوله.
قالت هان�سن لوف" :هذا هو الإبداع بالن�سبة لتلك
امل ��ر�أة ،وكيف متكنت م ��ن حتويل �ضعفها �إىل قوة
غام�ض ��ة .الفيل ��م يدور ح ��ول العملية غ�ي�ر املرئية
الت ��ي هي طريقتي يف العم ��ل ،والطريقة الوحيدة
الت ��ي �أعرف بها كيف �أ�صنع الأفالم� .أمتنى لو كان
ب�إمكاين �أن �أقرر �صنع فيلم عن هذا �أو ذاك� .أمتنى
ل ��و كان ب�إم ��كاين �أن �أقرر من �أن ��ا ... .نقاط القوة

الوحيدة التي �أمتلكها كمخرجة ،والتي ح�صلت يل
نتيجة الآالم ،ونقاط ال�ضعف يف حياتي".
ج ��زء م ��ن ه ��ذا االخت�ل�اف املت�أ�ص ��ل ب�ي�ن املبدع ��ة
الأ�صغ ��ر وزوجها الأكرث خربة هو فهم �أنه  ،كرجل
 ،مل يك ��ن بريغم ��ان م�ضط� � ًرا للقل ��ق ب�ش� ��أن تربية
�أطفال ��ه �أثناء �إن�ش ��اء �أفالمه .وكما تعل ��م كل امر�أة
متزوج ��ة ،ف� ��إن رعاية الأطفال تقع ع ��ادة يف املقام
الأول على عاتق الزوجة  ،ولي�س الزوج.
قال ��ت هان�سن لوف �إن م�شهد املطع ��م الذي تناق�ش
في ��ه كري�س وتوين هذا "هو جوهر ما يدور حوله
الفيلم حق� � ًا" .وت�ضي ��ف" :الأمر ال يتعل ��ق بانتقاد
برغم ��ان  ،لكنه يقودين فق ��ط �إىل التفكري يف حالة
امل ��ر�أة .عندما يتعلق الأم ��ر بالكتابة وكونك فنان ًا،
فالأم ��ر خمتل ��ف .وبالن�سب ��ة يل ،ال�س� ��ؤال ه ��و ،
"كيف ميكنني �أن �أكون �صانعة �أفالم بنف�سي ،يف
ح�ي�ن �أنني لن �أكون مثل بريغم ��ان؟ عندما ال �أقوم
ب�إجن ��اب الأطفال و�أتركه ��م و�أ�صنع �أفالمي كما لو
�أنه ��ا غري موج ��ودة؟ لن �أمتكن م ��ن اكت�ساب القوة
الإبداعي ��ة الت ��ي كان ميتلكها .لن �أ�صن ��ع  60فيلم ًا
�أب ��د ًا و�أجن ��ب ت�سعة �أطف ��ال يف نف� ��س الوقت... .
هن ��اك الكثري ح ��ول هذا التوازن ال ��ذي �أحتاج �إىل
العثور عليه يف حياتي ال�شخ�صية ومهنتي .لكنها
م ��ا زالت مهنتي� .أعتقد �أنها مهم ��ة بالن�سبة يل كما
كانت لربغمان .الأمر خمتلف متاما".
هناك طريقة �أخ ��رى ال�ستك�شاف هذه ال�شخ�صيات

وه ��ي و�ض ��ع فيل ��م داخ ��ل الفيل ��م  ،ال ��ذي تكتب ��ه
كري� ��س .اخت ��ارت هان�س ��ن لوف املمثل�ي�ن الأ�صغر
�سن� � ًا لت�صوي ��ر �آم ��ي (وا�سيكوف�س ��كا) وجوزي ��ف
(دانيل�سن الي)  ،اللذين انف�صال عن عالقة جن�سية
ولكن مت مل �شملهما يف حفل زفاف.
�ص ��ورت املخرج ��ة الق�سم�ي�ن ب�ش ��كل منف�ص ��ل،
ويرجع ذل ��ك جزئي ًا �إىل م�ش ��كالت التمثيل الب�شعة
يف اللحظ ��ة الأخ�ي�رة (ان�سحبت جريت ��ا جريويج
وج ��ون تورت ��ورو "يف دور كري� ��س وت ��وين"،
وتبعهم ��ا البدي ��ل �أوي ��ن ويل�س ��ون يف اللحظ ��ة
الأخ�ي�رة)� .أخ�ي�ر ًا ،كان عل ��ى املخرج ��ة ت�صوي ��ر
الفيل ��م �ضم ��ن فيل ��م �أو ًال  ،وبعد عام واح ��د � ،أ�سند
ال ��دور �إىل "كريب� ��س" ث ��م �أ�سند ال ��دور الآخر �إىل
تي ��م روث بع ��د ذل ��ك بع ��ام .قال ��ت هان�س ��ن ل ��وف:
"خ�ل�ال اجل ��زء الأول م ��ن الفيل ��م  ،اجل ��زء الذي
ترك ��ز في ��ه حق� � ًا عل ��ى فيك ��ي وتي ��م  ،هن ��اك �أ�شياء
حتدث ال ت�ستطيع التعبري عنها داخل نف�سها .ي�أخذ
الإب ��داع م�ساح ��ة كب�ي�رة بحي ��ث ال يوج ��د ات�صال
كاف بينهم ��ا مم ��ا ي�ش ��كل م�ص ��در معاناة
ج�س ��دي ٍ
له ��ا .الفيلم يف الفيلم مث ��ل اجلانب الآخر من نف�س
ال�شخ� ��ص .والفيل ��م يدر�س كيف ميكن ��ك �أن تكون
كالهم ��ا� .إنها نف� ��س ال�شخ�صية � ،آم ��ي وكري�س ".
ووا�صلت الق ��ول "يف النهاية ،هناك جانبان فقط.
هذا ما يدور حوله اخليال بالن�سبة يل :الك�شف عن
هويت ��ك والهويتك يف نف�س الوق ��ت؛ من ال ميكنك
�أن تك ��ون  ،ولكن من �أن ��ت يف الداخل .هناك حوار
وتوت ��ر م�ستمر بني ال�شخ�صي ��ات التي اخرتعتها،
وال�شخ�صيات الر�سمية التي ت�صنعها عندما تكتب
�أفالم� � ًا �شخ�صي ��ة للغاية ،وبني هويت ��ك يف حياتك
اليومي ��ة .ت�ستخ ��دم �أحيان� � ًا �شخ�صي ��ات خيالي ��ة
للقيام ب�أ�شياء ال ميكنك فعلها يف احلياة الواقعية،
للتح ��رر عندما ال ميكنك التح ��رر� .إنه �أي�ض ًا هروب
بطريق ��ة م ��ا ،وي�ساع ��دك عل ��ى العي� ��ش والت�أقل ��م
والإمي ��ان �أي�ض ًا" .وهكذا ميك ��ن �أن تراوح هان�سن
ل ��وف ذهاب ًا و�إياب ًا �أثن ��اء عملية الكتابة بني ق�سمي
الفيلم .قالت�" :أ�شعر �أنني �آمي ،لكنني �أ�شعر �أي�ض ًا
�أنني كري�س .وهما يف الواقع خمتلفتان� ،إنهما من
�أنواع خمتلفة من الن�ساء ،لكنهما متماثلتان� .إنهما
مثل جز�أين من نف�سي".
يف النهاي ��ة  ،بعد خم�س رح�ل�ات �إىل فارو  ،وقعت
هان�سن لوف يف ح ��ب اجلزيرة .قالت �إنها �ستعود
ال�صي ��ف املقب ��ل�" :سيكون مكا ًن ��ا للكتاب ��ة ومكا ًنا
للإج ��ازة ،لأن الكتابة والإج ��ازة بالن�سبة يل كانتا
مت�شابهتني دائم ًا".

