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الهجوم تزامن مع �إعالن تخفي�ض عديد القوات الأمريكية

جماعات الكاتيو�شا هاجمت اخل�ضراء ر ًدا
على اعتقال  3من �أفرادها
 بغداد /متيم احل�سن
بعد � 24س ��اعة م ��ن اعتقال جمموعة
من ف�ص ��يل م�س ��لح يف غرب ��ي بغداد
اعلنت املجموعة نف�س ��ها ا�س ��تهداف ال�س ��فارة
االمريكية يف العا�صمة ب�صواريخ كاتيو�شا.
وتبن ��ت "ا�ص ��حاب الكه ��ف"  -وه ��ي جماع ��ة

"�ش ��بحية" تطرح نف�س ��ها كمقاومة -الهجوم
االول م ��ن نوع ��ه على املنطقة اخل�ض ��راء ،بعد
هدنة دامت نحو �شهر.
وقال م�صدر امني مطلع لـ(املدى) ان "القوات
االمني ��ة اعتقل ��ت ي ��وم االثنني 3 ،م ��ن جماعة
الكهف يف منطقة بني بغداد والفلوجة".
وكان ��ت القي ��ادة الع�س ��كرية ق ��د اعلن ��ت مطلع

ت�ش ��رين االول املا�ض ��ي ،اعتق ��ال ع ��دد م ��ن
"مطلقي ال�صواريخ" ،ووعدت حينها بك�شف
اال�س ��ماء على الر�أي الع ��ام ،لكن هذا مل يحدث
حتى االن.
بدوره ،يقول مثال االلو�سي ،وهو نائب �سابق
لـ(امل ��دى) ان "الهجوم جاء بع ��د انتهاء الهدنة
الت ��ي عقده ��ا الرئي� ��س الأمريك ��ي ترام ��ب مع

 3الأنواء :اخلمي�س واجلمعة غائمان

موقع �أمريكي:
معرقالت الف�ساد
والع�شائر حتجمان
قطاع النفط يف
العراق

ر�شيد اخليون يكتب:
ت�سمية وكيان «الإخوان»:
ال�س ُنو�س َّية
تقليد َّ
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وال�سبت �أمطار غزيرة
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة
والر�ص ��د الزلزايل� ،أم�س �أن �أمطا ًرا غزيرة
�ستهطل يف  4حمافظات يوم ال�سبت املقبل.
و�أ�ص ��درت الهيئة تقريرا تلقته (املدى) �أو�ض ��حت فيه
"املنخف�ض اجلوي الذي تت�أثر به البالد خالل يومي
اخلمي�س واجلمعة نتيجة املنخف�ض اجلوي القادم من
البح ��ر الأحمر ،ليكون الطق�س يف عم ��وم البالد غائمًا
مع ت�ساقط زخات مطر خفيفة يف �أماكن متفرقة منها".
يتوق ��ع يوم ال�س ��بت القادم ــ بح�س ��ب التقرير ــ اندماج
ه ��ذا املنخف� ��ض م ��ع منخف� ��ض ج ��وي �آخر م ��ن البحر

املتو�سط لي�سبب بت�س ��اقط �أمطار متو�سطة ال�شدة يف
�أماكن متعددة من البالد.
و�س ��تكون الأمط ��ار غزيرة يف االق�س ��ام ال�ش ��رقية من
البلد وع ��دد من املحافظ ��ات (ال�س ��ليمانية يف حلبجة،
دي ��اىل ،الك ��وت ،العم ��ارة) م ��ع ح ��دوث عوا�ص ��ف
رعدية ومن املحتمل �أن ت�ش ��هد بع� ��ض املناطق حدوث
�س ��يول فيه ��ا لغ ��زارة الأمطار .ون ��وه التقري ��ر �إىل �أن
"املنخف�ض �سوف ينح�سر تدريجيًا يوم الأحد املوافق
 22/11/2020وابتداء من الأق�سام الغربية".
ي�ش ��ار �إىل �أن "الهيئة العامة للأنواء اجلوية م�ستمرة
مبتابع ��ة التغ�ي�رات املناخي ��ة وح ��االت الطق� ��س وفق
معايري املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية".

الف�ص ��ائل حت ��ى يتمكن من اكم ��ال االنتخابات
االمريكية".
وانته ��ت االنتخاب ��ات االمريكي ��ة من ��ذ نح ��و
ا�سبوعني ،لكن النتائج الر�سمية مل تظهر حتى
االن ،رغم ان و�س ��ائل االع�ل�ام اعلنت يف وقت
�سابق فوز مناف�سه جون بايدن.
 التفا�صيل �ص3
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

م�ست�شار حكومي :موازنة 2021
قر�ضا ً
تق�شفية وتت�ضمن ً
ثالثا
 بغداد /املدى
من املتوقع �أن تر�سل وزارة املالية
م�سودة قانون موازنة � 2021إىل
جمل� ��س ال ��وزراء يف غ�ض ��ون الأ�س ��بوعني
املقبلني ،التي �ستكون "تق�شفية" ومقت�صرة
عل ��ى ت�أمني روات ��ب املوظف�ي�ن واملتقاعدين
والرعاية االجتماعية.
و�أدرج ��ت وزارة املالي ��ة بن ��دا يف امل�س ��ودة
يتي ��ح للحكوم ��ة االقرتا� ��ض ،به ��دف ت�أمني
النفق ��ات الت�ش ��غيلية ،ول�س ��د عج ��ز املوازنة

تدابري �صحية و�أمنية
حلماية دوري �أبطال �آ�سيا
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املرجح �أن يكون كبريا ب�س ��بب تدين �أ�سعار
النفط يف الأ�سواق العاملية.
ويق ��ول مظه ��ر حمم ��د �ص ��الح ،امل�ست�ش ��ار
امل ��ايل لرئي�س جمل�س الوزراء يف ت�ص ��ريح
لـ(امل ��دى) �إن "وزارة املالي ��ة عل ��ى و�ش ��ك
االنتهاء من تقدمي م�س ��ودة م�ش ��روع قانون
املوازن ��ة االحتادية لع ��ام � 2021إىل جمل�س
ال ��وزراء لإق ��راره" ،مبين ��ا �أنه ��ا "�س ��تكون
خمت�ص ��رة بع ��د �ض ��غط وتقلي ��ل نفقاته ��ا،
وتعظيم وارداتها".
 التفا�صيل �ص2

الفيلم الوثائقي الذي خرج
من خما�ض جتربة مريرة

مفو�ضية تطالب بحل وزارة الهجرة ر ًدا على �إغالق املخيمات
 بغداد  /املدى
ق��دم��ت مفو�ضية ح�ق��وق االن���س��ان،
م��ق�ت�رح��ا ب� �ح � ّ�ل وزارة ال �ه �ج��رة
واملهجرين ،ودمج موظفيها ب��وزارات خدمية
�أخ ��رى .وق��ال ع�ضو املفو�ضية علي البياتي
يف ت�غ��ري��دة ع�ل��ى من�صة (ت��وي�ت�ر)" :مبا �أن
احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ق��د ق ��ررت اغ�ل�اق جميع
خميمات النازحني ،ولكون دور وزارة الهجرة

واملهجرين يتعلق بالنزوح ح�ص ًرا ،ولتقليل
النفقات احلكومية ح�سب متطلبات الأزم��ة
امل��ال�ي��ة احل��ال�ي��ة ،ن�ق�ترح ح��ل وزارة الهجرة
ودم��ج موظفيها م��ع وزارات خدمية �أخ��رى
�أ�سوة بالوزارات التي مت حلها �ساب ًقا".
و�سبق ان �أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين
ع��ودة � 89أ�سرة نازحة بواقع  393ف��ردًا من
خميمات حمور اخلازر� ،إىل مناطقهم الأ�صلية
يف حمافظة نينوى.

وبح�سب وزارة ال�ه�ج��رة وامل �ه �ج��ري��ن ،ف ��إن
العائدين �سيح�صلون على م�ساعدات غذائية
ملدة عام يف مناطقهم الأ�صلية ،كما �سيح�صلون
على ب��دل من ال��وزارة ،كما ت�ؤكد ال��وزارة �أن
النازحني يعودون �إىل ديارهم "طواعية".
وتد�شن الوزارة خطة العادة جميع النازحني
واف�� ��راغ امل �خ �ي �م��ات وه ��و اج � ��راء ت�ع��ار��ض��ه
مفو�ضية حقوق االن�سان كونه يتعار�ض مع
مبد�أ "العودة الطوعية".

2

سياسة

العدد ( )4814ال�سنة الثامنة ع�شرة  -اخلمي�س ( )19ت�شرين الثاين 2020
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

مفاو�ضات مرتقبة بين بغداد و�أربيل لتحديد كميات النفط الم�صدرة

قر�ضا ً
م�ست�شار حكومي:موازنة  2021تق�شفية وتت�ضمن ً
ثالثا لتمويل الرواتب
 بغداد /املدى

م ��ن املتوق ��ع �أن تر�س ��ل وزارة املالي ��ة
م�س ��ودة قان ��ون موازن ��ة � 2021إىل
جمل�س الوزراء يف غ�ض ��ون الأ�سبوعني
املقبل�ي�ن ،الت ��ي �س ��تكون "تق�ش ��فية"
ومقت�ص ��رة على ت�أمني رواتب املوظفني
واملتقاعدين والرعاية االجتماعية.
و�أدرجت وزارة املالية بندا يف امل�س ��ودة
يتي ��ح للحكومة االقرتا�ض ،بهدف ت�أمني
النفقات الت�شغيلية ،ول�سد عجز املوازنة
املرج ��ح �أن يك ��ون كب�ي�را ب�س ��بب تدين
�أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية.
وكان اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي نبي ��ل
املر�س ��ومي ق ��د رج ��ح �أن موازن ��ة العام
املقبل �ستكون ع�سرية ،و�أن ي�صل العجز
فيه ��ا �إىل م�س ��توى  70تريلي ��ون دين ��ار
�أو �أكرث والذي �س ��يمول م ��ن االقرتا�ض
الداخلي واخلارجي.
وقب ��ل يوم تقريبا وجه ��ت اللجنة املالية
النيابي ��ة كتابا م�س ��تعجال �إىل احلكومة
تطالبه ��ا بالإ�س ��راع يف اجن ��از م�س ��ودة
قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة و�إر�س ��اله
للربملان.
ويق ��ول مظهر حممد �ص ��الح ،امل�ست�ش ��ار
امل ��ايل لرئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء يف
ت�صريح لـ(املدى) �إن "وزارة املالية على
و�شك االنتهاء من تقدمي م�سودة م�شروع
قان ��ون املوازن ��ة االحتادية لع ��ام 2021
�إىل جمل�س الوزراء لإقراره" ،مبينا �أنها
"�س ��تكون خمت�صرة بعد �ضغط وتقليل
نفقاتها ،وتعظيم وارداتها".
ويتوق ��ع امل�ست�ش ��ار احلكوم ��ي �أن
"املوازن ��ة االحتادي ��ة للع ��ام املقب ��ل
�ست�ص ��ل �إىل جمل�س الوزراء يف غ�ضون
الأ�سبوعني املقبلني �أي قبل نهاية ال�شهر
اجل ��اري" ،م�ض ��يفا �أنه ��ا "احت�س ��بت
�س ��عر بيع برميل النفط ب�ي�ن � 40إىل 43
دوالرا".
وب�س ��بب قلة ال�سيولة وانخفا�ض �أ�سعار
النف ��ط يف الأ�س ��واق العاملي ��ة �س ��تكون

اجتماع برملاين
بح�ضور وزير
املالية  ..ار�شيف
موازن ��ة الع ��ام املقب ��ل ت�ش ��غيلية فق ��ط،
لت�أم�ي�ن النفق ��ات ال�ض ��رورية ،كروات ��ب
املوظف�ي�ن واملتقاعدي ��ن والرعاي ��ة
االجتماعي ��ة ،والقط ��اع ال�ص ��حي،
والبطاقة التموينية.
ومل تق ��ر احلكومة قانون املوازنة املالية
للعام اجلاري  2020حتى الآن ،ب�س ��بب

�أزم ��ة االحتجاجات التي اجتاحت البالد
من ��ذ ت�ش ��رين الأول  2019و�أطاح ��ت
باحلكومة ال�س ��ابقة برئا�س ��ة ع ��ادل عبد
امله ��دي .وواجه ��ت احلكوم ��ة احلالي ��ة
برئا�سة م�صطفى الكاظمي �صعوبات يف
�إعداد م�ش ��روع املوازن ��ة يف وقت يعاين
فيه البلد �أزمة مالية خانقة.

�صالح الدين تعلن اعتقال  28مطلو ًبا
بينهم دواع�ش ..و� 5ألوية ت�صل احلدود
الغربية
 بغداد /المدى
�أعلنت وكالة اال�ستخبارات التابعة ل��وزارة الداخلية،
ام�س ،القب�ض على  28مطلوبا بينهم ثمانية �إرهابيين
ف��ي ��ص�لاح ال��دي��ن .وذك ��رت ال��وك��ال��ة ف��ي ب�ي��ان تلقت
(المدى) ن�سخة منه� ،أن "مفارزها المتمثلة بمديرية
ا�ستخبارات �صالح الدين في وزارة الداخلية تمكنت
من �إلقاء القب�ض على ثمانية �إرهابيين من بينهم امر�أة،
بمناطق متفرقة من محافظة �صالح الدين مطلوبين
وفق �أحكام المادة � 4إرهاب النتمائهم لداع�ش".
و�أ� �ض��اف البيان� ،أن��ه "من خ�لال التحقيقات الأول�ي��ة
معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك الع�صابات الإجرامية
وا�شتراكهم بعدة عمليات �إرهابية �ضد القوات الأمنية
والمواطنين قبل عمليات التحرير".
و�أ��ش��ارت الوكالة بح�سب البيان ،الى �أن��ه "تم تدوين
�أقوالهم وت�سليمهم �إل��ى جهات الطلب بموجب و�صل
ت�سلُّم �أ�صولي".
وف��ي �سياق مت�صل ،اعلنت وك��ال��ة وزارة الداخلية
ل�ش�ؤون ال�شرطة ،في بيان ،تلقت (المدى) ن�سخة منه،
�أن "مديرية �شرطة محافظة �صالح الدين والمن�ش�آت
نفذت حملة تفتي�ش وا�سعة لتنفيذ �أوامر القب�ض وح�سم
الق�ضايا التحقيقية وتمكنت من �إلقاء القب�ض على 20
متهمًا بمواد قانونية مختلفة".
و�أ�ضاف البيان� ،أن "ق�سم �شرطة تكريت �ألقى القب�ض
على  5متهمين وفق المادة  413من قانون العقوبات،
فيما �ألقى ق�سم �شرطة الطوز القب�ض على متهم وفق
المادة  ."456وتابع البيان� ،أن "ق�سم �شرطة الدجيل
�ألقى القب�ض على  6متهمين وف��ق ال�م��ادة  ،240فيما
اعتقل متهم من قبل ق�سم �شرطة بلد وفق الماده ،59
ف�ضلاً عن  7متهمين من قبل ق�سم �شرطة �سامراء".
من جهتها� ،أعلنت القيادة الع�سكرية الم�شتركة ،تحرك
لواءين من ال�شرطة االتحادية من كركوك �إلى نينوى
باتجاه الحدود العراقية ال�سورية ،وذلك ل�سد الثغرات
الأمنية على الحدود.
وجاء في بيان للقيادة الم�شتركة ان "مهمة كال اللواءين
�ستكون م�سك ال�شريط ال �ح��دودي على ك��ام��ل ح��دود
نينوى الإداري� ��ة المقابلة للجانب ال���س��وري ب�شكل
ح�صري� ،شمالي العراق".

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

لجنة برلمانية من مختلف الكتل تراقب المنافذ ميدان ًيا

احلكومة تبا�شر ب�إجراءات �إغالق املعابر غري الر�سمية

 بغداد /املدى
�أعلن ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�ش�ت�ركة� ،أم� ��س
االربع ��اء� ،إعداد خطة ت�ش ��اورية م ��ع عدد من
ال ��وزارات لإغ�ل�اق املناف ��ذ احلدودي ��ة غ�ي�ر
الر�سمية .وقال املتحدث با�سم القيادة اللواء
حت�س�ي�ن اخلفاجي �إن "قيادة العمليات ت�ض ��ع
خطة بالت�شاور مع الوزارات الأمنية والقوات
الأمني ��ة ،لغر�ض �إغ�ل�اق �أي منفذ غري قانوين
وفق ��ا لتوجيه القائد العام للقوات امل�س ��لحة"،
الفت ��ا �إىل �أن "احل�ش ��د ال�ش ��عبي �س ��تكون ل ��ه
جه ��ود يف ه ��ذا الأم ��ر م ��ن �أجل احلف ��اظ على
�أمن تلك املنافذ الر�سمية و�إغالق غري الر�سمية
منها".
وب�ش� ��أن منافذ الإقليم �أو�ض ��ح اخلفاجي� ،أنها
"خا�ض ��عة للد�س ��تور وم ��ن واج ��ب حكومتي
بغداد و�أربيل التن�س ��يق بهذا ال�ص ��دد" ،مبينا
�أن "قي ��ادة العملي ��ات ب ��د�أت ب�إع ��داد اخلط ��ط
والدرا�س ��ة وتقدي ��ر وتقيي ��م املوق ��ف من قبل
قادة القوات امل�سلحة".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي قد
وج ��ه العملي ��ات امل�ش�ت�ركة بغل ��ق املعابر غري
الر�س ��مية لإيقاف عمليات التهريب والإ�ضرار
باالقت�صاد الوطني وحماية املنتج املحلي.
بدورها� ،أكدت جلنة الأم ��ن والدفاع النيابية،
ت�ش ��كيل جلان م�ش�ت�ركة م ��ع خمتل ��ف اللجان
املعنية خالل الأ�سابيع املقبلة ،للقيام بزيارات
ميدانية �إىل املنافذ احلدودية.
وقال ع�ضو اللجنة بدر الزيادي �إن "جلا ًنا غري
جلنة الأم ��ن والدف ��اع زارت املنافذ احلدودية
وقدمت تفا�ص ��يل ب�ش� ��أن وجود �ش ��بهات ف�ساد
فيه ��ا ،وو�ص ��ل �إىل جلنة الأمن والدفاع ق�س ��م
م ��ن التقاري ��ر الت ��ي �أر�س ��لت �إىل احلكوم ��ة،
ومت االط�ل�اع عليه ��ا وت�ش ��كيل اللج ��ان ،لك ��ن
ب�س ��بب ظ ��روف جمل� ��س الن ��واب ،والقوانني
املهمة ،وامل�ش ��اكل املوجودة ،مل تذهب اللجان
للمنافذ" ،م�ش ��ددا على "�ض ��رورة تغي�ي�ر �آلية
عم ��ل املناف ��ذ القدمي ��ة وا�س ��تبدالها �إلكرتونيًا
لل�سيطرة عليها".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "خ�ل�ال الأ�س ��ابيع املقبل ��ة
�ست�ش ��كل جلان م�ش�ت�ركة من الأم ��ن والدفاع،
والنزاهة ،واخلدمات ،وجميع اللجان املعنية

وتزامنت هذه الخطوة مع دفع ثالثة �ألوية من قوات
ال��رد ال�سريع التابعة ل ��وزارة الداخلية �إل��ى الحدود
العراقية ال�سورية لجهة محافظة الأنبار ،غربي البالد.
وع��زت لجنة الأم��ن وال��دف��اع في البرلمان الدفع بهذه
التعزيزات �إلى الحدود العراقية ال�سورية �إلى �سببين،
الأول :المعلومات حول ان�سحاب المزيد من القوات
الأمريكية والتحالف الدولي من العراق والتي كان جزء
مهم منها يدعم مهمة القوات العراقية في مراقبة الحدود
مع �سوريا .وبالتالي هناك خ�شية من وق��وع ثغرات
خطيرة.
وال�سبب الثاني ه��و :االتفاق ال�سوري العراقي على
زيادة التن�سيق الأمني بينهما ل�ضبط الحدود الم�شتركة
ف��ي م��واج�ه��ة تنظيم داع����ش الإره��اب��ي المحظور في
رو�سيا ودول �أخرى.
الى ذلك ،نفى نائب قائد الح�شد الع�شائري في الأنبار،
�أحمد البيالوي ،وجود تنظيم �شبابي بعنوان "جماعات
الت�صفية" ،يهدد �أم��ن المحافظة ،مبينا �أن المحافظة
ت�شهد و�ضعا �أمنيا م�ستقرا جدا.
وق��ال البيالوي �إن "الأجهزة الأمنية واال�ستخبارية
ت�سيطر على جميع مناطق محافظة الأنبار وال توجد
�أي مجموعة �أو تنظيم يهدد �أم��ن المحافظة اطالقا".
وا��ض��اف �أن "هنالك جهات �سيا�سية تريد النيل من
المحافظة عبر بث هكذا اخبار".
م��ن جهته �أك��د قائممقام ق�ضاء هيت ،مهند زب��ار� ،أن
االجهزة الأمنية في محافظة الأنبار تتابع عن كثب �أي
جهة �أو خلية تحاول النيل من اال�ستقرار الكبير الذي
ت�شهده الأن �ب��ار .وق��ال زب��ار �إن "الحديث ع��ن وج��ود
مجموعة با�سم (ج�م��اع��ات الت�صفية) ،يقع ف��ي اط��ار
الخالفات ال�سيا�سية التي تحاول زعزعة �أمن محافظة
الأنبار" .وكان ال�سيا�سي الم�ستقل ،عزت ال�شابندر ،قد
حذر من ظهور جماعة جديدة في المناطق الغربية تحت
ا�سم (جماعات الت�صفية).
وق��ال ال�شابندر ف��ي تغريدة عبر من�صته بـ(تويتر):
"ادعو رئي�س الوزراء وكافة القيادات الأمنية �إلى تحمل
م�س�ؤولية المتابعة والتدقيق في ا�شارات مهمة لتنامي
تنظيم �شبابي تحت عنوان (جماعات الت�صفية) ،في
المنطقة الغربية وي�شرف عليه ،م�س�ؤولون في مواقع
ح�سا�سة".
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ويلف ��ت �ص ��الح �إىل �أن "العج ��ز امل ��ايل
املتوق ��ع ه ��و نتيج ��ة الظ ��روف املالي ��ة
والأزمة الت ��ي نعاين منها .وزارة املالية
�س ��تدرج بن ��دا القرتا�ض ثالث ل�س ��د هذا
العجز" ،الفتا �إىل �أن "املوازنة �س ��ت�ؤمن
رواتب املوظف�ي�ن واملتقاعدين والرعاية
االجتماعي ��ة وبع� ��ض م ��ن امل�ش ��اريع

اال�ستثمارية".
وكان جمل�س النواب قد اقر يف اال�سبوع
املا�ض ��ي القان ��ون الث ��اين لالقرتا� ��ض
الداخلي واخلارجي بقيمة  12تريليون
دين ��ار ( 10مليارات دوالر) ،يف م�س ��عى
لإنهاء �أزمة ت�أخر �صرف رواتب موظفي
الدولة امل�س ��تمرة ،بعدما �ش ��رع يف �شهر

حزيران قانون االقرتا� ��ض االول بقيمة
 20تريليون دينار.
كان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د ق ��رر يف وقت
�سابق ت�ش ��كيل خلية الطوارئ للإ�صالح
امل ��ايل ،تت ��وىل �ض ��مان توفري ال�س ��يولة
املالي ��ة واتخ ��اذ الق ��رارات اخلا�ص ��ة
بالإ�ص�ل�اح امل ��ايل م ��ن خ�ل�ال تر�ش ��يد

