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�سائرون توعدت الوزير باال�ستجواب قبل � 10أيام

الفيا�ض �أخرب الربملان �أن  4من الهجمات نفذتها طائرات �إ�سرائيلية

اتهامات لبغداد تهدد بن�سف �ضمانات �أمريكية
لت�أمني �أجواء العراق
 بغداد /وائل نعمة
جنح ��ت �ضمان ��ات قدمته ��ا بغداد
�إىل وا�شنط ��ن ب�إيق ��اف الهجمات
الت ��ي ا�ستهدف ��ت م�ؤخ ��را ذخ�ي�رة احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ،والتي يرجح �أن تكون من ورائها
�إ�سرائيل.
ال�ضمان ��ات ن�ص ��ت عل ��ى ان يق ��وم الع ��راق
باال�س ��راع يف عملي ��ات احت ��واء الف�صائ ��ل
امل�سلحة التي ما زالت راف�ضة االنخراط يف
املنظومة الأمنية.
ه ��ذا االتف ��اق كان �ساري ��ا حت ��ى اول ام�س،
لكنه قد يتعر�ض االن اىل هزات عقب تلميح
�أطراف امريكية باحتمال انطالق الطيارات
امل�سرية التي ق�صف ��ت م�ساء ال�سبت املا�ضي
ا�ضخ ��م من�ش� ��أة ل�صناعة النف ��ط يف اخلليج

والعامل (ارامكو) من العراق.
كان ا�سته ��داف خط ��وط النف ��ط ال�سعودي ��ة
قب ��ل  3ا�شه ��ر ،هو بداية �ش ��رارة االزمة بني
احل�ش ��د ووا�شنط ��ن ،حي ��ث قال ��ت تقاري ��ر
غربي ��ة �آنذاك ،ان وزير اخلارجية االمريكي
مايك بومبيو اطلع رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي يف حزي ��ران املا�ضي ،على �صور من
االقم ��ار ال�صناعية ت�ؤكد انط�ل�اق الطائرات
التي ق�صفت اململكة من منطقة جرف الن�صر
(ال�صخ ��ر �سابقا) والتي ي�سيط ��ر عليها احد
ف�صائل احل�شد املعروفة.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء اال�سبق اياد عالوي،
قال قبل ذلك ب�شهر �إن لديه معلومات بوجود
من�ص ��ات �صواريخ موجه ��ة اىل اخلليج يف
"غ ��زة� ،سوري ��ا ،ايران ،والب�ص ��رة" .وقال
حينها اي�ضا �إن "ا�سرائيل قلقة للغاية ب�ش�أن

ه ��ذه املن�ص ��ات ،وقامت بالتق ��اط �صور لها،
و�أر�سلته ��ا اىل الوالي ��ات املتح ��دة ،م ��ا ادى
اىل �إلغ ��اء بومبيو حينها زي ��ارة �إىل �أملانيا،
خلط ��ورة ه ��ذه املعلوم ��ات الت ��ي زود به ��ا
�أطرافا عراقية".
ام� ��س ،نف ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة ا�ستخدام
ارا�ضيها ملهاجم ��ة من�ش�آت نفط ّي ��ة �سعوديّة
بالطائ ��رات املُ�س�ّي�ررّ ة ،م�ؤك ��دة التزامه ��ا
الد�ست ��وري مبن ��ع ا�ستخ ��دام �أرا�ض ��ي
الع ��راق للع ��دوان عل ��ى "ج ��واره و�أ�شقائه
و�أ�صدقائه".
وكان عبد املهدي قد علق قبل عدة ا�شهر على
احتم ��ال تورط الع ��راق يف ق�ص ��ف اململكة،
قائ�ل�ا" :لي�ست لدينا �أدل ��ة فيما قدموه لغاية
الآن ،ولي� ��س هناك �إثباتات على ذلك ،ونحن
يف احلكومة العراقية نطرح ما تتو�صل �إليه

الأجهزة اال�ستخبارية� ،أما التعليق من بقية
الأطرف فك ٌّل م�س�ؤول عن ت�صريحاته".
وت�سبب االته ��ام االول ،بح�سب م�س�ؤولني،
اىل �شن جه ��ات اجنبية هجمات على مواقع
للح�ش ��د ال�شعبي يف الع ��راق .ويقول ع�ضو
يف جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع طل ��ب ع ��دم ذك ��ر
ا�سم ��ه حل�سا�سي ��ة املعلوم ��ات يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) ان رئي� ��س هيئ ��ة احل�ش ��د فال ��ح
الفيا� ��ض اكد خ�ل�ال ا�ست�ضافت ��ه قبل يومني
يف داخ ��ل اللجنة ان " 4م ��ن الهجمات التي
ا�ستهدفت خمازن الف�صائ ��ل كانت بطائرات
ا�سرائيلي ��ة" ،فيما ق ��ال ان االخري "مل يجب
عن من امل�س�ؤول يف الهجمات االخرى التي
طالت مواقع احل�شد".
 التفا�صيل �ص3

مافيات عقود الأدوية تطيح بوزير ال�صحة
وجتربه على تقدمي ا�ستقالة ثانية
 بغداد /محمد �صباح
اج�ب�رت مافيات م�سيطرة عل ��ى عقود االدوية
وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة املدعوم ��ة م ��ن كت ��ل
وجه ��ات �سيا�سية وبرملانية وزي ��ر ال�صحة والبيئة عالء
العلوان على تق ��دمي ا�ستقالته الثانية �إىل رئي�س جمل�س
الوزراء.
وت�أت ��ي اال�ستقالة الثانية بعدما عان ��ى وزير ال�صحة من
تدخالت جهات �سيا�سية متغلغلة يف جميع دوائر القطاع
ال�صح ��ي .وكان ق ��د ق ��دم ا�ستقالت ��ه االوىل بداي ��ة العام
اجلاري ورف�ضها رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي.
وتعتقد جلن ��ة ال�صحة الربملاني ��ة �أن الوزير لن يرتاجع
هذه املرة عن قرار اال�ستقالة ،كا�شفة انه اخربها قبل اقل
م ��ن �شهر تقريبا عن عزمه تقدمي ا�ستقالته الثانية ب�سبب
م�ساع ��ي ه ��ذه املافي ��ات يف احل�صول على امل ��ال لتمويل
م�شاريعها ال�سيا�سية واالنتخابية.
وتتحدث ع�ضو جلنة ال�صحة والبيئة يف جمل�س النواب
�سه ��ام املو�سوي لـ(املدى) عن ان "وزير ال�صحة والبيئة
ع�ل�اء العل ��وان ا�صط ��دم بحاج ��ز التدخ�ل�ات ال�سيا�سية

واالبت ��زاز ال�سيا�س ��ي ال ��ذي منع ��ه م ��ن تنفي ��ذ ر�ؤيت ��ه
ال�سرتاتيجية لت�صحيح م�سار العمل وحت�سني وتطوير
الواقع ال�صحي يف العراق".
وق� �دّم وزي ��ر ال�صح ��ة والبيئة ع�ل�اء العل ��وان ا�ستقالته
�إىل رئي� ��س ال ��وزراء ي ��وم اخلمي� ��س املا�ض ��ي مو�ضحا
�أن اال�سب ��اب الت ��ي دفعت ��ه �إىل تق ��دمي ا�ستقالت ��ه تتعل ��ق
بالعقب ��ات وحاالت االبتزاز التي متار� ��س �ضده من قبل
بع�ض اجلهات.
وت ��رى املو�س ��وي ان "ه ��ذه التحدي ��ات والظ ��روف
واالجواء اعاقت عمل وزير ال�صحة وحالت دون تطبيق
�سرتاتيجيت ��ه التي و�ضعها لتح�سني القطاع ال�صحي يف
العراق" ،الفتة �إىل ان "هناك جهات �سيا�سية ا�ستخدمت
االعالم لت�سقيط الوزير".
وتق ��ول ع�ض ��وة جلن ��ة ال�صح ��ة ان "رئي� ��س احلكوم ��ة
�سيقبل هذه اال�ستقالة التي تقدم بها وزير ال�صحة نهاية
اال�سب ��وع املا�ض ��ي" ،الفت ��ة �إىل ان "ع�ل�اء العل ��وان كان
كثريا م ��ا يردد مو�ضوع تق ��دمي ا�ستقالته يف اجتماعاته
التي جتمعه مع جلنة ال�صحة والبيئة النيابية".
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متهيداً لإعادة النازحني امل�سيحيني �إىل بلداتهم

ترميم �سجون نظامية لإخالء معتقالت
تلكيف من الدواع�ش
 بغداد /املدى
ترتقب عائ�ل�ات م�سيحية العودة �إىل
مدنها املحررة �أواخر العام اجلاري،
بع ��د ترحيل عائ�ل�ات التنظيم ،ونق ��ل ال�سجناء
الدواع� ��ش� ،إىل �سج ��ون نظامي ��ة يجري العمل
على ت�أهيلها.
خالل العام اجلاري ،ا�ستطاعت قلة من عائالت
املكون امل�سيحي بعد تعر�ضها للهجرة الق�سرية
عل ��ى يد "داع�ش" الإرهابي ،يف عام  2014عند
ا�ستيالئ ��ه عل ��ى نين ��وى ،الع ��ودة �إىل مناطقها
املحررة رغم افتقارها للخدمات الأ�سا�سية.
ك�ش ��ف ،با�س ��م بل ��و ،قائممق ��ام ق�ض ��اء تلكي ��ف
الواق ��ع �شم ��ال �شرق ��ي املو�ص ��ل ،يف ت�صري ��ح
خا� ��ص لـ(�سبوتني ��ك) ع ��ن عدد عائ�ل�ات املكون
امل�سيح ��ي التي ع ��ادت �إىل الق�ض ��اء حتى الآن،
قائال "�إن عدد العائ�ل�ات التي عادت �إىل تلكيف
ال يتجاوز الـ 50عائلة ،وما زالت العودة لي�ست
بامل�ستوى املطلوب".
وعل ��ل بل ��و �أ�سباب قل ��ة العائ�ل�ات العائدة ،يف
تلكي ��ف ،لأ�سب ��اب كث�ي�رة و�صفه ��ا املت�شعب ��ة،
واملتع ��ددة منها �سيا�سية ،و�أمنية ،واقت�صادية،

ذات جوان ��ب كثرية ،م�ش�ي�را اىل ان العودة ما
زالت متعرثة.
وب�ش� ��أن امل�ساعي الت ��ي انطلقت م ��ن �سيا�سيني
بارزي ��ن من املكون امل�سيح ��ي ،لرتحيل عائالت
"داع� ��ش" الإرهاب ��ي ،من مناط ��ق املكون ،قال
قائممق ��ام ق�ض ��اء تكلي ��ف� ،إن ه ��ذه العائ�ل�ات
موج ��ودة يف الق�ض ��اء ومل يت ��م ترحيله ��ا حتى
الآن.
و�أعل ��ن الإع�ل�ام املركزي للحرك ��ة الدميقراطية
الآ�شورية ،يف بي ��ان اخلمي�س� ،أن" :ال�سكرتري
الع ��ام للحرك ��ة الدميقراطي ��ة الآ�شورية رئي�س
ائتالف الرافدين ،النائب يف الربملان العراقي،
يونادم كن ��ا ،التقى بوزير الع ��دل ،فاروق �أمني
ال�شواين ،يف بغداد".
وخ�ل�ال اللق ��اء ،طالب كن ��ا ،خ�ل�ال زيارته ،من
ال�ش ��واين� ،إخالء �سجن ت�سف�ي�رات تلكيف ،من
الدواع�ش حي ��ث تعج باملئات منه ��م وترحيلهم
�إىل �سج ��ون نظامي ��ة ،ويف ذات الوق ��ت �إخالء
املدينة من عوائله ��م ،لإتاحة ظروف �آمنة لأهل
املدينة املهجرين ق�سرا للعودة واال�ستقرار بعد
تطهري املنطقة.
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احلكومة تنفي ا�ستخدام الأرا�ضي العراقية
يف ق�صف من�ش�آت �سعودية
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النحا�سيات امل�ستوردة تهدد بقاء �سوق ال�صفافري  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

املخدرات جتتاح الب�صرة وبغداد ..وال�سلطات حتاول �إزالة م�ؤ�شراتها املعلنة
 ترجمة /حامد �أحمد
ح�س�ي�ن كرمي� ،أح ��د �سكان
الب�ص ��رة ،ب ��اع �سيارات ��ه
الث�ل�اث وب ��اع االر� ��ض الت ��ي كان
يخطط لبن ��اء بيت عليه ��ا و�أنفق كل
مدخرات ��ه الت ��ي تبلغ ع ��دة �آالف من
ال ��دوالرات م ��ن �أجل ا�شب ��اع رغبته
بتعاطي خمدرات الكري�ستال .
انه واحد من ب�ي�ن �آالف املدمنني يف

الع ��راق ،البلد الذي كانت فيه ق�ضايا
املخدرات تع ��د من االم ��ور النادرة.
ولكن ازدي ��اد االدمان على املخدرات
يعترب م ��ن اب ��رز الظواه ��ر ال�سلبية
اجلدي ��دة التي طر�أت عل ��ى املجتمع
العراقي خالل ال�سنوات التي �أعقبت
الغزو االمريكي للبالد عام . 2003
كرمي  32عاما ،يعي�ش االن يف غرفة
ال �شب ��اك فيه ��ا م ��ع زوجت ��ه واطفاله
الثالثة و�أخيه املعوق .

وقال ك ��رمي وهو يحم ��ل ابنته التي
تبل ��غ من العم ��ر �سنت�ي�ن "اذا ح�صل
ان كانت هناك بودرة كر�ستال امامك
فال بد لك ان تتعاطاها ".
ويق ��ول انه تعاف ��ى وا�صب ��ح نظيفا
منذ اك�ث�ر من �سنت�ي�ن ويتجنب االن
اي �شخ� ��ص ي�شع ��ر بان ��ه ي�ستدرجه
ليك ��ون قريبا م ��ن املخ ��درات .حتى
�أن ��ه ال يجي ��ب على من يط ��رق الباب
وي ��دع اخ ��وه يفع ��ل ذل ��ك .ان ��ه ال

يرغ ��ب باالخت�ل�اط مرة اخ ��رى مع
اي �شخ� ��ص كان يف حيات ��ه القدمية
الن ��ه يخ�ش ��ى ان ينزلق م ��رة اخرى
للمخدرات .
ال�سن ��ة املا�ضي ��ة مت ��ت ادان ��ة 1400
رج ��ل م ��ن حمافظ ��ة الب�ص ��رة بتهمة
حي ��ازة �أو بي ��ع خم ��درات اغلبها من
مادة الكري�ستال.
وا�ستن ��ادا اىل جمل� ��س الق�ض ��اء
االعلى هن ��اك اكرث من  6800معتقل

يف كل انحاء البالد ،با�ستثناء اقليم
كرد�ستان ،بتهم تتعلق باملخدرات .
مع ذلك ،فان هذا العدد يعترب �ضئيال
ن�سبي ��ا بالن�سب ��ة لبل ��د تع ��داده 39
مليون ن�سمة ،ولكن لأن االدمان على
املخدرات حم�صور ب�شكل رئي�س يف
الب�صرة والعا�صم ��ة بغداد ،فان هذا
الرقم يكون بارزا بو�ضوح .
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ال���ع���راق ي��وق��ع ات��ف��اق� ً�ا ال���س��ت�يراد ال��ك��ه��رب��اء م��ن اخلليج
 بغداد /املدى
وقع ��ت ال�سلط ��ات العراقي ��ة ،الأحد،
اتفاق ًا يعد الأول من نوعه مع جمل�س
التع ��اون اخلليج ��ي لتزويد املناط ��ق اجلنوبية
ع�ب�ر الكويت بنحو  500ميغ ��اواط بحلول عام
 2020لدع ��م ال�شبك ��ة الكهربائي ��ة الت ��ي تعاين
نق�صا حادا.
ووق ��ع االتفاق عل ��ى هام�ش م�ؤمت ��ر للطاقة يف

بغ ��داد وزي ��ر الكهرباء ل�ؤي اخلطي ��ب مع �أحمد
�إبراهي ��م رئي� ��س هيئة الربط ب�ي�ن دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
ويبل ��غ طول خط النقل  300كم من الكويت اىل
ميناء الفاو يف جنوب ��ي العراق .و�سيزود خط
جمل�س التعاون اخلليجي طاقة البلد خالل عدة
�سن ��وات مبا ي�ص ��ل اىل  2000ميغ ��اواط ،وفقا
للموقع الر�سمي لوزارة الكهرباء.
وهذا العقد هو ثاين �صفقة تربمها الوزارة خالل

يومني بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية التي تبلغ
حاليا نحو  15غيغاواط� ،أي �أقل بكثري من الطلب
املحلي الذي يقدّر مبا ال يقل عن  24غيغاواط.
وبح�س ��ب ما �أف ��ادت وكال ��ة (فرن�س بر� ��س) ،قال
اخلطي ��ب لل�صحافيني به ��ذا اخل�صو�ص �إن "هذه
ال�صفق ��ة هي الأوىل م ��ن نوعها م ��ع دول جمل�س
التعاون اخلليجي".
و�أ�ض ��اف �أن "الع ��راق يجري كذل ��ك ،حمادثات
منف�صلة م ��ع جريانه اململكة العربية ال�سعودية

والأردن و تركيا ال�سترياد الكهرباء".
من جانبه ،قال رئي�س هيئة الربط لدول جمل�س
التعاون اخلليجي �إن "بناء اخلط �سيكلف نحو
 220ملي ��ون دوالر ،فيم ��ا �سيتطل ��ب اال�سترياد
العملي توقيع اتفاق م�ستقل".
وتابع� ،إن "هذا �أول نوع من الربط خارج دول
جمل�س التعاون اخلليجي".
ولفت اىل �أن للم�شروع "�أكرث من جانب فني �أو
اقت�صادي .له جانب �سيا�سي".

جمل�س �إدارة احتاد الكرة يرف�ض
اال�ستقالة ويرحب باملحاكم !
 بغداد  /املدى
رف� ��ض جمل� ��س ادارة احت ��اد الك ��رة
تق ��دمي اال�ستقال ��ة اجلماعي ��ة خ�ل�ال
االجتم ��اع الط ��ارئ ال ��ذي عق ��ده �أم� ��س االحد
برئا�سة النائب الث ��اين للرئي�س علي جبار يف
مق ��ر االحتاد الكائن بالق ��رب من جممع ال�شعب
الدويل يف العا�صمة بغ ��داد بح�ضور االع�ضاء
كام ��ل زغري وفالح مو�سى ويحيى كرمي ومالح
مه ��دي وغال ��ب الزاملي واح�س ��ان االزرجاوي
ال ��ذي كان �سيمه ��د الطريق نح ��و ت�شكيل هيئة
م�ؤقتة تدير �ش�ؤون الكرة العراقية ملدة  45يوما
على االقل حلني اجراء انتخابات جديدة.
وق ��ال ع�ض ��و احتاد ك ��رة القدم كام ��ل زغري يف
امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي ال ��ذي عق ��ده بع ��د انته ��اء
االجتم ��اع :ان رف�ض اال�ستقال ��ة اجلماعية كان
ب�أغلبي ��ة من قب ��ل اع�ضاء جمل� ��س ادارة احتاد
ك ��رة الق ��دم م ��ن احلا�ضري ��ن خ�ل�ال االجتماع
الط ��ارئ حي ��ث ال يوج ��د م�ضم ��ون اال�ستقالة
اطالق ��ا لديهم ونح ��ن النخ�ض ��ع اىل يل الذراع
ولن نتعامل به اطالقا.

وق ��ال :ان االتف ��اق ال ��ذي تو�ص ��ل الي ��ه رئي�س
احت ��اد الكرة عب ��د اخلالق م�سع ��ود مع الالعب
ال ��دويل ال�ساب ��ق عدن ��ان درجال ي ��وم اجلمعة
املا�ض ��ي يف العا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة ه ��و
اتف ��اق يخ�صه فق ��ط و�أما جمل� ��س ادارة احتاد
الك ��رة فنحن مع املحاكم وه ��ي م�س�ألة طبيعية،
م�ش�ي�را اىل� :إنن ��ا �ض ��د �إيقاف الك ��رة العراقية
من قب ��ل االحتاد ال ��دويل لكرة الق ��دم حيث ان
املجل� ��س احلايل لالحتاد ه ��و منتخب من قبل
الهيئ ��ة العامة يف االنتخابات التي �أقيمت يوم
احلادي والثالثني م ��ن �شهر ايار  2018بفندق
الر�شيد يف العا�صمة بغداد وهي وحدها متتلك
ال�شرعية يف طلب �سحب الثقة منه.
وبخ�صو� ��ص م ��ا ت ��ردد عن ني ��ة رئي� ��س احتاد
الك ��رة عبد اخلال ��ق م�سع ��ود تق ��دمي �أ�ستقالته
�أجاب زغ�ي�ر قائال :ان هذا ال�س� ��ؤال يوجه اىل
ال�سي ��د عب ��د اخلال ��ق م�سع ��ود حي ��ث �سيك ��ون
متواج ��دا يف مق ��ر عمل ��ه يف احت ��اد الك ��رة يف
العا�صم ��ة بغ ��داد .مكررا كالم ��ه ان ما خرج به
اجتم ��اع جمل� ��س االدارة ه ��و ع ��دم اال�ستقال ��ة
اجلماعي ��ة وال يوج ��د اي �شخ�ص يل ��وي ذراع
االحتاد ونحن مع املحاكم.
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مافيات عقود الأدوية تطيح بوزير ال�صحة وجتربه
على تقدمي ا�ستقالة ثانية

 بغداد /حممد �صباح
اجربت مافيات م�سيطرة على عقود االدوية
وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة املدعوم ��ة م ��ن كتل
وجه ��ات �سيا�سية وبرملاني ��ة وزير ال�صحة
والبيئة عالء العلوان على تقدمي ا�ستقالته
الثانية �إىل رئي�س جمل�س الوزراء.
وت�أت ��ي اال�ستقال ��ة الثاني ��ة بعدم ��ا عان ��ى
وزي ��ر ال�صحة من تدخالت جهات �سيا�سية
متغلغلة يف جميع دوائر القطاع ال�صحي.
وكان قد ق ��دم ا�ستقالته االوىل بداية العام
اجل ��اري ورف�ضه ��ا رئي� ��س احلكومة عادل
عبد املهدي.
وتعتقد جلنة ال�صحة الربملانية �أن الوزير
لن يرتاجع هذه املرة ع ��ن قرار اال�ستقالة،
كا�شف ��ة ان ��ه اخربه ��ا قب ��ل اق ��ل م ��ن �شه ��ر
تقريب ��ا عن عزم ��ه تقدمي ا�ستقالت ��ه الثانية
ب�سب ��ب م�ساعي هذه املافيات يف احل�صول
عل ��ى امل ��ال لتموي ��ل م�شاريعه ��ا ال�سيا�سية
واالنتخابية.
وتتحدث ع�ضو جلن ��ة ال�صحة والبيئة يف
جمل� ��س النواب �سهام املو�س ��وي لـ(املدى)
ان "وزي ��ر ال�صحة والبيئة ع�ل�اء العلوان
ا�صط ��دم بحاج ��ز التدخ�ل�ات ال�سيا�سي ��ة
واالبتزاز ال�سيا�سي ال ��ذي منعه من تنفيذ
ر�ؤيت ��ه ال�سرتاتيجي ��ة لت�صحي ��ح م�س ��ار
العمل وحت�سني وتطوي ��ر الواقع ال�صحي
يف العراق".
وقدّم وزير ال�صح ��ة والبيئة عالء العلوان
ا�ستقالته �إىل رئي�س الوزراء يوم اخلمي�س
املا�ض ��ي مو�ضحا �أن اال�سب ��اب التي دفعته
�إىل تق ��دمي ا�ستقالت ��ه تتعل ��ق بالعقب ��ات
وحاالت االبت ��زاز التي متار� ��س �ضده من
قبل بع�ض اجلهات.
وت ��رى املو�س ��وي ان "ه ��ذه التحدي ��ات
والظ ��روف واالج ��واء اعاقت عم ��ل وزير
ال�صحة وحال ��ت دون تطبيق �سرتاتيجيته
الت ��ي و�ضعه ��ا لتح�س�ي�ن القط ��اع ال�صحي
يف الع ��راق" ،الفت ��ة �إىل ان "هن ��اك جهات
�سيا�سي ��ة ا�ستخدم ��ت االع�ل�ام لت�سقي ��ط
الوزير".
وتقول ع�ض ��وة جلنة ال�صح ��ة ان "رئي�س
احلكوم ��ة �سيقب ��ل ه ��ذه اال�ستقال ��ة الت ��ي
تق ��دم بها وزي ��ر ال�صح ��ة نهاي ��ة اال�سبوع

كبرية وخطرية تخ�ص عمل العلوان.
وبدوره يعلق ع�ضو جلنة ال�صحة والبيئة
يف جمل� ��س الن ��واب عب ��د ع ��ون ع�ل�اوي
العبادي يف ت�صري ��ح لـ(املدى) عن ا�سباب
ا�ستقالة وزير ال�صحة والبيئة الثانية قائال
انه ��ا "تع ��ود للرتك ��ة الثقيلة الت ��ي ورثتها
وزارته م ��ن االدارة ال�سابق ��ة" ،معتقدا �أن
"اخللل يكمن يف كيفية ادارة النظام داخل
امل�ؤ�س�سة ال�صحية".
وي�ضي ��ف ان "وزي ��ر ال�صح ��ة كان يع ��اين
خ�ل�ال اال�شه ��ر املا�ضي ��ة م ��ن ال�ضغ ��وط
اخلدمية املرتاكمة الت ��ي مل تتمكن وزارته
م ��ن معاجلته ��ا وحله ��ا ب�ش ��كل ج ��ذري
ب�س ��ب قل ��ة التخ�صي�صات املالي ��ة والف�ساد
امل�ست�ش ��ري يف القط ��اع ال�صحي" ،م�ضيفا
�أن "املحا�ص�صة يف توزيع املنا�صب داخل
ال ��وزارة لعبت دورا �سيئا يف عدم حت�سني
الواقع ال�صحي".
وي�ستبع ��د حتالف �سائرون ال ��ذي يعد من
اكرث الكتل الربملانية انتقادا لوزير ال�صحة
وج ��ود ا�ستق ��االت جدي ��دة يف �صف ��وف
حكوم ��ة عبد املهدي ،الفتا �إىل ان "الربملان
ي�ستع ��د ال�ستجواب عدد من الوزراء الذين
مل يقدم ��وا اي �ش ��يء ومل ينفذوا الربنامج
احلكوم ��ي" .وكان نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة
القانونية يف جمل�س النواب النائب حممد
الغ ��زي ك�ش ��ف لـ(امل ��دى) يف وق ��ت �ساب ��ق
�أن "هن ��اك �ست ��ة طلب ��ات قدم ��ت �إىل هيئة
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب ال�ستج ��واب عدد
من ال ��وزراء" ،م�ضيف� � ًا �أن رئا�سة الربملان
�أحالت هذه الطلبات �إىل الدائرة الربملانية
لدرا�ستها قبل البت بها.
ويقول النائب ع ��ن حتالف �سائرون غايب
العمريي يف ت�صريح لـ(املدى) ان "جمل�س
الن ��واب �سيبد�أ عملي ��ة اال�ستجوابات لعدد
من الوزراء املتلكئني يف عملهم" ،الفتا �إىل
ان "عدد الوزراء الذين �ستتم اقالتهم ي�صل
�إىل خم�سة وزراء تقريبا".
وي�ستبع ��د العمريي تق ��دمي وزراء �آخرين
يف حكوم ��ة عادل عب ��د امله ��دي ا�ستقالتهم
م ��ن منا�صبه ��م عل ��ى غرار م ��ا فعل ��ه وزير
ال�صحة عالء العلوان ،مبينا ان "احلكومة
�ستعو� ��ض ال ��وزراء املقال�ي�ن ب ��وزراء
�آخرين".

