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معار�ضون يعتربونه حماولة خللط الأوراق يف ظل التوتر الإيراين الأمريكي

قوى �سيا�سية تفعل ملف �إخراج القوات
الأمريكية على  3مراحل
 بغداد /وائل نعمة
الثانية للف�صل الت�شريعي اجلديد،
�أول م ��ن �أم�س ،عل ��ى �إ�ضافة فقرة
يف توقي ��ت ح�سا� ��س يف ج ��دول �أعمال الربملان لإجالء
�أع ��اد ن ��واب �ضم ��ن القوات الأجنبية.
التحال ��ف امل�ش ��ارك يف احلكومة ،باملقاب ��ل جاء جدول �أعمال جل�سة
ط ��رح ق�ضي ��ة �إخ ��راج الق ��وات �أم�س خاليا من تل ��ك الفقرة ،فيما
الأمريكية من الع ��راق ،فيما ترى يقول املوقعون �إنهم �سي�ستمرون
جه ��ات �سيا�سي ��ة �أنه ��ا حماول ��ة يف ال�ضغ ��ط عل ��ى احلكوم ��ة
لتخفيف ال�ضغط على طهران.
والربمل ��ان حل�ي�ن اال�ستجابة �إىل
ووق ��ع  53نائب ��ا تابع�ي�ن لكت ��ل مطالبهم.
(منظم ��ة ب ��در ،الع�صائ ��ب ،دولة وي�سع ��ى الفريق امل�ؤي ��د لإخراج
القانون ،و�سائرون) يف اجلل�سة الق ��وات الأجنبي ��ة �إىل حتقي ��ق

هدف ��ه ع�ب�ر  3مراح ��ل حت ��دد
ب�سق ��وف زمني ��ة معين ��ة ،يت ��م
خالله ��ا ح�ص ��ر ع ��دد الق ��وات ث ��م
حتدي ��د �أعمالها و�أخريا �إجال�ؤهم
نهائيا من العراق.
وكان الربمل ��ان ق ��د اتف ��ق ب�ش ��كل
�ضمن ��ي قب ��ل � 4أ�شه ��ر عل ��ى �أن
يتحم ��ل رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي م�س�ؤولية التعامل مع تلك
القوات و�إخراجهم من البالد.
وج ��اء ذل ��ك االتفاق عق ��ب خالف
كب�ي�ر ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سية يف

 13رئي�س كتلة و 11وزير ًا يحملون
جن�سية مزدوجة
 بغداد/محمد �صباح

حتال��ف الفت��ح :العملي��ات امل�شرتك��ة جت��ري ح�ص��راً لأماك��ن تواج��د الق��وات الأجنبي��ة
حتديد م�صري تلك القوات العاملة
�ضمن التحالف الدويل ،واخلوف
من عودة "داع�ش".
ويقول نائب عن حتالف اال�صالح
طل ��ب عدم ذك ��ر ا�سم ��ه حل�سا�سية
املعلوم ��ات يف ات�ص ��ال هاتف ��ي
مع (املدى) ام� ��س ان "اعادة فتح
ق�ضية اخراج الق ��وات االمريكية
ه ��و �ضم ��ن احل ��رب النف�سي ��ة
اجلارية بني طهران ووا�شنطن".
واعت�ب�ر النائ ��ب ان توقيت اثارة
املو�ضوع "هو لف ��ك احل�صار عن

�سائرون واحلكمة يتبنيان ت�شريع القانون يف الربملان

ايران وخلط االوراق بعد حادثة
ا�سته ��داف من�ش� ��آت النف ��ط يف
ال�سعودية".
وحت ��اول بغ ��داد منذ ع ��دة ا�شهر
ابع ��اد الب�ل�اد ع ��ن الت ��ورط يف
احل ��رب املتوقع ��ة ب�ي�ن اي ��ران
والوالي ��ات املتح ��دة ،م ��ن خ�ل�ال
االلت ��زام بف ��ك ارتب ��اط بع� ��ض
الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة املقرب ��ة م ��ن
طهران.
 التفا�صيل �ص3

ق ��ال حتال ��ف �سائرون املق ��رب من زعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�صدري �إن ثالث ��ة ع�شر من
ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية ميتلكون جن�سية مزدوجة ،متوعدا
بت�شري ��ع قان ��ون مزدوجي اجلن�سي ��ة يف جل�سات الف�صل
احلايل لتخيري امل�س�ؤول�ي�ن التنفيذيني والت�شريعيني بني
اال�ستقالة �أو اجلن�سية املكت�سبة.
وتو�صل ��ت التفاهم ��ات التي دارت قبل ف�ت�رة بني حتالفي
�سائ ��رون وتيار احلكمة �إىل اتف ��اق يق�ضي بتبني ت�شريع
ه ��ذا القان ��ون والتح ��رك عل ��ى خمتل ��ف الكت ��ل النيابي ��ة
والنواب امل�ستقلني لإقناعهم بتمريره.
وفيم ��ا تبدي كت ��ل واح ��زاب �سيا�سية متنف ��ذة حتفظاتها
عل ��ى ت�شريع هذا القانون ،تتحدث كتل ��ة تيار احلكمة عن
�أن هن ��اك  11وزيرا وعددا من الن ��واب ور�ؤ�ساء الهيئات
امل�ستقلة لديهم جن�سيات ثانية غري عراقية.
ويتح ��دث النائ ��ب اجم ��د العقاب ��ي ع ��ن حتال ��ف �سائرون
لـ(امل ��دى) ح ��ول اال�سباب الت ��ي دفعت  80نائب ��ا للمطالبة

بت�شريع مقرتح قانون مزدوجي اجلن�سية من امل�س�ؤولني
قائ�ل�ا ان "الد�ست ��ور االحت ��ادي يحظر على م ��ن ميتلكون
جن�سية مكت�سبة تويل منا�صب رفيعة يف الدولة العراقية
وبالتايل كانت دافعا لن ��ا جلمع هذه التواقيع من خمتلف
النواب لتفعيل هذه املادة الد�ستورية".
وقدم رئي�س كتل ��ة الإ�صالح والإعم ��ار النيابية والقيادي
يف حتال ��ف �سائ ��رون �صب ��اح ال�ساع ��دي ،االثنني ،مقرتح
قان ��ون مزدوج ��ي اجلن�سي ��ة اىل رئا�سة جمل� ��س النواب
مدعوم ��ا بت�أييد اكرث م ��ن  80نائبا يخ�ي�ر امل�س�ؤولني بني
التخل ��ي عن اجلن�سية غ�ي�ر العراقية وب�ي�ن اال�ستقالة من
منا�صبهم.
وي�ستن ��د مق ��دم ه ��ذا الطل ��ب �إىل امل ��ادة (/18رابع� � ًا) من
د�ست ��ور جمهورية الع ��راق التي متنع من يت ��وىل من�صب ًا
�سيادي� � ًا او امني� � ًا رفيع� � ًا م ��ن احل�صول عل ��ى اي جن�سية
مكت�سب ��ة غري اجلن�سية العراقي ��ة ولغر�ض بيان املنا�صب
ال�سيادية واالمنية الرفيعة على ان ينظم ذلك بقانون.

�أعلنت املوافقة على جمل�س الإعمار

فائق ال�شيخ علي
يُهدي �أغنية للذين
�صوتوا على رفع
ّ
احل�صانة

احلكومة تعلن ت�ضامنها
مع وزير ال�صحة
وترف�ض ا�ستقالته
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 بغداد /املدى

قا�سم ح�سني �صالح
يكتب( :ح�سني
احلكومة) وح�سني
النا�س..ثانية

بح ��ث جمل� ��س ال ��وزراء ،ام� ��س ،ا�ستقالة
وزي ��ر ال�صحة عالء العل ��وان ،فيما اعرب
عن ت�ضمانه مع الوزير وت�أييده لرد رئي�س احلكومة
برف�ض اال�ستقالة.
وبح ��ث جمل� ��س ال ��وزراء بح�س ��ب بي ��ان املكت ��ب
االعالم ��ي لرئي�س ال ��وزراء" ،عددا م ��ن امل�ستجدات
وم ��ن بينه ��ا مو�ض ��وع ا�ستقالة وزي ��ر ال�صحة عالء
عبد ال�صاحب العلوان م ��ن جميع جوانبها وما ورد
بر�سالة اال�ستقالة والأ�سباب التي دعته لتقدميها".
و�أع ��رب جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ن ت�ضامنه م ��ع "وزير
ال�صح ��ة وت�أييده ملوقف رئي� ��س جمل�س الوزراء يف
ر�سالته اجلوابية بعدم قبول اال�ستقالة ومنح وزير
ال�صح ��ة �إج ��ازة" ،م�ؤكدين "�ض ��رورة توفري البيئة
ال�سليم ��ة لعودت ��ه ولنج ��اح عم ��ل جمي ��ع ال ��وزراء،
وحر�صه ��م عل ��ى التع ��اون م ��ع ال�سلط ��ة الت�شريعية
وتعزي ��ز ال�سعي امل�ش�ت�رك لتحقي ��ق م�صلحة الدولة
وال�شعب وفق القانون والأ�صول".
 التفا�صيل �ص2

تو�صية لوزارة الداخلية
و�أمانة بغداد بتطبيق
تعليمات املرور يف طريق
حممد القا�سم
 بغداد /املدى
ك�ش ��ف ع�ض ��و املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق
الإن�س ��ان عل ��ي البيات ��ي ،ع ��ن �أ�سب ��اب
�إغالق الطريق ال�سريع املع ��روف بـ"حممد القا�سم"
ب�ش ��كل متكرر بحجة الرتميم ،مم ��ا تت�سبب مبعاناة
لأ�صحاب ال�سيارات الذين ي�سلكون هذا الطريق.
وب�ي�ن البيات ��ي ،معرف ��ا الطري ��ق ،قائ�ل ً�ا �:إن ج�س ��ر
"حممد القا�سم" ان�شئ �سنة  1980من خالل �شركتني
�أملاني ��ة ،وكورية ،ويبلغ ط ��ول الطريق ذهابا و�إيابا
 23ك ��م بواقع  19كم جزء �أر�ضي ،و 4كم جم�سرات،
عدا اجل�سور العابرة والبالغ عددها  12ج�سرا".
و�أ�ض ��اف البياتي� ،أن العمر االفرتا�ضي للطريق 25
�سن ��ة من بداي ��ة �إن�شائه كان هناك الت ��زام بتعليمات
امل ��رور وه ��ي �أن احلمول ��ة الق�ص ��وى لل�شاحنات ال
تتجاوز الـ 25طنا.
و�أكم ��ل ،لك ��ن بعد �سن ��ة  2003احلم ��والت ترتاوح
م ��ا ب�ي�ن ( )140-70ط ��ن نتيج ��ة غي ��اب االلت ��زام
بالتعليم ��ات املرورية ،و�أن كثاف ��ة ال�سري لل�شاحنات
املحملة مبختلف الأنواع ازدادت ب�شكل ملحوظ مما
�أدى �إىل زحف م�ساند اجل�سر.
 التفا�صيل �ص3

 التفا�صيل �ص2
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حيدر نزار ال�سيد
�سلمان يكتب:
دميقراطية بال �أنياب
لن تخل�صنا من الفو�ضى
م�سن يبدع يف �صناعة ال�سال�سل احلديدية  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

جلنة رفيعة للتحقيق مبلف ا�ستبدال
قطع الأرا�ضي يف ذي قار
 ذي قار  /املدى
�أعلنت حمافظة ذي قار
عن ت�شكيل جلنة رفيعة
امل�ستوى برئا�سة معاون املحافظ
للتحقيق يف ما قالت عنه خمالفات
لل�ضواب ��ط والتعليمات الوزارية
يف ملف ا�ستب ��دال قطع الأرا�ضي
ال�سكني ��ة خ�ل�ال الأعوام
القليلة املا�ضية.
وفيم ��ا �أ�ش ��ارت اىل
�أن التحقي ��ق ي�شم ��ل
جميع عمليات
اال�ستب ��دال
اخلا�ص ��ة
بقط ��ع

الأرا�ض ��ي� ،ش� �دّدت على حما�سبة
املوظف�ي�ن املق�صري ��ن وحتدي ��د
اال�سم ��اء امل�ستفي ��دة خ ��ارج
ال�ضوابط الوزارية والقانونية.
وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار ع ��ادل
عب ��د احل�س�ي�ن الدخيل ��ي يف
بي ��ان �صحف ��ي تلق ��ت (امل ��دى)
ن�سخ ��ة من ��ه �إن "�إدارة املحافظ ��ة
ق ��ررت �إع ��ادة النظر مبل ��ف قطع
الأرا�ض ��ي ال�سكني ��ة الت ��ي ج ��رى
ا�ستبدالها �سابق ًا خالف ًا لل�ضوابط
والتعليم ��ات الوزارية املعتمدة"،
م�ؤك ��د ًا "ت�شكي ��ل جلن ��ة �إداري ��ة
وقانونية رفيعة امل�ستوى لتدقيق
عملي ��ات اال�ستب ��دال وحما�سب ��ة
املق�صرين".

املر�شح ال�سجني يقرتب من
كر�سي الرئا�سة يف تون�س

و�أو�ض ��ح الدخيل ��ي �أن ��ه "�ش� � ّكل
جلن ��ة برئا�س ��ة مع ��اون املحاف ��ظ
ل�ش� ��ؤون التخطي ��ط واال�ستثم ��ار
املهند� ��س ع ��ادل حام ��د كن ��و،
ومعاون ق�سم ال�ش�ؤون القانونية
يف دي ��وان املحافظ ��ة  ،ومع ��اون
ق�س ��م �ش� ��ؤون املواطن�ي�ن  ،للنظر
يف جمي ��ع عملي ��ات اال�ستب ��دال
اخلا�صة بقطع الأرا�ضي" ،م�ؤكد ًا
�أن "اللجنة �ستتوىل التحقيق يف
جمي ��ع املخالفات وتق ��دمي تقرير
مف�ص ��ل يح ��دد ا�سم ��اء املوظف�ي�ن
ّ
املق�صري ��ن واال�سم ��اء امل�ستفيدة
خ ��ارج ال�ضواب ��ط الوزاري ��ة
والقانونية".
 التفا�صيل �ص4

رونالدو �أمل ال�سيدة العجوز
يف لقاء �أتلتيكو مدريد
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 متابعة  /املدى
�أعلنت الهيئ ��ة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات يف تون�س ،ام�س
الثالث ��اء ،م ��رور املر�ش ��ح امل�ستقل قي�س
�سع ّي ��د واملر�ش ��ح ال�سج�ي�ن بته ��م تتع ّلق
بالته ��رب ال�ضريب ��ي وغ�سي ��ل الأم ��وال
رج ��ل الأعمال نبيل الق ��روي� ،إىل الدور
الثاين من االنتخابات الرئا�سية.
و�أ�ش ��ارت نتائ ��ج ال ��دورة الأوىل م ��ن
االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت ي ��وم الأح ��د
املا�ض ��ي �إىل ت�ص� �دّر املر�ش ��ح امل�ستق ��ل
قي� ��س �سع ّي ��د ،وه ��و �أ�ست ��اذ قان ��ون،
لنتائ ��ج الت�صوي ��ت بن�سب ��ة  %18.4من
�أ�ص ��وات الناخب�ي�ن (� 620711صوت ًا)،
يلي ��ه مر�شح ح ��زب "قلب تون� ��س" نبيل
القروي املوقوف منذ �أكرث من � 3أ�سابيع
عل ��ى ذمّة الق�ضاء ،بن�سبة  ،%15.6حيث
ح�صل على (� 525517صوت ًا).
وح�ص ��ل مر�ش ��ح "حركة النه�ض ��ة" عبد
الفتاح مورو على دع ��م  434530ناخب ًا
فق ��ط� ،أي بن�سب ��ة  %12.8م ��ن جمم ��وع

الناخب�ي�ن ليحت ��ل املرتبة الثالث ��ة ،يليه
املر�شح امل�ستقل ووزي ��ر الدفاع ال�سابق
عب ��د الك ��رمي الزبي ��دي الذي ح ��ل رابعا
يف الرتتيب بن�سب ��ة 361864( %10.7
�صوت� � ًا) ،وخلف ��ه مر�ش ��ح ح ��زب "حتيا
تون� ��س" رئي� ��س احلكوم ��ة يو�س ��ف
ال�شاه ��د ال ��ذي ح�ص ��ل على ثق ��ة  %7من
الناخبني فقط (� 249042صوت ًا) ،بينما
ح�ص ��ل من�ص ��ف املرزوقي عل ��ى  %3من
الأ�صوات.
و�ش ��ارك يف ه ��ذه االنتخاب ��ات �أك�ث�ر
م ��ن  3مالي�ي�ن و� 465أل ��ف ناخ ��ب ،من
جمموع  7مالي�ي�ن و� 747ألف م�سجلني
يف االنتخاب ��ات� ،أيّ بن�سبة �إقبال بلغت
.%45
وم ��ن املتوقع �أن جترى ال ��دورة الثانية
لالنتخابات الرئا�سية يف تون�س ،والتي
�ستح ��دد هويّة رئي�س تون�س القادم ،يف
الفرتة بني � 29أيلول و 13ت�شرين الأول
املقب ��ل ،حي ��ث �سرتتب ��ط رزنام ��ة ه ��ذه
الدورة بوجود طعون يف نتائج الدورة
الأوىل لالنتخابات من عدمه.
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�أحمد عبد الرزاق
�شكارة يكتب :ملف
املغيبني يف العراق
�إىل �أين؟
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وفد من حلف الناتو
يزور عبد املهدي
ووزير الدفاع
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سياسة
�سائرون واحلكمة يتبنيان
ت�شريع القانون يف الربملان

العدد ( )4509ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )18أيلول 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

 13رئي�س كتلة و 11وزير ًا يحملون جن�سية مزدوجة

 بغداد/حممد �صباح
ق ��ال حتال ��ف �سائ ��رون املق ��رب م ��ن زعيم
التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدري �إن ثالثة
ع�شر من ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية ميتلكون
جن�سية مزدوج ��ة ،متوعدا بت�شريع قانون
مزدوج ��ي اجلن�سي ��ة يف جل�س ��ات الف�صل
احل ��ايل لتخي�ي�ر امل�س�ؤول�ي�ن التنفيذي�ي�ن
والت�شريعني ب�ي�ن اال�ستقال ��ة �أو اجلن�سية
املكت�سبة.
وتو�صلت التفاهمات التي دارت قبل فرتة
ب�ي�ن حتالف ��ي �سائرون وتي ��ار احلكمة �إىل
اتف ��اق يق�ضي بتبني ت�شري ��ع هذا القانون
والتح ��رك عل ��ى خمتل ��ف الكت ��ل النيابي ��ة
والنواب امل�ستقلني لإقناعهم بتمريره.
وفيما تبدي كتل واحزاب �سيا�سية متنفذة
حتفظاته ��ا عل ��ى ت�شري ��ع ه ��ذا القان ��ون،
تتح ��دث كتلة تيار احلكمة عن �أن هناك 11
وزيرا وعددا من النواب ور�ؤ�ساء الهيئات
امل�ستقلة لديهم جن�سيات ثانية غري عراقية.
ويتح ��دث النائ ��ب اجم ��د العقاب ��ي ع ��ن
حتال ��ف �سائرون لـ(املدى) ح ��ول اال�سباب
الت ��ي دفع ��ت  80نائب ��ا للمطالب ��ة بت�شريع
مق�ت�رح قان ��ون مزدوج ��ي اجلن�سي ��ة م ��ن
امل�س�ؤول�ي�ن قائ�ل�ا ان "الد�ستور االحتادي
يحظر على من ميتلك ��ون جن�سية مكت�سبة
ت ��ويل منا�صب رفيع ��ة يف الدولة العراقية
وبالت ��ايل كان ��ت دافع ��ا لن ��ا جلم ��ع ه ��ذه
التواقي ��ع من خمتلف الن ��واب لتفعيل هذه
املادة الد�ستورية".
وق ��دم رئي� ��س كتل ��ة الإ�ص�ل�اح والإعم ��ار
النيابي ��ة والقي ��ادي يف حتال ��ف �سائ ��رون
�صب ��اح ال�ساعدي ،االثن�ي�ن ،مقرتح قانون
مزدوج ��ي اجلن�سي ��ة اىل رئا�س ��ة جمل� ��س
الن ��واب مدعوم ��ا بت�أيي ��د اك�ث�ر م ��ن 80
نائب ��ا يخ�ي�ر امل�س�ؤول�ي�ن ب�ي�ن التخلي عن
اجلن�سية غري العراقية وبني اال�ستقالة من
منا�صبهم.
وي�ستند مقدم ه ��ذا الطلب �إىل املادة (/18
رابع ًا) من د�ست ��ور جمهورية العراق التي

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب
متن ��ع من يت ��وىل من�صب ًا �سيادي� � ًا او امني ًا
رفيع� � ًا م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى اي جن�سي ��ة
مكت�سبة غري اجلن�سي ��ة العراقية ولغر�ض
بيان املنا�ص ��ب ال�سيادية واالمنية الرفيعة
على ان ينظم ذلك بقانون.
ويعق ��ب النائ ��ب العقاب ��ي على ط ��رح هذا
املق�ت�رح يف كل دورة برملاني ��ة دون متك ��ن
متبني ��ه من متري ��ره قائ�ل�ا ان "ال ��دورات
الربملاني ��ة ال�سابق ��ة مل يك ��ن لديه ��ا رغب ��ة
واهتمام القراره" م�ست ��دركا بالقول "لكن
هذه الدورة فيها جدية حقيقية لت�شريع هذا
القانون لتخيري امل�س�ؤولني بني التخلي عن

جن�سياتهم املكت�سبة �أو اال�ستقالة".
ويف�س ��ر العقاب ��ي ،ع ��دم وج ��ود الرغب ��ة
احلقيقي ��ة يف الدورات ال�سابقة للت�صويت
عل ��ى ه ��ذا القانون ب� ��أن "بع�ضا م ��ن الكتل
الربملاني ��ة واالح ��زاب ال�سيا�سي ��ة يف
ال ��دورات ال�سابقة هي م ��ن تعمدت تعطيل
�أو ت�أخ�ي�ر ت�شريع هذا القان ��ون ب�سبب ان
اغل ��ب الوزراء ور�ؤ�س ��اء الكتل كانوا ممن
ميتلك ��ون اجلن�سية املكت�سب ��ة جن�سية غري
عراقية".
ويف ح ��ال الت�صويت عل ��ى م�شروع قانون
مزدوج ��ي اجلن�سي ��ة فان ��ه �سي�شمل رئي�س

�أعلنت املوافقة على جمل�س الإعمار و�إحالته �إىل الربملان

احلكومة تعلن ت�ضامنها مع وزير ال�صحة
وت�ؤكد رف�ض ا�ستقالته
 بغداد /املدى

بحث جمل�س الوزراء ،ام�س ،ا�ستقالة
وزير ال�صحة عالء العلوان ،فيما
اعرب عن ت�ضمانه مع الوزير
وت�أييده لرد رئي�س احلكومة برف�ض
اال�ستقالة.
وبحث جمل�س الوزراء بح�سب بيان
املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء،
"عددا من امل�ستجدات ومن بينها
مو�ضوع ا�ستقالة وزير ال�صحة عالء
عبد ال�صاحب العلوان من جميع
جوانبها وما ورد بر�سالة اال�ستقالة
والأ�سباب التي دعته لتقدميها".
و�أع ��رب جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ن ت�ضامنه م ��ع "وزير
ال�صح ��ة وت�أيي ��ده ملوق ��ف رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
يف ر�سالت ��ه اجلوابية بع ��دم قب ��ول اال�ستقالة ومنح
وزي ��ر ال�صح ��ة �إج ��ازة" ،م�ؤكدين "�ض ��رورة توفري
البيئة ال�سليمة لعودته ولنجاح عمل جميع الوزراء،
وحر�صه ��م عل ��ى التع ��اون م ��ع ال�سلط ��ة الت�شريعية
وتعزي ��ز ال�سع ��ي امل�ش�ت�رك لتحقيق م�صلح ��ة الدولة
وال�شعب وفق القانون والأ�صول".
و�أ�صدر جمل�س الوزراء القرارات التالية:
اوال -املوافق ��ة عل ��ى تعدي ��ل الفق ��رة ( )2م ��ن ق ��رار
جمل� ��س ال ��وزراء رق ��م ( )20ل�سن ��ة  2018لت�صب ��ح
بال�ش ��كل الآتي -:ا�ستيفاء املبال ��غ كافة املرتتبة بذمة
امل�شمول�ي�ن بالو�ص ��ف املذك ��ور يف الفق ��رة ( )1التي
مت حذفه ��ا بعد ا�صدار كت ��اب االمان ��ة العامة ملجل�س
الوزراء رقم  37161وامل�ؤرخ بـ  2015/12/ 1وفقا
الحكام قان ��ون حت�صيل الديون احلكومية رقم ()56
ل�سنة  1977املعدل.
ثاني ��ا  -اق ��رار تو�صي ��ة املجل� ��س ال ��وزاري للطاق ��ة
ب�ش� ��أن تفعيل الفق ��رة (رابعا) من اح ��كام املادة ()11
يف الف�ص ��ل الثالث من قان ��ون ال�شركات العامة ()22
ل�سن ��ة  1997املع ��دل لتك ��ون ح�صة اخلزين ��ة العامة