الإنف ��اق وتعظي ��م امل ��وارد و�إ�ص�ل�اح
امل�ؤ�س�سات املالية ،وو�ضع خطط متويل
مل�ش ��اريع الإعمار والتنمية واال�ستثمار،
مب ��ا يف ذلك موارد و�آلي ��ات التمويل من
خارج الإنفاق احلكومي.
وي�ؤكد امل�ست�ش ��ار احلكومي �أن "الفرتة
املقبلة �ست�ش ��هد مفاو�ضات بني احلكومة
االحتادي ��ة و�إقلي ��م كرد�س ��تان لالتف ��اق
على حتدي ��د كميات النفط امل�ص ��درة من
حق ��ول الإقلي ��م لت�ض ��مينها يف املوازن ��ة
االحتادي ��ة" ،مرجح ��ا �أن "يكون االتفاق
النفط ��ي ال�س ��ابق �س ��اري املفع ��ول يف
املوازنة املقبلة".
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ك�ش ��فت يف عدده ��ا
ال�صادر� 2020 /11/17أن وفد حكومة
�إقلي ��م كرد�س ��تان �س ��يكون يف بغ ��داد
منت�ص ��ف الأ�س ��بوع املقب ��ل ،و�أن زيارته
مرتبط ��ة مبناق�ش ��ة ح�ص ��ة الإقلي ��م يف
موازنة .2021
من جانبه ،ي�ؤكد �ش�ي�روان مريزا ،ع�ضو
اللجن ��ة املالية النيابي ��ة �أن "وزير املالية
عل ��ي ع�ل�اوي تعه ��د �إىل اللجن ��ة املالي ��ة
النيابي ��ة يف االجتم ��اع ال ��ذي عق ��د م ��ع
رئي�س جمل� ��س الوزراء ب�إر�س ��ال قانون
املوازن ��ة االحتادي ��ة يف نهاي ��ة ال�ش ��هر
اجلاري �أو بداية ال�شهر املقبل".
وكان رئي� ��س جمل�س الوزراء م�ص ��طفى
الكاظم ��ي التق ��ى ب�أع�ض ��اء يف اللجن ��ة
املالية النيابية اال�س ��بوع املا�ض ��ي الذي
اك ��د �أن هن ��اك تفاهم ��ات م�ش�ت�ركة ب�ي�ن
احلكوم ��ة واللجنة املالي ��ة تقود �إىل حل
�أزم ��ة الرواتب ،حم ��ذ ًرا م ��ن �أن البع�ض
ح ��اول ا�س ��تخدام ورق ��ة �أزمة ال�س ��يولة
�سيا�سيًا.
يك�ش ��ف م�ي�رزا يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى)
�أن اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة وجه ��ت
كتاب ��ا ر�س ��ميا �إىل وزارة املالي ��ة تطل ��ب
في ��ه الإ�س ��راع ب�إر�س ��ال م�ش ��روع قانون
املوازنة االحتادية" ،م�ض ��يفا �أن "وزارة
املالي ��ة واللج ��ان املعني ��ة مازال ��ت تعمل
على �إعدادها".
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بهذا ال�ش� ��أن ،للقيام بزيارات ميدانية للمنافذ،
واالطالع على الو�ضع هناك".
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل ،قال النائ ��ب يف الربملان
�أحمد الكناين ان القوى ال�سيا�س ��ية و�إن كانت
تختلف م ��ع حكومة م�ص ��طفى الكاظمي ،تريد
�أن تك ��ون هن ��اك �س ��يطرة للدولة عل ��ى املنافذ
احلدودية لأنها تعترب موردا مهما للبالد يقابل
الإيرادات النفطية.
و�أ�ض ��اف ع�ض ��و جمل�س النواب �أنه :لن تكون
هناك �أي م�ش ��كلة �سيا�س ��ية جراء هذا الإجراء
احلكومي ،وم ��ن جانبنا ن�ؤك ��د ت�أييدنا توجه
احلكوم ��ة نح ��و ال�س ��يطرة عل ��ى تل ��ك املناف ��ذ
احلدودية مع �أي طرف من الأطراف املجاورة
للع ��راق ،فلو متت ال�س ��يطرة على تل ��ك املنافذ
وحما�ص ��رة الف�س ��اد امل�ست�ش ��ري فيها �ستكون
هناك موارد كبرية تت�سم باال�ستمرارية.
وتابع ع�ض ��و الربملان� :إن كان ��ت هناك بع�ض
الق ��وى ال�سيا�س ��ية م�س ��تفيدة من تل ��ك املنافذ
�س ��تكون يف حال ��ة م ��ن احل ��رج �أمام ال�ش ��عب
العراقي ،لأننا الي ��وم نعتمد على �أكرث من 90
يف املئة على ال�ص ��ادرات النفطي ��ة ،واجلميع
يعل ��م م ��ا يح ��دث يف �أ�س ��عار النف ��ط يف تل ��ك
املرحلة ،لذا كان البد م ��ن التوجه نحو موارد
�أخ ��رى لتموي ��ل االقت�ص ��اد ،وعندما ت�س ��يطر

احلكوم ��ة عل ��ى تل ��ك املناف ��ذ وتغل ��ق املناف ��ذ
غري الر�س ��مية وت�س ��يطر على خروج ودخول
الب�ض ��ائع �سيكون لهذا الأمر مردود اقت�صادي
كب�ي�ر .وحول ق ��درة احلكومة على ال�س ��يطرة
عل ��ى تل ��ك املنافذ واملعاب ��ر غري الر�س ��مية قال
الكناين� ،إن امل�ش ��كلة الرئي�س ��ة لي�ست يف تلك
املعابر واملنافذ غري الر�س ��مية ،لكن اخلطورة
تكم ��ن يف وج ��ود بع� ��ض الفا�س ��دين حتى يف
املنافذ الر�س ��مية وتلك هي الق�ض ��ية الرئي�س ��ة
الت ��ي يج ��ب حما�ص ��رتها وحماول ��ة الق�ض ��اء
عليها لت�صحيح الأو�ضاع.
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال اخلب�ي�ر الع�س ��كري
وال�سرتاتيجي اللواء ماجد القي�سي� ،إن :قرار
احلكومة بال�سيطرة على املنافذ احلدودية مع
�إيران قد يت�س ��بب يف �أزمة داخلية وخارجية،
حي ��ث هناك الكث�ي�ر من املعابر غري الر�س ��مية
عل ��ى احل ��دود الطويلة ج ��دا مع �إي ��ران ،فمنذ
الع ��ام  2003هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن املناف ��ذ غري
الر�س ��مية يتم ا�س ��تخدامها للتهري ��ب والتنقل
عرب احلدود بني البلدين� ،أما املعابر الر�سمية
فه ��ي معروفة وحمددة وقد ق ��ام الكاظمي قبل
فرتة باتخاذ خطوات من �أجل ال�س ��يطرة على
املعابر الر�سمية.
و�أ�ضاف :الآن جاء دور املعابر غري الر�سمية،
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وه ��ذا الأم ��ر ميك ��ن �أن يت�س ��بب يف احت ��كاك
وقد ي�ص ��ل �إىل احت ��كاك �أمن ��ي يف الداخل مع
اجلماعات التي ت�ستخدم تلك املعابر.
و�أك ��د اخلبري �أن ال�س ��يطرة عل ��ى احلدود هي
خط ��وة مهم ��ة جدا لت�أم�ي�ن اجلبه ��ة الداخلية،
عندم ��ا تكون احلدود غري خا�ض ��عة ل�س ��يطرة
الدول ��ة �س ��وف تك ��ون هن ��اك العدي ��د م ��ن
الق�ض ��ايا التي ت�ؤثر على الأمن القومي وعلى
م�ستويات �أخرى ،لأن تلك املعابر ت�ستخدم يف
تهريب الب�ضائع والق�ض ��ايا الأخرى املمنوعة
التي ت�ؤثر على الداخل.
و�أ�ض ��اف قائال :ويف احلقيقة متتلك احلكومة
الق ��درات الت ��ي متكنه ��ا م ��ن حماي ��ة احل ��دود
العراقي ��ة م ��ن �أجه ��زة �أمني ��ة وع�س ��كرية ،كما
ميكن �إعادة النظر يف تلك الق�ض ��ية ومراجعة
اخلط ��ط ال�س�ت�راتيجية الأمنية والع�س ��كرية،
و�إع ��ادة اجلي� ��ش �إىل دوره احلقيق ��ي بحماية
احل ��دود يف مواجه ��ة التهدي ��دات اخلارجي ��ة
والت ��ي ال تقت�ص ��ر فق ��ط عل ��ى التهدي ��دات
امل�سلحة� ،إمنا ت�شمل عمليات العبور جلماعات
�أو جمموع ��ات والقيام بعمليات التهريب التي
ت�ؤثر على الأمن الوطني العراقي.
وا�س ��تبعد اخلب�ي�ر �أن تكون هن ��اك عالقة بني
فت ��ح املعاب ��ر م ��ع ال�س ��عودية ودول اجل ��وار
العرب ��ي وغل ��ق املعاب ��ر غ�ي�ر الر�س ��مية م ��ع
�إيران ،م�ش�ي�را �إىل �أن ق�ض ��ية فت ��ح املعابر مع
ال�س ��عودية لي�س ��ت جديدة ،لكنه ��ا طرحت يف
عه ��د حكومة حيدر العبادي وعادل عبد املهدي
ولكن مل يتم تفعيلها.
و�أ�ض ��اف �أن �إعالن فتح مع�ب�ر عرعر للتجارة
ما بني العراق وال�س ��عودية لي�س قرار حكومة
الكاظم ��ي ،حي ��ث �أن االنفت ��اح عل ��ى اجل ��وار
العربي �ض ��روري جدا لت�أمني العمق العربي،
ل ��ذا يجب عل ��ى الع ��رب �أن يقوم ��وا بخطوات
�أك�ث�ر فعالي ��ة وج ��ر�أة تتنا�س ��ب م ��ع املرحل ��ة
املقبل ��ة ،خ�صو�ص ��ا و�أن الرئي� ��س الأمريك ��ي
دونال ��د ترام ��ب ق ��د ي�س ��لم ال�س ��لطة �إىل خلفه
ج ��و بايدن بع ��د  60يوما ،وخ�ل�ال تلك الفرتة
قد يتخذ خطوات �أو قرارات مت�سرعة لإحراج
بايدن �أو خللق و�ض ��ع خط ��ر جدا يف املنطقة،
ل ��ذا على الدول العربي ��ة التفكري جديا يف هذا
املو�ضوع.
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سياسة

جماعات الكاتيو�شا هاجمت اخل�ضراء ر ًدا
على اعتقال  3من �أفرادها

 بغداد /تميم الح�سن
بعد � 24س ��اعة من اعتق ��ال مجموعة من
ف�ص ��يل م�س ��لح ف ��ي غربي بغ ��داد اعلنت
المجموعة نف�س ��ها ا�س ��تهداف ال�س ��فارة
االميركي ��ة ف ��ي العا�ص ��مة ب�ص ��واريخ
كاتيو�ش ��ا .وتبنت "ا�ص ��حاب الكهف" -
وه ��ي جماعة "�ش ��بحية" تطرح نف�س ��ها
كمقاومة -الهج ��وم االول من نوعه على
المنطق ��ة الخ�ض ��راء ،بع ��د هدن ��ة دامت
نح ��و �ش ��هر .وق ��ال م�ص ��در امن ��ي مطلع
لـ(الم ��دى) ان "القوات االمني ��ة اعتقلت
ي ��وم االثنين 3 ،م ��ن جماع ��ة الكهف في
منطقة بين بغداد والفلوجة".
وكان ��ت القي ��ادة الع�س ��كرية ق ��د اعلن ��ت
مطل ��ع ت�ش ��رين االول الما�ض ��ي ،اعتقال
عدد من "مطلقي ال�ص ��واريخ" ،ووعدت
حينها بك�شف اال�سماء على الر�أي العام،
لكن هذا لم يحدث حتى االن.
وتنت�ش ��ر ف ��ي النواح ��ي بين العا�ص ��مة
واالنبار ع ��دد من الجماعات الم�س ��لحة،
التي �ش ��اركت في عملي ��ات التحرير عام
 ،2016وا�س ��تمرت في فر�ض �س ��يطرتها
هن ��اك .وبع ��د ي ��وم م ��ن االعتق ��ال الذي
جرى ب�إنزال جوي ،بح�س ��ب الم�ص ��در،
�س ��قطت � 7ص ��واريخ ف ��ي الخ�ض ��راء
ومناط ��ق اخ ��رى تبعد ع ��دة كيلومترات
عن المنطقة الحكومية .و�ألمح الف�ص ��يل
الم�س ��لح ،بالهجوم على قاعدة الحبانية
الع�س ��كرية ردًا عل ��ى اعتق ��ال عنا�ص ��ره.
وق ��ال ف ��ي بيان ��ات ان القاع ��دة "قريب ��ة
جدا" منه.
في �أول ظهور
وظهرت ا�ص ��حاب الكه ��ف ،لأول مرة في
ني�س ��ان الما�ض ��ي ،حين اعلنت عن نيتها
ا�ستهداف ارتال الدعم اللوج�ستي التابع
لقوات التحالف.
وكان ا�س ��تهداف االرتال ،والتي يقودها
في العادة عراقيون ،تحوال جديدا حينها
في العمليات �ض ��د الق ��وات االجنبية في
العراق .وقالت خلي ��ة الإعالم الأمني �إن
�أربعة �ص ��واريخ �س ��قطت "ف ��ي المنطقة
الخ�ضراء ،وال�صواريخ الثالثة الأخرى
�س ��قطت خارجه ��ا" ،احده ��ا �س ��قط عن ��د
ب ��اب حديق ��ة ال ��زوراء ،والثان ��ي ق ��رب
مدين ��ة الطب (تبعد  10كم ع ��ن المنطقة
الخ�ضراء) ،والثالث انفجر في الجو.
وكان ��ت مقاط ��ع فيدي ��و ن�ش ��رت عل ��ى
مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي ،اظهرت ما
قالت ان ��ه منظومة "�س ��يرام" الأميركية
الموجودة في ال�سفارة في بغداد ،تعالج
بع�ض االهداف.
وحدد بيان خلية االعالم منطقة انطالق

م ��ن الملي�ش ��يات ال تري ��دان ان�س ��حاب
الق ��وات االمريكي ��ة م ��ن الع ��راق ،واال
لماذا يتم �ض ��رب ال�س ��فارة ع�ش ��ية اعالن
االن�س ��حاب" .و�أعلن ��ت وزارة الدف ��اع
الأمريكي ��ة ي ��وم الثالث ��اء ،ع ��ن �س ��حب
 2000جن ��دي م ��ن �أفغان�س ��تان و500
من العراق ،قبل رحي ��ل الرئي�س الحالي
دونالد ترامب عن البيت االبي�ض.
وا�ض ��اف العان ��ي ان من م�ص ��لحة ايران
بق ��اء تل ��ك الق ��وات ليحق ��ق له ��ا فوائ ��د
عدي ��دة ،منه ��ا - 1 :م ��ن جه ��ة �س ��تكون
لطهران ورقة �ضغط عالية الفائدة بجعل
الق ��وات االميركية وم�ص ��الحها بما فيها
�سفارتها هي ا�ش ��به برهائن ت�ستطيع ان
تطالها يد ايران وميلي�شياتها.
 -2وجود القوات االمريكية في العراق
هو اه ��م م�س ��وغ لبق ��اء "الميلي�ش ��يات"
وتو�س ��عها وازدياد وح�ش ��يتها كما وانه
يق ��دم لطه ��ران مب ��ررات تمدده ��ا ف ��ي
المنطقة تحت �ستار مواجهة "اال�ستكبار
العالمي المزيفة".
واك ��دت وزارة الخارجي ��ة العراقي ��ة،
ام� ��س ف ��ي ت�ص ��ريح للوكالة الر�س ��مية،
ان الق ��وات االمريكي ��ة التي �س ��تبقى في
العراق ،بعد ان�سحاب  500جندي "غير
قتالية" ،م�ش ��يرا الى ا�س ��تمرار التعاون
مع وا�ش ��نطن في مجال "اال�ستخبارات"
و"التدريب".

من�صة الطالق
ال�صواريخ ..
ار�شيف
ال�ص ��واريخ "م ��ن �ش ��ارع ال�ض ��غط ف ��ي
ح ��ي الأمي ��ن الثاني ��ة ،وقد �أ�س ��فرت عن
ا�ست�ش ��هاد طفل ��ة و�إ�ص ��ابة � 5أ�ش ��خا�ص
جميعهم م ��ن المدنيي ��ن" .وه ��ذه المرة
الثاني ��ة ال ��ذي تت�س ��بب فيه ال�ص ��واريخ
بمقت ��ل مدنيي ��ن ،حي ��ث كان الهج ��وم
االخي ��ر عل ��ى الر�ض ��وانية نهاي ��ة ايلول
الما�ض ��ي ،قد ا�س ��فر عن مقت ��ل وجرح 7
ا�ش ��خا�ص من عائلة واحدة .ودانت عدد
من القوى ال�ش ��يعية حينه ��ا ما جرى في
الر�ض ��وانية ،واعتبرت ��ه "خلط اوراق"
و"ال�ص ��اق ته ��م بالمقاوم ��ة" ،وه ��و م ��ا

تحدثت به كتائب حزب الله هذه المرة.
بعد االنتخابات الأمريكية
و�أكدت الكتائب� ،أم�س� ،أن عملية الق�صف
التي ا�س ��تهدفت ال�س ��فارة الأميركية في
بغداد "تدل �إما عل ��ى الجهل والغباء� ،أو
على العمال ��ة للرئي� ��س الأميركي دونالد
ترامب وفريقه".
واعتب ��رت �أن "عملي ��ة ق�ص ��ف ال�س ��فارة
ج ��اءت للتغطي ��ة عل ��ى خ�س ��ارة ترام ��ب
لالنتخاب ��ات م ��ن خ�ل�ال ت�ص ��دير �أزماته
الداخلي ��ة ومحاولة جعل ��ه جنرال حرب

للتغطية على ف�شله".
ب ��دوره ،يق ��ول مث ��ال االلو�س ��ي ،وه ��و
نائب �س ��ابق لـ(المدى) ان "الهجوم جاء
بعد انته ��اء الهدنة الت ��ي عقدها الرئي�س
الأمريك ��ي ترام ��ب م ��ع الف�ص ��ائل حت ��ى
يتمكن من اكمال االنتخابات االميركية".
وانتهت االنتخابات االمريكية منذ نحو
ا�س ��بوعين ،لك ��ن النتائ ��ج الر�س ��مية ل ��م
تظهر حتى االن ،رغم ان و�سائل االعالم
اعلنت في وقت �سابق فوز مناف�سه جون
بايدن.
وتاب ��ع االلو�س ��ي ،ان "اي ��ران تح ��اول

اي�ص ��ال ر�س ��ائل عبر تلك الهجمات بانها
الجهة المخولة بالتفاو�ض مع وا�شنطن
ولي�س ��ت الحكوم ��ة العراقي ��ة" ،ف ��ي
ا�شارة الى ان الف�ص ��ائل الم�سلحة تابعة
لطهران.
وتزام ��ن الهج ��وم بع ��د وقت ق�ص ��ير من
ات�ص ��ال بين رئي� ��س الوزراء م�ص ��طفى
الكاظم ��ي ،ووزير الخارجي ��ة الأمريكي
ماي ��ك بومبي ��و ،ناق� ��ش الطرف ��ان في ��ه
العالق ��ات الثنائي ��ة ،بح�س ��ب بي ��ان
للحكومة العراقية.

التحالف الدويل يعزي ال�ضحايا :خارجون عن القانون يقتلون العراقيني
 بغداد /المدى
تق ��دم التحال ��ف الدول ��ي بالع ��زاء لأ�س ��ر
المت�ض ��ررين م ��ن الق�ص ��ف ال ��ذي ط ��ال
المنطق ��ة الخ�ض ��راء وبع� ��ض مناط ��ق
بغ ��داد ليلة االربع ��اء ،وا�ص� � ًفا الجماعات

التي تقت ��ل "العراقيي ��ن" بـ"الخارجة عن
القانون".
وقال المتحدث با�سم عملية العزم ال�صلب
التابع ��ة للتحال ��ف الدولي واي ��ن ماروتو
في تغريدة له على من�صة (تويتر) :نر�سل
تعازينا للمت�ضررين من هجوم بغداد.

و�أ�ض ��اف :ه ��ذا مث ��ال �آخ ��ر عل ��ى قي ��ام
الجماع ��ات الخارج ��ة على القان ��ون بقتل
�إخوانهم العراقيين و�إلحاق ال�ض ��رر بمن
ي�سعون �إلى ال�سالم.
وتابع :نوا�ص ��ل دعم الحكوم ��ة العراقية،
بن ��ا ًء عل ��ى طلبه ��م ،ف ��ي ال�س ��عي لتحقيق

اال�ستقرار والأمن في العراق.
وفي وقت �س ��ابق نف ��ى التحال ��ف الدولي
�أن يكون الق�ص ��ف الذي ا�ستهدف المنطقة
الخ�ضراء م�ساء الثالثاء قد �أوقع �إ�صابات
في �ص ��فوفه ،م�ؤك� �دًا �أنه ا�س ��تهدف قاعدة
عراقية.

ً
خمططا �أن ي�صل االنتاج �إىل  7مليون برميل يوم ًيا يف 2025
كان

موقع �أمريكي :معرقالت الف�ساد والع�شائر حتجمان قطاع النفط يف العراق

 ترجمة /حامد �أحمد
�أ�ش ��ار الخبير االقت�ص ��ادي الدولي �سايمون
واتكنز ،الى ان ا�س ��تعدادات العراق العملية
لتحقي ��ق هدف ��ه المر�س ��وم بالو�ص ��ول ال ��ى
معدل انت ��اج  7مليون برميل باليوم بحلول
الع ��ام  2025قد طرح مرة اخرى اال�س ��بوع
الما�ض ��ي م ��ع ت�ص ��ريحات من قبل �ش ��ركتي
نف ��ط عالميتي ��ن تعمالن عل ��ى تطوير حقلي
الرميلة والغراف ا�ش ��ارا فيها الى ان تحقيق
انت ��اج اعلى من خالل اعم ��ال التطوير التي
يقومان بها ال تجري بان�سيابية كما قد يبدو
االمر عليه .
ويقول الخبير واتكن ��ز انه برغم ان العراق
كان م ��ن الممكن ان ي�ص ��ل انتاج ��ه االن الى
 9ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم عل ��ى االق ��ل ،او

م�صلحة طهران
واعتبر ظافر العاني النائب في البرلمان،
ان توقي ��ت خ ��رق الهدن ��ة م ��ع اع�ل�ان
وا�ش ��نطن �س ��حب الق ��وات م ��ن العراق،
"ي�ضر بم�صلحة طهران والملي�شيات".
وكان ��ت كتائب حزب الل ��ه ،اعلنت مطلع
اال�س ��بوع الثان ��ي م ��ن ت�ش ��رين االول
الما�ض ��ي ،بانها لن ت�س ��تهدف ال�س ��فارة
الأمريكي ��ة �ش ��رط �أن تعل ��ن وا�ش ��نطن
�س ��حب كل قواته ��ا بحلول نهاي ��ة العام.
ويق ��ول النائ ��ب العان ��ي لـ(الم ��دى) بان
لي�س لديه �ش ��ك ف ��ي ان "ايران وتوابعها

حت ��ى ال ��ى  12ملي ��ون برمي ��ل ،ل ��و ل ��م يكن
االم ��ر متعلقا بعوائق اال�س ��تثمار ومعوقات
البنى التحتية المالزمة الناجمة عن الف�ساد
الم�ست�ش ��ري في البالد ،م�شيرا الى ان قدرة
العراق للو�صول الى هدفه المر�سوم بانتاج
 7ملي ��ون برمي ��ل باليوم تبدو اي�ض ��ا بعيدة
عن التحقيق وفقا للظروف الحالية .
م ��ا يتعلق بحقل الرميلة الذي تديره �ش ��ركة
برت� ��ش بترولي ��وم  BPالبريطانية ،والذي
ي�شكل انتاجه مجتمعا مع حقل كركوك ن�سبة
 %80م ��ن مع ��دل انتاج الع ��راق الكلي للنفط
الى الآن ،فان ال�شركة تجري حاليا مباحثات
م ��ع وزارة النفط العراقية حول خطط لرفع
االنتاج ال ��ى  2.1مليون برمي ��ل باليوم عن
مع ��دل االنت ��اج الحالي للحق ��ل والبالغ 1.4
ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم .وم ��ع االخ ��ذ بنظر

عمال يف احدى حقول النفط
االعتبار حجم االحتياطي المثبت للنفط في
الحقل والبالغ  17مليار برميل ،فان االنتاج
الحال ��ي البال ��غ  1.4ملي ��ون برمي ��ل باليوم
ال ي�ش ��كل �ش ��يئا ازاء مع ��دل انت ��اج الحق ��ل
المفتر� ��ض ان يك ��ون عليه .وحق ��ل الرميلة
هو مث ��ال رئي�س الي حقل يمكن ان يف�ض ��ي
فيه ا�ستثمار �صغير ن�س ��بيا لنتائج موعودة
بتحقيق زيادة مهمة في معدل انتاج النفط .
وا�ستنادا لما �صرح به ،زياد اليا�سري ،مدير
فرع �ش ��ركة برت�ش بتروليوم في العراق فان
"هناك نقا�شا يجري حاليا مع وزارة النفط
و�ش ��ركة نفط الب�ص ��رة ف ��ي كيفية موا�ص ��لة
العمل �ض ��من بيئة ت�ش ��هد انخفا�ضا با�سعار
النفط وتقلي�ص ��ا بن�ش ��اط العمل وفقا لطلب
ال ��وزارة من جميع �ش ��ركات النفط العالمية
بتخفي� ��ض االنتاج خ�ل�ال هذا العام ب�س ��بب

انخفا�ض ا�س ��عار النفط .هناك نقا�ش اي�ض ��ا
بخ�ص ��و�ص التوقي ��ت وجمي ��ع التفا�ص ��يل
االخرى .ونحن نعمل اي�ض ��ا لزيادة االنتاج
ب�شكل تدريجي ".
كان ��ت الخط ��ة اال�ص ��لية االولي ��ة بالن�س ��بة
ل�ش ��ركة برت� ��ش بترولي ��وم ه ��ي ا�ض ��افة
 100,000برمي ��ل باليوم كل ع ��ام لحين ان
ي�ص ��ل االنتاج الكلي بحلول عام  2020الى
 2.4مليون برميل باليوم ،وهو رقم ما يزال
قيد التحقيق في غ�ضون فترة زمنية ق�صيرة
ن�سبيا وفق متطلبات التنمية النفطية.
ويقول المحلل االقت�ص ��ادي ريجارد برونز،
ان ال�س ��بب الرئي� ��س لع ��دم الو�ص ��ول له ��ذا
المع ��دل وفقا للخطة اال�ص ��لية ه ��و ان حقل
الرميلة كان من بين الحقول التي تلج�أ اليها
الحكوم ��ة عندما تريد تقلي�ص االنتاج الكلي
للب�ل�اد م ��ن النفط .لهذا ال�س ��بب فان �ش ��ركة
برت�ش بتروليوم لم تكن راغبة بتنفيذ مزيد
من اال�س ��تثمارات المطلوبة لغر�ض تحقيق
الزيادة المروجة بانتاج النفط.
�أم ��ا بالن�س ��بة لحق ��ل الغ ��راف ال ��ذي تديره
�ش ��ركة التنقيب ��ات النفطي ��ة الياباني ��ة
(جابك� ��س) ف ��ي محافظ ��ة النا�ص ��رية فق ��د
بينت ال�شركة اال�س ��بوع الما�ضي بان هدفها
االنتاجي المتوا�ضع في الو�صول الى معدل
 230.000برمي ��ل باليوم بحلول نهاية عام
� 2020سيت�أخر عن هذا الموعد.
يقول الخبير الدولي �إن احد ا�س ��باب تراجع
االنت ��اج هو انه يتطلب من ال�ش ��ركة اوال ان
ت�ستر�ضي الع�شائر المحلية الذين يرف�ضون
التخلي عن ترك ارا�ض ��يهم المتاخمة للحقل
�س ��لميا .وهو ما يعيق عملهم .وي�شهد انتاج
الغ ��راف تراجع ��ا حالي ��ا ال�س ��باب تتعل ��ق
بت�أجيالت في عمليات الحفر .
عن :موقع �أويل براي�س
الأميركي

وقال المتحدث با�سم عملية العزم ال�صلب
التابع ��ة للتحال ��ف الدولي واي ��ن ماروتو
في تغريدة مقت�ض ��بة يرد بها على تغريدة
لخلية الإعالم الأمني :الهجوم ا�س ��تهدف
قاع ��دة عراقي ��ة دون وقوع �إ�ص ��ابات بين
قوات التحالف.