عبد املهدي
والعلوان يف لقاء
�سابق
املا�ض ��ي" ،الفتة �إىل ان "عالء العلوان كان
كثريا ما يردد مو�ضوع تقدمي ا�ستقالته يف
اجتماعات ��ه التي جتمعه م ��ع جلنة ال�صحة
والبيئة النيابية".
و�سبق لوزارة ال�صحة والبيئة ان ا�صدرت
بيان ��ا يف �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي قال ��ت فيه �إن
الوزي ��ر ع�ل�اء العل ��وان ق ��دم ا�ستقالته �إىل
رئي�س ال ��وزراء قبل �شه ��ر ب�سبب �ضغوط
غري من�صف ��ة وجتاوزات وتدخالت �سافرة
يف عمله وعقب ��ات م�ستمرة ال تزال تو�ضع
لتمنع ��ه م ��ن امل�ض ��ي يف تنفي ��ذ الر�ؤي ��ة
وخارطة الطريق.
وكان ��ت جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة بينت يف
وق ��ت �ساب ��ق �أن ا�سب ��اب ا�ستقال ��ة وزي ��ر
ال�صح ��ة االوىل تعود للخروق ��ات الكبرية

و�شبهات ف�ساد يف عق ��ود مر�ض اللوكيميا
وا�ست�ي�راد اللقاحات ف�ض�ل�ا عن ا�ستمراره
يف من�صبه كمدير �إقليمي لل�شرق الأو�سط
يف منظمة ال�صح ��ة العاملية ،واملدير العام
امل�ساعد ملنظمة ال�صحة العاملية يف جنيف.
وتو�ض ��ح النائبة عن كتلة ب ��در الربملانية:
"هناك مافيات متغلغلة يف وزارة ال�صحة
تعمل ل�صالح كتل �سيا�سية معينة ومعروفة
ا�ستحوذت عل ��ى جميع دوائر الوزارة منذ
�سن ��وات" ،منوه ��ة �إىل ان "ه ��ذه اجلهات
ال�سيا�سي ��ة اخ ��ذت ت�ستخ ��دم وزارة
ال�صحة كمورد مهم له ��ا لتمويل م�شاريعها
ال�سيا�سية واالنتخابية".
وت�ضي ��ف النائب ��ة املو�س ��وي ان "ه ��ذه
املافي ��ات مل ت�ت�رك وزارة ال�صحة تدار من

قب ��ل اي وزي ��ر يت ��م تكليف ��ه" ،م�ضيف ��ة ان
"هذه املافيات م�سيطرة على عقود كيماديا
(ال�شرك ��ة العام ��ة ال�ست�ي�راد وت�سوي ��ق
االدوي ��ة وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة) وجمي ��ع
عقود و�صفقات وزارة ال�صحة".
وتتاب ��ع �أن "ه ��ذه اجله ��ات ال�سيا�سي ��ة
ومافياته ��ا مل يقت�ص ��ر نفوذه ��ا وهيمنته ��ا
على الدوائر التابعة للوزارة يف العا�صمة
بغ ��داد ب ��ل امت ��دت تدخالته ��ا و�سطوته ��ا
على جميع املواق ��ع واملنا�صب يف الدوائر
ال�صحية باملحافظات عرب جمال�سها املحلية
واملحافظني".
وت�ش�ي�ر �إىل ان "موازنة كيماديا ت�صل �إىل
اك�ث�ر من مليار ون�صف امللي ��ار دوالر لذلك
حت ��اول هذه اجلهات املتنف ��ذة يف الوزارة

ال�سيط ��رة عل ��ى ه ��ذه العق ��ود" ،مبينة �أن
"ه ��ذه اجله ��ات ال�سيا�سي ��ة املتغلغل ��ة يف
الوزارة يعرفها اجلميع".
وتق ��ول" :قبل اقل من �شه ��ر تقريبا واثناء
زي ��ارة لها مع رئي�س جلنة ال�صحة والبيئة
�إىل مق ��ر ال ��وزارة ك�ش ��ف لن ��ا الوزير عالء
العل ��وان ع ��ن نيت ��ه تق ��دمي ا�ستقالت ��ه م ��ن
من�صب ��ه �إىل رئي�س جمل�س ال ��وزراء عادل
عبد املهدي".
وتلف ��ت �إىل �أن "وزير ال�صحة احلايل غري
ق ��ادر بل ب ��ات عاجزا عل ��ى اج ��راء مناقلة
يف املواق ��ع واملنا�صب التابع ��ة لوزارته"،
م�ضيف ��ة ان "الوزير ل ��ن يرتاجع هذه املرة
ع ��ن �سح ��ب ا�ستقالت ��ه رغم مت�س ��ك رئي�س
احلكومة به".

ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،اعت�ب�ر النائ ��ب احمد
اجلب ��وري يف تغري ��دة ل ��ه عل ��ى توت�ي�ر
"ا�ستقالة وزير ال�صحة عالء العلوان دليل
حر�صه ونزاهته ،وعدم مت�سكه باملن�صب"
معت�ب�را �أن "هذه ر�سال ��ة وا�ضحة على ان
احلكوم ��ة احلالية هي الأ�ضع ��ف والأف�شل
مقارن ًة باحلكومات ال�سابقة".
وك�ش ��ف ع�ض ��و جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة
النيابي ��ة ج ��واد املو�س ��وي ،وه ��و ع�ض ��و
حتال ��ف �سائ ��رون يف اخلام� ��س م ��ن �شهر
ايل ��ول اجل ��اري ،ع ��ن عزم ��ه تق ��دمي طلب
ر�سم ��ي �إىل رئي�س جمل� ��س النواب حممد
احللبو�س ��ي يف �أوىل جل�س ��ات املجل� ��س
القادمة يت�ضمن ا�ستج ��واب وزير ال�صحة
عالء العلوان ،م�ش�ي�را �إىل �أن هناك ملفات

نيويورك تاميز :املخدرات جتتاح الب�صرة وبغداد وال�سلطات حتاول �إزالة م�ؤ�شراتها املعلنة
ح�سني كرمي� ،أحد �سكان الب�صرة ،باع �سياراته الثالث وباع االر�ض التي كان يخطط لبناء بيت عليها و�أنفق كل مدخراته التي
تبل��غ ع��دة �آالف من الدوالرات من �أجل ا�شباع رغبته بتعاطي خمدرات الكري�ستال  .انه واحد من بني �آالف املدمنني يف العراق،
البل��د ال��ذي كانت في��ه ق�ضايا املخدرات تعد م��ن االمور الن��ادرة .ولكن ازدياد االدمان عل��ى املخدرات يعترب م��ن ابرز الظواهر
ال�سلبية اجلديدة التي طر�أت على املجتمع العراقي خالل ال�سنوات التي �أعقبت الغزو االمريكي للبالد عام . 2003
 ترجمة /حامد �أحمد
كري ��م  32عام ��ا ،يعي�ش االن ف ��ي غرفة ال
�شب ��اك فيها م ��ع زوجته واطفال ��ه الثالثة
و�أخيه المعوق .
وقال كري ��م وهو يحمل ابنت ��ه التي تبلغ
من العم ��ر �سنتي ��ن "اذا ح�ص ��ل ان كانت
هناك ب ��ودرة كر�ستال امامك فال بد لك ان
تتعاطاها ".
ويقول انه تعافى وا�صبح نظيفا منذ اكثر
م ��ن �سنتي ��ن ويتجن ��ب االن اي �شخ� ��ص
ي�شع ��ر بان ��ه ي�ستدرجه ليك ��ون قريبا من
المخ ��درات .حت ��ى �أنه ال يجي ��ب على من
يط ��رق الب ��اب وي ��دع اخ ��وه يفع ��ل ذلك.
ان ��ه ال يرغب باالختالط م ��رة اخرى مع
اي �شخ� ��ص كان في حيات ��ه القديمة النه
يخ�شى ان ينزلق م ��رة اخرى للمخدرات
.
ال�سن ��ة الما�ضية تمت ادان ��ة  1400رجل
م ��ن محافظ ��ة الب�ص ��رة بتهمة حي ��ازة �أو
بيع مخدرات اغلبها من مادة الكري�ستال.
وا�ستن ��ادا ال ��ى مجل� ��س الق�ض ��اء االعلى
هن ��اك اكث ��ر م ��ن  6800معتق ��ل ف ��ي كل
انحاء البالد ،با�ستثن ��اء اقليم كرد�ستان،
بتهم تتعلق بالمخدرات .
م ��ع ذل ��ك ،فان ه ��ذا الع ��دد يعتب ��ر �ضئيال
ن�سبي ��ا بالن�سب ��ة لبلد تع ��داده  39مليون
ن�سمة ،ولكن لأن االدمان على المخدرات
مح�ص ��ور ب�ش ��كل رئي� ��س ف ��ي الب�ص ��رة
والعا�صم ��ة بغداد ،فان ه ��ذا الرقم يكون
بارزا بو�ضوح .
والن ه ��ذه الم�شكل ��ة تعتبر م ��ن الم�شاكل

الجدي ��دة ف ��ي الع ��راق ،فان ��ه ال وجه ��اء
المجتم ��ع وال م�س�ؤولي الحكومة يبدون
م�ستعدي ��ن للتعام ��ل معه ��ا �س ��وى و�ضع
اال�شخا�ص المتورطين في ال�سجن .
ا�ستن ��ادا لمكت ��ب �ش� ��ؤون المخ ��درات
والجريم ��ة التاب ��ع للأم ��م المتح ��دة فانه
لح ��د ما يقارب من � 7سن ��وات م�ضت كان
العراق يعتبر بلد عب ��ور فقط ،هذا يعني

ان اغل ��ب المخدرات تمر عب ��ر البالد الى
�أماكن وبل ��دان �أخرى� .أم ��ا االن فانه من
الممك ��ن �ش ��راء ا�صن ��اف م ��ن المخدرات
الم�سبب ��ة لالدم ��ان ف ��ي الع ��راق ب�ضمنها
مادة الح�شي�شة .
قائممق ��ام ق�ض ��اء الزبي ��ر ،عبا� ��س ماه ��ر
ال�سعي ��دي ،وه ��ي مدين ��ة يبل ��غ تعدادها
 750000ن�سم ��ة تقريب ��ا ،يق ��ول:

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

املدير العام
غادة العاملي

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

"ال�سلط ��ات الحكومي ��ة خجولة جدا في
التعام ��ل مع هذا الو�ضع .انهم ال يريدون
الت�سلي ��م واالق ��رار بوجود هك ��ذا م�شكلة
ب�سب ��ب االع ��راف االجتماعي ��ة ،حت ��ى
ال�صحافة ال تتطرق لها ".
ا�سل ��وب الحكومة هو انه ��ا تحاول ازالة
�أي م�ؤ�ش ��ر ظاه ��ري ع ��ن الم�شكل ��ة .ف ��ي
كل ليل ��ة تقريب ��ا تنت�ش ��ر الع�ش ��رات م ��ن

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

ف ��رق قوات �س ��وات في مناط ��ق محافظة
الب�ص ��رة القتنا�ص وا�سته ��داف متعاطي
وتجار المخدرات وجلب الم�شتبه بهم .
اغل ��ب المعتقلي ��ن تقريب ��ا تت ��م ادانته ��م
بالنهاي ��ة م ��ا ت�سب ��ب ذل ��ك بخل ��ق م�شكلة
جدي ��دة ف ��ي ع ��دم توف ��ر زنزان ��ات كافية
ال�ستيع ��اب المئ ��ات م ��ن المحكومين من
الرجال .

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

ا�ستخدام المخ ��درات ظه ��ر وانت�شر قبل
�سب ��ع �سن ��وات تقريب ��ا .وقال ��ت �أنجي�ل�ا
م ��ي ،رئي�سة ق�س ��م ابحاث وكال ��ة �ش�ؤون
المخ ��درات في االمم المتحدة انه في ذلك
الوقت تحركت ع�صابات للتعامل بتجارة
المخ ��درات في وقت كان ��ت كميات كبيرة
م ��ن ب ��ودرة الكري�ست ��ال متوف ��رة ت�أت ��ي
م ��ن البل ��د المجاور �إي ��ران حي ��ث ن�ش�أت
مختبرات كثيرة لت�صنيعها .
وا�ضافت مي ،انه منذ ذلك الوقت حاولت
ايران قمع انت�شار هذه المختبرات ولكن
بع�ض ور� ��ش االنتاج انتقل ��ت الى بلدان
مج ��اورة .وق ��ال القا�ض ��ي ريا� ��ض عب ��د
العبا� ��س ،من محكمة جنايات الب�صرة ان
هناك مخدرات ت�أتي اي�ضا من ال�سعودية
والكويت .
من جانب ��ه قال قا�ضي محكم ��ة ا�ستئناف
الب�ص ��رة ،ع ��ادل عب ��د ال ��رزاق" :بامكان
الع�صاب ��ات االجرامي ��ة جل ��ب المخدرات
الى الداخل عب ��ر الحدود الطويلة وكذلك
�ش ��ط الع ��رب" ،م�شي ��را ال ��ى ان  %90من
الذين القي القب�ض عليهم هم عاطلون عن
العم ��ل وهو �سب ��ب رئي� ��س للجوئهم الى
ه ��ذا ال�شيء المخالف للقان ��ون ح�سب ما
ك�شفته �سجالت المحكمة .
عدد المعتقلين بتهم المخدرات في ازدياد
مط ��رد ف ��ي الب�ص ��رة لي�ص ��ل ال ��ى 1400
معتق ��ل ف ��ي ع ��ام  2019بع ��د ان كان ��وا
بحدود  1300خالل . 2017
وقال �ضباط �شرطة وق�ضاة انه رغم نجاح
معظم الجهود لتقلي�ص تمرير المخدرات
المحظ ��ورة عب ��ر نقاط العب ��ور الر�سمية

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

للعراق م ��ع ايران ،ف ��ان المهربين لج�أوا
الى مناف ��ذ بديلة وح�صنوا دفاعاتهم �ضد
قوة فر�ض القانون .
وق ��ال ال�سعي ��دي قائممق ��ام الزبي ��ر ان
تجار المخ ��درات ب ��د�أوا الآن با�ستخدام
الطائ ��رات الم�سي ��رة ون�صب ��وا كاميرات
عل ��ى الط ��رق خ ��ارج مقراته ��م الت ��ي لها
اب ��واب ثقيلة وجدران عالية تتطلب وقتا
من قوات ال�شرطة القتحامها .
ب�سب ��ب ع ��دم وج ��ود �سيا�س ��ة خا�ص ��ة
للتعام ��ل م ��ع جريم ��ة المخ ��درات ف ��ي
الع ��راق فق ��د تفاقم ��ت فيه ازم ��ة اكتظاظ
الزنزان ��ات باع ��داد المعتقلي ��ن العالي ��ة.
اكثر نزالء ال�سج ��ون ي�شكون من م�شكلة
اكتظ ��اظ الزنزانة بعدد يف ��وق م�ساحتها
و�س ��وء المعاملة �أي�ض ��ا ،ولكنهم يقولون
ان �أه ��م م ��ا يري ��دوه ه ��و اع ��ادة ت�أهيلهم
وم�ساعدتهم للح�ص ��ول على فر�صة عمل
عند انتهاء فترة حكمهم .
زنزان ��ة مركز ال�شرطة التي تت�سع لع�شرة
نزالء فقط يوجد فيها حوالي  70معتقال.
الرجال متال�صقون فيم ��ا بينهم جال�سين
عل ��ى االر�ضي ��ة وينامون الواح ��د عك�س
الآخر حي ��ث توجد �شا�ش ��ة تلفاز تعر�ض
له ��م م�سل�س�ل�ات تركي ��ة واف�ل�ام اك�ش ��ن
اميركية مدبلجة للعربية .
لي� ��س هن ��اك مج ��ال للم�ش ��ي او ممار�سة
اي ريا�ض ��ة .ق�سم يبق ��ى على هذه الحال
طوال فترة الحكم والت ��ي تبلغ � 15شهرا
بالن�سب ��ة لمرتكب ��ي جريم ��ة المخ ��درات
الول مرة .جميعهم يتركون حفاة لردعهم
عن الهروب.
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سياسة

اتهامات لبغداد تهدد بن�سف �ضمانات
�أمريكية لت�أمني �أجواء العراق

 ح�سني العاديل

 ال��ف��ي��ا���ض �أخ��ب��ر ال��ب�رمل����ان �أن  4ه��ج��م��ات ن��ف��ذت��ه��ا ط����ائ����رات �إ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
 بغداد /وائل نعمة
نجحت �ضمانات قدمتها بغداد �إلى وا�شنطن
ب�إيق ��اف الهجم ��ات التي ا�ستهدف ��ت م�ؤخرا
ذخي ��رة الح�ش ��د ال�شعبي ،والت ��ي يرجح �أن
تكون من ورائها �إ�سرائيل.
ال�ضمان ��ات ن�ص ��ت عل ��ى ان يق ��وم الع ��راق
باال�س ��راع ف ��ي عملي ��ات احت ��واء الف�صائل
الم�سلحة الت ��ي ما زالت راف�ض ��ة االنخراط
في المنظومة الأمنية.
ه ��ذا االتف ��اق كان �ساري ��ا حت ��ى اول ام�س،
لكنه قد يتعر�ض االن الى هزات عقب تلميح
�أطراف اميركية باحتمال انطالق الطيارات
الم�سيرة التي ق�صفت م�ساء ال�سبت الما�ضي
ا�ضخ ��م من�ش� ��أة ل�صناعة النفط ف ��ي الخليج
والعالم (ارامكو) من العراق.
كان ا�ستهداف خطوط النفط ال�سعودية قبل
 3ا�شهر ،هو بداية �شرارة االزمة بين الح�شد
ووا�شنطن ،حيث قالت تقارير غربية �آنذاك،
ان وزي ��ر الخارجية االمريكي مايك بومبيو
اطلع رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد المهدي في
حزي ��ران الما�ض ��ي ،على �صور م ��ن االقمار
ال�صناعي ��ة ت�ؤك ��د انط�ل�اق الطائ ��رات التي
ق�صف ��ت المملك ��ة م ��ن منطقة ج ��رف الن�صر
(ال�صخ ��ر �سابقا) والت ��ي ي�سيطر عليها احد
ف�صائل الح�شد المعروفة.
وكان رئي�س ال ��وزراء اال�سبق اياد عالوي،
قال قبل ذلك ب�شهر �إن لديه معلومات بوجود
من�ص ��ات �صواريخ موجهة ال ��ى الخليج في
"غ ��زة� ،سوريا ،اي ��ران ،والب�صرة" .وقال
حينها اي�ضا �إن "ا�سرائيل قلقة للغاية ب�ش�أن
ه ��ذه المن�صات ،وقام ��ت بالتقاط �صور لها،
و�أر�سلتها ال ��ى الواليات المتح ��دة ،ما ادى
ال ��ى �إلغاء بومبيو حينها زيارة �إلى �ألمانيا،
لخط ��ورة ه ��ذه المعلوم ��ات الت ��ي زود به ��ا
�أطراف ��ا عراقي ��ة" .ام� ��س ،نف ��ت الحكوم ��ة
العراقي ��ة ا�ستخ ��دام ارا�ضيه ��ا لمهاجم ��ة
من�ش� ��آت نفط ّي ��ة �سعود ّي ��ة بالطائ ��رات
المُ�سيّرة ،م�ؤكدة التزامها الد�ستوري بمنع
ا�ستخ ��دام �أرا�ض ��ي الع ��راق للع ��دوان على
"جواره و�أ�شقائه و�أ�صدقائه" .وكان عبد
المه ��دي قد علق قبل عدة ا�شهر على احتمال
ت ��ورط الع ��راق في ق�ص ��ف المملك ��ة ،قائال:
"لي�س ��ت لدينا �أدلة فيما قدموه لغاية الآن،
ولي�س هن ��اك �إثباتات على ذل ��ك ،ونحن في
الحكوم ��ة العراقي ��ة نطرح م ��ا تتو�صل �إليه
الأجهزة اال�ستخبارية� ،أما التعليق من بقية

طائرة م�سرية
ا�سقطها احل�شد
قرب �سنجار
خالل املعارك
�ضد داع�ش..
ار�شيف
الأطرف فك ٌّل م�س�ؤول عن ت�صريحاته".
وت�سبب االته ��ام االول ،بح�سب م�س�ؤولين،
الى �ش ��ن جهات اجنبية هجمات على مواقع
للح�ش ��د ال�شعبي في الع ��راق .ويقول ع�ضو
ف ��ي لجن ��ة االم ��ن والدف ��اع طل ��ب ع ��دم ذكر
ا�سم ��ه لح�سا�سي ��ة المعلومات ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى) ان رئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د فال ��ح
الفيا�ض اك ��د خالل ا�ست�ضافت ��ه قبل يومين
ف ��ي داخل اللجنة ان " 4م ��ن الهجمات التي
ا�ستهدفت مخ ��ازن الف�صائل كانت بطائرات
ا�سرائيلي ��ة" ،فيما ق ��ال ان االخير "لم يجب
عن من الم�س�ؤول في الهجمات االخرى التي
طالت مواقع الح�شد" .و ُتقدر الهجمات التي
تعر�ض ��ت لها مواقع تابعة للح�شد منذ بداية
ت�شكيله قبل � 4سنوات ،بح�سب م�س�ؤولين،
بي ��ن  11ال ��ى  15هجم ��ة ،كان ابرزه ��ا م ��ا
ج ��رى ف ��ي ال�شهري ��ن الما�ضيين ف ��ي قاعدة
ال�صق ��ر جنوب بغداد ،وقاعدة بلد ومع�سكر
ال�شهداء في �صالح الدين.
القنوات الدبلوما�سية
ولم ي�صدر من الحكومة اي ت�صريح وا�ضح
ب�ش� ��أن الجه ��ة الت ��ي قامت بق�ص ��ف مخازن
الح�ش ��د حت ��ى االن ،فيم ��ا كان عب ��د المهدي

قد اعتبر قبل �شهري ��ن� ،ضلوع ا�سرائيل في
تل ��ك الهجمات بانه "م�ستحي ��ل الح�صول".
وي�ضي ��ف النائ ��ب ب�ش� ��أن جل�س ��ة ا�ست�ضافة
الفيا� ��ض ان االخي ��ر "اك ��د ان الع ��راق فعل
الجه ��د الدبلوما�س ��ي ف ��ي االم ��م المتح ��دة
ومجل� ��س االمن في ه ��ذه الق�ضية ،والت�أكيد
بان بغداد ال تمتلك ف�صائل �سيا�سية خارجة
عن المنظومة االمنية".
و�سع ��ى عب ��د المهدي من ��ذ تم ��وز الما�ضي،
ال ��ى اع ��ادة هيكل ��ة الح�ش ��د وف ��ك ارتباط ��ه
باالح ��زاب وب ��دول اخرى .ويق ��ول النائب
ان "الفيا� ��ض اك ��د وج ��ود �ضغوط ��ات م ��ن
اط ��راف غير عراقية على عب ��د المهدي لمنع
بع�ض الف�صائل من االنخراط في المنظومة
االمني ��ة وه ��و ال�سب ��ب وراء طل ��ب االخي ��ر
�شهرين ا�ضافي ��ن لتنفيذ ق ��رارات الحكومة
االخيرة الخا�صة بالح�شد".
وا�ستن ��ادا للنائ ��ب ان "الفيا� ��ض نفى واكد
رف�ض ��ه اي�ض ��ا ان�ش ��اء ق ��وة جوي ��ة تابع ��ة
للح�ش ��د" ،موك ��دا ان رئي�س الهيئ ��ة قال ان
"العراق لن ير�ضخ لبع�ض ال�ضغوطات التي
تق ��وم بها دولة مجاورة" ،دون ان يحددها.
ووف ��ق ع�ض ��و اللجنة ف ��ان الخالف ��ات التي
جرت م�ؤخ ��را داخل هيئة الح�ش ��د ال�شعبي

�أعلنت ت�شكيل جلنة خمت�صة ملتابعة التطورات

متوت ال�سلطات دومنا تر�شيد
• تر�شي ��د �سلط ��ات الدول ��ة ،جوهر (التنمي ��ة ال�سيا�سية) الت ��ي تعمل على
تقوي ��ة وتدعي ��م النظ ��ام ال�سيا�س ��ي يف معاي�ي�ره وم�ؤ�س�سات ��ه و�سيا�سات ��ه
الداخلي ��ة اخلارجية .يكون ذلك يف الأنظمة حديثة التكوين (كما يف نظامنا
احل ��ايل)� ،أمّا يف الأنظم ��ة الدكتاتورية والثيوقراطي ��ة وال�شمولية (كما يف
نظ ��ام البعث الغابر) فال تر�شيد تنموي لل�سلطة كونها حمتكرة على م�ستوى
ال�شرعية ومغلقة على م�ستوى امل�شاركة ونهائية على م�ستوى البنية.
• ال�سلط ��ات مظه ��ر فعاليات الدولة ،والدولة ب�سلطاته ��ا ال�شرعية النافذة،
وال ميك ��ن �ضم ��ان ا�ستقام ��ة ال�سلط ��ات و�صالحه ��ا دومن ��ا (تنمي ��ة وتطوّ ر)
عل ��ى طول خط ممار�سته ��ا مل�س�ؤولياتها ب�إدارة ال�ش� ��ؤون العامة للمواطنني،
وبخالفها �ستتحول �إىل �سلطات فا�شلة ت�سودها الفو�ضى والتحايل وال ّتمرد
بني احلاكم واملحكوم.
• �أُ� ��س ال�سلط ��ة حدوث� � ًا وبق ��ا ًء ه ��ي ال�شرعي ��ة ،وال�شرعي ��ة نت ��اج الر�ضا
والإرادة ال�شعبي ��ة ،والر�ض ��ا والإرادة نتاج النظ ��ام املواطني الدميقراطي،
وال نظام مواطني دميقراطي دومنا مواطنة تامّة م�ضمونة احلقوق وم ُِلزمة
الواجب ��ات ،وال فعّالية للمواطنة دومنا م�شارك ��ة وا�سعة النطاق للمواطنني
ب�ش� ��ؤون الدولة ويف طليعته ��ا الإنتخابات الدوري ��ة ،وال انتخابات حقيقية
دومن ��ا قوان�ي�ن و�أنظم ��ة متكامل ��ة تقوم عل ��ى �أ�سا�س م ��ن العدال ��ة واحلرية
وامل�ساواة والتكاف�ؤ وحق اجلميع بال�سلطة ا�شرتاك ًا ومتثي ًال و�إدارة.
• ترت�ش ��د ال�سلط ��ات ب�سعيه ��ا الدائم لنفوذ وهيمنة و�سي ��ادة القانون على
اجلمي ��ع دومن ��ا متييز �أو حماب ��اة �أو تخاتل �أو مترد ،فالدول ��ة �إمرباطورية
قوانني حاكمة .وترت�شد ال�سلطات بالعمل امل�ستمر لرت�سيخ دولة امل�ؤ�س�سات
الد�ستوري ��ة الفعّال ��ة ،فالدول ��ة مملك ��ة م�ؤ�س�س ��ات لإدارة وظائ ��ف الدول ��ة.
وترت�شد ال�سلطات بتعزيز �أنظم ��ة الإدارة واحلوكمة والتقا�ضي وال�شفافية
وامل�ساءل ��ة ال�شامل ��ة ،فالدولة ه ��رم �سياق ��ات مُنظِ مة للق ��رارات وال�سيا�سات
العام ��ة ،وترت�ش ��د ال�سلط ��ات باعتماد خط ��ط التنمية ال�سرتاتيجي ��ة ل�ضمان
حتقيق حاجات املواطنني وتطوّ ر وظائف الدولة.
• ترت�ش ��د ال�سلطات بالقدرة املتج ��ددة على ر�سم ال�سيا�سات العامة للدولة
املوائم ��ة بني امكان ��ات الدولة ومواردها وما تطمح �إلي ��ه من خطط وبرامج
لتحقي ��ق اال�ستق ��رار والأمن والتنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية ،فال ميكن
احليلول ��ة دون ركود ال�سلطات وف�شلها مبهامها �إذا م ��ا ا�شتغلت ع�شوائي ًا �أو
اعتم ��دت اخلط ��ط اخلاطئة� ،أو مل تعمل بالبدائ ��ل واملفا�ضلة� ،أو مل تكن على
م�ستوى اال�ستجابة للتحديات القائمة واملتوقعة.
• ترت�ش ��د ال�سلط ��ات مبمار�س ��ة احلك ��م الق ��وي والإدارة الفعّال ��ة ،فمقربة
ال�سلط ��ة ه ��و احلكم ال�ضعي ��ف العاجز عن تطبي ��ق �سيا�ساته و�إل ��زام رعاياه
ب�سك ��ة االلت ��زام القان ��وين بامل�س�ؤولي ��ات والواجب ��ات� .إنَّ ال�سلط ��ة القوية
الكف ��وءة الر�شيق ��ة هي الق ��ادرة على حتقيق م ��رام الدول ��ة وواجباتها جتاه
رعاياها.
• ترت�ش ��د ال�سلط ��ات ب�شمول وفاعلي ��ة �أنظمتها الرقابي ��ة املحققة للنزاهة
والت ��ي حت ��ول دون الف�س ��اد واله ��در ،ول ��ن ت�سل ��م �سلط ��ة م ��ن الف�ش ��ل فيما
ل ��و عج ��زت عن �ضب ��ط الأداء احلكوم ��ي مبا يواف ��ق قيم ومعاي�ي�ر النزاهة،
ف�ستنهار من داخلها بفعل ابتالع الف�ساد لها.
• ترت�ش ��د ال�سلط ��ات باملواكبة على �إبداع الأنظم ��ة (كالأنظمة االنتخابية)
واخلط ��ط املبتك ��رة واحليوي ��ة ال�ضامن ��ة لإ�ش ��راك اجلمه ��ور ب�ش ��كل دائم،
وخل ��ق (�شراكات) بالقرار مع منظمات ��ه التخ�ص�صية لتقرير ال�ش�ؤون العامة
على تنوعها� .إنَّ ال�سلطة املعزولة عن جمهورها ال تلبث �أن متوت.
�سرت�شدَة ب�سيا�ساتها وقراراتها ،وترت�شد
• ترت�ش ��د ال�سلطات بالقيادات املُ ِ
مبراك ��ز التفك�ي�ر والتخطي ��ط ،وب�ض ��خ دم ��اء جدي ��دة لها على ط ��ول اخلط،
وب�ضمان عدم احتكاره ��ا احلزبي النخبوي ،وبنزع القدا�سة عنها واالمتياز
للتح ��ول �إىل وظيفة عامة .وترت�ش ��د ال�سلطات بالثقافة احليّة والإعالم احلر
والرتبية الوطنية التي ت�ش ّكل حوا�ضن ثقافة جمتمع الدولة.

