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 بغداد/ تميم الح�صن

ت���رز يف بغ���داد وم���دن �سم���ال العا�سم���ة 5 
حتالف���ات وح���ركات �سيا�سية تو�س���ف بانها 
�ُسني���ة، لكنه���ا يف احلقيقة ت���ذوب اأحدها يف 

الآخر لتكون املح�سلة 3 تيارات فقط.
ودف���ع نظ���ام الدوائ���ر املتع���ددة ال���ذي تقوم 
علي���ه النتخابات اخلام�س���ة للرملان، القوى 
ال�سيا�سي���ة اىل "اللتفاف" بح�سب مراقبني، 
عل���ى النظ���ام وت�سكي���ل مالح���ق له���ا خ���ارج 

التحالفات جلمع الأ�سوات.
ه���ذه املالحق ي�س���ل عدده���ا يف 5 حمافظات 
اىل نح���و 20 تي���ارا وحزب���ا، ويرج���ح م���ن 
تاري���خ وعالقات روؤ�ساء تل���ك الحزاب بانها 

اذرع للتحالفات الكبرية.
وق�س���م قان���ون النتخاب���ات اجلدي���د الب���الد 
اإىل 83 دائ���رة انتخابي���ة. و�سي�س���ارك فيه���ا 
�سم���ن   58 منه���ا  حزب���ا  و167  حتالف���ا   21
التحالف���ات، فيما كان ع���دد املر�سحني 3249 

مر�سحا بينهم 951 امراأة.

وحت���اول الق���وى التي تو�س���ف بال�سنية يف 
�سم���ايل وغربي الب���الد يف ه���ذه النتخابات 
الت���ي �ستج���رى الأحد املقب���ل، اإع���ادة ترميم 
ظه���ور  باأعق���اب  اهت���زت  الت���ي  �سورته���ا 

.2014 "داع�س" يف 
حمم���د  )املنح���ل(  الرمل���ان  رئي����س  ويق���ود 
احللبو�س���ي واح���دة م���ن الق���وى ال�سيا�سية 
اجلدي���دة يف تل���ك املناط���ق، والت���ي تاأمل ان 

ت�سحب الب�ساط من حتت اأقدام املناف�سني.
خ�سو�سا وان املناف�سني يف النبار ونينوى 

و�س���الح الدي���ن ودي���اىل وحت���ى يف كركوك 
�سيعي���ة  تي���ارات  ه���ي  الع���راق،  املتع���ددة 
وف�سائ���ل ظه���رت يف مع���ارك التحري���ر م���ن 

التنظيم املتطرف.
احللبو�سي ال���ذي يخو�س النتخابات �سمن 
حتال���ف تق���دم، ترتب���ط به ع���دة اأح���زاب من 
خ���الل البح���ث يف قائمة التي���ارات املتناف�سة 
بالنتخاب���ات التي �ستج���ري يف 10 ت�سرين 

الأول املقبل.
 التفا�صيل �س3

�صبكة من تيارات وحركات �صغيرة مغمورة لل�صيطرة على اأكثر الدوائر النتخابية

182 مر�شحًا من "اأحزاب الظل" يعملون
 لجمع الأ�شوات ل�شالح 3 قوى �ُشنية

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأم����س  امل�سرتك���ة،  العليم���ات  قي���ادة  نف���ت 
خ���ارج  اق���رتاع  مراك���ز  وج���ود  الأربع���اء، 
�سيطرة الدولة، موؤكدة البدء بتطبيق اخلطة 
حلماية النتخاب���ات، م�سددة على اأن القوات 
الأمني���ة و�سلت اإىل اأعل���ى درجات اجلاهزية 
للقي���ام بواجباته���ا يف هذا ال�س���اأن، وك�سفت 

يف الوق���ت ذاته عن تكلي���ف القوات اخلا�سة 
العراقية بنقل وحماية املراقبني الدوليني.

حت�س���ني  القي���ادة  با�س���م  املتح���دث  ويق���ول 
اإن  )امل���دى(،  اإىل  ت�سري���ح  يف  اخلفاج���ي 
"اخلط���ة الأمني���ة اخلا�س���ة بالنتخابات قد 
مت الب���دء بو�سعه���ا قب���ل نح���و ثالث���ة اأ�سهر، 
و�سمل���ت اآلية نقل �سناديق القرتاع، وتهيئة 

املخازن ف�ساًل عن الأطواق الأمنية".

وتابع اخلفاجي، اأن "جه���دًا كبريًا قد بذلناه 
طيلة امل���دة املا�سية على ه���ذا اجلانب، وذلك 
مب�سارك���ة الق���وات الع�سكري���ة والأمني���ة يف 

جميع املحافظات".
واأ�س���ار، اإىل اأن "البع����س م���ن املالحظات قد 
رافق���ت عملي���ة نق���ل ال�سنادي���ق اإىل اأماكنها 
جتاوزه���ا  مت  الق���رتاع،  قب���ل  املخ�س�س���ة 
واأ�سبحن���ا مهيئ���ني لفر����س احلماي���ة عل���ى 

النتخاب���ات، وا�ستفدن���ا كثريًا م���ن املمار�سة 
الأمنية التي جرت قبل اأيام".

وحت���دث اخلفاج���ي، ع���ن "تخ�سي����س اأكرث 
م���ن 250 األ���ف منت�سب م���ن وزارت���ي الدفاع 
والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى حلماية 
النتخاب���ات"، متابع���ًا اأن "ه���ذه الق���وات قد 

بداأت فعليًا بتطبيق اخلطة والنت�سار".
 التفا�صيل �س2

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

وتنفي ال��ج��اه��زي��ة  ت��ع��ل��ن  ال��م�����ش��ت��رك��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
 وجود مراكز اقتراع خارج ال�شيطرة 

 بغداد/ نباأ م�صرق

ي�س���دل جمل�س الن���واب احل���ايل ال�ستار 
عل���ى ال���دورة احلالي���ة يف ال�ساع���ة 12 
لياًل، فيما تتحول احلكومة اإىل ت�سريف 
مهام يومي���ة، اأي منقو�سة ال�سالحيات، 
باإج���راء اأجرت الق���وى ال�سيا�سية على 
الحتجاج���ات  م���ع  بالتزام���ن  اتخ���اذه 
ال�سعبية التي انطلقت يف ت�سرين الأول 

من عام 2019.
ويق���ول النائب �سليم همزة، يف ت�سريح 
اإىل )امل���دى(، اإن "ال�ساع���ة 12 م���ن ليلة 
اليوم اخلمي�س على اجلمعة، هو املوعد 
الر�سم���ي حل���ل الرمل���ان تطبيق���ًا لق���رار 

اتخذه يف اآذار املا�سي".

واأ�س���اف همزة، اأن "ح���ل الرملان يعني 
انتهاء الدورة النيابية احلالية، وننتظر 
م���ا ت�سف���ر عنه نتائ���ج النتخاب���ات التي 
�سوف جتري يوم الأحد املقبل، لت�سكيل 

برملان جديد".
واأ�سار، اإىل اأن "الد�ستور العراقي النافذ 
مين���ع اللجوء اإىل النتخابات مع وجود 
جمل����س النواب، م���ا يقت�س���ي اأن تنتهي 
اأعماله، اإما بانتهاء الدورة وهو الطريق 

العتيادي، اأو عن طريق حله".
ولفت همزة، اإىل اأن "احلكومة، ومبجرد 
اإىل  �ستتح���ول  لنف�س���ه،  الرمل���ان  ح���ل 
ت�سريف مهام يومية وهو اأمر ن�س عليه 

الد�ستور العراقي يف املادة 64 منه".
اإىل  "التح���ول  اأن  اإىل  هم���زة،  وم�س���ى 

ت�سريف الأعمال، يعن���ي اأن احلكومة ل 
ت�ستطي���ع اإبرام املعاه���دات اأو التفاقات 
الدولي���ة اأو �س���رف املوازن���ة كامل���ة اإىل 
اأن يت���م ت�سكيل حكومة جديدة يف �سوء 

النتخابات".
م���ن جانبه، قال النائب حمم���د كامل اأبو 
الهي���ل، يف حديث اإىل )املدى(، اإن "قرار 
حل الرملان م���ا زال نافذًا، كونه ا�سرتط 
اأن جت���رى النتخاب���ات يف العا�س���ر من 

ال�سهر احلايل".
واأ�ساف اأبو الهيل، اأن "جميع املعطيات 
توؤك���د اأن النتخابات �س���وف جتري يف 
موعده���ا، وه���ذا يعن���ي اأن ق���رار احل���ل 

ينبغي تنفيذه".
اإىل  يحت���اج  ل  "احل���ل  اأن  اإىل  ون���ّوه، 

جل�سة جديدة ملجل�س النواب، كونه نافذ 
ومت الت�سويت علي���ه بالأغلبية املطلوبة 
يف وق���ت �سابق، واكت�س���ب جميع اآثاره 

الد�ستورية والقانونية".
"احلكوم���ة،  اأن  الهي���ل،  اأب���و  واأو�س���ح 
وبداي���ة م���ن ال�ساعة 12 لي���اًل، �ستتحول 
اإىل ت�سري���ف اأعم���ال يومي���ة، وبالتايل 
ل تتمتع بكام���ل ال�سالحيات ل�سيما يف 
اجلوانب املالي���ة والت�سرفات القانونية 

ذات الطبيعة اخلارجية".
وب���نّي، اأن "الإج���راءات املقبل���ة تتمث���ل 
بالنتخاب���ات وم���ن ث���م اع���الن النتائ���ج 
وامل�سادقة عليه���ا وعقد اجلل�سة الأوىل، 
ومن ثم انتخاب رئي�س للرملان ونائبيه، 

ومن ثم انتخاب رئي�س اجلمهورية".

واأف���اد اأب���و الهيل، ب���اأن "ت�سكيل حكومة 
جدي���دة �سيت���م بع���د ذل���ك، وبالت�سويت 
وتتمت���ع  �سرعيته���ا  تكت�س���ب  عليه���ا 

بال�سالحيات الكاملة".
وانتهى اأبو الهيل، اإىل اأن "هذه العملية 
قد ت�ستغرق بني ثالث���ة اإىل اأربعة اأ�سهر، 
خالله���ا �ستك���ون احلكوم���ة احلالية هي 

لت�سريف املهام اليومية".
وكان���ت انتفا�سة ت�سرين الت���ي انطلقت 
يف عام 2019 اأجرت حكومة عادل عبد 
امله���دي على ال�ستقالة، وجمل�س النواب 
على اتخاذ قرار بحل نف�سه والدعوة اإىل 
انتخاب���ات مبك���رة وذل���ك يف العا�سر من 
�سهر ت�سرين الأول لع���ام 2021، والذي 

ي�سادف يوم الحد املقبل.

الحكومة تتحول اإلى �صالحيات "ت�صريف الأعمال"
البرلمان ي�شدل ال�شتار على دورته الحالية بعد منت�شف ليلة اليوم

بغداد / �صيف عبداهلل

ا�ستبعدت اللجنة املالية النيابية اإقرار موازنة مالية للعام املقبل، فيما اعتر 
اقت�سادي���ون اأن احلكوم���ة اجلدي���دة �ستعم���ل عل���ى اهمال م�س���ودة م�سروع 

قانون املوازنة احلايل.
واأك���د ع�سو اللجنة املالية النيابي���ة ميثاق احلامدي اأن "الو�ساع تتجه اىل 
تك���رار ماح���دث ع���ام  2014 حيث مل تكن هن���اك موازنة مالي���ة ب�سبب تاأخر 

ت�سكيل احلكومة يف ذاك الوقت".
ورج���ح احلامدي، اأن "يت���م التعامل مع موازن���ة 2022 كما حدث يف 2014 
و2020، ك���ون جمل�س النواب قد انه���ى مدته الت�سريعية، وهو ما يوؤدي اىل 
اعتم���اد النفاق ب�سيغة )1/ 12( ل�سرف الروات���ب وت�سيري الأمور اليومية 

فقط".
واو�سح اأن "اجلميع متفائل بان نتائج النتخابات �ستعلن بعد 24 �ساعة من 
اجرائها، والأحزاب الكبرية متفائلة بانها �ست�سكل الكتلة الأكر وتذهب اىل 

حتالفات رتبتها م�سبقا فيما بينها".
 التفا�صيل �س2

توقعات: ل موازنة في 2022 
والحكومة الجديدة لن تعتمد 

الم�شودة الحالية

 ترجمة / حامد اأحمد

عن���د قاعة فن���دق يف مدين���ة الب�سرة يق���ف مر�سح �ساب 
لأحد القوائم النتخابية من بني مر�سحني اآخرين �سمن 
دائرته النتخابية وهو يخاطب جمعا من احل�سور، من 
بينه���م م�ستقلون واآخرون متفائلون جاوؤوا من �ساحات 
الحتجاج التي عم���ت ال�سوارع قبل �سنتني مبتظاهرين 
غا�سب���ني �سد ارتفاع مع���دلت البطال���ة وف�ساد حكومي 

وغياب خدمات اأ�سا�سية من بينها الكهرباء واملاء.
قال املر�سح خماطبا جمع الناخبني انه اذا ما مت انتخابه 
فان���ه �سيب���ذل ق�س���ارى جهده م���ن اجل حقوقه���م، ولكن 
وعلى نحو غري متوقع وقف احد احل�سور مقاطعا كالم 
املر�س���ح بالقول: "اأنت تر�سم اأح���الم وردية لنا، ولكنني 

غري مقتنع بالت�سويت لك"، وتبع ذلك ت�سفيق احل�سور 
له.

ه���ذا امل�سه���د ي�سل���ط ال�س���وء عل���ى ال�سعوب���ات الت���ي 
�سيواجهه���ا املر�سح���ون يف اقن���اع الناخب���ني للت�سويت 
له���م. انه���م يخاطبون جي���ال �سابا حمبط يائ����س، ي�سكل 
الن�سب���ة الأكر من تعداد نفو����س البلد، من اجل اقناعهم 
بالعملي���ة النتخابي���ة الت���ي �سابته���ا �سابق���ا حم���اولت 

تالعب وتزوير.
الرتاخ���ي عن الت�سويت وانعدام الثقة اأمران منت�سران، 
وان ق�سم���ا من نف�س الن�سط���اء املوؤيدين لالإ�سالح الذين 
اأدت احتجاجاته���م لإقامة هذه النتخاب���ات يدعون الآن 

ملقاطعتها بعد �سل�سلة من عمليات ترهيب وقتل.
 التفا�صيل �س3

اأ�شو�شييتدبر�س: غالبية ناخبي العراق من جيل 
�شاب محبط ل يقتنع بوعود المر�شحين

 بغداد/ المدى

ا�ستقب���ل فخ���ري ك���رمي رئي����س موؤ�س�سة امل���دى لالإعالم 
والثقاف���ة والفن���ون، اأم����س الأربعاء  يف منزل���ه مبدينة 
الع���راق �س���امل غ�س���اب  بغ���داد، ال�سف���ري الكويت���ي يف 
الزمانان بح�س���ور امل�ست�سار �سالح البناي نائب رئي�س 

البعثة الكويتية. 
وجرى يف اللقاء بح���ث الأو�ساع العامة يف البالد ويف 
املنطقة وتقييم ال�ستعدادات لالنتخابات الرملانية التي 
�ستنطل���ق يوم الح���د املقبل، وما �ستف���رزه النتائج التي 

يوؤمل ان ت�سب يف م�سلحة املواطن العراقي.  
كم���ا بحث اللقاء العالقات بني البلدي���ن ال�سقيقني واآفاق 
تطوره���ا يف املج���الت املختلفة، والدعم ال���ذي يحتاجه 
الع���راق لإعادة الإعمار يف املدن التي حتّررت من داع�س 
وال���دور ال���ذي ميك���ن اأن تقدم���ه دول���ة الكوي���ت يف هذا 
املجال. وتناول اأهمية انفتاح العراق على دول اجلوار. 

من جانبه اأكد ال�سفريالكويتي اهتمامه بتعزيز العالقات 
الثنائي���ة والرتقاء به���ا يف خمتلف امليادي���ن ال�سيا�سية 

والقت�سادية والثقافية .
واأعرب رئي�س موؤ�س�سة املدى عن تطلع ال�سعب العراقي 
اإىل امل�ساهم���ة الفعال���ة لال�سق���اء يف الكوي���ت يف دع���م 
كل م���ا من �ساأنه جت���اوز العراق ملا يحيط ب���ه من اأزمات 
و�سعوب���ات وا�ستنها����س مقومات معافات���ه وال�سري به 
نحو ا�ستكم���ال ُبنى الدولة وموؤ�س�ساته���ا الدميقراطية. 
من جهت���ه اأعرب ال�سف���ري الكويتي عن �سعادت���ه باللقاء، 
مذك���رًا بالعالقات الخوية بني البلدين وال�سعبني. واأكد 
ال�سف���ري الزمان���ان عل���ى �سيا�س���ة الت�سام���ن وال�سداق���ة 
والتع���اون املثم���ر واملعونة النزيهة للع���راق، وثمن دور 
رئي����س جمل�س الوزراء العراق���ي م�سطفى الكاظمي يف 
حر�س���ه على ايج���اد اأر�سي���ة اإيجابية لتمت���ني العالقات 
الثنائي���ة م���ع دول اجل���وار وتو�سي���ع ميادي���ن التعاون 

بينها.

فخري كريم ي�شتقبل ال�شفير الكويتي  
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قال����ت )الفك����رة ن�شج����ت عن����د درا�شتي 
في الجامعة للعل����وم ال�شيا�شية اإل اأنها 
ل����م تكن تج����اه البرلم����ان ب����ل العمل في 
اأروق����ة الأمم المتحدة, ه����ذا كان حلمي 
الأول, ف����ي عام 2012 ذهبت مع ب�شعة 
زمي����الت ال����ى نيوي����ورك لمار�����س فيها 
بع�����س تطبيق����ات درا�شت����ي الجامعية, 
الموق����ع كان )الأم����م المتح����دة(, خالل 
هن����اك  اأن  اكت�شف����ت  التطبي����ق  فت����رة 
ف����رق بي����ن م����ا اأود القيام به وم����ا تقوم 
ب����ه )الأم����م المتح����دة( المنف����ذة لبرامج 
معين����ة ف����ي العال����م, فيم����ا كن����ت اأرغب 
اأن اأك����ون م�شاهم����ة ومع����دة للق����رارات 
ولي�����س منف����ذة, م����ن هن����ا ب����داأت اأنظ����ر 
لالأم����ور م����ن جان����ب اآخر وخا�ش����ة بعد 
مرحل����ة الن����زوح الكبي����ر لالجئي����ن الى 
الماني����ا حيث تدفقت مئ����ات الألوف من 
العوائل والفراد في هجرة تطلبت فهم 
وجراأة و�شجاعة في معرفتها والتعامل 
معه����ا, فدخل����ت كموظف����ة بع����د التخرج 
م����ن الجامعة في مكت����ب )الندماج( في 
مدينة )�شفيرين( والذي يعمل على حل 
وم�شاع����دة وتنظيم �ش����وؤون الالجئين, 
لق����د جذبن����ي ه����ذا العم����ل لرغبت����ي في 
م�شاعدة الآخرين بقوة و�شواب, كذلك 
لأن����ي اأنا اأي�شًا من اأ�شول اأخرى مررت 

بنف�����س الم�شاكل والتج����ارب والعقبات 
والطم����وح, مما جعل عملي اأكثر فعالية 
وق����وة, بعدها بعامي����ن وو�شط حما�س 
العم����ل والمتابع����ة الميداني����ة, اأ�شب����ح 
موق����ع )مدي����ر مكتب الندم����اج( �شاغرًا 
مم����ا اأتاح ل����ي اأن اأك����ون المر�شحة لهذا 
وبدع����م  هن����ا  وا�شتالم����ه,  المن�ش����ب, 
م����ن الح����زب ال�شتراك����ي الديمقراط����ي 
بداأت م�شيرت����ي ال�شيا�شية الجتماعية 
ف����ي العم����ل م����ن اأج����ل م�شال����ح النا�س 
والمجتم����ع, ه����ذه الم�شي����رة التي لقت 
ل����ي  انتب����اه قي����ادة الح����زب ودعوته����م 
بالتر�شي����ح في ظ����روف كان����ت اأو�شاع 
المنطق����ة  ف����ي  الجماهيري����ة  الح����زب 
بحاجة الى روؤى جدي����دة وطاقم جديد 

كنت اأنا اأحد هوؤلء المحظوظين(. 
توقف����ت عن ال����كالم فبادرته����ا بال�شوؤال 
)ه����ل وف����ر ل����ك حزب����ك و�شائ����ل الإعالن 
كي����ف  لالنتخاب����ات,  المال����ي  والدع����م 

يجري ذلك وما هي الآلية(:
قال����ت: يق����دم الح����زب م�شاع����دة مالي����ة 
متوا�شع����ة ارتباط����ًا بميزاني����ة الحزب 
ف����ي المقاطعة وع����دد المر�شيحن ال اأن 
ذل����ك لي�س هو الحا�شم ب����ل دعم جمهور 
الحزب والناخبي����ن الآخرين برنامجك 
واأف����كارك اأي اأن الفي�ش����ل هو البرنامج 
عل����ى  المبا�ش����ر  وتاأثي����ره  النتخاب����ي 
النا�����س. تطلع����ت اإلّي, كن����ت اأ�شتمع لها 

بدقة وقلت )اإنك تر�شحت في وقت اأزمة 
عالمية مع جائحة كورونا وانعكا�شاتها 
تده����ور  والجتماعي����ة,  القت�شادي����ة 
�ش����وق العم����ل والف����ق غي����ر المعروف 
لكثي����ر م����ن الأ�شي����اء المرتبط����ة بذل����ك 
ناهي����ك عن موقف الماني����ا من الحداث 
ف����ي ال�ش����رق الأو�ش����ط والعال����م, كي����ف 
تعامل����ت مع ذل����ك(. ارت�شف����ت ر�شفة من 
ال�شاي الذي كان اأمامها وقالت ب�شحكة 
طفولية )اآن����ي احب الج����اي العراقي(, 
لق����د عملت مع  "فيم����ا يخ�����س كورونا 
توفي����ر  عل����ى  والحزبيي����ن  الأ�شدق����اء 
كل م�شتلزم����ات مكافح����ة ه����ذا الوب����اء, 
اأبتداء من التقي����د في حملتي الإعالمية 
بالوام����ر ال�شحي����ة ودف����ع النا�����س الى 
التلقي����ح م����ع دع����م كام����ل لكاف����ة الفئات 
الجتماعية المت�شررة من هذا الوباء, 
كان هدف����ي ف����ي هذه النقط����ة لي�س فقط 
الق�شاء على هذا الوب����اء في المانيا بل 
والم�شاهم����ة الجدية ف����ي الق�شاء عليه 
عالمي����ًا م����ع توفي����ر اللقاح����ات للبل����دان 
التي تحت����اج اإليها, �ش����اب عملنا الكثير 
م����ن الم�شاع����ب وخا�ش����ة فيم����ا يخ�س 
مو�شوع����ة )الغ����الق التام م����ن عدمه( 
للمطاعم والمقاهي والمرافق الأخرى, 
المدار�����س والجامع����ات وغيره����ا, كان 
هناك عدم ثقة من الناخب بال�شيا�شيين 
�ش����يء جدي����د  الوب����اء  اأي  اأ�ش����اًل  لن����ه 

ول نع����رف كي����ف نتعامل مع����ه وما هي 
الآلي����ة لذل����ك, اإل اأن حملت����ي اليومي����ة 
وخا�ش����ة بع����د ح�شول����ي عل����ى اإج����ازة 
بدون راتب, وف����رت لي المكانية بلقاء 
جمهور وا�شع امتد على طول المقاطعة 
م����ن م����دن �شغي����رة وق����رى وحواني����ت 
ومقاهي وكل التجمعات التي �شمح لي 
بالو�شول اإليها, كان علّي العتماد على 

نف�شي كليًا". 
هنا قلت له����ا )العتماد على نف�شك كليًا, 
اإذا ما هو دور الحزب ودعمه في ذلك(؟! 
قالت "يلعب الحزب دورًا من خالل دعم 
لجان����ه الحزبي����ة لك ف����ي ق����رار التر�شح 
والدعم النتخابي اإل اأن كل ذلك يرتبط 
ب����ك اأن����ت المر�ش����ح اإذ علي����ك اأوًل اإقناع 
الدائ����رة الحزبية الت����ي تعمل فيها ومن 
ث����م الح�ش����ول عل����ى دع����م الناخبين لك 
اأي اأن الح����زب ودعمه ه����و اأي�شًا عملية 
كفاحي����ة �شاق����ة تتطل����ب من����ك مه����ارات 
�شيا�شية وق����درة في القناع والت�شرف 
الالئق عل����ى كل الم�شتويات, هنا اأ�شير 
اإل����ى اأن تجربتي في العم����ل )كمفو�شة 
ل�ش����وؤون الندم����اج( �شاعدتن����ي كثي����رًا 
ف����ي الت����درب والح�ش����ول عل����ى معارف 
فكرية وتطبيقية في اآن واحد من خالل 
الت�شال المبا�شر بالنا�س, لقد لعب ذلك 
دورًا مهم����ًا ف����ي قدرتي وحركت����ي اأثناء 
التح�شير لالنتخابات, ينبغي الإ�شارة 
اإل����ى ان م����ن اه����م �شواب����ط العم����ل هو 
الف�شل بي����ن كونك موظ����ف دولة وبين 
كون����ك مر�شح����ا حي����ث ل يمكن ل����ك باأي 
ح����ال م����ن الأح����وال ال�شتفادة م����ن اأي 
وارد من واردات الدولة ل�شالح حملتك 
بل ه����و الأخطر في النتخابات اإذ عليك 
اأن تك����ون نزيه����ًا وب�شرام����ة مطلقة في 
ذل����ك النزاه����ة كنائ����ب قب����ل النتخابات 
وبع����د النتخاب����ات اإ�شافة ال����ى تطبيق 

برنامجك النتخابي"!
والو�ش����وح  النزاه����ة  "اأج����ل  اأ�شاف����ت 
وال�شفافي����ة ه����ي اأه����م �شف����ات النائ����ب 

ال�شخ�شي����ة لك����ن علي����ه تنفي����ذ وع����وده 
للناخبي����ن وه����ذا يتطل����ب العم����ل عل����ى 
م�شت����وى  وعل����ى  المقاطع����ة  م�شت����وى 
الماني����ا كلها في تنفي����ذ الحد الأدنى من 
الوعود", هن����ا قاطعتها وقلت "مثل اأي 
وع����ود؟", قالت "برنامج����ي النتخابي 
فهم����ه وتنفي����ذه  ف����ي  من����وع وواقع����ي 
من����ه العم����ل عل����ى تطعي����م الموؤ�ش�شات 
الألماني����ة ب�شكل اكبر م����ن قبل الأجيال 
المهاج����رة ال����ى الماني����ا والت����ي تمتلك 
ق����درات وامكاني����ات توؤهله����ا للعمل في 
ه����ذه الموؤ�ش�ش����ات, الهتم����ام بال�شباب 
وق�شاي����ا الت�ش����الت والنق����ل وغيرها 
م����ن البرامج على م�شتوى الحزب الذي 

تر�شحت منه". 
قلت لها "كما اأن هناك مهمة اأخرى وهي 
العم����ل م����ع كاف����ة اأع�ش����اء البرلمانيين 
الذي����ن هم من اأ�شول مهاج����رة", قالت, 
لندم����اج  توج����ه  كل  اأدع����م  اأن����ا  "نع����م 
المهاجري����ن بالمتجم����ع الألمان����ي ومن 
ه����ذا المنطل����ق �ش����وف اأق����وم ب����كل م����ا 
بو�شعي لتحقيق هذا الهدف المجتمعي 
ماليي����ن  يخ�����س  وال����ذي  الكبي����ر 

المهاجرين".
هنا اقترب����ت منا عائل����ة �شرقية و�شاألت 
)ه����ل اأنت ال�شيدة ريم(؟! اأجابت "اإي", 
بعفوي����ة وابت�شام����ة وم����ن ث����م اأخ����ذت 
العائل����ة بع�����س ال�شور معه����ا, هنا قلت 
له����ا "�شي����دة ريم هن����اك ماما تيري����زا اأم 
الأفعال الخيري����ة وهناك اأنديرا غاندي 
مارغري����ت  وهن����اك  الفق����راء,  زعيم����ة 
تات�ش����ر والم����راأة الحديدي����ة, اأنجي����ال 
ال�شخ�شي����ات  اأق����وى  اإح����دى  مي����ركل 
من�ش����ة  ت�شني����ف  ح�ش����ب  العال����م  ف����ي 
)فوري�����س( العالمية, اأنت م����اذا تودين 

اأن تكوني؟!".
ارت�شف����ت ال�ش����اي م����رة اأخ����رى وقال����ت 
بخج����ل حل����و, "ه����ذا كثير ول����م اأفكر به 
لكن����ي اأود اأن اأك����ون حق����ًا ملهمة لقطاع 

ال�شباب". 

