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القوات الرتكية تقرتب من �أخطر معتقالت داع�ش ال�سورية

قوائم جديدة تتعلق ب�إحالة موظفني فا�سدين �إىل الق�ضاء

مدراء التخطيط واملالية والعقود وامل�شاريع يف جميع
الوزارات �ضمن قائمة الـ 1000موظف املعفيني
 بغداد/المدى
ق ��ال مراقب ��ون ان قائم ��ة الأل ��ف
موظ ��ف الت ��ي اعلن ع ��ن تنحيتهم
مطلع ال�شهر اجلاري ت�ضمنت ا�سماء مدراء
العق ��ود والتخطيط واملالي ��ة وامل�شاريع يف
جميع ال ��وزارات .وا�ضاف ��وا ان "التنحية"
جاءت بن ��ا ًء على حتقيق ��ات اثبتت تورطهم
بعمليات اختال�س وهدر للمال العام.
بدوره ��ا قالت جلن ��ة النزاه ��ة الربملانية يف
جمل�س النواب انها ال متتلك معلومات دقيقة
عن ه� ��ؤالء املوظفني الذي ��ن مت ابعادهم عن
وظائفه ��م من قب ��ل جمل�س مكافح ��ة الف�ساد،
مطالب ��ة احلكوم ��ة بان يكون له ��ا متثيل يف
جل�سات هذا املجل�س.

وي�شري الع�ضو املراق ��ب يف املجل�س الأعلى
ملكافح ��ة الف�س ��اد �سعي ��د يا�س�ي�ن مو�سى يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إىل �أن "جمل�س مكافحة
الف�س ��اد ا�ص ��در جمل ��ة م ��ن االج ��راءات قبل
جل�س ��ة العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن االول
اجل ��اري" ،الفت ��ا �إىل ان "اجلل�س ��ة االخرية
ج ��اءت ا�ستكماال لق ��رارات اتخذت يف وقت
�سابق �ضد بع�ض الفا�سدين".
ويو�ضح مو�سى ان "جمل�س مكافحة الف�ساد
طل ��ب اعف ��اء قراب ��ة ال ��ف موظ ��ف يعمل ��ون
يف دوائ ��ر التخطي ��ط واملالي ��ة والعق ��ود
وامل�شاري ��ع موزعني على جمي ��ع الوزارات،
اثبتت التحقيقات تورطهم باختال�س اموال
وف�ساد مايل واداري" ،الفتا �إىل ان "املجل�س
او�ص ��ى ال ��وزارات ب�إبعادهم ع ��ن منا�صبهم

الرئي�س بارزاين ينعي
الكاتب وال�صحفي
عدنان ح�سني
رئي�س املحكمة االحتادية
ي�ؤبن الفقيد الراحل
 بغداد /املدى
نعى الرئي� ��س م�سعود بارزاين وفاة الكاتب
وال�صحف ��ي عدنان ح�سني .وق ��ال يف ر�سالة
تعزي ��ة وموا�س ��اة �إىل عائلة املرحوم وعم ��وم الكتاب
وال�صحفيني انه ببالغ احلزن والأ�سى ،تلقينا نب�أ وفاة
الكاتب وال�صحفي العراقي املعروف� ،صاحب املواقف
الوطني ��ة واالن�سانية (عدنان ح�سني) .لقد كان الراحل
�صديق� � ًا وفي� � ًا ل�شعبن ��ا ،وك�إن�س ��ان حر و�ص ��ادق دافع
با�ستم ��رار ع ��ن احلق ��وق امل�شروعة ل�شع ��ب كرد�ستان
وجمي ��ع املظلوم�ي�ن وامل�ضطهدي ��ن .به ��ذه املنا�سب ��ة
احلزينة ،نوجه تعازينا وموا�ساتنا اىل عائلة املرحوم
وعم ��وم الكت ��اب وال�صحفي�ي�ن ورفاق ��ه ،ون�شاطرك ��م
الأحزان .نبتهل اىل الله العظيم �أن ي�سكن املرحوم يف
ف�سيح جناته ويلهم اجلميع ال�صرب وال�سلوان .
م ��ن جهة اخرى ار�سل �أر�سل رئي�س املحكمة االحتادية
العلي ��ا مدحت املحم ��ود برقية تعزية ق ��ال فيها :تلقينا
ببال ��غ اال�سى وفاة الكات ��ب الرائد عدنان ح�سني ،حيث
فق ��دت ال�صحافة احلرة برحيله واحدا من كتاب الر�أي
العراقي امللتزم ..للفقيد اجلنان والذكر الطيب ولأهله
وحمبيه وزمالئ ��ه ال�صرب وال�سلوان و�إنا لله و�إنا �إليه
راجعون

جمل�س الق�ضاء 21 :موقوف ًا
خالل التظاهرات
يف  3حمافظات

3

وع ��دم تكليفه ��م ب ��اي عم ��ل يتعل ��ق بالعقود
واملالي ��ة م�ستقبال مع منح الوزراء �صالحية
اتخاذ االجراءات االدارية بحقهم".
كما �أح ��ال املجل� ��س الأعلى ملكافح ��ة الف�ساد
ع ��دد ًا من ق�ضايا الف�س ��اد �إىل الق�ضاء تتعلق
بت�سعة من كب ��ار امل�س�ؤولني ،بع ��د تعزيزها
بالأدل ��ة وا�ستكم ��ال الإج ��راءات الأ�صولية،
طبقا لبيان ا�ص ��دره املجل�س الأعلى ملكافحة
الف�ساد قبل اربعة ايام.
وتتعلق الق�ضاي ��ا املحالة بوزيرين ووكيلي
وزارة �سابق�ي�ن يف وزارات (ال�صناع ��ة
واملع ��ادن ،النقل ،التعليم العايل ،وال�صحة)
وموظ ��ف �ساب ��ق بدرج ��ة وزي ��ر واربع ��ة
حمافظ�ي�ن �سابق�ي�ن يف حمافظ ��ات (باب ��ل،
وكركوك ،ونينوى ،و�صالح الدين).

ويلف ��ت �إىل �أن "امل�س�ؤول�ي�ن الت�سع ��ة الذين
اعل ��ن جمل� ��س الف�س ��اد احالته ��م للجه ��ات
الق�ضائي ��ة اغلبه ��م م ��ن الن ��واب احلاليني"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "ه� ��ؤالء امل�س�ؤول�ي�ن كانون
يعمل ��ون وزراء ووكالء وزارة وحمافظ�ي�ن
يف االع ��وام املا�ضي ��ة وو�صل ��ت طلبات رفع
احل�صان ��ة عنه ��م م ��ن قب ��ل جمل� ��س الق�ضاء
االعلى اىل الربملان".
وكان جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى ق ��د طلب يف
بي ��ان �سابق �صادر م ��ن مكتبه الإعالمي رفع
احل�صان ��ة ع ��ن ( )21نائبا متهم�ي�ن بالف�ساد
الإداري خ�ل�ال ف�ت�رة عمله ��م يف منا�ص ��ب
تنفيذية من اجل التحقيق معهم.
 التفا�صيل �ص2

تتج ��ه االو�ض ��اع عن ��د
العراقي ��ة
احل ��دود
ال�سوري ��ة اىل "�سيناريوه ��ات"
خط�ي�رة ،م ��ع دخ ��ول العملي ��ة
الع�سكرية الت ��ي ت�شنها تركيا على
مواق ��ع �ش ��رق الف ��رات يف �سوريا
يومه ��ا ال�ساد� ��س ،و�س ��ط توقعات
باحتمال عب ��ور قوات عراقية ل�سد
الف ��راغ الذي تركته ق ��وات �سوريا
الدميقراطية.
وتع ��د الق ��وات الكردي ��ة املعروفة
�إعالمي� � ًا بـ"ق�س ��د" حائ ��ط ال�ص ��د
الوحي ��د والأخ�ي�ر ب�ي�ن الع ��راق
والفو�ض ��ى الت ��ي حت ��دث يف
�سوريا.
ومن ��ذ �أح ��داث  2011وظه ��ور