"ت�ؤك ��د وج ��ود محوري ��ن� ،أحدهم ��ا تاب ��ع
لجه ��ات غي ��ر عراقي ��ة ويح ��اول تخريب ما
يفعل ��ه عبد المهدي داخل منظومة الح�شد".
وكان الفيا�ض قد الغ ��ى قبل ا�سبوعين امرا
م ��ن نائب ��ه اب ��و مه ��دي المهند� ��س لت�شكيل
ق ��وة جوي ��ة تابع ��ة للح�ش ��د ،وقبله ��ا اعتبر
(الفيا� ��ض) ت�صريح ��ات المهند� ��س ح ��ول
وقوف وا�شنطن وتل ابيب وراء ا�ستهداف
تر�سانة الح�شد بانه "ال يمثل ر�أي الهيئة".
ويبرر ع�ضو لجنة االمن تكتم الحكومة على
الجه ��ة التي تق ��ف وراء الهجم ��ات االخيرة
بان "العراق ال يملك امكانيات لمواجهة اي
دول ��ة ،وان منظومة الدف ��اع الموجودة هي
رمزية".

"الفيا� ��ض ا�ستبع ��د ان تعتر� ��ض وا�شنطن
على �شراء ال�سالح من مو�سكو".
وتطرق ��ت اللجنة خ�ل�ال ا�ست�ضاف ��ة رئي�س
هيئ ��ة الح�ش ��د وم�ست�ش ��ار االم ��ن الوطن ��ي
ال ��ى ق�ضي ��ة المغيبي ��ن والنازحي ��ن .وق ��ال
عبد الخال ��ق العزاوي ،النائ ��ب عن ائتالف
الوطني ��ة وع�ض ��و لجن ��ة االم ��ن لـ(الم ��دى)
ان "الحكوم ��ة وعدتن ��ا باج ��راءات �سريعة
ف ��ي حل ه ��ذه الق�ضاي ��ا" .بدوره ق ��ال كريم
علي ��وي وه ��و ع�ض ��و �آخ ��ر ف ��ي اللجنة في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان "الحكوم ��ة �شكل ��ت
ع ��دة لج ��ان لبحث مل ��ف المغيبي ��ن" ،مبينا
ان اللجان التحقيقي ��ة ق�سمت تلك ال�شريحة
الى فئتين "االول ��ى من قد يدعي انه مغيب
وربما يكون تابع ��ا لتنظيم داع�ش وقتل في
المع ��ارك ،والثانية قد يكون ��ون اختفوا في
ظروف الحرب ولم يعثر على جثثهم".
�أم ��ا بخ�صو�ص مل ��ف غلق مراك ��ز االيواء،
ينفي النائب علي ��وي قيام الحكومة باجبار
النازحين على العودة الى مناطقهم اال�صلية
با�ستثناء "بع�ض النازحين الذين ي�سكنون
ف ��ي مناطق بعي ��دة ع ��ن مناطقه ��م اال�صلية
ويرف�ض ��ون العودة رغ ��م ان مدنهم تحررت
وتعي�ش حالة ا�ستقرار".

متهيداً لإعادة
النازحني امل�سيحيني
�إىل بلداتهم

ترميم �سجون نظامية لإخالء معتقالت
تلكيف من الدواع�ش

ملفات الت�سليح والمغيبين
بالمقابل �أكد �سعران الأعاجيبي ،وهو ع�ضو
�آخ ��ر في لجن ��ة الأم ��ن والدف ��اع البرلمانية
ف ��ي ات�ص ��ال هاتفي م ��ع (الم ��دى) ان "فالح
الفيا� ��ض اك ��د ان الحكوم ��ة �ستخ�ص�ص في
موازن ��ة  2020ج ��زءا م ��ن االم ��وال ل�شراء
منظومة رادارات ودفاع جوي".
و�أكد النائب ،ان المنظوم ��ة �سيتم �شرا�ؤها
من عدة دول م ��ن بينها رو�سيا ،فيما قال ان

احلكومة تنفي ا�ستخدام الأرا�ضي
العراقية يف ق�صف من�ش�آت �سعودية

 بغداد /المدى

 بغداد /املدى
مبب ��ادرات ت�ضع ح� � ّد ًا لهذه احل ��رب التي ال
واال�ضط�ل�اع ُ
راب ��ح فيه ��ا ،والت ��ي ال ت�سف ��ر �سوى ع ��ن خ�سائ ��ر ب�شرية
نف ��ى مكتب رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي� ،أم�س الأحد ،عظيمة ،وتدمري البنى التحتية ،واحليويّة".
ا�ستخدام �أرا�ضي العراق ملهاجمة من�ش�آت نفطية �سعودية .وهاجم ��ت طائرات م�س�ي�رة� ،صب ��اح �أم�س ال�سب ��ت� ،أكرب
و�أف ��اد املكتب يف بي ��ان" :ينفي العراق م ��ا تداولته بع�ض من�ش�أة ملعاجلة النفط يف العامل ،والتي تقع يف ال�سعودية،
و�سائ ��ل الإع�ل�ام والتوا�ص ��ل االجتماع ��ي ع ��ن ا�ستخدام وحقل نفط رئي�سا تديره �شركة �أرامكو ال�سعودية ،ما �أدى
ارا�ضي ��ه ملهاجم ��ة من�ش� ��آت نفط ّي ��ة �سعود ّي ��ة بالطائ ��رات �إىل ان ��دالع حريق هائل يف معال ��ج بالغ الأهمية لإمدادات
املُ�س�ّي رّ�رة ،وي�ؤك ��د التزام ��ه الد�ست ��وري مبن ��ع ا�ستخ ��دام الطاق ��ة العاملي ��ة .وبع ��د �ساعات م ��ن الهجوم� ،أعل ��ن �أحد
�أرا�ضي ��ه للعدوان على ج ��واره و�أ�شقائ ��ه و�أ�صدقائه وان املتحدث�ي�ن با�س ��م احلوثي�ي�ن يف اليم ��ن م�س�ؤوليته ��م عن
احلكوم ��ة العراقي ��ة �ستتعام ��ل بحزم �ض ��د كل من يحاول الهجوم�ي�ن ،م�ش�ي�را �إىل ا�ستخ ��دام  10طائ ��رات م�س�ي�رة
انتهاك الد�ستور ،وق ��د �شكلت جلنة من االطراف العراقية ب ��دون طيار .لك ��ن �شبكة �س ��ي �إن �إن الأمريكي ��ة نقلت عن
ذات العالقة ملتابعة املعلومات وامل�ستجدات".
م�ص ��در مُطل ��ع على جمري ��ات التحقيقات لكنه ��ا مل ت�سمه،
و�أ�ضاف" :يدعو الع ��راق جميع الأطراف اىل التوقف عن قول ��ه �إن الهجوم مت بوا�سطة طائ ��رات م�سرية �أقلعت من
الهجم ��ات املُتبادَلة ،والت�سبب بوق ��وع خ�سائر عظيمة يف الع ��راق .و�أ�ضاف امل�س� ��ؤول لل�شبكة الأمريكي ��ة� ،أنه وف ًقا
الأرواح واملن�ش�آت .وت�ؤكد احلكومة العراقية ب�أنها تتابع للمعلومات الأولية ف�إن "طائرات درون م�سلحة �أقلعت من
باهتم ��ام بال ��غ ه ��ذه التط� �وُّرات ،وتت�ضامن م ��ع �أ�شقائها العراق ونف ّذت الهجوم" ،على حد تعبريه.
وتع ��رب عن قلقه ��ا م ��ن ان الت�صعيد واحلل ��ول الع�سكرية ويف مقابل ��ة تليفزيوني ��ة م ��ع "�إم ب ��ي �س ��ي م�ص ��ر" ،قال
تعق ��د الأو�ض ��اع الإن�سان ّي ��ة وال�سيا�سي ��ة ،وته� �دّد امنن ��ا الكات ��ب ال�سعودي حمم ��د ال�ساعد� ،إن الطائ ��رات امل�سرية
إقليمي والدو ّ
يل".
التي ق�صف ��ت من�ش�أتي النفط ،كانت قادمة "�إما من العراق
امل�شرتك والأمن ال ّ
ِّ
وم�ض ��ى البيان" :يج ��دد العراق دعوت ��ه اىل التوجّ ه حلل �أو قط ��ر" .و�أ�ض ��اف ال�ساع ��د �أن الطائ ��رات "يف الغال ��ب
�سلم � ّ�ي يف اليم ��ن ،وحماي ��ة �أرواح املدن ّي�ي�ن ،وحفظ �أمن ج ��اءت م ��ن الع ��راق" ،وحتدث ع ��ن "م�ؤ�ش ��رات �أن بع�ض
البل ��دان ال�شقيق ��ة .ويدع ��و دول الع ��امل ،وال�س ّيم ��ا دول الرع ��اة وبع� ��ض ال�صيادي ��ن ر�ص ��دوا طائ ��رات اخرتق ��ت
املنطق ��ة� ،إىل حتم ��ل م�س�ؤوليته ��ا الإن�ساني ��ة والأخالقية احلدود الكويتية باجتاه ال�سعودية".

تترق ��ب عائ�ل�ات م�سيحي ��ة العودة
�إل ��ى مدنها المح ��ررة �أواخ ��ر العام
الج ��اري ،بع ��د ترحي ��ل عائ�ل�ات
التنظيم ،ونقل ال�سجناء الدواع�ش،
�إلى �سج ��ون نظامية يج ��ري العمل
على ت�أهيلها.
خالل العام الجاري ،ا�ستطاعت قلة
من عائالت المك ��ون الم�سيحي بعد
تعر�ضه ��ا للهجرة الق�سري ��ة على يد
"داع�ش" الإرهابي ،في عام 2014
عند ا�ستيالئه عل ��ى نينوى ،العودة
�إلى مناطقها المحررة رغم افتقارها
للخدمات الأ�سا�سية.
ك�ش ��ف ،با�سم بل ��و ،قائممقام ق�ضاء
تلكي ��ف الواق ��ع �شم ��ال �شرق ��ي
المو�ص ��ل ،ف ��ي ت�صري ��ح خا� ��ص
لـ(�سبوتني ��ك) ع ��ن ع ��دد عائ�ل�ات
المك ��ون الم�سيح ��ي الت ��ي ع ��ادت
�إل ��ى الق�ض ��اء حت ��ى الآن ،قائال "�إن
ع ��دد العائ�ل�ات الت ��ي ع ��ادت �إل ��ى
تلكيف ال يتج ��اوز الـ 50عائلة ،وما
زال ��ت الع ��ودة لي�س ��ت بالم�ست ��وى
المطلوب".
وعل ��ل بل ��و �أ�سب ��اب قل ��ة العائ�ل�ات
العائ ��دة ،في تلكيف ،لأ�سباب كثيرة
و�صفها المت�شعبة ،والمتعددة منها
�سيا�سي ��ة ،و�أمني ��ة ،واقت�صادي ��ة،
ذات جوانب كثي ��رة ،م�شيرا الى ان
العودة ما زالت متعثرة.
وب�ش� ��أن الم�ساع ��ي الت ��ي انطلق ��ت
م ��ن �سيا�سيين بارزين م ��ن المكون
الم�سيح ��ي ،لترحي ��ل عائ�ل�ات
"داع� ��ش" الإرهاب ��ي ،م ��ن مناط ��ق
المك ��ون ،ق ��ال قائممق ��ام ق�ض ��اء
تكليف� ،إن ه ��ذه العائالت موجودة
ف ��ي الق�ضاء ولم يت ��م ترحيلها حتى
الآن.

و�أعل ��ن الإع�ل�ام المرك ��زي للحركة
الديمقراطي ��ة الآ�شوري ��ة ،في بيان
الخمي� ��س� ،أن" :ال�سكرتي ��ر الع ��ام
للحرك ��ة الديمقراطي ��ة الآ�شوري ��ة
رئي� ��س ائت�ل�اف الرافدي ��ن ،النائب
في البرلمان العراق ��ي ،يونادم كنا،
التق ��ى بوزي ��ر العدل ،ف ��اروق �أمين
ال�شواني ،في بغداد".
وخ�ل�ال اللق ��اء ،طال ��ب كن ��ا ،خالل
زيارته ،من ال�شواني� ،إخالء �سجن
ت�سفي ��رات تلكي ��ف ،م ��ن الدواع�ش
حيث تعج بالمئات منهم وترحيلهم
�إل ��ى �سج ��ون نظامي ��ة ،وف ��ي ذات
الوقت �إخ�ل�اء المدينة من عوائلهم،
لإتاحة ظ ��روف �آمنة لأه ��ل المدينة
المهجرين ق�سرا للعودة واال�ستقرار
بعد تطهير المنطقة.
و�أ�ش ��ار كن ��ا �إل ��ى �أن مدين ��ة تلكيف
ق ��د تعر�ض ��ت للتطهي ��ر العرقي ولم
يع ��د  ٪1من �أهله ��ا الأ�صليين �إليها،

وكذلك بلدة باطنايا المجاورة التي
ما زالت مهج ��ورة ب�سبب الأو�ضاع
الأمنية.
و�أ�ض ��اف" :ف ��ي حي ��ن �أن بغدي ��دا
(قرقو� ��ش) المحمي ��ة م ��ن ق ��وات
(وحدات حماية �سهل نينوى) قد عاد
وا�ستقر ما يقرب من ثمانين بالمائة
(  )٪80من �أهلها النازحين".
و�أي�ض ��ا طل ��ب ال�سكرتي ��ر الع ��ام
للحركة الديمقراطية الآ�شورية ،من
وزير العدل ،فت ��ح دائرة كاتب عدل
ف ��ي بل ��دة القو� ��ش لتقدي ��م الخدمة
للمواطني ��ن م ��ن �أهله ��ا ،والبلدات،
والقرى المجاورة.
ونقل بيان الإعالم المركزي للحركة
الديمقراطي ��ة الآ�شوري ��ة ،وزي ��ر
الع ��دل ت�أكي ��ده ب�إن ال ��وزارة ب�صدد
ترمي ��م وت�أهي ��ل� ،سج ��ون نظامية،
و�سينج ��ز الت�أهيل نهاي ��ة هذا العام
عنده ��ا �سيت ��م نق ��ل الدواع� ��ش �إلى

ترت�ش��د ال�سلط��ات ب�سعيها الدائ��م لنفوذ
وهيمن��ة و�سي��ادة القان��ون عل��ى اجلميع
دومنا متيي��ز �أو حماباة �أو تخاتل �أو مترد،
فالدولة �إمرباطورية قوانني حاكمة.

ه ��ذه ال�سجون .الجدي ��ر بالذكر� ،أن
الق ��وات العراقي ��ة ،ح ��ررت ق�ض ��اء
تلكي ��ف ،بالكامل من �سيطرة تنظيم
"داع�ش" الإرهابي ،في  19كانون
الثاني ع ��ام � ،2017ضم ��ن عمليات
"قادمون يا نينوى".
و�أعلن العراق ،في كانون الأول من
ع ��ام  ،2017انت�صاره عل ��ى تنظيم
داع�ش الإرهابي.
ف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر� ،أعلن ��ت وزارة
الهجرة والمهجري ��ن� ،أم�س الأحد،
�إغ�ل�اق مخي ��م للنازحي ��ن جنوب ��ي
المو�صل بعد عودة جميع النازحين
الى مناطقهم اال�صلية في محافظتي
�صالح الدين والأنبار.
وذك ��ر مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة �ش� ��ؤون
الف ��روع ف ��ي ال ��وزارة عل ��ي عبا�س
جهاكير في بي ��ان" :تم �إغالق مخيم
الجدع ��ة ال�ساد� ��س التاب ��ع لناحي ��ة
القي ��ارة جنوب ��ي محافظ ��ة نينوى

بع ��د مغ ��ادرة الدفع ��ة الأخي ��رة من
العوائ ��ل النازحة التي كانت ت�سكن
فيه".
و�أو�ض ��ح ،ان العوائ ��ل النازح ��ة
ع ��ادت �إلى مناطق �سكناهم الأ�صلية
بعد ان ق�ض ��وا قرابة �أربع ��ة �أعوام
في المخيم.
و�أ�ض ��اف ،انه "بع ��د انتهاء الغر�ض
الأ�سا�س ��ي م ��ن �إن�شاء ه ��ذا المخيم
وع ��ودة جمي ��ع اال�س ��ر النازح ��ة
ال ��ى مناط ��ق �سكناه ��م اال�صلية في
محافظت ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن والأنبار
تم اغالق مخي ��م الجدع ��ة ال�ساد�س
ر�سمي ًا".
ولف ��ت جهاكي ��ر ال ��ى ان "محافظ ��ة
نينوى ما تزال تحت�ضن  13مخيما
للنازحين".
و�أ�ش ��ار جهاكي ��ر ال ��ى ان "مخيم ��ي
النم ��رود والجدع ��ة ال�ساد� ��س ت ��م
غلقهما ر�سميا ،ا�ضافة الى ان مخيم
الحاج عل ��ي �أو�شك على االغالق في
االي ��ام القليل ��ة القادم ��ة بع ��د عودة
الكثير من اال�سر النازحة الى اماكن
�سكناه ��ا اال�صلية ،ال ��ى جانب دمج
مخيم حم ��ام العليل االول مع مخيم
حمام العليل الثاني لقلة �ساكنيه".
وال يزال ع�شرات الآالف من نازحي
المحافظ ��ات الت ��ي احتله ��ا تنظي ��م
داع� ��ش الإرهاب ��ي ،ف ��ي المخيم ��ات
والمواق ��ع غي ��ر النظامي ��ة فيم ��ا
يحتاج العائدون �إل ��ى مناطقهم �إلى
الإغاثة والم�ساعدة.
ويتواج ��د �أغل ��ب النازحي ��ن ف ��ي
مخيم ��ات موج ��ودة داخ ��ل الحدود
الإداري ��ة لمحافظ ��ة نين ��وى ،حيث
نزحوا م ��ن مناطقه ��م المختلفة �إثر
المع ��ارك بي ��ن الق ��وات الحكومي ��ة
وم�سلح ��ي داع� ��ش ،قب ��ل �أكث ��ر من
عام.

محليات
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قناطر

 طالب عبد العزيز

م�����ع �أ�����س����ع����د ال�����ع�����ي�����داين يف رف�������ع ال�����ت�����ج�����اوزات
ذات يوم� ،س�ألت �أحدَ هم
�أن ي�صف يل �صدام
ح�سني  -وهو معروف
بقربه منه -ف�أجابني
ب�أنه :فار�س و�شهم !!
كان مفهوم الفرو�سية
عند �صاحبي ملتب�س
بو�ضوح ،وحني بينت
له بع�ض ًا من قيم
ومعاين الفرو�سية ،مل
يوافقني الر�أي.

يخل� � ُ�ص � ُّأي مراقب للو�ضع العراقي العام منذ
ت�أ�سي� ��س الدول ��ة اىل الي ��وم اىل جمل ��ة نق ��اط،
تك�شف يف جمملها حقيق ��ة وجوهر ال�شخ�صية
أن�صب نف�سي باحث� � ًا اجتماعي ًا،
العراقي ��ة ،وال � ّ
لكنني� ،أجدها �شخ�صية �صعب ًة جد ًا ،ولو �أتيحت
لباح ��ث متخ�ص�ص فر�ص القول مبا يجب ،لزاد
يف و�صف ��ه مبا ُيحرجنا جميع� � ًا ،ولتك�شفت لنا
ع ��ن �أوج ��ه عدي ��دة ،لي�س بينه ��ا ما نحم ��ده �إال
القلي ��ل ،ويف البحث ه ��ذا� ،سن�ستح�ضر خطب
ال ��والة والأم ��راء والقادة ،الذي ��ن تعاقبوا على
واليته ،من ��ذ الإمام علي بن �أبي طالب وما قاله
يف بع� ��ض خطبه ،وما قاله الإمام احل�سني يوم
عا�ش ��وراء ومرور ًا بزياد بن �أبيه واحلجاج بن
يو�سف واملل ��ك في�صل الأول اىل �صدام ح�سني،
وه ��و تاريخ حاف ��ل بال�صور الت ��ي تقف بنا يف

جممله ��ا عل ��ى ال�شخ�صي ��ة اال�ستثنائي ��ة ،غ�ي�ر
حممودة ال�صفات هذه.
وهن ��ا ،ال نتحدث ع ��ن اجلميع بكل تاكيد� ،إمنا
الغلبة التي تقع �ضمن الو�صف ذاك .ولعل �أبرز
م ��ا مي ّيزه ��ا ه ��و انته ��از الفر� ��ص وا�ستثمارها
ل�صاحله ��ا ،دومن ��ا وازع م ��ن �أخ�ل�اق �أو قي ��م،
وع ��دم احرتامها ومراعاته ��ا للقوانني وحقوق
الآخري ��ن ،و�إال ما معنى ا�ستغ�ل�ال كل �أ�صحاب
املحال التجارية يف الب�ص ��رة ،ودون ا�ستثناء،
للف�سح ��ة املتاح ��ة �أم ��ام حماله ��م ومتجاره ��م؟
وم�ضايق ��ة امل ��ارة واملتب�ضعني ،والوي ��ل لك �إن
حاججته �أو طالبت ��ه بالرجوع اىل عمق حمله،
ولع ��ل �أول كلم ��ة �سيقوله ��ا ل ��ك وم ��ن �أنت لكي
حتا�سبن ��ي؟ وهو املتنفع م ��ن �ضعف احلكومة،
وم ��ا �شاهدن ��اه يف ق�ضي ��ة �أ�س ��ر اجلن ��دي

وزارة املوارد املائية
�شركة العراق العامة لتنفيذ م�شاريع الري
الق�سم القانوين

�إع������ل�����ان������������ات
+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إعـــــــــــالن

قدم املواطن (اكرم حوران صالح) دعوى
قضائية تس��جيل لقبه (احلياني) بدال ً
م��ن (فراغ) فم��ن لديه ح��ق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل عشرة
أيام وبعكسه سيتم النظر في طلبه
وفق احكام املادة  24من قانون البطاقة
املوحدة رقم  3لسنة .2016
ء /اللواء احلقوقي
ن�ش�أت ابراهيم اخلفاجي
مدير اجلن�سية العام

فقدان هوية

فقدت من��ي الهوية الصادرة
م��ن وزارة النق��ل  /مدير عام
الشركة العامة للنقل البري
في وزارة النقل باسم السيد
عماد عبد الرزاق االسدي يرجى
ممن يعثر عليها تسليمها الى
جهة االصدار.
مع التقدير

بال�سم ��اوة خ�ي�ر دليل على عدم �شع ��وره بقيمة
الوط ��ن واجلي�ش والقان ��ون والأمن املجتمعي
وال�سالم العام.
هل العراق ��ي �شجاع؟ �سيهب املئ ��ات للدفاع عن
ال�س�ؤال هذا ،و�سينالني املئات منهم ب�أجوبتهم
الت ��ي تخل� ��ص اىل ما معن ��اه :وهل لدي ��ك �أدنى
�أ�ش ��ك يف �شجاعت ��ه؟ �آنئ ��ذ� ،سيك ��ون تعرفين ��ا
لل�شجاع ��ة �شيئ� � ًا �آخ ��ر ،فيم ��ا �ستذه ��ب جمي ��ع
الأجوب ��ة اىل الدف ��اع واملفاخ ��رة وا�ستعرا�ض
البط ��والت والغو� ��ص يف التاري ��خ ،وا�ست�ل�ال
الأمثل ��ة من ثورة الع�شرين  ..الخ  .هل يو�صف
الذي ي�ستهرت بالقوانني بال�شجاعة؟ يف �أعتقاد
جمه ��ور النا�س �ستكون الإجاب ��ة  :نعم .مفهوم
ال�شجاع ��ة عن ��د العراقيني ملتب�س ج ��د ًا ،فهم ال
يع ّرف ��ون ال�شجاع ��ة مبا يج ��ب �أن يك ��ون عليه

ال�شج ��اع م ��ن �صف ��ات .كل قاتل لديه ��م �شجاع،
وكل متطاول على الآخرين ،باط�ش بهم �شجاع
�أي�ض ًا.
ذات ي ��وم� ،س�أل ��ت �أح َده ��م �أن ي�صف يل �صدام
ح�س�ي�ن  -وهو مع ��روف بقربه من ��ه -ف�أجابني
ب�أن ��ه :فار�س و�شه ��م !! كان مفه ��وم الفرو�سية
عن ��د �صاحبي ملتب�س بو�ضوح ،وحني بينت له
بع�ض ًا من قي ��م ومعاين الفرو�سية ،مل يوافقني
ال ��ر�أي .ال�شجاع ��ة والبطول ��ة والفرو�سي ��ة
واملروءة ومعه ��ا ال�صفات الو�ضيعة الأخرى،
والت ��ي تق ��ف بال�ض ��د م ��ن مع ��اين النب ��ل هذه،
ملتب�س ��ة �أي�ض� � ًا يف ال�شخ�صي ��ة العراقي ��ة.
احل�ض ��ري ،املتمدن :جبان وخني ��ث من وجهة
نظ ��ر ابن الع�ش�ي�رة املنفلتة ،امل�سلح ��ة ،النافذة
ب�سب ��ب �ضع ��ف الدول ��ة� ،أما املوظ ��ف املحرتم،

عفي ��ف الي ��د ،طاهر الل�س ��ان فعر�ض ��ة للتجاوز
م ��ن قب ��ل �أي مراجع حمت � ٍ�م بح ��زب �أو ع�شرية
وهكذا.
وم ��ع �أن حماف ��ظ الب�صرة �أ�سع ��د العيداين ما
زال م�صر ًا على رفع التجاوزات على الأرا�ضي
احلكومي ��ة ،وا�سرتداد هيب ��ة الدولة ،ويحظى
مبنا�صرة مئ ��ات الآالف من الب�صري�ي�ن� ،إال �أنَّ
�آالف املتجاوزي ��ن ي ��رون في ��ه ظامل� � ًا ،ال يخاف
الل ��ه ،وه ��و ي�ضايقه ��م يف لقم ��ة عي�شهم ،وغري
ذلك ،ولن جند فيهم من وقف ،متحرر ًا من �سوء
طويت ��ه ،قائ ًال :نع ��م ،نحن متج ��اوزون ،ومنذ
أرا�ض هي لي�ست لنا ،وقد �ساهمنا
�سنوات على � ٍ
بت�شوي ��ه املدينة مبا يكفي ،ل ��ذا �آن الأوان لكي
نرفع التج ��اوزات ،ونعيد ترتيب بن ��اء املدينة
على وفق القانون واحرتام حقوق الآخرين.