العراقية ريم العبلي 
الفائزة بمعقد نيابي في 
 ) األمانيا: في ح�ار لـ )

 ح�سلت على اإجازة بدون راتب مما �ساعدين على زيارة 
النا�س والتباحث معهم يف ال�ساأن االنتخابي 

 بغداد/ فرا�س عدنان

نف���ت قي���ادة العليم���ات الم�شترك���ة, 
مراك���ز  وج���ود  الأربع���اء,  اأم����س 
الدول���ة,  �شيط���رة  خ���ارج  اقت���راع 
الخط���ة  بتطبي���ق  الب���دء  موؤك���دة 
لحماي���ة النتخابات, م�ش���ددة على 
اأن القوات الأمنية و�شلت اإلى اأعلى 
درجات الجاهزية للقيام بواجباتها 
في هذا ال�ش���اأن, وك�شفت في الوقت 
ذات���ه عن تكلي���ف الق���وات الخا�شة 
العراقي���ة بنقل وحماي���ة المراقبين 

الدوليين.
القي���ادة  با�ش���م  المتح���دث  ويق���ول 
ت�شري���ح  ف���ي  الخفاج���ي  تح�شي���ن 
اإلى )الم���دى(, اإن "الخط���ة الأمنية 
ت���م  ق���د  بالنتخاب���ات  الخا�ش���ة 
الب���دء بو�شعه���ا قب���ل نح���و ثالث���ة 
اأ�شه���ر, و�شملت اآلية نق���ل �شناديق 
القت���راع, وتهيئة المخ���ازن ف�شاًل 

عن الأطواق الأمنية".
وتاب���ع الخفاجي, اأن "جه���دًا كبيرًا 
ق���د بذلن���اه طيل���ة الم���دة الما�شي���ة 
على ه���ذا الجانب, وذل���ك بم�شاركة 
الق���وات الع�شكري���ة والأمني���ة ف���ي 

جميع المحافظات".
م���ن  "البع����س  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار, 
المالحظ���ات ق���د رافق���ت عملية نقل 
ال�شنادي���ق اإلى اأماكنها المخ�ش�شة 
تجاوزه���ا  ت���م  القت���راع,  قب���ل 
واأ�شبحنا مهيئي���ن لفر�س الحماية 
عل���ى النتخاب���ات, وا�شتفدنا كثيرًا 
م���ن الممار�ش���ة الأمني���ة التي جرت 

قبل اأيام".
وتحدث الخفاجي, عن "تخ�شي�س 
منت�ش���ب  األ���ف   250 م���ن  اأكث���ر 
والداخلي���ة  الدف���اع  وزارت���ي  م���ن 
والأجهزة الأمني���ة الأخرى لحماية 
"ه���ذه  اأن  متابع���ًا  النتخاب���ات", 
الق���وات ق���د ب���داأت فعلي���ًا بتطبي���ق 

الخطة والنت�شار".
واأورد, اأن "القائ���د الع���ام للق���وات 
الم�شلح���ة م�شطف���ى الكاظمي وجه 
كافة القي���ادات الع�شكرية والأمنية 
م���ن اأج���ل ع���دم الم�شا����س بالعملية 
ب�شنادي���ق  العب���ث  اأو  النتخابي���ة 

القتراع اأو تهديد الناخبين".
ويوا�ش���ل الخفاج���ي, اأن "الخط���ة 
الأمني���ة ق���د ب���داأت منذ ثالث���ة اأيام, 
وقد وثقت و�شائل الإعالم النت�شار 

الع�شكري قرب مراكز القتراع".
دوليي���ن  "مراقبي���ن  اأن  واأردف, 
واطلع���وا  المراك���ز  ه���ذه  زاروا 
ميدانيًا على ال�شتع���دادات الأمنية 
اأب���دوا  وق���د  المتخ���ذة,  الم�ش���ددة 

ر�شاهم عنها".
"الق���وات  اأن  الخفاج���ي,  واأك���د 
العراقي���ة اأ�شبح���ت باأعلى م�شتوى 
الجاهزي���ة للقي���ام بمهامه���ا الأمنية 

في جعل القت���راع ناجحا واأمينا". 
ونفى المتحدث الع�شكري, "وجود 
�شيط���رة  خ���ارج  اقت���راع  مراك���ز 
الدول���ة", م�شددًا عل���ى اأن "القوات 
منت�ش���رة ف���ي جمي���ع ه���ذه المراكز 
وقد دخلت في حالة الإنذار الم�شدد 
الم�شمى ب���� )اإن���ذار ج(". وذكر, اأن 
"القوات التي تم تخ�شي�شها كافية 
لحماية جميع مراكز القتراع, وقد 
رافق ذلك جهد نوعي وفني ل�شيما 
ف���ي المناطق الت���ي كان���ت تو�شف 
اأمنيًا".واأو�ش���ح  رخ���وة  باأنه���ا 
الخفاجي, اأن "الإجراءات التي يتم 

التح�شي���ر لها ل ت�شم���ل التهديدات 
الإرهابي���ة فح�شب, ب���ل اأنها تواجه 
والجماع���ات  المنفل���ت  ال�ش���الح 
الخارج���ة ع���ن القان���ون واأي عم���ل 

بطابع ع�شائري مخالف للقانون".
 وبّين, اأن "الم���دة الما�شية �شهدت 
اأي�ش���ًا عملي���ات نوعي���ة بال�ش���د من 
ه���ذه الجماع���ات اأ�شفرت ع���ن اإلقاء 
القب����س على العديد من المطلوبين 
وم�ش���ادرة كمي���ات م���ن الأ�شلح���ة, 
وه���ذه الجه���ود تن�شب ف���ي تعزيز 
موع���د  قب���ل  النتخاب���ي  الم���ن 

القتراع الر�شمي".
ودع���ا الخفاج���ي, "المواطنين اإلى 
الطمئنان لعدم وج���ود �شخ�س اأو 
جهة فوق القانون, ولدينا تعليمات 
يوؤث���ر  م���ن  كل  م�ش���ّددة بمحا�شب���ة 
�شلبي���ًا ف���ي النتخاب���ات مهما كانت 

هويته اأو جهة انتمائه".
الأمني���ة  "الخط���ة  اأن  وي�شتر�ش���ل, 
ع���ن  تتمي���ز  الحالي���ة  لالنتخاب���ات 
عل���ى  العتم���اد  بكث���رة  �شابقاته���ا 
والأمن���ي  ال�شتخب���اري  الجه���د 
�ش���واء  ال�شتباقي���ة  والعملي���ات 
اأو  المنفل���ت  بال�ش���الح  يتعل���ق  م���ا 
تهديدات تنظيم داع�س الإرهابي".

وك�ش���ف الخفاج���ي, ع���ن "ق���رارات 
�ش���درت بمن���ع دخ���ول ال�ش���الح اأو 
الكاميرات اأو اأجهزة الهاتف النقال 
اإلى داخ���ل المرك���ز النتخابي, كما 
اأن �شنادي���ق القت���راع �شيت���م نقلها 
اإلى  بوا�شطة الطائ���رات الع�شكرية 

مخازن موؤمنة".

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

يف مقهى برليني �سغري التقيت بالنائبة عن احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي 
)رمي �سالم العبلي(، فتاة مت�ا�سعة ت�سبقها ابت�سامة كبرية وحقيبة 

)البت�ب( يزيدها اأناقة وثقة.  قلت لها، اأنا اأ�سري اإىل )الالبت�ب(: كل �سيء 
هنا الي�س كذلك! �سحكت وقالت )كل �سيء من هنا بداأ اإذ اأين منذ اأع�ام اأعمل 

على �سياغة افكاري وحفظها يف هذا اجلهاز ال�سغري(. 
اأعطيتها باقة ال�رد وقلت لها )حدثيني كيف ن�سجت فكرة تر�سحك للربملان 

االأملاين وهل كنت اأ�سا�سًا تفكرين وتخططني لذلك(؟! 

 بغداد / �سيف عبداهلل

ا�شتبعدت اللجنة المالية النيابية اإقرار موازنة مالية 
للع���ام المقبل, فيم���ا اعتبر اقت�شادي���ون اأن الحكومة 
الجديدة �شتعمل على اهم���ال م�شودة م�شروع قانون 

الموازنة الحالي.
واأك���د ع�شو اللجنة المالي���ة النيابية ميثاق الحامدي 
اأن "الو�ش���اع تتج���ه الى تكرار ماح���دث عام  2014 
حي���ث لم تكن هناك موازنة مالية ب�شبب تاأخر ت�شكيل 

الحكومة في ذاك الوقت".
ورج���ح الحامدي, اأن "يتم التعامل مع موازنة 2022 
كم���ا حدث ف���ي 2014 و2020, ك���ون مجل�س النواب 
ق���د انهى مدته الت�شريعي���ة, وهو ما يوؤدي الى اعتماد 
النف���اق ب�شيغة )1/ 12( ل�ش���رف الرواتب وت�شيير 

الأمور اليومية فقط".
واو�ش���ح اأن "الجميع متفائل ب���ان نتائج النتخابات 
�شتعلن بعد 24 �شاعة من اجرائها, والأحزاب الكبيرة 
متفائل���ة بانه���ا �شت�ش���كل الكتل���ة الأكب���ر وتذه���ب الى 

تحالفات رتبتها م�شبقا فيما بينها".
واأ�شاف الحامدي اأن "الحكومة الحالية قامت باعداد 
الموازن���ة المالية للعام 2022 وعند ت�شكيل البرلمان 
الجدي���د �شيقوم بت�شريع الموازنة", مبينًا اأن "جميع 
ال�شيناريوه���ات متوقعة فمن المحتمل قيام الحكومة 
الموازن���ة  لقان���ون  م�ش���روع  اأي  ب�شح���ب  المقبل���ة 
تر�شل���ه الحكومة الحالي���ة اإذا لم يك���ن يلبي طموحها 

وبرنامجها النتخابي".
واأعل���ن وزير المالي���ة علي عالوي, في وق���ت �شابق, 
اأن موازن���ة 2022 الت���ي �شرعت ال���وزارة باإعدادها, 
ع���ن  تختل���ف  فه���ي  اإ�شالح���ي  بع���د  ذات  �شتك���ون 
الموازنات ال�شابقة, وتعك�س واقع التزامات العراق.
وكان رئي�س مجل�س النواب محمد الحلبو�شي اأعلن, 
الي���وم الربعاء, ح���ل مجل�س الن���واب وانهاء الدورة 

الت�شريعي���ة بالنظر لق���رب موعد اج���راء النتخابات 
المبكرة.

وف���ي هذا ال�ش���اأن, قالت الخبي���رة القت�شادية �شالمة 
�شمي�ش���م ف���ي حديث ل� )المدى(, اإن "م���ن غير الممكن 
تمري���ر قان���ون موازنة الع���ام المقبل م���ع انتهاء عمل 

مجل�س النواب".
واأ�شاف���ت اأن "مجل����س النواب المقب���ل لديه تحديات 

كبيرة ابرزها تمرير موازنة 2022".
واأ�ش���ارت �شمي�ش���م, اإل���ى اأن "ع���دم تمري���ر الموازنة 
المالية للعام المقبل يحيل انفاقات الدولة المالية اإلى 

قانون الدارة المالية للبالد".
وف���ي المقاب���ل, اأك���د الم�شت�ش���ار القت�ش���ادي دري���د 
�شتلغ���ي  القادم���ة  "الحكوم���ة  اأن  ال�شاك���ر,  محم���ود 
م�ش���ودة م�ش���روع قان���ون الموازن���ة حت���ى ل يعتب���ر 

انجازا للحكومة ال�شابقة".
اإدارة موازن���ة  اإل���ى  "الع���راق بحاج���ة  اأن  واأ�ش���اف 
واإدارة مالي���ة لها وهذا م���ا ل نجده في كل الحكومات 

ال�شابقة".
ولف���ت اإل���ى اأن "الم�شكلة ف���ي الموازن���ة المالية لي�س 
في ت�شكيله���ا بل في اإدارتها", وا�شفًا موازنة 2021, 
باأنها "طاردة لأي عملية ا�شتثمار وت�شغيل وغيرها".
وتاب���ع, اأن "موازن���ة 2021 لغاي���ة الآن ف���ي اروق���ة 
المحاك���م لغر����س ف�س الن���زاع بين مجل����س الوزراء 
ومجل����س الن���واب وهذه حال���ة �شلبية ج���دًا", موؤكدًا 
�ش���رورة "ا�شتخ���دام جمي���ع المبال���غ ال���واردة اإل���ى 

العراق بعد ت�شريع الموازنة لت�شديد الديون".
واأعلنت وزارة التخطيط, في وقت �شابق, عن ت�شكيل 
لجن���ة م�شغرة للم�شي بت�شري���ع موازنة 2022, فيما 
اأ�ش���ارت اإلى تقدي���م ال���وزارات والمحافظ���ات روؤاها 

ال�شتراتيجية لثالث �شنوات مقبلة.
وفي بيان �شابق, ك�شف النائب الثاني لرئي�س مجل�س 
الن���واب ب�شي���ر الح���داد, ع���ن ع���دم و�ش���ول م�شروع 

موازنة 2022 الى البرلمان.

توقعات: ال موازنة يف 2022 واحلكومة 
اجلديدة لن تعتمد امل�سودة احلالية

ق�ات خا�سة عراقية تت�لى نقل وحماية المراقبين الدوليين على االنتخابات

الحزبية اأو  ال�سخ�سية  ب�سفته  الدولة  واردات  ا�ستغالل  وبين  المر�سح  بين  ومطلق  تام  ف�سل  هناك   
والــــــقــــــيــــــمــــــر  ـــــــس  ـــــــ� ـــــــام ح وكـــــــــبـــــــــة  الــــــــــعــــــــــراقــــــــــي  الــــــــ�ــــــــســــــــاي  اأحـــــــــــــــــب   
ـــــــل �ــــســــعــــادة االآخـــــريـــــن  اأفــــتــــخــــر بـــ�ـــســـجـــاعـــة جــــــدي وجـــــدتـــــي وكـــفـــاحـــيـــهـــمـــا مـــــن اأج

 عدد الناخبين الذين �س�ت�ا هم 156.337 
ناخبا ح�سلت منهم على 045.107 �س�تا، اأي 

ما ن�سبته 29.3 %، فيما اأقرب مناف�س لي 
ح�سل على 20.7 % من االأ�س�ات.

عد�سة : حممود روؤوف



 ترجمة / حامد �أحمد

عن���د قاعة فن���دق ف���ي مدين���ة الب�ص���رة يقف 
مر�صح �صاب الأحد القوائم االنتخابية من بين 
مر�صحي���ن اآخرين �صمن دائرت���ه االنتخابية 
وه���و يخاطب جمعا من الح�صور، من بينهم 
م�ص���تقلون واآخ���رون متفائل���ون ج���اوؤوا من 
�ص���احات االحتجاج التي عمت ال�صوارع قبل 
�ص���نتين بمتظاهرين غا�ص���بين �ص���د ارتفاع 
مع���دالت البطال���ة وف�ص���اد حكوم���ي وغي���اب 

خدمات اأ�صا�صية من بينها الكهرباء والماء.
قال المر�ص���ح مخاطبا جمع الناخبين انه اذا 
ما تم انتخابه فانه �صيبذل ق�صارى جهده من 
اجل حقوقهم، ولك���ن وعلى نحو غير متوقع 
وق���ف احد الح�ص���ور مقاطعا كالم المر�ص���ح 
بالق���ول: "اأن���ت تر�ص���م اأح���الم وردي���ة لن���ا، 
ولكنني غي���ر مقتنع بالت�ص���ويت لك"، وتبع 

ذلك ت�صفيق الح�صور له.
هذا الم�صهد ي�ص���لط ال�صوء على ال�صعوبات 
اقن���اع  ف���ي  المر�ص���حون  �ص���يواجهها  الت���ي 
الناخبي���ن للت�ص���ويت له���م. انه���م يخاطبون 
جي���ال �ص���ابا محب���ط يائ�س، ي�ص���كل الن�ص���بة 
االأكب���ر م���ن تع���داد نفو����س البل���د، م���ن اجل 
اقناعه���م بالعملي���ة االنتخابية التي �ص���ابتها 

�صابقا محاوالت تالعب وتزوير.
التراخي عن الت�صويت وانعدام الثقة اأمران 
منت�ص���ران، وان ق�ص���ما م���ن نف�س الن�ص���طاء 
الموؤيدين لالإ�صالح الذين اأدت احتجاجاتهم 
االآن  يدع���ون  االنتخاب���ات  ه���ذه  الإقام���ة 
لمقاطعتها بعد �صل�ص���لة م���ن عمليات ترهيب 

وقتل.
ويق���ر اأح���د المر�ص���حين م���ن الن�ص���طاء ف���ي 
الب�صرة بقوله "االنتخابات لن تكون جيدة" 
ولكن���ه اأ�ص���ار ال���ى انه حت���ى لو انه���ا حققت 
تح�ص���نا ع���ن االنتخاب���ات الما�ص���ية بمقدار 
الثل���ث ف�ص���يكون ذل���ك "اأف�ص���ل م���ن النظ���ام 
الحالي"، موؤكدا بان الت�ص���ويت هو الطريق 

الوحيد للتغيير.
مر�ص���حة م�ص���تقلة من مدينة الب�ص���رة تقول 
"لدينا جيل جديد من الذين ولدوا بعد العام 

2001 الموؤهلي���ن للت�ص���ويت االآن. انا اأعول 
على هذا الجيل".

ت�ص���مح  االنتخابي���ة  المناط���ق  ع���دد  زي���ادة 
لتمثي���ل محل���ي اأف�ص���ل وتعطي الم�ص���تقلين 
فر�ص���ا اكث���ر للف���وز. باالإ�ص���افة ال���ى ذل���ك، 
الم�ص���جلين  الم�ص���وتين  م���ن   %70 ف���ان 
�صي�صتخدمون بطاقات بايومترية، يمنع من 
خاللها الت�ص���ويت الأكثر من مرة كما ح�ص���ل 
ذلك في انتخابات عام 2018. وكانت ن�ص���بة 
الم�صاركين بالت�ص���ويت في تلك االنتخابات 
44% فق���ط، وهو االأدنى من���ذ اأول انتخابات 

جرت بعد العام 2003.
ف���ي  ف�ص���لت  االنتخاب���ات  قان���ون  تغيي���رات 
تحقي���ق مطالب المحتجين. ن�ص���طاء طالبوا 
بعدد اكثر من دوائر انتخابية �صغيرة، ولكن 
بعد 11 �ص���هرا من المناق�ص���ات والمباحثات 
اتف���ق البرلمانيون على 83 دائ���رة انتخابية 
بدال من 18. وتم و�صع ت�صهيالت �صمن هذه 
الخارطة لم�ص���اركة ن�ص���وية ت�صمن 25% من 

مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا.
المناط���ق االأ�ص���غر تكون اأي�ص���ا في �ص���الح 

ع�ص���ائر محلي���ة متنفذه و�صخ�ص���يات دينية، 
اأ�ص���ال  �ص���كلت  ق���د  الكب���رى  االأح���زاب  وان 

تحالفات معها.
عل���ى الرغم من ذلك، فان القانون الجديد مهد 
الطري���ق الأح���زاب جديدة انبثق���ت من حركة 
االحتجاج���ات، والتي من المتوق���ع ان تبلي 
بالء ح�صنا في محافظات �صهدت احتجاجات 
مر�ص���حيها  اأح���د  النا�ص���رية،  مث���ل  كبي���رة 
يق���ول انه �ص���يعمل على ا�ص���عاف المنظومة 
ال�صيا�ص���ية القائم���ة ب�ص���كل تدريج���ي. م���ن 
جانب اآخ���ر فان القان���ون االنتخابي الجديد 
�ص���اعد على نحو اأف�صل اأي�ص���ا اأحزابا وكتال 
كبي���رة متنفذة، حيث ياأم���ل اتباعها بتحقيق 

ن�صب اعلى من المقاعد خالل االنتخابات.
و�ص���ام عدنان، �ص���خ�س من اأهالي الب�ص���رة 
ابتك���ر من�ص���ة توا�ص���ل اجتماع���ي لتوفي���ر 
ف���ي  العم���ل  ع���ن  للعاطلي���ن  عم���ل  فر����س 
المدين���ة، ق���ال لال�صو�ص���ييتدرب�س "ل���م يق���م 
اأي من ال�صيا�ص���يين في ال�صلطة بتحقيق اأي 
تغييرات للنا�س، ولهذا ال�صبب لماذا ن�صوت 

لهم؟".

ه���ذه اح���دى وجهات نظ���ر عام���ة النا�س من 
اأهال���ي الب�ص���رة، التي على الرغ���م من ثروة 
النف���ط الت���ي تمتلكه���ا فانه���ا غارق���ة بالفق���ر 
الت���ي  التحتي���ة  البن���ى  وته���روؤ  والبطال���ة 
ال تجل���ب م���اء �ص���الحا لل�ص���رب ف�ص���ال ع���ن 

انقطاعات مزمنة بالكهرباء.  
م���ن معه���د وا�ص���نطن  رن���دا �ص���الم، باحث���ة 
لدرا�ص���ات ال�ص���رق االأو�ص���ط، تقول "بما ان 
هن���اك غيابا لبدائل مقنعة مع �ص���عور �ص���ائد 
بي���ن العراقيي���ن ب���ان النظ���ام ال�صيا�ص���ي ال 
يقدم على تحقيق اإ�ص���الحات، فان خيار عدم 
الت�صويت يمكن ان يكون الو�صيلة الوحيدة 

للتعبير عن رف�صهم للو�صع القائم".
قتل���وا  ق���د  �ص���خ�س   600 م���ن  يق���ارب  م���ا 
ف���ي احتجاج���ات ع���ام 2019 الت���ي عرف���ت 
بانتفا�ص���ة ت�ص���رين، ا�ص���تخدمت فيها قوات 
امنية ذخيرة حية وقنابل غاز لتفريق ح�صود 

المتظاهرين.
االحتجاج���ات ال�ص���عبية خف���ت بع���د اأ�ص���هر 
قليلة ب�ص���بب القمع وانت�ص���ار وباء فايرو�س 
كورونا. ولكن منذ ذلك الوقت قتل ما يقارب 

من 35 �صخ�ص���ا في عمليات ا�ص���تهداف لقتل 
نا�ص���طين ومنظمي احتجاجات ومر�ص���حين 
الرع���ب  م���ن  ج���وا  خل���ق  مم���ا  م�ص���تقلين 
حق���وق  لمفو�ص���ية  وا�ص���تنادا  والترهي���ب. 
االن�ص���ان العراقية جرح اأي�ص���ا 82 �صخ�ص���ا 
ج���راء مح���اوالت اغتي���ال نفذته���ا مجامي���ع 

م�صلحة.
اأثيرت الدع���وات اأكثر لمقاطع���ة االنتخابات 
خ�صو�ص���ا بعد حادث اغتيال النا�صط البارز 
ف���ي كرب���الء، اإيه���اب الوزن���ي، خ���الل ه���ذا 

ال�صيف.
االأم���م المتحدة تبنت مهمة مراقبة لم ي�ص���بق 
لها مثيل، حيث ياأمل كثيرون في انها �صتعزز 
ن�صبة الم�صاركة بالت�ص���ويت، وان مفو�صية 
االنتخاب���ات العراقي���ة تعم���ل على ت�ص���حيح 
�ص���امل للعيوب والثغرات التي تم ا�صتغاللها 
م���ن قب���ل اأح���زاب النخب���ة. ولكن ق�ص���ما من 
االأحزاب يلجاأ الى تكتيكات واأ�صاليب اأخرى 
ل�ص���راء اأ�صوات الناخبين عبر وعود بتوفير 

فر�صة عمل او اعطاء مبالغ نقدية.
اأحد المر�ص���حين ق���ال ان النا�س يطلبون منا 
تبليط �ص���وارع وتوفير كهرباء، م�ص���يرا الى 
ان ق�ص���ما م���ن المر�ص���حين يقوم���ون بتقديم 
اطعم���ة للنا����س ف���ي �ص���بيل الح�ص���ول عل���ى 
اأ�ص���واتهم اأو ياأخ���ذون معلومات �صخ�ص���ية 

منهم لوعود بت�صغيلهم عند انتخابهم.
وي�ص���يف المر�ص���ح بقوله "هذا خل���ق ارباكا 
لن���ا ف���ي طبيع���ة االعم���ال الت���ي يفتر����س ان 
نقوم بها، وال نعرف عندها كيف �ص���نتكلم مع 

النا�س".
عل���ى م���دى اأ�ص���هر واالأم���م المتح���دة تق���وم 
لالنتخاب���ات  العلي���ا  المفو�ص���ية  بتجهي���ز 
العراقية بم�ص���اعدات فنية لغل���ق اأية ثغرات 
لثالث���ة  وا�ص���تنادا  االأح���زاب.  ت�ص���تغلها 
م�ص���وؤولين م���ن االأم���م المتح���دة ف���ان نقطة 
رئي�ص���ة للحيلولة دون ح�صول فر�س تالعب 
ه���و ان ال�ص���ناديق ال يت���م نقلها قب���ل اجراء 
ح�صاب اولي لها في محطة االقتراع المفردة 

الخا�صة بها.
عن �أ�شو�شييتدبر�س
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 5 ف���ي  عدده���ا  ي�ص���ل  المالح���ق  ه���ذه 
محافظات ال���ى  نحو 20 تي���ارا وحزبا، 
ويرجح من تاريخ وعالقات روؤ�صاء تلك 
االحزاب بانها اذرع للتحالفات الكبيرة.

وق�ص���م قانون االنتخابات الجديد البالد 
اإلى 83 دائرة انتخابية. و�صي�صارك فيها 
21 تحالف���ا و167 حزبا منها 58 �ص���من 
التحالف���ات، فيم���ا كان عدد المر�ص���حين 

3249 مر�صحا بينهم 951 امراأة.
وتحاول القوى التي تو�ص���ف بال�ص���نية 
ف���ي �ص���مالي وغرب���ي الب���الد ف���ي ه���ذه 
االنتخابات التي �صتجرى االأحد المقبل، 
اإعادة ترميم �ص���ورتها الت���ي اهتزت في 

اأعقاب ظهور "داع�س" في 2014.
ويق���ود رئي�س البرلمان )المنحل( محمد 
الحلبو�صي واحدة من القوى ال�صيا�صية 
الجدي���دة في تلك المناط���ق، والتي تاأمل 
ان ت�ص���حب الب�ص���طاء م���ن تح���ت اأق���دام 

المناف�صين.
خ�صو�ص���ا وان المناف�ص���ين ف���ي االنبار 
ونينوى و�ص���الح الدي���ن وديالى وحتى 
ه���ي  المتع���ددة االع���راق،  ف���ي كرك���وك 

تي���ارات �ص���يعية وف�ص���ائل ظه���رت ف���ي 
معارك التحرير من التنظيم المتطرف.