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

"من�بر ع�لاوي" ي�ؤك��د �ض��رورة �إ�ص�لاح النظ��ام ال�سيا�س��ي
 بغداد /املدى

( )%45فق ��ط وح�ص ��ة ال�شريك احلكوم ��ي ( )%55من
�ص ��ايف الرب ��ح ولف�صول ال�سن ��ة كافة ليت ��م توزيعها
على الن�سب املحددة يف املادة املذكورة �آنف ًا.
ثالثا -اقرار تو�صية املجل�س الوزاري للطاقة بح�سب
الآتي -:
 -1متديد نافذية العمل يف الفقرة ( )1من قرار جمل�س
ال ��وزراء ( )4ل�سن ��ة  2019ملدة (�ست ��ة ا�شهر اخرى)
للحاج ��ة ال�ضروري ��ة لت�سمية الآب ��ار وال�ستخدامات
�شرك ��ة نف ��ط الب�صرة ح�ص ��ر ًا ويتم حتدي ��د الكميات
املطلوبة من ال�شركة �آنف ًا.
 -2الت�أكي ��د عل ��ى ال�شركة العامة لال�سمن ��ت العراقية
ح�صولها على �شهادة .API
رابع ��ا -بناء على ماعر�ضته وزارة املالية بخ�صو�ص
م�ستحقات العمالة امل�صرية ولغر�ض امل�ضي مب�سرية
العالقات املميزة بني البلدين قرر جمل�س الوزراء-:
 -1املوافقة على معاملة م�ستحقات العمالة امل�صرفية
(االمانات) امل�شار اليها بكتاب وزارة املالية على وفق
مذكرة التفاهم من قبل امل�صارف املعنية.
 -2االتف ��اق م ��ع اجلان ��ب امل�صري الع ��ادة الرخ�صة
(اجازة العم ��ل) لفرع م�صرف الرافدي ��ن يف القاهرة
املجم ��دة من ��ذ ع ��ام  2005م ��ن قب ��ل البن ��ك املركزي
امل�صري واعادة ان�شطة الفرع كافة .
خام�س ��ا -بن ��اء عل ��ى ماعر�ض ��ه وزير الرتبي ��ة وكالة
ب�ش ��كل طارئ خ�ل�ال جل�سة اجتم ��اع جمل�س الوزراء
قرر جمل�س الوزراء الآتي-:
 -1تخوي ��ل وزي ��ر الرتبي ��ة وكال ��ة �صالحي ��ة اجراء
امتحان ��ات للدور الثالث لل�صف ��وف املنتهية ملرحتلي
الدرا�س ��ة املتو�سط ��ة واالعدادي ��ة وللرا�سب�ي�ن مبا ال
يزيد عن ثالثة درو�س.
 -2تخوي ��ل وزير الرتبي ��ة وكالة �صالحي ��ة ا�ستيفاء
اج ��ور اخلدم ��ات االمتحاني ��ة من الط�ل�اب الراغبني
ب ��اداء االمتحانات على ان تتح ��ول املبالغ امل�ستوفية
اىل وزارة الرتبية ب�شكل مبا�شر .
 - 3االلتزام بتوقيت ��ات القبول املركزي املعتمدة يف
وزارة التعلي ��م العايل والبح ��ث العلمي دون انتظار
نتائج الدور الثالث .
�ساد�سا -املوافقة على م�شروع قانون جمل�س االعمار
واحالت ��ه اىل جمل� ��س الن ��واب ا�ستن ��اد ًا اىل اح ��كام
املادت�ي�ن (/61البن ��د اوال و /80البن ��د ثاني� � ًا) م ��ن
الد�ست ��ور ،مع الأخذ بع�ي�ن االهتمام املالحظات التي
ا�شار اليها االمني العام ملجل�س الوزراء.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

جمل�س النواب ونائبيه و�أع�ضاء الربملان،
ورئي� ��س اجلمهوري ��ة ،ورئي� ��س جمل� ��س
الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجة
وزير ،ورئي� ��س و�أع�ضاء جمل� ��س الق�ضاء
الأعل ��ى واملحكم ��ة االحتادي ��ة وحمكم ��ة
التمييز� ،إ�ضاف ��ة �إىل ال�سفراء واملحافظني
ور�ؤ�س ��اء جمال� ��س املحافظ ��ات واملديرين
العام�ي�ن ،وال�ضب ��اط واملرات ��ب كاف ��ة يف
اجلي� ��ش والداخلي ��ة والأجه ��زة الأمني ��ة
وجهاز املخابرات والأمن الوطني.
وي�ضيف النائب العقابي �أن "اغلب وزراء
احلكوم ��ة احلالي ��ة ميتلك ��ون جن�سي ��ات

غري عراقية مكت�سب ��ة وميار�سون اعمالهم
ب�شكل طبيعي دون وجود اي رادع قانوين
�أو د�ست ��وري يحا�سبهم عل ��ى هذا االنتهاك
لبنود الد�ستور".
ويك�شف �أن "هناك � 13إىل  14رئي�س كتلة
يف ال ��دورة الربملاني ��ة احلالي ��ة ميتلك ��ون
جن�سي ��ة مكت�سبة غ�ي�ر العراقي ��ة" ،م�ؤكدا
على �أن "التفاهم ��ات واالتفاقات احلا�صلة
مع تيار احلكمة وكتل برملانية �ستعجل من
مترير قانون مزدوجي اجلن�سية".
و�سجلت يف العام  2009اوىل التحركات
باجت ��اه ت�شري ��ع قان ��ون يل ��زم امل�س�ؤولني

بالتخل ��ي ع ��ن جن�سياته ��م املكت�سبة عندما
قام ��ت حكوم ��ة املالك ��ي االوىل باحال ��ة
م�سودة ه ��ذا القان ��ون �إىل جمل�س �شورى
الدولة لتدقيقه قبل ار�ساله للربملان.
وبع ��د ذل ��ك تك ��ررت املح ��اوالت يف الع ��ام
 2011ع ��ن طريق النائب �صباح ال�ساعدي
اي�ض ��ا بتقدمي ��ه طلب ��ا �إىل رئا�س ��ة جمل�س
الن ��واب القرار قان ��ون مزدوجي اجلن�سية
ومل يق ��ره الربملان يف حينها ب�سبب وجود
�شخ�صي ��ات لديه ��م جن�سي ��ات اخ ��رى غري
العراقي ��ة وال تري ��د ان ت�ت�رك امتي ��ازات
ال�سلطة وامل�س�ؤولية.

ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد النائب علي البديري
م ��ن كتل ��ة احلكمة قائ�ل�ا ان كتلت ��ه "عقدت
اجتماعني مع حتال ��ف �سائرون واتفقا من
خالله على تق ��دمي مقرتح قانون مزدوجي
اجلن�سي ��ة �إىل رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
القراره يف الف�صل الت�شريعي احلايل".
وي�ش ��دد البدي ��ري يف ات�صال م ��ع (املدى)
عل ��ى �أن الن�صو� ��ص الد�ستوري ��ة مقد�س ��ة
ال ميك ��ن التج ��اوز عليه ��ا من قب ��ل البع�ض
مم ��ن ميتلك ��ون جن�سية غ�ي�ر عراقية وهم
يتب ��و�أون منا�ص ��ب رفيع ��ة يف الدول ��ة
العراقي ��ة" ،معتربا �أن "وج ��ود ه�ؤالء يف
منا�صبه ��م يعد خمالف ��ة د�ستوري ��ة يتحتم
معاجلتها".
و�أعي ��دت املحاول ��ة داخل جمل� ��س النواب
يف الدورة الربملاني ��ة ال�سابقة وهذه املرة
بجه ��ود لكت ��ل برملاني ��ة خمتلف ��ة وحاولت
عر� ��ض قان ��ون مزدوج ��ي اجلن�سي ��ة على
الت�صوي ��ت لكنه ��ا ا�صطدم ��ت بفيتو الكتل
الكبرية واملتنفذة يف حينها.
وكان وزي ��ر اخلارجي ��ة ال�ساب ��ق �إبراهيم
اجلعف ��ري �أعل ��ن �ساب ًق ��ا �أن �أك�ث�ر م ��ن 32
�سف�ي�را عراقي ��ا م ��ن �أ�ص ��ل  66يحمل ��ون
جن�سي ��ة مزدوج ��ة ،وه ��و م ��ا �أث ��ار اجلدل
حينه ��ا عن ه ��ذا العدد الكب�ي�ر يف ال�سفراء
العراقيني مزدوجي اجلن�سية.
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ع ��ن مدين ��ة الديوانية ان
"اجلهات املتبنية لتمرير هذا القانون لديها
تفاهم ��ات مع كتل برملاني ��ة متعددة لتمرير
ه ��ذا القانون يف جل�س ��ات الربملان املقبلة"
منوه ��ا �إىل ان "كتلت ��ي احلكمة و�سائرون
�ستتحركان على االطراف والكتل القناعها
ب�ض ��رورة الت�صويت على قانون مزدوجي
اجلن�سي ��ة" .وينب ��ه �إىل ان "هن ��اك كتال ال
ترغ ��ب بت�شري ��ع ه ��ذا القان ��ون وحت ��اول
عرقل ��ة كل اجله ��ود القائم ��ة لت�شريع ��ه يف
اجلل�سات املقبلة" ،كا�شفا عن "وجود اكرث
من  11وزي ��را ميتلكون جن�سي ��ة مكت�سبة
غ�ي�ر عراقي ��ة ف�ض�ل�ا عن ع ��دد م ��ن النواب
ور�ؤ�ساء الهيئات امل�ستقلة".

جدد املنرب العراقي بزعام ��ة �إياد عالوي ،ام�س
الثالث ��اء ،ت�أكي ��ده على �ض ��رورة �إ�صالح النظام
ال�سيا�س ��ي وبن ��اء م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ح�س ��ب
معايري الكف ��اءة والنزاه ��ة باعتباره ��ا ال�سبيل
الوحيد لتحقيق بناء الدولة التي تت�ساوى فيها
احلق ��وق مع الواجبات ،وتنم ��و فيها الكفاءات،
يف اطار دولة امل�ؤ�س�سات.

وق ��ال ع�ض ��و امان ��ة ال�س ��ر يف املن�ب�ر �ضي ��اء
املعين ��ي ،يف بيان ان "املن�ب�ر العراقي يعرب عن
�أ�سفه من ان م�ضي �أكرث من �ستة ع�شر عاما على
عم ��ر العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة مل يكن كافي ��ا ل�سا�سة
الع ��راق -او بع�ضهم -م ��ن موا�صلة ال�سعي اىل
بن ��اء ال�سلطة ولي�س بن ��اء الدولة" .وا�ضاف ان
"بناء الدولة القوية العادلة لن يتم اال من خالل
قانون انتخابي عادل ومفو�ضية م�ستقل ٍة بحق،
قادرة على حماية العملية االنتخابية وا�صوات

الناخبني بعدال ٍة وان�صاف".
كما لف ��ت املعيني اىل ان "االو�ض ��اع احل�سا�سة
التي تعي�شه ��ا املنطقة والظ ��روف التي مير بها
بلدنا احلبيب ال تقبل مزيدا من �صراع املكا�سب
واملغامن عل ��ى ح�ساب م�صلح ��ة الوطن العليا"،
مو�ضح� � ًا ان "اجلمي ��ع الي ��وم ام ��ام الفر�ص ��ة
االخ�ي�رة النق ��اذ م ��ا ميكن انق ��اذه واع ��ادة بناء
الوطن على ا�س�س العدالة وامل�ساواة".

افتتاح مكتبة عامة يف بلدة قرة قو�ش بعدما د ّمرها داع�ش
 ترجمة  /حامد �أحمد
م ��ن ب�ي�ن املمتل ��كات العام ��ة الت ��ي
تعر�ض ��ت النتهاكات وعب ��ث تنظيم
داع�ش عن ��د اجتياح ��ه ملنطقة �سهل
نين ��وى يف �صيف عام  2014كانت
املكتب ��ة امل�سيحي ��ة العام ��ة يف قرة
قو� ��ش حيث ق ��ام م�سلح ��و التنظيم
بتدم�ي�ر وح ��رق �أو نه ��ب معظ ��م
حمتوياته ��ا .ومب�ساع ��دة االه ��ايل
واملتربعني متت اعادة فتح ابوابها
للنا� ��س على �أم ��ل ان ت�صبح مرجعا
ثقافيا وتربويا لروادها .
كان م�سلح ��و داع� ��ش ق ��د ا�ضرم ��وا
الن�ي�ران يف املكتب ��ة امل�سيحي ��ة
لبلدة ق ��رة قو�ش وذلك بعد �سرقتهم
ونهبهم ملعظ ��م حمتوياتها الثقافية
والتاريخية .
ويقول الق�س الكاثوليكي دريد ،انه
ع�ب�ر تعه ��دات من منظم ��ات خريية
م�سيحي ��ة ومتربع�ي�ن حملي�ي�ن
ب�ضمنه ��ا الكني�س ��ة الكاثوليكي ��ة
ال�سرياني ��ة متت اع ��ادة فتح ابواب
املكتب ��ة وا�صبح ��ت تبا�ش ��ر �أعمالها
كمرجع للمنطقة .
يف �صي ��ف ع ��ام  2014اجت ��اح
م�سلح ��و داع� ��ش بل ��دة ق ��رة قو�ش
وقاموا بتدمري بيوت وهدم كنائ�س
باال�ضافة اىل املكتبة العامة و�أماكن
اخ ��رى ذات اهمي ��ة يف املدين ��ة.
ع�ش ��رات الآالف م ��ن امل�سيحي�ي�ن
ا�ضط ��روا للهروب من منازلهم على

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

عج ��ل ،حيث تعترب قرة قو�ش ومنذ
ف�ت�رة طويل ��ة مبثاب ��ة اك�ب�ر واه ��م
جتم ��ع لل�سكان امل�سيحيني يف �سهل
نينوى .
قرة قو�ش ،التي تعرف اي�ضا با�سم
بغدي ��دة ،حت ��ررت م ��ن م�سلح ��ي
التنظي ��م بع ��د م ��رور �سنت�ي�ن م ��ن
احتاللها وذلك يف عام  .2016وعند
ع ��ودة ق�س ��م م ��ن العوائ ��ل للمدينة
وج ��دوا �آث ��ار النه ��ب وال�سرق ��ة
والدمار قد حلت مبمتلكاتهم .اغلب
كتب وحمتويات املكتبة قد احرقت

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

ومت اال�ستي�ل�اء عليه ��ا .ومب�ساعدة
من متطوعني ومتربعني متت اعادة
ترتيب املكتب ��ة وتنظيفه ��ا ورفدها
مبجموع ��ة من كتب وجمل ��دات مع
ترميم الكتب الباقية املت�ضررة على
امل اع ��ادة احلياة لها كمركز ثقايف
وتربوي .
خ�ل�ال ف�ت�رة �شهري ��ن م ��ن العم ��ل
وبا�ش ��راف م ��ن الق� ��س ال�سري ��اين
الكاثوليك ��ي دري ��د ،ال ��ذي تعه ��د
بتنظي ��م املكتب ��ة مت ��ت اع ��ادة فتح
ابواب املكتبة للزوار .

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

وق ��ال الق�س عن ه ��ذا االجناز "بعد
ان كان ��ت انقا�ض ��ا ودم ��ارا ول ��دت
املكتب ��ة م ��ن جدي ��د لت�صب ��ح مركزا
ثقافي ��ا� .أملن ��ا ان تك ��ون املكتب ��ة
مكان ��ا لاللتق ��اء والبح ��ث بالن�سبة
لطالب العلم واالدباء واالكادمييني
وال�شع ��راء وكذلك الق ��راء من عامة
النا�س ".
حتت ��وي املكتب ��ة ق�سم ��ا يتعل ��ق
باالن�شط ��ة الثقافي ��ة واالجتماعي ��ة
امل�سيحية ،وحتوي اي�ضا ما يقارب
م ��ن  650عن ��وان وكت ��اب متوزعة

املدير الفني

خالد خ�ضري

عل ��ى خمتل ��ف االخت�صا�ص ��ات
واالهتمام ��ات العلمي ��ة والديني ��ة
والرواي ��ة والكت ��ب ال�سيا�سي ��ة
واالدبي ��ة وكذل ��ك كت ��ب لالطف ��ال
واملراهق�ي�ن باللغ ��ة العربي ��ة
واالنكليزية والفرن�سية واالملانية .
وق ��ال الق�س دريد ان املكتبة بحلتها
وبنايتها اجلديدة تعود مرة اخرى
لعام ��ة النا� ��س ولل ��كادر الدين ��ي
والعلم ��ي يف املدين ��ة و�ستك ��ون
مبثابة مرك ��ز لتثقيف جي ��ل جديد،
م�ش�ي�را اىل ان ��ه يعتقد ب ��ان املكتبة
�ستك ��ون عامال مهما جدا يف حتفيز
النا� ��س عل ��ى الق ��راءة وتقوي ��ة
م�ستواهم العلمي والرتبوي .
وم�ضى بقوله "رغم ان معامل الدمار
واخلراب باال�ضافة اىل االنقا�ض ما
تزال تبدو للعيان يف املدينة فهذا ال
مين ��ع النا� ��س والطلب ��ة والك ��وادر
املثقف ��ة م ��ن الع ��ودة للمج ��يء اىل
املكتبة من اجل الدرا�سة وابحاثهم
العلمي ��ة .اخلط ��وة الثانية �ستكون
بان�ش ��اء ون�ص ��ب �شبك ��ة انرتني ��ت
لتحقي ��ق ار�شف ��ة رقمي ��ة �أو�سع يف
املكتبة".
وا�ستنادا مل�صادر من كني�سة حملية
فانه حلد الآن عادت اكرث من 5100
عائلة م ��ن الذين ا�ضط ��روا ملغادرة
بيوته ��م قبل خم�س �سن ��وات عادوا
اىل مدين ��ة ق ��رة قو� ��ش واملنطق ��ة
ليبد�أوا ب�أعمال �إعادة الإعمار .
 عن موقع �آ�سيا نيوز
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سياسة

قوى �سيا�سية تفعل ملف �إخراج القوات الأمريكية
على  3مراحل

 حت��ال��ف ال��ف��ت��ح :ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����ش�ترك��ة جت���ري ح�����ص��راً لأم���اك���ن ت���واج���د ال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة
يف توقيت ح�سا�س اعاد نواب �ضمن التحالف امل�شارك يف احلكومة ،طرح ق�ضية اخراج القوات االمريكية من العراق ،فيما ترى جهات �سيا�سية انها
حماولة لتخفيف ال�ضغط على طهران.
ووق��ع  53نائبا تابعني لكتل (منظم��ة بدر ،الع�صائب ،دولة القانون ،و�سائرون) يف اجلل�سة الثانية للف�ص��ل الت�شريعي اجلديد ،اول من ام�س ،على
ا�ضافة فقرة يف جدول اعمال الربملان لإجالء القوات االجنبية.
باملقاب��ل ج��اء جدول اعم��ال جل�سة ام�س خاليا من تلك الفق��رة ،فيما يقول املوقعون �إنه��م �سي�ستمرون يف ال�ضغط عل��ى احلكومة والربملان حلني
اال�ستجابة اىل مطالبهم.
 بغداد /وائل نعمة

القوى ال�سيا�سية ع ��ن ذلك المطلب تحت
�ضغ ��ط الخ ��وف م ��ن ع ��ودة "داع� ��ش"
و�ضعف االمكانيات الع�سكرية العراقية.

وي�سعى الفري ��ق الم�ؤيد الخراج القوات
االجنبية الى تحقيق هدفه عبر  3مراحل
تحدد ب�سق ��وف زمنية معينة ،يتم خاللها
ح�ص ��ر ع ��دد القوات ث ��م تحدي ��د اعمالها
واخيرا اجالئهم نهائيا من العراق.
وكان البرلم ��ان ق ��د اتفق ب�ش ��كل �ضمني
قبل  4ا�شه ��ر ان يتحمل رئي� ��س الوزراء
عادل عبد المه ��دي م�س�ؤولية التعامل مع
تلك القوات واخراجهم من البالد.
وجاء ذل ��ك االتفاق عقب خالف كبير بين
القوى ال�سيا�سية ف ��ي تحديد م�صير تلك
القوات العاملة �ضم ��ن التحالف الدولي،
والخوف من عودة "داع�ش".
ويق ��ول نائب عن تحال ��ف اال�صالح طلب
ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه لح�سا�سي ��ة المعلومات
ف ��ي ات�ص ��ال هاتفي م ��ع (الم ��دى) ام�س
ان "اع ��ادة فت ��ح ق�ضي ��ة اخ ��راج القوات
االمريكي ��ة ه ��و �ضم ��ن الح ��رب النف�سية
الجارية بين طهران ووا�شنطن".
واعتب ��ر النائ ��ب ان توقي ��ت اث ��ارة
المو�ض ��وع "هو لف ��ك الح�صار عن ايران
وخل ��ط االوراق بع ��د حادث ��ة ا�سته ��داف
من�ش�آت النفط في ال�سعودية".
وتح ��اول بغ ��داد من ��ذ ع ��دة ا�شه ��ر ابعاد
الب�ل�اد عن التورط ف ��ي الحرب المتوقعة
بين ايران والواليات المتحدة ،من خالل
االلت ��زام بف ��ك ارتب ��اط بع� ��ض الف�صائل
الم�سلحة المقربة من طهران.
ل�صالح ال�سيادة
لك ��ن محمد كري ��م البل ��داوي ،وهو نائب
ع ��ن الع�صائ ��ب و�أح ��د الموقعي ��ن عل ��ى
طلب اخ ��راج القوات االجنبية ،يقول في
ت�صري ��ح لـ(المدى) ام�س �إن ما يفعله هو
وزم�ل�ا�ؤه ي�ص ��ب "في م�صلح ��ة و�سيادة
العراق".
وي�ؤك ��د النائ ��ب ان ��ه "ال يمك ��ن ان يبقى

م�ست�شار
اجنبي
يدرب جنودا
عراقيني..
ار�شيف
الع ��راق الى االب ��د معتمدا عل ��ى القوات
االجنبي ��ة الت ��ي يع ��د وجوده ��ا انته ��اكا
لل�سيادة".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء ق ��د ق ��ال في وقت
�ساب ��ق ،ان الحكوم ��ة العراقية "لم تحدد
م ��دة بقاء تلك القوات ف ��ي اتفاقية الإطار

ال�ستراتيج ��ي الموقع ��ة ف ��ي ع ��ام 2008
م ��ع الجان ��ب الأمريكي" ،م�ضيف� � ًا حينها
على �س� ��ؤال للنائ ��ب فال ��ح الخزاعي في
ايار الما�ض ��ي� ،أن "االتفاقية �أ�شارت �إلى
تنظي ��م الأن�شط ��ة خ�ل�ال وج ��ود القوات
الأمريكي ��ة في العراق ب�شكل م�ؤقت ،فيما

تتول ��ى وزارة الخارجية – دائرة �أمريكا
مه ��ام مقرري ��ة اللجن ��ة العلي ��ا لمتابع ��ة
ومراقبة التنفيذ العام لالتفاقية".
واج ��اب عب ��د المهدي حينها عل ��ى �أ�سئلة
النائب حول و�ضع القوات االمريكية في
العراق ،والتي ن�شرت في عدد من المواقع

تو�صية لوزارة الداخلية و�أمانة بغداد بتطبيق
تعليمات املرور يف طريق حممد القا�سم
 بغداد /المدى
ك�شف ع�ضو المفو�ضية العليا لحقوق الإن�سان
عل ��ي البيات ��ي ،ع ��ن �أ�سب ��اب �إغ�ل�اق الطري ��ق
ال�سري ��ع المع ��روف بـ"محمد القا�س ��م" ب�شكل
متك ��رر بحجة الترمي ��م ،مما تت�سب ��ب بمعاناة
لأ�صح ��اب ال�سي ��ارات الذي ��ن ي�سلك ��ون ه ��ذا
الطريق.
وبي ��ن البيات ��ي ،معرف ��ا الطري ��ق ،قائ�ل ً�ا �:إن
ج�س ��ر "محمد القا�سم" ان�ش ��ئ �سنة  1980من
خالل �شركتين �ألماني ��ة ،وكورية ،ويبلغ طول
الطري ��ق ذهاب ��ا و�إياب ��ا  23ك ��م بواق ��ع  19كم
ج ��زء �أر�ضي ،و 4كم مج�س ��رات ،عدا الج�سور
العابرة والبالغ عددها  12ج�سرا".
و�أ�ض ��اف البيات ��ي� ،أن العم ��ر االفترا�ض ��ي
للطري ��ق � 25سنة من بداي ��ة �إن�شائه كان هناك
الت ��زام بتعليم ��ات الم ��رور وه ��ي �أن الحمولة
الق�صوى لل�شاحنات ال تتجاوز الـ 25طنا.
و�أكمل ،لكن بعد �سنة  2003الحموالت تتراوح
ما بي ��ن ( )140-70طن نتيجة غي ��اب االلتزام

بالتعليم ��ات المروري ��ة ،و�أن كثاف ��ة ال�سي ��ر
لل�شاحن ��ات المحملة بمختلف الأنواع ازدادت
ب�ش ��كل ملح ��وظ مم ��ا �أدى �إل ��ى زح ��ف م�ساند
الج�سر (المخ ��دات البال�ستيكية) والتي يزيد
عددها عن � 10آالف مخدة تقريبا مما �أدى �إلى
زحف الج�سر حتى و�صل �إلى خطورة عالية.
وي�شي ��ر البيات ��ي� ،إل ��ى �أن الطري ��ق الأر�ض ��ي
ممكن �صيانت ��ه �أما المج�سرات ف� ��أن �صيانتها
معق ��دة ،وتحتاج �إلى وق ��ت طويل ،وقد يكون
بن ��اء مج�سر �أ�سهل م ��ن �صيانت ��ه ،معلال "لأن
ال�صيان ��ة تحتاج �إلى �آلي ��ات خا�صة ،وتقنيات
عالية الم�ستوى".
ولف ��ت �إل ��ى �أن الطري ��ق خ�ض ��ع لل�صيانة �سنة
 ،1990ولك ��ن بع ��د ع ��ام  ،2003ل ��م تح ��دث
�صيان ��ة ،و�إن خ�ضع ��ت ف ��ي �سن ��وات -2016
 2019مح ��اوالت لل�صيان ��ة �إال �أن زح ��ف
المج�س ��رات نتيج ��ة تق ��ادم الزم ��ن ،وم ��رور
�سيارات ذات حموالت �أكب ��ر من المقرر ،دعى
�إل ��ى �إغ�ل�اق الطريق لم ��رات متك ��ررة لل�سبب
المذك ��ور في �أعاله لغر�ض ال�صيانة ،وذلك من

خالل ت�ش ��اور �أمانة بغداد مع مجل�س الوزراء
بهذا الخ�صو�ص.
وبي ��ن البياتي ،عندما تم �إغ�ل�اق �شارع محمد
القا�س ��م لغر� ��ض ال�صيانة تم فت ��ح طرق بديلة
عدده ��ا  6مم ��رات ،بينما ج�سر محم ��د القا�سم
 3مم ��رات �إال �أن المواط ��ن ال ي�سلكه ��ا ،م�شيرا
�إل ��ى �أن المواطن العراقي في غالبيته ،تنق�صه
الثقاف ��ة المرورية ،وتطبي ��ق تعليمات قانون
المرور.
و�أ�ش ��ار البيات ��ي� ،إل ��ى المعوق ��ات الت ��ي
تح ��ول دون التمك ��ن م ��ن �صيانة ه ��ذا الج�سر
ال�ستراتيج ��ي المه ��م ،وه ��ي �أن الحمول ��ة
للمركب ��ات الت ��ي تعبر من فوقه تبل ��غ �أكثر من
 25طن ��ا ،وهي تعتبر �أهم نقطة �أ�سا�سية ت�ؤثر
عل ��ى ال�ش ��وارع والمج�س ��رات ،بالإ�ضافة �إلى
نق�ص التخ�صي�ص ��ات المالية الواجب توفرها
لغر�ض ال�صيانة.
وك�ش ��ف ع�ض ��و المفو�ضي ��ة العلي ��ا لحق ��وق
الإن�س ��ان ،ف ��ي خت ��ام حديث ��ه ،ع ��ن تو�صيات
موجهة �إلى وزارة الداخلية ،و�أمانة العا�صمة،
ت�ؤكد على �ضرورة تطبي ��ق تعليمات المرور،
و�أهمية توفي ��ر التخ�صي�صات المالية الالزمة
ل�صيان ��ة الط ��رق والج�س ��ور ،و�إيج ��اد حلول
بديل ��ة لتالفي الخطورة التي ق ��د يتعر�ض لها
المواطن.
الجدي ��ر بالذك ��ر� ،أن الطري ��ق ال�سري ��ع محمد
القا�س ��م ال ��ذي قارب عم ��ره م ��ن  40عاما ،في
كل م ��رة يغل ��ق فيها لغر� ��ض ال�صيان ��ة ،ت�شهد
بغداد �إرباكا ف ��ي ال�شوارع� ،إث ��ر الإزدحامات
المروري ��ة ،كون ��ه يرب ��ط مناط ��ق جن ��وب
العا�صمة ،بالمناطق ال�شمالية.
وتعر�ض ��ت الكثي ��ر م ��ن المعال ��م الحيوي ��ة
وال�ستراتيجي ��ة الهامة في الع ��راق ،من طرق
وج�س ��ور ،ومواق ��ع و�أبني ��ة� ،إل ��ى الإهم ��ال
والتدمير ،بعد �سقوط النظام ال�سابق ،ب�سبب
االجتياح الأمريكي للبالد عام .2003

االخبارية ،ان عدد القوات الأمريكية في
العراق "يبلغ  6132من �أ�صل  8956من
مجم ��وع تع ��داد ق ��وى التحال ��ف الدولي
الموجودة على الأرا�ضي العراقية".
وكان النائب �صباح ال�ساعدي ،قد قدم في
مطلع الع ��ام الحالي مقترح� � ًا الى رئي�س

مجل� ��س الن ��واب محم ��د الحلبو�س ��ي،
يق�ض ��ي ب�إنه ��اء االتفاقي ��ة الأمني ��ة م ��ع
وا�شنط ��ن المعروف ��ة بـ(�صوف ��ا) و�إجالء
الق ��وات الأمريكي ��ة من الع ��راق في فترة
ال تتجاوز العام ابتدا ًء من �سريان قانون
ينظ ��م تلك الإج ��راءات ،قب ��ل ان تتراجع

 3مراحل
بالمقاب ��ل يقول النائب محم ��د البلداوي
ان "الك ��وادر العراقية قادرة على تدريب
قواتنا في الق�ضايا اال�سا�سية" ،مبينا انه
يمكن بقاء مدربين في جوانب "التدريب
عل ��ى طائ ��رات ال� �ـ(اف  )16ودباب ��ات
البرامز وباقي اال�سلحة االمريكية".
وي�شي ��ر النائ ��ب ال ��ى عملي ��ة اخ ��راج
الق ��وات االمريكية ،بح�س ��ب وجهة نظر
تحال ��ف الفت ��ح – المظل ��ة ال�سيا�سي ��ة
للح�ش ��د ال�شعب ��ي -والت ��ي ينتم ��ي اليها
البل ��داوي ،تقوم على عدة مراحل ":اوال
تحديد عدد واماك ��ن تواجد تلك القوات،
وثاني ��ا تحديد اي من تل ��ك القوات مهمة
و�ضروري ��ة لتدريب القطع ��ات العراقية،
وثالثا يتم اجالء واال�ستغناء عن القوات
غير ال�ضرورية".
وي�ؤك ��د البل ��داوي ان لجن ��ة "حف ��ظ
ال�سيادة" التي �شكلها البرلمان قبل ايام،
�ستق ��وم عل ��ى مراقب ��ة اداء واج ��راءات
الحكوم ��ة في ه ��ذا الجان ��ب ،م�شيرا الى
ان "قي ��ادة العملي ��ات الم�شترك ��ة تق ��وم
الآن بعمليات ح�صر للقوات االجنبية في
العراق ونحن نراقب ذلك".
وت�أتي تلك التح ��ركات في وقت تتهم فيه
اط ��راف ف ��ي الح�ش ��د ال�شعب ��ي الواليات
المتح ��دة بالتع ��اون م ��ع ا�سرائي ��ل ف ��ي
ا�سته ��داف مواق ��ع الذخي ��رة التابع ��ة
للح�شد.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن الفت ��ح ان كتلت ��ه
"�ست�ستم ��ر ف ��ي ال�ضغط عل ��ى الحكومة
والبرلم ��ان م ��ن اج ��ل اخ ��راج الق ��وات
االجنبي ��ة وان ل ��م تق ��م رئا�س ��ة مجل� ��س
الن ��واب ف ��ي و�ض ��ع المقترح ف ��ي جدول
اعمال جل�سة االم�س".

