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�س�ؤال برملاين لعبد املهدي ب�ش�أن نقل قائد جهاز مكافحة الإرهاب

عبد الوهاب ال�ساعدي يحرك الر�أي العام
ويرف�ض تنفيذ �أمر نقله
 بغداد /المدى
ق ��رر عب ��د الوه ��اب
ال�ساع ��دي ،قائ ��د جه ��از
مكافح ��ة االره ��اب� ،إ�ش ��راك الر�أي
العام بق ��رار ع�سك ��ري يخ�ص نقله
اىل وزارة الدف ��اع ،م�ستعين ��ا
بر�صيد من الت�أييد ال�شعبي ح�صل
علي ��ه اثن ��اء قيادت ��ه ملع ��ارك �ض ��د
تنظيم داع�ش.
وانطلقت ام�س حمالت ت�ضامن مع
ال�ساعدي على من�ص ��ات التوا�صل
االجتماع ��ي ،ال ��ذي ق ��ال بان ��ه
"يرف�ض" تنفيذ قرار النقل.

وق ��ال ال�ساع ��دي يف ت�صريح ��ات
�صحفي ��ة لأكرث من و�سيل ��ة اعالم،
ان ��ه "مت توقي ��ع ق ��رار نقل ��ي بع ��د
اجتماع جمل�س االمن الوطني يوم
اخلمي�س املا�ضي".
واكد �أن ��ه ات�صل برئي� ��س الوزراء
عادل عبد املهدي و�س�أله فيما لو كان
وراء القرار �أمر �شخ�صي .وا�ضاف
ان عبد امله ��دي رد بالنفي ،وقال له
"�أنت �ضابط كفوء وجيد".
واعت�ب�ر ال�ساعدي� ،أمر �إحالته �إىل
وزارة الدف ��اع "عقوب ��ة و�إ�س ��اءة
و�إهانة ل ��ه ،ولرتبت ��ه الع�سكرية"،
م�ش ��دد ًا بالق ��ول" :مل �أجلب رتبتي

م ��ن ال�شارع ،وجمي ��ع ال�ضباط يف
قيادة القوات الأمنية الآن ،تدربوا
على يدي يف كلية الأركان".
وقال ال�ساعدي يف ت�صريحاته� ،إن
عبد امله ��دي له كام ��ل ال�صالحيات
ب�إ�ص ��دار الأوام ��ر الع�سكرية ،لكن
كان ميك ��ن ل ��ه �أن يحيلن ��ي عل ��ى
التقاع ��د" ،وكن ��ت نف ��ذت الأم ��ر
فور ًا" ،مو�ضح ًا �أن "حقيبة وزارة
الدفاع كانت قد عر�ضت عليه �سابق ًا
م ��ن قب ��ل رئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د
احللبو�سي ،لكن ��ه رف�ضها ،حيث ال
تزال املعارك م�ستم ��رة �ضد تنظيم
داع�ش".

وع ��ن الت�سريب ��ات ح ��ول وج ��ود
خالف ��ات م ��ع الفري ��ق �أول رك ��ن
طال ��ب �شغات ��ي ،رئي� ��س جه ��از
مكافح ��ة الإرهاب ،ق ��ال ال�ساعدي،
�إن "�شغات ��ي ه ��و م ��ن طال ��ب عب ��د
امله ��دي ب�إبع ��اده ع ��ن اجله ��از يف
كت ��اب �شخ�ص ��ي و�س ��ري ،دون
معرف ��ة الأ�سباب" ،لكن ��ه �أ�شار �إىل
�أن "ا�ستالم ��ه لقي ��ادة ق ��وات جهاز
مكافح ��ة الإرهاب �ضرب ��ت م�صالح
البع� ��ض ،بع ��د �أن اكت�ش ��ف وجود
� 200شخ�ص (ف�ضائي)".
و�أك ��د ال�ساع ��دي� ،أنه رغ ��م كل ذلك
"ملتزم بتطبيق �أوامر القائد العام

للق ��وات امل�سلح ��ة باعتب ��اره رجل
ع�سك ��ري" ،فيم ��ا طال ��ب ب� �ـ "حفظ
كرامت ��ه و�إحالته عل ��ى التقاعد يف
ح ��ال كانت قيادة الق ��وات امل�سلحة
ال ترغب بوجوده".
وكان ال�ساع ��دي ق ��د ا�ستلم من�صب
قي ��ادة جهاز مكافح ��ة االرهاب بعد
احالة الرئي� ��س ال�سابق عبد الغني
اال�س ��دي نهاي ��ة الع ��ام املا�ضي اىل
التقاع ��د ،م ��ع اثن�ي�ن �آخري ��ن م ��ن
الق ��ادة البارزي ��ن يف اجلهاز وهما
�سامي العار�ضي ومناف التميمي.
 التفا�صيل �ص3

ح�سني العاديل
يكتب� :ضد
التيار
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ت�سريبات عن فتح قنوات حوار للعودة �إىل منا�صبه الإقليمية

وزير ال�صحة يرف�ض العدول عن ا�ستقالته
ويرف�ض ً
طلبا للح�ضور �إىل الربملان
 بغداد/محمد �صباح
�أزم ��ة ا�ستقال ��ة وزي ��ر ال�صح ��ة والبيئة عالء
العل ��وان جت ��ددت داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب
اال�سب ��وع املا�ض ��ي عندم ��ا ابلغ جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئة
النيابي ��ة يف ات�صال هاتفي ان ا�ستقالته نهائية وقطعية
وال يفك ��ر بالعدول عنه ��ا ،راف�ضا يف الوق ��ت ذاته دعوة
وجهت ل ��ه للح�ضور امام الربمل ��ان لك�شف اجلهات التي
اجربته على اال�ستقالة.
ويف ط ��ار ذلك ك�شف ��ت جلنة ال�صح ��ة والبيئ ��ة النيابية
انها ح�صلت عل ��ى ت�سريبات ت�ؤك ��د �أن الوزير امل�ستقيل
ب ��د�أ برتتيب عودته للعمل مرة ثانية يف �صفوف منظمة
ال�صحة العاملية بعدما ف�شلت كل املحاوالت والو�ساطات
لإقناعه ب�سحب ا�ستقالته.
واج�ب�رت مافي ��ات الف�س ��اد التابع ��ة لأح ��زاب وجه ��ات
�سيا�سي ��ة وبرملاني ��ة نافذة وم�سيطرة عل ��ى جميع عقود

االدوي ��ة وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة العل ��وان عل ��ى تق ��دمي
ا�ستقالته �إىل رئي�س جمل�س الوزراء قبل عدة �أيام.
ووج ��ه رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،يف (16
�أيل ��ول  )2019ر�سالة �إىل وزي ��ر ال�صحة امل�ستقيل عالء
العل ��وان قال فيها" :تعلم جيد ًا انن ��ي لن اقبل ا�ستقالتك
به ��ذه ال�سهولة ،وا�ؤكد ل ��ك ب�أنني ا�ستلمت كما هائال من
االت�ص ��االت التي ت�ؤيد موقفي الراف� ��ض لها وت�شجعني
علي ��ه .لكنني احرتام� � ًا ملوقف ��ك وتقدي ��ر ًا لظرفك قررت
منح ��ك اجازة لي�س فقط للتفكري بل اي�ض ًا لكي تعود اىل
عملك" .
وق� �دّم وزير ال�صحة والبيئة عالء العلوان ا�ستقالته �إىل
رئي� ��س جمل�س الوزراء يف بداية �شه ��ر ايلول اجلاري،
مو�ضح ��ا ان اال�سب ��اب التي دفعته �إىل تق ��دمي ا�ستقالته
تتعل ��ق بالعقبات وح ��االت االبتزاز الت ��ي متار�س �ضده
من قبل بع�ض اجلهات.
 التفا�صيل �ص2

عبد املهدي يعد بتلبية مطالب
�أ�صحاب ال�شهادات العليا ب�أقرب وقت
 بغداد /املدى
تعه ��د رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
املهدي ،ام� ��س ال�سبت ،بتلبية مطالب
اخلريج�ي�ن من �أ�صحاب ال�شهادات العليا ب�أقرب
وق ��ت ،م�ضيف� � ًا" :ل�سن ��ا جبهت�ي�ن و�إمن ��ا جبه ��ة
واحدة واحلكوم ��ة منتخبة وتخ�ضع للمحا�سبة
ولي�ست لدينا نزعة ت�سلط".
و�أف ��اد املكت ��ب الإعالم ��ي لعبد امله ��دي يف بيان
ب�أن ��ه ا�ستقب ��ل "عدد ًا م ��ن اخلريجني م ��ن حملة
ال�شهادات ،وا�ستمع اىل مقرتحاتهم ومطالبهم،
ووع ��د بحله ��ا يف وق ��ت ق�ص�ي�ر وب�أ�س ��رع وقت
ممكن".
و�أ�ضاف عبد امله ��دي �أن "واجب الدولة �أن جتد
العم ��ل لأبنائه ��ا وهو حق لهم كم ��ا �أن برناجمنا
احلكومي ين�ص على ذلك ونحقق فيه تقدم ًا".
ومل ينك ��ر رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي التحديات
التي تواجهها حكومته بالقول" :الدولة تواجه
م�شاكل كث�ي�رة كما تعلم ��ون وامكاناتها �أقل من
متطلباتها ولك ��ن علينا معاجلة �أي خلل ،ولدينا
حلول ممكن ��ة نعم ��ل عليها ومطمئن ��ون ل�صدق
وعودنا مع �شعبنا".

وق ��ال عب ��د امله ��دي�" :أنت ��م اخوتن ��ا واخواتنا
وابنا�ؤن ��ا ول�سن ��ا جبهتني وامنا جبه ��ة واحدة
واحلكومة منتخبة وتخ�ضع للمحا�سبة ولي�ست
لدينا نزعة ت�سل ��ط ون�ستمع ل�شعبنا ون�ستجيب
ملطالبه امل�شروعة ونحاوره".
م ��ن جانبه ��م� ،أع ��رب اخلريج ��ون ع ��ن �شكرهم
لعبد امله ��دي "ملتابعته م�شكلته ��م ومطالبهم منذ
بداي ��ة انطالقه ��ا واجله ��ود التي تب ��ذل من �أجل
اال�ستجابة لها" ،وفق ًا ملا ورد يف البيان.
وكان ��ت ق ��وات مكافح ��ة ال�شغب ق ��د ف�ضت يوم
الأربع ��اء املا�ض ��ي اعت�صام �أ�صح ��اب ال�شهادات
العلي ��ا �أمام جمل�س الوزراء ،و�سط بغداد ،الذي
ا�ستم ��ر لأكرث م ��ن  100يوم للمطالب ��ة بالتعيني
وفر� ��ص العم ��ل ،بخراطي ��م املي ��اه القوي ��ة يف
طريق ��ة اعتربها مراقب ��ون ونا�شط ��ون ونواب
ب�أنها طريق ��ة معيبة ومهين ��ة� ،أدت ل�سقوط عدد
من امل�صابني.
ورد ًا عل ��ى االنتق ��ادات ،قال ��ت وزارة التعلي ��م
العايل والبحث العلمي� ،إن عدد حملة ال�شهادات
العليا الذين يطالبون بالتعيني بلغ نحو � 15ألف
�شخ� ��ص ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أن تعيينه ��م ب�شكل كامل
يتطلب خطة تتم عرب ثالث �سنوات.

�ستار كاوو�ش يكتب :م�سرح الغابة
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الزوراء يث�أر من ال�شرطة بهدفني
 بغداد /املدى
ت�ص ��در فري ��ق ال ��زوراء لك ��رة الق ��دم
ترتيب دوري الكرة املمتاز بر�صيد 4
نقاط بعد فوزه الثمني على غرميه اللدود فريق
ال�شرط ��ة بهدفني مقابل ال �ش ��يء يف قمة كروية
ملتهب ��ة ج ��رت م�ساء �أم� ��س ال�سبت عل ��ى ملعب
ال�شعب ال ��دويل بالعا�صمة بغداد �ضمن اجلولة
الثانية من مرحلة الذه ��اب بح�ضور جماهريي
كب�ي�ر من ان�صارهم ��ا قادمني م ��ن جانبي الكرخ
والر�صافة وبقية املحافظات.
وجنح حار� ��س مرمى فريق الزوراء لكرة القدم
فه ��د طال ��ب يف الت�ص ��دي لركل ��ة ج ��زاء �سددها
�صان ��ع الع ��اب فري ��ق ال�شرطة �سع ��د عبد االمري
يف الدقيق ��ة الواح ��دة واخلم�س�ي�ن م ��ن املباراة
ومتك ��ن املحرتف املوريتاين احل�سن حبيب من
ت�سجيل هدف ال�سبق لفريق الزوراء يف الدقيقة
ال�سابع ��ة والثمان�ي�ن بت�سدي ��دة جميلة مرت من
ب�ي�ن اق ��دام احلار�س حمم ��د حمي ��د لت�ستقر يف

�شباك ��ه معلن ��ا فرحة كب�ي�رة لدى امل ��درب با�سم
قا�سم ومالكه امل�ساعد والالعبني اجلال�سني على
دكة االحتياط وكذلك �شهد احتفاال ه�سترييا لدى
املدرج ��ات اخلا�صة بالنوار� ��س ومتكن املهاجم
حممد ر�ضا جميل من احراز هدف الفوز الثاين
يف الدقيق ��ة الثالثة من وق ��ت البدل ال�ضائع قبل
ان يطل ��ق احلكم ال ��دويل علي �صب ��اح �صفارته
بانتهاء ديرب ��ي بغداد ل�صالح ال ��زوراء بنتيجة
( )0-2ويرفع من ر�صيده من النقاط اىل اربعة
يف املركز االول يف الرتتيب بفارق االهداف عن
فري ��ق الكرخ الو�صيف وفري ��ق النجف �صاحب
املرك ��ز الثالث بينما جتمد ر�صيد فريق ال�شرطة
م ��ن النق ��اط عند النقط ��ة الثالث ��ة ويرتاجع اىل
املركز العا�شر.
اجلدير بالذكر ان ادارة نادي الزوراء الريا�ضي
تعاق ��دت مع امل ��درب با�سم قا�س ��م لرئا�سة املالك
التدريب ��ي للفريق االول لكرة الق ��دم يف النادي
بدال من امل ��درب ال�سابق حكي ��م �شاكر الذي قدم
ا�ستقالته.

رواد �شارع املتنبي متفائلون مبعر�ض العراق الدويل للكتاب ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

� 63ألف �شخ�ص م�ؤيد علنا للتنظيم يف خميم الهول

داع�ش يخطط الختطاف �آالف امل�سلحني من املخيمات وال�سجون
 ترجمة  /حامد �أحمد
ك�شفت درا�سة �أجراها معهد الدرا�سات
احلربي ��ة ( )ISWيف وا�شنطن هذا
اال�سبوع تفيد ب�أن تنظيم داع�ش االرهابي يجهز
نف�س ��ه ا�ستع ��دادا حلملة ي�سعى م ��ن ورائها اىل
اختط ��اف �آالف من م�سلحي ��ه واتباعه املعتقلني
وتنفي ��ذ مداهم ��ات عل ��ى خميم ��ات ت�أويه ��م يف
العراق و�سوريا وذلك خالل ال�شهر القادم.
ووفقا ال�ستنتاجات تو�صل اليها املعهد ون�شرت

عل ��ى موقع ��ه االثن�ي�ن ف ��ان التنظي ��م االرهاب ��ي
"ي�ستعد لتحرير م�سلحيه واتباعه املوالني من
�سجون وخميمات نازح�ي�ن منت�شرة يف العراق
و�سوريا ".
وي�أتي هذا التقرير و�سط �شكاوى متزايدة رفعها
الرئي� ��س االمريك ��ي دونالد ترام ��ب وم�ساعديه
جت ��اه دول يف اوروبا وال�ش ��رق االو�سط ب�أنها
ترف�ض ا�ستعادة �آالف من مواطنيها مت اعتقالهم
خ�ل�ال احلمل ��ة الع�سكري ��ة الت ��ي �شن ��ت الحلاق
الهزمي ��ة بتنظي ��م داع� ��ش وانه ��م يقيم ��ون الآن

يف معتق�ل�ات وخميم ��ات منت�ش ��رة يف الع ��راق
و�سوريا .
وكان زعيم التنظيم اب ��و بكر البغدادي قد ا�شار
يف خط ��اب ل ��ه ب ��ث يف � 16أيل ��ول  2019البدء
بهذه احلملة .ودعا م�سلحيه خالل اخلطاب اىل
التحرك واتخاذ اجراء لتحرير ال�سجناء وانقاذ
الن�ساء املتواجدات يف مع�سكرات النازحني .
وا�ستنادا ملعلومات ن�شرت يف التقرير التقييمي
ملعه ��د الدرا�سات ف� ��أن البغدادي خاط ��ب اتباعه
بالق ��ول" :كي ��ف ميكنكم قب ��ول العي�ش يف حني

ذي قار تطلب العالج لـ� 4آالف م�صاب بال�سرطان
 بغداد /املدى
حذر ع�ضو جمل�س حمافظة ذي قار
�شهيد �أحمد الغالبي ،ام�س ال�سبت،
من ازدياد ح ��االت الإ�صابة مبر�ض ال�سرطان
�إثر امللوثات الناجمة عن احلروب.
وقال الغالبي �إن "ذي قار من �أكرث املحافظات
عر�ضة للملوث ��ات الناجمة عن احلروب التي

�شهدها العراق طوال �سنوات عدة م�ضت؛ ما
�ش ��كل عبئ ًا كب�ي�ر ًا على ال�س ��كان يف تعر�ضهم
للأمرا�ض ال�سرطانية".
و�أ�ض ��اف �أن ا�ستم ��رار الأ�سب ��اب الناجم ��ة
ع ��ن امللوث ��ات احلربية يرج ��ح ازدياد حاالت
الإ�صابة باالمرا� ��ض ال�سرطانية يف حمافظة
ذي ق ��ار ،م�ؤك ��د ًا �أن احلكوم ��ة املحلية ت�سعى
لإجن ��از م�ش ��روع م�ست�شف ��ى متخ�ص� ��ص

بالأمرا�ض ال�سرطانية.
ودع ��ا الغالبي احلكوم ��ة العراقية �إىل توفري
الأدوي ��ة اخلا�ص ��ة مبر� ��ض ال�سرط ��ان بع ��د
ت�سجي ��ل � 4000إ�صابة م ��ا ي�ستدعي التدخل
العاجل.
ويت�سب ��ب التل ��وث والإهم ��ال احلكوم ��ي
بانت�ش ��ار الفت ملر� ��ض ال�سرط ��ان يف ذي قار
والتي تعد من املحافظات املنتجة للنفط.

تع ��اين ن�ساء م�سلم ��ات يف مع�سك ��رات ال�شتات
و�سجون االذالل حتت �سلطة ال�صليبيني؟ ".
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل ان تنظي ��م داع� ��ش يعم ��ل
عل ��ى جمع اموال م ��ن خالل قن ��وات م�شفرة يف
خميم ��ات للنازحني �شمايل �سوري ��ا .و�أكدت �أنه
من املحتمل ان يك ��ون التنظيم يعمل على تهيئة
نف�س الن�شاط يف العراق ،ومن املحتمل ان يلج�أ
التنظي ��م اىل �شن حملة مداهمات وك�سر �سجون
يف كل من العراق و�سوريا .
 التفا�صيل �ص3
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وزير ال�صحة يرف�ض العدول عن ا�ستقالته ويرف�ض
طلب ًا للح�ضور �إىل الربملان

ت�سريبات عن فتح
قنوات حوار للعودة �إىل
منا�صبه الإقليمية
 بغداد/حممد �صباح
�أزمة ا�ستقالة وزير ال�صحة والبيئة
عالء العلوان جتددت داخل جمل�س
الن ��واب اال�سب ��وع املا�ض ��ي عندما
ابلغ جلنة ال�صحة والبيئة النيابية
يف ات�ص ��ال هاتف ��ي ان ا�ستقالت ��ه
نهائية وقطعي ��ة وال يفكر بالعدول
عنها ،راف�ضا يف الوقت ذاته دعوة
وجه ��ت له للح�ضور ام ��ام الربملان
لك�شف اجلهات الت ��ي اجربته على
اال�ستقالة.
ويف طار ذلك ك�شفت جلنة ال�صحة
والبيئ ��ة النيابي ��ة انه ��ا ح�صل ��ت
عل ��ى ت�سريب ��ات ت�ؤك ��د �أن الوزي ��ر
امل�ستقيل بد�أ برتتيب عودته للعمل
م ��رة ثاني ��ة يف �صف ��وف منظم ��ة
ال�صح ��ة العاملية بعدم ��ا ف�شلت كل
املح ��اوالت والو�ساط ��ات لإقناع ��ه
ب�سحب ا�ستقالته.
واجربت مافي ��ات الف�س ��اد التابعة
لأحزاب وجهات �سيا�سية وبرملانية
ناف ��ذة وم�سيطرة على جميع عقود
االدوي ��ة وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة
العل ��وان على تق ��دمي ا�ستقالته �إىل
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء قبل عدة
�أيام .ووجه رئي� ��س الوزراء عادل
عبد املهدي ،يف (� 16أيلول )2019
ر�سال ��ة �إىل وزير ال�صحة امل�ستقيل
ع�ل�اء العل ��وان ق ��ال فيه ��ا" :تعل ��م
جي ��د ًا انن ��ي ل ��ن اقب ��ل ا�ستقالت ��ك
به ��ذه ال�سهول ��ة ،وا�ؤكد ل ��ك ب�أنني
ا�ستلمت كما هائ�ل�ا من االت�صاالت
الت ��ي ت�ؤي ��د موقف ��ي الراف� ��ض لها
وت�شجعني علي ��ه .لكنني احرتام ًا
ملوقف ��ك وتقدي ��ر ًا لظرف ��ك ق ��ررت
منحك اجازة لي�س فقط للتفكري بل
اي�ض ًا لكي تعود اىل عملك" .
ويك�ش ��ف ع�ض ��و جلن ��ة ال�صح ��ة

والبيئة يف جمل�س النواب النائب
فالح الزيادي يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "وزي ��ر ال�صح ��ة امل�ستقي ��ل
ع�ل�اء العل ��وان ابل ��غ رئي� ��س جلنة
ال�صحة النيابية يف ات�صال هاتفي
اال�سب ��وع املا�ض ��ي بع ��دم رغبت ��ه
ب�سح ��ب طل ��ب ا�ستقالت ��ه والت ��ي
اعتربه ��ا قطعي ��ة ونهائي ��ة ،وال
ميكنه الرتاجع عنها".
وق� �دّم وزير ال�صح ��ة والبيئة عالء

العل ��وان ا�ستقالت ��ه �إىل رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء يف بداي ��ة �شه ��ر
ايل ��ول اجل ��اري ،مو�ضح ��ا ان
اال�سب ��اب الت ��ي دفعت ��ه �إىل تق ��دمي
ا�ستقالته تتعلق بالعقبات وحاالت
االبت ��زاز الت ��ي متار�س �ض ��ده من
قبل بع�ض اجلهات.
وعلق عدد من النواب على ا�ستقالة
العل ��وان مرجح�ي�ن ان ��ه ا�صط ��دم
بحاج ��ز التدخ�ل�ات ال�سيا�سي ��ة

واالبتزاز ال�سيا�سي الذي منعه من
تنفيذ ر�ؤيته وخطته ال�سرتاتيجية
لت�صحي ��ح م�سار العم ��ل وحت�سني
وتطوي ��ر الواق ��ع ال�صح ��ي ال ��ذي
يعاين االهمال يف العراق.
وي�ضي ��ف الزي ��ادي �أن "املفرو�ض
على الوزير امل�ستقيل قبول الدعوة
التي وجه ��ت له من جلن ��ة ال�صحة
والبيئة للح�ضور للربملان للتحدث
عن اجلهات واملافيات التي اجربته

عل ��ى اال�ستقال ��ة" ،الفت ��ا �إىل ان
الوزي ��ر "رف� ��ض كل الدعوات التي
وجه ��ت ل ��ه للمج ��يء �إىل الربمل ��ان
ل�شرح تداعيات ا�ستقالته".
وي�ش�ي�ر �إىل ان "جلن ��ة ال�صح ��ة
والبيئة النيابي ��ة حاولت االت�صال
بالوزي ��ر يف اجتماعه ��ا االخ�ي�ر
لكنه ��ا مل تتمكن بعدم ��ا غلق جميع
هواتف ��ه" منوه ��ا �إىل ان جلنت ��ه
"ف�ضل ��ت بحث هذه التداعيات مع

الوزي ��ر ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ولي�س عن
طريق االت�صال الهاتفي مع رئي�س
اللجنة".
يوم االربعاء املا�ضي ناق�شت جلنة
ال�صحة والبيئة يف جمل�س النواب
�أ�سباب ا�ستقالة وزير ال�صحة عالء
العل ��وان ووع ��دت بتق ��دمي تقري ��ر
مف�ص ��ل ع ��ن ه ��ذا املو�ض ��وع يثبت
فيه اخلل ��ل وامل�شاكل الت ��ي رافقت
اال�ستقال ��ة وتقدمي ��ه �إىل رئا�س ��ة

العامري :ال دليل وا�ضح على اجلهة التي ا�ستهدفت �سالح احل�شد
 بغداد /املدى
�أعل ��ن زعيم حتالف الفتح ه ��ادي العامري،
ان ��ه ال يوجد دليل وا�ضح يحدد اجلهة التي
ا�ستهدفت خم ��ازن �أ�سلح ��ة ف�صائل احل�شد
بل توجد فقط بع� ��ض ال�شبهات واحلكومة

ال تعم ��ل بال�شبه ��ات .وق ��ال العامري خالل
م�شاركت ��ه يف جل�س ��ات ملتق ��ى الرافدي ��ن
للأم ��ن واالقت�ص ��اد يف العا�صم ��ة بغداد �إن
"احل�شد ال�شعبي ملتزم بقرارات احلكومة
جت ��اه ق�ضي ��ة ا�سته ��داف مقراته ،كم ��ا �أنه
ملت ��زم بهيكلية احل�ش ��د التي �أقره ��ا القائد

� 6آالف مو�صلي يف عداد املفقودين
يف نينوى منذ حزيران 2014
 بغداد /املدى
�أك ��د رئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د
احللبو�سي ،ام�س ال�سبت� ،ضرورة
و�ضع خط ��ة لإعادة جمي ��ع الن�ساء
يف خميم ��ات الن ��زوح ملنازله ��ن،
م�ش�ي�را �إىل �أن ه� ��ؤالء الن�س ��اء
يتعر�ضن للعنف.
و�أك ��د احللبو�سي يف كلمة له خالل
الي ��وم الإ�سالمي ملناه�ض ��ة العنف
�ضد املر�أة� ،أن "هناك عنفا تتعر�ض
ل ��ه امل ��ر�أة العراقي ��ة مبخيم ��ات
الن ��زوح� .أمهاتن ��ا يف خميم ��ات
النزوح �سيدخل ��ن ال�سنة اخلام�سة
وه ��ن يف الع ��راء" ،م�ش ��ددا عل ��ى
"�ض ��رورة و�ضع خط ��ة لإعادتهن
�إىل ديارهن".
وتاب ��ع "ه� ��ؤالء الن�س ��اء غ ��ادرن
�أرا�ضيهن نتيجة حلرب �ضد تنظيم
�إرهابي ح ��اول �أن يح ��رق الأر�ض
والن�س ��ل" ،الفت ��ا �إىل "�أهمي ��ة
تعوي� ��ض �سي ��دات وذوي ال�شهداء
الذي ��ن قدموا ارواحه ��م للدفاع عن
العراق".
بدورها ،ك�شفت رئي�سة جلنة املر�أة
والأ�س ��رة والطفول ��ة يف الربمل ��ان
انت�ص ��ار اجلب ��وري ،ع ��ن ح�صيلة
املفقودي ��ن من نينوى� ،إثر �سيطرة
داع�ش.

�أو�ضح ��ت اجلبوري ،وه ��ي نائبة
ع ��ن حمافظ ��ة نين ��وى� ،أن �أك�ث�ر
من �ست ��ة �آالف �شخ� ��ص مفقود من
حمافظة نينوى ،ومركزها املو�صل
منذ �سيطرة "داع�ش" الإرهابي.
وكان تنظي ��م "داع� ��ش" الإرهابي،
ق ��د �سيطر عل ��ى حمافظ ��ة نينوى،
يف منت�صف عام  ،2014حتى دحر
وتقهق ��ر بتق ��دم الق ��وات العراقي ��ة
يف عملي ��ات �أطل ��ق عليه ��ا حينه ��ا
"قادمون يا نينوى" التي ح�سمت
يف �أواخر عام .2017

العام للقوات امل�سلحة عادل عبد املهدي".
و�أ�ض ��اف �أن "جمي ��ع ف�صائ ��ل املقاوم ��ة
العراقي ��ة ملتزم ��ة بالثواب ��ت الوطني ��ة".
وتاب ��ع" :نحن نريد العراق قائدا بذاته وال
ميك ��ن ان يكون ذي ًال لأحد" ،م�شدد ًا على �أن
"الكيان ال�صهيوين ومن يدعمه ال يريدون

رئي�س الربملان :الن�ساء النازحات يتعر�ضن للعنف
داخل املخيمات
و�أك ��دت اجلب ��وري� ،أن ��ه مل يت ��م
التو�ص ��ل �إىل �أي م ��ن املفقودي ��ن
حت ��ى الآن ،كم ��ا مل تتخ ��ذ �أي ��ة من
الإجراءات الالزمة ملعرفة م�صريهم
من قبل اجلهات املعنية.
و�أعل ��ن جمل� ��س حمافظ ��ة نينوى،
يف منت�ص ��ف �آب املا�ض ��ي ،ت�شكيل
جلن ��ة ملتابع ��ة مل ��ف املفقودي ��ن
واملغيبني �أثن ��اء الفرتة التي كانت
به ��ا املحافظة ،ومركزه ��ا املو�صل،
�شم ��ايل بغ ��داد ،حت ��ت �سط ��وة
"داع�ش" الإرهابي.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

اال�ستقرار يف العراق".
وم�ضى بالقول �إن ��ه "ال يوجد دليل وا�ضح
يح ��دد اجله ��ة الت ��ي قامت بق�ص ��ف خمازن
�أ�سلحة ف�صائل احل�شد؛ بل توجد فقط بع�ض
ال�شبهات واحلكومة ال تعم ��ل بال�شبهات".
وخالل الأ�سابيع الأخرية ،تعر�ضت قواعد

ي�ستخدمه ��ا "احل�شد" لتفج�ي�رات غام�ضة،
كان �آخره ��ا م�ساء الثالثاء املا�ضي ،يف مقر
ق ��رب قاعدة بل ��د اجلوية (ت�ض ��م ع�سكريني
�أمريكي�ي�ن) �شمال العا�صم ��ة بغداد ،يف ظل
تلميح ��ات من �إ�سرائيل بالوقوف وراء تلك
الهجمات.

اىل ذل ��ك ،دع ��ا وزي ��ر اخلارجي ��ة
حممد عل ��ي احلكيم ،ال�سبت ،االمم
املتح ��دة اىل دع ��م �ضحاي ��ا جرائم
العن ��ف اجلن�س ��ي ومتك�ي�ن امل ��ر�أة
العراقية.
وذك ��ر مكت ��ب احلكي ��م يف بيان ان
"وزي ��ر اخلارج ّي ��ة حمم ��د عل ��ي
احلكيم التقى مع مُ�ست�شارة الأمني
اخلا�ص ��ة
الع ��ا ِّم ل�ل��أمم املتح ��دة
ّ
بالعن ��ف اجلن�س � ِّ�ي يف النزاع ��ات
امل�سلح ��ة برامي�ل�ا بات�ي�ن عل ��ى
هام� ��ش اجتماع ��ات ال ��دورة الـ74

املدير العام
غادة العاملي

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

للجمع َّية العا َّم ��ة للأمم املتحدة يف
نيويورك".
وا�ض ��اف ان ��ه "ج ��رى يف اللق ��اء
ا�ستعرا�ض مجُ َمل ا ُ
جلهُود املبذولة
م ��ن ِق َب ��ل املنظم ��ات الدول َّي ��ة يف
دعم الع ��راق مبُخت ِل ��ف املجاالت".
و�أ ّكد احلكي ��م �أنَّ "ع�صابات داع�ش
الإرهاب َّي ��ة ارتكب ��ت �أب�شع اجلرائم
بح � ِّ�ق الإن�سان َّي ��ة ،وانتهكت حُ رمة
امل ��ر�أة" ،م ُِ�ش�ي� ً
را �إىل �أنَّ "الع ��راق
مُ�ستعِ ٌّد للتع ��اون مع االمم املتحدة
لرفع احليف والظلم الذي تع َّر�ضت

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
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له الن�ساء العراقيات".
ودع ��ا اىل "�أهمِّـ َّية تكثي ��ف العمل،
وتبنـ ِّ ��ي م�شاري ��ع ُت�ساهِ ��م يف دعم
امل ��ر�أة العراقـ َّي ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"هن ��اك حاجة �إىل ب ��ذل املزيد من
ا ُ
جل ُه ��ود حلماي ��ة ودع ��م �ضحاي ��ا
جرائم العنف اجلن�سي".
وا�ش ��ار اىل "ا�ستع ��داد الع ��راق
لت�أطري التعاون املُ�ش َ
رتك مع مكتب
املمثل ��ة للعم ��ل عل ��ى متك�ي�ن املر�أة
العراق ّي ��ة ،وحمايته ��ا م ��ن جمي ��ع
مظاهر العنف".
وك�شف ��ت منظم ��ة معني ��ة مبج ��ال
حقوق امل ��ر�أة يف العراق ،يف وقت
�ساب ��ق ع ��ن تعر�ض ن�س ��اء هاربات
م ��ن املناط ��ق الت ��ي وقع ��ت حت ��ت
بط� ��ش و�سيطرة تنظي ��م "داع�ش"
يف �شم ��ال الب�ل�اد ،لتحر�ش وعنف
جن�سي واغت�صاب داخل املخيمات
املخ�ص�صة للنازحني.
ونف ��ذ تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي،
يف نين ��وى ،وحمافظ ��ات �ص�ل�اح
الدي ��ن ،وكركوك ،والأنبار� ،شمال،
وغرب البالد ،عمليات قتل ،ومقابر
جماعية ،ا�سته ��دف بها املواطنون
الذي ��ن وقفوا بال�ضد من ��ه ،والذين
خالف ��وا تعليمات ��ه ،وقوانين ��ه
اجلائ ��رة القائم ��ة عل ��ى العن ��ف،
واالنتهاك.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

جمل�س النواب.
ويدعو النائب عن ائتالف الن�صر،
العل ��وان اىل "احل�ض ��ور �إىل
جلن ��ة ال�صح ��ة النيابي ��ة للك�ش ��ف
عن اجله ��ات التي قام ��ت بابتزازه
واجربته على اال�ستقال ��ة" ،كا�شفا
عن "وج ��ود لق ��اء مرتق ��ب للجنته
مع رئي�س جمل�س ال ��وزراء يتعلق
با�ستقالة الوزير".
ويقرتح النائب عن حمافظة املثنى

"على رئي�س احلكومة تكليف احد
ال ��وزراء �أو تخوي ��ل اح ��د الوكالء
ب ��ادارة وزارة ال�صح ��ة يف الفرتة
احلالية حل�ي�ن ح�سم ق�ضية الوزير
امل�ستقيل" ،نافيا وجود "مباحثات
ع ��ن ايج ��اد البديل لوزي ��ر ال�صحة
امل�ستقيل".
من جانبه ��ا ،تو�ض ��ح الع�ضوة يف
جلنة ال�صح ��ة النيابية داليا فرهاد
ال�سليف ��اين ان "االجتم ��اع االخري
للجنة ال�صح ��ة والبيئة يف جمل�س
الن ��واب ركز عل ��ى بح ��ث ا�ستقالة
وزي ��ر ال�صح ��ة وكيفي ��ة التعام ��ل
م ��ع الوزي ��ر اجلدي ��د" ،معتقدة ان
"الوزي ��ر امل�ستقي ��ل ال توجد لديه
ني ��ة بالع ��ودة �إىل من�صب ��ه وم�صر
على موقفه".
وتب�ي�ن ال�سليف ��اين يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �أن "جلن ��ة ال�صح ��ة
والبيئ ��ة النيابية �ستق ��دم تقريرها
�إىل جمل�س النواب ب�ش�أن مو�ضوع
ا�ستقالة وزي ��ر ال�صحة" ،مو�ضحة
ان "التقري ��ر يحتاج �إىل اجتماعني
قبل عر�ضه على جمل�س النواب".
وتك�ش ��ف النائب ع ��ن كتلة احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ان
"هن ��اك ت�سريبات و�صل ��ت للجنة
ال�صح ��ة النيابي ��ة تفيد ب� ��أن وزير
ال�صحة امل�ستقيل عالء العلوان بد�أ
برتتيب عودت ��ه للعمل يف �صفوف
منظمة ال�صحة العاملية".
و�شغ ��ل العل ��وان من�ص ��ب املدي ��ر
االقليم ��ي لإقلي ��م ال�ش ��رق الأو�سط
منتخب ًا من قبل الدول الأع�ضاء يف
منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة ،واملدير
الع ��ام امل�ساع ��د ملنظم ��ة ال�صح ��ة
العاملي ��ة يف جني ��ف وممث ��ل املدير
الع ��ام ال�صح ��ي �أثن ��اء الأزم ��ات
والطوارئ ال�صحية.