الحلبو�ص���ي الذي يخو����س االنتخابات 
�ص���من تحال���ف تق���دم، ترتب���ط ب���ه ع���دة 
اأح���زاب م���ن خ���الل البح���ث ف���ي قائم���ة 
التيارات المتناف�صة في االنتخابات التي 

�صتجري في 10 ت�صرين االأول المقبل.

قوى �لحلبو�شي
واح���دا م���ن تل���ك االح���زاب ه���و تجم���ع 
الوح���دة العراقي���ة، التاب���ع ال���ى نه���رو 
الك�ص���نزاني، والذي ي�صادف بان �صقيقه 
النائب غاندي الك�ص���نزاني مر�ص���ح قوي 
ف���ي بغداد عن تحالف تق���دم الذي يقوده 

الحلبو�صي.
وكان مال�س �صقيق االأخوين الك�صنزاني، 
وه���و وزي���ر التج���ارة ال�ص���ابق، قد حكم 
علي���ه غيابي���ا بال�ص���جن �ص���بع �ص���نوات 

بتهمة االإ�صرار بالمال العام.
وتق���دم الحرك���ة 6 مر�ص���حين ف���ي بغداد 

واالنبار ونينوى.
وبح�صب م�ص���ادر �صيا�ص���ية في االنبار، 

ف���ان كام���ل الدليم���ي وه���و نائب �ص���ابق 
عن العراقي���ة، الت���ي كان يقودها رئي�س 
الوزراء ال�ص���ابق اياد عالوي، قريب من 

الحلبو�صي اي�صا.
الدليمي ير�صح ويراأ�س حزب الت�صحيح 
يق���دم 24  ال���ذي  الوطن���ي )ت�ص���حيح(، 

مر�صحا اغلبهم في االنبار ونينوى.
كذلك يقترب زميله ال�ص���ابق في العراقية 
النائ���ب كامل الغريري من الحلبو�ص���ي، 
ويتر�ص���ح ويراأ�س االخير حركة جديدة 

تحت ا�صم "العراق هويتنا".
والحركة الجديدة تقدم مر�صحين اثنين 
فقط في بغداد، من بينهما الغريري الذي 

يمثل مناطق جنوب العا�صمة.
وفي االأنبار اي�صا هناك مزهر الخربيط، 
معروف���ة  ع�ص���ائرية  �صخ�ص���ية  وه���و 

ويو�صف بانه قريب من الحلبو�صي.
يتر�ص���ح ويراأ�س الخربيط حركة جديدة 
ت�ص���ارك الأول مرة ف���ي االنتخابات تحت 
ا�ص���م "م�ص���روع االرادة ال�ص���عبية"، ب�3 

مر�صحين
وف���ي كرك���وك، ت�ص���اند كتل���ة كبي���رة في 

المحافظ���ة وهي التحال���ف العربي الذي 
يمل���ك 3 مقاع���د ف���ي البرلم���ان الذي حل 

اأم�س تمهيدا لالنتخابات.
ابرز نواب التحالف في الدورة االخيرة 
كان النائب محمد تميم، المر�صح الحالي 

عن تقدم في كركوك.
وتمي���م كان ق���د حل بم���كان الحلبو�ص���ي 
لرئا�ص���ة اللجنة المالية في 2017، حين 
عي���ن االخي���ر محافظ���ا لالنب���ار قب���ل ان 

ينتخب بعد ذلك رئي�صا للبرلمان.
ثاب���ت  النائ���ب  يو�ص���ف  نين���وى  وف���ي 
العبا�ص���ي، الذي يتر�ص���ح ويراأ�س حركة 
ح�ص���م اال�ص���الح، باأنه من المقربين الى 
تحال���ف تق���دم. وت�ص���ارك الحرك���ة ب�10 

مر�صحين.
و�ص���ارك تحال���ف تق���دم باكثر م���ن 100 
مر�ص���ح، فيما الثقل االكب���ر للتحالف في 
االنبار التي ينتمي اإليها رئي�س التحالف 

محمد الحلبو�صي.

�أحز�ب �لخنجر
ام���ا المناف����س االخ���ر ه���و تحال���ف عزم 

خمي����س  ويراأ�ص���ه  )ع���زم(،  الع���راق 
الخنج���ر، ويظه���ر ارتب���اط التحالف مع 

عدة اأحزاب ابرزها، كتلة ابو مازن.
اب���و مازن، وه���و النائب ال�ص���ابق احمد 
الجب���وري، ويق���ود تحال���ف جماهيرن���ا 
هويتن���ا، ا�ص���افة ال���ى عالقته م���ع حزب 

الجماهير الوطنية الذي يراأ�صه اي�صا.
الجب���وري كان م���ن المفتر����س ان يكون 
�ص���من تحال���ف ع���زم ر�ص���ميا، لك���ن ف���ي 
النهاية قرر الن���زول منفردا، فيما يتوقع 
بان���ه ين�ص���م ال���ى الخنج���ر بع���د اع���الن 

النتائج.
ب����32  الوطني���ة  الجماهي���ر  وي�ص���ارك 
الدي���ن  �ص���الح  ف���ي  اغلبه���م  مر�ص���حا، 
جماهيرن���ا  تحال���ف  بينم���ا  ونين���وى، 

هويتنا يقدم 12 مر�صحًا.
بالمقابل يرتبط مع االخير تيار، والذي 
يعتق���د ان���ه ف���ي النهاية �صي�ص���ب اي�ص���ا 
ف���ي وع���اء الخنج���ر، وهو ح���زب اهالي 

ال�صرقاط )3 مر�صحين(.
ان  الم�ص���ادر  بع����س  وبح�ص���ب  كذل���ك 
ح���زب للعراق متح���دون، ال���ذي يتزعمه 

رئي�س البرلمان ال�صابق ا�صامة النجفي، 
�صي�صم نوابه الفائزين الى الخنجر.

"متحدون" اي�ص���ا كان���ت من المفتر�س 
ان تك���ون ر�ص���ميا داخ���ل تحال���ف ع���زم، 
لكنه���ا على نهج ابو م���ازن قررت خو�س 

االنتخابات منفردة.
ويق���دم الح���زب 34 مر�ص���حا اغلبهم في 
نين���وى وبغ���داد، فيم���ا يرتب���ط االخي���ر 
اي�ص���ا مع حزب الح���وار والتغيير الذي 
يراأ�ص���ه النائب ال�ص���ابق والمر�صح حامد 

المطلك.
المطل���ك حت���ى وق���ت قري���ب كان يق���دم 
نف�صه بو�صفه القيادي في جبهة التنمية 
واالنقاذ الت���ي يراأ�ص���ها النجيفي. حزب 

المطلك ي�صارك ب�3 مر�صحين.
في غ�ص���ون ذل���ك يتوقع ان تي���ار بيارق 
الخير، هو احد اذرع الخنجر اي�ص���ا في 

االنتخابات، ويقدم 3 مر�صحين فقط.
وانف�ص���ل الح���زب ال���ذي يراأ�ص���ه وزي���ر 
الدفاع ال�صابق خالد العبيدي عن تحالف 
عزم الذي يع���د االخير احد قياداته ومن 

مر�صحيه البارزين.

واالأم���ر كذلك مع الكتل���ة العراقية الحرة 
الت���ي يراأ�ص���ها النائب قتيب���ة الجبوري، 
ال���ذي يتر�ص���ح ف���ي �ص���الح الدي���ن ع���ن 
واحد  بمر�صح  الكتلة  وت�ص���ارك  "عزم"، 
و�ص���في  ان  بالمقاب���ل  ويعتق���د  فق���ط. 
العا�ص���ي، وهو رئي�س الجبه���ة العربية 
الموح���دة في كرك���وك )لديها مر�ص���حين 

اثنين(، هو �صمن ملحقات الخنجر.
وكان العا�ص���ي ق���د اجتم���ع ع���دة م���رات 
م���ع مكون���ات تحال���ف ع���زم، واظه���رت 
�ص���ور لق���اء االخير مع رئي����س التحالف 
والقي���ادي ف���ي ع���زم خالد العبي���دي قبل 

ا�صابيع قليلة.
ويوؤ�صر اي�صا انتماء وكيل وزير التعليم 
يا�صين العيثاوي وهو مر�صح منفرد الى 
الخنجر، والنائب ا�صماعيل الم�صهداني 

الى نف�س التحالف، وهو مر�صح منفرد.

موقف عالوي
ال���ى ذلك يبق���ى موقف ائت���الف الوطنية 
ال���ذي يتزعم���ه اي���اد عالوي غام�ص���ا في 
االنتخاب���ات، حي���ث االخي���ر اعل���ن ان���ه 
الحمل���ة  لك���ن  لالنتخاب���ات،  "مقاط���ع" 

الدعائية ت�صي بغير ذلك.
ع���الوي هو �ص���يعي ليبرال���ي، لكن اغلب 
مكونات التحالف هو من القوى ال�صنية، 
ويظهر مع ائتالف الوطنية ارتباط بعدة 

اأحزاب.
م���ن تل���ك االح���زاب ه���و تجم���ع �ص���وت 
الجماهير ال���ذي يقوده نوار المال، وهو 
�صيا�ص���ي وقام في 2018 بتر�صيح نف�صه 

لرئا�صة الجمهورية �صمن الم�صتقلين.
القائم���ة  �ص���من  مر�ص���حا  كان  والم���ال 
الوطني���ة في 2014، ويق���دم تجمعه في 

هذه االنتخابات 11 مر�صحًا.
كذلك �ص���عد عا�صم الجنابي، وهو حليف 
قدي���م للوطني���ة واي���اد عالوي، ي�ص���ارك 
في االنتخابات بح�ص���ب م�ص���ادر خا�صة 
ل�)المدى( رغم اعالن الجنابي المقاطعة 

تماهيا مع موقف حليفه.
ويراأ����س الجناب���ي، وه���و رج���ل اعم���ال 
ب���ارز، حزب التجم���ع الجمهوري ويقدم 

17 مر�صحا.
ويظهر عالوي مع ابنته �صارة المر�صحة 
ع���ن بغداد في ع���دة مهرجانات انتخابية 
لدعم االخيرة رغم اعالنه المقاطعة، كما 
تظهر الدعايات االنتخابية في ال�صوارع 

�صورة االبنة مع الوالد.
االتف���اق  ح���زب  ارتب���اط  يوؤ�ص���ر  كذل���ك 
يق���وده  ال���ذي  مر�ص���حا(   21( الوطن���ي 
موؤم���ل ال�ص���امرائي مع الوطني���ة، حيث 
كان االخير مر�ص���حا �ص���ابقا ع���ن تحالف 

عالوي.

جلمع  الظل" يعملون  "اأحزاب  من  مر�شحًا   182
الأ�شوات ل�شالح 3 قوى �ُشنية

�شبكة من تيار�ت وحركات 
�شغرية مغمورة لل�شيطرة على 
�أكثـر �لدو�ئر �النتخابية

تبرز في بغد�د ومدن 
�شمال �لعا�شمة 5 تحالفات 
وحركات �شيا�شية تو�شف 

بانها �ُشنية، لكنها في 
�لحقيقة تذوب �أحدها في 

�الآخر لتكون �لمح�شلة 3 
تيار�ت فقط.

ودفع نظام �لدو�ئر 
�لمتعددة �لذي تقوم 

عليه �النتخابات �لخام�شة 
للبرلمان، �لقوى �ل�شيا�شية 

�لى "�اللتفاف" بح�شب 
مر�قبين، على �لنظام 

وت�شكيل مالحق لها خارج 
�لتحالفات لجمع �الأ�شو�ت.

اأ�شو�شييتدبر�س: غالبية ناخبي العراق من جيل �شاب محبط ل يقتنع بوعود المر�شحين 

 متابعة/�لمدى

ك�ص���فت درا�ص���ة اأن االقت�ص���اد يتراج���ع بعي���دا ف���ي قائمة 
االهتمامات االنتخابية في العراق، لياأتي في مرتبة الحقة 
بع���د ملف���ات مثل الخدم���ات، االأم���ن، االنتماء ال�صيا�ص���ي، 

وحتى ملفات فئوية مثل تعيين الكفاءات والخريجين.
و�ص���ملت الدرا�ص���ة، التي اأجرتها مجموع���ة من المراقبين 
العراقيي���ن، بح�ص���ب ال�ص���حفي اأحمد ح�ص���ين، المن�ص���ق 
مر�ص���حا   250 م���ن  ع�ص���وائية  عين���ة  له���ا،  والمح���رر 
لالنتخابات المقبلة من مناط���ق مختلفة من العراق، ومن 

كال الجن�صين.
ويق���ول ح�ص���ين ف���ي ت�ص���ريحات تابعته���ا )الم���دى( اإن 
والبرام���ج  االنتخابي���ة،  الوع���ود  �ص���نفت  "درا�ص���تهم 
اأم���ن  فئ���ات  اإل���ى  للمر�ص���حين،  الدعائي���ة  والمن�ص���ورات 
وخدم���ات ووعود فئوية وانتماءات �صيا�ص���ية واقت�ص���اد 

وعالقات دولية".
وم���ن بين تلك الفئ���ات، ركزت الدعايات عل���ى االنتماءات 
ال�صيا�ص���ية اأوال، وبعده���ا الوعود الفئوي���ة، واالأمن، قبل 

الوعود المتعلقة باالقت�صاد.
وي�ص���يف ح�ص���ين "�ص���نفنا الخدمات في مجال منف�ص���ل 
عن االقت�ص���اد الأنها ثقل دعائي م�صتقل، يقوم المر�صحون 
بطرح���ه بطريق���ة مجردة، ولي�ص���ت مث���ل الخدم���ات التي 

تدخل �صمن خطة التح�صين العامة".
وم���ن بين 250 مر�ص���حا، احت���وت دعاي���ات 43 فقط على 
وعود اقت�ص���ادية �ص���ريحة، اأو اإ�ص���ارة لملفات اقت�صادية 
مث���ل خ���ط الفق���ر، والبطال���ة، وفر����س العم���ل، بح�ص���ب 

الدرا�صة التي لم تن�صر بعد.
يذك���ر اأن االنتخاب���ات المرتقب���ة ف���ي العا�ص���ر من ال�ص���هر 
الج���اري ه���ي اأول انتخاب���ات مبك���رة في الع���راق، وجاء 
تنظيمه���ا ا�ص���تجابة الحتجاج���ات ت�ص���رين االول/2019 
التي طالبت با�ص���الحات وا�صعة، واكد مراقبون ان تردي 
االو�صاع االقت�صادية كان اأهم دوافع الحركة االحتجاجية 

الوا�صعة.

درا�شة ت�شجل 
غياب القت�شاد في 
الحمالت النتخابية
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 ذي قار / ح�سني العامل

ك�ش���فت احلكوم���ة املحلي���ة يف حمافظ���ة ذي ق���ار 
ع���ن توجه���ات ل�ش���تقطاب املزي���د م���ن ال�ش���ركات 
الرو�شي���ة وال�شينية �شمن خطتها لتطوير القطاع 
ال�شرتاتيجي���ة  امل�شاري���ع  وتنفي���ذ  ال�شتثم���اري 
يف املحافظ���ة، موؤك���دة ان ال�ش���ركات املذكورة هي 
الق���رب للواق���ع والتطبي���ق كونها تعم���ل منذ عدة 

�شنوات بامل�شاريع النفطية يف املحافظة.
واب���دى وف���د من جمل����س الدوم���ا الرو�ش���ي وعدد 
من ال�ش���ركات ال�شيني���ة موؤخرا رغبته���م بتو�شيع 
التع���اون م���ع احلكوم���ة املحلية يف جم���ال القطاع 
ال�شتثم���اري، فيم���ا وقع���ت �شرك���ة �ش���ي ب���ي ب���ي 
احلكوم���ة  م���ع  اأولي���ة  تفاه���م  مذك���رة  ال�شيني���ة 
املحلي���ة لإن�ش���اء عدد م���ن م�شاريع البن���ى التحتية 
يف املحافظ���ة. وق���ال حماف���ظ ذي ق���ار احم���د غني 
اخلفاج���ي خ���ال لقائ���ه وفدا م���ن جمل����س الدوما 
الرو�ش���ي ان "ادارة املحافظ���ة عل���ى ا�شتع���داد تام 
امل�شرتك���ة،  املج���الت  يف  املجل����س  م���ع  للتع���اون 
ال�شتثم���اري"،  باجلان���ب  يتعل���ق  م���ا  ول�شيم���ا 
وا�ش���اف ان "جميع الأب���واب م�شرع���ة لا�شتثمار 
ويف خمتل���ف املجالت". واك���د اخلفاجي يف بيان 
تلق���ت )املدى( ن�شخ���ة منه "ال�شتم���رار يف طريق 

الإ�شاح القت�شادي وجذب ال�شتثمارات"، مبينا 
ان "اآف���اق التع���اون املثمر بن اجلانب���ن ميكن ان 

تتعزز اكرث من خال توظيف فر�س ال�شتثمار".
وبدوره قال رئي�س وفد جمل�س الدوما الرو�شي ان 
على تطويرها  كبرية و�شنعمل  التعاون  "جمالت 
نح���و الف�ش���ل وخا�ش���ة بع���د ان مل�شن���ا اهتم���ام 
احلكومة املحلية يف تطوير القطاع ال�شتثماري".

وتعم���ل يف حمافظ���ة ذي قار عدة �ش���ركات رو�شية 
و�شيني���ة من بينها �شركة لوك اويل الرو�شية التي 
توا�شل العمل منذ ع���دة اعوام يف الرقعة النفطية 
ال�شتك�شافية العا�شرة �شمن حتالف �شركات ي�شم 
ال�شرك���ة املذكورة وجابك�س الياباني���ة، فيما تعمل 
�ش���ركات �شين���ة �شم���ن عمليات تطوي���ر حقل نفط 

الغراف وم�شروع تاأهيل مطار النا�شرية.
ع���ن  موؤخ���را  ق���ار  ذي  حمافظ���ة  ادارة  وك�شف���ت 
توجهات ل�شتقط���اب ال�شركات ال�شينية للعمل يف 
تنفيذ م�شاريع �شرتاتيجية وخدمية يف املحافظة، 
وقال حمافظ ذي ق���ار يف موؤمتر �شحفي عقده يف 
دي���وان املحافظ���ة وح�شرته )امل���دى( ان "حمافظة 
ذي ق���ار تعمل عل���ى ا�شتقط���اب ال�ش���ركات العاملية 
املحافظ���ة،  اعم���ار  باإع���ادة  للم�شارك���ة  الر�شين���ة 
والق���رب للواق���ع والتطبي���ق حاليا ه���ي ال�شركات 
ال�شيني���ة كونها تعمل منذ ع���دة �شنوات بامل�شاريع 

النفطي���ة يف املحافظة"، وا�شاف "ناأمل ان ت�شارك 
هذه ال�شركات يف ان�ش���اء م�شاريع �شرتاتيجية يف 

املحافظة وتاأمن اخلدمات".
اأعلن���ت  ق���ار،  ذي  حمافظ���ة  ادارة  ان  اىل  ي�ش���ار 

موؤخ���را، عن مذك���رة تفاه���م اأولية م���ع �شركة �شي 
ب���ي ب���ي ال�شينية لإن�ش���اء عدد م���ن م�شاريع البنى 
التحتية يف املحافظة مقابل احل�شول على كميات 
م���ن النفط اخل���ام، وذلك خ���ال ا�شتقب���ال حمافظ 

ذي ق���ار وف���دًا م���ن اإدارة ال�شركة برئا�ش���ة مديرها 
املفو�س يف العراق جو �شياو �شو.

وي���رى مراقبون لل�ش���اأن القت�ش���ادي يف حمافظة 
ذي ق���ار ان "التوج���ه لتفعيل قط���اع ال�شتثمار يف 
حمافظ���ة ذي ق���ار يكت�شب اهمية كب���رية يف تاأمن 
املتطلبات احلياتية لل�شكان املحلين يف ظل �شعف 

اداء املوؤ�ش�شات احلكومية يف هذا املجال".
وقال النا�ش���ط علي ح�شن ل�)امل���دى( ان "حمافظة 
العالي���ة والت���ي  ال�شكاني���ة  الكثاف���ة  ق���ار ذات  ذي 
ت�شن���ف �شم���ن املحافظ���ات الك���رث فق���رًا ، بحاجة 
اىل املزي���د م���ن امل�شاريع ال�شتثماري���ة لمت�شا�س 
البطال���ة  الت���ي تق���در باأك���رث م���ن 40% م���ن القوى 
العاملة واخلريج���ن"، واردف ان "م�شكلة ارتفاع 
مع���دلت الفق���ر تتطل���ب ه���ي الخ���رى العدي���د من 
الربام���ج وامل�شاري���ع الكب���رية للنهو����س بالواق���ع 
القت�ش���ادي واملعي�شي ل�شكان املحافظة التي يزيد 

عدد نفو�شها على مليوين ن�شمة".
الفر����س  م���ن  املزي���د  "توف���ري  ان  وتاب���ع ح�ش���ن 
ال�شتثماري���ة ميكن ان ي�شاع���د على تنويع م�شادر 
متويل امل�شاريع وجت���اوز الأزمة املالية الراهنة"، 
ال�شرتاتيجي���ة  اخلط���ط  "تنفي���ذ  ان  اىل  م�ش���ريًا 
يعتمد بالدرج���ة ال�شا�س على توظي���ف الإمكانات 
القت�شادية والب�شرية املتاحة بطرق علمية، تبتكر 

الط���رق املثلى، لبل���وغ الرخاء والنم���و والزدهار 
ورفاهية الن�شان".

وكان���ت المان���ة العامة ملجل�س ال���وزراء قد احالت 
يف ايار املن�شرم  م�ش���روع تاأهيل مطار النا�شرية 
الدويل على اح���دى ال�شركات ال�شينية بكلفة 367 
مليون دولر. وك�شفت احلكومة املحلية يف حينها 
ان ال�شرك���ة ال�شيني���ة ا�شتكمل���ت جمي���ع خط���وات 
التعاقد م���ع �شلطة الطريان امل���دين وانها �شتبا�شر 

بتنفيذ م�شروع املطار خال ال�شهر القادمة.
وا�ش���ار حماف���ظ  ذي ق���ار اىل ان "املط���ار �شيكون 
مبوا�شف���ات عاملي���ة ت�ش���رف عل���ى تنفيذه���ا احدى 
ال�ش���ركات الرتكي���ة املتخ�ش�شة يف ه���ذا املجال"، 
لفت���ا اىل ان "اجن���از وت�شغي���ل املط���ار ميك���ن ان 
يوف���ر 3000 فر�شة عم���ل ب�ش���ورة مبا�شرة ف�شا 
عن الوظائ���ف الخرى يف اجله���ات ال�شاندة لعمل 

املطار ونقل امل�شافرين".
وبدورها اعلنت هيئة ا�شتثمار ذي قار يوم الثاثاء 
)2 �شب���اط 2021( ع���ن توفر اكرث م���ن 370 فر�شة 
ا�شتثماري���ة يف القطاع���ات ال�شناعي���ة والزراعي���ة 
والتجاري���ة ال�شياحي���ة والنقل وال�شك���ن وغريها. 
موؤك���دة من���ح رخ����س ا�شتثماري���ة ل����64 م�شروعًا 
يف قطاع���ات خمتلفة خال ع���ام 2020، وان قيمة 

امل�شاريع املذكورة تبلغ 252 مليار دينار .

 وا�سط / جبار بچاي 

بفا�ش���ل خم�ش���ة اأيام عن موع���د انتخابات 
تك���ون حمافظ���ة  اجل���اري  الأول  ت�شري���ن 
وا�شط ق���د اأكمل���ت جهوزيتهًا اأمني���ًا وفنيًا 
لج���راء النتخاب���ات الت���ي م���ن املفرت����س 
اأن ي�ش���ارك فيها اأكرث م���ن 853 األف ناخب 
وفق البطاقات البايومرتية التي وزع منها 
نحو 90 باملئة، ويت���وزع هوؤلء الناخبون 
بن ثاث دوائ���ر انتخابي���ة لختيار نواب 
اجلدي���دة  الربملاني���ة  لل���دورة  املحافظ���ة 
وعدده���م 12 نائبًا اأحدهم ميثل كوتا الكرد 

الفيلين والآخرون بينهم ثاث ن�شاء.
ويراه���ن عدد كب���ري من جمه���ور املحافظة 
و�شبابه���ا عل���ى �شعود من ميث���ل مر�شحي 
ت�شري���ن و�شط اإ�ش���رار �شديد عل���ى رف�س 
واإق�ش���اء الوج���وه القدمي���ة �ش���واء كانوا 
ت�شريعين يف الربملان اأو جمل�س املحافظة 
اأو م�شوؤولن تنفيذين يف ال�شلطة املحلية. 
 123 النتخاب���ات  ه���ذه  يف  ويتناف����س 

ام���راأة  و28  رج���ًا    95 منه���م  مر�شح���اُ، 
ب���ن 24 حزب���ًا و11 ائتاف���ا،  يتوزع���ون 
وم���ن بن ه���وؤلء املر�شح���ن مر�شحان عن 
اأح���زاب ت�شري���ن، الول عن حرك���ة امتداد 
التي يتزعمها الدكت���ور عاء الركابي وهو 
�شابط م���رور متقاعد برتب���ة عقيد والآخر 
ق���دم نف�ش���ه م�شتق���ا وه���و �ش���اب حمامي 
بجامع���ة  القان���ون  كلي���ة  يف  وتدري�ش���ي 
ب���ن  جي���دة  مبقبولي���ة  ويحظ���ى  وا�ش���ط 
املثقف���ن واأو�ش���اط ال�شب���اب ل�شيم���ا ممن 
تعر�شوا اىل ماحق���ات ق�شائية وقانونية 
حي���ث �ش���كل فريق���ا للدف���اع ع���ن معتقل���ي 
ت�شري���ن يف املحافظ���ة ووق���ف ن���دًا بوجه 

احلكومتن املحلية والحتادية.
ويق���ول النا�ش���ط امل���دين اأحم���د البديري، 
وهو اأحد نا�شطي ت�شرين اإن "الأمل معقود 
يف هذه النتخابات على مر�شحي ت�شرين، 
وهن���اك توجه �شباب���ي للت�شويت لهم لي�س 
يف وا�ش���ط فح�ش���ب، ب���ل يف املحافظ���ات 

الخرى".