بغداد  /العامرية  /تقاطع العمل ال�شعبي
بدالة 07800113003 :
http: //www.mowr.gov.iq
Email: iqcirp@mowr.gov.iq

م � /إعالن مناق�صة رقم ( )2ل�سنة 2019

تعلن ش��ركة العراق العامة لتنفيذ مش��اريع الري عن إعالن مناقصة جتهيز صفائح معدنية  sheet pilesملشروع
تطوير شط احللة داخل مدينة احللة وباملواصفات املدرجة أدناه:
نوع  Larssen 606وبطول ( )12mلكل قطعة وتكون ناجحة بالفحص اخملتبري ومن منشأ أوربي وبكمية )( 25080 m2
واصلة الى املوقع في محافظة بابل داخل مدينة احللة ومكدسة في موقع التكديس بشكل نظامي.
فعلى الراغبني باالشتراك فيها من الشركات املصنعة ومدرائها االقليميني حصرا ً مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدم العطاء في حال احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ(ش��ركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع
الري  /الطابق الثاني  /ش��عبة العقود) (خالل أوقات الدوام الرس��مي من الس��اعة  8:00ص لغاية  2:00م  ،أو على
البريد االلكتروني ( )igcirp@yahoo.comو (. )igcirp@mowr.gov.iq
 -2للحصول على مس��تندات وشروط املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )250000دينار مائتان وخمسون ألف دينار عراقي
غي��ر قابلة للرد وتقدم العروض بظرفني مغلقني يدون على كل منها اس��م ورقم املناقصة العرض الفني ويحتوي
عل��ى املواصف��ات الفنية مع وج��وب توقيع صاحب العطاء عل��ى جميع صفحاته والعرض التج��اري يحتوي على
التأمينات األولية (خطاب ضمان) صادر من مصرف معتمد وبنس��بة ( )%1من الكلفة التخمينية نافذ (طيلة مدة
نفاذ العطاء مضاف إليه  28يوم) ومعنون الى ش��ركة العراق العامة لتنفيذ مش��اريع الري يذكر فيه اس��م ورقم
املناقصة وقابل للتمديد.
 -3متطلبات التأهيل املطلوبة مبوجب املتطلبات املالية والفنية والقانونية املرفقة طياً.
 -4يت��م تس��ليم العطاء ال��ى العنوان اآلتي (بغداد – العامرية – تقاطع العمل الش��عبي – ش��ركة العراق العامة
لتنفيذ مش��اريع ال��ري – الطابق الثاني – س��كرتير جلنة فتح العط��اءات) في موعد أقصاه ي��وم الثالثاء املصادف
( . )2019/10/8العط��اءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدم��ي العطاءات أو ممثليهم
الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري – الطابق الثاني).
 -5س��يكون موعد االجابة على إستفس��ارات مقدمي العطاءات (املؤمتر) يوم الثالثاء املصادف  2019/10/1الساعة
( )12:00ظهراً.
 -6تكون االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 -7وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة أشهر من تاريخ غلق املناقصة.
 -8ان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املستوفية للمواصفات الفنية املطلوبة.
 -9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن.
على مقدم العطاء تقدمي عطائه ضمن الوثائق القياسية وااللتزام مبا يلي:
 -1مالحظة الوثائق وااللتزام بها.
 -2االلتزام بتقدمي عطائه وفق ما هو مطلوب ضمن الوثائق القياسية املدرجة في أدناه:
أ -ورقة بيانات العطاء.
ب -معايير التقييم واملفاصلة.
ت -استمارة العطاء.
ث -املواصفات الفنية وجدول الكميات.
ح -الشروط اخلاصة بالعقد.

ء /املدير العام

“The Food and Agriculture Organization of the United Nations in Iraq (FAO) has issued a tender No. 2019/FNIRQ/
FNIRQ/102874 for procurement of 800MT of DAP fertilizer with delivery to Diyala Governorate. The tender will
close on 24 /09 / 19 The tender is published in the United Nations Global Marketplace (UNGM) and can be
accessed at following web link: https://www.ungm.org/Public/Notice/96281
The UNGM is a common procurement portal of the United Nations system acts as a single window, through
which potential suppliers may register with FAO and other UN organizations. The UNGM therefore provides
an excellent springboard to introduce your products and services to FAO and many UN organizations by
only completing one registration form.
The registration with UNGM (https://www.ungm.org/Vendor/Registration) is a mandatory requirement in
order to participate in FAO tenders. Please visit www.ungm.org for more information on how to register your
company in UNGM.
Detailed instructions on how to access FAO specific tender(s) documents and submit your bid through UNGM
will be attached to each individual tender notice and can be downloaded from your UNGM Tender Management
”page by clicking on the “View Synopsis” button under the “Tender” tab.
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النا�شئون ّ
يد�شنون ت�صفيات بي�شكيك من بوابة الإمارات

 ال����ع����م����دة ي���ن���ه���ي م���ع�������س���ك���ر �أزم������ي������ت ب����ج����اه����زي����ة ت����ام����ة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب
 بغداد  /حيدر مدلول

و�ص ��ل وفد منتخ ��ب النا�شئني لك ��رة القدم
�أم�س الأحد اىل العا�صمة القريغيز�ستانية
بي�شكيك قادم ًا من مدينة �أ�سطنبول الرتكية
للم�شاركة يف الت�صفيات التمهيدية امل�ؤهلة
اىل بطولة ك�أ�س �آ�سيا 2020حتت  16عام ًا
حل�س ��اب املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة الت ��ي ت�ضم
اىل جانب ��ه منتخب ��ات الإم ��ارات ولبن ��ان
وقريغيز�ست ��ان البل ��د املنظ ��م الت ��ي �ستقام
هناك خالل الف�ت�رة من الثامن ع�شر ولغاية
الثاين والع�شرين من �شهر �أيلول اجلاري.
و�أنهى لي ��وث الرافدي ��ن مع�سك ��ر ًا تدريبي ًا
�أخ�ي�ر ًا �أقي ��م لهم يف مدين ��ة �أزميت الرتكية
�أ �ستم ��ر

مل ��دة ثماني ��ة �أي ��ام حتت قي ��ادة املالك
التدريبي املكون من عم ��اد حممد مدرب ًا
و�أحم ��د وايل وح�س ��ان ترك ��ي مدرب�ي�ن
م�ساعدي ��ن وه�ش ��ام عل ��ي مدرب� � ًا حلرا� ��س
املرمى �ضم ��ن الربنام ��ج الفني الذي
مت و�ضع ��ه باالتف ��اق م ��ع جلنة
املنتخب ��ات الوطني ��ة يف
احت ��اد ك ��رة الق ��دم
م ��ن �أجل

الت�أقل ��م على �أج ��واء مناف�س ��ات الت�صفيات
الت ��ي تت�شاب ��ه م ��ا ب�ي�ن العا�صم ��ة
القريغيز�ستاني ��ة بي�شكي ��ك ومدينة �أزميت
م ��ن ناحي ��ة انخفا� ��ض درجة احل ��رارة يف
ه ��ذه الفرتة م ��ن ال�سن ��ة اىل جان ��ب زيادة
مع ��دل درجة اللياقة البدنية والفنية جلميع
الالعب�ي�ن الذي ��ن مت اختياره ��م يف القائمة
النهائي ��ة املكونة من  23العب� � ًا ورفع معدل
جاهزيته ��م الكاملة ف�ض ًال
ع ��ن معاجل ��ة نق ��اط
اخلل ��ل وال�ضع ��ف
الت ��ي ظه ��رت يف
املب ��اراة التجريبية
فاز فيها على فريق
الوحي ��دة الت ��ي
�شب ��اب كورفا �سب ��ور بنتيج ��ة ( )2-3على
ملعب كن ��زة على هام�ش املع�سك ��ر من �أجل
عدم تكرارها يف املناف�سات الر�سمية .
و�ستكون ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف
ظه�ي�رة بعد غد االربعاء بتوقيت العا�صمة
بغ ��داد موع ��د ًا للديربي اخلليج ��ي امللتهب
ال ��ذي �سيج ��ري ب�ي�ن منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن
لك ��رة الق ��دم و�شقيق ��ه املنتخ ��ب الإماراتي
لك ��رة القدم على ملعب دول�ي�ن عمر زاكوف

بالعا�صم ��ة القريغيز�ستاني ��ة بي�شكي ��ك يف
افتت ��اح اجلولة الأوىل من دور املجموعات
للت�صفي ��ات االولي ��ة امل�ؤهل ��ة لبطول ��ة
ك�أ� ��س ا�سي ��ا  2020حت ��ت  16عام ��ا �ضم ��ن
املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة ملنطقة غ ��رب وو�سط
وجن ��وب الق ��ارة حي ��ث �ستك ��ون نتيجته ��ا
يف غاي ��ة الأهمية ل ��كال املنتخبني ال�شقيقني
و�ستعطيهم ��ا دفعة معنوية كبرية نحو رفع
�أ�سه ��م حظوظهم ��ا يف التفك�ي�ر باال�ستمرار
يف املبارات�ي�ن املقبلتني لهما �أم ًال يف انتزاع
بطاق ��ة الت�أه ��ل الوحي ��دة اىل النهائي ��ات
القاري ��ة يف ظ ��ل تواجد حظ ��وظ مت�ساوية
جلميع املنتخبات طمع ًا يف نيلها يف النهاية
عل ��ى �ض ��وء التح�ض�ي�رات املبك ��رة الت ��ي
و�ضعته ��ا له ��ا من قب ��ل احتاداته ��ا الوطنية
بع ��د �سحب القرعة التي ج ��رت يوم التا�سع
م ��ن �شه ��ر مت ��وز املا�ض ��ي يف مق ��ر االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة القدم بالعا�صم ��ة املاليزية
كواالملبور.
ويح ��ل منتخ ��ب لبن ��ان للنا�شئ�ي�ن لك ��رة
الق ��دم �ضيف� � ًا ثقي ًال عل ��ى م�ضيف ��ه املنتخب
القريغيز�ست ��اين يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ظهر
يوم االربعاء املقب ��ل على ملعب دولني عمر

زاك ��وف يف خت ��ام اجلول ��ة الأوىل من دور
املجموع ��ات فيم ��ا �سيك ��ون ي ��وم اخلمي�س
املقبل يوم راحة جلميع املنتخبات امل�شاركة
يعقب ��ه يف الي ��وم الت ��ايل �إج ��راء مباراتني
�ضمن اجلولة الثانية االوىل جتمع منتخب
النا�شئ�ي�ن م ��ع �شقيق ��ه املنتخ ��ب اللبن ��اين
لك ��رة الق ��دم يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة
والن�صف ظهر ًا على امللع ��ب نف�سه و�ستقام
املب ��اراة الثاني ��ة يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ظهر ًا
بني املنتخبني االماراتي والقريغيز�ستاين
و�سيكون ي ��وم ال�سبت املقبل يوم راحة يف
حني �ستجري اجلولة الثالثة واالخرية يوم
االح ��د املقب ��ل امل�صادف الث ��اين والع�شرين
من �شهر �أيلول اجلاري ويلتقي يف ال�ساعة
احلادي ��ة ع�ش ��رة والن�ص ��ف ظه ��را بتوقيت
بغ ��داد املنتخب�ي�ن اللبن ��اين واالمارات ��ي
يف املب ��اراة االوىل تليه ��ا املب ��اراة الثاني ��ة
يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ظهرا الت ��ي يلعب فيها
منتخ ��ب النا�شئني لكرة القدم �أمام املنتخب
القريغيز�ست ��اين حي ��ث �سيت ��م الك�شف عن
هوي ��ة املنتخ ��ب �صاح ��ب املرك ��ز االول يف
ترتي ��ب املجموعة ال�ساد�س ��ة الذي �سيحجز
تذكرة العبور اىل بطولة ك�أ�س ا�سيا 2020
حت ��ت  16عام ًا اىل جان ��ب �أول املجموعات
الع�ش ��رة االخ ��رى و�أف�ضل �أرب ��ع منتخبات
حتتل املركز الثاين يف الت�صفيات ومنتخب
البلد �صاحب ال�ضياف ��ة الذي �سيتم الك�شف
عنه يف وقت الحق من قبل املكتب التنفيذي
لالحت ��اد الآ�سيوي لكرة القدم يف االجتماع
املقب ��ل ال ��ذي �سيعق ��ده خالل �شه ��ر ت�شرين
الث ��اين الق ��ادم ويف حال ��ة ح�ص ��ول البل ��د
امل�ضيف يف بطاق ��ة الت�أهل املبا�شر من دور
املجموع ��ات ف�أن البطاق ��ة الأخرية �ستكون
من ح�صة �صاحب �أف�ضل مركز خام�س فيها
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن الت�صفي ��ات امل�ؤهل ��ة
لبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا  2020حت ��ت  16عام ًا
�سي�ش ��ارك فيه ��ا  47منتخب� � ًا بواق ��ع 25
ملنطق ��ة الغ ��رب والو�س ��ط واجلن ��وب مت
توزيعها على �ست جمموعات و 22منتخب ًا
ملنطق ��ة ال�ش ��رق و�آ�سي ��ان مت توزيعها على
خم�سة جمموعات ح�سب القرعة التي جرت
ي ��وم التا�سع من �شهر متوز املا�ضي يف مقر
االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة الق ��دم بالعا�صمة
املاليزية كواالملبور ..

الفيفا ي�سحب قرعة مونديال الأندية في زيوريخ
 بغداد  /املدى

موقعه الر�سم ��ي� :إن املهاجم االنكليزي
ال�سابق لكرة القدم مايكل �أوين �سيحدد
بالقرع ��ة م�ص�ي�ر �أبط ��ال ق ��ارات العامل
ال�س ��ت بالإ�ضاف ��ة اىل فري ��ق ال�سد بطل
دوري جنوم قطر للمو�سم املا�ضي.
وق ��ال ماي ��كل �أوي ��ن �إن هن ��اك الكث�ي�ر
من الإث ��ارة قبيل انط�ل�اق بطولة ك�أ�س
الع ��امل لالندي ��ة م ��ن جان ��ب م�شجع ��ي
فري ��ق ليفربول االنكليزي بالطبع لأنهم
ي�أمل ��ون �أن يتمك ��ن فريقه ��م م ��ن الفوز
بهذه الك�أ�س الغالية للمرة الأوىل.

و�أ�ضاف �أن �إقامة البطولة يف العا�صمة
القطرية الدوح ��ة تعني الكثري بالن�سبة
للف ��رق االخرى �أي�ضا النه ��ا واجهة كرة
الق ��دم عل ��ى م�ستوى الأندي ��ة و�ستكون
م�سرح ًا لك�أ�س العامل  2022يف غ�ضون
ث�ل�اث �سن ��وات م ��ن الآن وكل الع ��ب
�سي�ش ��ارك يف البطول ��ة يتمن ��ى خط ��ف
الأ�ضواء وي�سعدين �أن �أ�ساهم يف ر�سم
الطريق اىل النهائي.
وك�ش ��ف االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة القدم
(الفيفا) عن الفرق التي �ستدخل القرعة

وهي كل م ��ن ال�سد القط ��ري وليفربول
االنكلي ��زي بط ��ل دوري �أبط ��ال �أوروبا
وهاينجه�ي�ن �سب ��ورت بط ��ل دوري
�أوقيانو�سي ��ا ومونت ��اري بط ��ل دوري
�أمريكا ال�شمالية والو�سطى والكاريبي
والرتج ��ي الريا�ض ��ي التون�س ��ي بط ��ل
دوري �أبط ��ال �أفريقي ��ا باال�ضاف ��ة اىل
الفائز ب ��دوري �أبطال �آ�سيا  2019الذي
�سيت ��م التع ��رف عليه من خ�ل�ال جولتي
الذه ��اب والإي ��اب للمب ��اراة النهائي ��ة
اللتني �ستجريان يومي التا�سع والرابع

م�ستحقات �صالح و�أ�سامة و�شاكر تهدد امليناء !

رؤية فنية

�أعلن االحتاد الدويل لكرة القدم ر�سمي ًا
�إجراء قرعة ك�أ� ��س العامل للأندية اليوم
االثن�ي�ن يف مق ��ره مبدين ��ة زيوري ��خ
ال�سوي�سري ��ة مب�شارك ��ة جن ��م الك ��رة
االنكليزي ��ة ال�ساب ��ق ماي ��كل �أوين التي
�ستق ��ام بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة
خ�ل�ال الفرتة م ��ن  21-11كانون الأول
املقبل.
وذكر االحتاد ال ��دويل لكرة القدم على

 بغداد  /املدى
بات ��ت م�س�ألة م�شارك ��ة الفري ��ق الأول لكرة
الق ��دم يف ن ��ادي املين ��اء الريا�ض ��ي بدوري
الكرة املمتاز للمو�سم  2020-2019مهددة
يف حال ��ة ع ��دم ت�سديده ��ا الدي ��ون املالي ��ة
املرتتب ��ة بذمته ��ا ل�صالح عدد م ��ن الالعبني
واملدرب�ي�ن ال�سابقني الذين تقدموا ب�شكوى
ر�سمية لدى االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم .
و�سيك ��ون الي ��وم الأثن�ي�ن �آخ ��ر موع ��د مت
�أعطائه من قبل االحتاد اال�سيوي لكرة القدم
الدارة ن ��ادي املين ��اء الريا�ض ��ي لت�سديد ما
بذمتها من ديون مالية لالعبي الفريق االول
لكرة القدم ال�سابق�ي�ن (�أ�سامة علي و�صالح
�سدير ) وامل ��درب ال�سابق ناظم �شاكر التي
مبوجبه ��ا �سيح�صل عل ��ى الرخ�صة املحلية

ح�س ��ب ال�ضواب ��ط والتعليم ��ات للمعاي�ي�ر
من قبل جلن ��ة الرتاخي�ص القارية وت�ضمن
امل�شارك ��ة ل ��ه يف مناف�س ��ات املو�سم اجلديد
م ��ن دوري الك ��رة املمت ��از املق ��رر انطالق ��ه
بعد غد الأربعاء الت ��ي �سيواجه فيها �ضيفه
فري ��ق زاخو القادم م ��ن حمافظة دهوك يف
�إقليم كرد�ستان على ملعب الفيحاء باملدينة
الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة .
و�سيتعر� ��ض جمل� ��س �إدارة احت ��اد ك ��رة
القدم اىل عقوبات م�ش ��ددة وغرامات مالية
ت�ص ��ل اىل � 300أل ��ف دوالر من قبل االحتاد
الآ�سي ��وي لكرة القدم ومنع م�شاركة فريقي
ال�شرط ��ة والزوراء يف الن�سخ ��ة املقبلة من
دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم التي �ستنطلق
بداي ��ة �شب ��اط  2020يف حال ��ة �سماح ��ه
مل�شارك ��ة امليناء يف املو�سم الكروي اجلديد

دون ت�سدي ��د امل�ستحقاق ��ات املالية املرتتبة
بذمة �أدارة ناديه يف موا�سم �سابقة .
اجلدير بالذكر ان جلنة امل�سابقات املركزية
يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم ق ��د �سمح ��ت ملمث ��ل
فريق املين ��اء بامل�شارك ��ة يف امل�ؤمتر الفني
لدوري الك ��رة املمتاز الذي �أقي ��م على قاعة
االجتماعات يف مقر االحتاد الكائن بالقرب
م ��ن جمم ��ع ال�شع ��ب ال ��دويل يف العا�صمة
بغ ��داد يوم الثامن والع�شري ��ن من �شهر �آب
املا�ضي ومت على هام�شه �سحب قرعة الدور
الأول م ��ن مرحلة الذه ��اب التي �أ�سفرت عن
مواجه ��ة املين ��اء عل ��ى ملعب ��ه يف حمافظة
الب�ص ��رة لفريق زاخ ��و العائد من جديد اىل
دوري اال�ضواء بع ��د حلوله و�صيفا حلامل
لق ��ب دوري الدرج ��ة الأوىل لك ��رة الق ��دم
باملو�سم . 2019-2018

�إعــــــالن
إل��ى الس��يد عم��ار غ��زوان يا�س�ين املرفق��ة
صورت��ه ،يرجى حض��ورك الى مقر مؤسس��ة املدى
لإلع�لام والثقافة والفن��ون الكمال اجراءات ب��راءة الذمة املتعلقة
بكم ،وبعكسه ستتخد إدارة املؤسسة إجراءات قانونية بحقكم

والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
املقب ��ل والفائ ��ز بك�أ� ��س ليربتادوري�س
الذي �سيت ��م التعرف عليه بع ��د املباراة
النهائي ��ة الت ��ي �ستق ��ام ي ��وم الثال ��ث
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
املقبل.
و�سيق ��وم الفيفا باالع�ل�ان عن املالعب
الت ��ي �ست�ضي ��ف البطول ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن
مواعيد انطالق املباري ��ات واملعلومات
اخلا�ص ��ة ببي ��ع التذاك ��ر عل ��ى موقع ��ه
الر�سمي.