تدمري  17م�ضافة و� 4أنفاق
لداع�ش يف جزيرة ال�شرقاط

 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة الدف ��اع ،ام� ��س الأول اجلمعة� 27 ،أيل ��ول� ،أن قيادة عمليات
�ص�ل�اح الدين دم ��رت  17م�ضافة و 4انفاق وملج�أي ��ن تابعة لتنظيم داع�ش
خالل عملية ع�سكرية وا�سعة يف جزيرة ال�شرقاط.
وذكرت وزارة الدفاع يف بيان� :أن "ابطال قيادة عمليات �صالح الدين نفذوا
عملي ��ة وا�سعة يف جزيرة ال�شرق ��اط ملطاردة بقايا فل ��ول داع�ش االرهابي
متكنوا خاللها من تدم�ي�ر  ١٧م�ضافة ،و ٤انفاق ،وملج�أين ،والعثور على
 ٧عبوات نا�سفة حملية ال�صنع ٢ ،بطل اوك�سجني� ٢ ،صواريخ كراد".
و�أ�ضافت ان "العملي ��ة التي ا�شرف عليها قائد عمليات �صالح الدين اللواء
الركن عبد املح�سن حامت مو�سى� ،شارك فيها اللواء  ٩١فرقة امل�شاة الرابعة
ع�ش ��ر وفوج التكتيكي اخلا�ص وفوج ال�سوات التابعني اىل مديرية �شرطة
�ص�ل�اح الدي ��ن و ابطال احل�ش ��د ال�شعب ��ي االلوي ��ة  ٥١و ٥٣و ،٦واحل�شد
الع�شائري وطريان اجلي�ش االبط ��ال بالإ�ضافة اىل طريان قوات التحالف
ال ��دويل" .اىل ذل ��ك ،عرثت الق ��وات الأمنية ،ال�سبت ،عل ��ى �سيارة مفخخة
و�أحزم ��ة نا�سف ��ة يف حمافظ ��ة نين ��وى� ،شم ��ال العا�صم ��ة بغ ��داد ،بعملية
ا�ستخباري ��ة نوعي ��ة .و�أعلنت خلية الإع�ل�ام الأمني ،يف بي ��ان �أن قوة من
الل ��واء  43بالفرق ��ة الع�شري ��ن �ضم ��ن قيادة عملي ��ات نين ��وى ،متكنت من
العثور على �سيارة مفخخة يف قرية �أبو جرد جنوب منطقة املاحلة.
و�أ�ضاف ��ت اخللية� ،أن القوة عملت على تفكيك ال�سيارة املفخخة ،يف القرية
املذكورة مبحافظة نينوى� ،شمايل البالد .و�أفادت اخللية ،ب�أن القوة نف�سها
ع�ث�رت على � 5أحزمة نا�سفة ،وفقا ملعلوم ��ات دقيقة �ضمن العملية .و�أكدت
خلي ��ة الإع�ل�ام الأمني العراقي ،يف ختام بيانه ��ا� ،أن القوة الأمنية ،فجرت
الأحزم ��ة النا�سفة ،اخلم�س ��ة ،دون حادث يذكر .وحقق ��ت القوات العراقية
جمي ��ع �أهدافها املر�سومة يف عملي ��ة "�إرادة الن�صر" الت ��ي انطلقت �صباح
 7مت ��وز املا�ضي ،لتفتي�ش املناط ��ق ال�صحراوية الرابط ��ة بني حمافظات:
نين ��وى ،و�صالح الدين ،والأنبار ،و�ص ��وال �إىل احلدود الدولية ال�سورية،
يف اجله ��ة ال�شمالية الغربية من البالد .وتوا�صل القوات الأمنية العراقية
عمليات التفتي�ش والتطهري ومالحقة فلول داع�ش يف �أنحاء البالد ،ل�ضمان
عدم عودة ظهور التنظيم وعنا�صره الفارين جمددا.
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سياسة

عبد الوهاب ال�ساعدي يحرك الر�أي العام ويرف�ض
تنفيذ الأوامر الع�سكرية
ق��رر عبد الوهاب ال�ساعدي ،قائد جه��از مكافحة االرهاب� ،إ�شراك ال��ر�أي العام بقرار ع�سكري
يخ�ص نقل��ه اىل وزارة الدفاع ،م�ستعينا بر�صيد من الت�أيي��د ال�شعبي ح�صل عليه اثناء قيادته
ملعارك �ضد تنظيم داع�ش .وانطلق��ت ام�س حمالت ت�ضامن مع ال�ساعدي على من�صات التوا�صل
االجتماعي ،الذي قال بانه "يرف�ض" تنفيذ قرار النقل.

 بغداد /المدى
وقال ال�ساعدي في ت�صريحات �صحفية
لأكثر من و�سيلة اعالم ،انه "تم توقيع
ق ��رار نقلي بعد اجتم ��اع مجل�س االمن
الوطني يوم الخمي�س الما�ضي".
واك ��د �أن ��ه ات�ص ��ل برئي� ��س ال ��وزراء
ع ��ادل عبد المهدي و�س�أل ��ه فيما لو كان
وراء الق ��رار �أم ��ر �شخ�ص ��ي .وا�ضاف
ان عب ��د المه ��دي رد بالنف ��ي ،وق ��ال له
"�أن ��ت �ضابط كفوء وجي ��د" .واعتبر
ال�ساع ��دي� ،أم ��ر �إحالت ��ه �إل ��ى وزارة
الدف ��اع "عقوب ��ة و�إ�س ��اءة و�إهان ��ة له،
ولرتبته الع�سكري ��ة" ،م�شدد ًا بالقول:
"لم �أجلب رتبتي من ال�شارع ،وجميع
ال�ضباط في قيادة القوات الأمنية الآن،
تدربوا على يدي في كلية الأركان".
وقال ال�ساعدي في ت�صريحاته� ،إن عبد
المه ��دي له كامل ال�صالحيات ب�إ�صدار
الأوام ��ر الع�سكرية ،لك ��ن كان يمكن له
�أن يحيلني على التقاعد" ،وكنت نفذت
الأم ��ر ف ��ور ًا" ،مو�ضح� � ًا �أن "حقيب ��ة
وزارة الدف ��اع كان ��ت ق ��د عر�ضت عليه
�سابق� � ًا من قبل رئي� ��س البرلمان محمد
الحلبو�سي ،لكنه رف�ضها ،حيث ال تزال
المعارك م�ستمرة �ضد تنظيم داع�ش".
وع ��ن الت�سريبات حول وجود خالفات
م ��ع الفري ��ق �أول ركن طال ��ب �شغاتي،
رئي� ��س جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب ،قال
ال�ساع ��دي� ،إن "�شغاتي ه ��و من طالب
عب ��د المه ��دي ب�إبع ��اده ع ��ن الجه ��از
ف ��ي كت ��اب �شخ�ص ��ي و�س ��ري ،دون
معرف ��ة الأ�سب ��اب" ،لكنه �أ�ش ��ار �إلى �أن
"ا�ستالمه لقيادة قوات جهاز مكافحة
الإره ��اب �ضرب ��ت م�صال ��ح البع� ��ض،
بع ��د �أن اكت�ش ��ف وج ��ود � 200شخ�ص
(ف�ضائي)".

ال�ساعدي خالل
معارك التحرير..
ار�شيف
و�أكد ال�ساعدي� ،أنه رغم كل ذلك "ملتزم
بتطبي ��ق �أوام ��ر القائد الع ��ام للقوات
الم�سلح ��ة باعتب ��اره رج ��ل ع�سكري"،
فيما طال ��ب بـ "حفظ كرامت ��ه و�إحالته

عل ��ى التقاع ��د ف ��ي ح ��ال كان ��ت قي ��ادة
القوات الم�سلحة ال ترغب بوجوده".
وكان ال�ساعدي قد ا�ستلم من�صب قيادة
جه ��از مكافح ��ة االره ��اب بع ��د احال ��ة

تخ�صي�ص �أرا�ض لتبادل حموالت املركبات بني البلدين

العراق و�سوريا يتفقان على افتتاح منفذ
القائم يوم غد

 بغداد /المدى
قالت وكالة الأنباء العراقية �إن رئي�س الوزراء عادل عبد
المهدي وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع �سوريا
يوم االثنين ،في �أحدث م�ؤ�شر على تطبيع العالقات بين
بغ ��داد وحكومة الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد .وذكرت
الوكالة يوم الجمع ��ة �أن رئي�س هيئة المنافذ الحدودية
كاظم محمد بري�سم العقابي �أكد "جهوزية المنفذ لمرور
الم�سافرين و�أي�ضا للتبادل التجاري".
وا�ستعادت الحكوم ��ة في ت�شرين الثاني من عام 2017
بلدة القائ ��م الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البالد
م ��ن تنظيم داع�ش ،حي ��ث كانت البلدة الت ��ي تبعد 300
كيلومتر غرب ��ي بغداد �آخر معق ��ل للتنظيم قبل �سقوطه
في الع ��راق .والقائم متاخمة لبل ��دة البوكمال ال�سورية
والت ��ي كانت �أي�ضا معقال للتنظي ��م .وتقع البلدتان على
طري ��ق �إمدادات �ستراتيج ��ي وكان المعبر مفتوحا �أمام
حركة المرور الحكومية والع�سكرية فقط.
و�أك ��د قائممقام ق�ضاء القائ ��م �أحمد جديان ،في ت�صريح
�صحف ��ي ،اكتمال جميع الإج ��راءات اللوج�ستية لإعادة
فتح المنفذ الحدودي مع �سوريا ،االثنين المقبل.
و�أو�ض ��ح جدي ��ان� ،أن �إج ��راءات �إعادة ت�أهي ��ل وافتتاح
المنف ��ذ الح ��دودي (القائ ��م – البوكم ��ال) الراب ��ط م ��ع
�سوري ��ا ،في غرب ��ي الأنب ��ار ،اكتملت ،والمنف ��ذ م�ستعد
ال�ستقبال ومغادرة الم�سافرين ،وال�شاحنات.
ونوه جديان� ،إلى �أن افتتاح المنفذ �سيتم بم�شاركة وفد
�سوري ،يوم االثنين المقبل ،بعد موافقة رئي�س مجل�س
الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،الذي بدوره �أوعز
لرئي� ��س هيئة المناف ��ذ الحدودي ��ة ،ب�إعادة فت ��ح المنفذ

م ��ع �سوريا .و�أبرز مكا�سب المنفذ ،يق ��ول جديان ،ب�أنه
�سيحق ��ق مك�سب ��ا اقت�صاديا كبيرا للقائ ��م ب�شكل خا�ص،
والأنبار ،والعراق ب�ش ��كل عام ،وكمرحلة �أولى �سيعمل
على ت�شغيل الأيدي العاملة ب�أعداد كبيرة.
و�أكمل ،كما �أن افتتاح المنفذ� ،سيعمل على ت�شغيل جميع
القطاع ��ات الموجودة في القائم ،م ��ن مطاعم ،ومحالت
تجاري ��ة ،ويعتب ��ر فر�ص ��ة كبي ��رة للق�ض ��اء لالنتفاع من
التبادل التجاري مع الجانب ال�سوري.
وتابع جديان�" :أعداد الأيدي العاملة ترتفع على �ضوء
ال�شاحن ��ات الت ��ي تدخل عب ��ر المنفذ ،والت ��ي �ستحتاج
�إل ��ى العاملي ��ن لإف ��راغ حموالته ��ا ،ال�سيم ��ا و�أن هن ��اك
�ساحة للتب ��ادل التجاري" .ولفت قائممقام ق�ضاء القائم
الح ��دودي م ��ع �سوري ��ا ،ف ��ي ختام حديث ��ه� ،إل ��ى اتفاق
�أب ��رم بين الجانبين العراقي وال�س ��وري ،على �أن تفرغ
ال�شاحن ��ات ال�سوري ��ة ،حموالته ��ا ف ��ي �ساح ��ة التبادل،
وكذل ��ك تفعل ال�شاحنات العراقية في الجانب ال�سوري،
والعملي ��ة يراد لها �أيدي عامل ��ة كبيرة لتحميل الب�ضائع
م ��رة �أخرى .يذك ��ر �أن معبر القائم ف ��ي محافظة الأنبار
غرب ��ي العراق ،تم تحريره م ��ن قب�ضة تنظيم داع�ش في
ت�شري ��ن الثان ��ي  ،2017وت�أجل ��ت �إع ��ادة افتتاحه عدة
مرات ب�سبب عدم االنتهاء من ت�أهيله.
وكان م ��ن المحدد �إع ��ادة افتتاح المنف ��ذ الحدودي بين
القائ ��م والبوكم ��ال ال�سوري ��ة ،ف ��ي الأول م ��ن �أيل ��ول
الج ��اري ،لكن ��ه �أج ��ل حت ��ى �إ�شع ��ار �آخر ،لع ��دم اكتمال
بع� ��ض الإج ��راءات اللوج�ستي ��ة م ��ن توف ��ر الطاق ��ة
الكهربائي ��ة ،وبع�ض المتطلبات ،لحي ��ن موافقة رئي�س
مجل� ��س الوزراء عل ��ى االفتتاح ف ��ي الأول م ��ن ت�شرين
الأول الم�صادف يوم االثنين المقبل.

الرئي� ��س ال�سابق عبد الغن ��ي اال�سدي
نهاي ��ة العام الما�ضي ال ��ى التقاعد ،مع
اثني ��ن �آخرين من الق ��ادة البارزين في
الجهاز وهما �سامي العار�ضي ومناف

� 63ألف �شخ�ص م�ؤيد
علنا للتنظيم يف خميم
الهول
 ترجمة  /حامد �أحمد
ك�شف ��ت درا�س ��ة �أجراه ��ا معه ��د
الدرا�س ��ات الحربية ( )ISWفي
وا�شنطن ه ��ذا اال�سبوع تفيد ب�أن
تنظي ��م داع� ��ش االرهاب ��ي يجهز
نف�س ��ه ا�ستع ��دادا لحمل ��ة ي�سع ��ى
م ��ن ورائها ال ��ى اختط ��اف �آالف
من م�سلحيه واتباع ��ه المعتقلين
وتنفي ��ذ مداهمات عل ��ى مخيمات
ت�أويهم في العراق و�سوريا وذلك
خالل ال�شهر القادم.
ووفق ��ا ال�ستنتاجات تو�صل اليها
المعه ��د ون�ش ��رت عل ��ى موقع ��ه
االثني ��ن ف ��ان التنظي ��م االرهابي
"ي�ستع ��د لتحري ��ر م�سلحي ��ه
واتباع ��ه الموالي ��ن م ��ن �سج ��ون
ومخيم ��ات نازحي ��ن منت�شرة في
العراق و�سوريا ".
وي�أتي هذا التقرير و�سط �شكاوى
متزايدة رفعها الرئي�س االميركي
دونال ��د ترام ��ب وم�ساعدي ��ه
تج ��اه دول في اوروب ��ا وال�شرق

التميمي.
�إل ��ى ذل ��ك� ،أعل ��ن ع�ض ��و ائت�ل�اف دولة
القان ��ون النائ ��ب محم ��د ال�سودان ��ي
توجيهه �س� ��ؤاال برلمانيا لعبد المهدي

بخ�صو� ��ص نق ��ل ال�ساع ��دي ،م�ضيف� � ًا
ف ��ي بي ��ان �صحف ��ي" :فوجئن ��ا بق ��رار
خارج ح�ساب ��ات العقل والمنطق بنقل
ال�ساعدي وذلك بدال من تكريم وتثمين

بطوالت ابنائن ��ا المقاتلين الم�ضحين
اه ��ل النخ ��وة وال�شجاع ��ة الذي ��ن
اكت�سبوا خبرة ف ��ي الت�صدي لالرهاب
الداع�ش ��ي الغا�ش ��م" .وف ��ي ال�سي ��اق
ذات ��ه ،قال ع�ض ��و مجل�س الن ��واب عن
تحالف �سائ ��رون �صباح ال�ساعدي� ،إن
هذه الخط ��وة �إ�ساءة كبي ��رة وجريمة
ال تغتف ��ر بح ��ق انت�ص ��ارات التحرير.
و�شدد ال�ساعدي في بيان �صحفي على
�أن "واج ��ب الحكومة هو تكريم ه�ؤالء
الأبطال تثمينا لجهودهم وت�ضحياتهم
وقيادتهم الميداني ��ة الحكيمة للمعارك
�ضد تنظيم داع�ش الإرهابي واعطائهم
مكانته ��م المنا�سبة في قي ��ادة الأجهزة
الأمني ��ة المختلف ��ة بع ��د ان ثب ��ت
بالدلي ��ل العملي اخال�صه ��م ونزاهتهم
وت�ضحياتهم وكفاءتهم".
كما �أعرب رئي�س جبهة الإنقاذ والتنمية
�أ�سامة النجيفي ع ��ن ا�ستنكاره للقرار
بالق ��ول" :في تاريخ الأم ��م وال�شعوب
يك ��رم ويحتف ��ل بالمقاتلي ��ن ال�شجعان
الذي ��ن �سط ��روا مالح ��م م�شرف ��ة ف ��ي
الدفاع عن الوطن".
وا�ض ��اف ان ��ه "للأ�س ��ف ال�شدي ��د فق ��د
فوجئنا ب�إحالة البطل العراقي الغيور
الفري ��ق الركن عبد الوه ��اب ال�ساعدي
الى الأم ��رة بعد �صوالت وجوالت كان
فيها نجما بارزا من نجوم الق�ضاء على
تنظيم داع� ��ش الإرهابي وتحرير مدن
وق�صبات عراقية مهم ��ة من �سيطرتهم
البغي�ضة".
ودعا النجيفي ،عبدالمهدي �إلى "�إعادة
النظر ف ��ي �إحالة الفريق ال�ساعدي الى
الأمرة ،لأن هذا الأمر عد تجميدا لبطل
عراق ��ي �شج ��اع ،و�إعادته ال ��ى موقعه
معزز ًا مكرم ًا".

معهد حربي :داع�ش يخطط الختطاف �آالف
امل�سلحني من املخيمات وال�سجون

االو�س ��ط ب�أنها ترف� ��ض ا�ستعادة
�آالف م ��ن مواطنيها ت ��م اعتقالهم
خ�ل�ال الحمل ��ة الع�سكري ��ة الت ��ي
�شن ��ت اللح ��اق الهزيم ��ة بتنظي ��م
داع� ��ش وانه ��م يقيم ��ون الآن في
معتقالت ومخيم ��ات منت�شرة في
الع ��راق و�سوري ��ا  .وكان زعي ��م
التنظي ��م اب ��و بك ��ر البغ ��دادي قد
ا�ش ��ار في خط ��اب له ب ��ث في 16
�أيلول  2019البدء بهذه الحملة.
ودع ��ا م�سلحي ��ه خ�ل�ال الخط ��اب
ال ��ى التح ��رك واتخ ��اذ اج ��راء
لتحرير ال�سجن ��اء وانقاذ الن�ساء
المتواج ��دات ف ��ي مع�سك ��رات
النازحين .
وا�ستن ��ادا لمعلوم ��ات ن�ش ��رت
ف ��ي التقري ��ر التقييم ��ي لمعه ��د
الدرا�سات ف� ��أن البغدادي خاطب
اتباع ��ه بالق ��ول" :كي ��ف يمكنكم
قب ��ول العي� ��ش ف ��ي حي ��ن تعاني
ن�س ��اء م�سلم ��ات ف ��ي مع�سك ��رات
ال�شت ��ات و�سج ��ون االذالل تحت
�سلطة ال�صليبيين؟ ".

و�أ�ش ��ار التقري ��ر ال ��ى ان تنظي ��م
داع�ش يعمل على جمع اموال من
خالل قنوات م�شفرة في مخيمات
للنازحين �شمالي �سوريا .و�أكدت
�أنه من المحتمل ان يكون التنظيم
يعمل على تهيئة نف�س الن�شاط في
الع ��راق ،ومن المحتم ��ل ان يلج�أ
التنظيم ال ��ى �شن حملة مداهمات
وك�س ��ر �سجون في كل من العراق
و�سوريا .
وتذك ��ر الدرا�سة ان تنظيم داع�ش
ا�ستخ ��دم حمل ��ة م�شابه ��ة �سابق ��ا
�سماه ��ا "تحطي ��م الج ��دران"
لتمويل اعادة بناء �صفوفه للفترة
بين عامي . 2013 -2012
وي�ؤك ��د التقرير ان مع�سكر الهول
للنازحي ��ن ف ��ي �شمال ��ي �سوري ��ا
وال ��ذي ي�ض ��م عوائ ��ل م�سلح ��ي
داع� ��ش يمثل خطرا كبي ��را �ضمن
ه ��ذا التقيي ��م .وكان ��ت االم ��م
المتح ��دة ق ��د �أن�ش� ��أت مع�سك ��ر
الهول اليواء النازحين القادمين
م ��ن الع ��راق خ�ل�ال الع ��ام 1991

حيث قامت الق ��وات الديمقراطية
ال�سوري ��ة الكردي ��ة المدعومة من
الواليات المتحدة باعادة افتتاحه
ف ��ي ني�س ��ان  2016ال�ستقب ��ال
مدنيي ��ن مهجرين ج ��راء عمليات
ع�سكري ��ة �ض ��د م�سلح ��ي التنظيم
�شرقي �سوريا .
من ��ذ ذلك الحي ��ن ا�صب ��ح مع�سكر
الهول مكتظا باعداد تفوق طاقته
اال�ستيعابي ��ة بعد ق ��دوم اكثر من
� 63000شخ�ص من افراد عوائل
داع�ش ومدنيين �سلم ��وا انف�سهم
للق ��وات الكردي ��ة ال�سوري ��ة ف ��ي
�شرقي محافظة دي ��ر الزور وذلك
للفت ��رة الممتدة بين كانون االول
 2018الى ني�سان . 2019
وكان معه ��د الدرا�س ��ات الحربية
( )ISWقد حذر في تقرير له في
�أي ��ار من هذا العام م ��ن ان تنظيم
داع� ��ش �سيح ��اول احي ��اء نف�س ��ه
م ��ن جدي ��د م ��ن خ�ل�ال ا�ستغ�ل�ال
الظ ��روف ال�سائ ��دة ف ��ي مع�سك ��ر
اله ��ول ويخط ��ط لعمليات هروب

م�سلحي ��ن معتقلي ��ن وا�شخا� ��ص
نازحي ��ن ف ��ي �شمال ��ي �سوري ��ا.
وي�شي ��ر التقري ��ر الجدي ��د الى ان
موالين لتنظي ��م داع�ش ين�شطون
حالي ��ا في عملي ��ات تجنيد وجمع
اموال تجري في مع�سكر الهول .
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ب ��د�أت قن ��وات
التوا�صل االجتماع ��ي لمنا�صري
داع� ��ش بالتروي ��ج لم ��واد دعائية
م ��ن مع�سك ��ر الهول من ��ذ اوا�سط
�شهر تموز  .2019ون�شرت ن�ساء
داع�شي ��ات �شري ��ط فيديو يظهرن
فيه مواالتهن للبغدادي من داخل
المع�سكر في  15تموز  ،2019ثم
�شارك ��ت بعد ذلك قن ��وات موالية
�أخرى في  16تموز �شريط فيديو
لن�س ��اء مع اطفالهن وهم يحملون
راية لداع� ��ش �صنعوه ��ا بايديهم
داخ ��ل المع�سك ��ر ذات ��ه .و�أطل ��ق
اتب ��اع التنظيم حمل ��ة على موقع
تلغرام لجم ��ع ام ��وال والترويج
لتواجد التنظيم داخل المع�سكر،
ون�ش ��رت اح ��دى المواقع دعوات
لتحري ��ر الموجودي ��ن ف ��ي
المع�سكر .وي�شير التقرير الى ان
التحالف الدولي بقيادة الواليات
المتح ��دة �ض ��د داع� ��ش ال يتعامل
بجدي ��ة م ��ع ق�ضي ��ة المعتقلي ��ن
م ��ن الم�سلحي ��ن ف ��ي الع ��راق
و�سوري ��ا ،وانه وفق ��ا للبنتاغون
ف ��ان الجي� ��ش الك ��ردي ال�س ��وري
ح ��اول نقل بع�ض م�سلحي داع�ش
والم�ؤيدي ��ن لهم الى �سجون �أكثر
مالءم ��ة ولكنه ماي ��زال يفتقر الى
التمويالت والمعدات ال�ضرورية
ف�ضال عن الق ��وة الب�شرية لت�أمين
هذا الح�شد من المعتقلين.
وذك ��ر التقري ��ر اي�ضا ان ��ه وردت
معلوم ��ات ع ��ن نج ��اح التنظي ��م
بانت ��زاع اع ��داد �صغي ��رة م ��ن
م�سلحي ��ه م ��ن ه ��ذه ال�سج ��ون،
ربم ��ا عن طريق ر�ش ��اوي لأموال
ح�صل ��وا عليه ��ا من تبرع ��ات عبر
الحمل ��ة االعالمي ��ة عل ��ى مواق ��ع
التوا�صل .
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 طالب عبد العزيز

����ص���ورة ال��ب�����ص��رة ال�����ض��ائ��ع��ة
ال مقرن�ص يف الب�صرة مل
يُقتلع مرتني يف ال�سنة،
يف �أقل تقدير� ،إذ �أن
الر�صيف ٌ
ملك ل�صاحب
املحل ،الذي �أمامه ،فهو
يفعل ماي�شاء به ،و�أن
دائرة الكهرباء حتفر
فتقتلعه ،ومثل ذلك
تفعل دائرة املاء واملجاري
والبلدية ،لذا ،فهو
عر�ضة للقلع لدى �صاحب
كل حاجة

�ستبوء كل اجلهود والإجنازات التي حتققت،
وتتحق ��ق ج ��راء حمل ��ة �إزال ��ة التج ��اوزات
يف الب�ص ��رة� ،إذا مل يت ��م متابعته ��ا م ��ن قب ��ل
الأجه ��زة الأمني ��ة والبلدي ��ة ،وه ��ذا ره ��ان
�صعب ،واختبار لدرجة الأمانة التي يتوجب
توافرها عند رئي� ��س الق�سم البلدي ،ومراقب
البلدي ��ة واجله ��ات ذات العالق ��ة ،ولع ��ل هذه
واحدة م ��ن �أعقد امل�شاكل الت ��ي الزمت العمل
يف املدن العراقية.
ظ ّل ��ت اخلدمات التي تقدمه ��ا البلدية تقليدية
جد ًا ،وهناك تره ��ل مل يلتفت اليه �أحد ،حيث
يالح ��ظ زي ��ادة يف ع ��دد املراقب�ي�ن �إزاء �أقلية
عامل ��ة ،وحت ��ى اللحظ ��ة ه ��ذه ،م ��ا زال عامل
التنظي ��ف ي�ستخ ��دم املكنا�س ��ة واملجرف ��ة يف
رفع الأتربة عن ال�ش ��ارع ،فيما ظ ّلت �سيارات

احلم ��ل ترم ��ي باملتطاير من الرم ��ل والرتاب
الذي يتجمع عند حافة الر�صيف� ،ساد ًا فتحات
جم ��اري الأمط ��ار ،وه ��ذه ظاه ��رة مل ن�شه ��د
لها حت ��و ًال ،من ��ذ �أن �أن�شئت اخلدم ��ة البلدية
يف الع ��راق .وللمعاجل ��ة احلقيقي ��ة يفرت�ض
ب�أجهزة املرور منع وحما�سبة �سائقي �سيارات
احلمل من دخول مركز املدينة �أو ًال و�إلزامهم
بتغطي ��ة ما يحملون ومبا مين ��ع ت�ساقطه يف
ال�ش ��ارع ومن ثم حتدي ��ث �آلي ��ات البلدية مبا
يتنا�سب مع التخ�صي�صات الكبرية لها.
هن ��اك ف�س ��اد معل ��ن يف كل دوائ ��ر الدول ��ة،
وه ��و ظاهرة بات ��ت ثقافة جمتمعي ��ة ،وهناك
تن�ص ��ل م ��ن امل�س�ؤولية ،بد�أت م ��ن �أعلى هرم
يف احلكوم ��ة ،وانته ��ت باملواط ��ن الب�سيط،
ال ��ذي �إن امت�شق �سيف وطنيته ذبح فيه ،فهو

يخ�شى ويي�أ�س ويترب�أ يف النهاية.
ال مقرن� ��ص يف الب�ص ��رة مل ُيقتل ��ع مرتني يف
ال�سن ��ة ،يف �أق ��ل تقدي ��ر� ،إذ �أن الر�صيف ٌ
ملك
ل�صاحب املحل ،الذي �أمامه ،فهو يفعل ماي�شاء
به ،و�أن دائرة الكهرباء حتفر فتقتلعه ،ومثل
ذلك تفعل دائرة املاء واملجاري والبلدية ،لذا،
فه ��و عر�ضة للقلع لدى �صاحب كل حاجة ،مبا
يف ذل ��ك يافطة احل ��زب امل�سلح ،الت ��ي ترفع،
لتعل ��ن عن �صورة زعيم احلزب الكبرية� ،إزاء
�ص ��ورة ال�شهيد ال�صغ�ي�رة .وب�صورة �أخرى
فاملقرن� ��ص يف �أو�ضح �أحوال ��ه و�سيلة لرثاء
املقاول�ي�ن وموظف ��ي البلدي ��ة ،الت ��ي ال ت�أب ��ه
ملنظره ق ��در انتباهتها ملا يوف ��ره للبع�ض من
املال.
ولأنَّ جمه ��ر ًة من موظف ��ي اخلدمات� ،صغاراً

�إع��������ل��������ان�����������������ات

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
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اعالن للمرة االوىل

 -1يس��ر الش��ركة العامة لتجارة احلبوب دعوة مقدم��ي العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة واالختصاص
لتقدمي عطاءاتهم للعمل ( صيانة قباب السيطرة األولى في صومعة خان بني سعد).
 -2ان املناقصة لهذا املشروع نشرت في الصحف الوطنية.
 -3عل��ى مقدمي العط��اءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال (الش��ركة
العامة لتجارة احلبوب  /القسم القانوني  lawdeb@grainb.iqخالل الدوام الرسمي من األحد للخميس
وملدة سبعة ساعات يومياً).
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة :كما س��ترد في القس��م الثالث من الوثيقة القياس��ية املعتمدة لهذه
املناقصة والتي متثل معايير التقييم الفني واملالي والقانوني).
 -5بأمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري إلى الشركة العامة
لتجارة احلبوب  /القسم القانوني الكائن في بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الطابق األول)
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة ( )750000سبعمائة وخمسون ألف دينار.
 -6تسلم العطاءات إلى العنوان ( :الشركة العامة لتجارة احلبوب  /القسم القانوني الكائن في بغداد
– باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الطابق الثاني – مكتب املدير العام – صندوق فتح العطاءات) في
املوعد احملدد لغاية الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا ً من يوم (االثنني) املصادف  2019/10/28وس��وف ترفض
العطاءات املتأخرة وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في
العنوان (الش��ركة العامة لتجارة احلبوب  /بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الشركة العامة
لتجارة احلبوب – قاعة مكتب الس��يد املدير العام) في الزمان والتاريخ (الس��اعة الثانية عشر ظهرا ً من
ي��وم (االثنني) املواف��ق  2019/10/28يجب ان تتضمن العطاءات التأمين��ات األولية املطلوبة من مقدمي
العط��اءات وم��دة نفاذيتها (خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق) ومببلغ ( )19703250تس��عة عش��ر
مليون وس��بعمائة وثالثة الف ومائتان وخمس��ون دينار عراقي والتي متث��ل ( )%3من الكلفة التخمينية
صادر من مصرف معتمد في العراق  /البنك املركزي العراقي ،علما أن الش��ركة غير ملزمة بقبول أوطأ
العطاءات.
 -7العناوين املش��ار إليها آنفا ً هي (بغداد – باب املعظم – مدخل الش��يخ عمر – الشركة العامة لتجارة

احلبوب – القسم القانوني – مدير القسم القانوني).
 -8يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب. هوية تصنيف املقاولني ال تقل عن الدرجة السابعة  /انشائية.هوية تسجيل الشركات .
 شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات. عقد تأسيس . كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع. اجازة ممارسة املهنة. احلسابات اخلتامية آلخر سنتني. هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء. بطاقة السكن. البطاقة التموينية.مالحظات/
 .1تكون نفاذية العروض ( )120يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 .2سيتم انعقاد مؤمتر خاص لالجابة عن استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل موعد اليقل عن ()7
أيام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم . 2019/10/22
 .3تكون مدة نفاذية خطاب الضمان س��ارية املفعول الى ما بع��د انتهاء مدة نفاذية العطاء احملددة في
وثائق املناقصة مبدة التقل عن ( )28يوم.
 .4يكون مكان وموعد فتح العطاءات الس��اعة الثانية عش��رة ف��ي  2019/10/28في قاعة االجتماعات
مبكتب السيد املدير العام.
ع /املدير العام
قي�س عبد الر�ضا ا�سماعيل
مدير الق�سم القانوين وكالة

وزارة النقل
ال�شركة العامة لل�سكك احلديد العراقية
الق�سم القانوين/العقود

م/تنويه

(�ضمن اعالن الت�شغيل امل�شرتك لور�ش �آليات ال�سكك)

نش��ر في صحيفة املدى بعدها ( )4495في  2019/8/27اعالن للمرة الثانية (التش��غيل املشترك لورش اليات السكك
) .ونشر تنويه في نفس الصحيفة بالعدد (2019/9/23 )4512
عل��ى متدي��د غلق املناقصة لغاية ((الس��اعة  12ظهرا من ي��وم اخلميس املواف��ق  ))2019/10/3بدال من يوم االثنني
املصادف  ))2019/9/23إلتاحة الفرصة ألكثر عدد من املتقدمني ..
وحس��ب الفقرة()1من وصف العمل من ش��روط العمل املعلنة والتي تنص (يتم إحالة الورش الفنية وعددها11في
قسم اآلليات واملساحات امللحقة بها إلى التشغيل املشترك لغرض انشاء مركز متخصص بصيانة اآلليات وللشريك
احلق في إجراء ما يراه مناس��ب إلجناز أعمال تطوير املركز والتي يراها تصب في مصلحة عملية التش��غيل املش��ترك
وزيادة واردات)
إلى ما يلي -:
--1إمكاني��ة تطوير فق��رة محطة الوقوداملوجودة اصال ضمن مس��احة اآلليات حاليا إلى محط��ة وقود عامة لزيادة
الواردات وحسب نسبة اإليراد املقدمة من قبل مقدم العطاء ..
--2إمكاني��ة إب��داء اي مقترح ضمن خطة العمل املقدمة من قبل مقدم العطاء حس��ب الش��روط املعلنة لتطوير
العمل فيه وزيادة وارداته وحس��ب نس��ب اإليراد املقدمة من قبله فضال عن أي توس��عات مس��تقبلية أخرى ومبوجب
مالحق عقد أصولية وباتفاق الطرفني ..
لذا اقتضى التنويه..
ال�شركة العامة لل�سكك احلديد العراقية

�أو كب ��ار ًا ،مل يعد يعنيهم م ��ن الوظيفة �شيء،
�إال بق ��در م ��ا ينتفع ��ون منه ��ا� ،أو مب ��ا ت ��در
عليه ��م من �أم ��وال خارج ح ��دود الراتب ،عرب
امل�ساوم ��ات والتخمينات وجل ��ان امل�شرتيات
حتول ��ت الب�ل�اد اىل
وع�ش ��رات ال�سب ��ل ،فق ��د ّ
ِخرب ��ة ،فاحلديق ��ة العام ��ة مهمل ��ة ،واجلزرة
الو�سطي ��ة م�ستباح ��ة ،والر�صي ��ف ي�ؤج ��ر،
وال�شج ��رة متوت ،ومن يتجول يف �أي مدينة
عراقية �ستقع عينه على الأمثلة الكثرية.
وملعاجل ��ة حاالت كهذه� ،سنكون بحاجة اىل
ثقاف ��ة والئية وطنية ،ال ثقاف ��ة الوالء للحزب
ال�سيا�س ��ي والع�ش�ي�رة وامللي�شي ��ا امل�سلح ��ة
واالنتم ��اء للخ ��ارج .ال ب ��د م ��ن ا�ستنها� ��ض
ال ��روح الوطني ��ة العراقي ��ة اخلال�ص ��ة الت ��ي
كان ��ت عالي ��ة ذات ي ��وم ،ال يكفي قولن ��ا ب�أننا

نح ��ب العراق ،ينبغي علين ��ا تعلم كيف نحبه
�أو ًال .ق ��ال يل مواط ��ن كردي ح�ي�ن �س�ألته عن
النظافة والنظام يف مدن �أربيل وال�سليمانية
ب�أنَّ الكردي يحب مدينت ��ه ،قد ي�سرق املقاول
لكن ��ه يحب مدينته ،وكذلك احلال عند موظف
اخلدمة واملواطن الب�سيط.
وال �أخت�ش ��ي من قولتي ب�أن كل ذي (ب�سطية)
غ�ي�ر معن ��ي بالنظاف ��ة يف الب�ص ��رة ،وم ��ا
�أكرثه ��م ،فهم منت�شرون يف �شوارع و�أر�صفة
املدين ��ة ،ول ��و �أنه ��م حمل ��وا نفاياته ��م اىل
حاوي ��ات النفاي ��ات لبدت الب�ص ��رة �أجمل ،لو
�أن كل �صاح ��ب دكان غر� ��س �شج ��رة واعتنى
به ��ا ،لو �أن كل مراقب يف البلدية قام بواجبه
كما يجب ملنحنا �ص ��ورة �أخرى للمدينة التي
نحب.

((وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة))

�إعـــــالن

تعل��ن وزارة املالي��ة  /دائرة عقارات الدولة عن بيع العق��ار املدرجة أوصافه أدناه
باملزايدة العلنية ولعموم املواطنني وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21
لسنة ( 2013املعدل) فعلى الراغبني بالشراء مراجعة فرع دائرة عقارات الدولة
ف��ي محافظة ديالى لالطالع على التفاصيل مس��تصحبني معهم التأمينات
القانونية البالغة  %20من القيمة املقدرة للبيع بصك مصدق واملستمسكات
الثبوتية وسيكون موعد املزايدة في الساعة العاشرة صباحا ً في اليوم التالي
ملدة النشر والبالغة ( )15يوما ً تبدأ من اليوم الذي يلي نشر اإلعالن في الصحف
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية أو يوم جمعة أو سبت فتكون املزايدة في
اليوم الذي يليه مباش��رة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة
 %2من ب��دل البيع ومبا يغطي كافة املصاريف وأجور النش��ر وبإمكان الراغبني
بالدخول للمزايدة االطالع على املوقع االلكتروني للدائرة (.)www.mof.gov.iq

املدير العام  /وكالة
رقم القطعة
واملقاطعة

امل�ساحة

 65 / 1م1
شروين

محافظة
دار سكن يحتوي
على استقبال وهول ديالى يقع
وغرفتني نوم ومطبخ العقار قرب
 684م2
وصحيات البناء من مديرية
شرطة
الطابوق والسقف
املنصورية
عكاده

االو�صاف

موقع العقار

القيمة املقدرة

مكان �إجراء
املزايدة

261424800
مائتان وواحد
وستون مليون
مقر ناحية
واربعمائة
املنصورية
واربعة
وعشرون ألف
وثمامنائة دينار
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ترجمة

خبري دويل  :التكنولوجيا احلديثة طريق نحو تنمية زراعية م�ستدامة يف العراق
 ترجمة /حامد �أحمد

في حديثه خالل م�ؤتمر
عقد في وزارة الزراعة في
بغداد بتاريخ  18ني�سان
قال  ،توم دافيز  ،مدير
م�ؤ�س�سة  ،كي�س �أي �أج Case
 ، IHاالميركية للمعدات
الزراعية لمنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمالي افريقيا
� ،إن قطاع الزراعة في
العراق �أمامه الإمكانية
لال�ستفادة من التكنلوجيا
الزراعية الحديثة لي�صبح
منتج ًا �أكثر على نحو
م�ستدام مع تحقيق �أمن
غذائي للبلد وتوفير فر�ص
عمل لأبناء المناطق
الزراعية من الأ�شخا�ص
المحليين والنازحين �أي�ض ًا
من المزارعين .
وق ��ال دافي ��ز �إن تكنولوجي ��ا املع ��دات
الزراعي ��ة املختلفة من عج�ل�ات ومكننة
وم�ستلزم ��ات �أخ ��رى والتي ت�ت�راوح ما
بني معدات تهيئة الأر�ض الزراعية وحفر
الرتبة وعجالت النقل جميعها توفر فوائد
وامتي ��ازات متع ��ددة للقط ��اع الزراعي .
و�أ�ض ��اف قائ ًال " تعت�ب�ر م�ؤ�س�سة  ،كي�س
�آي �أج  ،م ��ن املناف ��ذ العاملي ��ة املتمي ��زة
بتوف�ي�ر تكنلوجي ��ا املع ��دات الزراعي ��ة
احلديث ��ة م ��ن �ساحب ��ات ومع ��دات �شتل
ون�ث�ر ب ��ذور ومع ��دات جن ��ي وح�ص ��د
املحا�صي ��ل وهن ��اك مع ��دات ت�ستخ ��دم
لتهيئ ��ة الأر� ��ض للزراع ��ة م ��ع �شاحنات
وعج�ل�ات جتاري ��ة متخ�ص�ص ��ة لنق ��ل

الب�ضائع والق ��وى العاملة والفالحني ".
اخل�ب�رة الدولي ��ة يف جم ��ال التكنلوجيا
بامكانها النهو�ض بواقع القطاع الزراعي
يف الع ��راق وحت�سني االنتاج ودميومته
وذل ��ك با�ستخ ��دام منظوم ��ة الزراع ��ة
املتطورة التي توفر حلو ًال زراعية دقيقة
وكذل ��ك عدد ًا من املكم�ل�ات الأخرى التي
تع ��رف ب� ��آالت التنفيذ احلديث ��ة املتعلقة
مبج�س ��ات احلق ��ل الزراع ��ي املرتابط ��ة
وجم�س ��ات فح�ص الرتب ��ة واملحا�صيل .
و�أ�ش ��ار اخلب�ي�ر ال ��دويل اىل �أن العراق
ال ��ذي يعت�ب�ر واح ��د ًا م ��ن �أه ��م �أ�س ��واق
املحا�صيل الزراعية يف ال�شرق الأو�سط
ي�سع ��ى اىل التقليل م ��ن ن�سبة ا�سترياده

م ��ن املنتج ��ات واالغذي ��ة الزراعي ��ة
وحت�س�ي�ن كف ��اءة حقول ��ه الزراعي ��ة
و�ضمان �أمن غذائي للبلد  .وقال �إن هناك
حل ��و ًال ناجعة ميكن من خاللها امل�ساعدة
ب�ضم ��ان النهو�ض مبع ��دل انتاج جتاري
وذل ��ك با�ستخ ��دام حزم ��ة م ��ن املع ��دات
الزراعي ��ة ذات التكنلوجي ��ا العالية التي
تالئ ��م احتياج ��ات الع ��راق اخلا�ص ��ة
وت�ساع ��د البلد يف حتقي ��ق �أمله ب�ضمان
غذائ ��ي وتنمي ��ة زراعي ��ة م�ستدام ��ة .
و�أ�ض ��اف � :إن البل ��د بحاجة ملجهز يدرك
املطال ��ب الزراعي ��ة يف ه ��ذه املنطق ��ة
وبامكان ��ه توف�ي�ر ودعم املنتج ��ات التي
تلب ��ي حتدي ��ات معين ��ة  ،ال تقت�ص ��ر

عل ��ى الزراع ��ة فق ��ط ب ��ل يف حت�س�ي�ن
الرتب ��ة وو�سائ ��ل النق ��ل  ،ه ��ذه جميعها
بامكانه ��ا النهو� ��ض بواق ��ع ال�صناع ��ة
الزراعي ��ة وحتقيق خطوة مهم ��ة للأمام
جت ��اه االنت ��اج واالكتف ��اء الذات ��ي .
�إن ه ��ذا املجه ��ز م ��ع م ��وارده ال�صناعية
بامكان ��ه �أن ي�ساع ��د يف نق ��ل الثقاف ��ة
والتوعية والتدريب يف موا�ضيع تتعلق
بالت�شغي ��ل والإدام ��ة بالن�سب ��ة للعم ��ال
احلالي�ي�ن واجل ��دد وي�ساعدهم يف خلق
فر�ص عمل دائمي ��ة للأ�شخا�ص املحليني
وكذل ��ك النازح�ي�ن م ��ن مناط ��ق �أخرى .
وي�ش�ي�ر اخلب�ي�ر الزراع ��ي اىل �أن ��ه م ��ن
خ�ل�ال اال�ستثم ��ار اال�سا�س ��ي مبج ��ال

التكنلوجي ��ا احلديث ��ة ميك ��ن نق ��ل
املعرف ��ة لتدري ��ب الآخري ��ن عل ��ى �أف�ضل
ا�ستخ ��دام للمكنن ��ة الزراعية مع خربات
ال�صيان ��ة والت�صلي ��ح  .حي ��ث يق ��وم
املجه ��ز خ�ل�ال ال�سنتني االوليت�ي�ن بنقل
املعرفة والتدريب للعم ��ال املحليني على
تكنلوجي ��ا املكنن ��ة الزراعي ��ة احلديثة ،
وه ��ذا من �ش�أن ��ه جل ��ب املنفع ��ة لل�سكان
املحليني من خالل خلق فر�ص عمل لهم .
ومي�ض ��ي بقول ��ه اىل �أن احلاج ��ة ل ��كادر
متدرب لت�شغيل و�صيانة املعدات �ستخلق
فر� ��ص عمل ملا يقارب من � 50شخ�ص ًا يف
كل م�ش ��روع حق ��ل زراع ��ي  ،و�سي�ساعد
ذل ��ك �أي�ض� � ًا يف ت�سهيل ع ��ودة املهجرين

املحليني من خالل خلق فر�ص عمل لهم .
م ��ع امل�شرف�ي�ن وامل�ست�شاري ��ن واخلرباء
الفني�ي�ن يت ��م ت�شكي ��ل فري ��ق كب�ي�ر ذو
قاع ��دة معرفي ��ة هائل ��ة  ،حي ��ث باالمكان
توف�ي�ر ن�صائ ��ح وا�ست�ش ��ارات ملختل ��ف
املجامي ��ع امل�شرتك ��ة مب�شاري ��ع حق ��ول
زراعي ��ة تبد�أ م ��ن الزراع ��ة اىل احل�صاد
والت�سوي ��ق م ��ع �إدارة الأعم ��ال
والتموي ��ل اخلا�ص ��ة به ��ذا القط ��اع .
وكان الع ��راق يعد من البل ��دان الزراعية
املعروف ��ة يف املنطق ��ة حيث مي ��ر خالله
نه ��ران يقطعان ��ه م ��ن ال�شم ��ال اىل
اجلن ��وب و�أر�ض ��ه خ�صب ��ة وكان يطل ��ق
عليه ��ا �أر� ��ض ال�س ��واد لك�ث�رة نخيل ��ه

و�أ�شج ��اره املثم ��رة  .ولك ��ن بع ��د مرور
البل ��د ب�أح ��داث عنف وح ��روب �أ�صبحت
الزراعة تعاين م ��ن االهمال ومواجهتها
لتحدي ��ات وم�ش ��اكل عدي ��دة �أدت اىل
تراج ��ع االنت ��اج الزراع ��ي يف البلد اىل
م�ستوي ��ات متدنية و�أ�صبحت املحا�صيل
امل�ست ��وردة ت�سيط ��ر عل ��ى الأ�س ��واق .
تراج ��ع االنت ��اج املحلي الزراع ��ي الذي
رافقت ��ه حتدي ��ات كث�ي�رة منه ��ا �ش ��ح يف
م ��واد االنتاج وقل ��ة مياه ال ��ري مع �شح
واالفتق ��ار اىل الآلي ��ات
الأ�سم ��دة
واملع ��دات الزراعي ��ة احلديث ��ة جعل ��ت
الع ��راق يعتم ��د على ا�ست�ي�راد املنتجات
الزراعي ��ة املختلف ��ة بن�سب ��ة . %80
جان ��ب �آخ ��ر ه ��و �أن احلكوم ��ات
املتعاقب ��ة �أهمل ��ت القط ��اع الزراع ��ي
الذي ميث ��ل ع�صب احلي ��اة وكذلك الذي
يعت�ب�ر جم ��ا ًال حل ��ل م�شكل ��ة البطال ��ة
ل ��و مت االهتم ��ام باحلق ��ول الزراعي ��ة .
جون �سث�سنتكر  ،خبري زراعي وم�ست�شار
�سابق يف وزارة الزراعة  ،قال �إن معظم
امل�شكل ��ة تكم ��ن يف ف�ش ��ل احلكوم ��ات
املتعاقب ��ة يف �إدارة القط ��اع الزراع ��ي
ب�ش ��كل �صحي ��ح وقال �إن كث�ي�ر ًا من هذه
االرا�ض ��ي بحاج ��ة اىل �أن ترج ��ع للرعي
مرة �أخ ��رى للتقليل م ��ن عملية الت�صحر
وله ��ذا ف� ��إن عل ��ى احلكوم ��ة �أن حتف ��ز
املزارع�ي�ن للزراعة ولي� ��س لال�ستهالك .
ووفق� � ًا لتقاري ��ر حكومي ��ة �سابق ��ة ف� ��إن
م�ساح ��ات الأرا�ض ��ي ال�صاحل ��ة للزراعة
يف العراق تق ��در بنحو  48مليون دومن
 .وترتك ��ز ه ��ذه الأرا�ض ��ي يف �شم ��ايل
الع ��راق وجنوب ��ه وو�سطه وغرب ��ه � ،إال
ان املعل ��ن زراعت ��ه هذا الع ��ام ال يتجاوز
 12مليون دومن فق ��ط غالبيتها ا�ستغلت
يف زراع ��ة القم ��ح وال�شع�ي�ر وال ��ذرة
بينما ت�شكل الب�سات�ي�ن العراقية املنتجة
للفواك ��ه املختلفة �أكرث م ��ن مليون دومن
وب�ساتني النخي ��ل بنحو  5ماليني دومن
يف عم ��وم مناط ��ق العراق  .ه ��ذا الواقع
ي�ض ��ع الع ��راق يف قائمة ال ��دول العربية
الت ��ي متتلك ثروة زراعية كبرية � ،إال �أنه
فعلي ��ا يف ذيل القائم ��ة حالي ًا ب�سبب عدم
تفعيل القطاع الزراعي بالبالد ومناف�سة
املنت ��وج امل�ستورد الذي غ ��زى اال�سواق
بوجه تدهور االنتاج املحلي وتراجعه .
 عن موقع PMV

عر�ض لوحات لر�سامني من �أكادميية فنون جامعة املو�صل يف الواليات املتحدة
حت��ت �شع��ار � ،إحياء العراق  ،ال��ذي ترعاه م�ؤ�س�سة التنمي��ة ال�سرتاتيجية الأمريكية لالغاث��ة والتعليم مت اال�سبوع
املا�ض��ي �إقامة معر���ض يف الواليات املتحدة يف قاع��ة ون�ستون �سامل للأعم��ال الفنية بقرية رينول��دا فيليدج بوالية
نورث كاروالينا �ضم لوحات لرا�سمني من طلبة و�أ�ساتذة من �أكادميية الفنون اجلميلة يف جامعة املو�صل حمل عنوان
" الفن املحظور ".
 ترجمة  /املدى
�سيطلع رواد املعر�ض على لوحات
م ��ن �أربع ��ة ف�صول لثماني ��ة فنانني
من طلبة و�أ�ساتذة من ق�سم الفنون
اجلميل ��ة جلامعة املو�ص ��ل و�سيتم
الت�ب�رع بالأم ��وال الت ��ي �ستجم ��ع
خ�ل�ال هذا احل ��دث لتجدي ��د �أحالم
يتامى وعوائلهم من املحتاجني يف
املو�صل من ن�س ��اء و�أطفال  ،حيث
�سيك ��ون هناك م ��زاد علني يتم فيها
بي ��ع اللوحات مب�شارك ��ة احل�ضور
و�آخري ��ن ي�شارك ��ون بامل ��زاد ع�ب�ر
الهات ��ف .مدي ��ر مب ��ادرة �إحي ��اء
الع ��راق  ،ني ��ل بروي ��ر  ،وزوجت ��ه
لند�س ��ي و�أطفاله االربع ��ة هم جزء
م ��ن فري ��ق عا�ش ��وا وعمل ��وا يف
الع ��راق على م ��دى �ست ��ة �سنوات .
ديفيد بوبوفيجي و فابيان غريتج
هم ��ا امل�ؤ�س�س ��ان الأ�صلي ��ان وم ��ا
ي ��زاالن يعم�ل�ان يف الن�ش ��اط الذي
بد�أه يف العام  . 2013عندما بد�أت
عائلة بروير للم ��رة الأوىل يف هذا
الن�شاط قالوا ب�أنه يتخلله حتديات
كبرية ومل يدر بخلدهم ب�أن العراق
�سيكون يوم ًا ما مكان �إقامتهم .
ق ��ال ني ��ل " بع ��د �إكم ��ال االطف ��ال
للمدار�س وزيارتن ��ا للعراق لر�ؤية
الدم ��ار الذي خلف ��ه داع� ��ش  ،ر�أينا
احلاج ��ة ب� ��أن نك ��ون ال�ضي ��اء يف
امل ��كان املظل ��م  .كن ��ا نع ��رف ب�أن ��ه
علين ��ا �أن نرجع وذهبن ��ا اىل هناك
يف حزي ��ران  . 2016كن ��ا نعتق ��د
ب�أن هناك �ش ��ر ًا يف العامل لي�س لأن
الأ�شخا� ��ص ال�سيئ�ي�ن م�ستمري ��ن
بارت ��كاب الأ�شي ��اء ال�سيئ ��ة  ،ولكن
لأن اال�شخا�ص اجليدين ال يفعلون
�شيئ� � ًا  .وق ��ال نيل �إن عب ��ارات مثل
ع ��راق  ،داع� ��ش  ،ال�ش ��رق الأو�سط
دائم� � ًا ما تث�ي�ر اخلوف ل ��دى �أبناء
الع ��امل الغربي  .وق ��ال �إن اخلوف
ي�ش ��ل حرك ��ة اال�شخا� ��ص اجليدين
م ��ن �إجراء ت�أثري وتغيري على جزء
م ��ن الع ��امل يك ��ون ب�أم� ��س احلاجة

لذلك .
و�أ�ضاف نيل �إن �أحد �أهداف برامج
مب ��ادرة � ،إحياء العراق  ،هو خدمة
�أطفال بال �أب ولدوا لن�ساء تعر�ضن
لالغت�ص ��اب وكذل ��ك خدم ��ة �أرام ��ل
وجدن انف�سه ��ن يف مواقف �صعبة
ج ��د ًا  .وقال �إن ه� ��ؤالء الن�سوة من

املو�ص ��ل يعانني م ��ن �أوقات �صعبة
وهن يع ��د بناء �أنف�سه ��ن ويحتجن
مل�ساع ��دة وار�ش ��اد م ��ن اخل ��ارج .
وم�ض ��ى بقوله " نحن نفعل ذلك من
خالل توف�ي�ر م�ستلزم ��ات ا�سا�سية
 ،مث ��ل �أغذي ��ة ومالب� ��س  ،وتعزي ��ز
ق ��درات املت�ضرري ��ن مبه ��ارات

وتدري ��ب ت�سم ��ح له ��م بامل�ساهم ��ة
بخدم ��ة جمتمعه ��م  .هدفن ��ا هو �أن
جنم ��ع مبلغ قدره (  25,000دوالر
) لتموي ��ل عملنا م ��ع �أرامل ون�ساء
يعتن�ي�ن ب�أيتام فق ��دوا كال �أبويهم .
ل ��و كان لدينا متويالت ال حدود لها

لقمن ��ا مب�ساع ��دة �آالف �أخري ��ن هم
بحاجة ما�سة للم�ساعدة ".
الإبداع ��ات الفنية كان ��ت حمظورة
يف املو�ص ��ل حت ��ت حك ��م داع� ��ش
للف�ت�رة م ��ن حزي ��ران  2014حل ��د
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مت ��وز ع ��ام  . 2017معر� ��ض الفن
املحظ ��ور املق ��ام يف الوالي ��ات
املتحدة ميث ��ل ن�شاط فنانني خب�أوا
م ��ا ر�سم ��ت فر�شاته ��م م ��ن �أعم ��ال
فنية حتت �أقبيته ��م ويف خزاناتهم
على م ��دى ثالث �سنوات لي�سرتدوا

�إبداعاتهم من خالل الر�سم والنحت
خالل وقت كان من املمكن �أن ي�ؤدي
بهم للتعذيب �أو القتل .
و�أ�ضاف نيل بقوله " �إنه لأمر ممتع
جد ًا �أن نعلم ب�أنه هناك ق�سم للفنون
يف جامع ��ة املو�ص ��ل قب ��ل جم ��يء
داع� ��ش ال ��ذي حوله بع ��د �سيطرته
عل ��ى املدين ��ة من ق�س ��م لالبداع اىل
ور�شة ل�صناعة القنابل واملتفجرات
 .بعد ذل ��ك عاد الفنانون لي�ستبدلوا
القنابل والإطالق ��ات بفر�ش الر�سم
وحماالت الألوان ".
اللوح ��ة االوىل الت ��ي ر�أته ��ا عائلة
نيل وق ��ررت ب�أنها يج ��ب �أن تكون
�ضم ��ن لوحات املعر� ��ض هي لوحة
الطال ��ب � ،أحم ��د جليل ��ي  ،مرحل ��ة
رابعة م ��ن جامعة املو�ص ��ل  .وقال

ني ��ل �إن لوحة �صورت ��ه ال�شخ�صية
 ،لوح ��ة �ألوان  ،ر�سم ��ت على نف�س
لوحة الألوان التي كان ي�ستخدمها
على مدى ثالث �سنوات وعربت عن
حزن ��ه الرتدائه الزي ال ��ذي فر�ضه
عليهم داع�ش مع حلية طويلة .
زبيدة  ،العن�ص ��ر الن�سوي الوحيد
من جمموع ��ة الفنان�ي�ن  ،كان لديها
ثالث لوح ��ات � ،إحده ��ا متثل طفلة
�صغرية يف خميم لالجئني و�أخرى
�ص ��ورة لرج ��ل كب�ي�ر م ��ن خمي ��م
لنازح�ي�ن �أي�ض� � ًا و�ص ��ورة �أخ ��رى
لوالدتها .
وقال ني ��ل " عندما اكت�شفنا للوهلة
االوىل هذة الفنانة اجلميلة ال�شابة
اللطيف ��ة ك ��م ه ��ي موهوب ��ة ب�شكل
مذه ��ل تب ��ادر اىل ذهنن ��ا من خالل
�أ�سلوبها يف الر�سم لوحات الر�سام
العاملي فان كوخ ".
يق ��ول ني ��ل �إن رئي�س ق�س ��م النحت
يف �أكادميي ��ة الفن ��ون اجلميلة يف
جامع ��ة املو�ص ��ل  ،قي� ��س �إبراهي ��م
م�صطف ��ى  ،يعت�ب�ر نح ��ات جي ��د
وحم�ت�رم  ،حي ��ث ق ��ام باقت�ل�اع
م�سامري حديدي ��ة كبرية من �أبواب
قدمية ن�سفها داع�ش وقام ب�صهرها
�سرا و�ص ��اغ امل�سامري ليحولها اىل
متاثي ��ل حفظت يف قب ��وه  .قطعته
النحتي ��ة الرابعة �أطل ��ق عليها ا�سم
" احلزن " و " النزوح " و " الفرح
" و " م�شاعر "  .و�أ�ضاف نيل �إنه
م ��ا تزال هناك حاج ��ة ملتطوعني �أن
يقوم ��وا بخدمة �أيت ��ام عراقيني من
خ�ل�ال العمل يف املعر�ض  ،وقال �إن
الع ��راق بحاجة مل�ساع ��دة �أكرث من
�أي وق ��ت �ساب ��ق وخ�صو�ص ًا هناك
حاجة مل�ساع ��دة �أرامل يف اجلانب
الغرب ��ي من املو�ص ��ل  ،لقد مت تبني
� 29أرملة و  40يتيم ًا لكي نخربهم
ب�أنهم لي�سوا لوحدهم و�إنهم مرحب
بهم يف برناجمنا الذي ي�ستمر ملدة
ت�سعة �أ�سابيع .
عن موقع ي�س ويكلي Yes
weekly

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

حل عمومية كرة القدم
تناق�ض ��ت املواق ��ف املت�صاع ��دة بخ�صو� ��ص �أي الطرق القانوني ��ة الأجدى
خلروج كرة القدم العراقية من �أزمتها املتف ّرعة التي طالت �أكرث من �شخ�ص
حت ��وم حول ��ه ال�شكوك بتو ّرط ��ه يف اته ��ام املر�شح لرئا�سة االحت ��اد عدنان
درج ��ال ،وبلغ الأمر �أ�ش� �دّه يف كيفية ت ِربئة املحكو َم� نْْيب بال�سجن (د�.صباح
ر�ض ��ا و�ست ��ار جبار زوير) م ��ن جرمية مل تكن لهم ��ا يد فيها ك�إج ��راء فعلي
ح�س ��ب ت�أكيدهما ،و�سط ت�شبّث �أع�ضاء االحت ��اد مبقاعدهم مع رف�ض قاطع
مف�ص ًال اليوم
لال�ستقال ��ة ،فيم ��ا يرت ّقب االحتاد ال ��دويل لكرة القدم تقري ��ر ًا ّ
الأحد للوقوف على حيثيات الق�ضية.
وقبل دخ ��ول الفيفا على خط الأزمة ر�سمي ًا ،كان ��ت كل ال�ضغوطات ّ
تن�صبُ
ح ��ول كيفية اال�ستفادة من لقاءات التفاو�ض ب�ي�ن طريف الأزمة لإيجاد حل
�شام ��ل لها ولي�س جتزئتها ،مع �أهمية مراعاة الف�صل بني االحتاد كم�ؤ�س�سة
منظمة جمتمع مدين ال ترتبط بكيان حكومي ،وبني تلقيها الأموال والدعم
اللوج�ست ��ي م ��ن الدولة وا ُ
حلكم بر�ؤي ��ة دقيقة �إن كان ��ت ا�ستقاللية االحتاد
حت�صن ��ه م ��ن امل�ساءلة �س ��واء ما يتع ّل ��ق بالف�س ��اد امل ��ايل �أم الإداري �أم �أية
ّ
ّ
م�س�ألة يكون للحق العام تدخل وجوبي ح�سب ظروف كل ق�ضية.
ولقي مقرتحنا يف عمود ر�أي الأربعاء املا�ضي ا�ستجابة �سريعة من رئي�س
احت ��اد كرة الق ��دم عبداخلال ��ق م�سع ��ود بدعوة وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة
د� .أحم ��د ريا� ��ض للت�شاور يف نق ��اط اخلالف والبحث عن خم ��رج �آمن لها،
وا�ستج ��اب الوزي ��ر �أي�ض� � ًا للمق�ت�رح ،وه ��ي امل ��رة الأوىل منذ ع ��ام 2003
ي�ستنج ��د االحتاد بوزير الريا�ضة حل ��ل م�شكلة داخل منظومته ،بعدما كان
جم� � ّرد الإ�ش ��ارة اىل ال ��وزارة يعني ّ
تدخ�ل ً�ا �صارخ ًا يف م�ؤ�س�س ��ة م�ستقلة،
م�ساع من هذا النوع.
أي
�
أد
�
لو
الفيفا
و�سرعان ما يهدّد االحتاد مبفاحتة
ٍ
ولك ��ن  ..ف�شلت حماوالت الوزير ريا�ض يف زحزحة الكابنت عدنان درجال
و�أع�ض ��اء احتاد الكرة ع ��ن قناعتيهما امل�شروعتني ،وت � َ
�رك احلرية لدرجال
ً
ملوا�صلة فتح ملفات جديدة ال تهدّد االحتاد باال�ستقالة االجبارية الحقا ،بل
بدخول بع�ض الأع�ضاء ال�سجن بتهمة التزوير يف النظام الأ�سا�س مبوجب
وثائ ��ق يحتفظ بها وملّح عنه ��ا يف م�ؤمتره ال�صحفي بن ��ادي ال�صيد وكذلك
يف املقابل ��ة اخلا�صة واملهمة م ��ع الزميل ح�سن عيال مدير قن ��اة الريا�ضية
العراقية� ..إذن ما احلل؟
كن ��ت ق ��د �س� ُ
ألت نائب رئي�س احت ��اد الكرة امل�ستقيل �ش ��رار حيدر يف مقابلة
ن�شرته ��ا امل ��دى ي ��وم التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن �أيل ��ول اجل ��اري ،بخ�صو� ��ص ما
زعم ��ه درج ��ال عن وج ��ود �شبهة تالع ��ب يف النظ ��ام الأ�سا�س الحت ��اد كرة
الق ��دم ،ف�أجاب (ك ��وين ع�ضو هيئة عام ��ة يف االحتاد ،ت�س ّلم ��ت عرب الربيد
االلك�ت�روين ن�سخة من النظ ��ام الأ�سا�س من اللجنة املعني ��ة بكتابة النظام
التي ر�أ�سها نائب رئي�س االحتاد علي جبار ،وراعتْ اللجنة توقيتات �إجناز
النظ ��ام و�إر�سال ��ه اىل جميع �أع�ض ��اء الهيئة العامة مبن فيه ��م نادي الكرخ،
ومنح ��تْ لنا وقت� � ًا معين� � ًا ملناق�شة النظ ��ام وتقدمي املقرتح ��ات ،وال علم يل
�إن كان ��ت الن�سخ ��ة املر�سل ��ة اىل االحتادين الدويل والآ�سي ��وي تختلف عن
الن�سخ ��ة املوثق ��ة لدى �أع�ضاء الهيئ ��ة العامة ،و�إذا كان ل ��دى عدنان درجال
م ��ا ي�ؤكد وجود تالع ��ب يف النظام الأ�سا�س لالحت ��اد فيمكنه �إتخاذ ما يلزم
للحف ��اظ عل ��ى �أه ��م رك ��ن م ��ن �أركان اللعبة ال ��ذي ت�ستن ��د الي ��ه ،وال بد من
املق�صر في ��ه �إن تبينّ بالفعل وجود ن�سخت�ي�ن بدافع غري نزيه وال
حما�سب ��ة ّ
م�س� ��ؤول ،وهذه خيان ��ة للأمانة) �أنته ��ت �إجابة �شرار املهم ��ة التي ا�سقطت
العمومي ��ة يف تهم ��ة التغافل �أو التع ّم ��د بتمرير نظام �أ�سا� ��س غري م�صادق
عليه لت�شكيل جلن ��ة تنفيذية غري �شرعية ،ويف احلالتني ف�إن �أ�صابع التهمة
تتجه �أو ًال للجمعية العمومية التي قدّم بع�ض �أع�ضائها كتب ًا تطالب االحتاد
ب�سح ��ب كتب �سابقة �أ ّي ��دتْ امل�صادقة على النظام وهذه خمالفة كبرية جنح
عدنان درج ��ال با�ستدراج ممثلي العمومية اىل االع�ت�راف بعدم امل�صادقة،
وبالتايل ال ميكن �أن ُي ّرب�أ فعل العمومية ب�سهولة �إ�سقاط كتاب �سابق حتت
ذريعة �إن الهيئة الإدارية �ألغته!
ومب ��ا �أن القوانني الريا�ضي ��ة ال�سابق ��ة  16و 18و� 20أو الأنظمة الأ�سا�س
الحتاد كرة القدم مل تتط ّرق لت�سا�ؤل منطقي :م َْن يح ُّل اجلمعية العممومية
لالحتاد؟ فوزي ��ر الريا�ضة د�.أحم ��د ريا�ض �أمام م�س�ؤولي ��ة كبرية يت�صدّى
به ��ا خل ��رق وا�ضح ارتكبت ��ه جمعية عمومي ��ة الكرة ويدخ ��ل يف تف�سريات
عدة مث ��ل خيانة الأمانة والالنزاهة واملراوغ ��ة وت�ضليل م�ؤ�س�سات الدولة
واالحتادي ��ن ال ��دويل والآ�سي ��وي ،وعليه نق�ت�رح حتريك دع ��وى ق�ضائية
م ��ن قبله حلل اجلمعية العمومي ��ة و�إ�سقاط �شرعية اللجن ��ة التنفيذية وفق ًا
لال�سب ��اب املوجب ��ة املدعم ��ة بوثائق ر�سمي ��ة قدمته ��ا بع�ض الأندي ��ة تدين
النظ ��ام الأ�سا�س بعدم امل�صادق ��ة ،كونه امل�س�ؤول الأول عن حماية القوانني
واللوائ ��ح الريا�ضية ،وهذا املو�ضوع �أكرب من حدود حرمان عدنان درجال
و�إبعاده عن االنتخابات.
�سبق للوزير �أن طعن ب�شرعية املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية وك�سب قرار ًا
ق�ضائي ًا ح ّل مبوجبه الأخرية برغم �أنها م�ؤ�س�سة قيادية جلميع االحتادات،
ومل يفت ��ح م�س�ؤولو الأوملبية الدولية واملجل�س الأوملبي الآ�سيوي �أفواههم
ق ��ط �أمام حنك ��ة القرار الق�ضائ ��ي العراقي و�أحرتم ��وا مربّراته ومل ي�صدر
عنهم �أي تهديد لالن�شطة الريا�ضية.
كنت قد �س� ُ
ألت نائب رئي�س اتحاد الكرة
الم�ستقيل �شرار حيدر في مقابلة ن�شرتها
المدى يوم التا�سع ع�شر من �أيلول الجاري،
بخ�صو�ص ما زعمه درجال عن وجود �شبهة
تالعب في النظام الأ�سا�س التحاد كرة
القدم ،ف�أجاب (كوني ع�ضو هيئة عامة في
االتحاد
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القوة اجلوية يواجه امليناء مبعنويات الفوز العربي
 م��ه��م��ة ان���ت���ح���اري���ة ل�����ل�����زوراء �أم�������ام ل���وك���وم���وت���ي���ف ف����ي ط�����ش��ق��ن��د
 بغداد  /حيدر مدلول
تختت ��م يف ال�ساعة ال�ساد�س ��ة م�ساء اليوم
الأحد مناف�سات اجلولة الثانية من مرحلة
الذه ��اب ل ��دوري الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م
 2020-2019ب�إقامة مب ��اراة واحدة على
مالعب العا�صمة بغداد.
وي�ستقب ��ل فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة و�صيف
حام ��ل لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از عل ��ى
ملعب ال�شعب ال ��دويل �ضيفه فريق امليناء
الب�صري يف قمة كروية �ساخنة ي�أمل منها
امل ��درب �أيوب �أودي�شو العبيه نيل انت�صار
جدي ��د ي�ؤك ��دون في ��ه املناف�سة بق ��وة على
مرك ��ز ال�صدارة يف ترتيب الفرق امل�شاركة
يف املو�س ��م الكروي احلايل يف ظل الروح
املعنوي ��ة العالية الت ��ي يتحلى بها اجلميع
ال�سيم ��ا بعد الت�أه ��ل اىل دور ثمن النهائي
من بطول ��ة ك�أ�س حممد ال�ساد� ��س للأندية
الأبط ��ال باملو�س ��م  -2020 2019عل ��ى
ح�س ��اب ال�ساملي ��ة الكويتي ال ��ذي �سيكون
بواب ��ة التق ��دم اىل الأمام �سعي� � ًا للو�صول
اىل املب ��اراة النهائي ��ة بحك ��م �أنهم ميثلون
واح ��د م ��ن �أع ��رق االندي ��ة اجلماهريي ��ة
العراقية وله اجن ��ازات كبرية على �صعيد
اخلارطة الآ�سيوية خالل املوا�سم الأخرية
اىل جانب �إنه ي�ضم يف �صفوفه عدد ًا كبري ًا
من جن ��وم املنتخب ��ات الوطني ��ة العراقية
ف�ض�ل ً�ا عل ��ى املحرتف�ي�ن االجان ��ب الذي ��ن
مت التعاق ��د معه ��م م�ؤخ ��ر ًا قب ��ل غلق فرتة
االنتقاالت ال�صيفية احلالية الذي �سيكون
بعد غد الثالثاء املوعد النهائي لها.
يف املقاب ��ل ت�أم ��ل �إدارة ن ��ادي املين ��اء
الريا�ض ��ي م ��ن فريقه ��ا الك ��روي �أن يعود
اىل حمافظ ��ة الب�ص ��رة بنتيج ��ة �إيجابي ��ة
ويتج ��اوز ال�صعوب ��ات الت ��ي مي ��ر به ��ا
خ�ل�ال الف�ت�رة احلالي ��ة يف خ ��ط الهجوم
ب�ش ��كل خا�ص بع ��د رحيل اله ��داف حممد
جب ��ار �ش ��وكان اىل فري ��ق نف ��ط الو�س ��ط
النجف ��ي وقل ��ة االن�سج ��ام ب�ي�ن الالعب�ي�ن
اجل ��دد والالعبني الذي دافع ��وا عن �ألوان
ال�سفان ��ة يف املو�س ��م املا�ض ��ي نتيجة عدم
دخولهم يف مع�سك ��ر تدريبي خارجي كما
هو احلال يف املوا�سم ال�سابقة وخو�ضهم
مباري ��ات جتريبي ��ة ودي ��ة ف�ض�ل ً�ا عل ��ى
التهديد الذي تلقاه النادي من قبل االحتاد
الآ�سيوي لك ��رة القدم بحرمان الفريق من
امل�شاركة يف الدوري يف حالة عدم ت�سديد
امل�ستحق ��ات املالية املرتتب ��ة بذمته ل�صالح
الالعب�ي�ن �صال ��ح �سدي ��ر و�أ�سام ��ة عل ��ي
وامل ��درب ناظ ��م �شاك ��ر حي ��ث مت التو�صل
معه ��م ي ��وم الرابع ع�ش ��ر من �شه ��ر �أيلول
اجلاري اىل اتفاق ودي يف ت�سديد الديون
ل�صاحلهم يف موعد �أق�صاه ال يتجاوز �شهر
كانون الثاين املقبل.
و�أ�ستطاع مهاجم فري ��ق النفط لكرة القدم
فرحان �شكور توفي ��ق �أن يدخل مو�سوعة
غيني�س لالرقام القيا�سية اخلا�صة بدوري

الكرة املمت ��از عندما �سجل هدف الفوز يف
الثاني ��ة ال�سابعة ع�ش ��رة يف مرمى حار�س
نف ��ط اجلن ��وب ع ��دي طال ��ب يف املب ��اراة
الت ��ي ج ��رت بينهم ��ا عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي
النف ��ط الريا�ض ��ي يف ح ��ي �أور ليعوّ � ��ض
اخل�سارة املفاجئة الت ��ي تع ّر�ض لها فريقه
�أمام م�ضيفه فري ��ق القا�سم الوافد اجلديد
بنتيجة (�صفر )-1باللق ��اء الذي احت�ضنه
ملع ��ب الكف ��ل الأوملبي يف حمافظ ��ة بابل،
فيم ��ا وا�صل فريق �أربيل م�سل�سل تعادالته

عندم ��ا �سق ��ط يف ف ��خ التع ��ادل الإيجاب ��ي
�أم ��ام فريق الكهرب ��اء وعاد فري ��ق النجف
لكرة القدم بثالث نقاط ثمينة عندما متكن
م ��ن التغل ��ب عل ��ى م�ضيف ��ه به ��دف نظيف
حم ��ل توقي ��ع الالعب ك ��رار عام ��ر ومتكن
فري ��ق ال�سماوة من خط ��ف نقطة غالية من
فري ��ق الك ��رخ يف املواجه ��ة املث�ي�رة التي
انته ��ت بتعادلهم ��ا ( )2-2و�ضيفه ��ا ملعب
نادي الكرخ الرتب ��وي يف العا�صمة بغداد
وتع ّر� ��ض فريق نف ��ط مي�س ��ان اىل هزمية

ثقيل ��ة �أمام فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائية
بنتيج ��ة ( )3-1وجن ��ح الالعب ��ان �سي ��ف
الدي ��ن ظاهر وفالح عب ��د الكرمي يف �إهداء
فريق الديوانية فوز غال على �ضيفه فريق
القا�سم عندما �سج ًال الهدفني يف الدقيقتني
ِ(50و ) 80من املباراة التي جمعتهما على
ملعب الإدارة املحلية يف املحافظة .
وح ��ددت جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف
احت ��اد ك ��رة الق ��دم ي ��وم االربع ��اء املقب ��ل
موع ��د ًا النطالق اجلولة الثالثة من مرحلة

الذه ��اب ل ��دوري الك ��رة املمت ��از باج ��راء
مب ��اراة واح ��دة يف ال�ساع ��ة  3:45ع�صرا
ب�ي�ن فريق الكهرب ��اء وم�ضيفه فريق زاخو
يف حمافظة دهوك يف اقليم كرد�ستان.
وت�ستكم ��ل املناف�س ��ات ب�إقام ��ة  4لق ��اءات
ي ��وم اخلمي�س املقب ��ل على مالع ��ب بغداد
واملحافظ ��ات حي ��ث ي�ضي ��ف يف ال�ساع ��ة
 3:45ع�ص ��ر ًا فري ��ق �أربي ��ل عل ��ى ملع ��ب
فران�سو حريري فريق النفط فيما �سيكون
ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف
حمافظة الب�ص ��رة م�سرح� � ًا للمواجهة بني
نف ��ط اجلن ��وب والديواني ��ة ويح ��ل فريق
ال ��زوراء �ضيف� � ًا ثقي�ل ً�ا عل ��ى فري ��ق �أمانة
بغداد وي�شهد ملعب ال�شعب الدويل مباراة
م ��ن العيار الثقيل بني ال�شرطة والكرخ يف
ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�س ��اء يف حني �سيكون
يوم اجلمعة املقبل موعد ًا الختتام اجلولة
الثالث ��ة من مرحلة الذه ��اب حيث �ستجري
في ��ه �أرب ��ع مباري ��ات االوىل جتم ��ع فريق
النجف مع �ضيفه فريق القوة اجلوية على
ملع ��ب االدارة املحلية يف حمافظة النجف
يف ح�ي�ن يلع ��ب فري ��ق امليناء عل ��ى ملعب
الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظة
الب�ص ��رة م ��ع فري ��ق احل ��دود وي�ستقب ��ل
ملعب مي�س ��ان الدويل يف مدين ��ة العمارة
ديرب ��ي اجلنوب بني نف ��ط مي�سان وجاره
ال�سماوة ويلتقي فري ��ق نفط الو�سط على
ملع ��ب كربالء الدويل مع فريق ال�صناعات
الكهربائية.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى تنتظ ��ر فريق ال ��زوراء
بط ��ل م�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��راق لك ��رة القدم
مهمة �صعبة عندما يح ��ل �ضيف ًا على فريق
لوكوموتي ��ف االوزبكي ي ��وم الرابع ع�شر
من �شهر كانون الثاين املقبل يف العا�صمة
االوزبكي ��ة ط�شقن ��د �ضم ��ن الت�صفي ��ات
التمهيدي ��ة ملنطق ��ة غ ��رب الق ��ارة امل�ؤهل ��ة
ل ��دور املجموع ��ات بالن�سخ ��ة املقبل ��ة م ��ن
بطول ��ة دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم
ال�سيم ��ا بع ��د �أن ح�ص ��ل على ن�ص ��ف مقعد
م ��ن احل�ص ��ة املخ�ص�صة للع ��راق والبالغة
مقع ��د ون�ص ��ف من قب ��ل جلن ��ة امل�سابقات
يف االحتاد الآ�سيوي لك ��رة القدم للمو�سم
.2020-2019
و�سيلع ��ب فريق الزوراء يف حالة جتاوزه
عقب ��ة فري ��ق لوكوموتي ��ف ي ��وم احل ��ادي
والع�شري ��ن من �شهر كان ��ون الثاين املقبل
م ��ع فري ��ق الع�ي�ن الإمارات ��ي عل ��ى ملعب
الأخري يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ويت�أه ��ل الفائ ��ز مبا�ش ��رة للع ��ب يف دور
املجموعات ملنطقة غ ��رب القارة يف دوري
�أبطال �آ�سيا لكرة القدم . 2020
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن فري ��ق ال ��زوراء ت ��وج
بط�ل ً�ا مل�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��راق بع ��د فوزه
على فري ��ق الكهرباء بنتيجة (�1-صفر)يف
املباراة النهائي ��ة التي جرت يوم ال�ساد�س
والع�شري ��ن من �شه ��ر مت ��وز املا�ضي على
ملعب ال�شعب الدويل .