واأ�ش���اف "نح���ن م�ش���رون عل���ى اختي���ار 
�شخ�شي���ة م���ن �شخ�شيات ت�شري���ن نريدها 
�شبابي���ة قريب���ة من���ا للتعبري ع���ن اأحامنا 
وطموحاتن���ا واله���داف الت���ي خرجنا من 
اأجله���ا واأولها حتقيق العدال���ة الجتماعية 
وحما�شب���ة الفا�شدي���ن و�شراق امل���ال العام 
ال�شيا�شي���ة  العملي���ة  م�ش���ار  وت�شحي���ح 
وح�ش���ر ال�ش���اح بي���د الدول���ة والهتم���ام 

جديًا باخلدمات على خمتلف تنوعها".
ويوؤك���د البدي���ري اأن "ال�ش���ارع الوا�شطي 
عامة وال�شباب على وجه اخل�شو�س عازم 
عل���ى اإق�شاء الوجوه القدمية التي �شاركت 
يف العملي���ة ال�شيا�شية �ش���واء يف ال�شلطة 
جمل����س  اأع�ش���اء  اأو  كن���واب  الت�شريعي���ة 
حمافظ���ة اأو م�شوؤولن تنفيذين مل يقدموا 

ما ي�شتحق الذكر". 
"التغي���ري ل يت���م ب�شهول���ة  اأن  وا�شت���درك 
كت���ل  فهن���اك  متكافئ���ة،  غ���ري  واملناف�ش���ة 
اإنف���اق  عل���ى  ق���ادرة  �شيا�شي���ة  واأح���زاب 
الم���وال وحت���ى �ش���راء ال�ش���وات كونها 

ل  بينم���ا  مع���ًا،  وامل���ال  ال�شلط���ة  متتل���ك 
نتمل���ك نح���ن كث���وار ت�شري���ن اأو مر�شحي 
ت�شرين غ���ري الرادة بالتغيري وهو الهدف 

ال�شا�شي الذي خرجنا من اأجله".
واأع���اد ع�ش���رة ن���واب �شابق���ن يف وا�شط 
اأحده���م  املقبل���ة،  لانتخاب���ات  تر�شحيه���م 
ع���ن كوت���ا الك���رد الفيلي���ة وهو م���ن خارج 
وا�شط، وبواقع �شتة رج���ال واأربع ن�شاء، 
كم���ا ر�شح من ب���ن اأع�ش���اء جمل�س وا�شط 
املنح���ل خم�شة اأع�ش���اء جميعه���م ر�شحوا 
�شم���ن الدائرة الثالثة بينهم اأمراأة واحدة؛ 
ومن املحافظن الذين تعاقبوا على وا�شط 
ر�شح حمافظ واح���د فقط، ور�شح م�شوؤول 
تنفيذي واحد يف اإدارة املحافظة احلالية.

فيم���ا ر�شح���ت نائب���ة �شابق���ة م���ن خ���ارج 
وا�شط اأي�شا هي، ندى �شاكر جودت وجاء 
تر�شيحه���ا �شم���ن حرك���ة الوف���اء، بزعامة 
حماف���ظ النج���ف الأ�شب���ق النائ���ب عدن���ان 

الزريف. 
ويرى ال�شيد ح�شن ال�شمري، متقاعد، وهو 

اأح���د منا�شري ث���ورة ت�شري���ن والداعمن 
يف  الآن  اأ�شبح���ت  "الك���رة  اأن  ملر�شحيه���ا 
ملع���ب الناخ���ب العراق���ي وعلي���ه اأن يكون 
ح���رًا يف اإعط���اء �شوت���ه ملن ي���راه الأف�شل 
وغري جمرب اأو فا�شد اأو �شارق للمال العام 
وهذا ل يتحقق �شوى يف مر�شحي ت�شرين 

الذين نعول عليهم كثريًا".
ويوؤك���د اأن "�شوته لن يذهب بعيدًا عن من 
يعتقد اأنه الأكفاأ واألأكرث قدرة يف حما�شبة 
الفا�شدي���ن وهذا ل يتحقق �ش���وى يف اأحد 

مر�شحي ت�شرين"، كما يرى ال�شمري. 
وق���ال "يف ظل الو�شع احل���ايل وما تتمتع 
ب���ه الكت���ل الكبرية م���ن قواع���د جماهريية 
منتفعة و�شلطة مال ونفوذ كان من الجدر 
اأن تتوح���د اأ�ش���وات ت�شرين نح���و مر�شح 
مع���ن وع���دم ت�شتي���ت الأ�ش���وات ل�شم���ان 

�شعود هذا املر�شح".
موؤك���دًا عل���ى اأن "ب���وادر التغي���ري قادمة ل 
حمالة، فحتى الذي���ن مل ينتخبوا مر�شحي 
ت�شري���ن بينه���م عدد كبري مل ول���ن ينتخبوا 

امل�شوؤول���ن  وحت���ى  ال�شابق���ن  الن���واب 
التنفيذين لأنهم مل يقدموا �شيئا للمحافظة 

�شوى ما يخ�س اأحزابهم وجمهورهم".
يف غ�شون ذلك ك�شفت قيادة �شرطة وا�شط 
عن اإكم���ال جاهزيتها المني���ة لانتخابات 
و�شيكون هناك ا�شتنف���ار اأمني اعتبارًا من 
ال�شاد����س م���ن ال�شهر احلايل حي���ث تدخل 
جمي���ع الجهزة المنية حال���ة النذار وفق 
قائد �شرطة وا�شط الل���واء اأحمد الزركاين 

الذي اأ�شاف:
اإكم���ال  وا�ش���ط  حمافظ���ة  لأبن���اء  "نوؤك���د 
جاهزي���ة القوات المني���ة بجميع �شنوفها 
ال�شان���دة حي���ث مت  اإ�شاف���ة اىل الجه���زة 
و�ش���ع خطة اأمني���ة حمكمة اأه���م فقرة فيها 
اأن���ه ل حظ���ر للتج���وال ول قط���ع لل�شوارع 
داخ���ل امل���دن با�شتثن���اء القطوع���ات الت���ي 
بعم���وم  الق���رتاع  مراك���ز  ح���ول  تك���ون 

املحافظة".
مو�شح���ا اأن "تلك املراك���ز �شتكون حماطة 
باجله���د  مع���ززة  اأمني���ة  اأط���واق  بثاث���ة 

ال�شتخب���اري وال�شان���د واأن���ه فق���ط �شيتم 
غلق ال�شيطرات اخلارجية للمحافظة وفق 

قرار اللجنة المنية العليا لانتخابات".
وذك���ر اأن "هناك اإج���راءات اأمني���ة م�شددة 
وحمكمة �شتكون ح���ول خمازن ال�شناديق 
وم�شتلزم���ات النتخاب���ات الخ���رى الت���ي 

و�شعت يف اأماكن اآمنة جدًا".
من جانبه ذك���ر م�شدر يف مكتب انتخابات 
اللوج�شتي���ة  الم���ور  "جمي���ع  اأن  وا�ش���ط 
لي���وم  متام���ًا  مهي���اأة  اأ�شحب���ت  والفني���ة 
القرتاع واإكمال جمي���ع الور�س التدريبية 
ملوظف���ي الق���رتاع الذين يزي���د عددهم عن 
11 األ���ف موظفًا يتوزعون بن 305 مراكز 
انتخابي���ة ت�شم 1874 حمطة انتخابية يف 

عموم املحافظة".
اأي�ش���ا  اأكمل���ت  "املفو�شي���ة  اأن  مو�شح���ًا 
ال�شيا�شي���ة  الكيان���ات  مراقب���ي  ت�شجي���ل 
فيم���ا  امل���دين  املجتم���ع  مراقب���ي  وكذل���ك 
للمراقب���ن  مهي���اأة  املراك���ز  كل  �شتك���ون 

الدولين ومفتوحة اأمامهم".

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

وا�صط ت�صتكمل جهوزيتها لالنتخابات ورهان على مر�صحي ت�صرين الإق�صاء الوجوه القدمية 

اأكدت توفر اأكثـر من 370 فر�سة ا�ستثمارية يف خمتلف القطاعات

�سركة امل�ساريع النفطية 
اإعادة اإعالن مناق�سة 

املو�سوع/ جتهيز مولدة كهربائية �سعة (Diesel Generator) 700 KVA مل�سروع م�سفى الك�سك 
رقم املناق�سة :  ER – G1 / 2021 / 5544   ت 15/ 2021 

يسيير )شييركة املشيياريع النفطية( بدعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي االختصاص واخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم )لتجهيز مولدة كهربائية سعة Diesel Generator( 700 KVA( ملشروع مصفى 
الكسك( وتسييليمها وتفريغها في مخازن الشركة في الشييمال، وان تكون بلدان املنشأ للمولد 
)الواليات املتحدة االمريكية، اململكة املتحدة، إيطاليا، بلجيكا، املانيا، فرنسييا، اسبانيا، سويسرا، 
السييويد، فنلندا، الدمنارك، هولندا وايرلندا( علماً ان املشروع ذاتي التمويل وان الكلفة التخمينية 
للمناقصة هي )148.200.000( مائة وثمان واربعون مليون ومئتان ألف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )90( 

تسعون يوم تقوميي، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1- علييى مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية االتصال بشييركة 
scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil. املشاريع النفطية / قسييم التوريدات والتعاقدات
gov.iq )من االحد الى اخلميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة )9:00 ص( لغاية )12:00 م( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- على اجملهزين الراغبن واملؤهلن من ذوي اخلبرة واالختصاص باالشييتراك في هذه املناقصة تقدمي 

عطاءاتهم وفقاً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية: 
أ- املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.

ب- خدمات ما بعد البيع.
ج- عمل مماثل )واحد( منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سيينوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
وتكييون قيميية هذا العمييل )30 %( من الكلفيية التخمينية للمناقصة علييى ان تكون من طبيعة 

موضوع املناقصة املوصوفة في املتطلبات ومؤيداً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة. 
د- مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.

هي- يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيييولة نقدية تبلغ )29.640.000 دينار عراقي( 
)تسييعة وعشرون مليون وسييتمائة واربعون ألف دينار عراقي( من مصرف معتمد ومصدق أصولياً 
)باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها حالياً من الهيئة املالية في شركة 

املشاريع النفطية(. 
ح- جتهيز مواد احتياطية ملدة سنتن، ومواد احتياطية للتشغيل االولي. 

ط- يكييون التجهيز مع التفريغ CIP واصل ومفرغ في مخازن الشييركة في الشييمال، على ان يتم 
قبول )استالم( التجهيز في موقع املشروع.  

ي- مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ك- تلتييزم الشييركة األجنبييية املشييتركة تقدمي تعهييد يقضي بعدم وجييود مطالبيية مالية غير 
محسييومة اجتاه املؤسسييات العراقية خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً 
ان اجراء التسييوية شييرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة األجنبية 

املشتركة باملناقصة.
ل- في حالة وجود مطالبات لدى الشييركة األجنبية املشييتركة فييي املناقصة تلتزم بتقدمي تعهد 
بتسييوية مرضية للطرفن )التسييوية وفقاً التفاقييية نادي باريس او التسييوية وفقاً لقرار مجلس 
الوزراء رقم 28 لسنة 2014 أو شطب الدين كلياً بحسب مقتضى احلال( ألية منازعات او مطالبات 
سابقة خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان التسوية شرط إلزامي إلصدار 

قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة.
م- تتعهييد الشييركة األجنبية بعدم اجييراء أي مطالبة قضائييية او إدارية علييى أي مديونية بحق 
املؤسسات العراقية بعد اإلحالة مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو 
كل الدين بصفة رضائية أو قضائية مبعنى استمرار عالقة الشركة املتقدمة او املشتركة للعمل 
بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة 

لتسوية تلك املطالبات. 
3- بإمييكان مقدمييي العطاء املهتمن شييراء وثائق العطيياء بعد تقدمي طلب حتريييري إلى العنوان 
احملييدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيميية البيع للوثائق البالغة )150.000( دينار عراقي )مائة 

وخمسون ألف دينار( نقداً وغير قابل للرد.
4- يكون مكان بيع وثائق املناقصة )شييركة املشيياريع النفطية – قسييم التوريدات والتعاقدات – 
الوزيرييية / خلف معهييد التدريب النفطي من االحد الى اخلميس من السيياعة )9:00ص( لغاية الي 

)12:00م(. 
5- مكان تسليم العطاء )وزارة النفط – شركة املشاريع النفطية – جلنة استالم وفتح العطاءات 

احمللية – الطابق األول/ الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي(. 
يكون موعد غلق املناقصة وتسييليم العطاءات بتاريييخ )2021/10/26( حيث ان العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض وسيييتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور في العنوان 

التالي: 
شركة املشاريع النفطية / الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد – العراق.

اجلهة التي تستلم العطاء / جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.

6- يتييم دعوة مقدمي العطيياءات اخملولن بحضور مؤمتر ما قبل تقييدمي العطاء للتوضيح واالجابة 
على االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي 

استفساراتهم حتريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر. ويكون احلضور الزامياً. 
الوقت: )9:00ص( لغاية )12:00م(. 

التاريخ:   /   /  2021 
املكان: يحدد الحقاً. 

7- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )120( مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
8- يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:

أ- هوية غرفة التجارة )نافذة( عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة 
تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ب- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض: 
* ملواطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية املوحدة )أو شهادة اجلنسية + هوية األحوال املدنية(، 

بطاقة السكن، عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى: صورة واضحة عن جواز السفر. 

ج- شييهادة تسجيل الشركة الرئيسييية وعنوان مركز عملها الفعلي، إذا كانت الشركة املقدمة 
للعطيياء فرع في العييراق مكتب إقليمييي ومصدقة اصولياً وتقدمي شييهادة تسييجيل هذا الفرع 
والعنوان الفعلي للفرع مصدق اصولياً وفقاً لنظام فروع الشركات األجنبية رقم )2( لسنة 2017. 
د- تقدمي كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى شييركة املشيياريع 

النفطية مصدق اصولياً. 
هي- تلتزم الشركة العراقية مقدمة العطاء وكذلك الشركة األجنبية التي لديها مكتب إقليمي 
فييي العراق بتقدمي كتيياب من دائرة الضمييان االجتماعي يثبت اشييتراكها بالضمييان االجتماعي 

للعمال. 
و- شييهادة تأسيييس الشييركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد تأسيييس الشركة 
ومصدقة من السييفارة العراقية في ذلك البلد ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق إذا 

كان مقدم العطاء اجنبياً. 
ح- يجب ان يكون املناقص من املصنعن أو احد وكالئه اخملولن رسمياً مبوجب وثائق مصدقة.

ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.
ط- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.

ك- تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء، مصدق اصولياً. 
املالحظات: 

يتم تقدمي العطاء في ثالثة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري: 
األول- يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.

الثانييي- يحتوي على العرض الفني + اجلدول الزمني. )يتم ارفاق نسييخة الكترونية مع النسييخة 
الورقية، وفي حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية(. 

الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع- يحتوي على العرض التجاري املسعر. 

اخلامس – يحتوي على التأمينات األولية والبالغة )3.700.000( )ثالثة مالين وسييبعمائة ألف دينار 
عراقي( )ويجب أن تكون بشكل خطاب ضمان أو سفتجة أو صك مصدق صادر من مصرف عراقي 
معتمييد على ان تكييون نافذة ملييدة )120( يوم من تاريييخ الغلق ويوضع في ظييرف منفصل مغلق 
مسييجل عليه رقم الطلبية واسييم الشييركة(، باإلمييكان احلصول على قائميية باملصارف احملظور 

التعامل معها حالياً من الهيئة املالية في شركة املشاريع. 

توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسييمي وبشييمع سري ويكتب على 
الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي: 

أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- اسييم املناقصة ورقمها كما هو مشييار إليه فييي الفقرة الفرعية 1-1 ميين تعليمات ملقدمي 

العطاء وأي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ج- تاريخ الغلق.

د- بيان محتوى الظرف الداخلي )عرض فني، عرض جتاري مسييعر، عرض جتاري غير مسييعر، الوثائق 
املطلوبة، التأمينات األولية(. 

9- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها 

قبل توقيع العقد.
11- تهمييل العطيياءات الغير مسييتوفية للمستمسييكات املطلوبة ويتم اسييتبعاد العطاء غير 
مسييتوفي ملا تتطلبه الوثيقة القياسييية بكافة اقسييامها، يجييب ان تتوافق جميييع العطاءات 

املقدمة مع شروط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد ألنها غير متوافقة. 
12- يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات 
وتثبيت املوقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار الطرف األول بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل )7( 

أيام من تاريخ حصول التغيير. 
13- جلهيية التعاقييد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءاً على أسييباب مبررة دون تعويض 
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصن وكذلك يتم إعادة ثمن شراء 

وثائق املناقصات الى املناقصن في احلالتن االتيتن: 
* الغاء املناقصة وتغيير أسلوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 

اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبن.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

14- يتييم مصييادرة التأمينييات األولية لصالح شييركة املشيياريع النفطية ويتم اتخيياذ اإلجراءات 
القانونية ضد مقدم / مقدمي العطاء في احلاالت االتية: 

* إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة.
* إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي العطاءات. 

* إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن أن تؤثر على قرار اإلحالة. 
15- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.

16- يعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقماً كما يعول على سعر 
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

17- إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك 
الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.

18- جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسيين األداء )بعد اسييتالم قرار اإلحالة 
وقبل توقيع العقد( حلن إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.

19- يكون اجملهز / املتعاقد مسييؤوالً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركياً من نقطة 
الدخييول ودفييع أي مصاريف متعلقة بهييا مدفوعة داخل العييراق لتخليص املييواد ويتحمل كافة 
الضرائب والرسييوم الكمركية وغير الكمركية وحسييب القوانن واألنظمة والتعليمات العراقية 

وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر. 
20- ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت. 

Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq
E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq 

و. مدير عام
�سركة امل�ساريع النفطية
عارف جعفر فعل

غلق الطرق املوؤدية اإىل مراكز االقرتاع وال حظر للتجوال 
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 عمـار �سـاطع
معالي الكلمة

اأعل���م، مثلم���ا يعل���م غ���ري، اأن منط���ق كرة الق���دم يفر����س علينا 
التم�ّش���ك بالكثر م���ن املعطيات التي متنحنا ح���ق التكّهنات وفقًا 
ا منلكُه من ر�ش���يد ن�شيف اليه بع�ش���ًا من املتغّرات الأقرب لأن  ملمِ
تكون ا�ش���تثناءات كي ن�ش���ل اىل نتيجة التوّقعات التي قد تكون 

ن�شبة درجاتها اأعلى من حدود املفاجاآت!
اأما اأن ي�شل احلال باأن ن�شّكك بالقدرات، ا�شتنادًا لعاملي العاطفة 
والنحي���از، فه���ذا م���ا ل ميك���ن اأن يدخ���ل �ش���من دائ���رة الواق���ع 
َب اىل نف�س عديد املهتّمني ب�شاأن منتخبنا  واملنطق، وهو ما َت�َش���رَّ
الوطن���ي، وهو يواجه، اليوم اخلمي�س، نظره اللبناين يف اإطار 
اجلول���ة الثالثة من ت�ش���فيات القارة الآ�ش���يوية املوؤّهلة ملونديال 

قطر 2022!
نعم.. قد حتُدث مفاجاأة من العيار الثقيل، ويخ�ش���ر الأ�ش���ود اأمام 
اأبناء �شجرة الأرز، لكن اأن يكون التوّقع هذا هو ال�شائد والطاغي 
ل���دى املتابعني، مثلم���ا ظهرت ذل���ك يف مواقع التوا�ش���ل وبع�س 
ال�ش���فحات الإلكرتونّي���ة، وفق���ًا للم�ش���رة اخلجولة وال�ش���عيفة 
التي بداأ بها منتخبنا رحلته ال�شهر املا�شي من الت�شفيات بتعادٍل 
�شلبي مع كوريا اجلنوبية وخ�شارة ثالثّية اأمام اإيران، فاأن الأمر 

بحاجة ما�ّشة اىل الوقوف اأمام هكذا تخّوف غريب حقًا!
املعق���ول قبل مواجهتنا لبنان اليوم، ه���و اأن يكون مبداأ تعوي�س 
فق���دان النق���اط اخلم����س املا�ش���ية، حا�ش���رًا وبق���ّوة، واأن تكون 
الق���درات متاح���ة من اأجل اإع���ادة الروح ملنتخبنا يف ظّل خو�ش���ه 
املواجهة يف اأر�ش���ه الفرتا�شية، والتي اعتاد اللعب عليها، مثلما 
يفرت����س اأن تكون عملية الن�ش���جام يف خطوط الفريق موجودة 
اىل جانب ه�ش���م تام لال�ش���لوب التكتيكي الأكرث جناعة وتناغمًا 
جّي���دًا بني ما يطلبه املدّرب دي���ك اأدفوكات من جهة والالعبون من 

جهة اأخرى!
اأج���ل.. ل ميكن لن���ا القبول اإّل بالرّد على امل�ش���ّككني اأو املتخّوفني 
م���ن مواجه���ة املناف�س اللبن���اين، مع ُج���ّل الحرتام له���ذا الفريق 
الذي و�ش���ل اىل نخبة القاّرة الآ�ش���يوية وجت���اوز مرحلة التاأّهل 
اىل املناف�ش���ات النهائي���ة، اإّل اأن الف���ارق بني تاري���خ وجمد الكرة 
العراقية وقدراتها على ال�ش���عيد القاري يختلف متامًا عّما حتملُه 
امل�ش���اركة اللبناني���ة م���ن حماولت لإثب���ات الذات قبل كّل �ش���يء، 

خا�شة واأنها تقارع منتخبات مهّمة على امل�شتوى الآ�شيوي!
لن اأقّلل من �شاأن املنتخب الأحمر، الذي ا�شتطاع يف بحر العقدين 
املا�ش���يني اأن يتجاوز الكثر من الُعَقْد، ويكون موؤّهاًل لالن�ش���مام 
�ش���راره على بلوغ املراح���ل املتقّدمة،  اىل اأقوي���اء القاّرة، بفعل امِ
والدليل ما �ش���ّجله م���ن تعادٍل مع منتخبن���ا يف نهائيات كاأ�س اأمم 
اآ�ش���يا عام 2000 و�ش���ط بروت وبهدفني، وكان اأقرب للو�ش���ول 
م���ن الفوز يف ف���رتات مهّمة من ُعم���رمِ اللقاء التاأريخ���ي يف حينها 

بالن�شبة لحفاد الراحل عدنان ال�شرقي!
���عة بني املنتخبني، بدليل اأننا  اجزم.. اأن الفوارق التاريخية �شا�شمِ
ُكن���ا جنت���از اللبنانيني عربيًا ب�ش���هولة ج���دًا مثلما ُكنا ق���د تفّوقنا 
عليه���م ب�شدا�ش���ية مّرت���ني يف ت�ش���فيات 1985 املوؤّهل���ة ملونديال 
املك�ش���يك يف الكوي���ت، بي���د اأن المكانيات الي���وم جتعلنا نحرتم 
تطّلعاتهم وُنقّدر اندفاعهم، لكن مهما اختلف الواقع على منتخبنا 
الوطن���ي، ومهم���ا تبّدل���ت الحوال عن���ه، تبق���ى اإمكان���ات لعبنا 
جدي���رة يف اأن حتّق���ق املطل���وب يف امتح���اٍن يجعله���م اأمام حمّك 

معرفة قدراتهم الفعلية يف عامل امل�شتديرة!
اأقول.. برغم الغيابات التي �شربت قائمة منتخبنا ب�شبب اإ�شابات 
العديد من الالعبني، واللغط الذي هيمن على بع�س الأ�شماء التي 
مّت ا�شتدعاوؤها ملواجهة اليوم اأمام لبنان ويوم 12 اأمام الإمارات، 
اإل اأن فريقنا ي�ش���ّم اأ�ش���ماء مهّمة وجنوم رائعني بخامات ممّيزة، 
ميك���ن اأن يكون له���م الدور الأكرب يف ح�ش���م نتيجة املب���اراة، مع 
التاأكيد على �ش���رورة خو�س مباراة هجومية وا�شتثمار الفر�س 
واحرتام الوقت دون اإهداره، وتوزيع املجهود البدين على مدار 
�شوطي اللقاء، وحتديد الأهداف الفعلية التي من �شاأنها اأن ت�شل 

نا اىل غاية ك�شب النقاط الثالث! بمِ
م���ا مطلوب من لعبينا اليوم، هو تق���دمي اأداء رجويل َفّعال ُيعيد 
لالأ�ش���ود هيبتهم يف الت�ش���فيات عرب خطف الفوز لال�ش���تمرار يف 
ال�ش���راع الق���اّري املوؤّه���ل للموندي���ال املرتق���ب، واأن يخو�ش���وا 
مباراة اأق���رب لأن تكون نهائي كوؤو�س، ل تقبل نتيجتها الق�ش���مة 
عل���ى فقدان النق���اط، كونه���ا مواجهة يج���ب اأن ُيرَفُع فيها �ش���عار 

اأكون، دون اكماله )اأو ل اأكون(!

منتخبنا.. بني الهام�ش والقدرة!

�أجل.. ال يمكن لنا �لقبول �إاّل بالرّد على 
�لم�سّككين �أو �لمتخّوفين من مو�جهة 

�لمناف�س �للبناني، مع ُجّل �الحتر�م لهذ� 
�لفريق �لذي و�سل �لى نخبة �لقاّرة �الآ�سيوية 

وتجاوز مرحلة �لتاأّهل �لى �لمناف�سات 
�لنهائية، �إاّل �أن �لفارق بين تاريخ ومجد 

�لكرة �لعر�قية وقدر�تها على �ل�سعيد �لقاري 
يختلف تمامًا عّما تحملُه �لم�ساركة �للبنانية 

من محاوالت الإثبات �لذ�ت قبل كّل �سيء، 

 بغد�د/ �إياد �ل�ساحلي

ي�ش���هد ملع���ب خليف���ة الدويل يف العا�ش���مة 
اخلام�ش���ة  بال�ش���اعة  الدوح���ة  القطري���ة 
والن�شف من م�شاء اليوم اخلمي�س ال�شابع 
من ت�ش���رين الأول، واحدة من اأهم مباريات 
املجموع���ة الأوىل ملنتخب���ات اآ�ش���يا ال�ش���تة 
املتناف�ش���ة على تذكرة التاأه���ل اىل مونديال 
2022، بلق���اء يجمع منتخبنا الوطني بكرة 
القدم )�شاحب ال�شيافة( مع �شقيقه اللبناين 

حل�شاب اجلولة الثالثة من الت�شفيات.
وو�شع املنتخب الوطني موقفه يف الزاوية 
احلرج���ة بع���د اأن خ���رج بنقطة واح���دة من 
مواجهت���ي اجلولت���ني الأوىل والثاني���ة مع 
كوريا اجلنوبية يف �شيئول يوم الثاين من 
اأيلول املا�شي واأنتهت بالتعادل ال�شلبي قّدم 
خالله���ا الالعب���ون جهودًا كبرة ا�ش���تحقوا 
عليه���ا الثناء م���ن اجلماهر برغ���م الأخطاء 
الفني���ة و�ش���ط املي���دان الت���ي كان���ت بحاجة 
اىل معاجل���ة يف ال�ش���وط الث���اين لإح���داث 
التوازن، ثم ا�ش���تقبلت �ش���باكهم ثالث كرات 
م���ن منتخب اإيران يف الدوحة يوم ال�ش���ابع 
من ال�ش���هر نف�شه، �ش���ّجل ال�ش���يوف هدفُهم 
الأول بالدقيق���ة الثانية وزعزعوا ا�ش���تقرار 
)د69و90(  بهدف���ني  تبع���وه  ث���م  الأ�ش���ود 
اأنهوا بهم���ا اآمالهم ليع���ودوا اىل بغداد غر 
ُم�ش���ّدقني تعّر�ش���هم لهذه اخل�شارة الثقيلة، 
الإع���الم  م���ن  قا�ش���ية  انتق���ادات  وحتّمل���وا 

واجلمهور.