 التفا�صيل �ص3

 بغداد  /املدى
نع ��ى مثقف ��ون و�أكادمييون و�سيا�سي ��ون و�إعالميون،
�أم�س الأح ��د ،رحيل الكاتب وال�صحف ��ي عدنان ح�سني
رئي� ��س التحري ��ر التنفي ��ذي ل�صحيف ��ة امل ��دى ،يف جمل� ��س ت�أبني
�أقامت ��ه م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للثقاف ��ة والفن ��ون بالتعاون م ��ع النقابة
الوطنية لل�صحفيني ،يف بغداد.
وت ��ويف ح�س�ي�ن م�ساء اخلمي� ��س املا�ضي يف �إح ��دى م�ست�شفيات
لندن ،بعد �صراع مرير مع املر�ض مل ميهله طويال.
و�شه ��د الت�أب�ي�ن ح�ضور الع�ش ��رات م ��ن ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية
والثقافي ��ة الب ��ارزة ،حيث قدم ال�سي ��د عمار احلكي ��م رئي�س تيار
احلكم ��ة التعازي برحيل الكاتب وال�صحف ��ي عدنان ح�سني الذي
و�صفه بالكاتب املنا�ضل واجلريء.
فيم ��ا ح�ض ��ر وزير اخلارجي ��ة العراقي حممد عل ��ي احلكيم وقدم
التع ��ازي لعائل ��ة ح�س�ي�ن وا�صدقائه وحمبيه وق ��ال ان الفقيد هو
علم من اعالم ال�صحافة واالدب.
كم ��ا ح�ض ��ر ال�سف�ي�ر الكويت ��ي يف العراق �س ��امل الزمان ��ان وقدم
التع ��ازي واملوا�ساة لعائلة الفقيد م�ؤكدا ان الفقيد الراحل ارتبط
ب�صداق ��ات وعالق ��ات م ��ودة مع �شخ�صي ��ات اعالمي ��ة و�سيا�سية
كويتية ،وكان من الذين اغنوا ال�صحافة العربية بكتاباتهم.
كم ��ا ح�ضر �سكرتري اللجن ��ة املركزية للح ��زب ال�شيوعي العراقي
رائ ��د فهم ��ي الذي ا�ش ��اد مبواقف الراح ��ل ودفاعه ع ��ن احلريات
العام ��ة ،فيما اك ��د حميد جميد مو�سى ال�سكرت�ي�ر ال�سابق للحزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي ان الراح ��ل كان �صحفي ��ا م ��ن ط ��راز فري ��د،
و�ستظ ��ل كتابات ��ه �شاه ��دة على وعي ��ه بهم ��وم النا� ��س ،وح�ضر
جمل�س الت�أبني معظم اع�ضاء املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي
العراقي ،فيما قدم وفد احتاد االدباء والكتاب العراقيني التعازي
برحي ��ل عدنان ح�سني ،وا�ش ��اد نقيب املحام�ي�ن العراقيني �ضياء
ال�سعدي مبواقف الراحل املبدئية يف �إعالء �ش�أن القانون بالدفاع
عن حرية املواطن.
كما ح�ضر اع�ضاء يف جمل�س النقابة الوطنية لل�صحفيني العراقيني
وهي احدى املنظمات التي �ساهم ب�إن�شائها الفقيد عدنان ح�سني.
ف�ضال عن عدد كبري من املثقفني والكتاب العراقيني.

عبد املهدي يخاطب الربملان لتعديل حكومته ..ووزير
ال�صناعة يعرت�ض
قدم رئي�س جمل�س الوزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي� ،أ�سماء
 5وزراء يف حكومت ��ه ال�ستبداله ��م
ب�آخري ��ن لإجراء تعديل عل ��ى ت�شكيلة
حكومته.
وكتب عبد املهدي يف وثيقة �إىل رئي�س
جمل� ��س الن ��واب حمم ��د احللبو�سي:
"عر�ضت على ال�سادة الوزراء تقدمي
ا�ستقاالتهم ،لي�س لعمل خا�ص مبا�شر
ق ��ام ب ��ه �أحده ��م ب ��ل لأن الت�شكيل ��ة
الوزاري ��ة ه ��ي يف نهاي ��ة الأم ��ر م ��ن
م�س�ؤولية رئي�س الوزراء".

 بغداد /وائل نعمة

داع�ش وف�صائل متطرفة اخرى يف
�سوريا ،فق ��دت قوات النظام هناك
ال�سيطرة عل ��ى املناطق احلدودية
مع الع ��راق تدريجيا ،وا�ستطاعت
"ق�س ��د" املدعوم ��ة م ��ن الواليات
املتح ��دة يف �شب ��اط املا�ض ��ي م ��ن
اع ��ادة ال�سيط ��رة عل ��ى كام ��ل تلك
املناط ��ق ،فيما كان للعراق دور يف
ذلك م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر املعلومات
اال�ستخبارية.
م�ص ��در �أمن ��ي قري ��ب م ��ن احلدود
العراقي ��ة – ال�سوري ��ة ،ق ��ال يف
ات�صال مع (املدى) ام�س ان "اغلب
قوات �سوري ��ا الدميقراطية تركت
مواقعه ��ا القريب ��ة م ��ن احل ��دود
العراقي ��ة وذهب ��ت اىل مناط ��ق
احل ��رب يف را� ��س الع�ي�ن وت ��ل
ابي�ض".

واك ��د امل�ص ��در ان ��ه عق ��ب تل ��ك
املعلوم ��ات ،ا�ستنف ��رت الق ��وات
العراقي ��ة وم ��ن بينه ��ا احل�ش ��د
ال�شعبي على احلدود ،فيما قال ان
احتم ��ال عب ��ور ق ��وات عراقية اىل
االرا�ض ��ي ال�سورية لل�سيطرة على
املواقع الت ��ي تركتها قوات �سوريا
الدميقراطية "امر غري م�ستبعد".
وكان ��ت الق ��وات العراقي ��ة ق ��د
�سيطرت يف نهاي ��ة العام املا�ضي،
عل ��ى  30خمف ��را يف الأرا�ض ��ي
ال�سوري ��ة ،عقب ان�سح ��اب (ق�سد)
يف هج ��وم م�ض ��اد �شن ��ه تنظي ��م
داع� ��ش على الق ��وات الكردية ،قبل
ان تع ��ود اىل مواقعه ��ا بع ��د ذل ��ك
ب�أ�شهر قليلة.