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

الفهد حامي الأ�سود
بداي ��ة �أكرث م ��ن رائعة ت�ستحق الإ�ش ��ادة والتقدير تل ��ك التي ظهر
عليه ��ا ديرب ��ي ك�أ� ��س ال�سوب ��ر ب�ي�ن ال ��زوراء وال�شرط ��ة تنظيم� � ًا
وح�ضور ًا و�أدا ًء متكافئ ًا ت�سابق فيه الالعبون ال�ستعرا�ض �أق�صى
عال كان بالت�أكيد حمط
م ��ا يختزنوه من مهارات فنية وجهد بدين ٍ
ر�ص ��د ومتابعة كاتانيت�ش وطاقم ��ه امل�ساعد من �أجل الوقوف على
جاهزي ��ة وق ��درات بع� ��ض العنا�صر التي ميك ��ن �أن ت�ش ��كل خيار ًا
�أف�ض ��ل يف تعزي ��ز �صف ��وف الأ�س ��ود يف ا�ستحقاقهم الق ��ادم و�سد
الثغرات التي ظهرت من خالل مباراة البحرين.
دون �ش ��ك� ،إن املب ��اراة �س ّلط ��ت ال�ضوء عل ��ى قيمة وت�أث�ي�ر الذكاء
امليداين والقيادة واخلربة املرتاكمة يف تع�ضيد �أداء الفريق وهو
م ��ا جت�س ��د يف الدور ال ��ذي لعبه ك ��رار جا�سم مع فريق ��ه القيثارة
وم�ساهمت ��ه يف �إحراز ك�أ�س ال�سوبر برغ ��م انه ميثل �آخر ما تبقى
م ��ن جيل  2007و�أج ��زم �إنه ما يزال يحمل الكثري من حلول ميكن
�أن ت�سه ��م يف تفعيل وا�ستقرار منطقة العمليات للمنتخب الوطني
ومينح زمالءه الالعبني ثقة �أكرب.
وح�ي�ن ن�ستعر� ��ض الفر� ��ص الت ��ي منحته ��ا املب ��اراة �أم ��ام الكادر
التدريب ��ي ف�إنن ��ا �سنق ��ف �أمام �أك�ب�ر مع�ضلة تواج ��ه �أداء املنتخب
الوطن ��ي وه ��و اهتزاز الثق ��ة مبركز حرا�سة املرم ��ى وت�سببت يف
الكثري من االخفاقات بعد �أن حتدّدت اخليارات طوال فرتة طويلة
با�سم ��اء معينة و�أغفلت العديد من الطاق ��ات كان �أبرزها احلار�س
املت�ألق فهد طالب بح�ضوره الذهني ور�شاقته وردة فعله ال�سريعة
ميك ��ن �أن ي�ش ّكل �أح ��د احللول لتلك املع�ضلة وخا�ص ��ة �إنه منذ رفع
العقوب ��ة عنه يقدم �أدا ًء الفت ًا وبنف�س الوق ��ت لديه اخلربة الكافية
لزجّ ��ه يف املباريات املهم ��ة دون اعتماد الت ��درج الزمني الكت�ساب
الثقة بالنف�س يف املباريات الدولية.
الفه ��د طال ��ب تنق ��ل بني الأندي ��ة الكب�ي�رة وكان �أمين� � ًا يف حرا�سة
ال�شباك ،لكنه كح ��ال الكثري من الالعبني ممن ابتعدت عنهم عيون
الر�صد الثاقبة لأ�سباب خمتلفة مل ي�أخذ فر�صته لإثبات �أحقيته يف
�أن يك ��ون �أحد املدافعني عن عري ��ن الأ�سود وهو م�ؤ�شر �سلبي �ضد
الكوادر التدريبية املتعاقبة و�أي�ض ًا اللجنة الفنية يف االحتاد التي
م ��ن املفرت�ض �أن تبادر اىل تقيي ��م دوري جلميع الالعبني وخا�صة
للمراك ��ز التي يع ��اين منها املنتخ ��ب ثم تطرح اخلي ��ارات وتوجه
�أنظار املدرب �إليهم الختيار الأف�ضل.
�أم ��ا الأم ��ر الآخر الأكرث �أهمي ��ة هو �أن مركز حرا�س ��ة املرمى الذي
مل ي�شه ��د �أي مل�س ��ات تطور منذ تويل م ��درب احلرا�س ال�سلوفيني
املهم ��ة ومل ينجح يف معاجل ��ة الأخطاء الفادحة الت ��ي تكررت من
قبل احلرا�س الأ�سا�سيني بل العك�س �إن هناك تراجع ًا كبري ًا ويبدو
�أنه ح�صر اهتمامه بذات االختيار دون �أن يتجر�أ يف الزج بعنا�صر
�أخ ��رى �إما ب�سبب عدم امتالك ��ه الر�ؤية الفنية ال�صحيحة والقدرة
على التغيري �أو �إنه بعيد عن متابعة الدوري وال ميتلك �أي معلومة
بهذا اخل�صو�ص وبكلتا احلالتني ف� ��إن امل�شكلة �ستبقى قائمة طاملا
�أن هن ��اك تغا�ضي� � ًا ع ��ن �إدراك �أهمية التحرك �سريع ��ا لتقييم �أداءه
واتخاذ القرار ب�إقالته وتكليف �أحد مدربي حرا�س املرمى املحليني
ب ��د ًال عنه وخا�صة �أن هناك خزين ًا كبري ًا من الكفاءات املحلية التي
اثبتت قدرتها على اكت�شاف وتطوير حرا�س املرمى.
باخت�ص ��ار ..عملي� � ًا ف� ��إن فه ��د طال ��ب يب ��دو الآن �أك�ث�ر جاهزي ��ة
ال�ستعرا� ��ض قدرات ��ه يف حماي ��ة عرين الأ�س ��ود وخا�صة يف وقت
نحن يف حاج ��ة ما�سة لإعادة ترميم اخلط ��وط الدفاعية للمنتخب
الت ��ي �أخذت تفق ��د الثقة مبرك ��ز الدف ��اع الأخري املتمث ��ل بحرا�سة
املرم ��ى طاملا �أن معيار االختيار �سيك ��ون للأف�ضل والأكف�أ وال غري
ذلك!
الفهد طالب تنقل بين الأندية الكبيرة
وكان �أمين ًا في حرا�سة ال�شباك ،لكنه
كحال الكثير من الالعبين ممن ابتعدت
عنهم عيون الر�صد الثاقبة لأ�سباب
مختلفة لم ي�أخذ فر�صته لإثبات
�أحقيته في �أن يكون �أحد المدافعين
عن عرين الأ�سود

خيارات كاتانيت�ش وال�ضغوط امل�س ّلطة عليه ونوعية الالعبني
 متابعة  /املدى
مل ي ��زل احلدي ��ث ع ��ن �أهلي ��ة املدرب
كاتانيت�ش مع منتخبنا الوطني يعترب
حدي ��ث ال�شارع الريا�ض ��ي و�أ�سهم يف
زيادة الهجمة و�شرا�ستها �ضد �أ�سلوبه
التدريب ��ي ال ��ذي توق ��ف و�أ�صب ��ح من
امل�ستحيل توق ��ع �أي تغيري بالإ�صالح
والتطوي ��ر لأ�سل ��وب لع ��ب منتخبن ��ا
وتع�ص ��ف ب ��ه الكث�ي�ر من امل�ش ��اكل قد
يك ��ون �سببه ��ا امل ��درب وتعامل ��ه م ��ع
الالعبني و�أ�سلوب ��ه التدريبي الذي مل
ولن ينفع املنتخب!
ويتحمّل االحتاد العراقي امل�س�ؤولية
وخا�صة بع� ��ض عباقرته الذين ركبهم
الغ ��رور والأنانية بتجديد عقد املدرب
(ب ��دون درا�س ��ة �أو مراجع ��ة وتقيي ��م
�سريت ��ه ونتائج ��ه و�إ�ضافات ��ه من قبل
رئي� ��س جلن ��ة املنتخب ��ات و�أع�ضائه ��ا
غري الفعّالني والذين ال ميلكون القرار
وال الف�صل والبتّ بالأمور امل�صريية)
بالرغم م ��ن علو مكانته ��م يف الو�سط
الريا�ض ��ي وه ��م �أ�سات ��ذة ومدرب ��ون
والعب ��ون �سابق ��ون و�أكادميي ��ون
وخرباء يف اللعب ��ة ،لكنهم مع الأ�سف
ال ميلكون القرار �أو قد مت �شراء ذممهم
وال�سكوت على اخلط� ��أ واالنتقاد لأي
�آلي ��ة عم ��ل �أو �أخطاء مرتكب ��ة من قبل
االحتاد وبع�ض املت�س ّلطني فيه.
�إن ت�شكيل ��ة مباراتن ��ا الأوىل م ��ع

املنتخب البحرين ��ي ال�شقيق كان فيها
الكث�ي�ر م ��ن الت�س ��ا�ؤالت لأن امل ��درب
كاتانيت�ش مل يعتمد على كل الت�شكيلة
والتي مثلتنا يف غ ��رب �آ�سيا وخا�صة
ح�سني علي �أف�ض ��ل العب يف البطولة
وب�ش ��ار ر�سن وعالء مهاوي وغريهم،
وق ��د تك ��ون هن ��اك �أ�سب ��اب �أج�ب�رت
املدرب لعم ��ل ذلك لتواج ��د املحرتفني
�أحم ��د يا�س�ي�ن وج�سنت م�ي�رام وعلي
عدنان.
هن ��اك �س� ��ؤال يطرح نف�س ��ه ،هل �أفلح
امل ��درب بت�شكيلت ��ه الأولي ��ة لبداي ��ة
املباراة بالرغم من غياب املحرتفني من
بطولة غ ��رب �آ�سيا وبع� ��ض املباريات
الودية؟ م ��ع ذلك فقد �أ�ص� � َّر كاتانيت�ش
على البدء مع املحرتفني �ضد البحرين،
وهن ��ا ف�إننا ال نعرت�ض عل ��ى خياراته
لأنه �أو ًال و�أخري ًا هي م�س�ؤوليته وهو

الآمر والناهي واملحا�سب على الف�شل
والنج ��اح ،كان م ��ن الأف�ض ��ل للمدرب
�أن يب ��د�أ بالت�شكيل ��ة املنا�سب ��ة وبدون
املحرتفني �أو قد يزج ب�أحدهم  -الأكرث
جاهزية ومه ��ارة واحرتافية  -ولي�س
كله ��م ،وهذا ق ��د يو ّل ��د حالة م ��ن عدم
االرتياح وانخفا� ��ض املعدل املعنوي،
وع ��دم الر�ض ��ا عن ��د بع� ��ض الالعب�ي�ن
الأ�سا�سي�ي�ن يف ت�شكيلة غرب �آ�سيا ما
مل تكن هناك ا�سباب� � ًا اخرى لإبعادهم
ع ��ن الت�شكيل ��ة الأ�سا�سي ��ة واملب ��اراة
الأوىل �ضد البحرين.
ال�س� ��ؤال الآخر :هل كان ��ت الت�شكيلة
الأولية �ضد البحرين مثالية ومنا�سبة
وم�ؤهل ��ة لب ��دء املب ��اراة �أم ح ��دث
تخ ّب ��ط وتلك�ؤ عند امل ��درب كاتانيت�ش
وتراكم ��ت اخلي ��ارات يف ذهنه وعقله
�أم �أن ��ه �أراد �أن ير�ض ��ي املحرتف�ي�ن

الكب ��ار �أم كان ذل ��ك تقييم ��ه له ��ذه
املب ��اراة ونوعي ��ة الالعب�ي�ن املطلوبة
والفعّالة ل�ل��أداء والعطاء؟ ال ن�ستطيع
الدخ ��ول يف عق ��ل امل ��درب وخياراته
ور�ؤيته وتقييمه للموقف والظروف،
وبالطب ��ع مهم ��ا قلنا وحللن ��ا ما ن�ؤمن
به ونعت�ب�ره �صحيح� � ًا لي�س ل ��ه قيمة
لأنن ��ا ل�سنا مبوقع ي�سم ��ح لنا بالطلب
والتمني لزج ف�ل�ان على ح�ساب عالن
يف الت�شكيل ��ة الأ�سا�سي ��ة لأن ��ه بالأول
والأخ�ي�ر هو ق ��رار م ��درب وهو الذي
ميتلك قناع ��ة كاملة ب�أف�ضلية الالعبني
وح�سب ظروف كل مباراة!
ق ��د يو ّف ��ق امل ��درب يف خياراته �أو قد
يف�شل وهذه بديهية يف عامل التدريب،
وتلعب ظروف كثرية يف خياراته يف
الت�شكيلة الأولية والتي تتع ّلق بـ :
الفري ��ق اخل�ص ��م ،الإ�صاب ��ات ،عام ��ل
الأر� ��ض واجلمه ��ور ،معنوي ��ات
الالعب�ي�ن ،جاهزي ��ة البع� ��ض الآخ ��ر،
�أدواره ��م يف اللع ��ب والت�شكيل ��ة،
مهاراتهم ولياقته ��م البدنية ،املهارية،
التكتيكي ��ة والنف�سي ��ة ،عامل اخلوف
والرهب ��ة من �شبح وكابو� ��س املباراة
الأوىل و�ضغوطاته ��ا ،التع ��ب
والإره ��اق وع ��دم اال�ست�شف ��اء الكامل
م ��ن ك�ث�رة املباري ��ات وكثاف ��ة املو�سم
وطول مدته.
املح�صلة النهائي ��ة هي �أن لكل
تبق ��ى
ّ
مباراة ظروفها ورجالها.

آراء وأفكار

العدد ( )4507ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني( )16ايلول 2019

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

التعليم العايل ...وقرارات جمل�س الوزراء ()5
خام�س�� ًا :قرار جمل���س الوزراء
رقم  199ل�سنة 2018
�إن الدور الأ�سا� ��س لنمو و�صالح ورقي
املجتمع وم�ؤ�س�سات ��ه يعتمد على ر�صانة
و�سالم ��ة �أنظم ��ة وتطبيق ��ات قطاع ��ي
الرتبي ��ة والتعلي ��م الأويل والع ��ايل
مبختل ��ف م�ستوياته ��م وتخ�ص�صاته ��م
والأهتم ��ام بهم ��ا �سيك ��ون انعكا�سه على
ال�سل ��وك الرتب ��وي والثق ��ايف ملختل ��ف
�شرائح املجتمع.
يواج ��ه التعلي ��م العايل حتدي ��ات كثرية
وكبرية ج ��د ًا بع�ضها مرئ ��ي وحم�سو�س
جلمي ��ع املثقف�ي�ن واملتعلم�ي�ن والبع� ��ض
الآخ ��ر منه ��ا ال يب ��دو ملمو�س� � ًا وظاه ��ر ًا
لكثريي ��ن منه ��م وحت ��ى لبع� ��ض املهتمني
ب�ش�ؤون ��ه� .إن ت�أثريه ��ذه التحديات على
ج ��ودة خمرج ��ات التعلي ��م الع ��ايل غ�ي�ر
مبا�ش ��ر وغ�ي�ر وا�ض ��ح للعي ��ان و�سبب ��ه
جمموعة م ��ن العوامل املرتبط ��ة بالبيئة
االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة
ف�ض ًال عن م�ؤ�ش ��رات النزاهة والإخال�ص
يف جمي ��ع �إدارات م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة.
لذا ف� ��إن عملية �إ�ص�ل�اح وتقومي منظومة
التعلي ��م الع ��ايل ال ميك ��ن �أن تت ��م مبعزل
عن منظوم ��ة الرتبي ��ة والتعليم جمتمعة
وق ��د ّ
مت العم ��ل عل ��ى و�ض ��ع �سرتاتيجية
وطنية موحدة للرتبي ��ة والتعليم العايل
للأع ��وام  2020-2011باعتبارهم ��ا
قطاع� � ًا واح ��د ًا ومهم ًا يف عملي ��ة التنمية
الب�شري ��ة وب�أهدافها املتنوع ��ة وب�ضمنها
اقت�صاديات املعرفة.
�إن �أح ��د عنا�ص ��ر النج ��اح ملهم ��ة التعليم
الع ��ايل ه ��ي �ضم ��ان ج ��ودة مدخالت ��ه
م ��ن الطلب ��ة والذي ��ن ه ��م م ��ن نتائ ��ج
خمرج ��ات ت�شكي�ل�ات وزارة الرتبية يف
مراحله ��ا املختلفة� .أما �أه ��م ما ي�ؤثر على
ه ��ذه اجل ��ودة فه ��و التدري�س ��ي (املعل ��م
�أواملدر� ��س) واملناه ��ج الدرا�سي ��ة وتوفر
املباين وامل�ستلزمات الدرا�سية ف�ض ًال عن
توف ��ر البيئة املجتمعي ��ة ال�صاحلة .ولكن
امل�ؤثر الأول والأ�سا�س يف قيادة العملية
التعليمي ��ة وامل�س� ��ؤول ع ��ن جناحه ��ا هو
التدري�س ��ي ،فاجليد منهم ذل ��ك ال�شخ�ص
املتمكن والقادر على توفري بيئة تعليمية
تفاعلي ��ة للطلب ��ة يراع ��ى فيه ��ا قدراته ��م
وا�ستعداداته ��م وي�ستثم ��ر عقوله ��م على
نح ��و �سليم وبذل ��ك فهوالأ�سا�س يف بناء
قدرات طالبه املتكاملة يف جميع جماالت
الرتبي ��ة والثقاف ��ة والعل ��وم املختلف ��ة
وميث ��ل العقل املب ��دع واملح ��رك الأ�سا�س
لإجناز املهمة بنجاح .ول ��ذا تعتربعملية
اختيار الطلبة الراغبني للعمل كتدري�سني
وت�أهيلهم من املهام الأ�سا�سية يف الإعداد

لإ�ص�ل�اح منظوم ��ة الرتبي ��ة والتعلي ��م
وق ��د �سب ��ق و�أن كتب ��ت بالتف�صي ��ل ع ��ن
�أهمية هذه العملي ��ة يف املقالة املو�سومة
"ا�ص�ل�اح عملي ��ة الرتبي ��ة والتعليم ....
واالرادة الوطنية" ويف املقالة الثانية "
د .عبد الرزاق عبد اجلليل العي�سى*
�أع�ضــاء هيئــة التدري� ��س  ...وت�أثيــــرهم
يف التنميــة".
لقد �أ�صاب النظام التعليمي العراقي عدة �أو االوائ ��ل م ��ن اخلريج�ي�ن عل ��ى �أ�س�س  - 3اختيار القيادات يف وزارتي الرتبية ومعاجلته ��ا م ��ن خ�ل�ال تطوي ��ر برام ��ج
�إخفاقات �أدت اىل تراجعه ومنها الآتي :لتح�س�ي�ن االداء .كم ��ا �أن �إناط ��ة �إدارة والتعلي ��م الع ��ايل م ��ن النخ ��ب العلمي ��ة �إعدادهم يف ت�شكيالت ال ��وزارة� .إن �أحد
�أو ًال :غل ��ق كلي ��ات الرتبي ��ة يف بداي ��ة وزارة الرتبي ��ة اىل جه ��ة حكومية تابعة والرتبوية املثقفة من منت�سبي ت�شكيالتها م�ؤ�ش ��رات وزارة التعلي ��م الع ��ايل ع ��ن
ال�سبعيني ��ات من القرن املا�ض ��ي و�إعادة اىل ح ��زب مع�ي�ن ووزارة التعليم العايل ومم ��ن متي ��زت اجنازاته ��م العلمي ��ة �سب ��ب ه ��ذا الت ��دين يف الأداء هو �ضعف
فتحه ��ا بع ��د �سنتني وح�ص ��ر القبول فيها اىل جه ��ة تتبع حزب� � ًا �آخ ��ر �أدى اىل عدم والعملية الإيجابية ولهم اخلربة الأكيدة الإمكان ��ات العلمي ��ة والثقافي ��ة ل ��دى تلك
للمنتم�ي�ن اىل ح ��زب البعث فق ��ط بغ�ض وج ��ود التفاهم بني الوزارت�ي�ن يف �إبداء والقدرة على التخطيط ور�سم ال�سيا�سات الك ��وادر واملقرتن ��ة مع �ضع ��ف معدالتهم
النظر عن م�ؤهالته ��م الرتبوية والعلمية ال ��ر�أي اجلاد و�إتخاذ الق ��رار احلا�سم يف وت�شخي� ��ص الأهداف واتخ ��اذ القرارات يف االمتحان ��ات الوزاري ��ة للمرحل ��ة
والثقافي ��ة وه ��و خ�ل�اف ما يُعم ��ل به يف الكثري م ��ن الق�ضاي ��ا والأم ��ور امل�شرتكة واخلط ��وات �ضم ��ن ال�سرتاتيجي ��ات الإعدادي ��ة والذي �أجربه ��م للتقدمي على
بل ��دان الع ��امل املتق ��دم .علم� � ًا �أن جامع ��ة ف�ض�ل ً�ا عن غياب التخطيط والعمل املثمر املر�سوم ��ة وامل ّق ��رة وامل�ص ��ادق عليها من الكليات الرتبوية والكليات الأخرى التي
ال ��دول العربي ��ة ا ّق ��رت اعتم ��اد العم ��ل يف الوزارت�ي�ن ويف باق ��ي م�ؤ�س�س ��ات قبل جميع الأط ��راف املعنية وامل�ستفيدة ت�ستقب ��ل تلك املع ��دالت الواطئ ��ة �إ�ضاف ًة
ب�إجازة مهنة التعليم مبفهومها الذي يفيد الدولة.
من تلك ال�سرتاتيجية.
اىل �أن خريجيه ��ا ال يتم �شمولهم يف �آلية
بع ��دم ال�سماح ملمار�سة مهن ��ة التعليم �إال وم ��ن �أج ��ل �إزال ��ة تل ��ك الأخفاق ��ات التي � - 4ضرورة �إقرار دمج وزارتي الرتبية التعيني املركزي.
ملن يجتاز جمموعة من االختبارات �ضمن ذكرناه �أع�ل�اه فقد با�شرن ��ا بطرح الكثري والتعلي ��م الع ��ايل وت�شكي ��ل جمل� ��س ح�صل نقا� ��ش يف الأمان ��ة العامة ملجل�س
املح ��اور العلمية والنف�سي ��ة والرتبوية ،م ��ن ال ��ر�ؤى واملقرتح ��ات والت ��ي كتبن ��ا الرتبية والتعليم العايل ليكون امل�س�ؤول الوزراء ب�ش� ��أن كيفية اختيار �آلية معينة
والذي مت العمل بها يف الكثري من الدول عنه ��ا يف ه ��ذه املقال ��ة وم ��ا �سبقه ��ا م ��ن ع ��ن �إع ��داد اخلط ��ط وال�سرتاتيجي ��ات الع ��داد كادر متمي ��ز يف حق ��ل العل ��وم
العربية.
مقاالتن ��ا وق ��د مت طرحه ��ا للمناق�ش ��ة يف للت�شكي ��ل اجلدي ��د ،واتخ ��اذ الق ��رارات االدارية واالقت�صادية واملالية والقانونية
ثاني� � ًا� :إق ��رار تبعي ��ث التعلي ��م حي ��ث مت هيئة ال ��ر�أي واعتمدت بع�ضها ولكن بقي املهمة ومتابعة تنفيذها وكما هو معمول للنهو� ��ض ب ��اداء دوائر امل ��وارد الب�شرية
�إبع ��اد جمموع ��ة من التدري�س�ي�ن ،بادعاء البع� ��ض الآخر منها يحت ��اج اىل قرارات به يف الكثري من دول العامل.
يف خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة .واقرتحنا
ال�ش ��ك بوالئهم للح ��زب وقيادات ��ه �ضمن و�إرادة �سيا�سية ومن هذه املقرتحات هو لق ��د فتح ��ت �آفاق احل ��وار والتع ��اون مع بالب ��دء بدرا�س ��ة �آلي ��ة �شم ��ول تدري�س ��ي
تقيي ��م البعثي�ي�ن وامل�سن ��دة بتقاريره ��م التايل:
وزارة الرتبي ��ة يف الأي ��ام الأوىل بع ��د وزارة الرتبي ��ة م ��ن معلم�ي�ن ومدر�س�ي�ن
�ة
�
ي
الرتبو
�ات
�
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�اد
�
ع
إب
�
اىل اجله ��ات الأمني ��ة ،ومنعه ��م ممار�سة - 1
ا�ستالمن ��ا �إدارة وزارة التعلي ��م الع ��ايل يف برنامج القبول املركزي ،والتي كانت
التدري� ��س و�إحالته ��م اىل وظائف �إدارية والتعليمية ع ��ن التجاذبات ال�سيا�سية �أو ملناق�ش ��ة الكث�ي�ر م ��ن املح ��اور امل�شرتكة �ضمن اهدافنا و�سرتاتيجياتنا ونعتربها
وه ��ذا �سبّب �إبعاد الكث�ي�ر من الرتبويني حماول ��ة ت�سي�سه ��ا وال مانع م ��ن االنتماء الت ��ي نتج ��ت عنه ��ا بع� ��ض الق ��رارات اخلطوة االوىل واملهمة للنهو�ض بقطاع
وذوي اخل�ب�رة العلمية العالية وال�سلوك احلزب ��ي لأي من منت�سبيه ��ا ب�شرط �أن ال االيجابية للوزارت�ي�ن .ولكن ح�صل عدم الرتبي ��ة والتعلي ��م وق ��د ح�صلن ��ا عل ��ى
الرتبوي الراقي والنزاهة الوطنية.
يُثق ��ف �أو يتحدث عن انتمائ ��ه يف �أروقة التوافق بني الوزارت�ي�ن ب�ش�أن مقرتحنا املوافقة املبدئية.
ثالث� � ًا :تف�شي الكثري من ح ��االت وا�شكال امل�ؤ�س�س ��ة التعليمي ��ة التي يعم ��ل فيها �أو لإلغاء نظام "تنويع التعليم" الذي ت�أكدنا مت �إعداد الدرا�سة العتمادها �ضمن برامج
الف�س ��اد املهني خ�ل�ال ف�ت�رة الثمانينيات ي�ستخدم مركز انتمائه مل�صالح خا�صة.
من �سلبي ��ات اعتماده وتطبيقه يف جميع القب ��ول املركزي ا�سميناه "قناة النخبة"
والت�سعيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ضي الذي � - 2إبع ��اد ومن ��ع احلدي ��ث ع ��ن كل م ��ا مدار�س الع ��راق ،وذلك من خ�ل�ال �إجراء وذلك بال�سماح خلريجي االعداديات من
اق�ت�رن م ��ع ف�ت�رة احل ��روب واحل�ص ��ار يث�ي�ر عنا�ص ��ر االخت�ل�اف وال ُفرق ��ة ونقد درا�س ��ة معمقة له ��ذا النظ ��ام خالل فرتة ذوي املع ��دل  90%و�أعل ��ى للتقدمي اىل
االقت�صادي و�ضعف رواتب التدري�سيني .الآخري ��ن يف �أروقة امل�ؤ�س�سات الرتبوية عملنا كم�ست�شار للوزارة.
الدرا�س ��ة يف خمتل ��ف اجلامعات و�ضمن
وقد ا�ستمر هذا احل ��ال لغاية التغيري يف والتعليمي ��ة واالكادميي ��ة واعتم ��اد ه ��ذا لق ��د كان عل ��ى وزارة الرتبي ��ة �أن ت ّع ��د التخ�ص�صات املتفق عليه ��ا وامل�شار �إليها
ع ��ام  2003حي ��ث اعتم ��دت الكث�ي�ر من الوق ��ت للربامج والن�شاط ��ات الال�صفية ،درا�س ��ة تك�شف عن �أ�سب ��اب �ضعف معظم �أدن ��اه وبواق ��ع  1000مقع ��د درا�س ��ي
اخلط ��ط واملمار�س ��ات الهادف ��ة لتق ��ومي الريا�ضية والثقافية وللمبادرات العلمية كوادره ��ا م ��ن التدري�سي�ي�ن ليت ��م الأخذ وذل ��ك �سيعت�ب�ر جترب ��ة للع ��ام الدرا�سي
وت�أهي ��ل قط ��اع الرتبي ��ة والتعلي ��م ومن لتحفيز التميز واالبتكار.
بها يف م�ؤ�س�س ��ات وزارة التعليم العايل  2019/2018و�س ��وف يت ��م زيادتهم
�ضمنها �إر�سال بع�ض املالكات التدري�سية
والإداري ��ة يف وزارة الرتبي ��ة اىل خارج
الن�سبة
الفرع
التخ�ص�ص
ت
العراق حل�ض ��ور دورات تدريبية وكذلك
%70
(علمي تطبيقي ،احيائي)
العم ��ل عل ��ى تغي�ي�ر املناه ��ج الدرا�سي ��ة
القانون
1
%30
ادبي
وجتديد طباع ��ة الكتب املدر�سية وت�أهيل
�أو بناء املدار�س.
%100
علمي ( تطبيقي ،احيائي )
كلية الإدارة واالقت�صاد
2
ولكن الكثري م ��ن هذه املمار�سات رافقتها
م�ؤ�شرات �سلبية و�أدرجت معظمها �ضمن
%70
علمي ( تطبيقي ،احيائي)
أ�سا�سية
�
وتربية
تربية
3
ملفات الف�س ��اد امل ��ايل والإداري ،ي�ضاف
%30
ادبي
له ��ا مل ��ف ع�شوائي ��ة تعيين ��ات املالكات
التدري�سي ��ة اجلديدة وكذل ��ك عدم اعتماد
ال�ضوابط الختي ��ار امل�ؤهلني واملتميزين

