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رباع �صابق ُيطالب درجال بحمل اأثقال 
ف�صيحة المن�صطات

 بغداد/ محمد المحمودي

دفع اغتيال النا�سط البارز يف حمافظة كربالء 
اإيه���اب ال���وزين، احل���زب ال�س���يوعي العراقي 
اىل تعلي���ق م�س���اركته يف النتخابات، وحزب 
البيت الوطني اىل اإعالن املقاطعة ال�سيا�سية، 
فيم���ا تق���رب الق���وى اجلدي���دة املنبثق���ة ع���ن 

احتجاجات ت�سرين من اتخاذ القرار ذاته.
وق���ال املكت���ب ال�سيا�س���ي للح���زب ال�س���يوعي 
العراق���ي يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى(: ان���ه "يف 
ظ���ل ه���ذه الج���واء املحملة باملخاط���ر، مل يعد 
احلدي���ث عن توف���ر اج���واء مواتي���ة لجراء 

للناخ���ب  ت�س���مح  ونزيه���ة،  ح���رة  انتخاب���ات 
واملر�س���ح بالتعبر عن اآرائه���م بحرية واأمان، 
ال �سربا من اخليال، وكالما تدح�سه الوقائع 

والحداث يوميا".
يف  فانن���ا  ال�سب���اب  "له���ذه  البي���ان:  وتاب���ع 
احل���زب ال�سيوع���ي العراقي نعل���ق م�ساركتنا 
يف النتخاب���ات عل���ى م���ا �ستتخ���ذه احلكومة 
وال�سلط���ة الت�سريعي���ة م���ن اج���راءات حازمة 
الغتي���الت  مل�سل�س���ل  ح���د  لو�س���ع  ورادع���ة، 
قتل���ة  ع���ن  وللك�س���ف  الخ���رى،  واجلرائ���م 
خا�س���ة  وراءه���م،  يق���ف  وم���ن  املتظاهري���ن 
قتل���ة ال�سهي���د ايه���اب ال���وزين ال���ذي م���ا زال 

دم���ه امل�سفوح ح���ارا، وتقدميه���م اىل الق�ساء، 
واإنهاء ظاهرة ال�سالح املنفلت الذي ل ت�ستقيم 
بوجوده اأّية ممار�سة للتعبر احلر واملناف�سة 

النتخابية".
يف املقاب���ل، اأعلن حزب البي���ت الوطني، اأم�س 
الأحد، مقاطعة العملي���ة ال�سيا�سية، فيما وجه 

ر�سالة اإىل الأمم املتحدة.  
اىل ذل���ك، دع���ا ح���راك البي���ت العراق���ي، اأم�س 
الح���د، اىل مقاطع���ة النتخاب���ات املقبل���ة اإثر 
اغتي���ال النا�س���ط اإيهاب ال���وزين يف حمافظة 

كربالء.  
ب���دوره قال ع�س���و املكت���ب ال�سيا�س���ي حلزب 

اإن  اجل���ود،  اأب���و  مهت���دى  الوطن���ي  البي���ت 
اإيهاب الوزين، كان  "اغتيال رفيق الحتجاج 
م�سداق���ًا للحديث امل�ستمر عن �سطوة ال�سالح، 
وع���دم توف���ر بيئ���ة اآمن���ة للمناف�س���ة العادل���ة 
يف النتخاب���ات املبك���رة، وه���ذا م���ا دفعنا اإىل 
املبادرة من اأجل مقاطعة هذا النظام ال�سيا�سي 
الذي و�س���ل اإىل مرحلة من الن�سداد متنع اأي 
عملي���ة اإ�س���الح داخلي"، لفت���ا اإىل اأن "البيت 
الوطن���ي تبنى املب���ادرة وتوا�سل م���ع القوى 
املنبثق���ة م���ن ت�سرين وعمل ل�ساع���ات من اأجل 

اخلروج مبوقف موحد".
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 بغداد/ المدى

اع���ادت جرمي���ة قت���ل النا�س���ط يف تظاه���رات كربالء 
بغ���داد  الحتجاج���ي يف  احل���راك  ال���وزين،  اإيه���اب 

وكربالء وذي قار ووا�سط.
و�سهدت املحافظ���ات الثالث تظاهرات منددة بالقتل، 
ففي بغداد جتمع الع�سرات من املتظاهرين يف �ساحة 
التحرير ونددوا بقتل ال���وزين، فيما جرت م�سرات 
وت�سييع لل���وزين يف حمافظة كربالء وداخل �سريح 
المام احل�س���ني، و�سهدت مدينة النا�سرية تظاهرات 

م�سابهة.
ودان���ت الولي���ات املتح���دة، اأم����س الأح���د، اغتي���ال 
النا�س���ط اإيه���اب وذك���رت �سفارته���ا يف بغ���داد ببيان 
تلقته )امل���دى(: اأنه "ُتديُن الولي���ات املتحدة وباأ�سد 
العب���ارات مقت���ل اإيهاب ال���وزين. اإن تكمي���م الأفواه 
اأملُ�ستقل���ة من خالل انتهاج العنف هو اأمٌر غُر مقبوٍل 
بامل���رة. ُتَعِبُ الوليات املتحدة عن عميق تعاُطِفها مع 
ِف اأولئك  اأُ�سرة الفقيد، بينما نوا�سل الوقوف اإىل �سَ
الذي���ن ي�سعون اإىل حتقيق م�ستقب���ل �سلمي ومزدهر 

للعراق". 
بدوره، ق���ال ال�سفر البيط���اين يف العراق، �ستيفن 
هيك���ي، يف تغريدة على )توير( اإن���ه "يدين وب�سدة 
مقتل النا�س���ط اإيهاب الوزين"، م�سيف���ا اأن "الإفالت 

م���ن العقاب عل���ى مقت���ل الن�سطاء من���ذ ت�سرين الأول 
2019 مل يوؤد اإل اإىل مزيد من القتل".

واأكد هيك���ي اأن "هناك حاجة لتخاذ تدابر ملمو�سة 
ملحا�سب���ة اجلناة وحماية املواطن���ني العراقيني اأثناء 

ا�ستعدادهم لالنتخابات يف ت�سرين الول".
و�سب���ق ان ق���ال رئي����س جمل����س ال���وزراء م�سطف���ى 
الكاظم���ي يف جل�س���ة جمل����س ال���وزراء ي���وم اأم����س، 
اإن "قتل���ة النا�س���ط ال���وزين موغل���ون يف اجلرمية، 
وواهم من يت�سور اأنهم �سيفلتون من قب�سة العدالة، 
�سنالح���ق القتل���ة ونقت����س م���ن كل جم���رم �سولت له 

نف�سه العبث بالمن العام".
م���ن جهتها دان���ت مفو�سية حق���وق الإن�سان يف بيان 
احلادث���ة معت���بة اأنه���ا تاأت���ي "ا�ستكم���ال مل�سل�س���ل 
الغتيالت �سد النا�سطني وا�سحاب الكلمة احلرة".

واأكدت املفو�سية "وجود �سع���ف باملنظومة الأمنية 
يف حماي���ة النا�سطني ما ا�سط���ر العديد منهم ملغادرة 
له���ذه  فري�س���ة  اأ�سبح���وا  منه���م  واملتبق���ني  الع���راق 

احلوادث املاأ�ساوية".
وطالب���ت املفو�سي���ة "القائ���د العام للق���وات امل�سلحة 
النا�سط���ني  حلماي���ة  املنا�سب���ة  التداب���ر  باتخ���اذ 
والإعالمي���ني واملدون���ني واأ�سح���اب الكلم���ة احلرة، 
وتقدمي اجلناة للعدالة )...( واأن ل تكون ك�سابقاتها 

مثل حادثة ا�ست�سهاد ه�سام الها�سمي".

الكتل الجديدة اقتربت من اإعالن موقف موحد 

"ال�شيوعي العراقي" يعلق م�شاركته في االنتخابات 
وقوى من ت�شرين تد�شن "المقاطعة ال�شيا�شية" 

وا�صنطن ولندن تنددان بانتهاج العنف 

جريمة قتل الوزني تعيد الحراك 
االحتجاجي في 4 محافظات

 ترجمة/ حامد احمد   

يب���دو ان الوام���ر الت���ي �س���درت اأواخر �سه���ر ني�سان 
باعتق���ال ثالث���ة �سباط كب���ار من قادة حر����س احلدود 
بعد تخليهم عن مواقعهم وتركهم معداتهم وا�سلحتهم 
لي�سيط���ر عليه���ا مهاجمون من م�سلح���ي داع�س، ُتظهر 
ع���ن جدي���ة يف تعام���ل احلكومة مع ه���ذا احلدث الذي 

يثر يف الوقت نف�سه نوعا من القلق .
ه���ذا احل���دث، ال���ذي مل ي�سلط علي���ه ال�س���وء اعالميا، 
يذك���ر باحداث موؤملة عند اجتي���اح داع�س للمو�سل يف 
حزي���ران عام 2014 وت���رك اجلي����س مواقعهم حيث 
ا�ست���وىل م�سلح���و التنظي���م عل���ى ا�سلح���ة ودباب���ات 

ومعدات ا�ستخدموها فيما بعد بهجمات اخرى .
ويذك���ر ان وزير الداخلية عثمان الغامني، ا�سدر امرا 

باعتق���ال قادة حر����س احلدود امل�سوؤول���ني عن املنطقة 
لف�سلهم باأداء واجباتهم املناطة بهم .

خمف���ر ال�سرطة احلدودي يقع عند نقطة جنوب مدينة 
الرطب���ة القريبة ن�سبي���ا من حدود الع���راق مع �سوريا 
والردن وال�سعودي���ة، التابع���ة ملحافظ���ة النبار التي 
تعت���ب من اكب حمافظات الع���راق ال�سحراوية ولكن 
بتجمع���ات �سكانية متفرقة. وتق���ع حمافظة املثنى اىل 
اجلن���وب ال�سرق���ي منه���ا الت���ي ت�س���رك بحدودها مع 

ال�سعودية .
يذك���ر ان احد ال�سباط الذين الق���ي القب�س عليهم كان 
م�س���وؤول ع���ن منطق���ة ت�سم مناط���ق النج���ف واملثنى 
ال�سحراوي���ة ومناطق حول النخيب وجنوبي النبار 

.
 التفا�صيل �س2

المونيتر: �شحراء االأنبار تغ�ص بتجارة المخدرات 
وقوات االأمن تعرف م�شوؤولها االأول 

 بغداد/ محمد �صباح

من املرتقب اأن يعق���د جمل�س المن الدويل جل�سة للنظر 
بطل���ب احلكوم���ة العراقي���ة ار�س���ال ع���دد م���ن مراقب���ني 
دوليني لال�سراف اأو ملراقبة النتخابات البملانية املقرر 

اجراوؤها يف العا�سر من �سهر ت�سرين الول املقبل.
ويق���ول ح�س���ني الهن���داوي، م�ست�س���ار رئي����س جمل����س 
م���ع )امل���دى(  لل�س���اأن النتخاب���ي يف حدي���ث  ال���وزراء 
اإن "مفو�سي���ة النتخاب���ات اأر�سل���ت ا�سم���اء املر�سح���ني 
لالنتخابات البملانية املبكرة اإىل خم�س جهات وهي كل 
من وزارة الداخلية والربي���ة والتعليم العايل وهيئتي 
النزاهة وامل�ساءلة والعدالة للتحقق من القيود اجلنائية 
واج���راءات  النزاه���ة  وملف���ي  الدرا�سي���ة  وال�سه���ادات 

امل�ساءلة والعدالة".
واأغلق���ت مفو�سي���ة النتخاب���ات قب���ل خم�سة اي���ام باب 
تق���دمي الر�سيح���ات وت�سجي���ل الكيان���ات والتحالف���ات 
ال�سيا�سي���ة وقوائم ا�سماء املر�سحني الذين �سيتناف�سون 
يف النتخابات البملانية املقرر اجراوؤها يف العا�سر من 

�سهر ت�سرين الول املقبل.

ويلف���ت الهنداوي اىل اأن "مفو�سي���ة النتخابات �سكلت 
جلنة داخلية ممثل فيها كل هذه اجلهات اخلم�س لجناز 
وحتقيق بيان���ات كل املر�سحني ب�س���كل �سريع وتقدميها 
للمفو�سية"، مبينا ان "ت�سكيل هذه اللجنة الفرعية جاء 
بالتفاق بني جمل����س املفو�سني ورئي�س جمل�س النواب 

لمتام عملية التدقيق داخل املفو�سية".
 ويتوق���ع امل�ست�سار احلكومي اأن "ه���ذه اللجنة الفرعية 
�ستنج���ز اعمالها يف وقت قد ل ي�ستغرق اكرث من خم�سة 
ع�س���ر يوم���ا"، مبينا ان "ع���دد املر�سحني الذي���ن �سجلوا 
و�سيت���م فح����س ملفاته���م م���ن قب���ل ه���ذه اللجن���ة  ي�سل 

حلوايل 3523 مر�سحا".
وي�سي���ف اأن "مفو�سي���ة النتخاب���ات ت�ستعد يف الوقت 
احلايل لإج���راء قرعة ملنح كل مر�سح رقم���ا خا�سا به ثم 
تقوم بعد ذلك بطبع )83( ورقة اقراع على عدد الدوائر 
النتخابي���ة كل ورق���ة فيه���ا اربع نق���اط ا�سا�سي���ة اولها 
رق���م املر�سح وثانيه���ا ا�سمه، وثالثها ا�س���م كيان املر�سح 
ورابعه���ا �س���ورة املر�س���ح اأو �سعار الكي���ان اأو التحالف 

النتخابي".
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�صي�صوت على تمديد عمل بعثة يونامي اأي�صًا

مجل�ص االأمن الدولي يبت بطلب مراقبة 
االنتخابات العراقية غدًا

دجلة بال مياه والحكومة لم تفاو�س دول المنبع!.. عد�صة: محمود روؤوف

 بغداد/ ا ف ب 

حمل���ت زي���ارة الباب���ا فرن�سي����س التاريخية 
للعراق الأم���ل يف اأن تفتح الباب اأمام توافد 
اأف���واج م���ن ال�سياح لزي���ارة معامل���ه الأثرية 
وبينه���ا الأقي�س���ر، وهي م���ن اأق���دم كنائ�س 
الع���امل، اإل اأن التغ���ّر البيئ���ي والإهمال يف 
بل���د ل ي���كاد يخ���رج م���ن اأزم���ة حت���ى يدخل 
يف غره���ا، يجع���الن ه���ذه الكن���وز عر�س���ًة 

لل�سياع.

فكني�سة الأقي�سر التي تعود اإىل اأكرث من 
1500 �سن���ة وتقع يف �سحراء ق�ساء عني 
متر يف كرب���الء، اإىل اجلنوب من بغداد، 
�سب���ه منهارة اليوم، اإذ مل تبَق منها �سوى 
ج���دران متهاوي���ة، فيم���ا طم���رت اأر�سها 

رمال ال�سحراء.
وق���ال منق���ب الآث���ار زاهد حمم���د لوكالة 
فران����س بر����س اإن "العوام���ل الت���ي اأدت 
للو�سول اإىل ه���ذه املرحلة هي الظروف 
البيئية واتخاذ املنطقة مع�سكر رماية يف 

عهد نظ���ام �سدام ح�س���ني" بالإ�سافة اإىل 
للكني�سة". دورية  �سيانة  وجود  "عدم 

واأو�س���ح قائمّمقام عني مت���ر رائد ف�سال 
"ال�سيان���ة  اأن  بر����س  فران����س  لوكال���ة 
واأ�س���اف  طائل���ة".  اأم���وال  اإىل  حتت���اج 
ن�ستطي���ع  ول  قليل���ة،  "خم�س�ساتن���ا 
بالتايل اإجراء �سيانة اأو بحث عن املعامل 

التاأريخية".
ه���ذا  �سم���ال  كيلوم���را   60 بع���د  وعل���ى 
املوق���ع، تق���ع مراق���د �سيعي���ة مقد�سة يف 

كرب���الء جتتذب ماليني الزوار �سنويا من 
خمتلف دول العامل.

لكّن املعامل ال�سياحية الأخرى يف املنطقة 
ل ت�ستقط���ب هوؤلء، فيم���ا ينا�سد ال�سكان 
وامل�سوؤول���ون املحليون ال�سلطات الإفادة 
من املواقع الأثرية مثل الكنائ�س القدمية 
والزق���ورة البابلي���ة، م�سددي���ن عل���ى اأن 
احلفاظ عليها وتوفر الدعاية لها ي�ساهم 

يف جذب اأعداد كبرة من ال�سياح اإليها.
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الرمال و"التجاهل" يهددان ب�شياع معالم اأثرية في العراق

 بغداد/ علي عبد الخالق

حت���اول العا�سمة بغ���داد التخل�س م���ن اأزمة 
الزحام���ات املروري���ة اخلانق���ة الت���ي جعلتها 
يف قائم���ة امل���دن القل جذب���ًا للعي�س والأكرث 

�سجيجًا وتلوثًا.
وتق���ول ع���دة جه���ات معني���ة ان ال�ستثم���ار 
واللج���وء اىل ال�س���ركات اخلا�س���ة ه���و اآخر 
احللول التي �ستقوم �سلطات بغداد بعر�سها 
امام القطاع اخلا�س للتغلب على م�سكلة �سح 

املوارد املالية.
وي�سر اأر�سيف مديرية املرور العامة اىل ان 
الب���الد ا�ست���وردت ب���ني 2001 و2004 نحو 
800 الف �سي���ارة خمتلفة النواع والحجام 
وال�ستخدامات من عدة منا�سئ، هذا ي�ساف 
اىل الع���داد التي ت�ساعفت بعد العام 2004، 
اذ �س���ارت يف �س���وارع البالد بحل���ول 2019 

اك���رث م���ن 6 ملي���ون و888 الف �سي���ارة عدا 
احلكومي���ة منها، مع 149 ال���ف دراجة نارية 

ثنائي���ة وثالثية العج���الت، تبلغ ح�سة بغداد 
م���ن كل ه���ذا 995،251 �سي���ارة خا�س���ة عدا 

احلكومية، مع 27،466 دراجة نارية.
اخلب���ر عدنان مظل���وم يب���ني ل�)امل���دى(، اأن 
148 مركبة  "كثاف���ة املركبات حاليًا بح���دود 
للكيلو م���ر الواحد، يف حني انها يف اليابان 
بح���دود 35، ويف الوليات املتح���دة اقل من 

ذلك".
ويتاب���ع بالق���ول، "الأزم���ة لي�س���ت يف اعداد 
فالع���راق  الط���رق  قل���ة  يف  ب���ل  ال�سي���ارات، 
مبوج���ب املوا�سفات الدولي���ة لكثافة الطرق 
يج���ب اأن يك���ون فيه 300 ال���ف كيلو مر من 
الطرق وال�سوارع لتكون الكثافة =20 مركبة 
للكيلو م���ر، �سبكة الطرق احلالية تعاين من 

تدهور وتراجع اأعمال �سيانة ذات قيمة".
وبح�سب املوا�سف���ات العاملية، يجب ان تقام 
اعمال ال�سيانة على الطرق مبختلف انواعها 

خالل مدة زمنية من عامني اىل ثالثة.
 التفا�صيل �س3

مخت�س: 148 مركبة في الكيلو متر الواحد

العراق يقترب من "ا�شتثمار الطرق" لتخفيف الزحامات المرورية



 بغداد/ ا ف ب 

فكني�ص���ة �لأقي�صر �لتي تع���ود �إىل �أكرث 
من 1500 �صنة وتقع يف �صحر�ء ق�صاء 
ع���ن مت���ر يف كرب���اء، �إىل �جلنوب من 
بغ���د�د، �ص���به منه���ارة �لي���وم، �إذ مل تبَق 
فيم���ا  متهاوي���ة،  ج���در�ن  �ص���وى  منه���ا 

طمرت �أر�صها رمال �ل�صحر�ء.
وق���ال منق���ب �لآثار ز�هد حمم���د لوكالة 
فر�ن����س بر����س �إن "�لعو�م���ل �لتي �أدت 
للو�صول �إىل هذه �ملرحلة هي �لظروف 
�لبيئي���ة و�تخاذ �ملنطقة مع�ص���كر رماية 
يف عهد نظام �ص���د�م ح�صن" بالإ�صافة 
دوري���ة  �ص���يانة  وج���ود  "ع���دم  �إىل 

للكني�صة".
و�أو�ص���ح قائمّمقام عن متر ر�ئد ف�صال 
"�ل�ص���يانة  �أن  بر����س  فر�ن����س  لوكال���ة 
حتت���اج �إىل �أم���و�ل طائل���ة". و�أ�ص���اف 
ن�ص���تطيع  ول  قليل���ة،  "خم�ص�ص���اتنا 
بالت���ايل �إج���ر�ء �ص���يانة �أو بح���ث ع���ن 

�ملعامل �لتاأريخية".
وعل���ى بع���د 60 كيلوم���ر� �ص���مال ه���ذ� 
�ملوق���ع، تقع مر�قد �ص���يعية مقد�ص���ة يف 
كرب���اء جتت���ذب ماين �لزو�ر �ص���نويا 

من خمتلف دول �لعامل.
يف  �لأخ���رى  �ل�ص���ياحية  �ملع���امل  لك���ّن 
فيم���ا  ه���وؤلء،  ت�ص���تقطب  ل  �ملنطق���ة 
ينا�صد �ل�صكان و�مل�ص���وؤولون �ملحليون 
�ل�ص���لطات �لإفادة م���ن �ملو�ق���ع �لأثرية 
و�لزق���ورة  �لقدمي���ة  �لكنائ����س  مث���ل 
�لبابلية، م�صددين على �أن �حلفاظ عليها 
وتوف���ر �لدعاي���ة لها ي�ص���اهم يف جذب 

�أعد�د كبرة من �ل�صياح �إليها.
وبح�ص���رة، ق���ال عب���د �لل���ه �جلليحاوي 
�ل���ذي ي�ص���كن يف حمافظ���ة �لديو�ني���ة 
�ملجاورة "�لغرب و�لمركيون يهتمون 

باآثارنا �أكرث منا".
َعِم���ل  "لق���د  �جلليح���اوي  و��ص���اف 
�لأمركي���ن  م���ع  و�أجد�دن���ا  �أباوؤن���ا 
من���ذ خم�ص���ينيات �لق���رن �لع�ص���رين يف 
)حم���ات( �لتنقي���ب، لكنه���ا �نتهت" مع 
فر�س �حل�ص���ار �لدويل على �لعر�ق يف 

�لت�صعينيات.
ودع���ا زه���ر �ل�ص���عان وه���و حماف���ظ 
�لديو�نية �لتي ت�صم �أكرث من �لفي موقع 
�أثري، �ىل "�ل�صتثمار يف هذه �ملو�قع" 
لإيجاد "فر�س عمل جديدة يف �ملحافظة 
�ملتعط�صة �إىل نه�صة �قت�صادية" يتطلع 
�إليها �لعر�قيون منذ قر�بة ع�صرين عامًا 
عندما وعدت �لوليات �ملتحدة بتحقيق 

�لدميوقر�طية و�لزدهار.
وت�ص���م ه���ذه �ملحافظة مدين���ة "نيبور" 
�لت���ي كانت قب���ل �ص���بعة �آلف عام متثل 
�أهم �ملر�كز �لدينية لاأكدين و�لبابلين 
ومكتباته���ا  مبعابده���ا  و�مل�ص���هورة 
وق�ص���ورها. وكان لدى �ل�ص���عان، مثل 
كثر م���ن �لعر�قين، ب�ص���ي�س �أمل عند 
و�صول فريق �إيطايل للتنقيب عن �لآثار 
بد�ية �لعام �جلاري وبعده زيارة �لبابا 
فرن�ص���ي�س �لتاأريخية للعر�ق خ�صو�صا 
ملوق���ع �أور �لتاأريخ���ي حيث ول���د �لنبي 

�إبر�هيم، قريبًا من �لديو�نية.
لكن لاأ�ص���ف، كلها مل تخ���دم حتى �ليوم 
يف �إعادة �حلياة �إىل تر�ث �لعر�ق �لذي 
تا�ص���ى جزء كبر منه ب�ص���بب �لهمال 

و�ل�صرقة و�لظروف �لبيئية.
"�أي���ن  باأ�ص���ف  �جلليح���اوي  و�ص���األ 
�ص���يذهب �ل�ص���ياح؟"، حتى لو �كت�ص���فت 
مو�قع جديدة �أو �أعيد تاأهيل �أخرى، يف 
��صارة �إىل �لإهمال �لعام يف �لعر�ق يف 

ظل تز�يد معدلت �لفقر �إىل 40 باملئة.
و�أ�ص���اف "ل �ص���يء ق���دم لن���ا! �لط���رق 
مل تعب���د من���ذ �لثمانيني���ات ومل تثب���ت 
�أعمدة للكهرباء منذ �ل�ص���بعينيات"، يف 

�لبل���د �ل���ذي يعاين منذ عقود نق�ص���ًا يف 
�لكهرباء ومياه �ل�صرب.

ور�أى حمم���د طه �لذي ي�ص���كن حمافظة 
كرك���وك �لو�قعة يف و�ص���ط �لع���ر�ق �أن 
"�إهمال �ملو�قع �لأثرية و��صح من قبل 

�جلهات �حلكومية وغر �حلكومية".
ولحظ �أن "�أف�صل �صاهد على ذلك ق�صلة 
كرك���وك"، وه���ي �لقلع���ة �لعثمانية ذ�ت 
�لقب���ة �لفروزية �لتي فق���دت كثر� من 
�أجز�ئه���ا وباتت جدر�نه���ا �ليوم مهددة 

بالنهيار.
وعل���ى مقربة م���ن هن���اك، تو�ص���ك قلعة 
كرك���وك �لت���ي يع���ود بناوؤه���ا �إىل ثاثة 
�آلف ع���ام عل���ى �لنهي���ار، �لأم���ر �ل���ذي 
يخف�س �ليوم فر�س �در�جها على قائمة 
�ليوني�ص���كو كما هي �حلال بالن�صبة �إىل 

نيبور.
وترى �ل�صلطات �ملحلية �أن تلك �لأ�صر�ر 
تع���ود �إىل هط���ول �لأمطار بغ���ز�رة يف 

هذه �ملنطقة �جلبلية.
لك���ن ه���ذ� �لأم���ر ميث���ل خط���رً� لغالبي���ة 
مناط���ق �لع���ر�ق، كون���ه يو�ج���ه تهديدً� 

كبرً� ب�صبب �لتغر �ملناخي.
فالت�صحر �آخذ يف �لتز�يد، وبلغ 50 يف 

�ملئة من م�ص���احة ب���اد و�دي �لر�فدين، 
�لأمر �ل���ذي يهدد �حلي���اة عموما وينذر 

ب�صياع �آثار وحتى من�صاآت حديثة.
وذّك���ر �جليلحاوي بان "حز�مًا �أخ�ص���ر 
كان يحمي �ملنطقة يف �صبعينيات �لقرن 

�لفائت وثمانينياته".
لكن تلك �لأ�صجار �لتي كانت تقف بوجه 
�لعو��ص���ف رحل���ت، �إذ بينه���ا م���ا �أت���ت 
علي���ه قذ�ئ���ف �حل���روب �ملتك���ررة، فيما 
�أجتث ق�ص���م �آخر لتوف���ر مناطق للبناء 

�لع�صو�ئي.
و�ختف���ت بالتايل تل���ك �لطبيعة �خلابة 
ورحل���ت �لأور�ق �خل�ص���ر�ء وتا�ص���ت 

تلك �حلو�جز �لطبيعية من جذورها.
يف �ملح�ص���لة، �رتفعت درجات �حلر�رة 
وو�ص���لت �أحيانا �إىل �أكرث من خم�ص���ن 
درج���ة، م���ا �ص���كل خط���رً� عل���ى �ص���حة 
�لعو��ص���ف  تز�ي���دت  وكذل���ك  �لنا����س، 
�لرملية وهطول �لأمطار خال مو��ص���م 

�ل�صتاء.
بالنتيج���ة، �أ�ص���بحت �ملو�ق���ع �لأثري���ة 
�لعو��ص���ف  رحم���ة  حت���ت  وحجارته���ا 
�لرملي���ة �لت���ي بات���ت تهدد باإع���ادة مدن 

و�دي �لر�فدين رماًل من جديد.
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من املرتقب اأن يعقد جمل�س االمن 
الدويل جل�سة للنظر بطلب 

احلك�مة العراقية ار�سال عدد من 
مراقبني دوليني لال�سراف اأو ملراقبة 

االنتخابات الربملانية املقرر اجراوؤها 
يف العا�سر من �سهر ت�سرين االول 
املقبل. ويق�ل ح�سني الهنداوي، 

م�ست�سار رئي�س جمل�س ال�زراء لل�ساأن 
االنتخابي يف حديث مع )املدى( اإن 

ا�سماء  اأر�سلت  االنتخابات  "مف��سية 
املر�سحني لالنتخابات الربملانية 

املبكرة اإىل خم�س جهات وهي كل من 
وزارة الداخلية والرتبية والتعليم 

العايل وهيئتي النزاهة وامل�ساءلة 
والعدالة للتحقق من القي�د اجلنائية 

وال�سهادات الدرا�سية وملفي النزاهة 
واجراءات امل�ساءلة والعدالة".