في انتظار بايدن
وقال مثال االلو�سي ،النائب ال�سباق ،ان
"بقاء القوات االمريكية في العراق مهم
لمواجهة داع�ش والميلي�شيات".
وقب ��ل ا�ش ��هر م ��ن نهاي ��ة والي ��ة ترامب،
رجح م�س�ؤولون ان يوجه االخير �ضربة
الى الف�صائل الم�سلحة في العراق ،وهو
امر قائم التوقع حتى االن.
لكن االلو�س ��ي يق ��ول" :حكوم ��ة ترامب
انته ��ت االن ،ولي�س ��ت هن ��اك خط ��ة
لمواجه ��ة الميلي�ش ��يات .االمر �س ��ينتقل
ال ��ى حكومة بايدن" .وتحمل وا�ش ��نطن
كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه وف�ص ��ائل اخ ��رى
م�س� ��ؤولية نحو  100هجوم �ص ��اروخي
ا�س ��تهدف �س ��فارتها من ��ذ ع ��ام وقواع ��د
عراقية ت�ضم جنودا �أمريكيين والقوافل
اللوج�س ��تية .بدوره ي�ش ��ير ع�ضو لجنة
العالق ��ات الخارجية ف ��ي البرلمان ظافر
العان ��ي ،ال ��ى ان العراق ل ��م يعد يحظى
بنف�س القيمة ال�ستراتيجية ال�سابقة بعد
ان تحول "لدولة فا�شلة".
وعل ��ى ه ��ذا الأ�س ��ا�س يرج ��ح العان ��ي
ان "تدي ��ر امي ��ركا ظهره ��ا للع ��راق ف ��ي
المرحل ��ة القادم ��ة وتبق ��ى عالقاته ��ا في
اوط�أ درجاتها".

تظاهرات ذي قار تطيح بـ  6مدراء
يف �سوق ال�شيوخ والعكيكة
 ذي قار /ح�سين العامل
�أوع ��ز محاف ��ظ ذي قار ناظ ��م الوائلي �أم� ��س الى دوائر
البلديات والزراعة والت�سجيل العقاري ودوائر خدمية
اخ ��رى في المحافظة ب�إعفاء  6م ��دراء دوائر فرعية في
ق�ض ��اء �سوق ال�شيوخ وناحية العكيكة ،وذلك ا�ستجابة
لمطال ��ب المتظاهري ��ن ،فيم ��ا وج ��ه ب� ��إدراج ع ��دد م ��ن
الم�شاريع الخدمية وال�صحية في المناطق المذكورة.
وق ��ال النا�ش ��ط المدن ��ي غال ��ب �س ��نان الحجيم ��ي
لـ(الم ��دى) ان "محافظ ذي قار وج ��ه ب�إجراء تغييرات
اداري ��ة ف ��ي ق�ض ��اء �س ��وق ال�ش ��يوخ وناحي ��ة العكيكة
ا�س ��تجابة لمطالب المتظاهرين ف ��ي الوحدات االدارية
المذك ��ورة" ،م�ش ��يرا ال ��ى ان "المتظاهرين في ق�ض ��اء
�سوق ال�ش ��يوخ كثفوا من فعالياتهم االحتجاجية خالل
االيام االخيرة لغر�ض اقالة قائممقام �س ��وق ال�ش ��يوخ
والمدراء الفا�ش ��لين والفا�س ��دين الذين تلك�ؤوا بتوفير
الخدمات اال�سا�سية".
وا�ش ��ار الحجيم ��ي ال ��ى ان "ع ��ددا م ��ن النا�ش ��طين في
مجال التظاهرات تعر�ض ��وا الى التهديد من قبل جهات
وا�ش ��خا�ص مح�س ��وبين عل ��ى االح ��زاب والتي ��ارات
الداعمة للحكومة المحلية في ق�ض ��اء �سوق ال�شيوخ"،
م�ؤك ��دا "توا�ص ��ل التظاه ��رات لحي ��ن تحقي ��ق كام ��ل
المطالب ال�شعبية".
وج ��اء في وثائق ر�س ��مية موجهة ال ��ى مديرية بلديات
ذي قار ومديرية الت�سجيل العقاري ومديرية الزراعة،
اطلع ��ت عليها (المدى) انه "بناء عل ��ى ما جاء بمطالب
المتظاهرين في ق�ض ��اء �س ��وق ال�ش ��يوخ اتخاذ ما يلزم
ب�إعف ��اء مدير بلدية �س ��وق ال�ش ��يوخ ومدير الت�س ��جيل
العق ��اري وم�س� ��ؤول �ش ��عبة الزراع ��ة ف ��ي الق�ض ��اء
المذك ��ور" ،فيم ��ا ورد ف ��ي وثيق ��ة اخ ��رى توجيه الى
مديرية �ش ��باب وريا�ضة ذي قار "ب�إدراج �ساحة منتدى
�شباب �سوق ال�شيوخ �ضمن خطة الم�شاريع".
في حين ا�ش ��ارت وثائ ��ق اخرى الى توجيه ��ات ب�إعفاء
م ��دراء الدوائ ��ر الفرعي ��ة التابع ��ة لمديري ��ات الم ��اء
والمج ��اري والبلدي ��ات ف ��ي ناحية العكيكة ف�ض�ل�ا عن
ت�ش ��كيل لجنة برئا�س ��ة مدير الناحية لمتابعة الخدمات

ف ��ي المناط ��ق والق ��رى واالحي ��اء ال�س ��كنية التابع ��ة
للناحي ��ة المذك ��ورة ،كما ت�ض ��منت الوثائ ��ق توجيهات
ب ��ادراج الط ��رق غي ��ر المعبدة وم�ش ��روع م�ستو�ص ��ف
الحوراء �ضمن خطة الم�شاريع الخا�صة بالناحية.
و�شهد ق�ضاء �سوق ال�شيوخ ( 29كم جنوب النا�صرية)
خ�ل�ال اال�س ��بوع الحال ��ي ع ��دة تظاه ��رات وفعالي ��ات
مطلبي ��ة تدعو ال ��ى اقالة قائممقام الق�ض ��اء الذي جرى
تكليف ��ه م�ؤخ ��را ب ��ادارة المن�ص ��ب ،وذل ��ك بع ��د ان قدم
القائممقام ال�س ��ابق طلبا باعفائه من من�ص ��به بناء على
طلب المتظاهرين.
وكان نا�ش ��طون ف ��ي محافظة ذي قار اك ��دوا يوم االحد
( 7حزي ��ران  )2020توا�ص ��ل تظاهرات ال�ض ��غط على
م ��دراء الدوائ ��ر لغر� ��ض تحقي ��ق اال�ص�ل�اح االداري
وتطهير الم�ؤ�س�س ��ات الحكومية من المدراء الفا�ش ��لين
والفا�س ��دين والذي ��ن يدين ��ون بال ��والء للأح ��زاب
ال�سيا�سية على ح�ساب م�صلحة المحافظة ،وفيما ا�سفر
�ض ��غط المتظاهرين عن تقديم �سبعة مدراء ا�ستقاالتهم
وطلب ��ات اعف ��اء ،اعلن محافظ ذي قار عن ت�ش ��كل لجنة
للح ��وار م ��ع المتظاهري ��ن لغر� ��ض تحقي ��ق م ��ا يخدم
ال�صالح العام.
ي�ش ��ار ال ��ى ان �س ��بعة مدراء دوائ ��ر قدموا خالل �ش ��هر
حزي ��ران المن�ص ��رم ا�س ��تقاالت او طلب ��ات اعف ��اء م ��ن
منا�ص ��بهم نتيجة �ض ��غط التظاهرات ال�ش ��عبية الهادفة
لتطهي ��ر الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة واال�ص�ل�اح االداري
و�ش ��ملت اال�س ��تقاالت وطلبات االعفاء مدير عام دائرة
�ص ��حة ذي قار الدكتور عبد الح�س ��ين الجابري ومدير
بلدي ��ة النا�ص ��رية قحط ��ان عدن ��ان ،بينم ��ا تق ��دم مدير
دائ ��رة الط ��رق والج�س ��ور المهند�س عادل عب ��د الأمير
بطلب �إعفائه من من�صبه وكذلك فعلت مديرة م�ست�شفى
�س ��وق ال�شيوخ ال�ص ��يدالنية عاتقة جياد كاظم ورئي�س
هيئة ا�س ��تثمار ذي قار محمد تركي ومدير فرع ال�شركة
العام ��ة لتج ��ارة الحب ��وب ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار عب ��د
الأمير �ص ��بري ،فيما قرر محافظ ذي قار ناظم الوائلي
�إعفاء المهند�س ناظم نا�ص ��ر من من�ص ��به كمدير لبلدية
ال�ش ��طرة بن ��اء على طلب ��ه ،وتكلي ��ف المهند� ��س محمد
جواد ب�إدارتها ،لحين اختيار مدير بديل.
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�إعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
�إىل الراهن  /نعيم ورز حن�ش

نوع التبليغ  /أول
بناء على اس��تحقاق الدين املب�ين اعاله وطلب
التسلسل أو رقم القطعة4563/1 :
الدائ��ن حتصيله وبالنظر لعدم اقامتك في احملل
احمللة أو رقم واسم املقاطعة :سبع البور
املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم
اجلنس :قطعة أرض
غي��ره فتعتب��ر بذلك مجه��ول مح��ل االقامة
ً
مق��دار الدي��ن )27.999.996( :دين��ارا س��بعة
فعلي��ه قررنا تبليغك بلزوم دف��ع الدين وتوابعه
وعش��رون مليون وتس��عمائة وتس��عة وتسعون
خالل  15يوم��ا ً اعتبارا ً من الي��وم التالي لتاريخ
ألف وتسعمائة وستة وتسعون دينار .
نشر االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله
اسم الدائن املرتهن :مصرف الرافدين
باملزايدة وفقا ً للقانون
تاريخ االستحقاق :مستحق االداء
مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2 /
محل اإلقامة املبني بالعقد :حرية م  428ز  37د 101

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

zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org
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جمهورية العراق /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االدارية واملالية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات
والإقامة العامة
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات
والإقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون احوال االنبار

�إعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
�إىل الراهن � /صاحب نعمة مبارك

العدد 1871 /
التاريخ 2020/10/27 :

�إعــــــالن

قدم املدعي (يونس رافع زغير) دعوى
واملتضمن تبديل اسم ابنه وجعله (تيم)
بدال ً من (عمر) فمن لديه حق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمسة
عشر يوم وبعكسه سيتم النظر في طلبه
وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة
املوحدة رقم  3لسنة . 2016
اللواء ريا�ض جندي عبد الكاظم
مدير اجلن�سية العام

نوع التبليغ  /أول
بناء على اس��تحقاق الدين املبني اعاله وطلب
2214/5
القطعة:
رقم
التسلسل أو
الدائ��ن حتصيل��ه وبالنظر لع��دم اقامتك في
احمللة أو رقم واسم املقاطعة( 22 :صابيات)
احملل املب�ين بالعقد وانه ليس لك محل اقامة
اجلنس :دار
معل��وم غيره فتعتب��ر بذلك مجه��ول محل
مقدار الدين )5.000.000( :دينارا ً
ماليني
خمس��ة
االقام��ة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين
دينار
وتوابعه خالل  15يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي
اسم الدائن املرتهن :مصرف الرافدين
لتاري��خ نش��ر االع�لان واال فس��يباع عق��ارك
تاريخ االستحقاق :مستحق االداء
مح��ل اإلقامة املبني بالعق��د :احلرية م  424ز  16د املوصوف اعاله باملزايدة وفقا ً للقانون
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دعوة لتقدمي العطاءات

Invitation for Bids

يعتزم مكتب العراق التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي ووكالة ترويج التجارة
واالستثمار الكورية كوترا مركز االعمال بببغداد دعوة مقدمي العطاءات االجانب واحملليني
املؤهلني خلدمة احلراسة الثابتة التابعة ملبنى مكاتب الوكالة الكورية و كوترا في العراق
على مقدم العرض الذي يجتاز(التاهيل املسبق) وان يفي بالشروط الكاملة املدرجة على
النحو التالي ويقدم النستندات ذات الصلة على املوقع االلكتروني على النحو التالي :
يتضمن  )1خطاب الطلب  )2 ،صحيفة معلومات مقدم العطاء  )3 ،سجل أداء العمل )4 ،
ترخيص عمل خدمة األمن في العراق  )5 ،وثيقة اتفاقية العقد وآخر فاتورة لطلب الدفع
ألداء العمل (من أجل التصديق على ما ورد أعاله سجل))
يجب أن يقترح مقدم العطاء السعر باستثناء ضريبة القيمة املضافة  ،كما يجب أال
يشمل سعر العقد ضريبة القيمة املضافة في حالة اتخاذ التدابير الالزمة إلعفاء ضريبة
القيمة املضافة أو استرداد الضريبة  ،فإن مسؤولية اتباع هذه اإلجراءات تقع على عاتق
املقاول  ،وليس كويكا وكوتر
يطلب مكتب كويكا العراق ومركز كوترا لألعمال في بغداد من مقدمي العطاءات واملقاول
االلتزام بأعلى معايير األخالق أثناء شراء وتنفيذ مثل هذه العقود وفقً ا لهذه السياسة
عرضا للترسية إذا قرر أن مقدم العطاء الذي أوصى بإرساؤه قد تورط في ممارسات فاسدة أو
ً
احتيالية في أ -التنافس على العقد املعني فسوف يرفض ب  -سوف يعترف باملقاول على
أنه غير مؤهل  ،لفترة حتددها مكتب كويكا وكوترا
ويدعو مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في العراق ومركز األعمال في بغداد اآلن إلى
تقدمي عروض مختومة من مقدمي العطاءات املؤهلني من بلدان املصدر املؤهلة
يجب أن يكون مقدمو العطاءات كيانا ً مستقال ً يقع مكتبه في بغداد ويجب أن يكون
مسجال ً رسميا ً خلدمات االستشاريني لدى الهيئة املعنية في بغداد .وال يسمح مبزيج من
الكيانات املشتركة في التعاقد في شكل مشروع مشترك أو احتاد مشترك.
لن تكون الوكالة الكورية و كوترا مسؤولة عن أي تكاليف أو نفقات يتكبدها مقدمو
العروض فيما يتعلق بإعداد أو تسليم العطاءات
ومن املتوقع أن يفحص مقدمو العروض جميع التعليمات والنماذج والشروط واملواصفات
الواردة في وثائق املناقصة .ويكون عدم تقدمي جميع املعلومات التي تتطلبها وثائق املناقصة
أو تقدمي عطاء ال تستجيب كثيرا لوثائق املناقصة من جميع النواحي على مخاطرة مقدم
العطاء وقد يؤدي إلى رفض العطاء
وميكن ملقدمي العطاءات املؤهلني املهتمني احلصول على مزيد من املعلومات عن استمارة
العطاء وفحص وثائق املناقصة في مكتب العراق في الوكالة الكورية للتعاون الدولي
ومركز األعمال في بغداد

The Korea International Cooperation Agency (KOICA) Iraq Office and Korea
Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) Business Centre Baghdad intend
to invite foreign and local eligible Tenderers for Static Guard security service of
KOICA-KOTRA Iraq office building
A Bidder who passes PQ (pre- qualification) shall meet the entire requirement listed
as follows and submit the relevant documents on the website as the following:
1) Letter of Application, 2)Bidder’s Information Sheet, 3)Work Performance Record,
4)Licence for the Security Service’s work in Iraq, 5)Contract agreement document
and Last invoice of payment request of work performance(in order to certificate the
)above record
1. Bidder who passes PQ (pre- qualification) shall propose the price excluding
VAT and the contract price also shall exclude VAT. In case of occurring necessary
measures to exempt VAT or get tax refund, the responsibility to follow those
measures are belong to the Contractor, not KOICA and KOTRA.
2. The KOICA Iraq Office and KOTRA Business Centre Baghdad require that Bidders
and the contractor observe the highest standard of ethics during the procurement and
execution of such contracts. In pursuance of this policy, KOICA & KOTRA.
A. will reject a proposal for award if it determines that the Bidder recommended for
award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract
in question.
& B. will recognize a contractor as ineligible, for a period determined by KOICA
KOTRA.
3. The KOICA Iraq Office and KOTRA Business Centre Baghdad now invite sealed
bids from eligible Bidders from eligible source countries.
4. Bidders should be an independent entity whose office is located in Baghdad and
must be officially registered for consultant services at authority’s concerned in
Baghdad. Combination of co-contracting entities in the form of a joint venture or
consortium is not allowed.
5. KOICA and KOTRA will not be responsible for any costs or expenses incurred
by Bidders in connection with the preparation or delivery of bids.
6. Bidders are expected to examine all instructions, forms, terms and specifications
in the bidding documents. Failure to furnish all information required by the bidding
documents or submission of a bid not substantially responsive to the bidding
documents in every respect shall be at the Bidder's risk and may result in the rejection
of the bid.
7. Interested eligible Bidders may obtain further information on the bid form and
inspect the bidding documents at the KOICA Iraq Office and KOTRA Business
Centre Baghdad.

KOICA Iraq OFFICE
Address: House No.12, Street 9, District 215, International Zone-Al Kindi Area, Baghdad
Tel No.: (+964) 7516501792
E-mail: koicao20@gmail.com Attention: Mr. Jun-Young Jong
KOTRA Business Center Baghdad
Tel No : (+964) 781 - 800- 2255
E-mail: kbcbaghdad@gmail.com Attention: Mr. Kyoungho Chae
Webpage: http://www.koica.go.kr/irq_en/5233/subview.do
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في ر�سالة مبا�شرة للدولة و�سلطاتها

الأولمبية ونتائج انتخابات المكتب التنفيذي ..مزادات معلنة
في تب�ضيع الذمم وال�صوت االنتخابي
 احل���ل ب�����ض��رورة �إع�����ادة ك��ت��اب��ة و�إق�����رار ن��ظ��ام داخ��ل��ي ي��ل��ي��ق ب��ال��ري��ا���ض��ة وم��ب��ادئ��ه��ا
 د.با�سل عبد املهدي
وردتني الع�شرات من اال�ستف�سارات تطلب
الر�أي فيما �أ�سفرت عنه انتخابات املكتب
التنفيذي للجنة الأوملبية.
هناك مقول ��ة يطلقها عامّة النا�س حني ترت�سّ خ
لديها قناعة تقرتب من حاالت الي�أ�س بحدث ما
تردّد فيه القول:
" �إن �ش ّرج ��ت و�إن غ ّرب ��ت  ....خوج ��ة عل ��ي
مال علي "
هكذا ه ��و ح ��ال �أوملبيتنا بال�ضب ��ط قبل وبعد
انتخاب ��ات مكتبه ��ا التنفي ��ذي ،وم ��ا ح�ص ��ل
اثنائها وبعدها �أي�ض ًا من مهازل و�إ�ساءات غري
مقبولة يتحمّل م�س�ؤوليته ��ا كاملة �أمام الر�أي
الع ��ام وال�ش ��ارع الريا�ض ��ي و(القان ��ون) كل
من ممثل ��ي ال�سلطتني التنفيذي ��ة والت�شريعية
الذي ��ن �أعلن ��وا ر�سمي� � ًا ،وللأ�س ��ف ،وقوفه ��م
عل ��ى احلي ��اد� ،إزاء الع�ش ��رات م ��ن اخلروقات
القانونية والإدارية.
ف�صلن ��اه ب�إ�سه ��اب يف
ال نري ��د �أن نك� � ّرر م ��ا ّ
املقال ��ة الأخرية املن�شورة قب ��ل �أيام معدودات
م ��ن موعد االنتخاب ��ات� ،سوى �إع ��ادة التذكري
بعنوانها وخامتتها تو�ضيح ًا �أو جواب ًا للر�أي
املطلوب.
عنوانها يف�صح ب�أن �" :أتركوها للأكف�أ والأكرث
نزاه ��ة للقي ��م واملب ��ادئ الريا�ضي ��ة والوطنية
احلقة"
وخامتتها تق ��ول �":إن جتربة ال�سنني الع�شرة
امل ��ا ّرة ونتائجه ��ا و�أزماته ��ا وف�ضائحه ��ا
املُخجل ��ة ،برهن ��ت وب�ل�ا �أي �ش ��ك ،ا�ستحال ��ة
تف ّه ��م قيادة �أوملبية العراق ب�أنها (خادمة) فع ًال
للريا�ضة العراقية ولي�س العك�س".
ر�أي مثابر

قر�أت يف �إحدى �صفحات التوا�صل االجتماعي
ر�أي� � ًا ملتابع مثق ��ف ومثابر ح ��ول االنتخابات
الأخرية هذه ونتائجها ،يقول فيه ب�أن:
"الدول ��ة برمته ��ا �صمت ��ت جت ��اه انتخاب ��ات
الأوملبي ��ة الت ��ي تع ��د �أك�ب�ر دلي ��ل عل ��ى هزالة
ما و�ص ��ل اليه البل ��د من ا�ستخف ��اف مبختلف
قطاعاته ويف مقدمتها الريا�ضة ".
ثم ي�ضيف :
"�سيخر�س امل�ستفيدون فقط لأيام �أو �ساعات
معدودة وبعده ��ا �ست�صدح احلناج ��ر بالدفاع
عن الباطل والف�ساد ".
ثم يختتم كالمه بالقول :
"�إن م ��ن ي�ستطي ��ع تف�س�ي�ر ذلك �أكي ��د ،ميكن
ل ��ه �أن يف�سّ ��ر انتخاب ��ات الأوملبي ��ة والأندي ��ة
ومنح ال�شرعية للمتهم�ي�ن بالف�ساد �أمام �أنظار
اجلميع " .
�صحوة �ضمير �أم اعتراف بالخط�أ ؟

ال نعني بذلك ب�أن الطرف �أو الكتلة اخلا�سرة
مم ��ن ا�ستطاع �إدارة مناوراته
هي الأح�سن ّ
االنتخابي ��ة ب�شكل �أكف� ��أ من اخل�صم  ،بل لأن
القانون املُ�ش َّرع حديث ًا لالحتادات الريا�ضية
مينحه ��ا � ،أي االحت ��ادات ،كامل اال�ستقاللية
الفني ��ة والإداري ��ة واملالي ��ة �أي�ض� � ًا وب�ش ��كل
�سيُبع ��د ت�أث�ي�ر ق ��رارات املكت ��ب التنفي ��ذي
ورئا�سته على عدد غ�ي�ر قليل من االحتادات
الكب�ي�رة واملهم ��ة فيما متثله م ��ن حجوم يف
جممل قاعدة الريا�ضة العراقية.
وهل من حلول؟

املتناف�ستني ي�شري ويه ّي ��ئ فعلي ًا اىل ا�ستمرار
ذات النه ��ج التخريب ��ي ال ��ذي يبتعد كلي� � ًا عمّا
ن�سميه بعمليات �صناعة االجناز يف الريا�ضة،
املهمة الأوىل والأخ�ي�رة لأي جلنة �أوملبية يف
هذا الكون.
يفطن وبع ��د مرور دورتني انتخابيتني
�إن مَن ِ
كاملت�ي�ن يف املوقع� ،أنفق خالله ��ا ما يزيد عن
ن�ص ��ف مليار م ��ن ال ��دوالرات دون حتقيق �أي
نتائج تذكر .ماليني �أه ��درت غالبيتها للتف�سّ ح
وللمزايا مع تراكم هائل يف الديون املرتوكة،
م ��ن يفط ��ن بع ��د ه ��ذه ال�سن�ي�ن الطويل ��ة م ��ن
ممار�س ��ة امل�س�ؤولي ��ة ب�أن هن ��اك منهج وخطة
عم ��ل و�إدارة يج ��ب حت�ضريه ��ا والتم�سّ ��ك
بتنفيذه ��ا ،ال ي�ستطي ��ع وغ�ي�ر ق ��ادر وب ��ذات
الأدوات املك� � ّررة وقابلياتها الفكرية والعملية
مم ��ا ن�شروه من
�أن يح ّق ��ق ول ��و الي�سر القليل ّ
دعاية انتخابية �أطلق عليها منهاج عمل .
كما �إن قيادة �أي م�ؤ�س�سة ال تعمل على االلتزام
ب�إع ��داد وتقدمي وت�صديق تقاري ��ر احل�سابات
اخلتامي ��ة �أم ��ام هيئته ��ا العام ��ة واجله ��ات
الر�سمي ��ة املعني ��ة برغ ��م ت�أكيداته ��ا املتك� � ّررة
ول�سن ��وات عدي ��دة ال ميكن �أن تتح� �وّل بقدرة
قادر اىل ما يتوجّ ب �أن تتح ّلى به �أي قيادة من
موا�صفات مهنية ونزاهة �أمينة و�صادقة!!!
يتك ّل ��م كث�ي�ر م ��ن املراقبني ب� ��أن هن ��اك تالعب ًا
فا�ضح� � ًا بالأم ��وال والأم�ل�اك والعق ��ارات
وخم�ص�صاته ��ا
والتعيين ��ات و�أوام ��ر الإيف ��اد
ّ
وم ��ا جت ّم� � َع من ملي ��ارات حم�سوب ��ة على باب
ال�سل ��ف غ�ي�ر املُطف� ��أة �أو تل ��ك الت ��ي �أطف� ��أت
بق ��رارات مق�ص ��ودة ،كم ��ا تك ّد� ��س يف هيئ ��ة
النزاهة وديوان الرقاب ��ة ومكاتب امل�س�ؤولني
كم كب�ي�ر م ��ن التقاري ��ر الت ��ي تف�ض ��ح وتدين
اخلروقات والتالعب ��ات احلا�صلة يف �أ�سلوب
الت�ص ّرف باملمتل ��كات والعائدات املادية وغري
املادية املق ّررة للريا�ضة وجلنتها الأوملبية .
نظام داخلي �أم م�شروع انتخابي؟

�إن م ��ا �صاح ��ب ومور� ��س م ��ن محُ ّرم ��ات �أن ُي َع� � ْد ويمُ ّرر وي ْ
ُعلن النظ ��ام الداخلي للجنة
ومن ��اورات ودفوع ��ات بالنق ��د وبالآجل ،وما الأوملبي ��ة و�ش ��روط امل�شارك ��ة يف االنتخابات
ّ
بخل�س ��ة مُريب ��ة قبل اكتم ��ال ت�شري ��ع قانونها
مت تداول ��ه م ��ن وعود م ��ن قب ��ل كال اجلبهتني
ِ

ودون ِعل ��م �أو تدقي ��ق يف جمل� ��س �ش ��ورى
الدولة ،فذلك يمُ ّثل قمّة (اخلروقات القانونية)
الت ��ي يتح ّم ��ل م�س�ؤوليتها ونتائجه ��ا الهزيلة
كل م ��ن جلنة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة يف جمل�س
النواب وال ��وزارة القطاعية املعنية (قانوني ًا)
ع ��ن حماية �سمعة الريا�ضة� ،إ�ضافة اىل الهيئة
الق�ضائية امل�شرفة على االنتخابات !!!
�سوء الت�صرف الذي قلب ميزان القوى !!
ممار�س ��ة �شاذة ومهمّة �شغل ��ت و�سائل الإعالم
ومكاتب امل�س�ؤول�ي�ن بكثافة قبل وبعد امل�ؤمتر
االنتخابي !!
كيف ميكن �أن ي�سم ��ح لنف�سه قائد ريا�ضي من
�أجل ك�سب �صوت انتخاب ��ي (واحد) �أن يُ�سهم
(ظلم ًا) على �إبع ��اد ريا�ضي ّ
�أو يواف ��ق ُ
مر�شح
ر�سمي� � ًا للم�شارك ��ة يف دورة الألعاب الأوملبية
القادمة يف طوكي ��و العام املقبل بحجّ ة تناوله
امل ��واد املحظورة خ�ل�ال م�شاركت ��ه يف �إحدى
البط ��والت (غري الر�سمي ��ة) دون دليل �أو قرار
�صادر من اجلهات الدولية املعنية عن مثل هذا
النوع من العقوبات؟
وم ��ا دمنا به ��ذا ال�ص ��دد ،كيف ميك ��ن �أن نفهم
ب� ��أن هيئ ��ة ق�ضائي ��ة م�شرفة عل ��ى االنتخابات
متنع �أحدهم ال�سماح بالرت�شيح لأحد املواقع
ب�سب ��ب حُ ك ��م جنائ ��ي �سابق الرتكاب ��ه جرمية
مخُ ّلة بال�ش َرف ،يف حني ت�سمح له بالت�صويت
يف ذات امل�ؤمتر؟ ثم كيف ال تنتف�ض هيئة عامة
للجنة �أوملبية وه ��ي ال�سلطة الأعلى على قرار
�ساذج مينع متثيل �أهم و�أو�سع احتاد ريا�ضي
يف البل ��د يف م�ؤمتر انتخاب قيادتها؟ اىل هذه
احل ��دود م ��ن الأنانية امل�ؤملة و�س ��وء الت�ص ّرف
وع ��دم االهتمام ب�سمعة الريا�ض ��ة والريا�ضي
(البط ��ل) �أو�صلتن ��ا اليه ��ا بع� ��ض العق ��ول
والأف ��كار االنقالبية واملمار�س ��ات الفو�ضوية
يف مراكز القرار!