�لتحّدي �الأمثل
دي���ك  املخ�ش���رم  الهولن���دي  امل���درب  يج���د 
اختي���ار  يف  كب���رة  �ش���عوبة  اأدف���وكات 
ت�ش���كيلته املُدعمة بعنا�ش���ر �ش���اّبة تعوي�شًا 
ع���ن غياب اأك���رث من لعب اأ�شا�ش���ي ب�ش���بب 
ال�ش���ابة واحلرمان وع���دم اجلاهزية وُهم 
)مهند علي ميمي، و�ش���عد ناطق، و�ش���رغام 
اإ�شماعيل، وريبني �شولقا، واأحمد اإبراهيم 
وعلي عدنان( يف اأ�ش���واأ ظ���رف يحتاج منه 
م�شاحلة اجلمهور الذي يرتقب اللقاء بقلق 
كب���ر، برغ���م اإميانه ب���اأن اإمكاني���ات لعبي 
لبن���ان لي�ش���ت بق���وة نظرائه���م يف كوري���ا 
اجلنوبي���ة واإي���ران، وهن���ا يكم���ن التحّدي 
الأمثل خلربة اأدفوكات يف توظيف مهارات 
كرار عامر واأحمد فا�شل وحممد علي عبود 

و�ش���ريف عبدالكاظم و�ش���جاد جا�ش���م حيث 
ي�شرتك بع�ش���هم لأول مّرة �ش���من الت�شكيل 
واآخرين مل يلعبوا مع العنا�ش���ر املتواجدة 
حاليًا مثل اأمين ح�شني وب�شار ر�شن وحممد 

قا�شم و�شركو كرمي وعلي فائز وغرهم.

�لهجوم .. و�إاّل!
ل خيار غر الهجوم املتوا�ش���ل 

واحلذر منذ الدقيقة الأوىل 
ه���دف  ت�ش���جيل  بغي���ة 

واإع���ادة  الطمئن���ان، 
تنظي���م الفريق وفقًا 

ملتغ���ّرات خّط���ة م���درب لبن���ان الت�ش���يكي 
اإيفان ها�شيك املُطالب هو الآخر مب�شاحلة 
اجلماه���ر وم�ش���اعفة ر�ش���يد منتخبه���ا، 
و�شيجد �ش���عوبة وا�شحة يف حتقيق ذلك 
برغ���م امتالك���ه مدافعني تباين م�ش���تواهم 
يف اأك���رث من مباراة اأمث���ال جوان العمري 
ونور من�ش���ور وح�شني الدر وقا�شم الزين 
وروبر ملكي ورمبا ين�ش���م اليهم ح�ش���ن 
�ش���عيتو، ويلع���ب اأمامه���م ج���ورج ملك���ي 
وحمم���د حي���در وح�ش���ني من���ذر وعبا����س 
عا�ش���ي ووليد �ش���ور، وميتاز ه���ذا اخلط 
بامل�ش���اندة الدفاعي���ة اأك���رث منه���ا هجومية 
والتزامه���م يف الحتف���اظ بالك���رات 
احرتا�ش���ًا م���ن تعّر����س مرمامه���م 
املهاج���م  يبق���ى  فيم���ا  للتهدي���د، 
معت���وق  ح�ش���ن  ه���و  الأخط���ر 
با�ش���ل  زميل���ه  م���ع  بالتن�ش���يق 
جرادي واحل�ش���ور املمّيز ملحمد 
ق���دوح وف�ش���ل عن���رت، وهذه 
اأن  جي���دًا  تع���ي  الأدوات 
فقدان نقاط اجلولة الثالثة 
�ش���يفتح له���م ن�ش���ف الباب 

اخللفي لت�ش���فيات املجموع���ة حالهم حال 
الأ�شود!

�لجهد �لر�سمي
ول يتوّق����ف اأمل حتقيق الف����وز اليوم على 
اجلوان����ب الفنية فق����ط، ب����ل املعنوية التي 
تتطّل����ب حت�ش����يد جه����ود الدولة وال�ش����عب 
مل����وؤازرة الأ�ش����ود، وهو م����ا تدارك����ه وزير 
ال�ش����باب والريا�ش����ة ورئي�س احت����اد لكرة 
الق����دم عدن����ان درج����ال ال����ذي و�ش����ل اأم�س 
الأربعاء اإىل العا�ش����مة القطري����ة الدوحة، 
مل�ش����اندة منتخبن����ا الوطن����ي يف مواجهت����ه 
اأم����ام �ش����قيقه املنتخ����ب اللبناين، غ����ر اآبٍه 
مل����ا اأث����ر عن����ه اإب����ان �ش����فره اىل املنامة يف 
ت�ش����فيات الدور الثاين طاملا مُي�ش����ك مبلف 

اللعبة ر�شميًا هذه املّرة.
والت�ش����ال  الع����الم  لق�ش����م  بي����ان  وذك����ر 
احلكومي يف وزارة ال�ش����باب والريا�ش����ة، 
اأن "درج����ال حر�����س على لقاء بعثة اأ�ش����ود 
مم، والتاأكيد على اأهمية  الرافدين ل�شحذ الهمِ
املب����اراة بعد النقطة الوحيدة التي ك�ش����بها 

الأ�شود اأمام كوريا اجلنوبية واإيران".
واأكد درجال اأن "الدولة العراقية حري�ش����ة 
عل����ى توف����ر جمي����ع �ش����بل النج����اح لبعث����ة 
املنتخب الوطني، واجلميع يقف وي�ش����اند 
اأ�ش����ود الرافدي����ن لتحقي����ق ما ن�ش����بو اإليه، 

وهو التواجد يف مونديال قطر 2022".

ظروف طارئة!
ل توجد اأية اأعذار للم���الك التدريبي الذي 
تخّل���ى ع���ن مراقب���ة الالعب���ني يف الدوري 
املحل���ي، وت���رك اأم���ور تقييم م�ش���توياتهم 
املب���اراة  وه���ذه  امل�ش���اعد،  الفن���ي  ملالك���ه 
يوؤّك���د  اأن  وعلي���ه  ل���ه،  الثالث���ة  الر�ش���مية 
ان�ش���جامه ب�ش���كل كامل مع اأدواته املحّلية 
واملحرتف���ة، وم���ن دون �ش���ك اأن���ه تع���ّرف 
�س كل لعب وم���دى الفائدة  عل���ى خ�ش���ائمِ
م���ن زّج���ه يف املرك���ز املح���ّدد ل���ه، فمباراة 
الدوحة اليوم بالن�ش���بة للعراقيني ل تقبل 
غر ف���وز منتخبه���م بعدما �ش���ربوا كثرًا 
على ظروف طارئة مل يكن خاللها املنتخب 
ُملبيًا لطموحاتهم، وخا�ش���ة يف ت�ش���فيات 
املنامة التي عّجلت باإق�شاء املدرب ال�شابق 
م���اذا  نعل���م  ول  كاتانيت����س،  �شريت�ش���كو 

�شتخّبئ ت�شفيات الدور احلا�شم لبديله؟!

�لخبرة �لهولندية مطالبة بم�سالحة جمهور �الأ�سود

�صياع نقاط الدوحة يفتح ن�صف باب المجموعة الخلفي!

 بغد�د / �ملدى

ديك  الهولندي  القدم،  لكرة  الوطني  منتخبنا  م��درب  �شّدد 
اليوم  لبنان  منتخب  على  ال��ف��وز  اأه��م��ي��ة  على  ادف���وك���ات، 
الأوىل  للمجموعة  الثالثة  اجلولة  مباريات  �شمن  اخلمي�س 

للت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة ملونديال قطر 2022.
اأم�س  لبنان  ملباراة  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  ادف��وك��ات،  وق��ال 
ل  اننا يف جمموعة �شعبة، وهذا  ندرك  اأن  علينا  الأربعاء: 
اأمام  يعني اننا �شنفوز يف كل مباراة.. البداية كانت جيدة 
كوريا اجلنوبية، ومع اإيران كانت مباراة �شعبة ومل نح�شل 
على النقاط.. علينا اأن نوا�شل العمل ونح�شد النقاط، واأول 
اننا  ن�شعر  اأن  ينبغي  ول  لبنان،  مباراة  هي  اأمامنا  فر�شة 
ميكن اأن نهزم كل الفرقمِ يف هذه املجموعة، لكن باإمكاننا اأن 

جنعل الأمور �شعبة على اجلميع.
لبنان..  ملباراة  للتح�شر  فقط  اأي��ام  ثالثة  لدينا  واأ���ش��اف: 
امل��ب��اري��ات  ���ش��اه��دت  ال��ع��راق  ت��دري��ب  مهمة  ت�شلمت  عندما 
مب�شاهدةمِ  وب��داأن��ا  ال��الع��ب��ني،  اأف�شل  اخ��ت��ار  لكي  ال�شابقة 
غر  الآن  لغاية  املجموعة  ال��ع��راق��ي..  ال����دوري  م��ب��اري��ات 
غ�شون  يف  الأم��ور  من  الكثر  تغير  ميكن  ول  حم�شومة، 

اأي��ام.. ال�شيء املهم على كل لعب تقدمي كل  ثالثة 
ما لديه كما فعلنا اأمام كوريا اجلنوبية، والالعبون 
املا�شية عملوا مبجهوٍد كبر وتركيز  الأيام  خالل 

عال.
واأك�����د ادف����وك����ات يف ح��دي��ث��ه: 

ندخل  م��ب��اراة  ك��ل  نحن يف 
الفوز، ولكن يف  اأج��ل  من 
ال��ن��ه��اي��ة ه��ي ك���رة ق���دم.. 
بالن�شبة  نف�شه  ال�����ش��يء 

كل  �شنقدم  اليوم،  ملباراة 
ما لدينا من اأجل احل�شول 

على نقاط املباراة.
اأج��اب:  املنتخب،  ل�شفوف  الالعبني  ا�شتدعاء  ق�شية  وعن 
وهو  الالعبني،  قائمة  يختار  من  هو  واح��د  �شخ�س  هناك 
اأنا، ونحن نحاول اإ�شراك لعبني جدد، والبحث عن لعبني 
اأغلب  ق�����ش��ر..  وق��ت  يف  ي��ح��دث  ل  ه��ذا  لكن  ج���دد،  �شباب 
اأنا  املنتخب..  مع  عامني  اآخر  باللعب  م�شتمّرون  الالعبون 
من ي�شتدعي الالعبني واأنا من اأقرر مع جهازي الفني، ولن 

يتدخل اأحد �شوانا.

ادفوكات: مجموعتنا �صعبة وال ُيمكن
الفوز في كل مباراة!

مدرب بلجيكا يك�صف عن �صر ُحزن هازارد!
 متابعة - �ملدى

اآخر  عن  بلجيكا،  ملنتخب  الفني  املدير  مارتينيز،  روب��رت  ك�شف 
تطّورات حالة اإيدين هازارد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي 

ريال مدريد الإ�شباين، خالل الفرتة املا�شية.
ق��ادم��ًا من   ،2019 ع��ام  م��دري��د يف �شيف  ل��ري��ال  ه����ازارد  وان�����ش��م 
املرنغي،  يذكر مع  اأي جناح  ت�شيل�شي، وف�شل هازارد يف حتقيق 
مو�شمني  يف  و�شلت  والتي  املتكّررة،  الع�شلية  اإ�شاباته  ب�شبب 

لأكرث من 28 اإ�شابة خمتلفة.
�شحيفة  نقلتها  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  م��ارت��ي��ن��ي��ز،  روب����رت  واأك����د 
اإيدين،  م�شاهدة  عدم  متامًا،  العار  "من  "�شبورت" الإ�شبانية 

�شعيدًا وامل�شاركة ب�شكل اأ�شا�شي يف العامني املا�شيني".
ق��ائ��اًل:  ت�شريحاته  يف  بلجيكا،  منتخب  م���درب  واأو���ش��ح 
اإىل  اأّدت  الأخ��رة،  ال�شنوات  يف  عا�شها  التي  "الظروف 
اأراه  اأّل  ويحُزنني  البلجيكي،  الالعب  معنويات  اإ�شعاف 

�شعيدًا". 
عامني  يف  عانى  "اإيدين  اأن  على  البلجيكي  امل��درب  َد  و���ش��دَّ
�شعبني للغاية من الإ�شابات، ويف بع�س الأحيان يتم البحث 

عن اأ�شباب لذلك، وبب�شاطة ل توجد اأية اأ�شباب".
وختم مارتينيز، ت�شريحاته قائاًل :"مقتنع باأن هازارد، �شوف 
ينفجر اآجاًل اأم عاجاًل، على امل�شتوى الإن�شاين، على م�شتوى كرة 
القدم ل يوجد نقا�س، اإنها م�شاألة وقت قبل اأن نرى اأف�شل ن�شخة 

من هازارد يف اإ�شبانيا".

 بغد�د / �ملدى

والريا�ش���ي  والح�ش���ائي  املحل���ل  اأك���د 
ح�ش���ام املعمار اأن الثقافة الكروية لالعبي 
املنتخب���ني الوطني والأوملبي امل�ش���اركني 
يف ت�شفيات كا�س العامل ومناف�شات غرب 
اآ�ش���يا حاليًا م�ش���تمدة من الفكر التكتيكي 
ملدربيه���م يف ال���دوري املحل���ي الذي يقف 
وراء ع���دد الهجم���ات القليلة التي ي�ش���ّنها 
الالعبون مع الأخط���اء الدفاعية الكارثية 
احيانًا والتحّرك اخلاطىء واتخاذ القرار 
غر ال�ش���ليم يف بناء هجمة �شريعة وعدم 

توظيف املهارات.
للم���دى  ت�ش���ريح  يف  املعم���ار  واأ�ش���اف 
:"ل���و خطفنا نظرة �ش���ريعة اىل اجلانبني 
ال���دوري  يف  والهجوم���ي  الدفاع���ي 
املحل���ي ومطابقتهم���ا م���ع ما يح�ش���ل يف 
منتخباتن���ا الوطنية �ش���نخرج بخال�ش���ة 
اأحقيتن���ا يف توجي���ه  مو�ش���وعية بع���دم 
اللوم اىل املدربني ال�شلوفيني �شريت�شكو 
كاتانيت����س والهولن���دي ودي���ك اأدف���وكات 
اأن  ميك���ن  ول  مرو�ش���الف  والت�ش���يكي 

نحّملهم امل�ش���وؤولية املبا�ش���رة عن ارتكاب 
الأخطاء".

واأو�ش���ح :"اأمتّن���ى م���ن جمي���ع الفّني���ني 
مل���يء  دورين���ا  ب���اأّن  يوؤّك���دون  الذي���ن 
م���ا  ا�ش���باب  لن���ا  يف�ّش���روا  اأن  باملواه���ب 
م���ن مالحظ���ات رقمي���ة ع���ن  مت تدوين���ه 
ثمانية وع�ش���رين مباراة يف دوري الكرة 
املمت���از، وبالم���كان مراجع���ة الهجم���ات 
الت���ي تتعّر����س له���ا منتخباتن���ا الوطنية 
و�ش���يجدوا باأن الأخطاء ق���د تكون مرّكبة 
���عف الرقاب���ة واملالزمة الفردية  نتيجة �شُ
لالعبي خ���ط الدفاع علمًا %60 من اأهداف 
ل ب�ش���بب ذلك  دورينا )اأي 25 هدفًا( �ُش���جِّ
خط���اأ املالزم���ة داخل اجل���زاء اأو خارجها 

والعجز يف تغطية الزاوية العك�شية".
وتاب���ع :"ثمة نقطة اأخرى انعك�ش���ت على 
املنتخ���ب الوطن���ي وه���ي اأداء احلّرا����س، 
اإذ اأن%40 م���ن اأه���داف دورين���ا يتحّمله���ا 
احلار�س ب�شبب �شعف تكنيكه اأم خطاأ يف 
اتخاذ القرار وغرهما، ولو كان احلّرا�س 
يف مت���ام اجلاهزية اأو بكف���اءة كبرة لقّل 
عدد الهداف ب�شكل كبر، ورمبا �شنكون 

اأمام م�شكلة �شّحة الأهداف".
ويرى املعمار اأنه :"يف اجلانب الهجومي 
حينم���ا يعج���ز لعبو املنتخب���ات الوطنية 
يف الثل���ث الهجوم���ي فذل���ك مل ي���اأتمِ م���ن 
ف���راغ بل ج���ّراء م���ا يح�ش���ل يف دورينا، 
فعدد هجمات منتخبنا الأوملبي والوطني 

قليل���ة جدًا ويف بع����س الحيان معدومة، 
وذلك لأن معّدل ت�شجيل الأهداف �شعيف 
جدًا، ولدينا اأربعة ع�شر فريقًا مبعّدل اأقل 
م���ن هدف يف املب���اراة الواح���دة، واأربعة 
مل ت�ش���ّجل ا�ش���اًل،  وخم�شة �ش���ّجلت هدفًا 

واحدًا فقط".

وذكر :"برغم الفوارق التي �ش���ّنتها قرعة 
هذا املو�ش���م بني الفرق املتبارية يف بداية 
املو�شم 2021-2022، اإل اأننا مل ن�شهد اأي 
ح�ش���يلة تهديفية اأعلى م���ن ثالثة اأهداف 
وتك���ّررت مّرتني فقط لنفط الب�ش���رة على 
امليناء ولل���زوراء على القا�ش���م، وبالتايل 
ل توجد ف���وارق كبرة بني الفرق، و52% 
من النتائج اإما تعادل �ش���لبي اأو )1-0( اأو 

.")1-1(
واأردف :"ف���رق ال���دوري تعاين ال�ش���عف 
اللع���ب  اأثن���اء  الط���راف  ا�ش���تغالل  يف 
املفت���وح، وعدد الأه���داف التي نتجت عن 
طريق �ش���ّن الهجمات عل���ى الطراف ومن 
خالل الكرات العر�شية ت�شعة فقط، اأربعة 
من الي�ش���ار، وخم�ش���ة م���ن اليمني جلميع 

الفرق جمتمعة".
وختم املعمار قائاًل :"م�ش���كلتنا الرئي�شية 
���عف ترجم���ة الك���رات الثابتة اإىل  ه���ي �شُ
اأه���داف فل���م ت�ش���ّجل الف���رق �ش���وى هدفًا 
واح���دًا فقط من ركلة حّرة غر مبا�ش���رة، 
وهدف���ني من ركلة حّرة مبا�ش���رة، واأربعة 

من ركالت ركنية".

المعمار : ثلثا الدفاع والهجوم وراء عجز االأولمبي والوطني

 بغد�د/ �ملدى

عق���د احت���اد ك���رة الي���د برئا�ش���ة حمم���د ها�ش���م 
الأعرج���ي، اجتماع���ًا يف مق���ر الحت���اد، داخ���ل 
مبنى اللجن���ة الأوملبية العراقي���ة، ناق�س خالله 
جمم���ل الن�ش���طة اخلا�ش���ة باللعب���ة يف بغ���داد 
واملحافظات، وخرج بقرارات اإدارية وتنظيمية 

ترتقي بها يف املو�شم اجلديد.
وقال ح�شام عبدالر�شا املن�شق الإعالمي لحتاد 
ك���رة الي���د اأن اأوىل مق���ررات اجتم���اع الحت���اد 
ه���ي اإقامة بطولة كاأ�س ال�ش���وبر، يوم ال�ش���بت، 
ال�ش���اد�س ع�ش���ر م���ن ت�ش���رين الأول اجل���اري، 

ملنا�شبة افتتاح املو�شم 2022-2021.
:"تق���ّرر  ل�)امل���دى(  ت�ش���ريح  واأ�ش���اف يف 
اأي�شًا عقد اجتماع لثني ع�شر ناديًا م�شاركًا 
يف دوري كرة اليد املمتاز للمو�ش���م اجلديد 
ودي���اىل  وكرب���الء  وال�ش���رطة  )اجلي����س 
والدغ���ارة  والك���وت  ال�ش���عبي  واحل�ش���د 
وامل�ش���ّيب وال�ش���ليمانّية وبلدّي���ة الب�ش���رة 
والكوفة والتعاون( يوم ال�ش���بت ال�ش���اد�س 

ع�ش���ر من ت�ش���رين الأول احل���ايل، يف قاعة 
لرتبي���ة  الريا�ش���ي  للن�ش���اط  الجتماع���ات 
يك���ون  اأن  وا�ش���رتط  باملن�ش���ور،  الك���رخ 
احل�شور ممثاًل برئي�س النادي امل�شارك اأو 

ع�شو هيئة اإدارية مع مدرب الفريق".
وتابع :"�ش���يكون انطالق ال���دوري املمتاز 
يوم اجلمعة الثاين والع�ش���رين من ت�شرين 
الأول بنظ���ام الذه���اب والإي���اب، وت�ش���بقه 
حمافظ���ة  يف  تق���ام  للح���كام  �ش���قل  دورة 

كربالء للفرتة )17-19( ال�شهر ذاته".
املجتمع���ون  :"واف���ق  اأن���ه  وذك���ر ح�ش���ام، 
عل���ى تكرمي احلكمني الدوليني خالد �ش���اكر 
وفا�ش���ل كاظ���م، وذل���ك لتمثيلهم���ا الع���راق 
الدولي���ة  املحاف���ل  يف  ممّي���زة  ب�ش���ورة 
واآخرها قيادتهما للمباراة النهائية للبطولة 
الآ�ش���يوية الن�ش���وية 18 املوؤهل���ة اإىل كاأ�س 
العامل التي اختتمت قبل اأّيام يف العا�ش���مة 
الأردني���ة عّمان بني منتخب �ش���ّيدات كوريا 
الياب���ان  منتخ���ب  ونظ���ره  اجلنوبي���ة 

وح�شمتها الكوريات بنتيجة )24-33(".

اتحاد اليد يحّدد موعد الممتاز ويكّرم 
حّكام االآ�صيوية



�إذ� �أردت �إعطاء �إنجاز حّقه، ُعد �إلى 
ما قبل تاريخه، كان على �أي هيئة؟! 
تذكر عند �لمرور ِمن بو�بة »�إك�سبو 

2020« بدبي، �لم�سيدة كعمل فني، �أنَّ 
ة، لي�س فيه  �لمكاَن كان كثبانًا رمليَّ

ه جذب )192( دولًة،  �أثر لعمر�ن، لكنَّ
�ساركت ِمن �لبناء حتى �لعر�س، ليبد�أ 

تاريخ �آخر للمكان. معلوم ما يعنيه 
مل �لخالي ِمن �أ�سباب �لحياة، �أما  �لرَّ

ترون �أنَّ �لعرب �سمو� �لمر�أة �لتي 
جل  يموت عنها زوجها بالأرملة و�لرَّ

مل، كناية عن  بالأرمل، �أي �فتر��س �لرَّ
بوؤ�س �لحال؟! لذ� لنا تقدير رجاحة 

مالء  �لعقول �لتي ور�ء تحول �لرَّ
ة، يعر�س فيها �لعالم  �إلى �أر�ٍس ز�هيَّ

�ختر�عاته و�إبد�عاته، وياأتيها للعمل 
ياحة و�ل�ستجمام.  و�ل�سِّ

حك���ى ق�صة هذا التح�ل، يف كلم���ة االفتتاح امل�ؤثرة، 
وزي���ر الت�صامح والّتعاي����ض املف��ض الع���ام الإك�صب� 
2020 مع���ايل ال�صيخ نهيان بن مبارك، اأكد على بناء 
االإن�ص���ان والبني���ة الّتحتي���ة، خالل اخلم�ص���ن عامًا، 
واالإع���الن عن خط���ة تنم�ي���ة خلم�صن عام���ًا قادمة. 
ولة،  اأ�ص���ار اإىل م�صارك���ة اأب�ظب���ي، قبل تاأ�صي����ض الدَّ
بع���ام يف دورة اإك�صب���� 1970 باأو�ص���كا الياباني���ة، 
مم على قلعة اجلاهلي بالعن، بعدها قدمت  بجناح �صُ
االإم���ارات)2011( ملف���ًا ال�صت�صاف���ة اإك�صب����، وف���از 
عن�انه���ا: »ت�ا�صل العق����ل و�صنع امل�صتقب���ل«. بداأ 
اإك�صب���� )1851 ميالدية(، وكان ُيع���رف ب»املعر�ض 

العظيم« اآنذاك، ُعر�صت يف دوراته االخرتاعات التي 
تتنعم بها الب�صرية الي�م. 

ج���ذب اإك�صب���� 2020 دب���ي )192( دول���ًة، ل���كلَّ منها 
جناحه���ا امل�صي���د ح�ص���ب روؤيته���ا. �صتبق���ى العم���ارة 
يف امل���كان، ت�صتغ���ل مب�صاريع ا�صتثماري���ة وخدميَّة، 
بخط���ط م�صبقة. غري اأن ح�ص�ر هذا العدد الكبري ِمن 
الدول، وو�ص�ل روؤ�صائها ووزرائها، ويبقى املعر�ض 
الدويل )اإك�صب�( مفت�حًا ل�صتة �صه�ر، ما حتقق ذلك 
اإال باطمئن���ان دول العامل عل���ى االأم�ال واالأرواح، ال 
م�صاوم���ات للف�ص���اد يف العق����د، وال م�صاومات على 
اأمنه���ا. وهنا، ل�ص���ُت حمتاج���ًا اإىل التَّذك���ري بالبلدان 
مل اليبي�ض طينها  فاح�ص���ة الرثاء، والتي ال يغطي الرَّ
اخل�صي���ب، حي���ث جت���ري املي���اه العذب���ة، ويخت���زن 
هر، لكنها  ف���ط، مع تاريخ ح�صاري �ص���ارب يف الدَّ النِّ
، وال  مري احَليَّ غدت خرابًا يبابًا، بفقدها العقل وال�صّ

قيمة للرثوة ِمن دون هذا الت�اأم. 
ا�صرتع���ى اإلتفاتي، يف اإك�صب� 2020، اأمر اجتماعي، 
���روري ملنطقتنا، يق�د  ُيع���د عاملي���ًا، احل�صا����ض وال�صَّ
راح���ة، اإىل  تقدمي���ه يف اإك�صب���� به���ذه الق����ة وال�صّ
م���ال، وما  التَّفك���ري ملي���ًا، مب���ا ل���ه �صل���ة باإزاح���ة الرَّ
حية  ي�صاحبه���ا عادًة ِمن طبائع واأف���كار، واملراأة ال�صَّ

االأوىل. 
ُينبئ���ك ذل���ك اأن العمران لي�ض عم���ارات واأبراج، اإمنا 
بن���اء االإن�صان اأواًل، ويف املقدمة العمل نح� م�صاواة 
املراأة حت���ت �صعار: »ازدهار املراأة ازدهار الب�صريَّة«. 
ال يتحقق هذا االزدهار اإال باإلغاء التَّمييز بن جناحي 
املجتمع. ُرفعت يف اإك�صب� عبارة »املراأة حتكم«، وهي 
ئي�صات ورئي�صات ال�زرات، واآخرهنَّ  اإ�ص���ارة اإىل الرَّ
جن���الء ب�دن رئي�ص���ة حك�مة ت�ن����ض، كاأول من�صب 
الم���راأة مبنطقتن���ا، خالفًا مل���ا يرد يف كت���ب »االأحكام 
لطانيَّة«، وفقه ال�الية، بعد وج�د ت�صع وزيرات  ال�صُّ
يف حك�م���ة االإم���ارات، ونلتف���ت اإىل املا�صي القريب 
اأول   )2007 الّدليم���ي)ت:  نزيه���ة  ���ة  العراقيَّ فنج���د 
يب)ُقتل: 354هجريَّة(  وزيرة ب�صرقنا. كان اأب���� الطَّ
اأني���ُث ال�صِم ال�ّصم�ِض َعيٌب/ وال  �صابقًا زمنه: »وما التَّ

الّتذكرُي َفْخٌر للِهالِل«! 
م���ن اإىل ما قب���ل ن�صف ق���رن، هل  اأق����ل: ل���� ع���اد الزَّ
مال العط�صى، �ص�ٌت  يت�ق���ع اأحدنا اأن يظهر ف�ق الرِّ
يرب���ط ازده���ار الب�صري���ة بازده���ار ن�صائه���ا، وُيرفع 
غريات، واأنَّ ينادى:  �ص�تهنَّ �صد العنف وزواج ال�صَّ
»امل���راأة حتك���م«؟! كان حلم���ًا م�صتحياًل، لك���نَّ بالعقل 

املنري املدبر حت�ل واقعًا.