م���ه���م���ة ق�����اري�����ة ج�����دي�����دة ل���ل�������ص���ف���ارة ال���ع���راق���ي���ة
 بغداد  /املدى
�أ�سن ��دت جلن ��ة احل ��كام يف االحت ��اد
الآ�سيوي لك ��رة القدم اىل طاقم حتكيمي
دويل عراق ��ي لإدارة مب ��اراة �إياب نهائي
لك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
ملنطق ��ة غ ��رب الق ��ارة الت ��ي �ستق ��ام يف
ال�ساع ��ة ال�سابعة م�ساء بع ��د غد الثالثاء
ب�ي�ن فريق ��ي العه ��د اللبن ��اين و�ضيف ��ه
اجلزي ��رة الأردين عل ��ى ملع ��ب املدين ��ة
الريا�ضية بالعا�صمة اللبنانية بريوت .

ويتك ��ون الطاق ��م التحكيم ��ي ال ��دويل
العراقي ال ��ذي �سيدير املب ��اراة من مهند
قا�س ��م حكم ��ا للو�س ��ط يعاون ��ه كال م ��ن
واثق مدل ��ل حكم� � ًا م�ساع ��د ًا �أو ًال وميثم
خماط حكم ًا م�ساع ��د ًا ثانيا فيما �سيكون
عل ��ي �صب ��اح ع ��داي حكم� � ًا رابع� � ًا حيث
م ��ن امل�ؤم ��ل ان يغ ��ادروا مط ��ار بغ ��داد
ال ��دويل الي ��وم الأح ��د يف رحل ��ة جوي ��ة
مبا�ش ��رة اىل مط ��ار رفي ��ق احلري ��ري
بالعا�صم ��ة اللبناني ��ة ب�ي�روت للم�شاركة
يف امل�ؤمت ��ر الفن ��ي الذي �سيعق ��د �صباح

بعد غد يف �إحدى الفنادق هناك بح�ضور
امل�ل�اك االداري لفريق ��ي العه ��د اللبناين
واجلزيرة االردين لالتفاق ب�ش�أن القائمة
النهائية املكونة من  23العب ًا والقم�صان
الر�سمية التي �سريتديها العبو وحرا�س
مرم ��ى الفريق�ي�ن خ�ل�ال املب ��اراة اىل
جانب مناق�شة العديد م ��ن الأمور الفنية
واالداري ��ة والأمنية وموع ��د فتح �أبواب
ملعب املدينة الريا�ضية للجماهري .
و�سيت ��وج الفائ ��ز باملباراة بط�ل ً�ا ملنطقة
غ ��رب �آ�سي ��ا ببطول ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد

اال�سي ��وي لك ��رة الق ��دم  2019حي ��ث
�سيلتق ��ي ي ��وم الث ��اين من �شه ��ر ت�شرين
الث ��اين املقبل م ��ع الفائز م ��ن فريقي 25
ني�س ��ان الك ��وري ال�شم ��ايل وهانوي تي
تي الفيتنامي .
وم ��ن جهة �أخرى �سيق ��ود احلكم الدويل
االماراتي عمار علي جمعة اجلنيني اىل
جان ��ب مواطنيه �أحمد الرا�شدي وجا�سم
العل ��ي وعم ��ر العل ��ي مب ��اراة منتخبن ��ا
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم و�ضيف ��ه منتخ ��ب
هون ��غ كونغ الت ��ي �ستج ��ري يف ال�ساعة

ال�سابع ��ة م�س ��اء ي ��وم العا�ش ��ر م ��ن �شهر
ت�شري ��ن الأول املقب ��ل عل ��ى ملع ��ب جذع
النخل ��ة باملدينة الريا�ضي ��ة يف حمافظة
الب�صرة �ضم ��ن مناف�سات اجلولة الثالثة
م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب بال ��دور الث ��اين
للت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لنهائيات
ك�أ� ��س الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022بقط ��ر
وك�أ� ��س الأمم الآ�سيوي ��ة الثامن ��ة ع�شرة
لك ��رة الق ��دم بال�ص�ي�ن  2023حل�س ��اب
املجموعة الثالثة التي ت�ضم اىل جانبهما
منتخبات �إيران وكمبوديا والبحرين .

تبريرات �إهمال الأولمبي ثمنها ٌ
باهظ في الت�صفيات
حممد العبيدي

امام المسؤول

ينتظر املنتخب الأوملبي لكرة القدم
انطالقت ��ه املرتقب ��ة يف مناف�س ��ات
بطول ��ة �آ�سي ��ا امل�ؤهل ��ة اىل �أوملبياد
طوكي ��و  2020يف �أعق ��اب نتائ ��ج
القرع ��ة الت ��ي ا�سف ��رت ع ��ن تواجد
منتخبن ��ا يف املجموع ��ة الأوىل اىل
جان ��ب كل م ��ن منتخب ��ات تايالند "
امل�ضيف " و�أ�سرتاليا والبحرين .
مهم ��ة الأوملب ��ي بقي ��ادة جه ��از فني
وطن ��ي على درجة عالية من الكفاءة
بقي ��ادة عب ��د الغن ��ي �شه ��د وحي ��در
جنم وعبا�س عبي ��د و�سردار حممد
وعب ��د الك ��رمي ناع ��م بحاج ��ة اىل
وقفة جادة م ��ن قبل اجلهات املعنية
كافة لت�سخري كاف ��ة االمكانات بغية
ت�سهيل مهم ��ة املنتخ ��ب وتذليل �أي
عقب ��ات مهم ��ا كان نوعه ��ا �سعي ًا اىل
حتقيق �إجناز الت�أهل اىل االوملبياد
على غرار امل�ستوى الالفت والنتائج
الت ��ي حققه ��ا املنتخ ��ب الأوملبي يف

اوملبياد ريو عام  2016عندما تعادل
م ��ع �أ�صح ��اب الأر� ��ض يف مب ��اراة
تاريخي ��ة �ش ��ارك به ��ا النج ��م نيمار
ورفاق ��ه ،وقبلها الت�أه ��ل التاريخي
للأوملبي يف �أثينا عام . 2004
اجلهاز الفني احلايل لالوملبي �سبق
�أن حقق نتائ ��ج ملمو�سة على �أر�ض
الواق ��ع  ..تل ��ك النتائ ��ج ت�ستح ��ق
الإ�ش ��ادة والتقدي ��ر والتذكري وكان
�آخرها ت�ألق الفري ��ق يف الت�صفيات
الت ��ي ج ��رت يف �إي ��ران حمقق� � ًا
املرك ��ز الأول عل ��ى ح�س ��اب �إي ��ران
وتركمان�ستان واليمن .
�أهمي ��ة التح�ض�ي�ر وتوف�ي�ر املن ��اخ
املالئم للفري ��ق ينبغي �أن يكون من
�أولوي ��ات االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة
الق ��دم يف الوق ��ت الراه ��ن و�أي�ض� � ًا
ال غن ��ى ع ��ن الدع ��م احلكومي عرب
وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة و�أي
جه ��ة ممكن لها امل�شاركة يف ت�سهيل
مهمة املنتخب الأوملبي التي ال تقبل
�ررات حتول دون
�أي �أع ��ذار �أو م�ب ّ

لإجناح �أي مهمة وطنية ترتقي اىل
�أهمي ��ة الت�أه ��ل اىل دورة الألع ��اب
الأوملبي ��ة الت ��ي متث ��ل التظاه ��رة
الريا�ضي ��ة والكروي ��ة الأه ��م بع ��د
ك�أ�س العامل.
ت�أه ��ل املنتخ ��ب الأوملب ��ي اىل
النهائي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�ؤهل ��ة
لأوملبي ��اد طوكي ��و � 2020أث ��ر
ت�ص� �دّره جمموعت ��ه والت ��ي �ض ّمت
كال م ��ن �إي ��ران امل�ضي ��ف واليم ��ن
وتركمان�ست ��ان ت�ستح ��ق الإ�ش ��ارة
له ��ا والتوق ��ف عنده ��ا لأك�ث�ر م ��ن
�سبب ومنها ،الكل يتذ ّكر كيف غادر
الفري ��ق اىل طهران بال دع ��م بعيد ًا
ع ��ن االهتم ��ام ،ومباريات ��ه مل تنقل
تلفازي ًا و�إعالمي ًا حيث كان التعتيم
مرافق ًا لرحلة الأوملبي الذي قهر كل
حلقات الإهمال لينال بطاقة الت�أهل
بج ��دارة مت�ص� �دّر ًا ملجموعت ��ه على
ح�ساب البلد امل�ض ّيف للت�صفيات.
�إقام ��ة مع�سك ��ر تدريب ��ي �أو مباراة مالع ��ب تدري ��ب الئقة و�ص ��و ًال اىل �أي جه ��د وطن ��ي خمل� ��ص ال ب ��د �أن
ودي ��ة مب�ست ��وى ع ��ال �أو تهيئ ��ة كافة االحتياجات الواجب توافرها يح�ص ��د النج ��اح طامل ��ا تتواج ��د

طاق ��ات واع ��دة ن�ستب�ش ��ر بها خري ًا
ون�سع ��ى �إن �شاء الله كل من موقعه
لتقدمي ما ميكن م ��ن دعم وم�ساندة
لتحقيق االجن ��از باجلهد واملثابرة
والعطاء.
م ��ن ال�سه ��ل عل ��ى �أي �شخ� ��ص كان
يف احت ��اد الك ��رة �أو يف م ��كان �آخر
مبوقع امل�س�ؤولي ��ة اختالق الأعذار
وتهيئ ��ة التربيري ��ات والإن ��زواء
يف خان ��ة العج ��ز والفق ��ر الإداري
والأمثل ��ة عديدة وكث�ي�رة ملثل هذه
احلاالت التي �أ�ضاعت على الريا�ضة
العراقي ��ة عموم� � ًا وك ��رة الق ��دم
خ�صو�ص� � ًا ال�شيء الكثري من فر�ص
الت�أل ��ق والإب ��داع و�سيك ��ون الثمن
باهظ ًا يف جمموعة الأوملبي.
حتقي ��ق النج ��اح والو�ص ��ول اىل
مقوم ��ات
الإجن ��از بحاج ��ة اىل ّ
و�ش ��روط ورج ��ال يتح� �دّون
امل�ستحي ��ل م ��ن �أج ��ل بل ��وغ املج ��د
والرفعة ودخول التاريخ يف نهاية
ِ
املطاف

تغريدة
�إعالم عاطفي ،مييل حيث كانت م�صلحته ،وهو
ا�سا�س �أي �أزمة مت ّر بها الريا�ضة دون �أن يفلح
يف �إخماد نريانها ،بل ي�سهم يف زيادتها ،هذه
بع�ض مقتطفات تكاد تكون قوا�سم م�شرتكة
من اجلمهور يف نقده للإعالميني الريا�ضيني
ال�سيما يف املرحلة الراهنة ،وللأ�سف هناك من
ي�سعى بالفعل لت�أكيد �صدق انطباع اجلمهور،
وباتت لغته ور�ؤيته تفقده توازنه يف الطرح يف
مواالته ومعار�ضته لهذا الطرف �أو ذاك يف �أزمات
تكاد تكون متوالية مُت َتحن فيها �إرادة الإعالمي
احلقيقي ،وللأ�سف مل يزل البع�ض يحر�ص على
ت�أمني م�صاحله ال�شخ�صية على ح�ساب مهنيته،
وال يخجل من املجاهرة يف دفاعه عن الباطل برغم
�أن احلق بائن ،ه�ؤالء وظفوا مهنتهم كمدافعني
�أكرث من دفاع املوظف نف�سه يف احتاده ولي�س من
حقهم ادعاء احلياد النزيه يف حتليل الأزمات !
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رياضة

دورة ودية �سدا�سية تنتظر كتيبة �شهد في دبي ت�أهب ًا لك�أ�س �آ�سيا

ال�ساد�س والتا�سع من �شهر ايلول اجلاري
بالعا�صمة البحرينية املنامة.
وب ��ات م ��ن ال�ض ��روري ان جتتم ��ع وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة مع اللجن ��ة االوملبية
الوطني ��ة العراقية واحتاد ك ��رة القدم من
االتف ��اق فيما بينهم ��ا على و�ض ��ع برنامج
فن ��ي متكامل ير�سم خريطة اعداد املنتخب
االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم م ��ن حتقي ��ق �آم ��ال
اجلماهري العراقية بالتواجد من جديد يف
م�سابقة كرة القدم بدورة االلعاب االوملبية
ال�صيفية التي �ستجري بالعا�صمة اليابانية
طوكي ��و خالل الفرتة م ��ن التا�سع من �شهر
مت ��وز ولغاية الرابع م ��ن �شهر �آب 2020
م ��ن خ�ل�ال خط ��ف اح ��دى تذاك ��ر العبور
الثالثة املخ�ص�ص ��ة للقارة من بطولة ك�أ�س

مواجهة مثيرة بين مان�ش�ستر
يونايتد و�أر�سنال
 بغداد  /املدى
ي�صط ��دم فريق مان�ش�س�ت�ر يونايتد
لك ��رة الق ��دم بج ��اره الل ��دود فريق
ار�سن ��ال يف املواجه ��ة املثرية التي
جتمعهم ��ا غ ��دا الأثنني عل ��ى ملعب
�أولد تراف ��ورد يف مدينة مان�ش�سرت
يف ختام اجلولة ال�سابعة من مرحلة
الذه ��اب لل ��دوري االنكليزي املمتاز
لكرة القدم باملو�س ��م 2020-2019
يف اطار ال�ص ��راع املبكر بني الفرق
الكبرية عل ��ى فر�صة احتالل املراكز
امل�ؤهل ��ة لدوري �أبطال اوروبا لكرة
القدم.
ويحتل فريق ار�سنال املركز الرابع
يف ترتي ��ب الف ��رق امل�شارك ��ة يف
ال ��دوري االنكلي ��زي املمت ��از لك ��رة
الق ��دم بر�صي ��د  11نقط ��ة فيما حل
فري ��ق مان�ش�سرتيونايتد يف املركز
الثامن بر�صيد  8نقاط.
وين�ش ��د (املدفعجي ��ة) اىل موا�صلة
�سك ��ة االنت�ص ��ارات الت ��ي حققوه ��ا
يف اجلولت�ي�ن اخلام�سة وال�ساد�سة
على فري ��ق �أ�ستون في�ل�ا وتوتنهام
فور�ست يف ظل اال�صرار والعزمية
الت ��ي يتحلى بها العب ��وه منذ بداية
املو�سم م ��ن اجل موا�صل ��ة مالحقة
ف ��رق ليفرب ��ول ومان�ش�س�ت�ر �سيتي
ولي�س�ت�ر �سيتي التي حتت ��ل مراكز
ال�ص ��دارة الثالث ��ة االوىل باملو�س ��م

 حممد حمدي

فل�سفة لجنة القرار140

 بغداد  /املدى
يع ��ول املالك التدريب ��ي للمنتخب االوملبي
لك ��رة القدم على امل�شارك ��ة يف دورة دولية
ينظمه ��ا االحت ��اد االمارات ��ي لك ��رة الق ��دم
خ�ل�ال �شهر ت�شرين الث ��اين يف مدينة دبي
اىل جان ��ب  5منتخب ��ات �آ�سيوية يف اطار
التح�ض�ي�رات النهائي ��ة قب ��ل الدخ ��ول يف
مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا حتت 23
عاما  2020التي �ستقام للفرتة من الثامن
ولغاية ال�ساد�س والع�شرين من �شهر كانون
الث ��اين املقب ��ل يف العا�صم ��ة التايالندي ��ة
بانك ��وك وال�سيم ��ا بعد ان اوقعت ��ه القرعة
يف املجموع ��ة االوىل اىل جانب منتخبات
البحرين و�أ�سرتاليا وتايالند.
و�ستك ��ون دورة دب ��ي الدولي ��ة للمنتخ ��ب
االوملب ��ي لكرة القدم تعوي�ضية عن بطولة
تايالن ��د التي مت غ� ��ض النظر عن امل�شاركة
فيها نظرا لوقوعهم ��ا يف جمموعة واحدة
يف النهائيات الآ�سيوي ��ة وكذلك احلال مع
املب ��اراة الدولي ��ة التي كان م ��ن امل�ؤمل ان
جتري مع املنتخ ��ب اال�سرتايل لكرة القدم
ي ��وم الراب ��ع ع�شر من �شه ��ر ت�شرين االول
املقب ��ل بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة حيث
م ��ن امل�ؤم ��ل ان ي�ستفي ��د منها امل ��درب عبد
الغن ��ي �شه ��د كث�ي�را وذلك لك ��ون الالعبني
املحرتف�ي�ن �سيتواج ��دون فيه ��ا اىل جانب
زمالئه ��م املحلي�ي�ن الن البطول ��ة �ستق ��ام
خالل ايام الفيف ��ا دي ل�شهر ت�شرين الثاين
املقبل التي ت�سمح على �ضوئها االندية يف
الدوريات االوروبية والعربية والآ�سيوية
واالفريقي ��ة بال�سماح له ��م باالن�ضمام اىل
�صف ��وف منتخباتهم للعب معه ��ا مباريات
ر�سمي ��ة او مباريات ودي ��ة دولية وخا�صة
يعتربون من ابرز االوراق الرابحة لليوث
الرافدي ��ن بحك ��م انه ��م مت ��ت جتربتهم يف
وديت ��ي البحري ��ن اللت ��ان اقيمت ��ا يوم ��ي

كلمة صدق

الك ��روي احل ��ايل فيم ��ا يتطل ��ع
(ال�شياط�ي�ن احلم ��ر) اىل جت ��اوز
نح� ��س النتائ ��ج املتوا�ضع ��ة الت ��ي
حققوها خالل الفرتة االخرية حيث
مل ي�ستطيع ��وا حتقي ��ق االنت�ص ��ار
�س ��وى يف مباراة واح ��دة من ا�صل
خم� ��س مباري ��ات متتالي ��ة لعبوه ��ا
يف اجل ��والت اخلم�س ��ة املا�ضي ��ة
ب�شكل ر�شح ��ت ال�صحف االنكليزية
الريا�ضي ��ة الفرن�سي ار�س ��ن فينغر
لت ��وىل تدري ��ب الفري ��ق ب ��دال م ��ن
الرنويج ��ي �أويل جونار �سول�شاير
الذي يعي�ش ا�س ��و�أ ايامه التدريبية
منذ تولي ��ه رئا�سة امل�ل�اك التدريبي
بن ��اء عل ��ى ا�ست�ش ��ارة م ��ن امل ��درب
اخلب�ي�ر فريغ�س ��ون حي ��ث يع ��اين
الفري ��ق م ��ن ازمة حقيقي ��ة يف خط
الهج ��وم وع ��دم وجود قائ ��د ناجح
اىل جان ��ب �ضع ��ف خ ��ط الو�س ��ط
بالرغم من تواج ��د الفرن�سي بوغبا
في ��ه حي ��ث يرغ ��ب يف الرحي ��ل اىل
الدوري اال�سباين لكرة القدم خالل
ف�ت�رة االنتق ��االت ال�شتوي ��ة املقب ��ل
للعب يف �صفوف فريق ريال مدريد
�أم�ل�ا يف حتقي ��ق االلق ��اب املحلي ��ة
والقاري ��ة ورغب ��ة مواطن ��ه زي ��ن
الدين زي ��دان يف �ضم ��ه اىل كتيبته
ب�أ�س ��رع وق ��ت ممكن ل�س ��د الثغرات
ومعاجلة اخللل الوا�ضح يف منطقة
العمليات.

�آ�سي ��ا لكرة الق ��دم حتت  23عام ��ا كما هو
احل ��ال الذي ح ��دث يف بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا
حت ��ت  23عام ��ا  2016ال ��ذي متكن فيها
تالميذ عب ��د الغني �شهد من االنتقال برفقة
كوري ��ا اجلنوبي ��ة والياب ��ان اىل دورة
االلعاب االوملبي ��ة ال�صيفية التي جرت يف
مدينة ريو دي جانريو الربازيلية.
وت�سلم احت ��اد كرة القدم ج ��دول مباريات
ال ��دور االول م ��ن بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا لكرة
الق ��دم حت ��ت  23عام ��ا حي ��ث �سيلع ��ب
منتخبن ��ا االوملبي لك ��رة القدم امام نظريه
املنتخب اال�سرتايل لكرة القدم يوم الثامن
م ��ن �شهر كانون الثاين  2020على ملعب
تاما�س ��ات مبدينة براثو مثاي التايالندية
�ضمن اجلول ��ة االوىل حل�س ��اب املجموعة

االوىل ويخو� ��ض مبارات ��ه الثاني ��ة ام ��ام
املنتخب البحريني لكرة القدم على امللعب
ذاته يوم احلادي ع�شر من ال�شهر ذاته فيما
�سيختت ��م منتخبن ��ا االوملب ��ي م�شواره يف
الدورة االول مبالقاة املنتخب التايالندي
ي ��وم الراب ��ع ع�شر م ��ن ال�شه ��ر نف�سه على
ملع ��ب راجامانغ ��اال بالعا�صم ��ة بانك ��وك
ويف حالة ت�صدره املجموعة فانه �سيلتقي
مع و�صيف املجموع ��ة الثانية التي تت�ألف
من منتخب ��ات الياب ��ان وال�سعودية وقطر
و�سوري ��ا فيما اذا حل و�صيف ��ا للمجموعة
االوىل فان ��ه �سيلع ��ب م ��ع بط ��ل املجموعة
الثاني ��ة حيث حدد االحتاد الآ�سيوي لكرة
الق ��دم يوم ��ي الثامن ع�ش ��ر والتا�سع ع�شر
م ��ن �شه ��ر كانون الث ��اين لإقام ��ة مباريات

دور ربع النهائي ويوم الثاين والع�شرين
ملبارات ��ي ن�ص ��ف النهائي وي ��وم اخلام�س
والع�شرين ملباراة حتديد املركزين الثالث
والراب ��ع و�ستجري املب ��اراة النهائية يوم
ال�ساد� ��س والع�شري ��ن للك�شف ع ��ن البطل
وو�صيفه حيث �ستت�أهل املنتخبات الثالثة
االوىل اىل م�سابق ��ة ك ��رة الق ��دم باوملبياد
طوكيو.
اجلدي ��ر بالذكر ان املنتخ ��ب االوملبي لكرة
القدم ت�أه ��ل اىل النهائي ��ات الآ�سيوية بعد
ت�صدره ترتيب املجموع ��ة الثالثة بر�صيد
 7نقاط يف الت�صفيات االولية التي جرت
بالعا�صم ��ة االيرانية طه ��ران خالل الفرتة
من الع�شرين ولغاية الرابع والع�شرين من
�شهر �آذار املا�ضي.

الإ�صابة تبعد كرارجا�سم عن عرين الأ�سود
 بغداد  /املدى

�أج� � � �ب� � ��رت
اال�� � �ص�� ��اب�� ��ة
ال��ت��ي ت�ع��ر���ض
لها �صانع العاب
ف ��ري ��ق ال �� �ش��رط��ة
ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم ك ��رار
ج��ا���س��م يف ال �ع �� �ض �ل��ة
ال �� �ض��ام��ة يف امل� �ب ��اراة ال�ت��ي
ف ��ري� �ق ��ه �أم � ��ام
ج � �م � �ع� ��ت

فريق الكويت الكويتي �ضمن اياب دور
 32لبطولة ك�أ�س حممد ال�ساد�س لالندية
االب�ط��ال باملو�سم  2020-2019اىل
ان يكون خ��ارج القائمة النهائية التي
��س�ي�خ�ت��اره��ا ال���س�ل��وف�ي�ن��ي �سريت�شكو
كاتانيت�ش م��درب منتخبنا الوطني
ل�ك��رة ال �ق��دم خ�لال االي ��ام القليلة
املقبلة حت�ضريا ملالقاة منتخبي
هونغ كونغ وكمبوديا يومي
ال �ع��ا� �ش��ر واخل��ام ����س ع�شر
م��ن ��ش�ه��ر ت���ش��ري��ن االول
املقبل �ضمن اجلولتني
الثالثة والرابعة من
الت�صفياتالآ�سيوية
امل�شرتكة لنهائيات
ك��أ���س ال�ع��امل لكرة
ال � � �ق� � ��دم 2022
بقطر ونهائيات ك�أ�س
�آ�سيا لكرة القدم  2023بال�صني.
و�أظه ��رت الفحو�ص ��ات الطبي ��ة التي
خ�ضع اليه ��ا كرار جا�س ��م انه يحتاج
اىل مرحل ��ة م ��ن الع�ل�اج الت�أهيل ��ي
ي�ص ��ل اىل �أربع ��ة �أ�سابي ��ع م ��ن
اج ��ل الع ��ودة اىل ممار�س ��ة
الك ��رة وم�شارك ��ة زمالئ ��ه يف
الوح ��دات التدريبي ��ة الت ��ي
يحت�ضنه ��ا ملع ��ب ال�ب�رج
يف كلي ��ة الرتبي ��ة البدنية
والعل ��وم الريا�ضي ��ة
با جلا د ر ي ��ة
ا�ستع ��دادا
للمباريات
ا ملقبل ��ة

ب ��دوري الكرة املمت ��از الت ��ي ي�سعى فيها
القيث ��ارة اخل�ض ��راء اىل احلف ��اظ بق ��وة
عل ��ى اللق ��ب ال ��ذي اح ��رزه يف املو�س ��م
املا�ض ��ي اىل جان ��ب املناف�س ��ة بقوة على
حتقي ��ق مركز متقدم يف الن�سخة احلالية
من البطولة العربية التي و�صل فيها اىل
دور ثم ��ن النهائ ��ي وكذل ��ك الدف ��اع بقوة
ع ��ن �سمع ��ة الك ��رة العراقي ��ة يف بطول ��ة
دوري ابط ��ال �آ�سيا لك ��رة القدم من خالل
م�شاركت ��ه يف دور املجموع ��ات ملنطق ��ة
غرب القارة.
واخت ��ار كاتانيت� ��ش ك ��رار جا�س ��م �ضمن
القائم ��ة االولي ��ة املكون ��ة م ��ن  50العبا
ملبارات ��ي هون ��غ كون ��غ وكمبودي ��ا يف
ت�صفي ��ات املوندي ��ال وك�أ� ��س �آ�سي ��ا بع ��د
امل�ست ��وى الرفي ��ع الذي قدم ��ه يف مباراة
ال�شرط ��ة وال ��زوراء الت ��ي ج ��رت ي ��وم
الرابع ع�شر من �شهر ايلول اجلاري على
ملع ��ب الكوت االوملبي وكان له دور فعال
يف التتويج بلقب ك�أ�س ال�سوبر العراقي
للمو�س ��م  2020-2019بحكم اخلربة
الطويلة التي يتمتع بها من خالل متثيله
لأ�س ��ود الرافدي ��ن وحتقيق ��ه اجن ��ازات
يقف يف مقدمتها ني ��ل ك�أ�س بطولة ك�أ�س
الأمم الآ�سيوي ��ة لك ��رة القدم  2007اىل
جانب ق�ضائ ��ه فرتة كبرية يف االحرتاف
اخلارج ��ي يف الدوري ��ات اخلليجي ��ة
والآ�سيوية.
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان الالعب ك ��رار جا�سم
يلع ��ب يف �صف ��وف فريق ال�شرط ��ة لكرة
القدم للعام الثاين على التوايل قادما من
�صفوف فريق نفط عبادان االيراين لكرة
القدم.

من املمكن اعتبار ت�شريع القانون رقم (  )96ل�سنة  1987الذي �ألغيت
مبوجب ��ه وزارة ال�شباب والريا�ضة ومت حتويل موجوداتها اىل عهدة
اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية ب�أنه ّ
الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري
و� ّأ�س�س ��ت حلالة الت�ض ��اد والتناق� ��ض يف عدم فه ��م الأدوار واختالفها
بني الأوملبي ��ة وال�شباب ،ه ��ذا االختالف الذي مازال ��ت ريا�ضتنا تدفع
ثمن ��ه رغم ًا عنها ب�سبب �سوء فه ��م الأدوار والفل�سفة والإدارات التي ال
تت�شابه بني الطرفني و�إن كان العنوان لهما ب�صبغة ريا�ضية.
نعتق ��د انها مفهوم ��ة للمتتبّع لكرثة ما �أثري من خالف ��ات منذ ذلك العهد
جت�س ��د فيها عُقم �إدارة امللف
و�ص ��و ًال اىل جلنة القرار رقم  140التي ّ
الأوملبي بالطريقة الوزاري ��ة و�إن قيل �أن الوزارة جم ّرد جهة حكومية
قطاعي ��ة �أنيطت بها م�س�ؤولية ت�سيري �أمور االحتادات بعد �إيقاف عمل
اللجنة الأوملبية خلروقاتها االنتخابية.
ولكي نك ��ون يف �صلب املو�ض ��وع وما يعني الريا�ضي�ي�ن واالحتادات
واجلمهور مع ًا ،ف�إن عق ��دة الروتني الذي تعتمده الإدارة للجنة القرار
يف تف�س�ي�ر مفردات عم ��ل االحت ��ادات الريا�ضية ومناهجه ��ا ال�سنوية
الت ��ي يج ��ب �أن تقدّم مطلع �أي عام جديد ال ميك ��ن ان يتقبلها �أي احتاد
ريا�ضي من�ض � ٍ�و حتت لواء الأوملبية يخ�ضع خالله ��ا ملناق�شة من جلنة
للخ�ب�راء والإداري�ي�ن يف �آلية ال�ص ��رف املايل ال�سنوي وفق� � ًا لالن�شطة
والبط ��والت الت ��ي غالب ًا م ��ا تك ��ون متح ّركة لدى االحت ��ادات وتخ�ضع
للإلغ ��اء والت�أجيل واالخت�ص ��ار والتحويل والزي ��ادة والنق�صان ،فقد
تلغى بطولة لفئة املتقدمني وتقام بد ًال عنها بطولة للفئات العمرية وقد
حتوَّل من بغداد اىل �أربيل وهو �أمر دائم احلدوث وتتعامل معه �إدارة
االوملبي ��ة مبنتهى املرونة وت�سمح باملناقل ��ة لل�سلف املالية �أو تعوي�ض
مبلغ بطول ��ة اىل �أخرى بغية ا�ستمرار االن�شطة والفعاليات بال توقف
وذات الأم ��ر يح�صل اي�ض ًا للبطوالت اخلارجي ��ة واملع�سكرات ،وهناك
اي�ض ��ا فقرة الدع ��م اخلارجي لالحتادات الدولي ��ة والقارية التي تكون
وليدة �ساعتها احيانا بح�سب اجتهاد االحتادات وعالقات رجالها.
وما نري ��د الإ�شارة اليه �أن اخللطة العجيب ��ة يف التمويل لت�سيري عمل
احتاداتن ��ا عل ��ى هذه ال�شاكل ��ة ،وت�ستوعبها الأوملبي ��ة بخربة ودراية،
وهنا ال ندّعي ب�أنها مثالية وخالية من عمليات ف�ساد و�إف�ساد وجتاوزات
�إدارية ومالية ،ولكنها نتيجة حتمية لرتاكم �أخطاء تاريخية قدمية!
لذل ��ك ك ّله ل ��ن تنجح �أية عملي ��ة لتحديد و�إطفاء �سلف ��ة لأي احتاد ي�أتي
ب�شه ��ادات وو�ص ��والت �إطف ��اء �سل ��ف �أو تبوي ��ب ال�ص ��رف لبط ��والت
وان�شطة م�ستقبلية ،فاالحتادات جيرّ ت عملها على هذا اال�سا�س تقدير
مبالغ معينة ثم ي�أتي دور اللجنة الأوملبية الخت�صار املبلغ اىل الن�صف
�أحيان ��ا وهو م ��ا يتم توقع ��ه م�سبق ًا ،ومن ث ��م يتم �إطف ��اء ال�سلف وفق
ج ��دول وو�صوالت امل�شاركة ،فاملرونة يف العم ��ل الريا�ضي ت�ستوجب
ح�سب فل�سفة الأوملبية �أن يتم �صرف الأموال احلكومية على احتادات
مز ّكاة من هيئتها العامة ومنتخبة ر�سمي ًا ومعرتف بها دولي ًا.
هنا قد ي�س�أل البع�ض ترى هل تدار جميع الأمور الريا�ضية يف البلدان
االخرى بهذه ال�شاكلة؟ اجلواب هو كال حيث تعتمد الدول على ثوابت
را�سخ ��ة وج ��داول ح�سابية ال تقبل التالعب بو�ض ��وح و�شفافية ت�أمني
من جانب ومن اجلانب الآخر ال تخ�ضع �أبد ًا لعتمة الروتني ّ
اململ الذي
ي�سري به العمل لدينا.
ولو �أخذن ��ا مث ًال العرقلة التي ت�أثر بها منتخب كرة ال�صاالت الذي كان
من املق ّرر ل ��ه امل�شاركة يف بطولة اندوني�سيا وهو م�ضيّف من اجلانب
الأندوني�س ��ي وم ��ا كان ينق�صه ه ��و تذاك ��ر ال�سفر ف�إن جلن ��ة القرار ال
متان ��ع يف امل�شاركة ،ولكن الروتني يحكمه ��ا يف ال�صرف الذي يتطلب
وقت� � ًا مري ��ر ًا ال تنفع معه �إال ا�ستثن ��اءات الوزير رئي� ��س اللجنة العليا
وه ��ي ال حت�صل دائم ًا ،ول ��و �أن الأمر كان منوط� � ًا بالأوملبية واالحتاد
حل ّلتْ امل�شكلة بب�ساطة عرب االقرتا�ض �أو التدوير من �سلفة �أخرى.
ان م ��ا نتحدّث به هو مب ��د�أ وا�سا�س معلن ،حيث دعت جلنة تنفيذ قرار
جمل� ��س ال ��وزراء املرق ��م  140ل�سن ��ة  ،2019االحت ��ادات الريا�ضية
كاف ��ة لتهيئة وتقدمي مناهجها ال�سنوي ��ة تف�صيلي ًا ،وذلك بعد �أن �صادق
رئي�س الوزراء على الآليات وال�ضوابط اخلا�صة بتوزيع املنحة املالية
املخ�ص�ص ��ة للجن ��ة الأوملبية الوطني ��ة العراقية ل�سن ��ة � ،2019ضمن
املوازنة االحتادية.
وبح�سب بيان لوزارة ال�شب ��اب والريا�ضة ،ف�إنه "تنفيذ ًا للقرار امل�شار
الي ��ه� ،أكدت اللجن ��ة على �ضرورة ت�ضمني املناهج لأم ��ور عدة �أبرزها:
حتدي ��د الن�شاط  ،املدة املحددة للن�شاط من -اىل ،مكان �إقامة الن�شاط،
ع ��دد امل�شارك�ي�ن يف الن�شاط ،امليزاني ��ة التقريبية للن�ش ��اط" وهذا هو
جوه ��ر امل�شكل ��ة وعقدة العق ��د يف مطالبة االحت ��ادات بت�سوية ال�سلف
ال�سابقة والالحقة!
وما نريد الإ�شارة اليه �أن الخلطة
العجيبة في التمويل لت�سيير
عمل اتحاداتنا على هذه ال�شاكلة،
وت�ستوعبها الأولمبية بخبرة ودراية

مل�����ن�����ا������س�����ب�����ة ذك�������������رى وف������ات������ه

ن��اط��ق ه��ا���ش��م� ..صقر ب���ارز ح � ّل��ق ب��ت��اري��خ ك��رت��ن��ا اخلليجية وامل��ون��دي��ال��ي��ة

 كتب  /حممد �صادق ال�سامرائي
فق ��دت الكرة العراقية واح ��د ًا من �أملع العبي املنتخب
الوطني ال�سابق و�صانع �ألعاب ��ه املميز ال�صقر ناطق
ها�ش ��م يف � 26أيلول  2004عن عم ��ر ناهز (44عام ًا)
حي ��ث تويف يف �سلطنة عُمان عندم ��ا كان يقود نادي
م�سق ��ط �أثر تع ّر�ضه �إىل �سكتة قلبية ،وجرت مرا�سيم
الت�شييع يف مدينة الكاظمية املقد�سة بح�ضور رئي�س
واع�ضاء احتاد كرة القدم العراقي وزمالئه الالعبني
الدولي�ي�ن ال�سابق�ي�ن الذي ��ن عا�ص ��روه يف املنتخ ��ب
ون ��ادي الق ��وة اجلوي ��ة وع ��دد كب�ي�ر م ��ن م�شجع ��ي
وحمبي فنه الراقي واخالقه العالية.
وملنا�سبة ذك ��رى وفاته ،ت�سلط (امل ��دى) ال�ضوء على
رحل ��ة ناط ��ق مع الك ��رة املحلي ��ة والدولي ��ة ،فقد ولد
ع ��ام  1960يف مدين ��ة ال�ص ��در عا� ��ش فيه ��ا وترعرع
كنجم بارز حتى على م�ستوى بداياته عرب ال�ساحات
ال�شعبي ��ة ،ف ��كان ميت ��از بامله ��ارة منذ �صغ ��ره ثم قدم
الكثري مع املنتخب ��ات املدر�سية قبل �أن يبد�أ م�شواره
الطويل مع كرة القدم من خالل �أحد الأندية البغدادية
(الأمانة) عام  1978ليمثل ��ه مو�سمني متتالني ،حقق

مع ��ه جناح ًا جعل الف ��رق اجلماهريية تفكر يف �ضمه
�إليها .يف مطلع الثمانينيات انتقل �إىل �صفوف نادي
الق ��وة اجلوية �أحد اعرق الأندي ��ة املحلية وبقي معه
حت ��ى ع ��ام  ،1989وه ��ي الف�ت�رة ذاتها الت ��ي ارتدى
فيه ��ا قمي�ص املنتخب الوطني مدافع� � ًا عن �ألوانه يف

بطوالت ع ��دة ترك فيها ب�صم ��ات وا�ضحة فكان ابرز
العبي خط الو�سط بقدرات ��ه ومهارته التي عرف من
خاللها بلقب بالتيني العراق.
مث ��ل اندي ��ة االمان ��ة  1983-1980واجلي� ��ش
 1984-1983والر�شي ��د  1986-1984والط�ي�ران

(الق ��وة اجلوي ��ة)  1991-1986ون ��ادي والط�ي�ران
(اخلط ��وط) 1992-1991واجلوي ��ة 1995-1992
وف ��از بلقب الدوري العراقي مرت�ي�ن  1984مع نادي
اجلي�ش  1990نادي الطريان (القوة اجلوية).
اعتزل املرح ��وم ناطق ها�شم يف مطل ��ع الت�سعينيات

واجت ��ه �إىل عامل التدريب وقاد فريق ��ه ال�سابق القوة
اجلوية يف �أكرث م ��ن مو�سم وحقق معه نتائج طيبة،
ث ��م اح�ت�رف العم ��ل التدريب ��ي م ��ع ن ��ادي الرا�سينغ
اللبن ��اين لعام�ي�ن بعده ��ا كانت ل ��ه جترب ��ة رائع يف
ال ��دوري العُماين م ��ع نادي �صحم حي ��ث توىل مهمة
قي ��ادة الفري ��ق الأول منذ بداي ��ة عام2002حيث �أخذ
عل ��ى عاتقه �إع ��داد قاعدة عريقة يف �صف ��وف الفريق
الأول وهنا اظهر اخال�صا وتفانيا كبريين وا�ستطاع
م ��ن خ�ل�ال الأداء املتمي ��ز ان ي�ص ��ل بفري ��ق �صح ��م
�إىل املرك ��ز الراب ��ع يف �أول م�شارك ��ة ل ��ه يف دوري
اال�ضواء.
�أب ��رز ما حققه ناطق كالعب لقب بطولة ك�أ�س اخلليج
العرب ��ي ع ��ام  1984يف م�سق ��ط وا�سه ��م يف بل ��وغ
منتخ ��ب الع ��راق نهائيات ك�أ� ��س الع ��امل يف املك�سيك
ع ��ام ،1986ويذكر انه حمل �ش ��ارة الكابنت للمنتخب
الوطني عام.1990
�سج ّل ��ه يف دوري الك ��رة ممي ��ز على �صعي ��د ت�سجيل
االه ��داف ،يف مو�س ��م � 89-88سجل ناط ��ق  17هدف ًا
(ثاين ه ��دايف املو�سم) وح�صل الط�ي�ران على املركز
الثال ��ث حينه ��ا بع ��د الأول الر�شي ��د والث ��اين الطلبة

 ،مو�س ��م � 90-89سج ��ل  12ه ��دف (ث ��اين ه ��دايف
املو�سم) وح�ص ��ل نادي الطريان عل ��ى املركز الأول ،
مو�سم � 91-90سجل  17هدف ًا (ثالث هدايف املو�سم)
وح�صل حينه ��ا الطريان على املرك ��ز ال�ساد�س وجاء
بعد الزوراء �صاحب املركز الأول والزوراء والطلبة
وال�شرطة والكرخ والنفط ،مو�سم � 93-92سجل 24
هدف� � ًا (رابع ه ��دايف املو�سم) وح�ص ��ل القوة اجلوية
على املركز الثالث ،بعد نادي الطلبة الذي ح�صل على
املركز الأول ونادي الزوراء.
�أول مب ��اراة ل ��ه على م�ست ��وى ت�صفي ��ات ك�أ�س العامل
كان ��ت يف � 18آذار ع ��ام  1981ب�ي�ن الع ��راق وقط ��ر
وانته ��ت عراقي ��ة ( )0-1و�أول م�ش ��ارك ل ��ه يف ك�أ�س
الع ��امل �ض ��د الباراغواي يف الرابع م ��ن حزيران عام
 1986كما �شارك بجميع املباريات وح�صل على كارت
ا�صفر �أمام بلجيكا يف الدقيقة  65و َاجمل ب�صماته يف
ك�أ� ��س العامل متريرته ال�ساحرة التي قدمها على طبق
م ��ن ذهب للنجم الكبري احمد را�ضي الذي اودعها يف
�شباك احلار�س بفاف بع ��د ا�ستغالل الزاوية الفارغة
وهو الهدف الوحي ��د للعراق يف ك�أ�س العامل جاء يف
الدقيقة  57بعد �أن تقدمت بلجيكا بهدفني.