مهرجان البحر االحمر يوا�صل عرو�ضه

هاني ابو �أ�سعد يقدم (�صالون هدى) والجزائر تتمثل بـ (�سوال)
جدة\ عالء المفرجي

تتوا�صل لليوم الثالث فعاليات مهرجان البحر االحمر
ال�س ��ينمائي يف ج ��دة ،حيث �أقيمت ن�ش ��اطات متنوعة
ا�ضافة اىل العرو�ض ال�سينمائية.
ومن االفالم التي عر�ضت فيلم (على الطريق) للمخرج
االي ��راين بن ��اه بناهي ،حيث يجم ��ع �أول �أفالم بناهي
الطويلة بني كال�سيكية �أفالم الرحالت وت�أجج امل�شاعر
وتقلبها ،را�سمًا �ص ��ورة عائلة حمببة رغم فو�ضويتها
م ��ن داخل �سي ��ارة م�ست�أج ��رة .جن ��د الأم اجلبارة يف
املقدمة ،هي التي تخفي وراء �ضحكها امل�ستمر نوبات
من البكاء .يجل�س �إىل جانبها ابنها الأكرب خلف املقود
وهو يق�ض ��ي معظم وقته �سائ ًقا ب�صم ��ت .الأب جال�س
يف اخلل ��ف برجله املك�سورة ،فيما يتقافز بجانبه ابنه
مف ��رط الن�ش ��اط .و�أخريًا ،يقب ��ع جي�س ،كل ��ب العائلة
املري� ��ض ،يف م�ؤخ ��رة ال�سي ��ارة .لك ��ن العائل ��ة لي�ست
وحده ��ا� ،إذ يب ��دو �أن ثم ��ة م ��ن يتبعه ��م .ح ��از الفيل ��م
عل ��ى �شعبي ��ة وا�سع ��ة وف ��از بجائ ��زة �أف�ض ��ل فيلم يف
مهرج ��ان لندن ال�سينمائي .وق ��دم املخرج الفل�سطيني
هاين �أ�سع ��د فيلمه اجلديد (�صالون ه ��دى) وهو فيلم
م�ستوحى من �أحداث حقيقي ��ة ،يتناول مفاهيم الوالء
واخليان ��ة واحلرية ،من خالل �أح ��داث تدور يف حمل
لت�صفي ��ف ال�شع ��ر يف بيت حل ��م ،متتلكه �سي ��دة تدعى
ه ��دى ،ت�ت�ردد �أم �شابة تدعى رمي عل ��ى املحل ب�صورة
دورية لتغيري َق�ص ��ة �شعرها؛ تنقلب الأمور ر�أ�س ًا على
عق ��ب حني يت ��م ت�صويره ��ا يف موا�ضع خمل ��ة ب�سبب
هدى التي حتاول ابتزازها لتقوم مبا هو �ضد مبادئها،
يتعني على رمي �أن تختار بني �شرفها وخيانة بلدها.
واملخ ��رج �أبو �أ�سع ��د خمرج فل�سطين ��ي معروف ،حاز
عام  2006على الغولدن غلوب عن فيلمه "اجلنة الآن"
ور�ش ��ح ملرتني جلائ ��زة الأو�س ��كار عن "اجلن ��ة الآن"
 2006و"عم ��ر"  ،2014بع ��د �أن نال فيل ��م عمر جائزة
جلنة التحكيم يف مهرجان كان ال�سينمائي الدويل عن
فئ ��ة نظرة ما �سنة  .2013كما ق ��ام ب�إخراج فيلم ويف
�إط ��ار م�سابق ��ة البحر االحم ��ر قدمت جورجي ��ا فيلمها
(براي�ت�ن الرابع) الذي ميثل الفيل ��م دولة جورجيا يف
�سباق الأو�سكار ،وهو ثال ��ث �أفالم املخرج اجلورجي
ورائ ��د املوج ��ة اجلديدة ليف ��ان كوجوا�شفيل ��ي .يقدم
ه ��ذا العم ��ل نظرة م�ؤث ��رة من خ�ل�ال �أداء رائ ��ع لبطل
امل�صارع ��ة الأوملب ��ي ال�ساب ��ق ليف ��ان تدي�شفيل ��ي .يف
حم ��اكاة الفن للحي ��اة ،يلعب تدي�شفيل ��ي دور م�صارع
�أوملب ��ي �ساب ��ق ي�ساف ��ر �إىل نيوي ��ورك ليتعام ��ل م ��ع
تداعي ��ات الفو�ضى الت ��ي ت�سبب بها ابن ��ه املدمن على
القم ��ار ،والذي كان ي�سعى لل ��زواج من �أجل احل�صول
عل ��ى �إقامة دائمة ،ليكت�ش ��ف البطل الأوملبي �أن احلياة
يف �أمريكا ال تختلف كثريًا عن احلياة يف جورجيا.
و�ضم ��ن امل�سابقة ذاتها يات ��ي فيلم (ريحانا مرمي نور)