يلح �لقادة �ل�سينيون في كل 
منا�سبة على ت�سمية ��ستر�كيتهم 

بـ -�ل�ستر�كية ـ ذ�ت �لخ�سائ�س 
�ل�سينية �سعيَا منهم نحو تميزها  

كنوع مختلف عن تجارب 
�سابقة تعر�ست �غلبها لالخفاق 

،كالتجربة �ل�سوفيتية �و تجارب 
�خرى في �نحاء �خرى من �لعالم ، 
وبهذ� يكون �ل�سينيون قد  نزعو�  
عن �ل�ستر�كية �لتقليدية �سفتها 

�لتي لطالما كانت  تنادي بها ، �ل 
وهي �لعلمية ، و�بتد�ء�َ من هذ� 

�لتاريخ باتت لال�ستر�كية تنويعات 
متعددة وفقَا لخ�سائ�س �لبلد�ن 

�ل�سالكة  للم�سار �ل�ستر�كي ، 
و�جتهاد�َ من �لحز�ب �ل�ستر�كية 

وت�سور�تها وفقَا لممكنات بلد�نها 
، فتكون �لمقارنة و�لمقاربة بين 

تجربتي �لتحاد �ل�سوفيتي �ل�سابق 
وتجربة �ل�سين �لمتنامية  هي 

�لكثر تعينَا ، في تو�سيف تجربة 
�ل�سين و�لتي ما ز�لت في طور 

�لممار�سة و�لتقدم في �لم�سمار 
�لعملي .

ال�صريع���ة  اخلط����ات  تابع����ا  الذي���ن 
ال�صاب���ق  ال�ص�فيت���ي  االحت���اد  لتف���كك 
يجمع����ن عل���ى ان دع����ات اال�ص���الح 
قبي���ل  االخ���رية  ال�صن����ات  يف  في���ه 
انهي���اره انطلق���ت م���ن ه���رم ال�صلط���ة 
م�ص���روع  يف  متمث���ال  ال�صيا�صي���ة 
طرح���ه الرئي����ض ال�ص�فيت���ي  االخ���ري  
�صم���اه   ) غ�ربات�ص����ف  )ميخائي���ل 
)البريو�صرتوي���كا ( ،اعرت�ص���ت علي���ه 
م�صت�ي���ات ادن���ى بذريع���ة ان ال�صروع 
مبث���ل ذل���ك امل�ص���روع �صي�صع���ف ق����ة 
اخ���رى  جمه�ري���ات  عل���ى  ال�صيط���رة 
البعي���دة ع���ن املرك���ز ، مم���ا ي�صت�جب 
اتخاذ اجراءات اخ���رى غري حم�ص�بة 
،فيذه���ب بالب���الد اىل تف���كك املنظ�مة 
ال�صيا�صي���ة برمته���ا ، وه���� م���ا ح�صل 
الحق���َا ، باملقابل كانت فكرة املنا�صرين 
له���ذا امل�صروع تق�ل ب���ان ال منا�ض من 
اال�ص���الح  فيدون���ه �صتتعر����ض الدولة 
ال�ص�فيتي���ة يف امل�صتقب���ل القريب اىل 
الف�ص���ل ،وت�صب���ح يف حال غ���ري قادرة 
الدولي���ة   باْلتزاماته���ا  االيف���اء  عل���ى 
ب��صفه���ا دول���ة ك���رى  حم�ري���ة  يف 
ع���امل ذي قطب���ن ، ويف حالة الرتاخي 
يف اجراء اال�صالح �صي�ؤدي اىل فقدان 
امكاني���ة املب���ادرة عل���ى ح���ل االزم���ات 
م���ا  ذات���ه  ، وه���ذا يف ح���د  وتراكمه���ا 
و�صيا�صي���َا  اقت�ص���اد  خط���رَا  �صي�ص���كل 

كبريين ،--
اال�صالح يف ال�صن اختلف عن نظريه 
ال�ص�فيت���ي وان كان متزامن���اَ معه اىل 
ح���ٍد ما ، فقب�صة )دنغ �صي���او بنغ( على 
زم���ام ال�صلطة كان���ت  ق�ي���ة ،ومبادرة 
ت�ص���ي  )م���او  وف���اة  بع���د  اال�ص���الح  
ت�ن���غ( 1976 كان���ت حازم���ة ومتك���ن 
م���ن احلفاظ على وح���دة البالد ، ولكن 
االهم يف جتربة النم�ذج ال�صيني ه� 
ن�ع االج���راءات االقت�صادي���ة العميقة 
واجلذري���ة ، فاالقت�ص���اد ال�صين���ي قبل 
)) دين���غ (( كان يتمح����ر ح����ل انتاج 

من����ذج مرك���زي ، الزراع���ة اجلماعية 
وال�ص���ركات   ، الريفي���ة  املناط���ق  يف 
 ، احل�صري���ة  املناط���ق  يف  احلك�مي���ة 
كم���ا ان احلك�م���ة ه���ي التي م���ن كانت  
يح���دد اال�صع���ار ب���دال من ال�ص����ق ،لذا 
عم���د دين���غ  اىل اط���الق �صل�صل���ة م���ن 
التدابري واالجراءات اجلذرية واملهمة 
، كفت���ح االقت�ص���اد ال�صين���ي املخط���ط 
امام التج���ارة واال�صتثم���ار اخلارجي 
، وتفعي���ل كل قطاع���ات االقت�ص���اد ب���ال 
ا�صتثن���اء ، ودم���ج االقت�ص���اد ال�صيني 
باالقت�ص���اد العامل���ي ،ويف نف�ض ال�قت 
مل ي���رتك لل�ص����ق احلبل عل���ى الغارب 
من اول حلظ���ة ،كما فعل���ت دول اوربا 
ال�صرقي���ة ،اذ �صم���ح لاْلقت�ص���اد اجلديد 
ان  ينم���� خارج  اخلطة القدمية ، مثال 
مل يجر خ�صخ�صة ال�صركات احلك�مية 
،اذ جع���ل قطاع���ي الدول���ة واخلا����ض 
واعط���ى    ، بالت����ازي  يتح���ركان 
امل�صتهلك حرية االختيار  ،  ولهذا اجر 
ال�ص���ركات احلك�مية عل���ى اال�صتجابة 
لطلب ال�ص�ق يف ممار�صتها االنتاجية 
، وهك���ذا اخذ االقت�صاد ال�صيني يتقدم 
 ، متتالي���ة  من����  م�صت�ي���ات  ويحق���ق 
ولك���ن ويف نف����ض ال�ق���ت ال���ذي ب���ات 

في���ه القط���اع اخلا�ض يف داخ���ل البالد 
وخارجه���ا ي�ص���كل مق�م���َا ا�صا�صيا يف 
الن�صاط االقت�ص���ادي راح هذا الن�صاط 
االخ���ري يطال���ب بحرية اك���ر يف مناخ 
ع�مل���ي وا�ص���ع �صرط���ه اال�صا����ض ه���� 
واملب���ادرة  العاملي���ة  التج���ارة  حري���ة 
الذاتية لل�صركات يف الن�صاط يف نف�ض 
ال�قت الذي  يدع� فيه الرئي�ض احلايل 
لل�ص���ن اىل ت�زيع اك���رث عدالة للرثوة 
، وحتقي���ق ذلك جزئي���َا من خالل املزيد 
م���ن التدخ���ل احلك�م���ي يف االقت�صاد 
االغني���اء  جتع���ل  خط����ات  ،واتخ���اذ 
يت�صارك����ن جناحه���م ، وه���� يف ه���ذا 
اخلطاب يك�ن مدف�عا بااليدي�ل�جيا 

اكرث ممن �صبقه ،--
م�ؤخ���رَا    االحتف���ال  ج���رى  فعندم���ا 
احل���زب  لتاْ�صي����ض  املئ�ي���ة  بالذك���رى 
ال�صي�ع���ي ال�صين���ي مل تظه���ر ب����ادر 
التخل���ي ع���ن تعالي���م )م���او( و)دين���غ 
ه�صياو بنغ ( مع الرئي�ض االخري )�صي 
ج���ن بن���غ (  ال���ذي يج���ع يف �صخ�ص���ه 
عددَا م���ن ال�صلطات ،كرئي����ض للدولة ، 
ورئي����ض للجن���ة اله�صكري���ة املركزية  ، 
مما يجعله اق����ى �صخ�صية بعد رحيل 
م���او  ، وم���ع ذل���ك ال يب���دو ان���ه متك���ن 

م���ن جل���م كل التناق�صات الت���ي افرزها 
ال�صل�ك امل���زدوج االقت�صادي املركزي 
من���ه واخلا����ض ، الت���ي ظه���رت داخ���ل 
احلزب ال�صي�ع���ي ال�صيني ،باْ�صتثناء 
لاْل�صرتاكي���ة  الت�صمي���ة  تك�ي����ض 

باخل�صائ�ض ال�صينية .
واحلزب ال�صي�عي ال�صيني العمالق ، 
لي�ض حزبا �صعيف���ا كبقية االحزاب يف  
انح���اء الع���امل  ،  �ص�اء بع���دد اع�صائه 
الهائ���ل ال���ذي يق���در بع�ص���رات املالين 
يف  و�صط�ت���ه  تاْث���ريه  ق����ة  يف  ،او 
احلي���اة العام���ة ، ه� احل���زب ال�صخم 
ال���ذي ي�صم طبق���ات ال�صع���ب ال�صيني 
كله���ا ، بل �صمح لرج���ال االعمال وكبار 
الي���ه ، حت���ى  امل�صتثمري���ن االنت�ص���اب 
اغن���ى اغنيائه���ا ه���م م���ن اع�صائ���ه   ، 
وعم�م���ا ال ي�اجه احل���زب م�صكلة مع 
ه�ؤالء ،فهم االكرث ط�اعية له ، واالكرث 
ادراكا مل�صلحته���م يف تاْمن جانبه من 
اجل ت�صهي���ل اعمالهم ، ه���ذا يف مقابل 
احرتاز احلزب عل���ى الطبقة ال��صطى 
املديني���ة املتنامي���ة ، وال�صعي الدوؤوب 
الرغب���ات  عل���ى  ترك���ز  جلعله���ا  لدي���ه 
بعي���دا  الذه���اب  ،وع���دم  اال�صتهالكي���ة 
عند التط���رف يف ال�صيا�صة ،  ومع هذا 

يتم�صك احل���زب ب�ج����ده ، وقد تعزز 
منذ و�ص�ل )�صي جن بنغ( اىل قيادته 
اال�ص���رار عل���ى هيمن���ة احل���زب عل���ى 
الدول���ة واجلي�ض وعل���ى كل املنظمات 
القائم���ة يف املجتمع ،  هذا مع الت�صديد 
يف ال�ق���ت نف�صه على ان ال�صن تعتمد 
يف د�صت�رها على مب���دْا الديكتات�رية 

ال�صعبية الدميقراطية ! ،
مقارنة مع احلزب ال�صي�عي ال�ص�فيتي 
،مل تن�ص���اْ يف التاري���خ ال�صيني ثنائية 
احلزب ال�صي�عي م���ن جهة ،وال�صرطة 
ال�صرية ، كما حدث يف العهد ال�صتاليني 
، اال ان احلزب ال�ص�فياتي كان اىل حٍد 
بعي���د حزبَاعمالي���َا ،قاعدت���ه اال�صا�صية  
من العم���ال ال�صناعين ، رغم االرتفاع 
املتزاي���د لن�صبة امل�ظف���ن واملهند�صن 
مقتنع���َا  يك���ن  مل  �صتال���ن  ان  حت���ى   ،
كذلك االم���ر ب�صي�عية احلزب ال�صيني 
،ل�صعف قاعدته العمالية  وثقل قاعدته 
الفالحية ، ثم ان هذا احلزب دار دورته 
كامل���ة وع���اد ا�صب���ه م���ا يق����د ال�ص���ن 
نح���� نه�ص���ة حترري���ة وطني���ة ، تعيد 
ت�حي���د البل���د الق���ارة ، وتطل���ق عجلة 
االنت���اج وحتقيق زي���ادة مت�ا�صلة يف 
م�صت�يات العي�ض ، يف را�صمالية دولة 
مع ف���ارق ا�صا�صي ، وه� ان���ه بالن�صبة 
ال�صين���ي  ال�صي�ع���ي  احل���زب  اىل 
را�صمالي���ة الدول���ة هذه يلزمه���ا  حزب 
من ط���رازه ، اي يلزمها تك�ين مركزي 
هرم���ي تعب�ي يدين بفك���رة ذات طابع 

ك�ين : اال�صرتاكية ، 
الفك���ر  يف  العميق���ة  تنقيبات���ه  يف 
الفيل�ص����ف  �صاه���م   ، املارك�ص���ي 
الفرن�صي املارك�صي  )ل�ي�ض الت��صري 
( يف ط���رح فك���رة كانت مث���رية للجدل 
ف���رتة ال�صبعين���ات  ،  وا�صا�صي���ة  يف 
وه���ي ان لي�ض هناك عن���د مارك�ض وال 
يف املارك�صي���ة ما ميك���ن ان يدعى بن  
الرا�صمالي���ة  وب���ن ال�صي�عي���ة ،منط 
انت���اج ا�صرتاكي قائم بذاته او بالتايل 

اال�صرتاكي���ة بحد ذاتها ه���ي انتقالية ، 
ولي�ض هن���اك ما ي�صمى باالنتقال نح� 
اال�صرتاكي���ة ، ، م���ا ب���ن ركام االف���كار 
ال�ص�فيات���ي  االنهي���ار  ن�صفه���ا  الت���ي 
بالنتيج���ة ،ثمة ،يف اي�ص���اح الت��صري 
هذا مفتاح ملقاربة جتربة ال�صن حتت 
حكم هذا احل���زب ال�صي�عي لي�ض انها 
يف مرحل���ة انتقالي���ة ب���ن الرا�صمالية 
وال�صي�عي���ة ، بل انه���ا تعي�ض من�ذج 
را�صمالي���ة الدولة يف ا�صخ���م ا�صكاله 
تق����م  ا�صا�ص���ن  من�ذج���ن  كاْح���د   ،
علي���ه الرْا�صمالي���ة  يف ع�صرنا ، بلدان 
را�صمالي���ة الدولة ، وبل���دان را�صمالية 

ال�ص�ق . 
�صرتي���ت  وول   (( جري���دة  ن�ص���رت 
ج�رن���ال ( م�ؤخ���رَا  مق���ااَل ع���ن حملة 
الرئي����ض ال�صين���ي ) �صي ج���ن بينغ(    
االخرية  �صد ال�صركات اخلا�صة بغية 
تاْكيد �صيط���رة الدولة عل���ى االقت�صاد 
تعزي���ز  به���دف  االم����ال   وت�جي���ه 
 ، ال�صي�ع���ي  احل���زب  ايدي�ل�جي���ة 
ت�صري اجلري���دة اىل ان حمل���ة الزعيم 
جم���اح  كب���ح  اىل  ترم���ي  ال�صين���ي 
ال�ص���ركات اخلا�ص���ة يف الب���الد تاْت���ي 
ولدحر تط����ر ال�صن على مدى عق�د 
نح���� الرْا�صمالية عل���ى النمط الغربي 
يف حماول���ة ل��صع ال�صن على م�صار 
خمتل���ف ، يح���اول الزعي���م ال�صين���ي 
م�ؤ�ص����ض  روؤي���ة  اىل  ال�ص���ن  اع���ادة 
اال�صرتاكي���ة )م���او �صي ت�ن���غ ( الذي 
انه���ا مرحل���ة  عل���ى  الرا�صمالي���ة  رْاى 

انتقالية على طريق اال�صرتاكية  ، 
ميكن اال�صتنتاج ان ال�صن يف من�ها 
االقت�صادي املذهل  الذي ميثل من�ذج 
ا�صتثناثي يجمع بن ا�صكال متناق�صة 
،  انه���ا تعي����ض �ص���راع ق�ان���ن يبدو 
ان تط����ر احدها ينف���ي ااّلخر باجْتاه 
ن�ع���اَ اخر ال هذا وال ذاك ، فكل االفاق 
مفت�ح���ة ام���ام التجرب���ة ااِل�صرتاكية 

ذات اخل�صائ�ض ال�صينية .
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 ر�سيد �خلّيون

كل االحتماالت مفتوحة امام اال�صرتاكية ذات اخل�صائ�ص ال�صينية 

ما كان العرب يتبادل�ن ال�صباب اأو االمتهان 
بتل���ك ال�صف���ة، م���ا ال�ص���رورة لذل���ك؟ ثم���ة 
�ص���رورة اإىل ال�صجاع���ة، الك���رم، االنت�صار 
ا�صرتج���اع  اأو  الع���دوان  ورد  لل�صعي���ف 
احلق، هذه ف�صائل وطرائق �صل�ك اأخالقي 
يعرف�نه���ا، اأعن���ي ال "يجهل�نه���ا" تقابله���ا 
عي�ب ميكنهم اأن يختاروا خل�ص�مهم منها 

ما �صاوؤوا.
اأم���ا الدع�ة لتعلي���م الق���راءة والكتابة، فقد 
كانت دع�ة لها دالالتها، اإميان بال قراءة وال  
كتابة يعن���ي خلال ونق�ص���ًا، واالإ�صالم يريد 
ق���ادة ورجاال يق���روؤون الر�صالة وجهل احد 
ا يعن���ي ع�زه غلى �ص���يء. فالدع�ة للقراءة 
والكتاب���ة كانت دع����ة من قي���ادة عليا. هي 
بتكليف لبع����ض االأ�صرى لكي يعلم�ا بع�صًا 
م���ن امل�صلمن اجل���دد الق���راءة والكتابة اإذا 
اأرادوا احلري���ة! عم���ل مه���م وفائ���دة مهمة. 
�صنج���د ه���ذا اأو مثيل���ه املتق���دم، يف حركات 
التن�ي���ر االأوروبي���ة ويف منت�ص���ف الق���رن 
الثامن ع�صر، وطيلة هذا الزمن ظلت الدع�ة 
للمعرف���ة، الدع����ة "للق���راءة" و "الكتابة"، 
الدع����ة لفهم االأف���كار، م��صع اأخذ ورد بن 
م���ن يت�صدى له���ا . هي بع�ض م���ن الت�صدي 

للتن�ير اأو هي يف االأقل بقايا الت�صدي له.
اآخر ما ات�ص���ح، ما ك�صفه التن�ي���ر فا�صحًا، 
االأمي���ن  بتعلي���م  املق�ص����د  يك���ن  مل  ه����، 
واالوربي���ن يف زم���ن التق���دم ال�صناع���ي، 
ه� فتح الطري���ق للثقافة املكت�بة ولتحرير 
النا�ض م���ن الت�صلط ال���ذي كان ي�صغط على 
حياته���م، ال كرم مثل هذا. لقد كان املق�ص�د، 
كما قيل، "تروي�ض االأمي���ن"، الطبقة التي 
و�صفت ب�"االأكرث بغ�صًا وانحطاطًا" واإعادة 
�صن���ع خياله���ا وتربيته���ا مت تاأهيله���ا لك���ي 
ت�صتغ���ل يف خدمتهم، لكي ت�ؤدي متطلباتهم 
اجلديدة، لكي ي�صتغل�ا ال اياديهم واأذرعهم 
ح�صب ولك���ن عق�له���م املهملة اأي�ص���ًا. مهما 
يكن وراء الدع�ة ب�صكلها اجلديد، ف�راءها 
طبق���ة م�صتغل���ة داعية واأ�صح���اب �صناعات 
وم�صاريع. وهي دع�ة، بالرغم مما وراءها، 
فتح���ت بابًا له�ؤالء االأكرث "انحطاطًا، لريوا 

وليفهم����ا وليتلق�ا اأفكارا، )من ثم ليعلم�ا 
ملاذا يكره�نهم وهم يعمل�ن حتت امرتهم!

لكن ا�صحاب الدع�ات )الكرمية( مل يك�ن�ا 
غافل���ن عما يهددهم مما يف مكافحة االأمية، 
فحكم�ها وهددوا )املاأج�رين( من التفكري 
بال�صلط���ة اك���رث مم���ا ي�صمح����ن ب���ه. اإنه���ا 
ال�صلط���ة وامت���داد نف�ذه���ا ودوائره���ا وما 
ي�صم���ى بايجاز العدال���ة اأو اجه���زة العقاب 

على "املخالفة". 
وحت���ى الي�م التحديد �صدي���د ال ت�صاهل فيه 
وثم���ة فعل م�صاد دائ���م للتثقيف ال يقلل منه 
كثريا ال�ص�ء الذي اتقد يف مكافحة االأمية، 
االآن تت�ص���ح اأك���رث خط����ط ن�ص���ر تثقيفي���ة 
وامل�صتقبل���ي.  "املطل����ب"  و  ���ذ"  ب�"املحبَّ

الطاق���ات  ال�صته���الك  م����از  اآخ���ر  وخ���ط 
الفائ�صة. باأفالم اجلن�ض وق�ص�ض اجلرمية 
والتهري���ج واال�صح���اك الف���ارغ عل���ى العقد 
واالأزم���ات. فهي للت�صلي���ة وهي �صد، ال مع، 
ق�ى اال�ص���الح والتحرر مم���ا يعيق ويهلك 
ان�صاني���ة االإن�ص���ان وم�صخ���ه. ه���ي ظالمية 
متقن���ة و�صديدة التنظي���م ! حتى ا�صتطاعت 
الراديكالي���ن  امل�صرفي���ن  م���ن  فئ���ات 
ال�صلط�ين واأ�صح���اب املراكز االجتماعية 
م���الك واأثري���اء كبار  ه���م غالب���ًا  – الذي���ن 
وغالب���ًا من حا�صية اأو اأقاراب افراد ال�صلطة 
امي���ن  "�صناع���ة  ا�صتطاع����ا  احلاكم���ة- 
تعلم�ا ن�صف تعليم ون�صف ثقافة ليك�ن�ا 
خدم���ًا لل�صلط���ة وهيئ���ات احلك���م وحر�صهم 

وج�ا�صي�صهم احيان���ًا. ميزة ه�ؤالء اأو هذه 
الطبقة، انهم يرتقب�ن الفر�ض التي متكنهم 
م���ن احتالل املراك���ز املتقدمة االأك���رث اأهمية 
يف ال�صيا�ص���ة واالقت�ص���اد . وي�صب���ب ذل���ك 
لهم خط����ط ت�ا�ص���ل اأو "�صداق���ات" اأبعد 
من حدود البلد، �ص����اء كانت بريئة اأو غري 
بريئ���ة. الطم�ح ي�صت�جب الكثري ليتحقق! 
ه���� ذكاء الب�رج�ازي���ة املتقدم���ة عل���ى اأي 

حال..
امله���م اأن الثقافة الي�م "ح���رة" ، حرة حتت 
امن���اط نف����ذ ذكي���ة، وميك���ن اأن تن���ال اأي 
ح�ص���ة منها، �ص�اء م���ن و�صائل االت�صال اأو 
الف�صائيات وال�صحاف���ة والكليات الر�صمية 
وغري الر�صمية. وميك���ن اأي�صًا لل�صع�ب اأن 
ترفع الفتة بحروف كبرية تق�ل : "كفى!".

نري���د ثقاف���ة ونري���د معرف���ة ونري���د كرامة 
ال  وللنا����ض  للحي���اة  وانتم���اء  اإن�صاني���ة 
الأ�صح���اب امل���ال والنف�ذ، ال مل���ن يبت�صم�ن 
لك���ن ينظ���رون لن���ا بغ�ص���ب اأي ب���ال مباالة 

كارهة للنا�ض يف العامل ال�صفلي..
ظلت م�صاألة قد ال تك�ن وا�صحة متامًا ولكن 
اأراه���ا مفه�مة يف املج���ال العملي، تلك هي 
م�صاأل���ة االأمي���ة واأثرها يف فه���م اأو ال فهم اأو 
ن�ص���ف الفه���م يف  العم���ل ويف اال�صتجابة. 
اأعني تعدد االفهام وتع���دد م�صت�يات ثقافة 
وعلم املجم�عات العاملة. لن يك�ن االجناز 
واح���دًا لن تك����ن ردود الفعل واح���دة . فاإذ 
تاأك���د التحكم ب�"ه���ذا امل�صت����ى" اأو "ذاك" 
نك�ن قد فعلنا �صلط���ة تنظيمية اأو متحكمة 
يف النتائ���ج. وه���ذا طبع���ا ي��صلن���ا اإىل ما 
�صب���ق اأي�صاح���ه م���ن ا�صتغ���الل "م�صت����ى 
الفه���م" اأو خ�ص�ع الفهم" وا�صتغالل ن�صف 
املعنى. امل�صكل���ة اأننا ال منلك االن حال اآخر. 
ف���ان نرتك نا�ص���ًا يف اأميته���م، اأن يظل�ا اقل 
معرف���ة وفهم، يعني اأن يظ���ل ال�صيد واالآمر 
�صه���ال.  لي����ض  �صلط���ان  وال�صلط���ان، وه���� 
هك���ذا هم يحكم����ن ادارة الفعل ومن خالل 
تع���دد م�صت�يات الفه���م وم�صت�يات املعاين 
فيخت���ار �صاحب امل�ص���روع منه���ا وي�ؤكد ما 

ير�صيه..

االأمـيـّة وتـحـّوالت الـمـعـنـى ة اإِك�صبو: ازدهار المراأة.. ازدهار الب�صريَّ

 رز�ق عد�ي 

�أول لي�ست �لأمية عدم معرفة �لقر�ءة و�لكتابة، هذ� تب�سيط غير مقبول �لنتائج. مثلما 
هذه بع�س �لأمية ل �لأمية كلها. �لعامل �لذي يعرف �لقر�ءة و�لكتابة ول يعرف ت�سغيل 

�لماكنة باتقان ومهارة، هل نقول عنه �أمي؟ لعل كلمة جاهل توؤدي �لمعنى �أكثر. هو يجهل 
تفا�سيل ومفرد�ت عمله. و�ظن "�لجاهلية �لعربية" لم يكن �لمق�سود بها جهل �لقر�ءة 

و�لكتابة، و�إن كان هذ� �سائد�ً، ولكنه جهلهم هلل وما في �لكون من �حد�ث وظو�هر. مفهوم 
�لجاهلية �طلقه �لإ�سالم وهو �لذي و�سفهم به. ولكي يتخل�سو� من هذه �لجهالة، فالطريق 

و��سح وهو �أن ياتو� طائعين �إلى هدى �هلل �إلى �لدين و�لأيمان.