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

�أكملنا م�شاهدة الم�سرحية ،وعال
ت�صفيقنا للممثلين الذين انحنوا
لتحيتنا �أكثر من مرة ،ليت�سمروا
فج�أة في �أماكنهم وهم ينظرون
نحونا لمدة دقيقة تقريب ًا و�سط
حيرتنا
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م�سرح الغابة
و�س ��ط غابة ديفنرت الوا�سعة �شمايل هولندا انت�صبت خ�شبة امل�سرح
ال�صيفي الذي َق َ�ص ��د ُت ُه البارحة حل�ضور عر�ض انتظرته طوي ًال ،هنا
حيث تت�ش ��ابك الأ�ش ��جار وهي حتت�ضن امل�س ��رح املتخ�ص�ص بتقدمي
�أعمال �شك�س ��بري .ال داع ��ي للبناي ��ات الكبرية وال للم�س ��ارح املجهزة
بكل �ش ��يء كي تقدم عر�ض� � ًا عظيم� � ًا ،فمادامت هن ��اك �إرادة ومواهب
حقيقي ��ة واندفاع ال يخبو وروح تواق ��ة للجديد ،وفوق كل هذا هناك
جمه ��ور ي�أت ��ي من كل مكان مل�ش ��اهدتك ،ماذا تريد �أك�ث�ر لتبدع وتبهر
احلا�ض ��رين بفن ��ك .كان عر�ض� � ًا جمالي ًا متف ��رد ًا ع ُِر َ
�ض يف منت�ص ��ف
الليل و�س ��ط �أ�شجار الغابة وحتت �سمائها املفتوحة ،وهذا ما �أ�ضاف
للعر�ض قوة و�أ�ص ��الة و�إبداع يفوق الو�ص ��ف .ويعود ت�أ�س ��ي�س هذا
امل�س ��رح املفتوح اىل �س ��نة � ١٩٣٩أي قبل ثمانني �س ��نة ،وهو يواظب
على تقدمي م�سرحيات �شك�سبري فقط ودون توقف مهما حدث وحتت
�أية ظروف ،وهذا ما �أعطاه �شهرة ت�سربت من بني �أ�شجار الغابة لتعم
كل هولندا وتتجاوز احلدود لدول اجلوار .امل�سرحية التي �شاهدتها
البارحة كانت بعنوان (ال�صاع بال�صاع) وهي من الأعمال الكوميدية
التي كتبها �شك�سبري يف فرتة مت�أخرة ن�سبي ًا من حياته ،وتتحدث عن
ال�ش ��اب كلوديو الذي �إرتبط بعالقة حب م ��ع ماريانا التي حملت منه
طف�ل ً�ا ،فحُ ِك َم عليه باملوت جراء ذلك ،و�س ��ط حم ��اوالت �أخته الراهبة
�إيزابيال لإنقاذ حياته ،وهنا نرى �ص ��راع احلب مع الد�سائ�س ،وكيف
يتم التالعب مب�صائر النا�س ،لينال الكاذب عقابه يف النهاية.
ح�ض ��رتُ اىل املكان قبل بداية العر�ض بثالث �س ��اعات لأق�ضي بع�ض
الوق ��ت يف مطعم تطل واجهت ��ه الزجاجية على مدخل مكان العر�ض،
ومع مرور الوقت الحظتُ جميء النا�س �ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا وهم يحملون
حقائ ��ب و�أكيا�س� � ًا و�ض ��عت بداخلها بع� ��ض ال�شرا�ش ��ف والبطانيات
وكل ما يدفئهم و�س ��ط ليل الغابة ،و�أنا ب ��دوري حملتُ احلقيبة التي
و�ض ��عتُ فيها �شر�شف ًا �ص ��غري ًا مع زجاجة نبيذ لل�ضرورة و�إند�س�ستُ
و�س ��ط اجلمهور نحو مدخل امل�س ��رح ال�ص ��يفي .وبعد �أن جل�سنا يف
�أماكنن ��ا ب�إنتظار العر� ��ض ،فوجئنا باملمثلني وهم يتخذون موا�ض ��ع
معينة على امل�سرح لي�ضعوا املكياج وال�شعر امل�ستعار وتهيئة مالب�س
العر�ض وبقية الأك�س�سوارات ،ي�ساعدهم �أ�شخا�ص خمت�صني بو�ضع
املكي ��اج  ،وه ��ذه كانت �أول خطوة لك�س ��ر اجلدار بينه ��م وبيننا نحن
اجلمهور� .إنتبهتُ و�أنا �أجل�س اىل فتاة جتل�س قربي وترتدي مالب�س
تاريخي ��ة ،ثم جلتُ بب�ص ��ري لأرى الكثري من اجلمه ��ور يرتدون هذا
النوع من املالب�س ،ليت�ضح يل فيما بعد �أن ه�ؤالء ممثلني ،و�أدوارهم
يقدمونها من و�س ��ط اجلمهور .بعد �س ��اعة من بدء العر�ض كان �أحد
املمثل�ي�ن ي�س� ��أل البطلة ع ��ن القرار ال ��ذي �س ��تتخذه �أزاء حمنة �أخيها
لتجيب ��ه (ه ��ل ميكنن ��ي �أن اعطي ��ك الإجابة بعد اال�س�ت�راحة) و�س ��ط
�ض ��حك اجلمهور الذي بد�أ اال�س�ت�راحة التي ا�س ��تمرت ن�ص ��ف �ساعة
وق ��د �أخ ��رج كل �ش ��خ�ص بع� ��ض الطعام م ��ن حقيبته والح ��ت قناين
النبيذ التي �إلتمع �ش ��رابها مع ال�ض ��وء اخلافت الذي غطى اال�ش ��جار
وامتزج طعم ال�شراب مع الهواء الناعم الودود الذي تغلغل من خالل
ال�شرا�شف وانطبع على وجوه النا�س املن�شغلني ب�إقت�سام كل ذلك مع
بع�ض ��هم ،وهنا �إل َت َف ��تُّ نحو املمثلة التي جتل�س بجانبي بعد �أن �ش ��ع
وجهها ب�ض ��وء ي�شبه ملعان الذهب ،وقلت لها :لو كان بيدي لأ�شرتيتُ
لك جناحني ،كي تكتمل �ص ��ورة املالك على هذا امل�س ��رح� ،ش ��ع وجهها
�أك�ث�ر وهي ت�س ��مع هذه الكلمات و�إبت�س ��مت مبحب ��ة وامتنان لنلتقط
�صورة مع ًا قبل بدء اجلزء الثاين من امل�سرحية.
�أكملنا م�ش ��اهدة امل�س ��رحية ،وعال ت�ص ��فيقنا للممثل�ي�ن الذين انحنوا
لتحيتن ��ا �أكرث م ��ن مرة ،ليت�س ��مروا فج�أة يف �أماكنه ��م وهم ينظرون
نحون ��ا مل ��دة دقيقة تقريب ًا و�س ��ط حريتن ��ا ،ثم تقافزوا بغت ��ة وقاموا
بالرق�ص مع بع�ض و�س ��ط الت�صفيق الذي ازداد مع حيويبة الرق�ص،
لن�ش ��عر فع ًال �أن كل ذلك كان عبارة عن لعبة م�س ��رحية بارعة� ،إنتهت،
فرق�ص احلاكم واملحكوم باالعدام مع ًا ،والغانية عانقت رجل الدين،
والراهب ��ة متايل ��ت م ��ع ل� ��ص املدين ��ة ال�س ��كري وهك ��ذا واظب ��ت هذه
املجموع ��ة الرائعة على ك�س ��ر اجل ��دار الرابع -كما ي�س ��ميه بريخت-
حتـى بعد انتهاء العر�ض.
ع ��دتُ يف �س ��اعة مت�أخ ��رة اىل البيت لأ�س ��تلقي عل ��ى الأريك ��ة و�أفكر
ب�أين تركت هناك و�س ��ط ظالم الغابة م�س ��رح ًا وممثلني و�سحر �إبداع
يط ��وف ب�ي�ن الأ�ش ��جار ،فغف ��وت �أحل ��م ب�شك�س ��بري الذي م�ل��أ الغابة
بحكايات ��ه ،و�ش ��ردتُ مع ذلك املالك الذي �أ�ض ��اء املكان ب�ض ��وء روحه
وبريق ح�ضوره.
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يا�سني طه حافظ

خط�أ �أن يتوقع القارئ من الكاتب
عيادة من
مراجع
ما يتوقعه
ُ
ٍ
طبيبه � ،إنه يعرف كل �شيء عن
المو�ضوع .فالراوي عالم �أبعاد
وم�ؤرخ �أحداث،ال مقرر م�صائر،
لعلة
وكذلك من يرجو عالج ًا ٍ
من طبيب وت�سا�ؤالته عن �شتى ما
يمر به ،والطبيب مثله فيها ف�أن
تعداه فل�صحة الج�سم العامة
واليملك بعد هذا �إال نزراً من
هذا العلم و تلك الجراحة .هذا
جانب يجعل كال من الأثنين،
الروائي والطبيب ،ب�شراً �سوي ًا له
ما يعرفه وما يجهله.

لك ��ن ثمة �إيهام ًا متعمد ًا! ي�ص ��طنعه الكاتب
ليفر� ��ض ج ��و غمو� ��ض �أو �س ��رية �أو لإثارة
تطل ��ع �أو لرييح قارئة ،مبا هو غري وا�ض ��ح
�أو وراء �ستار.
لن ��ا يف الأدب احلدي ��ث من ��اذج غريب ��ة ذات
�أث ��ر غرائب ��ي على قراء ه ��ذا الأدب  .ويبدو
يل �أن وراء االيهام ��ات الت ��ي ي�ص ��نعها
الكاتب� ،سواء للت�ش ��ويق �أو لإحكام العقدة
يف الق�ص ���ص البولي�س ��ي� ،أو لإ�ض ��فاء جو
غائم �أ�س ��طوري �أو م�سحة غيبية,..وراءها
حاج ��ة تقنية حديث ��ة ،ذات انتماء خميالتي
ت�ص ��ل بالأ�س ��اطري والتقالي ��د املوروث ��ة
وق�ص ���ص الغي ��ب واملعجزات .هي لي�س ��ت
مقطوعة ال�صلة بهذه ٍانتما ًء �أو وظيفة فنية
ايحائية.
اتذكر الآن يف درا�س ��ة لـ .ت� .س �إليوت �إنه

مهرجان پـرومز اللندني

موسيقى األحد
ثائر �صالح

انتهى مهرجان بي بي �سي
پـرومز لهذا العام يوم 14
�أيلول الجاري ،بعد تقديم 85
ً
حفال مو�سيقي ًا ا�شتركت فيه
 83فرقة مو�سيقية وجوقة
غناء بم�شاركة  191قائد
فرقة وعازف ًا منفرداً خالل
فترة تقرب من �شهرين .هذا
المهرجان الذي ت�ست�ضيف
�أغلب حفالته قاعة �آلبرت
الملكية و�سط لندن هو �أكبر
مهرجان مو�سيقي �سنوي في
العالم تقدم فيه المو�سيقى
الكال�سيكية.

كان يف كل �أدب ��ه ي�ستح�ض ��ر تل ��ك الطاق ��ات
الغائبة يف الأ�ساطري والتقاليد والق�صائد،
حتى املوغل يف القدم منها� .أعماله ت�س ��عى
اىل انت ��زاع االيحائية ،وهي يف ر�أيه التي
تر�سم ذات الفرد وهي وراء تفكريه ور�ؤاه
و�إنه ��ا يف عقل الفرد بهيئ ��ة منط من �أمناط
الالوع ��ي اجلمعي .معنى هذا ال ��كالم �إننا،
و �شخو�ص الروايات واملالحم والق�صائد،
نت�ش ��ارك كلن ��ا يف احلكم ��ة الروحي ��ة
والأ�س ��اطري البعيدة نف�س ��ها� .شخ�ص ��ي ًا ،ال
ا�س ��تبعد �أن اللجوء اىل الطبيعة هو جلوء
لعامل تلك الأ�ساطري وللعامل الفطري الأول.
و�إن له ��ذا اللج ��وء �ص ��لة مبا ي ��راه �إليوت.
فهل نعزو لذل ��ك عزلة الرهبان واملت�ص ��وفة
بعي ��د ًا ع ��ن الع ��امل احلا�ض ��ر قريب� � ًا م ��ن
الع ��وامل الأ�س ��طورية الت ��ي ذكرناه ��ا؟ هذا

اليتقاط ��ع وبعده ��م �أو هروبهم م ��ن دولهم
و�س ��يئات �أزمنتهم.امل�س ��ائل مت�ص ��لة وهي
يف النتيج ��ة ت� ��ؤدي اىل ح�ص ��يلة واح ��دة
غائمة مقنع ��ة �أو منقذة�.إن ح�ش ��ود الرموز
والإ�ش ��ارات والعوامل امل�ستغلقة �أو التعايل
ع ��ن اليوميات وال ��رداءات يف جمتمعات مل
جت ��د يوتوبي ��ا وال حتقق له ��ا حلم وظلت
ت ��دور يف �أفالكه ��ا الطينية وم ��ا فوقها من
�ض ��جيج� ،...إمنا هو عي� ��ش مع تلك العوامل
الأ�س ��طورية والطاق ��ات وال ��ر�ؤى البعيدة.
املت�ص ��وفة عندن ��ا ويف الع ��امل ،ويف �أزمنة
�ش ��تى ،ظلوا ي�ستنه�ضون ،وي�ستدعون تلك
الطاقات والعوامل .و�سواء كانوا مت�صوفة
�أو رج ��ال دي ��ن وحكم ��ة �أو �ش ��عراء كب ��ار ًا
�أو مت�أمل�ي�ن ،ه ��م حمل ��ة ذل ��ك الإرث ومنهم
ي�س ��تمد الك ّتاب املحدث ��ون ،حتى يف �أحدث

الأعم ��ال الروائي ��ة ،تل ��ك االيهام ��ات الت ��ي
ت�صنع �أجواء روايتهم.
نح ��ن جند ه ��ذه يف روايات القرن التا�س ��ع
ع�ش ��ر مث ًال وجن ��ده يف الغرائبية اجلديدة
ورواي ��ات امري ��كا الالتيني ��ة وجن ��ده يف
الرواي ��ة االجنليزي ��ة احلديث ��ة ،ب ��ل هو ما
ف ��ارق تاريخ االجنلي ��ز الأدب ��ي فحتى الآن
الأبط ��ال يهيم ��ون وحت ��ى الآن يُج َن ��وّ ن
وحتى الآن يهرب ��ون لالديرة واملالجيء �أو
للمخدرات �أي للعوامل الغائمة ذات املمرات
ال�س ��رية .ه ��ي� ،أي الأ�س ��طورية وال ��ر�ؤى
تقبع خلف الالفتات ومان�ش ��يتات ال�ص ��حف
و�أخب ��ار الط�ي�ران واالنقالب ��ات و�أخب ��ار
املجاعة والت�ص ��فيات ال�سيا�سية والعقدية.
و ه ��و هذا االرتباك النا�ش ��ئ من �ص ��راع "
الأ�س ��طوري امللحم ��ي" م ��ع " الواقع ��ي"
ومن ق�س ��وة ال�ش ��روط املادية واالن�ض ��باط
�أو التقن�ي�ن الفك ��ري  .بورخ� ��س وا�ض ��ح
االنتماء لهذا يف ق�ص�صه و�أ�شعاره .و وليم
بتلر ييت�س كان يعي�ش الأ�س ��اطري والتقاليد
االيرلندي ��ة القدمي ��ة عي�ش� � ًا يومي� � ًا ومعها
دخ ��ل �س ��توكلهومل يت�س ��لم نوب ��ل! وح�ي�ن
عقب ��ت امللك ��ة ب�أن ل ��ه خلق و�س ��لوك امراء.
فلذل ��ك دالل ��ة و�إ�ش ��ارة وا�ض ��حة النتمائ ��ه
الأ�س ��طوري .وقبل �أن انتهى من كالمي يف
هذا املو�ض ��وع الوا�س ��ع ،البد م ��ن �أن �أقول
�أي�ض� � ًا �إن البوهيمي ��ة ،تب ��دو حركة انفالت
م ��ن الواق ��ع املعق ��د اجلدي ��د اىل الع ��وامل
القدمية ،اىل عوامل االن�سان الطبيعي ،بكل
حريته ومتاهته لعلهم يلحقون �أو يقرتبون
من الأ�س ��طوري ال ��ذي حتدثناعن ��ه و الذي
نعي�ش �أو ت�ش ��ارك حياتنا �أجوا�ؤه ..ويبدو
�أن امتيازن ��ا االخالقي ،و�إن املت�س ��امني منا
واملحمودة ِ�سيرَ هم ويثنى عليهم� ،إمنا ملدى
م ��ا يحملون من نبال ��ة وطهر ومن �ش ��عرية
الع ��وامل البعي ��دة وه ��و يجوبون ع�ص ��رنا
امللغوم باجلرائم وتعا�سات النا�س.

كلم ��ة پـروم ��ز الت ��ي تطل ��ق عل ��ى
املهرجان هي خمت�ص ��ر پـرو َمناد،
وهي كلمة فرن�س ��ية الأ�صل ترجع
للق ��رن ال�س ��اد�س ع�ش ��ر تعن ��ي
يتم�ش ��ى دخل ��ت اللغ ��ة الإنكليزية
ح ��وايل  1640مبعن ��ى م ��كان
للم�ش ��ي والف�س ��حة (خا�ص ��ة على
البح ��ر) .يف الق ��رن الثامن ع�ش ��ر
غدت الكلمة تطل ��ق على احلفالت
ال�ص ��يفية يف حدائ ��ق الرتفي ��ه.
وتن ��درج احلفلة الت ��ي قدمت فيها
متتابعة مو�سيقى الألعاب النارية
الت ��ي قدمه ��ا هن ��دل يف احلدائق
امللكية يف و�ستمن�سرت �سنة 1749
يف هذا ال�سياق� ،إذ كانت مهرجان
�شعبي ًا كبري ًا (لكن الطق�س مل يكن
منا�س ��ب ًا كم ��ا نعل ��م) .واكت�س ��بت
حفالت پـرو َمناد �ش ��عبية �أكرب يف
القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر مع احلفالت
املو�س ��يقية الرتفيهي ��ة اخلفيف ��ة
التي قادها القائد الفرن�س ��ي لوي
�أنتوان جولينَ وامل�ؤلف الإنكليزي
�سري �آرثر �سوليفان.
امل�ش ��روع ابتك ��ره رج ��ل الأعمال
ومتعه ��د احلف�ل�ات املو�س ��يقية
روبرت نيومان ()1926 – 1858
لتق ��دمي املو�س ��يقى الكال�س ��يكية
النوعية لأو�سع �ش ��رائح املجتمع
بكلف ��ة زهي ��دة م ��ع احلف ��اظ على

الأج ��واء غ�ي�ر الر�س ��مية الت ��ي
مي ��زت حف�ل�ات الـپــرو َمن ��اد.
فق ��د �س ��مح للحا�ض ��رين تتن ��اول
الطع ��ام وال�ش ��راب والتدخ�ي�ن
خالل الأما�س ��ي ،والأهم الوقوف
وامل�ش ��ي حيث تب ��اع اليوم 1350
تذكرة وقوف ب ��دون مقعد .ابتد�أ
�أول مهرج ��ان پـرو َمن ��اد يف 10

�آب  1895يف قاع ��ة امللك ��ة بقيادة
ه�ن�ري وود ()1944 – 1869
الذي غدا قائد الأورك�سرتا الثابت
ملهرجان پـرومز على مدى ن�ص ��ف
قرن.
ه ��ذا الإجن ��از الكب�ي�ر ال ��ذي ق ��ام
به �س�ي�ر ه�ن�ري (منح لقب �س�ي�ر
يف  )1911جع ��ل ا�س ��مه يرتب ��ط

به ��ذا املهرج ��ان الكب�ي�ر حت ��ى
يومنا ه ��ذا .اخت ��ار وود مفردات
وبرنام ��ج الأما�س ��ي املو�س ��يقية
الت ��ي تتوا�ص ��ل يومي� � ًا لثماني ��ة
�أ�س ��ابيع كل �ص ��يف ب ��كل عناي ��ة،
فقد ت�ض ��من الربنام ��ج �أعما ًال �أقل
"ثق�ل� ًا" و�أخرى "جدية" ،وع ّرف
اجلمه ��ور اللن ��دين باملو�س ��يقى

املعا�صرة التي �ألفها املو�سيقيون
الإنكلي ��ز والأوروبيون .مث ًال قدم
لبيال بارتوك حتى قبل �أن ي�شتهر
هذا امل�ؤلف املجري الكبري عاملي ًا،
قدم كذلك حركة �أداجيتو ال�شهرية
م ��ن �س ��يمفونية گــو�س ��تاف مالر
اخلام�سة مبكر ًا �س ��نة � ،1909أي
قب ��ل � 36س ��نة من العر� ��ض الأول
له ��ا يف بريطاني ��ا .بذل ��ك كان ل ��ه
الف�ض ��ل يف تعري ��ف اجلمه ��ور
اللن ��دين بالكثري من املو�س ��يقيني
الذين �أ�ص ��بحوا من كبار امل�ؤلفني
يف القرن الع�شرين.
تق ��دم يف الليل ��ة الأخ�ي�رة (وتقع
غالب� � ًا يف ال�س ��بت الث ��اين م ��ن
�أيل ��ول) �أعم ��ال خفيف ��ة ،فق ��د
ا�ش�ت�ركت �س ��وزان بوي ��ل ه ��ذا
الع ��ام ب�أغنيتها ال�ش ��هرية "حلمت
حلم ًا" التي فازت بها يف م�س ��ابقة
املوهب ��ة الربيطانية �س ��نة 2009
ف ��وز ًا مدوي� � ًا .الن�ص ��ف الث ��اين
م ��ن احلف ��ل خم�ص ���ص للم�ؤلفات
"الوطني ��ة" الإنكليزية املعروفة،
وف ��ق نف� ��س الرتتي ��ب من ��ذ �س ��نة
 1954وه ��ي مار� ��ش الفخام ��ة
واملج ��د (�أدوار �ألـگــ ��ار ،يق ��دم
من ��ذ  )1901وعم ��ل توما�س �آرن
"احكمي ي ��ا بريطانيا" وبالطبع
الن�شيد امللكي الربيطاين.

ب��ن��اة ال��ع��ال��م  ..ع��ل��ى ط���اول���ة ن����ادي ال���م���دى ل��ل��ق��راءة ب���أرب��ي��ل
هيفي املال� /أربيل
"من االختي ��ارات املميزة والقيمة التي
ب ُِحث ��ت يف الن ��ادي " به ��ذه العب ��ارة
و�ص ��ف �أغل ��ب متابع ��ي و�أع�ض ��اء نادي
امل ��دى للق ��راءة يف �أربيل الكت ��اب رقم (
 ) 95الذي اعتمد للمناق�شة يف النادي
وه ��و بعن ��وان ( بن ��اة الع ��امل ) للكات ��ب
النم�س ��اوي �ستيفان ت�س ��فايج  ,بن�سخته
الثالث ��ة عن دار امل ��دى  ,وبرتجمة حممد
جدي ��د  ,حي ��ث ق ��دم املناق�ش ��ة �أع�ض ��اء
الن ��ادي ( د.ب�س ��ام مرع ��ي � ,أ.هيفي املال
�,أ .زوراب عب ��د العزي ��ز ) ب�إدارة �ش ��يار
عفرين ��ي ,وبح�ض ��ور من ��وع لأ�ص ��دقاء
و�أع�ضاء النادي من القراء يف �أربيل
كت ��اب بن ��اة الع ��امل للعبق ��ري �س ��تيفان
ت�س ��فايج يتن ��اول ب�أ�س ��لوب �س ��ردي
وبحث ��ي مفع ��م بالنقد الأدبي والفل�س ��فة
�س ��بع �شخ�ص ��يات هام ��ة يعت�ب�رون
�أعم ��دة الفكر والأدب وه ��م (هولدرين-
ديكن ��ز-دو�ستويف�س ��كي-بلزاك
تول�ستوي�-ستندال-كالي�س ��ت ) ,ق ��دم

الدكتور ب�س ��ام مرعي مناق�ش ��ته متناو ًال
�شخ�ص ��ية دوي�ستوف�س ��كي م ��ن خ�ل�ال
حمي ��اه -عامل ��ه الإبداع ��ي -روايات ��ه
و�سمات �أبطاله�-سموه وتوحده مبر�ضه
و�أمل ��ه و�ص ��و ًال لل ��ذة ’ باال�ض ��افة اىل
�شخ�ص ��ية تول�س ��توي من خالل حوا�سه
املتيقظة-حد�س ��ه القوي-موقف ��ه م ��ن
املوت والفن ��اء-والدة �أفكاره الفل�س ��فية
فج�أة من الال�شي
وتناول ��ت الأ�س ��تاذة هيف ��ي امل�ل�ا يف
مناق�ش ��تها �شخ�ص ��ية ال�ش ��اعرالغنائي
الأمل ��اين هولدري ��ن -طفولته�-س ��نوات
درا�س ��ته-ترجمته ل�ل��أدب االغريق ��ي-
�س ��مات �ش ��عره ونظرته الإلهية املقد�س ��ة
لل�شعر�-ص ��مت الع ��امل عنه-جنون ��ه
وا�س ��تمرار �إبداعه ال�ش ��عري باال�ض ��افة
اىل تقدميه ��ا �أي�ض ��ا ل�شخ�ص ��ية الروائي
الفرن�س ��ي بلزاك:والدت ��ه وفتوت ��ه-
طموح ��ه النابلي ��وين املحموم�-س ��مات
�أبطاله-تركيزه على �سيمياء الوجود
�أم ��ا ع�ض ��و الن ��ادي �أ .زوراب عزي ��زقدم مناق�ش ��ته ح ��ول �شخ�ص ��ية الروائي
االنكلي ��زي ال�ش ��هري ت�ش ��ارلز ديكن ��ز من
خالل:الرتكي ��ز عل ��ى اجلوان ��ب املعتمة

باملجتمع�-أف ��كاره التي �أثرت يف احلياة
الواقعية-طاقته الت�ص ��ويرية و�صياغته
الدقيقة وكذلك تناول زوراب �شخ�ص ��ية
الروائي الفرن�سي �ستندال:حبه الرتداء
الأقنعة وتغيري الأ�سماء-التحليل احلاد
لنف�سية �شخ�صياته�-أهم �أعماله
مما ال�شك فيه �أن �شخ�صيتا دو�ستويف�سكي
وتول�ستوي اللتان عر�ضهما �ستيفان يف
هذا الكتاب عل ��ى نحو خمتلف قد حظيا
مب�س ��احة او�س ��ع �ض ��من ه ��ذه املناق�ش ��ة

واهتم ��ام �أكرب م ��ن قبل احل�ض ��ور وهو
املو�ضوع الذي تو�سع فيه اي�ضا �ستيفان
يف الكت ��اب متن ��اوال كل جوان ��ب هاتني
ال�شخ�ص ��يتني ال�س ��يما حياتهما و�أدبهما
 ,ويف عر�ضه ل�شخ�ص ��ية دي�ستويف�سكي
يقول الدكتور ب�س ��ام مرع ��ي املطلع على
االدب الرو�س ��ي ول ��ه ترجم ��ات �ش ��عريه
ع ��ن اللغ ��ة الرو�س ��ية � :إن احلدي ��ث عن
عامل د�ستويف�سكي النادر  ،والغو�ص يف
عامله الداخلي من وجهة نظر �س ��تيفان ال

�ش ��ك يخ�ص عاملنا الداخلي اخلا�ص بنا ،
وبه ��ذا املعنى فهو يخ� ��ص الأدب العاملي
ككل والإن�س ��اين ب�شكل عام ولذا فهو من
بناة العامل الأدبي وي�ش ��كل لبنة �أ�سا�سية
يف البن ��اء الأدبي الإن�س ��اين� ,إنه يعطي
ر�س ��الة �أبدية  ،ب�أن روح الأن�س ��ان عليها
�أن تتمرد ،وعليها �أن تبحث عن �أحالمها ،
وحتلق يف ف�ضاءاتها الإن�سانية املجردة
 ،من املعاناة وامل�آ�سي والظلم والإذالل ،
يف مواجهة ال�س ��لطة �أية �سلطة مبتغاها

ذل ��ك الإن�س ��ان الذي ل ��ن يقبل ب�أي �ش ��كل
من الأ�ش ��كال � ،إىل �أن يتحول اىل �ش ��يء
فاقد للكرامة الأن�س ��انية ,ثنائية التفكري
ل ��دى د�ستويف�س ��كي ه ��ي حال ��ة �إبداعية
ن ��ادرة  ،حي ��ث يحل ��ق د�ستويف�س ��كي
دائم ًا يف ف�ض ��اءات �ص ��وفية عذرية غري
ملوث ��ة �أبدية خالدة حيث الأ�ص ��ل النقي
واجلذور املمتدة يف املعاين الأن�س ��انية
النبيلة حي ��ث الأخ ��وة احلقيقية وحيث
متتلكك الرهبة يف الأقرتاب منها  ,كذلك

ا�س ��تفا�ض فيم ��ا بع ��د الدكتورب�س ��ام يف
احلديث ع ��ن القام ��ة الرو�س ��ية الأخرى
تول�س ��توي ال ��ذي ينفرد بعامل ��ه اخلا�ص
املختلف عن دي�ستويف�سكي والذي عا�ش
حي ��اة مرفهة نظري ًا لكنه ��ا حملت الكثري
م ��ن العم ��ق يف �س ��يكولوجيا االن�س ��ان
عرب�أعمال ��ه ال�ض ��خمة الت ��ي الهمت حتى
علماء النف�س يف االهتمام والبحث ,ومن
ثم ج ��رى تن ��اول ال�شخ�ص ��يات الأخرى
املذك ��ورة يف الكتاب تباع ًا كل �شخ�ص ��ية
على حدى وفق ر�ؤية �ستيفان .
ق ��دم املناق�ش ��ون الكتاب م ��ن وجهة نظر
�ستيفان مع �إ�ض ��افات ونظرتهم اخلا�صة
�أي�ضا
وم ��ن �أه ��م الأ�س ��ئلة واملحادث ��ات الت ��ي
وردت خالل املناق�ش :
كيفية الو�صول �إىل اللذة التي �أن�شدهادو�س ��تو يف�س ��كي من خالل �أمله وتوحده
م ��ع ال�ص ��رع لتج ��اوز ال�ص ��عوبات �أو
التكيف معها ؟
مام ��دى ت�أث�ي�ر الرتاجيدي ��ا يف الأعمال
الأدبية على نف�سية القارئ ؟
ه ��ل ميك ��ن �أن يح ��دث الأدب تغي�ي�ر ًا يف
احلياة الواقعية ؟
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 لطفية الدليمي

مثقفون� :أثبتت " " في العقود المن�صرمة
�أنها �أهل لخلق واقع ثقافي ر�صين ومت�سع

العنف الهمجي:
�سوء فهم المختلف
مازلن ��ا يف �أغلبيتناعل ��ى امل�س ��توى الف ��ردي ،وبرغ ��م كل
ادعاءاتن ��ا  ،النقتنع بوجه ��ة نظر الآخر يف �أمر ما بل نحاول قدر
ا�س ��تطاعتنا �أن نثبت خطل املقابل وندعي امتالك جانب احلقيقة
،غ�ي�ر�أن امتالكنا ملقوم ��ات النقا�ش والتحلي ��ل املنطقي تع�صمنا
م ��ن االجنرارللغ�ض ��ب � ،أم ��ا عل ��ى م�ست ��وى املجتمع ��ات والأمم
وعلى م�ستوى العالقات داخل الأُ َ�سرة فت�ؤدي اختالفات وجهات
ال�صراعات
النظر غالبا اىل االنف�صال والتمزق املحتوم ،ومتاثل ّ
العنيف ��ة معارك حربية تغذيها الكراهية وتقوم على رف�ض الآخر
والعج ��ز ع ��ن فهم ��ه .فهن ��اك يف احلي ��اة �أزواج يتعاي�ش ��ون على
م�ض� ��ض ب�ل�ا انف�ص ��ال و�شع ��وب تعي�ش م ��رارة العن ��ف وت�سود
فيها �شخو�ص يحركها الث� ��أر والبغ�ض الختالف الفكر وتعار�ض
امل�صال ��ح .ويف�ض ��ي ه ��ذا التباغ� ��ض �إىل ت�سميم حي ��اة الكارهني
واملكروه�ي�ن معا مما يجعل التفاهم بينهم �أمرا م�ستحيال.وبرغم
وج ��ود و�سائ ��ل التوا�صل التي تي�س ��ر النقا�ش واحل ��وار� ،إال �أن
�سوء الفهم يتفاقم كل يوم .
ميتل ��ك العنف الهمجي وانع ��دام الإن�سان ّي ��ة اال�ستعداد على
االنبث ��اق داخ ��ل كل ان�س ��ان متح�ض ��ريف حلظ ��ة معين ��ة حتتمها
�ض ��رورات البق ��اء�،أو تفر�ضه ��ا �سلط ��ة مهيمن ��ة ،فالع ��ودة �إىل
العن ��ف الهمج ��ي يف العالق ��ات الب�شري ��ة ظاه ��رة ترتاف ��ق م ��ع
انهي ��ار املنظوم ��ات القيمي ��ة م ��ن جانب،والتع�س ��ف يف ممار�سة
الق ��وة واال�ستب ��داد حت ��ت م�ب�ررات ملفقة كاحلف ��اظ على وحدة
الوط ��ن والأمة ،و�سيك ��ون االرتداد للعن ��ف �أي�سرلدى اجلماعات
املحكومة ب�أفكار م�سبقة عن املقابل ،وهي �أفكار زرعت يف وعيها
حت ��ت �ضغوط وم�ؤثرات دينية �أو �سيا�سي ��ة� ،أوقد تكون فر�ضت
عليها ب�سلط ��ة الأعراف القبلية ال�صارمة ،فتندفع ملمار�سة العنف
باعتباره حقا من حقوقها للدفاع عما ت�ؤمن به �أو مالقنت �إياه من
يقينات الميك ��ن مناق�شتها؛ فتعتقد �أن العن ��ف و�سيلتها الوحيدة
لفر� ��ض �سلطته ��ا عل ��ى املختلف ،وتت�ص ��رف باعتباره ��ا فوق كل
قانون وقيمة اعتبارية.
يع ��اين غالبية اال�شخا� ��ص ذوي الر�ؤية املتف ��ردة والقدرات
العقلي ��ة املتفوقة عنتا كب�ي�را يف مواجهة تلك اجلماعات امل�سيرّ ة
بعمى عقلي وق ��د توقف لديها كل
الت ��ي تت�صرف وك�أنه ��ا م�صابة ً
�إح�سا� ��س بانتمائها الإن�ساين  ،فانفلتت �ضراوتها لتبيد كل �شيء
�أمامه ��ا  ،ويف ه ��ذه احلالة ل ��ن جت ��دي ر�سائل املن ��اداة بالأخوة
الإن�سانية والدعوة لل ّتعاطف والت�آلف ا ّلتي توارثتها االتجّ اهات
ال ّروحان ّي ��ة الك�ب�رى والأدي ��ان والفل�سفات الإن�سان ّي ��ة  ،فهي مل
تعد ق ��ادرة على الت�أث�ي�ر يف الهمجيات املنفلتة فف ��ي حالة تفجر
الهمجية الداخلية من �أعماق االن�سان الذي نزع جلده احل�ضري
اله�ش� ،سيجد املثقفون من مفكرين ومبدعني وفنانني �أنف�سهم قلة
حما�ص ��رة  ،بل ومنبوذة تنظر �إليه ��ا اجلماعات العنيفة امل�سلحة
به ��زء وت�سخر م ��ن عقالنيتها وجلوئه ��ا �إىل احل ��وار والنقا�ش،
فتج ��د ه ��ذه الفئ ��ات م ��ن الأ�شخا� ��ص العقالني�ي�ن ال�ساعني حلل
مع�ض�ل�ات العي� ��ش بطرق متح�ض ��رة ،جتد نف�سه ��ا حما�صرة بني
قو�س�ي�ن من اخلطر املدم ��ر والرف�ض املطلق ،فاله ��ي بناجية من
عن ��ف املت�سلط واله ��ي بقادرة عل ��ى املكوث يف مالذاته ��ا اله�شة
الت ��ي ي�سهل اخرتاقها وتدمريه ��ا ،فيلج�أ بع� ��ض الطهرانيني من
بينه ��م �إىل النكو�ص واالنغالق والإن�سحاب ال�سلبي من املجتمع
 ،وتخت ��ار فئ ��ة �أخرى – م�ستن ��دة �إىل ت�أويالتها النفعية  -تختار
مم ��الأة ال�سلطة والقوى العنيفة والعم ��ل حتت مظلتها طمعا يف
حتقي ��ق طموحاته ��ا وحماية وجوده ��ا متخليةع ��ن ا�ستقالليتها
بانخراطه ��ا يف امل�شه ��د الع ��ام ب ��كل عنف ��ه وغوغائيت ��ه وف�ساده
 ،ومتار� ��س فئة ثالث ��ة العمل الف ��ردي  ،تكتب �أو تب ��دع �أو تر�سم
�أو تفك ��ر ،وحت ��اول النفاذ من بع�ض ثغ ��رات يف املنظومة العامة
املت�سلطة لتعلن موقفا �أو تن�شر ر�أي ًا �أو تقدم عم ًال فكري ًا ما  ،لكنها
يف املح�صل ��ة النهائي ��ة التلق ��ى �أي ترحيب �أو قب ��ول من جمتمع
ال�صفق ��ات الك�ب�رى املت�ضامن حفاظ� � ًا على مكا�سب ��ه ،فالتلبث �أن
تن�سحب وتنطوي على م ��رارة خيباتها وتن�أى بنف�سها عن واقع
اجتماع ��ي وثقايف يحا�صره عن ��ف م�شرعن وهي ت ��راه يتهاوى
�أمامها ويتفكك حتت وط�أة العنف وال�ضغوط.