لل�سن ��وات الالحق ��ة يف ح ��ال جناحه ��ا،
ووزعت املقاعد كما يلي:
 50%للتخ�ص�صات الرتبوية
 25%لتخ�ص�ص القانون
 25%للتخ�ص�ص ��ات الإداري ��ة
واالقت�صادية واملالية
كذلك ّ
مت �إقرار ما يلي:
 - 1ع ��دم االعتم ��اد على مع ��دل الطالب
املتق ��دم للدرا�س ��ة �ضم ��ن نظ ��ام قن ��اة
النخب ��ة كمعي ��ار وحي ��د للقب ��ول و�إمن ��ا
يج ��ب �أن يخ�ض ��ع ملقابل ��ة �شخ�صي ��ة
لتقيي ��م لياقته ف�ض ًال ع ��ن االختبارات يف
املعلوم ��ات العام ��ة ومهارت ��ه يف اللغتني
العربية واالنكليزية.
 2مينح الطالب املقب ��ول مكاف�أة ماليةقدره ��ا �150أل ��ف دين ��ار خ�ل�ال ف�ت�رة
درا�ست ��ه ،وتقط ��ع يف حال ��ة ر�سوب ��ه يف
�أي مرحل ��ة م ��ن درا�ست ��ه ،و ُيع�ي�ن عن ��د
تخرج ��ه يف �أح ��د دوائ ��ر الدول ��ة �ضم ��ن
تخ�ص�ص ��ه �إذا كان ت�سل�سل ��ه �ضمن الربع
الأول.
ُ - 3ق�سم ��ت �أعداد املقاعد لقبول الطلبة
عل ��ى جمي ��ع اجلامع ��ات ح�س ��ب الن�سبة
ال�سكانية ملحافظتها.
�أ ّقر املقرتح يف جمل� ��س الوزراء بتاريخ
 2018/5/15و�ص ��در الق ��رار برق ��م
( )199ل�سنة  2018ون�صه الآتي:
بن ��اء عل ��ى م ��ا عر�ضت ��ه وزارة التعلي ��م
الع ��ايل والبحث العلم ��ي مبوجب كتابها
ذي الع ��دد :م.و 632/1 .وامل� ��ؤرخ يف
.2018/4/24
قرر جمل�س ال ��وزراء بجل�سته االعتيادية
التا�سع ��ة ع�ش ��رة املنعق ��دة بت�أري ��خ
 2018/5/15اعتم ��اد خط ��ة امل ��وارد
الب�شري ��ة يف حق ��ل العل ��وم الإداري ��ة
واالقت�صادية واملالية والقانونية الواردة
يف كت ��اب وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي املذكور �آنف ّا بح�سب الآتي:
 - 1قب ��ول الطلب ��ة م ��ن ذوي املع ��دالت
الت ��ي ال تق ��ل ع ��ن ( )90%م ��ن خريجي
الدرا�س ��ة الإعدادية/الف ��رع العلم ��ي
(تطبيقي/احيائ ��ي) يف كلي ��ات الإدارة
واالقت�ص ��اد �ضم ��ن �إخت�صا�ص ��ات �إدارة
الأعم ��ال ،الإح�ص ��اء ،الإدارة العام ��ة،
الإدارة ال�صناعي ��ة ،املحا�سبة ،االقت�صاد،
العلوم املالية وامل�صرفية).
 - 2قب ��ول الطلب ��ة م ��ن ذوي املع ��دالت
الت ��ي ال تق ��ل ع ��ن ( )90%م ��ن خريجي
الدرا�س ��ة الإعدادي ��ة الفرع�ي�ن العلم ��ي
(تطبيقي ،احيائي) والأدبي يف كليات:
�أ -القانون
ب -الرتبي ��ة الأ�سا�سي ��ة باخت�صا�صاته ��ا
كاف ��ة �ضم ��ن خط ��ة ( )1000مقعد وفق

تنوع التعليم و املو�ضح باجلدول املرفق
يف ادناه...
 - 3فت ��ح الدرا�س ��ات العلي ��ا يف
االخت�ص�ص ��ات الن ��ادرة مث ��ل (�إدارة
امل�ست�شفي ��ات� ،إدارة الت�أم�ي�ن ،ال�صريف ��ة
االلكرتونية).
 - 4تخ�صي� ��ص ن�سب ��ة م ��ن املقاع ��د
يف الدرا�س ��ات العلي ��ا حلمل ��ة �شه ��ادة
البكلوريو� ��س يف االخت�ص�ص ��ات الطبية
والهند�سي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى �شه ��ادة
الدبلوم العايل املهني.
 - 5من ��ح الطلب ��ة املقبول�ي�ن �ضم ��ن
الربنام ��ج مكاف�أة طوال م ��دة درا�ستهم ال
تقل ع ��ن ( )150000دين ��ار ،فقط مائة
وخم�س ��ون �أل ��ف دين ��ار �شهري� � ّا ،على �أن
يج ��ري التعاق ��د معهم على وف ��ق اخلطة
�آنف� � ّا بع ��د اعتم ��اد تعهد م ��ن قبله ��م بهذا
ال�ش�أن.
الأمني العام ملجل�س الوزراء وكالة
2018/5/24
( انتهى القرار)
ا ّع ��دت ال ��وزارة تعليم ��ات ب�ش� ��أن �آلي ��ة
القبول والتق ��دمي ب�إ�ستخ ��دام نظام قناة
النخب ��ة و�آلي ��ة احت�س ��اب درج ��ة املقابلة
للطلبة املتقدمني لكليتي الرتبية والرتبية
الأ�سا�سية وكماهي مدرجة �أدناه:
 30%للمعلومات العامة
 30%لل�شخ�صية واللياقة والهندام
 20%للقابلي ��ة على الق ��راءة والكتابة
للغة العربية
 20%للقابلي ��ة على الق ��راءة والكتابة
للغة االنكليزية.
تعت�ب�ر تقييم ��ات املقابل ��ة ه ��ي امل�ؤ�ش ��ر
الأ�سا�س ��ي لل�سم ��اح للطال ��ب باملناف�س ��ة
والقبول �ضمن قناة النخبة.
ومن هنا ف�إنني �أوك ��د على �أن هذا القرار
�سي�ساهم يف ت�شخي�ص نخبة خمتارة من
الطلب ��ة ليت ��م �إعدادهم وت�أهيله ��م تربوي ًا
وعلمي ًا ومهني ًا وبعد تخرجهم يتم اختيار
املتميز منهم ل ُيعينّ تدري�سي ًا�،أو معلم ًا �أو
مدر�س ًا ح�سب �شهادته� ،ضمن مالك وزارة
الرتبي ��ة � .إن ال�سرتاتيجية التي و�ضعت
للقرار للأعوام  2027-2018وبزيادة
�سنوي ��ة لع ��دد املقاع ��د بواق ��ع100%
لي�صبح مالك امل�ؤ�س�سات الرتبوية ف�ض ًال
ع ��ن باقي م�ؤ�س�س ��ات الدولة م ��ن النخبة
املتمي ��زة وعندها ممك ��ن �أن يحقق جزء ًا
من هدف اقت�صاديات املعرفة.
* وزير التعليم العايل والبحث العلمي
ال�سابق

نظر �أخرى
الإمام احل�سني من
ِ
وجهة ٍ
قاعدة �أم ا�ستثناء؟

2-1
ُيعدّ الإمام الح�سين بن علي
ال�سالم) �س ّيد �أحرار العالم
(عليهما ّ
ّ
حق ًا .و�إن ذكرى ا�ست�شهاده مع
�أهل بيته و�أ�صحابه الأوفياء في
عا�شوراء �سنة 61هـ في كربالء
درو�س في
هي فر�صة ال�ستلهام
ٍ
الحر ّية وف�ضائل �إن�سانية �سامية
في المدر�سة الإ�سالمية.

� ّ
أتوخ ��ى يف هذا املقال بل ��ورة الإجابة على ثالثة
�أ�سئلة �أ�سا�سي ��ة :هل الإمام احل�سني مي ّثل قاعدة
بني �أئمة �أهل البيت �أم كان ا�ستثناءً؟ وهل �أو�صى
علم ��اء ال�شيعة بال�سري عل ��ى النهج احل�سيني يف
من ��ط احلياة والتوجّ ه العلمي؟ وما الأثر العلمي
والعمل ��ي ال ��ذي ترتكه املجال� ��س احل�سينية على
ال�شيعة؟
للإجاب ��ة عل ��ى ه ��ذه الأ�سئل ��ة الثالثة �أف ��كك بني
للمنجز العظيم الذي قام به الإمام
ث�ل�اث قراءات َ
احل�س�ي�ن؛ و�أ�شري باخت�ص ��ار �إىل َمن مي ّثل هذه
يتو�سع كثري ًا،
القراءات .من �ش�أن هذا البحث �أن ّ
ولكن �أكتفي هنا بالإ�شارة �إىل ر�ؤو�س الأقالم.
القراءة التقليدية
تقوم الق ��راءة ال�سائدة والتل ّقي التقليدي لق�ضيّة
عا�ش ��وراء وكربالء والإمام احل�سني على خم�سة
�أركان يف � ّ
أقل التقادير:

اخلا�ص ��ة وال�شخ�صي ��ة التي حملها
�أو ًال :امله ّم ��ة
ّ
الإم ��ام احل�س�ي�ن لبل ��وغ ال�شه ��ادة مع �أه ��ل بيته
و�أ�صحاب ��ه ،و�سب ��ي الن�س ��اء والأطف ��ال الذي ��ن
رافقوه يف القافلة.
بنحو فجيع
أ�صحابه
�
و
�ي
�
ب
الن
ثاني ًا :مقتل �سبط
ٍ
ّ
وم�أ�س ��اوي يف كرب�ل�اء على ي ��د �أ�شقي ��اء الدولة
الأموية احلاكمة مي ّثل «�أكرث املحاور مركزي ًة يف
حدث ديني ومذهبي
الهويّة ال�شيعية» ،و�إنه �أهم ٍ
عل ��ى الإطالق .ويُعد يف وقتن ��ا الراهن الأيقونة
الأب ��رز للمذهب ال�شيع ��ي ،و�إن �أك�ب�ر التجمّعات
الديني ��ة ُتقام يف الأيّام املتع ّلقة بالإمام احل�سني،
وب ��ات ذل ��ك معروف ًا ل ��دى امل�سلمني م ��ن املذاهب
الأخرى ،ولغري امل�سلمني �أي�ض ًا.
ثالث� � ًا :املذه ��ب ال�شيعي «حم ��زون» من ��ذ �شهادة
ت�صح �أيَّ
الإمام احل�سني وح ّتى �آخر ال ّزمان .وال ّ
منا�سبة ،مبا فيه ��ا الأعياد الدينية والعُرفية لدى
ال�شيعة من دون زيارة الإمام احل�سني وا�ستذكار
�أح ��داث كربالء امل�ؤملة يف �سنة 61هـ .يرافق هذا
ا ُ
حل ��زن [امل�ستم ��ر] الب ��كاء والإب ��كاء والتباك ��ي،
ولذلك ي�ل�ازم �إحياء ذكرى احل�س�ي�ن �إقامة امل�أمت
واحلزن والبكاء( .امل�أتمَ واحلزن والبكاء العلني
وامل�ستمر).
رابع� � ًا :ت�أب�ي�ن الإمام احل�س�ي�ن بق ��راءة «املق َتل»
وكت ��اب «رو�ض ��ة ال�شه ��داء» للمال ح�س�ي�ن واعظ
الكا�شف ��ي ال�سب ��زواري (ت910 :ه� �ـ) ،وم ��ا
اخ ُت ِ�ص� � َر تعب�ي�ره الحق� � ًا بق ��راءة الرو�ض ��ة.
[الرو�ض ��ة :التعب�ي�ر ال ��دارج عن جمل� ��س العزاء
كتاب
احل�سيني يف املجتمع الإيراين] املق َتل هو ٌ
ترد في ��ه تفا�صيل �ضحايا كربالء باللغة العربية،
مث ��ل مقتل �أب ��ي خمن ��ف .والرو�ضة ه ��ي باللغة
الفار�سية الدارجة والرتكية �أو الأردو و�أمثالها.
ومن هنا حتوّ لت قراءة املق َتل �أو قراءة الرو�ضة
�إىل مهن� � ٍة رائج ��ة ،والت ��ي ج ��رى التعب�ي�ر عنها
بقارئ التعزي ��ة وال َّنــ ْوح �أو املدّاح [يف الفار�سية
الدارجة] ،و[الرادود يف العربية الدارجة] .تر ّكز
ه ��ذه املهنة عل ��ى تفا�صيل ظالمة �شه ��داء كربالء

حم�سن كديور
ال�صراف
ترجمة :ح�سن
ّ
و�أ�سراه ��ا ،وق�ساوة املجرمني وا ُ
جلناة الغادرين
يف تلك الواقعة.
خام�س� � ًا :جمال� ��س ع ��زاء احل�سني ه ��ي «جمال�س
ل َنيل الثواب» .حيث ي�أت ��ي املع ّزون ليخففوا عن
�أعب ��اء ذنوبهم بذرف قطرةٍ م ��ن الدَّمع ،ولينالوا
الثواب .وقراءة الرو�ضة و�سرد امل�صاب والرثاء
حت�صلت �أدمع �أكرث،
ك ّلما كان �أك�ث�ر �شجون ًا ك ّلما ّ
ويزيد االقبال عليها ،وتروج ب�ضاعتها .و�إن هذه
الب�ضاعة املعرو�ض ��ة ال تعوّ ل كثري ًا على «وثاقة»
ما يُن َقل .فب�ص ��ورةٍ عامّة ال يكون «تعزيز املعرفة
الديني ��ة» ه ��دف املتح� �دّث ،وال مطل ��ب امل�ستمع.
ال ��كل ي�سع ��ى للث ��واب م ��ن �أج ��ل غ�س ��ل الذنوب
وتخفيف الآالم.
ه ��ذا التل ّقي ه ��و من �أر�س ��خ العنا�ص ��ر املتجذرة
يف الثقاف ��ة ال�شيعي ��ة؛ و�إن عمقه ��ا يبل ��غ ح� � ّد ًا
يجع ��ل امل�شارك ��ة يف الع ��زاء ال تقت�ص ��ر على فئة
املتدين�ي�ن ،ب ��ل ح ّتى غ�ي�ر امللتزم�ي�ن بالواجبات
وغ�ي�ر املتورعني ع ��ن املح ّرمات الديني ��ة يك ّفون
ع ��ن ممار�سة الف�سق والفجور يف يوم عا�شوراء
احرتام ًا ل�سيّد الأحرار ،ويح�ضرون يف جمال�س
الع ��زاء احل�سين ��ي ،ويلطم ��ون عل ��ى �صدوره ��م
ويذرف ��ون الدم ��ع .فه ��م يتدين ��ون يف يو َمني من
�أيّام ال�سنة يف �أف�ضل الأحوال :يف يوم عا�شوراء
احرتام� � ًا للإمام احل�سني ،ويف يوم  21من �شهر
رم�ض ��ان احرتام ًا للإمام علي .وهذا «�أدنى» منط
من �أمناط «التديّن» ال�سائد يف جمتمعنا.
القراءة الثورية
ب ��رز يف �إي ��ران يف اخلم�سيني ��ات وال�ستيني ��ات
من الق ��رن الع�شرين تيّا ٌر �آخر ،ميك ��ن �أن ن�سمّيه

بال�سمات الآتية:
بـ«الت�شيّع
ِ
املنا�ضل» ،متميّز ًا ّ
�أوّ ًال :ي�س ّلط ال�ضوء على البُعد املعريف يف حركة
الإم ��ام احل�سني ،ليتحوّ ل جمل� ��س « َنيل الثواب»
�إىل جمل� � ٍ�س «لتع ّل ��م املع ��ارف احل�سيني ��ة» .و�إن
اخلطي ��ب بد ًال ع ��ن تك ��رار املك ��ررات يعمل على
ن�ص
حتديد عن ��وان وا�ضح ملحا�ضرت ��ه ،وين�شر ّ
حما�ضرت ��ه الحق ًا .وحني ي َ
ُن�شر ن� �ّ�ص املحا�ضرة
على اخلطي ��ب (ولي�س قارئ الرو�ضة واملقتل �أو
ال ّناع ��ي �أو الرادود) �أن يو ّثق كالمه ،و�أن يعتني
بوثاق ��ة م ��ا ينق ��ل .وم ��ع ه ��ذا الت ّي ��ار متحورت
املحا�ض ��رات يف البح ��ث عن ج ��ذور الق�ضايا يف
التاري ��خ الإ�سالمي بد ًال عن االقت�صار على قراءة
املقت ��لُ .تعد �سل�سل ��ة كتب «گفتار م ��اه = خطاب
ّ
ال�شه ��ر» التي �ص ��درت خالل الف�ت�رة املمتدة بني
 1960و 1962منوذج ًا بارز ًا من نتاجات هذه
الق ��راءة .ومن �أبرز اخلطباء الذين اعتمدوا مثل
ه ��ذه الق ��راءة والطريقة هم :مرت�ض ��ى مطهري،
وحممّد �إبراهي ��م �آيتي ،وحممود طالقاين [الذي
مت ّر يف ه ��ذه الأيام الذك ��رى ال�سنوية الأربعني
عل ��ى وفات ��ه] ،وعل ��ي كل ��زاده غف ��وري ،وحممّد
ال�صدر،
به�شتىي ،ومرت�ضى جزائري ،ومو�سى ّ
وخلي ��ل كم ��ره اي ،وحم ّم ��د باق ��ر �سب ��زواري،
ومرت�ض ��ى �شب�س�ت�ري ،وح�س�ي�ن مزيني وحممّد
تقي جعفري.
ً
ثاني� � ًا« :التحلي ��ل العق�ل�اين» ب ��دال ع ��ن تهيي ��ج
العواطف والأحا�سي� ��س� .إن اخلطيب وامل�ستمع
[يف ه ��ذه الق ��راءة] ي�أت ��ون ال�ستك�ش ��اف وتع ّل ��م
ق�ضاي ��ا جدي ��دة يف مدر�س ��ة الإم ��ام احل�س�ي�ن،
لي�أخ ��ذوا بها يف حياتهم الفردي ��ة واالجتماعية.

ويف ه ��ذه الق ��راءة ال وجود للتوجّ ��ه ال�شخ�صي
اخلا�ص ��ة الت ��ي حملها الإم ��ام احل�سني
وامله ّم ��ة
ّ
لبل ��وغ ال�شه ��ادة و�سب ��ي �أه ��ل بيت ��ه .وب ��د ًال عن
ذل ��ك تتمحور املحا�ضرات ح ��ول «منطق احلركة
احل�سيني ��ة» ،و ُت�َب�رَ َّ ز «املطالب ��ات االجتماعي ��ة».
ومبوج ��ب ه ��ذه الق ��راءة �أي�ض� � ًا ُيع� � ّد احل�س�ي�ن
م�صلح� � ًا اجتماعي� � ًا نه�ض لـ«�إ�ص�ل�اح» االنحراف
يف �أمّة جدّه ،وليبينّ «معامل الدّين» للم�سلمني.
ثالث� � ًا� :أ�صب ��ح عم ��ل الإم ��ام احل�س�ي�ن يف ه ��ذه
الق ��راءة ُيع�َّب�رَّ عن ��ه بنح � ٍ�و تدريج ��ي وبح�س ��ب
الظ ��رف الزماين بـ«الث ��ورة �أو القيام �أو النه�ضة
�أو امللحم ��ة احل�سيني ��ة» .و�ص ��ار الإمام احل�سني
ثوري� � ًا ومتم� � ّرد ًا عل ��ى ظل ��م الزم ��ان ،ومناه�ض ًا
للج ��ور ،وخالق� � ًا ملحلم ��ة كرب�ل�اء .وق ��د �صي َغت
�شع ��ارات مث ��ل «�إن احلياة عقيدة وجه ��اد» ّ
و«كل
�وم عا�ش ��وراء ّ
وكل �أر� ٍ��ض كرب�ل�اء» (الت ��ي مل
ي� ٍ
ُت�ب َ�ن على �أيّ �أ�سا�س) ،واع ُتم� �دَت مقولة «لكم يفَّ
�أ�س ��وة» املن�سوب ��ة للإمام احل�س�ي�ن .ح ّتى �أ�صبح
�س ّي ��د ال�شهداء قدو ًة لإحداث الث ��ورة �ض ّد الظلم،
و�أ�صبح ��ت زين ��ب ر�سول� � ًة له� ��ؤالء الثوري�ي�ن
امل�ض ّرج�ي�ن بالدماء .و�إن العب ��ارة ال�شهرية التي
�أطلقه ��ا عل ��ي �شريعتي تع ��د �شاه ��د ًا �صادق ًا على
بعمل
هذه الق ��راءة« :اولئك الذين م�ض ��وا قاموا ٍ
بعمل زينبي،
ح�سين ��ي ،وعلى من بقي �أن يق ��وم ٍ
و�إال �سيكون يزيدي ًا !».فالأمر ال يخرج عن اثنني،
�إ ّم ��ا ال�شهادة �أو تبلي ��غ ر�سالة ال�شه ��داء .و�إن مل
تفعل �أيّ من هذين �ستكون عون ًا للظلمة!
رابع� � ًا :ويف نهاي ��ات ال�ستيني ��ات ،وال �سيم ��ا
يف بداي ��ة ال�سبعيني ��ات تبل ��ورت حلرك ��ة الإمام
احل�س�ي�ن ق�ض ّي ��ة �آخ ��ر غ�ي�ر الث ��ورة� ،أال وه ��ي
«احلكوم ��ة الإ�سالمي ��ة» .ت�ستم� � ّد ه ��ذه الفك ��رة
ر�ؤيتها من تلك املرحلة يف �سرية الإمام احل�سني،
ح�ي�ن ا�ستج ��اب لدع ��وة �أه ��ل الكوف ��ة والب�صرة
لإقام ��ة الع ��دل وحكوم ��ة احل ��ق ،و�أر�س ��ل م�سلم
بن عقي ��ل ّ
ليطلع على الأو�ض ��اع .وبنا ًء على ذلك
ُب ّر َزت فكرة «ت�أ�سي� ��س احلكومة الإ�سالمية» على

�أ ّنه ��ا املطلب الرئي� ��س الذي نه�ض م ��ن �أجله ذلك
«ال�شهيد اخلالد» ،ليك ��ون �أمنوذج ًا دائمي ًا «للأمّة
والإمامة»؛ وهذا �أم ٌر ال ت�سبقه فكرة مثيلة.
خام�س� � ًا� :أ�صب ��ح «الأم ��ر باملع ��روف والنهي عن
املنكر» يف �ص ��در تعاليم �سيّد ال�شه ��داء ،و�أُح َيت
ه ��ذه الفق ��رة املحذوفة م ��ن الكتب الفقهي ��ة .فقد
كان ��ت الق ��راءة التقليدية ت�ض ��ع �شروط� � ًا للقيام
بهذه الفري�ض ��ة الإ�سالمية كعدم املف�سدة وفقدان
ال�ض ��رر واحلرج على الآمِ ر باملع ��روف وال ّناهي
عن املنكر .ولكن الق ��راءة اجلديدة ذهبت �إىل �أن
احل ��رج �أو ال�ض ��رر ،و�إنْ كان �ضرر ًا يف الأنف�س،
ال مين ��ع الأم ��ر باملع ��روف والنه ��ي ع ��ن املنك ��ر
بخ�صو� ��ص الق�ضاي ��ا الت ��ي يرته ��ن به ��ا م�ص�ي�ر
الإ�س�ل�ام وامل�سلم�ي�ن .و�إن ب ��ذل ال ��روح وامل ��ال
لتحقيق بع� ��ض امل�ستويات من الأم ��ر باملعروف
والنه ��ي ع ��ن املنكر ال يك ��ون جائ ��ز ًا فح�سب ،بل
ي�صب ��ح واجب ًا .و�إذا كان يف �سكوت علماء الدين
تعزي ٌز للباطل ف�إ ّنه �سكوت محُ َّرم� ،إذ يجب عليهم
االعرتا� ��ض و�إب ��راز ال ُكره للظ ��امل ،و�إنْ كان ذلك
غري م�ؤ ّثر يف رفع ظلمه( .حترير الو�سيلة لل�سيّد
اخلميني) وج� � ّراء هذا الت ّلقي حتق ��ق االنت�صار
غري املتو َّقع لثورةِ �شباط  1979يف �إيران.
�إن «الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي» هو ثمرة ه ��ذه النظرة
للإم ��ام احل�س�ي�ن ولق�ضاي ��ا كرب�ل�اء وعا�شوراء
والإ�سالم والت�ش ّي ��ع .لقد عر�ض الإ�سالم الثوري
اخلا�صة عن الإمام احل�سني ب�صفته قدوة
قراءته
ّ
الثورة والن�ضال خالل العقود اخلم�سة الأخرية
يف �إي ��ران .ومن �أ�شهر الكت ��ب التي تعر�ض هذه
الق ��راءة عل ��ى الرغم من فوارقها ه ��ي« :احل�سني
وارث �آدم» (املجل ��د رق ��م  19من جمموعة �أعمال
عل ��ي �شريعتي) ،و«راه ح�سني» [طريق احل�سني]
لأحمد ر�ضائي�( ،أح ��د املنت�سبني الأوائل لكوادر
منظم ��ة جماه ��دي خل ��ق الإيراني ��ة) ،و«�شهي ��د
جاوي ��د» [ال�شهي ��د اخلال ��د] لنعمة الل ��ه �صاحلي
جنف �آبادي ،و�إىل ح ّد ما كتاب «حما�سه ح�سينى»
[امللحمة احل�سينية] ملرت�ضى مطهري.
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ثقافة

ترجمة الأدب الإ�سكندنافي �إلى العربية ..رواية هدم �إنموذجا
�شاكر الأنباري

الأدب الإ�سكندنافي بعيد ،بع�ض ال�شيء،
عن ذائقة القارئ العربي ،وهناك معوقات
كثيرة تقف �أمام ترجمة ذلك الأدب،
وتقبله .والأ�سماء التي و�صلت �إلى ثقافتنا
تكاد �أن تعد على الأ�صابع ،بين م�سرح
و�شعر ورواية وق�صة .في الم�سرح يح�ضر
النرويجي هينرك �إب�سن ،وال�سويدي
�ستريندبرغ ،وفي ال�شعر توما�س
تران�سترومر ال�سويدي ،وفي الق�صة ال
يمكن �إغفال الكاتب الدانماركي المده�ش
هان�س كري�ستيان �أندر�سون الذي �سحر
ال�صغار ،والكبار ،بق�ص�صه الخيالية عن
عرو�س البحر ،وثياب الإمبراطور ،وفرخ
البط القبيح ،وعقلة الإ�صبع ،وبائعة
الكبريت ،وجندي ال�صفيح.

وال ميكن �إغفال كنوت هام�سون ،احلا�صل على جائزة
نوب ��ل ،الرنويج ��ي امل�ش ��رد يف عا�صمت ��ه كر�ستيانيا،
وه ��ي اال�س ��م الق ��دمي لأو�سلو ،وق ��د ح�ض ��ر متقم�ص ًا
�شخ�صي ��ة بطل روايته ال�شه�ي�رة :اجلوع .ورغم ذلك،
يظ ��ل املنتج الثقايف الإ�سكندن ��ايف �أو�سع من الأ�سماء
التي ذكرت ،ملا له من خ�صو�صية قد ال يجدها املرء يف
�أدب بلدان �أخرى ،تبعا لروح البيئة ال�شمالية الكامنة
يف الأ�ساطري ،واملعتقدات ،وبنية جمتمعاتها ال�ساكنة
تقريبا للقرنني املا�ضيني ،واللغة الل�صيقة بواقعها.
مل متر تل ��ك اللغة بتالقحات كبرية ،لقرون عدة ،الأمر
الذي جعل نربتها ،ورموزها ،و�إيحاءاتها ،وجر�سها،
متجذرة يف امل ��كان والتاريخ ب�شدة ،وي�صعب لغريب
اقتحامه ��ا حت ��ى ل ��و تعلمه ��ا يف املدار� ��س� ،أو وف ��د
غريب ��ا �إليها� .إن م ��ا يخلق �ألفة الرتجم ��ة ،و�شيوعها،
ه ��و االحتكاك ب�ي�ن ال�شعوب واحل�ض ��ارات ،ويالحظ
ذل ��ك بالرتجم ��ة الواف ��رة م ��ن الفرن�سي ��ة واالنكليزية
والإ�سباني ��ة والرو�سي ��ة �إىل اللغ ��ة العربي ��ة� ،إذ هن ��ا
ثم ��ة تاريخ طويل م ��ن االحتكاك احل�ض ��اري بني تلك
اللغ ��ات م ��ع العربية ،وه ��ذا ما ال جنده م ��ع ال�شعوب
اال�سكندنافي ��ة الواقع ��ة يف �شم ��ايل الك ��رة الأر�ضية،
وتعترب غريبة على الثقافة العربية .عدا ذلك ،ف�إيقاعات
الأدب اال�سكندن ��ايف ايقاع ��ات خافت ��ة ،ت�ستبط ��ن
الدواخ ��ل الب�شرية بعمق ،ون ��ادر ًا ما تلتفت �إىل ر�صد
�أح ��داث ج�سام ذات م�سح ��ة دراماتيكية .ومرد ذلك قد
يكمن ،رمبا ،يف اال�ستقرار التاريخي لتلك املجتمعات،
ور�س ��وخ بناها االجتماعي ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا القانونية
وال�سيا�سي ��ة ،ودخ ��ول اال�صالح ��ات االجتماعية منذ
زمن طويل جدا.