�سيا�سيون و�أكادمييون يف ت�أبني عدنان ح�سني :منوذج ًا للكاتب الوطني

ائتالف عالوي يدعو النتخابات مبكرة وتكليف حكومة ت�صريف �أعمال

 بغداد /املدى

اجلي�ش ي�ستنفر على احلدود وترجيحات
بدخوله الأرا�ضي ال�سورية مل�سك الأر�ض

باملقاب ��ل� ،أعل ��ن وزي ��ر ال�صناع ��ة
واملع ��ادن �صال ��ح اجلب ��وري ،رف�ض ��ه
تقدمي اال�ستقال ��ة �أو �شموله بالتعديل
ال ��وزاري ،وا�صف� � ًا �ضغ ��وط �إقالت ��ه
بـ"اال�ستهداف ال�سيا�سي".
وق ��ال اجلب ��وري �إن "ق�ضي ��ة الإقال ��ة
واال�ستقال ��ة تك ��ون يف ح ��ال وج ��ود
�إخفاق لدى املوظ ��ف او الوزير وهذا
مل يح�ص ��ل يف ال ��وزارة كوننا حققنا
االجن ��از الأعل ��ى مقارنة بال ��وزارات
الأخرى".
و�أ�ض ��اف "مل اق ��دم اي ا�ستقال ��ة ويف
حال ا�ستمرار اال�سته ��داف ال�سيا�سي
فان الكت ��ل مطالبة ب�إج ��راءات �إقالتي

وا�ستب ��دايل يف الربمل ��ان ك ��وين مل
ارتكب اي خط�أ".
وت�أت ��ي التعدي�ل�ات الوزاري ��ة عل ��ى
خلفية احتجاج ��ات يف بغداد وبع�ض
حمافظ ��ات اجلن ��وب �ض ��د الف�س ��اد
والبطال ��ة ،لقي خاللها � 110أ�شخا�ص
عل ��ى الأق ��ل حتفه ��م م ��ن بينه ��م  9من
ق ��وات الأم ��ن ،و�أ�صي ��ب �أك�ث�ر م ��ن 6
�آالف.
ب ��دوره� ،أب ��دى النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف
البن ��اء حمم ��د �صاح ��ب الدراج ��ي،
الأحد ،ترحيبه برغبة رئي�س الوزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي يف �إج ��راء تعديل
وزاري ب�ش ��رط "عدم �إع ��ادة التجربة

ال�سابقة".
وق ��ال الدراج ��ي �إن "رغب ��ة رئي� ��س
ال ��وزراء ب�إج ��راء تعدي ��ل وزاري هو
�أم ��ر نرحب به ولن نعرقله لكن ب�شرط
�أن ال نعي ��د نف� ��س التجرب ��ة ال�سابق ��ة
ويكون االختيار من خالل املحا�ص�صة
والأحزاب ال�سيا�سية" ،م�شري ًا �إىل �أن
"�أغلب امل�شاكل ب�سبب مواد د�ستورية
غ�ي�ر وا�ضح ��ة بالت ��ايل ف ��ان التعديل
الد�ست ��وري �أ�صبح �ض ��رورة يف هذه
املرحل ��ة وهو لي�س كتاب ًا مقد�س ًا كي ال
يتم تغيريه �أو تعديله".
 التفا�صيل �ص2

�ضرغام �إ�سماعيل خارج �أجندة كاتانيت�ش يف
لقاء كمبوديا
 بغداد  /املدى
ق ��رر ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو كاتانيت�ش م ��درب منتخبنا
الوطني لكرة القدم ا�ستبعاد املدافع �ضرغام ا�سماعيل من
قائمت ��ه التي �ستواجه م�ضيفه منتخب كمبوديا يف ال�ساعة الثانية
والن�ص ��ف ظهر غد الثالثاء على ملع ��ب �أوملبيك �ستاديوم بالعا�صمة
فن ��ون بنه �ضمن اجلول ��ة الرابعة م ��ن مناف�سات املجموع ��ة الثالثة
بالت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�شرتكة امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل لكرة
القدم  2022بقطر ونهائيات ك�أ�س �أ�سيا  2023بال�صني.
وذك ��ر احتاد كرة الق ��دم على موقعه الر�سم ��ي :ان ا�ستبعاد �ضرغام
ا�سماعي ��ل م ��ن القائمة النهائي ��ة للمنتخب الوطني لك ��رة القدم جاء
بن ��ا ًء عل ��ى ا�ست�ش ��ارة طبية قدم ��ت اىل امل ��درب كاتانيت� ��ش من قبل
الطبيب قا�سم اجلنابي الذي �أك ��د �صعوبة خو�ض �ضرغام للمباراة
عل ��ى ملعب �أوملبيك �ستادي ��وم الذي يتميز بع�شبي ��ة �صناعية �صلبة
خوف� � ًا م ��ن تعر�ض ��ه اىل الإ�صاب ��ة خا�ص ��ة و�أن ��ه �أج ��رى عمليت�ي�ن
جراحت�ي�ن لالربطة يف الف�ت�رة ال�سابقة مبدين ��ة ا�سطنبول الرتكية

والعا�صمة القطرية الدوحة.
و�أكد على جاهزية الالعبني حممد حميد وحممد �صالح وفهد طالب
وعلي عدنان و�سعد ناط ��ق و�أحمد �إبراهيم وعلي فائز وميثم جبار
وم�صطفى حمم ��د جرب وعالء علي مهاوي وابراهيم باي�ش وحممد
قا�س ��م و�أجمد عط ��وان و�صفاء هادي وجيلوان حم ��د وهمام طارق
وع�ل�اء عبد الزه ��رة وعالء عبا� ��س وب�شار ر�سن ومهن ��د علي كاظم
�صحي� � ًا وبدني� � ًا يف ظ ��ل توا�صل تدريب ��ات املنتخ ��ب الوطني لكرة
الق ��دم عل ��ى ملعب �أوملبي ��ك �ستاديوم من اجل التع ��ود على �أر�ضيته
وكيفية الت�أقلم معها.
و�أ�ش ��ار احت ��اد ك ��رة الق ��دم اىل �أن �إدارة الوفد برئا�س ��ة كامل زغري
�سع ��ت جاهدة لتوف�ي�ر جميع م�ستلزم ��ات الراحة لأ�س ��ود الرافدين
يف مق ��ر �سكنه ��م بالعا�صم ��ة الكمبودية فن ��وم بنه وتوف�ي�ر الطعام
العراق ��ي واللح ��وم املذبوحة على الطريقة اال�سالمي ��ة �أم ًال يف نيل
ثالث نقاط ثمينة معززة بوافر من الأهداف من �أجل املناف�سة بقوة
على �صدارة املجموعة الثالث ��ة التي يرتبع عليها املنتخب الإيراين
بر�صي ��د  6نق ��اط يف ختام اجلولة الثالثة م ��ن الت�صفيات الآ�سيوية
امل�شرتكة يف الدور الثاين.
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سياسة
شناشيل

مدراء التخطيط واملالية والعقود وامل�شاريع يف جميع الوزارات
�ضمن قائمة الـ 1000موظف املعفيني

adnan.h@almadapaper.net

من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�ش��هد العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�ش��يله" التي �سلط من
خاللها ال�ض��وء على الف�س��اد الإداري واملايل
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة
االجتماعية.