وفد من حلف الناتو يزور عبد املهدي ووزير الدفاع


بغداد /المدى

ا�ستقب ��ل رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
المهدي ،بمكتب ��ه الر�سمي ،الأمين العام لحلف
الناتو ،ين�س �ستولتنب ��رغ ،والوفد المرافق له
الذي يتك ��ون من القائد الأعل ��ى لقوات الحلف
ف ��ي �أوروبا ،وم�ساعدي الأمي ��ن العام للحلف،
وقائ ��د البعث ��ة في الع ��راق ،وبح ��ث االجتماع
تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها
وتقوية الم�ؤ�س�س ��ات الع�سكرية والأمنية� ،إلى
جانب عدة ملفات �أمنية و�سيا�سية.
وقال المكتب الإعالمي لعبد المهدي ،في بيان،
�إن "رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء �أك ��د �أن العراق
ي�سير باالتج ��اه ال�صحيح في جميع المجاالت
وي�شهد ا�ستقرار ًا وا�ضح� � ًا" ،معرب ًا عن �شكره
لـ"حل ��ف النات ��و للم�ساع ��دة ف ��ي قت ��ال داع� ��ش
وهزيمته".
و�أ�ض ��اف عب ��د المه ��دي ،بح�س ��ب البي ��ان� ،أن
"الحكوم ��ة لديه ��ا ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة للحل ��ول

دعا احلكومة التخاذ
�إجراءات حتمي
املدنيني
 بغداد /المدى
ح ��ذر ع�ض ��و مجل� ��س محافظ ��ة
نين ��وى ح�سن ال�سبع ��اوي ،ام�س
الثالث ��اء ،م ��ن "كارث ��ة حقيقي ��ة"
تحي ��ط بنازح ��ي مخي ��م "الح ��اج
عل ��ي" بعد ه ��دم الخي ��ام وبقائهم
في العراء منذ عدة �أيام.
وق ��ال ال�سبع ��اوي� ،إن "ال�سلط ��ة
التنفيذي ��ة والمتمثل ��ة بمحاف ��ظ
نينوى تتحمل الم�س�ؤولية الكاملة
وراء بق ��اء النازحي ��ن ف ��ي العراء
من ��ذ ع ��دة �أي ��ام" ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن

ولمواجه ��ة التحدي ��ات الداخلي ��ة والخارجية،
ونعم ��ل بجد ل�سيادة القان ��ون وح�صر ال�سالح
بيد الدول ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "�سيا�ستنا المتوازنة
تخ ��دم ا�ستقرار العراق وجمي ��ع دول المنطقة
ونت�ص ��رف بم�س�ؤولية تجاه الأزم ��ة الإقليمية
الحالي ��ة لحف ��ظ م�صال ��ح �شع ��وب المنطق ��ة
ودوله ��ا ،وال يمك ��ن �أن يت�سب ��ب الع ��راق ب�أذى
لأ�شقائه وجيرانه".
من جهته �أ�شاد الأمين العام لحلف الناتو ،وفق
البيان ،بـ"تطور وتح�سن الأو�ضاع والمظاهر
المدني ��ة ،وعب ��ر ع ��ن ت�أيي ��د �سيا�س ��ة الع ��راق
المتوازنة كعامل توازن �أ�سا�س في المنطقة".
وق ��ال �إن "حل ��ف النات ��و الذي يعم ��ل بموافقة
و�إ�ش ��راف الحكوم ��ة العراقي ��ة وقراراته ��ا
ال�سيادي ��ة� ،شري ��ك وداع ��م للع ��راق و�سيادت ��ه
ووحدة �شعبه ولل�سيا�سة المتوازنة والحكيمة
التي تنتهجه ��ا الحكومة العراقي ��ة" ،الفت ًا �إلى
�أن "داع� ��ش �ألح ��ق �ضرر ًا بكل �شع ��وب العالم،
ويجب الق�ضاء عل ��ى منابعه و�إمكاناته المالية

والع�سكري ��ة ،و�أن الناتو يق ��وم بمهمة تدريب
الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة وتنمي ��ة قدراته ��ا
وتقوية الم�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية".
بدوره ،بحث وزير الدفاع نجاح ال�شمري ،مع
قائد حلف الناتو الجنرال داني فورتين� ،سبل
تطوي ��ر الم ��وارد الب�شري ��ة وق ��درات الجي� ��ش
الوطني.
وذكر بيان لل ��وزارة �أن "الجانبين بحثا خالل
اللقاء �سبل تطوير قدرات الجي�ش العراقي من
خ�ل�ال تواجد بعثة الناتو ف ��ي البالد في مجال
التدري ��ب وبن ��اء الق ��درات وتطوي ��ر الم ��وارد
الب�شرية للجي�ش".
و�أ�ض ��اف البي ��ان" :كذلك �إ�ش ��راك منت�سبيه في
الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي
ت�ساهم في تطوير �أداء الم�ؤ�س�سة الع�سكرية".
وت�ش ��ارك بعث ��ة النات ��و المكونة م ��ن  19دولة
ف ��ي حل ��ف الأطل�سي ف ��ي مهام تدري ��ب للقوات
العراقي ��ة ،خ�صو�ص ًا ف ��ي مجال �إزال ��ة الألغام
والطب الع�سكري و�صيانة المعدات.

جمل�س نينوى يحذر من كارثة حتيط بالنازحني
املبعدين
"بقاء النازحين في المخيمات هو
حك ��م قا�س ونف�س الحال ين�سحب
على تهجيرهم �إلى العراء".
وح ��ذر ع�ضو مجل� ��س نينوى من
ح�ص ��ول "كارث ��ة حقيقية" تحيط
بالنازحي ��ن من الن�س ��اء والأطفال
دون توفي ��ر م� ��أوى له ��م ينت�شلهم
م ��ن لهي ��ب ال�صي ��ف بع ��د بقائه ��م
عل ��ى الط ��رق العام ��ة ،م�ؤك ��د ًا �أن
النازحي ��ن الآن ب ��دون معون ��ات
غذائي ��ة �أو م�ساع ��دات طبي ��ة م ��ا
ين ��ذر بوق ��وع م�أ�س ��اة حقيقي ��ة ال
تق ��ل عن و�ضعه ��م ال�ساب ��ق داخل

المخيمات.
ودع ��ا ال�سبع ��اوي �إل ��ى �ض ��رورة
ت�أمي ��ن النازحي ��ن وعودته ��م
ال�سريعة �إل ��ى منازلهم بعد �إجراء
التدقيقات الأمنية.
كما �أكد �ض ��رورة تدخل الحكومة
العراقي ��ة ف ��ي �إيج ��اد الحل ��ول
العاجل ��ة لإنق ��اذ النازحي ��ن قب ��ل
وقوع الكارثة.
وكان ��ت وزارة الهج ��رة
والمهجري ��ن ،الأح ��د الما�ض ��ي،
قد اعلن ��ت انه ��ا �أغلق ��ت مخيمات
ف ��ي محافظ ��ة نينوى ،بع ��د عودة

النازحين �إلى مناطقهم الأ�صلية.
وكانت المفو�ضي ��ة العليا لحقوق
الإن�س ��ان طالب ��ت ف ��ي الثال ��ث من
�أيلول الجهات الحكومية العراقية
"بالوقوف على تناق�ض القرارات
وتقاط ��ع الإج ��راءات الحكومي ��ة
المتخ ��ذة من قب ��ل وزارة الهجرة
والمهجرين والحكومات المحلية
و�إدارات المخيمات و�إنهاء معاناة
المواطني ��ن النازحي ��ن و�ضم ��ان
حقوقه ��م ف ��ي ع ��ودة كريم ��ة �آمنة
�إل ��ى مدنهم وتوفي ��ر الم�ستلزمات
الأ�سا�سية لهم".
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محليات
قناطر

 طالب عبد العزيز

جناية �أحزاب الإ�سالم
رمب ��ا تب ��دو للبع� ��ض جملة(لق ��د خ ّرب ��ت الأح ��زاب الإ�سالمي ��ة حياتن ��ا)
م�ستهجن ًة� ،أو كما لو �أننا نحيل �إليهم كل ما ح�صل يف العراق من �سوء ،مع
�أن احلقيقة تقول ذلك بكل و�ضوح .وهنا ال نتحدث عن الإ�سالم كن�صو�ص،
�إمنا نتحدث عن ا�ستثمار الن�صو�ص تلك ،يف متكني الأحزاب من ال�سلطة،
ومن ثم ا�شتغالهم على منطوق احلالل واحلرام ،لغايات خا�صة بهم ،ويف
متري ��ر مري ��ب ل�سيا�ستهم ،التي تتخذ م ��ن الن�ص ذريع ��ة ،وبالتايل تعميم
املنطق هذا لي�صبح الطالء الذي غلف احلياة العراقية كلها.
�أثارتني الإن�ش ��ودة الدينية التي ظلت تنبعث من مكرب ال�صوت ،يف قطار
لع ��ب الأطف ��ال ،اخلا� ��ص ب�أحد امل ��والت احلديث ��ة بالب�صرة ،فق ��د وجدتها
غ�ي�ر منا�سبة .القطار ب�ألوان ��ه الزاهية والأطفال بثيابه ��م امللونة اجلميلة
�أي�ض� � ًا ،واملكان كله يوحي مبا يف احلياة م ��ن �إمكانية التفتح والألق ،لكن
االن�شودة كانت حزينة ،قامتة ،ال متت ب�صلة اىل املكان والأطفال واملباهج
الت ��ي ت�ضوع يف وجناته ��م .املوظف يخ�ش ��ى املو�سيقى ب�سب ��ب املنظومة
العام ��ة ،التي مت ت�سويقها على �أنها احل ��ق� .أما االطفال فقد ظلوا يدورون
مع القطار ،بانتظار قطعة الفرح ،التي وعدوا بها.
يت ��داول العراقيون يف �سرهم وعالنيتهم م�صطلح(احلالل واحلرام) �أكرث
من �أي م�صطلح ديني ،حتى بات �أي حديث عن ال�صحة والتعليم والتطور
والعل ��م واحلي ��اة وامل�ستقب ��ل بالمعن ��ى� ،إزاء هات�ي�ن الكلمت�ي�ن ،وم ��ع �أن
غالبية النا�س ال ت�س� ��أل يف مفهوم احلالل واحلرام� ،أو كيف يكون احلالل
ح�ل� ً
اال واحلرام حرام ًا ،فهم ي�ستقونها من �أف ��واه اخلطباء و�أئمة امل�ساجد
والروزخونية،ح�س ��ب ،وي�سلمون به ��ا بال �أدنى بحث �أو دراي ��ة .ف�إذا قال
لهم اخلطيب �إن االختالط يف املدر�سة حرام� ،سلموا به ،دون الرجوع اىل
البح ��ث يف موجبات ��ه� ،أو اخلو� ��ض يف �أ�ضرار العزل ب�ي�ن اجلن�سني ،من
وجهة نظر علماء االجتماع والنف�س وذوي االخت�صا�ص.
ومث ��ل ه ��ذه وتل ��ك ال جند م ��ن يعرت�ض على ق�ضي ��ة مثل بن ��اء م�سجد� ،أو
ح�سيني ��ة �أو موكب يف �أر�ض تابع ��ة للدولة� ،أو ملالك غائب �أو تركة لأيتام،
طامل ��ا حتول امل ��كان اىل مبنى يذكر الل ��ه فيه وتقام في ��ه ال�شعائر .فاحلالل
واحل ��رام هنا م ��ا حتقق لديه .وبذلك �أ�صبح كل م ��ن يقطع ال�شارع مبوكبه
لي� ��س مذنب ًا ،وبات كل من ا�ستوىل على الر�صيف وبنى فوقه دكان ًا تاجر ًا،
ٌ
حم�سن �إذا تربع للم�سجد �أو للح�سينية
وكا�سب� � ًا عي�شه بعرق جبينه ،وهو
بب�ضع ��ة دراهم ،ولي�س ب�ي�ن النا�س من ي�س�أل عن الطري ��ق الذي قطعه� ،أو
عن الر�صيف الذي ا�ستوىل عليه ،وال عن قطعة الأر�ض املوقوفة كخريات
والت ��ي ا�ست ��وىل عليها بتهدي ��د دائرة الوق ��ف ال�س ّني ..وهك ��ذا ،فم�شروع
الدول ��ة كله بني على الأ�سا�س هذا ،بح�سب مفهومه ،فقد �أ�ستوىل امل�س�ؤول
الكبري ،القائد يف احلكومة على ال�شارع ب�أكمله و�أدخله يف ملكوته.
�ستبق ��ى �سيا�س ��ة كه ��ذه تتحك ��م بعقل العراق ��ي امل�سلم الب�سي ��ط بخا�صة،
و�سيظ ��ل حت ��ت ت�أثري ما �سُ وّ ق �إلي ��ه مبفهوم احلالل واحل ��رام اىل ما �شاء
الله من الزمن ،مامل تفعّل الدولة قوانينها ،ما مل توجّ ه و�سائل الإعالم اىل
ك�ش ��ف حقيقة ما �سُ لب منه عرب املفهوم ه ��ذا ،و�ستظل ال�شخ�صية العراقية
م�ت�ردّدة يف قبول ما ينتج ��ه العقل الإن�ساين م ��ن �آراء و�أفكار ،ومبا يعزز
امل�ستقب ��ل والطم ��وح ،وه ��ا نحن نع ��اين ،جماع ��ات و�أفراد ًا مم ��ا ا�صبغت
احلي ��اة به ،فقد ظلت املر�أة خائفة مرعوب ًة م ��ن وجودها بني الرجال بفعل
احل�ل�ال واحلرام ،ومت االمتناع ع ��ن �أطايب املتع يف العالق ��ات الإن�سانية
داخ ��ل الأ�س ��رة ب�سب ��ب احل�ل�ال واحل ��رام ،وحو�ص ��ر الأطف ��ال يف عادات
وتقاليد �سوّ قت �إليهم �ضمن مفهوم احلالل واحلرام.
يت��داول العراقي��ون يف �سرهم وعالنيتهم
م�صطلح(احل�لال واحل��رام) �أكثـ��ر من �أي
م�صطل��ح ديني ،حتى ب��ات �أي حديث عن
ال�صح��ة والتعليم والتطور والعلم واحلياة
وامل�ستقبل بالمعنى� ،إزاء هاتني الكلمتني
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بعد هدم �أبنية �سياحية تعود لمحافظ ذي قار ال�سابق

ذي قار حتقق مبخالفات يف ملف ا�ستبدال قطع الأرا�ضي خالل
الأعوام القليلة املا�ضية وت�شكل جلنة رفيعة لهذا الغر�ض
 ذي قار  /ح�سين العامل

�أعلنت محافظة ذي قار
عن ت�شكيل لجنة رفيعة
الم�ستوى برئا�سة معاون
المحافظ للتحقيق في
ما قالت عنه مخالفات
لل�ضوابط والتعليمات
الوزارية في ملف ا�ستبدال
قطع الأرا�ضي ال�سكنية
خالل الأعوام القليلة
الما�ضية  ،وفيما �أ�شارت الى
�أن التحقيق ي�شمل جميع
عمليات الإ�ستبدال الخا�صة
بقطع الأرا�ضي � ،شدّ دت
على محا�سبة الموظفين
المق�صرين وتحديد
اال�سماء الم�ستفيدة
خارج ال�ضوابط الوزارية
والقانونية.
وقال محافظ ذي قار عادل عبد الح�سين
الدخيل ��ي في بيان �صحف ��ي تلقت المدى
ن�سخ ��ة من ��ه �إن " �إدارة المحافظة قررت
�إع ��ادة النظ ��ر بمل ��ف قط ��ع الأرا�ض ��ي
ال�سكني ��ة التي ج ��رى ا�ستبداله ��ا �سابق ًا
خالف ًا لل�ضواب ��ط والتعليمات الوزارية
المعتم ��دة " ،م�ؤك ��د ًا "ت�شكي ��ل لجن ��ة
�إداري ��ة وقانوني ��ة رفيع ��ة الم�ست ��وى
لتدقي ��ق عملي ��ات اال�ستب ��دال ومحا�سبة
المق�صرين ".
و�أو�ض ��ح الدخيل ��ي �إن ��ه " �ش� � ّكل لجن ��ة
برئا�س ��ة مع ��اون المحاف ��ظ ل�ش� ��ؤون
التخطي ��ط واال�ستثم ��ار المهند�س عادل
حام ��د كن ��و ،ومع ��اون ق�س ��م ال�ش� ��ؤون
القانونية في ديوان المحافظة  ،ومعاون
ق�س ��م �ش� ��ؤون المواطني ��ن  ،للنظ ��ر ف ��ي
جميع عمليات اال�ستبدال الخا�صة بقطع
الأرا�ضي "  ،م�ؤكد ًا �أن " اللجنة �ستتولى

التحقي ��ق في جميع المخالف ��ات وتقديم
مف�صل يح ��دد ا�سم ��اء الموظفين
تقري ��ر ّ
المق�صرين واال�سم ��اء الم�ستفيدة خارج
ال�ضوابط الوزارية والقانونية ".
و�أ�ش ��ار محاف ��ظ ذي قار �إل ��ى �أن " �إدارة
المحافظ ��ة �ستق ��وم بالم�صادق ��ة عل ��ى
تو�صي ��ات اللجن ��ة حال انج ��از تقريرها
النهائي "  ،م�شدد ًا على " �ضرورة �إعطاء
كل ذي حق حقه".
و�شهدت محافظة ذي ق ��ار �أواخر �شهر (
�آب  ) 2019قي ��ام قائممقامية النا�صرية
باتخ ��اذ �إج ��راءات غير م�سبوق ��ة تم ّثلت
به ��دم �أبنية �سياحية تع ��ود لمحافظ ذي
ق ��ار ال�ساب ��ق يحي ��ى النا�ص ��ري وع ��دد
م ��ن الم�س�ؤولي ��ن المتنفذي ��ن � ،أُن�شئ ��ت
ف ��ي المنطق ��ة المحرمة عل ��ى �شاطئ نهر
الف ��رات  ،وذلك بعد �ص ��دور �أمر ق�ضائي
ب�إزالتها .

فائق ال�شيخ علي يُهدي �أغنية للذين
�ص ّوتوا على رفع احل�صانة
 متابعة  /املدى

رد ع�ضو جمل�س النواب فائق
ال�شيخ علي �أم�س  ،الثالثاء،
على قرار الربملان رفع
احل�صانة عنه ،ب�إهداء �أغنية
كويتية للم�صوتني على
القرار .وقال ال�شيخ علي
يف تغريدة على تويرت �أم�س
الثالثاء ( 17ايلول : ،)2019
“هديتي للذين �صوتوا �ضدي
يف جل�سة جمل�س النواب �أم�س
الثالثاء � 17أيلول 2019م لرفع
احل�صانة ..هذه الأغنية التي
ُ
إ�ستمعت �إليها بعد ت�صويتكم”.
�
و�أ�ضاف�“ : ،أهديها لكم لت�ستمتعوا بها فد چم
يوم ..وبعدها �س�أهديكم �أغنية �أخرى!”.
وق ��ال ال�شي ��خ عل ��ي يف تغري ��دة ثاني ��ة: ،
“�أهديتك ��م �أغني ��ة ح�س�ي�ن اجلا�س ��م (الفرحة
طابت) لكي تفرحوا قلي ًال ..وبعدها �ستخيبون
وحتزنون .مل ت�ش � ِ ّ�كل يل احل�صانة يوم ًا عون ًا
�أو �سن ��د ًا �أتك ��ئُ علي ��ه! احل�صان ��ة بالن�سبة يل
أعتل �صهوته� ..إمن ��ا كنتُ �أقوده
(ح�ص ��ان) مل � ِ
يخب �إىل جانبي ،و�أنا �أقاتل راج ًال
من جلامهُّ .
ال راكب� � ًا!” .و�ص ��وّ ت جمل� ��س الن ��واب� ،أم�س
الثالثاء ،على رفع احل�صانة عن رئي�س اللجنة
القانونية والنائب فائق ال�شيخ على� ،إثر طلب
من الق�ضاء.
و�أزم ��ة ال�شيخ علي ه ��ي الثانية الت ��ي �شهدها
جمل� ��س الن ��واب ،ام� ��س  ،بع ��د �أوىل من نائب
�آخر ال يقل “�إثارة” هو با�سم خ�شان.
ت�ضمنت الأزمة م�شادة كالمية �إثر رف�ض نيابي
لتقدمي فقرة الت�صويت على رفع احل�صانة عن
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ال�شي ��خ عل ��ي ،وفق طل ��ب من جمل� ��س الق�ضاء
الأعل ��ى �إىل رئا�س ��ة الربمل ��ان ،بح�س ��ب م�صدر
برملاين ث ��م ك�سر النواب الن�ص ��اب حني و�صل
جدول الأعمال �إىل تلك الفقرة.
لكن رئا�سة جمل�س النواب �أ�صرت على عر�ض
الفق ��رة للت�صوي ��ت على م ��ن بقي م ��ن النواب
داخ ��ل اجلل�سة ،ليت ��م جتريد ال�شي ��خ علي من
احل�صانة وفق “الأغلبية املطلقة احلا�ضرة”.
وق ��ال ال�شيخ عل ��ي ب�شكل واث ��ق� ،أم�س الأول
الإثن�ي�ن� ،إن م�ش ��روع رف ��ع احل�صان ��ة عن ��ه
ل ��ن مي ��ر ،يف تغري ��دة ع�ب�ر تويرت ،كم ��ا حذر
بالق ��ول “ :لنفرت� ��ض جد ًال ب�أنك ��م �ستنجحون
بالت�صوي ��ت ..ول ��ن تنجحوا! ،ولك ��ن تذ َّكروا
ب�أن ال ��دور �سي�أت ��ي عليكم� ،إمنا �أنت ��م ت�سنون
ُ�س ّن ��ة �سيئ ��ة!” ،وخت ��م ال�شيخ عل ��ي تغريدته
مندم!”.
بالقول“ :والتَ �ساعة ِ
ويف تغري ��دة �أخ ��رى ك�ش ��ف ال�شي ��خ علي عن
“التكييف القان ��وين” للتهمة املوجهة �إليه”،
حي ��ث ق ��ال“ :تخيل ��وا �أن بع�ضن ��ا ال ي�شج ��ع
املنت ��وج الوطن ��ي ،فيتهم ��وين ب� ��أين جمّ ��دتُ
البع ��ث! ،ت�ص ��وروا ع ��دو البع ��ث ميج ��ده كما
يزعم ��ون!” .وبينّ “ : ،بينم ��ا كان َمنْ يتهمني
يعي�ش �أيام البعث كاجلرذ املذعور يف املجاري،
�أو كاخلنف�س ��اء النج�س ��ة يف البالوع ��ات!”،
مو�ضح� � ًا �أن “التكيي ��ف القان ��وين لتهمته هو
�أنه جمّ د قن ��درة البكر ..من ن ��وع پاتا!” ،فيما
�شدّد قائ ًال�“ :أنتم تلعبون بالنار!”.
ويف ( 12ايل ��ول  ،)2019خاط ��ب جمل� ��س
الق�ض ��اء الأعلى ،رئا�سة جمل� ��س النواب لرفع
احل�صانة عن رئي� ��س اللجنة القانونية النائب
فائ ��ق ال�شي ��خ عل ��ي ،لغر� ��ض ا�ستقدام ��ه اىل
حمكم ��ة الر�صافة عل ��ى خلفية ال�شك ��وى التي
قدمته ��ا م�ست�ش ��ارة رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش�ؤون
امل ��ر�أة حن ��ان الفت�ل�اوي متهم ��ة ال�شي ��خ عل ��ي
بالقذف والت�شهري.
و�أظه ��رت وثيق ��ة  ،خماطب ��ة جمل� ��س الق�ضاء
الأعل ��ى ،رئا�سة الربملان ب� ��أن “امل�شتكية حنان
الفتالوي قدمت �شك ��وى اىل حمكمة الر�صافة
�ض ��د النائ ��ب فائق دعبول عبدالل ��ه عن جرمية
الق ��ذف والت�شهري” ،مبينة �أن “املحكمة قررت