د .با�سل عبداملهدي
الت�صوي ��ت وو�ض ��ع الورق ��ة يف ال�صن ��دوق
االنتخابي.
�إح ��دى اجلبهت�ي�ن املتناف�ست�ي�ن �أعلن ��ت وبال
خجل تفا�صيل ذلك م ��ع ال�صور �إعالمي ًا ،ممّا
املناوئة اىل ذات ال�سلوك ،ولكن
دفع اجلبهة ِ
دون �إعالن �أو ت�صوير !!
هن ��اك م ��ن الإ�شاع ��ات القريبة م ��ن احلقيقة
ت�ؤك ��د ب�أن جمموع ما �أنفق من �أموال ور�شى
لتنظي ��م ه ��ذا امل�ؤمت ��ر ول�ش ��راء وتب�ضي ��ع
ال�صوت االنتخابي ل�صالح هذا �أو ذلك التك ّتل
يكفي لتغطية نفقات امليزانية ال�سنوية املُق ّرة
لأي احتاد ريا�ضي ،ع ��دا كرة القدم .الغريب
وامل�ستهج ��ن �أي�ض ًا ب�أن االخب ��ار واال�شاعات
هذه تت ��داول ا�سم ��اء ُر ّ�شحت ملواق ��ع قيادية
من كال اجلبهتني املتناف�ستني وبع�ضها ي�ؤكد
عل ��ى عملية �شراء ذمّة و�أمان ��ة �أحد الناطقني
من م�ست�شاري رئي�س �إحدى املجموعتني!!
�إزاء كل ذل ��ك ف� ��إن �أي ت�شكي ��ل قي ��ادي ينبثق
ع ��ن ه ��ذا اخللي ��ط الهجين ��ي م ��ن الف�ضائح
كيف تتوافق �سيا�سة قبول الر�شى مع واملتناق�ض ��ات واملخالف ��ات القانوني ��ة وغري
�أداء الق�سم؟
القانونية ال ي�ستطيع ال�صمود والبقاء مقابل
بُدع ��ة �أو مهزل ��ة جدي ��دة تف ّتق ��ت به ��ا �أف ��كار ما �سيواجهه من اعرتا�ضات وعرثات جاهزة
ر� َأ�س ��ي كال اجلبهت�ي�ن املتناف�ست�ي�ن بوجوب �أعلنه ��ا �صراح ��ة �أكرث م ��ن �شخ� ��ص �أو جهة
احلنث به يف عملية قريبة من ملف االنتخابات وتف�صيالتها.
ترديد ق�سم الوالء وعدم ِ

م�سحة كورونا جديدة تنتظر نجوم الوطني في بغداد
بغداد  /حيدر مدلول
�أنه ��ى منتخبنا الوطني لك ��رة القدم
مع�سك ��ره التدريب ��ي اخلارج ��ي يف
مدين ��ة دب ��ي الإماراتي ��ة ال ��ذي �أقيم
مل ��دة ع�شرة �أيام بالف ��وز الثمني على
نظ�ي�ره الأوزبك ��ي بهدف�ي�ن مقاب ��ل
ه ��دف واح ��د يف املب ��اراة الودي ��ة
الدولي ��ة الت ��ي ج ��رت بينهم ��ا عل ��ى
ملع ��ب (الرغبن ��ي �سيفين ��ث) بدون
جمه ��ور وف ��ق اج ��راءات احرتازية
�صحي ��ة ووقائي ��ة �صارم ��ة �ضم ��ن
ّ
ا�ستعدادات ��ه خلو� ��ض اجل ��والت
الث�ل�اث املتبقي ��ة م ��ن ال ��دور الثاين
حل�س ��اب املجموع ��ة الثالث ��ة الت ��ي
ت�ض ��م اىل جانبه منتخبات البحرين
و�إي ��ران وهون ��غ كون ��غ وكمبودي ��ا
بالت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة
لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل لك ��رة الق ��دم
 2022بقط ��ر ونهائيات ك�أ� ��س �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم  2023بال�ص�ي�ن الت ��ي
�ستقام خالل �شه ��ري �آذار وحزيران
من العام املقبل .
وم ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن يخ�ض ��ع الالعب ��ون
املحلي ��ون واملحرتف ��ون يف �صفوف
منتخبنا الوطني (حممد حميد وفهد
طال ��ب وعالء علي مهاوي وعلي فائز
وميث ��م جب ��ار وح�س ��ن رائ ��د و�سعد
ناطق وم�صطفى حممد جرب وحممد
قا�س ��م ماج ��د وم ��ازن فيا� ��ض و�أمين
ح�سني وحممد مزهر و�أجمد عطوان
و�إبراهيم باي�ش وهمام طارق وعلي
عدنان) خ�ل�ال اليوم�ي�ن املقبلني اىل

�أحتفال عراقي بالفوز الثمني على اوزبك�ستان بعد  20عام ًا
فحو�ص ��ات طبي ��ة �شامل ��ة خا�ص ��ة جلميع االحتادات الوطنية الأع�ضاء
بفايرو� ��س كورون ��ا (كوفي ��د )19 -املن�ضوية لالحتادات القارية ال�ستة .
يف �أح ��د املراكز ال�صحي ��ة بالعا�صمة وق� � ّررت ال�سلط ��ات الإماراتي ��ة بقاء
بغداد بعد دخولهم يف احلجر املنزيل الالعب�ي�ن (ج�ل�ال ح�س ��ن و�أحم ��د
اعتبار ًا من م�ساء يوم �أم�س الأربعاء �إبراهي ��م وحمم ��د ر�ضاجلي ��ل
بع ��د �ساعات م ��ن و�صولهم اىل مطار ) وال�سلوفين ��ي الت� ��ش ع�ض ��و
بغداد ال ��دويل قادمني من مدينة دبي امل�ل�اك التدريب ��ي امل�ساع ��د للم ��درب
الإماراتي ��ة ع�ب�ر طائ ��رة خا�ص ��ة مت كاتانيت� ��ش يف �إح ��دى امل�ست�شفيات
ال�صح ��ي مبدينة
ت�أمينها لهم م ��ن قبل �شركة اخلطوط اخلا�ص ��ة بالع ��زل
ّ
اجلوية العراقي ��ة التابعة اىل وزارة دب ��ي الإماراتي ��ة �إث ��ر ا�صابته ��م
النق ��ل وفق اتفاقي ��ة الرعاية التي مت بالفايرو� ��س ،ومت ا�ستبعاده ��م م ��ن
�إبرامه ��ا م ��ع الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف مق ��ر �إقام ��ة وف ��د املنتخ ��ب الوطني
ّ
�سين�ضمون لكرة الق ��دم لتلقى العالج الالزم ملدة
احتاد ك ��رة القدم حي ��ث
اىل فرقه ��م (ال�شرطة والقوة اجلوية  14يوم� � ًا �أم�ل� ًا يف اكت�س ��اب ال�شفاء
ال�صحي
وال ��زوراء) للم�شارك ��ة يف اجلول ��ة الت ��ام ح�سب الربوتوك ��ول
ّ
ال�صح ��ة
الرابعة م ��ن مرحلة الذه ��اب بدوري املُ ّتب ��ع م ��ن قب ��ل وزارة
ّ
الك ��رة املمت ��از الت ��ي �ستنطل ��ق ي ��وم الإماراتي ��ة التي �سيع ��ودون بعدها
الث ��اين والع�شرين م ��ن �شهر ت�شرين النجوم الثالثة اىل العا�صمة بغداد،
الث ��اين اجل ��اري بع ��د ظه ��ور نتائج فيم ��ا �سيغ ��ادر الت� ��ش اىل حمافظ ��ة
م�سحاتهم �سلبي ��ة وفق الربوتوكول �أربيل مقر �سكناه يف العراق لق�ضاء
ال�صحّ ��ي ال�شام ��ل املو�ص ��ى ب ��ه م ��ن ف�ت�رة النقاه ��ة هن ��اك وين�ض ��م اىل
قب ��ل االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم زميل ��ه مارتن م ��درب اللياقة البدنية

بانتظار ع ��ودة مواطن ��ه كاتانيت�ش
من ب�ل�اده الت ��ي يق�ضي فيه ��ا حالي ًا
�إج ��ازة اعتيادية ّ
متت املوافقة عليها
من قب ��ل الهيئة التطبيعية يف احتاد
كرة القدم .
و�سي�ش ��ارك منتخبن ��ا الوطني لكرة
الق ��دم يف البطول ��ة الودي ��ة الدولية
الرباعي ��ة الت ��ي ينظمه ��ا االحت ��اد
الإمارات ��ي لكرة الق ��دم باالتفاق مع
�شرك ��ة اي�ست �سبورت� ��ش ال�سويدية
الدولي ��ة خ�ل�ال �شهر كان ��ون الثاين
املقب ��ل يف مدين ��ة دب ��ي اىل جان ��ب
منتخب ��ات �أي�سلن ��دا والكونغ ��و
والإم ��ارات املنظ ��م حي ��ث �سيواجه
منتخ ��ب اي�سلن ��دا ،فيم ��ا �سيلتق ��ي
الإم ��ارات مع الكونغو ي ��وم التا�سع
حيث �سيلعب الفائ ��زون يف املباراة
النهائي ��ة لتحدي ��د البط ��ل وو�صيفه
واخلا�سري ��ن يف مب ��اراة املركزي ��ن
الثال ��ث والراب ��ع يوم الث ��اين ع�شر
م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه يف ح�ي�ن مازال ��ت
املباحث ��ات متوا�صل ��ة م ��ع االحت ��اد
للتو�صل اىل
الرو�س ��ي لك ��رة الق ��دم
ّ
اتف ��اق نهائ ��ي بخ�صو� ��ص موع ��د
ومكان �إقامة املباراة الودية الدولية
بني �أ�سود الرافدين والدب الرو�سي
حيث �ست�سهم تل ��ك املباريات الثالث
يف رف ��ع درج ��ة اجلاهزي ��ة الكامل ��ة
ت�أهّ ب� � ًا للمواجه ��ة امل�صريي ��ة �أم ��ام
منتخب هونغ كونغ لكرة القدم التي
�ستجري يف نهاية �شه ��ر �آذار2021
�ضمن مناف�س ��ات اجلولة الثامنة من
الت�صفيات امل�شرتكة .

�إذا م ��ا ا�ستم� � ّرت الدول ��ة وحكومته ��ا عل ��ى
النظ ��ر ايل الريا�ضة يف املجتم ��ع بعيد ًا عن
جوهر م ��ا �أتت به امل ��ادة ( )٣٦من الد�ستور
الدائ ��م للع ��راق ب�ش�أنه ��ا  .و�إذا م ��ا وا�صل ��ت
م�ؤ�سّ �س ��ات الريا�ض ��ة وت�شكيالته ��ا املختلفة
العم ��ل دون فل�سفة �أو �سيا�سة ريا�ضية مُق ّرة
يلت ��زم به ��ا اجلميع وب ��دون التق ّي ��د مبيثاق
عم ��ل ريا�ض ��ي عراق ��ي وطن ��ي �شام ��ل ُي َع ��د
كمرجعي ��ة لها ومل�سريته ��ا ،ال ميكن التحدّث
ع ��ن م�ستقبل م�ضم ��ون للريا�ض ��ة ونتائجها
يف العراق.
وبق ��در تع ّلق الأم ��ر باالنتخاب ��ات الأخرية،
وم ��ا تخ ّلله ��ا م ��ن ممار�س ��ات وق ��رارات
مخُ جل ��ة ،ونتائ ��ج حميرّ ة ،وغ�ي�ر متجان�سة
�أو كف ��وءة يُ�صع ��ب معه ��ا ت�أم�ي�ن دميوم ��ة
ا�ستقراره ��ا ،ف� ��إن احل ��ل الأمثل ال ��ذي يلزم
ا�صح ��اب الق ��رار يف ال�سلطت�ي�ن التنفيذي ��ة
والت�شريعي ��ة ه ��و وج ��وب ال�سع ��ي لإع ��ادة
النظر يف ( َم ْكمَن) كل امل�شاكل احلا�صلة هذه
�أو الت ��ي �ستح�صل ممُ ّثلة بالنظ ��ام الداخلي
للجن ��ة الأوملبية ،و�ض ��رورة �إعادة حت�ضري
ُتكام ��ل قانوني� � ًا ُتعَد
نظ ��ام حدي ��ث ُمق� � ّر وم ِ
مواد ُه وفق �ضواب ��ط وموا�صفات و�شروط
ومعايري ت�ضمن لعنا�ص ��ر اخلربة والكفاءة
والنزاه ��ة يف البل ��د �أن متار� ��س واجباته ��ا
يف �صناع ��ة �إجن ��ازات وبط ��والت ريا�ضي ��ة
ي�ستح ّقها وطن �أ�سمه العراق !!
كلمة �أخيرة

�أع ��رف يقين� � ًا ب� ��أن ه ��ذا ال ��كالم ك�سابقات ��ه
ل ��ن تتق ّبل ��ه ول ��ن يجد �آذن� � ًا �صاغي ��ة لدى من
ق�صدناه ��م لأ�سب ��اب ذاتي ��ة �أو م�صلحي ��ة يف
الغال ��ب �أو لأ�سباب مو�ضوعي ��ة مقبولة لدى
البع� ��ض الآخ ��ر .لقد تعمّدنا بق�ص ��د عدم ذكر
�أي من اال�سم ��اء املعنية ،لكن الأمانة العلمية
والواجب الأخالقي والوطن ��ي �ألزمنا كتابة
ون�ش ��ر هذا الكالم لأننا على ِعلم ب�أن التاريخ
�سيُ�سجّ ��ل كل �شيء و�سيُحا�س ��ب بال�سلب �أو
الإيج ��اب كل من عرف �أو � ّأطل� � َع ومل يتحدّث
ال�ساك ��ت ع ��ن ق ��ول احل ��ق ه ��و �شيطان
� .إن ِ
�أخر�س.
فا�شهد اللهم �إين قد بلغت.

كلمة صدق
 حممد حمدي

�سيناريو انتخاب متثيلي!
�اب بخيبة �أمل كبرية ك ّلما م ّر م�صطلح االنتخابات قريب ًا مني
�أ�ص � ُ
رب ��ا لعدم جدوى التجارب االنتخابي ��ة �أو لأنها ت�صيبنا بالدوّ ار
مّ
لأي ��ام و�شه ��ور ريثما حت�سم نتائجه ��ا باملُطل ��ق ويتو ّقف �ضجيج
امل�ش ّككني واملتقوّ لني بتزويره ��ا وابتزازها اىل احل ّد الذي جعلنا
ن�شعر بجدوى ون�ضج الديكتاتوريات كحلول قاطعة م�س�ؤولة.
ات�س ��اءَل �أحيان� � ًا مث ��ل غ�ي�ري ع ��ن اخللل ،ه ��ل ه ��و يف التجربة
والنظرية واملنطق الذي يفر�ضها �أم لعُقم عقول املتل ّقني واملوقنني
به ��ا؟ طاملا حاوطها ال�ش ��ك والريبة �أال توجد ط ��رق �سليمة لتاليف
تزويره ��ا �أو ًال ،والتزوير ال �أق�صد مطلق ًا الورقة ال�صغرية �أو تلك
ال�ش ��ارات التي تو�ضع على اللوح لتعلن تفوّ ق �أحدهم ،بل الق�صد
هو تزوي ��ر العقول وانقالب قناعاتها خالف� � ًا للم�صلحة العامة �أو
حتت ت�أثري ال�ضغوط والق�سم باليمني و�إنكار التعهّدات!
للح ��ق �أقول �إنن ��ي ال ا�ستجلب نظرية جدي ��دة ،وال �أخو�ض جد ًال
�أفالطوني ��ا يف الفل�سف ��ة ،بل �أ�ض ��ع انتخابات الأندي ��ة الريا�ضية
واالحت ��ادات والأوملبي ��ة مث ��ا ًال قائم� � ًا �أم ��ام اجلمي ��ع وليغ�ت�رف
م ��ن ي�شاء م ��ا يري ��د ويطلب وي ��رى العجب م ��ن الأ�سالي ��ب التي
ال يق ��وى �إبلي� ��س عل ��ى ابتداعه ��ا ،وت�صل بن ��ا امله ��ازل يف و�ضع
ال�سيناريوه ��ات االنتخابي ��ة �أن يكتب �أحده ��م �سيناريو انتخابه
التمثيلي قبل �شهر ويو ّزع املنا�صب االحتادية الأخرى! والأغرب
�أنه ي�ضع املناف�س �أي�ض ًا ك�أح ��د كومبار�سات الفيلم ليكتمل امل�شهد
بتقبّل وم ��ن ثم ي� ّؤطره بثالثة �أ�صوات للخ�صم واملناف�س ال�شكلي
مقاب ��ل �أربع�ي�ن للبطل يف دالل ��ة وا�ضحة عل ��ى اجلماهريية التي
يتمت ��ع به ��ا و�أم ��ام هي� ��أة الق�ض ��اة يف القاع ��ة الفاره ��ة يهت ��ف له
�أح ��د املدّاح�ي�ن امل�شهوري ��ن يف املالعب ،وهو يلب� ��س علم العراق
بالتربيك والتهنئة ،ويوا�صله (الرئي�س) املُنتخب بدنانري الف�ضل
�أو (النقطة) على ح ّد ر�أي الأخوة امل�صريني.
طاملا كنا نتحدّث عن �سيناريو وم�ؤلف وخمرج االنتخابات فال ب ّد
لن ��ا �أن نع ّرج عل ��ى م�سل�سل هزيل �آخر حدث ي ��وم ال�سبت املا�ضي
والأي ��ام التي �سبقته بني كتلتني ت�شابه ��ت معامل الإعالن الدعائي
بينهم ��ا مبهزل ��ة انتخابات الرئا�س ��ة الأمريكية ب�ي�ن الدميقراطي
العج ��وز باي ��دن ووح�ش اجلمهوريني املته ��وّ ر ترامب الذي �أيقن
�أن ��ه الفائز م�سبق ًا ،وال يقوى على مناف�سته �أي منازع ،هكذا جرى
امل�شه ��د لدين ��ا يف الن ��زاع التناف�س ��ي الأوملبي فقد ك�ث�ر الع ّرابون
واملتنبئ ��ون بف ��وز �سرم ��د عب ��د الإل ��ه عل ��ى ح�س ��اب ال�سابق رعد
حم ��ودي وحتدّثوا ع ��ن تنامي الكتلة ال�سرمدي ��ة بالأرقام وبد�أت
الربام ��ج الف�ضائية تن ��ال من ال�ساب ��ق اىل حدود و�صف ��ه بالنائم
الذي مل يعد معه نفع يذكر.
�إن التغي�ي�ر قادم ال حمالة يف الوقت الذي راهن فيه حمودي على
نتيج ��ة الوقت ب ��دل ال�ضائع وحدوث ط ��ارئ �أقنعه ب ��ه �شخ�صية
مق ّرب ��ة تدي ��ر العم ��ل الأوملبي اىل ح ��دود بعيدة ج ��د ًا ويكمن برد
الكتل ��ة املناف�س ��ة ب�إ�ش ��ارة �أوملبي ��ة دولية م ��ن جان ��ب وبتعهّد من
�أق�سم ��وا بالإمي ��ان الغليظة م ��ن اجلانب الآخ ��ر يف بريوقراطية
معلنة ال �سابق لها .
ف�صول متثيلية �أبعدت هذا وهذه ،ومع ذلك مل ينفع القائمة �شيء
يذك ��ر ،و�سارت الري ��اح بعك�س ما ي�شتهي حم ��ودي وع ّم ال�صخب
االحتف ��ايل وعلت �أ�ص ��وات التهليل والتكبري �إيذان� � ًا ب�أفول ع�صر
�ساب ��ق ووالدة �آخ ��ر ولد من رح ��م الأوملبية ذاتها الت ��ي يتقوّ لون
الي ��وم ع ��ن عجزها وف�ساده ��ا ،واعتق ��د جازم� � ًا �أن النتيجة �أتهت
عن ��د هذا امل�شه ��د ،و�إن كان يف اخلبايا ما ي�ؤك ��د حرمان عبد الإله
م ��ن دخول االنتخابات �أ�ص ًال ،ولك ��ي ال يكون حديثنا رجم ًا بغيب
م ��ا �سيح�صل غد ًا من تهديد بالقطيع ��ة واملنع ولو �س ّلمنا بذلك ،ما
الداعي لن�صل اىل هذه النقطة احلرجة ،وهل �سي�ستم ّتع حمودي
مبن�ص ��ب �سقط فيه �أ�ص ًال ومل ينله با�ستحقاق مهما كانت الأمور؟
وملاذا مل يتم منع عبد �سرمد عبد الإله �أ�ص ًال منذ تر�شيحه؟
�أعتق ��د �أن احل�ساب ��ات غري جمدية ،ولن يك ��ون الطريق معبّد ًا من
جديد بعد �أن فقدنا ج�سر االت�صال.
�إن التغيير قادم ال محالة في الوقت
الذي راهن فيه حمودي على نتيجة
الوقت بدل ال�ضائع وحدوث طارئ
مقربة تدير العمل
�أقنعه به �شخ�صية ّ
الأولمبي الى حدود بعيدة جداً ويكمن
برد الكتلة المناف�سة ب�إ�شارة �أولمبية
دولية

تدابري �صحية و�أمنية حلماية دوري �أبطال �آ�سيا
 الدوحة  /خا�ص باملدى
كثف ��ت اللجن ��ة املنظم ��ة املحلي ��ة القطري ��ة
الإج ��راءات امله ّم ��ة قب ��ل انط�ل�اق مناف�سات
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لأندي ��ة �شرق ��ي القارة
�أم� ��س االربع ��اء ،والتي ت�ضيفه ��ا العا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة حت ��ى الثال ��ث ع�ش ��ر من
كانون الأول املقبل.
وتق ��ام املناف�س ��ات و�سط �إج ��راءات �صحية
�صارم ��ة ،حي ��ث خ�ض ��ع جمي ��ع امل�شارك�ي�ن
يف البطول ��ة م ��ن الالعب�ي�ن وامل�س�ؤول�ي�ن
ّ
واملنظمني لتدابري �صحي ��ة �صارمة ك�إجراء
وقائي ملكافحة جائح ��ة (كوفيد )19 -وهي

الإج ��راءات ال�صحي ��ة التي تتبعه ��ا اللجنة
املحلي ��ة املنظم ��ة بالتع ��اون م ��ع االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة القدم وكاف ��ة اجلهات ذات
ال�صلة يف الدولة .
حي ��ث مت اتخ ��اذ العدي ��د م ��ن الإج ��راءات
ال�صحي ��ة ال�صارم ��ة والتداب�ي�ر الوقائي ��ة
ّ
و�أجري ��ت العدي ��د م ��ن اختب ��ارات الإخالء
الوهمي ��ة فيم ��ا يتع ّل ��ق بالأم ��ن وال�سالم ��ة
ملالع ��ب ومالع ��ب البطول ��ة �س ��واء الت ��ي
�ست�ست�ضيف املباريات �أو مالعب التدريب .
و�شمل ��ت التداب�ي�ر الوقائي ��ة خ�ض ��وع
جمي ��ع املُ�شارك�ي�ن لفح� ��ص (كوفي ��د،)19 -
وا�ستخ ��دام و�سائ ��ل نق ��ل �آمن ��ة ،والتعقيم

املنتظ ��م لكاف ��ة مالع ��ب البطول ��ة ومواق ��ع
التدري ��ب ومراف ��ق الإع�ل�ام� ،إ�ضاف ��ة �إىل
تخ�صي� ��ص �أطق ��م طبية يف املالع ��ب طوال
فرتة املناف�سات.
وعل ��ى �صعي ��د تداب�ي�ر و�إج ��راءات الأم ��ن
وال�سالم ��ة ملالع ��ب ومن�ش� ��آت البطول ��ة ،مت
تنفي ��ذ عملية �إخالء وهم ��ي للمالعب ،وذلك
به ��دف الت�أكد من م�ست ��وى زيادة اجلاهزية
ملواجه ��ة �أي حالة طارئ ��ة ،وتوعية موظفي
املالعب و�أف ��راد الأمن اخلا� ��ص ب�إجراءات
الإخالء الفعّالة ،حيث تهدف هذه االجراءات
والتداب�ي�ر لإخراج البطول ��ة بال�شكل املم ّيز
على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات.