 بغداد/املدى

ف�ساد العراق ...املهمة امل�ستحيلة
حرام حمتال من النوع
هل �سيم ّر يوم على العراق وال يكون فيه �شحاذ �أو ٍ
الذي يُ�ضجّ بهم الآن من كل �صنف يف ال�سنني الأخرية؟
ه ��ذا ال�س�ؤال له ما ي�ب�رّر طرحه ،فالعراق من �أكرث ال ��دول العربية ف�ساد ًا،
ويب ��دو �ضرب� � ًا من الأوه ��ام البعيدة والتمني ��ات العزيزة للغاي ��ة �أال نرى
وزي ��ر ًا �أو وكي�ل� ًا �أو مدير ًا فا�س ��د ًا ،فالعراق يرت ّب ��ع الآن على ر�أ�س الدول
الأك�ث�ر ف�س ��اد ًا يف الع ��امل ،يف امليادين املختلفة .ويف الع ��راق ال فرق بني
فا�س ��د بعمامة و�آخر من دونها ...الكل م�شارك يف لعبة امل�سافات الطويلة
من �أجل املال واالمتيازات! و�سيحتاج العراق �إىل وقت طويل ليكون بني
الدول الأقل ف�س ��اد ًا .احلكومة العراقية احلالية تبدي اهتمام ًا باملو�ضوع
�أك�ث�ر م ��ن غريه ��ا ،لكنه ��ا مل تتج ��اوز بع ��د ال ��كالم .واملفرت� ��ض ،بح�سب
ت�صريحات امل�س�ؤول�ي�ن� ،أنه بدء ًا من الأ�سبوع املقبل �ستبد�أ خطة ملكافحة
الف�ساد ال يثق بها �إال القليلون.
وم ��ن ال�صعب جد ًا ت�صوّ ر العراق بال ف�س ��اد �إداري ومايل� ...أي �أال يكون
في ��ه وزي ��ر ي�أمر مدي ��ره برتتي ��ب «الأم ��ور»� ،أو مدير ع ��ام يتفاو�ض على
ح�صت ��ه وح�صة غريه من امل ��ال احلرام املقتطع من �صفق ��ة مليونية مث ًال،
�أو �أال تكون هناك جماعة �سيا�سية قد تفاو�ضت مع غريها من �أجل من�صب
حكوم ��ي وا�شرتته بكذا مليون من الدوالرات لي�س ��دد الثمن من الرواتب
واملغ ��امن ،فه ��ذه كلها مم ��ا يح�سب يف الع ��راق الذي مل ي ��زل القهر وخيبة
الأمل فيه يقتالن �أ�صحابهما ،وعملي ًا ف�إن �أغلب الوظائف واملنا�صب العليا
موزعة على �أ�سا�س احل�ص�ص الطائفية والقومية.
وق ��ال عب ��د امله ��دي يف م�ؤمت ��ره ال�صح ��ايف الأ�سب ��وع املا�ض ��ي �إن ��ه «يف
الأ�سب ��وع املقبل �أو ال ��ذي �سيليه �سنطرح م�ش ��روع مكافحة الف�ساد ،وهذا
امل�ش ��روع �سي�ض ��ع النق ��اط على احل ��روف» .املعن ��ي هنا عل ��ى الأرجح �أن
احلمل ��ة �ضد الف�ساد لن تتوق ��ف عند �أحد مهما كان موقعه ومن�صبه ،وهذا
مم ��ا تثار ال�شكوك حوله ،وهو م ��ا يجعل الأمر غري قابل للتحقق ،امل�شكلة
يف الع ��راق ال تتمثل يف ع ��دم وجود فا�سدين� ،إمن ��ا يف وجودهم بكرثة،
وكب ��ار الفا�سدي ��ن هم يف الع ��ادة كب ��ار امل�س�ؤولني يف الدول ��ة من وزراء
ووكالء ومديري ��ن ،و�سواهم ،وزعماء �أح ��زاب وائتالفات وكتل ،وه�ؤالء
ال يعملون �ضد �أنف�سهم.
ح�س ��اب الفا�سدي ��ن يف الع ��راق غ�ي�ر معت ��اد ،ه ��م ي�سرقون عل ��ى هواهم
امللي ��ارات ومئات املالي�ي�ن من الدوالرات ،لكنه ��م ال يرغبون يف الإف�صاح
عن �شخ�صياتهم وف�ضح �أموره ��م� ،أي واحد يك�شف �أمره ف�سيفكر بك�شف
�آخ ��ر فا�سد مقابله ،فاجلمي ��ع متوفرة لديه الوثائ ��ق ال�صحيحة واملزورة
الالزمة للإدانة! والقاعدة الذهبية هنا :ا�سكت عني �أ�سكت عنك .هذه كانت
القاع ��دة لنهب ما يزيد على  6000مليار دوالر م ��ن �أموال النفط العراقي
منذ  2003حتى الآن ،كلها تقريب ًا راحت �إىل ح�سابات م�س�ؤولني حزبيني
بدع ��وى �أنهم نا�ضلوا �ضد ديكتاتورية �صدام ح�سني .والواقع �أن بع�ضهم
مل ينا�ضل دقيقة واحدة يف حياته ،بل كان مع �صدام حتى النهاية.
لي�س عبد امله ��دي الرجل املنا�سب لهذه املهمة ال�صعبة ،بل امل�ستحيلة ،كما
تب ��دو ،فهو لي�س الأقوى بني �أقرانه قادة الكتل والأحزاب الذين ميكن لهم
يف �أي حلظة االتفاق �ضده.
رمبا احتاج عبد املهدي �إىل �أن يفعل ما فعله غريه يف البلدان الأخرى ب�أن
يتفاه ��م مع الفا�سدين ليعيدوا بع�ض الأموال امل�سروقة يف مقابل �إعفائهم
م ��ن امل�س�ؤولي ��ة عنها� ،أو �أن جت ��ري جدولة الأم ��وال امل�سروقة يف �صيغة
دي ��ون يحدَّد موع ��د لإعادتها ،ويبدو �أن هذه الفكرة قد طرحت بالفعل لكن
مل يع ��رف بع ��د رد فع ��ل املعنيني بها ،وبع�ضه ��م �سيقبل به ��ا بالت�أكيد لأنها
توفر له فر�صة جناة.
�أظن �أن �أف�ضل �شيء �أن يجري التوافق مع ه�ؤالء على �إعادة الأموال التي
نهبوه ��ا مقاب ��ل العفو عنهم كلي� � ًا �أو جزئي ًا ،على �أن يرتب ��ط �أمر الت�سوية
بحرم ��ان الفا�سدي ��ن من ت ��ويل منا�صب حكومي ��ة وبرملاني ��ة واقت�صادية
وتنفيذه ملدة ع�شر �سنوات على الأقل .هذا ل�ضمان �أال يخرج احلرامي من
الباب ليدخل من ال�شباك.
العقب ��ة الك�ب�رى الأخرى ه ��ي قانون العفو الع ��ام ،وهذا مما يل ��زم �إعادة
النظر فيه من �أجل عدم ال�سماح للقتلة والفا�سدين بالإفالت من العقاب.