ا�ستق ��دام املتهم وبع ��د �أن ا�ستكملت اجراءاتها
طلبت مفاحتتكم للنظ ��ر يف رفع احل�صانة عن
فائق ال�شيخ علي”.
وكان رئي� ��س جلن ��ة ال�شه ��داء وال�ضحاي ��ا
وال�سجن ��اء النيابية� ،أعلن قبل ايام �أن االدعاء
الع ��ام طلب من جمل�س الن ��واب رفع احل�صانة
ع ��ن النائب فائ ��ق ال�شي ��خ علي ،داعي� � ًا رئي�س
املجل�س حمم ��د احللبو�سي عر� ��ض الأمر على
�أع�ضاء املجل�س غد ًا.
وقال رئي�س اللجن ��ة النائب عبد الإله النائلي،
يف بيان �صحفي تلقت ال�سومرية نيوز ،ن�سخة
من ��ه� ،إن "االدع ��اء الع ��ام يطل ��ب م ��ن جمل� ��س
النواب رفع احل�صانة عن النائب فائق دعبول
لتمجي ��ده بح ��زب البع ��ث ،وذل ��ك بطل ��ب م ��ن
رئي�س جلن ��ة ال�شهداء وال�ضحاي ��ا وال�سجناء
ال�سيا�سيني النيابية".
من جه ��ة �أخرى �أك ��د ع�ضو اللجن ��ة القانونية
النيابي ��ة ح�سني العقاب ��ي� ،أم� ��س الثالثاء� ،أن
�إج ��راءات رف ��ع احل�صان ��ة ع ��ن النائ ��ب فائق
ال�شي ��خ علي كان ��ت "�سليمة قانوني� � ًا وال غبار
عليه ��ا" .وقال العقاب ��ي � ،إن ��ه "وبغ�ض النظر
ع ��ن مدى ا�ستحقاق النائ ��ب فائق ال�شيخ برفع
احل�صان ��ة عنه م ��ن عدمه ��ا ،ف�إنه م ��ن الناحية
القانوني ��ة �أن االج ��راءات التي اتبعت يف رفع
احل�صانة عنه كانت �صحيحة و�سليمة قانوني ًا
وال غب ��ار عليه ��ا" ،مبين ��ا �أن "هن ��اك دع ��اوى
رفع ��ت على النائب من مدعني وعلى �ضوء تلك
الدعاوى �أر�سل االدعاء العام طلب ًا اىل جمل�س
النواب لرفع احل�صانة عنه".
و�أ�ض ��اف العقابي� ،أن "الطل ��ب مت عر�ضه على
جدول �أعمال جل�سات املجل�س ،ومت الت�صويت
علي ��ه بالأغلبي ��ة للحا�ضري ��ن" ،الفت ��ا اىل �أن
"الت�صوي ��ت مت ا�ستن ��ادا للم ��ادة / 63ج من
الد�ستور التي �أ�ش ��ارت اىل �أن احل�صانة ترفع
ع ��ن النائ ��ب بناء عل ��ى طلب من جه ��ة ق�ضائية
وبت�صويت الأغلبية املطلقة".
ف�سرت مفردة
ولفت اىل �أن "املحكمة االحتادية ّ
الأغلبية املطلقة ب�أنها �أغلبية احلا�ضرين داخل
اجلل�سة وبن�صاب مكتمل ولي�س �أغلبية �أع�ضاء
املجل�س الن�سبية".

وي�أت ��ي فت ��ح مل ��ف ا�ستب ��دال قط ��ع
الأرا�ضي ال�سكنية بع ��د مرور �شهر على
�إقال ��ة محاف ��ظ ذي ق ��ار ال�ساب ��ق يحي ��ى
النا�صري.
يذك ��ر �أن مديرية بلدي ��ات ذي قار ك�شفت
ف ��ي ال� �ـ (  20م ��ن كان ��ون الأول 2016
) ع ��ن تخ�صي� ��ص وتوزي ��ع �أكثر من30
�ألف قطع ��ة �أر�ض �سكنية عل ��ى ال�شرائح
الم�شمولة خالل ع ��ام  ، 2016مما �أه ّلها
�أن تحت ��ل المرتب ��ة الأولى بي ��ن بلديات
المحافظات.
وكان ��ت محافظة ذي قار قد �شهدت خالل
الأع ��وام الأخيرة ظاه ��رة ا�ستبدال قطع
الأرا�ضي ال�سكنية التي يجري توزيعها
أرا�ض
وفق نظام القرعة العلني ��ة بقطع � ٍ
ممي ��زة وذل ��ك عب ��ر �إج ��راءات �إدارية ال
تخلو م ��ن خروق قانوني ��ة  ،حيث يزعم
�صاح ��ب قطعة الأر� ��ض �أن الأر�ض التي

ُخ�ص�صت له عبر نظام القرعة هي �أر�ض
متج ��اوز عليه ��ا �أو �إنها تقع ف ��ي مناطق
نائي ��ة متن ��ازع عليه ��ا ع�شائري� � ًا وبذل ��ك
يتق ��رر ا�ستبداله ��ا بقطعة �أر� ��ض �أخرى
عادة ما تكون من القطع المميزة.
و�شه ��دت الخارط ��ة ال�سيا�سي ��ة ف ��ي
محافظ ��ة ذي ق ��ار م�ؤخ ��ر ًا ا�صطفاف ��ات
�سيا�سية جديدة جرى بموجبها ا�ستبعاد
تحالف دولة القانون و�إزاحته من جميع
المنا�صب الحكومية.
وكان مجل�س محافظة ذي قار قد انتخب
ي ��وم الخمي� ��س ( � 8آب  ) 2019ع ��ادل
الدخيل ��ي ل�شغل من�ص ��ب المحافظ خلف ًا
للمحافظ المق ��ال يحيى النا�صري  ،فيما
انتخ ��ب �أكرم ج ��ودة الزيدي نائب� � ًا �أول
لمحاف ��ظ ذي ق ��ار خلف ًا ،لع ��ادل الدخيلي
الذي انتخب لمن�صب المحافظ.
وكان مجل� ��س محافظ ��ة ذي ق ��ار �أعل ��ن

الخمي� ��س ( � 1آب  ) 2019ع ��ن م�صادق ��ة
المحكم ��ة الإداري ��ة عل ��ى ق ��رار مجل� ��س
المحافظ ��ة القا�ض ��ي ب�إقال ��ة محافظ ذي
ق ��ار يحيى النا�صري من من�صبه  ،وفيما
ب ّي ��ن �أن المحكم ��ة الإداري ��ة ردت الطعن
الذي تقدم به الأخير عقب �إقالته من قبل
المجل�س �آواخ ��ر �شهر حزيران الما�ضي
 ،رج ��ح فت ��ح ب ��اب التر�شي ��ح لمن�ص ��ب
المحافظ خالل مدة �أ�سبوع .
وكان ��ت محافظة ذي ق ��ار �أعلنت االثنين
( � 19آب  ) 2019ع ��ن �إ�ص ��دار مر�س ��وم
جمه ��وري بتعيي ��ن ،ع ��ادل الدخيل ��ي
محافظ� � ًا ل ��ذي ق ��ار ،خلف� � ًا للمحاف ��ظ
ال�ساب ��ق يحي ��ى النا�صري ،فيم ��ا �أعلنت
�إدارة المحافظ ��ة ع ��ن مبا�ش ��رة النائ ��ب
الأول للمحاف ��ظ �أكرم الزي ��دي بمن�صبه
خلف� � ًا للدخيل ��ي ال ��ذي انتخ ��ب لمن�صب
المحافظ.

جمهورية العراق
وزارة الزراعة
�شركة ما بني النهرين العامة للبذور
�شعبة العقود العامة

�إعادة �إعالن مناق�صة عامة حملية  /مقاولة � /أ�شغال رقم ()2019/2
ان�شاء معمل لتنقية بذور احلنطة يف النهروان

جمهورية العراق
وزارة الزراعة � /شركة ما بني النهرين العامة للبذور
�إىل  :ال�سادة مقدمي العطاءات امل�ؤهلني وذوي اخلربة

 -1يس��ر وزارة الزراعة /ش��ركة ما بني النهرين العامة للبذور دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص مبشروع انشاء معمل لتنقية
بذور احلنطة في النهروان.
 -2عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بش��ركة ما بني النهرين العامة للبذور (من االحد إلى اخلميس وخالل س��اعات
الدوام الرسمي) وكما موضحة في ورقة بيانات العطاء.
 -3تقدمي هوية تسجيل وتصنيف املقاولني العراقيني لسنة  2008نافذة لنهاية عام ( 2019البالستيكية) نسخة أصلية ومصورة (الدرجة .)5 /
 -4تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنونة إلى الشركة.
 -5تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني االخيرتني مصدقة وفق القانون موضحة االرباح واخلسارة املتحققة ويجب أن تكون رابحة وإذا كان ملقدمي العطاءات اعمال منفذة
في الس��نوات التي تس��بق االزمة املالية فقط (على اعتبار ان ش��هر حزيران من عام  2014هو تأريخ بدء االزمة املالية) فعليها تقدمي حس��اباتهم اخلتامية الرابحة آلخر
سنتني التي تسبق عام .2014
 -6تقدمي ما يثبت توفر السيولة املالية مبا يعادل ( )528041850فقط خمسمائة وثمانية وعشرون مليون وواحد واربعون ألف وثمامنائة وخمسون دينار.
 -7بإمكان مقدمي العطاء الراغبني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ()250000
فق��ط مائتان وخمس��ون ألف دين��ار غير قابلة للرد واجور خدمات بي��ع الوثائق البالغة ( )0.0001من قيم��ة الكلفة التخمينية أي ( )100000فق��ط مائة ألف دينار لكل
مليار.
 -8الكلفة التخمينية ( )1760139500فقط مليار وسبعمائة وستون مليون ومائة وتسعة وثالثون الف وخمسمائة دينار ضمن تبويب البحث والتطوير.
 -9على مقدمي العطاءات او املدير املفوض او املؤس��س للش��ركة املش��اركة في املناقصة حصرا ً تقدمي تأمينات أولية قدرها ( )17601395فقط س��بعة عش��ر مليون
وستمائة وواحد ألف وثالثمائة وخمسة وتسعون دينار لضمان جدية املشاركة ألمر الشركة على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان غير مشروط او سفتجة من أحد
املصارف اجملازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي (غير املتعثرة أو املتلكئة) نافذ ملدة ( )28يوم بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء.
 -10يجب أن يكون العطاء املقدم نافذا ً ملدة ( )120يوما ً من تاريخ غلق املناقصة في . 2019/10/22
 -11تقدمي ما يثبت وجود تعامل قانوني بني الش��ركات املصنعة واجلهة مقدمة العطاء عن جتهيز خطوط انتاجية مماثلة للعمل املطلوب ال يقل عن عمل واحد وعلى أن
ال تقل قيمة االعمال املماثلة املقدمة لهذه الشركات عن ( )880069750فقط ثمامنائة وثمانون مليون وتسعة وستون ألف وسبعمائة وخمسون دينار.
 -12ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن املقاولني.
 -13املستمسكات الشخصية للمقاول او املدير املفوض (هوية االحوال املدنية – شهادة اجلنسية – او البطاقة الوطنية املوحدة – بطاقة السكن).
 -14تقدمي اجازة ممارسة املهنة اخلاصة بإدارة الشركة مع شهادة التأسيس وعقد التأسيس.
 -15تقدمي براءة ذمة من مديرية االحصاء.
 -16تقدمي هوية الرقم الضريبي.
 -17يلتزم مقدم العطاء الذي حتال بعهدته املناقصة بدفع أجور نشر اإلعالنات وأي ضرائب او رسوم قانونية.
 -18يتم تس��ليم العطاءات الى ش��عبة العقود العامة في مقر ش��ركة ما بني النهرين العامة للبذور الكائنة في الكرادة – س��احة الواثق ش��ارع س��لمان فائق مقابل
مستش��فى دار النجاة االهلي في موعد اقصاه الس��اعة احلادية عش��رة صباحا ً من يوم (الثالثاء) املوافق  2019/10/22وس��يتم رفض العطاءات املتأخرة ،وس��يتم فتح
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يؤجل إلى اليوم الذي يليه.
 -19س��يتم عقد مؤمتر في مقر ش��ركة ما بني النهرين العامة للبذور لالجابة عن استفس��ارات مقدمي العطاءات وذلك في الس��اعة العاش��رة صباحا ً من يوم الثالثاء
.2019/10/15
 -20ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -21يحق لشركة ما بني النهرين العامة للبذور الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وال يحق ملقدمي العطاءات املطالبة بالتعويض.
 -22يخضع هذا االعالن لتعليمات تنفيذ العقود رقم  3لسنة  2014وضوابطها وتعديالته.
مع التقدير
املدير العام
البريد االلكترونيmeso_nahrin@moagr.gov.iq :
ورئي�س جمل�س الإدارة
هاتف7177928 – 7177546 :
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رياضة

ال�شرطة يطمع بنقاط الحدود  ..القا�سم يو ّدع �صاحب الإنجاز
 ك�����رب��ل��اء حت���ت�������ض���ن دي�����رب�����ي ن����ف����ط ال����و�����س����ط وال����دي����وان����ي����ة

وي�ش ��د فري ��ق الكهرب ��اء البغ ��دادي اىل
حمافظ ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف ليك ��ون �ضيف ًا
ثقي�ل ً�ا عل ��ى فري ��ق املحافظ ��ة يف القم ��ة
املنتظرة الت ��ي �ستجري على ملعب الإدارة
املحلي ��ة يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة وخم�س ��ة
و�أربعني دقيقة ع�ص ��ر ًا حيث من امل�ؤمل �أن
حتظى بح�ضور جماهريي كبري ا�ستجابة
للنداء الذي وجهه اليها املدرب ح�سن �أحمد
الذي يرى ب�أن تواج ��د االن�صار اىل جانب
الأر� ��ض �سيلعبان دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف التغلب
عل ��ى الفري ��ق اخل�صم املع ��روف ب�شرا�سته
عندم ��ا يخو�ض مبارياته خ ��ارج العا�صمة
لكونه احل�صان الأ�سود التي حت�سب الفرق
املناف�س ��ة ل ��ه �أل ��ف ح�س ��اب قب ��ل مواجهته
لكون ��ه مدربه عبا�س عطي ��ة ميتلك اخلربة
يف حث العبي ��ه ال�شباب على تقدمي �أق�صى
م ��ا لديهم م ��ن م�ستويات رفيع ��ة للح�صول
عل ��ى ثنائه يف النهاي ��ة ورد اجلميل لإدارة
النادي برئا�سة علي الأ�سدي.
ويحت�ض ��ن ملع ��ب كربالء الثان ��وي ديربي

الف ��رات الأو�س ��ط ال ��ذي يجم ��ع فري ��ق
الديواني ��ة مع جاره فريق نفط الو�سط يف
حمافظة كربالء املقد�س ��ة ب�شعار االنت�صار
ال ��ذي يري ��ده الأخ�ي�ر يف م�سع ��اه اجل ��اد
نحو املناف�سة بق ��وة على اللقب يف املو�سم
الكروي احلايل وال�سيما بعد جتديد �إدارة
النادي ثقت ��ه باملدرب را�ضي �شني�شل للعام
الث ��اين على الت ��وايل والتعاق ��د مع العبني
ج ��دد له ��م لتعزي ��ز ال�صف ��وف وخا�صة يف
خ ��ط الهج ��وم ال ��ذي �سيك ��ون عل ��ى ر�أ�سه
املهاج ��م حممد جب ��ار �شوكان ال ��ذي يتميز
بح�س ��ه مرهف يف هز �شب ��اك اخل�صوم يف
�إط ��ار �سعي ��د الدائ ��م للع ��ودة اىل �صفوف
�أ�س ��ود الرافدي ��ن م ��ن جديد فيم ��ا ي�ستقبل
فري ��ق الكرخ على �أر�ض ��ه فريق ال�صناعات
الكهربائية يف مباراة يرنو فيها مدربه عبد
الكرمي �سلمان اىل احل�صول على �أول ثالث
نقاط له يف بداي ��ة امل�شوار لتكرار االجناز
ال ��ذي ح�صل عليه يف املو�سم املا�ضي برغم
الهج ��رة اجلماعية لأبرز �أعمدته اال�سا�سية

�صوب فريق القوة اجلوية لتحقيق االلقاب
معه مما دفع ��ه اىل اال�ستعانة بالعبني جدد
من فرق دوري الدرجة االوىل .
وتنتظ ��ر كتيبة �أيوب �أودي�ش ��و على ملعب
بغداد يف متنزه الزوراء مباراة �صعبة �أمام
م�ضيف ��ه فريق �أمانة بغداد بحكم �أن تالميذ
ع�صام حمد لهم القدرة على �أيقاع اخل�سارة
بالفريق املناف�س مهما كانت القوة واملكانة
وال�شعبي ��ة الت ��ي ميتلكه ��ا قيا�س ��ا بالف ��رق
الأخ ��رى امل�شارك ��ة يف دوري الكرة املمتاز
وتواج ��د الرغبة لديهم يف �أبراز �أمكانيتهم
احلقيقي ��ة يف ظ ��ل االن�سج ��ام والتفاه ��م
املوج ��ود بينه ��م لإر�س ��ال ر�سال ��ة �صريحة
ب� ��أن �أمان ��ة بغ ��داد �سيك ��ون خ�صم� � ًا عنيد ًا
و�شر�س� � ًا عندم ��ا يلع ��ب عل ��ى �أر�ض ��ه وبني
�أن�صاره وحتت �أنظار جمل�س �إدارته الذي
يعترب من �أجنح جمال� ��س الأندية العراقية
من ناحية االلت ��زام يف ت�سديد امل�ستحقات
املالية جلميع العق ��ود وفق �شروط مريحة
للجميع.

�إدارة الزوراء ت�ؤكد ا�ستمرار حكيم �شاكر حتى نهاية المو�سم
 بغداد  /املدى
ج� �دّدت �إدارة ن ��ادي ال ��زوراء الريا�ض ��ي
ت�أكيده ��ا عل ��ى ا�ستم ��رار حكي ��م �شاكر على
رئا�سة املالك التدريب ��ي للفريق الأول لكرة
القدم يف النادي حتى نهاية م�سابقة دوري
الكرة املمتاز امل�ؤمل انطالقه اليوم الأربعاء
ح�سب العقد املقدم املربم معه  .وقال ع�ضو
�إدارة نادي الزوراء الريا�ضي عبد الرحمن
ر�شي ��د يف ت�صري ��ح خ� ��ص ب ��ه امل ��دى � :إن
امل ��درب حكي ��م �شاكر ق ��رر ع ��دم �إ�ضافة �أي
م ��درب جدي ��د اىل مالك ��ه امل�ساع ��د املكون
م ��ن حيدر عبد الأم�ي�ر وجليل زيدان مدرب
حرا� ��س املرمى ون�صري عبد الأمري واملحلل
الفن ��ي عبد الأمري ناجي بعد ا�ستقالة �صفاء
عدن ��ان الت ��ي مت قبوله ��ا م ��ن �إدارة النادي
حيث قدمت �شكرها وتقديرها للجهود التي
بذلها طيلة فرتة عمله مع الفريق .
و�أ�ض ��اف �أن حار� ��س املرم ��ى ج�ل�ال ح�سن
�سيكون الغائب الأكرب عن �صفوف الزوراء
�سيلع ��ب
ا ل ��ذ ي

�أم ��ام فريق ال�سم ��اوة يف ال�ساعة ال�ساد�سة
م�س ��اء غ ��د اخلمي� ��س عل ��ى ملع ��ب ال�شعب
الدويل يف العا�صمة بغداد �ضمن مناف�سات
اجلول ��ة الأوىل من مرحل ��ة الذهاب لدوري
الكرة املمتاز باملو�سم  2020-2019اىل
جانب �صانع العاب ح�سني علي الذي خ�ضع

اىل عملية جراحي ��ة يف م�ست�شفى ا�سبيتار
للطب الريا�ضي بالعا�صمة القطرية الدوحة
عل ��ى �إث ��ر �إ�صابت ��ه يف مب ��اراة منتخبن ��ا
الوطني لك ��رة القدم مع �شقيق ��ه البحريني
ي ��وم اخلام�س من �شهر �أيلول اجلاري التي
�ضيفها ملعب البحري ��ن الوطني بالعا�صمة

املنامة �ضم ��ن الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة
لنهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل  2022ونهائيات
ك�أ�س �آ�سيا  2023حيث �سيحتاج اىل �أكرث
م ��ن  80يوم ًا م ��ن الع ��ودة اىل املالعب من
جديد .
وبني ع�ضو �إدارة ن ��ادي الزوراء الريا�ضي

� إياد ال�صاحلي

مَلهاة الريا�ضة

 بغداد  /حيدر مدلول
تفتتح الي ��وم االربع ��اء مناف�س ��ات املو�سم
اجلدي ��د ل ��دوري الكرة املمت ��از ب�إقامة �ست
مواجه ��ات مث�ي�رة عل ��ى مالع ��ب العا�صمة
بغ ��داد واملحافظات �ضم ��ن اجلولة الأوىل
م ��ن مرحلة الذه ��اب ح�سب اجل ��دول الذي
�أ�صدرت ��ه جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف
احتاد كرة القدم.
ويب ��د�أ فري ��ق ال�شرط ��ة حمل ��ة دفاع ��ه ع ��ن
لق ��ب دوري الكرة املمتاز ال ��ذي �أحرزه يف
املو�سم املا�ض ��ي على ح�ساب غرميه اللدود
فري ��ق القوة اجلوي ��ة مبواجه ��ة �سهلة مع
�ضيفه فريق احل ��دود يف ال�ساعة ال�ساد�سة
م�س ��اء الي ��وم االربعاء على ملع ��ب ال�شعب
ال ��دويل وه ��و م ��درك ب� ��أن النق ��اط الثالث
�ستك ��ون م ��ن ح�صت ��ه يف النهاي ��ة بظ ��ل
ال ��روح املعنوي ��ة العالية الت ��ي يتحلى بها
العبوه بعد �إحرازهم بطولة ك�أ�س ال�سوبر
العراق ��ي لأول �أث ��ر تغلبه ��م عل ��ى فري ��ق
ال ��زوراء بف ��ارق ركالت الرتجي ��ح ()3-4
بعد انتهاء املباراة بالتعادل الإيجابي التي
�ضيفها ملع ��ب الكوت االوملبي يف حمافظة
وا�س ��ط حيث يعتربون هذه املباراة بروفة �ساه ��م بت�أهلها م ��ن دوري الدرج ��ة الأوىل
نهائي ��ة للق ��اء احلا�س ��م الذي ��ن يجمعهم مع لك ��رة الق ��دم �إث ��ر التتوي ��ج باللق ��ب وكذلك
فري ��ق الكويت الكويتي م�س ��اء يوم الثالث جماه�ي�ره الغف�ي�رة الت ��ي �ستحت�ش ��د على
والع�شري ��ن م ��ن �شهر ايلول اجل ��اري على املدرجات بعد انتهاء املباراة مغادر ًا �صوب
ملعب كربالء ال ��دويل �ضمن جولة الذهاب كلي ��ة الرتبي ��ة البدني ��ة وعل ��وم الريا�ض ��ة
من دور  32لبطول ��ة ك�أ�س حممد ال�ساد�س يف جامع ��ة القا�س ��م لت�سلم العم ��ادة ح�سب
لالندية االبطال ف�ض ًال عن �أن مناف�سهم مير الكت ��اب الر�سم ��ي ال ��ذي �أ�صدرت ��ه وزارة
حالي ًا ب�أزمة مالية �أجربته على عدم التعاقد التعليم احلايل والبحث العلمي ،فيما ي�أمل
م ��ع العب�ي�ن حمرتفني كم ��ا هو احل ��ال يف فري ��ق النفط �أن يع ��ود اىل العا�صمة بغداد
املو�س ��م ال�سابق وهجرة �أبرز جنومه نحو بف ��وز غال يف بداي ��ة امل�شوار حت ��ت قيادة
الفرق اجلماهريية البغدادية واملحافظاتية املدرب املخ�ض ��رم يحيى علوان معوّ ًال على
طمع� � ًا يف �إمكانية التواج ��د �ضمن �صفوف النتائج االيجابية التي حتققت يف مع�سكر
املنتخب ��ات الوطني ��ة العراقي ��ة وحت�س�ي�ن �أنطالي ��ا ال ��ذي �أ�ستم ��ر مل ��دة ع�ش ��رة �أي ��ام
�أمورهم املالية.
خا� ��ض خالله ثالث مباري ��ات جتريبية من
و�سيك ��ون فري ��ق القا�سم ال�ضي ��ف اجلديد خالل رفع درج ��ة اجلاهزية الكاملة جلميع
ل ��دوري الأ�ض ��واء يف اختبار �صع ��ب �أمام الالعب�ي�ن الذي ��ن �أختاره ��م يف ك�شوفات ��ه
م�ضيف ��ه فري ��ق النف ��ط يف ال�ساع ��ة الثالثة وال�سيما اجل ��دد الذي يع ��ول عليهم يف �أن
وخم�س ��ة و�أربعني دقيقة ع�صر ًا على ملعب يكون ��وا �إ�ضاف ��ات جديدة تع ��زز الآمال يف
الكف ��ل االوملب ��ي يف حمافظ ��ة باب ��ل حي ��ث الو�ص ��ول اىل دائ ��رة املرب ��ع الذهب ��ي يف
�سي ��ودع املدرب د.جا�سم جابر كتيبته التي نهاية امل�سابقة .