ال�سامبا ت�سقط الأورغواي في ملعبها بر�سم المونديال
بغداد  /املدى
مت ّك ��ن منتخ ��ب الربازي ��ل لكرة
القدم م ��ن هزمية م�ضيفه اللدود
منتخب �أورغواي بهدفني مقابل
ال �ش ��يء يف املباراة التي �أقيمت
بينهم ��ا ب ��دون جمه ��ور �أم� ��س
الأربعاء على ملعب �سينتيناريو
يف العا�صم ��ة الأورغوياني ��ة
مونتيفي ��دو �ضم ��ن مناف�س ��ات
اجلولة الرابعة من يف ت�صفيات
�أم�ي�ركا اجلنوبي ��ة امل�ؤهل ��ة اىل
مونديال قطر  2022لكرة القدم.
و�أنتظر منتخ ��ب الربازيل حتى
الدقيق ��ة الرابع ��ة والثالثني من

�سجل فيه ��ا هدفه الأول
املب ��اراة ّ
بوا�سط ��ة العب الو�س ��ط �أرثور
هيرني ��ك ميل ��و ال ��ذي �أر�س ��ل
ك ��رة قوي ��ة م ��ن خ ��ارج منطق ��ة
اجل ��زاء لت�ستق ��ر يف �شب ��اك
حار�س مرم ��ى �أورغواي مارتن
كامبانيا لي�ضي ��ف زميله املهاجم
ريت�شارلي�س ��ون اله ��دف الث ��اين
يف الدقيقة اخلام�سة والأربعني
ب�ضرب ��ة ر�أ� ��س و�صل ��ت اليه من
كرة ركنية لينتهي ال�شوط الأول
مل�صلحة ال�سامبا بهدفني نظيفني
وقام احلك ��م الت�شيل ��ي روبرتو
�أندريا� ��س توب ��ار فارغا� ��س
بط ��رد املهاج ��م الأوروغوي ��اين

ادين�س ��ون كاف ��اين يف الدقيق ��ة
الواح ��دة وال�سبعني بعد العودة
اىل تقني ��ة حكم الفيديو امل�ساعد
التي �أو�ضح ��ت التدخل العنيف
الذي قام بها الأخري على خ�صمه
ريت�شارلي�س ��ون وا�ستم ��رت
النتيجة على حالها حتى النهاية
الت ��ي �أ�سفرت عن ف ��وز برازيلي
ثمني بنتيجة (. )0-2
وحافظ منتخ ��ب الربازيل لكرة
القدم عل ��ى العالم ��ة الكاملة يف
ختام اجلول ��ة الرابع ��ة بر�صيد
 12نقطة يف م�ستهل الت�صفيات
الأمريكي ��ة اجلنوبي ��ة بتحقيقه
الفوز يف مباريات ��ه الأربع على

بوليفي ��ا ( ) 0-5والب�ي�رو (-4
 )2وفنزوي�ل�ا ( )0-1وعل ��ى
�أورغ ��واي ( )0-2وب ��ات قريب ًا
من الت�أهّ ��ل اىل مونديال 2022
بقطر ،ويف املقابل جت ّمد ر�صيد
منتخ ��ب �أورغواي عن ��د النقطة
ال�ساد�س ��ة م ��ن انت�ص ��اره يف
مبارات�ي�ن عل ��ى ت�شيل ��ي ()1-2
وكولومبي ��ا ( )0-3وتع ّر�ض ��ه
اىل اخل�س ��ارة �أم ��ام الأكوادور
( )4-2و�أم ��ام الربازي ��ل ()2-0
ليرتاج ��ع اىل املرك ��ز اخلام� ��س
يف الرتتي ��ب بع ��د الربازي ��ل
والأك ��وادور
والأرجنت�ي�ن
وبارغواي.

آراء وأفكار
ت�سمية وكيان «الإخوان»:
ال�س ُنو�س َّية
تقليد َّ

 ر�شيد اخليون
ظه ��رت يف ف�ت�رات متباع ��دة ث�ل�اث
جماعات دينية �سيا�س ��ية ،اتخذت ت�سمية
ال�س ُنو�س� � َّية»،
«الإخ ��وان»« :الإخ ��وان َّ
و«�إخ ��وان مِ ��ن ط ��اع الل ��ه» ،و«الإخ ��وان
امل�س ��لمون» .ظه ��رت طالئ ��ع الأوىل
طريق� � ًة �ص ��وفي َة خمتلفة ،مبك ��ة ()1837
حي ��ث در� ��س م�ؤ�س�س ��ها حمم ��د ب ��ن علي
ال�س ُنو�س ��ي( )1859-1778الفق ��ه ،ث ��م
َّ
1843
�ا(
�
ي
بليب
ال�س ُنو�س ��ي
�ع
�
ف
دا
كان
).
َّ
لت�أ�سي�س ��ها �ض ��عف الدَّول ��ة العثمان َّي ��ة،
واتخاذه ��ا طريق� � ًا غ�ي�ر م ��ا كان يتمن ��اه
للخالف ��ة الإ�س�ل�امية ،ث ��م انف�ص ��ال حممد
علي با�ش ��ا(ت )1848مب�ص ��ر ع ��ن الدَّولة
العثمان َّي ��ة ،و�س ��لوكه طري ��ق التم ��دن يف
بناء م�صر.
ال�س ُنو�س� � َّية بالإخ ��وان
عُرف ��ت احلرك ��ة َّ
ال�س ُنو�س ��يني وه ��و ا�س ��مها ال َّر�س ��مي،
َّ
وهي جماعة �ص ��وف َّية عمل ��ت على تنظيم
ال�ص ��حراويّة بليبيا ،وجعلت ِّ
لكل
القبائل َّ
مدين ٍة تنجح فيها الدَّعوة زاوي ًة ،و�س ��عت
�أن تك ��ون عاملي ��ة حي ��ث يوجد الإ�س�ل�ام.
�أخذت على عاتقها دع ��وة القبائل الوثن َّية
الأفريقي ��ة �إىل الإ�س�ل�ام ،ث ��م وقفت �ض ��د
�إحت�ل�ال ليبيا م ��ن ِقب ��ل الإيطاليني ،وبرز
�أحد رموزها الكب ��ار يف ذلك اجلهاد وهو
عم ��ر املختار(�أع ��دم ،)1931ا�س ��تمرت
احلركة عرب الأجيال ،حتى كان �أول و�آخر
(ال�ص�ل�ابي،
ال�سنو�س ��يني َّ
مل ��ك ليب ��ي مِ ن َّ
ال�س ُنو�س َّية يف �أفريقيا) .
تاريخ احلركة َّ
ت�أ�س�س ��ت يف بداي ��ة الق ��رن الع�ش ��رين
جماعة دينية �س ��لفية عُرفت بـ«�إخوان مِ ن
طاع الله»(الق�صيمي ،ال َّثورة الوهاب َّية)،
كامت ��داد حلرك ��ة وفك ��ر حمم ��د ب ��ن عب ��د
الوه ��اب(ت ،)1792وبع ��د اعرتا�ض ��هم
عل ��ى قي ��ام دول ��ة بالأط ��ر احلديث ��ة،
وغزواتهم خارج احل ��دود ،انتهى �أمرهم
( .)1930-1929بي ��د �أنَّ ه ��ذه اجلماعة
مل تكن �ص ��احبة تنظيم �سيا�س ��ي حزبي،
بق ��در م ��ا كان ��ت جماع ��ة حمارب ��ة ،همها
«الأم ��ر باملع ��روف وال َّنه ��ي ع ��ن املنكر»،
والعم ��ل على فر�ض تدي ��ن املجتمع ،على
طريقتها ،لي�س له مغزى �سيا�س ��ي ،مثلما
ال�س ُنو�س ��يون والإخ ��وان
ه ��م الإخ ��وان َّ
امل�سلمون.
عندما �أعلنت جماعة الإخوان امل�س ��لمني
ت�أ�س ��يها مب�ص ��ر (�آذار /مار� ��س ،)1928

بع ��د ح � ّ�ل الدول ��ة العثمان َّي ��ة الت ��ي
يعتربونه ��ا ه ��م دول ��ة اخلالف ��ة ،كان ��ت
ال�سنو�س َّية انت�شرت بالبلدان الإ�سالم َّية،
ُّ
ال�ص ��وف َّية ،وكان مرك ��ز
ع�ب�ر ال َّزواي ��ا ّ
�إر�ش ��ادها زاوي ��ة «اجلغب ��وب» بليبي ��ا.
بعده ��ا ظهر تنظيم «الإخوان» امل�س ��لمني
مقل ��د ًا لتل ��ك احلرك ��ة باال�س ��م والتنظيم
�أي�ض ًا ،والدَّافع كان واحد ًا وهو يف حالة
ال�س ُنو�س ��يني �ض ��عف الدَّول ��ة
الإخ ��وان َّ
العثمان َّي ��ة ،وع ��دم قدرته ��ا عل ��ى متثي ��ل
وحدة امل�س ��لمني� ،أما يف حال ��ة الإخوان
امل�س ��لمني ،فهو �سقوط الدَّولة العثمان َّية،
و�إع�ل�ان الدول ��ة الترُّ ك َّي ��ة املدني ��ة ،فجاء
التنظي ��م مدعي ًا �س ��د الف ��راغ يف الدَّعوة
وزاعم� � ًا العمل على قي ��ام اخلالفة ،وهذا
الإدع ��اء ما زال قائم ًا حت ��ى يومنا ،حيث
وجدوا برجب طيب �أردوغان �شخ�ص ��ية
اخلليف ��ة ،فه ��و ينتم ��ي �إىل ال َّتنظي ��م
ال�سلطة.
«الإخواين» وحزبه يف ُّ
�أما ع ��ن اال�س ��م ،فيقول من�ش ��ئ اجلماعة
ح�س ��ن البنا (اغتي ��ل )1949بعد �أن زاره
�س ��تة مِ ن الذين يحيطونه يف حما�ضراته
ودرو�سه بالإ�س ��ماعيلية...« :نحن �إخوة
يف خدمة الإ�س�ل�ام ،فنح ��ن �إذن الإخوان
امل�س ��لمون ،وج ��اءت بغت ًة ،وذه ��ب مث ًال،
وولدت �أول ت�ش ��كيلة للإخوان امل�س ��لمني
مِ ن ه�ؤالء ال�ستة ،حول هذه الفكرة ،على
ال�ص ��ورة ،وبه ��ذه ال َّت�س ��م َّية»(البنا،
هذه ّ
الدَّعوة والدَّاع َّية) .
يغل ��ب عل ��ى َّ
الظ ��ن ،مل تك ��ن ت�س ��مية
«الإخوان امل�س ��لمني» بغت ًة وال م�ص ��ادف ًة،
مثلما قال م�ؤ�س�سهم ،و�أراد بكلمة «بغت ًة»
�إبع ��اد �أن تكون جماعته تقليد ًا ال �أ�ص�ل ً�ا،
بينم ��ا ج ��اءت ال ّت�س ��م َّية للتعمي ��ة عل ��ى
ال�سنو�سيني ،بعد انتحال فكرة الكيان.
ُّ
ال�س ُنو�س ��يون حرك ًة وا�سع ًة لها
لقد َ�شكل َّ
�أهدافه ��ا ،وو�س ��ائلها الع�س ��كرية �أي�ض� � ًا،
�ش ��رع تنظيمه ��م مِ ��ن و�س ��ط ال َّت�ص ��وف،
الذي �أنتج ح�س ��ن البنا نف�سه ،قبل �إعالن
تنظيم ��ه ونظ ��ام البيع ��ة .ج ��اء �أ�س ��لوب
ال َّتنظي ��م واح ��د ًا عن ��د اجلماعت�ي�ن ،لكنَّ
ب ��د ًال عن خلي ��ة ال َّتنظي ��م «ال َّزاوي ��ة» لدى
ال�س ُنو�س ��يني� ،أ�ص ��بحت ّ
«ال�ش ��عبة» عن ��د
َّ
«الإخ ��وان امل�س ��لمني» كحرك ��ة �إرهابي ��ة.
ال�س ُنو�سي �أ�صل اال�سم  ،وما
عموم ًا ،كان َّ
البنا �إال مقلد.
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�إ�شكاالت الإ�صالح المالي وم�ستقبل التنمية
الإن�سانية الم�ستدامة في العراق
دعونا نتفق على �أن اال�صالح املايل يف العراق يعد جزء ًا
اليتج ��ز�أ من �ض ��رورة حتمي ��ة النعا�ش العراق �إن�س ��اني ًا
يف جمي ��ع املجاالت التنموية – ال�س�ت�راتيجية � .إذ حتى
وب�إفرتا� ��ض �أن الإ�ص�ل�اح املايل والورقة البي�ض ��اء التي
�أ�ص ��درتها وزارة املالية يف ت�شرين �أول املا�ضي  2020قد
بد�أت عمليات وخطوات �إ�ص�ل�اح فعلي ��ة حقيقية تالم�س
نتائجه ��ا ما يحتاج ��ه املواط ��ن العراقي م ��ن �إحتياجات
ومطال ��ب حياتية – يومية لن ميكن للعراق و�ش ��عبه �أن
يعي� ��ش حياة كرمي ��ة حقيقية طامل ��ا بقي ج ��زء �أو �أجزاء
مهمة من الرتكة الإن�س ��انية الثقيلة التي تركتها الأنظمة
ال�سيا�س ��ية العراقي ��ة عرب �س ��ياق ت�أريخي طوي ��ل زمني ًا
حمملة بج ��روح نازف ��ة يف اجل�س ��د ال�سيا�س ��ي العراقي
يحت ��اج ت�ض ��ميدها �إىل جه ��ود جب ��ارة عل ��ى امل�س ��توى
ال�س�ت�راتيجي الوطني والدويل معا .من هنا ،ا�س�ت�رعى
�إنتباه ��ي �أن تقري ��ر النظ ��رة ال�ش ��املة لالحتياج ��ات
الإن�س ��انية Humanitarian Needs Overview
ال�ص ��ادر عن دائ ��رة الربنامج الإن�س ��اين للع ��ام – 2020
 Humanitarian Program Cycleقد �أو�ض ��ح جلي ًا
يف مقدمة ملخ�ص ��ه التنفيذي �أن الو�ضع الأمني العراقي
مازال غري م�س ��تقر وحمم ًال بهموم �إن�سانية عرب �سنوات
طويلة ن�س ��بي ًا من ال�ص ��راعات الداخلي ��ة �أدت �إىل �إقتالع
املاليني من �ش ��عبنا ال�صابر املحت�سب من مواقع وجوده
الأ�ص ��لية م�ض ��اف ًا �إىل جمل ��ة م�آ�س ��ي �إن�س ��انية �س ��ماتها
اجللي ��ة خروق و�إه ��دار للتما�س ��ك والتجان�س املجتمعي
وللم ��ال العام ما �أنعك� ��س على عرقلة و�ص ��ول اخلدمات
واالحتياجات الإن�سانية اال�سا�سية للمواطنني .تبع ًا ملثل
هذه احلالة املزرية �أ�ضحت جموع ب�شرية عراقية كبرية
احلجم ال�س ��كاين معر�ض ��ة للمخاط ��ر وبالت ��ايل بحاجة
ما�س ��ة للمزي ��د م ��ن احلماي ��ة الإن�س ��انية على امل�س ��توى
احلكوم ��ي وغري احلكوم ��ي .ولعل ما زاد الط�ي�ن بلة �أن
ال�ض ��عف احلكومي رافق ��ه عمليات �إعادة بناء و�إ�ص�ل�اح
حمدودة جد ًا ميكن القول ب�إنها �شكلية ولي�ست جوهرية
ا�ش ��بهها بن�س ��اج ماهر عهدت �إليه مهمة �إ�ص�ل�اح �سجادة
كب�ي�رة احلجم ولكنه عاجز �أن يتم مهمته كون ال�س ��جادة
ذاتها تعاين من �إت�س ��اع الثقوب  ." .ما �أكد هذه احلقيقة
امل�ؤمل ��ة �أن مقيا� ��س املخاط ��ر العاملي ��ة Global Risk
 Indexق ��د و�ص ��ف الع ��راق  :دولة ذات دخل متو�س ��ط
عال � Upper incomeش ��عبها يع ��اين من درجة عالية
جدا من املخاطر الإن�س ��انية على ر�أ�س ��ها ظاهرة النزوح
الداخلي للماليني من ال�س ��كان والهج ��رة خلارج العراق
كنتيج ��ة متوقع ��ة لتداعي ��ات ال�ص ��راعات  ،احل ��روب
والأزم ��ات ال�س ��ابقة م ��رور ًا باالحتالل الداع�ش ��ي 2014
 2017و�أخرى عقب احلرب املظفرة �ضده يف عام 2018حيث �سكنت جماميع عديدة منهم يف مع�سكرات النزوح
عل ��ى �أمل الع ��ودة ملناطقهم يف عام (� .)2020ص ��حيح �إن
ق�س ��م ًا منهم ع ��ادوا و�أخرين يف الطري ��ق ولكن �أعدادهم
مازالت التقل عن مليون ون�ص ��ف املليون �شخ�ص تقطن
املخيمات عودتهم لي�س ��ت مي�س ��ورة �أو م�أمونة العواقب
كون مناطقهم الزالت تفتقد �أب�س ��ط ال�ش ��روط الإن�سانية
للعي� ��ش احلرالك ��رمي  .م ��ا يدف ��ع بال�ض ��رورة للحاج ��ة
لإ�ص�ل�اح حكومي حقيقي لإعادة الإعمار باعتباره �شرط ًا
م�س ��بق ًا لتوفر املناخ ال�سيا�س ��ي – الأمني املواتي لعودة
قاطنيها ملناطقهم و ثم بدء امل�س�ي�رة االن�س ��انية الطويلة
لرتمي ��م حياته ��م � .إن يد الإن�س ��ان والعوامل ال�سيا�س ��ية
والأمني ��ة اله�ش ��ة لها ن�ص ��يب مه ��م يف �إح ��داث مثل هذه
الأزم ��ات الإن�س ��انية امل�ؤمل ��ة وه ��ي الغالب ��ة مقارن ��ة مبا
يح ��دث م ��ن ك ��وارث طبيعي ��ة �إن�س ��انية عاملي ��ة اليعاين
العراق منها .ال�ش ��ك �أن توفر الأموال ال�ضرورية الالزمة

لإع ��ادة الإعمار والبناء حتتاج ل�س ��يولة مالية ودرجات
عالي ��ة م ��ن االهتم ��ام لإط�ل�اق م�ش ��روعات ا�س ��تثمارية
حقيقي ��ة بعيد ًا عن ظاهرة الف�س ��اد �أوح ��االت التلك�ؤ يف
الإجناز ما يعطي �أهمية وا�ض ��حة ل ��دور مبادر لوزارة
املالية وال ��وزارات ذات العالقة الت ��ي يفرت�ض �أن تهتم
ب�إدارة ال�ش ��ان املايل -االقت�ص ��ادي ب ��كل مهنية واقتدار
ونزاه ��ة .ولكن ما ن�ش ��هده يف الفرتة الزمني ��ة القائمة
حلكومة ال�س ��يد م�ص ��طفى الكاظمي �أنها مازالت تواجه
حتديات و�أزمات �سيا�س ��ية –�أمنية  -اقت�صادية مركبة
ومعقدة ومنها الأزمة املالية الأخرية التي عرفت ب�إزمة
العج ��ز امل ��ايل التي ج ��اءت كنتيجة طبيعي ��ة لرتاكمات
ثقيل ��ة ج ��د ًا ورث ��ت م ��ن احلكوم ��ات ال�س ��ابقة  .عرفت
الأزم ��ة املالي ��ة الراهن ��ة يف تقرير �أ�ص ��درته م�ؤ�س�س ��ة
� Carnegieإنه ��ا �س ��يئة ج ��د ًاIraq’s dire fiscal
 crisisيف بداية �شهر ت�شرين ثاين  . 2020كما �أن البنك
ال ��دويل �World Bank -WBأ�ش ��ار �إليها يف تقريره
الأخ�ي�ر ال�ص ��ادر يف ال 11ت�ش ��رين الث ��اين  2020حتت
عن ��وان "كوفيد و�إنخفا�ض �أ�س ��عار النفط تدفع املاليني
نح ��و الفق ��رand Low Oil Prices 19-Covid -
."Push Millions of Iraqis into Poverty
الرق ��م الفلك ��ي ال ��ذي �أ�ش ��ار �إلي ��ه التقري ��ر ع ��ن �إع ��داد
الفق ��راء ق ��د ي�ص ��ل �إىل مايق ��ارب  5.5مليون  ،م�ض ��اف ًا
�إليه ماينيف عن  1.7مليون �شخ�ص �سيقعون يف �شبكة
الفق ��ر كنتيجة لإنخفا�ض املرتب ��ات والأجور للموظفني
وللمتقاعدي ��ن ما يعني ت�ص ��اعد النفق ��ات املالية مقارنة
بتقل� ��ص االيرادات املتحققة ع ��ن عوائد النفط  .كل ذلك
ب�سبب ا�س ��تمرار �أزمتي انخفا�ض ا�سعار النفط وتفاقم
جائحة كورونا ما �أ�ض ��اف ر�ص ��يد ًا مرتاكم ًا �ضخم ًا من
املعاناة الإن�س ��انية القبل للحكومة مبواجهتها لوحدها
�إال م ��ن خالل �إتخاذ �إجراءات مالي ��ة جراحية بالتعاون
والتن�س ��يق مع م�ؤ�س�س ��ات الدولة املعنية وم�ؤ�س�س ��ات
املجتم ��ع ال ��دويل � .إن غي ��اب العمل اجلاد عل ��ى تفعيل
خي ��ارات �إبداعي ��ة �أخ ��رى منتج ��ة لر�أ� ��س امل ��ال املادي
والب�ش ��ري املتخ�ص�ص �ست�ض ��يف وال �شك �إىل �شكل من
�أ�ش ��كال التق�شف املايل  -املرحلي الذي ي�ضيف للم�آ�ساة
الإن�سانية كثري ًا من املعاناة على ح�ساب التهيئة الدقيقة
املواكب ��ة لي� ��س فقط ملواجه ��ة حتديات �إنقاذ االقت�ص ��اد
العراق ��ي من االنهيار ولكنها ت�أتي على ح�س ��اب ت�ش ��كل
امل�ضمون الإبداعي ملواكبة تطورات الع�صر احلديث ما
ميكن العراق من �إحداث نقلة �سرتاتيجية يف الإ�صالح
االقت�صادي والتنموي �س ��تنعك�س �إيجاب ًا على االرتقاء
بنوع احلياة الإن�س ��انية .علم ًا � ،أنه لن تنتهي تداعيات
الأزمة املالية الراهنة من خالل توفري الرواتب ملوظفي
الدول ��ة وللمتقاعدين فق ��ط بل البد �أن تعمد ال�س ��لطات
املعني ��ة �إىل تقلي�ص العجز والديون التي و�ص ��لت �إىل
�أرق ��ام فلكي ��ة يف بع�ض التقدي ��رات ( 81ترلي ��ون دينار
للعجز وديون مرتاكمة �س ��ابقة تقدر ب 200مليار دوالر
وفقا لر�أي اخلبري وامل�ست�س�ش ��ار االقت�ص ��ادي الدكتور
نا�صر الكناين ).
هذا ومن الأهمية مبكان �أن تتخذ ال�سلطات احلكومية
املالية العراقية وغريها عرب ًا ودرو�س ًا ومقاربات جادة
ومو�ض ��وعية ن�س ��بي ًا مع امل�ؤ�س�س ��ات املالية – النقدية
واالقت�ص ��ادية ذات العالق ��ة يف املحيط�ي�ن الداخل ��ي
واخلارج ��ي ك ��ي ت�س ��تطيع �أن تنطل ��ق �إىل مرحلة ذات
�أبعاد �سرتاتيجية – �إن�س ��انية تغطي املديات الق�صرية
– املتو�س ��طة والبعيدة الت ��ي حتتاج للكثري من الدقة
املهني ��ة وبع ��د النظ ��ر واحلكم ��ة والإب ��داع يف ابت ��كار
حلول وخي ��ارات عملية  ،علمية وتقني ��ة تواكب �أحدث