و�أغلقت مفو�ص���ية �لنتخابات قبل خم�صة �يام 
ب���اب تق���دمي �لر�ص���يحات وت�ص���جيل �لكيانات 
��ص���ماء  وقو�ئ���م  �ل�صيا�ص���ية  و�لتحالف���ات 
�ملر�ص���حن �لذين �صيتناف�ص���ون يف �لنتخابات 

�لربملانية �ملقرر �جر�وؤها يف �لعا�ص���ر من �صهر 
ت�صرين �لول �ملقبل.

ويلفت �لهند�وي �ىل �أن "مفو�صية �لنتخابات 
�صكلت جلنة د�خلية ممثل فيها كل هذه �جلهات 
�خلم�س لجناز وحتقيق بيانات كل �ملر�ص���حن 
ب�ص���كل �صريع وتقدميها للمفو�ص���ية"، مبينا �ن 
�لفرعية ج���اء بالتفاق  �للجنة  "ت�ص���كيل ه���ذه 

بن جمل�س �ملفو�ص���ن ورئي�س جمل�س �لنو�ب 
لمتام عملية �لتدقيق د�خل �ملفو�صية".

 ويتوقع �مل�صت�ص���ار �حلكوم���ي �أن "هذه �للجنة 
�لفرعية �صتنجز �عمالها يف وقت قد ل ي�صتغرق 
�كرث من خم�ص���ة ع�ص���ر يوم���ا"، مبين���ا �ن "عدد 
�ملر�صحن �لذين �صجلو� و�صيتم فح�س ملفاتهم 
م���ن قب���ل ه���ذه �للجن���ة  ي�ص���ل حل���و�يل 3523 

مر�ص���حا". وي�صيف �أن "مفو�ص���ية �لنتخابات 
ت�ص���تعد يف �لوق���ت �حل���ايل لإج���ر�ء قرعة ملنح 
كل مر�ص���ح رقم���ا خا�ص���ا به ث���م تق���وم بعد ذلك 
بطب���ع )83( ورق���ة �ق���ر�ع عل���ى ع���دد �لدو�ئر 
�لنتخابي���ة كل ورقة فيها �ربع نقاط ��صا�ص���ية 
�ولها رقم �ملر�ص���ح وثانيها ��ص���مه، وثالثها ��صم 
كيان �ملر�ص���ح ور�بعها �صورة �ملر�صح �أو �صعار 

�لكيان �أو �لتحالف �لنتخابي ".
ويتاب���ع �أن "�ملفو�ص���ية بحاجة �إىل )400( �لف 
موظف لكمال �لعملية �لنتخابية ب�ص���كل كامل 
و�ص���تعتمد يف ذل���ك على �ملوظف���ن �حلكومين 
وطاب �جلامع���ات و�ملعاهد، و�ص���يتم تدريبهم  
قبل فرة يوم �لقر�ع  بفرة ق�صرة"، منوها 
�إىل �أن "هناك عدد� من �لجر�ء�ت �صتقبل عليها 
�ملفو�ص���ية لتكمي���ل �ل�ص���تعد�د�ت �للوج�ص���تية 

منها �ملحاكاة لاجهزة".
�م���ا م���ا يخ����س �ملر�قب���ن �لدولي���ن، يو�ص���ح 
�مل�صت�ص���ار �حلكومي �أنه "يف يوم �حلادي ع�صر 
من �صهر �يار �جلاري )�ي غد� �لثاثاء( �صيكون 
هن���اك �جتم���اع ملجل����س �لمن �لدويل ل�ص���د�ر 
قر�ر ب�ص���اأن �ر�ص���ال �ملر�قبن �لدولي���ن ملر�قبة 
�لنتخاب���ات يف �لع���ر�ق"، متوقع���ا �أن "يك���ون 

�لقر�ر �يجابيا بالن�صبة للعر�ق".
و�علن���ت مفو�ص���ية �لنتخاب���ات يف �أك���رث م���ن 
منا�ص���بة �نه���ا طلب���ت م���ن بعث���ة "يونامي" يف 
بغ���د�د رفده���ا باخل���رب�ء �لدولي���ن للنهو����س 
بالعملي���ة �لدميقر�طي���ة و�لرتق���اء بعملها نحو 

�لأف�صل مبا ي�صمن نز�هة �لنتخابات.
وي�صيف �مل�صت�صار �حلكومي �أن "جمل�س �لمن 
�ص���يناق�س مو�ص���وع جتديد مهمة بعثة يونامي 
�لت���ي �ص���تنتهي يف نهاية ه���ذ� �ل�ص���هر �حلايل، 
وبالتايل يف هذه �جلل�ص���ة �صيجدد لهذه �لبعثة 
مل���دة �ص���نة �خ���رى"، موؤك���د� �ن "هذه �جلل�ص���ة 
�ص���تحدد نوعية �لبعثة وع���دد �ملر�قبن ونوعية 

م�ص���اركتهم و�لآلي���ات و�مله���ام �لتي �ص���تنطوي 
على مر�قبة �لنتخابات و��صد�ر تقييم للعملية 

�لنتخابية".
كان���ت �لأمم �ملتحدة �أعلنت يف وقت �ص���ابق �أن 
�لنتخابات �لعامة �لربملانية �ملبكرة يف �لعر�ق 
للمجتم���ع  �ص���تكون عر�قي���ة خال�ص���ة، ولي����س 
�لدويل �أي دخل فيها. وقالت جينن با�صخارت 
ممثل���ة �لأم���ن �لع���ام �لأمم���ي بالع���ر�ق "�لأمم 
�ملتحدة ل حتل حمل �ملفو�ص���ية �لعليا �مل�صتقلة 

لانتخابات يف �إجر�ء �لنتخابات �ملقبلة".
وتوؤك���د �أن "�حل���و�ر�ت و�ملر��ص���ات ماز�ل���ت 
م�صتمرة بن �حلكومة �لعر�قية وجمل�س �لمن 
بخ�ص���و�س جل�ص���ة غ���د للب���ت بالق�ص���ايا �لت���ي 

تخ�س �لعر�ق".
م���ن جهته يق���ول با�ص���م خ�ص���ان )نائ���ب مل يوؤد 
�ليم���ن �لد�ص���تورية( يف ت�ص���ريح ل�)�ملدى( �ن 
�ليونامي غر جادة يف  �ملتحدة وبعثة  "�لمم 
�لتعاط���ي مع مل���ف �ملر�قبن �لدولي���ن"، مبينا 
�أن "�لح���ز�ب �لت���ي �ص���كلت �ملفو�ص���ية بطريق 
�و باآخ���ر �ص���تمنع �لف���رق �لممي���ة م���ن مر�قبة 

�لنتخابات".
ويو�ص���ح خ�ص���ان �أن "عملية �لغتيال و�آخرها 
�إيه���اب �ل���وزين دلي���ل عل���ى �نن���ا مقبل���ون على 
ت�صعيد خطر و�ص���تكون فيه �ل�صيطرة لل�صاح 
�ملنفل���ت و�جلماعات �مل�ص���لحة �لت���ي تتظاهر"، 
معت���رب� �أن "�ي قر�ر �ص���يتخذه جمل�س �لنو�ب 

بامكان �جلماعات �مل�صلحة �يقافه وتعطيله".

ترجمة/ حامد احمد   

يب����دو �ن �لو�مر �لتي �ص����درت �أو�خر �ص����هر ني�ص����ان باعتقال 
ثاث����ة �ص����باط كبار من ق����ادة حر�����س �حلدود بع����د تخليهم عن 
مو�قعهم وتركهم معد�تهم و��صلحتهم لي�صيطر عليها مهاجمون 
من م�ص����لحي د�ع�����س، ُتظهر عن جدية يف تعام����ل �حلكومة مع 
ه����ذ� �حلدث �لذي يثر يف �لوقت نف�ص����ه نوع����ا من �لقلق . هذ� 
�حلدث، �لذي مل ي�ص����لط عليه �ل�ص����وء �عامي����ا، يذكر باحد�ث 
موؤمل����ة عند �جتي����اح د�ع�س للمو�ص����ل يف حزي����ر�ن عام 2014 
وترك �جلي�س مو�قعهم حيث ��ص����توىل م�ص����لحو �لتنظيم على 
��ص����لحة ودباب����ات ومع����د�ت ��ص����تخدموها فيما بع����د بهجمات 
�خرى . ويذكر �ن وزير �لد�خلية عثمان �لغامني، ��ص����در �مر� 
باعتقال ق����ادة حر�س �حلدود �مل�ص����وؤولن عن �ملنطقة لف�ص����لهم 

باأد�ء و�جباتهم �ملناطة بهم .
خمف����ر �ل�ص����رطة �حل����دودي يق����ع عن����د نقط����ة جن����وب مدين����ة 
�لرطب����ة �لقريبة ن�ص����بيا من حدود �لعر�ق مع �ص����وريا و�لردن 
و�ل�ص����عودية، �لتابع����ة ملحافظ����ة �لنب����ار �لتي تعت����رب من �كرب 
حمافظ����ات �لع����ر�ق �ل�ص����حر�وية ولك����ن بتجمع����ات �ص����كانية 
متفرقة. وتقع حمافظة �ملثنى �ىل �جلنوب �ل�ص����رقي منها �لتي 

ت�صرك بحدودها مع �ل�صعودية .
يذكر �ن �حد �ل�ص����باط �لذين �لقي �لقب�س عليهم كان م�ص����وؤول 
عن منطقة ت�ص����م مناطق �لنجف و�ملثنى �ل�صحر�وية ومناطق 

حول �لنخيب وجنوبي �لنبار .
م�ص����ادر �عامية ��صارت �ىل �ن م�ص����لحي د�ع�س قامو� بحرق 
مركز �ل�صرطة وهربو� بعد �صرقتهم معد�ت �ت�صالت و�صاحنة 
بيك �آب و��ص����لحة. غالبا ما تعرث �لقو�ت �لمنية �لعر�قية على 
�كد��س ��صلحة خال عملياتها يف �جز�ء خمتلفة من �ملحافظة، 
و�ن �ص����ماع �نفج����ار�ت عبو�ت نا�ص����فة يعد �أمر� يح����دث د�ئما 
ن�ص����بيا على طول �لطرق �لتي ت�صلكها �لقو�ت �لمنية . وتقول 
مر��ص����لة �ملونير �صيلي كيتل�ص����ون، �ن مناو�صات ح�صلت بن 
قو�ت �ل�ص����رطة وم�ص����لحي د�ع�����س قرب �لرطبة قبل و�ص����ولهم 
�ىل نقط����ة طريبيل �حلدودية مع �لأردن. ويف زيارة �ص����حفية 
لها �ىل منطقة �لقائم �حلدودية مع �ص����وريا خال �ص����هر ني�صان 
�ملا�ص����ي حتدثت مع عدة م�ص����وؤولن �منين هن����اك وذكرو� لها 
بان عملي����ة تهريب �ملخدر�ت يف �ملنطقة جن����وب نقطة �لعبور 
�لرئي�ص����ة للقائم مع �صوريا �ىل �حلدود �ل�صعودية مع �لعر�ق، 
هي عملية مُتّكن خايا د�ع�س من �ل�ص����تمر�ر بالن�صاط يف تلك 

�ملنطقة .
ق�ص����م من �لق����و�ت �لمني����ة كانت م�ص����ركة بعملي����ات قتال يف 
�ل�ص����ابق �ص����د د�ع�����س يف منطق����ة �لرطب����ة، على بع����د 160 كم 
جن����وب �لقائ����م قرب طريبيل، ث����م عاودت �ت�ص����الها مع �لقو�ت 
�لمنية �لعاملة يف �ملنطقة . �حد �ع�ص����اء �لقو�ت �لمنية �لذي 
حتدث����ت مع����ه �ملونير هو �ص����خ�س يدعى �أبو �آية من ع�ص����رة 
�لبو حمل، وهو قائد وحدة كتائب �بو حمزة للح�صد يف �لقائم 
. ق����ال �أبو �آية "هناك رجل يدعى �ص����اكر عب����ود، يعترب و�يل �أو 
�أم����ر �ل�ص����حر�ء حول �لرطب����ة �ىل معرب �لولي����د �حلدودي ثم 
�ىل �لنخي����ب". نقط����ة �لولي����د �حلدودية تقع ق����رب بلدة �لتنف 
�ل�ص����ورية حي����ث تتو�جد ق����و�ت �لتحال����ف و�لق����و�ت �لكردية 
�ل�ص����ورية . و��ص����اف �بو �آية يف حديثه عن عبود بالقول "�نه 
يعرف كل �صرب يف �ل�صحر�ء وكان د�ئما يعي�س هناك"، م�صر� 
�ىل �نه "��صرك بتهريب خمدر�ت و��صلحة عرب حدود �لنبار. 
�نه �ل�صخ�س �مل�صوؤول عن تقدمي رو�تب للذين يقاتلون �لقو�ت 
�لمنية �لعر�قية. �نه تاجر �ملخدر�ت �لرئي�س يف �ل�صحر�ء ." 
وقال �بو �آية �ن خمدر�ت يتم �ر�ص����الها �ىل �لردن و�ل�صعودية 
ولكنها جتلب من �صوريا ولبنان، م�صر� �ىل �ن هناك ما يقارب 
من 100 �ىل 150 �صخ�ص����ا يتعامل����ون مع عبود يف ذلك �جلزء 
من �صحر�ء �لنبار. وكانت �ملنطقة �ل�صحر�وية جلنوب غربي 
�لنبار قد �ص����هدت خال �ل�صنن �لخرة عدة عمليات مو�جهة 
كربى مع مهربي خمدر�ت هناك.  بتاريخ 21 ني�ص����ان �ملا�ص����ي 
كتب �ملتحدث با�ص����م �جلي�����س �لعر�قي، �للو�ء يحيى ر�ص����ول، 
يف تغري����دة ل����ه �ن ��ص����تخبار�ت �جلي�����س �لق����ت �لقب�����س على 
رج����ل كان يحاول نق����ل كميات كبرة من �ملخ����در�ت من منطقة 
�لرطب����ة �ىل بغ����د�د . وعن �لدعم �لذي يقدم����ه �لتحالف �لدويل 
بقيادة �لوليات �ملتحدة للقو�ت �لمنية �لعر�قية على �حلدود 
يف حمارب����ة د�ع�س، قال �ملتحدث با�ص����م �لتحال����ف �لكولونيل 
و�ي����ن ماروتو، للمونير، �ن �لولي����ات �ملتحدة وعرب برنامج 
�ص����ندوق �لتدريب و�لتجهي����ز، زودت �لقو�ت �لمنية �لعر�قية 
باب����ر�ج مر�قبة RAID  �لهو�ئية �ل�ص����ريعة، م�ص����ر� �ىل �ن 
هذه �لبر�ج مع �ملعد�ت �ملر�فقة لها �صتوفر ��صتطاعا موقعيا 

مهما لتح�صن �أد�ء عمليات حر�س �حلدود �ليومية .
م�ص����وؤولون �مني����ون حمليون يف �لنب����ار قال����و� للمونير �ن 
�ملع����د�ت �لت����ي قدمت للع����ر�ق حلماي����ة معاب����ره �حلدودية مع 
�ص����وريا ق����د ��ص����تخدمت ب�ص����كل خا�����س للمناط����ق �لو�قعة �ىل 

�ل�صمال من �لقائم .

مجل���س االأمن الدول��ي يبت بطل��ب مراقب��ة االنتخاب��ات العراقية غدًا
�سي�س�ت على تمديد عمل بعثة ي�نامي اأي�سًا

المونيتر: �صحراء االأنبار تغ�س بتجارة 
المخدرات وقوات االأمن تعرف م�صوؤولها االأول 

الرمال و"التجاهل" يهددان ب�صياع معالم اأثرية في العراق

ممثلة يونامي يف العراق جينني بال�شخارت تلقي كلمة يف جمل�س االمن.. ار�شيف

حمل��ت زي��ارة البابا فرن�سي�س التاريخية للع��راق االأمل يف اأن تفتح الباب اأم��ام ت�افد اأف�اج من 
ال�سي��اح لزي��ارة معامل��ه االأثرية وبينه��ا االأقي�سر، وهي من اأق��دم كنائ�س الع��امل، اإال اأن التغريرّ 
البيئ��ي واالإهم��ال يف بل��د ال يكاد يخرج من اأزم��ة حتى يدخل يف غريها، يجع��الن هذه الكن�ز 

عر�سًة لل�سياع.

بقايا معلم اأثري يف العراق.. ار�شيف

قوة ع�شكرية يف �شحراء االنبار.. ار�شيف



 بغداد/ حممد املحمودي

وا�ش���اف ان "ه���ذه اجلرمي���ة ال�ش���نيعة اجلديدة 
�ش���د اال�ش���وات احل���رة املتغني���ة بح���ب الوطن، 
واملنادي���ة بحقوق املواطنة اال�شا�ش���ية وبالتغيري 
واخلال����ص م���ن منظومة الف�ش���اد واملحا�ش�ش���ة، 
ومبحا�ش���بة القتلة والفا�ش���دين وامل�ش���وؤولني عن 
اخل���راب الذي حّل ببالدنا وعن املعاناة ال�ش���ديدة 
ل�ش���عبنا و�ش���بيبته، امنا تاأتي يف �ش���ياق م�شل�شل 
االغتياالت و�ش���نوف االعت���داءات الت���ي طاولت 
الكث���ري م���ن النا�ش���طني واملحتجني واملنتف�ش���ني 
ال�ش���لميني، وبطرق وو�ش���ائل متماثل���ة من طرف 
جه���ات متتل���ك حري���ة حت���رك وا�ش���عة، ومتار�ص 

ن�شاطها االجرامي من دون اأي رادع".
وا�ش���ار البيان اىل ان "العملي���ة الغادرة اجلديدة 
توؤك���د ف�ش���ل وعجز احلكوم���ة واجهزته���ا االمنية 
لي����ص فقط عن االيف���اء بوعودها يف الك�ش���ف عن 
قتلة املتظاهرين وحما�شبتهم، و�شمان �شالمة من 
يجاهرون برف�شهم للف�شاد والفا�شدين، ويف �شّل 
ايدي من ي�شتخدمون ال�شالح لرتويع املواطنني، 
ب���ل حت���ى ع���ن احليلول���ة دون �ش���قوط املزيد من 
النا�ش���طني  مالحق���ة  ا�ش���تمرار  ودون  ال�ش���هداء 

ال�شلميني وا�شتهدافهم".
ولفت احلزب ال�شيوعي العراقي اىل انه "يف ظل 
هذه االج���واء املحملة باملخاط���ر، مل يعد احلديث 
ع���ن توف���ري اج���واء مواتي���ة الج���راء انتخاب���ات 
حرة ونزيهة، ت�ش���مح للناخب واملر�ش���ح بالتعبري 
عن اآرائه���م بحرية واأمان، اال �ش���ربا من اخليال، 

وكالما تدح�شه الوقائع واالحداث يوميا".
يف  فانن���ا  اال�ش���باب  "له���ذه  البي���ان:  وتاب���ع 
احل���زب ال�ش���يوعي العراقي نعلق م�ش���اركتنا يف 
االنتخابات على ما �ش���تتخذه احلكومة وال�شلطة 
الت�ش���ريعية من اجراءات حازمة ورادعة، لو�شع 
االخ���رى،  واجلرائ���م  االغتي���االت  مل�شل�ش���ل  ح���د 
وللك�شف عن قتلة املتظاهرين ومن يقف وراءهم، 
خا�ش���ة قتلة ال�ش���هيد ايهاب الوزين ال���ذي ما زال 
دم���ه امل�ش���فوح ح���ارا، وتقدميه���م اىل الق�ش���اء، 
واإنه���اء ظاهرة ال�ش���الح املنفلت الذي ال ت�ش���تقيم 
بوج���وده اأّي���ة ممار�ش���ة للتعبري احلر واملناف�ش���ة 

االنتخابية".
ودع���ا احل���زب ال�ش���يوعي النا�ش���طني ال�ش���لميني 
واملنتف�ش���ني وعم���وم املواطن���ني اىل "ممار�ش���ة 
احلكوم���ة  عل���ى  ا�ش���كالها  مبختل���ف  ال�ش���غوط 

والربمل���ان، لدفعهم���ا اىل القي���ام بواجباتهم���ا يف 
مواجهة املجموعات امل�ش���لحة املتمردة وال�ش���الح 
العملي���ة  تخريبهم���ا  دون  واحليلول���ة  املنفل���ت، 
االنتخابي���ة وا�ش���قاط الب���الد يف دوام���ة جدي���دة 

خطرية االآفاق واملاآالت".
وبعد �ش���اعات عق���د اجتم���اع للق���وى املنبثقة عن 
احتجاجات ت�شرين لبحث املوقف من االنتخابات 

املقبلة.
وحول النقا�شات قال م�شدر مطلع اإن "مفاو�شات 
ق���د ب���داأت بني الق���وى املنبثق���ة عن ت�ش���رين، بعد 
اغتيال الوزين ب�ش���اعات، وا�ش���تمرت حتى مطلع 
فجر االأحد، وكان �ش���احب املبادرة يف التوا�ش���ل 
م���ع اجلمي���ع ه���و االأم���ني الع���ام للبي���ت الوطني 
ح�ش���ني الغراب���ي، و�ش���اركت حرك���ة ن���ازل اأخ���ذ 

حق���ي، واحتاد العمل واحلق���وق، وحركة امتداد، 
و�ش���ار االتفاق على اإ�ش���دار موقف موحد  ب�شاأن 
مقاطعة االنتخاب���ات"، مبينا اأنه "مت االتفاق على 
م�ش���ودة بيان موحد، ومت التوا�شل مع جمموعة 
م���ن ال�ش���حفيني والكتاب و�ش���ناع ال���راأي العام، 

ليعززوا اجلبهة املتبنية للبيان".
واأ�ش���اف امل�ش���در الذي رف�ص الك�ش���ف عن ا�شمه 
ل�)امل���دى(، "بعد االتف���اق على امل�ش���ودة النهائية، 
طلبت بع�ص القوى االنتظار حتى ال�شاعة الثانية 
ع�ش���رة )م���ن ظهر ي���وم اأم����ص االحد(، للتوا�ش���ل 
م���ع قياداتها واأع�ش���اء مكاتبها ال�شيا�ش���ية، لكنها 
تراجع���ت يف م���ا بعد، وتباين���ت مواقفها، بني من 
طلب الرتيث، واآخرين مل يجيبوا على ات�ش���االت 

املفاو�شني".

يف املقاب���ل، اأعل���ن ح���زب البي���ت الوطن���ي، اأم�ص 
االأح���د، مقاطع���ة العملي���ة ال�شيا�ش���ية، فيما وجه 

ر�شالة اإىل االأمم املتحدة.  
وق���ال احلزب يف بيان تلقت )املدى( ن�ش���خة منه، 
اإنه "عندما �شال الدم الطاهر ال�شريف يف ت�شرين 
لت�شحيح امل�شار الدميقراطي يف العراق، وطالب 
بانتخاب���ات مبك���رة عادل���ة، بظ���روف اآمن���ة، اأتت 
وعود ال�ش���لطة ال�شيا�شية بتهيئة املناخ ال�شيا�شي 
واالأمني املنا�شب، والك�شف عن قتلة املتظاهرين، 
واالإعالن عن م�ش���ري املغيبني ق�ش���را، يف ت�شرين 

وما قبلها".  
واأ�ش���اف، "التفت ال�ش���لطة عل���ى اإرادة اجلماهري 
واأ�ش���وات قادته���ا ونخبه���ا الواعي���ة، ومار�ش���ت 
���مت  احلكومة احلالية اخلديعة ومل حتقق ما ُه�شِّ

الروؤو�ص الأجله على اأ�ش���فلت ال�ش���وارع، وا�شتمر 
م�شل�ش���ل القت���ل واخلطف من قبل جهاٍت م�ش���لحة 
معروفٍة �ش���لفا من قبل احلكومة وال�ش���عب، حتى 
ُفجعنا يوم اأم�ص باغتيال رمز من رموز االحتجاج 
يف حمافظة كربالء ال�ش���هيد ايهاب الوزين، وهذا 
االغتيال ما هو اإال م�شداق على ا�شتمرار االإرهاب 
املمنهج لرموز وقادة و�ش���باب ت�ش���رين، وانتهاٌك 
لقد�ش���ية حق احلياة. فكي���ف حلكومة تتماهى مع  
قوى ال�ش���الح ومير الكامت والعبوة اأمام اأنظارها 
اأن توفر مناخا انتخابيا اآمنا لقادة حراك �شيا�شي 
د ب�ش���بب التهديد  ���ب وامل�ش���رَّ منه���م القتي���ل واملغيَّ
وعمليات االغتيال وا�شتهداف املنازل بالعبوات، 
وكان باالإم���كان لل�ش���هداء واملغيب���ني واملُ�ش���ردين 
اأن يكون���وا ق���ادًة �شيا�ش���يني ويدخلون املناف�ش���ة 

االنتخابي���ة من اأجل التغي���ري الذي ُبذلت من اأجله 
االأنف�ص والدماء".  