مصارحة حرة

�أن فريقه ح�ص ��ل على الرخ�صة التي ت�سمح
ل ��ه بامل�شاركة يف الن�سخة املقبلة من بطولة
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لكرة القدم م ��ن بوابة
امللح ��ق ال ��ذي �سينطل ��ق يف بداي ��ة �شه ��ر
�شب ��اط املقبل بحكم �أن بط ��ل م�سابقة ك�أ�س
الع ��راق للمو�س ��م املا�ض ��ي �سيح�ص ��ل على
ن�ص ��ف مقع ��د فيم ��ا كان املقع ��د الكام ��ل من
ح�ص ��ة فري ��ق ال�شرط ��ة حام ��ل لق ��ب دوري
الكرة املمتاز باملو�سم املا�ضي الذي �سيكون
متواج ��د ًا �ضمن ف ��رق منطقة غ ��رب القارة
يف دور املجموع ��ات معرب� � ًا ع ��ن �أمل ��ه يف
�أن يحق ��ق الفريق�ي�ن نتائ ��ج جي ��دة يف هذه
البطول ��ة باعتبارهم ��ا يدافعان ع ��ن �سمعة
الك ��رة العراقي ��ة فيه ��ا  .اجلدي ��ر بالذكر �أن
فري ��ق ال ��زوراء لك ��رة القدم فقد لق ��ب ك�أ�س
ال�سوب ��ر العراقي ل�صالح غرمي ��ه التقليدي
فري ��ق ال�شرطة بع ��د خ�سارته بفارق ركالت
الرتجي ��ح ()4-3يف املب ��اراة الت ��ي ج ��رت
م�ساء يوم ال�سبت املا�ضي على ملعب الكوت
االوملبي يف حمافظة وا�سط على �أثر انتهاء
بالوقت اال�صلي بالتعادل (.)1-1

توا�ص ��ل الريا�ضة العراقية عرو�ض ال�سيناريوهات املثرية املحبوكة بالت�آمر
واخليان ��ة والإنقالب والتواط�ؤ واالبت ��زاز والتهديد يف ف�صول طويلة تعدّد
فيه ��ا خمرج ��و ف�ضائحها بنق ��ل م�أ�ساتها �إىل اخل ��ارج عن طواعي ��ة وبرعاية
�إعالمي ��ة وا�سعة غري م�ستثناة من �إتهامات ت�أجيج الفتنة والرتويج للم�شكلة
والت�أثري على الر�أي العام بهدف جذب اهتمامه ملا وراء احلدث حُ ّب ًا �أو بُغ�ض ًا
ب�أبطال الفيلم!
ق�سموا �أ�صداء الأزمات عل ��ى الأيام والأ�شهر ،و�أعادوا
على م ��دار عام كاملَّ ،
مراجع ��ة منتج ��ات التفاع ��ل م ��ع حكاي ��ات ال�ص ��راع الأزيل ح ��ول املنا�صب،
وخم ّلف ��ات الت�صريح ��ات الناقمة واجلارحة واملخ ّلة مبب ��ادئ احرتام الآخر،
وقارن ��وا بني اخل�سائ ��ر املهولة التي تتع ّر� ��ض لها الريا�ض ��ة العراقية طوال
ال�سن ��ة نتيج ��ة ان�شغال البع�ض بت�ضخيم حتى تواف ��ه الأمور وجعلها ق�ضايا
م�صريي ��ة ،وبني الفوائد امل�ستح�صلة ملواكب ��ة ت�أهيل العب بارز والبحث عن
�شاف ملعاجلة
�سُ بل دعم فريق جماعي طموح ،وتقدمي مقرتح ناجع مثل دواء ٍ
مر�ض م�ست�ش � ٍ�ر يف مفا�صل الريا�ضة� ،ستكون نتيج ��ة املقارنة �صادمة �إذا ما
علمن ��ا �أن �أغلب املعنيني م ��ن م�س�ؤولني وريا�ضي�ي�ن و�إعالميني هم منتجون
حقيقيون مل�أ�ساة الريا�ضة وت�سويقها يف برامج حوارية ال ينق�ص بع�ضها يف
نهاية الوقت �سوى جولة تالكم �ساخنة مُكمّلة ل�شرا�سة تبادل االتهامات!
ت�سعة �أ�شهر م�ضت ،حتوّلت فيه الريا�ضة من قيمة ان�سانية عظيمة يف معنى
العط ��اء وحتدّي البط ��ل الريا�ضي �أ�ش ّد املناف�سات و�ص ��و ًال اىل حلظة وقوفه
مبهاب ��ة �أثناء ع ��زف ن�شيد الوط ��ن حتت م ��ر�أى املاليني لرايت ��ه وهي ترتفع
ملنا�سب ��ة فوزه مبيدالي ��ة �أوملبية ،حتوّ ل ��تْ �إىل مَلهاة منوّ ع ��ة ح�سب احلدث،
ف�أزمة �إنهيار جدار الثقة بني اللجنة الأوملبية واحلكومة م�ستم ّرة منذ �شباط
املا�ض ��ي ،وي�ستمتع البع� ��ض بحلقات ت�صدّع االحت ��ادات ومناو�شات ت�شرذم
�إداراته ��ا وهيئاته ��ا العامة ،واملجاه ��رة بال�شكوى �ض ��د �أ�شخا�ص ريا�ضيني
مُك ّلفني بتنفيذ �إجراءات الإ�صالح و�إن تلك�أ بع�ضهم ،وك�أن احلكومة متو ّرطة
يف �ش� � ّل حركة الأوملبية دون �أن تعجّ ل يف ا�س�ت�رداد ن�شاطها �أو تقلي�ص مدة
عزلها لتهيئة ملف دورة طويكو .2020
وذاك امل ��درب ال�سلوفيني �سرتي�شكو كاتانيت�ش ،الذي قاد منتخب بالده �أول
مرة يف  1متوز  1998ثم منتخبي مقدونيا والإمارات ،كان وملا يزل مدرب ًا
مغم ��ور ًا يحت ��وي �سجل ��ه التدريبي مع املنتخب ��ات  164مب ��اراة ( 63فوز ًا
و 45تع ��اد ًال و 56خ�س ��ارة) وكانت جتربته مع الإم ��ارات مريرة حيث �أقاله
احت ��اد الكرة بعد �أقل م ��ن �ساعتني على هزمية املنتخب (� )3-1أمام املنتخب
اللبن ��اين يوم � 6أيلول ع ��ام 2011وقبلها بخم�سة �أيام خ�س ��ر �أمام الكويت
(� )3-2ضم ��ن ت�صفي ��ات �آ�سيا امل�ؤهل ��ة ملونديال  ،2014ظ� � ّل املدرب حمط
ت�شكي ��ك يف قدرات ��ه وقيمة عق ��ده مع الأ�س ��ود برغم م�ضي ع ��ام كامل وحتى
اللحظ ��ة مل ي�ستف ��د املنتخب الوطن ��ي من تواجده بقدر ت�سلي ��ط ال�ضوء على
خياراته املتناق�ضة و�ضبابية ر�ؤيته يف طريق املونديال!
وظ� � ّل الإع�ل�ام يتجاه ��ل واجبات ��ه �إزاء �أن�شط ��ة جمي ��ع االحت ��ادات لينهم ��ك
مبر�صاده مع كل حت ّركات جنم الكرة العراقية ال�سابق عدنان درجال الذي مل
يكتف ب�شكواه يف حمكمة جنايات الر�صافة و�إنتظار قرار القا�ضي احلا�سم،
ب ��ل حوّ ل م�سار حقوق ��ه �إىل منعطف التفاو�ض مع �أع�ض ��اء اللجنة التنفيذية
الحتاد الكرة بطرحه خي ��ارات عدة ت�سهم يف دفعه للتنازل و�إنقاذ املتو ّرطني
بجرمي ��ة التزوي ��ر يف ملف ��ه االنتخاب ��ي ،وم ��ا ب�ي�ن ت�أكي ��د مق�ت�رح ا�ستقال ��ة
الأع�ض ��اء والنفي ب�شدّة ،ثم تعهّد رئي�س االحت ��اد بالتف ّرغ لالحتاد الآ�سيوي
فق ��ط وتراجعه ،وتلميح نائب الرئي�س باالعتكاف يف بيته ،بني كل ذلك ال ب ّد
م ��ن معرفة هل تغ�ّي�رّ ت معادلة الإ�صالح الذي ي�سعى اليه ��ا درجال وم�ؤيدوه
لتك ��ون ت�ضحية اللجنة التنفيذية مبقاعدها ت�س ��اوي �أخفاء ملفني مهمّني عن
احلكومة والق�ضاء والفيفا وهما (التالعب بالنظام الأ�سا�س و�أوراق تثنيات
املر�شح�ي�ن) ف�ض ًال ع ��ن �إ�سقاط ح ّقه عن تبعات التزوي ��ر يف قرار معاقبته من
جلنة االن�ضباط؟! هل يواجه درجال تهديدات و�ضغوطات منعته من املكوث
يف الدوح ��ة وترقب ق ��راري الق�ضاء املحل ��ي والدويل ال�سيم ��ا �أنه مل يقرتح
(اجتم ��اع الدوح ��ة) ومل ي�ستج ��ب قبله لن ��داءات املجال�سة حل ��ل الأزمة ،وال
يف ّك ��ر �إطالق ًا بكر�س ��ي رئي�س االحتاد م ��ا بعد � 31أي ��ار  2018ب�شكل م�ؤكد
يعرف ��ه املق ّربون منه؟! �إذن ما �س ّر املفاو�ضات امل�ستم ّرة وزجّ م�ست�شار رئي�س
ال ��وزراء الريا�ضي �إي ��اد بنيان للع ��ب دور ال�شاهد احلكومي عل ��ى �أي اِتفاق
ب�ي�ن الطرفني فيما الرجل �أكد لنا ب�صراح ��ة �أن ح�ضوره كان �شخ�صي ًا ولي�س
ر�سمي ًا!
وا�أ�سفاه � ..أن ثيمة "ال�ش ّر املُ�ضمر" يف نفو�س ُ�ص ّناع مَلهاة الريا�ضة حوّ لتها
�إىل كي ��ان م�شب ��وه ال ي�صل ��ح حت ��ى خل ��داع النا�س ب�صف ��اء نهجه ��ا ور�صانة
مبادئه ��ا ونزاه ��ة م�صاحلها ،ف ��كل يوم و�شه ��ر و�سنة منار�س قت ��ل الريا�ضة
جهار ًا وندّعي  -بال خجل  -الرباءة من ذنبها!
ّ
ظل الإعالم يتجاهل واجباته �إزاء
�أن�شطة جميع االتحادات لينهمك
تحركات نجم الكرة
بمر�صاده مع كل
ّ
العراقية ال�سابق عدنان درجال الذي
لم يكتف ب�شكواه في محكمة جنايات
الر�صافة و�إنتظار قرار القا�ضي
الحا�سم

رونالدو �أمل ال�سيدة العجوز قمة خليجية مرتقبة بني ليوث الرافدين والإمارات
يف لقاء �أتلتيكو مدريد

 بغداد  /املدى
يحت�ضن ملعب وانداميرتوبوليتانيو بالعا�صمة الإ�سبانية مدريد يف ال�ساعة
العا�شرة م�ساء اليوم االربعاء مباراة من العيار الثقيل بني فريق يوفنتو�س
االيط ��ايل و�ضيفه فري ��ق �أتلتيكو مدريد الإ�سب ��اين �ضمن اجلولة الأوىل
م ��ن مرحلة الذهاب للدور  32بدوري �أبط ��ال �أوروبا للمو�سم -2019
 2020حل�ساب املجموعة الرابعة التي ت�ضم اىل جانبهما فريقي باير
ليفركوزن االملاين ولوكوموتيف مو�سكو الرو�سي .
وتعقد جماه�ي�ر ال�سيدة العجوز �أمالها على النج ��م الربتغايل كري�ستيانو
رونال ��دو يف �إحل ��اق الهزمي ��ة بفري ��ق �أتلتيك ��و مدريد يف معقل ��ه على �ضوء
االمكاني ��ات الفنية التي ميتلكها واخلربة الطويل ��ة التي ح�صل عليها يف هذه
البطولة االوروبية من خالل م�شاركاته ال�سابقة مع فريق ريال مدريد باعتباره
من �أف�ضل الهدافني وكانت له ب�صمات وا�ضحة على االجنازات التي حققها حتت
قي ��ادة امل ��درب الفرن�سي زين الدين زيدان يف املوا�س ��م الثالثية التي ح�صد فيها
اللقب لثالث مرات متتالية .
وخ�ض ��ع رونال ��دو اىل تدريبات مكثفة منذ بداية اال�سب ��وع احلايل حتت قيادة
امل ��درب االيط ��ايل �ساري لك ��ي يكون يف قم ��ة جاهزيت ��ه يف هذه املب ��اراة التي
يعتربه ��ا م ��ن �أ�صعب املباري ��ات الت ��ي يخو�ضها الفري ��ق خارج دي ��اره ولكنه
�سيعول كثري ًا على النجم الربتغايل نظرا لأنه يعرف نقاط ال�ضعف املوجودة
ل ��دى فريق �أتلتيكو مدريد و�سيعمل عل ��ى �أ�ستغاللها �أم ًال يف ت�سجيل �أهداف
�ست�ساهم يف ح�صد فوز غال يرفع من �أ�سهمه وي�ضع قدم ًا له يف دور ثمن
النهائي من دوري �أبطال �أوروبا .

 بغداد  /املدى
يلتق ��ي منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن لكرة الق ��دم يف قمة
خليجية منتظرة مع �شقيقه املنتخب االماراتي
يف ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف ظهر اليوم
االربعاء بتوقي ��ت بغداد على ملعب دولني عمر
زاكوف بالعا�صم ��ة القريغيز�ستاني ��ة بي�شكيك
يف افتت ��اح الت�صفي ��ات الأولي ��ة لبطول ��ة ك�أ�س
ا�سي ��ا  2020لك ��رة الق ��دم حت ��ت  16عام� � ًا
حل�س ��اب املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة ملنطق ��ة غ ��رب
وو�سط وجنوب القارة التي ت�ضم اىل جانبهما
منتخبي لبنان وقريغيز�ستان �ضمن املناف�سات
التي ت�ستمر مبارياتها حتى يوم االحد املقبل .
وي ��درك املالك التدريبي ملنتخب النا�شئني لكرة
الق ��دم بقيادة عماد حمم ��د والعبيه مدى �أهمية
اخل ��روج باالنت�ص ��ار يف ه ��ذه املب ��اراة الت ��ي
�ستعطيه ��م �أم ��ا ًال كبرية يف التفك�ي�ر مبوا�صلة
اال�ستم ��رار يف حتقي ��ق نتائ ��ج ايجابي ��ة يف
املبارات�ي�ن املقبلت�ي�ن اللت ��ان �ستجمعه ��م م ��ع
املنتخ ��ب اللبناين ال�شقي ��ق يف ال�ساعة الثانية
ع�ش ��رة والن�ص ��ف ظه ��ر بع ��د غد اجلمع ��ة على
امللع ��ب ذات ��ه �ضم ��ن اجلول ��ة الثاني ��ة وكذل ��ك
احل ��ال مع املنتخ ��ب القريغيز�ست ��اين امل�ضيف
لت�صفي ��ات املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة يف ال�ساع ��ة

اخلام�سة ع�صر يوم الأحد املقبل �ضمن اجلولة
الثالث ��ة والأخرية رغ ��م �أن الأبي�ض االماراتي
ه ��و الآخر يبحث عن كيفية �إح ��راز ثالث نقاط
ثمين ��ة اعتم ��اد ًا عل ��ى اجلاهزي ��ة الكامل ��ة التي
تتمت ��ع بها ت�شكيلته اال�سا�سي ��ة التي دخلت يف
مع�سكر تدريب ��ي خارجي بالعا�صمة االوزبكية
ط�شقند خا�ض خالل ��ه مباراتني جتريبيتني مع
نظريه االوزبكي قبل �شد الرحال اىل العا�صمة
القريغيز�ستاني ��ة للم�شارك ��ة يف ه ��ذه البطولة
ولني ��ل رغبات احتاد ب�ل�اده يف احل�صول على

بطاق ��ة الت�أه ��ل اىل النهائي ��ات القاري ��ة الت ��ي
�ستجري العام املقبل .
وا�ستف ��اد لي ��وث الرافدي ��ن كثريا م ��ن املع�سكر
التدريب ��ي ال ��ذي �أقي ��م ل ��ه يف مدين ��ة �أزمي ��ت
الرتكي ��ة مل ��دة ع�ش ��رة �أي ��ام م ��ن �أج ��ل تطبي ��ق
الربنام ��ج الفن ��ي الأخري ال ��ذي و�ضع ��ه املالك
التدريبي للمنتخب لرف ��ع درجة جاهزيتهم من
الناحيت�ي�ن الفنية والبدني ��ة اىل جانب التكيف
على الأجواء التي تت�شابه مع �أجواء العا�صمة
القريغيز�ستاني ��ة بي�شكي ��ك الت ��ي ت�ضي ��ف

مناف�س ��ات الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة للمجموع ��ة
ال�ساد�س ��ة اعتبارا م ��ن اليوم االربع ��اء وحتى
يوم االح ��د القادم حيث كان �آخ ��ر مع�سكر �أقيم
له ��م باالتفاق مع جلنة املنتخب ��ات الوطنية يف
احتاد كرة القدم بعد مع�سكر م�سقط الذي لعب
خالل ��ه مبارات�ي�ن م ��ع �شقيق ��ه العم ��اين وكذلك
مع�سك ��ر همدان ال ��ذي خا�ض خالل ��ه مباراتني
م ��ع نظ�ي�ره الإي ��راين اىل جان ��ب امل�شاركة يف
بطول ��ة غرب �آ�سي ��ا لكرة القدم حت ��ت  15عاما
الت ��ي �أقيمت بالعا�صمة الأردنية عمان يف �شهر
متوز املا�ضي .
و�سيت�أه ��ل �أول املجموعة ال�ساد�سة لكرة القدم
اىل جان ��ب �أوائ ��ل املجموع ��ات الع�ش ��رة اىل
بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا لك ��رة الق ��دم  2020حتت
 16عام� � ًا اىل جان ��ب �أف�ضل �أرب ��ع منتخبات
حتتل املرك ��ز الث ��اين ومنتخب البل ��د امل�ضيف
للبطولة الذي �سيتم ت�سميته يف وقت الحق من
الع ��ام اجلاري من خ�ل�ال االجتماع املقبل الذي
�سيعق ��ده املكت ��ب التنفيذي لالحت ��اد الآ�سيوي
لكرة الق ��دم ويف ح ��ال ح�صول البل ��د امل�ضيف
للبطولة على مقعد مبا�شر من خالل الت�صفيات
الأولي ��ة �سيتم ت�سمي ��ة �أف�ض ��ل منتخب خام�س
يح�ص ��ل عل ��ى املركز الث ��اين حت ��ى يكتمل عقد
املنتخبات امل�شاركة يف النهائيات القارية .

آراء وأفكار

العدد ( )4509ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االربعاء (� )18أيلول 2019

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

م���ل���ف امل���غ���ي���ب�ي�ن ف���ـ���ي ال�����ع�����راق �إل����ـ����ى �أي������ن؟

د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

�أ�شاراملركزالعامليللمغيبني Internationalالآف �شخ�ص .بينم ��ا العدد الأكرب من ه�ؤالء
 Centre for Missing Personsال ��ذي وفق ًا لأرقام تقريبية هم من حمافظة املو�صل
يعمل ب�صورة م�شرتكة مع احلكومة العراقية حيث ترتاوح اعدادهم مابني � 15 – 12ألف
به ��دف ت�سجيل �أعداد املغيبني والتعرف على مدين عراقي� .إ�ضافة لذلك ي�شري التقرير �إىل
هوياته ��م �إىل �أن التقديرات الرقمية تبني �أن معلوم ��ة �إ�ضافية مفاده ��ا �أن ع�شرات الآالف
�أعداده ��م ق ��د و�صلت �إىل ح ��دود  250000من عوائل املختطفني �أو املفقودين مل يب ّلغوا
مغيب منذ  .2014رقم وال�شك �إن �صح كبري ر�سمي ًا عن م�صري �أبنائهم نتيجة لأ�سباب عدة
ج ��د ًا ما يجعل مثل هذا املل ��ف االن�ساين مهم �أبرزه ��ا �أمنية واقت�صادية (بحاجة لأن حتدد
ج ��د ًا وبحاج ��ة للمزي ��د من االهتم ��ام� .ضمن على وجه الدقة)  ،ي�ضاف ملا تقدم �أي�ضا هناك
هذا ال�سي ��اق تت�سارع وترية تقدمي البالغات من يعتقد ب�إن الفائدة من هذه البالغات ولذا
الر�سمية من �أهايل املغيبني يف العراق حيث جتده م�ت�ردد ًا يف تقدميه ��ا .يعنيني كباحث
و�صلت �إىل مايقارب  6500بالغ م�ضمونها مو�ضوعي �أن �أ�ؤكد �أن املو�ضوع حتت �أيدينا
الرئي� ��س يتح ��دث عن احلاج ��ة امللحة ملعرفة هو مل ��ف �إن�س ��اين ب�إمتياز ولي� ��س هناك �أي
م�صريهم جلهم يف حمافظات عا�شت �إحتالل وازع �أو رغب ��ة ك ��ي جنعله غ�ي�ر ذلك وبغ�ض
داع�ش املرير(نينوى  ،الأنبار و�صالح الدين) النظ ��ر عن �أي ��ة توجهات من بع� ��ض اجلهات
منذ . 2014
ال�سيا�سي ��ة هدفه ��ا رمبا ت�سي� ��س املو�ضوع .
علم� � ًا ب� ��إن ه ��ذا املل ��ف ق ��د اليقت�ص ��ر عل ��ى لك ��ن يف تقديري املتوا�ضع يع ��د امللف جزءاً
املحافظات امل�شار �إليها �إذ قد ي�شمل حمافظتي اليتجز�أ من ملفات عدة �أخرى مهمة هدفها يف
دياىل وبابل �أو غريها يف مراحل �سابقة  .من النهاية التحري عن حقوق الإن�سان وحماية
جهته ك�شف املر�صد العراقي حلقوق الإن�سان حريات ��ه الأ�سا�سي ��ة يف الع ��راق  .م ��ن هن ��ا ،
يف بداي ��ة �شهر �أيل ��ول �/سبتمرب  2019عن يفرت� ��ض �أن يحظى مثل هذا املل ��ف ب�أولوية
"وجود مايقارب � 25ألف عراقي مفقود يف ق�صوى من قب ��ل ال�سلطات العراقية كافة �إىل
حمافظات نين ��وى والأنبار و�صالح الدين" ،جانب كل امللف ��ات الرئي�سة الأخرى اخلا�صة
م�ش�ي�ر ًا يف فق ��رة الفت ��ة �إىل "�أن املئ ��ات م ��ن بحقوق الإن�سان وحرياته اال�سا�سية .
مدينة املو�صل الذي ��ن اعتقلهم تنظيم داع�ش من املفارقات الدولية التي تتوافق مع متابعة
خالل �سيطرته على املدينة مل يعرف م�صريهم مو�ضوعنا �ص ��دور قرار �أمم ��ي مت تبنيه من
حت ��ى الآن ،و�إن مئات البالغ ��ات و�صلته من قبل جمل� ��س الأمن ال ��دويل يف  11حزيران
عوائ ��ل وذوي املفقودي ��ن تتح ��دث ع ��ن عدم  2019لأول م ��رة ال ��دويل برق ��م 2474
معرف ��ة م�صري �أبنائهم الذي ��ن �أعتقلهم تنظيم ( )2019يرتب ��ط ب�شكل مبا�شر باال�شخا�ص
داع� ��ش يف �سجونه و�أختفوا �أثن ��اء عمليات الذين مت الإع�ل�ام والتعريف بهم "مغيبون-
التحري ��ر ".يف التفا�صي ��ل �أ�ش ��ارت "جلان"  ."missingه�ؤالء ا�ستحقوا هذه الت�سمية
حكومي ��ة وبرملاني ��ة �إىل �أن العدد جتاوز يف كنتيج ��ة مبا�ش ��رة حل ��االت التغيي ��ب يف ظل
حمافظ ��ة االنبار ال�ست ��ة الآف �شخ�ص  ،ويف حوم ��ة ال�صراع ��ات الع�سكري ��ة وتداعياته ��ا
حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن جتاوز الع ��دد �أربعة اخلط�ي�رة �إن�ساتي ��ا  .القرار يدع ��و االطراف

املعنية مبث ��ل ه ��ذه ال�صراعات لإتخ ��اذ كافة
االج ��راءات املنا�سبة لل�سع ��ي الفاعل للبحث
عنهم �أو يف حالة فقدانهم كليا �إرجاع رفاتهم
�إىل ذويهم مع ا�ستمرار ال�سعي اجلاد للبحث
عنه ��م مل ��دة �أط ��ول وفقا لق ��ول رائ ��ج  :يجب
عدم ترك �أي حج ��ر دون حتريكه وقلبه بغية
معرف ��ة تف�صيالت �أكرثعنه .كم ��ا ن�ص القرار
عل ��ى �ضرورة �ضمان �إتخ ��اذ كافة االجراءات
املنا�سب ��ة ملن ��ع تك ��رار ((Preventive
 measuresح�ص ��ول ح ��االت التغيي ��ب
�س ��وا ًء ب�شكل ع ��ام �أو لالطف ��ال ب�شكل خا�ص
لإنه ��م �أكرث فئة معر�ض ��ة للمخاطر االن�سانية
الكبرية .هذا ولعل من االهمية مبكان �أن يتم
التحق ��ق ال�سليم من هوي ��ة اال�شخا�ص الذين
عانوا بدرجات خمتلفة من ت�ضييق احلريات
او فقدانه ��ا من خالل ا�ستخدام �أحدث الطرق
التقني ��ة  .م ��ن �أمثل ��ة او من ��اذج ه� ��ؤالء فئ ��ة
"�أ�سرى احلروب" .ي�ضاف ملا تقدم البد من
التو�ضي ��ح املركزلع ��دد من النق ��اط اجلديرة
باالهتمام الواردة يف قرار جم�س االمن:
�أو ًال :يح ��ث ق ��رار جمل� ��س الأم ��ن �أع�ضاء �أو
�أطراف النزاعات امل�سلحة على جمع  ،حماية
و�إدارة املعلومات والوثائق اخلا�صة به�ؤالء
اال�شخا�ص املغيبني �ضمان ًا لإجراءات �شاملة
� ،سريع ��ة  ،حماي ��دة وفاعلة حت ��اول الك�شف
عن م�صريهم النهائي.
ثاني� � ًا :ت�أ�سي� ��س �آلي ��ات حديثة فاعل ��ة هدفها
 مبج ��رد الإع�ل�ام عن حدوث ن ��زاع معني –تب ��ادل املعلومات حول املحتجزين واملدنيني
م ��ع �إع ��ادة ت�ؤكي ��د �أهتم ��ام ودع ��م املجل� ��س
جله ��ود اللجن ��ة الدولي ��ة لل�صلي ��ب االحم ��ر
(� )ICRCسعي ��ا للتعرف عن م ��كان وجود
اال�شخا� ��ص املغيب�ي�ن � .إ�ضاف ��ة لدع ��وات
م�ستم ��رة ل�صياغ ��ة �إتفاقات �س�ل�ام Peace