للمخ ��رج البنغ ��ايل عبدال ��ل حمم ��د �سعد ،حي ��ث يقدم
الفيلم حكاي ��ة �شائكة عن اعتداء واته ��ام ومقاومة من
خ�ل�ال ق�صة مده�شة التفا�صي ��ل حتى م�شهدها الأخري.
ي�ص ��ور املخ ��رج عب ��د الل ��ه حمم ��د �سع ��د االعرتا� ��ض
والإهم ��ال يف �إط ��ار جامع ��ة ،ح�ي�ن تق ��وم ريحان ��ة،
الأ�ستاذة امل�ساع ��دة يف كلية طبية ،بالإبالغ عن �أ�ستاذ
يعت ��دي على الط�ل�اب ،فتظه ��ر التبع ��ات العنيفة مدى
�سهول ��ة �أن يفل ��ت الرج ��ال ذوو النفوذ م ��ن احل�ساب.
يزداد الرتكي ��ز على عالقة ريحان ��ة بابنتها ال�صغرية،
فيم ��ا يوظف الفيل ��م عنا�صر الإث ��ارة لت�صعيد التوتر.
ه ��ذا العم ��ل ه ��و �أول فيل ��م بنغالدي�ش ��ي يعر� ��ض يف
مهرجان كان ال�سينمائي� ،ضمن فئة "نظرة ما"
ومن االفالم الأخرى الفيلم اجلزائري (�سوال) للمخرج
�ص�ل�اح �إ�سع ��اد  ،حيث تق ��دم �سوال بح ��ري �شخ�صيتها
احلقيقي ��ة يف باك ��ورة �أفالم �ص�ل�اح �إ�سع ��اد الطويلة،
وه ��و فيلم يتتبع رحل ��ة �أم �شابة وعزب ��اء نبذها �أهلها
با�سم ال�ش ��رف ،ونبذها املجتمع غ�ي�ر املعني ب�أمثالها.
يف �سع ��ي �سوال لتخطي املحن م ��ع طفلتها ،تنطلق يف
دروب اجلزائ ��ر لتج ��د نف�سه ��ا حما�ص ��رة ب�سل�سلة من
املواق ��ف ال�صعب ��ة يف دوام ��ة من العنف .يق ��دم الفيلم
�ص ��ورة ا�ستثنائية المر�أة تعي�ش حت ��ت �ضغط كل من
املقرب�ي�ن منها وجمتمعها املليء بالتناق�ضات .وك�شف
مهرج ��ان البح ��ر الأحم ��ر ال�سينمائ ��ي ال ��دويل اليوم
ع ��ن الربنام ��ج الكامل لفعالي ��ات �سوق البح ��ر الأحمر

وبرنامج �أيام املواهب املق ��رر �إقامتهما يف الفرتة من
� 8إىل  11دي�سم�ب�ر .حي ��ث يقدم املهرج ��ان العديد من
الفعاليات التي تهدف لتعزيز قطاع �صناعة ال�سينماء،
كما �ستح�صل املوهب ��ة الفائزة على فر�صة لقاء كوكبة
من �صناع املحتوى ال�سينمائي ومتخ�ص�صني باملجال
لتب ��ادل اخل�ب�رات وت�سهي ��ل ال�ش ��راكات .ويت�ضم ��ن
الربنام ��ج اي�ض� � ًا �سل�سل ��ة م ��ن الن ��دوات والعرو� ��ض
ال�سينمائي ��ة ،ويتي ��ح الفر�ص ��ة للتوا�ص ��ل م ��ع �صناع
الأفالم املحليني والعاملي�ي�ن وامل�س�ؤوليني التنفيذيني،
�إىل جانب متجر خم�ص�ص مبن�صات عر�ض ترويجية
لل�ش ��ركات واللج ��ان وامل�ؤ�س�سات من خمتل ��ف �أرجاء
العامل.
و�سيت ��م تد�شني م�شاريع �س ��وق البحر الأحمر بعر�ض
تقدمي ��ي لثالثة وع�شرين م�شروعًا قي ��د التطوير ،مبا
يف ذل ��ك  12م�شرو ًع ��ا م ��ن معمل البح ��ر الأحمر و11
م�شرو ًع ��ا من �س ��وق البحر الأحمر .كم ��ا �سيتم عر�ض
� 5أفالم منتظرة ما زالت يف مرحلة ما بعد الإنتاج.
ي�ش ��ار �إىل �أنه �ستتم مناق�ش ��ة جميع الأفالم املعرو�ضة
يف �سوق البحر الأحمر من قبل جلنة حتكيم م�ستقلة.
حيث تت�ألف هذه اللجنة من خمرج املهرجان -ال�شاعر
ال�سع ��ودي� -أحمد امل�ل�ا ،واملنتجة الأمريكي ��ة �أليك�س
ماديجان ،واملنتج الأملاين تانا�سي�س كاراثانو�س .يف
حني يتوىل مدير املهرجان �أليك�س مو�سى �ساوادوغو،
واملخرج ��ة الفل�سطيني ��ة �آن م ��اري جا�س ��ر ،واملخرج
الفرن�سي الدج يل جلنة الأعمال قيد الإجناز.
كم ��ا �سيت ��م من ��ح �أك�ث�ر م ��ن  700,000دوالر �أمريكي
للم�شاري ��ع الفائ ��زة بجوائ ��ز �س ��وق البح ��ر الأحم ��ر
بتمويل من �صندوق البحر الأحمر والدعم ال�سخي من
قبل رعاة املهرجان� .ست�شمل حمادثات ال�سوق �سل�سلة
من ور� ��ش العمل ،والن ��دوات ال�سينمائية ،والدورات
الت ��ي يعقدها كب ��ار املتحدثني يف املج ��ال ال�سينمائي،
بالإ�ضاف ��ة �إىل جل�سات توا�ص ��ل �سينمائية جتمع بني
�ضيوف متخ�ص�صني باملجال وامل�شاركني يف ال�سوق.
كم ��ا �سيت ��م عر� ��ض � 7أفالم يف �س ��وق البح ��ر الأحمر
اختاره ��ا املهرج ��ان بعناي ��ة لدع ��م التن ��وع ال ��دويل.
بال�شراك ��ة م ��ع برنام ��ج تع ��اون املجتم ��ع الإبداع ��ي
التاب ��ع ملجوعة ام بي �س ��ي� ،سيطلق املهرجان برنامج