م�����ن �أج��������ل ق���ي���م ح�������ض���اري���ة �إن�������س���ان���ي���ة
�إث ��ر حادث ��ة قط ��ع ر�أ� ��س املدر�س الفرن�س ��ي بر�أي ��ه �أو معتقده اخلا� ��ص ،دون جتاوز �أو
ال ��ذي عر�ض الر�س ��وم الكاريكاتورية للنبي جتريح.
حمم ��د ،كجزء م ��ن حما�ض ��رة �أم ��ام طالبه� ،أم ��ا بالن�س ��بة ملا يث ��ار عن التح ��دي الهمجي
�أدانت معظ ��م النخب الأوروبي ��ة ال�سيا�سية لقي ��م احل�ض ��ارة الأوروبي ��ة ،فهن ��ا البد من
الي�ساري ��ة واليمينية احل ��ادث ،وا�صفة �إياه بع� ��ض التف�ص ��يل بالع ��ودة اىل اجل ��ذور
على �أنه عمل برب ��ري ي�ستهدف حرية الر�أي التاريخي ��ة لل�ص ��راع احل�ض ��اري و�آث ��اره
والقي ��م احل�ضارية �ألأوربي ��ة .بالطبع لي�س املدم ��رة يف املجتمعات الغربية املعا�ص ��رة.
هنال ��ك ان�سان عاقل عل ��ى الأر�ض ،يف زمننا معلوم �إن �ص ��راع احل�ض ��ارات ،على العك�س
احلايل ،ال يدين قطع ر�أ�س ان�سان ،حتت �أي م ��ن تالقحه ��ا ،هو دائم� � ًا �ص ��راع عقول غري
ذريعة كانت� .أما بالن�سبة حلرية الر�أي التي ق ��ادرة �أو غ�ي�ر راغب ��ة يف فه ��م الأ�ش ��خا�ص
ا�ستهدفها ذلك العمل الرببري الب�شع ،فان يل الذين ن�ش�أوا يف خمتلف الأعراف والتقاليد
ر�أي ًا �آخر� ،أزعم �أنه ي�ش ��اركني به الكثريون ،التاريخية والثقافي ��ة والدينية والأخالقية.
�سواء يف بالدنا �أو يف البلدان الأوروبية .ودائما يف مثل هذا ال�ص ��راع يك ��ون العامل
مهم ��ا كان الأم ��ر ،ف� ��إن �سيا�س ��ة ت�ش ��جيع املادي حا�ض ��ر ًا �أو حتى مهيمن ًا� .أما الدوافع
التجدي ��ف ،وتدني� ��س املقد�س ��ات ،وانته ��اك العقائدي ��ة فه ��ي مطلوب ��ة فق ��ط لتربي ��ر
املعايري الأخالقية والديني ��ة بذريعة الدفاع التطلعات املادية.
ع ��ن احلريات العامة وال�شخ�ص ��ية ،ال عالقة يف الع�ص ��ور الو�س ��طى ،كان ��ت االختالفات
له ��ا بالتح�ض ��ر ،فحري ��ة ال ��ر�أي والت�ص ��رف احل�ض ��ارية (الديني ��ة) هي ال�س ��بب الرئي�س
واملعتق ��د عن ��د البع� ��ض ،حت ��ى و�إن خالفت وراء احل ��روب ال�ص ��ليبية الت ��ي حر�ض ��ت
املعايري الأخالقية العامة ،يجب �أن ال ت�سيء عليه ��ا واجج ��ت ناره ��ا ،النخ ��ب الأوروبية
ملقد�س ��ات الآخري ��ن �أو جت ��رح م�ش ��اعرهم .يف ذل ��ك الوق ��ت .كان م ��ن بني ال�ص ��ليبيني،
فحري ��ة التعب�ي�ر العدواني ��ة املتط ّرف ��ة يف بالطب ��ع ،م�ؤمن ��ون ،بدرج ��ات خمتلف ��ة م ��ن
جتاوزها عل ��ى معتقدات االخري ��ن ،البد لها التع�ص ��ب ،لكنه ��م � ً
أي�ض ��ا �س ��اهموا بن�ش ��اط
من �أن ت�ش ��جع ردَات فعل ال تق ��ل تطرف ًا ،يف يف تل ��ك احلم�ل�ات �س ��عيا وراء الربح .ومع
�أي جمتم ��ع كان .وه ��ذا ال يعن ��ي ،بالت�أكيد� ،أن احل ��روب ال�ص ��ليبية ت�س�ت�رت بالعقي ��دة
م�ص ��ادرة ح ��ق كائ ��ن م ��ن كان يف �أن يب�ش ��ر الديني ��ة يف حروبه ��ا العدواني ��ة� ،إال �أنه ��ا،

بتقدي ��ري ،مل تكن امل�ص ��در التاريخي الأهم
لعدم ت�س ��امح امل�س ��لمني جتاه "الكفار" ،كما
يف الكثري م ��ن الكتابات الغربية اليوم .كما
�أنها مل تكن وراء انبعاث التط ّرف الإ�سالمي
احلديث.
اال �أن حروب القرون الو�س ��طى تلك� ،أر�ست
فيم ��ا بع ��د� ،أ�س ���س احل�ض ��ارة الأوروبي ��ة
القائم ��ة على التو�س ��ع اجلغ ��رايف واحتقار
الثقاف ��ات غ�ي�ر الأوروبي ��ة يف البل ��دان
امل�س ��تعمرة .وترافق ��ت �أه ��م التح ��والت
التاريخي ��ة يف �أوروب ��ا من ��ذ الع�ص ��ور
الو�س ��طى ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر م ��ع ح ��روب �أو
�ص ��راعات ح�ض ��ارية .عل ��ى �س ��بيل املث ��ال،
احل ��روب ب�ي�ن الربوت�س ��تانت والكاثوليك،
وحماكم التفتي�ش والفتوحات اال�ستعمارية
يف �آ�سيا ،و�إفريقيا ،وغزو القارة الأمربكية،
و�أخري ًا احلربني العامليتني.
تعترب ال�ص ��راعات احل�ض ��ارية احلادة �سمة
ممي ��زة للعامل احلديث� .إنه ��ا نذير التغريات
العا�ص ��فة القادم ��ة وترم ��ز من ن ��واح كثرية
�إىل التدهور التدريجي للح�ض ��ارة الغربية.
ه ��ذه الظاه ��رة ه ��ي نتيج ��ة االنحط ��اط
الفك ��ري للنخ ��ب ال�سيا�س ��ية الغربي ��ة ،غري
القادرة عل ��ى توليد �أفكار جديدة �ض ��رورية
لتنمي ��ة املجتم ��ع� .إنهم يبحث ��ون عن حلول
ب�س ��يطة عندما يواجهون عمليات اقت�صادية

واجتماعي ��ة و�سيا�س ��ية معق ��دة يف بلدانهم
وعل ��ى امل�س ��توى ال ��دويل .و�أزع ��م �أن وراء
ذل ��ك ،كان غالب� � ًا ،ت�ش ��بث الأوروبي ��ون
"باملزايا" الفكرية والثقافية واالقت�ص ��ادية
للح�ضارة الأوروبية على بقية العامل.
فعندما احتاجت �أوربا ل�س ��د النق�ص يف اليد
العاملة الالزمة لتطوير ال�ص ��ناعة والزراعة
والقط ��اع اخلدم ��ي االجتماع ��ي ،فتح ��ت
املج ��ال لتدفق هجرة جماعية من دول العامل
الثال ��ث .علما ب� ��أن اللجوء ل�س ��د النق�ص يف
الي ��د العاملة االوربية بفت ��ح �أبواب الهجرة
م ��ن تلك ال ��دول التي يعتربه ��ا الأوروبيون
متخلف ��ة ج ��اء� ،إىل ح ��د كب�ي�ر ،متناغم ��ا مع
العقي ��دة الأوروبي ��ة التي تفرت� ��ض التفوق
الفكري على بقي ��ة العامل .فالعمالة الأجنبية
كانت مطلوبة ،ح�صرا ،يف جماالت ال يرغب
الأوروبيون يف ا�شغالها.
ال �شك يف �أن العامل االقت�صادي ،كما �أ�شرت
�أع�ل�اه ،هو ال ��ذي بلور �سيا�س ��ة الهجرة يف
الدول الأوروبي ��ة .فاملهاجرون يح�ص ��لون
عل ��ى �أج ��ور اقل ع ��ن عم ��ل يتطل ��ب جهد ال
يتحم� ��س الأوروبي ��ون لبذل ��ه� ،س ��واء يف
جم ��ال اخلدمات ال�ص ��ناعية �أو الزراعية او
االجتماعي ��ة .عل ��ى �أن م ��ا كان �سل�س� � ًا عل ��ى
الورق عند ر�س ��م �سيا�س ��ة الهج ��رة ،مل يكن
كذل ��ك يف الواق ��ع .لأن الف ��ارق احل�ض ��اري

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة
ما يتو�ص ��ل �إليه العلم والتقنية احلديثة يف زمن �سريع
االيقاع .
من منظور مكمل البد من الإ�شارة �إىل �أهمية م�ستجدات
الو�ض ��ع املايل حي ��ث مت �إقرار الربمل ��ان العراقي لقانون
متوي ��ل العج ��ز امل ��ايل يف م�س ��اء ي ��وم الثاين ع�ش ��ر من
ت�ش ��رين الثاين اجلاري معتم ��د ًا على �آلية االقرتا�ض من
البنك املركزي وامل�ص ��ارف العراقية الأخرى � .ضمن هذا
ال�س ��ياق كان للجنة الربملانية املالية بيان الفت �صدر يف
ال 13م ��ن ت�ش ��رين الثاين م ��ا يلي عدد ًا م ��ن نقاطه املهمة
نقتب�س منها :
�أو ًال " :عل ��ى الرغم من اجلهد الكب�ي�ر الذي بذلته اللجنة
املالي ��ة النيابي ��ة بتقلي� ��ص فجوة االنف ��اق احلكومي من
� 41إىل  12ترلي ��ون دوالر يف قان ��ون متوي ��ل العج ��ز
ال ��ذي �أقر م�ؤخر ًا �إال �أننا (اللجن ��ة املالية النيابية) جندد
اعرتا�ض ��نا على اال�س ��تمرار ب�إنتهاج �سيا�س ��ة االقرتا�ض
بدي ًال عن �إيجاد طرق و�إ�صالحات حقيقية وفعالة لزيادة
االيرادات وتقلي�ص النفقات".
ثاني� � ًا :م ��ا دف ��ع اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة للقب ��ول "بهذا
احل ��د من االقرتا�ض ه ��و �أرزاق النا� ��س وقوتها املتمثلة
بالرواتب واملن ��ح والإعانات والأدوي ��ة ودعم املزارعني
وم�ش ��اريع املحافظات وغريها من النفقات التي اعتقدت
– اللجن ��ة املالي ��ة النيابية -ب�إهميتها الق�ص ��وى والتي
المنا�ص من قبولها".
ثالث� � ًا" :يف الوقت الذي �ض ��منا فيه ه ��ذا القانون بع�ض
الن�ص ��و�ص القانونية واجبة التطبيق والتي نعتقد �إنها
قد تك ��ون بداية لأ�ص�ل�اح بع�ض امل�ؤ�س�س ��ات واحلركات
املالية على املدى الق�ص�ي�ر ف�أننا (اللجنة املالية النيابية)
عاكف ��ون عل ��ى تق ��دمي ر�ؤي ��ة متكامل ��ة لو�ض ��ع احلل ��ول
ال�سريعة والواقعية ملعاجلة التدهور االقت�صادي واملايل
الذي تعاين منه الدولة العراقية."..
حلول منا�س ��بة اعتربتها اللجنة املالية مبثابة "مفاتيح
لإ�صالح الو�ضع االقت�ص ��ادي العراقي" من خالل االيفاء
باحتياج ��ات املواطن�ي�ن الأ�سا�س ��ية م ��ن خ�ل�ال �سيا�س ��ة
االكتف ��اء الذات ��ي ول ��و �أن حتق ��ق ه ��ذا اله ��دف كم ��ا ذكر
بيان اللجنة �س ��يتم "ب�ص ��ورة جزئية خا�ص ��ة مبا يتعلق
بالوزارات االنتاجية �أواخلدمية و�أن الجتعلنا – اللجنة
املالية النيابية  -دائمة �أمام خيارين �إما القبول ب�سيا�سة
االقرتا� ��ض �أو قط ��ع �أرزاق النا� ��س م ��ن �أبن ��اء �ش ��عبنا
العظي ��م " .خي ��اران �أحالهم ��ا بالفع ��ل مُر م ��رارة العلقم
م ��ا ي�س ��تدعي جه ��د ًا جماعي ًا وطني� � ًا "حكومي� � ًا ومدني ًا"
والنظ ��ر ال�س�ت�راتيجي ل ��كل املدخ�ل�ات الت ��ي تتقاط ��ع
وتتكامل مع ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي واملايل موفرة خيارات
متنوع ��ة يح�س ��ن تطبيقه ��ا تدريجي� � ًا ومتابع ��ة تنفيذها
ك�س ��لة متكاملة من احللول الواقعي ��ة بعيد ًا عن معطيات
الدولة الريعية النفطية التي �سادت افكارها ونهجها مدد
طويلة ن�سبي ًا يف ال�ساحة العراقية  .ولعل تنويع م�صادر
الدخل والطاقة ا�ض ��حى من االولوي ��ات للدولة العراقية
بهدف بناء وتنمية االقت�ص ��اد التقليدي (�صناعة  ،زراعة
خدم ��ات) وغ�ي�ر التقليدي (اقت�ص ��اد معريف � -س ��ايربي

 ) Cyber Knowledge Economyوفق� � ًا لإهمي ��ة
اعتم ��اد م�س ��ار التنمية االن�س ��انية امل�س ��تدامة  .من هنا ،
ف�إن �أب ��رز التحديات القادمة يتمثل بالتخل�ص �أو التقليل
م ��ن قيمة التقل�ص املتوقع للناجت املحلي االجمايل للعام
 2020البال ��غ  9.5%بالتزامن مع تعظي ��م ايرادات الدولة
الت ��ي فق ��دت  47.5%من قيمتها خ�ل�ال اال�ش ��هر الثمانية
املا�ض ��ية مايع ��د خ�س ��ارة فادح ��ة .لعل الأم ��ر يرجع �إىل
ا�س ��تمرار وت�صاعد حدة م�آ�س ��ي جائحة كورونا م�ضيفة
بعد ًا �آخر مهم ًا مرتبط ًا بجانب �أ�سا�سي للأمن الوطني �إال
وهو الأمن ال�ص ��حي  Health Securityما ي�س ��توجب
توفر �أف�ض ��ل اخلربات والتخ�ص�ص ��ات املهني ��ة العراقية
وغريه ��ا م ��ن دول الع ��امل يف جمال االمرا� ��ض واالوبئة
املعدية التي البد لل�س ��لطات احلكومية ان ت�ستقطبها كي
ت�ؤ�س ���س من خالله ��ا جهوده ��ا احلثيثة مراك ��ز طبية –
�ص ��حية وتقنية عالية امل�س ��توى خلدمة العراق و�شعبه ،
�إذ �أن �ش ��عبا عليل الميكنه �أن يحقق �إجنازات قيمة عالية
امل�س ��توى .ترتيب ��ا عل ��ى ماتقدم ف� ��إن التنمية الب�ش ��رية
امل�س ��تدامة تعن ��ي االهتم ��ام الكب�ي�ر بجيل ��ي الطفول ��ة
وال�شباب باعتبارهما عماد م�ستقبل العراق م�سالة يجب
ان التغيب عن ذهن �أي م�س� ��ؤول او �ص ��انع قرار خا�ص ��ة
�إذا عرفن ��ا ان اجلي ��ل اجلدي ��د من ال�ش ��باب ب�ش ��كلون ما
يني ��ف عن � % 40إىل  %50من جمموع �س ��كان البالد الذي
�س ��توكل �إليه مهام بناء تنمية �إن�س ��انية م�ستدامة� .ضمن
هذا ال�سياق البد لل�س ��لطات العراقية امل�س�ؤولة �أن جتوّد
�أدائه ��ا وتركز جهدها على تقدمي املعلومات ال�ص ��حيحة
والدقيقة عن كل ال�ش�ؤون احلياتية – الإن�سانية ب�صورة
متكن اجلهات املخت�ص ��ة من التخطيط والتنفيذ املواكب
مل�ش ��روعات التنمية الإن�س ��انية مبا يحفظ وينمي حقوق
الإن�س ��ان ويطلق العن ��ان للحريات اال�سا�س ��ية وللتفكري
احلر الإبداعي ت�أ�ص ��يال خللق �أر�ض ��ية متما�سكة ملجتمع
متما�س ��ك �إن�س ��اين جند  ،جنتهد ون�س ��عى للو�صول �إليه
�إلي ��ه بعي ��د ًا ع ��ن جم ��رد تلبي ��ة االحتياج ��ات �أواملطالب
اليومية �أو الآنية فقط� .أخري ًا ميكن القول �إن التحديات
االن�س ��انية حتت ��اج جله ��ود جماعي ��ة حكومي ��ة وغ�ي�ر
حكومي ��ة من منظمات املجتم ��ع املدين ومن جهات تابعة
للتنظي ��م الدويل ول�ل��أمم املتحدة للتخفيف م ��ن املعاناة
االن�س ��انية ل�ش ��عبنا  ،مرحلة �إ�س ��تثانية يفرت�ض �أن توفر
ر�ؤى جيو�س�ت�راتيجية و�آلي ��ات �إن�س ��انية تواك ��ب ب ��ل
ت�س ��ارع يف التناف� ��س والتف ��وق على الآخري ��ن من دول
�أو م ��ن تنظيم ��ات جمتمعية بعيدة عن �س ��لطان �أوهيمنة
�س ��لطة الدول ��ة الت ��ي ي ��راد له ��ا �أن حت�س ��ن �إدارته ��ا من
خ�ل�ال احلك ��م الر�ش ��يد  Good Governanceوتفعيل
�أرادتها امل�س ��تقلة ملواجهة قوى الف�س ��اد مبختلف �أ�شكاله
و�ص ��وره و�إنعا� ��ش درج ��ة النم ��و االقت�ص ��ادي للنائ ��ج
املحل ��ي االجم ��ايل متهي ��د ًا لإجن ��از متطلب ��ات التنمي ��ة
الب�ش ��رية االن�س ��انية من �أجل بناء الدولة املدنية – دولة
القان ��ون والع ��دل االجتماعي التي ت�ض ��ع حماية  ،رعاية
ومواكبة تنمية م�ستوى ونوعية احلياة لفئة املحرومني
واملهم�شني �ضمن قمة �أولوياتها .

 د .جا�سم ال�صفار
ال ��ذي كر�س ��ه الأوروبي ��ون ،من ��ذ �أف ��ول
مرحلة اال�س ��تعمار وحتى وقتن ��ا هذا ،حال
دون اندم ��اج املهاجري ��ن يف املجتمع ��ات
الأوروبي ��ة ،وحتول اىل مع ��ول تفكيك لتلك
املجتمعات الت ��ي يتخندق فيها االحتقار من
جهة والكراهية من جهة �أخرى.
�أ�ض ��ف �إىل ذل ��ك تزاي ��د �ش ��عبية وت�أث�ي�ر
الأحزاب ال�سيا�سية النازية اجلديدة ،االمر
ال ��ذي يجع ��ل �ص ��ورة الدول ��ة احل�ض ��ارية
لل ��دول الأوروبية �أكرث انك�ش ��افا .ف�ص ��عود
التي ��ارات الفا�ش ��ية والنازي ��ة و�ش ��عبية
�أفكارها و�س ��ط ال�س ��كان الأ�ص ��ليني يف�ضح
مقوم ��ات احل�ض ��ارة الأوروبي ��ة ،ويعك� ��س
الت�أليه القدمي ل�ش ��عور الأوروبيني بالتفوق
على ال�شعوب الأخرى.
وتبع� � ًا لذل ��ك ،تكر� ��س واق ��ع اجتماع ��ي
وح�ض ��اري م�أزوم يف �أوروب ��ا منح �أعدائها
و"�أ�صدقائها" كذلك ،فر�صة ا�ستغالله لتمرير
م�شاريعهم اجليو�سيا�سية .ويف هذا ال�صدد
ي�شار اىل �أنه كانت هناك تقارير يف و�سائل
الإع�ل�ام م�ؤخر ًا تفيد ب�أن �ص ��حيفة �ش ��اريل
�إيبدو اال�س ��تفزازية ،التي ن�ش ��رت ر�س ��ومًا
كاريكاتوري ��ة م�س ��يئة للنب ��ي حمم ��د ،يت ��م
الإ�شراف عليها عرب املحيط .وهذا يدل على
ا�س ��تغالل الأزمة احل�ض ��ارية واالجتماعية
واالقت�ص ��ادية القائم ��ة يف �أورب ��ا م ��ن قب ��ل

اجه ��زة اال�س ��تخبارات الأمريكي ��ة لزعزع ��ة
ا�س ��تقرار االحت ��اد الأوروب ��ي م ��ن �أج ��ل
�إ�ض ��عافه كمناف� ��س �سيا�س ��ي واقت�ص ��ادي
للواليات املتحدة الأمريكية.
وجتدر الإ�ش ��ارة كذلك اىل الدور التخريبي
ال ��ذي تلعب ��ه تركي ��ا يف �أوروب ��ا ،بخل ��ق
�أ�س ��باب العزل ��ة ب�ي�ن اجلالي ��ة امل�س ��لمة
وال�سكان الأ�صليني .خا�صة بوجود �أ�سباب
مو�ض ��وعية للت�ض ��ارب يف امل�ص ��الح ب�ي�ن
االحتاد الأوروبي وتركيا يف �ش ��رق البحر
املتو�س ��ط :حم ��اوالت �أردوغ ��ان لل�س ��يطرة
على �إمدادات الهيدروكربونات �إىل �أوروبا
وا�ستغالله ملو�ضوع الهجرة من �أجل ابتزاز
االحت ��اد الأورب ��ي� ،إ�ض ��افة اىل الطم ��وح
الرتك ��ي ملراجع ��ة �ش ��روط معاه ��دة لوزان،
املربمة يف ع ��ام  ،1923والتي مبوجبها مت
التن ��ازل ع ��ن اجلزر الواقع ��ة يف بحر �إيجه
لليون ��ان .ولتتمكن تركيا من حتقيق م�آربها
يف �ص ��راع امل�ص ��الح مع االحت ��اد الأوربي،
ف�إنها لن ترتدد عن ا�س ��تخدام �س�ل�اح جربته
يف �ص ��راعات دولية �أخ ��رى ،وهو التط ّرف
الديني الإ�سالمي.
�إ�ض ��افة اىل تركي ��ا ،جنح ��ت دول عربي ��ة
وا�سالمية يف ت�سويف خمططات وم�ساعي
ال ��دول الأوروبي ��ة لدم ��ج املهاجري ��ن يف
جمتمعاته ��ا ،معتم ��دة عل ��ى ثغ ��رات تل ��ك

املخطط ��ات املبني ��ة عل ��ى �إمي ��ان را�س ��خ
بالتفوق احل�ضاري الأوروبي الذي يعميها
عن تبني �أي �أفكار بناءة جتعل من االندماج
يف املجتمع ��ات الغربي ��ة نتيجة للتالقح بني
احل�ض ��ارات املختلفة للمهاجرين وال�س ��كان
الأ�صليني.
يف جمي ��ع الأح ��وال ،ف ��ان �أوروب ��ا تع ��اين
اليوم م ��ن حالة تف ��كك وانق�س ��ام اجتماعي
وح�ض ��اري ،الدين فيها ه ��و العامل الأبرز.
وجت ��در الإ�ش ��ارة اىل �أن الراديكالي ��ة
الديني ��ة مل يخرتعه ��ا امل�س ��لمون .فتوج ��د
ح ��ركات راديكالي ��ة يف �أي دي ��ن تقريب� � ًا.
ولكن الالجئون الذي ��ن تدفقوا على �أوروبا
اليوم هم يف الغالب من امل�سلمني .ومن هنا
ت�أت ��ي ال�ص ��راعات الدورية مع الإ�س�ل�اميني
الراديكاليني.
ختام� � ًا� ،أمتن ��ى �أال يتبل ��ور ا�س ��تنتاج عن ��د
الق ��ارئ ب� ��أين �ألقي اللوم كام�ل� ًا على الدول
الغربي ��ة ،فالديان ��ات جميعه ��ا ،وم ��ن بينها
الإ�س�ل�ام ،حتتاج اليوم اىل �إ�ص�ل�اح بنيوي
وعقائ ��دي يخل�ص ��ها مم ��ا عل ��ق به ��ا ،ع�ب�ر
ع�ص ��ور التوح� ��ش ،م ��ن تعالي ��م و�أف ��كار ال
عالقة لها ب�أ�ص ��ول التدين احلقيقي ال�ساعي
لزرع ب ��ذور الطم�أنينة يف الروح الب�ش ��رية
ون�ش ��ر مبادئ املحب ��ة والعدالة وامل�س ��اواة
على الأر�ض.
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ثقافة
كالكيت

الدورة الـ 33لمهرجان "�إدفا" الدولي للأفالم الوثائقية التي �س ُتعقد خالل الفترة من  18وحتى  29ت�شرين
الثاني الجاري في العا�صمة الهولندية �أم�ستردام .ا�ستطاعت ثالثة �أفالم للجزيرة الوثائقية من الم�شاركة
فيها ،هي الفيلم المغربي "في زاوية �أمي" والفيلم العراقي "الق�صة الخام�سة" ،والفيلم الكونغولي "الطريق
�إلى كين�شا�سا".