يهت ��م الأدب الإ�سكندن ��ايف بالفرداني ��ة ،والهواج� ��س
الداخلية للب�شر ،فيوحي للقارئ البعيد عن تلك البيئة
وك�أن ال �ش ��يء يحدث ،واليوم ي�شاب ��ه الغد ،وال تعرب
اللغ ��ة �سوى ع ��ن ت�أم�ل�ات ل�شخو�ص يتح ��اورون� ،أو
يقفون عاجزي ��ن �أمام مع�ضالت روحية وميتافيزيقية
ووجودي ��ة ،ف�ل�ا يج ��د املرتج ��م م ��ا يغ ��ري بالرتجمة
للعربية خا�صة ،ال �سيما وهو يرتجم عن لغة و�سيطة.
ولعل رواية هدم ،املكتوبة قبل قرن تقريب ًا ،خري مثال
على تلك الظاهرة� .أك�ث�ر من خم�سمائة �صفحة ،بقطع
كبري ،يكر�سها الروائي الدامناركي توم كري�ستين�سن
ملالحق ��ة حي ��اة بطل ��ه �أول ��ه يا�س�ت�راو يف العا�صم ��ة
كوبنهاغ ��ن ،وذل ��ك يف ع�شريني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي،
وج ��اءت بعن ��وان غريب ،حي ��ث قام ��ت برتجمتها عن
الدامناركي ��ة الكاتب ��ة العراقية دنى غ ��ايل ،املقيمة يف
الدامن ��ارك من ��ذ ثالث�ي�ن �سن ��ة ،و�أ�صدرته ��ا املتو�سط
يف نهاي ��ة ال�سنة املا�ضي ��ة بدعم م ��ن م�ؤ�س�سة الفنون
والآداب الدامناركية.
الفرتة الواقعة بني احلربني العامليتني الأوىل والثانية
كانت لها �سمات متفردة ،ال يف الدامنارك وحدها� ،إمنا
يف عم ��وم �أوروبا ،ولعل �أب ��رز �سمات تلك املرحلة هو
هاج� ��س ال�ضي ��اع امل�ست ��ويل عل ��ى الب�ش ��ر ،بعد حرب
طاحن ��ة راح �ضحيته ��ا ع�ش ��رات املالي�ي�ن م ��ن الب�شر،
وه ��و ال�شعور املتج ��ذر بعمق يف روح بط ��ل الرواية
البال ��غ الثالثني م ��ن عمره ،املتزوج ول ��ه طفل �صغري،
ويعم ��ل �صحافي� � ًا يف �أ�شهر جري ��دة دامناركية تدعى
داوبالذي ��ت .مبعنى �أنه يتح ��در من النخب ��ة الثقافية
للعا�صم ��ة كوبنهاغ ��ن ،وي�شتغ ��ل حم ��رر ًا ملراجع ��ات
الكت ��ب الأدبية ال�ص ��ادرة يف تلك ال�سن�ي�ن .متيز جيل
تلك احلقبة الت ��ي ر�صدتها الرواية بالتمرد ،وم�ساءلة
القي ��م الأخالقي ��ة ال�سائ ��دة ،ومنه ��ا الإمي ��ان الدين ��ي
بع ��د قرون م ��ن هيمنة الكني�سة ،والإقط ��اع ،وامللكية.
وتف�شى بني اجليل عادة معاقرة اخلمر ب�إفراط ،وك�أن
اخلمر قد �أ�صبح بديال عن حياة فائرة ال هوية لها �أمام
مفرتقات طرق كلها ت�ؤدي �إىل املجهول ،وكان ذلك هو
ح ��ال الدامن ��ارك يف تلك الف�ت�رة .فبعين ��ي ال�صحايف
املثق ��ف �أوله يا�سرتاو ،ترى انبثاقات الفكر ال�شيوعي

البل�شف ��ي ،والي�س ��اري عموم� � ًا ،و�ص ��راع احلري ��ة
م ��ع نف ��وذ امل�ؤ�س�س ��ة امللكي ��ة والأح ��زاب املحافظ ��ة،
واحلركات الداعي ��ة لتحرير امل ��ر�أة ،ونهو�ض الطبقة
العامل ��ة ،وو�ضع املجتمع عل ��ى �سكة احلداثة .ودارت
معظ ��م احلوارات ب�ي�ن �شخ�صيات الرواي ��ة حول تلك
االنبثاقات اجلديدة وك�أنها ت�سا�ؤالت املجتمع ذاته.
وكان واح ��د ًا من مالمح �أول ��ه يا�سرتاو بطل الرواية،
ح�ي�ن خا�ض يف ذل ��ك اخل�ضم ،ه ��و احل�سا�سية الهائلة
جت ��اه تل ��ك الأ�سئل ��ة .الأف ��كار ال�شيوعي ��ة ،والتقاليد
املكر�س ��ة ،والنف ��اق االجتماع ��ي ال�ض ��ارب الأطن ��اب
يف ن�سي ��ج النخب ��ة املثقف ��ة م ��ن ق�ض ��اة ،وحمام�ي�ن،
و�صحافي�ي�ن ،ومفكري ��ن و�شع ��راء .لت�ص ��ل تل ��ك
احل�سا�سي ��ة املر�ضي ��ة حت ��ى نح ��و اللغ ��ة ذاته ��ا ،وقد
و�صفته ��ا �إح ��دى ال�شخ�صي ��ات و�صف ��ا بليغ ��ا :كم هو
�صع ��ب �أن تق ��ول �شيئا بدقة به ��ذه اللغة� .إنه ��ا م�ؤلفة
ب�ش ��كل قطع ��ي من �أج ��ذاذ همجي ��ة مادي ��ة .وهو قول
يحي ��ل �إىل انغالق اللغ ��ة تلك ،وجذوره ��ا املمتدة �إىل
عهد الفايكنغ الذين روعوا القارة الأوربية قبل قرون
طويلة بعقائده ��م الأ�سطورية ،و�آلهته ��م قبل دخولهم
الدي ��ن امل�سيح ��ي منذ �ألف ع ��ام تقريبا .ت ��دور �أحداث
الرواي ��ة يف العا�صم ��ة كوبنهاغ ��ن ،وم ��ن خ�ل�ال عني
البط ��ل ،وحركته �ضيقة املدار ،ال يجد القارئ املعا�صر
ال ��ذي يعي�ش يف املكان كبري فرق ب�ي�ن املدينتني ،رغم
مرور ما يقرب القرن على الأوىل.
راكب ��و الدراج ��ات ،حان ��ات املدين ��ة� ،شوارعه ��ا
املعروف ��ة� ،أبنيتها� ،ساحاتها ،هي نف�سها تقريبا ،حتى
ع ��ادات قاطنيها ما زال ��ت مت�أ�صل ��ة يف نفو�س �سكانها
املعا�صري ��ن .واحد من �شوارعها ال�شهرية وهو �شارع
ا�ست ��د غ ��اذا امل�شه ��ور بتواج ��د العاهرات في ��ه ،وتقع
�شق ��ة البطل يف زاوي ��ة منه ،مل يزل حت ��ى اليوم يبيع
الب�ضاع ��ة نف�سها ،و�إن بقدر �أقل ،حيث احتلت الفنادق
اجلديدة واملحالت احلديثة معظم جهاته .وهو اليوم
كما قب ��ل قرن ،يقع مال�صقا ملحطة القطارات املركزية،
وجاء لها و�صف واف خالل الرواية ،واملحطة ما زالت
قائم ��ة بت�صميمها الباروكي نف�س ��ه .حدائق التيفويل
مب�سرحه ��ا البانتومي ��م املغط ��ى ب�ست ��ارة ر�س ��م عليها
طاوو� ��س �ضخ ��م ،وردهة املراي ��ا ،واملطع ��م ال�شرقي،
والتلي�ل�ات امل�ضاءة بامل�صابي ��ح الك�أ�سية ال�شكل ،وكل
تلك املمرات ال�ضيقة املتغلغلة بني احلدائق ،هي ذاتها
منذ زارها �أوله يا�سرتاو العابث مع �صديقته �آنا ماريا
وحت ��ى اليوم .وكانت م�أ�ساة بط ��ل الرواية �أنه ميتلك
روح ��ا ح�سا�س ��ة تبلغ حد املر�ض �أحيان ��ا ،فيجد نف�سه
دائما خ ��ارج الإميان القطيعي ،وخ ��ارج لعبة الأقنعة
الفا�شية يف املجتم ��ع .وال يجد خال�صه من م�أزقه ذاك
�سوى باخلمرة ،كما لو �أنه ي�سعى للهروب نحو عوامل
يوتوبي ��ة ت ��زداد احلاج ��ة �إليه ��ا كلما توغ ��ل يف عامل
الزيف اليومي ،واالدعاء ،والطهرانية الكاذبة.
بطل الرواية م�أزوم بالت�أكيد ،وح�سا�س ب�شكل مر�ضي،
ويعي� ��ش يف عامل غري متما�سك� ،س ��واء ب�شخو�صه �أو
غاياته اليومية� ،أو مكا�شفاته ،و�أدت به تلك احل�سا�سية
املفرط ��ة �إىل �أن يرى الأ�شياء ،ب�شرا و�شوارع و�أبنية،
ب�ش ��كل خمتلف ،وه ��ذا االختالف �أنتج بع ��دا �شاعريا،
تغلغل ال يف الأل ��وان ،والهيئات احلية ،والتكوينات،
والزه ��ور ،والأ�شج ��ار ،والبحريات ح�س ��ب ،بل حتى

انطلقت هذا الأ�سبوع ن�شاطات معر�ض دم�شق الدولي للكتاب،
بم�شاركة العديد من دور الن�شر العربية  ..وكانت م�ؤ�س�سة
المدى على قائمة الم�شاركين في هذا المعر�ض ،حيث �شاركت
ب�إ�صداراتها الحديثة التي ّ
غطت م�ساحة متنوعة من الن�شريات
في جميع مفا�صل المعرفة من �أدب ،وفن  ،و�سيا�سة ،واقت�صاد..

و�أو�ضح مدير املعار�ض يف دار "املدى" �إيهاب القي�سي� :إن م�ؤ�س�سة
"املدى" ،ت�شارك يف هذا املعر�ض بجناح كبري ي�ضم �أبرز �إ�صداراتها التي
تلقى �إقبا ًال كبري ًا من قبل اجلمهور ،وب�ش�أن امل�ساحة التي ّ
مت تخ�صي�صها
للدار يف املعر�ض �أكد القي�سي� :أن امل�ساحة التي مت تخ�صي�صها من قبل
�إدارة املعر�ض لهذا العام كانت وا�سعة".
وقد ا�ستقطبت مطبوعات املدى جمور ًا كبري ًا ومتنوع ًا ،للح�صول على
�إ�صداراتها التي حتظى ب�سمعة طيّبة.
ولفت القي�سي� ،إىل �أن املثقفني وطلبة اجلامعات وال�شباب الذين يبحثون
عن كل ما هو جديد يف جمال الرواية والأدب اجنذبوا كثري ًا ملا عر�ضه
الدار من �إ�صدارات حديثة.
واجلدير بالذكر �أن معر�ض دم�شق الدويل للكتاب افتتح نهاية الأ�سبوع
املا�ضي مب�شاركة نحو  217دار ن�شر متثل  14دولة " 9دول عربية و5
�أجنبية" .وقد ّ
مت يف هذا املعر�ض اعتماد ال�صاالت الدولية بد ًال من
القاعات التي كانت منت�شرة يف �ساحات املعر�ض مع توفري م�ساحات
متميزة ومكيفة بالكامل.
ً
ً
من جهتها �ستقيم (املدى) يف  2019/22-11معر�ضا كبريا للكتاب حتت
معر�ض العراق الدويل للكتاب ،مب�شاركة املئات من دور الن�شر العربية
والعاملية� ،إ�ضافة �إىل �إقامة ن�شاطات ثقافية وفنية متنوعة ..و�سيح�ضر
فعاليات املعر�ض �شخ�صيات �أدبية وثقافية عربية وعاملية.

كتاب ((الثقافة وموت الإله)) لـ تريي �إيغلتون

حرف ال ّروح

ترجمة :جناح اجلبيلي

�شعر� :أديب كمال الدين

يا لها من روح؛
يوم
يف كلِّ ٍ
غريب
ينمو ٌ
حرف ٌ
إ�صبع مِ ن �أ�صابعها الع�شرة.
يف � ٍ
*
يا لها من روح؛
أنفقت كلَّ ما متلك
� ْ
على ا ُ
حل ِّب واملطرِ واجلنون
جن بها اجلنون
ح ّتى َّ
و�أغرقها املط ُر قطع ًة قطعة
وخنقها ا ُ
حل ُّب ب�أ�صابعه احلرير ّية
ُ
يحاول �أن يق ّبلها ُق ْبل َة احلياة.
وهو
*
على �شاطئ الأبد ّية،
املوت بال�شّ اعرِ الطّ فل
التقى ُ
وال�شّ اعرِ امل ُّهرج
وال�شّ اعرِ الوغد

يف ر�ص ��د املفارق ��ات يف وج ��وه الب�ش ��ر ومالب�سه ��م،
وكل ذل ��ك من �أج ��ل الو�ص ��ول �إىل حقيقته ��م العارية.
وكان ذل ��ك مطلبا �شبه م�ستحي ��ل يف عقد الع�شرينيات
اخل ��ارج من �أتون ح ��رب �شمل ��ت �أوربا كله ��ا .ولي�س
غريبا �أن ت�صل قناعات يا�سرتاو �إىل حقيقة �أنه يعي�ش
ب�ي�ن غاب ��ة م ��ن الأقنعة ،ال يت ��ورع عن مغام ��رة نزعها
رغ ��م ما كان ��ت تق ��وده ع ��ادة �إىل ال�سج ��ن ،والقطيعة
م ��ع الأ�صدقاء ،واالحباط والعب ��ث حتى نبذ الزوجة،
والطف ��ل ،والبيت .كان واقع ��ا حتت وط�أة تيار �شعور
ج ��ارف ،يالح ��ق كل ن�أم ��ة يف حميطه ،وك�أن ��ه ي�سعى
جاهدا لتفكي ��ك عامله الزائف .عامل الفنادق الرخي�صة،
وال�صحف ،ومر� ��ض ال�سفل�س ،واملثقف�ي�ن الهوائيني،
وحان ��ات امليناء اجلديد ببحارت ��ه القادمني من جهات
الأر� ��ض ،وعلية القوم بعبثهم الليلي ،و�أقنعة الوجود
الراق�ص ��ة .ح ��وار الأن ��ا املت�شظية م ��ع عا�صمة �ضاجة
فائرة ،حوار ال ينتهي .حوار يهدم كل �شيء .والوعي
الفائ� ��ض له ��ذا املثقف القل ��ق� ،سرعان م ��ا يتحول �إىل
ه ��دم يف النهاية .ه ��دم القناع ��ات ،والآيديولوجيات،
والإميان ،والأخالق ،والعائلة.
الهدم ال ��ذي مار�ست ��ه الثقافة املتم ��ردة ،العدمية ،يف
احلي ��اة الأوربية بني احلربني ،وق ��د اكت�شفت �ضعفها
�أم ��ام ج�ب�روت اجليو� ��ش املدجج ��ة ،وامل�ؤام ��رات،
وت�صاع ��د احلركات الفا�شي ��ة والقومي ��ة التي توجت
ب�صعود النازية الحق ��ا� .إنه الرف�ض املطلق يف �أق�صى
جتليات ��ه .وعندم ��ا يغيب الإمي ��ان الديني ف ��كل �شيء
مب ��اح ،وهذا م ��ا كان علي ��ه �أوله يا�س�ت�راو ،ولعل ذلك
تكثيف عميق حلالة املجتم ��ع الدامناركي املتجه نحو
العلمانية ،و�إخراج الهيمنة الدينية من منظومة احلكم
والت�شري ��ع والعالق ��ات االجتماعية .وم ��ن هنا ميكن
اعتب ��اره رم ��زا لتحوالت املجتمع الباح ��ث عن هويته
ال�سيا�سي ��ة والفكري ��ة والثقافي ��ة .التخب ��ط الفك ��ري
للبط ��ل قاده �إىل تخب ��ط حياتي ،فهو ينتق ��ل من حانة
�إىل �أخ ��رى ،ومن جمموعة مثقفة �إىل ماخور �أو فندق
رخي� ��ص ،دون �أن ي ��درك �سبب ذل ��ك ،وك�أنه يعي�ش يف
قوقعة عقل ��ه فقط .ود�أب على طرح �أ�سئلة غري م�ألوفة
بع� ��ض الأحي ��ان يف احلياة العادي ��ة� ،أ�سئلة احلوا�س
وه ��ي يف كامل توتره ��ا ،وال منطقيته ��ا ،حيث ينتهي
بها الت� ��أزم الف ��ردي �إىل �أ�سئلة وجودي ��ة ،ومع�ضالت
ب�شري ��ة تخ�ص كنه الإن�س ��ان ذاته ،و�سبب وجوده يف
الك ��ون ،وغايت ��ه .وهو ما يخرج رواي ��ة هدم من حيز
الروايات التقليدية ال�شائعة متام ًا.
يف تعليق ��ه على رواية يولو�سي� ��س جليم�س جوي�س،
يق ��ول بطل الرواي ��ة :الكتاب �سمي ��ك و�ضخم و�صعب
املوا�صلة فيه ،وم�شهور ،يحتاج اىل ع�ضالت لقراءته.
والأم ��ر نف�س ��ه ينطب ��ق ،حقيق ��ة ،عل ��ى ه ��ذه الرواية
املعقدة مببناها ،و�أفكارها ،وحواراتها ،وتلميحاتها.
وهذا م ��ا دعا الروائي الرنويجي كن ��وت هام�سن �إىل
الق ��ول بعد قراءته للرواية :عمل عبقري عظيم� .أرجو
�أن تتقب ��ل مني خال�ص التهنئة .لدي كتبي ،وال ينق�ص
الع ��امل كت ��ب ،ولكن عل ��ي الآن �أن �أتوا�ض ��ع ،فال كتاب
مث ��ل كتابك .مات توم كري�ستين�س ��ن يف العام ،1974
ودفن يف جزيرة ثورو جنوبي الدامنارك ،وكتب على
�شاهدة قربه مقطع من �شعره يقول:
�أنحني قدر ا�ستطاعتي /ليبدو العامل كبري ًا.

المدى في معر�ض الكتاب
الدولي في دم�شق

وق ��ر�أَ عليه ��م �أن�ش ��ودتَه املُرعب� � َة
ال ُكربى.
فرق�ص ال�شّ اع ُر الطّ فل
َ
وتق َّي�أَ ال�شّ اع ُر امل ُّهرج
وانتح َر ال�شّ اع ُر الوغد.
*
يف مهرجانِ الأرواح
ُط ِل � َ�ب م ��ن اجلمي � ِ�ع �أن يقوم ��وا بدورِ
الطّ غاة
�و�ص وامل ُّهرج�ي�ن
والقتل ��ةِ والل�ص � ِ
واملُغفّلني.
�خف
احتج على �س � ِ
وح�ي َ�ن احت � َّ�ج َمن َّ
املطلوب
وتفاهةِ الأدوار
�شر طردةٍ من املهرجان.
ُطرِ َد َّ
وقي � َ�ل :ب ��ل �أُلقِ َي � ْ�ت ُج ّثت ��ه م ��ن خل � ِ�ف
الأ�سوار.

�إن الإلحاد في م�شكلة ح�سب تيري
�إيغلتون .خالل القرن الع�شرين انتقل
من قوة �إلى �أخرى �إذ �أن الكنائ�س فقدت
جماعات الم�صلين وكان الالهوت قد
طرده العلم الطبيعي .لكن بعد ذلك
كانت هناك حادثة � 11أيلول وتغير كل
�شيء� .إن الذهاب التقليدي �إلى الكني�سة
ا�ستمر بتدهوره الطويل ،بينما
ربما
ّ
ال�شك عالي ال�صوت لريت�شارد داوكنز
وكر�ستوفر هيت�شنز ما زال ي�ضرب على
الوتر مع �أ�صناف الكتب المباعة ،لكن في
بقية العالم ف�إن الدين قد �أيقظ نف�سه من
النوم الطويل� .أ�شكال وح�شية من العبادة
– الم�سيحية والإ�سالمية �أو �أخرى -قد
ا�ستولت الآن على �أذهان النا�س الفقراء
والم�ضطهدين .فقد انت�شرت العقيدة
الدينية ب�شكل فيرو�سي.

�أو هك ��ذا يب ��دو الأمر بالن�سبة لإيغلت ��ون وهو يعتقد
ب�أنن ��ا يج ��ب �أن ن ��راه مقب�ل ً�ا� .إنه ممار� ��س موهوب
يف جم ��ال التعليق الفكري على نط ��اق وا�سع وكتبه
حازت عل ��ى �أح�سن املبيع ��ات ل�سمعته م ��ع عدد كبري
من املقاالت اجلدلي ��ة يف ال�صحافة .وهو يبدو دائم ًا
قارئ� � ًا لكل الفال�سفة واملنظري ��ن �إذا �أن بقيتنا جتدها
يف منته ��ى اخل�شي ��ة وله براع ��ة يف و�ضعه ��ا ب�شكل
�أنيق يف املكان املنا�س ��ب بو�سائل من احلِ َكم املحولة
جيد ًا �أو الدوران املتجان� ��س يف اال�ستهالل للعبارة.
نرثه حي بالتفرع ��ات الثنائية والهجومات والنكات
امللقية ب�صوت عال ويف النهاية نحن مدعوون ب�شكل
غ�ي�ر متغ�ي�ر �إىل ت ��ذوق "ال�سخري ��ة" �إذ � ّأن العق ��ول
املوجه ��ة تظهر وقد فقدت �سحره ��ا مثلما �أن احلقيقة
تنزلق خ ��ارج فهمها .يف كتاب "الثقافة وموت الإله"
ي�ستعر� ��ض �إيغلتون كل مهارات ��ه الهائلة كي يو�ضح
كيف �أن الآمال الراقية للعديد من الأجيال من املاديني

العلمانيني انهارت بانهيار الربجني التو�أمني.
ج ��اء �أيغلتون �إىل ال�شهرة يف ال�سبعينيات من القرن
املا�ض ��ي كونه ا�ستاذ اللغ ��ة الإنكليزية يف �أك�سفورد
واال�شرتاكي الثوري ح�سبما يعرتف بنف�سه �أو �إذا ما
ف�ضلت ،كونه اال�شرتاكي الثوري الذي يعرتف �أي�ض ًا
�أن ��ه �أ�ست ��اذ �أك�سف ��ورد .جن ��ح يف �أن ي�صب ��ح �إيقونة
اال�ستقام ��ة النظري ��ة واملذهب الي�س ��اري العملي يف
الوق ��ت نف�سه بينما هو يرتقي �إىل قمة مهنته الزلقة.
وبع ��د فرتة كان هن ��اك وباء من احل�س ��د الإيغلتوين
حيثم ��ا كان الأدب هدف� � ًا للدرا�س ��ة الأكادميي ��ة .غ�ي�ر
�أن ��ه يف ال�سنوات احلالي ��ة بد�أ الرف ��اق ي�ستن�شقون
رائحة الردّة :رمبا ما ي ��زال �إيغلتون ملتزم ًا مبذهبه
الي�س ��اري ،لك ��ن -وباحلك ��م على واب ��ل النقد املوجه
�ض ��د "امللحدين اجلدد" ال ��ذي اتهمهم ب�س ��وء ت�أويل
امل�سيحي ��ة ال�صحيحة -ف�إن مذهبه املادي ال�شجاع قد
خذله.
�إن كت ��اب "الثقافة وم ��وت الإله" لن مين ��ح االنبعاث
�إىل الإيغلتي�ي�ن القدم ��اء .فالكتاب ي�أخذن ��ا يف رحلة
�سريع ��ة م ��ن املع ��ارك الفكري ��ة لأوروب ��ا عل ��ى م ��دى
� 300سن ��ة ومواق ��ع ،وح�سب الن�سخ ��ة امل�ستلمة من
التاريخ،انت�ص ��ر فيه ��ا اجلن ��ود ال�شجع ��ان للتق ��دم
والعقالني ��ة عل ��ى الزمن و عل ��ى غوغاء �أخ ��وة الرب
الرجعيني م ّرة �أخرى .لكن هذه االنت�صارات  ،ح�سب
�إيغلتون ،كانت غري حا�سمة ويف زمن منا�سب �سوف
يجري عك�سها من قبل التاريخ املاكر .يف البداية كان
هن ��اك الفال�سفة اخلرافي ��ون للتنوي ��ر الذين وجهوا
ال�شحن ��ة �ض ��د العم ��ل الكهنوتي ال�شائ ��ن والالهوت
املنهم ��ك بح�ساب ع ��دد املالئكة الراق�ص�ي�ن على ر�أ�س
الدبو� ��س .لك ��ن ال �أحد منه ��م ت�صوّ ر الع ��امل دون �إله
حتى لو �أنهم ف�ضلوا عبادته بقناع العقل والعلم.
�رار بالدي ��ن كان ي�صلح ��ه املثالي ��ون
�إنَّ �أي �إ�ض � ٍ
الأمل ��ان بفكرتهم الغام�ض ��ة عن ال ��روح و�أتباعهم من
الرومانتكي�ي�ن الذي ��ن �أع ��ادوا اكت�ش ��اف ال ��رب كونه
�أم ��ا الطبيعة �أو الثقافة .رمبا تعتق ��د ب�أن مارك�س قد
اتخ ��ذ عم�ل ً�ا �أف�ضل من الق ��رار ،لكن عن ��د التمحي�ص
الدقيق ف�إن الفر�ضية ال�شيوعية تتحول لتكون بدي ًال
للمدين ��ة ال�سماوي ��ة .ونيت�شه الكب�ي�ر ال�سن امل�سكني
بكل عوا�صف ��ه وجر�أته انته ��ى �إىل �أن يحيي امل�سيح
عل ��ى �ش ��كل "�سوبرم ��ان  ." Ubermenschوق ��ع
حداثي ��و القرن الع�شرين َ
بال�ش َرك نف�سه وعبث ًا طلبوا
م ��ن الفن �أن ي�سد "الثغرة الت ��ي �سكن الرب فيها مرة
م ��ن امل ��رات"و�إذا ما جن ��ح قلة من مابع ��د احلداثيني