وتاب���ع، "يح���دث كل ه���ذا اأم���ام �ش���مت املجتم���ع 
ال���دويل، ومنظم���ات حق���وق االإن�ش���ان الدولي���ة، 
الت���ي ت�ش���اند ال�ش���لطة ال�شيا�ش���ية، دون االلتفات 
حلج���م الدماء الت���ي اأهدرتها حتى االآن"، م�ش���ريًا 
الع���ام  باأمينه���ا  ممثل���ة  املتح���دة  "االأمم  اأن  اإىل 
اأنطوني���و غوتريي�ص، وممثلت���ه يف العراق جنني 
م�ش���وؤولياتها  حتم���ل  اإىل  مدع���وة  بال�ش���خارت، 
بتح���رٍك حقيق���ي، مغاي���ر الأ�ش���لوب التعام���ل م���ع 
املج���ازر ودم���اء ال�ش���حايا كبيان���ات واأرق���ام يف 

تقاريرها الف�شلية".  
وبني، انه "يف ظل هذا اخلراب واالإرهاب املمنهج، 
قررن���ا نح���ن يف البي���ت الوطني مقاطع���ة النظام 
ال�شيا�ش���ي بالكامل، وندعو كل القوى ال�شيا�ش���ية 
املنبثقة من ت�شرين لاللتحاق بنا واإعالن القطيعة 
التام���ة مع ه���ذه العملية ال�شيا�ش���ية الت���ي اأثبتت 

املواقف والدماء اأنها ع�شيٌة على االإ�شالح".  
ويف  الراه���ن  الوق���ت  يف  "و�ش���نعمل  وخت���م، 
اجلماه���ريي  ال�ش���غط  اإع���ادة  عل���ى  امل�ش���تقبل 
بالو�ش���ائل القانونية وامل�شروعة كافة، و�شننتهج 
يف �ش���بيل ذل���ك اآلي���ات جدي���دة واأدوات خا�ش���ة 
مبا يتنا�ش���ب م���ع بحر الدم امل�ش���فوك من���ذ بداية 

االحتجاج واإىل االآن".
بدوره قال ع�ش���و املكتب ال�شيا�ش���ي حلزب البيت 
الوطن���ي مهت���دى اأبو اجل���ود، اإن "اغتي���ال رفيق 
االحتج���اج اإيهاب الوزين، كان م�ش���داقًا للحديث 
امل�ش���تمر عن �ش���طوة ال�ش���الح، وعدم توف���ر بيئة 
اأمن���ة للمناف�ش���ة العادلة يف االنتخاب���ات املبكرة، 
وه���ذا ما دفعنا اإىل املبادرة م���ن اأجل مقاطعة هذا 
النظ���ام ال�شيا�ش���ي ال���ذي و�ش���ل اإىل مرحل���ة من 
االن�ش���داد متنع اأي عملية اإ�ش���الح داخلي"، الفتا 
اإىل اأن "البي���ت الوطني تبنى املبادرة وتوا�ش���ل 
مع القوى املنبثقة من ت�ش���رين وعمل ل�شاعات من 

اأجل اخلروج مبوقف موحد".
واأ�ش���اف اأبو اجلود ل�)امل���دى(، اأن "تريث بع�ص 
الق���وى املنبثق���ة من ت�ش���رين، وحاجتها لدرا�ش���ة 
اأطول، كان ال�شبب يف عدم اإ�شدار البيان املوحد، 
م���ا دفعن���ا يف البيت الوطن���ي اإىل اإ�ش���دار البيان 
اخلا����ص بنا، ولكن ه���ذا البي���ان ال يقطع الطريق 
عل���ى االأخوة يف الق���وى املنبثقة من ت�ش���رين من 
االلتحاق بنا، اأو اإ�شدار بيان اآخر، املهم املتبنيات 

مع تعدد االآليات".   
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 بغداد/ علي عبد اخلالق

حتاول العا�صمة بغداد 
التخل�ص من اأزمة الزحامات 

املرورية اخلانقة التي 
جعلتها يف قائمة املدن 

القل جذبًا للعي�ص والأكثـر 
�صجيجًا وتلوثًا.

وتقول عدة جهات معنية 
ان ال�صتثمار واللجوء اىل 
ال�صركات اخلا�صة هو اآخر 

احللول التي �صتقوم �صلطات 
بغداد بعر�صها امام القطاع 

اخلا�ص للتغلب على م�صكلة 
�صح املوارد املالية.

وي�شري اأر�شيف مديرية املرور العامة اىل 
ان البالد ا�ش���توردت بني 2001 و2004 
نح���و 800 الف �ش���يارة خمتلف���ة االنواع 
ع���دة  م���ن  واال�ش���تخدامات  واالحج���ام 
منا�ش���ئ، ه���ذا ي�ش���اف اىل االع���داد التي 
ت�ش���اعفت بعد العام 2004، اذ �شارت يف 
�ش���وارع البالد بحلول 2019 اكرث من 6 
مليون و888 الف �ش���يارة عدا احلكومية 
منه���ا، مع 149 الف دراج���ة نارية ثنائية 
وثالثية العجالت، تبلغ ح�ش���ة بغداد من 
كل ه���ذا 995،251 �ش���يارة خا�ش���ة ع���دا 

احلكومية، مع 27،466 دراجة نارية.
اخلب���ري عدن���ان مظل���وم يب���ني ل�)املدى(، 
اأن "كثاف���ة املركب���ات حالي���ًا بحدود 148 
مركب���ة للكيلو م���رت الواحد، يف حني انها 
يف الياب���ان بح���دود 35، ويف الوالي���ات 

املتحدة اقل من ذلك".
ويتابع بالقول، "االأزمة لي�ش���ت يف اعداد 
ال�ش���يارات، ب���ل يف قلة الط���رق فالعراق 

لكثاف���ة  الدولي���ة  املوا�ش���فات  مبوج���ب 
الطرق يجب اأن يكون فيه 300 الف كيلو 
مرت من الطرق وال�شوارع لتكون الكثافة 
=20 مركب���ة للكيل���و مرت، �ش���بكة الطرق 
احلالية تعاين من تدهور وتراجع اأعمال 

�شيانة ذات قيمة".
يج���ب  العاملي���ة،  املوا�ش���فات  وبح�ش���ب 
ان تق���ام اعم���ال ال�ش���يانة عل���ى الط���رق 
مبختل���ف انواعه���ا خالل م���دة زمنية من 

عامني اىل ثالثة.
يف  التنمي���ة  خط���ة  كان���ت  املقاب���ل،  يف 
العام 2000 تت�ش���من ان�ش���اء 19 ج�ش���رًا 
يف بغ���داد، لكن مل ينب العراق اأي ج�ش���ر 
ي�ش���اف اىل اجل�ش���ور الثالث���ة ع�ش���ر يف 
العا�ش���مة فمن���ذ العام 1996 كان ج�ش���ر 
الطابقني بني منطقتي ال���دورة والكرادة 
قد دخل اخلدمة كاآخر ال�شواهد يف قطاع 
النقل، كما مل يتم �شق اي طريق �شريع او 

رئي�ص ي�شحب ال�شغط من حركة النقل.
جمم���وع  تبل���غ   2019 الع���ام  وحت���ى 

اط���وال الط���رق املعب���دة يف بغ���داد 672 
كيل���و م���رتًا، فيما جتم���دت تقريبًا �ش���بكة 
الطرق وال�ش���وارع يف الع���راق عدا اقليم 
كرد�ش���تان اىل �ش���قف 46610 كيل���و مرت 
ن�ش���فها تقريبا داخل املدن ومل يتم تنفيذ 

طرق جديدة اال بن�شبة �شئيلة.
ويوؤك���د اخلب���ري يف جم���ال النق���ل مهيب 
ال���راوي من مرك���ز التخطيط احل�ش���ري 
واالقليم���ي للدرا�ش���ات العلي���ا يف جامعة 
ب�ش���اأن  "درا�ش���ة  ان  ل�)امل���دى(،  بغ���داد 
 2018 الع���ام  يف  النق���ل  �ش���رتاتيجية 
النق���ل،  واق���ع  لتطوي���ر  حل���ول  قدم���ت 
م���ن بينه���ا االعتم���اد عل���ى ث���الث مراحل 
امل���دى،  وطويل���ة  ومتو�ش���طة  ق�ش���رية 
واالأهم هو توجيه ا�ش���تثمارات تتنا�ش���ب 
واأهمية ن�ش���اط الطرق واجل�شور ودوره 
املجتمع���ي واالقت�ش���ادي الإع���ادة تاأهي���ل 
الط���رق واجل�ش���ور املت�ش���ررة واإن�ش���اء 
طرق جديدة باأنواعها املختلفة ال�شريعة، 

ال�شريانية، الثانوية والريفية".

ورغم الزحام���ات واالختناقات املرورية، 
اال ان ه���ذا مل مين���ع وق���وع احل���وادث، 
فبح�ش���ب تقارير جهاز االح�شاء املركزي 
يف وزارة التخطي���ط لع���ام 2019، بلغت 
احل���وادث 10،753 حادث���ا غ���ري مميت، 
ال�ش���حايا وامل�ش���ابون يف  �ش���قط  فيم���ا 

2،629 حادثا.
�ش���رتاتيجية النق���ل دع���ت اىل "ت�ش���ريع 
قانون جديد او تعديل الت�ش���ريع احلايل 
عل���ى  معين���ة  بن�ش���ب  الر�ش���وم  لفر����ص 
ا�ش���ت�خدام الطرق الرئي�ش���ة وال�شريانية 
مبال���غ  لتاأم���ني  اجل�ش���ور  وا�ش���ت�خدام 
منا�شبة ل�شيانة الطرق واجل�شور ب�شكل 

دوري وم�شتدام".
ع���دة نواب يف جلن���ة اخلدم���ات النيابية 
اأف���ادوا ل�)املدى( ب�ش���اأن طبيع���ة االجتاه 
املقب���ل لتحديث خط���ة الط���رق اجلديدة، 
طريق���ه  يف  اال�ش���تثمار  ان  وقال���وا 
للم�ش���اهمة لكن التجاوزات ال�شكانية يف 
مناطق ال�شابيات وال�شعلة توؤخر اجناز 

بع�شها مثل طريق ب�شماية ال�شريع املمتد 
ل� 22 كيلومرتًا.

وتوؤك���د مديري���ة ط���رق وج�ش���ور بغداد، 
مرارًا، اأن طرق العا�ش���مة من م�ش���وؤولية 
حاول���ت  حي���ث  ح�ش���رًا،  بغ���داد  اأمان���ة 
)امل���دى( التوا�ش���ل م���ع احد امل�ش���وؤولني 

فيها من دون جدوى.
وتخط���ط بغداد الإك�ش���اء �ش���وارعها، لكن 
اأمانة العا�شمة ت�شكو عجزها عن تغطية 
العمل، لذلك ا�شتعانت بوزارات االعمار، 

ال�شناعة، النفط، واحل�شد ال�شعبي.
وين����ص تقرير لدي���وان الرقابة املالية ان 
"الكثري من م�شاريع االك�شاء بني العامني 
االإخف���اق،  اعرتاه���ا   2014  -  2010
حي���ث بل���غ جمم���وع املبال���غ امل�ش���روفة 
الغرا����ص ان�ش���اء ط���رق جدي���دة وتاأهيل 
الط���رق القائمة مبل���غ )633526( مليون 
دين���ار )�ش���تمائة وثالثة وثالث���ون مليار 
ملي���ون  وع�ش���رون  و�ش���تة  وخم�ش���مائة 

دينار(".

اجتماع للقوى الجديدة 
اقترب من اإعالن 
المقاطعة النهائية 

االنتخابات  في  م�شاركته  العراقي" يعلق  ""ال�شيوعي 
وقوى من ت�شرين تد�شن "المقاطعة ال�شيا�شية"

العراق يقترب من "ا�شتثمار الطرق" لتخفيف 
الزحامات المرورية

مخت�ص: 148 
مركبة فـي الكيلو 
متر الواحد

سياسة

دفــع اغتيال النا�صــط البارز يف حمافظة كربالء اإيهاب الوزين، احلزب ال�صيوعي العراقي اىل تعليق م�صاركتــه يف النتخابات، وحزب البيت الوطني اىل اإعالن 
املقاطعــة ال�صيا�صية، فيما تقــرب القوى اجلديدة املنبثقة عن احتجاجات ت�صرين اإىل اتخاذ القرار ذاته. وقــال املكتب ال�صيا�صي للحزب ال�صيوعي العراقي يف 
بيــان تلقتــه )املدى(: "�صدمت جرمية الغتيال الغــادرة للنا�صط املدين ايهاب جواد الوزين جماهري �صعبنا ب�صدة وهزتها مــن العماق، خ�صو�صا وانها ارتكبت 
مــن قبــل فرق كامت ال�صوت لدى اجلماعــات امل�صلحة، وبعد وقت ق�صري من اعالن ال�صهيد امام املالأ واإبالغه القــوات المنية يف حمافظته كربالء، انه يتعر�ص 

للتهديد بالقتل من جهات عدة. وبالفعل متت جرمية الغتيال بدم بارد، ومن دون ان يوّفر لل�صهيد اأّي نوع من احلماية".

 وا�صط/ جبار بچاي

ينظم موظفو العقود واالجور اليومية يف جامعة وا�شط وقفات احتجاجية وتظاهرات 
اأمام مبنى رئا�شة اجلامعة منذ اأ�شبوعني للمطالبة بتثبيتهم على املالك الدائم و�شمولهم 
بدرج����ات احلذف واال�ش����تحداث و�ش����رف رواتبه����م املتاأخرة لع����دة �ش����هور. واأكدوا اأن 
احلكوم����ة خدعته����م ومل يتلقوا منذ اأكرث من عام ون�ش����ف �ش����وى الت�ش����ويف واملماطلة 
والوع����ود الكاذب����ة لذلك جل����اأوا اىل غلق بوابة اجلامعة كو�ش����يلة �ش����غط حلني حتقيق 
مطالبه����م. وعلق����ت اجلامع����ة الت����ي تقع و�ش����ط مدين����ة الكوت وت�ش����م 15 كلي����ة الدوام 
لالأ�ش����بوع الثاين على التوايل ب�ش����بب االحتجاجات. واأكدت رئا�ش����ة اجلامعة ت�شامنها 
املطل����ق م����ع املحتجني وال�ش����عي لتحقي����ق مطالبه����م. ونا�ش����دت يف الوقت ذات����ه بعودة 
ال����دوام. واعتربت غلق اجلامعة اأمرًا غري �ش����حيح وعطل الكثري من االأعمال ب�ش����منها 
اإجناز رواتب املوظفني اإ�شافة اىل اإجناز معامالت اأ�شحاب العقود اأنف�شهم لدى ديوان 
الرقابة املالية. ويقول م�ش����طفى اأحمد، اأحد موظفي العقود يف جامعة وا�شط ل�)املدى( 
اإن "الغر�ص من هذه الوقفة اي�شال �شوتنا اىل رئا�شة اجلامعة لتقوم بدورها باإي�شاله 
اىل وزارة التعلي����م العايل واجلهات العليا ومنه����ا وزارة املالية وجمل�ص النواب للنظر 

يف �شرف م�شتحقاتنا املالية املتوقفة منذ اأكرث من �شنة ون�شف".
واأ�شاف اأن "موظفي العقود يف جميع كليات اجلامعة قرروا االعت�شام وغلق اجلامعة 
ب�ش����كل ت����ام وكامل لعدم اإن�ش����افنا ال�ش����يما ونحن نتظاه����ر ونطالب بحقوقن����ا منذ نحو 

عامني ومل جنن من احلكومة �شوى الت�شويف واملماطلة والكذب".
وتقول زميلته براء كاظم: "لقد م�شى على ق�شم مّنا اأكرث من ع�شر �شنوات ب�شفة عقد اأو 
اأجر يومي وقدمنا خدمات جليلة للجامعة وكان البع�ص منا خا�شة ممن ن�شب للعمل يف 
االق�ش����ام الداخلية م�ش����تمرا يف الدوام رغم كل الظروف التي مررنها بها لكن ما يوؤ�شف 
له اأن رواتبنا متقطعة ومل نح�شل عليها ب�شكل منتظم واالأغرب من ذلك انها مل تدرج يف 
موازنة 2021". واأ�ش����افت "نريد �ش����رف رواتبنا كاملة للفرتة املا�ش����ية ومن ثم تعديل 
تلك الرواتب و�ش����رفها لالأ�شهر القادمة دون ت�شويف اأو مماطلة ونطالب اأي�شا بتطبيق 
القرار 315 ل�شنة 2019 بكامل فقراته ففيه �شبه �شمانة لنا وحلقوقنا الوظيفية ال�شيما 
واأن الغالبية من اأفراد هذه ال�ش����ريحة م�ش����ى عليهم نحو ع�ش����ر �ش����نوات ب�شفة موظف 
عق����د". وي�ش����ري اأحمد ب�ش����ري اىل اأن "القرار 315 بات غري ذي فائ����دة الأنه مل يطبق على 
اأر�����ص الواق����ع لكنه �ش����يبقى مطلبنا واإن�ش����افنا بتطبيق فقراته واأن تك����ون خدمة العقد 
لغر�����ص التثبيت و�ش����مول اجلميع بدرجات احلذف واال�ش����تحداث وفق اال�ش����تحقاق"، 
موؤكدًا "ا�ش����تمرار االحتجاجات اأمام بوابة اجلامعة حلني حتقيق املطالب". من جانبه، 
اأك����د رئي�����ص جامع����ة وا�ش����ط م����ازن احل�ش����ني اأن "اجلامعة مت�ش����امنة كليا م����ع مطالب 
موظف����ي العقود وحري�ش����ة عل����ى اأن ينالوا حقهم يف التعيني و�ش����رف الرواتب وكل ما 
ج����اء مبيزات القرار 315 لذلك ت�ش����عى للتوا�ش����ل م����ع وزارة التعليم ومع املالية اأي�ش����ا 
له����ذا الغر�����ص"، م�ش����يفا اأن "اجلميع يجدد وقوفه الكامل مع هذه ال�ش����ريحة وال�ش����عي 
لتحقي����ق مطالبها ال�ش����يما واجلامعة بحاجة ما�ش����ة لهم وخلدماتهم مل����ا يتمتعون به من 

جدية وكفاءة واخال�ص يف العمل على اختالف اخت�شا�شاتهم".
وق����ال احل�ش����ني يف لق����اء م����ع ممثل����ي املحتج����ني اإن "عطاءك����م كب����ري وجهدك����م متمي����ز 
وم�ش����اعرنا تفي�ص اعتزازا وتقدي����را بعقول تدرك قيمة العمل امل�ش����رتك واأهمية تظافر 
اجلهود الإدراك النجاح، لهذا نحن نت�شامن مع مطالبكم ونحر�ص على حتقيقها بالطرق 

القانونية امل�شروعة التي ت�شاهم يف ايجاد احللول املنا�شبة واملر�شية".

موظفو العقود واالأجور اليومية 
في جامعة وا�شط يتظاهرون 
للأ�شبوع الثاني على التوالي

متظاهرون يقطعون طرقا يف كربالء احتجاجا على مقتل الوزين .

زحامات مرورية يف بغداد.. ار�شيف
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�لعدد )4940( �ل�شنة �لثامنة ع�شرة - �الثنني )10( �أيار 2021 اعالنات
جمهورية العراق

جمل�س الق�ضاء الأعلى 
رئا�ضة حمكمة ا�ضتئناف بغداد / 

الر�ضافة الحتادية 
حمكمة عمل بغداد / الر�ضافة 

العدد: 85/عمل / 2021 
التاريخ: 2021/4/4 

اإعالن
املفو���س  املدي��ر  علي��ه/  املدع��ى   / اإىل 
ل�ضركة ع�ضر التنمية للخدمات النفطية 

/ اإ�ضافة لوظيفته
املدعي/ حممد �ضلمان زري 

ق��ررت ه��ذه احملكم��ة تبليغ��ك اعالن��اً 
بصحيفت��ني محليتني للحض��ور امام 
ه��ذه احملكم��ة صب��اح ي��وم املرافع��ة 
املصادف 2021/6/2 أو أرس��ال من ينوب 
عنك قانوناً وعند عدم احلضور ستجري 
املرافعة بحق��ك غياباً وعلناً وحس��ب 

األصول.
القا�ضي عبد اخلالق عمران مو�ضى 

جمهورية العراق
 وزارة النفط 

�ضركة م�ضايف الو�ضط / �ضركة عامة 
بغداد 

العدد: 9852 
التاريخ : 2021/5/9 

م/ ن�ضر تنويه
تقرر متديد تاريخ غلق الطلبيات الواردة في اإلعالن رقم )ط 6-9( لسنة 
/ 2021 واملنش��ور ف��ي جريدة الصباح الع��دد )5095( في 2021/4/19 
وجري��دة املدى العدد )4925( ف��ي 2021/4/19 وجريدة الصباح اجلديد 
العدد )4641( في 2021/4/19 من )2021/5/17( الى )2021/5/26( . لذا 

اقتضى التنويه
شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير 

د. عائد جابر عمران 
ء. املدير العام 
رئي�س جمل�س الإدارة 

العدد: ش/237 / 6950 
التاريخ : 2021/5/9 

م/ ن�ضر اإعالن
تقرر متديد تاريخ غلق املناقصة املرقمة 2021/5 

املتضمن )مشروع بناء مجمع سكني عامودي 

اس��تثماري( ليك��ون ي��وم 2021/6/1 ب��دالً من 

 .)2021/5/23
لذا اقتضى التنويه

مع التقدير 

جمهورية العراق 
 وزارة النفط 

�ضركة ال�ضتك�ضافات النفطية 
)�س.ع(

وزارة الدفاع / الدائرة القانونية / املحكمة الع�ضكرية الأوىل
)اإعالن(

رزمة )2021/3(
1- حكمت احملكمة العسكرية األولى على املدانني املدرجة أسمائهم ادناه غيابياً مبا يلي: 

أ- احلبس الشديد ملدة )أربعة أشهر( وفق املادة )33/اوالً( و)شهرين( وفق املادة و)62/ ثانياً / ثالثاً/ أ( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل.
ب- تنفذ بحقه العقوبة اعتباراً من تاريخ إلقاء القبض عليه او تس��ليم نفس��ه نادماً مع مراعاة أحكام املادة )243( من )ق أ م ج( رقم 23 لس��نة 1971 

وتعديالته.
ج- منح احلق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه استناداً ألحكام 

املادة )80 / ثالثاً / رابعاً( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016. 
2- لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك الى أقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبعكسه يصبح 
احلك��م الغياب��ي مبنزلة احلكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم 23 لس��نة 

1971 وتعديالته.

العميد احلقوقي 
يا�ضني عبد ح�ضني 

رئي�س املحكمة الع�ضكرية الأوىل 

العدد: 9854 
التاريخ: 2021/5/9 

تعلن �ضركة م�ضايف الو�ضط �ضركة عامة 
عن املناق�ضة املحلية

)Oxygen Scavenger( عقد جتهيز
للمرة )الأوىل( وبكلفة تخمينية مقدارها 

)250.000.000(
دينار عراقي )مائتان وخمس��ون ملي��ون دينار عراقي( 
ومبدة جتهي��ز )90 يوم(، مبوجب املواصفات والش��روط 
الت��ي ميكن احلصول عليها م��ن امانة الصندوق لقاء 
مبلغ قدره )150.000( دينار )مائة وخمسون ألف دينار 
ال غير( غير قابل للرد فعلى اجملهزين اخملتصني الراغبني 
باملشاركة تقدمي عروض بالدينار العراقي )مع مراعاة 
ترقي��م صفح��ات هذه الع��روض( ويكون ناف��ذاً ملدة 
ال تق��ل ع��ن )120 يوم( م��ع ارفاق التأمين��ات األولية 
والبالغ��ة )5.000.000( دينار عراقي )خمس��ة مليون 
دين��ار عراق��ي( عل��ى ان يتضمن الع��رض املعلومات 

التالية:
- رقم املناقصة / موضوعها 

- تاريخ الغلق 
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات األولية
- العناوين الصريحة للشركة او املكتب

وتسلم الى اس��تعالمات الش��ركة بأغلفة مغلقة 
ومختومة مثب��ت عليها رقمي اإلعالن والطلبية في 
م��دة أقصاها الس��اعة )الواحدة( بع��د الظهر ليوم 
)2021/5/24( ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور 

نشر اإلعالن مع التقدير. 
مالحظة: 

1- يتم تقدمي العروض وفقاً للوثائق القياس��ية وفي 
ح��ال عدم التزام مقدم العطاء ف��ي تطبيق الوثيقة 
القياس��ية بكافة اقس��امها فانه س��يتم استبعاد 

عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
2- جل��ب الوثائق املدرج��ة ادناه عند القطع وش��راء 

التنادر:- 
أ- كتاب تخويل أصلي مصدق ونافذ.

ب- هوي��ة األح��وال املدنية او جواز س��فر نافذ ملقدم 
العطاء او من ينوب عنه.

3- إذا تصادف تاريخ الغلق أعاله عطلة رسمية يرحل 
الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.

4- تقدم التأمينات األولية باسم الشركة او مديرها 
املفوض او أحد املس��اهمني في الشركة او الشركات 

مبوجب عقد مشاركة.
5- بإمكان كافة ممثلي الشركات واجملهزين املشتركني 
ف��ي املناقص��ة التواجد ف��ي مقر الش��ركة حلضور 
ومتابع��ة فتح العطاءات من قب��ل اللجنة وذلك في 
اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً. 
6- في حالة وج��ود مخالفات من قبل اجملهزين توجه 
اإلن��ذارات م��ن القس��م القانوني في ش��ركتنا دون 

الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
7- تص��ادر التأمين��ات األولي��ة للش��ركات في حالة 
عدم االس��تجابة للمراس��الت اثناء الدراسة الفنية 

والتجارية للطلبيات.
8- تقدم التأمينات األولية على شكل )خطاب ضمان 
او صك مصدق أو س��فتجة( ومن املصارف املعتمدة 

املتضمنة في الوثيقة القياسية.
9- ال تتم مطالبة ش��ركتنا بكتاب تس��هيل مهمة 
م��ن الكم��ارك وكذلك الضريب��ة واجازة االس��تيراد 
اخلاصة باملادة أعاله ويتحمل اجملهز مس��ؤولية جتهيز 

وايصال املواد الى شركتنا. 
10- ال تت��م املطالب��ة باي متديدات لفت��رات التجهيز 
املثبتة أعاله ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ. 
11- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه 

عن 20% من الكلفة التخمينية ألغراض اإلحالة. 
12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى 

 www.mrc.oil.gov.iq :املوقع االلكتروني
13- س��يتم استقطاع )1000 دينار( ألف دينار عراقي 

رسم طابع لبناء مدارس ورياض أطفال. 
دين��ار  أل��ف   )25000( يت��م اس��تقطاع مبل��غ   -14
عراق��ي ع��ن كل املناقصات من الش��ركات العراقية 

الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد. 