دميقراطية بال �أنياب لن تخل�صنا
من الفو�ضى

د.حيدر نزار ال�سيد �سلمان

بب�ساط ��ة ؛ تفر� ��ض الطبيع ��ة االجتماعي ��ة وال�سيا�سية
العراقي ��ة ومابلغت ��ه الأو�ض ��اع العام ��ة من �س ��وء وتر ٍد
وانهيارات للمنظوم ��ات ال�سلطوي ��ة والقيمية ومغالبة
مراك ��ز ق ��وى وبع�ضه ��ا تع ��ود اىل ماقبل ن�ش ��وء الدول
للدول ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا ؛ تناف�س� � ًا ومزاحم ��ة يف ال�سلوك
والتح ��رك ،وخ�صو�ص� � ًا يف م�س�ألة �شرعي ��ة امتالك قوة
الق�سر وفر�ض القانون  ،بب�ساطة تفر�ض هذه االنهيارات
وغريه ��ا تخلي� � ًا مرحلي� � ًا عن �أح�ل�ام اليقظ ��ة والتو�سل
ب�آليات الدميقراطية ،وماين�ش�أ عنها من حكومات هزيلة
�ضعيفة ك�سولة تفر�ضه ��ا الطبيعة ال�سيا�سية الت�شاركية
او االئتالفي ��ة ،و�سق ��وط ه ��ذه احلكوم ��ات يف ح�ض ��ن
م�صالح الأحزاب والقوى التي تت�ألف منها .
رمب ��ا تب ��دو عملي ��ة التخلي ع ��ن ال�صيغ ��ة الدميقراطية
كمطلب �شعبي وحل لإخراج البالد من مع�ضلتها الراهنة
،بيد �إنها للمتابع الذكي تبدو �أي�ض ًا ك�ضرورة ت�ستدعيها
م� ��آالت االو�ضاع العامة والرتاج ��ع القبيح لدور الدولة
وم�ؤ�س�ساته ��ا وما تواجهه من تناف�س �صراعي من قوى
�أخرى تريد احللول حملها وفر�ض نف�سها كبديل �أحيان ًا
�أو كفاع ��ل م�ؤث ��ر يف �سيا�ساته ��ا الداخلي ��ة واخلارجية
،كم ��ا �أن هذه القوى التي ت�ستغل الظروف التي توفرها
دميقراطية كاذبة تبتغي م�شاركة الدولة قدراتها القمعية
واالن�ضباطية  ،ومن يراقب مايحدث �سيعرث على دالئل
وا�ضحة و�صريحة لهذا التغالب  ،وهنا تربز ال�ضرورة
لنبذ احللول الدميقراطية فهي قد �أثبتت �إنها غري مالئمة
بعد مل ��زاج الأحزاب والقوى الفاعلة  ،كم ��ا �أن نبتتها مل
تنغر�س بعد يف البنية االجتماعية  ،الأمر الذي ي�ستدعي
التعامل مع واقع خمتلف متام ًا عن املخيال الرومان�سي

الطوباوي  ،واقع يفر� ��ض �شروط احلكم وال�سلطة ؛ �إذ
تق ��وم على مبادئ م ��ن القوة واحلزم والق�س ��وة �أحيان ًا
والتحل ��ي ب ��روح القي ��ادة ال�صارم ��ة ال�ضارب ��ة بقوتها
ال�شرعية واملنفذة ب�صالبة لقوانينها وحدها ول�سلطتها
وحده ��ا ولهيبته ��ا وحده ��ا  ،ف�ل�ا �شرعي ��ة وال قان ��ون
والهيبة وال م�ؤ�س�سة �إال ماحتوزه الدولة املمثلة لإرادة
الأم ��ة  ،املتجاوزة للفروع الديني ��ة واملذهبية والعرقية
واملناطقي ��ة  ،الفار�ض ��ة لأيديولوجيته ��ا القائم ��ة عل ��ى
�أ�سا� ��س ؛ الأمة  /الدولة  ،ولهوية موحدة داجمة  ،وهو
عك�س مانراه اليوم من ت�شظي .
مل ن� � َر حل ��د الآن الدولة ككيان توحي ��دي حا�ضن ودامج
ومل ن� � َر حل ��د االن جه ��ود ًا لتكوي ��ن �أم ��ة ب ��ل �إن مانراه
ت�شتت� � ًا وتف ��كك ًا دون فواع ��ل ال�ستعادة ه ��ذه اخلا�صية
احلديث ��ة كنمط للعي�ش ب�شروط الع�صر ولي�س ب�شروط
ماقب ��ل احل�ضارة كم ��ا يريد البع�ض بغي ��ة �إبقاء هيمنته
و�سيطرته خالدة.
تفر�ض الأو�ضاع الراهنة والظروف التي نعي�شها �سلطة
قوية �ساحرة وعادلة تتخطى الأحزاب و�إن تطلب الأمر
جت ��اوز برملانه ��ا لت�صبح قائ ��دة فعلية  ،ولتحق ��ق �إرادة
جماهريي ��ة باحلي ��اة امل�ستقرة وتتج ��اوز �أحالم اليقظة
حلاملني طوباوي�ي�ن مازالوا يغط ��ون ب�أحالمهم رغم كل
ه ��ذه االخفاق ��ات وف�شل التجرب ��ة و�شدة تكاث ��ر القوى
املعرقل ��ة املناف�س ��ة  ،ورغم االنتق ��االت الدرامايتكية من
ح ��ال �سي ��ئ اىل ح ��ال �أ�سو�أ وم ��ا يرافقه م ��ن �ضعف يف
املمار�س ��ة الدولتية وغيابها عن التف�صيالت االجتماعية
وتخلي م�ؤ�س�ساتها عن االداء البريوقراطي كما نالحظ
على �سبي ��ل املثال يف حتدي الع�شائر لل�سلطة والقانون
.
يب ��دو ه ��ذا ال ��ر�أي غريب� � ًا عن ��د الكثريين م ��ن احلاملني
بالتغيري عن طريق التمنيات والتفاهمات والإ�صالحات
وقفازات احلرير ومواجهة البندقية بحبات العنب لكنه
لي�س غريب ًا عن الواقع واالو�ضاع العامة التي تولد حلها
من ذاتها  ،فلم تعد املقامرة باحللول الدميقراطية ناجعة
لب�ل�اد تعاين م ��ن �أمرا� ��ض الميكن عالجه ��ا اال مب�شرط
ج ��راح ماه ��ر حم�ت�رف ذو قل ��ب قا� � ِ�س وطي ��ب يف الآن
نف�س ��ه  ،لعل ه ��ذا العالج ال ي�ست�سيغ ��ه �أ�صحاب القلوب
الرقيق ��ة ول ��ن ترت ��اح ل ��ه نفو� ��س امل�ستغرق�ي�ن بتحقيق
الآم ��ال والطموحات باخلطابات والتمنيات لكنه يروق
للباحثني ع ��ن دولة قوية مب�ؤ�س�سات فاعلة متتلك احلق
احل�ص ��ري بالق ��وة الق�سري ��ة وتتعام ��ل بق�س ��وة مع من
يح ��اول احللول مكانه ��ا ومن يحرك ��ه ال�ضعف والك�سل
الدولتي طاحم ًا مبناف�سة الدولة .

 Agreementsب�ي�ن ال ��دول تتم يف ظل
رعاي ��ة وا�ش ��راف االمم املتح ��دة تت�ضم ��ن
ن�صو�صها القانونية ت�سهي ��ل ال�سعي العاملي
لإيج ��اد املغيبني .ر�صد بي�ت�ر مورر Peter
 Maurerرئي�س اللجنة الدولية لل�صليب
الأحم ��ر �أع ��داد املغيب�ي�ن ل  2018لوح ��ده
قراب ��ة � 45000شخ� ��ص رق ��م وال�شك ميثل
يف نظ ��ر املراقب�ي�ن قم ��ة جبل اجللي ��د (tip
 .)of the icebergه ��ذا وم ��ن املنا�سب
الإ�ش ��ارة �إىل �أن ��ه �إ�ضافة للع ��راق الذي لديه
�سج ��ل وا�س ��ع وطويل م ��ن ح ��االت التغييب
التي متت عرب مراح ��ل زمنية �سابقة عك�ست
مظاهر قم ��ع حكومات متعاقب ��ة �أو ا�ستمرار
�أزم ��ات �سيا�سية – �أمني ��ة داخلية او حروب
اقليمي ��ة ك�ب�رى خا�ضها العراق م ��ن نتائجها
املبا�ش ��رة التدم�ي�ر الوا�س ��ع للبن ��ى الب�شرية
والتحتية واملكانية وجدت دول عربية اخرى
عان ��ت ب ��ل والزالت تع ��اين م ��ن ذات امل�شكلة
و�إن كان ��ت ظروفها متباين ��ة ن�سبيا من بينها
�سوري ��ا ) 10000حال ��ة م�سجل ��ة �أممي� � ًا)،
لبن ��ان  ،جن ��وب ال�س ��ودان واليم ��ن جميعها
تع ��رف ب�إنها ب� ��ؤر للتوتر وللح ��روب خلفت
حت ��ى االن مئات الآالف م ��ن الأ�ضرار ب�شري ًا
ومادي� � ًا  .كلها �أي�ض ًا بحاجة لتغليب الإرادات
ال�سيا�سية الفاعلة (وطني ًا – �إقليمي ًا ودولي ًا)
من �أج ��ل الك�شف عن حقيق ��ة ماجرى للعديد
من ح ��االت التغييب الق�س ��ري التي قد يكون
بع�ضها "غري ق�سري" ولكنه يف النهاية يكلف
البالد الأ�صلية تكاليف كربى مادي ًا ومعنوي ًا.
املهم دائم� � ًا �أن مينع املجتمع الدويل ح�صول
مث ��ل هذه احلاالت قب ��ل حدوثها وهي م�س�ألة
لي�ست مي�سورة .
ع ��ودة للمل ��ف العراق ��ي مرة اخ ��رى ميكننا
اال�شارة �إىل ماحتدث عنه ال�سيد نعيم الكعود

رئي� ��س اللجنة االمني ��ة يف الربملان العراقي
ي�ؤك ��د �أن "م�صري الآالف من املغيببني مازال
جمه ��و ًال حيث �أنه وعقب التحري والتق�صي
عنه ��م مل يثبت �أنهم موجودون يف ال�سجون
العراقي ��ة" .علم� � ًا ب�إن النائ ��ب املذكور �سبق
ل ��ه �أن �أبدى تفا�ؤال ن�سبي� � ًا مرتبط ًا ب�إمكانية
�إط�ل�اق �س ��راح بع� ��ض ه� ��ؤالء املغيبيني من
ال�سج ��ون  .رئي�س الوزراء العراقي ال�سابق
الدكت ��ور حي ��در العب ��ادي �سب ��ق و�أن �ش ��كل
جلن ��ة حتقيقي ��ة ملعرف ��ة م�صريه ��م �ضم ��ت
ممثلني عن جمل�س الق�ضاء الأعلى  ،اجلي�ش
 ،اال�ستخب ��ارات واحل�ش ��د ال�شعب ��ي ولك ��ن
الأم ��ر مل ي�ص ��ل لنتيجة وا�ضح ��ة �أو جلية..
�أم ��ا ال ��دور احلكوم ��ي الراه ��ن فق ��د متث ��ل
يف جان ��ب رئي� ��س من ��ه العمل عل ��ى متابعة
جه ��ود م ��ا قام ��ت ب ��ه احلكوم ��ة ال�سابقة مع
�ضرورة تعزيز دور جلن ��ة متابعة املغيبيني
واملختطفي�ي�ن الت ��ي عق ��دت �إجتماعها الأول
برئا�س ��ة رئي� ��س الربمل ��ان ال�ساب ��ق الدكتور
�سلي ��م اجلب ��وري .و�صف ��ت اللجن ��ة ظروف
التغيي ��ب ب"الغام�ض ��ة" م ��ا ي�ستوج ��ب
العم ��ل حثيثا للك�شف ع ��ن م�صري الآالف من
املتغيبني .
لع ��ل م ��ن املنا�س ��ب الإ�ش ��ارة �أي�ض� � ًا �إىل �أن
اللجنة �أ�س�ست �آلية للتعامل مع هذه امللفات
وغريه ��ا من خ�ل�ال عمليات جم ��ع البيانات
املنا�سب ��ة ودقيقه ��ا واالط�ل�اع عل ��ى �إفادات
�سب ��ق للعوائ ��ل وذوي املختطف�ي�ن تقدميها
مع اال�ستفادة ال�ضرورية من تقارير �سابقة
�أعدته ��ا احلكوم ��ة والربمل ��ان واملنظم ��ات
االن�ساني ��ة واللج ��ان املخت�ص ��ة .ه ��ذا وقد
�أك ��د �أع�ضاء اللجن ��ة �أن مهمته ��م الإن�سانية
يف املق ��ام الأول تتطل ��ب احل�ص ��ول عل ��ى
"م�ساندات امل�ؤ�س�س ��ات املحلية واالطراف

ال�سيا�سي ��ة واالن�ساني ��ة والفعالي ��ات
ال�شعبي ��ة" .ال�ش ��يء الأ�سا�س ��ي ال ��ذي البد
للحكومة وللربملان العراقي �أن يعيه يتعلق
ب�ضرورة عاجلة هدفها توفري �إجابات وافية
وحا�سمة من �أج ��ل معرفة م�صري �أبناء هذه
املحافظ ��ات كي تنتهي �أو تخف ��ف معاناتهم
الإن�ساني ��ة � ..ضم ��ن هذا ال�سي ��اق البد من
االرتق ��اء مب�ست ��وى التوا�ص ��ل االجتماعي
بني احلكومة و�أبناء ال�شعب العراقي لأن ما
فقد لي�س م ��واد ا�ستهالكية ميكن اال�ستغناء
عنه ��ا بي�س ��ر ب ��ل م�ص ��ادر �أو ر�ؤو� ��س م ��ال
ب�شرية معول عليها يف بناء العراق اجلديد
خا�ص ��ة �إذا كان ��ت تع ��د يف غالبيتها عنا�صر
�شاب ��ة حتم ��ل تخ�ص�ص ��ات مهني ��ة عالي ��ة
القيمة� .إنها �أجيال امل�ستقبل التي ينتظرها
الع ��راق بف ��روغ ال�ص�ب�ر و�ص ��و ًال للتنمي ��ة
الب�شري ��ة ال�سليم ��ة  .ولعل ��ي �أتط ��رق يف
حلق ��ات قادمة ملناق�شة كيفي ��ة اال�ستفادة من
جتارب وخربات الدول املختلفة التي عانت
من ذات الأزمات الإن�سانية خا�صة تلك التي
قد تتماثل يف ظروفها مع العراق ن�سبيا يف
�إطار منهج مقارن – نق ��دي -م�ستقبلي� .إن
املعاجلة ال�سليمة للملف ��ات االن�سانية وهي
كبرية ومتعددة تو�صلنا �إىل مناخ �سيا�سي
�آم ��ن وم�ستق ��ر ميك ��ن البن ��اء علي ��ه لتنمية
العراق م�ستقب ًال.
دون ذل ��ك تتع ��دد الأزم ��ات االن�ساني ��ة وق ��د
تتفاق ��م اىل درجة تعيق �أي تق ��دم �أو �إ�صالح
حقيقي م ��ا يجعله ��ا �أي�ض ًا رمب ��ا م�ستغلة من
قب ��ل جماعات خارجة ع ��ن القانون من �أمثال
"داع�ش" �أو غريه من تنظيمات �إرهابية� .إن
�إيج ��اد حل ملل ��ف املغيبني �سيع ��زز من �شوكة
الدول ��ة يف مواجه ��ة االره ��اب ب ��كل �صوره
و�أ�شكاله.

( ح�سني احلكومة) وح�سني النا�س..ثانية
قبل �سنة حتديداً،كنا كتبنا
مقا ً
ال قلنا فيه  :لدينا يف
العراق(ح�سينان) يظهران
بتناق�ض حاد يف كل عا�شوراء..
(ح�سني) يظهر من املنطقة
اخل�ضراء وح�سني تغ�ص ال�شوارع
براياته ال�سود(.ح�سني)
احلكومة..غني مرتف متد له
�صحون (ابو العراوي) و(املفطح)
و(القوزي) والقيمة املطعمة
بنومي ب�صرة وهيل ودار�سني
وبهارات قيمة..يتفقدها معمم
حكومي من �أحفاده يلطم �صدره
بخفة و(نزاكه)،خرج من
ق�صره يف (اخل�ضراء ) بحمايات
وهمرات ورباعيات و�سيارات
م�ضللة ،ي�صحبه وزير �أو نائبه
وكبار امل�س�ؤولني يف الوزارة التي
تعود لعائلته! .وح�سني النا�س..
فقري..مظلوم..يقطعون
امل�سافات قا�صدينه م�شي ًا على
الأقدام،يباتون الليل يف العراء..
ويكتفون بلفة فالفل..ينوحون
ويلطمون ويبكون..وي�شكون له
�ضياع عمر وب�ؤ�س حياة وق�سوة
�ضيم ما �شهدوه من يوم ا�ست�شهاده.

ذلك ه ��و امل�شهد الذي ع�شن ��اه منذ خم�سة
ع�شر عام ًا،غري ان عا�شوراء هذا العام لن
يكون ك�سابقاته..ف�صعود �أحزاب الإ�سالم
ال�سيا�س ��ي ال�شيع ��ي يف  2005هبط يف
،2018والأق�س ��ى على قادته � ،إن الذين
هتف ��وا ب�صعوده ��م و�أو�صلوه ��م اىل
ال�سلطة هتف ��وا الآن ب�سقوطهم و�أحرقوا
مقرات �أحزابهم.
ال ��ذي ح�صل،وتلك خطيئته ��م التاريخية،
�إنهم ح�ي�ن ا�ستلم ��وا ال�سلط ��ة (او �س ّلمت

.د.قا�سم ح�سني �صالح

ّ
له ��م )،دفعته ��م �سيكولوجي ��ا ال�ضحي ��ة
عظ ��وا �أ�صابعه ��م البنف�سجي ��ة ندم� � ًا على
ً
اىل �أن يعت�ب�روا الع ��راق غنيم ��ة له ��م ..انتخابه ��م �أ�شخا�صا خذلوهم وا�ستفردوا
فتقا�سم ��وه،ومل يخط ��ر عل ��ى بالهم �شعب بال�سلط ��ة والرثوة،ور�ؤيته ��م ملب ��ان
ا�ضطه ��ده النظ ��ام ال�ساب ��ق و�أدخل ��ه يف خمتل�س ��ة م ��ن احلكوم ��ة تخف ��ق عليه ��ا
حروب� � ًا كارثي ��ة وح�ص ��ار لثالث ��ة ع�ش ��ر راي ��ات عا�شوراء،وعق ��ارات يف �أرق ��ى
عام ًا..فاهمل ��وه متام� � ًا،لأن من (قوانني ) �أحي ��اء بغداد..بيع ��ت مل�س�ؤول�ي�ن وق ��ادة
ال�ضحية �إنها تفكر يف نف�سها فقط وتبالغ �أح ��زاب بثمن بخ�س،وته ��م ف�ساد خمجلة
يف تعوي�ض حرمانها.
�صار يكيله ��ا معممون ح�سينيون ملعممني
مل ينتب ��ه قادة �أحزاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي ح�سينيني!.
ال�شيع ��ي حتدي ��د ًا اىل �أن احلاك ��م ال ��ذي كن ��ا �أ�شرنا �سابق ��ا اىل �أن التحليل الدقيق
ي�ستهني ب�شعبه يتحول اىل م�ستبد،وكانت ملق ��والت الإمام احل�س�ي�ن يجعلنا ن�ستنتج
بداي ��ات ا�ستبداده ��م �إنه ��م بعث ��وا ب�أح ��د �إنه ��ا ت�ضمنت،وقب ��ل �أربعة ع�ش ��ر قرن ًا!،
(منا�ضليهم) اىل �سطح العمارة املطلة على نف� ��س القي ��م التي تبنتها حديث� � ًا منظمات
�ساحة التحري ��ر ليعط ��ي الأوامر ب�ضرب حق ��وق االن�س ��ان املتمثل ��ة بـ(الع ��دل -
املتظاهري ��ن يف �شباط ..2011وتابعوا واالخ�ل�اق  -واحلري ��ات  -واحلق ��وق
ا�ستخفافه ��م و�سخريته ��م م ��ن تظاه ��رات – والواجبات)..ونف� ��س التحذي ��ر الذي
�شعبه ��م �سب ��ع �سن ��وات عج ��اف ل�سبب�ي�ن وجهت ��ه الأمم املتحدة حديث� � ًا بان انتهاك
�آخرين:يقينهم ب�أنهم حمميون يف منطقة حري ��ة االن�س ��ان وكرامته يج ��ر اىل م�آ�س
حم�صن ��ة وكل (قائ ��د) منه ��م لدي ��ه ف ��وج واح�ت�راب يلح ��ق اخل ��راب بالوط ��ن
حماية،و�إنهم ج�ي�ران ال�سفارة الآمريكية وي�شي ��ع الكراهي ��ة والعنف ب�ي�ن مكونات
التي يخافه ��ا اجلميع .وجتاهل ��وا �إدراك املجتمع.ونف� ��س اله ��دف ال ��ذي تبنت ��ه
جماهريه ��م حلقيقتهم �أنهم ط�ل ّ�اب �سلطة ال ��دول املتحررة يف دعوات ��ه الإ�صالحية
ومال وال يعنيه ��م �أمر النا�س وان �سجلت �إىل �صيان ��ة الكرام ��ة الإن�سانية،ورف� ��ض
مدنه ��م �أعل ��ى درجات احل ��رارة يف متوز العبودية،وحتدي ��ه الذل ��ة الت ��ي يريده ��ا
دون كهرب ��اء�،أو �شرب ��وا امل ��اء املال ��ح مع الطغ ��اة للأحرار.وتوعي ��ة النا� ��س
�إنهم يف �أغنى مدينة يف العامل!
بدوره ��م الأخالقي واالجتماعي والديني
وغطر�س ��ة ح� � ّكام ال�شيع ��ة �أو�صلته ��م يف �إ�ص�ل�اح �ش� ��ؤون الأم ��ة ال�سيا�سي ��ة
اىل �إنه ��م مل ي�ص ّدق ��وا �أن جماهريه ��م واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ،وتنبيهه ��م
�أدرك ��ت انه ��م ا�ستغفل ��وا،و�أن �أكرثه ��م ب� ��أن موا�صف ��ات احلاك ��م الع ��ادل هو ذلك

يحك ��م باحل ��ق ويح�ت�رم �آراء النا� ��س
ومعتقداته ��م ويجع ��ل القان ��ون معي ��ار ًا
لهيبة الدولة وم�شروعي ��ة حكمه،باعتماد
مقولته(:ولعم ��ري م ��ا الإم ��ام �إال احلاكم
بالكتاب،القائ ��م بالق�س ��ط ،الداي ��ن بدي ��ن
احلق،احلاب� ��س نف�س ��ه عل ��ى ذات الل ��ه).
وتوكي ��ده عل ��ى احلاكم ان يعم ��ل بتعاليم
الإ�س�ل�ام التي ت�ؤكد على قي ��م العدالة بني
النا� ��س يف �أمورهم املعي�شي ��ة واخلدمية
وع ��دم معاقبتهم يف �أرزاقهم،و�أن ال يف ّرق
بني �أحد م ��ن الرعية عل ��ى �أ�سا�س القرابة
�أو الطائفة �أو الع�شرية.
وال ��ذي ح�ص ��ل �أن اجلماهري الت ��ي كانت
قيمه ��ا راكدة،م�ستكين ��ة لغاي ��ة ..2015
�أخ ��ذت تق ��ارن ب�ي�ن قي ��م ح�س�ي�ن النا� ��س
وقي ��م (ح�سني)ال�سيا�سيني�،أو�صلتهم اىل
اكت�ش ��اف �أنه ��م كان ��وا خمدوع�ي�ن وعلى
(نياتهم)،وكان ��ت ه ��ي امل ��رة الأوىل بع ��د
 2005الت ��ي ي�شعر فيها ح ��كام ال�شيعة
باخل ��وف م ��ن ح�س�ي�ن النا� ��س بع ��د �أن
كان ��وا يعي�ش ��ون الزهو والتباه ��ي ب�أنهم
ح�سينيون..فيم ��ا �أو�صلته ��م تظاه ��رات
 2018اىل حال ��ة الرعب..التي يفرت�ض
�أن ت�ضعه ��م �أم ��ام بديل�ي�ن� :إ�ص�ل�اح
�أنف�سه ��م والت�صال ��ح م ��ع جماهريه ��م..
وم ��ا ح�ص ��ل�،أو ا�ستخ ��دام كل الو�سائ ��ل
(العنف،الأغراء�،ش ��راء الذمم..التخدي ��ر
بالوعود )..للق�ضاء على التظاهرات..وقد
ح�ص ��ل..دون �أن يدرك ��وا انهم �سيكونون
ملعونني لعن ��ة (يزيد) يف نهاية قد تكون
�أقبح من نهاية �صدام.
ومفارق ��ة تراجيدية �سي�سجله ��ا التاريخ:
�إن عطا�شى كربالء يف م�شهد قتل احل�سني
بعا�ش ��وراء ( )63قابل ��ه م�شه ��د عطا�شى
الب�صرة بعا�ش ��وراء (،)1440با�ستثناء
غري ��ب�..إن حاكم ��ا فا�س ��دا م ��ن �سالل ��ة
معاوي ��ة ه ��و ال ��ذي حرمه ��م فيم ��ا الذين
حرم ��وا �أه ��ل الب�ص ��رة ح� � ّكام م ��ن �أحفاد
احل�سني!..و�إن ه� ��ؤالء العطا�شى ومعهم
املالي�ي�ن �ص ��اروا عل ��ى يق�ي�ن م ��ن مقولة
�سيده ��م احل�س�ي�ن (�إين ال ارى احلياة مع
الظاملني �إال برما وما املوت �إال �سعادة(...
وليت م ��ن مات يف العا�شر م ��ن عا�شوراء
هذا العام ( )1441بالتدافع..قد مات يف
�ساحات التحرير بالتظاهر)!.

العدد ( )4509ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االربعاء ( )18ايلول
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ثقافة
كواليس

ٌ
ف�صول من �سيرة كاتبة ُ�شجاعة
توني موري�سون..
ت�أليف  :بربارا كريمر
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي

الق�سم الثالث

عندما كانت موري�سون في الثالثة
ع�شرة عملت بعد �إنق�ضاء يومها
المدر�سي ّ
منظفة منزل تقطنه عائلة
من البي�ض..