�أي ��ام املواهب ال ��ذي ي�ستمر م ��ن � 12إىل  13دي�سمرب،
وي�ستهدف �صانعي الأفالم النا�شئني يف املنطقة.
ويق ��دم برنام ��ج �أيام املواه ��ب جمموع ��ة متنوعة من
ور� ��ش العمل واخلطابات الرئي�سي ��ة وحلقات النقا�ش
املخت�ص ��ة الإنت ��اج والتموي ��ل ونق ��د االف�ل�ام ،به ��دف
رب ��ط �أ�سا�سيات الفيل ��م مبو�ضوع التغي�ي�ر والتحول
وملعاجلة بع�ض املفاهيم اخلاطئة حول �صناعة االفالم
و�إلق ��اء نظ ��رة متعمق ��ة على ما�ض ��ي �صناع ��ة ال�سينما
املحلية وحا�ضرها وم�ستقبلها.
و�سيت�ضم ��ن الربنام ��ج � ً
أي�ض ��ا نقا�ش ��ات ت�ست�ضيفه ��ا
�أكادميي ��ة جمموع ��ة �إم ب ��ي �س ��ي و�إث ��راء ،بالإ�ضاف ��ة
�إىل عر� ��ض �سينمائ ��ي خا�ص لفيلم وائ ��ل �أبو من�صور
"مدين ��ة املاله ��ي" يلي ��ه جل�س ��ة خم�ص�ص ��ة للأ�سئلة
يديره ��ا خالد ربي ��ع .وم ��ن جانبها قالت زي ��ن زيدان،
مدي ��ر �س ��وق البح ��ر الأحم ��ر" :نح ��ن �سع ��داء للغاية
للك�ش ��ف ع ��ن جمي ��ع امل�شاري ��ع واجلوائ ��ز والأحداث
ال�سينمائية كما نرحب يف الدورة الأوىل من مهرجان
البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل بالوفود ال�سينمائية
�س ��واء املحلي ��ة �أو العاملي ��ة .فربنام ��ج �س ��وق البح ��ر
الأحم ��ر و�أيام املواهب هما القل ��ب الناب�ض للمهرجان
حيث يوف ��ران من�صة هامة ملواهبن ��ا املحلية ويو�سعا
�آفاق ع�شاق ال�سينم ��ا ال�سعوديني الطموحني لالرتقاء
ب�صناع ��ة ال�سينم ��ا ال�سعودية" .ي�ست�ضي ��ف املهرجان
�ستة عار�ضني من بينهم جمموعة  ،MBCوتلفاز،11
و�إن �ستارز ،وجامعة عفت ،والهيئة ال�سعودية للملكية
الفكري ��ة ،وماد �سيليربتي يقدمون �أن�شطة تفاعلية يف
منطقة ال�س ��وق .حيث �سيحول برنام ��ج �أيام املواهب
منطق ��ة ال�س ��وق �إىل م�ساح ��ة لال�ستك�ش ��اف والإبداع
من خ�ل�ال جت ��ارب الأداء احلي ��ة والر�س ��وم املتحركة
املبا�ش ��رة ،بتخلله ��ا تدريب ��ات الإ�ض ��اءة� ،إ�ضاف ��ة �إىل
خدم ��ات املعار� ��ض الت ��ي تق ��دم جمموع ��ة متنوعة من
�إنتاج الأفالم والتوزيع والتعليم والقانون.
و�ضي ��ف مدي ��ر الربجم ��ة ملهرج ��ان البح ��ر االحم ��ر
ال�سينمائ ��ي الدويل كليم افت ��اب املمثل الهندي اك�شاي
كومار يف جل�سة حوارية.
اك�ش ��اي كوم ��ار ،ه ��و ممث ��ل ومنت ��ج و ورج ��ل اعمال
هن ��دي .ق ��ام بتق ��دمي �أكرث من مئ ��ة فيلم من ��ذ �أن فاتته
رحل ��ة القطار املتج ��ه اىل بانغالور وق ��رر الذهاب اىل
ا�ستدي ��و افالم بدال م ��ن ذلك .وملدة ثالث�ي�ن عام يعترب
اك�ش ��اي كومار م ��ن املمثل�ي�ن االعلى اج ��را يف العامل،
ويعد املمثل الهن ��دي الوحيد الذي متكن من الو�صول
اىل ل�ست ��ة فورب�س " �أعل ��ى  100ممثل اجرا يف العامل
ل�سن ��ة  "2020وكان اول جناح له يف عام  1992لفيلم
الرع ��ب واالثارة خي�ل�ادي ،وكان هو ال�سبب يف جعله
جن ��م افالم االك�شن حي ��ث يطلقون علي ��ه لقب " جاكي
�ش ��ان الهن ��د" .منذ ذلك احل�ي�ن ،تنوع ��ت ادوار كومار
ماب�ي�ن الرومان�سي والكوميدي والدرامي .وحاز على
جائزة املهرج ��ان الوطن ��ي ال�سينمائ ��ي ك�أف�ضل ممثل
لع ��ام  .2016كم ��ا مت تكرمي ��ه ب�إعطائ ��ه و�س ��ام بادما
�ش ��ري ،رابع �أعل ��ى جائزة مدنية يف الهن ��د للم�ساهمة
يف الفنون ال�سينمائية.
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الرجل الالمرئي
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "الرج ��ل الالمرئ ��ي" ت�أليف
رالف �إيل�س ��ون ،ترجمة �أ�س ��امة منزجل ��ي ،الرواية تتحدث
عن ق�ض ��ايا العن�ص ��رية ،كتبها الروائي الأمريكي من �أ�ص ��ل
�أفريقي رالف �إيل�س ��ون ،وفازت باجلائ ��زة الوطنية للكتاب
ع ��ن فئ ��ة اخليال يف ع ��ام  .1953وقد �ص ��نفت باملرتبة 19
يف قائمتها لأف�ضل مئة رواية يف القرن الع�شرين� .ضمنت
جمل ��ة ت ��امي رواية الرج ��ل الالمرئ ��ي يف قائمتها لأف�ض ��ل
 100رواي ��ة باللغة الإنكليزي ��ة منذ عام  1923وحتى عام
� ،2005إذ �أطلق ��ت عليه ��ا "الرواي ��ة الأمريكية اجلوهرية
للقرن الع�شرين".