الغريب�ي�ن �أن ينف�صل ��وا ع ��ن الدي ��ن يف ال�سن ��وات
الأخ�ي�رة ،ف�إن الأم ��ر كان على ح�س ��اب الرف�ض التام
للأم ��ل واملعن ��ى ال ��ذي كان �سيدفع ��ه �شخ� � ٌ�ص �آخ ��ر.
ي�ستنت ��ج �إيغلت ��ون ب� ��أن "كلي الق ��درة �أثب ��ت �أنه من
ال�صع ��ب التعام ��ل مع ��ه" .الإ�شاع ��ات ع ��ن موت ��ه قد
بول ��غ فيها ب�شكل كبري :فقد و�ض ��ع نف�سه الآن " على
الأجن ��دة" و" ال�سخرية التي من ال�صعب املبالغة يف
تقديرها".
�إن حيوي ��ة �إيغلتون املعروفة وق ��وة حجته ُت ُ
عر�ض
جميعها يف كتاب "الثقافة وموت الإله" لكن العيوب
املختلف ��ة وا�ضحة �أي�ض� � ًا .يبدو �أنه ح ��وّ ل نف�سه �إىل
"جرميي كالر�سون" الفل�سفة مانح ًا الأفكار العالية
الأداء دوران� � ًا �سريع� � ًا جاع ًال الهدف ه ��و عدم اتخاذ
�أي �ش ��يء ب�شكل جدّي جد ًا .مل يكن بط ًال للحملة �ضد
ال�صي ��غ اجلاهزة وهو يكرر نف�س ��ه ب�شكل غري خجل
ويعي ��د فق ��رات ب�أكملها .وب ��د ًال من اعتب ��ار املفكرين
�أف ��راد ًا يكافح ��ون م ��ن �أج ��ل احل�ص ��ول عل ��ى بع�ض
الو�ض ��وح ع ��ن م�شكالته ��م املفاهيمي ��ة الت ��ي تقلقهم
�إال �أن ��ه ي�ضعه ��م منا�سب�ي�ن ك�شخ�صي ��ات يف ق�ص ��ة
جاهزة عن التنوي ��ر الذي ينجب املثالية التي تنجب
الرومان�سي ��ة الت ��ي تنج ��ب احلداثة الت ��ي تنجب ما
بعد احلداثة .وحني ي�سخ ��ر من املثاليني باحتقارهم
"العايل الذهنية للعادات اليومية" �أو من "البالهات

العالية الذهنية" و"القدري ��ة العالية الذهنية" ملاثيو
�أرنول ��د �أو م ��ن "التفاه ��ات احل ��رة عالي ��ة الذهنية"
ل�سلمان ر�شدي فهو يبدو مثل طفل م�شاك�س �أكرث من
كون ��ه خم ّربا خط�ي�را .وحني يختار ليم ��دح "كانت"
و"ب�ي�رك" و"كوندورك ��ت" و"�شيلل ��ر" و"مارك�س"
و"نيت�ش ��ه" و"فروي ��د" لكتبهم "العظيم ��ة" �أو يدرج
"�آالن ب ��ادو" كونه "رمب ��ا الفيل�سوف الأكرث بروز ًا
يف ع�صرنا" فهو يبدو متكلم ًا ب�صوت الت�أكيد الذاتي
املت�سام ��ي �أك�ث�ر من العرفان ب�أن ذل ��ك رمبا يكون رد
فعل منا�سب ًا للعظمة.
�أحيان� � ًا ُيتـّه ��م �إيغلت ��ون بالأنوية املغ ��رورة ،لكن ال
�ش ��يء ميك ��ن �أن يك ��ون قريب ًا م ��ن احلقيقة .ف� ��إذا ما
امتلك هدف ًا جاذب ًا فريد ًا ف�إنه يكمن فيه حموه الذاتي
الغريب� .إنه مثل حمرك الدمى الذي يظهر يف عر�ض
جي ��د لكنه يرف� ��ض الظهور �أمام اجلمه ��ور �شخ�صي ًا.
�إن كتبه �ستكون خمتلفة جد ًا �إذا ما كان مهي�أ لل�سماح
لنا ك ��ي نعرف �أي �أ�سئلة تبقيه متيقظ ًا يف الليل و�إذا
م ��ا امتلك �أي �شيء �أكرث و�ضوح� � ًا عنها بينما الوقت
مي ��ر .بالأخ� ��ص حني ذك ��ر ب�أن ن�ش ��ر كت ��اب "الثقافة
وم ��وت الإله" ي�شري �إىل الذك ��رى اخلم�سني لظهوره
الأول كمفكر عام .فرتن�س �إيغلتون كان ع�ضو رئي�س
يف جماعة من الرومان الكاثوليك الراديكاليني الذين
�أطلقوا جملة ن�شطة لكنها ق�صرية الأمد هي "�سالنت
"يف عام  .1964ويف �سل�سلة من املقاالت املثرية يد ّل
على �أن امل�سيحيني رمبا مل يكونوا �صادقني بالن�سبة
لـ"طي�ش" العقيدة �إذا مل يلزموا �أنف�سهم باال�شرتاكية
الثورية وعلى نحو معكو�س ب�أن مادية مارك�س كانت
م�ستهلك ��ة و� ّأن امل�سيحي ��ة وحدها ميك ��ن �أن تنقذها.
يو�ض ��ح ب� ��أن "امل�سيحيني يج ��ب �أن يلزم ��وا �أنف�سهم
ب� ��أن "يعي�شوا كونهم �شهداء فاعلني" ،وينا�ضلوا مع
"الر�أ�سمالية املحافظة" من �أجل "الثقافة احلقيقية"
– بالن�سب ��ة "ملجتم ��ع كل ��ي" ي ��درك في ��ه "اجل�س ��د
ال�ص ��ويف" عل ��ى �أر�ضي ��ة ال ��دكان" و"امل�سيح ميكن
�أن يعي� ��ش يف الواق ��ع �أك�ث�ر من الكلم ��ة"� .إن حتليل
"�إيغتلون" رمبا كان �أقل تقلق ًال لكنه يقدمه ب�صراحة
�ساذج ��ة �سرعان ما يجري فقدانه ��ا يف ا�ضطراب من
ذالق ��ة الل�سان امللتب�سة .رمب ��ا يتوجب عليه املحاولة
يف �أن يرج ��ع ويكون على متا�س م ��ع الذات القدمية
احل�سا�سة من خم�سني �سنة فما فوق .من
ال�صريح ��ة ّ
ف�ضلك يا تريي �إيغلتون ه ّال وقفت؟
راجعه :جوناثان ري� -صحيفة الغارديان
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اقــــرأ
مهب الريح
�أق�صاب يف ّ

�صدر عن دار املدى� ،ضمن �سل�سلة مكتبة نوبل ،ترجمة
عربي ��ة لرواي ��ة "�أق�صاب يف مه ��ب الريح" م ��ن ت�أليف
غرات�سي ��ا ديلي ��دا ،ونقله ��ا �إىل اللغة العربي ��ة املرتجم
نبيل ر�ضا املهايني.
غرات�سي ��ا ديلي ��دا ( )1936 - 1871روائي ��ة و�شاعرة
وم�ؤلفة م�سرحية ا�شتهرت بخ�صوبة �إنتاجها الأدبي،
ذاع �صيته ��ا يف �إيطالي ��ا ويف �أنحاء العامل ،حتى �أنها
�أ�صبحت يف عام  1926ثاين امر�أة يف العامل حت�صل
على جائ ��زة نوبل للآداب ،وذلك تقدي ��ر ًا لأدبها الذي
�أب ��رز ب�شكل متميز مث ًال �سامية وق ��درة على ت�صوير
واقع احلياة والإن�سان بعمق وحرارة.

ح

ول العا

لم

الك�شف عن وثائق �سرية جديدة عن وفاة الأمرية ديانا..

ينتظر امل�ل�ي��اردي��ر امل�صري حممد
الفايد ،وال��د عماد الفايد ،ال�شهري
با�سم "دودي الفايد" ال ��ذي لقي
ح�ت�ف��ه ،ب��رف�ق��ه الأم �ي��رة دي��ان��ا يف
�صيف  1997بالعا�صمة الفرن�سية
�ادث غام�ض،خروج
باري�س ،يف ح� ٍ
الوثائق الأمريكية اجلديدة التي

ُن�شرت �أخبارها يف و�سائل �إعالم
بريطانية ،من �أج��ل فتح التحقيق
جم� ��ددًا يف احل� ��ادث ال ��ذي �سُ جل
ع�ل��ى �أن ��ه ح ��ادث ت �� �ص��ادم ،ولي�س
حادث متعمد  .و ُن�شرت يف الفرتة
�صحف
الأخرية �أخبار وتقارير يف
ٍ
بريطاني ٍة ع��دة مثل “ذي م��رور،

ذي غ��اردي��ان ،ديلي ميل” ،تتعلق
ب��ام�ت�لاك ج�ه��ات �أم�ن�ي��ة �أم��ري�ك�ي��ة،
ت�ف��ا��ص�ي��ل يف م�ل��ف ي�ح�ت��وي على
 1500وثيقة ،حتمل �أ� �س��را ًرا عن
وفاة “ديانا” و”دودي” ،وحقيقة
حمل الأم�ي�رة م��ن “دودي” وقت
احل ��ادث� ،إذ ح�صلت تلك اجلهات

على عينة دم لـ “ديانا” بعد وفاتها.
وبح�سب مقربني م��ن ال�ف��اي��د ف ��إن
هذه الوثائق �ستثري ال�شكوك التي
يتبناها “الفايد الأب” لناحية �أن
ه �ن��اك �أج �ه��زة ر��س�م�ي��ة بريطانية
ه��ي ال �ت��ي دب���رت احل � ��ادث ،ن�ظ� ًرا
العتبارات تتعلق مب�ستقبل و�سمعة
العائلة املالكة .واكدت هذه امل�صادر
ان ال �ف��اي��د ي �ن �ت �ظ��ر خ � ��روج ه��ذه
الوثائق بفارغ ال�صرب ،بهدف اعادة
فتح التحقيق يف احلادث الغام�ض
وامل��روع ال��ذي وق��ع قبل  22عاما،
وادى ل��وف��اة ال�ع��ا��ش�ق�ين االم�ي�رة
ديانا ودودي الفايد  .ي�شار اىل ان
االم�يرة “ديانا” ،ول��دت يف متوز
عام  ،1961وتزوجت من ويل عهد
بريطانيا الأمري ت�شارلز ،يف متوز
 ،1981لتتوفى ع��ن عمر يناهز
ال�ـ  36ع��ا ًم��ا ،وه��ي وال��دة الأم�ير
وي �ل �ي��ام دوق ك��ام�بري��دج،
والأم � �ي ��ر ه� � ��اري دوق
�سا�سيك�س.

مي�سي يك�شف حقيقة رحيله عن
بر�شلونة وعالقته بزوجته ..

�سرقة "مرحا�ض ذهبي" قيمته
مليون جنيه �إ�سرتليني
تبحث ال�شرطة الربيطانية عن مرحا�ض ذهبي،
�سرقه ل�صو�ص م��ن ق�صر بالينهامي ،حيث ولد
الزعيم الربيطاين الراحل وين�ستون ت�شر�شل.
وتبلغ قيمة املرحا�ض امل�صنوع من الذهب اخلال�ص
عيار  18قرياط ،مليون جنيه �إ�سرتليني(حوايل
 1.250مليون دوالر) .وكان ب�إمكان �أي �شخ�ص،
�أن يحجز موعدا ال�ستخدام املرحا�ض ،املوجود
بالقرب من الغرفة التي ولد فيها ت�شرت�شل ،ملدة
ثالث دقائق .واملرحا�ض من عمل الفنان الت�شكيلي
الإي �ط��ايل م��وري��زي��و ك��ات�ي�لان ،ومت تركيبه قبل
ي��وم�ين فقط يف الق�صر بعد عر�ضه يف متحف
"غوغنهامي" بنيويورك .و�أعلنت ال�شرطة �أن
�سرقة املرحا�ض جرت يف وقت مبكر من ال�سبت.
ولأن� ��ه ك ��ان م�ت���ص�لا بنظام
ال�صرف ال�صحي يف
ال �ق �� �ص��ر ،ف �ق��د �أدى
ن��زع��ه م��ن م�ك��ان��ه،
�إىل ���ض��رر كبري
ب ��امل� �ب� �ن ��ى ال � ��ذي
يعد �أح ��د مواقع
ال �ت��راث ال�ع��امل��ي
لليون�سكو.
وترى ال�شرطة� ،أن عملية

ال � �� � �س� ��رق� ��ة
جرت من قبل جمموعة من الأ�شخا�ص ،ت�سللوا
�إىل الق�صر ب�سيارتني .ومت القب�ض على رجل يبلغ
من العمر  66عاما ،ي�شتبه ب�ضلوعه يف ال�سرقة.
لكن مل يتم العثور على املرحا�ض حتى الآن.
�أك��د الق�صر ،يف تغريدة على "تويرت" ،واقعة
اختفاء املرحا�ض ،و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه �سيتم �إغ�لاق
ال�ق���ص��ر ع�ل��ى الأق� ��ل ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �ي��وم ب�سبب
الواقعة.

"مايكل جاك�سون" يفوز بجائزة
"�إميي" ...وبيون�سيه خالية الوفا�ض

ك�شف جنم بر�شلونة �أ�سطورة كرة القدم الأرجنتيني ،ليونيل مي�سي
 ،Lionel Messiحقيقة الأخبار املتداولة ب�ش�أن رحيله عن قلعة
الربنابيو خ�لال ال�ف�ترة املقبلة .وق��ال مي�سي يف ح��وار م��ع �صحيفة
"�سبورت" الإ�سبانية ،اخلمي�س" ،م�ستقبلي؟ بر�شلونة هو بيتي،
وال �أريد الرحيل ،لكني �أريد الفوز بدوري الأبطال" .وعلق
مي�سي � ً
أي�ضا على �صفقة النجم الربازيلي نيمار التي
مل تتم ،حيث رف�ض ن��ادي��ه باري�س �سان جريمان
الفرن�سي التفريط يف خدماته خ�لال املريكاتو
ال�صيفي.
وقال مي�سي�" ،أ�شعر بخيبة �أمل لعدم قدرتنا على
التعاقد معه� ،إن��ه �أح��د �أف�ضل الالعبني يف العامل،
كنت �أمتنى عودته".
و�أ�� �ض ��اف ال�ب�رغ��وث الأرج �ن �ت �ي �ن��ي" ،عودته
كانت �ستمثل قفزة للنادي يف حقوق الرعاية،
ب�صراحة ال �أدري ما �إذا كان بر�شلونة قد قام بكل
�شيء ممكن لإعادته".
وتابع مي�سي�" ،أنا ال �أ�شعر بخيبة الأمل فنحن لدينا
فريق رائع ،و�سيكون قاد ًرا على القتال على كل الألقاب
من دون نيمار ،ولكن قلنا ر�أينا يف الأمر بب�ساطة".
واختتم مي�سي حديثه بالقول" :زوجتي �أنتونيال هي كل �شيء
بالن�سبة يل ،وه��ي رفيقة رائ�ع��ة ،وتعرف كيف تقف معي دائ ًما،
وخ�صو�صا يف الأوقات الع�صيبة".
ً

ف ��از الفيل ��م الوثائقي الطوي ��ل الذي يحم ��ل اتهامات جن�سي ��ة مللك البوب
الراح ��ل ماي ��كل جاك�س ��ون ،ب�إح ��دى جوائ ��ز "�إمي ��ي" التلفزيوني ��ة
املرموق ��ة �أم�س ال�سبت ،فيما مل يحال ��ف احلظ املغنية بيون�سيه،
يف اقتنا� ��ص �أي جائ ��زة .ويحكي فيل ��م  Leavingاخلروج
م ��ن نيفرالند ق�صة رجلني يقوالن �إن جاك�س ��ون كان �صديقهما،
واعت ��دى جن�سي ًا عليهم ��ا عندما كانا يف �س ��ن ال�سابعة والعا�شرة
م ��ن العم ��ر .وح�ص ��ل الفيلم عل ��ى جائ ��زة �أف�ضل فيل ��م وثائقي يف
حفل مبدينة لو�س �أجنلو� ��س يقام قبل احلفل الرئي�سي جلوائز
"�إميي" الأ�سبوع املقبل .وا�ستقبلت �أ�سرة جاك�سون الوثائقي
ال ��ذي عر�ض بعد ع�شر �سن ��وات من وفاته بغ�ض ��ب عارم ،كما
�أثار الفيلم جد ًال جديد ًا حول �إرثه.
ونفت �أ�سرة جاك�سون و�إدارة �أمالكه ما جاء على ل�سان الرجلني
وو�صف ��وه ب�أنه "�إع ��ادة �صياغة الدعاءات م�شك ��وك فيها" .ومل
يح�ص ��ل فيلم "هومكامينغ" عن حف ��ل لبيون�سيه خالل مهرجان
كوت�شي�ل�ا ع ��ام  2018عل ��ى �أي جوائ ��ز رغم تر�شيح ��ه يف �ست
فئات.
وتغلبت حلق ��ة خا�صة من برنامج "كارب ��ول كاريوكي"� ،صورها
املذيع جيم�س كوردن ،مع جنم فريق البيتلز ال�سابق بول مكارتني،
لدى عودته �إىل مدينة ليفربول م�سقط ر�أ�سه على (هومكامينغ) يف
فئة املنوعات اخلا�صة امل�سجلة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ا�ستقالة وزير !!
مثل كثريين بد�أت خطواتي
الأوىل يف قراءة الرواية مع
جنيب حمفوظ ،الذي مل يحاول
يف �أعماله الأدبية �أن يُهند�س
الق�ضايا ويفل�سفها ،و�إمنا كان
يقدمها بب�ساطة وعفوية ،ويف كل
مرة �أعود �إليه لأكت�شف جديد ًا،
يف روايته "مريامار" جند
ال�صحفي املتقاعد عامر وجدي
يعي�ش حالة من القلق على م�صري
البالد يقول" :منذ �أن ظهرت عندنا
الثورة والدميقراطية والنا�س
ت�صفق وتغني على كل �شيء".
تذكرت هذا احلوار ،و�أنا �أقر�أ
التعليقات املثرية والعجيبة
على ا�ستقالة وزير ال�صحة عالء
الدين العلوان ،ولأنني يف هذه
الزاوية كنت قد كتبت عن �شجاعة
اال�ستقالة ،وكيف �أن امل�س�ؤول يف
الغرب "الكافر" يقدم ا�ستقالته
�إذا ما ك�شفت و�سائل الإعالم
ق�صر ولو ب�شكل ب�سيط يف
�أنه ّ
عمله ،لكننا يف هذه البالد التي
تتغنى بالدميقراطية ع�شنا و�شفنا
م�س�ؤولني �سرقوا املليارات حتت
�سمع وب�صر احلكومة ،لكنهم
اليزالون يطلبون من ال�شعب �أن
يهتف لهم يف ال�ساحات ،ولأنني
مواطن جاهل مل �أكن �أعي �أن
يف هذه البالد مل يعد م�سموح ًا
للم�س�ؤول �أن يعتذر لهذا ال�شعب،
حتى و�إن و�ضع البالد على �أعلى
درجات �سلم اخلراب� ..سيقول
البع�ض هل �أنت مع ا�ستقالة
الوزير� ،أنا يا�سادة �ضد الدجل
ال�سيا�سي ،ل�سنوات حولت
الوزيرة ال�سابقة عديلة حمود
وزارة ال�صحة �آنذاك �إىل �شركة
م�ساهمة يديرها زوجها وابن
عمها و�أ�شقاء زوجها و�أزواج
بناتها ،وكان يقال لنا لي�س
من حقكم �أن ت�س�ألوا هل متت
حما�سبة عديلة حمود؟ بل �إن
البع�ض �أخذ مينحها الأو�سمة
والنيا�شني وي�ضع على كتفها
العلم العراقي ،بل ذهب الهيام
بالبع�ض �إىل انتاج ن�شيد ي�شيد
باجنازات عديلة حمود يقول
املقطع الأول منه" :عديلة يا
عديلة اجلرح �شديتي حيلة ..على
الفقرة كلبهة وال باعت عربهة..
الوطن كلة �شعبهة تلوكلهة
الوزارة"..فيما اليوم جتد الذين
�صفقوا خلراب عديلة حمود
يطالبون با�ستجواب الوزير
 ،وامتنى ان اليعتقد البع�ض
انني �ضد اال�ستجواب  ،انا مع
املحا�سبة اذا كانت مل�صلحة الوطن
 ،ولي�س مل�صلحة جيوب النواب ،
منذ �سنوات ونحن نعي�ش يف ظل
مزاد اال�ستجوابات  ..وا�صبح
بع�ض النواب حيتان لل�صفقات
واملقاوالت والعموالت  ،من �س�أل
التكنوقراط نعيم عبعوب من اين
له كل هذه االموال التي ا�شرتى
بها الق�صور والفلل يف بريوت
ودبي؟  ،وال نزال يف حرية
من امرنا بعد ان متكن ح�سني
ال�شهر�ستاين ب�شطارته ان ي�ضع
العراق يف م�صاف الدول التي
تقرر �شد جزام التق�شف  ،ولهذا
انا يا�سادة م�ستغرب ان ي�ستقيل
وزير وكنت امتنى عليه ان يكون
اكرث �صالبة ويخربنا عن �شبكات
الف�ساد التي التزال تع�شع�ش يف
وزارة ال�صحة  ،اما ال�شكوى من
االعالم ..فاعتقد انها نكتة  ..الن
جميع م�ؤ�س�سات الدولة تتعامل
مع االعالم على انه " حجي
جرايد "

هل ميكن �أن تلتقي ب�أورهان باموق يف معر�ض العراق الدويل للكتاب؟
� سع��د عزي��ز عب��د
ال�صاحب
امل�سرح ��ي واالكادمي ��ي حتتف ��ي
ب ��ه جمعية الثقاف ��ة للجميع حيث
�سيلقي حما�ض ��رة بعنوان " الف
ليلة وليلة وجتلياتها يف امل�سرح
املعا�ص ��ر" يدير اجلل�س ��ة ال�شاعر
جا�سم العل ��ي وذلك يوم االربعاء
امل�ص ��ادف  2019/9/18ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء يف مقر اجلمعية

 قا�سم حممد الأ�سدي
رئي� ��س جمعي ��ة املرتجم�ي�ن
العراقيني الدكتور ت�ست�ضيفه دار
امل�أم ��ون للرتجم ��ة والن�شر اللقاء
حما�ض ��رة بعن ��وان حم ��اوالت
ترجمي ��ة مل�سرحية احل�سني ثائرا
للكات ��ب العرب ��ي عب ��د الرحم ��ن
ال�شرق ��اوي ،وذلك ي ��وم االربعاء
امل�صادف � 18أيلول 2019

 فرحان قا�سم
الكات ��ب �ص ��در ل ��ه م�ؤخ ��را كتاب
بعنوان "مل املارك�سية؟" والكتاب
ال ��ذي توزع ��ت ف�صول ��ه اىل
ثماني ��ة ي�ستهدف ح�س ��ب املقدمة
الت ��ي و�ضعه ��ا امل�ؤل ��ف جمه ��ورا
وا�سع ��ا من الق ��راء الذين حرموا
ال�سباب عديدة من تكوين �صورة
وا�ضحة ع ��ن تط ��ور اال�شرتاكية
يف عاملن ��ا املعا�صر او غريهم من
الق ��راء الطاحمني ملعرف ��ة تاريخ
املارك�سية ون�ضالها عرب ال�سنني

 متابعة املدى
لو مل يكن اورهان باموق م�ؤلفا روائيا رمبا ا�صبح
�ساحرا ،اذا ام�ضيت �ساعة معه فتت�ساءل ما اذا كان
ي ��ود ان يك ��ون يف مكان �آخ ��ر ،بل وحت ��ى �شخ�صا
�آخ ��ر ،ا�س�أله ف�سيعرتف لك بانه يتمنى على الدوام
لو انه لي�س اورهان باموق ..ولكن لباموق ا�سبابا
وجيهة ليكون ه ��و نف�سه هذه االيام انه معترب منذ
�سنوات روائيا ذا موهب ��ة ا�ستثنائية ،واليوم ،هو
�أدي ��ب حائز على جائزة نوبل مبواهب ا�ستثنائية.
وم ��اذا يعني ذلك لرجل كان ي�ؤمن ذات وقت ان ثمة
اوره ��ان �آخر يف مكان ما؟ يعني االرتياح فح�سب.
لق ��د ترجمت م�ؤلفات بام ��وق اىل �أكرث من  40لغة،
وعل ��ى هذا ال ��درب ادىل بح�صته م ��ن الت�صريحات
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ا�سف ��ر احده ��ا ع ��ن حماكمته يف

الطقس

تركيا بتهم ��ة "اهانة الرتكية" ذل ��ك يف ما كان قرع
الطب ��ول النوبلية يتعاىل وي�صي ��ح وي�صبح مثريا
للأع�صاب .باموق رجل فارع القامة عمره � 54سنة
وله وجه ممتلئ قليال وعين ��اه لوزيتان ونظارتان
غ�ي�ر متنا�سبت�ي�ن مع �شكله و�شعر غ�ي�ر م�سرح ،انه
ي�ضح ��ك ب�ص ��وت مرتفع وال يتوانى ع ��ن ا�ستعمال
�سبابته للزجر عندما يعترب �س�ؤاال موجها اليه غري
الئ ��ق ،وهو ي�صف نف�سه ان ��ه ان�سان يحب االنفراد
بنف�س ��ه ،وله خي ��ال مت�أجج .ويق ��ول� :أح�س بتوق
لوق ��ف هذه احلياة والبدء م ��ن جديد ،انني جال�س
داخ ��ل قطار والقطار ي�صل اىل املدينة ..او انه مير
بالقرب من املنازل ..حيث �أرى داخل منزل يجل�س
في ��ه رجل ،واف ��راد عائلت ��ه وهناك جه ��از تلفزيون
�شغ ��ال وهم جال�سون حول املائدة ..انك ترى حياة
جاري ��ة هن ��اك ..وحت�س بتوق ق ��وي لتكون هناك،

ان ��ك ان ��ت مكانهم .وتك ��ون مثله ��م .من ��ذ �سنوات
ترجم ��ت دار امل ��دى اعم ��ال اوره ��ان بام ��وق اىل
العربي ��ة ،وكان ��ت اول من قدم ��ه اىل القراء العرب
قب ��ل ان يح�صل عل ��ى جائزة نوبل ل�ل��آداب ..حيث
ن�ش ��رت روايت ��ه ال�شه�ي�رة ا�سمي احمر ث ��م توالت
اال�ص ��دارات "الكت ��اب اال�س ��ود" " ،ا�سطنب ��ول"،
"البيت ال�صامت"" ،جودت بيك وابنا�ؤه"" ،ثلج"،
"غرب ��ة يف عقل ��ي"" ،متح ��ف ال�ب�راءة"" ،احلياة
اجلدي ��دة"" ،القلع ��ة البي�ض ��اء" واخ�ي�را روايت ��ه
الت ��ي �صدرت م�ؤخ ��را "ذات ال�شعر االحمر" ..هذه
االعم ��ال �ستجدها يف جن ��اح دار املدى يف معر�ض
العراق الدويل للكتاب والذي �سيقام للفرتة من 11
ولغية  22كانون االول  2019ومب�شاركة  300دار
ن�شر ..يف هذا املعر�ض �ستلتقي مع اجواء اورهان
باموق ال�ساحرة واملمتعة.

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (االثنني)� ،أن درجات احلرارة ترتفع قلي ًال عن معدالتها ،مع
رياح خفيفة.
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