�إمتلكت جدّة كلوي كتاب ًا لتف�سري الأحالم  ،وا�ستخدمته
ملالعبة الأرقام كم ��ا لو كان لعبة قمار  .كانت اجلدّة -
على �س ��بيل املثال  -ت�س� ��أل كلوي ع ��ن �أحالمها  ،ومن
ث ّم ت�ش�ي�ر لكتابها ذاك الذي كانت ت�س ��تخدمه لتحويل
الأح�ل�ام �إىل عدد من ثالثة �أرقام  .كانت اجلدّة تنجح
يف �أحي ��ان حم� �دّدة يف تف�س�ي�ر �أحالم كل ��وي ؛ لكنها
عندم ��ا كانت تخفق م ��رات عديدة يف م�س ��عاها كانت
تتق�ص ��د الإبتعاد عن كلوي لب�ضع ��ة �أيام ريثما تن�سى
ّ
كلوي الإخفاق املرير جلدّتها يف تف�سري �أحالمها .
تع ّلم ��ت كل ��وي وه ��ي �صبي ��ة بع� ��ض ال�ش ��يء ب�ش�أن
�أ�سالفها ؛ لكنها مل تعرف �شيئ ًا عن والدَي �أبيها اللذين
تو ّفي ��ا قبل والدتها  .م ��ن جانب �آخر كانت كلوي تعلم
ّ
كل �ش ��يء ع ��ن والدَي �أمه ��ا  ،وهما الل ��ذان �سردا على
م�سامعها الق�ص� ��ص التي حتكي عن ماهية ن�ش�أة املرء
ون�ضوج ��ه يف اجلنوب الأمريك ��ي  :كان والدا �أجداد
كل ��وي عبي ��د ًا �أر ّق ��اء قبل احل ��رب الأهلي ��ة الأمريكية
(  ، ) 1865 - 1861وحينه ��ا مل يك ��ن ج ّده ��ا ق ��د بل ��غ
اخلام�سة م ��ن عمره بع ُد عندما �سمع والديه يتحدّثان
للم� � ّرة الأوىل عن مفردة �إ�سمه ��ا ( التحرير )  .مل تكن
تل ��ك املفردة لتعني �شيئ� � ًا م�ؤثر ًا جل ّده ��ا ؛ لكن بدا � ّأن
والديه كان يتوهّ ج ��ان حما�سة يف ّ
كل مرة يتناوالنها
باحلدي ��ث  ،وهذا مادفعه للإعتقاد ب�أنها �شيء ينطوي
يف جوه ��ره عل ��ى قيم ��ة عظم ��ى مرعبة ؛ ل ��ذا فعندما
تناه ��ى لأ�سماع ��ه � ّأن تل ��ك املفردة باتت عل ��ى الأبواب
حق ًا �أ�سرع يف الإختباء حتت �سريره وهو غري مدركٍ
ب� �� ّأن تل ��ك املفردة �إمنا �صاغها الرئي� ��س ( لنكولن ) يف
�إعالنه الأ�شهر الذي جاء لي�ضع نهاية ّ
للرق والعبودية
يف الواليات املتحدة الأمريكية .
�أخ�ب�ر اجل� �دّان كلوي كذل ��ك ب�ش� ��أن �إنتقالهم �شما ًال
بع ��د مغادرتهم بلدة ( غرينفي ��ل ) بوالية �أالباما  .كان
نْ
مزارعي ي�ست�أجران قطعة
اجلدّان يف �أالباما يعمالن
رهن مي ّثل بع� ��ض عائداتهما
�أر� ��ض زراعي ��ة ب�ضمانة ٍ
من الغ ّلة الزراعية ؛ الأمر الذي عنى بال�ضرورة �أنهما
وافق ��ا على العمل كرهائن ل ��دى مالك �أر�ض يف مقابل
عائد بال ��غ ال�ض�آلة بالكاد يقيم �أودهم ��ا مع �أطفالهما ،
وكان ��ت النتيج ��ة احلتمية � ّأن عائلتهم ��ا عا�شت و�سط
فق ��ر مزمن مقيت ؛ لذا توجّ ب على ج ّد كلوي �أن يعمل
 -مثل �أبيها بال�ضبط �إبان الك�ساد العظيم  -يف �أعمال

ع� �دّة ليتك ّفل بنفقات �أ�سرت ��ه  ،وكان �أن قاده واح ٌد من
تل ��ك الأعم ��ال �إىل مدينة ( برمنغه ��ام ) بوالية �أالباما
حي ��ث عمل فيه ��ا مو�سيقي� � ًا يعتا�ش لق ��اء العزف على
الفيولني  .تكتب موري�سون عن هذا الأمر :
يتح�صلها يف
�إعت ��اد ج� �دّي �أن ير�س ��ل النقود الت ��ي
ّ
�نّ
�أالبام ��ا �إىل ج ّدت ��ي يف بل ��دة غرينفي ��ل ؛ لك � جدّتي
راحت تغدو �أكرث توتر ًا وهي تعي�ش وحيدة �صحبة
بناتها اللواتي دخلن طور البلوغ  -ذلك الطور الذي
كان نذير خطر بالن�سبة لل�سود يف واليات اجلنوب
الأمريك ��ي وبخا�صة بعد �أن �صار ال�صبيان البي�ض
ي�ش ّكل ��ون جماع ��ات ّ
تع�ض ��د الواح ��دة الأخ ��رى .
يف تل ��ك اللحظة اخلط�ي�رة �إ ّتخذت ج ّدت ��ي قرار ًا
العودة عنه يق�ضي بحتمية مغادرة العائلة لبلدة
غرينفيل .
�أر�سلت جدّتي ر�سالة �شفوية لزوجها ( جدّي )
تبلغه فيها � " :سنتوجّ ه �شما ًال يف قطار منت�صف
اللي ��ل � .إذا �أردت ر�ؤيتنا ثانية فما عليك �سوى
�أن ت�شاركن ��ا رك ��وب ذلك القط ��ار ! "  .كان هذا
القرار فع ًال جريئ ًا وبخا�صة � ّأن جدّتي مل تكن
تعل ��م فيما لو � ّأن تل ��ك الر�سالة بلغت جدّي �أم
مل تبلغ ��ه  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أنها مل تك ��ن متلك من
امل ��ال �سوى  18دوالر ًا يف حمفظته ��ا ؛ لكن برغم هذا
جمعت اطفالها حتت جناحيها وا�ستق ّلت القطار.
عندم ��ا غ ��ادر القط ��ار ّ
املحط ��ة مل تك ��ن ثم ��ة �إ�ش ��ارة
توح ��ي بق ��دوم زوجه ��ا  ،وراح �أطفاله ��ا ينتحب ��ون ،
وبينم ��ا كانت اجلدّة والأطف ��ال يف الطريق �إىل حيث
ينبغ ��ي �أن يج ��دوا مقاعده ��م يف القطار ملح ��وا اجل ّد
م ��ن بعيد وعرفوا حقيق ��ة مافعل  :كان اجل� � ّد خمتبئ ًا
يف القط ��ار ّ ،
وظل خمتبئ� � ًا ومل ميتلك اجلر�أة الكافية
لكي يذهب �إىل م�سكن عائلته لأنه كان يخ�شى �أن يراه
�أحدهم ويتع ّرف عليه ومن ث ّم مينعه من مغادرة بلدة
غرينفيل ب�سبب كونه مدين ًا مببلغ من املال له .
كانت عائلة كلوي متكاتفة متعا�ضدة  ،ي�شعر �أفرادها
بالق ��رب واحلميمية فيما بينهم ويعتم ��د �أحدهم على
الآخ ��ر من غري تكلي ��ف �أو م ّنة ّ ،
وكل ف ��ر ٍد يف العائلة
كان ي ��وك ُل له عم ٌل يتوجّ ��ب ت�أديته على الوجه الأكمل
ومب�س�ؤولي ��ة الت�شوبه ��ا منق�صة �أو مثلب ��ة ؛ فهذا هو

ك�أ�س التعار�ضات ..

يف الأق � ّ�ل
مايتو ّقع ��ه ّ
كل ف ��رد فيه ��ا من
ً
ُ
الف ��رد املقابل  .لو طلِب من كل ��وي  -مثال � -أن تراقب
الطع ��ام وهو ين�ضج على املدف� ��أة فهي تعلم �أنها يجب
�أن تنه� ��ض بهذا العبء على �أ ّ
مت �صورة و�أكملها  ،ولو
�أنه ��ا مل تفع ��ل ه ��ذا الأمر ف�ستك ��ون النتيج ��ة املح ّتمة
�إح�ت�راق الطعام  ،ولي�س هذا بالأمر نّ
الهي الذي ميكن
غ� �ّ�ض الطرف عنه ؛ �إذ � ّأن كل ��وي تعلم ( مثل ّ
كل �أفراد
العائل ��ة ) �أن لي�س ��ت ثمة وف ��رة من الطع ��ام ميكن �أن
تعوّ �ض الطعام املحرتق .
عندما بلغ ج ّد كلوي من الكرب عتي ًا كان ينتابه التيه
�أحيان� � ًا فيذهب يف التجوال بعيد ًا عن امل�سكن  ،وكان
يُط َل � ُ�ب �إىل كل ��وي �أن مت�ض ��ي يف �أث ��ره ّ
كل م� � ّرة لكي
تعيده �إىل امل�سك ��ن  .عندما كانت جدّة كلوي حتت�ضر
جل�ست كلوي بجانب �سريرها وراحت تقر�أ لها مقاطع
من الكتاب املقدّ�س  ،وتقول موري�سون بهذا ال�ش�أن � ّأن

� سامي عبد احلميد

الأطفال كانوا يُد ّربون منذ ال�صغر على كيفية العناية
بالبالغ�ي�ن وكب ��ار ال�سن مع� � ًا ؛ فقد كان ه ��ذا التدريب
مبثاب ��ة در�س عملي يتع ّلمه ال�صغار ويتيح لهم معرفة
( م ��ن ه ��م ؟ ) و ( ماهي �أ�صوله ��م الأوىل يف احلياة ؟
).
�شرعت كلوي بالعمل يف �أعمال عديدة منذ �أن بلغت
الثاني ��ة ع�ش ��رة لكي ت�ساه ��م يف م�صاري ��ف الأ�سرة :
عندم ��ا كان ��ت يف الثالث ��ة ع�ش ��رة عملت بع ��د �إنق�ضاء
يومه ��ا املدر�سي ّ
منظفة منزل تقطنه عائلة من البي�ض
ً
 .مل يك ��ن الأمر ي�سريا يف �أي �شيء من تفا�صيله  ،ومل
ت ��زل كلوي تذك ��ر ذلك الي ��وم الذي عادت في ��ه للمنزل
وه ��ي ت�شك ��و لوالدها �س ��وء �سل ��وك امل ��ر�أة البي�ضاء
يف املن ��زل الذي كان ��ت تعمل ّ
منظفة في ��ه  ،و� ّأن عملها
كان �شاق� � ًا وه ��ي غري ق ��ادرة عل ��ى النهو� ��ض ب�أعبائه
الت ��ي تثقل كاهله ��ا وهي تنوء متوجّ ع ��ة من فرط تلك
الأعب ��اء ؛ ف�أجابه ��ا والده ��ا � " :إ�سمعي �أيته ��ا الفتاة ،
�أن ��ت التعي�ش�ي�ن هن ��اك � .أن ��ت تعي�شني هنا  .ل ��ذا ّ
فكل
ماعلي ��ك فعله ه ��و �أن تذهبي لعمل ��ك  ،وحت�صلي على
نق ��ودك  ،ث ��م تعودين لعائلت ��ك هن ��ا  . ".تركت كلمات
وال ��د كلوي �إنطباع� � ًا �أب ��د ًا الميحى �أث ��ره يف عقلها ،
وقبل ّ
كل هذا تع ّلمت در�س ًا ثمين ًا مفاده � ّأن مات�شعر به
أنا�س
�
ره
ر
يق
أن
�
ميكن
الذي
أمر
ل
با
لي�س
�ا
�
ه
نف�س
حيال
ٌ
ّ
�آخرون �سواها .
مل تك ��ن عائل ��ة موري�س ��ون وحده ��ا
ه ��ي التي وجّ ه ��ت طفولته ��ا و�ش ّكلتها
عل ��ى النحو الذي �آل ��ت �إليه الحق ًا ؛ بل
كان املجتمع حينذاك ي�سهم يف ت�شكيل
الأطف ��ال وتن�شئته ��م  :كان النا� ��س مث ًال
�سي�شع ��رون براحة عميق ��ة يف دواخلهم
ل ��و ر�أوا كل ��وي تق�ت�رف خط� ��أ م ��ا يف
ال�ش ��ارع و�سارعوا لت�صحي ��ح ذلك اخلط�أ
 بح�سب مايعتق ��دون � " . -إذا مااخط�أتُمو�ضع ما ( ك�أن �أ�ضع احمر ال�شفاه يف
يف
ٍ
وق ��ت �أبك ��ر بكثري مم ��ا يظنه النا� ��س ) فقد
كان النا� ��س اليكتف ��ون ب�إب ��داء الإمتعا� ��ض
فح�س ��ب بل كان ��وا يرون �أنف�سه ��م مدفوعني
لأداء واج ��ب �أخالقي يقت�ض ��ي ن�صحي بعدم
فعل ه ��ذه املثلبة "  ،ه ��ذا ماتقوله موري�سون
 ،ث� � ّم ت�ضيف ب�أنها مل تكن ت�ستطيب ّ
كل �أ�شكال
ّ
التوجي ��ه امل�س ��داة له ��ا وه ��ي مراهق ��ة غ�ضة ،
وتزيد قائلة  " :ذلك �أم ٌر كان خليق ًا ب�أن يجعلني
�أ�شع ��ر بال�ضج ��ر  .يا�إلهي  ،كم مت ّني ��ت حينذاك
�أن �أغ ��ادر ذل ��ك املكان لأنني تعبت م ��ن ّ
كل ه�ؤالء
النا� ��س الذين ي�ستطيع ��ون التط ّفل عل ��ى حياتي
�أ ّنى �أرادوا ." ...
داوم ��ت كل ��وي يف مدر�سة ( لوري ��ن ) الإعدادية
حي ��ث ُ�ض ّم ��ت �إىل جمعي ��ة ال�ش ��رف الوطني ��ة ،
وحين ��ذاك �ص ��ار مب�ستطاعه ��ا ق ��راءة ّ
كل الروايات
العظيم ��ة يف الأدب�ي�ن الرو�س ��ي والفرن�س ��ي ف�ض�ل�اً
ع ��ن رواي ��ات الكاتب ��ة الإنكليزي ��ة ( ج�ي�ن �أو�س�ت�ن )
والروائيني الأمريكيني ( �إرن�ست همنغواي )  ( ،ويلاّ
كات ��ر )  ( ،ويليام فوك�ن�ر )  .مل تكن تلك الروايات من
الن ��وع الذي ميك ��ن �أن تتماهى معه مراهق ��ة �أمريكية
 �إفريقي ��ة ؛ غري � ّأن موري�س ��ون �أحبّت تلك الرواياتوتاه ��ت بها ع�شق� � ًا ل�سبب وحيد � :أنه ��ا كانت روايات
مكتوبة بطريقة فائقة اجلودة .
تخ ّرج ��ت كلوي من مدر�سته ��ا الإعدادية عام 1949
 ،وح�صل ��ت على قبول يف جامعة هاورد يف العا�صمة
وا�شنط ��ن  ،وب ��ذا �ص ��ارت امل ��ر�أة الأوىل التي تذهب
للجامع ��ة ب�ي�ن �أف ��راد عائلته ��ا  .عندم ��ا راح ��ت كلوي
حت�ض ��ر درو�سها اجلامعية بانتظ ��ام كانت �أمها تعمل
يف تنظيف حجرة �سيّدات لك ��ي تو ّفر نفقات الر�سوم
اجلامعية التي يتطلبها تعليم �إبنتها .

ذكريات عن م�سرح الر�شيد
2-1
كم فرحت يف االحتفال الذي �أقيم يف م�سرح الر�شيد مبنا�سبتني
ه ��ي ت�أهيله م ��ن قبل جمموعة م ��ن �شباب امل�س ��رح مببادرة من
املمثل (عالوي ح�سني) واملخرج (�أحمد ح�سن مو�سى) ومعهما
املمث ��ل (�أحم ��د �شرجي) وامل�ؤل ��ف (ماجد درند� ��ش) وجمموعة
�أخرى من املتطوعني ومب�ساندة مادية من نائبني ومن م�س�ؤول
م ��ن �شبكة الإع�ل�ام العراق ��ي .واملنا�سبة الثانية ه ��ي االحتفال
بي ��وم امل�سرح العامل ��ي عن امل�سرحيني يف جمي ��ع �أنحاء العامل،
ولكن ك ��م حزنت ملا حدثت يف نهاية االحتفال من خالف و�سوء
ت�ص ��رف من قبل بع� ��ض املبادرين وذلك عندم ��ا �أ�ساءوا اىل من
�ساندوه ��م م ��ن ال�سي ��دات الكرمي ��ات ولو كنت �أع ��رف ما حدث
لنه ��رت �أولئك الذين �أ�ساءوا الت�صرف املن ��ايف لقد�سية امل�سرح
وهبت ��ه  ،ولكن ��ي كن ��ت بعي ��د ًا ع ��ن احل ��دث ومل �أكن �أع ��رف �أن
امل�سيئني هم م�سرحيون.
م ��ع ذل ��ك �أثار وج ��ودي عل ��ى خ�شبة م�س ��رح الر�ش ��د يف نف�سي
ذكري ��ات حمزن ��ة من جه ��ة ومفرحة م ��ن جهة �أخ ��رى واملحزنة
تخ� ��ص ما تعر� ��ض له ه ��ذا ال�صرح الثق ��ايف البه ��ي والذي كنا
نفخر ب ��ه �أمام الفنانني العرب والأجان ��ب الذين يح�ضرون فيه
�أي ��ام املهرجانات امل�سرحية نعم م ��ا تعر�ض من دمار ومن �سلب
ونهب ملوجوداته من �أجهزة ومعدات و�ستائر ومواد �أخرى.
كان لعر� ��ض م�سرحية (املل ��ك لري) ل�شك�سب�ي�ر و�إخراج (�صالح
الق�ص ��ب) يف �أول مهرجان م�سرحي ت�ش ��ارك فيه فرق م�سرحية
عراقية وعربي ��ة عام � 1985أجمل و�أحل ��ى ذكرى .وكان معي
م ��ن املمثل�ي�ن (كرمي عبود) �أح ��د �أ�ساتذة ق�س ��م امل�سرح يف كلية
الفن ��ون – جامعة الب�صرة ومن املمث�ل�ات ال�شقيقتان املبدعتان
(�ش ��ذى �سامل) و (�سه ��ا �سامل)  ،يومه ��ا ا�ستغرق ��ت لتمثيل دور
(املل ��ك ل�ي�ر) اىل احل ��د الذي ن�سي ��ت نف�سي وبعك�س م ��ا ين�صح
املنظ ��رون لفن التمثيل ب� ��أن على املمثل امل�سرح ��ي �أن ال ين�سى
نف�سه وهو يتقم� ��ص �شخ�صية درامية وكم كانت فرحتي كبرية
عندم ��ا ا�ستقبلن ��ي اجلمهور بحما�سة بالغة عن ��د نهاية العر�ض
حيث �سارع العديد منه ��م لل�صعود على خ�شبة امل�سرح لتهنئتي
وللإ�ش ��ادة ب ��االداء امل�ؤث ��ر وكان املمثل امل�ص ��ري ال�شهري (نور
ال�شريف) من بني املهنئني واالكرث حرارة يف تهنئته.
ويف ذل ��ك املهرجان كان هناك عر�ض م�سرحي �آخر �أثار ده�شتي
واعجابي وفرحتي وهو املعن ��ون (�ألف رحلة ورحلة) للم�ؤلف
(ف�ل�اح �شاك ��ر) واملخ ��رج (عزي ��ز خي ��ون) ويف ذل ��ك العر� ��ض
ر�ؤي ��ة جدي ��دة لرح�ل�ات ال�سندب ��اد  ،حيث يح ��ل يف جزيرة كل
�أهله ��ا ق ��رود يحاكون الب�ش ��ر ب�سلوكهم وب�ش ��كل مثري لل�ضحك
ومبيكانيكي ��ة تخل ��و م ��ن التفك�ي�ر ،ثم يح ��ل ه ��و ال�سندباد يف
جزي ��رة �أخرى جميع �سكانها خراف يقودهم وي�سوقهم الراعي
بع�ص ��اه فيطيعون نبالها من لفتة من امل�ؤلف وبدعة من املخرج
 ،موجه ��ة اىل �سلط ��ة احلاكم املطلق الذي يعام ��ل رعيته كما لو
كانوا قرود ًا وخراف ًا.
م ��ن ذكريات ��ي املفرحة عن م�س ��رح الر�شيد ذلك االقب ��ال ال�شديد
م ��ن قبل اجلمه ��ور مل�شاهدة م�سرحية (ندميكم ه ��ذا امل�ساء) من
ت�ألي ��ف عادل كاظم و�إخ ��راج حم�سن الع ��زاوي والتي تتعر�ض
جلوان ��ب من حي ��اة املمث ��ل اله ��زيل (جعف ��ر لقل ��ق زاده) الذي
ا�شته ��ر بتمثيليات ��ه الق�ص�ي�رة الفا�ضحة الت ��ي كان يقدمها على
م�سرح ملهى �ألف ليلة وليلة يف باب املعظم �أواخر االربعينيات
و�أوائل اخلم�سينيات من القرن الع�شرين.
�أثار وجودي على خ�شبة م�سرح الر�شد
في نف�سي ذكريات محزنة من جهة
ومفرحة من جهة �أخرى والمحزنة
تخ�ص ما تعر�ض له هذا ال�صرح
الثقافي البهي والذي كنا نفخر به �أمام
الفنانين العرب والأجانب

د .حت�سني رزاق عزيز يفوز بجائزة ن ّوار للرتجمة
د� .ضياء نافع

ري�سان اخلزعلي

كنت ُ حمرتِ �س ًا ..
�أ ّتقي غيابك َ برجفة ٍ من ذهول .
�أن�صت ُ لنب�ض ٍ ،..
ُ
يو�صل
الكف
َّ
مرتع�ش ًا ،..
مر ْت ،..
اىل غيمة ٍ ّ
مرت ْ على ماالح َ من وم�ض ٍ ،..
وما ّ
يحا�صره ُ الذبول .
،....
فما ا ّتقيت ُ ف�ضيحتي و�أنا العجول !..
عاجلت ُ
نف�سي
بالكثري ِ
وبالكثري ِ ،..
وكنت ُ حمرتِ �س ًا خجول .
وما كنت ُ �أعرف ُ ك�أ�س ًا للتعار�ض ِ ،..
يف يدي الأخرى  ،مفاتيح َ احللول .
بادلت ُ
�صمتي
نبيذ ًا ،..
وابتد�أت ُ غناء َ املَلول .
،....
هي َ لعبة ٌ طاوعتني ،..

نوار للمترجمين العراقيين عن
قررت لجنة تحديد الفائز بجائزة ّ
الرو�سية منح الجائزة المذكورة لهذا العام (  ) 2019الى المترجم
العراقي المعروف الدكتور تح�سين رزاق عزيز ( وكما �أ�شرنا في
مقالتنا التي ن�شرناها عندما �أعل ّنا عن هذه الجائزة و بعنوان –
نوار للمترجمين العراقيين عن الرو�س ّية )
جائزة ّ

وكنت ُ وحدي َ ،..
�أ�سمع ُ ما �أُغ ّني �أو �أقول !!..
فهل كنت ُ حمرتِ �س ًا ،..
�أم ان َّ ك�أ�س َ التعار�ضات ِ ،..
قد جا َء بغيمة ٍ /..
ترمي احلجار َ على اليبا�س ِ ،..
وتهوى على البحر ِ الهطول..؟
،...
فما كنت ُ حمرت�س ًا
هي َ لعبة ٌ يف التنا�سخ ِ واحللول ...

وذل ��ك لأن الدكتور حت�سني رزاق عزيز يع ّد
 يف الوق ��ت احلا�ض ��ر  -واح ��د ًا م ��ن �أبرزاملرتجمني عن الرو�سية يف العراق ,
والذي ابت ��د�أ طريقه الرتجمي الطويل منذ
�أن كان يف �صف ��وف الدرا�سة يف ق�سم اللغة
الرو�سي ��ة بجامعة بغ ��داد يف العراق واىل
�أن �أ�صب ��ح رئي�س حتري ��ر �أهم و�أكرب جملة
متخ�ص�ص ��ة بالرتجم ��ة يف الع ��راق وه ��ي
جملة ( الثقافة االجنبية ) العريقة  ,و التي
ت�صدره ��ا وزارة الثقافة ,علم ��ا �أن الدكتور
حت�س�ي�ن قد ح�صل يف نهاي ��ة العام املا�ضي
على جائزة حمد للرتجمة والتفاهم الدويل
 ,وه ��و املرتجم العراق ��ي الوحيد عن اللغة
الرو�سي ��ة ال ��ذي ح�صل على ه ��ذه اجلائزة
الدولي ��ة الكب�ي�رة والرفيع ��ة  ,وتت�ش ��رف
جلن ��ة حتديد جائ ��زة ن � ّ�وار � ,أن يكون هذا
املرتج ��م العراقي الب ��ارز �أول فائز بجائزة
نوار للمرتجمني العراقيني عن الرو�سية .
ّ

ن ��درج يف �أدن ��اه موج ��ز ًا لل�س�ي�رة العلمية
للدكتور حت�سني رزاق عزيز –
بكالوريو�س لغة رو�سية و�آدابها ( 1985
فرع اللغة الرو�سية  /كلية االداب  /جامعة
بغ ��داد )  //ماج�ستري  ( 1997ق�سم اللغة
الرو�سي ��ة  /كلية اللغ ��ات  /جامعة بغداد )
 //دكت ��وراه  ( 2009ق�سم اللغة الرو�سية
 /كلي ��ة الفيلولوجي ��ا  /جامع ��ة فارون� ��ش
الرو�سية ) . //
�أم ��ا م�ساهمات ��ه يف جم ��ال الرتجم ��ة ع ��ن
الرو�سية فه ��ي وا�سعة و عديدة من مقاالت
ودرا�س ��ات رو�سية متنوع ��ة وكتب رو�سية
�ص ��ادرة  ,ونذك ��ر من بينه ��ا الكت ��ب الآتية
الت ��ي �ص ��درت خ�ل�ال ال�سن ��وات االخرية (
اعتبارا من العام  2011وحلد االن ) –
حوارات يف النرث الرو�س ��ي املعا�صر ///
ابح ��اث يف الل�ساني ��ات  ///فل�سف ��ة اللغة
 ///الل�ساني ��ات االدراكي ��ة � ///سو�س�ي�ر

والل�ساني ��ات املعا�ص ��رة  ///ا�سا�سي ��ات
نظرية اللغة والتوا�ص ��ل  ///ق�صة احلاج
م ��راد بو�صفها الو�صي ��ة الفنية لتول�ستوي
 ///الل�ساني ��ات العام ��ة  ///ت�أم�ل�ات يف
تاري ��خ االدب الرو�س ��ي يف الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر � ///أ�سا�س ّي ��ات ت�أث�ي�ر ال ��كالم ///
حياة و�إب ��داع ك ّتاب الأدب الريفي الرو�سي
 ///مالم ��ح م ��ن الأدب الرو�سي يف القرن
الع�شري ��ن  ///م�شارك ��ة يف املو�سوع ��ة –
الل�ساني ��ات العربي ��ة  .ر�ؤى و�آف ��اق ///
�أث ��ر عل ��ى �أث ��ر – رواي ��ة للكات ��ب الرو�سي
املعا�ص ��ر �ش ��اروف � ///س�ل�اح االنتق ��ام
– من ��اذج من الق�صة الق�ص�ي�رة الرو�سية
املعا�ص ��رة � ///آدام و مريي ��ام – رواي ��ة
للكاتب ��ة الرو�سي ��ة املعا�ص ��رة روبينا ///
اللغ ��ة والرتجم ��ة  ///النظ ��ام املعجم ��ي
للغ ��ة  ///الورو� ��س – رواي ��ة للكات ��ب
الرو�سي املعا�ص ��ر فودوالزكني � ///صب ّية

م ��ن مرتوب ��ول – رواية للكاتب ��ة الرو�سية
املعا�ص ��رة برتو�شيف�سكاي ��ا  ///ميدي ��ا
واوالده ��ا – رواي ��ة للكاتب ��ة الرو�سي ��ة
املعا�صرة اوليت�سكاي ��ا  ///يوميات رجل
م ّي ��ت – للكاتب الرو�س ��ي بولغاكوف ///
الط ّيار – رواي ��ة للكاتب الرو�سي املعا�صر
فودوالزك�ي�ن  ///ح ��وارات يف الرواي ��ة
الرو�سية املعا�ص ��رة  ///الراعي والراعية
– رواي ��ة للكات ��ب الرو�س ��ي املعا�ص ��ر
ا�ستافييف  ///مورفني – للكاتب الرو�سي
بولغاك ��وف � ///أوالد الفولغ ��ا – رواي ��ة
للكاتبة املعا�صرة غوزيل ياخيتا . ///
هذا ويت ��م ت�سليم جائزة ن � ّ�وار للمرتجمني
العراقي�ي�ن ع ��ن الرو�سي ��ة اىل د .حت�س�ي�ن
رزاق عزي ��ز يف احلفل الكب�ي�ر الذي تقيمه
جمعي ��ة املرتجم�ي�ن العراقي�ي�ن يف مق ّره ��ا
ببغ ��داد ي ��وم � 28أيل ��ول  2019مبنا�سبة
اليوم العاملي للمرتجم .
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توين موري�سون تطل علينا من
معر�ض العراق الدويل للكتاب
�ضمن اال�صدارات اجلديدة التي �ستعر�ض خالل معر�ض العراق
ال ��دويل للكت ��اب وال ��ذي يقام للفرتة م ��ن  11ولغاي ��ة 12/ 22
 2019/يف بغ ��داد �سيك ��ون حمبو رواي ��ات الكاتبة االمريكية
ت ��وين موري�سون الت ��ي توفيت قب ��ل ا�سابيع ،عل ��ى موعد مع
مذكراتها التي �صدرت عن دار املدى بعنوان "�سرية خمت�صرة
لكاتب ��ة �شجاع ��ة" يذك ��ر ان موري�س ��ون ح�صلت عل ��ى جائزة
بوليت ��زر ع ��ن روايتها "املحبوب ��ة" عام  1988الت ��ي �أ�سهمت
يف ت�أهيله ��ا لأن ت�صبح �أول كاتبة �سوداء حت�صل على جائزة
نوبل يف الأدب عام  .1993وحتولت روايتها "حمبوبة" �إىل
فيلم لعبت بطولته �أوبرا وينفري.