 يا�سني طه حافظ



في�صل عبد اهلل 

ترجمة / المدى
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احمد ثامر جهاد

 عالء املفرجي
كالكيت

الحرب بمنظار
 اوليفر �ستون

كان املخ����رج اوليفر �ش����تون مولعًا باأفالم ال�ش����رة ولعل ذلك 
يبدو وا�شحا يف )الثالثي����ة الفيتنامية( ، هذه الثالثية التي 
تب����داأ بفيل����م )بالت����ون( اأو الفي�شل، ثم فيلم )ول����د يف الرابع 
من متوز( انتهاء بفيل����م )ال�شماء والر�س( ح�شب ت�شل�شلها 
الزمن����ي، فالف����الم الثالث����ة اعتم����دت ب�ش����كل اأو باآخ����ر عل����ى 

ال�شرة الذاتية يف �شياغة مو�شوعاتها.
وال�شرة هنا كما يف كل افالمه تتاأثر مبوقف �شتون من هذه 
التجربة .. و�شتون الذي دخل فيتنام مدر�شًا، قبل ان يلتحق 
كجندي يعي�س احلرب بتفا�شيلها وماأ�شاتها .. دخلها متغنيا 
بالوطنية وخدمة امريكا، ليخرج منها بندوب �شوف تالزمه 

طوياًل وتتجلى ب�شورة او�شح يف ابداعه.
�شكلت ماأ�ش����اة فيتنام وعي اوليفر �شتون مباأ�شاتها واآثارها 
ال�ش����لبية، فكان اأن متثلها بغر زاوية نظر يف افالمة الثالثة 
هذه، خا�ش����ة مع فيلم بالتون الذي اطلق �ش����هرته اىل الفاق 
وجعل����ه مع ال�ش����ف الول من خمرجي ال�ش����ينما يف امريكا، 
ا�ش����افة اىل انه توج ب�ش����ببه باو�ش����كار املخرج الف�شل، مع 

اربعة او�شكارات اخرى نالها الفيلم بينها الفيلم الف�شل.
يف )بالتون( يروي لنا �ش����تون جتربته هو نف�شه مع احلرب 
عرب �شخ�شية كري�س تايلور الذي جتعله اهوال احلرب امام 
ا�ش����ئلة )جدواها( ان كان لها جدوى، ومن خالل عني تايلور 
نذه����ب يف تفا�ش����يلها املكتظ����ة باملذابح والقتل الع�ش����وائي، 
وا�ش����تباحة اآدمية الب�ش����ر، والتي �شيكت�ش����ف فيما بعد - كما 

�شتون – عبثيتها بل وغبائها.
ح����اول �ش����تون – كما قال م����رة – ان يق����ول يف فيلم بالتون 
كل ما عا�شه هو �شخ�ش����يًا .. فلي�س غريبًا ان ي�شتهل املعارك 
م����ن جتربت����ه يف القتال .. ب����ل ذهب اىل اأكرث م����ن ذلك عندما 
ج�شد �شخ�شيات حقيقية ور�شم م�شاهد كان قد عا�شها ب�شكل 

حقيقي يف هذه احلرب.
يف فيل���م )ول���د يف الراب���ع م���ن مت���وز( �ش���تكون ل���ه زاوية 
نظر اخ���رى لهذه احلرب، وه���ذه املرة عن اآثارها النف�ش���ية 
والجتماعية املدم���رة، من خالل جتربة )رون كونيك( التي 
يرويها يف كتاب، وكونيك هذا جمند، يجد نف�ش���ه بال فائدة 
بعد انتهاء احلرب خا�شة بعد الثر الذي تركته هذه احلرب 
يف ج�ش���ده .. ال�شعور بال�شطهاد والهمال يخلق لديه ردة 
فعل �ش���د ه���ذه احل���رب و�ش���يجابه باملالحقة مما ي�ش���طره 
للهروب اىل املك�ش���يك، �ش���رة كونيك الت���ي تعتني بها روؤية 
�شتون الخراجية هي �شرة جيل تركت احلرب اآثارها عليه 
.. وهو بهذا الفيلم ي�ش���تكمل �ش���رة جيل من خالل جتربته 

هو، وجتربة زميله يف هذه احلرب رون كونيك.
ثالثية �ش���تون �ش���تكتمل يف فيلم اآخر حمل عنوان )ال�شماء 
والر�س( امل�ش���توحى من �ش���رة ام���راأة فيتنامية هي »يل. 
هاي�ش���ليب: التي و�ش���عتها يف كت���اب حمل عن���وان )عندما 
تبادل���ت ال�ش���ماء والر����س مكانيهم���ا( وه���و ع���ن �ش���رة 
هاي�ش���ليب التي عا�شت منذ طفولتها هذه احلرب وتعر�شت 

لالغت�شاب.
يف فيلم���ه ه���ذا ينتق���ل �ش���تون اىل الآخ���ر الفيتنام���ي وهو 
يعي�س ماأ�ش���اة احلرب حيث تروي هاي�ش���ليب املعاناة التي 

عا�شتها والهوال التي تخطتها مبزيد من اخل�شائر..
وم����ع زاوي����ة النظر ه����ذه تكتمل �ش����ورة �ش����تون ع����ن حرب 
فيتنام، ال�ش����ورة التي جهد �ش����تون يف ان تكون مب�ش����توى 
ا�ش����تيعاب مث����ل ه����ذا احل����دث ال����ذي كان عالم����ة فارقة ل يف 
التاريخ المريكي ح�ش����ب، بل يف م�ش����رة القرن الع�ش����رين 

مبجمله.
يحر�س �شتون يف ثالثيته عن فيتنام ومن خالل ال�شر التي 
ذكرناه����ا اآنفًا .. على اظهار موقفه ه����و من احلرب، ولينفك 
يف طرح ال�ش����ئلة عنها – اأي عن احلرب - .. بل ان الثالثية 
ه����ذه تنتظم ب�ش����كل طبيعي ومنهج �ش����تون ومن����ط تفكره، 

ولتبتعد كثرًا عن الر�شائل التي بثها يف اغلب افالمه.

حاول �صتون – كما قال مرة – ان يقول 
في فيلم بالتون كل ما عا�صه هو �صخ�صيًا 

.. فلي�س غريبًا ان ي�صتهل المعارك من 
تجربته في القتال .. بل ذهب الى اأكثر من 

ذلك عندما ج�صد �صخ�صيات حقيقية ور�صم 
م�صاهد كان قد عا�صها ب�صكل حقيقي في 

هذه الحرب.

دورة  برنام���ج  فق���رات  تك���ون  ت���كاد 
مهرجان لندن ال�ش���ينمائي ال���� 65، من6-
اىل  اأق���رب   ،2021 الأول  ت�ش���رين   17
�ش���هادة ح���ال لواق���ع النت���اج ال�ش���ينمائي 
العاملي. �ش���هادة ممه���ورة بالزامات وباء 
كوفيد19- وما فر�ش���ه من تداعيات هائلة 
عل���ى رواد وع�ش���اق الف���ن ال�ش���ابع، جلهة 
اأرتي���اد دور العر�س ال�ش���ينمائية، َعلقت، 
مث���اًل، �ش���بكة »�ش���ينيوورلد« الربيطاني���ة 
اأن�ش���طتها يف دوره���ا البال���غ عددها 127 
يف  مثله���ا   536 و  بريطاني���ا  يف  �ش���الة 
الولي���ات املتحدة ربيع ه���ذا العام، ومبا 
ه���دد عم���ل ما يق���ارب 45 األ���ف موظفًا من 

جه���ة. واأخ���رى خ�ش���ائر مادية 
الإنت���اج  �ش���ركات  تكبدته���ا 
عرو����س  تاأجي���ل  ال�ش���ينمائي، 
اأف���الم امليزاني���ات ال�ش���خمة اأو 
التوقف عن ال�ش���تثمار يف هذه 
ال�ش���ناعة، حي���ث تواجه 69% 
من �ش���ركات الإنتاج ال�شينمائي 
ال�ش���غرى واملتو�شطة الإفال�س 
اأو الإغالق ب�ش���كل تام، ح�ش���ب 
الرابطة الوطنية ملالك امل�شارح 
يف الولي���ات املتحدة. اأزاء ذلك 
تت�ش���اءل تري�ش���يا تاتل، املديرة 
الفنية، »هل هن���اك ثيمات تكرر 
ع���ام  ا�ش���تغالت  يف  نف�ش���ها 
ال�ش���ينمائية؟« وتراه���ن   2021
يف كلمته���ا الإفتتاحية لربنامج 
ه���ذه التظاه���رة عل���ى »ان نرى 

م���ا اأفتقدن���اه على مدى ع���ام بفعل احلجر 
املن���زيل وف���ق نظ���رة جدي���دة، ك���ي تعي���د 
الن�ش���انية،  روابطن���ا  بقيم���ة  تذكرن���ا 
مبجتمعاتن���ا، ببيئتنا وباأ�ش����س عالقاتنا 
الطبيعي���ة مع الأماكن والنا�س وما يحيط 

بنا«.
- وم���ع ذل���ك، ويف ظ���ل �ش���حة انتاجي���ة 
تات���ل  متكن���ت  فق���د  املع���امل،  وا�ش���حة 
وفريق عمله���ا من تاأمني ما ميك���ن تاأمينه 
يف  حديث���ة  �ش���ينمائية  ا�ش���تغالت  م���ن 
عر�ش���ها ال�ش���ينمائي الدويل الأول منها، 
ال�ش���عب«،  »ال�ش���قوط  الفتت���اح  �ش���ريط 

املو�ش���يقي  واملوؤل���ف  املخ���رج  باك���ورة 
قب���ل  م���ن  جيمي����س �ش���امويل، واملنت���ج 
�ش���ركة »نتفلكي����س« العمالق���ة . اإذ كان���ت 
ال�شركة ال�شالفة ول�ش���نوات قليلة ما�شية 
مو�ش���وعًا ل�ش���جالت ونقا�شات حادة بني 
ادارات املهرجان���ات ال�ش���ينمائية العاملية 
ب�ش���اأن عر�س نتاجاتها �شمن التظاهرات 
العريق���ة مث���ل مهرج���ان كان ال�ش���ينمائي 
ال���دوىل ومثل���ه فين�ش���يا. ورغ���م ان هناك 
�ش���ريطًا يحم���ل الأ�ش���م ذات���ه )1956( عن 
عامل لعبة املالكم���ة ومن اخراج المريكي 
مارك روب�ش���ن وبطولة همف���ري بوغارت 
ورود �شتايكر، فان �شامويل اقتب�س ق�شة 

حقيقية اأبطاله���ا رعاة بقر )كاوبوي( 
من الأ�شول الأفريقية الأمريكية. يف 
حني �شيكون �شريط اخلتام من ح�شة 
عمل الأمريكي جويل كوين “ماأ�ش���اة 
ماكبث” املقتب�س من م�شرحية حتمل 
الأ�ش���م ذاته لووليم �شك�شبر، عر�س 
خالل مهرجان نيويورك ال�ش���ينمائي 
يف اأيلول/�ش���بتمرب املا�ش���ي و�شور 
جترب���ة  ويف  والأبي����س  بالأ�ش���ود 
حتم���ل توقيعه ومن دون ال�ش���تعانة 

ب�شقيقه. 
لع���ودة  الع���داد  حم���ى  و�ش���من   -
ال�ش���عبية  ال�ش���ينمائية  العرو����س 
�شيكون اجلمهور على موعد مع كم معترب 
م���ن العناوين الالفتة منها، �ش���ريط “قوة 
فين�ش���يا  مهرج���ان  يف  عر����س  الكل���ب”، 
ال�ش���ينمائي الدويل لهذا العام، للمخرجة 
جني كامبي���ون وبطولة املمثل الربيطاين 
القدي���ر بينيدك���ت كومرببا�س. و�ش���ريط 
مهرجان  يف  “الذكرى: اجلزء 2”)عر�س 
جوان���ا  للربيطاني���ة  ال�ش���ينمائي(   كان 
هوج، وفيه ت�ش���تكمل م���ا بداأته يف اجلزء 
الأول، درام���ا ممتع���ة ع���ن خمرج���ة تعيد 
ت�ش���كيل عاملها بعد اإنف�ش���الها عن زوجها. 
“�شبن�ش���ر”  للت�ش���يلي بابل���و لري���ان  و 

ع���ن حياة الأم���رة ديانا القلق���ة وعالقتها 
بالب���الط امللكي، و “عظم���ة احلرية”، فاز 
بجائ���زة فق���رة نظرة خا�ش���ة يف مهرجان 
كان الأخر، لالأ�شرتايل �شيبا�شتيان ميز، 
اأبي�ش���اتبونغ  و “ميموري���ا”  للتايلن���دي 
فرا�ش���يثاكول وبطولة الربيطانية تيلدا 
�ش���وينتون، تاأم���الت يف الذاك���رة والقدر 
 ”13 الدائ���رة  “باري����س،  و   ، الب�ش���ري 
للفرن�ش���ي ج���اك اودي���ار وفي���ه يبتعد عن 
اأ�ش���تغالته ال�ش���ابقة ليدعونا اىل متابعة 
ت�شكيلة من ق�ش�س احلب والرغبة وتعدد 
الثقافات يف مدين���ة باري�س، و “تيتان”، 
فاز بجائزة كان الذهبية، ملواطنته جوليا 
دوكورن���و، وي���دور حول ع���امل اجلرمية 
ال���ذي تدخله بطلتها اأغاث���ا، و “الغروب” 
)امل�ش���ابقة الر�ش���مية( للمك�ش���يكي مايكل 
فرانك���و، عر����س ل���ه املهرج���ان يف دورته 
ال�شابقة �شريطه املربك واملوارب “النظام 
اجلدي���د”، و “ميونيخ-حاف���ة احل���رب” 
)فق���رة ت�ش���ويق(  لكري�ش���تيان �شو�ش���وو 
وبطولة الربيط���اين جرميي اآيرونز عن 
الأي���ام التي �ش���بقت هتلر لع���الن احلرب 
“الأرا�ش���ي  و  جيكو�ش���لوفاكيا،  عل���ى 
للنم�ش���اوي  ت�ش���ويق(  )فق���رة  النائي���ة” 
�شتيفان روزوفيت�شكي، عن عودة �شجناء 

مع�ش���كرات  م���ن  النم�ش���اويني  احل���رب 
العتقال الرو�شية اىل بلدهم.

- ال�ش���ينما الأيراني���ة �ش���تكون حا�ش���رة 
�ش���من فقرات برنامج هذه ال���دورة منها، 
باك���ورة ال�ش���اب بان���اه باناه���ي “اأم�ش���ي 
الر�ش���مية(،  امل�ش���لبقة  الطريق”)فق���رة 
رحلة مليئة باملفارق���ات لعائلة تتجه نحو 
مكان غر حمدد، و�ش���ريط “بطل” )فقرة 
�ش���جال( للمخرج الكبر اأ�ش���غر فارهادي 
الفائز ب�ش���عفة كان الكربى، وعرب �شوؤال، 
ع���ن معن���ى البط���ل حق���ًا؟. ومثله���ا هناك 
مايق���ارب الدرزين���ة من نتاجات ال�ش���ينما 
العربي���ة، حي���ث �ش���يتمكن ابن���اء اجلالية 
املقيم���ة والقادم���ة م���ن تل���ك املنطق���ة م���ن 
م�ش���اهدة اآخر نتاجاتاتها منها، “فل�شطني 
)فق���رة  ح�ش���ار(”  )وقائ���ع  ال�ش���غرة 
ال�ش���اب  الفل�ش���طيني  للمخ���رج  �ش���جال( 
عبدالل���ه اخلطي���ب، ع���ن يوميات ح�ش���ار 
حمي���م الرم���وك وق�ش���فه من قب���ل قوات 
النظام ال�ش���وري، و “احلارة” )م�ش���ابقة 
لالماراتي/المريك���ي  الأول(  العم���ل 
با�ش���ل غندور، عن ق�شة حب �شرية بطلها 
�شابني وما يحيطها من منيمة اجلران، و 
“كو�شتا برافا لبنان”)فقرة العمل الأول(  
للبنانية مونيا عقل، عن الف�ش���اد والكارثة 
امل�ش���تقبلة التي تنتظر بلده���ا، و “حكاية 
احلب وال�ش���هوة”) فقرة حب( للتون�شية 
كوث���ر بوزي���د، وفي���ه ت�ش���تعيد ن�ش���و�س 
احلب والرغبة املودع���ة يف كتب الرتاث، 
و “�ش���ندوق الذاكرة” للثنائ���ي اللبناين 
جوانا حاج توما�س وخليل جريج، عودة 
اأخ���رى اىل م���ا تركت���ه احل���رب اللبناني���ة 
يف خزائ���ن الذاك���رة، و “عم���ر اأمرلي: 
لل�ش���ورية  ال�ش���مت”  الزم���ن،  احل���زن، 
هال���ة العبدالل���ه حيث ت�ش���تذكر في���ه اأحد 
ا�شتغالت واملواقف ال�شيا�شية لواحد من 
اأهم الأ�ش���وات يف ميدان الفيلم الوثائقي 

على م�شتوى العامل العربي.
-  الأي���ام القادم���ة �شتك�ش���ف ما �ش���تحمله 
ه���ذه ال���دورة م���ن مفاج���اآت �ش���ارة. ففي 
ال�ش���نيع  �ش���وت  يبق���ى  الأح���وال  كل 
ال�ش���ينمائي، رمبا، الو�ش���يط واملعرب عن 
حقائق وجودن���ا، عن همومنا الن�ش���انية 
والبحث عن خال�س لالأفراد واجلماعات.
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تنت�شر املتتالية الأخرة من ملحمة اأيبل 
غين�س ال�ش���امتة » نابلي���ون » ) 1927 ( 
 Poly  يف �شيٍء ما ُيدعى بامل�شهد املفرط
ال�شا�ش���ات  م���ن  ل���وح ثالث���ي   :  vision
حي���ث يعر����س الل���وح املرك���زي احلدث 
action الرئي����س، بينم���ا يجري احلدث 
التكميل���ي و املتزامن مع���ه على اللوحني 
اجلانبيني. و ميكن لهذه الأداة اأن تعطي 
�ش���عورًا باأنها م�ش���رحية اأكرث من كونها 
�شينمائية، خا�شًة اإذا كنَت حمظوظًا مبا 
في���ه الكفاي���ة لأن تكون لديك اأورك�ش���رتا 
�ش���مفونية حية تع���زف على طول ذلك. و 
ة اأف�شل  مع هذا ل ميكنني اأن اأفكر مبعررِّ
مل�ش���اهدة  معن���ا  ُنح�ش���رها  للح�شا�ش���ية 
الأفالم : تر�ش���يح  filtering احلدث من 
خالل ال�ش���يل الذي ل ينقطع من ال�شور 
التي تغم���ر اأدمعتنا، كما يق���ول الناقد و 

الروائي لوي�س َبيارد يف مقاله هذا.
هناك، بكلمات اأخرى، حديث متوا�ش���ل 
ب���ني ما يبدو على تلك ال�شا�ش���ة و ما كان 
على ال�شا�ش���ات التي اأت���ت قبلها �� و لي�س 

هن���اك من تلمي���ذ �ش���ينما اأدرك غايته من 
ذلك احلديث اأف�ش���ل من ديفيد توم�شون  
. و يف الواق���ع، ف���اإن اأح���د مباه���ج عمله 
الكبر، ) قامو�س ال�ش���رة اجلديد للفيلم 
 The New Biographical ال�شينمائي
يف  يكم���ن   ،)  Dictionary of Film
الكيفي���ة الت���ي يحاف���ظ بها على �ش���ريان 
احلدي���ث �� من خ���الل تعددية ق�ش�ش���ه و 
اإعادة تقييم اآرائه. ) فهو ينقح و يو�ّش���ع 
املجلد، الذي ُن�ش���ر اأ�شاًل عام 1975، كل 

ع�شر �شنوات (. 

املعادل���ة   (  ،2004 ع���ام  كتاب���ه  كان  و 
 ،)  The Whole Equation التاّم���ة 
ين�ش���د اإعطاءنا تاري���خ هوليود يف 400 
�ش���فحة. و يه���دف الآن، و هو يدخل يف 
عق���ده الثامن، حتى اإىل م���ا هو اأعلى مع 
كتاب ) ال�شا�شة الكبرة ( الذي يعُدنا مبا 
ل يقل عن “ ق�شة الأفالم ال�شينمائية “. 
و اأكرث من هذا، كما يقول لنا توم�ش���ون، 
اإنه يح�شد “ نظرية ال�شا�شات “ الكاملة، 
الت���ي ت�ش���مل كل �ش���يء “ م���ن  مويرِبج 
اإىل في�ش���بوك “، مفرت�شًا “ اإمكانية اأننا 

بنظرنا لرنى، ميكن اأن نفهم “.
و يع���رف توم�ش���ون عل���ى ال���دوام كيف 
ال�شا�ش���ة   ( و  ت���دور،  العج���الت  ُيبق���ي 
الكبرة ( تتاألق، من �شفحة اإىل �شفحة، 
مبالحظات���ه احل�ش���نة املاألوف���ة. و هناك 
 “  : املث���رة  املاأث���ورة  اأقوال���ه  كالع���ادة 
نادرًا ما تخ�ش���ر ال�شينما اأو تتخل�س من 
وحو�ش���ها “؛ “ اإن انغما�ش���ات جمنونة 
قليلة اأو ميزانيات مبعرثة توؤذي اأمركا 

بقدر ما تفعل تلك التي يف الفنون “. 
هنا، يكون توم�ش���ون يف اأح�شن اأحواله 
: يحم���ل جواهره مبف���رده للنور و يجد 
اأوجه���ًا غ���ر منظ���ورة. فاإذا مل ت�ش���اهد، 
لنق���ل، فيلم “ ب���ودو اأُنقذ من الغرق “ اأو 

“ رج���ل ه���رب “ اأو “ هرو�ش���يما حبي 
 “ اأو   “  Hiroshima mon amour
ال�ش���روق “ اأو “ ميرتوبولي����س “، فاإن 
كتاب ) ال�شا�ش���ة الكبرة ( �شيجعلك توّد 
ذل���ك. و حت���ى اإذا كن���ت �ش���اهدتها، فاإنك 
ميك���ن اأن تود الع���ودة اإليه���ا، لأن الفيلم 
ل يعود نف�ش���ه متامًا حاملا ُيرى من خالل 

عد�شة توم�شون املدققة. 
و يف احلقيق���ة، فاإن هذا املزاج التحليلي 
اإىل  املق���رتن مبي���ل توم�ش���ون  الرائ���ع، 
الق���رارات الغريبة و الإ�ش���هاب البالغي، 
ه���و ال���ذي يجعل���ه غ���ر متنا�ش���ب هكذا 
م���ع البنية املَ�ش���حية ����� التاريخية لكتاب 
) ال�شا�ش���ة الكب���رة (. و كونه حمجوزًا 

يف مباراة حتى املوت ع���رب الزمن، فاإنه 
اإم���ا اأن يتوانى ) و هو يقّب���ل خامتًا بعد 
خامت على اأ�ش���ابع هي�شكوك ( اأو ُي�شرع 
و  ال�ش���تينات  خمرج���ي  وراء  جاري���ًا   (
ال�ش���بعينات الأوروبي���ني يف �ش���فحتني 
من �ش���فحات الكتاب (. و ح���دود املجال 
حت���ول دون مناق�ش���ته �ش���تايِجت َري اأو 
اأندَري تاركوف�ش���كي اأو وون���غ كارَوي. 
و ترغم���ه التزام���ات الت�شل�ش���ل الزمن���ي 
 noir  اإىل ح���الت ربط غريبة : الأ�ش���َود
باملو�ش���يقي، و ماك����س اأوَفل�س بروبرت 

بري�شون. 
و ل �ش���يء م���ن ه���ذا كان �ش���يهّم ل���و اأن 
توم�ش���ون �ش���يكون قد عا�س حتى وعِده 
���د » نظري���ة  بتوف���ر ذل���ك احلق���ل املوحَّ
ال�شا�ش���ات ». لكن���ه هن���ا جن���ده يرم����س 
و يرتن���ح. فاحلداث���ة ، بع���د كل �ش���يء، 
ل تنط���وي عل���ى الكث���ر م���ن الهتم���ام 
بالن�ش���بة ل���ه، و لهذا اإذا كن���َت تبحث عن 
اأفكاره ب�ش���اأن اأمور مثل اخليال الرقمي، 
اأو اإع���ادة الرتكي���ب الثالث���ي الأبع���اد اأو 
حتى الأبطال اخلارقني، فعليك اأن تنتظر 

جملدًا اآخر له.
اأجل، اإن لديه اأ�ش���ياء رهيب���ة يقولها عن 
الوح����س  ذل���ك   ،Facebook في�ش���بوك 

الذي ف���ر من خمترب الدكت���ور مابيو�س، 
ال�ش���خاء  و  النف���ع  ج���ّو  “ اإن   : كقول���ه 
الفت���ي الذي يّت�ش���م به ل يتف���ق و مقدار 
ال�ش���هولة الت���ي ميك���ن حتويله به���ا اإىل 
نظ���ام للرقاب���ة و ال�ش���يطرة “. و جت���ده 
يجل�س مزموم الفم اأمام �ش���ينما الفح�س 
 Jackass و اليوتي���وب و اأف���الم جاكا�س
) التي ت�ش���ور اأ�شخا�شًا يوؤدون حركات 
بهلواني���ة خط���رة و موؤذي���ة له���م ( و ل 
اأهمي���ة ملا ينظر اإليه، اإنه حممول ب�ش���كل 
متوا�ش���ل عرب املا�ش���ي : “ و اإذا اأ�شفَت 
الأج���زاء املحطمة التي يراها ال�ش���خ�س 
ال�ش���اب يف يوم، تكون الفو�ش���ى �شبيهة 
بال�شنوات املبكرة جدًا لالأفالم، حني كان 
امل�ش���اهد يرى اأ�ش���ياء كثرة �ش���ندعوها 
لحقًا اأفالم���ًا ق�ش���رة، اأو مقاطع فيديو 
clips، اأو اأقرا�ش���ًا “. فل���م تك���ن اأفالم���ًا 
كاملة، بل حطامًا من انفجار يف الثقافة، 
حي���ث الواق���ع متناث���ر حيثم���ا نظرن���ا. 
اإنه���ا ال�ش���ربة الت���ي �ش���نعت التكعيبية  
cubism، و البندقي���ة الآلية، و �ش���دمة 
الأ�ش���ل،  يف  ه���ي،  و   (  .“ القذائ���ف 
ال�ش���طراب النف�ش���ي املتولد لدى بع�س 
اجلنود ع���ادة بفعل انفج���ار القنابل يف 

احلرب �� م (.

في قامو�س ال�سينما ا�سياء رهيبة يقولها ال�سينمائي ديفيد توم�سون

)بروفايل( .. اأحداثه جتري من على �سا�سة كومبيوتر �سحفيةتجارب سينمائية

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

عنا�ش���ر التنظي���م وكل ذل���ك حت���ت ذريعة 
اجلهاد واجلنة املوعودة. من اجل اجناز 
تقريره���ا ال�ش���حفي تتبع امي���ي مبغامرة 
اح���د  ح�ش���اب  العواق���ب  حمم���ودة  غ���ر 
عنا�شر داع�س يف �شوريا، �شخ�س جذاب 
وقي���ادي بارز يدعى )اب���و بالل( وهو من 
ا�شل باك�ش���تاين كان يعي�س يف بريطانيا 
قبل ان ينظ���م لتنظيم داع�س. تقنعه اميي 
قلي���ال  وتعلم���ت  ال�ش���الم  اعتنق���ت  انه���ا 
م���ن اللغ���ة العربية وانه���ا كم�ش���لمة تريد 
ال�ش���فر اىل �شوريا ليتطور المر اىل وعد 
بالزواج. تدريجيا تتورط اميي يف �شرك 
ق�ش���تها اخلطرة املفتعلة، رغم حتذيرات 
العديد من ا�شدقائها وزمالئها يف العمل.