د. عائد جابر عمران 
ء. املدير العام 
رئي�س جمل�س الإدارة 

جمهورية العراق 
وزارة النفط 

�ضركة م�ضايف الو�ضط / �ضركة عامة 
بغداد 

اإع���الن رقم )13(
رقم الطلبية )1505 / 2021(

 امل�ضارف احلكومية ت
الرافدين/ مت دمج مصرف العراق )االشتراكي سابقاً( معه1

الرشيد2 

الصناعي3

الزراعي التعاوني 4

العقاري 5

العراقي للتجارة 6

مصرف النهرين اإلسالمي 7

امل�ضارف التجارية ت
25بغداد 1

نور العراق اإلسالمي لالستثمار 
والتمويل 

26التجاري العراقي2
زين العراق اإلسالمي لالستثمار 

والتمويل

3
الشرق األوسط العراقي 

لالستثمار 
الدولي اإلسالمي 27

4
التنمية الدولية لالستثمار 

والتمويل 
28

مصرف القرطاس اإلسالمي 
لالستثمار والتمويل 

29املوصل للتمويل واالستثمار 5
مصرف القابض اإلسالمي 

لالستثمار والتمويل 

مصرف الثقة الدولي اإلسالمي 30اشور / فرع الربيعي 6

31األهلي العراقي7
مصرف الراجح اإلسالمي 

لالستثمار والتمويل 

32االئتمان العراقي 8
زرات التركي )الزراعي التركي( 

)فرع العراق(
بيبلوس اللبناني 33سومر التجاري 9

انتركونتيننتال لبنان 34اخلليج التجاري 10

بنك بيروت والبالد العربية 35املنصور لالستثمار 11

36عبر العراق 12
وقفلر للشركة املساهمة 

التركية 

13
اإلقليم التجاري لالستثمار 
والتمويل )اميراند سابقاً( 

37
ايش بنك شركة مساهمة 

)العمل التركي( 
بنك عوده 38مصرف الهدى 14

البحر املتوسط 39مصرف أربيل 15

16
العراقي اإلسالمي لالستثمار 

والتنمية 
البنك اللبناني الفرنسي 40

17
كوردستان الدولي لالستثمار 

والتنمية 
ستاندر تشارترد 41

فرنسينك 42الوطني اإلسالمي 18

لبنان واملهجر 43التعاون اإلسالمي لالستثمار 19

بنك االعتماد اللبناني 44أبو ظبي اإلسالمي 20

21
جيهان لالستثمار والتمويل 

اإلسالمي 
الشرق األوسط وافريقيا 45

22
العالم اإلسالمي لالستثمار 

والتمويل 
مني ايران 46

23
اجلنوب اإلسالمي لالستثمار 

والتمويل 
بنك بارسيان 47

24
العربية املتحدة اإلسالمي 

لالستثمار والتمويل 



 رعد العراقي  
بإختصار ديمقراطي

حتت�س���ن مدين���ة الب�س���رة الفيح���اء، املع�س���كر التدريبي ملنتخبن���ا الوطني 
لك���رة القدم بدءًا من الثامن ع�س���ر من اأيار اجلاري بتف���اوؤل واأمنيات كبرية 
بنجاحه، لتكون اأر�ض ال�س���يافة والعراقة فاأاًل ح�سنًا على حت�سريات اأ�سود 
الرافدي���ن لالنطالق نحو خو�ض ما تبّقى لهم من مباريات املجموعة الثالثة 

والتم�ّسك ب�سدارتها.
اإن اختيار املدينة الريا�س���ية يف الب�س���رة، جاء وفقًا لروؤية مدرب املنتخب 
الوطن���ي �سريت�س���كو كاتانيت����ض، وح�س���اباته الفنية، حني ذه���ب بخياراته 
لتاأمني معاي�سة الالعبني وطبيعة االأجواء املُ�سابهة ملدينة املنامة البحرينية 
التي ت�س���ّيف مباريات الت�س���فيات بنظام التجّمع م���ن الثالث اىل اخلام�ض 
ع�سر من حزيران القادم، اإ�سافة اىل خو�ض مباراتي منتخبي طاجيك�ستان 

والنيبال وُهما االأقرب الأ�سلوب وم�ستوى كمبوديا وهونغ كونغ.
خطوة البّد من االإ�سادة بها، وحُت�سب للهيئة التطبيعية، وا�ستجابتها لرغبة 
كاتانيت�ض التي جندها �س���ائبة وفقًا ملواقف �س���ابقة كانت فيها احل�س���ابات 
غائبة عن تقدير اأهمية طبيعة الظروف اجلوية يف التاأثري على االأداء العام 
لالعب���ني داخ���ل امليدان، وقد تك���ون واقعة خ�س���ارة منتخبن���ا الوطني اأمام 
اأوزبك�ستان بتاريخ 13 ت�سرين االأول عام 2004 يوم خرج مهزومًا بهدفني 
له���دف يف ملع���ب عّمان ب���االأردن موّدعًا ت�س���فيات كاأ�ض الع���امل 2006 خري 
مثال ملا ن�س���ري بعدما اأجمع املحّللون على اأن �س���بب اخل�س���ارة هو الختالف 
االأج���واء الت���ي جرت فيه���ا التح�س���ريات مع ما �س���هدته دقائق املب���اراة من 

برودة قا�سية جدًا!
املع�س���كر ُيعت���ر عمليًا اآخر بروف���ة متاحة اأمام امل���الك التدريبي لتجهيز كل 
خطط���ه واأدواته واختيار الالعبني القادرين عل���ى الثبات يف اأر�ض امللعب، 
وو�س���ع هدف اأويل باقتنا�ض ت�سع نقاط من كمبوديا وهونغ كونغ واإيران 
توؤّم���ن و�س���وله اىل الدور احلا�س���م م���ن الت�س���فيات امللتهبة بعي���دًا عن اأية 
مفاجاآت غري متوقعة، اأو على االأقل ح�س���م نقاط اأوىل املباراتني الي�سريتني 

نظرًا لفارق امل�ستوى والت�سنيف.
مه���اًل .. اإن ذه���اب كاتانيت����ض نح���و جتاه���ل ا�س���تدعاء عنا�س���ر مهمة متتلك 
االمكانية والقدرة الذهنية واالعتماد ب�س���كل اأ�سا�س���ي على عدد من الالعبني 
مّم���ن رافق���وه خالل ال�س���نوات املا�س���ية برغم اأن هن���اك موؤ�ّس���رات فنية عن 
اأدائه���م خ���الل مباريات ال���دوري وانخفا�ض م�س���توى عطائهم، رمبا ُي�س���ّكل 
م�س���در قلق لدى الكثري من املتابعني، ويحتاج املو�س���وع اىل جل�س���ة حوار 
فنية يتم فيها تقييم �س���امل لكل العب، وانتقاء الت�سكيلة املنا�سبة التي متتلك 
اخلزين البدين واملهاري و�سرعة االأداء والفكر العايل واملبادرة على تطبيق 

وتنفيذ تعليمات املالك التدريبي داخل امليدان بعيدًا عن اأية ُم�سّميات!
قد يكون اأمام كاتانيت�ض فر�س���ة مثالية لرفع اجلاهزي���ة واالإعداد املدرو�ض 
وتطبيق اأفكاره خالل مّدة زمنية جيدة، عطفًا على حقيقة اأن اأغلب الالعبني 
الذي���ن مت اختياره���م مازال���وا يف و�س���ع ب���دين م�س���تقر نتيج���ة ا�س���تمرار 
م�س���اركاتهم يف مباري���ات دوري الك���رة املمت���از، وخا�س���ة العب���ي فريق���ي 
ال�س���رطة والقوة اجلوية، مّمن خا�س���وا مباريات على م�س���توى عاٍل �سمن 
ج���والت بطول���ة دوري اأبط���ال اآ�س���يا 2021، وتوظيف تلك املي���زة باجتاه 
ا�س���تغالل مباراتي طاجيك�س���تان والنيبال للثبات على الت�س���كيل واأ�س���لوب 
االأداء واإظهار القدرات احلقيقية الأ�س���ود الرافدي���ن دون جتريب ُمكّرر، كي 
ي�سعى كاتانيت�ض الر�سال ر�س���ائل متعّددة االغرا�ض اأهّمها طماأنة اجلمهور 
العراق���ي والعرب���ي عل���ى ا�س���تمرار �س���دارتنا املجموعة الثالث���ة حتى اآخر 
مباراة، وكذلك حتذير املنتخبات امل�ساركة بعزمية واإ�سرار العبي منتخبنا 
على ح�سم امل�سوار ال�ساخن دون اإهدار اأية فر�سة ُتبعدهم عن قّمة املجموعة 

وحترج موقفهم!
باخت�س���ار .. نري���د اإظهار مالمح الو�س���ول اىل ال���دور الثال���ث املوؤّهل اىل 
نهائيات كاأ�ض العامل يف قطر عام 2022 من اأر�ض الب�سرة عر التجريبيتني 

القادمتني كونهما جواز عبور جمموعة البحرين باأمان!

عبور الأ�سود الآمن

خطوة لبّد من الإ�سادة بها، وُتح�سب 
للهيئة التطبيعية، وا�ستجابتها لرغبة 

كاتانيت�ش التي نجدها �سائبة وفقًا 
لمواقف �سابقة كانت فيها الح�سابات 

غائبة عن تقدير اأهمية طبيعة 
الظروف الجوية في التاأثير على 

الأداء العام لالعبين داخل الميدان،
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بع���د �س���مت طوي���ل دام اأك���ر م���ن ع���ام، خرج 
رئي����ض احتاد رف���ع االأثقال حمم���د كاظم مزعل 
ببيان اأو�س���ح فيه "اأن العبي املنتخب االأبطال 
الذي���ن اأهدوا الع���راق عديد امليدالي���ات امللونة 
اآ�س���يويًا وعربي���ًا، ق���د وقع���وا يف ف���ّخ تن���اول 
م���ادة ممنوع���ة م���ن دون عمد، وه���ي ال تنتمي 
والهرمون���ات"،  املن�س���طات  جمموع���ة  اىل 
موؤك���دًا "اأن حالة الرّباع���ني الثالثة لعام 2020 
تختل���ف عّم���ا ح�س���ل ع���ام 2008 يف الياب���ان 
الأربعة م���ن زمالئهم يف ق�س���ية ُعّدت االأق�س���ى 
عل���ى اللعبة ع���ر تاريخه���ا"، مبين���ًا "اأن اأزمة 
اليوم مازالت قيد الدرا�سة واالإجراء يف جلنة 
ITA الدولي���ة، ومل ي�س���در اأي قرار منها حتى 
ل اىل جلن���ة االحت���اد الدويل  االآن، ث���م �س���تحوَّ
للنظر واال�ستماع وبعدها يحقُّ لالحتاد نق�ض 
القرار اإن مل يكن ُمن�س���فًا، وبع���ده االعرتا�ض 
عليه يف حمكمة كا�ض الدولية كما فعل االحتاد 
التايالن���دي وجّن���ب بل���ده تعليق م�س���اركاتها 
الدولي���ة"، متوّعدًا ب�"ف�س���ح الفا�س���دين الذين 
اإىل  واللج���وء  والنزاه���ة،  ال�س���رف  يّدع���ون 
الق�س���اء لكل من يحاول اأن يّتهم االحتاد زورًا 

وبهتانًا" وفقًا للبيان.
ولغر�ض الوقوف على بيان احتاد رفع االأثقال، 
وم�س���ريها  اللعب���ة  يف  يج���ري  م���ا  وحقيق���ة 
املرتقب، األتقت )املدى( الرباع الدويل ال�سابق 
حمم���د عبداملنع���م ال�س���رع )41 عام���ًا( ،ع�س���و 
الهيئ���ة العامة الآخر موؤمت���ر انتخابي لالحتاد، 
واأكد اأن كل ما جاء يف بيان االحتاد ال ُيعّر عن 
حر�سِه املفرت�ض ملا تواجهُه اللعبة من خماطر 
�س���ها لاليقاف الدويل ب�سبب �سوء  حقيقية ُتعرِّ
التخطي���ط واالإهم���ال اللذي���ن اأّدي���ا اىل وقوع 

ثالثة من رباعينا يف حمظور املن�سطات!

تر�سيح جلود
وقال حممد :"اإن العراق �سيتعّر�ض اىل عقوبة 
حتمي���ة من االحتاد الدويل لرفع االأثقال، كونه 
م�س���مول بالقانون النافذ الذي يق�سي بحرمان 
اأي���ة دول���ة لديه���ا ث���الث ح���االت من�ّس���طات من 
امل�س���اركة دوليًا من �س���نتني اىل اأربع �سنوات، 
وه���ذه  دوالر،  األ���ف  خم�س���ني  تغرميه���ا  م���ع 
احلقيقة يحاول االحتاد التعتيم عليها اإعالميًا 
عر بيان���ه اأو عملي���ًا من خ���الل مماطلته بعقد 
جل�سة اال�ستماع ب�ساأن تناول الرباعني للمواد 
املحظ���ورة من اأجل حتقيق م�س���لحة �س���خ�ض 
واح���د هو االأمني الع���ام لالحتاد الدويل حممد 
ح�س���ن جلود الذي يراهن على تفادي اإ�س���دار 
 IWF  اأي ق���رار حت���ى االنتهاء م���ن انتخابات
يف اخلام�ض ع�س���ر م���ن ت�س���رين االأول املقبل، 
والتي يروم خاللها جتديد ح�سوله على املقعد 
ذاته، ويف حالة تعليق االحتاد املحلي ر�س���ميًا 
ي�س���بح جلود غري موؤّه���ل للجول���ة التالية من 
االنتخاب���ات، اأي ل���ن ي�س���تطيع تق���دمي اأوراق 

تر�سيحه للمكتب التنفيذي".

معاقبة الرباعين
واأو�س����ح :"تركي����ز االحت����اد املحل����ي على اأن 
الق�س����ية مازال����ت قيد االإجراء ه����و ما يخ�ض 
موقف����ه كع�س����و جمعي����ة عام����ة ل����دى االحتاد 
الدويل، ي�س����عى للحيلولة دون جتميده، لكن 
بالن�س����بة للرباعني فقد ُح�س����م اأمرهم، وتلّقوا 
مت  اإذ  اإمييالته����م،  ع����ر  معاقبته����م  ق����رارات 
اإيقاف �س����لوان جا�سم اأربع �س����نوات و�سفاء 
لكليهم����ا(  )�س����نتان  ف����اروق  واأحم����د  را�س����د 
ومل يك����ن بي����ان االحت����اد املحّل����ي دقيق����ًا عند 
ا�ست�س����هاده بحال����ة نظ����ريه التايالن����دي كون 
االأخ����ري ق����ّدم �س����كواه اىل حمكم����ة كا�ض منذ 
ع����ام 2018 لوجود ثماين حاالت من�س����طات، 
األ����ف   500 تغرمي����ه  ومت  الق�س����ية،  وخ�س����ر 
دوالر، ما عدا غرامات املحكمة البالغة مليون 
ون�س����ف امللي����ون ي����ورو، بدلي����ل اأن النائ����ب 
االأول لرئي�����ض االحت����اد ال����دويل التايالن����دي  
م����ن  ُم�س����تبعد    Intarat Yodbangtoey
الرت�س����ح لالنتخابات املقبل����ة يف ظّل ظروف 
تعلي����ق بل����ده ب�س����بب انته����اكات املن�س����طات 

املتعّددة".

حرمان 
وذكر حممد :"اأن عدم متّكن منتخبنا الوطني 
من امل�س����اركة يف بطولة اآ�سيا للمتقّدمني التي 

العا�س����مة  يف  املا�س����ي  االأ�س����بوع  اأختتم����ت 
االأوزبكية ط�سقند، ُيثبت معاقبتنا من االحتاد 
ال����دويل، وحرم����ان الع����راق من امل�س����اركة يف 
دورة اأوملبياد طوكيو اآب املقبل، وتلك خ�سارة 
كب����رية ل����ن تتوق����ف عنده����ا اللجن����ة االأوملبية 
الوطنية طاملا اأن رئي�سها الكابنت رعد حمودي 
يحت����اج اىل �س����وت احتاد رفع االثقال �س����ابقًا 
وحاليًا يف اأزمة الثقة لعدد من اأع�س����اء املكتب 
التنفي����ذي الذي����ن طالبوا اجلمعي����ة العمومية 
بعق����د اجتماع����ي ا�س����تثنائي ينظ����ر يف تف����ّرد 

الرئي�ض بقرارته ح�سب بيانهم".

مذّكرة الحل والتحقيق
وتاب����ع :"تاأّكد يل م����ن دون �س����ك، اأن حمودي 
يحم����ي اإدارة جمل�����ض االحتاد من اأي �س����كوى 
اأو اعرتا�����ض، وذلك عندم����ا توّجهت اىل مبنى 
اللجنة االأوملبية وتقّدم����ت مبذّكرة اىل رئي�ض 
واأع�س����اء املكتب التنفيذي، حملت الرقم 101 
يف الثاين من اأيار 2021 �س����من �سجل الوارد 
مطالبت����ي  ت�س����ّمنت  االأوملبي����ة،  اإدارة  ملكت����ب 
بح����ل االحت����اد وت�س����كيل هيئ����ة موؤقت����ة تدي����ر 
�س����وؤونه واملبا�سرة بتحقيق �سفاف مع رئي�سه 
واأع�سائه حول االأ�س����رار التي حلقت ب�سمعة 
الريا�س����ة العراقية جّراء ف�س����يحة املن�سطات، 
التنفي����ذي  املكت����ب  اأع�س����اء  جمي����ع  اأن  وم����ع 
للجن����ة االوملبي����ة اأّي����دوا م����ا ورد يف مذّكرتي، 
لكن الكابنت رعد اأرتاأى اال�س����تماع اىل رئي�ض 
االحت����اد يف اأقرب موع����د، بينم����ا كل الوثائق 

م����ة  ملُقّد له تب����نّي اأن االحتاد ا

يتحّم����ل م�س����وؤولية ُمعاقبة الرباع����ني واإيقافه 
قريبًا".

موقف الوزير
وا�س���تدرك حمم���د :"ا�س���تغرب موق���ف وزي���ر 
ال�س���باب والريا�س���ة عدنان درجال اإزاء ق�سية 
رف���ع االثق���ال، اإذ مل يّتخ���ذ اأي ق���رار ب�س���اأنها، 
وميك���ن ل���ه ح���ل االحت���اد واإحال���ة م�س���وؤوليه 
موؤقت���ة حت���ى  املحاك���م، وت�س���كيل هيئ���ة  اىل 
تت�س���ح كل خيوط االأزمة، كونه الراعي االأول 
للريا�س���ة، على غرار وزير الريا�س���ة امل�سري 
اأ�س���رف �س���بحي الذي اأحال يف كان���ون االأول 
2019 رئي����ض احتاد االأثق���ال واجلهاز الطبي 
واالإداري اإىل النياب���ة العامة بن���اء على تقرير 
جلن���ة وزارته التي كّلفها للتحقيق يف اأ�س���باب 
اإيقاف االحتاد من قبل الوكالة الدولية ملكافحة 

فينبغي عل���ى وزيرنا التعامل املن�س���طات، 
خ���رق  اأي  م���ع  بح���زم 
لالئح���ة االأخالقيات 
الت���ي ت�س���ّدد عليها 
اللجن���ة االأوملبي���ة 
وهن���ا  الدولي���ة، 
ل  ء نت�س���ا

كيف مت اإبعاد رئي�ض احتاد ال�س���باحة ال�س���ابق 
�سرمد عبداالإله ب�سبب خرق الالئحة ذاتها ومل 
ُي�س���تَمع الي���ه لبيان موقف���ه عّما ح�س���ل له يف 

اإيران عام 2009 ح�سب القرار الدويل"؟

ف�سل ع�سو التحاد
وك�سف ع�سو اجلمعية العامة :"اأن االحتاد مل 
يجتمع مرة واحدة من���ذ انتهاء انتخاباته يوم 
اخلمي�ض، املوافق اخلام�ض ع�س���ر من ت�س���رين 
الث���اين ع���ام 2018، وميكن لوزير الريا�س���ة، 
ورئي����ض اللجن���ة االأوملبي���ة املطالبة مبح�س���ر 
االجتماع���ات للتاأكد من �س���ّحة املعلومة، علمًا 
اأن ع�سو االحتاد حممد ح�سن جلود مل يح�سر 
االنتخاب���ات وقته���ا، وف���از باأعل���ى االأ�س���وات 
)24( من اأ�س���ل 32 مقرتعًا، كما اأنه مل يح�سر 
اجتماع���ًا واحدًا ببغداد، بينم���ا القانون النافذ 
ي�سري اىل ف�سل ع�س���و االحتاد يف حال تغّيبه 

ثالثة اجتماعات متتالية".

موؤامرة النتخابات
ولف���ت اىل اأن :"انتخاب���ات رف���ع االأثق���ال عام 
2018 �سهدت خروق عديدة ا�سطّرتني الإعالن 
ان�سحابي منها برغم كوين ع�سوًا يف االحتاد 
من عام 2008 اىل عام 2018، حيث كان هديف 
اإج���راء تغيري يف الت�س���كيلة اجلدي���دة، لكن مت 
التخطي���ط ملوؤام���رة اأ�س���هم فيها الراح���ل نعيم 
الب���دري مدير الدائ���رة القانونية ال�س���ابق يف 
االأوملبي���ة، ب�س���غوط خارجة ع���ن اإرادته حيث 
اعُتِم���َدْت كت���ب م���زّورة لتمثي���ل العمومية يف 
االنتخابات! ووحدُه الراحل فالح عودة ع�سو 
اللجنة امل�س���رفة عليها �سّجل اعرتا�سه ال�سديد 
عل���ى ت�س���عة ممثلني غري �س���رعيني، ولالأ�س���ف 
اأطاحت املوؤامرة بقائمة �س���ّمت �س���الح حممد 
كاظم م���ن الك���وت، وعبداحل�س���ني عبدالزهرة 
)الب�س���رة(، وحممد ح�س���ني جا�س���م )الكوت(، 
وح�سني جعفر )بغداد(، وحيدر �سعود )دياىل( 
وعل���ي �س���بوط )بغ���داد( وبالن�س���بة يل اأعلنُت 
اأمام اجلميع حّقي يف الت�س���ويت وان�س���حابي 

من الرت�سيح، كي ال اأتعّر�ض للغدر"!

اللجوء الى الق�ساء
وختم حممد عبداملنعم قائاًل: خدمُت الريا�س���ة 
منذ مطلع عقد الت�س���عينيات عندما مثلُت اأندية 
امليثاق والدف���اع اجلوي واالأمانة وال�س���رطة، 
وعربي���ة  عراقي���ة  قيا�س���ية  اأرقام���ًا  وحقق���ت 
56كغ���م، ونل���ت لق���ب بط���ل الع���رب  يف وزن 
)1999-2006( واملرك���ز التا�س���ع يف اأوملبياد 
يف  ذهبي���ة  ميدالي���ات  وث���الث   ،2004 اأثين���ا 
دورة االألع���اب العربية باجلزائر العام نف�س���ه، 
الريا����ض  يف  االأ�س���المي  الت�س���امن  وذهبي���ة 
لع�س���رة  االحت���اد  ع�س���وية  و�س���غلت   2005
اأعوام، لذا ال رغبة يل يف الرت�سيح اأو مناف�سة 
اأحد على من�س���ب، كل هّم���ي ان حتافظ اللعبة 
على تاريخها، واإذا ما وجدت االبواب مو�سدة 
ال�س���الحها �ساأجلاأ للق�س���اء ملحا�سبة من و�سل 

بها اىل هذا احلال".  

رباع �سابق ُيطالب درجال بحمل اأثقال ف�سيحة المن�سطات

عبدالمنعم حّل التحاد واإحالة م�سوؤوليه للق�ساء يرد اعتبار الريا�سة
بموؤام��رة! َرْت  زوِّ والعمومي��ة  وُغّرم��ت..  عوقب��ت  وتايالن��د  المماطل��ة..  وراء  جل��ود   

 بغداد / حيدر مدلول  

ق���رر احتاد ك���رة ال�س���لة تاأجي���ل مب���اراة فريق 
 29 بر�س���يد  الرتتي���ب  راب���ع  الب�س���رة  نف���ط 
نقطة مع �س���يفه فريق احل�س���د ال�سعبي الثالث 
�س���احب النق���اط 33 الت���ي كان مق���ررًا اقامتها 
يف ال�س���اعة الرابعة ع�س���ر غد الثالثاء املوافق 
احلادي ع�سر من �س���هر اأيار اجلاري على قاعة 
اللجن���ة االأوملبية يف حمافظة الب�س���رة �س���من 
مناف�س���ات املرحل���ة الثاني���ة م���ن دوري ال�س���لة 
املمتاز اىل اإ�س���عار اآخر ب�س���بب اإ�س���ابة العبي 
االأخري )علي حي���در وعبا�ض هادي( بفايرو�ض 
كورونا )كوفيد19-( اإثر الفحو�س���ات الطبية 
التي خ�سعوا لها بالعا�سمة بغداد مّما ا�ستلزم 
دخوله���م احلجر ال�س���ّحي وف���ق الروتوكول 
وزارة  قب���ل  م���ن  املو�س���وع  ال�س���امل  الطب���ي 
ال�س���باب والريا�س���ة حتى اكت�س���ابهما ال�سفاء 

التام.
وحتت�س���ن قاعة املوهبة الريا�س���ية مبحافظة 
بابل، يف ال�س���اعة الرابعة ع�سر اليوم االأثنني، 
لق���اًء يجم���ع فري���ق الت�س���امن النجف���ي لك���رة 
ال�س���لة التا�سع الذي ميلك يف جعبته 23 نقطة، 
وم�س���يفه فري���ق احلل���ة 19نقط���ة، يف مهّم���ة 
جدي���دة يتطّل���ع منها امل���درب ن�س���ال غامن اىل 
نيل انت�س���ار ثمني لفريقه يزي���د من نقاطه اىل 
25 ويت�س���ّلق مركزًا واحدًا لي�س���تقّر يف املركز 
الثام���ن بداًل م���ن فريق نفط ال�س���مال م�س���تغاًل 
به���ا مناف�س���ه  الت���ي مي���ّر  ال�س���عبة  الظ���روف 
وال�سيما بعد اأن اأ�سبح اأول فريق يغادر دوري 
االأ�س���واء يف املو�سم 2020-2021 اىل دوري 
املظاليم بحكم اأنه مل يتمّكن من حتقيق �س���وى 

فوز واحد، مقابل 17 خ�سارة يف 18 مباراة.
املت�س���در  و�س���يف  ال�س���رطة  فري���ق  ويلع���ب 
بر�س���يد 33 نقطة يف التوقي���ت ذاته مع فريق 
الكهرب���اء اخلام�ض �س���احب النق���اط 26 نقطة 
عل���ى قاعة ال�س���عب املغلقة لالألعاب الريا�س���ية 
بالعا�سمة بغداد يف مواجهة قوية ي�سعى فيها 
االأول اىل خط���ف الفوز لتاأكيد مطاردته لفريق 
النفط املت�س���ّدر 39 نقطة و�سمان حجز تذكرة 
العب���ور اىل املرب���ع الذهب���ي ل���دوري ال�س���لة 

املمت���از برغم بق���اء ثالث مباريات له �س���من 
املرحل���ة الثاني���ة بحكم اأنه لع���ب 18 مباراة 
انت�س���ر يف 15 وانه���زم يف 3 فق���ط، فيم���ا 

�س���يواجه فريق اخلطوط اجلوية ال�س���اد�ض 
ال���ذي ميلك يف ر�س���يده 26 نقطة يف ال�س���اعة 
التا�س���عة م�س���اء غد الثالثاء عل���ى القاعة ذاتها 
م�س���يفه فريق االأعظمية العا�س���ر بر�س���يد 23 
نقطة ويطم���ح االأخري للظف���ر بنقطتي املباراة 
معّواًل على الفوز الذي حتّقق على فريق احللة 
بف���ارق 27 نقطة يف �س���بيل التق���ّدم اىل االأمام 
يف الرتتيب وال�س���يما اأن جولة الذهاب بينهما 

كانت مل�سلحته بنتيجة )87-86( نقطة.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن فري���ق نفط الب�س���رة لكرة 
ال�س���لة جنح يف التغّلب على فريق زاخو لكرة 
ال�س���لة بنتيج���ة )85-64( نقط���ة، وف���از فريق 
نفط ال�سمال ال�سلوي على غرميه اللدود فريق 
غ���از ال�س���مال بفارق 3 نق���اط فق���ط يف ديربي 
حمافظ���ة كركوك، وانت�س���ر فري���ق زاخو لكرة 
ال�سلة على فريق الت�سامن النجفي لكرة ال�سلة 
)87-82( نقطة، وفاز فريق احل�س���د ال�س���عبي 
لك���رة ال�س���لة على فري���ق الكهرباء لكرة ال�س���لة 

)77-59( نقطة.