ح

ول العا

لم

�إعثـر على هذه ال�سيارة ..واربح  100مليون دوالر
يف مار�س املا�ضي ،وخ�لال معر�ض جنيف
لل�سيارات ظهرت �أغلى �سيارة يف التاريخ،
عندما قدر �سعر �سيارة بوغاتي "ال�سوداء"
بحوايل  12مليون دوالر.
ويف �آب ،وخ�ل��ال م �ع��ر���ض ال �� �س �ي��ارات
ال�ف��اخ��رة الأول يف ال �ع��امل "بيبل بيت�ش
كونكور�س ديليغان�س" ،يف مونتريي
ب��والي��ة ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ،ع��ر� �ض��ت ��س�ي��ارة
ب��وغ��ات��ي ال �� �س��وداء "لو ف��وات��ور نوار"
يف املعر�ض ،وبيعت ب�سعر يقرتب من
 19م�ل�ي��ون دوالر ،وحت��دي��دا 18.68
مليون دوالر .وه��ذه ال�سيارة الفاخرة
والباهظة ال�سعر �صنعت ا�ستنادا �إىل
ت�صميم كال�سيكي قدمي من �سيارات بوغاتي هو
طراز "�أ�س �سي � 57أتالنتيك" ،الذي �صممه �أول
مرة جان بوغاتي ،االبن الأك�بر مل�ؤ�س�س ال�شركة
�إي �ت��وري ب��وغ��ات��ي ،ع��ام  .1934وه��ذا الت�صميم
الكال�سيكي ل�سيارة بوغاتي ال�سوداء مل ي�صنع منه
�إال � 4سيارات فقط بني عامي  1936و ،1938ما
زال��ت  3منها موجودة حتى الآن ،يف حني فقدت
ال�سيارة الرابعة يف احل��رب العاملية الثانية �أو

حتديدا قبل نحو  80عاما ،وما زال البحث
عنها جاريا حتى الآن.
و�إذا عرث على ال�سيارة املفقودة اليوم ،ف�إن قيمتها
تقدر بحوايل  100مليون دوالر.
مع العلم �أن �سيارة من الطراز نف�سه �صنعت عام
 1936بيعت يف املزاد العلني بحوايل  40مليون
دوالر ،ويرجح �أن يكون ال�سبب الرئي�س وراء
ارتفاع �سعرها �إىل كونها �أنيقة وفخمة ونادرة.

احلمداين :وزارة الثقافة ت�سعى لرت�سيخ مبادئ الثقافة والتعريف
بالرتاث من خالل خلق هوية وطنية جامعة
�شارك وزير الثقافة والآثار الدكتور عبد الأمري
احل�م��داين يف فعاليات منتدى ال�ع��راق للطاقة
 ،٢٠١٩و�أكد احلمداين خالل كلمته التي �ألقاها
يف هذه املنا�سبة على "طرح مو�ضوع حيوي ال
يقل �أهمية عن الطاقة �إال وهو التعليم والرتاث،
فالعراق بلد معروف بح�ضارته العريقة التي
�أع�ط��ت للإن�سان جميع مقومات احل�ضارة من
الكتابة والت�شريع واملدنية والروح "،م�ضيف ًا
"�إن الرتاث العراقي هو تراث قيم وغني ،لذلك
ا�ستثمار ال�تراث والتعليم هو بالنتيجة ي�ؤدي
�إىل غنى ثقايف وعلمي واقت�صادي".
وبني احلمداين "�إن وزارة الثقافة ت�سعى لرت�سيخ
مبادئ الثقافة والتعريف بالرتاث من خالل خلق
هوية وطنية جامعة من جميع مكونات ال�شعب
العراقي" ،م�شري ًا �إىل �أن "املعركة مع داع�ش
قد انتهت ع�سكري ًا لكنها بد�أت فكريا" ،الفت ًا �إىل
�أن " �أوىل مقومات و�أ�سلحة مكافحة التطرف
هو ا�ستخدام الثقافة مبعناها ال�شامل الأو�سع
يف ال�سينما والأزي� ��اء واملو�سيقى واملتاحف
واملخطوطات والكتب واملن�شورات وكل �شيء

ال����ع����ل����م ي���ك�������ش���ف �����س����ر ل���ق���ط���ة ال�����س��ي��ل��ف��ي
ك�شفت درا���س��ة علمية ج��دي��دة �أن معظم
لقطات "ال�سيلفي" املتبادلة عرب التطبيقات
واملن�صات مثل �إن�ستغرام متيل للرتكيز ب�شكل
ال �شعوري على العني الي�سرى ،ح�سبما جاء
يف �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية .قامت
الدرا�سة ،التي �أجراها باحثون من جامعات
�سيتي ل�ن��دن وب��ارم��ا ول�ي�ف��رب��ول ،بتحليل
حوايل � 3500صورة �سيلفي من �إن�ستغرام،
حيث مت مالحظة �أن��ه عند التقاط �صورة
"�سيلفي" ،مييل الأ��ش�خ��ا���ص �إىل تركيز

نظرة �أعينهم ب�شكل خا�ص �إىل جهة الي�سار.
ويعك�س ه��ذا الأم���ر ظ��اه��رة ت �ع��رف با�سم
"�سيدونغليكت"� ،أي الإهمال الكاذب ،وهي
حت��دث لكافة الأدم�غ��ة الطبيعية وال�سليمة
�صحيا وتعزى �إىل حدوث تباين �ضئيل يف
االهتمام املكاين من جانب الأ�شخا�ص ذوي
احل��ال��ة الع�صبية الطبيعية� ،إذ مييل املخ
تلقائيا �إىل �إ�صدار الإ�شارة �إىل العني بالنظر
يف اجتاه الي�سار تلقائيا.
وت �ع��رف ه��ذه ال�ظ��اه��رة بـ"هيمنة العني"،

وت�سمى �أحيانا بحالة "تف�ضيل العني" حيث
�إنها تتناول ميل املخ �إىل تف�ضيل املدخالت
ال�ب���ص��ري��ة م��ن ع�ين واح� ��دة ع��ن الأخ� ��رى،
وي�ت���ش��اب��ه ه ��ذا �إىل ح��د ك�ب�ير م��ع تف�ضيل
ا�ستخدام اليد اليمنى �أو الي�سرى ،ولكن
ال يتطابق اجل��ان��ب املهيمن للعني �أو اليد
املهيمنة دائما لأن الن�صفني الأمين والأي�سر
للمخ يتحكمان يف العينني م�ع��ا ،وتكون
العني املهيمنة غالبًا ما تعاين �أكرث من ق�صر
النظر عن العني الأخرى.

قبل "رامبو" اجلديد� ..سيلف�سرت �ستالون يحذر من "خطر عقلي"
قال النجم الأم�يرك��ي� ،سيلف�سرت �ستالون ،يف
حوار خا�ص لـ"�سكاي نيوز" �إن م�شاكل ال�صحة
العقلية �آخ��ذة يف االزدي��اد ب�سبب قلة الفر�ص
امل �ت��اح��ة �أم� ��ام ال �ت �ح��دي اجل �� �س��دي .وي�ستعد
�ستالون لإ��ص��دار اجل��زء اخلام�س من �سل�سلة
�أفالمه رامبو ،وي�ستعر�ض فيه ق�ضية االجتار
بالب�شر يف املك�سيك ،و�سط هجوم الرئي�س
دون ��ال ��د ت��رام��ب ع �ل��ى ال �ه �ج��رة ع�ب�ر احل ��دود
اجلنوبية ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة .وت�ق��ول �سكاي
ن�ي��وز �إن النجم ،البالغ م��ن العمر  73عاما،
وافق على �إعادة جت�سيد �شخ�صيات ،مثل روكي

ورام �ب��و ،يف �إط��ار ق�صة مليئة بـ"التحدي".
و�ضرب �ستالون مثاال ب�شخ�صية رامبو الذي
واج ��ه حت��دي��ا ج�سديا ب�ق��ول��ه" :رامبو� ،أي��ن
يذهب املحارب عندما ال تكون هناك حرب وال
يتم ال�سماح لك بالعودة لبلدك؟ لذا فرامبو هنا
واج��ه م�شكلة" .و�أ� �ض��اف�" :أعتقد �أن ق�ضايا
ال�صحة العقلية �آخذة يف االرتفاع ب�سبب تقل�ص
الفر�ص لتحدي نف�سك ج�سديًا" .كما �أع��رب
�ستالون عن �أ�سفه لرتاجع عدد الأدوار بالن�سبة
للرجال الأك�بر �سنا ،قائ ًال �إن اال�ستوديوهات
تنتج �أفالما �أقل وكل �شيء "ينهار".

تقــريــر
 ملهم المالئكة
ال �ك��ات��ب وال��ب��اح��ث � �ص��در له
م��ؤخ��را كتاب بعنوان "اوبرا
اوزيراك" ،ا�سرار الحرب على
ال�م���ش��روع ال �ن��ووي ال�ع��راق��ي
"الكتاب ال�صادر عن دار �ضفاف
ي �� �ض��م خ �ف��اي��ا ت �ن �� �ش��ر ل �ل �م��رة
االول ��ى ع��ن الجهد الع�سكري
واال� �س �ت �خ �ب��ارات��ي وال �ج��وي
اال��س��رائ�ي�ل��ي ال��ذي نفذ عملية
ق�صف مفاعل ت�م��وز العراقي
في الثمانينيات ،والكتاب يقول
م�ؤلفه ان��ه يبدو رواي��ة تروى
من خاللها خفايا ما حدث".

 ،1984وعمل قائدا الورك�سترا
بغداد لل�شباب.

 علي خ�صاف
ال �م �ل �ح��ن وال��م��و���س��ي��ق��ي ت��م
اختياره لمن�صب معاون مدير
عام دائرة الفنون المو�سيقية،
والخ�صاف يعد من اب��رز قادة
الفرق المو�سيقية ال�سمفونية
ف� ��ي ال� � �ع � ��راق ،وه � ��و ع� ��ازف
ك�ل�ارن� �ي ��ت اول ف� ��ي ال �ف��رق��ة
ال�سمفونية ال�ع��راق�ي��ة ا�ستاذ
لمادتي النظريات وال�صولفيج
في مدر�سة المو�سيقى والباليه

� أحمد الزبيدي
رئ�ي����س ت�ح��ري��ر مجلة االدي��ب
العراقي التي ت�صدر عن اتحاد
االدب��اء والكتاب يدير جل�سة
ح��ول جائزة االب��داع العراقي
ال�ت��ي تقدمها وزارة الثقافة،
الجل�سة التي تقام اليوم في مقر
االتحاد تتحدث فيها م�س�ؤولة
ال �ل �ج �ن��ة االع�ل�ام �ي��ة ل�ل�ج��ائ��زة
فالنتينا ي��ورا���ش ،وم���س��ؤول
�شعبة الجائزة منير ر�ؤوف.

 حممد جا�سم
الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة اللبناني ��ة "عبري
عربي ��د" حلت �ضيفة عل ��ى العراقيني
لرت�س ��م معان ��اة ابن ��اء املو�ص ��ل
و�سبايكر واالنبار .عبري �شاركت يف
مهرجانات عراقية عديدة ت�ضامنا مع
اهل الع ��راق ومعاناتهم .يف زيارتها
اىل بغ ��داد اقامت لها جلنة متكني يف
وزارة الثقافة ندوة ثقافية مع عر�ض
خا�ص للوحاتها الفنية التي ت�ضامنت
فيها مع العراقيني .الفنانة الت�شكيلية
"مليعة اجلواري" ادارت الندوة التي
عق ��دت فيه ��ا دار امل�أم ��ون للرتجم ��ة
والن�ش ��ر يف مقرال ��وزارة وقال ��ت-:
نرحب ب�ضيفتنا الكرمية عبريعربيد
اللبناني ��ة اال�ص ��ل وكويتي ��ة املول ��د

الطقس

ي�ساهم م�ساهمة فعالة يف توعية املجتمع" ،فمن
دون التعليم ال مي�ك��ن احل��دي��ث ع��ن جمتمع"،
م�شري ًا �إىل "�إن �أوىل املدار�س يف العامل �أن�شئت
يف العراق يف الألف الثالث قبل امليالد ،وان يف
جميع احلفريات التي تقام يف املدن العراقية مت
العثور على �أل��واح ومدونات مدار�س ومناهج
للتعليم ،م ��ؤك��د ًا ع�ل��ى � �ض��رورة �إق��ام��ة �شراكة
حقيقية بني الثقافة والتعليم باعتبارهما دعامتني
ون�� �خ�� �ل� ��ق
مي �ك��ن �أن ن ��ؤ� �س ����س عليهما
جمتمعا مدنيا متح�ضرا
خاليا م��ن التطرف
وجم� � �ت� � �م� � �ع�� ��ا
��ص�ح�ي��ا غنيا
مزدهرا".
من �أجل بث روح الت�سامح بني النا�س ونبذ كل ما
يثري النعرات الطائفية والعنف والإرهاب".
و�أ�ضاف "�إن الوزارة ما�ضية يف اجتاه الإ�سهام
بخلق جمتمع �صحي متنور قوامه يعتمد على
دع��ام�ت�ين وه�م��ا (التعليم وال�ث�ق��اف��ة) ،فالتعليم

رئي�س "مايكرو�سوفت" يك�شف
مفاج�أة عن تايلور �سويفت
عرف عن مغنية البوب الأمريكية تايلور �سويفت
مقتها للعن�صرية والتمييز وا�ستغالل حقوق امللكية
الفكرية ،لهذا مل ت�صمت حني مت ا�ستغالل �إ�سمها
الثاين يف روبوت درد�شة للذكاء الإ�صطناعي يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية .وك�شف رئي�س �شركة
"مايكرو�سوفت " الأمريكية للربجميات ،براد �سميث،
مفاج�أة عن جنمة البوب الأمريكية ال�شهرية تايلور �سويفت،
وذلك يف كتاب جديد �صادر له .وقال �إن تايلور �سويفت " 29عام ًا"
هددت مبقا�ضاة ال�شركة ،وذلك بعد �إط�لاق الأخ�يرة لروبوت درد�شة
تفاعلي يعمل بنظام الذكاء ال�صناعي ،بح�سب جملة "بيزن�س �إن�سايدر"
الأمريكية ،و"�سبوتنيك" .و�أ�شار �إىل �أن �أ�سباب اخلالف بني املطربة الأمريكية
تايلور �سويفت و"مايكرو�سوفت" تعود لعام  ، 2016وذلك لأن ا�سم الروبوت هو
"تاي" ،وهو �أحد الألقاب التي ا�شتهرت بها تايلور �سويفت ،و�سجلته ب�صورة ر�سمية
وقانونية ،الأم��ر ال��ذي اعتربته انتهاكا حلقوق امللكية الفكرية والتجارية ،وكان
�سيعر�ض ال�شركة للم�ساءلة القانونية .وقال براد �سميث يف كتاب" �أدوات و�أ�سلحة"،
�إنه �أثناء تناوله طعام الع�شاء خالل �إج��ازة ،تلقى بريد ًا �إلكرتوني ًا من حمامي يف
بيفريل هيلز ،ع ّرف نف�سه فيه ب�أنه ميثل تايلور �سويفت ،و�أو�ضح �أن ا�سم "تاي"
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا مبوكلته ،وهو ما يخلق عالقة زائفة وم�ضللة بني املطربة
ال�شهرية وروبوت الدرد�شة ،كما �أنه ينتهك القوانني الفيدرالية .ولكن براد �سميث
�أو�ضح �أن ال�سبب الرئي�س وراء غ�ضب تايلور �سويفت ،هو التغريدات العن�صرية
امل�سيئة ،التي ا�ستخدمها روبوت "مايكرو�سوفت" ،خالل تفاعله مع امل�ستخدمني،
والتي كانت تدعم �سيا�سات الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،املر�شح وقتها
للرئا�سة ،كما �أنها روجت للنازية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

"ب�ؤ�ساء" فـي
جمل�س النواب
كنت �أنوي اليوم �أن �أكتب عن
فكتور هيجو �صاحب الب�ؤ�ساء،
هذه الرواية التي ما زالت
ُتقر�أ ب�شغف ،وما برح �أبطالها
حا�ضرين يذ ّكروننا بالب�ؤ�س الذي
تت�سع رقعته يف بالد الرافدين،
يوم ًا بعد �آخر بف�ضل �سيا�سيني
فا�شلني يريدون االنتقام من
النا�س ،لأنهم ال ي�صدّقون �أنهم
زهّ اد يف املنا�صب ،لكن �إياكم
واالقرتاب منهم و�إلاّ �سيحوّ لونكم
جميع ًا �إىل �أبطال لرواية الب�ؤ�ساء
العراقية.
�ستقولون ،لقد �صدّعتَ ر�ؤو�سنا
ب�أحاديثك العجيبة عن الكتب،
وعن �إ�صرار �سارتر على �إ�سقاط
ديغول ،رغم �أنّ الرجل ح ّرر
فرن�سا من النازية .ماذا �أفعل يا
�سادة و�أنا �أجد �أن جمل�س النواب
�أ�صر على �أن ال ينفذ قرار املحكمة
االحتادية الذي �أعلن فيه عن
�أحقية ال�سيد با�سم خ�شان بكر�سي
الربملان عن حمافظة املثنى ،يف
الوقت الذي �أ�صر فيه جمل�س
النواب نف�سه  ،على تنفيذ قرار
الق�ضاء برفع احل�صانة عن فائق
ال�شيخ علي ..وقبل �أن يتهمني
البع�ض مبنا�صرة فائق ال�شيخ
علي ،والعمل معه على تنفيذ
م�شروع تخريب الأخالق يف
بالدنا امل�ؤمنة  ..كنت قد كتبت
يف هذا املكان �أكرث من مقال يدين
بع�ض ت�صرفات فائق ال�شيخ علي
 ،كان �آخرها بعنوان "قنابل فائق
ال�شيخ" ورغم �أنني ال �أوافق
النائب فائق ال�شيخ علي على
بع�ض ت�صريحاته ،لكني �أت�ساءل:
ملاذا �شحذت ال�سيوف �ضد فائق
ال�شيخ علي؟ وهل هو النائب
الوحيد الذي خرج على �سلوكيات
جمل�س النواب؟ ملاذا �صمت
املجل�س عندما ا�ستخدمت عالية
ن�صيف "قندرتها" يف احلوار
ال�سيا�سي ؟ وملاذا �سكت جمل�س
النواب عندما �أ�صرت حنان
الفتالوي على �أن ت�ضرب رئي�س
الوزراء �آنذاك حيدر العبادي
بقناين املياه؟� ..سنوات وحنان
ومثلها الع�شرات من النواب
ي�صرخون وي�شتمون ويثريون
الفتنة الطائفية ،ويهند�سون
للخراب وي�سرقون �أموال الدولة،
دون �أن يرف جفن ملجل�س النواب،
بل �إن نائبا مثل �أحمد اجلبوري
اعرتف �أنه يدفع الأموال مقابل
كرا�سي الربملان ثم ذهب يف
اليوم الثاين مطمئنا �سعيدا مبا
قاله وما فعله .و�ضحك علينا
م�شعان اجلبوري عندما اعلنها
�صريح ًة كلنا قب�ضنا ر�شاوي ،ثم
وجدناه و�سط الربملان ي�صرخ "وا
�إ�صالحاه!! ".
مل يُق ِبل الفرن�سيّون على ب�ؤ�ساء
هيجو حال �صدورها ،فاحلياة
كانت تعجّ بالبائ�سني ،يف ذلك
الوقت كتب هيجو �إىل �إمرباطور
فرن�سا �أنّ "احلقائق التي تقدّم
جلاللتكم ما هي �إلاّ �أكاذيب يحاول
املحيطون بك �أن ين�شروها على
�أنها حقائق".
يحزنني يا�سيدي الأديب الفرن�سي
�أن �أخربك �أنّ نوابنا الأكارم
يعتقدون �أنّ االقرتاب من قلعتهم
احل�صينة ،ما هو �إلاّ م�ؤامرة
�إمربياليّة.
هناك �شعوب �سعيدة لأنها تعامل
ال�سيا�سي باعتباره مواطنا عاديا
ت�ضربه بالبي�ض الفا�سد  ،فيما
نحن ال ّ
نكف عن الرثثرة يف �أهميّة
ما قدمته حنان الفتالوي لل�سيا�سة
العراقية.

عبري ع��رب��ي�د...ت��ر���س��م م��ع��ان��اة امل��و���ص��ل و�سبايكر
احلا�صلةعلى �شهادة دبلوم درا�سات
عُليا من اجلامعة اللبنانية ،ولها �أكرث
من  20معر�ض �شخ�صي ج�سدت فيه
امل ��ر�أة والأيت ��ام وذوي االحتياجات
اخلا�ص ��ة ،واخت�ص ��ت يف جت�سيدها
حل ��ب الوط ��ن املمتد م ��ن لبن ��ان �إىل
الع ��راق� .شارك ��ت الأمل العراق ��ي من
خالل م�شاركتها ب�سمبازيوم وور�ش
عم ��ل يف �سهل نين ��وى ،ر�سم ��ت فيه
حي ��اة النازحني مركزة عل ��ى امل�آ�سي
التي القتهم.
يف حني ا�ش ��ارت الفنان ��ة عربيد اىل
انها حت�س ��د نف�سها النه ��ا تقف اليوم
م ��ع ن�س ��اء مبدع ��ات ميثل ��ن طليع ��ة
ال�شعب العراقي .وقالت عن لوحاتها
"انه ��ا عاملي املخ ��زون يف وجداين
املرتاكم من ذاكرة وحا�ضر ومتنيات

بها ر�ؤي ��ة العني وا�ضح ��ة ب�أ�شكال ال
متناهي ��ة وال ن�سبية يراه ��ا امل�شاهد،
والتعاي�ش مع ه ��ذه املنظومة حكاية
ق�ص� ��ص يف عم ��ل يخاط ��ب ال ��روح
ليحل ��ق �إىل ع ��امل ن�سم ��و ونبحث به
دائم ��ا عن احلي ��اة و�أمنياتها ،ونكمل
م�سريته ��ا يف العط ��اء والإح�سا� ��س
الروح ��اين بخط ��وط حتاك ��ي الزمن
ع�ب�ر ال�ش ��كل والفك ��رة ب�أ�سل ��وب
خا� ��ص .و�أ�ش ��ارت اىل �أن الور� ��ش
الفني ��ة الت ��ي نفذته ��ا ت�أت ��ي ب�سي ��اق
تنمي ��ة الفك ��ر وال ��روح والتع ��اون
ل ��دى امل�شاركني ،حيث ميك ��ن التنب�ؤ
مب�صري احلركة الفنية والأدبية على
�إيجابي ��ة للغ ��د ،جتم ��ع م�شاعرنا من ومراقبة الأحداث ،وجت�سيد الذاكرة امل�ست ��وى البعي ��د ،خا�ص ��ة �إذا تاب ��ع
احل ��ب والوط ��ن والف ��رح وال ��وداع مل�ضمونها مع�ب�رة عنها بر�سم �أ�شكال معنا املوهوب ��ون يف الفن خ�صو�صا
والنج ��اح والأمل والإن�س ��ان بت�أم ��ل وح ��روف وك�أين اكتبها �صور ،تظهر الأطفال ،الذين ميتلكون قدرة عك�س

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأن ��واء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س
لهذا الي ��وم (الإثنني)� ،إذ ترتفع درجات احل ��رارة عن معدالتها
مع رياح خفيفة

تفكريه ��م على ال�سط ��ح الذي �أمامهم
م ��ن (ورق -قما� ��ش -كرت ��ون او
ج ��دار) ،فيظهر تعبريه ��م بتجاوبهم
وانفعاالته ��م العفوي ��ة بزخ ��م ل ��وين
وخطوط وجمال وي�ستطيعون ربط
ال�ص ��ورة الب�صري ��ة الذهنية بالواقع
ور�ؤيتهم للم�ستقب ��ل ب�صورة رمزية
فيه ��ا من الرباءة واالنفع ��ال العفوي
وخطوط وجمال.
وا�ضافت مليع ��ة اجلواري -:من �أهم
اللوح ��ات الت ��ي ج�سدته ��ا عب�ي�ر هي
لوحة عبارة املو�صل ولوحة جمزرة
�سبايك ��ر وج�س ��دت �سب ��ي الن�س ��اء
االيزيديات وحرق وتدمري اجلوامع
والكنائ�س والأديرة ،وامتازت بر�سم
لوحات كب�ي�رة امل�ساحة منها � 7أمتار
مربعة.
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