قال مراقبون ان قائمة الألف موظف التي
اعلن عن تنحيتهم مطلع ال�ش ��هر اجلاري
ت�ضمنت ا�سماء مدراء العقود والتخطيط
واملالية وامل�ش ��اريع يف جميع الوزارات.
وا�ض ��افوا ان "التنحي ��ة" ج ��اءت بن ��ا ًء
عل ��ى حتقيقات اثبت ��ت تورطهم بعمليات
اختال�س وهدر للمال العام.
بدورها قالت جلنة النزاهة الربملانية يف
جمل�س الن ��واب انها ال متتل ��ك معلومات
دقيق ��ة ع ��ن ه� ��ؤالء املوظف�ي�ن الذي ��ن مت
ابعاده ��م ع ��ن وظائفه ��م من قب ��ل جمل�س
مكافح ��ة الف�س ��اد ،مطالب ��ة احلكوم ��ة
ان يك ��ون له ��ا متثي ��ل يف جل�س ��ات ه ��ذا
املجل�س.
وي�ش�ي�ر الع�ض ��و املراق ��ب يف املجل� ��س
الأعل ��ى ملكافح ��ة الف�س ��اد �س ��عيد يا�س�ي�ن
مو�س ��ى يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إىل �أن
"جمل� ��س مكافح ��ة الف�ساد ا�ص ��در جملة
من االج ��راءات قب ��ل جل�س ��ة العا�شر من
�شه ��ر ت�شرين االول اجل ��اري" ،الفتا �إىل
ان "اجلل�س ��ة االخ�ي�رة ج ��اءت ا�ستكماال
لق ��رارات اتخ ��ذت يف وق ��ت �ساب ��ق �ضد
بع�ض الفا�سدين".
ويو�ض ��ح مو�س ��ى ان "جمل� ��س مكافح ��ة
الف�س ��اد طل ��ب اعف ��اء قرابة ال ��ف موظف
يعمل ��ون يف دوائ ��ر التخطي ��ط واملالي ��ة
والعق ��ود وامل�شاريع موزعني على جميع
ال ��وزارات ،اثبت ��ت التحقيق ��ات تورطهم
باختال� ��س اموال وف�ساد مايل واداري"،
الفتا �إىل ان "املجل� ��س او�صى الوزارات
ب�إبعاده ��م ع ��ن منا�صبهم وع ��دم تكليفهم
ب ��اي عم ��ل يتعل ��ق بالعق ��ود واملالي ��ة
م�ستقب�ل�ا م ��ع من ��ح ال ��وزراء �صالحي ��ة
اتخاذ االجراءات االدارية بحقهم".
كما �أحال املجل�س الأعلى ملكافحة الف�ساد
ع ��دد ًا م ��ن ق�ضاي ��ا الف�س ��اد �إىل الق�ض ��اء
تتعل ��ق بت�سعة من كب ��ار امل�س�ؤولني ،بعد
تعزيزه ��ا بالأدلة وا�ستكم ��ال الإجراءات
الأ�صولي ��ة ،طبقا لبيان ا�ص ��دره املجل�س
الأعلى ملكافحة الف�ساد قبل اربعة ايام.
وتتعل ��ق الق�ضاي ��ا املحال ��ة بوزيري ��ن
ووكيل ��ي وزارة �سابق�ي�ن يف وزارات
(ال�صناع ��ة واملع ��ادن ،والنق ��ل ،التعلي ��م

�ألقت الأجهزة الأمنية ،الأحد ،القب�ض على �أحد عنا�صر
تنظي ��م داع�ش ،وهو هارب م ��ن �سجن قبل �سنوات ،يف
حمافظة كركوك.
و�أعلنت خلية الإعالم الأمن ��ي ،يف بيان تلقته (املدى)،
�أن "مف ��ارز ا�ستخب ��ارات ال�شرط ��ة االحتادي ��ة العامل ��ة
�ضم ��ن وكال ��ة اال�ستخب ��ارات يف وزارة الداخلية القت
القب�ض على �أح ��د الإرهابيني يف النقطة الأمنية �ألتون

الإداري خ�ل�ال فرتة عمله ��م يف منا�صب
تنفيذي ��ة من اجل التحقيق معهم .وينظم
الد�ست ��ور االحت ��ادي يف مادت ��ه (/)63
ثاني ��ا من ��ح احل�صانة القانوني ��ة ورفعها
ع ��ن النائ ��ب� ،إذ متن ��ع الفق ��رة (ب) �إلقاء
القب� ��ض عل ��ى الع�ضو خالل م ��دة الف�صل
الت�شريع ��ي �إال �إذا كان متهم ��ا بجناي ��ة
ومبوافقة الأع�ضاء بالأغلبية� ،أما خارج
الف�ص ��ل الت�شريعي فتح�ص ��ر الفقرة (ج)
رف ��ع احل�صان ��ة مبوافقة رئي� ��س جمل�س
النواب.
ويتابع الع�ضو املراقب ان "هناك وجبات
وقوائ ��م جدي ��دة �سي�صدره ��ا جمل� ��س
مكافح ��ة الف�س ��اد تتعلق ب�إحال ��ة عدد من
الفا�سدي ��ن �إىل الق�ض ��اء والتحقيق ��ات"،

م�ؤك ��دا �أن "ملفاتهم مازال ��ت قيد البحث
والدرا�س ��ة ومل ت�ص ��ل �إىل ق ��رارات
نهائية".
من جانبها تقول جلنة النزاهة الربملانية
انها ال تعل ��م ب�إجراءات جمل� ��س مكافحة
الف�س ��اد ومل ت�سم ��ع عنه ��ا اال ع ��ن طريق
و�سائل االعالم.
ويق ��ول نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة خال ��د
اجل�شعم ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن
جلنته "طلبت من جمل�س مكافحة الف�ساد
ان يك ��ون له ��ا متثيل يف اجلل�س ��ات التي
يعقدها م ��ن اجل االطالع على املخرجات
والنتائ ��ج" ،الفتا �إىل ان "الف موظف مت
اعفا�ؤه ال نعلم �شيئ ��ا عن منا�صبهم وعن
حجم الف�ساد الذي ت�سببوا به".

�أم ��ا يف ما يخ�ص ع ��دم ا�ستجابة جمل�س
النواب برفع احل�صانة عن نوابه املتهمني
بالف�ساد امل ��ايل واالداري نّ
بي اجل�شعمي
ان "رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �أو�ضح انه
اتخذ ق ��رارا برفع احل�صان ��ة عن عدد من
النواب اثناء العطلة الت�شريعية".
ويف �شه ��ر �آب املا�ض ��ي ك�شف ��ت جلن ��ة
النزاه ��ة الربملانية لـ(املدى) �أن �إجراءات
رفع احل�صانة التي وقعها رئي�س جمل�س
الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي طال ��ت 12
نائبا متهما بالف�س ��اد املايل والإداري من
�ضمنهم النائب ط�ل�ال الزوبعي ،م�ضيفة
�أن الربملان خاطب جمل�س الق�ضاء الأعلى
للت�أكد من �صحة �أوراق ت�سعة �آخرين قبل
رفع احل�صانة عنهم.

كوبري مبحافظة كركوك".
و�أو�ضح ��ت اخللي ��ة� ،أن "الإرهاب ��ي م ��ن الهارب�ي�ن من
�سجن تكريت يف مركز حمافظ ��ة �صالح الدين� ،شمايل
العا�صمة ،عام  ."2014و�أفادت اخللية ،ب�إن الإرهابي،
كان يعمل �ضمن ما ي�سمى فرقة القاد�سية باللواء الثاين
يف ع�صابات داع�ش الإرهابية.
ونوهت خلية الإعالم الأمني العراقي ،يف ختام بيانها،
�إىل �أن عملي ��ة �إلقاء القب�ض ،ج ��اءت بعد �أخذ املوافقات
الق�ضائي ��ة .و�سبق ان �ألقت مفارز ا�ستخبارات ال�شرطة

االحتادي ��ة العامل ��ة �ضم ��ن وكال ��ة اال�ستخب ��ارات يف و�أف ��ادت اخللي ��ة �أن الإرهابيني االثن�ي�ن ،اعرتفا خالل
وزارة الداخلي ��ة ،ح�س ��ب بي ��ان خللية الإع�ل�ام الأمني التحقيق ��ات الأولي ��ة بانتمائهم ��ا لع�صاب ��ات "داع� ��ش"
يف � 24أيل ��ول املا�ض ��ي ،القب� ��ض عل ��ى �إرهابيني اثنني الإرهابي ��ة ،مب ��ا ي�سمى والي ��ة كرك ��وك ،وبداللتهما مت
ا�ش�ت�ركا بالتعر� ��ض عل ��ى مق ��ر ال�سرية الرابع ��ة اللواء التو�ص ��ل �إىل �أح ��د الأنف ��اق الت ��ي ت�ستخ ��دم م ��ن قب ��ل
الراب ��ع �شرط ��ة احتادي ��ة يف ال�شهر نف�سه ،م ��ا �أدى �إىل ع�صابات التنظيم.
مقتل منت�سبني اثنني ،وجرح ثالثة �آخرين من منت�سبي و�أعل ��ن الع ��راق يف كان ��ون الأول  ،2017حترير كامل
الفوج.
�أرا�ضي ��ه م ��ن قب�ض ��ة تنظي ��م "داع�ش" بع ��د نحو ثالث
و�أو�ضح ��ت اخللي ��ة� ،أن مق ��ر الفوج يق ��ع يف قرية ملة �سن ��وات ون�صف من املواجهات م ��ع التنظيم الإرهابي
نا�صر بناحية الر�شاد 65" ،كم جنوب كركوك".
الذي احتل نحو ثلث البالد.