كورونا ُيبعد �سلة نفط الب�سرة 
 ب��غ��داد / عن لقاء الح�سد ال�سعبي

المدى

خطف �سانع األعاب فريق 
ال�����س��رط��ة ل��ك��رة ال��ق��دم 
اأجم��د ع��ط��وان كاظم 
االأول  ال��ه��داف  لقب 
ال�سربي  كتيبة  يف 
اليتي�ض  اليك�سندر 
اإث��������ر ت�����س��ج��ي��ل��ه 
ه������دف ال���ف���وز 
ال�����������ث�����������اين 
مب���������رم���������ى 
فريق الكرخ 
القدم  لكرة 
اللقاء  يف 
امل��وؤّج��ل 
م������ن 

دوري  من  والع�سرين  التا�سعة  اجلولة 
 2021-2020 باملو�سم  املمتاز  ال��ك��رة 
اأحمد  ال�ساحر  ملعب  اأحت�سنه  ال���ذي 
العا�سمة  يف  املن�سور  مبدينة  را�سي 
بثالثية  فريقه  مل�سلحة  واأنتهى  بغداد 
مركزين  مبوجبها  �سعد  ال��ذي  بي�ساء 
 8 بفارق  متخّلفًا  الو�سافة  يف  لي�ستقّر 
القوة  فريق  التقليدي  غرميه  عن  نقاط 

اجلوية املت�سدر.
يف  ميتلك  ع��ط��وان  اأجم���د  النجم  وب���ات 
عر  منها  ثالثة  فقط،  اأه��داف   7 جعبته 
ال�سدارة،  مركز  ليحتل  اجل��زاء  رك��الت 
متقا�سمًا مع زميله املهاجم حممد داوود 
مع  االأول  ه��دف��ه  ���س��ّج��ل  ال����ذي  ي��ا���س��ني 
انتقاله  بعد  الكرخ  مباراة  يف  القيثارة 
�سمن  ال�ستوية  االنتقاالت  ف��رتة  خ��الل 
اأه��داف  �ستة  مقابل  امل�سابقة  مناف�سات 
القدم،  لكرة  النفط  فريق  م��ع  اأح��رزه��ا 

باملركز  ناجي  ناطق  �سعد  املدافع  وح��ّل 
فيما  فقط،  اأه��داف  �ستة  بر�سيد  الثاين 
الفنزويلي  ة  ح�سّ من  الرابع  املركز  كان 
ج��ي��ل��م��ني ري��ف��ا���ض ���س��اح��ب االأه������داف 
حممد  الو�سط  الع��ب  واأح��ت��ل  اخلم�سة، 
امل��رك��ز اخل��ام�����ض بر�سيد  ق��ا���س��م م��اج��د 
عبد  �سعد  والقائد  فقط،  اأه��داف  اأربعة 
االأم����ري وامل��داف��ع��ني ع���الء ع��ل��ي م��ه��اوي 
ال�ساد�ض  امل��رك��ز  يف  عطية  فائز  وعلي 
ح��ي��ث مي��ل��ك ك��ل واح���د ث��الث��ة اأه����داف، 
واملحرتف النيجريي ال�سابق كري�ستيان 
اأو���س��اغ��ون��ا وامل��ه��اج��م م����روان ح�سني 
املركز  يف  فيا�ض  م��ازن  الو�سط  والع��ب 
واحد،  لكل  فقط  هدفني  بر�سيد  ال�سابع 
في�سل  ح�سني  ع��ل��ي  م��ن  ك��ل  واأح�����رز 
املركز  ليحتال  واحدًا  هدفًا  غالب  وعمار 

الثامن واالأخري.
لكرة  ال�سرطة  فريق  عطوان  اأجمد  وقاد 

القدم اىل هزمية فريق الدحيل القطري 
�سّجله  ال���ذي  االأول  االن��ت�����س��ار  ب��ه��دف 
اأنتهت  بالدقيقة الثالثة من املباراة التي 
امللعب  ع��ل��ى   )1-2( بنتيجة  خ�����س��راء 
الثانوي مبدينة امللك عبد الله الريا�سية 
)اجل����وه����رة امل�����س��ع��ة( ���س��م��ن اجل��ول��ة 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  حل�����س��اب  اخل��ام�����س��ة 
من   2021 بن�سخة  االأول  ال��دور  �سمن 
دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم التي جرت 
بنظام التجّمع يف مدينة جدة ال�سعودية 
ال��راب��ع ع�سر ولغاية  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 

الثالثني من �سهر ني�سان املا�سي.
اإن الالعب اأجمد عطوان  اجلدير بالذكر 
كاظم عاد اىل فريق ال�سرطة لكرة القدم 
من  والع�سرين  اخلام�ض  يوم  جديد  من 
جتربة  خو�سه  بعد  املا�سي  اأيلول  �سهر 
ف��ري��ق الكويت  ق�����س��رية م��ع  اح��رتاف��ي��ة 

الكويتي لكرة القدم.

اأمجد عطوان هدافًا لل�سرطة في الدوري الممتاز!

 بغداد / المدى

نتائجه  القدم  لكرة  كربالء  فريق  وا�سل 
املجموعة  �سمن  م�سريته  خالل  املتوا�سعة 
االأوىل بدوري الدرجة االأوىل لكرة القدم حيث 
�سقط يف فخ التعادل االإيجابي بنتيجة )1-1( 
مع �سيفه فريق اجلي�ض لكرة القدم يف املباراة 
الدويل  اأقيمت بينهما على ملعب كربالء  التي 
اجلولة  �سمن  املقد�سة  كربالء  حمافظة  يف 
الثانية، ليحتل املركز الثاين ع�سر يف الرتتيب 
لدى  احلزن  ويثري  فقط  واحدة  نقطة  بر�سيد 
كثريًا  االآمال  عّلقوا  الذين  ان�ساره وم�سجعيه 

قبيل انطالق املناف�سات على العودة اىل دوري 
الدرجة املمتازة لكرة القدم باملو�سم املقبل.

اإعفاء  الريا�سي  كربالء  نادي  اإدارة  وقّررت 
فوؤاد جواد من رئا�سة املالك التدريبي للفريق 
اأول  لي�سبح  النادي  يف  القدم  لكرة  االأول 
لكرة  االأوىل  الدرجة  دوري  ُيغادر  مدرب 
امل�ساركة  والع�سرين  الثمانية  الفرق  من  القدم 
�سمن املجموعتني االأوىل والثانية يف املو�سم 
متّكن  فيما  الثانية،  املرحلة  بوابة  من  احلايل 
فريق عفك لكرة القدم من االنت�سار على فريق 
نوروز لكرة القدم بهدفني مقابل ال �سيء على 
ر�سيد  من  ويرفع  الديوانية  مدينة  يف  ملعبه 

نقاطه اىل �ست فقط بعد تغّلبه قبل ذلك بنتيجة 
اجلولة  �سمن  الكوفة  فريق  على   )1-3(
يف  اجلنوب  م�سايف  فريق  وجنح  االأوىل، 
العودة اىل حمافظة الب�سرة بنقطة ثمينة بعد 
تعادله مع م�سيفه فريق ال�سرقاط بنتيجة )1-

1( وخّيم التعادل االإيجابي )1-1( على نتيجة 
مباراة فريقي احل�سني والعلم التي اأقيمت على 
ومتكن  ال�سدر،  مبدينة  متفرج   5000 ملعب 
فريق الكوفة من اإحياء اآماله بفوزه على فريق 
غاز ال�سمال بهدف نظيف يف اللقاء الذي اأقيم 
النجف  مبحافظة  املحلية  االإدارة  ملعب  على 

االأ�سرف. 

اإدارة كربالء تقيل فوؤاد جواد بعد نقطة الجي�ش!



�لعدد )4940( �ل�شنة �لثامنة ع�شرة - �الثنني )10( �آيار 2021آراء وأفكار

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

قناطر

    لطفية الدليمي

   طالب عبد العزيز

المثّق��ف واأ�س��ئلة الحداث��ة والعولم��ة والعلماني��ة
ك�������س���ُف ال����ظ����واه����ر وم�������س���اءل���ة ال����ث����واب����ت وم���ح���اك���م���ة ال���م���رج���ع���ي���ات

   كنُت ن�سرُت قبل ب�سعة اأيام مادة خا�سة بتعقيبات وم�ساءالت ب�ساأن اللقاء الذي اأجراه ) �سعدون مح�سن 
�سمد ( في �سياق برنامجه التلفازي الجديد ) الُمحايد ( مع الدكتور حيدر �سعيد ، وهو برنامج يعدُّ 

اإختراقًا غير م�سبوق في التلفاز العراقي و�سبكة االإعالم العراقي التي اأراد لها الطامحون بنيل لقب ) 
االآباء الموؤ�س�سين ( اأن تكون اأمثولة اإعالمية تحاكي الخطوط التاأ�سي�سية لفل�سفة االإعالم التي تاأ�س�ست 

بموجبها ال� BBC العريقة ؛ لكننا ماوجدنا منها عبر �سنوات عديدة �سوى تكري�س لخطاب اإعالمي غارق 
في الفقر وتنفير الم�ساهدين ب�سبب لغة  غير مدرو�سة وكاأنها �سيغت لتخاطب قطاعات جماهيرية 

مغلقة ومكّر�سة لتداول نمط من الثقافات الدائرية المنغلقة على لون اآيديولوجي واحد . 

�إ�شتط���اع �شمد يف �إط���ار جهد حثيث 
و�ش���بور منذ �ش���نو�ت عّدة، يف �ش���بكة 
�الإع���ام �لعر�ق���ي كم���ا يف غريه���ا م���ن 
ثق���ٍب  �إح���د�ث  �لف�ش���ائية،  �لقن���و�ت 
)حتى لو كان �ش���غريً� بقدر خ���رم �إبرة 
!( يف ج���د�ر �ل�ش���ادة �الآيديولوجي���ة 
�أف�ش���ل  ف���ذ�ك  ؛  �لثقافي���ة  و�الأحادي���ة 
و�لنكو����ص يف خط���اب  �الإنكف���اء  م���ن 
�إعام���ي مقّع���ر مقف���ل ومنّف���ر. �أرى من 
جانبي �أن م�ش���اهمة �شمد �أكرب من ثقب 
�شغري، وقد �شهدُت دينامية �ال�شتجابة 
�لتفاعلي���ة م���ع برناجمه عرب جم�ّش���اتي 
�ل�شخ�شية و�لتنقيبية يف و�شائل �لنت 
�ملتاحة، وهذ� �أمٌر ينبغي �الإ�ش���ارة �إليه 
بتقدي���ر ع���اٍل ف�ش���ًا عن وج���وب دعمه 
بكّل �الإ�ش���ناد عل���ى �مل�ش���تويني �لفردي 

و�جلماهريي.
ينطل���ق �ش���مد م���ن فل�ش���فة �إعامي���ة 
و��ش���حة : �إخ���ر�ق �مل�ش���كوت عنه يف 
�لثو�ب���ت  ومناكف���ة  �لعربي���ة،  ثقافتن���ا 
�لثقاف���ة )مرجعياته���ا  تل���ك  �لق���اّرة يف 
م���دى  وم�ش���اءلة  �لدّق���ة(،  �ش���ئنا  ل���و 
�حلد�ث���ة  باأ�ش���ئلة  عاقته���ا  ر�هني���ة 
�لوجودي���ة.  و�ملع�ش���ات  �لعاملي���ة 
�ملقارب���ة �ل�شو�ش���يولوجية و�حلفريات 
�لعن���و�ن  تبقي���ان  �الأنرثوبولوجي���ة  
�لطاغ���ي حلو�ري���ات �ش���مد، و�أظ���ّن �أّن 
ولع���ه �ملع���ريف به���ذ� �لل���ون �لثقايف مل 
يك���ن ولي���د در��ش���ته يف عل���م �الإجتماع 
طبيع���ي  ل�ش���غف  تلبي���ة  ماج���اء  بق���در 
���ل فيه، وعندما يتعا�ش���د �ل�شغف  متاأ�شّ
�لطبيعي مع �ملعرفة �لر�شينة فعلينا �أن 

نتوّقع خريً� كثريً�. 
تابعُت برنامج )�ملحايد( بدّقة، ورغم 
�أّن كّل حلقات���ه كان���ت مفي���دة ومنتجة ؛ 
لكني �أرى �أّن �حللقات �لتي �إ�شت�ش���اف 
فيها �شمد كًا من )�لدكتور فالح مهدي( 
و )�ش���عيد �لغامن���ي( و)حي���در �ش���عيد( 
و )توفيق �ل�ش���يف( كان���ت مثقلة بقيمة 
�إثر�ئي���ة م�ش���افة م���ن جانب �إخا�ش���ها 
للفل�شفة �الإعامية للربنامج يف �ملناكفة 
�لنزيهة للثو�بت و�ملرجعيات �لثقافية. 
ج���اءت حلقة �لربنامج �لتي �إ�شت�ش���اف 
فيها �ش���مد �لدكتور )عبد �لله �إبر�هيم( 
لت�شيف ثر�ًء �إ�شافيًا للح�شيلة �ملعرفية 
للربنامج و�مل�ش���اهد مع���ًا، و�أنا �إذ �أكتُب 
هذه �لكلمات �لتقري�ش���ية فل�شُت �أخفي 
م�ش���عاي �لو��ش���ح يف �لروي���ج له���ذ� 
�أن  �أمتن���ى  �ل���ذي  �لر�ش���ني  �لربنام���ج 
تتابعه �أو�ش���ع �ل�ش���ر�ئح من �لعر�قيني 
متبنياته���ا  �إخت���اف  عل���ى  و�لع���رب 

�لفكرية ومنطلقاتها �ملرجعية.  

*  *  *  *  * 
�لدكتور عبد �لله �إبر�هيم �شخ�ش���ية 
ثقافي���ة معروف���ة على �أو�ش���ع �لنطاقات 
���لت ب�شمته  �لثقافية و�لعامة، وقد تاأ�شّ
�لثقافية ب�ش���بب جهده �لبحثي �لطموح 
)�ل�ش���ردية  ظاه���رة  بتن���اول  �خلا����ص 
�لعربية( يف كّل تف�شياتها �ملعّقدة عرب 

تاأريخ �إ�ش���كايل طويل. و�ش���ع عبد �لله 
�إبر�هيم خا�شة جهده يف عمله �الأفخم  
بت�ش���عة  �لعرب���ي(  �ل�ش���رد  )مو�ش���وعة 
�أج���ز�ء، و�ملثري يف جه���ده �لبحثي �أنه 
كان يق���وده ب���ني �آونة و�أخ���رى لتناول 
ماتتط���ّور  �ش���رعان  بحثي���ة  تف�ش���يلة 
لتكون مبحث���ًا فرعيًا عن �لر�فد �لبحثي 
�الأ�ش���يل، ثّم مي�ش���ي �لرجل يف تطوير 
وتغذية هذ� �لر�فد �الأ�شيل ليكون تيارً� 
بحثي���ًا مياث���ل �لتي���ار  �الأم )�ل�ش���ردية 
�لعربي���ة(، وهك���ذ� ن�ش���اأت لدي���ه رغب���ة 
در��شة بحثية تنقيبية كربى ملو�شوعة 
�ملركزي���ات و�لهو�م�ص ومايّت�ش���ل بهما 
فيم���ا يخ����صّ ظاه���رة �لعوملة، ث���ّم ر�ح 
ينّق���ُب يف مو�ش���وعات جزئي���ة �أخ���رى 
�شارت كّل و�حدة منها مو�شوعًا لكتاب 

د�أب على ن�شره كّل ب�شع �شنو�ت. 
�أوردُت هذه �لتف�ش���يات فيما يخ�ّص 
�إبر�هي���م  �لل���ه  لعب���د  �ملع���ريف  �جله���د 
الأنني �أر�ها ذ�ت �ش���رورة ق�ش���وى ملن 
�شاهد )�أو �شي�ش���اهد( حو�ر �شمد معه، 
ورمبا يكون عبد �لله �إبر�هيم م�ش���د�قًا 
جتريبيًا لاأمثولة �لر�ثية �لتي مفادها 
�أّن )�لكتاب���ة �أ�ش���رُف من �ل���كام(، رمبا 
يعتق���ُد �لبع����ص �أّن �لت�ش���ويغ �ملنطق���ي 
�أّن �لكتاب���ة  له���ذه �الأمثول���ة يكم���ن يف 
فعٌل ي�ش���توجُب �لتفّكر و�إعمال �الأدو�ت 
�لتحليلية و�ملنطقية باأكرث مّما نفعُل يف 
�لع���ادة مع �أفعال �لكام �ملبا�ش���ر، وهذ� 
ت�ش���ويغ �ش���حيح ؛ لك���ّن �الم���ر مع عبد 
�لله �إبر�هيم يتجاوز هذ� �لت�ش���ويغ �إىل 
حقيق���ة �أّن ديناميت���ه �لكتابي���ة وطريقة 
و�نتق���اء  ونحته���ا  �لعب���ار�ت  ر�ش���ف 
�ملفرد�ت متّثُل كًا ع�شويًا من منظومته 
معرف���ة  �أر�د  م���ن  وعلي���ه  ؛  �ملعرفي���ة 
�جلوه���ر �لدقي���ق مل���ا �أورده عب���د �لل���ه 
�إبر�هي���م يف ه���ذه �حلو�ري���ة �لتلفازية 
فلي�ص �أمامه من و�ش���يلة �شوى �لرجوع 
�إىل موؤلفاته، ول�ش���ُت �أذيًع �شرً� �إذ� قلُت 
�أّن �ش���ّر عزويف عن �للق���اء�ت �لتلفازية 
�إمنا ين�شاأ لدّي من قلقي �ملفرط من عدم 
قدرة كامي �ل�شفاهي على نقل ما�أ�شعى 
لتمريره للم�شاهد من �أفكار �أو خرب�ت، 
�حلديث �أمام �مل�شاهدين لي�ص باخلربة 
�جلمي���ع  ولي����ص  للجمي���ع،  �ملي�ّش���رة 
بقادرين عل���ى �ملو�زنة بني ثر�ء �لفكرة 
و�لق���درة �ملتمّكنة يف خماطب���ة �لنا�ص، 
و�أح�ش���ُب �أّن عبد �لله �إبر�هيم جنح يف 
�الإيفاء ب�شروط هذه �ملو�زنة �ل�شعبة. 

*  *  *  *  * 
�ملفاتي���ح   - كعادت���ي   - �ش���اأتناول 
�جلوهري���ة يف حو�ري���ة �ش���مد مع عبد 
�لل���ه �إبر�هيم ب�ش���يغة �إ�ش���ار�ت حمّددة 
�لتدقي���ق  بغي���ة  منف���ردة  ملو�ش���وعات 
وعدم متييع �جلوهر �ملخ�ش���و�ص لكّل 

مو�شوعة يف حديث ثقايف عام:  
 : �ل�ش���اهد   / �ملثق���ف  فك���رة   -
�إفر�ز�ته���ا  يف  غني���ة  بيئ���ة  �لع���ر�ق 
�ل�شو�ش���يولوجية و�الأنرثوبولوجي���ة؛ 

لكّن �ملثق���ف �لعر�ق���ي كان �أغلب �لوقت 
متدث���رً� بعب���اءة �ملرجعي���ات �لعامة �أو 
�الأكادميي���ة، ومل يرت���ِق ملرتب���ة �ملثق���ف 
�ل�ش���اهد على ع�ش���ره. رمبا تكون فكرة 
�ملثقف �ل�ش���اهد معاداًل فكريًا الأطروحة 
�أو  )غر�م�ش���ي(  �لع�ش���وي  �ملثق���ف 
فك���رة �ل�ش���خ�ص �ملناك���ف للمرجعي���ات 
�ل�شيا�ش���ية  )�أو �حلكوم���ة بتعبري �أدق( 
وكذل���ك �لدينية. يرى عبد�لل���ه �إبر�هيم 
�أّن �الأكادميية �لعر�قية معّوقة من حيث 
�لثق���ايف  قدرته���ا يف �ش���ناعة �جل�ش���م 
�لعر�ق���ي، و�الأكادمي���ي �لعر�ق���ي مييُل 
ح�ش���ونه  يف  و�الإنكف���اء  �مل�ش���كنة  �إىل 
تر�تبي���ة  ل���ه  تكف���ل  �لت���ي  �الأكادميي���ة 
�إجتماعي���ة وم���وردً� مالي���ًا ه���و بع����صُ 

�حل�شيلة �لريعية للدولة. 
 : و�حلد�ث���ة  �لعر�ق���ي  �ملجتم���ع   -
ت�شّببت مفاعيل �حلد�ثة يف �شيوع منط 
ثق���ايف يف �ملجتمع �لعر�قي ه���و �أقرُب 
الإ�شطر�ب ذهاين يو�شُف يف �الأدبيات 
�خلا�شة بعلم �لنف�ص �الإكلينيكي بكونه 
  Manic  لذهان �لهو�ش���ي – �الإكتئابي�
يتبن���ى   .  Depressive Psychosis
�لعر�قي���ون �أمنوذجًا حد�ثيًا يتلّهون به 
�أيامًا �أو �أ�ش���ابيع �أو �أ�شهرً� ثّم ينكفوؤون 
عن���ه نحو ق���اع �ش���حيق م���ن �لامباالة 
و�خلذالن و�ل�شعور �لطاغي باجدوى 
�لفعل و�لتغيري، ثمة �إزدو�جية َمَر�شية 
يف لغ���ة �خلطاب : َزْه���ٌو منت�ٍص باأجماد 
�ش���رعان ماتتخاف���ت منا�ش���يبه  مّدع���اة 
حتى ينتهي بخو�ء مطبق عندما يو�جه 
�ملرء متطلبات �ش���ناعة حد�ثة حقيقية. 
من �ل�شهل �أن ي�ش���كر �ملرء وينت�شي يف 
حلظات �إندفاعته �الوىل ؛ لكّن �ش���ناعة 
ثقاف���ة حد�ثي���ة حقيقية مهّم���ة تر�كمية 
تتطل���ُب جه���دً� وط���ول َنَف����ص ولي�ش���ت 
َمْلَعَب���ة زهو و�نت�ش���اء حلظ���ي. �أظّن �أّن 
�بتعادن���ا ع���ن �ش���ناعة �لبني���ة �لتحتية 
و�الدو�ت  �لو�ش���ائل  )�أي  للثقاف���ة 
�ملادي���ة �لت���ي يحفزها �لعل���م و�لتقنية( 
ف�ش���ًا عن عدم �ش���يوع �ملفاهيم �لعلمية 
���ر �لثقاف���ة عل���ى ف�ش���اء�ت �أدبي���ة  وَق�شْ
تقليدي���ة  هو ما�أ�ش���هم يف جع���ل �لثقافة 

لدين���ا فور�ناٍت مو�ش���مية غ���ري منتجة. 
ثقافتن���ا �لعر�قي���ة - كم���ا �لعربي���ة - مل 
�ملادي���ة  �ل���رثوة  �ش���ناعة  يف  ت�ش���اهم 
�لرمزي���ات  ف�ش���اء  يف  حتّل���ُق  وظّل���ت 
�لعائم���ة، وه���ذ� ماجعلها بعي���دة عن �أن 
تكون �أخاقيات عمل ر��ش���خة �ش���بورة 
وَجِلدة. من جانب �آخر، �أ�ش���ار عبد �لله 
�إبر�هي���م �إىل �أّن �الإنكف���اء �لثقايف �لذي 
يعقُب كّل زهو ثقايف �ش���اهم يف ت�ش���ّيد 
رع���اع �لنا����ص و�أكرثهم غلظة وق�ش���وة 
يف  ومو�طنيه���ا  �لب���اد  مفاتي���ح  عل���ى 
لعبة التنتهي من �لفو�ش���ى �ل�شيا�ش���ية 
�ل�شاربة، وتلك �إ�شارة �أح�شبها حقيقية 
مل�شها �لعر�قيون يف �لتاأريخ �ل�شيا�شي 

�لعر�قي. 
�إىل  �الإنتم���اء  و�إ�ش���كالية  �ملثق���ف   -
عب���د  يوؤّك���د   : و�الآيديولوجي���ا  �لدي���ن 
�لل���ه �إبر�هي���م حقيق���ة لطامل���ا غاب���ت عن 
�ملثق���ف  �أّن  وه���ي  �لثقافي���ة،  �أو�ش���اطنا 
و�ال�ش���تقر�ر  �لنظ���ام  �إب���ن  �حلقيق���ي 
�ملفاهيم���ي  و�لر�ش���وخ  �ملوؤ�ش�ش���اتي 
و�لروؤي���ة �ال�ش���ر�تيجية للحياة ولي�ص 
و�خل�ش���ونة  و�ملناكف���ة  �لفو�ش���ى  �إب���ن 
؛  �لدين���ي و�الآيديولوج���ي  و�لت�ش���ارع 
�لعر�قي���ة  ثقافتن���ا  يف  ما�ش���هدناه  لك���ّن 
و�لعربية هو تر�ش���يخ منط م���ن �لثقافة 
�لديني���ة و�الآيديولوجية. تقّنع �ملثقفون 
�لديني���ون بقناع �أّن �الإ�ش���ام منط حياة 
�ش���امل والميكن عّده وقف���ًا على �حلدود 
�ملن�ش���وون  �ملثقف���ون  �أم���ا  ؛  �لفقهي���ة 
حت���ت �أجنحة �الآيديولوجي���ا  فقد �أعلو� 
�ش���اأن �جلان���ب �الآيديولوج���ي مدفوعني 
باإفر�ز�ت �حلرب �لباردة بني �ملع�شكرين 
�ملنافح���ون  �أغف���ل  و�لغرب���ي.  �ل�ش���رقي 
عن �لثقاف���ة �لدينية و�مل�ش���تظّلون حتت 
�أفيائه���ا �أّن �لثقاف���ة �إبن���ة �لدني���ا ، وهي 
منت���ٌج دني���وي worldly والعاق���ة لها 
باأّي مو��ش���عات دينية �أو فقهية �شلبة ؛ 
�أما �ملنافحون عن �لثقافة �الآيديولوجية 
�أحج���ار  حم����صُ  �أنه���م  �أغفل���و�  فق���د 
�ش���طرجنية يف م�شمار �ش���ر�عي ي�شتّد 
�أو�ره ويخفت تبعًا لظروف متغرّية يف 

خارطة �لقوى �لدولية �لفاعلة. 

يوؤ�ش���رها  �لت���ي  �ملوؤث���رة  �خلا�ش���ة 
عب���د �لل���ه �إبر�هيم �أّن �لتدّين �ل�شيا�ش���ي 
)�الإ�ش���اموية �ل�شيا�ش���ية بالتخ�شي�ص( 
ال�ش���اأن ل���ه بالثقافة الأنه ي�ش���عى لتخليق 
�آيديولوجي���ا  ب���ني  متوّهم���ة  عاق���ة 
مو��ش���عاتية �ش���لبة )�لدين و�لفقه( مع 
منت���ج دني���وي خال����ص، وبالطب���ع ف���اإّن 
�ل�ش���اعني له���ذه �لعاقة لي�ش���و� غ�ش���ماء 
�لنا����ص بل هم – رمبا – �أكرثهم خماتلة 
ومكرً� يف �إ�ش���تثمار �لعو�طف �لب�ش���رية 
غري �ملهّذبة وحتويلها لتيار ب�شري فاعل 
يف لعبة �شيا�شية �أكرث من كونها ثقافية. 