ا�ستطالع /املدى
ﻣﻌﺮض اﻟﻌـﺮاق
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب

ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

Iraq International Book Fair

في �ضوء ا�ستعدادات (المدى) لإقامة
معر�ض العراق الدولي للكتاب دورة
ال�شاعر مظفر النواب  ..ا�ستطلعت
المدى �آراء عدد من المثقفين
العراقيين حول اهمية �أن تقيم المدى
معر�ض ًا للكتاب ،وما ت�أثير هذه الفعالية
في الم�شهد الثقافي العراقي وكانت
�إجاباتهم.
�صالح ال�صحن :ي�ضيف �إلى نهر الثقافة
دفق ًا �إ�ضافي ًا
لي� ��س جدي ��د ًا عل ��ى م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى وه ��ي املخت�ص ��ة
بالثقاف ��ة والآداب والفنون والإع�ل�ام �أن تقيم معر�ض ًا
للكت ��اب  ،فق ��د حقق ��ت ح�ض ��ور ًا الفت� � ًا ب�ي�ن الأو�ساط
الثقافية والفني ��ة يف انتاج املطبوع ��ات والإ�صدارات
والرتاج ��م ومب ��ا �شكل له ��ا انفتاح� � ًا عاملي ًا �أك�ث�ر �سعة
يف متابع ��ة �آخ ��ر املنج ��زات الثقافي ��ة احلديث ��ة وم ��ن
م�صادرها الر�صين ��ة واعتمادها ك ّتاب� � ًا من طراز رفيع
ومعروفني يف الأو�ساط الأدبية والثقافية  ،وما لإقامة
معر� ��ض للكتاب من �أهمية خا�صة يف �سيا�سة الرتويج
وتق ��دمي اخلدم ��ات الثقافي ��ة املثل ��ى للق ��راء بعر� ��ض
�أح ��دث الإ�ص ��دارات املهم ��ة ملج ��اراة الع ��امل الثق ��ايف
واالط�ل�اع على تقني ��ات الكتابة واجتاهاته ��ا املتعددة
ذلك ما يحقق مهم ��ة ثقافية جمالية حتر�ص املدى على
اتخاذها هدف� � ًا مهم ًا يف �سيا�سته ��ا الثقافية املعروفة ،
وف ه ��ذا الظرف بالذات والبالد تكون قد اقرتبت من
يِ
الأج ��واء ال�صاحلة للثقافة � ،أج ��واء احلياة بال عنف ،
بال تهجري وقتل وحروب متعددة الأوجه  ،مبا يتطلب
تقدمي الإ�صدارات الثقافية يف خمتلف �أجنا�س الثقافة
للقارىء على طبق م ��ن ذهب وهذا ما متيزت به املدى
من ارتق ��اء يف امل�ستوى الفني اجلم ��ايل التقني الذي
يظهر ب ��ه الكتاب م ��ع الدقة يف الت�صمي ��م والتميز يف
انتق ��اء املوا�ضي ��ع والأف ��كار واملفاهيم الت ��ي تتما�شى
م ��ع الع�صر احلديث وانفتاحه م ��ع العامل الآخر بروح
ال تخلو من القي ��م واحلفاظ على الهوية واالعتقادات
ال�سائ ��دة  ،معر� ��ض املدى للكت ��اب �سي�ضي ��ف اىل نهر
الثقاف ��ة دفق� � ًا �إ�ضافي� � ًا �أك�ث�ر نب�ض ًا يف حتري ��ك امل�شهد
الثقايف يف البالد واملنطقة والعامل املجاور
كفاح الأمين� :أ�ضافة نوعية للثقافة
العراقية
امل ��دى �أ�سم يتماهى يف مداه و�أق�صد هنا مداه الثقايف
الذي �أ�صبح جزء ًا م ��ن الوجدان الثقايف العراقي بكل
�أريحية وتف ��ا�ؤل  ،بالطبع موجة الثقاف ��ة لي�ست دوم ًا
على ماي ��رام ولرمبا املدى كموجة ثقافية هائلة جتابه
هن ��ا وهناك بع�ض املنح ��درات وال�صخ ��ور والنفو�س
املرتبك ��ة لكنه ��ا موج ��ة قوي ��ة وفعال ��ة  ،موج ��ة ت�ش ��د
الرح ��ال م ��ن �أق�صى النه ��ر اىل �أق�صى اجلب ��ال وك�أنها
فرا�ش ��ات من جوف اجلحيم اىل ف�ض ��اءات الأمل  ،من
هنا فان فعاليات املدى الثقافية ومنها معار�ض الكتاب
هي �أ�ضافة نوعية للثقاف ��ة العراقية من خالل التنظيم
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والدق ��ة وطبيع ��ة الكت ��ب وامل�ش ��اركات الثقافي ��ة على
هام�ش املعر�ض �أو يف فعالياته الأ�سا�سية التي جتذب
�إليه ��ا كل عام �أحالم وتطلع ��ات لوطن �أجمل يف رحاب
الكتب واخلبز واحلرية !
علي حمود الح�سن :بارقة �أمل لن�شر
ثقافة ت�سويق الكتاب
ال خالف على �أن املعار�ض التي نظمتها م�ؤ�س�سة املدى
للإع�ل�ام والثقافة والفنون ،بعثت الأمل بحراك ثقايف
ومع ��ريف يف بل ��د خ ��رج تو ًا م ��ن جحي ��م الدكتاتورية
ولعب ��ة �أمم غا�شم ��ة ،فات�سع ��ت عي ��ون �شغيل ��ة الثقافة
وحمبيه ��ا على ات�ساعها يف بغ ��داد واملحافظات ،فثمة
رموز الثقاف ��ة العراقية والعربي ��ة ،وهم ي�ستعر�ضون
منجزهم من خالل اللقاءات والندوات ،يف �أروقة دور
ن�شر عربي ��ة وحملية ،كنا فقط نح�ص ��ل على كتبها من
خ�ل�ال اال�ستن�ساخ� ،أو م ��ا يفلت من الرقي ��ب ليتداوله
مغام ��رون ،وه ��م قل ��ة عل ��ى �أية ح ��ال ،لتت ��واىل ن�سخ
�أخ ��رى م ��ن املعار� ��ض �شكلت ظاه ��رة ثقافي ��ة م�ؤثرة،
فا�شت ��دت املناف�سة ب�ي�ن دور الن�ش ��ر واملكتبات لتقدمي
الأف�ض ��ل ،و�ص ��ارت زي ��ارة معار� ��ض الكت ��ب تقليد ًا ال
يحر� ��ص علي ��ه املثقفون وح�سب  ،امن ��ا ات�سعت دائرة
االهتم ��ام ب ��ه اىل عوائ ��ل و�أ�س ��ر يف بغ ��داد وبع� ��ض
املحافظ ��ات ،فنظم ��ت معار� ��ض �سنوي ��ة للكت ��اب يف
العا�صم ��ة و املحافظ ��ات ،م ��ا جع ��ل املناف�س ��ة ترتقي
باملنت ��ج وت�سويق ��ه بطرق مبتكرة ،من خ�ل�ال نا�شرين
و�أ�صحاب مكتبات �شباب ،جتاوزوا الأ�ساليب القدمية
اىل رح ��اب احلداثة والعاملية ،فكانت املعار�ض املقامة
يف بغ ��داد واملحافظ ��ات �-أربي ��ل باخل�صو� ��ص -ال
تختل ��ف كثري ًا عن املعار� ��ض العربي ��ة والعاملية ،وكل
هذا مل يكن يح�صل لوال اخلربة واملهنية العالية التي
تتمتع به ��ا م�ؤ�س�سة املدى ،و�ص ��ارت تظاهرة معر�ض
الكتاب ال�سنوية منا�سبة يتطلع �إليها املثقفون وع�شاق
الكلمة ،ف�ض ًال عن م�ؤ�س�سات �أكادميية و �شعبية ،حتى
�إنه ��ا تقدمت عل ��ى حلظته ��ا التاريخي ��ة  ،و من وجهة
نظري املتوا�ضعة ،ف�إن هذا احلراك الإيجابي �سيت�سع
ب�إط ��راد� ،ش ��رط االبتع ��اد ع ��ن الت�سي� ��س واملناف�س ��ة
ال�ضيق ��ة ،وال �أخفي �سعادتي مبب ��ادرة م�ؤ�س�سة املدى
يف �إ�ش ��راك النا�شرين ال�شباب ب� ��إدارة املعر�ض املقبل،
وه ��ي حقا بارقة �أمل لن�ش ��ر ثقافة ت�سويق الكتاب يف
وطن تتناهبه ال�ضباع.
د .عمار اليا�سريُ :يعدّ تحدي ًا من نوع
خا�ص
عندم ��ا تتبنى م�ؤ�س�س ��ة املدى �إقامة معر� ��ض للكتاب ،
فهي ت�سه ��م يف �إجناز حدث مهم وفر�صة لالطالع على
الأفكار وتب ��ادل ال ��ر�ؤى الثقافية لأه ��م الك ّتاب العرب
والأجان ��ب يف عامل اليوم �..إ�ضاف ��ة اىل التعريف مبا
تقدم ��ه دور الن�ش ��ر وم�ؤ�س�س ��ات االنت ��اج الثقايف يف

�صناعة الكتاب واخرجه .
�إن الفع ��ل االجتماعي للمثقف الع�ضوي ال يقت�صر على
الن�ش ��اط الف ��ردي �أو االما�س ��ي الت ��ي تق ��ام يف الأقبية
الأدبي ��ة �أو الأكادميي ��ة  ،بل يعمل عل ��ى تر�سيخ حتول
مع ��ريف يف بني ��ة املجتم ��ع  ،وه ��ذا التح ��ول املعريف
يتمظه ��ر م ��ن خ�ل�ال ن�شاط ��ات متنوعة منه ��ا معار�ض
الكتب  ،حينما تقي ��م م�ؤ�س�سة ثقافية عريقة مثل املدى
معر�ض� � ًا للكت ��اب  ،ه ��ذا يعن ��ي م�ساهمته ��ا يف �صناعة
ثقافة جمتمعية تعتم ��د التنوع يف الثقافات املطروحة
من خ�ل�ال الكتاب من جه ��ة و�إيجاد مثاقف ��ة �أدبية بني
رواد املعر� ��ض من جه ��ة �أخرى  ،مم ��ا ينعك�س بدوره
عل ��ى �إعادة ت�شكي ��ل وعي جمتمعي جدي ��د منفتح على
االخت�ل�اف واملغايرة وقبول الآخ ��ر  ،وكذلك ن�ستطيع
�أن ن�ؤ�شر مالحظة مهمة هي �أن املدى ت�سعى �إىل �إعادة
الثقة �إىل م�ؤلفي الكتاب والنا�شرين من خالل تر�صني
احرتافية ت�سويقي ��ة عجزت عن تر�صينه ��ا م�ؤ�س�سات
حكومي ��ة مم ��ا يول ��د انتعا�ش� � ًا ثقافي� � ًا واقت�صادي� � ًا
و�سياحي� � ًا ب�شكل يوازي �أو يف ��وق الت�سويق الثقايف
يف ال ��دور املجاورة  ،وهذا بطبيعة احلال نتاج ي�ؤدي
�إىل مواكب ��ة امل�ستج ��دات الثقافي ��ة يف �صناعة الكتاب
العرب ��ي �أو املرتج ��م  ،ل ��ذا يعد ه ��ذا احل ��راك الثقايف
ر�ضا المحمداوي :تظاهرة ثقافية
ال ��ذي قامت ب ��ه م�ؤ�س�سة املدى حتدي ًا م ��ن نوع خا�ص
وا�سعة
ل ��كل الأن�ساق الظالمية التي حت ��اول �أن تغيب الوعي تعت�ب�ر فعالي ��ة �إقامة معار� ��ض الكتب منا�سب ��ة ثقافية
�أو تعلب ��ه من جهة وامل�ساهم ��ة يف تقدمي كل جديد من م�ؤاتي ��ة لن�ش ��ر الثقافة ع�ب�ر عنوانها الكب�ي�ر الذي هو
الإ�ص ��دارات م ��ن جهة �أخ ��رى  ،فالوع ��ي يف �صريورة الكت ��اب  ،لت�صب ��ح فيم ��ا بعد تظاه ��رة ثقافي ��ة وا�سعة
م�ستم ��رة وال ��ذات االن�ساني ��ة ت�س� ��أم ال�سائ ��د دوم� � ًا  ،يعي�شه ��ا الو�س ��ط الثقايف حي ��ث يلتق ��ي اجلمهور مع
فاملغاي ��رة ال تتحقق �إال من خالل هذا الفعل التنويري منتج ��ي الكلم ��ة ودور الن�ش ��ر والتوزي ��ع يف م�ساحة
املتمثل مبعر�ض الكتاب مبختلف عناوينه.
�إلتقاء وتالقح رائعة .
وق ��د �إعتادتْ م�ؤ�س�سة املدى للثقافة والفنون والإعالم
د.محمد ح�سين حبيب :م�ضاعفة
من ��ذ �سن ��وات عل ��ى �إقام ��ة معر� ��ض الكت ��اب وتفعي ��ل
الفعل الثقافي
فعالياته و�أن�شطته الثقافية والأدبية العامة .
معار�ض الكتب تتحدى  :برغم هذه التعددية املتوا�صلة وم ��ن املع ��روف �أن مل�ؤ�س�س ��ة املدى طابعه ��ا وتوجهها
واملتناف�س ��ة عل ��ى �إقام ��ة معار� ��ض الكت ��ب الدولية يف الثقايف املميز حيث �أن هذه امل�ؤ�س�سة هي دار للطباعة
ه ��ذه الدول ��ة �أو تلك ن�ست�شع ��ر تدين الوع ��ي الثقايف والن�ش ��ر وقد حققت ح�ضورها بطباعة ون�شر وتوزيع
و�ضع ��ف التوج ��ه القرائ ��ي العربي ب�ش ��كل عام ورمبا عناوي ��ن ثقافية و�أدبية وفكري ��ة كان لها فيها ال�صوت
يك ��ون ال�سب ��ب فيما ين�شر �أحيان� � ًا او �أن الأمر مرهون وال�ص ��دى  ،وله ��ا يف ه ��ذا اجلان ��ب ما مييزه ��ا حيث
با�ضمح�ل�ال التوجه ��ات الثقافي ��ة اجلماهريي ��ة وهذا �إنفتاحه ��ا عل ��ى الو�سط العرب ��ي يف �أكرث م ��ن واجهة
مرتبط بتجاهل امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية �أو تعمدها يف وعدم �إنح�سار ن�شاطها على ال�ساحة العراقية فقط .
�إهمال ذلك الرتباك البني ��ة ال�سيا�سية وتخلخلها �أ�ص ًال ومن خالل جريدة ( املدى) اليومية ومالحقها الثقافية
يف ه ��ذا البل ��د �أو ذاك  ..وم ��ع ذل ��ك ت�أت ��ي املعار� ��ض والأدبية والفنية  ،ف�ض ًال عن جمالتها الثقافية � ،ساهمت
ال�سنوي ��ة للكت ��اب الت ��ي تقيمه ��ا ع ��دد م ��ن امل�ؤ�س�سات (املدى ) يف امل�شهد الثقايف العراقي ب�إ�سهامات ثقافية
الثقافي ��ة العربي ��ة تق ��ف م�ؤ�س�سة امل ��دى يف �صدارتها ر�صينة .
كم ��ا نتاب ��ع �سنوي� � ًا يف معر�ض �أربيل للكت ��اب الدويل كم ��ا �أن (دار امل ��دى) يف �ش ��ارع املتنبي له ��ا ح�ضورها
 ،ت�أت ��ي كواجهة لتح ��دي هذه التجاهلي ��ة الر�سمية �أو من خالل الفعاليات والن ��دوات والأن�شطة اال�سبوعية
اجلماهريي ��ة عامة اىل جانب الأه ��داف اال�سا�س التي امل�ستمرة على مدار ال�سنة .
تقوم عليها فكرة معر�ض الكتاب و�أن�ساقه املو�ضوعية م ��ن هنا يج ��يء معر�ض (املدى) للكت ��اب يحمل ب�صمة
امللحقة به مثل تواقيع الكتب والرتويج لها وت�ضييف وا�ضحة م ��ن بني فعاليات و�أن�شط ��ة م�ؤ�س�سة ( املدى)
ال�شخ�صي ��ات الثقافي ��ة ذات �شه ��رة وتاث�ي�ر معقول�ي�ن الثقافية الأخرى .
وغريه ��ا م ��ن ملحق ��ات تنظيمي ��ة اخ ��رى م ��ن �شانه ��ا
تكري� ��س الفعل الثقايف ودفعه مبا ينبغي وما يجب �أن
يك ��ون عليه  ..ومن املهم الإ�ش ��ارة هنا اىل ذلك الإقبال
اجلماه�ي�ري الذي نلم�س ��ه يف معر�ض �أربي ��ل للكتاب
وم ��ن خمتل ��ف مدن الع ��راق م ��ن جنوبه ��ا اىل �شمالها
ع�ب�ر الزي ��ارات ال�شخ�صية �أو اجلماعي ��ة امل�ؤ�س�ساتية
�أو حت ��ى ماتقوم ب ��ه �شركات ال�سياح ��ة لعموم �شرائح
املجتمع و�إن كانت ب�أهداف ربحية لكنها باملقابل حتقق
�أهداف� � ًا ثقافية بال�ضرورة  .ففكرة �إقامة معر�ض املدى
يف بغ ��داد ت�أتي مل�ضاعفة هذا الفعل الثقايف والرتويج
للمنت ��وج القرائ ��ي ب�ش ��كل م�ضاع ��ف �أو ًال وثاني� � ًا من
الناحي ��ة اجلغرافي ��ة واملكاني ��ة يف اختي ��ار بغ ��داد
العا�صم ��ة وموقعها و�س ��ط العراق ي�سه ��ل كثري ًا على
اجلميع ويزيد عدده ��م �أ�ضعافا م�ضاعفة من الزائرين
وم ��ن املثقف�ي�ن واملقتن�ي�ن للكتاب وم ��ن كاف ��ة الأعمار
ومبختل ��ف املج ��االت العلمي ��ة والثقافي ��ة وال�سيا�سية
واالقت�صادية وغريها بل وحتى كتب الطبخ والتغذية
والأب ��راج فال ب�أ�س اي�ض ��ا فلكل خيارات ��ه واهتماماته
الثقافية .

يمتلك العنف الهمجي وانعدام
الإن�سان ّية اال�ستعداد على االنبثاق
داخل كل ان�سان متح�ضرفي لحظة
معينة تحتمها �ضرورات البقاء�،أو
تفر�ضها �سلطة مهيمنة
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�إعالن جوائز من�صة الجونة ال�سينمائية في اليوم الثامن لمهرجان الجونة ال�سينمائي
اجلونة -من موفدنا
عالء املفرجي

ت�ضمن برنامج ج�سر اجلونة ال�سينمائي
ح ��وار ًا مع املخرج ��ة الفل�سطينية املميزة
مي م�ص ��ري بعنوان "رحل ��ة الوثائقي".
�أدارت املحا�ض ��رة املربجم ��ة ال�شه�ي�رة
تريي ��زا كافينا وحتدث ��ت م�صري فيها عن
�أ�سلوبه ��ا الوثائقي املمي ��ز وكيف تتعامل
مع كل ق�ص ��ة ب�شكل خمتل ��ف� ،إ�ضافة �إىل
ت�أث�ي�رات حياته ��ا اخلا�ص ��ة عل ��ى �أفالمها
وكي ��ف ت�ؤمن بقوة الأف�ل�ام الوثائقية يف
ت�سليط ال�ضوء على الق�ص�ص الإن�سانية.
و انته ��ت فعالي ��ات من�ص ��ة اجلون ��ة،
واملنعق ��دة على هام�ش مهرج ��ان اجلونة
ال�سينمائي.حيث بد�أ احلفل بكلمة للأ�ستاذ
"انت�شال التميمي" مدير املهرجان ،ف�أثنى

على كل الأف�ل�ام امل�شاركة ،كما �شكر فريق
عم ��ل من�ص ��ة اجلون ��ة ال�سينمائي ��ة عل ��ى
جمهوداته ��م ط ��وال �أي ��ام املن�ص ��ة ،وكل
الرعاة على دعمهم الكامل للفن احلقيقي.
تمُ نح اجلوائز بعد تقييم الأعمال من قبل
جلن ��ة من خ�ب�راء ال�سينما ،حي ��ث تختار
م�شروع� � ًا يف مرحلة التطوير ،وفيلم ًا يف
مرحل ��ة ما بع ��د الإنتاج ،عل ��ى �أن يح�صل
كل منهم ��ا عل ��ى "�شه ��ادة من�ص ��ة اجلونة
ال�سينمائي ��ة" وجائ ��زة مالي ��ة قدرها 15
�ألف دوالر .ح�ص ��ل على هذه اجلائزة من
امل�شاريع يف مرحلة التطوير فيلم "جنى"
للمخرج �إيلي داغر من لبنان .بينما ح�صل
فيلم "نف�س" للمخرجة رميي عيتاين على
نف� ��س اجلائزة للأف�ل�ام يف مرحلة ما بعد
الإنتاج.
عقب ذلك مت ب ��دء توزيع جوائ ��ز الرعاة،
وه ��ي كالآت ��ي� 15 :أل ��ف دوالر �أمريك ��ي
م ��ن م�ؤ�س�س ��ة درو�سو� ��س وذهب ��ت �إىل وذهب ��ت �إىل فيل ��م "ي�ل�ا باب ��ا" لإجن ��ي
فيلم "جنى" ل� �ـ �إيلي داغر� 15 ،ألف دوالر عبي ��د � 10 ،آالف دوالر �أمريك ��ي م ��ن �آي
�أمريك ��ي م ��ن الطاه ��ر ميدي ��ا برودك�ش ��ن برودك�شنز وذهبت �إىل فيلم "يف اجلون"

� 10آالف دوالر �أمريكي من نيو �سين�شري
برودك�ش ��ن وذهب ��ت �إىل فيل ��م "كبات ��ن
الزعرتي" لعل ��ي العربي� 10 ،آالف دوالر
�أمريك ��ي م ��ن الج ��وين فيل ��م برودك�ش ��ن
وذهب ��ت �إىل فيل ��م "ر�أ� ��س مقطوع ��ة"
للطف ��ي عا�ش ��ور� 10 ،آالف دوالر �أمريكي
م ��ن روتان ��ا وذهبت �إىل فيل ��م "بنات عبد
الرحمن" لزيد �أبو حمدان� 5 ،آالف دوالر
�أمريكي من ورق بدع ��م من �شركة ماجيك
بينز وذهبت �إىل فيلم "يف اجلون" لتامر
ع�ش ��ري� 5 ،آالف دوالر �أمريك ��ي من �آرت
�سيت ��ي فور �سينما �أند ت ��ي يف برودك�شن
وذهب ��ت �إىل فيل ��م "البح ��ث ع ��ن �سعدة"
لعري ��ن عم ��ري� 50 ،أل ��ف دوالر �أمريكي،
بي ��ع مبدئ ��ي م ��ن �أو �إ� ��س �إن وذهب ��ت
�إىل فيل ��م "مي ��كا" لإ�سماعي ��ل فروخ ��ي،
منح ��ة "جوائ ��ز ال�سـپـيري ��ت" بقيم ��ة
� 15أل ��ف دوالر �أمريك ��ي مل�شارك ��ة كات ��ب
لتام ��ر ع�ش ��ري� 10 ،آالف دوالر من �شبكة لزيد �أبو حمدان� 10 ،آالف دوالر �أمريكي �سيناريو يف �إقامة فنية (� 7أيام يف لو�س
رادي ��و وتلفزي ��ون الع ��رب (�إي ��ه �أر ت ��ي) م ��ن �سيرنج ��ي فيلم ��ز وذهب ��ت �إىل فيل ��م �أجنلو� ��س) م ��ن فيل ��م �إندبندن ��ت وذهبت
وذهب ��ت �إىل فيل ��م "بن ��ات عب ��د الرحمن" "نافورة الباخ�شي �سراي" ملحمد طاهر� ،إىل فيل ��م "يف اجل ��ون" لتام ��ر ع�ش ��ري

منح ��ة بقيم ��ة � 15أل ��ف دوالر �أمريك ��ي
مل�شارك ��ة مُنت ��ج فن ��ي يف �إقام ��ة "منتدى
فيلم �إندبندنت" الفني ��ة (� 7أيام يف لو�س
�أجنلو�س) من فيلم �إندبندنت وذهبت �إىل
فيل ��م "ناف ��ورة الباخ�شي �س ��راي" ملحمد
طاه ��ر � 10 ،آالف دوالر �أمريكي خلدمات
املونتاج م ��ن ذا �سيل بو�س ��ت برودك�شنز
وذهبت �إىل فيل ��م "ال�سبعينيات املظلمة"
لعل ��ي ال�ص ��ايف� 10 ،آالف دوالر �أمريك ��ي
خلدم ��ات ت�صحي ��ح الأل ��وان م ��ن ذا �سيل
كرييتف ميدي ��ا �سوليو�شن ��ز وذهبت �إىل
فيلم "كباتن الزعرتي" لعلي العربي.
م�شاركة ل�صا ّنعي �أفالم يف مبادرة التعبري
ال�سينمائ ��ي العامل ��ي (�إيفت ��ا) ،ورعاي ��ة
حل�ض ��ور خمت�ب�ر �إبداع ��ي �أو ور�ش ��ة يف
مهرج ��ان �شري ��ك م ��ن �إيفت ��ا وذهب ��ت �إىل
فيلمي "مو�سم" و"كباتن الزعرتي" لرمي
جمدي وعلي العربي
دع ��م عيني غ�ي�ر حمدود خلدم ��ات مواقع
الت�صوير م ��ن داخلي و�سط البلد وذهبت
�إىل فيلم "يف اجلون" لتامر ع�شري
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ث��������ورة اخل�����ري�����ج��ي��ن...
هذه لي�ست املرة الأوىل التي تتعر�ض فيها وجبات متعاقبة من خريجي اجلامعات العراقية �إىل البطالة والتعطيل وتت�سبب ب�شيوع حاالت من
التذمر والي�أ�س والقنوط �أدت بالبع�ض منهم �إىل خيارات قا�سية لعل من �أبرزها الهجرة خارج العراق �أو الإ�ستغراق يف ميادين عمل ال عالقة لها
بت�أهيلهم العلمي وحاالت فردية من الإنتحار .ناهيك عما تعر�ضت �إليه جماعات منهم قبل يومني �أختاروا التظاهر للمطالبة بحقهم يف العمل
فكان �أنْ �أهينوا و�ضربوا بق�سوة ال فرق يف ذلك بني الذكور فيهم والإناث بغية تفريقهم .جراء �أثار موجة من ال�سخط العارم والإنتقادات احلادة
ملا انطوى عليه من �شرا�سة وهمجية ال مربر لها .بالنهاية ه�ؤالء مواطنون عراقيون يحملون اجلن�سية العراقية وال يتباهون بغريها.

�إ ّنه ��م لي�س ��وا مم ��ن ي�ض ��عون قدم� � ًا هنا
وقدم� � ًا هن ��اك وال ينتظ ��رون العط ��ل
الر�س ��مية وغري الر�س ��مية لي�س ��تمتعوا
ب�أوقاته ��م خ ��ارج ح ��دود الع ��راق .و�إذا
ما ح�ص ��لوا عل ��ى عمل ي ��در عليهم دخ ًال
جمزي ًا ف�إ ّنهم �سينفقونه هنا والآن.
�س ��بق خلريجي ال�س ��تينيات م ��ن القرن
املا�ض ��ي م ��ن كاف ��ة الإخت�صا�ص ��ات
ب�ض ��منها الهند�س ��ة والعل ��وم �أنْ حرموا
من العمل ب�سبب �شيوع حالة من الركود
االقت�صادي وال�سيا�سي التي عمت البالد
�آن ��ذاك .بيد �أنّ تغيري النظام ال�سيا�س ��ي
�أدى �إىل �إ�ص ��دار ق ��رار لتعي�ي�ن اجلميع
يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية ليت�ضح فيما
بعد �أنّ لذل ��ك القرار �أغرا�ض �أخرى غري
معلن ��ة متثلت به ��دف �إخ�ض ��اع املواطن
ل�س ��لطة النظ ��ام وو�ض ��ع اجلميع حتت
املراقبة� .صار نتيجة ذلك �أمر الإ�ستقالة
م ��ن الوظيف ��ة احلكومية �ص ��عب ًا وحتى
م�ستحي ًال .وبعد ظهور م�شاكل ارتبطت
ب�ض ��عف الأداء وت ��دين الإنتاجي ��ة
و�ش ��يوع ح ��االت الرته ��ل الوظيف ��ي
�أعلن النظام ما �أ�ص ��طلح علي ��ه بالثورة
الإداري ��ة والقي ��ام بعمليات "تر�ش ��يق"
لزي ��ادة الإنتاجي ��ة� ،س ��محت بتق ��دمي
الإ�س ��تقالة والتقاع ��د املبك ��ر �أو �إع ��ادة
التنظيم بالنقل والتن�س ��يب �إىل خمتلف
م�ؤ�س�س ��ات العم ��ل .و�ص ��در يف حينه ��ا
قانون �س ��مح لأمهات الأطفال دون �س ��ن
اخلام�سة ع�شرة من العمر التقدم بطلب
التقاع ��د املبك ��ر لرعايته ��م والتفرغ لهم.
وع ��ادت م�ش ��كلة التوظي ��ف يف القط ��اع
احلكوم ��ي بعد � 2003إىل الظهور بقوة
وبخا�صة حلملة ال�ش ��هادات العليا فكان
�أنْ تق ��رر ح ��وايل ع ��ام  2005تعيني كل
متق ��دم لطل ��ب العم ��ل .وعندما �أ�ش ��تكت
�إدارات امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة مع�ب�رة
ع ��ن ع ��دم قدرته ��ا على �ض ��م املزي ��د من
ه� ��ؤالء ب�س ��بب فائ�ض ق ��وة العمل لديها
�أ�ص ًال جاء الرد ب�ص ��يغة "عينوهم حتى
لو مت�شوا يف املمرات  ."...هكذا �سارت
م�ؤ�س�س ��ات العمل احلكومية يف العراق
وفق قرارات ع�ش ��وائية وارجتالية دون

تخطي ��ط �أو تن�س ��يق ب�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ات
التعليمي ��ة و�س ��وق العم ��ل ،عل ��ى وجه
التعيني .و�أفتقرت الدولة �إىل �سيا�س ��ات
ت�أخ ��ذ بالإعتب ��ار تزاي ��د �أع ��داد ه� ��ؤالء
ب�س ��بب تق ��دم وجب ��ات متعاقب ��ة منه ��م
للدرا�سة يف جمتمع يو�صف ب�أ ّنه جمتمع
�ش ��اب �س ��كاني ًا تقدر ن�س ��بة من هم دون
�س ��ن اخلام�سة ع�ش ��رة من العمر فيه مبا
يقرب من الـ  .%50وخ�ضعت امل�ؤ�س�سات
التعليمية تبع� � ًا لذلك �إىل زخم املتقدمني
للدرا�س ��ة يف خمتلف الإخت�صا�صات من
الطلبة خريج ��ي املدار�س الثانوية ممن
وزع ��وا على الكلي ��ات واملعاهد املتعددة
وف ��ق نظام الإن�س ��يابية الق�س ��ري �أو ما
�سمي بالتوزيع املركزي .وعندما مل يجد غبار عليها يف �ض ��وء ع ��دم توفر فر�ص
ه� ��ؤالء الطلبة بعد تخرجهم من الكليات للعم ��ل �س ��واء يف القط ��اع احلكوم ��ي
الت ��ي ن�س ��بوا �إليها �أماكن للعم ��ل �أختار �أو ب�س ��بب ع ��دم توف ��ر قط ��اع �أهل ��ي
كث�ي�ر منهم طري ��ق موا�ص ��لة الدرا�س ��ة خا� ��ص ي�ؤم ��ن عم�ل� ًا دائم� � ًا وم�ض ��مون ًا
للح�صول على ال�ش ��هادة العليا لتح�سني ي�س ��د احلاج ��ة ال�شخ�ص ��ية والعائلي ��ة
فر�ص ��ة احل�صول عليه .بدا هذا وا�ضح ًا ويلبي النزعات الذاتي ��ة لتحقيق الذات
من خالل ت�صريح معظم ه�ؤالء ال�شباب وتطويرها.
ب�أ ّنهم يبغون تقوية فر�ص ��تهم للعمل �أو وب ��د ًال م ��ن الع ��ودة �إىل قواع ��د
�أ ّنه ��م يرومون حتقي ��ق طموحات فردية التخطي ��ط واملتابع ��ة لر�ص ��د حرك ��ة
من خالل احل�ص ��ول على ال�شهادة العليا العم ��ل ومتطلباته ��ا م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات
�أو معاجل ��ة الف ��راغ ال ��ذي يعان ��ون منه التعليمي ��ة فقد �س ��مح لتزاي ��د مريب يف
الناجم ع ��ن البطال ��ة .ه ��ذه تربيرات ال ع ��دد املدار� ��س واجلامع ��ات والكلي ��ات

ق ��د نختل ��ف او نتف ��ق يف كل دول الع ��امل لي� ��س
بال�ضرورة تعمل وفق اخت�صا�صك الدقيق وقد تكون
هذه احلالة �أكرث تركيز ًا يف ال�شرق االو�سط والدول
العربي ��ة حتديد ًا العتب ��ارات عديدة قد تك ��ون مانع ًا
لذلك ،ويف ذات الدول لي�س م�س ��موح لك �أن تعرت�ض
على حالك وعلى ما و�ص ��لت اليه �س ��واء ح�صلت على
�ش ��هادة عليا ام مل حت�صل فالأمر �سيان ،لكن باملقابل
م ��ن حق ��ك �أن تتظاه ��ر و�أن تفرغ �ش ��حنات الغ�ض ��ب
الداخلية التي تعرتيك ب�س ��بب �شعور طبيعي يتمالك
جميع الب�ش ��ر عند الإح�سا�س بالظلم ،لكن ما يح�صل
يف العراق فاق كل الت�صورات والتقديرات حتى بات
املواطن ي�ش ��عر بتلك اخل�ص ��ومة بينه وبني ال�سلطة
الت ��ي تعم ��ل جاه ��دة عل ��ى �أن تفرغه م ��ن كل حقوقه
مقاب ��ل املطالب ��ة بالواجب ��ات عل ��ى �أكمل وج ��ه التي
ت�ض ��من احرتام القان ��ون والدفاع ع ��ن الوطن وبذل
الدم ��اء من �أج ��ل م�س ��ميات متعددة بالنهاية ت�س ��خر
ل�ص ��الح من يف ال�سلطة ،امل�ش ��كلة الأخرى هو �شعور
املواطن �إنه يعمل على الهام�ش فال مكان لديه �إن كان
ك�س ��و ًال �أو مبدع� � ًا لأن احلال العام والفو�ض ��ى التي
تعرتي النظام ال�سيا�سي ال تتيح املجال �أن متيز بني
املب ��دع والك�س ��ول ،ويف �أوقات كث�ي�رة يجد املواطن
نف�سه يقفز بني مربع و�آخر من �أجل �أن ير�سم �صورة
حياته دون �أن يعي�شها.
كل التجارب التاريخية حدثتنا عن ثورات وانقالبات
ومطالبني باحلق وكل الأحداث �أعطت نتيجة واحدة
مهم ��ا كان املُطال ��ب �أع ��ز ًال لكن ��ه �سي�س ��تمر باملطالبة
بحقوق ��ه بالرغ ��م من جت ��رده م ��ن �أدوات القمع التي
ت�س ��تخدم �ضده ،وكل التجارب كانت نهايتها انك�سار
ال�سلطة اجلائرة بالرغم من االختالف حول من ميلأ
ف ��راغ ه ��ذه ال�س ��لطة ،والأدوات العنفي ��ة ال تولد �إال
العنف الذي يدفع لفو�ضى �أكرب وعدم ا�ستقرار يكون

الأهلية التي وفرت الفر�ص للدرا�سة يف
الإخت�صا�ص ��ات املرغوب ��ة �أو التي توفر
�شهادة جامعية فح�سب لأعداد كبرية من
الراغبني فيها لقاء �أجور �سنوية بع�ضها
باه ��ظ .تزاي ��دت اجلامع ��ات والكلي ��ات
بدرج ��ة كبرية حتى بل ��غ عدد احلكومية
منه ��ا  35فيما بلغ ع ��دد الأهلية منها 45
�إىل جان ��ب �أكادميي ��ة تابع ��ة لل�ش ��رطة
وواح ��دة تتب ��ع وزارة الدف ��اع و�أخرى
تتب ��ع وزارة الداخلي ��ة وجامعت ��ان
تتبعان الوقف ال�شيعي والوقف ال�سني
ح�سب اح�ص ��اءات  .2018يذكر �أنّ عدد