 عالء املفرجي

(املدى) تطلق �سرية
�صوفيا لورين

الفيلم الوثائقي الذي خرج
من خما�ض جتربة مريرة
متابعة املدى

ويتناف� ��س الفيلم ��ان املغرب ��ي "يف زاوي ��ة
�أم ��ي" والعراق ��ي "الق�ص ��ة اخلام�سة" مع
ع�ش ��رة �أف�ل�ام �أخ ��رى �ضم ��ن فئ ��ة "العمل
الأول" التي ت�ض ��م الأفالم الأوىل الطويلة
ملخرجيه ��ايفمهرج ��ان"�إدف ��ا".
املخرج العراق ��ي ال�شاب �أحمد عبد ،حتدّث
عن جتربته يف �إخراج الفيلم وفكرته قال:
"فيل ��م الق�صة اخلام�س ��ة ،الذي ي�ستغرق
زمن ��ه  90دقيق ��ة ،خما�ض لتجرب ��ة عميقة
ومري ��رة يف �آن واح ��د لأربع ��ة عق ��ود م ��ن
ال�صراع ��ات واحلروب يف الع ��راق .حيث
قم ��ت بكتاب ��ة خم� ��س ق�ص�ص خ�ل�ال ليايل
احل ��رب �سن ��ة  ٢٠٠٣وكن ��ت حين ��ذاك يف
التا�سع ��ة من عم ��ري ،فقمت بقت ��ل �أبطايل
يف �أربعة من هذه الق�ص�ص الترك �أوراقها
الق�صة اخلام�سة مبعرثة ،فيما يظهر عليها
ومي�ضالق�صفويختف ��يم ��رة�أخ ��رى".
وعن ق�ضية احتفاظه بفكرة الفيلم وق�صته
�أ�ش ��ار املخ ��رج �أحمد عبد �أنه بع ��د �سنوات
من ��ذ �أن ترك ��ه ق�صت ��ه .يع ��ود م ��ن جدي ��د
لروايته ��ا ه ��ذه امل ��رة بطريقت ��ه اخلا�ص ��ة
م ��ن خالل كامريته التي تظه ��ر لنا اجلانب
ال�صام ��ت ل�شخ�صياته املت�شظي ��ة ،والأثار
النف�سي ��ة الت ��ي تركته ��ا تلك احل ��روب منذ
احلرب العراقية الإيرانية اىل يومنا هذا.
و�أ�شار اىل فك ��رة الفيلم ومو�ضوعه قائ ًال:
"الفيل ��م يب ��د�أ م ��ن خ�ل�ال �صب ��ي يعي� ��ش

يف بادي ��ة املو�ص ��ل تركت ��ه �ص ��ور اجلث ��ث
املح�ش ��وة يف ر�أ�س ��ه يع ��اين منع ��ز ًال م ��ع
�أغنام ��ه .منتق�ل ً�ا بن ��ا اىل جب ��ال �سنج ��ار
فيظه ��ر لن ��ا فت ��اة تبلغ م ��ن العم ��ر  ١٨عام ًا
حتول ��ت اىل مقاتل ��ة من ��ذ دخ ��ول " داع�ش
" اىل مدينته ��م .و�ص ��و ًال اىل والده الذي
يجل� ��س منع ��ز ًال يف منزل ��ه حم ��او ًال ر�س ��م
وجوه الأ�شخا�ص الذين كان يدفنهم خالل
احل ��رب العراقية الإيراني ��ة .منتهي ًا برجل
م�سن يف ال�سبع�ي�ن من عمره يقطن وحيد ًا
ب�ي�ن القط ��ارات املهج ��ورة حي ��ث تركت ��ه
القط ��ارات عائ ��د ًا م ��ن الأ�س ��ر من ��ذ ثالثني
عام� � ًا يف احل ��رب العراقي ��ة الإيرانية .كما
وتفتح الق�ص ��ة اخلام�سة باب ًا بحذر للت�أمل
واالنغما� ��س بدواخ ��ل ال�شخ�صي ��ات ،م ��ن
خ�ل�الال�صمتالذييهيمنعل ��ىالفيل ��م".
وع ��ن جتربت ��ه يف �إنت ��اج ه ��ذا الفيل ��م
وت�صوي ��ره ،قال املخرج عب ��د :مت ت�صوير
الفيل ��م يف الع ��راق ولبن ��ان ،وي�ضي ��ف:
�إن العم ��ل ا�ستغ ��رق م ��دة � ٤سن ��وات حتت
ظروف لي�ست جي ��دة باملرة .بحيث �أ�ضطر
املخ ��رج اىل بي ��ع حاجيات ��ه ه ��و و�صديقه
" �سي ��ف الدي ��ن " مدي ��ر ت�صوي ��ر الفيلم،
ليتمكنوا من �إكماله.
و�سي�شه ��د عر�ض ��ه الأول يف امل�سابق ��ة
الر�سمي ��ة ملهرجان " �إدف ��ا " كعمل �أول .يف
دورت ��ه الثالثة والثالثني ،وه ��ذا املهرجان
ال ��ذي انطل ��ق ع ��ام  1988كواحد م ��ن �أهم
املهرجان ��ات الرائ ��دة يف جم ��ال الأف�ل�ام
الوثائقي ��ة عاملي� � ًا ،وي�شم ��ل املهرجان �سبع
م�سابق ��ات ر�سمية هي "الأف�ل�ام الوثائقية
الطويل ��ة ،والأف�ل�ام الوثائقي ��ة متو�سط ��ة
الط ��ول ،والفيل ��م الأول للمخ ��رج ،و�أفالم

الطلب ��ة ،والأف�ل�ام الوثائقي ��ة الهولندي ��ة،
والأف�ل�ام الوثائقية املو�سيقي ��ة ،وال�سينما
الوثائقية الرقمية"..
وع ��ن تكاليف �إنتاج ه ��ذا الفيلم ،واجلهات
التي مولته ي�شري �أحمد عبد:
 .مل �أج ��د �أح ��د ًا ي�ساع ��دين يف الع ��راق
فا�ضط ��ررت للبح ��ث ع ��ن جه ��ات �إنت ��اج
خارجي ��ة .حيث متكنت م ��ن الو�صول اىل
املخ ��رج الأمريك ��ي "جيم� ��س لونكل ��ي"
ال�شهري ب�صناعة الأف�ل�ام الوثائقية والذي
تر�شح ��ت �أعماله للأو�س ��كار �أكرث من مرة،
فق ��ام مب�ساعدت ��ي لإيج ��اد منت ��ج خ ��ارج
البالد .وخالل البحث لعام كامل عن منتج،
وجدت خالل ه ��ذه الرحلة املنتج ال�سوري
" ل� ��ؤي حف ��ار " وتبنت قن ��اة " اجلزيرة
الوثائقية " العمل ،فقامت بتكفل م�صاريف
�إنت ��اج الفيل ��م بالكام ��ل .كما ح�ص ��ل الفيلم
عل ��ى دعم من م�ؤ�س�سة " �آفاق " التي تعترب
واحدة م ��ن �أه ��م امل�ؤ�س�سات للدع ��م الفني
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط .و �أي�ض� � ًا على منحه
م ��ن معهد الأملاين " غوت ��ه " الأملاين ..كما
مت اختي ��ار الفيلم عندم ��ا كان م�شروع ًا يف
مهرج ��ان كام ��دن ال�سينمائ ��ي يف �أم�ي�ركا،
ك�أف�ض ��ل م�شروع ومعه جمموعة قليلة جد ًا
من الأفالم من بني  ١٦٠فيلم ًا حول العامل..
وع ��ن وجود ك ��وادر عربية عمل ��ت يف هذا
الفيل ��م ق ��ال املخ ��رج" :ال�شخ� ��ص ال ��ذي
رافقن ��ي خ�ل�ال رحلت ��ي م ��ع الفيل ��م ه ��و
�صديق ��ي " �سي ��ف الدين " مدي ��ر ت�صوير.
حيث خ�ضنا رحل ��ة �شاقة جد ًا متنقلني بني
املو�ص ��ل وبغ ��داد .خ�ل�ال الأرب ��ع �سنوات
التي �أجنز فيه ��ا الفيلم .والتحق بهم منتج
الفيل ��م " ل�ؤي حفار " ال ��ذي عمل من مكان

عمل ��ه يف تركي ��ا .وبعدها التح ��ق بالفريق
" ك ��رمي ك ��رمي " مدير الإنت ��اج و "�أحمد
الزي ��دي" م�ساع ��د الكام�ي�را .كم ��ا وعمل "
الباقر جعف ��ر " كم�صور معي يف بريوت..
ومت املونت ��اج على الفيل ��م �أو ًال يف بريوت
م ��ع املونت�ي�رة ال�سور ّي ��ة املحرتف ��ة " رايا

مي�ش ��ه “ومت �إكم ��ال اجل ��زء الث ��اين م ��ن
املونت ��اج يف �أملانيا مع املونت�ي�ر ال�سوري
املوه ��وب " حمم ��د عل ��ي " و�أخ�ي�ر ًا عم ��ل
الرتكي ��ان " تيالن جيجي ��ت " و "م�صطفى
اتوكو جورلر " عل ��ى ت�صميم ال�صوت يف
تركيا بالإ�ضاف ��ة اىل " �سريتا�ش توك�سوز
" على عمل اللون يف الأ�ستوديو العاملي "
" Postbiyik
و املخ ��رج �أحم ��د عب ��د ،كات ��ب ومونت�ي�ر
�سينمائ ��ي ول ��د يف بغ ��داد �سن ��ة .1994
�أنت ��ج و�أخرج العديد م ��ن الأفالم الق�صرية
و�أهمه ��ا "ع� ��ش احل ��رب" و " �صافي ��ا " و
"طيور �سنجار" احلائز على جائزة �أف�ضل
عم ��ل �صحف ��ي يف ب ��ي ب ��ي �س ��ي املقام يف
لن ��دن .وعمل م�ساعد خم ��رج لأفالم طويلة
ه ��ي " الرحلة " ملحم ��د الدراجي و" �شارع
حيف ��ا " ملهند حيال .حيث ح�ص ��د الفيلمان
جوائ ��ز وتر�شيح ��ات يف املهرجان ��ات
العاملية .وقام �أخري ًا بكتابة و�إخراج فيلمه
الطويل الأول " الق�صة اخلام�سة "..

مهرجان القاهرة يحتفي بال�سينما الم�صرية بـ � 10أفالم جديدة في الدورة 42
القاهرة -خا�ص
يحتف ��ي مهرج ��ان القاه ��رة ال�سينمائ ��ي
ال ��دويل ،بال�سينم ��ا امل�صري ��ة يف برنام ��ج
دورت ��ه الثانية والأربعني ،عرب م�شاركة 10
�أف�ل�ام ما بني روائ ��ي وت�سجيل ��ي يف فئتي
الطويل والق�صري ،لتك ��ون واحدة من �أكرب
امل�شاركات امل�صرية يف تاريخ املهرجان.
يف امل�سابق ��ة الدولي ��ة ي�شارك ثالث ��ة �أفالم،
يف مقدمته ��ا الوثائق ��ي "عا� ��ش ي ��ا كاب�ت�ن"
للمخرج ��ة م ��ي زاي ��د ،يف عر�ض ��ه الأول
بال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،والت�ش ت�شارك
يف �إنتاج ��ه �أملاني ��ا ،والدمن ��ارك ،وت ��دور
�أحداث ��ه حول "زبيبة" فت ��اة �سكندرية تبلغ
من العم ��ر � 14سن ��ة حتلم ب�أن تك ��ون بطلة
عاملي ��ة يف ريا�ض ��ة رفع الأثق ��ال ،مب�ساعدة

"كاب�ت�ن رم�ضان" م ��درب الأبطال تخو�ض
رحلة من االنت�صارات والهزائم التي ت�شكل
م�شوارها كبطلة عاملية.
الفيل ��م الث ��اين هو "حظر جت ��ول" للمخرج
�أم�ي�ر رم�سي� ��س ال ��ذي ي�ش ��ارك بامل�سابق ��ة
الدولية يف عر�ضه العاملي الأول ،من بطولة
�إلهام �شاهني ،و�أمينة خليل ،وتدور �أحداثه
يف �صبيحة يوم من ع ��ام  2013تغادر الأم
حمب�سه ��ا عقب �سن ��وات م ��ن ال�سجن ،ويف
خ�ل�ال � 24ساعة فقط مينحها حظر التجول
املفرو� ��ض عل ��ى البل ��د كله ��ا فر�ص ��ة ن ��ادرة
للتحرر من �أ�سر ما�ضيها الغام�ض.
ويف عر�ض ��ه العامل ��ي الأول �أي�ض ��ا ي�ش ��ارك
فيل ��م "عنها" �إخ ��راج �إ�سالم الع ��زازي ،يف
امل�سابقة الدولية ،والذي تدور �أحداثه حول
زوج ��ة تط ��ر�أ عليه ��ا تغ�ي�رات غريب ��ة بع ��د
الرحي ��ل ال�صادم لزوجها ،وحتاول �أن تعيد

اكت�شاف نف�سها وال�س ��ر وراء رحيل الزوج
يف نف�س الوقت.
ويف م�سابقة �آفاق ال�سينما العربية ،ي�شارك
يف عر�ضه العاملي الأول الفيلم الوثائقي "ع
ال�سل ��م" للمخرجة ن�سرين الزي ��ات ،والذي
ير�ص ��د ،كي ��ف ميك ��ن للكام�ي�را �أن ت�ساع ��د
املخرج ��ة ال�شاب ��ة عل ��ى تكري� ��س املا�ض ��ي
كذك ��رى جميل ��ة ومعاي�شة احلا�ض ��ر كلقطة
ملونة والنظر �إىل امل�ستقبل دون خوف من
فقدان جديد؟.
كما ت�ش ��ارك � 5أفالم ق�صرية ،منها ثالثة يف
م�سابق ��ة �سينما الغد ،هي "الراجل اللي بلع
الراديو" �إخ ��راج يا�سر �شفيعي ،يف عر�ضه
العامل ��ي الأول ،وت ��دور �أحداثه حول راديو
ق ��دمي ي�سقط داخل معدة رج ��ل ب�سبب خط�أ
طبي ،وهو الآن على �أعتاب عملية جراحية
لإزالة الراديو.

ويف عر�ض ��ه الأول بال�ش ��رق الأو�س ��ط
و�شمايل �أفريقيا ي�شارك فيلم "احلد ال�ساعة
خم�سة" للمخرج �شري ��ف البنداري ،والذي
ت ��دور �أحداث ��ه حول اختب ��ار متثيل لإحدى
املمث�ل�ات �أم ��ام خم ��رج كب�ي�ر ،لكن ��ه لي� ��س
جم ��رد اختب ��ار �إذ ميتد ت�أث�ي�ره �إىل حياتها
ال�شخ�صي ��ة ،وي�ش ��ارك فيل ��م "حن ��ة ورد"
�إخ ��راج م ��راد م�صطف ��ي ،يف عر�ض ��ه الأول
بال�شرق الأو�سط و�شم ��ايل �أفريقيا ،والذي
ت ��دور �أحداثه ح ��ول "حليم ��ة" ر�سامة حنة
�سودانية ،تذهب م ��ع طفلتها ال�صغرية ورد
�إىل بي ��ت عرو� ��س لرت�س ��م لها احلن ��ة ،لكن
الأم ��ور يف البي ��ت تتط ��ور �إىل �أحداث غري
متوقعة.
وبع ��د ح�صول ��ه عل ��ى ال�سعف ��ة الذهبية من
مهرج ��ان كان ال�سينمائ ��ي ،ي�ش ��ارك خ ��ارج
امل�سابقة ،الفيل ��م الق�صري "�ستا�شر" �إخراج

�سام ��ح ع�ل�اء ،ال ��ذي ي�ش ��ارك يف انتاج ��ه
فرن�س ��ا ،بلجي ��كا ،وتدور �أحداث ��ه حول �آدم
الذي يق ��رر �أن يقط ��ع طريق ًا طوي�ًل�ااً لر�ؤية
حبيبت ��ه بعد انقط ��اع قرابة الثالث ��ة �أ�شهر،
متحدي ًا كل العوائق.
كم ��ا يعر� ��ض خ ��ارج امل�سابق ��ة �أي�ض ��ا فيلم
"واح ��دة ك ��ده" �إخ ��راج م ��روان نبي ��ل،
وتدور �أحداثه ح ��ول يوم تقليدي يف حياة
ام ��ر�أة ،ن�شاهد خالله كي ��ف تختلف نظرات
املحيطني بها �إليها.
ويف برنامج "�أفالم منت�صف الليل" ي�شارك
يف عر�ض ��ه العامل ��ي الأول فيل ��م "عم ��ار"
�إخ ��راج حمم ��ود كام ��ل ،وت ��دور �أحداث ��ه
ح ��ول �أ�س ��رة �سيئة احل ��ظ ت�ص ��ل �إىل ق�صر
�آل غري ��ب ،ولك ��ن �سرع ��ان ما تتب ��دد فرحة
الزوج�ي�ن و�أبنائهم ��ا الثالث ��ة مب�سكنه ��م
اجلديد حيث يتحول �إىل عامل مرعب.

م ��ن الن�سب الإ�شكالي ،ال ��ى الفقر حيث الن�ش�أة م ��رور ًا بم�آ�سي
الح ��رب ،ثم الب ��زوغ العبقري لنجمة  ،حتى �آخر فيلم  ..كل ذلك
�ضمه كت ��اب (حياتي� ...أم� ��س واليوم وغ ��د ًا) يوميات النجمة
ال�سينمائي ��ة ال�ساطعة �صوفيا لورين ...ال�صادر عن دار المدى
بترجمة د .علي عبد الأمير..
�صوفي ��ا لورين التي ع ��دت الأكثر �شعبية في وقته ��ا ،كما عدت
رم ��ز ًا م ��ن رم ��وز الإغ ��راء ت�ستعر� ��ض ب�س ��رد جمي ��ل تفا�صيل
حياتها.
فقد ول ��دت تحت ا�سم �صوفي ��ا فيالني �سكيت�شلون ��ي في عيادة
ريجين ��ا مارغريتا ف ��ي روما في � 20أيل ��ول  1934ون�سبت �إلى
فيالني �سكيت�شلوني الذي تبناها بعد �أن تزوج ب�أمها التي يقال
�إنه ��ا بالأ�صل تع ��ود �إلى �أ�ص ��ول فل�سطيني ��ة  ..وعا�شت طفولة
بائ�سة �ساده ��ا الفقر المدقع بمدينة بوت�سوولي الإيطالية ،في
ظل غياب الدعم المادي والمعنوي من الأب ،الأمر الذي ا�ضطر
العائلة في ظل الح ��رب العالمية �إلى العودة لبوت�سوولي قرب
نابولي ،لتعي�شا مع جدة �صوفيا من �أجل الإنفاق عليهما.
قا�س ��ت الوي�ل�ات والم�آ�سي خالل الحرب العالمي ��ة الثانية ،فقد
�أ�صيبت ب�شظايا في الذقن خالل �إحدى تلك الغارات عندما كان
الميناء وم�صنع للذخائر في بوتزيولي هدفا لق�صف متكرر من
قب ��ل الحلف ��اء .خالل �إح ��دى تلك الغ ��ارات لتنتق ��ل �أ�سرتها �إلى
نابولي حيث �أقاموا عند �أقرباء لهم.
عندم ��ا بلغ ��ت الرابعة ع�ش ��رة من العم ��ر� ،شاركت ف ��ي م�سابقة
للجم ��ال في نابول ��ي ،و اختيرت بي ��ن المتباري ��ات النهائيات،
تزوج ��ت لورين كارلو بونتي منت ��ج الأفالم الأ�شهر في ايطاليا
وهو الذي �أطلق نجومية جينا لولو بريجيدا.
قبل �أن تتم �صوفيا الع�شرين� ،أ�صبحت «نجمة �شباك» و�شاركت
ف ��ي بطول ��ة �أ�شه ��ر اف�ل�ام �إيطالي ��ة  ،ثم انتقل ��ت �إل ��ى الواليات
المتحدة حيث قامت بدور البطولة في عدة �أفالم.
في �أواخر الخم�سينيات بزغ نجمها وظل مت�ألق ًا لأكثر من �أربعة
عق ��ود ..و�أ�صبحت لوري ��ن نجم ��ة �سينمائية دولي ��ة بتوقيعها
لخم�س ��ة عقود م ��ع باراماون ��ت ،وكان �أ�شهر �أفالمه ��ا :امر�أتان
ال ��ذي نالت عن ��ه جائ ��زة االو�سكار ،و(زه ��رة عب ��اد ال�شم�س)،
وفيل ��م (ناين) ،وفيل ��م (مالب�س جاهزة) وغيره ��ا ،مثلما مثلت
مع المع نجوم ع�صرها مث ��ل ماري�سللو ما�سترياني وريت�شارد
بيرتون ،وعمر ال�شريف وغيرهم
و ظه ��رت ب�شع ��ر �أ�شق ��ر م�ستع ��ار و�أظه ��رت مه ��ارات عالية في
الأداء ،و�ساهم ��ت ف ��ي ج ��ذب االحت ��رام �إليه ��ا بو�صفه ��ا ممثلة
درامية وكوميدية في �آن ،كما اكت�سبت وقتها مهارات جيدة في
اللغ ��ة الإنكليزية .وفي ال�ستينيات ،ظهرت ف ��ي فيلم (امر�أتان)
لتح�ص ��ل عل ��ى العديد من الجوائ ��ز ،بما فيه ��ا مهرجانات كان،
فيني�سي ��ا وبرلي ��ن ال�سينمائي ك�أف�ض ��ل �أداء .كما منحت جائزة
�أو�س ��كار لأف�ضل ممثلة ،وهي �أول جائزة �أو�سكار تمنح لممثلة
الإنكليزية لي�ست لغتها الأم.
�سجل ��ت لوري ��ن م ��ا يزيد عل ��ى ع�شري ��ن �أغني ��ة ط ��وال حياتها
المهني ��ة ،بم ��ا فيه ��ا �ألبوم عد م ��ن بي ��ن الأف�ضل مبيع� � ًا والذي
يح ��وي �أغاني كوميدية م ��ع بيتر �سلرز .ومثل ��ت �صوفيا ق�صة
حياتها في فيلم ال�سيرة الذاتية (�صوفيا لورين ..ق�صتي).
واحتل ��ت المركز الأول ك�أجمل �أمر�أة ف ��ي �إيطاليا في ا�ستطالع
عالم ��ي للر�أي ن�ش ��رت نتائجه وكال ��ة �أن�سا الإيطالي ��ة للأنباء،
والذي �شارك فيه  170خبير ًا من �أهم خبراء الجمال في كل من
الواليات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرن�سا و�ألمانيا حول
�أجمل امر�أة �إيطالية ،تلتها الممثلة فلوريا فلوريو ،ثم الممثلة
مونيكا بيلوت�شي ،ثم راق�صة الباليه كارال فرات�شي.
قا�ست الويالت والم�آ�سي خالل الحرب
العالمية الثانية ،فقد �أ�صيبت ب�شظايا
في الذقن خالل �إحدى تلك الغارات
عندما كان الميناء وم�صنع للذخائر
في بوتزيولي هدفا لق�صف متكرر من
قبل الحلفاء .خالل �إحدى تلك الغارات
لتنتقل �أ�سرتها �إلى نابولي حيث �أقاموا
عند �أقرباء لهم.

بني الأدب وال�سينما:

الكاتب والمخرج ال�سينمائي الأفريقي عثمان �سيمبين يحاول ا�ستعادة الهوية الأفريقية
ترجمة  :عدوية الهاليل

يظل الكاتب والمخرج ال�سينمائي
الأفريقي عثمان �سيمبين �شخ�صية بارزة
في مجال الإبداع االدبي وال�سينمائي
 ،فهو �شخ�صية غزيرة الإنتاج ينعك�س
التزامه ب�إ�صالح التراث الثقافي المحلي
في �أعماله الأولى �ضمن م�سيرة تركزت
ب�شكل كبير على النا�س واهتماماتهم  ،فهو
يحتفي بالقارة الأفريقية و�شعوبها بعيداً
عن فكرة الت�شدد في الهوية واالن�سحاب
الى الذات لأنه ي�سعى الى ا�ضفاء الطابع
االقليمي على معارف وقيم اال�سالف
بمواجهة الخطابات اال�ستعمارية
واال�ستعمارية الجديدة ..