هم يكذبون و�إن �إّدعو� بغري هذ�.  
- �لثقافة �لعربية و�إ�ش���كالية �لعوملة 
و�لتط���ّرف : رمب���ا يك���ون ه���ذ� �ملحور 
�حلو�ري قد جّود فيه عبد �لله �إبر�هيم 
كثريً� لكونه يتناغم يف خطوطه �لفكرية 
مع در��ش���ته �لدقيقة لظاهرة �ملركزيات 
�لغربي���ة ؛ فه���و ي���رى - وه���و دقيق يف 
روؤيته - �أّن �لعوملة تخليق �آيديولوجي 
�ش���عى لت�ش���ويق �ملركزية �لغربية �لتي 
�شاهمت )رمبا من غري ق�شدية م�شبقة( 
يف �إ�ش���اعة روح �لتطّرف و�الإرهاب يف 
جغر�في���ات �لهو�م����ص �لثقافية �لعاملية 
بعد �أن �ش���ارت منك�ش���فة �أمام منتجات 
�لثقاف���ة �لغربي���ة ؛ �الأم���ر �لذي �ش���اهم 
يف جتذي���ر حال���ة �لعج���ز و�الإنكفاء يف 
خط���اب ثقايف ما�ش���وي باعتب���اره �آلية 
دفاعي���ة �إز�ء �لعومل���ة �لثقافي���ة �لغربية 

�لطاغية. 
   يتن���اول ه���ذ� �ملح���ور �حل���و�ري 
�ش���وؤ�اًل جوهريًا : ملاذ� �شاهمت �لعوملة 
يف تر�ش���يخ ظاهرة �لتطرف و�الإرهاب 
يف حم�ش���ننا �لعرب���ي، عل���ى �لعك����ص 
مّم���ا ح�ش���ل يف جغر�في���ات �أخرى يف 
�لعامل )جنوب �ش���رقي �آ�شيا على �شبيل 
�ملثال( ؟ ق���ّدم عبد �لل���ه �إبر�هيم جو�بًا 
معق���واًل : نح���ُن - �لع���رب - النتقُن فّن 
ُل �لنكو�ص  �لتخادم مع �الآخرين ونف�شّ
تق���وم  �إىل مرجعي���ات ديني���ة وفقهي���ة 
عل���ى ن���و�ة �ش���لبة التتي���ُح �أي���ة مرونة 
يف �لتعام���ل م���ع �مل�ش���تجّد�ت، وعلينا 
�أن نك���ون �ش���جعانًا ونع���رف �أّن ه���ذه 

�لنو�ة �لفقهية �ل�ش���لبة جعلتنا نخ�ش���ُر 
فر�ش���ًا حقيقي���ة يف �لتنمي���ة �لثقافي���ة 
و�الإقت�ش���ادية، مل نح���اول - كم���ا فع���ل 
�لياباني���ون و�لهن���ود - حتوي���ل �لدين 
�إىل ن�ش���ق ثق���ايف ب���ني �أن�ش���اق ع���ّدة، 
و�أعلينا �ش���اأن �خلطاب �لفقهي �ملتكّل�ص 
�ل���ذي  �لثق���ايف  �لن�ش���ق  عل���ى خط���اب 
يحتم���ُل تقليب �أوجه �لنظر و�ل�ش���لوك 
�لرب�غماتي �ل�ش���اعي الإعاء منا�ش���يب 
�حلي���اة �لطيب���ة ب���دل جعله���ا حبي�ش���ة 

�أقفا�ص دينية �أو �آيديولوجية مقفلة. 

     *  *  *  *  *
مو�ش���وعات  م���ن  �لكث���ري  ثم���ة 
ه���ذه  يف  �لدقي���ق  �لتفّك���ر  ت�ش���توجب 
�حلو�رية، �شاأعر�شها هنا مع تعقيبات 

�شريعة : 
-  ن�شوء �شلفيات جديدة يف �ملحيط 

�جلغر�يف �لعر�قي
ومابع���د  �حلد�ث���ة  ب���ني  �لتوّت���ر    -
�حلد�ثة : ل�شنا يف حاجة �إىل م�شّنعات 
)�لثقاف���ة  �حلد�ثي���ة  مابع���د  �لثقاف���ة 
زيغمون���ت  مفه���وم  بح�ش���ب  �ل�ش���ائلة 
باوم���ان(. نحُن مل نتمث���ل بعُد منتجات 
�حلد�ثة ؛ وعليه يكون �لقفز �إىل ف�شاء 
�لثقافة �ل�ش���ائلة مابعد �حلد�ثية �شربًا 
م���ن �ملغامر�ت �خلطرية �لت���ي قد تدّمُر 
ن�ش���يجنا �لثقايف و�ملجتمعي �حلا�شر 
يف وقت نعاين فيه من ه�شا�ش���ة ثقافية 

خطرية.  
- �لعومل���ة �الإمرب�طورية �أف�ش���ل من 
�لعومل���ة �لديني���ة و�لقومي���ة : �لعومل���ة 
�الأمرب�طوري���ة )�لتي ت�ش���رُي يف ميد�ن 
�لدر��ش���ات �لثقافية �إىل �شيادة �حلقبة 
�ش���عت  �لربيطاني���ة(  �ال�ش���تعمارية 
الأمن���اط ثقافي���ة حم���ّددة مث���ل مفه���وم 
 Nation – State �لدول���ة   – �الأم���ة 
ب���كّل مايرتبط به من حد�ثة يف �لتعليم 
و�الإقت�ش���اد ؛ لك���ن يف �ملقاب���ل نح���ُن - 
�لعر�قيني - مل نع���رف كيف نتعامل مع 
هذه �حلد�ث���ة و�آثرن���ا يف �ملقابل منطًا 
من �ل�ش���عبويات �لتي تعلي �شاأن عوملة 
�إ�ش���امية �أو قومي���ة. لننظر يف و�قعنا 
�الآن : ماذ� فعلت بنا �لعوملة �الإ�شامية، 
وقبله���ا �لعومل���ة �لقومي���ة ؟ ؛ فكلتاهما 
�أهدرت���ا �لق���در�ت �الإقت�ش���ادية للعر�ق 

وجعلته ينكفئ يف م�شتنقع �آ�شن. 
- �لتميي���ز ب���ني �لظاه���رة �لقر�آني���ة 
�لق���ر�آين  للن����ص  �لتاأويلي���ة  و�مل�ش���األة 
: ه���ذه مو�ش���وعة �ش���ديدة �خلط���ورة 
�الهتم���ام،  �أعظ���م  �إياوؤه���ا  وينبغ���ي 
�مللخ����ص ه���و : لن���دع �لن����ص �لقر�آين 
�ملو�ش���وف بالقد��شة حيث هو، ولنهتّم 
تعل���ي  �لت���ي  �لتاأويلي���ة  بالتف�ش���يات 
منا�ش���يب  وتخّف����ص  �لت�ش���امح  �ش���اأن 
�لعنف، �شيقول �لبع�ص �أن هذ� �جتهاد 
�إنتقائي، ليكن هذ�، ال�شري ؛ �إذ الغباوة 
�أعظ���م م���ن �أن نعّظم منا�ش���يب �ملخالفة 
و�لعن���ف يف تاأريخن���ا وبكيفي���ة منّفرة 
�الإ�ش���اميون  يك���ون  مل���اذ�  لاآخري���ن، 

�لق�ش���دي  �إنتقائي���ني يف تخ�شي�ش���هم 
يف  �حل���رب(  ود�ر  �ال�ش���ام  )د�ر  ِل���� 
متبنياته���م �خلطابي���ة، و النكون نحن 
�إنتقائيني يف لغة �لت�ش���امح و�لت�ش���بيك 
�لثقايف ؟  �أجاد عبد �لله �إبر�هيم عندما 
�أ�ش���ار �إىل �أّن كّل دين ل���ه جانبه �لعنفي 
�ملخ�ش���و�ص به، ودورنا �لب�ش���ري هو 
�إع���اء �ش���اأن �جلو�نب �ل�ش���لمية ودفع 
وه���ذ�  �خلل���ف،  �إىل  �لعنفي���ة  �ملو�ئ���ل 
جزء م���ن �للعبة �لرب�غماتية �لب�ش���رية 
�ملطلوب���ة م���ع �لن�ش���و�ص �ملو�ش���وفة 

باملقّد�شة. 
- �ملقاي�ش���ات �لتو�شيفية للمجتمعات 
�لتي تعاين عنفًا متاأ�شًا : �أجاد عبد �لله 
�إبر�هيم عندما و�ش���ع موؤ�شر�ت قيا�شية 
مرجعية ل�ش���يادة �لظاه���رة �لعنفية فيها 

)كما هو حال جمتمعنا �لعر�قي( : 
�مل�ش���الح  ب���ني  فا�ش���لة  الت�ش���ُع    .1

�لدينية و�لدنيوية
2. الحدود موؤ�ش���رة لديها بني �ملُقّد�ص 

و�ملدّن�ص )�لدنيوي بلغة �حلد�ثة( 
3. مل تر�ّشخ �حلد�ثة �لتمدينية فيها 
)�حلد�ث���ة متظهر�ت ناجمة عن �ش���يولة 
مالية ت�ش���ري �ملنتجات �ملادية للحد�ثة 
م���ن غ���ري �أن تتمّثل �ملرجعي���ات �لثقافية 

للتنوير �حلد�ثي( 
هذه موؤ�شر�ت دقيقة حا�شمة، وميكن 
�لنظر �إليها بكونها مرجعيات قيا�شية.  

-  �إلتبا�ش���ات فك���رة �لعلمانية : فكرة 
�لعلماني���ة و�ح���دٌة م���ن �أك���رث �الأف���كار 
�مللتب�شة يف ف�شائنا �لعر�قي و�لعربي، 
وقد �ش���اهم �الإ�ش���اميون يف ت�ش���نيعها 
للحف���اظ  ماك���رة  بطريق���ة  وتقبيحه���ا 
عل���ى �أر�ش���دتهم �لرمزي���ة �لفاعلة ؛ فقد 
د�أب ه���وؤالء �ال�ش���اميون على �ل�ش���عي 
�حلثيث الإل�ش���اق �لعلمانية بالفح�ش���اء 
)تن���اول �مل�ش���كر�ت و�رتي���اد �مل�ش���ابح 
�لعاّم���ة !!( ؛ يف ح���ني �أنه���ا - بب�ش���اطة 
- تعن���ي �لف�ش���ل بني �لظاه���رة �لدينية 
له���ذ�  ورمب���ا  �لدنيوي���ة،  و�حلو��ش���ي 
�ل�ش���بب �أ�ش���ار عب���د �لل���ه �إبر�هي���م �إىل 
�لدنيوي���ة  تو�ش���يف  �إط���اق  �أف�ش���لية 

Worldiness  على �لعلمانية. 

*  *  *  *  *
حا�ش���رنا ملتب����ص وين���ذر  مب���اآالت 
نك���ون  �أن  علين���ا  ويتوّج���ُب  خط���رية، 
�ش���جعانًا ونفق���اأ كّل �لدمام���ل �لديني���ة 
�ش���ئنا  �إذ�  �ملتوّرم���ة  و�الآيديولوجي���ة 
�ل���ذي  �لثق���ايف  �الإنقر�����ص  حتا�ش���ي 
النقر�����ص  طبيعي���ة  مقّدم���ة  �ش���يكون 
بيولوج���ي بفع���ل عو�م���ل �لد�رويني���ة 
�الإجتماعية. �لزمن لي�ص يف �ش���احلنا : 
هذه بع�ُص �أطروحات عبد �لله �إبر�هيم 
يف حو�ريته �لرثية مع �شعدون حم�شن 

�شمد. 

عبد �لله �إبر�هيم، �ش���عدون حم�ش���ن 
�ش���مد : �ش���كرً� كب���رية لكم���ا عل���ى هذه 

�لوجبة �لثقافية �ل�شهية.

  نح���ن نعي����ص حياة ب���ا �ألو�ن. 
�ل�شو�رع �شود، و�ملباين رمد�ية 
فه���ي  وج���دت  و�إن  و�إ�ش���منتية، 
ترجت���ل، وعلى ح�ش���ب م�ش���يئة 
غ���ري  �مل���دن  �إد�ر�ت  �ش���احبها، 
�ل���دور و�ملحال  باأل���و�ن  معني���ة 
باأذق���ان  �لرج���ال  و�ملوؤ�ش�ش���ات، 
�ش���ود  بثي���اب  و�لن�ش���اء  �ش���ود 
�أي�ش���ًا، هذه م���دن مظلم���ة لي�ص 
فيها معلم ب�شري جميل )بتعبري 
�أ�ش���عد  د.  �ملعم���اري  �ملهند����ص 
نع���م،  �لي���ه.  ن�ش���ري  �الأ�ش���دي( 
هن���اك بع����ص �ملد�ر����ص �الأهلية 
و�ملتاج���ر �لكب���رية �حلديثة من 
فكر �أ�شحابها بتلوين �لو�جهات 
تلك، �إمنا بغر�ص جلب عدد �أكرب 
م���ن �لط���اب �أو �لزبائن، مبعنى 
�أن لي����ص هناك م���ن هارموين ما 

ينظ���م �لعاق���ة �ملادي���ة باجلانب 
�لب�شري.

حديق���ة  يف  بيت���ه  �لول���ُد  يبن���ي 
نخل���ة  فتختف���ي  �لو�ل���د،  بي���ت 
�لعم���ر، �لت���ي غر�ش���ها، وتختفي 
معها �ش���جرتا �لعنب و�لليمون، 
رجع���ة،  غ���ري  �ىل  وتذه���ب 
�ش���جرية �الآ�ص، و�ش���تات �لورد 
�جلوري، وينك�شف �ل�شياج عن 
ل���وح ��ش���منتي رمادي، �ش���امت 
بع���د �ختفاء ت�ش���ريحة �جلهنمي 
حتول���ت  وهك���ذ�،  عيني���ه،  م���ن 
حديق���ة بيت �جل���ري�ن �ىل حمل 
جتاري، و�رتفع �شّلم من �حلديد 
�لن�ش���ق  فاأخ���رق  �ل�ش���ديئ، 
�جلميل �ل���ذي كان، لتعلو �ش���قة 
�لولد �ال�شغر�شفيحًا و�شندويج 
متن���ح  �أخ���رى،  وثاآلي���ل  بن���ل 

�لف�ش���اء م�ش���هدً� ال �أقب���ح من���ه. 
وال نع���رف كي���ف تب���دو �ش���ورة 
مدنن���ا من �جل���و، فنحن ال ننظر 
م���ن نو�ف���ذ �لطائ���ر�ت �إال للمدن 
�جلميل���ة �لباهرة، ذ�ت �حلد�ئق 

�لو��شعة و�ل�شطوح �لقرميدية.
 تتاح لنا �أحيانًا �لفر�ش���ة ملعاينة 
معر�ص ت�ش���كيلي، لفن���ان ما، �أو 
ملجموع���ة فنان���ني، فنذهب حتت 
عناوي���ن م�ش���ركة، لي����ص �أقله���ا 
�لعث���ور عل���ى حلظ���ات جميل���ة، 
تخف���ف م���ن وط���اأة م���ا نعي�ش���ه، 
لكنن���ا، غالبًا م���ا نع���ود باخليبة 
من هناك، فالفن���ان نتاج �الألو�ن 
تل���ك، وهو حم�ش���لة ل���اأمل �لذي 
نكابده مع���ًا، فا مباه���ج لونية، 
وال حد�ئ���ق، وال ن�ش���اء جميات 
وال  ناه���دة،  بي����ص  ب�ش���دور 

�ش���يقان فاتن���ة، وال عاقات حب 
عارمة تر�ش���لها �ملقل �لعا�شقة، �إذ 
كل م���ا كان معلقًا هن���اك موح�ص 
�ل���ورد  م�ش���اهد  �أم���ا  و�ش���ادم، 
و�ل���رب�ءة  �لرب�ق���ة  و�لوجن���ات 
�لت���ي نفر�ش���ها يف  و�لطفول���ة 
لوحاته���م ف���ا وج���ود له���ا، فق���د 
�لتجري���د  �ىل  �لفن���ان  ذه���ب 
و�لتغري���ب ليجيء لنا بفو�ش���ى 
حياتن���ا، �لتي هربنا منه���ا �إليه، 

باعتقاد بد� خاطئًا.      
  يتحدث حمبو �الأغنية �لعر�قية 
عن فرة �ل�ش���بعينيات في�ش���فها 
 !! �لذهب���ي  بالع�ش���ر  بع�ش���هم 
وال �أع���رف كي���ف ي�ش���ف هوؤالء 
و�لوح�ش���ة  �لن���و�ح  �أغ���اين 
و�لغربة و�حلرمان بذلك؟ وكيف 
ُتفه���م مع���اين �لذه���ب وتقلبات���ه 

�لرب�ق���ة على �ش���دور �جلميات 
بتك�ش���ر�ت �ش���وت يا�ص خ�ش���ر 
ت�ش���بح  ومل���اذ�  مث���ًا،  �ملّائ���ي 
�أغاين مثل ي���ا حرمية، وتايبني، 
ومدللني، وم�شيت وياه، ومرينه 
بيك���م حم���د، وه���م رج���ع كلب���ي 
عل���ي  وب���نّيْ  وياغرب���ة،  يح���ن، 
�لك���رب، وغريبة �ل���روح .. و�ىل 
م���ا ال نهاية له من �لعناوين �لتي 
ال د�ل���ة فيه���ا على �لف���رح. وهنا، 
ال �أحت���دث عن �ل�ش���وت و�الد�ء 
�إمن���ا ع���ن �لكلمات  و�ملو�ش���يقى 
�لتي ت�شتدعي �لنو�ح و�ل�شوت 

�ملبحوح و�جلنائزي.
و�أنا �أخطُّ ح���روف �لورقة هذه، 
وجدتن���ي حما�ش���رً� بالقبح كله، 
ولت���ايف ذل���ك فق���د هرب���ت �ىل 
مائ���دة نزه���ت، �ىل �ش���احبة )�أم 

�لف�شتان �الحمر(، �ىل )هل �لليلة 
حنتهم، بالب�شرة زفتهم( �ىل )ال 
ياهوى ال تلعب بحايل لعب( �ىل 
�لغنج كل���ه و�ل�ش���وت �لبغد�دي 
�حللمي، �ىل �حلنجرة �ملائكية، 
�ىل �لطفول���ة �البدي���ة، �أردُت �أْن 
�أتبغ���دَد معها، وتط���ّوَح �حلانات 
�لظامئ���ة  بروح���ي  و�ملقاه���ي 
�أب���دً�، �أردُت �أْن ترتطم بقلبي كل 
�ل�شو�رع و�لن�ش���اء و�لنوؤ��شات 
�لتي كانت م�ش���يئًة ذ�ت يوم، �أن 
�أذهب �ىل �لعمر �لذي كان هناك، 
فه���ي ت�ش���معني �الآن: عا�ش���قني، 
و�لعمر غنوة وحمام ويا�شمني/ 
���ر �أمل،  عا�ش���قني، و�ل�شرب خ�شّ
ورد وحن���ني/ �ش���حكت �لدمع���ة 
بجفنها/ غ�ش���لت �لفرحة دمعها/ 

كل �شبح وّيه �ملحّبة معيدين.

هل من ملّوٍن حلياتنا ؟

 املثقف واإ�سكالية الإنتماء اإىل الدين والآيدي�ل�جيا : ي�ؤّكد عبد الله اإبراهيم حقيقة لطاملا غابت عن اأو�ساطنا الثقافية، 
وهي اأّن املثقف احلقيقي اإبن النظام وال�ستقرار امل�ؤ�س�ساتي والر�س�خ املفاهيمي والروؤية ال�سرتاتيجية للحياة ولي�س 
اإبن الف��سى واملناكفة واخل�س�نة والت�سارع الديني والآيدي�ل�جي ؛ لكّن ما�سهدناه يف ثقافتنا العراقية والعربية ه� 
تر�سيخ منط من الثقافة الدينية والآيدي�ل�جية. تقّنع املثقف�ن الديني�ن بقناع اأّن الإ�سالم منط حياة �سامل ولميكن 

عّده وقفًا على احلدود الفقهية ؛ اأما املثقف�ن املن�س�ون حتت اأجنحة الآيدي�ل�جيا  فقد اأعل�ا �ساأن اجلانب الآيدي�ل�جي 
مدف�عني باإفرازات احلرب الباردة بني املع�سكرين ال�سرقي والغربي.
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�أثن���اء جولت���ي يف متح���ف بورمنيز� مبدين���ة مدري���د، �قرتبُت من لوح���ة للفنان 
�أن���درو و�يث )1917  -2009( وهناك ر�أيُت �م���ر�أة حتاول �أن متد �إ�شبعها نحو 
�للوحة وهي تقول ل�شديقتها بتعجب )كم يبدو حقيقيًا هذ� �لبلوفر �لذي ترتديه 
�مل���ر�أة يف ه���ذه �للوحة، �نظ���ري �ىل فتالت خيوط �ل�شوف �لب���ارزة �لتي تلتمع 
حت���ت �ل�ش���وء!(. كان ه���ذ� �نطباعًا ع���ن �أعمال و�ي���ث، قالته �م���ر�أة عابرة تزور 
�ملتح���ف، وه���ي حمق���ة يف تعجبه���ا و�نبهاره���ا بطريقة �لر�ش���م، لكن �مل�ش���تغلني 
بالفن و�ملتخ�ش�ش���ني باجلمال يذهبون �أبعد من ذلك ويقولون �لكثري عن تقنيات 
ومعاجل���ات و�أعمال هذ� �لفنان �ل�ش���احر و�ملحبوب و�ش���احب �ل�ش���عبية �ملذهلة 
يف �أمريكا و�لعامل، حيث ي�ش���عونه مب�ش���اف �لفنانني �لعظ���ام �لذين وجدو� لهم 

م�شاحة مهمة يف تاريخ �لفن. 
ح�ش���َل �أندرو يف بد�ية �ش���بابه على درو�س يف �لر�ش���م من و�لده فنان �لر�ش���وم 
�لتو�ش���يحية �ملعروف نيويل و�يث، وعند �قامته ملعر�شه �ل�شخ�شي �الأول �شنة 
1937وهو يف �لع�ش���رين من عم���ره، جنح جناحًا غري متوقعًا ومده�ش���ًا، لتاأخذ 
�أعمال���ه طريقه���ا �ىل قل���وب �لنا����س وتباع ب�ش���رعة مل يك���ن يحلم به���ا. ورغم �أن 
�لفن �لتجريدي هو �لذي كان �ش���ائدً� ومنت�ش���رً� وموؤثرً� وق���ت ظهور و�يث، لكن 
ذل���ك مل يقلل من �ش���طوة وتاأثري لوحاته �لت���ي القت �إقبااًل منقط���ع �لنظري، حيث 
يقتنيها �لنا�س فور �نتهائه من ر�شمها، و�أحيانًا حتى قبل �أن جتف �ألو�نها. متلُك 
�أعم���ال �أندرو و�يث �ش���حرً� وخ�شو�ش���ية عالي���ة، وباليت �ألو�نه �شخ�ش���ي جدً�، 
ه���ذه �الأل���و�ن �لرت�بية �لتي ياأخذها من لون �الأر�س. وهو ي�ش���تخدم عادة �ألو�ن 
�لتيم���ر� �ملمزوجة بالبي�س، وتقنيته �لتي يعالج بها لوحاته ت�ش���مى )�لفر�ش���اة 
�جلاف���ة(، �لتي ق���دم لنا من خاللها لوحات تبدو و�قعية م���ن �أول وهلة، لكن حني 
منع���ن �لنظر فيها ونتاأمل �ل�ش���وء و�لتفا�ش���يل �لدقيقة �لتي ت�ش���بعت بها، نحلق 
معه���ا يف مناخ���ات غام�ش���ة وو�قعية �ش���حرية من ن���وع خا�س، حي���ث حتمل كل 
و�حدة من هذه �للوحات كمية عالية من �مل�ش���اعر و�لعاطفة �لتي ت�ش���ري �ىل عزلة 
�لنا����س وتاأثري �الأماك���ن �لعادية �لقدمية وحتى �لبالية يف ريف بن�ش���لفانيا، تاأمل 
هذ� �لر�ش���ام ب�ش���دة بعد وفاة و�لده، و�أخَذ ير�ش���م �لنا�س كثريً� ومينحهم م�شحة 
عاطفية عالية، هو �لذي مل ي�شيع دقيقة و�حدة من حياته دون ممار�شة �لر�شم �أو 
�لتفكري به، يدخل �ملر�ش���م لين�شغل يف �لر�ش���م وحت�شري �للوحات و�لتخطيطات 
و�لتفك���ري يف لوحات جديدة، ومل يتوقف �الأمر عند هذ� �حلد، ففي �أحيان كثرية 
يظل يحرك �أ�ش���ابعه حتى �أثناء �لنوم، وكاأنه يهيء نف�شه ليوم غد حيث تنتظره 
لوح���ة جدي���دة، وقد كتب���ت زوجته عن ذلك بعد �أن �ش���اهدته م���ر�ت عديدة يحرك 

�أ�شابعه وهو نائم وكاأنه ير�شم م�شهدً� يف �حللم ! 
�ملتعة �لوحيدة �لتي كانت لدى و�يث خارج �لر�شم هي زيارة �جلري�ن يف بع�س 
�الوقات، حيث يجل�س هناك وهو يتاأمل زو�يا �لغرف و�الأقد�ح �لتي ت�شتقر على 
�لطاوالت و�ل�ش���وء �لذي يدخل من �لنو�فذ وكذلك �إلتماع �الأر�ش���يات �خل�شبية، 
يتاأمل ذلك ب�ش���مت -كما يذكر جري�نه- ليخرج ب�شرعة مثل �ل�شبح دون �أن ينتبه 
�إليه �أحد، منطلقًا نحو �ملر�ش���م ور�أ�ش���ه مليء بالكثري من �لتفا�ش���يل �لتي يدخلها 
يف لوحاته �جلديدة. وتعتر لوحة )عامل كري�ش���تينا( �أ�ش���هر لوحاته، وقد ر�ش���م 
فيها جارته وهي تزحف نحو بيتها �لذي يقع يف مكان مرتفع، الأنها كانت م�شابة 
باأرجله���ا، وكان���ت �للوح���ة مبثاب���ة حتية ل�ش���جاعتها رغ���م �مل�ش���اعب و�لظروف 
�لقا�ش���ية �لتي حتيط حياتها، وهي ُتَعد �أ�ش���هر لوحة يف �لفن �الأمريكي و�أيقونة 

م�شهورة يف كل �لعامل. 
يف �الأع���و�م 1971 - 1985 ر�ش���م و�ي���ث مائت���ي لوح���ة جلارت���ه ذ�ت �الأ�ش���ول 
�الأملانية )هيلغا تي�شتورف(، و�ملثري �أنه ر�شم تلك �للوحات ب�شكل �شري و�أودعها 
عند �أحد �أ�ش���دقائه. وهذه �ملجموعة من �للوحات ح�شلت على مكانها �لالئق يف 
تاري���خ �لفن، وُعرفت ب )لوحات هيلغا( وبينها �لكثري من �لبورتريهات �لعارية. 
وعند �كت�ش���اف هذه �للوحات وقف عامل �لر�ش���م برمته على �أطر�ف �أ�ش���ابعه من 
�ش���دة �ملفاجاأة، و�إن�شغلت و�ش���ائل �الأعالم كثريً� بهذ� �حلدث �ملهم. ورغم �نزعاج 
زوجت���ه من �ملو�ش���وع لكنها فرح���ت باللوحات كثريً� و��ش���تقبلتها بحفاوة بالغة 
كاأف�شل �أعمال زوجها، وهكذ� �شارت هيلغا مبثابة و�حد من �أفر�د �لعائلة ح�شب 
تعب���ري و�يث، هي �لتي �هتمت به وبقيت معه يف �ملر�ش���م حتى جتاوز �لت�ش���عني 

من �لعمر. 
نادرً� ما نرى ر�شامًا يف كل تاريخ �لفن قام بر�شم �ل�شوء كما ر�شمه �أندرو و�يث، 
وخا�ش���ة �ل�ش���وء �ل�ش���اقط على �جلدر�ن و�لوجوه و�لتفا�ش���يل �ل�شغرية �لتي 
ت�ش���م معها ر�ئحة �لريف �المريكي. وقد قال ذ�ت مرة يف فيلم وثائقي حول فنه، 
�إنه ق�ش���ى كل حياته ير�ش���م �الأكو�خ ومعد�ت �لعمل وتفا�ش���يل �الأكو�خ �لريفية، 
وهذ� ماتريده زوجته �لتي كانت تف�شل بيع �أعماله على �أي �شيء �آخر يف �لعامل، 
بينم���ا لوحاته �لتي ر�ش���مها ل )هيلغا( �أر�َد �أن يتبع فيها خطو�ت روحه وير�ش���م 
ما يريده كر�ش���ام، هيلغا �لتي ينبعث �ل�ش���وء من وجهها وج�ش���دها �لوردي، ذلك 

�ل�شوء �لذي غمر حياة �لر�شام وجعلها د�فئة �ىل �الأبد.