مكتبة الراحل �أحمد اجللبي ..جمعها يف بغداد من الريا�ضيات �إىل الت�صوف و�أهدتها ابنته للجمهور
بغداد – ب�سام عبد الرزاق
عُرف عن الراحل احم ��د اجللبي انه املقرب
م ��ن مطاب ��خ �ص ��نع الق ��رار ال ��دويل ،ويف
الف�ت�رات االخ�ي�رة التي �س ��بقت رحيله كان
يحمل ملفات اقت�صادية تبلغ مديات ق�صوى
من اخلط ��ورة ،و�ص ��ف ا�س ��تمرارها وعدم
معاجلتها بانه متهي ��د لنهاية هذا النظام ان
مل ي�صحح او�ضاعه.
ه ��ذه امل ��رة نتع ��رف عل ��ى الراح ��ل اجللبي
يف م ��كان �آخ ��ر ،ب�ي�ن مكتبات ��ه ومقتنيات ��ه
ومو�س ��يقاه الت ��ي يح ��ب ،حي ��ث اج ��رت
�ص ��حيفة (املدى) ح ��وارا مع ابن ��ة الراحل
د.مت ��ارا احم ��د اجللب ��ي ،مبنا�س ��بة اه ��داء

ح

ول العا

لم

مكتبت ��ه اىل وزارة الثقاف ��ة العراقية وقرب
موع ��د افتتاحه ��ا يف مبن ��ى دار الكت ��ب
والوثائق .وقالت مت ��ارا اجللبي انه "نحن
من طلبنا من دولة رئي�س الوزارء م�صطفى
الكاظم ��ي ووزارة الثقافة تخ�ص ��ي�ص مكان
يحت�ض ��ن مكتب ��ة وال ��دي الراح ��ل احم ��د
اجللبي ،وهي لي�ست مكتبة للكتب فقط ،بل
مكتب ��ة متكاملة وحتتوي ف�ض�ل�ا عن الكتب
االث ��اث واعم ��اال فنية ،وجمي ��ع حمتوياتها
ق ��ام باقتنائه ��ا بع ��د عودت ��ه اىل بغ ��داد عام
 ،"2003مبين ��ة ان ��ه "بن ��اء عل ��ى املوافق ��ة
ذهب ��ت مع وزي ��ر الثقاف ��ة ح�س ��ن ناظم اىل
دار الكتب والوثائق ووجدته مكان رمزيته
منا�س ��بة ،واخرتنا املكان وا�س ��تمرت عملية
الت�أهيل ملدة اربعة ا�شهر".
وذك ��رت اجللب ��ي ان "رجائ ��ي ان تك ��ون
املكتب ��ة مفتوح ��ة للجمي ��ع وان ال تقت�ص ��ر
على ح�ض ��ور النخب االكادميية والثقافية،

ريبيل ويل�سو :كنت �أك�سب
ماليني و�أنا "�سمينة"

والفك ��رة باال�س ��ا�س ان تك ��ون ه ��ذه املكتبة
متاح ��ة للجمه ��ور العراق ��ي وان ال تقت�ص ��ر

على اوقات الدوام الر�سمي ،حيث يف جميع
بل ��دان العامل تك ��ون للمكتبات خ�صو�ص ��ية
وتوقيته ��ا خمتل ��ف وت�ص ��ل اوق ��ات بقائها
مفتوحة اىل التا�سعة ليال" .وبينت اجللبي
ان ��ه "كان ��ت لوال ��دي ع ��دة مكتب ��ات ،لكونه
عا� ��ش ف�ت�رة طويلة من حياته خ ��ارج البلد،
وبع ��د عودته اىل بغداد ق ��ام باقتناء العديد
من الكتب وه ��ي التي تكون حمتويات هذه
املكتبة ،الت ��ي تربعنا بها يف الوقت احلايل
ولي� ��س جمي ��ع مكتباته املتوزع ��ة بني لندن
ولبنان والع ��راق" ،م�ش�ي�رة اىل انه "كانت
امنيتي ان ال تقت�صر هذه املكتبة على جناح
معني ،وامنا تكون مكتبة خا�ص ��ة بالراحل،
لك ��ن هذا م ��ا هو متوف ��ر يف الوقت احلايل،
واملكتب ��ة الوطني ��ة بحاج ��ة اىل الكث�ي�ر من
االهتمام ،كونها تعاين من و�ضع م�أ�ساوي،
وهن ��ا ال احت ��دث لك ��وين متربع ��ة ب ��ل م ��ن
دوري كباحث ��ة واكادميي ��ة وق�ض ��يت وقت ��ا

طويال يف املكتبات".
وا�ض ��افت ان "وال ��دي كان �ص ��ديقي وكنت
مقرب ��ة منه كثريا ،وان ��ا احب الكتب واكتب
اي�ض ��ا ول ��دي اهتمام كبري بالف ��ن والثقافة،
وكان ��ت م�ش ��اركتي يف ت�أ�س ��ي�س مكتب ��ة
الوال ��د بالعدي ��د من الكتب وكن ��ت اختار له
العناوي ��ن الت ��ي يحبها" ،الفت ��ة اىل انه "مل
ن�ؤه ��ل قاع ��ة ون�ش�ت�ري له ��ا االث ��اث لتكون
املكتب ��ة متاح ��ة للجمه ��ور ،امنا حت ��ى اثاث
ه ��ذه املكتبة اخل�ش ��بي كان الراح ��ل هو من
يعمل عل ��ى تكوين ��ه واجن ��ازه ،وكان يهتم
بالنجارة ويقوم برتكيب اخل�ش ��ب بطريقة
فني ��ة من دون ا�س ��تخدام امل�س ��امري ،وكانت
ه ��ذه هوايت ��ه وه ��و �ش ��غوف باخل�ش ��ب
وانواع ��ه واخ ��ذ الكثري م ��ن اهتماماته غري
ال�سيا�سية".
وك�ش ��فت اجللب ��ي ع ��ن ان "مكتب ��ة الراحل
متكون ��ة م ��ن م�ص ��ادر عدي ��دة بينه ��ا كت ��ب

الريا�ض ��يات التخ�ص�ص ��ية وكذل ��ك كتب عن
تاريخ اوروبا يف فرتات النه�ضة واحلروب
النابليوني ��ة وكذلك فرتة الثورة الرو�س ��ية
والفل�س ��فة املارك�سية وكذلك كتب ابن عربي
ال�س ��يما "ترجمان اال�ش ��واق" واهتم اي�ضا
بالعالقة بني الفل�سفة والت�صوف ،ف�ضال عن
اهتمام ��ه بالروايات ،وهو قارئ جيد لالدب
املعا�صر والقدمي ،ف�ضال عن الكتب املتنوعة
وهذه الكتب جميعها باللغة االنكليزية ،اما
يف اللغة العربية كان ��ت املكتبة حتوي على
كتب ت�أري ��خ العراق واالهداءات التي كانت
ت�ص ��ل اليه واي�ضا الت�صوف وما يوجد منه
يف اللغ ��ة العربي ��ة" .وبين ��ت ان "الراح ��ل
كان ل ��ه عامله اخلا�ص اثن ��اء القراءة ويكون
دائما ب�ص ��حبة الكتب واملو�س ��يقى ،ال�سيما
الكال�سيكيات العاملية ،وحتى انه كان يتنقل
بني املدن يف �سيارته وال يركب الطائرة من
اجل ان ي�ستمتع بالقراءة اثناء ال�سفر".