اجلامع ��ات الأهلية يف الع ��راق قبل عام
 2003بلغ ( )11جامعة فقط فيما �سجل
عدده ��ا ( )49بع ��د  2003منه ��ا ()17
جامعة وكلية ت�أ�س�س ��ت خ�ل�ال الفرتة ما
بني عام ��ي  2014و� .2017أما الأجور
الدرا�س ��ية فق ��د تراوح ��ت ب�ي�ن ملي ��ون
دينار عراقي لكليات العلوم ال�سيا�س ��ية
�إىل  9مالي�ي�ن دين ��ار عراق ��ي لكلي ��ات
ال�ص ��يدلة وع�ش ��رة مالي�ي�ن لكليات طب
الأ�س ��نان .ومل ت�س ��جل الكلي ��ات الأهلية
متي ��ز ًا على الكليات احلكومية من حيث
الإخت�صا�ص ��ات العلمي ��ة والتطبيقي ��ة

بد ًال من العودة �إىل قواعد التخطيط واملتابعة لر�صد حركة العمل ومتطلباتها من امل�ؤ�س�سات التعليمية فقد �سمح
لتزايد مريب يف عدد املدار�س واجلامعات والكليات الأهلية التي وفرت الفر�ص للدرا�سة يف الإخت�صا�صات
املرغوبة �أو التي توفر �شهادة جامعية فح�سب لأعداد كبرية من الراغبني فيها لقاء �أجور �سنوية بع�ضها باهظ.
تزايدت اجلامعات والكليات بدرجة كبرية حتى بلغ عدد احلكومية منها  35فيما بلغ عدد الأهلية منها � 45إىل
جانب �أكادميية تابعة لل�شرطة وواحدة تتبع وزارة الدفاع و�أخرى تتبع وزارة الداخلية وجامعتان تتبعان الوقف
ال�شيعي والوقف ال�سني ح�سب اح�صاءات .2018

ال�����ر������ش ب���امل���اء

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

 د .الهاي عبد احل�سني

ال�س ��مة الغالبة حلال الدولة ،لكن امل�ش ��كلة من يتوىل
ال�س ��لطة يهم ��ل ق ��راءة التاري ��خ �أو يتعم ��د التدقي ��ق
مب�س�ألة درا�س ��ته العتبارات ال�سلطة ومغرياتها التي
بالنتيجة تبعدهم عن واقعهم ودرا�سته ب�شكل مركز،
التعقي ��د احلا�ص ��ل يف الع ��راق ه ��و يخ� ��ص حتديد ًا
ذهني ��ة �ص ��انع الق ��رار و�س ��لوكه غ�ي�ر املن�ض ��بط يف
جم ��اراة الأح ��داث الداخلية �أو حتدي ��د ًا التي تخ�ص
املجتم ��ع ،وك�أن ��ه بعيد ع ��ن هذا املجتم ��ع وحتركاته
ورغباته ف�ص ��انع القرار يتحدث ع ��ن بيئة بعيدة عن
العراق و�شعبه ومدركاتهم وعقلهم ،بالتايل ويف كل
م� � ّرة يخفق يف �أن يكون �ص ��انع قرار حيادي هذا يف
حالة �صانع القرار احليادي غري امل�ؤدلج �أو من ذوي
االجندات اخلارجية.
االعت ��داء الذي �ش ��اهده اجلمي ��ع �أو �ص ��ورة الإهانة
والتنكيل حلملة ال�شهادات العليا عك�س �أمرين الأول
عجز النظام ال�سيا�سي على تلبية املطالب احلقة لهذه
ال�شريحة على اعتبار �أن الدولة ال متتلك القدرة على
ا�س ��تيعاب هذه االع ��داد من اخلريجني ،وهذا �أي�ض� � ًا
يعك�س ف�ش ��ل احلكومات على و�ضع خطط مر�سومة
ومدرو�س ��ة يف �س ��بيل التخل�ص من هذه االخفاقات،
الأمر الثاين �أعطى �ص ��ورة يف غاي ��ة الب�ؤ�س بالرغم
م ��ن �أن النظام ال�سيا�س ��ي ملا بعد  2003عجز ب�ش ��كل
وا�ضح من �أن يتعامل مع هذه االحتجاجات ب�صورة
ح�ضارية بالرغم من �س ��لميتها ،والقوة املفرطة التي
ا�س ��تخدمتها الدولة جت ��اه مواطنيها دلي ��ل على �إنها
مفرغة من احللول ،بالتايل فهي ت�س ��تخدم القوة مع
كل حراك احتجاجي مهما اختلف �ش ��كله وم�ضمونه،
هذا اخللل يف ق�ضية ا�ستقرار عقلية �صانع القرار �أدت
�إىل خلق حالة من الغ�ض ��ب قد تطول لكنها بالنتيجة
�س ��تنفجر و�س ��تكون نتائجه ��ا غري حمم ��ودة بعد �أن
تت�ضمن جمموعة من العوامل التي �ست�ساعدها على
االنفجار.
امل�ش ��اهد غ�ي�ر الأخالقي ��ة واملحزن ��ة الت ��ي �ش ��اهدها
اجلمي ��ع عل ��ى �شا�ش ��ات التلفزي ��ون وعل ��ى مواق ��ع
التوا�صل االجتماعي وكيف يتعر�ض ذوي ال�شهادات
العلي ��ا لل�ض ��رب والر�ش بامل ��اء من الإن ��اث والذكور
والت ��ي �ش ��عر به ��ا اجلمي ��ع �س ��تكون نقط ��ة انطالق
كم ��ا ذكرنا بعي ��دة لكنها �آتية مع جمم ��وع الرتاكمات
�س ��تحدث اث ��ر ًا بالغ� � ًا يف هي ��كل �س ��لطة الأح ��زاب
احلاكم ��ة وحت ��ى املعار�ض ��ة ،و�سي�ش ��هد الع ��راق يف
القادم القريب العديد من هذه احلركات التي �ستكرب
وبالنهاية �س ��يفقد ال�س ��يطرة عليه ��ا ال لعنفيتها لأنها
بالنهاية �ستنطلق �س ��لمية مطالبة بحقوق لي�س فقط
حملة ال�شهادات العليا و�إمنا �ستكون لكل مظلوم فقد
حق ��ه ،وعليه ال ينفع يف حينها الغاز امل�س ��يل للدموع
وال الر�ش باملاء.

بل كان ��ت امت ��داد ًا لها و�ض ��مت خمتلف
الإخت�صا�ص ��ات امل�ألوف ��ة منه ��ا كلي ��ات
علوم القر�آن التي خف�ض ��ت الأجور فيها
�إىل � 900أل ��ف دين ��ار عراق ��ي ملنت�س ��بي
احل�شد ال�شعبي.
على م�س ��توى العامل ت�صنف اجلامعات
من حيث قدرتها على ت�ش ��غيل خريجيها
ب�ش ��هادة ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�س ��ات الت ��ي
�أنخرط ��وا للعم ��ل فيه ��ا بع ��د التخ ��رج.
توف ��ر ه ��ذه اجلامع ��ات لطلبته ��ا برامج
درا�س ��ية وتطبيقي ��ة طموح ��ة ت�ؤهله ��م
للعم ��ل مبهارة عل ��ى امل�س ��توى الوطني
والقوم ��ي وحت ��ى ال ��دويل .ظه ��ر معهد
ما�س�شو�س ��يت�س للإدارة والتكنولوجيا
الأمريك ��ي �أو ًال وحلت جامعة م�ش ��يكان
الأمريكي ��ة �أي�ض� � ًا يف املرتبة اخلام�س ��ة
والع�ش ��رين ح�سب م�ؤ�شر الت�شغيل لعام
 .2018وظه ��رت عل ��ى ه ��ذا امل�س ��توى
جامعتا �س ��دين وملبورن الأ�سرتاليتني
لتحال يف املرتبة اخلام�س ��ة وال�ساد�س ��ة
عل ��ى الت ��وايل تلتهما جامع ��ة كامربدج
الربيطاني ��ة يف املرتب ��ة ال�س ��ابعة
وجامع ��ة ت�س ��نغو ال�ص ��ينية يف املرتبة
التا�س ��عة وجامعة تورنت ��و الكندية يف
املرتب ��ة الثاني ��ة ع�ش ��رة تبعته ��ا جامعة
هون ��غ كون ��غ يف املرتبة الثالثة ع�ش ��رة
و�أحت ��ل املعه ��د االحتادي ال�سوي�س ��ري
للتكنولوجيا -زيورخ املرتبة اخلام�سة
ع�ش ��رة فيم ��ا حل ��ت جامع ��ة طوكيو يف
املرتب ��ة التا�س ��عة ع�ش ��رة وجامعة بكني
ال�ص ��ينية يف املرتبة الع�شرين وجامعة
�س ��يئول /كوري ��ا اجلنوبي ��ة يف املرتبة
الثالث ��ة والع�ش ��رين .و�أحتل ��ت املراتب
الأخ ��رى م ��ا بينهم ��ا جامع ��ات �أمريكية
تقدمته ��ا جامعات �س ��تانفورد وهارفارد
وبريكلي ونيويورك وييل وبرن�س ��تون
وكولومبي ��ا وكورني ��ل و�ش ��يكاغو
وبن�سلفانيا.
بالعودة �إىل احلالة العراقية ال ي�ستبعد
توق ��ع �أال تك ��ون هناك ق ��درة فعالة على
معاجل ��ة �أو�ض ��اع خريج ��ي اجلامعات
وب�ض ��منهم حملة ال�ش ��هادات العليا و�إنْ
توفر بع�ض منها ف�إ ّنها �ستكون حمدودة

يف �ض ��وء الأو�ضاع احلالية التي ت�شهد
فيه ��ا م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة تخم ��ة غ�ي�ر
عادي ��ة تعرب عن نف�س ��ها ب�ص ��يغة تدين
ملحوظ يف م�س ��توى الإنتاجية وترهل
وظيفي ي�ص ��ل حد العجز .يزيد الو�ضع
تفاقم� � ًا الأو�ض ��اع ال�سيا�س ��ية العام ��ة
الت ��ي حتول دون ح ��راك وطني وعملي
�س ��ليم .يف الوقت الذي يعرب فيه ه�ؤالء
اخلريج�ي�ن ع ��ن ا�س ��تعدادهم للعمل يف
�أي حمافظ ��ة ت�ؤم ��ن له ��م فر�ص ��ة العمل
وف ��ق م�ؤهالتهم ف�إنّ مزيد ًا من الإنغالق
والتقوق ��ع عل ��ى م�س ��توى املحافظ ��ات
املتعددة يح ��ول دون ذل ��ك .يتجلى هذا
يف �أح ��دث تقليع ��ات التماي ��ز والتفرقة
ب�ي�ن املواطن�ي�ن م ��ن خ�ل�ال م ��ا �ص ��ار
يع ��رف اليوم باملناطقية التي �ش ��رع لها
�سيا�س ��ي ًا بت�أ�سي�س جمال�س املحافظات.
توجه هذه املجال�س اهتمامها ب�س ��اكني
حمافظاته ��ا لي�س على ا�س ��ا�س اخلربة
والكفاءة و�إنمّ ا على �أ�س ��ا�س "الأقربون
�أوىل باملع ��روف" .من ح ��ق املحافظات
�أنْ تهت ��م بتوفري فر�ص العم ��ل لأبنائها
من �س ��كان املحافظ ��ة بل وم ��ن واجبها
�أنْ تفع ��ل ذل ��ك �إنمّ ا لي�س خ ��ارج الإطار
الوطني الذي ي�س ��مح ب�إ�س ��تقدام الأكف�أ
والأك�ث�ر مه ��ارة مم ��ن ميك ��ن �أنْ يق ��دم
خدم ��ة جليل ��ة له ��ا .ال يخفى عل ��ى �أحد
�أهمي ��ة التنويع وامل�ش ��اركة والإ�ش ��راك
يف م�ؤ�س�س ��ات العم ��ل احلكومية وغري
احلكومي ��ة عل ��ى م�س ��توى املحافظ ��ة
وبخا�ص ��ة عندما يتعلق الأمر بالأعمال
الت ��ي تتطل ��ب كف ��اءات تقني ��ة وعلمي ��ة
حمددة يح�ص ��ل عليه ��ا املرء م ��ن خالل
الدرا�س ��ة والتدري ��ب ولي� ��س ال ��والء
والتابعي ��ة .ل ��ن يك ��ون ممكن� � ًا للع ��راق
�أنْ يتق ��دم خ ��ارج ر�ؤي ��ة وطنية �ش ��املة
ال ميار� ��س فيه ��ا العراقي ��ون م�ش ��اعر
التمايز فيما بني بع�ض ��هم البع�ض ب�إ�سم
الدين �أو املذه ��ب واملحافظة واجلماعة
العرقي ��ة� .س ��تكون خدم ��ة املحافظ ��ة
عظيم ��ة عندما تتم وفق نظرة �ش ��مولية
ت�سعى لإ�ستقدام الأكف�أ والأكرث جاذبية
لإجناز العمل.

����������ض���������د ال����������ت����������ي����������ار..
• احلاك ��م لدينا ن�صف (�إل ��ه) ،واجلاهل
ين�ص ��ب
عندن ��ا ن�ص ��ف (�إل ��ه)!! احلاك ��م ّ
ين�ص ��ب
نف�س ��ه مقيا�س� � ًا للحق ،واجلاهل ّ
نف�س ��ه مقيا�س� � ًا للحقيقة ..والطامة عندما
يجتم ��ع الن�ص ��فان :حاكم م�س ��كون بوهم
احلق وجاهل م�س ��كون بوهم احلقيقة..،
هن ��ا يكتمل (�إله) اخلراب وت�ضيع مفاتيح
احلل ��ول ..ف�ل�ا حاك ��م را�ش ��د وال حمكوم
م�سرت�شد!!
• تختلف وجوه الثوار ووجوه احل ّكام
تت�ش ��ابه ..،ي ��ا ل�ش ��قاء القيم عندم ��ا تركع
 ح�سين العادلي
�أمام الإمتياز ،وي ��ا لفجيعة املبادئ عندما
تته ��اوى عند عتبة ال�س ��لطة!! ..ال�س ��لطة
مقربة الآيديولوجيات.
• حت ��ى لو �ش ��يدت للعبد ق�ص ��ر ًا للحرية و�آم ��اال!!َ ..من ي�س ��رق وطنه كم ��ن يقتلع الث ��وري ي ��رى بع�ي�ن القي ��م ،والتاج ��ر وي ��ا ل�ش ��قاء احلا�ض ��ر عندم ��ا يحكم ��ه
ف�س ��يظل يح ��ن �إىل الزريب ��ة!! �إنَّ زرائ ��ب �ش ��جرته لي� ��أكل ثماره ��ا !! ..م ��ا �أغب ��اه يرى بعني امل�ص ��لحة ،واملهن ��ي يرى بعني التاريخ امليت.
العبيد ممالك الطغاة وجن ��ان املحتالني!! و�أو�سخ معدنه.
الوظيف ��ة ..،الأول �أخالق ��ي والث ��اين • يحاول املت�ش ��اطر �س�ت�ر خطاي ��اه!! يا
م ��ا مل نتحرر من ثقاف ��ة التلقني والتدجني • �ش ��عوب البطون تطلب علف ًا و�ش ��عوب انتهازي والثالث �أجري.
�ش ��اطر :اخلطايا ُخلقت عارية ،و�س ��تبقى
والطاع ��ة العمي ��اء ..فال حري ��ة للعقل وال الإرادة تطل ��ب حري� � ًة� ..،ش ��عوب العل ��ف • �أ ّم ��ة ال�ش ��عارات �أ ّم ��ة ُحنج ��رة ،و�أ ّمة عارية.
حترير للإرادة.
�أفواه ،و�ش ��عوب الإرادة ع ��زم ..،الإرادة الأف ��كار �أ ّم ��ة عقل ..،ال�ش ��عار يب ��د ًا كبري ًا • ال توف ��ر الوع ��ود خب ��ز ًا ،والبط ��ون
• ال يحتاج املال �إىل ل�سان �أو ُحجة ،و�إذا بو�ص ��لة م�س ��تقبل ،ه ��ي مطرقة ت�ص ��ميم وينته ��ي �ص ��غري ًا ،والفكرة تبد�أ �ص ��غرية اجلائعة ال �آذان لها.
تفوق� ..إمنا ال�شعوب �إرادة.
وتنته ��ي كبرية� ..،إمنا نحن فكرة ول�س ��نا • طال ��ب ال�س ��لطة �ش ��حاذ دوم� � ًا ،طال ��ب
ما تكلم �أخر�س ال�ص ��دق ودحر احلقيقة!! و�أجنحة ّ
يا ل�شقاء الإ�ستقامة قبال �سلطان املال!!
• للمجتم ��ع �س ��لطاته� ،إنْ تخل ��ى عنه ��ا بحنجرة.
ال�سلطة عبد و�إن جتبرّ .
والكهنوتي
• يريدك الآيديولوجي وعا ًء
�ان
�
ه
و
ذل
و�س ��حق ..،وال�ش ��عب ال ��ذي ال • لي� ��س �أخط ��ر م ��ن التفك�ي�ر ب�أزمن ��ة • تت�س ��خ العق ��ول كما تت�س ��خ الأقدام..،
ُ
مطيع� � ًا وال�سيا�س ��ي مطي� � ًة ..فممالكه ��م يطالب ويراقب ويحا�سب ..ميوت.
التدج�ي�ن ..،التفك�ي�ر ثورة �ض ��د ال�س ��اكن وغ�س ��ول العق ��ول ه ��ي الأ�س ��ئلة� ..،إمن ��ا
ت�أب ��ى الأحرار� ،أح ��رار العق ��ول والإرادة • ال�س ��لطة ال تغ�ّي رّ�ر بل ُت�س ��قط الأقنعة ،واملوروث وامل�ألوف.
نح ��ن معن ��ى يتج ��دد بالأ�س ��ئلة ..ل�س ��نا
�إنه ��ا الق ��وة الت ��ي ُتظه ��ر الوج ��وه عل ��ى • هن ��اك َمن يقر�أ التاريخ بعينه ،وهناك مقاب ��ر �أجوبة ..الأ�س ��ئلة تخل ��ق �أحراراً،
والقرار.
• ُي�س ��مى الل�ص ل�ص� � ًا ل�سرقته حمفظة ..حقيقتها ..،وال�سيا�سيون ثالثة� :سيا�سي َمن يقر�أ التاريخ بعقله ..الأول �س ��يحكمه والأجوبة تخلق قطيعا.
ُت ��رى ،كي ��ف ُن�س� � ّمي َم ��ن ي�س ��رق �أوطان ًا ث ��وري و�سيا�س ��ي تاجر و�سيا�س ��ي مهنة ،املا�ض ��ي ،والث ��اين �س ��يحكم احلا�ض ��ر • ..،النخب ��ة املت�ش ��دقة كالطب ��ل ،و�أف�ض ��ل
الطب ��ول كب�ي�ر اجل ��وف� ..ص ��وتها ي ��رن
بالأرج ��اء ،وعندم ��ا ت�ص ��ل �إليه ��ا يبتلعك
ال�ص ��لدة مرك ��ز ثق ��ل
الف ��راغ!! ..النخب ��ة َّ
ً
ً
ال�ش ��عب ،وكلم ��ا ر�أي ��ت �ش ��عبا ميت� �ا ف ��زر
مداف ��ن النخ ��ب ...،النخب ��ة حتت ��اج �إىل
نخبة!!
• ل ��و كان للذن ��وب روائ ��ح ،مل ��ا ت�ش� �دّق
املت�شدّقون ..ليت اخلطايا تفوح.
• و�أنا على م�ش ��ارف ال�س ��تني� ،أحن �إىل
عه ��د الطفول ��ة!! ول ��و كان الأم ��ر بي ��دي
لأدخل ��ت الكب ��ار يف مدار� ��س الطفولة...
ف�أخط ��اء الطفول ��ة تع ّل ��م و�أخط ��اء الكبار
ت�أ�س ��ي�س ..،الطفولة تكتب بقلم ر�ص ��ا�ص
والكب ��ار يكتب ��ون ببندقي ��ة ر�ص ��ا�ص!!
�أخط ��اء الطفول ��ة مُتحى و�أخط ��اء الكبار
تبقى!! ..ليت الطفولة تدووووم.

�شعوب البطون تطلب علف ًا و�شعوب الإرادة تطلب حري ًة� ..،شعوب
العلف �أفواه ،و�شعوب الإرادة عزم ..،الإرادة بو�صلة م�ستقبل،
تفوق� ..إمنا ال�شعوب �إرادة.
هي مطرقة ت�صميم و�أجنحة ّ
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عربي ودولي

تعه��د الديمقراطيون بالتح��رك ب�سرعة في ق�ضية عزل الرئي���س دونالد ترامب ،قائلين �إن الأدل��ة وا�ضحة على �إ�ساءة
ا�ستخدام ال�سلطة من خالل مكالمته الهاتفية مع رئي�س �أوكرانيا ومحاوالت الت�ستر على مخالفات.
و�أظهرت �شكوى من عن�صر في �أجهزة اال�ستخبارات �أن ترامب مار�س �ضغوط ًا على الرئي�س الأوكراني للإ�ساءة �إلى مناف�سه
االنتخابي جو بايدن.
وقال��ت رئي�سة مجل�س النواب ،نان�سي بيلو�سي� ،إن "ت�صرفات الرئي�س وا�ضحة ب�شكل مقنع ،وهذا ال يمنحنا �أي خيار �سوى
الم�ضي قدم ًا".

ه��ل ي��ك��ون ت��رام��ب �أول رئي�س �أم�يرك��ي ُي��ع��زل؟
متابعة  /املدى
وتابع ��ت �أن "ه ��ذا الأم ��ر يتعلق بالأم ��ن القومي
لبلدنا� :إن رئي�س الواليات املتحدة حنث بالق�سم،
ما من �ش�أنه �أن يعر�ض �أمننا القومي للخطر ،كما
يعر�ض �سالمة انتخاباتنا للخطر".
و�أعلنت �أن رئي�س جلنة اال�ستخبارات يف جمل�س
النواب� ،آدم �شيف ،ال ��ذي اتهم ترامب ،الأ�سبوع
احل ��ايل ،بالت�ص ��رف مث ��ل "رئي� ��س ع�صاب ��ة"،
�سيتوىل قيادة التحقيقات.
وقالت يف مقابلة مع �شبكة "ام ا�س ان بي �سي":
"�سي�ستغرق ��ون الوقت ال ��ذي يلزمهم ولن يكون
اجل ��دول الزمني هو احلكم .لك ��ن ( )...لي�س من
ال�ضروري �أن ي�ستمر ذلك طوي ًال".
وه� � ّزت الأح ��داث ال�سريع ��ة رئا�س ��ة ترامب التي
بد�أت قبل عامني ون�صف عام.
واالثن�ي�ن املا�ض ��ي �أب ��دى ترامب ال مب ��االة �إزاء
تقري ��ر لأح ��د املبلغ�ي�ن اتهم ��ه في ��ه ب�أن ��ه �سع ��ى
ملمار�س ��ة �ضغوط عل ��ى �أوكراني ��ا للح�صول على
معلومات ميكن �أن تلحق ال�ضرر ببايدن ،املر�شح
الدميقراط ��ي الرئي� ��س خلو� ��ض االنتخاب ��ات
الرئا�سية يف عام .2020
يف الوق ��ت نف�س ��ه ،كان ��ت بيلو�س ��ي تته ��رب م ��ن
ال�ضغ ��وط املتزاي ��دة داخل حزبها لع ��زل ترامب،
يف حماولة لإبقاء الرتكيز على خو�ض انتخابات
العام املقبل.
لك ��ن الأم ��ور تغريت م ��ع �إ�صدار تقري ��ر يت�ضمن
دع ��وة ترامب يف  25مت ��وز الرئي�س فولودميري

زيلين�سك ��ي �إىل الإ�س ��اءة لبايدن ،وم ��ا تالها من
�شك ��وى لل ُمخ�ب�ر يزع ��م فيه ��ا �أن البي ��ت الأبي�ض
حاول الت�سرت على فحوى املكاملة
وق ��د خ ��رج الدميقراطي ��ون يف جمل� ��س النواب
الأمريك ��ي من حال ��ة الرتدد الت ��ي تلب�ستهم خالل
العامني الأخريين ،وقرروا البدء ب�إجراءات عزل
الرئي� ��س دونالد ترامب ،قبيل نحو عام واحد من
انتهاء واليته الأوىل ،ويف خ�ضم �أزمات �سيا�سية
وحالة انق�سام كبرية يف الواليات املتحدة.
وقد رف�ض العدي ��د من امل�شرعني الدميقراطيني -
مبن فيهم رئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي-
خالل ال�سنتني املا�ضيتني الدخول يف م�سار عزل
الرئي� ��س على اعتبار �أن ذلك مبثابة �إهدار للوقت
لأن م�شرع ��ي احلزب اجلمه ��وري الذي ينتمي له
الرئي� ��س يتمتعون ب�أغلبي ��ة يف جمل�س ال�شيوخ،
يف ح�ي�ن اعترب ن ��واب دميقراطيون �آخ ��رون �أن
عليهم التزاما �أخالقي ًا بال�سعي لإقالته مهما كانت
النتائج والتبعات.
وجاء قرار النواب الدميقراطيني ببدء �إجراءات
ع ��زل ترامب بعد تقارير �أفادت ب�أن ترامب �ضغط
على نظريه الأوكراين فولودميري زيلين�سكي يف
ات�صال هاتفي ي ��وم  25يوليو/متوز لدفعه لفتح
حتقيق عن باي ��دن ،املر�ش ��ح الدميقراطي الأوفر
حظ� � ًا خلو�ض انتخابات الرئا�س ��ة ،وابنه هانرت،
الذي عمل ب�شركة تنقب عن الغاز يف �أوكرانيا.
وتعت�ب�ر عملي ��ة ع ��زل الرئي� ��س �-أي رئي� ��س يف
الوالي ��ات املتح ��دة -عملي ��ة معق ��دة م ��ن حي ��ث
الإج ��راءات الد�ستوري ��ة واملتطلب ��ات الفني ��ة،
ونظ ��ر ًا لذل ��ك ف�شلت جمي ��ع املح ��اوالت ال�سابقة

لع ��زل ر�ؤ�ساء م ��ن منا�صبه ��م ،حيث مي ��ر امل�سار
الد�ست ��وري لعزل �أي رئي� ��س مبراحل وخطوات
عديدة هذه �أبرزها:
ما �أ�سباب العزل؟
�سع ��ى امل�شرعون الأمريكي ��ون الأوائل للمواءمة
بني �أمرين هما املحافظة على الطابع الدميقراطي
للب�ل�اد ومنع انحراف الر�ؤ�ساء وكبار امل�س�ؤولني
التنفيذي�ي�ن يف الدولة ،فا�ستحدث لأجل ذلك �أداة
الع ��زل لتوفري �إط ��ار قانوين ود�ست ��وري ي�سمح
بالتدخل عند االقت�ضاء ،ولكنهم باملقابل و�ضعوا
قيود ًا م�شددة عل ��ى �سلطة العزل ،من �أجل وجود
�سلط ��ة تنفيذي ��ة قوي ��ة ال تك ��ون رهين ��ة لأه ��واء
الكونغر� ��س� ،أو عر�ض ��ة للإقال ��ة والع ��زل لأدنى
�سبب.
ولتج�سي ��د ذلك ،ح ��دد الد�ست ��ور الأمريكي ثالثة
�أن ��واع من اجلرائم ت�سم ��ح ب�إقالة وعزل الرئي�س
�أو نائب ��ه �أو الق�ضاة الفدرالي�ي�ن عند ارتكابها �أو
الوقوع يف �إحداها ،وهذه اجلرائم هي:
مت ��ر �إج ��راءات ع ��زل الر�ؤ�س ��اء الأمريكي�ي�ن يف
احل ��االت العادي ��ة ع�ب�ر مرحلت�ي�ن (يف جمل�س ��ي
الن ��واب وال�شي ��وخ) ،وت�شم ��ل تل ��ك الإج ��راءات
خم�س خطوات هي:
 -1تقدمي طلب لفتح حتقيق ببدء �إجراءات عزل
الرئي� ��س .وتفي ��د تقارير �إعالمي ��ة �أن �ستة نواب
دميقراطي�ي�ن �سبق �أن قدموا م�شاريع �إىل جمل�س
الن ��واب له ��ذا الغر�ض ،غ�ي�ر �أنهم ف�شل ��وا جميع ًا
يف احل�ص ��ول على ت�صويت الأغلبي ��ة ،وذلك لأن
زعم ��اء الدميقراطيني -مث ��ل نان�س ��ي بيلو�سي-
كانوا يعتقدون �أن الوقت مل يكن منا�سب ًا.

 -2ح�ص ��ول القرار عل ��ى الأغلبي ��ة الب�سيطة يف
اللجن ��ة الق�ضائية مبجل� ��س النواب ،علم ��ا ب�أنها
تتكون من  41ع�ضو ًا.
 -3ح�ص ��ول القرار على �أغلبية ب�سيطة (الن�صف
 +واح ��د) يف جمل�س النواب ،وه ��و �أمر مي�سور
بالن�سبة للدميقراطيني ،حيث ميلكون �أغلبية يف
املجل�س.
� -4إذا �ص ��وّ ت جمل� ��س النواب بنع ��م على اتهام
الرئي�س ،ينتقل م�ش ��روع قرار العزل �إىل جمل�س
ال�شي ��وخ ،ال ��ذي يعم ��ل ب�صف ��ة هيئ ��ة حملف�ي�ن
ب�أع�ضائه املئة.
 -5يب ��د�أ جمل� ��س ال�شي ��وخ املحاكم ��ة ،وميث ��ل
�أع�ضاء جمل�س الن ��واب االدعاء (�سلطة االتهام)،
بينم ��ا ميث ��ل �أع�ض ��اء جمل� ��س ال�شي ��وخ هيئ ��ة
املحلف�ي�ن ،فيم ��ا يق ��ود املحاكمة رئي� ��س املحكمة
العليا الأمريكية.
 -6يجري الت�صويت داخل جمل�س ال�شيوخ على
اتهام الرئي�س ،بعد اال�ستماع لل�شهود ومرافعات
االدع ��اء وحمام ��ي الرئي� ��س ،وي�ش�ت�رط لإدان ��ة
الرئي� ��س ت�صوي ��ت ثلث ��ي �أع�ض ��اء املجل� ��س على
القرار.
ويف جمل� ��س ال�شيوخ حالي ��ا  53جمهوري ًا و45
دميقراطي� � ًا ،واثن ��ان م�ستقالن عادة م ��ا يتخذان
موق ��ف الدميقراطي�ي�ن نف�س ��ه يف الت�صوي ��ت.
وتتطلب �إدان ��ة الرئي�س وعزل ��ه � 67صوت ًا وهذا
يعن ��ي �أن ��ه حتى تتخ ��ذ �إج ��راءات لإقال ��ة ترامب
فينبغ ��ي �أن ي�صوّ ت ع�شرون جمهوري ًا على الأقل
وجمي ��ع الدميقراطي�ي�ن �ض ��ده ،بالإ�ضاف ��ة �إىل
ال�شيخني امل�ستقلني.

يع ��رف النظ ��ام ال�سيا�سي الأمريك ��ي حالة فريدة
م ��ن اال�ستق ��رار ال�سيا�سي والد�ست ��وري ،والبعد
ع ��ن اله ��زات واال�ضطرابات الت ��ي ي�شهدها كثري
م ��ن دول العامل وتع�ص ��ف ب�أنظمته ��ا ال�سيا�سية،
وت� ��ؤدي يف �أحيان كثرية �إىل الإطاحة بر�ؤ�سائها
�أثناء م�أمورياتهم الد�ستورية.
فم ��ن ج ��ورج وا�شنط ��ن �أول رئي� ��س �أمريك ��ي
(� ،)1797-1789إىل الرئي� ��س الأمريكي احلايل
دونال ��د ترم ��ب ( ،)2017مل يع ��زل �أي رئي� ��س
�أمريكي من من�صبه على الإطالق ،وتعر�ض ثالثة
ر�ؤ�ساء فقط م ��ن �أ�صل  45رئي�س ًا لإجراءات عزل
ف�شل ��ت يف حالت�ي�ن ومل ت�ص ��ل نهاي ��ة امل�س ��ار يف
احلالة الثالثة.
ورغ ��م �أن حم ��اوالت ع ��زل الر�ؤ�ساء ع�ب�ر الطرق
الد�ستوري ��ة ف�شل ��ت يف احل ��االت الث�ل�اث ،فق ��د
متت الإطاح ��ة بر�ؤ�ساء �أمريكي�ي�ن �آخرين بطرق
غري د�ستورية ،حي ��ث �شهدت البالد عرب تاريخها
ال�سيا�س ��ي اغتيال �أربعة ر�ؤ�س ��اء ،ف�ض ًال عن عدد
كبري من حماوالت االغتيال الفا�شلة.
تعر� ��ض ثالث ��ة ر�ؤ�س ��اء �أمريكي�ي�ن (دميقراطيان
وجمهوري) ملحاوالت عزل من منا�صبهم لأ�سباب
ومربرات خمتلفة ،وه�ؤالء الر�ؤ�ساء هم:
 �أن ��درو جون�س ��ون ( :)1875-1808رئي� ��س�أمريك ��ي دميقراط ��ي ،انخ ��رط يف �ص ��راع م ��ع
الكونغر� ��س الذي ي�سيط ��ر علي ��ه اجلمهوريون،
بعد �أن اتهم مبخالفة القانون على خلفية �إزاحته
وزير احلرب الأمريك ��ي من من�صبه ،وهو القرار
ال ��ذي مل يكن يحق للرئي� ��س �أن يتخذه يف �أعقاب
احل ��رب الأهلية ،وجرى �سحب الثقة منه من قبل

َمن ي�ستمع �إىل مكاملات الرئي�س الأمريكي و َمن يقرر مدى �سريتها؟
زعمت �شكوى من �أحد املبلغني
عن الف�ساد �أن �سجالت مكاملة،
�أجراها الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،قد جرت معاجلتها
بطريقة �سرية غري معتادة ،ما
�ألقى ال�ضوء على كيفية مراقبة
هذه املكاملات ،وكيف ميكن
�إخفا�ؤها.
ِّ
اعتقد املُبلغ ،وهو م�س�ؤول
يف اال�ستخبارات الأمريكية،
�أن حم�ضر املكاملة بني ترامب
والرئي�س الأوكراين فولودميري
زيلين�سكي حفظ يف مكان
�إلكرتوين �سري ،لي�س لأ�سباب
تتعلق بالأمن القومي ،ولكن
لأغرا�ض �سيا�سية.