يف عام � ، 1966شارك عثمان �سيمبني  ،امل�ؤلف
واملخ ��رج ال�س ��ينمائي ال�س ��نغايل يف املهرجان
العامل ��ي الأول لفنون الزن ��وج بفيلمني ( نياي )
وهو فيل ��م ق�صري مقتب�س من ق�ص ��ة ق�صرية له
 ،وق ��د مت تكري�سه ك�أف�ضل عم ��ل لكاتب �أفريقي
 ،وفيل ��م (ال�س ��وداء ) امل�أخ ��وذ م ��ن جمموعت ��ه
الق�ص�صي ��ة (وج ��ود �أفريق ��ي ) ال�ص ��ادرة ع ��ام
 ، 1962وق ��د �أك�سب ��ه ه ��ذا الأخ�ي�ر العدي ��د من
التكرميات �سواء خ�ل�ال املهرجان حيث ح�صل
عل ��ى جائزة الظبي الف�ضي وجائزة جان فيجو
 ،كم ��ا ح�ص ��ل �ضمن نط ��اق القارة عل ��ى جائزة
التاني ��ت الذهب ��ي يف قرط ��اج يف نف� ��س الع ��ام
..وتع ��ود بداي ��ات ه ��ذا التداخ ��ل امل�ستمر بني
العم ��ل الأدب ��ي وال�سينمائ ��ي اىل ع ��ام ، 1962
وه ��و مامييز ن�ش ��اط عثمان �سيمب�ي�ن  ،وتعود
بداي ��ة تاريخ ��ه يف الكتابة اىل ع ��ام 1956من
خ�ل�ال ن�ش ��ر رواية ع ��ن �سريته الذاتي ��ة  ،حيث
كت ��ب عن جتربت ��ه كعامل ر�صي ��ف يف مر�سيليا
ليجيب ع ��ن اال�سئلة املتعلق ��ة بالهجرة وظهور
الأقلي ��ات يف املجتم ��ع الفرن�س ��ي  ،والذي كان
يت�سم يف تلك الفرتة بالتنازل  ،ويف عام 1957
 ،ول ��د ثاين �أعماله ( �آوه بلدي و�أهله اجلميالن
) وال ��ذي يتن ��اول ق�ص ��ة ال�ش ��اب الأفريقي عمر
ف ��اي ال ��ذي ا�ستج ��اب لن ��داء موطن ��ه ليقط ��ع
عالقته بالغ ��رب وبزوجته  ،ومع ذلك فقد باءت
كل حماوالت ��ه للتغل ��ب على �صعوب ��ات احلياة
اليومي ��ة من خالل �إحياء حي ��اة القرية بالف�شل

 ،معرب ًا بذلك ع ��ن النهاي ��ات امل�أ�ساوية املتمثلة
بالعقب ��ات الكامن ��ة يف الع ��ودة اىل اجل ��ذور
..به ��ذه الطريق ��ة  ،تبل ��ورت ح�سا�سية �سيمبني
وال�صراع ��ات امللحمي ��ة الت ��ي حرك ��ت حيات ��ه
يف �أعمال ��ه ..وينتم ��ي �سيمب�ي�ن اىل �أ�س ��رة من
الطبق ��ة العامل ��ة فهو ابن �صياد م ��ن كازامان�س
هج ��ر مقاعد الدرا�سة يف �س ��ن  13عام ًا بعد �أن
�صفع معلمه الذي اتهمه اتهامات باطلة  ،بعدها
انخ ��رط يف العديد من املهن فعم ��ل كميكانيكي
وبن ��اء وعامل ر�صي ��ف � ،إذ كان ينتمي اىل فئة
املحروم�ي�ن الذين ا�ستمر يف متثيلهم من خالل

�أعمال ��ه كوج ��ه حقيق ��ي الفريقي ��ا �س ��واء كانت
ا�ستعماري ��ة او بع ��د اال�ستعم ��ار  ،وق ��د انتمى
لعامل الثقاف ��ة والكتابة لي�صبح فما ملن الفم له ،
فقد خا�ض �سيمبني رحلة ع�صامية وكان دخوله
اىل املجال الأدبي مري ��ر ًا و�أ�ضاف �إليه خو�ض
املج ��ال ال�سينمائ ��ي ملحاول ��ة تو�سي ��ع ح ��دود
�إي�صال �أفكاره ..لقد الحظ �سيمبني �أن املجتمع
االفريق ��ي النا�شئ بع ��د اال�ستعمار ت ��رك الأدب
الأفريق ��ي وراءه ومل تع ��د م�شاركتهم وا�ضحة
يف بن ��اء الهوي ��ة الوطني ��ة وا�ستع ��ادة الرتاث
الثق ��ايف  ،فمنه ��م م ��ن كان مثقف� � ًا برجوازي� � ًا

انقط ��ع ع ��ن ال�شعب وحت ��ول اىل اتق ��ان اللغة
الفرن�سي ��ة كداللة عل ��ى احل�ض ��ارة  ،ومنهم من
اعت�ب�ر الكتابة امتياز ًا خم�ص�ص ًا لبع�ض الفئات
االجتماعي ��ة التي تتناق� ��ض مع روح اجلماهري
ال�شعبية  ،لذا حاول �أن يعك�س ذلك يف رواياته
و�أفالم ��ه م�ش�ي�ر ًا اىل �أولئ ��ك البريوقراطي�ي�ن
الذي ��ن يدع ��ون �أنه ��م ( متط ��ورون ) عل ��ى �أنهم

رم ��وز لال�ستعمار اجلديد ..لدرج ��ة �أنه �إذا كان
ع ��امل الأدب ي�ستبعد فعلي ��ا الأ�شخا�ص الأميني
 ،فيمك ��ن لل�سينم ��ا �أن ت�ساع ��ده عل ��ى التوفي ��ق
بني النا� ��س والأدب والنا�س والأفكار اجلديدة
اليق ��اظ �أفريقيا ال�شعبية وه ��و مافعله �سيمبني
م�ستخدم� � ًا اللهجة العامية خا�صة و�أن ال�سينما
م ��ن �أك�ث�ر الو�سائل ت�أث�ي�ر ًا عرب ق ��وة ال�صورة
يف تل ��ك املجتمع ��ات ال�شفوية ،وم ��ن املعروف
�أن ال�سنغ ��ال واجلزائ ��ر هم ��ا م ��ن �أك�ث�ر الدول
الأفريقي ��ة الت ��ي ت�شهد فيه ��ا ال�سينم ��ا ازدهار ًا
وحما�س ًا للفن ال�سابع ..
وقب ��ل �أن ي�ش ��رع يف حيات ��ه املهني ��ة كمخرج ،
�سجل ��ت كتاباته املبكرة ه ��ذا ال�شغف  ،وتنتمي
�أف�ل�ام �سيمب�ي�ن اىل ال�سينم ��ا املت�ش ��ددة  ،فعلى
�شا�ش ��ات �أفريقيا ال�س ��وداء  ،غالب ًا مايتم عر�ض
ق�ص� ��ص الغب ��اء امل�سط ��ح الغريب ��ة عل ��ى حياة
الأفارقة  ،على الرغم من ان مهمة ال�سينما التقل
�أهمية عن بناء امل�ست�شفيات واملدار�س و�إطعام
ال�س ��كان ،ل ��ذا وج ��د �سيمب�ي�ن �أن م ��ن امله ��م �أن
ي ��رى االفارقة حقيقة �أنف�سهم م ��ن خالل �شا�شة
ال�سينما من خالل �إدانة ال�شكل املهيمن لالنتاج
الأجنبي والذي ي�ست ��ورد قيم ًا غربية التنا�سب
�شب ��اب الق ��ارة وحت ��اول انت ��زاع �شخ�صيته ��م
وثقافة جمتمعهم حت ��ى يف اختيار مالب�سهم ملا
متت ��از به من �إغ ��راءات  ،وهنا ح ��اول �سيمبني
انتقاد �صورة الأ�شخا� ��ص ( املتطورين) ب�شكل
الذع .
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الأيام ال�سعيدة
ُتعترب "الأيام ال�س ��عيدة" ،التي �صدرت م� ّؤخ ًرا ترجم ٌة جديدة
لها ع ��ن "دار املدى" بتوقي ��ع حممد �آيت حنا ،واح ��د ًة من �أه ّم
ثالث ��ة ن�ص ��و�ص م�س ��رحية كتبه ��ا �ص ��امويل بيكيت م� ّؤ�س�سً ��ا
بذلك لنوع جديد من الكتابة امل�س ��رحية �أ ّثرت يف تاريخ الأدب
وامل�س ��رح .و�إن كان بع�ضهم يخت�صرها بت�سمية م�سرح �أو �أدب
العب ��ث � ،اّإل � ّأن الق ��راءة املتع ّمق ��ة يف تل ��ك الن�ص ��و�ص ُتف�ض ��ي
الكت�ش ��اف عنا�ص ��ر �أكرث غن ��ى وتعقي� �دًا .كما يف م�س ��رحيّتيه
ال�سابقتني "يف انتظار غودو" و"نهاية اللعبة" ،ت�ض ّم "الأيام
ال�س ��عيدة" ،التي كتبها بيكيت عام � ،1961شخ�صيات مهمّ�شة
ي�ض� �عُها عجزه ��ا عل ��ى حافة املجتم ��ع واحلياة ،وعل ��ى حا ّفة
احلدود بني عزلة الذات والرغبة يف التوا�صل مع الآخر.

يج�سد واقع الريف بالفر�شاة وير�سم �شنا�شيل املدن

أجن من الفن اً
مال �إال القليل
الت�شكيلي كرمي نا�صر :مل � ِ
وطموحي اخلروج من "الدربونة" نحو العاملية
 وا�سط  /جبار بچاي

يتم�سك دائما بلبا�سه العربي،
الكوفية والعقال ،هذا اللبا�س ال
يفارقه حتى يف زحمة العمل،
�إذ مي�سك الفر�شاة وير�سم واقع
الريف �إ�ضافة اىل �شنا�شيل
املدينة و"الدربونة" التي ن�ش�أ
فيها وحولها اىل لوحة باهرة،
ويطمح امل�شاركة يف معار�ض
دولية ناقال معه لوحة الدربونة
اىل الآخرين ،مرتديًا يف الوقت
ذاته كوفيته وعقاله الذي
يعطيه مع حليته البي�ضاء مهابة
ووقارا يجعل الآخرين ين�شغلون
بتلك ال�شخ�صية �أكثـر ما ي�شغلهم
فنه اجلميل.

ه��و ك��رمي نا�صر م��ن مواليد ،1962
ق�ضاء احل��ي مبحافظة وا��س��ط ،ن�ش�أ
وهواية الر�سم معه دون �أن يدر�سها
�أو يتعلم �شيئا من فنونه لأنه مل يكمل
الدرا�سة االبتدائية وب�صعوبة بالغة
يجيد القراءة والكتابة حال ًيا .
يقول "منذ طفولتي ولدت معي هذه
املوهبة فكنت ار�سم بوا�سطة الأقالم
اخل�شبية وكانت �أك�ثر �أدوات��ي التي
ا�ستخدمها يف ال��ر� �س��م ه��ي بدائية
لكنها تطورت مع مرور الزمن� ،أما �أنا
فرتاجعت اىل الوراء".
و�أ�ضاف "هذا الرتاجع ح�صل ب�سبب
ت��رك ال��درا��س��ة ،فلم �أك�م��ل االبتدائية
التي در�ستها يف مدر�سة التهذيب لكن
م�ه��ارت��ي يف ال��ر��س��م من��ت وت�ط��ورت
و�أ� �ص �ب �ح��ت ل��وح��ات��ي م �ث��ار اه�ت�م��ام
الآخرين خا�صة عند م�شاركتي �ضمن
امل �ع��ر���ض امل��در���س��ي مل��در� �س �ت��ي ع��ام
 1973عندما كنت يف ال�صف الثالث
االبتدائي".
دافن�شي العراق كما ي�سميه �أ�صحاب

االخت�صا�ص اعتاد اجللو�س يوم ًيا
يف ب�ستانه يحدق يف با�سقات نخيله
لري�سم نخيال ورم��ان و�أ�شجار كروم
و�ساقية مير فيها امل��اء الآت��ي من نهر
ال��غ��راف ال �ق��ري��ب لي�سقي الب�ستان
الف�سيح ي ��ؤك��د" :عائلتي �شجعتني
ريا على امل�ضي يف موهبة الر�سم
كث ً
بعد �أن تركت الدرا�سة رغ��م ا�صرار

معلم الفنية حينها اال��س�ت��اذ عدنان
وهيب على عدم القبول برتك الدرا�سة
لكن للأ�سف مل �أن�صع له".
وي �ق��ول "تلقيت الكثري م��ن الن�صح
واالر�شاد من فنانني كبار يف املدينة
�سبقوين وتركوا ب�صمة يف فني الذي
�أخ��ذ منحى الواقعية ال�ت��ي �أع�شقها
يرا ،م�ستمدًا م��ن ج�بروت الريف
ك�ث� ً

وب�ساطة احلياة �آن��ذاك وم�شاك�سات
�أطفال املحلة عناوين لوحاتي".
ع��ن ال��درب��ون��ة ال�ل��وح��ة ي �ق��ول "فيها
ق �� �ص��ة ع�ظ�ي�م��ة �إذ ج �� �س��دت م��راح��ل
الن�ش�أة وح��وارات �أطفال املحلة ممن
كان يبهرهم ر�سمي اجلميل يف وقت
زدت ا�صرا ًرا على االبتعاد عنهم برتك
املدر�سة فتقدموا هم وت�أخرت عنهم
يرا ،ل �ه��ذا �أمت �ن��ى �أن �أح �م��ل ه��ذه
ك �ث� ً
اللوحة للم�شاركة مبهرجانات دولية
للفن الت�شكيلي".
وب �ي �ن �م��ا مي �� �س��ك ف��ر� �ش��ات��ه وع �ي �ن��اه
غ��ائ��رت��ان يف االف� ��ق امل ��دي ��د ي �ت ��أوه
الرجل ثم يقب�ض على حليته البي�ضاء
ويقول:
"�شاركت يف الكثري من املعار�ض ويف
خمتلف املحافظات وكانت لوحاتي
االكرث متي ًزا لكن امل�شاركة اخلارجية
ظلت حلمي ،فقد دعيت اىل معار�ض
كثرية يف اجل��زائ��ر وم�صر وتون�س
و روم��ا وباري�س والكثري من الدول
لكن فقر احلال ونق�ص املال حال دون

م�شاركتي".
مئات اللوحة التي حتمل موا�ضيع
ع���دة ت���ش�غ��ل �أرج� � ��اء م �ن��زل ال �ف �ن��ان
ال�ف�ط��ري ك��رمي ن��ا��ص��ر ،ت�سر ال��زائ��ر
كثريا ،لكن ال��ذي ال يعرفه عن قرب
ال ي �� �ص��دق �أن وراء ت �ل��ك ال �ل��وح��ات
�شخ�ص مل يدر�س الفن ومل يكمل حتى
�او طور
ال��درا� �س��ة االب�ت��دائ�ي��ة ،ب��ل ه � ٍ
نف�سه و�صار فنه حمط اعجاب �أقرانه
واالكادمييني الذين زاروا منزله �أو
التقوا به و�أطلعوا على �أعماله.
يقول ك��رمي "مل �أج � ِ�ن م��ن ال�ف��ن ،هذا
النهر العظيم م � اً
�ال اال القليل  ،فما
ار�سمه اريده ار ًثا ي�ستفيد منه غريي
خا�صة ول��دي حممد ال��ذي منت عنده
موهبة الر�سم ولي�س هديف ك�سب املال
من خالل بيع اللوحات".
معات ًبا يف الوقت ذاته وزارة الثقافة
كونها مل تبد له االهتمام ،فهي مل تقدم
ل��ه �سوى منحة مالية ق��دره��ا مليون
دي �ن��ار يف ال���س�ن��ة ت��وق�ف��ت م�ن��ذ ع��دة
�أعوام.

اليون�سكو تطلق م�سابقة لإعادة �إعمار جامع النوري يف العراق
وجهت اليون�سكو دعوة للموهوبني من املهند�سني
املعماريني ف ��ى جميع �أنحاء العامل �إىل امل�ش ��اركة
خ�صي�ص ��ا
فى امل�س ��ابقة املعماريّة الدولية املقامة
ً
لإع ��ادة �إعمار و�إعادة ت�أهيل جممع جامع النوري
يف مدين ��ة املو�ص ��ل العراقي ��ة ،حيث تق ��وم دولة
الإمارات العربية املتحدة بتمويل م�ش ��روع �إعادة
الإعم ��ار .ويعترب االن�ض ��مام �إىل مب ��ادرة "�إحياء
روح املو�ص ��ل" فر�ص ��ة فريدة لإح ��داث تغيري يف
حي ��اة �س ��كان املدين ��ة ،وم�س ��اعدتهم عل ��ى �إع ��ادة
بناء مدينته ��م بعد حتريرها من تنظيم "داع�ش".
ويتعني على الراغبني يف امل�شاركة تقدمي ت�صميم

نظ ��ري للمجمع بحي ��ث ي�أخذ يف االعتبار �ص ��ون
الأج ��زاء القائمة من م�ص ��لى الن ��وري واحلر�ص
على ان�س ��جامها مع املب ��اين اجلديدة ،بالإ�ض ��افة
�إىل �إع ��ادة ت�أهي ��ل ع ��دد م ��ن املب ��اين التاريخي ��ة
ودجمها مع الت�صاميم اجلديدة .وت�شمل امل�سابقة
� ً
أي�ضا �إعداد ت�صميم للمنظر العام للموقع ب�أكمله،
ف�ض�ًل�ااً ع ��ن �إيج ��اد م�س ��احات جدي ��دة للمجتم ��ع
املحلي كي ُت�س ��تغل للأن�شطة التعليمية والثقافية
واالجتماعية� ،إذ ّ
يتوخى امل�شروع تخ�صي�ص هذه
امل�ساحات خلدمة املجتمع املح ّلي بطرق عديدة ال
تقت�صر على الوظيفة الدينية الرئي�سة للموقع.

جورج كلوين مينح كل �صديق مقرب له مليون دوالر
منح املمثل ال�ع��امل��ي ج ��ورج ك �ل��وين 14 ،من الأم ��وال قبل ال�شهرة وك��ان �أح�ي��ان��ا ينام يف
�أ��ص��دق��ائ��ه امل�ق��رب�ين مليون دوالر لكل واح��د منازلهم" .وك�شف �أنه "دعا �أ�صدقاءه لتناول
منهم .وقال كلوين يف حوار مع جملة  ،"GQالع�شاء يف �إح ��دى ال�ل�ي��ايل و�سلمهم حقيبة
�إنه "يف ذلك الوقت مل يكن لديه �أ�سرة لينفق حت�ت��وي ك��ل منها على مليون دوالر نقد ًا".
عليها ،ولذلك �شعر بال�سعادة لإعطاء �أم��وال وتابع�" :أعتقد �أن��ه من دونهم مل �أك��ن لأحظى
لأ�صدقائه" .و�أو��ض��ح كلوين �أن "�أ�صدقاءه بكل ما ل��دي ،نحن مقربون للغاية ،فكرت يف
كان بحاجة �أنني �إذا ما �صدمتني حافلة وتوفيت �سوف
� �س��اع��دوه عندما
�إ ىل يكونون جميعًا يف و�صيتي ،لذا مل �أنتظر حتى
�إليهم ،م�شريًا
م �ن �ه��م �أتعر�ض حلادث؟" .و�أ��ض��اف" :لقد كنت �أفكر
�أن ��ه اق�تر���ض

�إميا وات�سون تدعم
حركة الن�ساء
عندما يتعلق الأم ��ر بالو�شم �أو "التاتو" ،ال ي�ت�ردد معظم
امل�شاهري يف تزيني �أج�سادهم به ،ويقوم البع�ض منهم بر�سمه
كتقدير لأحبائهم ،بينما يحر�ص البع�ض الآخر على ر�سمه
كتذكري قوي ملرور الأيام ال�صعبة وعدم اال�ست�سالم �أبدًا ،وقد
قام موقع "برايت �سايد" بتو�ضيح الق�ص�ص والظروف الكامنة
وراء "تاتو" عدد من امل�شاهري العامليني ،من ه�ؤالء النجمة �إميا
وات�سون التي تعد نا�شطة حقيقية وال ترتدد يف دعم احلركات
الهادفة التي ت�ساعد على تغيري العامل �إىل مكان �أف�ضل ،حتى �أنها
ح�صلت على تاتو يظهر م�شاركتها يف حركة  ،TimesUpوتركز
هذه احلركة على دعم املر�أة يف التغلب على عدم امل�ساواة يف مكان
العمل .فيما كتبت �صديقتها املطربة ريهانا على ج�سدها" :مل �أف�شل
�أبدًا ،فدائمًا هناك در�س" حتت الرتقوة اليمنى ،والن�ص مكتوب
باملقلوب ،ووف ًقا لها بهذه الطريقة تتمكن من قراءته يف املر�آة.

الطقس

�أنني لن �أتزوج ولن �أجنب � اً
أطفال� ،سوف �أعمل
ول��دي �أ�صدقاء جيدون ،حياتي مكتملة و�أن��ا
بخري" .ووا�صل ،قائال" :ولكني مل �أعرف كم
كانت حياتي غري مكتملة حتى قابلت �أمل ،وكل
�شيء تغري .و�شعرت �أنه كان هناك فراغ كبري
يف حياتي" .و�أ�شار �إىل �أنه "مل يكن يتخيل ب�أن
حياة �شخ�ص �آخر �أهم بالن�سبة يل من حياتي،
ولكن م��ع دخ��ول �شخ�صني �آخ��ري��ن �صغريين
حياتي ،تبدلت الأمور".

مت "بحمد الله" ق�صف مقر
�إقامة ترامب قرب مدينة الطب،
فيما "هدم" �صاروخ "ثوري "
منزل وزير اخلارجية الأمريكية
بومبيو ،وردا على هذا الهجوم
الذي زلزل الأر�ض الأمريكية،
قامت القوات الأمريكية بتوجيه
�صاروخ عابر للقارات للق�ضاء
على طفلة عراقية فرحت
بفوز بايدن يف االنتخابات
الأمريكية.
كل ذلك يحدث ،ولي�س للمواطن
امل�سكني �سوى اخلراب واملوت،
ويف الوقت الذي متكن �صاروخ
حترير " العراق " من �أن
يق�ضي على عراقية ويقتل طفلة
وي�صيب �آخرين ،كان ال�سيد
نوري املالكي يطالب العراقيني
جميعًا ب�أن ي�صولوا �صولة
رجل واحد من �أجل انتخابه،
حمذ ًرا من كل من يريد �أن يبعث
الي�أ�س يف النفو�س فاجلميع
يجب ان يباركوا " العر�س
العراقي " وال ت�س�أل عزيزي
القارئ  :من هو العري�س ؟ ،
فيما ال�سيد عمار احلكيم ي�ؤكد
�أن حتالفه عابر "للقارات"
 ،يف هذا الوقت كانت عالية
ن�صيف ت�صرخ "واعمولتاله"،
فقد اكت�شفت �أن �شركة �صينية
ت�سرق �أموال العراق ،ون�سيت
"موناليزا" العراق �أنها �صدعت
ر�ؤو�سنا ب�ضياع االتفاقية
ال�صينية التي كانت �ستجعل
"اجلو بديع والدنيا ربيع".
فيما �أخربنا ال�سيد عالوي
�أن ال حقيقة لوجود ف�ساد يف
وزارات الدولة ،و�أن ما يقال
كذب يف كذب ،هل هناك مزيد
من الأخبار؟ نعم "املنا�ضل" �أبو
مازن قرر �أن يقيم مزادًا جديدًا
على كر�سي رئا�سة الربملان ،يف
و�سط هذه الأخبار هناك ب�شرى
بثتها منظمة ال�صحة العاملية
وهي تعلن �أن العراق الأول
يف ترتيب الدول العربية من
حيث عدد الإ�صابات بكورونا.
رمبا �سيقول البع�ض �إن موت
الطفلة التي نحرها ال�صاروخ
جاء باخلط�أ ،و�إن الت�ضحية
يف �سبيل طرد "الغزاة" واجبة
وتهون عندها كل الدماء ،لن
نخو�ض مع اخلائ�ضني يف
فر�ضية �أن ال�صاروخ مل يكن
ينوي قتل العراقيني ،و�سنك ّذب
كل الروايات ون�ستبعد كل
الفر�ضيات ،لكننا يجب �أن ندرك
�أن احلادث وقع لأن البع�ض ممن
ميار�س ال�سيا�سة ال ي�ؤمن �سوى
بحوار ال�صواريخ واختطاف
النا�شطني وبث فيديوات م�شينة
عن كل من ت�سول لها نف�سها
امل�شاركة يف االحتجاجات.
اليوم ،يريد البع�ض �أن يحوِّ ل
الوطن �إىل لعبة �صواريخ
يطلقها متى ي�شاء  ، ،فيما
جمل�س النواب يعاين من
ك�ساح مزمن  ،وال ت�س�أل كيف
ا�ستطاعت هذه ال�صواريخ �أن
تتجول بحرية و�سط احياء
بغداد يف مناطق بغداد ،لكن
عليك عزيزي القارئ ان تطرح
ال�س�ؤال االهم � :أال ي�ستحق
املواطن العراقي  ،و�سط هذا
املوت املجاين ،والأ�سى � ،أن
يجد ال�سا�سة دقيقة من وقتهم
الثمني لي�صدروا بيا ًنا يدينون
فيه قتل الأطفال ويعلنون
براءتهم من دماء العراقيني؟
�أو�أن يقوم الربملان بو�ضع
ت�سعرية للمواطن العراقي الذي
يهدر دمه جمانا .

"توم وجريي" يعودان لل�سينما
طرحت �شركة "وارنر براذرز" ،يوم
ال�ث�لاث��اء ،الفيديو الرتويجي الأول
لفيلم "توم وجريي املقرر عر�ضه يف
�صاالت ال�سينما خالل مار�س�/آذار من
العام املقبل".
ويف الفيديو ال��ذي تزيد مدته على
دقيقتني يظهر ال�ق��ط "توم" وال�ف��أر
"جريي" يدخالن �إىل �أرق��ى فنادق
م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك الأم�يرك �ي��ة ع�شية
ا�ستعداده ال�ست�ضافة "زفاف القرن".
�إذ ت�ستعني املوظفة (كلوي غراي�س
م��ورت �ي��ز) بـ"توم" ليخل�صها من
"جريي" ،لتبد�أ من بعدها �سل�سلة
امل��ق��ال��ب وامل� ��واق� ��ف امل� ��أل ��وف ��ة بني
ال�شخ�صيتني.

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم
(اخلمي� ��س) �س ��تكون مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �س ��يكون
غائمًا جزئيًا وممط ًرا يف بع�ض املناطق.

ي�سرد الأح ��داث املمثل فرانك ولكر.
وت�ط��ل يف الفيلم �شخ�صيتا "توم"
و"جريي" الكرتونيتان� ،إىل جانب
ممثلني ه��م ك�ل��وي غ��راي����س مورتيز
ومايكل بينيا وكولني جو�ست وكني
ج ��ون ��غ وروب دي�ل�اي��ن��ي وب� ��االيف
�شاردا.
جت � ��در الإ� � � �ش� � ��ارة �إىل �أن ب�ع����ض
ريا �أفالمها
اال�ستديوهات جتدول �أخ ً
املرتقبة للعام املقبل� ،آملة انح�سار
وب ��اء "كوفيد  "19-ورف ��ع الإق �ف��ال
و�إجراءات التباعد االجتماعي ،بينما
تطلق بع�ضها �أف�لا ًم��ا على من�صات
البث عرب الإنرتنت ،مثل "ديزين" مع
فيلمها املرتقب "موالن".
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