المتعة الوحيدة التي كانت لدى وايث 
خارج الر�سم هي زيارة الجيران في 
بع�ش االوقات، حيث يجل�ش هناك 

وهو يتاأمل زوايا الغرف واالأقداح التي 
ت�ستقر على الطاوالت وال�سوء الذي 

يدخل من النوافذ وكذلك اإلتماع 
االأر�سيات الخ�سبية، 

حيدر عودة

اأ.د. �سياء نافع

رمب���ا كان���ت �ش���ورة �لع���امل ه���ذه حتث 
�لفن���ان الإقام���ة عامل���ه �خلا�س م���ن خالل 
حمف���وف  �ش���عي  وه���و  �لفن���ي،  عمل���ه 
مبخاطر �لوجود وحماذير �ل�ش���ياع بني 
�ملعن���ى �جلوهري للفن وب���ني غاياته يف 
خل���ق ع���امل غ���ري م���درك، بديل ع���ن عامل 
�لو�ق���ع �ملح�ش���و�س. فه���ذ� "�لال�ش���يء" 
غري �ملدرك، هو ما يدفع بالفنان - �شانع 
�لعمل �لفني وخالقه - الأن يو��شل بحثه 
ع���ن �لكمال �أو �لت���و�زن �لذي ي�ش���عر �أن 
�لع���امل يفتقد �إليه، لك���ن �لبقاء عند حدود 
تل���ك �للحظ���ة �لفارق���ة بني مغ���ادرة عامل 
حم�ش���و�س نح���و �آخ���ر غ���ري م���درك ه���ي 
�للحظ���ة �الأكرث و�ش���وحًا يف تاريخ �لفن 
وحياة �لفنان على حد �ش���و�ء، وقد تتيح 

لن���ا ق���ر�ءة �لعم���ل �لفن���ي �لتع���رف على 
تفكري �ش���انعه وتخيل ما ال ميكن روؤيته، 
كما ت�ش���مح لنا مب�شاركته متعته وتاأويله 
وتلم����س جوه���ره و�لبح���ث ع���ن معانية 
�خلفي���ة، ورمب���ا متكن���ا من ول���وج عامله 
�خلا����س ومعرف���ة مناب���ع �أ�ش���ئلة �خللق 
�أو �لوجود، و�إدر�ك خماوفه وم�ش���ادره 
�جلمالي���ة وجذوره���ا و�لتاأم���ل يف روؤ�ه 

�لعميقة. 
�لطائ���ي" خ���الل  "ح�ش���ني  �لفن���ان  م  ق���دَّ
�لعقدي���ن �الأخريين �أعم���ااًل فنية مميزة، 
بني �لر�شم و�حلفر �لطباعي "�لكر�فيك"، 
وثَّق خالله���ا جتاربه �حل�ّش���ية، ونوبات 
تاأمالت���ه وخماوفه �لوجودي���ة، وتفر�س 
يف معنى �لف���ن ويف و�ش���ائله �لتعبريية 
بهاج����س  وتقني���ات تو�ش���يله، مدفوع���ًا 
�خلال����س ملو��ش���لة رحلت���ه يف �حلي���اة 
ويف �لفن حتى نهايتها، وكان لتنقله بني 
مدن عديدة يف �ل�ش���رق و�لغرب، ��شطر 
للتوق���ف عنده���ا �أو �الإقامة فيه���ا الأوقات 
خمتلفة، مثل: "بغ���د�د، طر�بل�س، عمان، 
جزيرة بونهومل �لد�مناركية، كوبنهاكن، 
�الأث���ر  وغريه���ا"   ... باري����س،  دبل���ن، 
�لو��ش���ح عل���ى تط���ور وتن���وع جتربت���ه 
�لفني���ة ونظرت���ه �جلمالية، ف���كان يف كل 
رحلة يتاأمل يف حياة �ملدينة ويومياتها، 

�أو  �أ�ش���ر�رها،  خماب���ئ  ك�ش���ف  حم���اواًل 
ين�ش���غل يف �لتقاط �أ�ش���ياء مهمل���ة عالقة 
ب���ني حركة �لنا�س و�ش���كون �الأمكنة، قبل 
�أن تن�ش���ى وتختفي مالحمها، كاأنه يلّون 
�ش���ور رحلت���ه م���رة �أو يحف���ر �أخاديدها 
على �لنحا�س �أو �خل�شب ويغمرها بلون 
د�كن مرة �أخرى، قبل �أن يوؤطر م�ش���هدها 

�لفريد.
�أك���رث  تع���زز  كمفه���وم،  �لف���ن،  �أن  ب���د  ال 
يف جمتمع���ات �أوروب���ا، نظ���رً� لتاريخ���ه 
�لطويل ووجود وحرية �لتعبري، �إ�شافة 
�إىل �الآث���ار �لنف�ش���ية و�ملجتمعي���ة �لت���ي 
تركته���ا �حل���رب �لعاملي���ة �لثاني���ة عل���ى 
�الإن�ش���ان و�ملجتم���ع، �الأمر �ل���ذي �أعطى 
للح���ركات �لفني���ة و�لنزع���ات �لوجودية 
ح�شورً� عميقًا يف �أر�س �ملجتمع وعقله. 
لذلك يبدو طبيعي���ًا �أن نرى قبواًل وتبنيًا 
ل� - مفهوم �لفن - بقدر �أكر من تلقيه يف 
�ملجتمع �ل�ش���رقي. وهذ� ما يجعل �لكثري 
من فن���اين �ل�ش���رق، �لذين يعي�ش���ون يف 
�أوروب���ا �أو �أم���ريكا م�ش���كونني، �إىل ح���د 
ما، باأ�ش���ئلة �لوجود، حت���ى �أولئك �لذين 
يغرقون مب�ش���اعر �حلنني ونو�ش���تاليجا 
�الأمكن���ة �الأوىل، نر�ه���م يخو�ش���ون يف 
جتارب متوء ب�ش���ور �لفن �ملفاهيمي، ملا 
مينح���ه له من تو��ش���ل مبا�ش���ر مع روح 

�ملبا�ش���ر.  �الأ�ش���ياء �خلا�ش���ة وتاأثريه���ا 
"�لطائ���ي"  �لفن���ان  ع���امل  �أن  ويب���دو يل 
يهت���م بتق���دمي مو��ش���يع تعن���ى مبعن���ى 
لالأح���د�ث  ومو�كبت���ه  وح�ش���وره  �لف���ن 
�لك���رى �لت���ي ته���م �الإن�ش���ان؛ �إن كان���ت 
مو��ش���يع وجودية �أو �ش���ر�عات كرى. 
م���ن ه���ذ� �ملعن���ى ال ميكننا جتاه���ل كمية 
��ش���تخد�مه  ك���رثة  خ���الل  م���ن  �لعتم���ة، 
�أعمال���ه  يف  �ش���و�ء  �لد�كن���ة،  لالأل���و�ن 
�لكر�فيكية �أو يف لوحاته �مللونة، ناهيك 
ع���ن جتارب "دف���رت �لفن���ان"، �لتي �أجنز 
�لعدي���د منه���ا مبختلف �ملو��ش���يع وبرع 
يف �ملز�وج���ة بني روح �حلف���ر �لطباعي 
و�لر�شم �لتجريدي، وهذ� ما يوؤكده كالم 
 Aidan Dunneل�ش���حفي �الإيرلن���دي�
 The م���رة  يف جريدة  �ل���ذي كتب   ،" “
Irish Times  ع���ن �أعمال���ه: " �إن �أعمال 
�لعر�قي �ملولد ح�ش���ني �لطائي ت�ش���تحق 
�لت���اأين و�الإنتباه و�لتوقف عند �ل�ش���و�د 
�لعميق �لرنان". بل �أنه حتى يف لوحاته 
�لتي ت�ش���ع باالألو�ن ن�شعر �أنها حما�شرة 
�أو معزول���ة ع���ن عامله���ا، فهو كم���ن يهبط 
�إىل ق���اع �لعتم���ة الإكت�ش���اف �ش���وء ما �أو 
�إدر�ك معن���ى لوجود خفي. ال نن�ش���ى �أن 
خرته يف جمال "�لكر�فيك" كانت �ش���ببا 
يف كثاف���ة �الأل���و�ن �لد�كنة يف �لكثري من 
�أعماله، �لتي متكنت من �لت�شلل و�الإقامة 
�ملطمئن���ة يف "ع���ني" �لفن���ان، �لت���ي هي 
"عامل"  توؤطر  لكي  "ذ�كرته" �جلمالي���ة  
عمله �لفني، بت�شاد مع �لعامل �خلارجي. 
د�خ���ل  تتنف����س  �أعمال���ه  �أن ج���لَّ  ف���رى 
عتم���ة تلك �الأحب���ار، و�أحيانا تندفع نحو 
�الأل���و�ن �ملج���اورة �الأخ���رى، كاأن �لفنان 
ه���و �لو��ش���ل ب���ني ع���امل �الأم����س �لبعيد 
وبني عامل �آخر من�شود يرغب يف �لتعبري 

عن ذ�ته.
�لعم���ل  �أو  �لكر�فيك���ي  �لعم���ل  يتطل���ب 
�ملر�شوم لدى "�لطائي" جملة من عمليات 
حت�شري، ودر��شة وتفكري قبل �أن ينتهي 
من���ه، ترتك���ز يف �حلف���ر عل���ى �لنحا����س 
وبن���اء طبقات لوني���ة و�أ�ش���كال تعبريية 
وخط���وط ترت�كم فوق بع�ش���ها، و�أحبار 
و�ش���ور  جي���دً�،  يح�ش���ر  وورق  ُتطل���ى 
فوتوغر�في���ة لعو�مل غاب���رة تد�خلت مع 
بع�شها، �أو ظالل حيو�ت وطبقات �أزمنة 
ملت�ش���قة ببع�س، ي�ش���عى �لفن���ان الإعادة 

�ش���ياغتها ب�ش���كل �آخر وتتغ���ري معانيها، 
لينتهي �لعمل يف مربع ورقي �ش���غري �أو 
يف لوح���ة قما�س كبرية، كاأنها عامل كامن 
يف ذ�ته وال ي�ش���به ذ�ته، �إال بو�شفه عماًل 
فنيًا. ف�ش���ورة كل عمل فني هي �ش���ورة 
ملنتجها و�شانعها، و�لعك�س �شحيح. �إن 
تلك �لعمليات �لتح�شريية �لتي يقوم بها 
"�لطائي" ت�شبه "�لذ�كرة �النفعالية" يف 
فن تدريب �ملمثل عند "�شتان�شالف�شكي"، 
فهي �شطوح �ش���فافة حية ميكن ��شتعادة 
�أية �ش���ورة منها �ش���تبدو منا�شبة للحظة 
وعل���ى  �لفن���ان.  ين�ش���دها  �لت���ي  �الآني���ة 
ه���ذ� �لنحو فاإن م���ا تنطوي علي���ه �أعمال 
"�لطائي" من عتمة ميكن �أن تنطوي عليه 
ذ�ته كفنان، وما ن���ر�ه يف عمله �لفني قد 
ال نر�ه يف �ش���لوكه كفنان و�لعك�س كذلك 
�ش���حيح، فاأينما وجد �لتماثل بني �لعمل 

�لفني و�لفنان وجد �لنقي�س �أي�شًا.
"�لطائ���ي"  يهت���م  �آخ���ر،  نح���و  وعل���ى   
باملعرف���ة و�لتن���وع �لثق���ايف، �ل���ذي يكاد 
�أن يك���ون �إح���دى �ملرتك���ز�ت �ملهمة للفن 
�ملعا�ش���ر، فالف���ن �أي�ش���ا يو�ج���ه خماطر 
�لعزل���ة �ملتحفية و�لزمنية و�الأ�ش���لوبية، 
لذل���ك ن���رى �أن �ملعرفة مبا فيها �لفل�ش���فة 
و�لفكر �ل�شيا�ش���ي و�لتو��شل مع �لعلوم 
و�لفن���ون �الأخ���رى تثري �لفن���ان �لباحث 
عن �لتميز و�إثارة �جل���دل، فالفن كمعنى 
يتخطى �لر�ش���م ك�ش���كل تعبريي وحاجة 
جمالي���ة، فالر�ش���م ج���زء م���ن ع���امل �لفن 
بكليته و�شموليته، وهذ� ما يجعل �جلدل 
ح���ول طبيعته ووج���وده ومعن���اه قائمًا 
وم�ش���تمرً� م���ع كل حقبة زمني���ة ومع كل 
حدث كبري �أو تغرّي يف �ملفاهيم �حلياتية. 
و�لفنان - �ش���انع �لعمل - يحركه حد�شه 
�خلا����س لريى �لع���امل "�لال�ش���يء"، كما 
و�ش���فه "هايدغر" ي���دور يف مد�ر �لعمل 
�لفن���ي ويتجل���ى يف ذ�ته كاأ�ش���ل لالثنني 
وه���ذ�  و�ش���انعه،  �لفن���ي  �لعم���ل  مع���ًا: 
�ملن�ش���ود "�لال�شيء" هو ما يوؤ�ش�س عليه 
"�لطائي" روؤيته ومنطلقات عمله �لفني، 
وبحث���ه يف �لع���و�مل �ملغلق���ة و�الأماك���ن 
�ملعتم���ة، وق���د تتغ���ري �أدو�ت���ه �لتعبريية 
و�أدو�ره �ملرجوة، فمرة يكون بنية ذ�تية 
تتحرك يف جمالها �خلا�س، ومرة �أخرى 
ا يفكر به  يكون ن�ش���قًا يف �ش���موليته وعمَّ
�الإن�شان و�شر�عه �مل�شتمر لتحقيق ذ�ته. 

�طلع���ت على بحث علم���ي )يتناول 
تاري���خ �الأدب �لرو�ش���ي( بعن���و�ن 
�اليطالي���ة  غوغ���ول  )لق���اء�آت   –
مع �لالج���ئ غوركي( ، وق���د كتبته 
�لرو�ش���ية  �لباحث���ة   2005 ع���ام 
�مل�ش���اعدة  �ال�ش���تاذة   ، بيلونوف���ا 
 ( �ل�ش���فلى  نوفغ���ورد  جامع���ة  يف 
 ، �حلكومي���ة   نوفغ���ورد(  ني���زين 
�ش���هادة  عل���ى  حا�ش���لة  و�لباحث���ة 
�أي   ( فيلولوجي���ة  عل���وم  مر�ش���ح 
�ش���هادة  دكت���ور�ه فل�ش���فة يف عل���م 
�للغ���ة و�آد�به���ا( . عن���و�ن �لبح���ث 
غري���ب ج���دً� )ومثري جدً� �أي�ش���ًا( ، 
وميكن �لقول �إنه حتى ال يتنا�ش���ب 
�أ�ش���ال مع طبيعة عناوين �لبحوث 
�لعلمي���ة ) �لت���ي يج���ب �أن تك���ون 
د�ئم���ًا دقيقة و حمددة و�ش���ارمة ، 
�أي دون �إ�ش���افات فنّي���ة مثلما جند 

يف �لنتاجات �الإبد�عية (. 

�لنقطة �الأوىل ، �لتي تثري ده�ش���ة 
�لق���ارئ ب�ش���اأن هذ� �لعن���و�ن هي 
كلم���ة ) لق���اء�آت( ، �إذ كي���ف يلتقي 
غوغول ، �ل���ذي تويف عام 1852 
 ، �لرو�ش���ية  �المر�طوري���ة  يف 
م���ع غوركي ، �ل���ذي ولد يف نف�س 
 1870 تل���ك �المر�طوري���ة ع���ام 
، �أي بع���د)18( �ش���نة م���ن وف���اة 
غوغ���ول ؟ �لنقط���ة �لثاني���ة ه���ي 
لق���اء �أديب���ني كبريين من رو�ش���يا 
يف بل���د �أوروبي بعيد ج���دً� عنها 
ه���و �إيطالي���ا ، و�لنقط���ة �لثالث���ة 
هي ت�ش���مية غورك���ي ب ) �لالجئ 
 ( �لنق���اط  ه���ذه  كل   ،) غورك���ي 
�لغريب���ة !( ت���وؤدي بالق���ارئ ، بل 
وتدفعه �ىل �الإ�ش���ر�ع بقر�ءة هذ� 
�لبح���ث طبعًا وبكل دّقة ، كي يجد 
�جلو�ب �ل�شايف عن تلك �الأ�شئلة 
�ملث���رية ، �لت���ي يطرحه���ا عن���و�ن 
هذ� �لبحث غري �العتيادي ، وهذ� 
م���ا فعلته �أنا ، و�أظ���ن ، �أن �لقارئ 
�الأدب  لتاري���خ  �ملتاب���ع  �لعرب���ي 
�لرو�ش���ي يري���د )ويرغب �أي�ش���ًا( 
�الطالع عل���ى تلك �الآر�ء �جلديدة 
يف دنيا  �الأدب �لرو�ش���ي ، و�لتي 

تظه���ر يف وطن هذ� �الأدب نف�ش���ه 
�جلذري���ة  �لتغ���رّي�ت  كل  بع���د   (
�لهائل���ة �لتي حدث���ت هناك( ومن 
قب���ل �لباحث���ني �لرو�س �أنف�ش���هم 
، وذل���ك ، الأن �الط���الع عل���ى تل���ك 
�إغن���اء  تعن���ي  �الأف���كار  و  �الآر�ء 
�ملعرف���ة وتو�ش���يع �آفاقه���ا ح���ول 
�لق���ارئ  ل���دى  �لرو�ش���ي  �الأدب 
�لعرب���ي ه���ذ� ، ومن ناف���ل �لقول 
طبعًا �لتذكري- مرة �أخرى - هنا ، 
�ىل �أن �الطالع على �الأفكار �شيء 
، و�ملو�فق���ة عليه���ا �أو م�ش���اندتها 

�شيء �آخر متامًا. 
ال ميك���ن )�خت���ز�ل �و تلخي�س!( 
�لبح���وث �لعلمية ب�ش���كل عام ، �إذ 
�أن عملي���ة �الخت�ش���ار قد ت�ش���ّوه 
�لفك���رة �ال�شا�ش���ية يف �لبح���وث 
ه���ذه ، ولك���ن ميك���ن �حلديث عن 
�النطباع���ات ، �لت���ي تثريه���ا تلك 
�لبح���وث �لعلمي���ة ل���دى �لق���ر�ء ، 
و�النطباعات هذه ترتبط بطبيعة 
�لبحوث ، �أي �إنه���ا ) �النطباعات 
( تك���ون متنا�ش���قة ومتطابقة مع 
تل���ك �الأف���كار يف �لبح���ث �ملذكور 
كان  �ل���ذي   ، �الأول  �النطب���اع   .

ل���دّي عند بد�ي���ة ق���ر�ءة �لبحث ، 
ج���اء نتيجة ت�ش���مية غوركي ب ) 
�لالجئ غوركي ( ، �إذ �إين توقعت 
) نتيجة لهذه �لت�شمية ( �أن تقارن 
�القت�ش���ادي  �لو�ش���ع  �لباحث���ة 
�ل�شعب جدً� لغوغول يف �يطاليا 
م���ع   ،  )! ) وه���و مل يك���ن الجئ���ًا 
�لو�شع �لباذخ جدً� لغوركي هناك 
، رغم �إنه ) الجئ ! ( كما �أ�ش���مته ، 
وكنت �أظن ، �إن �لباحثة �شتحاول 
هنا �أن تتحدث �شلبًا عن غوركي ، 

بل وكنت �أخ�شى �أن تتحول �ىل ) 
منّظرة !( ، وت�شب ) جام غ�شبها 
!( علي���ه ، و�إن���ه ق���ال ك���ذ� لف���الن 
و�أعل���ن كي���ت لف�ش���تان، �ىل �آخ���ر 
و�لرثث���ر�ت  �لت�ش���ريحات  ه���ذه 
�لباهتة ) وما �أكرثها مع �الأ�ش���ف 
يف ه���ذ� �لزم���ن �لفي�ش���بوكي !(، 
و�لت���ي تنطل���ق عادة م���ن مو�قف 
�شيا�ش���ية بحتة و م�شادة لالحتاد 
ب�ش���كل  وتاريخ���ه   �ل�ش���وفيتي 
ع���ن كل  �لنظ���ر  ، و بغ����س  ع���ام 

�ش���يء ، وه���و م���ا جن���ده طبع���ًا 
عن���د �لبع�س م���ن �لرو�س )وغري 
�لرو�س �أي�ش���ًا( ، �لذي���ن يكتبون 
ع���ن �الأدب �لرو�ش���ي يف �ملرحل���ة 
�ل�ش���وفيتية ، ولكن���ي وجدت منذ  
�لبح���ث  له���ذ�  �الأوىل  �ل�ش���طور 
وعقالنّي���ًا  مو�ش���وعيًا  موقف���ًا 
يختلف جدً� عن كل توقعاتي تلك 
،  �إذ تكلم���ت بيلونوف���ا يف بحثها 
ه���ذ� عن ق�ش���ايا متنوع���ة ترتبط 
بغوغ���ول وغوركي معا ، مبا فيها 

�نطباعاتهما عن �إيطاليا ، ويجب 
�إنها ��ش���تطاعت وب�ش���كل  �لق���ول 
ذك���ي ج���دً� ، �أن جت���د تف�ش���يالت 
دقيقة ) وح�ش���ب م�شادر معتمدة 
وحمددة ت�ش���ري �ليها يف �لبحث ( 
ب�شاأن موقع غوغول و�أهميته يف 
فك���ر غورك���ي ، و�أري���د �أن �توقف 
هن���ا عند نقطة و�ح���دة فقط ) من 
ب���ني تل���ك �لنق���اط( �لتي �أ�ش���ارت 
�ليه���ا �لباحثة ، وه���ي نقطة مهمة 
جدً� – ح�ش���ب ر�أّي �ل�شخ�شي – 
يف تاري���خ �الأدب �لرو�ش���ي بع���د 
�نت�ش���ار ثورة �كتوبر 1917 يف 
�المر�طورية �لرو�شية ، وحتّول 
ه���ذه �المر�طوري���ة �ىل �الحتاد 
�ل�ش���وفيتي، نقط���ة ر�أي���ت حت���ى 
)بقاي���ا !( �آثاره���ا و  �نعكا�ش���اتها 
يف بد�ية و�ش���ولنا للدر��ش���ة يف 
مو�شكو ب�شتينيات �لقرن �ملا�شي 
، ترتب���ط ه���ذه �لنقط���ة بالنظ���رة 
�ل�ش���وفيتية ، �لت���ي كانت �ش���ائدة 
يف بد�يات �ل�ش���لطة �ل�ش���وفيتية 
�الأدب  م�ش���رية  تق�ش���يم  وه���ي   ،
�أي   ، �لرو�ش���ي �ىل ) بو�ش���كيني 
ن�ش���بة �ىل بو�شكني ، وغوغويل ، 

�أي ن�ش���بة �ىل غوغول ( ، وكانت 
هذه �لنظرة �ل�شوفيتية توؤكد ، �إن 
�لغوغولية ) �أي و�قعية غوغول( 
عل���ى   )! �نت�ش���رت   ( �لت���ي  ه���ي 

�لبو�شكينية الحقًا .  
�لرو�ش���ي  �الأدب  تق�ش���يم  �إن    
�ىل بو�ش���كيني وغوغ���ويل ، ه���و  
تق�ش���يم مب�ّش���ط و�ش���اذج ج���دً� ، 
ب���ل وحتى ميك���ن �أن نعتره غري 
�ش���حيح بتاتًا ، و تب���نّي بيلونوفا 
يف بحثه���ا �ملذك���ور، بعدم وجود 
�أي عالق���ة لغوركي به���ذه �لنظرة 
�إنه���ا تثب���ت ، �أن  �ل�ش���اذجة، ب���ل 
�أ�ش���ال مو�فق���ًا  غورك���ي مل يك���ن 
ب�ش���اأنها ، �إذ كي���ف ميكن لغوركي 
ب���ني  و�ش���ر�عًا  تناف���رً�  يج���د  �أن 

بو�شكني وغوغول ؟ 
نع���م ، غوغ���ول وغورك���ي �لتقي���ا 
ويف  �إيطالي���ا  يف   ، مع���ًا  فكرّي���ًا 
�ش���نني  تباع���د  رغ���م   ، رو�ش���يا 
حياتهم���ا ، و�أبقي���ا ب�ش���مات هذه 
�للقاء�آت على �الأر�س �لرو�ش���ية ، 
و�ش���كر�  للباحثة بيلونوفا ، �لتي 
�كت�ش���فت هذه �لب�شمات وذّكرتنا 

بها .....    

)البحث في العوالم المغلقة(.. قراءة في عالم الفنان ح�سين الطائي

ي�سف الفيل�سوف االألماني "هايدغر" في محا�سرة له عن 
يكون  ال  "العالم  الفني:  العمل  الفني" عالم  العمل  "اأ�سل 

اأبداً �سيئًا يقوم اأمامنا ونتمكن من م�ساهدته. العالم هو 
دائما الال�سيء، الذي نخ�سع له طالما ظلت طرق الوالدة 

والموت، النعمة واللعنة، تغيبنا عن الوجود".