عبد املهدي يخاطب الربملان لتعديل حكومته ..ووزير ال�صناعة يعرت�ض

ال ��وزراء ب�إج ��راء تعدي ��ل وزاري هو
�أم ��ر نرحب به ولن نعرقله لكن ب�شرط
�أن ال نعي ��د نف� ��س التجرب ��ة ال�سابق ��ة

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

الع ��ايل ،وال�صح ��ة) وموظ ��ف �ساب ��ق
بدرجة وزير واربع ��ة حمافظني �سابقني
يف حمافظات (بابل ،وكركوك ،ونينوى،
و�صالح الدين).
ويلفت �إىل �أن "امل�س�ؤولني الت�سعة الذين
اعل ��ن جمل� ��س الف�س ��اد احالته ��م للجهات
الق�ضائي ��ة اغلبهم من النواب احلاليني"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "ه�ؤالء امل�س�ؤولني كانون
يعملون وزراء ووكالء وزارة وحمافظني
يف االعوام املا�ضية وو�صلت طلبات رفع
احل�صان ��ة عنهم من قب ��ل جمل�س الق�ضاء
االعلى اىل الربملان".
وكان جمل�س الق�ضاء الأعلى قد طلب يف
بيان �سابق �صادر من مكتبه الإعالمي رفع
احل�صانة عن ( )21نائبا متهمني بالف�ساد

 بغداد /املدى

مل يح�ص ��ل يف ال ��وزارة كونن ��ا حققنا
االجن ��از الأعل ��ى مقارن ��ة بال ��وزارات
الأخرى".
و�أ�ض ��اف "مل اق ��دم اي ا�ستقال ��ة ويف
ح ��ال ا�ستمرار اال�سته ��داف ال�سيا�سي
فان الكت ��ل مطالبة ب�إج ��راءات �إقالتي
وا�ستب ��دايل يف الربمل ��ان ك ��وين مل
ارتكب اي خط�أ".
وت�أت ��ي التعدي�ل�ات الوزاري ��ة عل ��ى
خلفية احتجاج ��ات يف بغداد وبع�ض
حمافظ ��ات اجلن ��وب �ض ��د الف�س ��اد
والبطالة ،لق ��ي خاللها � 110أ�شخا�ص
على الأقل حتفهم من بينهم  9من قوات
الأمن ،و�أ�صيب �أكرث من � 6آالف.
ب ��دوره� ،أب ��دى النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف
البن ��اء حمم ��د �صاح ��ب الدراج ��ي،
الأح ��د ،ترحيبه برغبة رئي�س الوزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي ب�إج ��راء تعدي ��ل
وزاري ب�ش ��رط "عدم �إع ��ادة التجربة
ال�سابقة".
وق ��ال الدراج ��ي �إن "رغب ��ة رئي� ��س

فخري كرمي

جل�سة �سابقة
ملجل�س مكافحة
الف�ساد

كركوك :اعتقال داع�شي هرب من �سجن تكريت يف 2014

ائتالف عالوي يدعو النتخابات مبكرة
وتكليف حكومة ت�صريف �أعمال
قدم رئي� ��س جمل�س الوزراء عادل عبد
امله ��دي� ،أ�سم ��اء  5وزراء يف حكومته
ال�ستبداله ��م ب�آخري ��ن لإج ��راء تعديل
على ت�شكيلة حكومته.
وكتب عبد املهدي يف وثيقة �إىل رئي�س
جمل� ��س الن ��واب حمم ��د احللبو�سي:
"عر�ضت على ال�سادة الوزراء تقدمي
ا�ستقاالتهم ،لي�س لعمل خا�ص مبا�شر
ق ��ام ب ��ه �أحده ��م ب ��ل لأن الت�شكيل ��ة
الوزاري ��ة ه ��ي يف نهاي ��ة الأم ��ر م ��ن
م�س�ؤولية رئي�س الوزراء".
باملقاب ��ل� ،أعل ��ن وزي ��ر ال�صناع ��ة
واملع ��ادن �صال ��ح اجلب ��وري ،رف�ض ��ه
تقدمي اال�ستقال ��ة �أو �شموله بالتعديل
ال ��وزاري ،وا�صف� � ًا �ضغ ��وط �إقالت ��ه
بـ"اال�ستهداف ال�سيا�سي".
وق ��ال اجلب ��وري �إن "ق�ضي ��ة الإقال ��ة
واال�ستقال ��ة تك ��ون يف ح ��ال وج ��ود
�إخف ��اق لدى املوظ ��ف او الوزير وهذا
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 عدنان ح�سني

 بغداد /املدى
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املدير العام
غادة العاملي

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

ويكون االختيار من خالل املحا�ص�صة غ�ي�ر وا�ضح ��ة بالت ��ايل ف ��ان التعديل
والأحزاب ال�سيا�سية" ،م�شري ًا �إىل �أن الد�ست ��وري �أ�صبح �ض ��رورة يف هذه
"�أغلب امل�شاكل ب�سبب مواد د�ستورية املرحلة وه ��و لي�س كتاب ًا مقد�س ًا كي ال

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
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

يتم تغيريه �أو تعديله".
و�أ�ضاف� ،أن "هناك تواقيع  102نائب
جمعت �سابق ًا لتقدمي طلب بغية تعديل
الد�ست ��ور ،ونعتقد �أن هن ��اك �ضرورة
لتحقي ��ق ه ��ذا الأم ��ر ب�أق ��رب فر�صة"،
متابع ًا �أن "هن ��اك ا�ستحقاق ًا انتخابي ًا
يف انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
املقبل ��ة وم ��ن املمك ��ن ا�ستغ�ل�ال ه ��ذا
الوق ��ت ال�ستكم ��ال التعدي�ل�ات
الد�ستوري ��ة لبع� ��ض التعدي�ل�ات م ��ن
قبل جلنة اخل�ب�راء والت�صويت عليها
داخ ��ل الربمل ��ان ثم طرحه ��ا لال�ستفتاء
ال�شعب ��ي بالتزام ��ن م ��ع انتخاب ��ات
جمال�س املحافظات املقبلة".
يف �سي ��اق مت�ص ��ل� ،أعل ��ن النائ ��ب من
ائت�ل�اف الوطني ��ة ح�سن �شوي ��رد� ،أنه
"بع ��د الأح ��داث الأخ�ي�رة واملطال ��ب
ال�شعبي ��ة الكب�ي�رة والتج ��اوز عل ��ى
املتظاهري ��ن والتج ��اوز عل ��ى الإعالم
وعل ��ى حريات املواطن�ي�ن ،نرت�أي ب�أن
نذه ��ب �إىل انتخاب ��ات مبك ��رة ت�شرف