وطبق� � ًا لل�شك ��وى ،مت ت�صنيف حم�ض ��ر املكاملة يف
بداية الأمر على �أنها مكاملة �سرية ،ويف وقت الحق
عل ��ى �أنها �سري ��ة للغاية ،ما ي�ضم ��ن �أن الأ�شخا�ص
الذين لديه ��م �أعلى الت�صاري ��ح الأمنية هم وحدهم
القادرون على االطالع عليها.
وكان ه ��ذا مبثاب ��ة عالم ��ة خط ��ر ،وفق� � ًا للمبلغ عن
ال�شك ��وى ،حي ��ث �أظه ��ر ذل ��ك �أن م�س� ��ؤويل البيت
الأبي�ض مل يكونوا على دراية بالطبيعة ال�سيا�سية
ال�شائك ��ة للمكامل ��ة فح�س ��ب ،ب ��ل كان ��وا يحاول ��ون
�إخف ��اء ه ��ذه املعلومات عن الآخري ��ن يف احلكومة
الأمريكية.
يق ��ول منتق ��دو ترام ��ب �إن املكامل ��ة كان ��ت حماولة
لإقناع الزعيم الأوكراين ،بالتحقيق مع جو بايدن
نائ ��ب الرئي�س الأمريكي ال�سابق ومناف�س ترامب،
بهدف تعزيز الأه ��داف ال�سيا�سية للرئي�س ترامب،
و�أن م�س� ��ؤويل البي ��ت الأبي� ��ض كان ��وا يحاول ��ون
التغطية على ذلك.
وينك ��ر الرئي� ��س ترامب وم�ساعدوه ه ��ذه املزاعم،
ويقول ��ون �إن ��ه "مل يح ��دث �أي �ش ��يء خمتل ��ف"،
ب�ش� ��أن التعامل مع حم�ضر املكاملة الهاتفية �أو مكان
تخزينها �إلكرتوني ًا.
َمن ي�ستمع �إىل مكاملات الرئي�س؟
تقليدي� � ًا ،يقدّم م�س�ؤولون م ��ن جمل�س الأمن
القوم ��ي الأمريك ��ي �إحاط ��ة للرئي� ��س،
قب ��ل �إج ��راء مكاملة م ��ع رئي� ��س دولة
�أجنب ��ي .ث ��م يجل� ��س ه� ��ؤالء يف
املكت ��ب البي�ضاوي م ��ع الرئي�س،
بينما يتح ��دث هاتفي ًا مع الزعيم
الأجنبي.
"يح�ض ��ر ع�ض ��وان عل ��ى الأقل
م ��ن جمل� ��س الأم ��ن القوم ��ي
خ�ل�ال املكامل ��ة" ،وفق� � ًا ل�صحيفة
"يو �إ�س توداي" الأمريكية.
و�سيك ��ون هناك �أي�ض� � ًا م�س�ؤولون
يجل�س ��ون يف غرف ��ة �آمن ��ة ،يف جزء
�آخ ��ر م ��ن البي ��ت الأبي� ��ض ،ي�ستمعون
�إىل مكامل ��ة الرئي�س ويدون ��ون املالحظات.
ُتع ��رف مالحظاته ��م ب�أنه ��ا "مذك ��رة حمادث ��ة

هاتفي ��ة" ،ومثل العديد م ��ن الأ�شياء يف وا�شنطن،
يوجد اخت�صار لها با�سم "."memcon
كم ��ا يتم ن�سخ مكاملات الرئي� ��س مع القادة الأجانب
بوا�سط ��ة �أجهزة كمبيوتر .بع ��د ذلك ،وكما �أو�ضح
م�س�ؤول ��ون �سابق ��ون يف البي ��ت الأبي� ��ض ،يقارن
مدونو املالحظات انطباعاتهم بالن�سخ الإلكرتونية
من املكاملة.
يتم دم ��ج املالحظات م ��ن امل�س�ؤولني وم ��ن الن�سخ
املحو�سبة يف وثيقة واحدة .قد ال يكون هذا الن�ص
مثالي� � ًا ،لكن ��ه يتم �صياغت ��ه بعناية فائق ��ة ،ح�سبما
ي�سمح الوقت والظروف.
ويف حال ��ة مكاملة ترام ��ب مع الرئي� ��س الأوكراين
فلودمي�ي�ر زيلين�سك ��ي ،وفق� � ًا ل�شك ��وى املبل ��غ،
كان هن ��اك نح ��و ع�ش ��رة �أ�شخا� ��ص ي�ستمعون �إىل
املحادثة.
ومنذ و�ص ��ول ترام ��ب �إىل من�صبه ،ج ��رى ترتيب
بع� ��ض الإحاط ��ات التي ت�سب ��ق املكامل ��ات الهاتفية
عل ��ى عج ��ل ،وبوا�سطة �أ�شخا� ��ص ذوي م�ستويات
متفاوتة م ��ن اخلربة ،وذل ��ك وفق ًا مل�س� ��ؤول �سابق
يف جمل�س الأم ��ن القومي ،والذي يق ��ول �إنه ُطلب
منه ��م �أحيان� � ًا اال�ستم ��اع �إىل املكامل ��ات يف اللحظة
الأخرية.
كي ��ف يتم ت�صنيف مكاملة عل ��ى �أنها �سرية �أو �سرية
للغاية؟
امل�س�ؤول ��ون الذي ��ن يعمل ��ون يف مكت ��ب ال�سكرتري
التنفي ��ذي ملجل� ��س الأمن القوم ��ي الأمريكي هم من
يق ��ررون م�ستوى ت�صني ��ف حم�ضر املكامل ��ة ،وذلك
وفق ًا مل�س�ؤولني �سابقني يف البيت الأبي�ض.
�إذا كان ��ت املكاملة حتتوي عل ��ى معلومات ،ميكن �أن
تعر� ��ض الأمن القوم ��ي الأمريكي �أو حي ��اة الأفراد
للخطر ،يتم ت�صنيف املح�ضر على �أنه �سري للغاية،
ويتم حفظه يف مكان حممي.
�أ�ش ��رف �أندرو ميلر ،مدير م�شروع الدميقراطية يف
ال�شرق الأو�س ��ط ،على ال�ش� ��أن امل�صري يف جمل�س
الأم ��ن القوم ��ي الأمريك ��ي �أثن ��اء �إدارة الرئي� ��س
ب ��اراك �أوباما ،ومن ث ��م �أ�صبح على دراي ��ة بعملية
الت�صنيف.
يق ��ول ميلر �إنه يتفهم �أ�سباب اعتبار بع�ض حما�ضر

املكامل ��ات �سرية للغاية ،لكنه ال يرى �شيئ ًا يف مكاملة
ترامب مع زيلين�سكي يرقى �إىل هذا امل�ستوى.
يقول ميلر" :ال �أرى ما يربر ت�صنيفها �سرية للغاية.
ال بد �أن ذلك حدث لأ�سباب �سيا�سية".
ماذا يحدث �إذا مت ت�صنيف املكاملة "�سرية للغاية"؟
يعني ت�صني ��ف حم�ضر املكامل ��ة ب�أنها "�سرية
للغاية" �أن الأفراد ،الذين يتمتعون ب�أعلى
م�ست ��وى م ��ن الت�صري ��ح الأمن ��ي يف
حكومة الوالي ��ات املتح ��دة ،ميكنهم
وحدهم ر�ؤية املحتوى.
�أم ��ا ت�صني ��ف حم�ض ��ر املكامل ��ة
عل ��ى �أن ��ه �س ��ري  -ولك ��ن لي� ��س
�سري� � ًا للغاي ��ة  -يعن ��ي �أن ��ه ميكن
للم�س�ؤول�ي�ن مناق�ش ��ة حمتوي ��ات
مكامل ��ة الرئي�س ب�سهول ��ة �أكرب ،مع
الأ�شخا� ��ص الآخرين الذين يعملون
يف احلكومة.
ه ��ل ا�ستخ ��دم نظ ��ام الت�صني ��ف الأمني
بالطريقة املنا�سبة يف هذه احلالة؟
يق ��ول م�ست�ش ��ارون للرئي�س ترام ��ب �إن املكاملة
الهاتفي ��ة ذاتها كان ��ت جيدة ،وكذل ��ك كانت معاجلة
حم�ضرها ،وال يتفقون باملرة مع �شكوى املُب ّلغ.
لك ��ن �آخرين يقول ��ون �إن املكامل ��ة وال�سرية املحيطة
باملح�ضر تظهر �إ�ساءة ا�ستخدام لل�سلطة الرئا�سية.
ويق ��ول بري ��ت بروين ،م�س� ��ؤول �ساب ��ق يف البيت
الأبي� ��ض خدم يف �إدارة �أوباما" :الت�صنيف الأمني
م�صم ��م به ��دف حماي ��ة الأرواح� .إذا �أ�صب ��ح فج� ��أة
و�سيل ��ة حلماي ��ة املوق ��ف ال�سيا�سي للرئي� ��س ،فهذا
يعني �أنه مل يعد لدينا نظام ت�صنيف للأمن القومي
ذو م�صداقية".
ويتف ��ق ميلر مع ه ��ذا ال ��ر�أي ،ويق ��ول �إن ت�صنيف
حم�ض ��ر مكاملة هاتفي ��ة على �أنها �سري ��ة ،ملجرد �أنك
تري ��د حماية امل�ستقبل ال�سيا�س ��ي للرئي�س ،يقو�ض
النظام.
وي�ضي ��ف �أن �أولئ ��ك ،الذي ��ن يعمل ��ون يف البي ��ت
الأبي� ��ض ،يحلف ��ون الق�س ��م لي� ��س للرئي� ��س و�إمن ��ا
للد�ست ��ور الأمريك ��ي ،ويتاب ��ع" :يج ��ب �أن يك ��ون
وال�ؤك الأ�سا�سي للبلد ،ولي�س للفرد".

جمل� ��س الن ��واب ،ولكن متت تربئت ��ه يف جمل�س
ال�شيوخ بفارق �صوت واحد.
 ريت�شارد نيك�س ��ون( :رئي�س الواليات املتحدةالأمريكي ��ة الـ ،37عن احل ��زب اجلمهوري ،خالل
الف�ت�رة  )1974-1969غ ��ادر نيك�س ��ون البي ��ت
الأبي� ��ض يف عام  ،1974قبل م ��ا يقرب من ثالث
�سنوات من انتهاء ف�ت�رة رئا�سته الثانية ،بعد �أن
�أج�ب�ر على اال�ستقال ��ة نتيجة لثب ��وت تورطه يف
ف�ضيح ��ة جت�س�س عنا�صر من احلزب اجلمهوري
عل ��ى املق ��ر الرئي� ��س للح ��زب الدميقراط ��ي يف
وا�شنطن ،يف ما عرف بف�ضيحة ووترغيت.
وتعت�ب�ر ووترغي ��ت �أ�شهر ف�ضيح ��ة �سيا�سية يف
تاريخ الوالي ��ات املتحدة ،حيث �أدت �إىل ا�ستقالة
الرئي� ��س نيك�سون م ��ن من�صبه لي�صب ��ح الرئي�س
الوحي ��د امل�ستقي ��ل يف تاريخ الب�ل�اد ،و�أ�صبحت
بع ��د ذلك رم ��ز ًا للف�ضائ ��ح ال�سيا�سي ��ة يف �أمريكا
والعامل.
وكان ميك ��ن -لو �أن نيك�س ��ون مل ي�ستقل� -إدانته
بث�ل�اث تهم تتعل ��ق ب�إ�س ��اءة ا�ستخ ��دام ال�سلطة،
وعرقل ��ة �س�ي�ر العدال ��ة ،وحت ��دي ق ��رار املحكمة
با�ستدعائه.
 بي ��ل كلينت ��ون :رئي� ��س الوالي ��ات املتح ��دةالأمريكي ��ة ال� �ـ 42عن احل ��زب الدميقراط ��ي ،قام
جمل� ��س النواب الأمريكي ب�إقالت ��ه يف  19كانون
الأول  ،1998بته ��م الك ��ذب يف احلل ��ف وعرقل ��ة
�س�ي�ر القان ��ون عل ��ى خلفي ��ة عالقت ��ه اجلن�سي ��ة
مبوني ��كا لوين�سكي املتدرب ��ة يف البيت الأبي�ض،
لكن ��ه بُرئ من قبل جمل�س ال�شيوخ يف � 12شباط
 1999و�أكمل واليته الرئا�سية.

 3جلان يف الكونغر�س تطلب
من بومبيو وثائق لت�سريع
"عزل ترامب"
طال ��ب دميوقراط ّي ��ون ير�أ�سون جلان� � ًا نافذة يف جمل�س
الن ��وّ اب وزير اخلارج ّي ��ة الأمريكي ماي ��ك بومبيو
بتزويده ��م وثائق حول ق�ض ّي ��ة �أوكرانيا ،بغية
"ت�سريع" التحقيق الرامي �إىل عزل الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء يف بي ��ان لر�ؤ�ساء جلان اخلارجيّة
واال�ستخبارات والإ�شراف على ال�سلطة
التنفيذي ��ة ،توجّ ه ��وا في ��ه �إىل بومبيو،
� ّأن "رف�ضك ��م االمتث ��ال له ��ذه املطالب ��ة
�سيُ�ش� � ّكل دلي�ل ً�ا عل ��ى عرقل ��ة حتقي ��ق
جمل� ��س" الن ��وّ اب يف ه ��ذا الإج ��راء
الن ��ادر �ض ّد رئي�س �أمريك ��ي ،والذي كان
�أُط ِل ��ق عل ��ى خلفيّة �شكوى م ��ن خمرب يف
�أجهزة اال�ستخبارات حول ممار�سة ترامب
�ضغوط ًا على الرئي�س الأوكراين للإ�ساءة �إىل
مناف�سه االنتخابي جو بايدن.
وعلى بومبي ��و �أن يُزوّ دهم بالوثائق يف مهلة �أق�صاها
 4ت�شرين الأول.
ويطالب ر�ؤ�ساء اللجان النيابي ��ة خ�صو�صا باحل�صول على قائمة ب�أ�سماء م�س�ؤويل
وزارة اخلارجية الذين "�شاركوا� ،أو �أعدّوا �أو تل ّقوا حم�ضرا" للمكاملة الهاتفية التي
ج ��رت يف  25مت ��وز  2019بني الرئي� ��س الأمريكي ونظريه الأوك ��راين فولودميري
زيلين�سكي.
وي ّته ��م الدميوقراطي ��ون الرئي�س الأمريك ��ي ب�أ ّنه طلب من نظ�ي�ره الأوكراين خالل
املكامل ��ة م�ساعدته يف جمع معلومات من �ش�أنها �أن ت�سيء �إىل مناف�سه االنتخابي جو
بايدن ،الأوفر حظ ًا ملواجهته يف االنتخابات الرئا�سية.
ً
والثالثاء املا�ضي فتح الدميوقراطيون حتقيق ًا بهدف عزل ترامب يف �إجراء نادرا ما
�شهده التاريخ الأمريكي.
و�أك ��د ر�ؤ�ساء اللج ��ان يف بيانهم اجلمع ��ة �أن "اللجان جتري ه ��ذا التحقيق بوترية
من�سق".
�سريعة وب�شكل ّ
وقد ا�ستدعوا كذلك خم�سة م�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية للإدالء ب�إفادات بني الثاين
م ��ن ت�شري ��ن الأول والعا�ش ��ر منه ،بينهم ال�سف�ي�رة الأمريكية ال�سابق ��ة �إىل �أوكرانيا
ماري يوفانوفيت�ش ،واملبعوث الأمريكي اخلا�ص �إىل �أوكرانيا كورت فولكر.
وينف ��ي ترام ��ب ممار�سة �أيّ �ضغوط ،وق ��د ك ّرر اجلمعة قوله � ّإن املكامل ��ة الهاتفيّة مع
زيلين�سكي كانت "مثاليّة" و"قانونيّة متام ًا"
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اقــــرأ
�أبناء و�أحذية

ع ��ن دار امل ��دى� ،ص ��درت رواي ��ة جدي ��دة للكات ��ب حم�س ��ن
الرمل ��ي ،بعن ��وان (�أبن ��اء و�أحذي ��ة) .ويف ه ��ذه الرواي ��ة
يخ ��رج الرملي عن موا�ضيع احل ��روب والدكتاتورية التي
�سب ��ق له �أن تناولها يف روايات ��ه ال�سابقة ،حيث يو�سع من
م�ساح ��ة املكان الذي تدور فيه الأحداث فينقلها بني العراق
و�إ�سبانيا وكولومبي ��ا ،مفتتحً ا بهذه العبارة” :انتقامًا من
م ��وت طِ فلتي يف الع ��راق� ،أجنب ��تُ �سبع ��ة وع�شرين طفلاً
يف �إ�سباني ��ا وكولومبي ��ا” ،ويهديه ��ا �إىل "الذي ��ن َبع َ
رثت
فرمُوه ��ا ب�أُخ ��رى"َ .حظِ َي ��تْ �أعما ُل
الأق ��دا ُر �أحال َمه ��م؛ مَّ
الرمل ��ي باهتمام ال ُق َّراء وال ُّن َّق ��اد ،و ُت ْر ِجمَتْ �إىل عدَّة لغات
وح�صدت العديد من اجلوائز.

بيت ( ) ..يحتفي برجل امل�سرح جواد الأ�سدي
من��ذ بدايات��ه الإخراجية الأوىل ،د�أب املخرج جواد اال�سدي عل��ى تقدمي اجلديد ،فكانت �أوىل جتاربه ال�شبابية« ،العامل على راحة يد» م��ع فرقة امل�سرح الفني احلديث .وغادر العراق
ليكم��ل درا�ست��ه العليا يف بلغاري��ا ،ولأن �آفاق العودة ،كانت م�ستحيلة ملن على �شاكلة جواد فك��را وموقفا م�ضادا من النظام ال�سابق ،والن دم�شق مفتوح��ة للمعار�ضة العراقية ،ذهب اليها،
وق��دم �أول جتارب��ه املتميزة “ر�أ�س اململوك جابر” للكاتب �سعد اهلل ونو�س ،مثل فيها تالمذته باملعهد العايل للفن��ون امل�سرحية ،و�أ�صبح �أبطالها ،الحقا ،جنوم الدراما ال�سورية والعربية.
وتوال��ت �أعمال��ه املبهرة مثل "املجنزرة ماكب��ث" و"تقا�سيم على العنرب" و "ن�ساء يف احلرب" و "حم��ام بغدادي" و "اخلادمات" جلان جنيه .والهمية جترب��ة الفنان جواد اال�سدي اقام بيت
املدى يف �شارع املتنبي جل�سته اال�سبوعية عن هذا الفنان الكبري،انطالقا من �سعي املدى لالحتفال بالقامات العراقية ال�سامقة يف جمال ال�سيا�سة واالدب والفن.

قواع ��د اخ ��رى غي ��ر الت ��ي قدمناه ��ا
�سابق ��ا .ونج ��ح العر� ��ض نجاح ��ا
كبي ��را وا�ستقبلون ��ا ا�ستقب ��اال مبهرا.
والممث�ل�ات ا�ستطع ��ن ت�أ�سي� ��س ن ��وع
جدي ��د ف ��ي االداء اعتم ��د االحت ��راق
الداخلي والجن ��ون والهو�س ،واالداء
غي ��ر االعتي ��ادي وعال ��ي القيم ��ة .وقد
�صفق ��وا للع ��راق بطريق ��ة مده�ش ��ة،
وكذل ��ك لاليق ��اع ال ��ذي تعلمت ��ه ف ��ي
تجاربي بالخارج.

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
ح�ضرت م�سرحيته في
بغداد وهو في عمان

قدم الجل�سة وح ��اور اال�سدي د� .سعد
عزيز عب ��د ال�صاحب ،فقال -:اول مرة
تعرف ��ت علي ��ه في م�سرحيت ��ه مجنزرة
ماكب ��ث ع ��ام  ، 1992ول ��م يح�ضر في
حين ��ه الختالفه م ��ع النظ ��ام ال�سابق.
وكان عر�ض ��ا بطع ��م الده�شة وال�سحر
والجن ��ون ،وكان االداء التمثيل ��ي
الجام ��ح ل�سلط ��ان وح�ش ��ي �سل ��ب
حوا�سن ��ا ،وام ��اط اللث ��ام ع ��ن جوهر
ذل ��ك الرج ��ل المترقب لنج ��اح عر�ضه.
حقا كن ��ت افكر في ��ه ،م�ستوحدا غريبا
وه ��و ينتظر في عم ��ان ،اكثر ما فكرت
بعر�ض ��ه مجن ��زرة ماكب ��ث نف�س ��ه.
وترقرق ��ت الدم ��وع م ��ن عين ��ي ،حين
�صعدت ام ��ه على الم�سرح والقت كلمة
�صافية كماء كربالء وقد�سيتها .حينها
عق ��دت العزم عل ��ى معرفة ذل ��ك الرجل
المبهر بالماء والنار والعا�صفة.

�سيد معنى المعاني

وا�ضاف -:ال اريد اال�سهاب عنه .فكلنا
يعرف اعماله خيوط من ف�ضة ،ور�أ�س
الممل ��وك جاب ��ر ،وحم ��ام بغ ��دادي،
ون�س ��اء ف ��ي الح ��رب ،والخادمت ��ان،
وتقا�سي ��م عل ��ى العنب ��ر ،والعالم على
راح ��ة ي ��د ،وعائل ��ة ت ��وت ،وتقا�سي ��م
على الحي ��اة ،و�سنوات م ��رت دونك..
والقائم ��ة تط ��ول .كن ��ا حينه ��ا ف ��ي
جمهوري ��ة الخ ��وف ن�ستقب ��ل اعمال ��ه
كمن�شور �سري نخبئها �صورا وافالما
بي ��ن طي ��ات معاطفن ��ا .ونحن ��و عليها
ون�ستره ��ا ك ��ي ال تقع ف ��ي ايدي رجال
االمن .نتفح�ص بده�شة يوميات كتبها
او م�سرحي ��ة اعده ��ا و�صاغه ��ا ،وه ��و
البعي ��د القري ��ب وجدان ��ا ونب�ضا.هو
�سيد معنى المعاني ،ال وطن في خطاه
�س ��وى الالم ��كان ،وال زم ��ن ف ��ي مداه
�س ��وى الالزم ��ان .ه ��و دمع ��ة الناي..
وج ��رح الرباب ��ة ..و�سفرالب ��راءات...
وان�ش ��ودة ال�صعلك ��ة ..ان ��ه المخ ��رج
الم�ؤلف جواد اال�سدي.

مقاومة روحية للبقاء

ث ��م وج ��ه الناق ��د �سع ��د مجموع ��ة من
اال�سئل ��ة اجاب عنه ��ا اال�س ��دي تباعا،
منها �س�ؤال عن الغربة وكيفية توا�صله
مع جمهوره .وكيف ا�ستقبلت عرو�ضه

ب�شار طعمة

جبار حميب�س

�ضياء اال�سدي

ف ��ي اوروب ��ا .وكي ��ف افلت م ��ن ا�سار
الن� ��ص العالم ��ي وكي ��ف يكت ��ب ن�صه.
فاجاب اال�س ��دى قائال� -:شك ��را ل�سعد
النه انتب ��ه الن�شغاالتي عل ��ى الم�سرح
م ��ن خ�ل�ال اعمال ��ي الفني ��ة .فك ��رة
الم�س ��رح والغربة ه ��ي ح�صة الغريب
ف ��ي الخ ��ارج ،الن�شاء مقاوم ��ة روحية
ان�سانية حقيقية للبقاء .وانت بعيد عن
بل ��دك ..بالد الرافدين الذي كان العالم
المتنور قد انطلق منه ومن ح�ضارته.
وقد تحدث د� .سعد عن لحظة تاريخية
ف ��ي حياتي عندم ��ا ذكر حادث ��ة امي..
وال�ش ��يء الآخ ��ر ان كل ماحققت ��ه م ��ن
نجاح في الخ ��ارج كان يحز في نف�سي
النه ل ��م يحدث في بالدي .ودائما كنت
اح� ��س بالخ ��وف الكبير م ��ن ان يكون
هناك عر�ض في بالدي وانا بعيد عنه.
وكان ه ��ذا ي�ؤلمن ��ي .وكان هن ��اك ف ��ي
العراق نق ��اد وكتاب مهمي ��ن ينظرون
العمال ��ي بعلمي ��ة ومو�ضوعية ور�ؤية
نقدي ��ة ثاقبة لذا كنت اح� ��س بالخوف
م ��ن عرو�ضي المقدم ��ة امامهم .وكنت
ا�س�أل نف�سي ماذا �سيح�صل لو عر�ضت
اعمالي في بغ ��داد اليوم وماذا �سيقال
عنها وكيف �سي�ستقبلها الجمهور؟

كايف الزم

جواد اال�سدي وعقيل مهدي مقدم اجلل�سة � ...سعد عزيز

مجن ��زرة ماكب ��ث تعر� ��ض ف ��ي بغداد،
وكنت اترقب بخ ��وف ولم يذهب عني
الخ ��وف اال حي ��ن �شرح ل ��ي اال�صدقاء
�آث ��ار النج ��اح الم ��دوي للعر�ض.ام ��ا
حادث ��ة امي حي ��ن قالت عل ��ى الم�سرح
انا ام ج ��واد اال�سدي وتعالت ا�صوات
االعج ��اب والترحي ��ب .وتحول ��ت
عباءته ��ا الب�سيط ��ة الى رم ��ز يقبلونه
ك�أنه ��م يرون ��ي فيه ��ا ،كان ��ت لحظ ��ة
تاريخي ��ة في حياتي ل ��ن ان�ساها ابدا.
واالن ع ��دت ال ��ى بغ ��داد و�سنح ��اول
اع ��ادة ترتي ��ب فرقة الف ��ن الحديث انا
ود.عقي ��ل مه ��دي وبقي ��ة االخ ��وة في

الفرق ��ة لنعيد للم�سرح به ��اءه ورونقه
بحب ورغبة.

ن�ساء في الحرب �أثارت
الده�شة في �أوروبا

وا�ض ��اف اال�سدي  -:اما ردود االفعال
في اوروب ��ا عن عمل ��ي ف�ساتحدث عن
ن�س ��اء ف ��ي الح ��رب .كانت مع ��ي ثالث
ممث�ل�ات هن �ش ��ذا و�سها �سال ��م و�آ�سيا
كم ��ال .اث ��رن الده�ش ��ة بادائه ��ن ف ��ي
مهرج ��ان بولن ��دا الم�سرح ��ي .وكانت
لدين ��ا م�شكل ��ة الن ال�سينوغرافيا التي
عملن ��ا عليه ��ا في بغ ��داد ل ��م تتوفر في
بولن ��دا ،فا�ضطررن ��ا للتغيي ��ر واتباع

الن�ص المتحول

وع ��ن الن� ��ص العالم ��ي والمحل ��ي قال
اال�س ��دي -:انا اكت ��ب ن�صو�صي لكني
اخ ��ذ الفك ��رة م ��ن ت�شيخ ��وف او م ��ن
�شك�سبي ��ر وغيرهم ��ا ،وف ��ي البروف ��ة
تظه ��ر الكثير من التفا�صي ��ل فا�ضيفها
لن�صو�ص ��ي .اي ي�صبح ن�صا متحوال.
كما ان الممثل العال ��ي الجمالية اي�ضا
ي�ضي ��ف ثيمة جديدة للن�ص ،كما حدث
م ��ع �آ�سيا كمال حي ��ن خطف ابن اختها
فا�ضف ��ت معاناته ��ا للن� ��ص ،ومثلت ��ه
بروع ��ة فائق ��ة الن اح�سا�سها الحقيقي
واالدائ ��ي كان نابع ��ا ب�ص ��دق وم ��ن
القلب .لذلك تخل�صت من ت�أثير الن�ص
العالمي .وما يخ� ��ص الممثل العراقي
ا�شع ��ر ان ��ه يحت ��رق داخلي ��ا م ��ن اجل
اعطاء اف�ضل ماعن ��ده في االداء وهذا
لم اجده اال عند الفنان العراقي.

غنائية ت�شيخوف

د.عقي ��ل مه ��دي ق ��ال� -:ش ��رف ل ��ي ان
اتح ��دث ع ��ن �صديق ��ي الفن ��ان ج ��واد
اال�سدي .وقد عملنا �سوية في اكثر من
فرق ��ة م�سرحية .كما ا�شرفت على عمله
المهم مجنزرة ماكبث ،النه لم ي�ستطع

مدر�سة خا�صة

وا�ش ��ار -:كنت في عمان وم�سرحيتي

�إيما تومب�سون:

 عفيفة لعيبي
الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة ت�ست�ضيفه ��ا
رابطة املر�أة العراقية يف بريطانيا
للحديث ع ��ن م�سريته ��ا ومنجزها
الفني وذل ��ك يوم االح ��د امل�صادف
 2019/10/6و�ستق ��دم الفعالي ��ة
القا�ص ��ة والروائي ��ة �سل ��وى
اجلراح.

 موفق حممد
ال�شاعر �شارك يف اجلل�سة الت�أبينية
التي اقامها البيت الثقايف البابلي،
وق ��ال موف ��ق حمم ��د �إن "حي ��اة
العراق ��ي ه ��ي عب ��ارة ع ��ن مراث ��ي
حتت ��اج اىل علماء اثاري�ي�ن لقراءة
ما فيها من حزن" .و القى عدد ًا من
ق�صائ ��ده ال�سابق ��ة اتبعها بق�صيدة
رث ��اء عن ال�شاع ��ر الراحل ابراهيم
اخلياط.

مرجع م�سرحي مهم

ال�شاع ��ر وال�صحف ��ي �ضي ��اء اال�س ��دي
ق ��ال -:الحديث عن اال�س ��دي اليحتاج
المثق ��ف للتح�ضي ��ر ل ��ه او كتابة ورقة
عن ��ه ،الن تاريخه الم�ض ��يء ي�شي بانه
تاريخ يم�شي على قدمين .لقد �شاهدت
الجمه ��ور التون�س ��ي الم�سرحي وهو
ي ��رى م�سرحيت ��ه المذهل ��ة .وبع�ضهم
�شاهدها غير مرة وفي كل مرة تختلف
عن االولى .الن اال�سدي مخرج متجدد
ودائم ��ا ي�سع ��ى لمفاج� ��أة جمه ��وره
ف ��ي عرو�ض ��ه .واع ��ده الي ��وم مرجعا
م�سرحيا مهما.
وقال د.جبار محيب�س -:اال�سدي فنان
كبي ��ر .كن ��ت اح�ضراعماله فاج ��د فيها
�شحنة كبيرة من العطاء واالبداع .فيه
اخالقي ��ات ميخائيل بهن ��ام وغرائبية
وتجريبي ��ة �سام ��ي عب ��د الحمي ��د
وابراهيم جالل وب ��دري ح�سون فريد
وم�شاك�س ��ة �ص�ل�اح الق�ص ��ب وجمالية
عقيل مهدي .واعمال ��ه اجد فيها در�سا

عباءة �أمي واللحظة
التاريخية

 كرمي �شغيدل
ال�شاع ��ر والكاتب �شارك يف تقدمي
فعالي ��ة بعن ��وان " املبدع بني موت
املوق ��ف وحي ��اة الن� ��ص " اقامته ��ا
منظم ��ة نخي ��ل عراق ��ي الثقافي ��ة
و�شارك فيها اال�ساتذة  ،علي املرهج
 ،م�ؤيد �صويت  ،علي ح�سن الفواز
 ،عارف ال�ساع ��دي  ،حمد الدوخي
 ،كانت الفعالية �ضمن حوارات يف
النقد الثقايف العراقي.

المج ��يء الى بغ ��داد وقت
النظ ��ام ال�ساب ��ق .كم ��ا عقب ��ت علي ��ه
ف ��ي الجل�س ��ة النقدية بما يلي ��ق بمقام
ومكان ��ة اال�س ��دي .وق ��د حر� ��ض علي
الكثي ��ر من الكتاب بحج ��ة ان اال�سدي
مطل ��وب للعدال ��ة وان ��ا امت ��دح عمله!
كان اال�س ��دي يح ��ب ال�شع ��ر وم�شب ��ع
بالغنائي ��ة والعاطفية الجميلة ،ويميل
الى الي�سار في تفكي ��ره .وحبه الكبير
لت�شيخوف كان �سببه غنائيته ،وكذلك
ت�أثر بغنائية لوركا.

�أن��������ا �إن���������س����ان����ة م��ن��اف��ق��ة
فاج� ��أت النجم ��ة الربيطاني ��ة �إميا تومب�س ��ون اجلميع
ح ��ول العامل عندما و�صف ��ت نف�سها ب�أنها �إن�سانة
منافق ��ة .وا�ش ��ارت تومب�س ��ون يف �إح ��دى
املقاب�ل�ات التلفزيوني ��ة اىل انه ��ا اطلق ��ت
على نف�سها ه ��ذه ال�صفة لأنه ��ا تدين التغري
املناخي ويف نف�س الوقت تقطع �آالف الأميال
بالطائ ��رات خال ًف ��ا ملا تدع ��و �إليه اجلمي ��ع ب�سبب
التغري املناخي .وقالت تومب�سون�" :أ�شعر �أين منافقة
ولكن ��ي على دراية ب�أن الط�ي�ران ب�شكل �أقل �سي�ساعد يف حل
م�شكلة التغ�ي�ر املناخي" ،م�ؤكدة �أنها �ست�ستم ��ر يف �إيجاد حلول
للو�ص ��ول �إىل الأماك ��ن بدون ط�ي�ران .و�أ�ش ��ارت تومب�سون اىل
�إن النا�شط�ي�ن ال�شب ��اب يف جمال التغري املناخ ��ي جعلوها ت�شعر
باخلجل لأنها خذلتهم با�ستخدام الطائرات والرحالت اجلوية.

الطقس

يتنق ��ل بي ��ن
العوا�ص ��م .كم ��ا وج ��دت في ��ه ث ��راء
المقاومة الفل�سطينية ومالحم كربالء
والطقو� ��س الح�سيني ��ة .ولم�س ��ت
ال�شعرية الجميلة ف ��ي اعماله .وا�شعر
ان اختياراته للممثلين من ذوي القيمة
العالي ��ة ،وا�ستخ ��دام ال�سينوغرافي ��ا
واللع ��ب فيه ��ا �ص ��ار مدر�س ��ة خا�ص ��ة
بالم�س ��رح .في حين ق ��ال الفنان كافي
الزم -:عرفت ��ه ف ��ي ال�سبعينيات وكان
ي�سبقن ��ا ب�سن ��ة ف ��ي الدرا�س ��ة .وعمل
مع �شب ��اب فرقة م�س ��رح الفن الحديث
ل ��ذا ج ��اء للكلي ��ة وه ��و م�شب ��ع بالف ��ن
والثقاف ��ة .لم يك ��ن طالب ��ا اعتياديا بل
متمي ��زا .وعرو�ضه كم�سرحي ��ة العالم
عل ��ى راح ��ة ي ��د ،ت�ستقب ��ل جمه ��ورا
وا�سع ��ا وا�ستمرت لـ  15يوما والقاعة
مليئ ��ة بالجمه ��ور .وكتب ��ت عنه ��ا
ال�صحاف ��ة كثي ��را .كماعمل ��ت معه في
اال�سب ��وع الثقاف ��ي العراق ��ي .وكان
يق ��ر�أ ويتط ��ور دائم ��ا .ف ��ي حي ��ن قال
الفنان ب�شار طعمة -:اول مرة تعرفت
عل ��ى اال�سدي ع ��ام  1985في مهرجان
قرط ��اج الم�سرح ��ي ،وه ��و مهرج ��ان
�ضخم �شاركت فيه  40دولة من �ضمنها
العراق بم�سرحي ��ة مقامات ابي الورد
البراهيم جالل .وكان اال�سدي م�شاركا
مع الم�س ��رح الفل�سطيني وح�صل على
الجائ ��زة الكب ��رى للمهرج ��ان ،رغ ��م
ان عمل ��ه مع فري ��ق عمل غي ��ر عراقي،
وهي م�س�أل ��ة لي�ست عادية .لكنه جواد
اال�س ��دي المب ��دع الكبيرالمبهر وفخر
الع ��راق .ب�صراحة لم ا�شاهد منذ عمله
المه ��م تقا�سي ��م عل ��ى الحي ��اة اي عمل
�آخر ي�ضاهيه او حتى يقترب منه.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�شقة للإيجار !!
دخل جاك �شرياك ق�صرالإليزيه عام
 1995رئي�س ًا جلمهورية فرن�سا،
وخرج منه بعد اثني ع�شر عام ًا،
كان قبلها قد توىل رئا�سة الوزراء
مرتني ،وقبل كل هذا وذاك عرف ب�أنه
�أ�شهر عمدة ملدينة باري�س  ،وعندما
غادر الق�صر الرئا�سي عام ،2007
انتقل مثل �أي مواطن عادي لل�سكن
يف �شقة و�ضعها حتت ت�صرفه �أحد
�أبناء رفيق احلريري ،لأنه طوال
م�سريته الوظيفية وعمله الطويل
عمدة لباري�س مل ي�ستطع �شراء
�شقة يف العا�صمة الفرن�سية ،رمبا
ت�سخر من جنابي وتعترب الأمر
جمرد هلو�سات ،فهل يعقل �أن الرجل
الذي �أقنع العراقيني يف ال�سبعينيات
ب�شراء مفاعل نووي ،مل يح�صل
على عمولة تنفعه يف اليوم الأ�سود،
مثلما ا�ستطاع عمدة مدينة بغداد
الأ�سبق �صالح عبد الرزاق �أن ي�شرتي
�شارعا ب�أكمله لي�سكن فيه مع الأحباب
والأقارب ؟ لكن عزيزي �صاحب عالمة
التعجب،يف البلدان التي متار�س
الدميقراطية احلقيقية ال ي�ستطيع
امل�س�ؤول مهما كرب حجمه ووزنه
�أن ي�صرف دوالر ًا واحد ًا خارج
الراتب املخ�ص�ص له ،فاملال هناك ملك
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،ال ملك امل�س�ؤول
ومقربيه.
ُ
كنت قد وعدتكم �أن �أتوقف عن
اال�ست�شهاد بال�شخ�صيات الغربية
”الكافرة” ،و�أعمل جاهدا للحديث
عن �أ�صحاب " التقوى" من �أمثال
ال�سيد نوري املالكي الذي ا�ستنكر
الهجوم باملاء على املتظاهرين،
ون�سي�،أو تنا�سى �أنه ا�ستخدم الع�صي
وال�سكاكني والهراوات وال�سحل
والتنكيل �ضد �شباب التظاهرات الذين
و�صفتهم " لبوة " دولة القانون �آنذاك
حنان الفتالوي ب�أنهم ل�صو�ص.
يف �شبابه وجد �شرياك نف�سه منجذبا
�إىل �أفكار كارل مارك�س ،لكنه بعد
�سنوات �سيجد يف �شخ�صية ديغول
ما ي�سحره ،وعندما التقى به للمرة
الأوىل كان اجلرنال يتحدث عن
امل�ستقبل ..م�ستقبل فرن�سا املزدهرة
التي عليها �أن ال تلتفت �إىل الوراء
بح�سرة.
يف واحدة من خطبه قال �شرياك
خماطبا الفرن�سيني �إنه" :حني ُتكرّ�س
حياة للعدالة وخا�صة حيال ال�ضعفاء
والأ�شخا�ص الأكرث ً
تعر�ضا للقهر
والإذالل ،وحني تختار هذه احلياة �أن
تعا�ش حتت راية الت�سامح ،ف�إن فرن�سا
هي التي تزداد عظمة" .
و�ضعت �صحيفة الغارديان �صورة
ل�شرياك وهو �شاب ب�أناقته وو�سامته
التي قال عنها ذات يوم �إنه يريد �أن
يناف�س جنوم هوليوود  ،مع مان�شيت
يقول "العامل اجلديد يبكي العامل
القدمي".
�سيقول قارئ عزيز :يارجل ها �أنت
تريد �أن ت�شغل املواطن العراقي
الذي ينتظر على �أح ّر من اجلمر
عودة ال�سيد نوري املالكي وا�سامة
النجيفي ملن�صبهم الأثرية نواب
لرئي�س اجلمهورية ..ب�أحاديث عن
�شرياك والغرب الكافر ،فيما تن�سى �أن
ال�سيد املالكي يقول كل يوم �أنه اليحبّ
املنا�صبّ ،
لكن الواجب يتطلب منه �أن
نقدّم خدمة للبلد"!!.
حني �سئل �شرياك عن �أمنيته قال
�أن �أدفن �إىل جانب فولتري ،لكن
مقربة العظماء لن ت�سمح لل�سيا�سيني
بدخولها  ،حتى وان كانوا بوزن
ديغول الذي حرر فرن�سا من النازيني

مليونير ربح اليان�صيب مرتين في � 4شهور ..ويعي�ش في مقطورة
م ��اذا تفع ��ل �إذا ح�صل ��ت عل ��ى ملي ��ون
دوالر؟ ه ��ل �ستغي ��ر الأم ��وال �سل ��وكك
وطريقتك في العي�ش؟ كثيرون يقولون
�إنه ��م �سي�ضع ��ون الأم ��وال ف ��ي البن ��ك
بح�س ��اب توفير ربما م ��ع ن�سبة فائدة،
ويترك ��ون عمله ��م ويعي�ش ��ون حياتهم
بحرية .على الأقل معظم ال�شباب الذين
نلتقيه ��م �سيجيبون بنف�س الطريقة �إذا
ما ح�صلوا بالفعل على مليون دوالر �أو
�أكث ��ر .غير �أن هذا الأمر ربما ال ينطبق
عل ��ى رج ��ل �أميرك ��ي �أ�صب ��ح مليونيرا
بع ��د �أن فاز باليان�صيب مرتين خالل 4
�شهور فق ��ط ،بح�سب ما ذكرت �صحيفة
"ديل ��ي مي ��ل" البريطاني ��ة .ووفق ��ا
لتقري ��ر ال�صحيفة ،فالرج ��ل المليونير
م ��ا زال يعي� ��ش ف ��ي مقط ��ورة ،ويقود

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (االحد)� ،أن درجات احلرارة ترتفع قلي ًال عن معدالتها ،مع
رياح خفيفة.

رافع ��ة وي� ��أكل الهامبورغ ��ر �أو الهوت
دوغ كل ليلة ،معتب ��را �أن ال �شيء تغير
ف ��ي حيات ��ه �أو اختل ��ف عم ��ا كان عليه
�سابق ��ا .و�أو�ض ��ح بوب ��ي �ستي ��وارت،
البال ��غ من العمر  65عا ًم ��ا� ،أنه ال يزال

يح ��ب �أن يعي� ��ش حي ��اة ب�سيط ��ة ،فهو
م ��ا زال يعي� ��ش ف ��ي نف� ��س المقط ��ورة
الت ��ي كان يعي� ��ش فيها ل� �ـ � 40سنة ،في
كينيبانكبورت ،وم ��ا زال يعمل بنظام
المناوب ��ة في نف�س �شرك ��ة المقاوالت.
وكان �ستيوارت ربح مليون دوالر ،من
والي ��ة ماين ،بوا�سط ��ة بطاقة "ك�شط"
ف ��ي مايو الما�ضي ،ثم عاد ليربح 100
�ألف دوالر �أخرى بعد � 4أ�شهر فقط.
وك�ش ��ف �ستي ��وارت �أن ال �شيء اختلف
علي ��ه ،فهو يفع ��ل نف�س ال�ش ��يء مرارا
وتكرارا ،م�شيرا �إلى �أنه انتظر �أ�سبوعا
لتقديم بطاقته (الأولى) الفائزة ب�سبب
التزام ��ات العم ��ل ،وعندم ��ا �أت ��اح ل ��ه
ج ��دول عمله ال�سفر �إل ��ى مقر يان�صيب
والية ماين في �أوغ�ستا.
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