غ�������وغ�������ول وغ��������ورك��������ي ي����ل����ت����ق����ي����ان ف�������ي اإي����ط����ال����ي����ا

غ����������������������ورك����������������������يغ�������������������وغ�������������������ول



 ما�س القي�سي 
 

  الدراما العراقي���ة انطلقت تاريخيا يف عقد 
ال�ش���تينيات باأول م�شل�ش���ل كوميدي انت�شر 
بني الأو�شاط العراقية من اجلمهور املتلقي 
وه���و )حت���ت مو����س احل���اق( وتلته���ا عدة 
اعمال تركت اثرا يحكى عنه حتى يومنا هذا 
ثم مرت مبنعطفات حادة تاأرجحت فيها بني 
العمال الفردية املتميزة مثل الذئب وعيون 
املدين���ة وذئ���اب اللي���ل وعامل ال�ش���ت وهيبة 
ومناوي با�شا وغريها التي ورغم اإمكاناتها 
التمثيلي���ة والإنتاجي���ة والخراجية العالية 
يف وقته���ا ولكنه���ا تع���د �ش���حيحة مقارن���ة 
بالك���م الهائل من العم���ال العربية، ويف كل 
عام ينتظر امل�ش���اهد العراق���ي اعمال درامية 
عراقي���ة متميزة، وي�ش���األ: ملاذا ل ن�ش���تطيع 

مناف�شة الدراما العربية؟.
خم���رج  التميم���ي،  طعم���ة  فار����س  يق���ول 
تلفزي���وين: "م���ن خ���ال متابعت���ي لاأعمال 
الدرامية العراقية الرم�شانية والتي غادرت 
م�شاهدة احللق���ة الثالثة ل� 70 % منها تقريبا 
اذ وجدته���ا دون امل�شتوى حقيق���ة، كما انها 
تع���د جمرد �شكيتجات مع���ادة لأعمال �شابقة 
منه���ا لي�س ال". وي�شيف قائ���ا: "يوؤ�شفني 
قول احلقيق���ة يف كون الدرام���ا العراقية ما 
زال���ت حتبو وكل ما ق���دم يف الوقت الراهن 
ه���و ك���رة يف النت���اج وقل���ة يف النوعي���ة 
ان  متمني���ا  املطل���وب"،  بامل�شت���وى  لي�ش���ت 
حتتل الدرام���ا العراقي���ة مكانتها جمددا من 
خال تقدمي ن�شو�س درامية مهمة وموؤثرة 

توؤدي لأهدافها بالعر�س. 
م���ن جهتها ع���رت، فاطمة الربيع���ي، ممثلة 

قدي���رة، ع���ن راأيه���ا قائل���ة: "هن���اك حت�ش���ن 
ملح���وظ عن ال�شن���وات ال�شابق���ة بعدد قليل 
م���ن العم���ال مث���ل م�شل�شل طيب���ة وغريها، 
وتق���دم اآخر من خ���ال ظهور وج���وه �شابة 

جدي���دة يف العم���ال الدرامي���ة، لك���ن هذا ل 
يق���ارن عل���ى الطاق م���ع الدرام���ا العراقية 
التي قدمت يف �شن���وات �شابقة، حيث كانت 
وقته���ا تناف�س الدرام���ا امل�شري���ة واليوم ل 
ترتقي حت���ى للمقارنة بالدرام���ا العربية مع 

كل الأ�شف.
ويق���ول عاد وليد، موظ���ف حكومي: "اأغلب 
الأعم���ال الدرامي���ة العراقي���ة م���ا زال���ت يف 
م�شتوى )الهواة( ومل ترتق بعد لاحرتافية 
واخلل���ل يف بع����س الكتاب والفق���ر الثقايف 
وانع���دام الطم���وح مل���ا ف���وق املحلي���ة عن���د 

املنتجني واملمثلني".
وا�شارت، خريي���ة ياور، مدر�شة لغة عربية، 
اىل اعتم���اد نهج التقلي���د يف بع�س العمال 
وع���دم الواقعي���ة يف اعم���ال اأخ���رى، قائلة: 
بال�شنوات  مقارن���ة  وا�شح  حت�ش���ن  "هناك 

الخ���رية املا�شية ال يف بع�شه���ا التي كاأنها 
ا�شتن�ش���اخ وتقليد عن امل�شل�ش���ات الرتكية 

اأو اللبنانية".
فيم���ا اك���د اأو����س احلم���داين، كات���ب، عل���ى 
تراجع الدراما العراقية قائا: "دراما فقرية 

جدا..
�شابق���ا كان���ت رائع���ة وانتج���ت م�شل�ش���ات 
باقي���ة يف الذاك���رة اإىل الآن. براأيي ال�شبب 

يف الإخراج، اإخراج خجول جدا".
 �شارك���ه يف ال���راأي، علي اجلاب���ري، مدر�س 
ريا�شي���ات، بقول���ه: "الدرام���ا العراقية اىل  
الآن فق���رية ومل ترتق للم�شت���وى املتو�شط، 
ممثلوها ب�شطاء جدًا وموا�شيعها م�شتهلكة

جم���رد جت�شي���د للواق���ع العراق���ي )كوميديا 
فا�شلة وحروب وف�شاد �شيا�شي وفقر(،
كاأن الدراما خلقت لأجل البوؤ�س فقط".
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�ش���درت ع���ن دار امل���دى رواي���ة "�شيدتنا الي����س بات���ي" للروائي 
نظار ب�شدة  الباك�شت���اين الريط���اين حممد حني���ف الذي لف���ت الأ
يف رواي���ة حازت العديد م���ن اجلوائز "ق�شي���ة املانغا املتفجرة" 
ع���ن مقتل اجلرنال �شياء احلق وروايت���ه الثانية "�شيدتنا األي�س 
باتي" التي حازت وتر�شحت للعديد من اجلوائز واي�شا روايته 
الثالثة "الطيور احلمراء" ر�شخته كروائي مهم. �شبهوه روائيا 
ب�شلم���ان ر�شدي. ورواي���ة "�شيدتنا األي�س بات���ي" ي�شفها النقاد 
ب���ان قوتها تكم���ن يف ت�شوي���ره كيفية �شحق األي����س با رحمة. 
واأخ���ريا، وكاأن حنيف يق���ول اإن األي�س واإن تك���ن بطلة خارقة، 
لك���ن حت���ى البطلة اخلارق���ة يف باك�شت���ان ل ميك���ن اأن تنت�شر 

لتكون نهايتها باأن يحرق وجهها مباء النار.

منذ انطاق تظاهرات ت�شرين 
واأحزاب ال�شلطة تريد اأن 

توؤكد للعامل باأن الذي �شرق 
الباد وخربها واأ�شاع الطائفية 

واملحا�ش�شة وباع املنا�شب اإمنا 
هم العراقيون الذين تظاهروا 

يف �شاحات الوطن ، واأن حترير 
العراق من النا�شطني بات مقدمًا 

على حترير العراق من الف�شاد 
والنتهازية.

يف ظل نظام �شيا�شي اعتقد 
املواطن املغلوب على اأمره 
مثل جنابي اأنه دميقراطي، 

ويف ظل موؤ�ش�شات اأمنية كان 
يفرت�س اأنها يف خدمة ال�شعب، 
مازال البع�س يعتقد باأنه يحمل 
تراخي�س لإذلل النا�س وقتلهم 

وتهجريهم.
اليوم ونحن نقراأ خر اغتيال 
النا�شط اإيهاب الوزين، فاإننا 

جند اأنف�شنا اأمام عملية ممنهجة 
لا�شتمرار يف تر�شيخ ممار�شات 

الت�شلط على النا�س. يف هذه 
الباد املغلوبة على اأمرها  

جرت وقائع واأحداث كثرية 
اأعادت اإىل الأذهان اأ�شاليب 

القتل واخلطف التي متار�شها 
احلكومات امل�شتبدة، �شيقول 
البع�س اإن هذه حالت فردية 

متناثرة هنا وهناك، ونقول اإنها 
ر�شائل رعب اأر�شلتها جهات 

متنفذة متلك، املال، وال�شاح، 
وال�شلطة، لكل من يختلف 

مع منهجها التخريبي، ولهذا 
لن يكون مفاجئًا اأو غريبًا ان 
ت�شجل جرمية  اغتيال اإيهاب 

الوزين �شد جمهول، مثل 
معظم، بل كّل الكوارث التي 
ت�شيب هذا ال�شعب وت�شجل 
�شد ال�شيد جمهول، ل جديد 

يف الأمر �شوى اختاف �شفة 
املجهول، مّرة عبوة نا�شفة ل 

ُترها القوات الأمنية بالعني 
املجّردة، ومّرات اأخرى مليارات 

ُنهبت وُحّولت اإىل بنوك دول 
اجلوار، ومرات كثرية دراجات 

ت�شرح ومترح لتمار�س مهمة 
قن�س النا�شطني.

اليوم علينا جميعًا اإدراك اأن 
ل ا�شتقرار لوطن ميار�س فيه 
اجلاد وظيفته بقوة ال�شلطة 

والنفوذ، وعلينا اأن نقولها مرة 
ومرتني واإىل ما ل نهاية، اإن 

اجلادين ومن يقوم بحمايتهم 
يجب اأن ل يفلتوا من قب�شة 

القانون، وعلينا اأن ندرك جميعًا 
اأن لعدالة مع مثل هكذا افعال، 
ول ا�شتقرار مع قوانني تغ�س 

الطرف عن القاتل وال�شارق 
، ول م�شتقبل لباد يقودها 
م�شوؤولون يرون اجلرمية 

وينكرونها وكاأنها مل حتدث.
لي�س هناك قدر يحتم على 

الب�شر اأن يتحولوا اإىل �شحايا 
لوحو�س ب�شرية، لكن اأنظمة 

القمع وال�شتبداد هي التي ت�شر 
على اأن نبقى اأ�شرى لبيانات 

م�شحكة، تتحدث عن الق�شا�س، 
ودور الق�شاء.

يف ع�شر الف�شائيات و"العامل 
قرية �شغرية" وثورة مواقع 

التوا�شل الجتماعي، ل يعرف 
اأحد يف باد الرافدين من هي 
اجلهات التي تطلق الر�شا�س 

بكل حرية، والآن اأيها ال�شادة: 
هل اأنتم �شعداء لأن الرملان 

ينوي ان ي�شدر بيان ا�شتنكار ، 
ويطالب بال�شيادة " امل�شحكة" . 
ل خاف على اأن الو�شع الراهن 

موؤمل وخمجل ، لكن هل يكون 
املخرج هو ان يتنازل هذا 

ال�شعب عن حقه يف العي�س 
بكرامة ومن دون خوف  ؟ 

ال�شوؤال ب�شيغة اأخرى: هل 
العي�س باأمان يتطلب التنازل  

للقتلة،  ورفع الراية البي�شاء ؟ 

هل نرفع الراية 
البي�ضاء ؟ 

�سيدتنا األي�س باتي

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثن���ني( اأن درج���ات احل���رارة ترتفع قليا ع���ن معدلتها لي���وم اأم�س، واأن 

اجلو �شيكون م�شم�شًا يف جميع مناطق الباد.
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الفنان���ني  م���ن  ع���دد  ت�شام���ن 
ال�شع���ب  م���ع  والأجان���ب  الع���رب 
الفل�شطين���ي، بعد �شق���وط الكثري 
من امل�شابني، جراء مواجهات مع 
الحتال الإ�شرائيلي يف القد�س، 
حي���ث يوا�شل حماولته مل�شادرة 
الأر����س والتو�ش���ع ال�شتيط���اين 
يف مناط���ق متفرق���ة م���ن القد����س 
ح���ي  راأ�شه���ا  وعل���ى  ال�شرقي���ة، 

ال�شيخ جراح.
حمم���د  امل�ش���ري  الفن���ان  ون�ش���ر 
دعم���ًا  تدوين���ات  ع���دة  هني���دي 
لل�شع���ب الفل�شطين���ي، وذل���ك عر 
في�شب���وك، ومنه���ا  عل���ى  ح�شاب���ه 
�ش���ورة معلق���ًا عليه���ا "يف �شمت 

اأ�شواتك���م  �شرن�ش���ل  الع���امل.. 
للعامل".

للمغن���ي  غا�ش���ب  فيدي���و  ويف 
الريط���اين روجر ووت���رز ع�شو 
فلوي���د"  "بين���ك  ال���روك  فرق���ة 
بعنوان "اإ�شرائيل دولة اأبرتايد"، 
وجه ووت���رز كام���ه اإىل الرئي�س 
الأمريك���ي ج���و باي���دن قائ���ًا "ما 
�شع���ورك ح���ني تك���ون يف منزل���ك 
الذي تعي�س فيه عائلتك منذ مئات 
ال�شن���ني ث���م ياأتي اأحم���ق ويقول: 
هذا منزيل. اأنا م�شتوطن و�شاآخذ 
ي�ش���دق".  ل  اأم���ر  ه���ذا  منزل���ك. 
و�شاركت املغني���ة الريطانية دوا 
ليب���ا مل�شق���ًا للقد����س م���ع �شع���ار 

جراح". ال�شيخ  حي  "اأنقذوا 
العاملي���ة  النجم���ة  وحر�ش���ت 
ال�شع���ب  دع���م  عل���ى  ليب���ا،  دوا 
احلالي���ة  اأزمت���ه  يف  الفل�شطين���ي 

الت���ي يعي�شها وتعر�ش���ه لعمليات 
ق���وات  وجرائ���م  اعت���داءات 
الحت���ال الإ�شرائيلي���ة، واعتقال 

13 فل�شطيني���ا من مدين���ة القد�س 
املحتلة. و�شاركت النجمة العاملية 
ليب���ا، متابعيه���ا وجمهوره���ا  دوا 

القد����س  فيه���ا  تدع���م  ب�ش���ورة 
وتطالب  الفل�شطين���ي،  وال�شع���ب 
فيه���ا املجتم���ع ال���دوىل بالتدخ���ل 

لإنق���اذ ح���ي ال�شيخ ج���راح، الذى 
ي�شه���د اعتداءات جي����س الحتال 

الإ�شرائيلي.
ون�ش���ر الفن���ان امل�ش���ري يو�ش���ف 
ال�شري���ف �ش���ورة للقد����س وعل���ق 
قائ���ا: "متن�شو�س اأهلنا واأطفالنا 
من دعاك���م، واتكلموا عنهم يف كل 
م���كان، و�شل���وا �شوته���م وكونوا 
اأنت���م �شنده���م". و�ش���ارك الفن���ان 
امل�ش���ري فتحي عبد الوهاب و�شم 

اجلراح". ال�شيخ  حي  "اأنقذوا 
وقالت املغني���ة اللبنانية اإلي�شا يف 
تغري���دة له���ا "م���ا حدا في���ه يوقف 
الأ�شا�شي���ة  بالق�شاي���ا  عاحلي���اد 
والل���ي بتم����س القي���م. الل���ي ع���م 
بي�ش���ري بفل�شط���ني ه���وي �شرق���ة 
ق���دام عيون العامل من دون ما حدا 
يفتح متو، ل الع���دو ول احلليف! 
فل�شط���ني  اأه���ل  م���ع  يك���ون  الل���ه 

احلبيبة".
 ب���دوره، ن�شر الفن���ان الفل�شطيني 
حمم���د ع�ش���اف �ش���ورة للم�شج���د 
قائ���ًا  عليه���ا  وعل���ق  الأق�ش���ى 
قد����س". وت�شامن  ي���ا  الله  "الل���ه 
ه���ال  حم���ادة  امل�ش���ري  املغن���ي 
"الله���م ل  وكت���ب ع���ر في�شب���وك 
ع���ون بع���د عون���ك، ول حافظ بعد 
_ ح���ي _ ا و نقذ ا # . . حفظك

ال�شيخ_جراح".
ن���داء  الأردني���ة  املغني���ة  وعّلق���ت 
�شرارة على احل���دث عر ح�شابها 
كتب���ت  حي���ث  اإن�شتغ���رام،  عل���ى 
القد�س  كانت  اإن  اأدري  ل  "والل���ه 
يف القل���ب، اأم القل���ب يف القد�س. 
قبل���ة على جب���ني فل�شط���ني، اللهم 
احمه���ا  القد����س  ا�شتودعت���ك  اإين 
ظ���امل،  كل  م���ن  �شعبه���ا  واح���ِم 

فل�شطني فينا ما حيينا".

م�ساهري يدعمون ال�سعب الفل�سطيني لإنقاذ حي ال�سيخ جراح

ق���ال م�����ش��در م��ق��رب اإن امل��ل��ي��اردي��ر الأم��ريك��ي 
واملوؤ�ش�س امل�شارك ل�شركة "مايكرو�شوفت" بيل 
غيت�س وزوجته ميليندا اإنه كانت لديهما خافات 
من  "جمموعة  ب�����ش��اأن  زواج��ه��م��ا  ف���رتة  ط����وال 
تزامنًا  الآن  النف�شال  قررا  اأنهما  اإل  الأ�شياء"، 
مع تخرج اأ�شغر اأبنائهما من املدر�شة الثانوية، 
الأمور  لإنهاء  املنا�شب  "الوقت  اأنه  لأنهما �شعرا 
"بيبول" الأمريكية،  اإىل الأبد". وبح�شب جملة 

بعد  ج��اء  ال��ق��رار  "هذا  اأن  امل�شدر  اأو���ش��ح  فقد 
املدر�شة  �شنًا، من  الأ�شغر  ابنتهما  فيبي،  تخرج 
اأنه  ال��زوج��ان  �شعر  "لقد  واأ���ش��اف:  الثانوية". 
اأبنائهما  و�شول  مع  لانف�شال،  الأمثل  الوقت 

اإىل مرحلة �شنية متكنهم من تقبل الأمر".
عامًا(،   25( جينيفر  هم  اأبناء  ثاثة  وللزوجان 

وروري )21 عامًا( وفيبي )19 عامًا(.
الكرى  ابنتهما  كتبت  النف�شال،  اإع��ان  وعقب 

"اإن�شتغرام"  موقع  على  من�شور  عر  جينيفر، 
لعائلتنا  "�شعبة  ك��ان��ت  الأخ���رية  ال��ف��رتة  اأن 
الدعم  ت��ق��دمي  حت���اول  ك��ان��ت  باأكملها" واأن��ه��ا 

لأفراد الأ�شرة الآخرين.
واأ�شافت: "لن اأعلق �شخ�شيًا على اأي �شيء 

يتعلق بالنف�شال، ولكن يرجى العلم اأن 
العامل  يعني  ودعمكم  اللطيفة  كلماتكم 

بالن�شبة يل".

�ُسالف فواخرجي بطلة اأول فيلم م�سري عن فايرو�س كورونا

انتقدت النجمة العاملية �شكارليت جوهان�شون، رابطة ال�شحافة 
الأجنبية يف هوليوود املخت�شة بتوزيع جوائز الغولدن غلوب، 
اإنها واجهت اأ�شئلة وت�شريحات متحيزة �شد املراأة يف  قائلة 
"الرتاجع"،  على  ال�شناعة  وحت��ث  ال�شحفية  امل��وؤمت��رات 
انتقاد  حملة  من  ي��وم  بعد  جوهان�شون  تعليقات  وت��اأت��ي 
الأجانب،  لل�شحفيني  هوليوود  جلمعية  روفالو،  مارك 
ملقاطعة  العامة  العاقات  �شركات  من  ائتاف  وت�شكيل 
 ،hollywoodreporter موقع   وبح�شب  الرابطة. 
على  الأجنبية،  لل�شحافة  هوليوود  رابطة  وافقت 
ل�شمان  ع�شويتها  يف  وا�شعة  تغيريات  اإج���راء 
ال��ت��ن��وع ب���ني ���ش��ف��وف��ه��ا، وم����ن ب���ني اخل��ط��وات 
التنوع"  ع��ن  "امل�شوؤول  من�شب  ا���ش��ت��ح��داث 
والت�شديد على �شم �شحفيني من ذوي الب�شرة 
ال�شمراء، وتو�شيع نطاق املتقدمني لان�شمام 
اإىل جمموعة ال�شحفيني الأجانب امل�شوؤولني 

عن الرتفيه.
اإ�شافة 20 ع�شوا  اأي�شا،  واأيدت الرابطة، 
اأع�شائها  اإىل  العام  هذا  الأقل  على  جديدا 
احلاليني البالغ عددهم 87 ع�شوًا، وتو�شيع 
ك�شوف العاملني بها مبا ي�شل اإىل 50% خال ال�18 
"اإن  بيان،  يف  الرابطة،  رئي�س  وق��ال  املقبلة،  �شهرًا 
يعيد  الرابطة  اإ�شاح  على  ال�شاحق  اليوم  ت�شويت 
تاأكيد التزامنا بالتغيري". وتاأتي هذه اخلطوات بعد 
اأجنلو�س تاميز" يف  "لو�س  ن�شرته �شحيفة  حتقيق 
�شباط/فراير، واأ�شارت فيه اإىل اأن رابطة هوليوود 
ذوي  م��ن  اأع�شاء  اأي  م��ن  تخلو  الأجنبية  لل�شحافة 
الب�شرة ال�شمراء، كما اأثارت ال�شحيفة ت�شاوؤلت قائمة 
الرابطة  بني  الوثيقة  العاقة  ح��ول  طويلة  ف��رتة  منذ 
املر�شحني  اختيار  على  يوؤثر  قد  مبا  وال�شتوديوهات 

جلوائز جولدن جلوب والفائزين بها.

فنانون: الدراما العراقية جمرد م�ساهد �ساخرة معادة 

التوقيت حتديداً؟ ملاذا قرر بيل وميليندا غيت�س النف�سال يف هذا 

حمكمة اأمريكية تنظر يف اأول دعوى ق�سائية من فيل �سد حديقة احليوان

�سكارليت جوهان�سون توجه 
انتقادات لـ"غولدن غلوب" ب�سبب 

التحيز �سد املراأة

���اف  واف����ق����ت ال���ف���ن���ان���ة ال�������ش���وري���ة ����شُ
ال�شينما  اإىل  ال��ع��ودة  على  ف��واخ��رج��ي 
روائ���ي  ف��ي��ل��م  اأول  ب��ب��ط��ول��ة  امل�����ش��ري��ة، 
ق�شري عن جتربة العزل ال�شحي مل�شابي 
"قباين  فايرو�س كورونا ويحمل عنوان 

يف العزل".
جتربة  يف  �شابقا  �شاركت  التي  �شاف 
"حليم"  بفيلم  وحيدة  م�شرية  �شينمائية 
واإخ��راج  زكي،  اأحمد  الراحل  بطولة  من 

اأول  ت��ق��دمي  على  واف��ق��ت  ع��رف��ة،  �شريف 
اأفامها الروائية امل�شرية الق�شرية وهو 
من  والفيلم  العزل"،  يف  "قباين  بعنوان 

تاأليف واإخراج حممد عادل عبد العظيم.
الق�شري  الروائي  الفيلم  اأح��داث  وت��دور 
من  اخلوف  زمن  العزل" يف  يف  "قباين 
حممد  وق��ال  املنت�شر،  كورونا  فايرو�س 
اأنا  �شحفي:  بيان  يف  العظيم  عبد  ع��ادل 
يف  قباين  الفيلم  ه��ذا  ل�شناعة  متحم�س 

نعاين  جميعا  لأننا  وذل��ك  العزل، 
فايرو�س  ف��رتة  وق��ت  فو�شى  م��ن 

كورونا.
اأ���ش��اف: بينما ي��ب��دو ال��ع��امل غ��ارق��ا يف 

�شخ�شيا  فنحن  ال��ف��و���ش��ى،  م��ن  الكثري 
مثل  اإنها  بنا..  اخلا�شة  الفو�شى  لدينا 
و�شط  يف  الب�شيطة،  اليومية،  حروبنا 
ف��اي��رو���س قاتل  ك���رى يف وج���ه  ح���رب 

واملوت نف�شه.

 جنم عبد اهلل 
الباح���ث والناق���د الراحل ا�شدرت 
جمل���ة الق���ام يف عدده���ا الخ���ري 
كتابه���ا عن���ه بعن���وان "اك���ر م���ن 
حياة"، �ش���ارك فيه نخب���ة من نقاد 
وروائي���ني عراقي���ني وعرب، ويعد 
الراح���ل اح���د اب���رز النق���اد العرب 
ت���رك ارث���ا كب���ريا زاد ع���ن ثاث���ني 
النقدي���ة  الثقاف���ة  رف���دت  كتاب���ا 

العراقية بالكثري.

 اأحمد الناجي 
الناق���د والكات���ب �ش���در ل���ه كت���اب 
بعن���وان "هذا هو موف���ق حممد"، 
يتناول فيه جترب���ة ال�شاعر الكبري 
التي ي�شفها بالقول: "تقف جتربة 
موف���ق حممد ال�شعري���ة يف مقدمة 
الع���راق،  يف  احلديث���ة  التج���ارب 
وقد جعل ه���ذا ال�شاعر من البداع 
الفن���ي ان يتلب����س كل ال�شي���اء"، 
الكت���اب ال�ش���ادر ع���ن دار الف���رات 

ي�ش���م ف�ش���ول متنوعة ع���ن موفق 
حممد باعتباره ظاهرة �شعرية.

 لوؤي اأحمد 
النج���م الكوميدي عاد اىل التمثيل 
بع���د انقط���اع �شن���وات حي���ث قام 
موؤخرا ببطول���ة امل�شل�شل الذاعي 
من�ش���ور  احل���ب" تاألي���ف  "وم���ن 
نعم���ان، قال احم���د ان امل�شل�شل له 
طاب���ع كومي���دي وي�شل���ط ال�شوء 

على م�شاكل الن�شان العراقي.

اإن  احل��ي��وان��ات،  رع��اي��ة  �شندوق  موقع  ق��ال 
نيويورك �شتنظر يف  ال�شتئناف يف  حمكمة 
الدعوى املرفوعة من اأنثى فيل ا�شمها هابي، 
احليوان.  حديقة  يف  بقائها  قانونية  ب�شاأن 
اأن ال�شندوق رفع الدعوى اإىل  وذكر املوقع، 
اإىل  نقلها  مت  التي  الفيلة  هذه  با�شم  املحكمة 

الوليات املتحدة يف عام 1977.
واأ�شاف: "هذه هي املرة الأوىل يف التاريخ، 
باللغة  ن��اط��ق��ة  حم��ك��م��ة  ف��ي��ه��ا  ت�شتمع  ال��ت��ي 

لي�س  بالنيابة  مقدمة  ل��دع��وى  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
عن اإن�شان". ونوه املوقع، باأن هذه املحاكمة 
قدم  عندما   ،2018 عام  يف  ب��داأت  الق�شائية، 
امل��داف��ع��ون ع��ن احل��ي��وان��ات دع���وى طالبت 
بالعرتاف بحق الفيلة يف احلرية اجل�شدية 
اإىل  برونك�س  حيوان  حديقة  من  والنتقال 

حممية الأفيال.
العامل  يف  فيل  اأول  هابي،  اأ�شبحت  وهكذا 
الق�شاء مناق�شة �شرعية وجوده يف  تتم عر 

البتدائية  املحكمة  لكن  احل��ي��وان.  حديقة 
فيه  �شتنظر  والآن  الل��ت��م��ا���س،  رف�����ش��ت 

حمكمة ال�شتئناف.
يف البداية عا�شت هابي يف قف�س مع اأفيال 
ومت  بع�شها،  نفق  ذل��ك  بعد  ولكن  اأخ���رى، 
نقل البع�س الآخر اإىل اأماكن اأخرى ب�شبب 
ال��ن��زاع��ات امل��ت��ك��ررة. وع��ل��ى م���دى ع�شر 
متلك  ومل  مبفردها  هابي  عا�شت  �شنوات، 

الفر�شة للتوا�شل مع اأبناء جلدتها.
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