 1500دوالر مكاف�أة لكل م�صاب بفايرو�س كورونا
يف ب� � ��ادرة غ��ري �ب��ة م ��ن ن��وع��ه��ا ،ت��دف��ع
مدينة �صينية ما يزيد عن  1500دوالر
ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص ال ��ذي ��ن ث �ب �ت��ت �إ� �ص��اب �ت �ه��م
بفايرو�س كورونا ،وتدفع مدينة هاربني
الواقعة يف �شمايل ال�صني مبلغا ي�صل
�إىل  1570دوالر ًا ،لأي �شخ�ص تظهر
ن�ت�ي�ج��ة اخ �ت �ب��اره �إي �ج��اب �ي��ة ل�ف��اي��رو���س
كورونا ،ب�شرط �أن ي�أتي ب�شكل م�ستقل
دون احلاجة �إىل تتبع ،و�ستكافئ هذه

اخلطة اجلديدة من قبل حكومة املدينة
�أول�ئ��ك ال��ذي��ن يتقدمون لإج ��راء اختبار
"كورونا" عندما تظهر عليهم الأعرا�ض،
وفقا ملوقع "بيزن�س �إن�سايدر" الأمريكي.
ووفق ًا لإخطار على م�ستوى املدينة يف
 4ك��ان��ون االول اجل� ��اري ،ف� ��إن حكومة
هاربني ،تتطلع فقط ملكاف�أة �أولئك الذين
يتقدمون ط��واع�ي� ًة دون ع��وائ��ق ،وق��ال
�إخطار القرار" :نن�صح ال�سكان بكتابة

الأخ �ب��ار املتعلقة مب�ك��ان ظ�ه��ور ح��االت
ك��ورون��ا الإي �ج��اب �ي��ة� ،إذا ظ �ه��رت عليك
�أعرا�ض الفايرو�س التاجي مثل احلمى
وال �� �س �ع��ال وال �ت �ه��اب احل �ل��ق وال�ت�ع��ب
وفقدان حا�ستي التذوق �أو ال�شم و�آالم
الع�ضالت �أو الإ�سهال ،ال تعالج نف�سك
ذاتي ًا ،بل ارت��دِ قناع ًا وتوجه �إىل �أقرب
عيادة ،و�أخربنا عن املكان الذي �سافرت
�إليه والأ�شخا�ص الذين ات�صلت بهم".

ً
كامال واختبار كورونا� ..شروط ح�ضور حفالت �أديل
التطعيم

ك�ش ��فت املمثل ��ة الكوميدي ��ة العاملي ��ة ريبي ��ل ويل�س ��ون �أنها مل
حت�ص ��ل على الدع ��م الكامل مم ��ن حولها عندما ب ��د�أت رحلتها
ال�ص ��حية ،فخالل مقابلة �أخرية مع بي بي �سي نيوز ،حتدثت
املمثل ��ة البالغة م ��ن العمر  41عاما عن بع�ض الردود ال�س ��لبية
التي تلقتها عندما بد�أت "عامها ال�صحي" ،ويرجع ذلك �أ�سا�سا
�إىل م�سريتها املهنية كـ "فتاة �سمينة م�ضحكة" على ال�شا�شة.
وقالت ويل�س ��ون "لقد تلقي ��ت الكثري من ال�ض ��غط من فريقي،
هنا يف هوليوود ،عندما قلت ح�س ��نا� ،س ��يكون هذا العام عاما
�صحيا� ،أ�شعر �أنني �س�أغري حياتي ج�سديا" ،و�أ�ضافت "فقالوا
يل :مل ��اذا؟ ملاذا تريدي ��ن �أن تفعلي ذلك؟" ..وكان رد فعلهم بناء
عل ��ى �أنني �أك�س ��ب ماليني ال ��دوالرات لكوين الفتاة ال�س ��مينة
امل�ضحكة".
يف الع ��ام املا�ض ��ي ،فق ��دت ما يق ��رب م ��ن  36كيلوغراما ،على
الرغم من �أن ويل�س ��ون قالت �إنها كانت امر�أة واثقة من نف�سها
وحتب نف�سها قبل �أن تفقد الوزن.

 تح�سين رزاق عزيز
المترجم �صدرت له عن دار الم�أمون
الترجمة العربية لكتاب "تول�ستوي
ودو�ستويف�س ��كي" ت�ألي ��ف دميتري
ميريجكوف�س ��كي "الكت ��اب ي�س ��لط
ال�ضوء عل ��ى ابداع اثني ��ن من اكبر
ادب ��اء رو�س ��يا والعال ��م وك�ش ��ف
الت�ض ��اد في اتجاهين كانا يتنازعان
ف ��ي ا�س ��لوب كاتبي ��ن رو�س ��يين
عمالقين .وقد انعك�س هذا الت�ض ��اد
وال�ص ��راع في مواقف متنوعة لكال
العمالقين ونظرتهما الى العالم.
 حميد الناع�س
االدي ��ب والباح ��ث زاره وف ��د م ��ن
االتح ��اد العام للأدب ��اء والكتاب في
الع ��راق ،في الم�ش ��فى بعد �إ�ص ��ابته
بجلطة لعين ��ة �أ ّثرت على �ص ��حّ ته..
وقد ق� �دّم الوفد با�س ��م �أدباء الوطن
�أ�س ��مى التحي ��ة وال�س�ل�ام للأ�س ��تاذ
الناع� ��س ،والدعاء له بتجاوز �أزمته
ال�صحية ،وعودته لو�سطه الأدبي.

�أكد موقع ديلي ميل �أنه يُطلب من املعجبني الذين
يح�ضرون حفالت النجمة العاملية اديل يف ال�س
فيغا� ��س �إظه ��ار دلي ��ل على �أنه ��م ح�ص ��لوا على
التطعيم بالكام ��ل� ،إىل جانب اختبار "كورونا"
ال�س ��لبي .وك�شفت �أديل ال�ش ��هر املا�ضي عن �أنها

�س ��تحيي حفلني كل نهاية �أ�سبوع من  21كانون
الثاين/يناير حتى  16ني�س ��ان�/أبريل ،وح�سب
موق ��ع حجز التذاك ��ر يطلب منظم ��و احلدث �أن
يك ��ون كل احلا�ض ��رين قد تلق ��وا التطعيم كامال
قب ��ل  14يوم ��ا ،و�أن يكون ��وا قد تلق ��وا اختبار

� 19-COVIDس ��لبيا يف غ�ضون � 48ساعة
قبل احلدث .وح�ص ��د �ألب ��وم املغنية الربيطانية
�أدي ��ل "� "30أك�ث�ر م ��ن  56ملي ��ون م�ش ��اهدة
يف �أ�س ��بوع واح ��د ،وب ��اع �أك�ث�ر م ��ن � 260ألف
ا�س ��طوانة ،لي�ص ��بح الأكرث مبيع ًا وم�شاهدة يف

الع ��ام اجلاري ،وهو الألب ��وم الذي وثق جتربة
طالقه ��ا من �س ��يمون كونيكي .ومنذ الإ�ص ��دار،
حطم الألبوم عدد ًا قيا�س ��ي ًا من الأرقام يف العام
احلايل مب ��ا يف ذلك حتقيق �أكرث م ��ن � 235ألف
تنزيل رقمي يف �أ�سبوع واحد.