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

عليه ��ا حكوم ��ة ت�صريف �أعم ��ال تعمل
عل ��ى �إدارة ملف االنتخاب ��ات و�إكمال
االنتخاب ��ات ولي� ��س له ��ا احل ��ق يف
امل�شاركة باالنتخابات".
وب ��رر �شوي ��رد موق ��ف ائتالف ��ه الذي
يتزعم ��ه اي ��اد عالوي بالق ��ول" :حتى
نذه ��ب باجت ��اه �إر�ض ��اء اجلماه�ي�ر
�أو ًال والو�ص ��ول �إىل ر�ؤى م�شرتك ��ة
من خ�ل�ال �صناديق االق�ت�راع ونكون
بعيدي ��ن ع ��ن التجاذب ��ات ال�سيا�سي ��ة
والطائفي ��ة الت ��ي حكمت الع ��راق ملدة
� 15أو � 16سنة".
و�أ�ض ��اف النائب العراق ��ي من ائتالف
الوطنية ،ح�س ��ن �شويرد� ،أن "ائتالف
الوطني ��ة من الداعم�ي�ن حلكومة عادل
عب ��د امله ��دي مل ��دة �سن ��ة ،لكنن ��ا اليوم
ال ن�ستطي ��ع �أن نق ��ف �ض ��د جماهرينا
وال ن�ستطي ��ع �أن نق ��ف �ض ��د مطال ��ب
املتظاهري ��ن ،وبالت ��ايل �إرادة ال�شعب
هي �أقوى م ��ن احلكوم ��ات و�أكرب من
احلكومات".
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سياسة

اجلي�ش ي�ستنفر على احلدود وترجيحات بدخوله الأرا�ضي
ال�سورية مل�سك الأر�ض

��� س��ن��ج��ار حت���ذر م��ن ان��ت��ق��ال ال�����ص��راع �إىل ال���ع���راق ب�سبب ت��واج��د الـpkk
 بغداد /وائل نعمة
تتج ��ه االو�ضاع عن ��د الح ��دود العراقية
ال�سورية الى "�س ��يناريوهات" خطيرة،
مع دخول العملية الع�سكرية التي ت�شنها
تركي ��ا عل ��ى مواق ��ع �ش ��رق الف ��رات ف ��ي
�سوريا يومها ال�س ��اد�س ،و�سط توقعات
باحتمال عبور قوات عراقية ل�سد الفراغ
الذي تركته قوات �سوريا الديمقراطية.
وتع ��د القوات الكردية المعروفة �إعالمي ًا
بـ"ق�س ��د" حائط ال�ص ��د الوحيد والأخير
بي ��ن العراق والفو�ض ��ى التي تحدث في
�سوريا.
ومن ��ذ �أح ��داث  2011وظه ��ور داع� ��ش
وف�صائ ��ل متطرف ��ة اخ ��رى ف ��ي �سوريا،
فقدت ق ��وات النظام هناك ال�سيطرة على
المناطق الحدودية مع العراق تدريجيا،
وا�ستطاع ��ت "ق�س ��د" المدعوم ��ة م ��ن
الواليات المتحدة في �شباط الما�ضي من
اعادة ال�سيطرة على كامل تلك المناطق،
فيم ��ا كان للعراق دور ف ��ي ذلك من خالل
توفير المعلومات اال�ستخبارية.
م�ص ��در �أمني قريب من الحدود العراقية
– ال�سوري ��ة ،ق ��ال ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع
(الم ��دى) ام�س ان "اغل ��ب قوات �سوريا
الديمقراطي ��ة تركت مواقعها القريبة من
الح ��دود العراقي ��ة وذهبت ال ��ى مناطق
الحرب في را�س العين وتل ابي�ض".
واكد الم�ص ��در انه عقب تلك المعلومات،
ا�ستنفرت الق ��وات العراقي ��ة ومن بينها
الح�ش ��د ال�شعب ��ي عل ��ى الح ��دود ،فيم ��ا
ق ��ال ان احتم ��ال عب ��ور ق ��وات عراقي ��ة
الى االرا�ض ��ي ال�سوري ��ة لل�سيطرة على
المواق ��ع الت ��ي تركته ��ا ق ��وات �سوري ��ا
الديمقراطية "امر غير م�ستبعد".
وكانت الق ��وات العراقية قد �سيطرت في
نهاي ��ة الع ��ام الما�ضي ،عل ��ى  30مخفرا
ف ��ي الأرا�ضي ال�سوري ��ة ،عقب ان�سحاب
(ق�س ��د) في هج ��وم م�ض ��اد �شن ��ه تنظيم
داع� ��ش عل ��ى الق ��وات الكردي ��ة ،قبل ان
تعود الى مواقعها بعد ذلك ب�أ�شهر قليلة.
ك�سر ال�سجون
و�سيط ��رت "ق�سد" عق ��ب تحرير مناطق
�ش ��رق �سوريا في ال�شت ��اء الما�ضي ،على
ع ��دة �سج ��ون ومخيمات ت�ض ��م نحو 70
الف �شخ�ص من جن�سيات مختلفة بينهم
اخطر م�سلحي داع�ش وعوائل التنظيم،

و�أبل ��غ م�س�ؤوالن �أميركي ��ان �شبكة "�سي
�أن �أن" االميركي ��ة قب ��ل اي ��ام� ،أن بع�ض
مقاتل ��ي "ق�سد" ترك ��وا مواقعهم في عدد
م ��ن ه ��ذه ال�سج ��ون ،قب ��ل ب ��دء الهجوم
التركي وتوجهوا �شماال.
وكان م�س� ��ؤول �أميركي ق ��د �أبلغ ال�شبكة
الأربعاء الما�ضي ،ب�أنه على الرغم من �أن
قوات "ق�سد" خف�ضت عدد الأفراد الذين
يحر�س ��ون ال�سج ��ون� ،إال �أن الجي� ��ش
الأميرك ��ي يعتق ��د �أن جمي ��ع ال�سجون ال
ت ��زال تخ�ض ��ع للحرا�س ��ة ،و�إن ك ��ان ذلك
بعدد �أقل.

قوة ع�سكرية
قرب احلدود..
ار�شيف
الت ��ي يخ�ش ��ى العراق م ��ن ت�سلله ��م مرة
اخرى الى المناطق الغربية في البالد.
وي�ؤك ��د محم ��ا خلي ��ل وه ��و م�س� ��ؤول
ايزي ��دي �ساب ��ق ف ��ي �سنج ��ار� ،شم ��ال
المو�صل ،القريب ��ة من الحدود ال�سورية
في ات�ص ��ال هاتفي مع (الم ��دى) ،ام�س،
ان هن ��اك معلوم ��ات بوج ��ود "� 5آالف
معتقل لدى ق ��وات �سوريا الديمقراطية،
اغلبه ��م عراقيون ،يمك ��ن ان يهربوا ب�أي
لحظة".
وكان ��ت "ق�س ��د" ق ��د ذك ��رت الأربع ��اء
الما�ض ��ي ،ف ��ي تغري ��دة عل ��ى ح�سابه ��ا
الر�سم ��ي �أن "�سجنا به ع ��دد من معتقلي
داع� ��ش تعر�ض للق�صف ف ��ي غارة جوية
تركية".
وق ��ال المتحدث با�سم الق ��وات م�صطفى
بال ��ي ف ��ي تغري ��دة �أي�ض ��ا �إن "خالي ��ا

نائم ��ة" تتب ��ع التنظي ��م �أطلق ��ت بالفع ��ل
عملية "وا�سعة النطاق في مدينة الرقة"
ال�سورية.
و�أب ��دت "ق�س ��د" في تغري ��دة على تويتر
االثنين الما�ضي ،خ�شيتها من �أن ي�سمح
هذا الهجوم لـ"خالي ��ا" التنظيم بتحرير
مقاتلي ��ه المعتقلي ��ن و�أف ��راد عائالته ��م
المحتجزي ��ن ،وهو م ��ا "�سي�شكل تهديدا
للأمن المحلي والدولي".
بالمقاب ��ل ح ��ذرت خلي ��ة اﻟ�ﺼﻘﻮر
اﻻ�ﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ف ��ي وزارة الداخلي ��ة مم ��ا
ا�سمته "الخطر عل ��ى االمن القومي" في
حال حدوث فو�ضى في �سوريا.
وق ��ال رئي� ��س الخلي ��ة وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻻ�ﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﺑﻮ
ﻋﻠﻲ اﻟﺒ�ﺼﺮي ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفية،
اول م ��ن ام� ��س ،ان "�ﺳﺠﻨﺎء داﻋ�ﺶ