حكاي���ة الفيل���م مبني���ة ب�ش���كل اح���رتايف 
دورا  ال�ش���غرة  التفا�ش���يل  في���ه  تلع���ب 
حم�ش���وبا يف ا�ش���فاء م�ش���حة عالي���ة من 
الت�شويق والقناع ميجرى الحداث التي 
نتابعه���ا من على �شا�ش���ة كومبيوتر اميي 

وا�ش���تخدامها ملحادث���ات برامج �ش���كايب 
وفي�ش���بوك والربي���د اللك���رتوين. لي����س 
م���ن الي�ش���ر يف فيل���م م���ن هذا الن���وع ان 
مت�شك بتالبيب امل�شاهد من دون ان تغادر 
ال�شورة ال�شينمائية �شا�شة احلا�شوب ال 
يف م�ش���اهد قليل���ة ج���دا اىل الدرجة التي 
يبدو فيها م�شار الفيلم وكاأنه عمل وثائقي 
ير�ش���د جمريات الواقع كما ن�ش���اهده يف 
�شريط ن�ش���رات الخبار)ي�شتخدم املخرج 
الكث���ر منها(. رغم ا�ش���تنتاجاتها العميقة 
حول ا�ش���باب انخراط ال�ش���باب والفتيات 
يف �ش���فوف التنظيم، تبقى مغامرة اميي 
ورط���ة  يف  الوق���وع  مبخاط���ر  حمفوف���ة 
كب���رة، فه���ذا التنظي���م الرهاب���ي ميتلك 
التقني���ات  ا�ش���تخدام  يف  عالي���ة  ق���درات 
واخرتاق املواق���ع اللكرتونية وتتبع كل 
من ي�ش���ئ الي���ه. ابو بالل اإ�ش���وة باآخرين 
غره قادتهم م�شاعر النتقام من ما�شيهم 
امل�ش���فوع باملعاناة حينما كانوا مهاجرين 

يف دول الغرب، ف�شال عن الوقوع �شحية 
دواف���ع نف�ش���ية اخ���رى متنحهم ال�ش���عور 

بانهم افراد اقوياء يخ�شاهم العامل.
ي�ش���تند الفيل���م -بت�ش���رف - اىل وقائ���ع 
جهادي���ة«  زي  كت���اب«يف  م���ن  ماأخ���وذة 
لل�شحفية الفرن�شية اآنا اريل التي خدعت 
احد قياديي تنظيم داع�س لخذ معلومات 

التنظي���م  جتني���د  ح���ول  من���ه  ح�شا�ش���ة 
خداعه���ن  وكيفي���ة  الوربي���ات  للفتي���ات 
بوع���ود كاذبة م���ن قبيل انهن �شي�ش���بحن 
اأم���رات يف دولة التنظي���م. عر�س الفيلم 
الذي ابدعت في���ه املمثلة »فاليني كني« يف 
عدد من املهرجان���ات بينها مهرجان برلني 

ونال عددا من اجلوائز ال�شينمائية.



 جا�سم ال�ساعدي 
المهند�س والخبير في �شوؤون االهوار 
المتنب���ي  رواد  ملتق���ى  ي�شت�شيف���ه 
الثقافي حي���ث يلقي محا�شرة بعنوان 
"ازم���ة المياه" وذلك يوم غد الجمعة 
ال�شاع���ة الحادي���ة ع�ش���رة �شباح���ا في 
المرك���ز الثقاف���ي البغدادي ف���ي �شارع 

المتنبي. 

 كاظم العمران 
ت���م  الم�شرح���ي  والفن���ان  االكاديم���ي 
يتنف����س  "عندم���ا  م�شرحيت���ه  عر����س 
فعالي���ات  �شم���ن  �شم���ن  ال�شه���داء" 
مهرجان يو�ش���ف العاني للمونودراما 
دورة الفن���ان �شع���دون العبيدي، الذي 
اقامه تجمع الفرق الم�شرحية االهلية 
وه���ي مونودراما  ق���ام بادائها الفنان 
زم���ن عل���ي  وت���دور حكاي���ة العر����س 
عن مواط���ن عراقي ي�شتوح���ي تاريخ 
الوطن منذ اآالف ال�شنين عبر الحروب 
واالزم���ات واالحداث التي مرت عليه، 
لي�شتعر�س عبر م�شاهد العر�س افعاال 

مختلفة تج�شد اآثار الحرب وما تتركه 
من اآالف ال�شهداء. 

 ح�سين عناد.. في ذمة 
الخلود 

الناق���د والقا�س نع���اه االتح���اد العام 
للأدب���اء والكّت���اب ف���ي الع���راق، الذي 
ف���ارق الحياة.. والقا����س الراحل يعد 
من جي���ل ال�شبعيني���ات ن�شر مجموعة 
اأخ���رى  جن���ازة  بعن���وان  ق�ش�شي���ة 
لل�ش���وء "كم���ا �ش���در ل���ه كت���اب نقدي 
لن�شو����س  نقدي���ة  ق���راءة  بعن���وان" 
اإبداعية" ومجموعة درا�شات بعنوان 

نقدية".  "مقاربات 
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�ش����درت عن دار املدى رواي����ة "طقو�س فار�شي����ة" للكاتبة االإيرانية 
�شيم����ن دان�شور ترجمة علي عبد االم����ر �شالح، والرواية تتناول 
اأف����كار وتطلعات جيل كامل م����ن االإيرانين يف حقبة زمنية متيزت 
بغلي����ان اجتماعي و�شيا�شي. ُن�شرت الرواية عام 1969 فبيع منها 
اأكرث م����ن ن�شف مليون ن�شخة وُترجم����ت اإىل 17 لغة وُعدت عمل 
كل�شيكي����ًا. عمل����ت �شيمن دان�ش����ور باالإذاع����ة وال�شحافة وكتبت 
الق�ش����ة الق�شرة والرواي����ة وترجمت لت�شيخ����وف وبرنارد �شو 
وهوث����ورن ونال����ت الدكت����وراه يف االأدب الفار�ش����ي م����ن جامعة 
طه����ران وتزوجت من جلل اآل اأحم����د؛ املثقف والكاتب االإيراين 
الب����ارز ولعبت دورًا مهمًا يف جمعي����ة الكّتاب االإيرانين ودعمت 

املعار�شن منهم حلكم ال�شاه.

واأخرًا اأغلق الربملان اأبوابه يف 
انتظار اأن تفتح الأع�شاء جدد ال 

يزالون ميلأون ال�شوارع بلفتات 
و�شعارات عن االإ�شلح وبناء الدولة 

يف عبارات فقدت �شلحيتها منذ 
اأن خرج علينا اإبراهيم اجلعفري 

مب�شطلح "القمقم"، واأوهمنا �شالح 
املطلك اأن نواب الربملان ي�شعون لبناء 
العراق ، فاكت�شفنا اأنهم يبنون اأر�شدة 
وم�شاريع خارج البلد.�شيدخل نواب 
جدد اإىل القبة ال�شحرية و�شتفتح لهم 
ابواب مغارة علي بابا ، و�شيتبارون 

يف خطابات نارية دائمًا ما ت�شاعد 
على انت�شار فايرو�س جديد يف 

اجلو ا�شمه االحتبا�س ال�شيا�شي 
وهو اأخطر بكثر من فايرو�س 

كورونا الذي تعاين منه الب�شرية. 
ولعل املواطن وهو ينتظر الربملان 

اجلديد  يت�شاءل: ماذا �شيقول النواب 
اجلدد؟  حتمًا �شيملأون الف�شاء 

بخطب وكلم معاد اإىل درجة امللل 
لتكون النتيجة يف النهاية �شفرًا 

يف كل االجتاهات. املواطن املغلوب 
على اأمره  يدرك جيدًا اأن اأع�شاء 
الربملان اجلديد لن يختلفوا فهم 

�شيتفقون على �شيء واحد مهم وهو 
احلفاظ على املن�شب، فبعد اأن فجر 

�شباب ت�شرين االأجواء بتظاهرات 
غر م�شبوقة، والأن الر�شالة و�شلت 

اإىل كل اجلهات ال�شيا�شية التي 
توهمت اأن هذا ال�شعب فقد حا�شة 

االحتجاج والتمرد. فقد انتبه 
�شا�شتنا "االأفا�شل" اأخرًا اإىل 

اأن هناك �شبابًا يف بلدنا يقومون 
بخطوات كانت بالن�شبة لهم حتى 

وقت قريب ا�شبه  بامل�شتحيل، واأن 
كل كرا�شي الربملان ومعها احلكومة 
بداأت تهتز بفعل زلزال ت�شرين، واأن 

التطمينات التي ت�شدرت �شعارات 
املر�شحن لن تغر من االأمر �شيئًا، 

ولهذا اأعتقد باأن الربملان اجلديد 
�شي�شع على جدول اأعماله فقرة 

واحدة هي كيف التخل�س من رياح 
احتجاجات ت�شرين. بالتاأكيد �شيقدم 
الربملان ال�شابق م�شكورًا ن�شخة من 

دعائه الر�شمي لكي يردده النواب 
ب�شوت واحد.. وهذا الدعاء الذي 
خيب طموحات العراقين واأف�شل 
موؤامراتهم �شد برملانهم " العتيد" 

ومل يتمكن ان يخلع عالية ن�شيف من 
كر�شيها . �شينفع يف الربملان اجلديد .

والدعاء كما جاء يف وثائق الربملان 
ال�شرية يقول : 

اللهم ثبتنا على كرا�شينا.. وبارك لنا 
والأهلينا فيها.

 واجعل الكر�شي يا رب العاملن.. اإرثا 
نورثه الأهالينا.

واأبق علينا نعمة الربملان.. واحفظها 
من الزوال .

اللهم اجعل النار ت�شتعل فيمن 
يعار�شنا.. وان�شرنا على من 

يخالفنا. 
اللهم اجعل قبة الربملان دارنا.. 

وم�شتقرنا ومرقدنا اإىل يوم الدين.
اللهم اأبق هذا ال�شعب م�شغواًل 

ومغيبًا. اللهم �شتت �شملهم.. وخيب 
�شعي �شبابهم، وبدد احتجاجاتهم. 

اللهم ن�شاألك ُح�شن القعدة على قلوب 
النا�س. وطيب االإقامة على اأنفا�شهم، 

وال ن�شاألك ترك الربملان اأبدا. اللهم 
و�شع اأرزاقنا وكرث اأموالنا. اللهم 
ال تفتح اأبواب ح�شاباتنا ال�شرية 

لغرنا. اللهم اإنا نعوذ بك من كر�شي 
ُيخلع. ومن �شعب ال يخاف، ومن 
مواطن ال ُيخدع. اللهم احفظ لنا 

كرا�شينا.. واأدم علينا نعمة ان�شغال 
املواطن بهمومه.. اآمن يا رب 

العاملن.

دعاء برملان 
 2021

طقو�س فار�سية

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة للأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درج���ات احل���رارة مقاربة ملعدالته���ا ليوم اأم����س، واأن اجلو 

�شيكون م�شم�شًا يف جميع مناطق البلد.
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حول العالم

دب يقتل عاماًل بحديقة حيوانات يف بغداد 

مت ب��ي��ع ل��وح��ة ر���ش��م��ت ب��ال��ق��ل��م ال��ل��ب��اد عن 
امللكمة  اأ�شطورة  ر�شمها  امللكمة  ريا�شة 
األ��ف  م��ن 425  ب��اأك��رث  ال��راح��ل حممد علي، 
اأم�س  نيويورك،  يف  علني  م��زاد  يف  دوالر 
على  املعروفة  غر  الفنية  الأعماله  الثلثاء، 
عدة  بع�شها  جت��اوز  وال��ت��ي  وا���ش��ع،  نطاق 

اأ�شعاف التقديرات.
اليك  "�شتينغ  امل�شماة  اللوحة  وكانت 
التي  كالنحلة"،  "األ�شع  اأو  بي" 

 ،1978 ع�ام  ورق��ة  على  علي  حممد  ر�شمها 
اأك���رث من  ب��ن  اأك���رث االأع��م��ال املطلوبة م��ن 
ال��وزن  يف  ال�شابق  العامل  لبطل  لوحة   20
والعدالة  بالدين  اهتمامه  عك�شت  الثقيل، 

االجتماعية ومب�شرته كملكم.
البيع  التي �شبقت عملية  التقديرات  وكانت 
األف  ي��راوح بن 40 و60  اإىل �شعر  ت�شر 

دوالر، بح�شب ما ذكرت رويرز.
"اأرق�س  ع���ب���ارة  ال��ل��وح��ة  ع��ل��ى  وُك��ت��ب��ت 

كالفرا�شة واأل�شع كالنحلة!" ويقولها ملكم 
داللة  عاليا  ذراعيه  رفع  مناف�س  اأم��ام  خ�شر 

على انت�شاره.
وا�شتهر بطل العامل للوزن الثقيل با�شتخدام 

هذه العبارة لي�شف اأ�شلوبه يف امللكمة.
وذكرت دار بونهامز للمزادات اأن 26 لوحة 
ف��ن��ي��ة م��ن ع��م��ل حم��م��د ع��ل��ي ب��ي��ع��ت مقابل 
 3 من  اأك��رث  اأي  اإج��م��اال،  دوالرا   945،524

اأ�شعاف احلد االأدنى للتقديرات االأولية.

وجنم���ة  الركي���ة  النجم���ة  بويوك�شت���ون  توب���ا 
ع���ن  ك�شف���ت  ال�شف���ر"،  "ابن���ة  ال�شه���ر  امل�شل�ش���ل 
اإ�شابته���ا بفايرو�س كورونا خلل االأي���ام املا�شية، 
لكنه���ا حر�شت عل���ى طماأنة اجلمهور عل���ى حالتها. 
حي���ث ن�ش���رت ع���رب خا�شي���ة الق�ش����س الق�ش���رة 
عل���ى ان�شتغرام، �شورة ليده���ا وهي تتلقى العلج 
بامل�شت�شفى، واأكدت اأنها ق�شت حوايل 4 اأيام هناك 
م���ن اأج���ل الرعاية ال�شحي���ة بعد اكت�ش���اف االإ�شابة، 
ث���م غ���ادرت امل�شت�شف���ى وع���ادت ملنزله���ا ال�شتكم���ال 
الع���لج هناك. ولفتت توبا اإىل اأنها باتت بخر االآن، 
وطماأن���ت اجلمه���ور عل���ى حالتها، ووجه���ت ال�شكر 
للفريق املعالج له���ا وكل من حاولوا االطمئنان 
عليه���ا، وتلقت النجمة الركي���ة االأمنيات من 
متابعيه���ا بال�شفاء العاج���ل، الذين عربوا عن 
م���دى حزنهم خلو�شها هذه التجربة املر�شية 
ال�شعب���ة. وب�شبب اإ�شاب���ة توبا بويوك�شتون 
بفايرو����س كورون���ا، توق���ف ت�شوي���ر اأح���دث 
اأعمالها الدرامية كم���ا خ�شع فريق عمل امل�شل�شل 
للفحو�ش���ات اللزم���ة م���ن اأج���ل معرف���ة ه���ل هناك 

اإ�شابات اأخرى اأم ال.

 بيع ر�سومات لأ�سطورة املالكمة حممد علي  

 7 October 2021

توبا بويوك�ستون 
تو�سح تطورات اإ�سابتها 

بفايرو�س كورونا

اأربعة اأفالم عراقية تتناف�س للرت�سيح اإىل م�سابقة الأو�سكار  

رف���ع اأمركي دع���وى ق�شائية يف حق 
عّراف���ة ب�شب���ب نكثه���ا وع���دًا كانت قد 
قطعت���ه ل���ه ب���اأن تزي���ل لعن���ة عاطفية 
تلحقه من دون اأن حتقق اأية نتيجة.

وقد تعّرف الرج���ل ماورو ري�شريبو 
ع���رب االإنرنت عل���ى العّراف���ة �شوفيا 
الروحاني���ة  "الو�شيط���ة  اأدام���ز 
املتخ�ش�شة يف ال�ش���وؤون العاطفية"، 
وا�شتعان به���ا مل�شاعدته على اخلروج 
من اأزمة مير بها يف علقته الزوجية.

ويوؤكد ري�شريبو اأن العّرافة �شحبت 
بطاق���ات له ووعدت���ه باإ�شلح الو�شع 
مع زوجته اإذا ما دفع لها 5100 دوالر 

للقيام بتعويذة خا�شة.
وق���د وق���ع الرج���ل �شحي���ة "�شاح���رة 
ال�شابق���ة"،  حبيبت���ه  حل�ش���اب  تعم���ل 
وف���ق الدعوى التي تقدم بها يف لو�س 

اأجنلو�س.
لك���ّن رغ���م دفع���ه عربونا �شخي���ًا قدره 
األف دوالر، مل يلحظ الرجل املقيم يف 
لو�س اأجنلو�س اأي حت�شن يف علقته 
الزوجية وقرر مقا�شاة العّرافة بتهمة 

االحتيال.
وهو يوؤك���د اأنه عانى م���ن حاالت اأرق 
قل���ق، ويطال���ب بتعوي����س  ونوب���ات 

مايل قدره 25 األف دوالر.

مل يع���د الرئي����س االأمرك���ي ال�شابق 
يكف���ي  مب���ا  ثري���ا  ترام���ب  دونال���د 
لُي���درج على قائمة جمل���ة "فورب�س" 
)Forbes( الأغنى 400 اأمركي". 
وتق���در قيم���ة ثروت���ه حالي���ا بنح���و 
2.5 ملي���ار دوالر، مم���ا يجعل���ه اأقل 

ب�400 ملي���ون دوالر من احلد املقرر 
الإدراج���ه يف قائمة ه���ذا العام، وذلك 

وفق ما ذكرته املجلة. 
ويف العام املا�ش���ي )2020(، احتل 
ترام���ب املرتب���ة 339 يف الرتي���ب، 
لك���ن فورب����س قال���ت اإن���ه مل يلح���ق 

ب���اأي من املراكز ال�400 االأوىل العام 
اجل���اري، حي���ث انخف�ش���ت ثروت���ه 
مبقدار 600 مليون دوالر منذ بداية 
اجلائح���ة. ووفقا للمجل���ة، ازدهرت 
والعم���لت  التكنولوجي���ا  اأ�شه���م 
امل�شفرة واالأ�شول االأخرى يف حقبة 

كورونا.
وكتب���ت فورب����س اأن "املمتلكات يف 
امل���دن الك���ربى -التي ت�ش���كل اجلزء 
االأكرب من ثروة ترامب- قد �شعفت، 
مم���ا اأخ���رج الرئي����س ال�شاب���ق م���ن 

النادي االأكرث متيزا يف البلد".

ترامب يخرج من قائمة اأغنياء فورب�س  

اأمريكي يقا�سي عّرافة ف�سلت يف اإنقاذ زواجه

 براء ال�سمري
 اأف���ادت م�شادر اأمني���ة عراقية مبقتل 
بغ���داد، تعر����س  عام���ل مبتن���زه يف 
اإىل هج���وم م���ن دب، خ���لل عمله يف 
اإطعام احليوانات املوجودة، موؤكدة 
اأن حتقيق���ًا مو�شعًا فت���ح يف احلادث 

االأول من نوعه. 
ووفق���ًا للم�شادر نف�شها، ف���اإن ال�شاب 
ح�ش���ن اآل ح�ش���ن تعر����س لهجوم من 
قب���ل دب خ���لل قيام���ه بعمل���ه داخ���ل 
متن���زه "بي���ت الفنج���ان"، يف منطقة 
احلرية �شم���ال غربي بغداد فجر يوم 
الثلث���اء، مبين���ة اأن ال�شحية تعر�س 
ل�شرب���ات قاتل���ة م���ن قبل ال���دب. كان 
ح�ش���ن اآل ح�ش���ن يقوم من���ذ مدة على 
اإطعام وتنظي���ف اأقفا�س احليوانات 

املوجودة يف احلديقة.

ولفت���ت اإىل نق���ل جثة عام���ل النظافة 
ال���ذي ينح���در م���ن حمافظ���ة ذي قار 
الط���ب  دائ���رة  اإىل  الب���لد  جنوب���ي 
الع���ديل، متهي���دًا لت�شلمه���ا م���ن قب���ل 
ذويه. وت���داول نا�شطون على مواقع 
التوا�ش���ل االجتماعي اأنب���اء تعر�س 
عام���ل نظافة اإىل هج���وم دببة ت�شبب 
بوفات���ه. وق���ال �شق���ر اخلزعل���ي يف 
تغري���دة اإن عامل النظاف���ة القادم من 
ذي ق���ار للعم���ل يف بغ���داد تويف فور 
مهاجمت���ه م���ن قبل الدبب���ة يف متنزه 

فنجان". "بيت 
اإع���لم  و�شائ���ل  نقل���ت  ال�شي���اق  يف 
"بي���ت  منت���زه  الإدارة  بيان���ًا  حملي���ة 
الفنج���ان"، ب�شاأن وف���اة العامل قالت 
"تنع���ى فقيده���ا املوظ���ف  اإنه���ا  في���ه 
)ح�شن اآل ح�ش���ن( اأثناء تاأديته لعمله 

باإطعام احليوانات".
واأ�شاف البيان اأن "الفقيد رحمه الله 
كان مرو�ش���ًا للحيوان���ات وحمرف���ًا 
غ���ر  فع���ل  ردة  لك���ن يف  عمل���ه،  يف 
متوقع���ة م���ن اأح���د احليوان���ات عند 

قي���ام الفقي���د ب�شحب الطع���ام القدمي 
بغي���ة تغيره قام ب�شرب���ه على مكان 

ح�شا�س وتويف على اإثر ذلك".
و�شبق اأن هاجم���ت دببة مطلع العام 
احلايل عددًا م���ن امل�شاركن يف حفل 

نّظم الإطلقها من اأقفا�شها يف منطقة 
جب���ل "كارا" يف اإقلي���م كرد�شتان من 
اأجل تعزيز فر����س تكاثرها. وت�شبب 
الهج���وم به���روب ع���دد م���ن منظم���ي 
احلفل وال�شحافي���ن الذين ح�شروا 

لتغطية الفعالية.
وقال ع�شو جمعي���ة حقوق احليوان 
يف الع���راق حممد احللف���ي اإن تكرار 
مث���ل ه���ذه االأح���داث يع���ود بالدرجة 
االأ�شا����س لقلة اخلربة يف التعامل مع 

احليوانات.
و�شدد على �ش���رورة وجود �شوابط 
للتعام���ل م���ع احليوان���ات يف جمي���ع 
اأكان���ت يف  �ش���واء  اأماك���ن تربيته���ا، 
العام���ة،  املتنزه���ات  يف  اأم  املن���ازل 
باملخت�ش���ن،  اال�شتعان���ة  اإىل  داعي���ًا 
وخ�شو�ش���ًا اجلمعي���ات واملنظم���ات 

املعنية باحلفاظ على احليوان.
لربي���ة  حديق���ة  اأك���رب  وتوج���د 
متن���زه  الع���راق يف  احليوان���ات يف 
"ال���زوراء" الذي تبلغ م�شاحته اأكرث 
م���ن 700 دومن يف ح���ي املن�شور يف 
بغ���داد، ويتو�ش���ط ع���ددًا كب���رًا م���ن 
اأحي���اء العا�شمة، وميث���ل اأكرب غطاء 

نباتي يف العا�شمة.
احلالي���ة  ب�شورت���ه  املتن���زه  و�شّي���د 
الق���رن املا�ش���ي،  مطل���ع �شبعيني���ات 
كم���كان ترفي���ه طبيع���ي ي�ش���م قرابة 
ن�شف ملي���ون �شجرة متنوعة، ف�شًل 
ع���ن مدينة األع���اب وحديقة حيوانات 
وقب���ة ر�ش���د فلكي���ة، وب���رج �شياحي 
كب���ر، ويعترب املكان مق�ش���دًا رئي�شًا 
للعراقي���ن، وتق���ام في���ه العدي���د م���ن 

املهرجانات واالأعياد ال�شنوية.

عامر موؤيد 

اىل  وامل�شرح  ال�شينما  دائرة  ت�شتعد 
تر�شيح احد االفلم العراقية اىل م�شابقة 
الب�شرية  والفنون  العلوم  اكادميية 
االمريكية "االو�شكار"، وقد مت االعلن عن 
فتح باب التقدمي ل�شناع االفلم العراقية 
لتقدمي   2021-2020 خلل  املنتجة 
الفيلم  باختيار  املكلفة  للجنة  اأفلمهم 
الذي �شيمثل العراق يف م�شابقة اأكادميية 
االأمريكية  الب�شرية  والفنون  العلوم 
"االو�شكار"، 
ياأتي ذلك يف 
�شعي  �شياق 
ة  ر ا ز لو ا

وتو�شيع  العراقية  ال�شينما  لدعم  احلثيث 
على  امل�شرفة  اللجنة  مقرر  وقال  اآفاقها. 
حديثه  يف  حيال  مهند  الفيلم  تر�شيح 
ل�)املدى( اىل ان "اللجنة ا�شتلمت عددا من 
االفلم حيث �شيتم اختيار احدها ومن ثم 
"اال�شبوع  ان  اىل  حيال  وا�شار  ار�شاله". 
الفيلم  اختيار  يتم  ان  املفر�س  من  املقبل 
االو�شكار  اكادميية  اىل  ار�شاله  عرب 

كم�شاركة عراقية".
النقاد  من  خليطا  كانت  "اللجنة  ان  وبن 
والفنانن الذين �شي�شعون جميع املعاير 
عن  املمثل  الفيلم  ار�شال  لغر�س  املهنية 
افلم  "اربعة  ان  حيال  وذكر  العراق". 
يف  �شتجتمع  واللجنة  االآن  اىل  تقدمت 
اال�شبوع املقبل الختيار الفيلم الفائز حيث 

�شبق وان اجتمعت اللجنة مرتن".
للفلم  املقيمة  اللجنة  ع�شو  قالت  بينما 
"فخورة  ل�)املدى(،  حديثها  يف  جنم  اآالء 
جدا ان ير�شح فيلم عراقي اىل االو�شكار 
واكرث فخرا ان ي�شل اىل مراحل متقدمة".

�شمن  �شيكون  "التقييم  ان  اىل  وا�شارت 
الفيلم  فكرة  من  البحتة  الفنية  املعاير 
واأمتنى  به  العاملن  قبل  من  تنفيذه  اىل 
"ال�شينما  ان  وبينت  التوفيق".  للجميع 
فقط  تهتم  انتاجية  ماكنة  اىل  حتتاج 
كوادرها  تكون  وان  ال�شينمائي  باالنتاج 
املجال  يف  دقيقا  اخت�شا�شا  خمت�شة 

ال�شينمائي".
وحول امكانية تطور ال�شينما اكدت جنم 
ان "هذا االمر ياأتي من خلل اقامة الور�س 

لل�شباب او ايفادهم لدول متقدمة �شينمائيا 
ف�شل عن  الدعم املايل لهكذا م�شاريع الن 
اال�شتقطاب  من  بدءا  �شناعة  ال�شينما 
الذكي للجيل اجلديد وال�شباب ال�شينمائي 

وكذلك ت�شويق املنتج".
والعام املا�شي مت اختيار فيلم �شارع حيفا 
للمخرج العراقي ال�شاب مهند حيال، ممثل 
للعراق يف حمفل توزيع جوائز االو�شكار 
عن فئة االفلم االجنبية.. الفيلم حاز على 
الر�شمية  امل�شابقة  يف  فيلم  اف�شل  جائزة 
ملهرجان بو�شان الدويل بكوريا اجلنوبية، 
وهو املهرجان االهم يف اآ�شيا.. وحاز على 
ممثل  واف�شل  عربي  فيلم  اف�شل  جائزة 
يف  العريق  الدويل  القاهرة  مهرجان  يف 

واحدة من اجنح دوراته ال�شينمائية..
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