بيع �سيف وخم�سة �أ�سلحة نارية حملها نابليون مباليني الدوالرات
ِبي � َ�ع �س ��يف حمل ��ه نابلي ��ون متخ�ص�صة الثالثاء.
بوناب ��رت خ�ل�ال انقالبه �س ��نة و�أو�ض ��ح رئي� ��س دار "روك
 1799وخم�س ��ة �أ�س ��لحة نارية �أيالن ��د �أوك�ش ��ن كومب ��اين"
كان ميلكه ��ا الإمرباط ��ور املنظم ��ة للمزاد كيف ��ن هوغان،
الفرن�س ��ي ال ��ذي ت ��ويف قب ��ل لوكال ��ة "فران� ��س بر� ��س"� ،أن
مائت ��ي ع ��ام ،يف م ��زاد يف ه ��ذه املجموع ��ة امل�ؤلف ��ة م ��ن
الوالي ��ات املتح ��دة ،يف �س ��يف وخم�س ��ة م�سد�س ��ات
مقاب ��ل �أك�ث�ر م ��ن  2.8ملي ��ون مزخرف ��ة باعتها ال ��دار الواقعة
دوالر ،عل ��ى م ��ا �أعلنت �ش ��ركة يف والي ��ة �إيلين ��وي الأمريكية

ل�ش ��خ�ص �ش ��ارك يف املزاد عرب
الهات ��ف و�أبق ��ى هويت ��ه ط � ّ�ي
الكتمان.
وق ��ال هوغ ��ان �إن ال�ش ��اري
ح�ص ��ل من خ�ل�ال �ش ��رائه هذه
القط ��ع الع�س ��كرية العائدة �إىل
نابلي ��ون ،يف مقاب ��ل 2.87
ملي ��ون دوالر" ،عل ��ى قطع ��ة
تاريخية نادرة جد ًا".

عزيزي القارئ ..هل تعرف الفرق
بني امل�صيبة والكارثة؟  .امل�صيبة
ميكن �أن جتدها يف ت�صريح
ال�سيا�سيني العراقيني وجميعهم
يتحدثون عن دولة امل�ؤ�س�سات،
ويف الوقت نف�سه ي�سعون �إىل
تقا�سم امل�ؤ�س�سات فيما بينهم حتت
�شعار "هذا لك وهذا يل"  ،وت�س�أل
عن هذه امل�صيبة التي حتا�صر
املواطن العراقي ،فيجيبك �سيا�سي
"�إ�صالحي" �إنها الدميقراطية
ياعزيزي التي تريد للجميع
�أن يتمتعوا مبذاق "الكعكة"
العراقية.
�أمّا الكارثة فهي الدم العراقي
الرخي�ص ،نعم �أيها ال�سادة �أ�صبح
الدم العراقي رخي�ص ًا ،وال�سبب
نتحمله جميع ًا ،لأننا بعد �أيام
�سنن�سى جرمية الب�صرة هذه،
مثلما ن�سينا ما جرى يف �ساحة
التحرير والنجف وقبلها ن�سينا
كارثة ج�سر الأئمة وتفجريات
الكرادة ،فال تهت ّم عزيزي القارئ،
ل ّأن ك ّل الذين �شغلتهم هذه
اجلرمية �سي�ستخدمونها مادة يف
مناورات ت�شكيل الكتلة الأكرب،
و�سيخلدون �إىل النوم العميق بعد
�أن يوهموا عوائل ال�ضحايا ب�أنهم
�سيقت�صون من القتلة.
من ميلك القدرة على حتمّل مثل
هذه الكوارث� ،أُحيله �إىل م�صيبة
�أخرى من عيّنة� :أكدت منظمة
"اليوني�سف" ،انها اطلقت منا�شدة
عاملية جلمع مبلغ طارئ ل�سد
احتياجات مليون طفل يف العراق،
يف الوقت الذي يرتبع العراق على
قائمة الدول امل�صدرة للنفط.
�إذ ًا عزيزي القارئ �أنت هنا ل�ستَ
�أمام عالمات مل�صائب يقذفها
ال�سيا�سيون ميين ًا و�شما ًال فقط،
بل الأفدح �أ ّنك �أمام حالة �إ�صرار
على هذه امل�صائب وا�صرار على
اخلراب  ،و�سعي لن�شر اجلهل،
جعلت املواطن العراقي يقابل هذه
اجلرائم يف ّ
حق الوطن ،بابت�سامة
هادئة ك�أمنا يقول لل�سيا�سيني �إن
كالمهم �أ�شبه بالق�ضاء والقدر الذي
يالحق النا�س لي َل نهار.
بني امل�صيبة والكارثة هناك
�شعوب ال ت�ؤمن بلغة ال�صواريخ
الليلية وال ب�شعارات "ما ننطيها"،
بل �شعارها العمل وحمبة
الأوطان .قادت امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل بالدها على مدى
�ستة ع�شر عام ًا ،كانت فيها مواطنة
ب�سيطة ،تعمل ب�إخال�ص من �أجل
�أن جتعل من �أملانيا واحدة من
�أقوى اقت�صاديات العامل ..وتفتح
ذراعيها لأكرث من مليون مهجر
هربوا من بلدانهم "امل�ؤمنة"..
مريكل التي تركت كر�سي ال�سلطة
ام�س قالت لل�شعب الأملاين ،
وك�أنها تردد بيت املتنبي "�أنام
مل َء جفوين عن �شو َِاردِها" ":
�س�أ�ستمتع ب�أخذ ق�سط من الراحة،
قد �أحاول قراءة �شيء ما ،ثم
�أغلق عيني لأنني متعبة ،ثم
�س�أنام قلي ًال ،لرنى بعد ذلك �أين
�س�أظهر" .
هل �أنا بطران حني �أترك معركة
�صناديق االنتخابات لأحتدث عن
جتارب ال�شعوب التي ال عالقة
لها بتجربتنا الدميقراطية؟ .نحن
قدّمنا النموذج الأمثل .ففي كل
انتخابات هناك ا�صرار على " ذبح
" املواطن العراقي .
على �أي حال ،مثلما �أنا حتدثت عن
االملانية مريكل وا�ستذكرت عمنا
املتنبي  ،فانا اي�ضا معجب بخالد
ال�سراي وطلته " التلفزيونية " .

يبلغ عمره  3500عام

ل�����وح ك��ل��ك��ام�����ش ي���ع���ود �إىل �أر��������ض ال���وط���ن

 عامر م�ؤيد

 باقر نعمة
مدي ��ر م�ؤ�س�س ��ة ع�ش ��تار للثقاف ��ة
والفنون قال ان ��ه اختتمت فعاليات
معر� ��ض "التعاي�ش ال�س ��لمي" التي
اقيمت بالتع ��اون مع نقابة الفنانين
ف ��ي ال�س ��ليمانية �ش ��ارك فيه ��ا 120
فنان ��ا باعم ��ال مختلف ��ة ف ��ي الفنون
الت�ش ��كيلية ،وا�ض ��اف ان ه ��دف
المعر� ��ض ان�س ��اني قب ��ل �أن يك ��ون
معان ان�س ��انية
فني ��ا ،لما يحمله من ٍ
�سامية بين فئات المجتمع.

ال يقت�صر االحتفال بعودة "لوح كلكام�ش" اىل
موطنه االم "بالد الرافدين" على املثقفني فقط،
ب ��ل جميع ابن ��اء هذا البلد ،خا�ص ��ة وانه ميثل
ح�ض ��ارة هذه االر�ض .لوح حل ��م كلكام�ش هو
"لوح طيني" جتاوز عمره  3500عام يحتوي
عل ��ى نقو� ��ش باللغ ��ة ال�س ��ومرية لأج ��زاء من
"ملحمة كلكام�ش" ال�شعرية ،متت �سرقته من
العراق �س ��نة  1991والت ��داول به يف املزادات
العاملية .ويف عام  ،2007مت �إدخاله �إىل �سوق
الف ��ن الأمريك ��ي .ويف ع ��ام � ،2019ص ��ادرته
وزارة الع ��دل الأمريكية .الهيئ ��ة العامة للآثار
دعت جميع و�س ��ائل االعالم �إىل ح�ض ��ور حفل
ت�س ��لم (لوح حلم كلكام�ش) و�س ��ط فرح غامر.

الطقس

ويعد "ل ��وح كلكام� ��ش" �أقدم الأعم ��ال الأدبية
يف التاري ��خ وعودته �إىل الع ��راق مبثابة جهد
كبري بد�أ من وزارة الثقافة ،ووزارة اخلارجية
و�س ��فارة الع ��راق بوا�ش ��نطن بالتع ��اون م ��ع
منظم ��ة اليون�س ��كو واحلكوم ��ة الأمريكية ،ما
جعله يعود �إىل �أر�ض الوطن جمددا .
ويقول ليث جميد ح�س�ي�ن رئي�س الهي�أة العامة
للآث ��ار وال�ت�راث يف حديث خ�ص ب ��ه (املدى)
ان "وزارة اخلارجية ا�ست�ض ��افت عملية ت�سلم
الل ��وح بع ��د جه ��ود كب�ي�رة ُقدمت م ��ن خمتلف
اجلهات".
وب�ي�ن ح�س�ي�ن ان "وزارة اخلارجية و�س ��فارة
الع ��راق يف وا�ش ��نطن كان لهم ��ا دور كبري يف
ه ��ذه العملي ��ة املهمة م ��ن خالل ا�س ��تعادة لوح
تاريخ ��ي عراق ��ي" .وا�ش ��ار ح�س�ي�ن اىل ان

"جه ��ات كث�ي�رة كان له ��ا جهد بذل ��ك حيث ان
عملي ��ة الت�س ��ليم كان ��ت يف م�ؤ�س�س ��ة امريكية
�إذ �س ��لمت �س ��لطات وا�ش ��نطن الل ��وح اىل وفد
ال�س ��فارة العراقية هناك بح�ض ��ور لليون�سكو
ب�ش ��خ�ص الرئي�س" .وذكر ان "ل ��وح كلكام�ش
مه ��م ج ��دا وان ال�س ��لطات االمريكي ��ة قام ��ت
مب�صادرته بعد اكت�شاف وجود تزوير باوراقه
وبان ��ه يعود لثمانيني ��ات القرن املا�ض ��ي لذلك
�صادرته وقررت اعادته اىل العراق".
وو�ص ��فت اليون�س ��كو عملي ��ة ا�س ��تعادة ه ��ذه
القطع ��ة الأثري ��ة القيم ��ة ب�أنه ��ا تتوي ��ج لعقود
م ��ن التعاون ب�ي�ن دول مثل الوالي ��ات املتحدة
والع ��راق وكليهم ��ا م ��ن ال ��دول املوقع ��ة عل ��ى
اتفاقية اليون�س ��كو لع ��ام  ،1970والتي تزود
البل ��دان بالإط ��ار القان ��وين والعمل ��ي ملن ��ع

�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.

االجتار غري امل�شروع بالآثار.
وترم ��ز عودة ل ��وح حلم كلكام�ش �إىل احل�ش ��د
الدويل الأو�سع من قبل الدول واملنظمات مثل
اليون�سكو �إىل منع التجارة غري امل�شروعة يف
القطع الآثارية القدمية والت�صدي لها.
ويحت ��وي الل ��وح عل ��ى نقو�ش لن�ص ��و�ص من
ملحم ��ة كلكام� ��ش مكتوب ��ة باللغة ال�س ��ومرية
وتع ��د م ��ن �أقدم الن�ص ��و�ص الأدبي ��ة والدينية
يف العامل .وكانت القطعة الأثرية قد ُنهبت من
�أحد املتاحف العراقية يف �أعقاب اال�ضطرابات
الت ��ي �ش ��هدتها الب�ل�اد مطل ��ع الت�س ��عينيات
م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ،وعُر�ض ��ت ع ��ام 2007
للبي ��ع ب�أ�س ��اليب احتيالي ��ة قب ��ل �أن ت�ض ��بطها
وزارة الع ��دل الأمريكي ��ة عام  ،2019بح�س ��ب
اليون�سكو.
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