واﻻ�ﺳﺮ المحج ��وزة ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل،
�أﻛﺒﺮ المخيم ��ات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ �ﺳﻴﻄﺮة
ﻗﻮات �ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ،ﻳﻌﺪون
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟ�ﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ والعالمي".
وا�شار الب�صري اﻟﻰ ان "المخيم المكتظ
ﻳ�ﺆوي ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ا�ﺳﺮ ﻋ�ﺼﺎﺑﺎت
داﻋ�ﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ �أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 35
�أﻟﻒ �ﺷﺨ�ﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻨ�ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻓﻖ
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﻠﻴﺔ واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ف ��ي
اﻟﺒﻼد".
ويعتب ��ر "مخيم اله ��ول" ،بمثابة "قنبلة
موقوتة" ،بعدم ��ا �شهد م�ؤخ ��ر ًا حوادث
اعت ��داء وفو�ض ��ى خ�صو�ص ًا ف ��ي الق�سم
المخ�ص� ��ص لعائ�ل�ات مقاتل ��ي التنظي ��م
الأجانب.
وﺣﺬر اﻟﺒ�ﺼﺮي ﻣﻦ "المجن ��دات

االرهابي ��ات" ف ��ي المخي ��م ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻦ
"اﻛﺜﺮ �ﺿﺮرا ﻣﻦ �آﻻف االرهابيي ��ن ﻓﻲ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ" ،ﻣﺮﺟﺤﺎ �أن "ﻳﻨﻔﺬ
داﻋ�ﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﻫﺎﺑﻴﺔ �ﻹﻃﻼق �ﺳﺮاح
ﻋﻨﺎ�ﺻﺮه المعتقلي ��ن ﻓﻲ �ﺳﺠﻮن ﻗﻮات
�ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ".
بدوره دعا هه ريم كمال �آغا ،ع�ضو لجنة
االم ��ن والدفاع ف ��ي البرلم ��ان العراقي،
الحكومة في بغداد ال ��ى "اال�سراع بنقل
المعتقلين في تلك ال�سجون والمخيمات
الى العراق خوفا من ت�سربهم بعد انهيار
الو�ضع في �سوريا".
واك ��د �آغ ��ا ،ان المزاع ��م التركي ��ة ف ��ي
ان�ش ��اء منطق ��ة �آمن ��ة ف ��ي �ش ��رق �سوريا
هو "�سيناريو الع ��ادة تنظيم داع�ش الى
المناطق الغربية في العراق".

ن�ساء داع�ش
ي ��وم االحد الما�ضي ،ح ��ذرت "ق�سد" من
�أن "المهاج ��رات" ،وه ��ي ت�سمي ��ة ُتطلق
عل ��ى زوج ��ات الجهاديي ��ن الأجنبي ��ات،
"ل�س ��ن �أقل خط ��ورة م ��ن �آالف مقاتلي
التنظيم في مراكز التوقيف" .في مناطق
�شرقي �سوريا.
وبح�سب تقرير �صدر الأ�سبوع الما�ضي
عن معهد درا�سات الحرب ،وهي م�ؤ�س�سة
بحثي ��ة مقره ��ا وا�شنط ��ن ،ف� ��إن مقاتلي
التنظي ��م يقدم ��ون عل ��ى ر�ش ��وة حرا�س
ال�سجن وجمع الأم ��وال لتهريب الن�ساء
خارج المخيمات ،وبينها الهول.
ويرج ��ح المعه ��د �أن يك ��ون التنظي ��م
"ب�ص ��دد الإعداد عل ��ى الأرجح لعمليات
�أكث ��ر تنظيم ��ا وتن�سيق ��ا لإط�ل�اق �سراح
عنا�صره المعتقلين".

حت�����رك ل���ب���ن���اء � 12أل������ف وح������دة ���س��ك��ن��ي��ة يف ن��ي��ن��وى
 بغداد /املدى
ك�شف حمافظ نينوى من�صور املرعيد ،عن تخ�صي�ص
احلكوم ��ة االحتادي ��ة ام ��واال لبن ��اء � 12أل ��ف وح ��دة
�سكني ��ة ملعاجل ��ة �أزم ��ة ال�سكن .وق ��ال املرعي ��د خالل
زيارت ��ه ملق ��ر اجلمعية التعاوني ��ة يف املحافظة :هناك

� 10آالف معتقل يف �سجون
ق�سد بينهم � 2000أجنبي
 بغداد /املدى
ك�ش ��ف اخلب�ي�ر الأمن ��ي الباح ��ث يف �ش�ؤون
اجلماع ��ات امل�سلح ��ة ه�ش ��ام الها�شم ��ي ،عن
نق ��ل قادة �إرهابي�ي�ن من �سوري ��ا� ،إىل �سجن
عراق ��ي ،يف �أوىل تداعي ��ات عملي ��ة "نب ��ع
ال�سالم" الع�سكرية.
و�أو�ض ��ح الها�شمي� ،أن  50قياديا من تنظيم
"داع� ��ش" ،مت نقله ��م من �سج ��ن يف مدينة
احل�سكة� ،شم ��ال �شرقي �سوري ��ا� ،إىل �سجن
يف مدين ��ة �أربي ��ل ،مرك ��ز �إقلي ��م كرد�ست ��ان
العراق .و�أفاد الها�شمي� ،أن مو�ضوع عملية
نق ��ل الق ��ادة الإرهابيني ،وهم م ��ن جن�سيات
خمتلفة ،م�سيطر عليه من قبل العراق.
وع ��ن تداعي ��ات عملي ��ة "نب ��ع ال�س�ل�ام"
الع�سكري ��ة ،التي �أطلقته ��ا تركيا ،يف منطقة
�شم ��ايل �سوريا� ،أك ��د الها�شم ��ي ،قائال "�إىل
هذه ال�ساعة ،حماوالت ت�سلل الإرهابيني من
الأرا�ضي ال�سوري ��ة� ،إىل العراق ،هي جمرد
خم ��اوف ،واحتم ��االت ومل تك ��ن هن ��اك �أي
نتائج حملوظة على �أر�ض الواقع �سوى نقل
ال�سجناء القياديني� ،إىل �سجن �أربيل" .و�أكد
الها�شمي� ،أن قوات حر�س احلدود العراقية،
واال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة ،مل تر�ص ��دا
عمليات ت�سلل عنا�صر �إرهابيني �إىل العراق.
ون ��وه اخلب�ي�ر الأمن ��ي وال�سرتاتيج ��ي،
الباح ��ث يف �ش� ��ؤون اجلماع ��ة امل�سلحة ،يف
الع ��راق� ،إىل �أن احل ��دود العراقي ��ة حت ��ت
حتكم و�سيطرة كبريي ��ن للقوات االحتادية،
والبي�شمركة التابعة لإقليم كرد�ستان.

درا�س ��ات جتريها دوائر البلدية والتخطيط العمراين
يف نينوى لبناء تلك الوحدات بالتن�سيق مع احلكومة
االحتادية.
ولف ��ت املرعي ��د اىل ان ��ه رغم االح ��داث الت ��ي �شهدتها
نينوى اال انها ما تزال حتافظ على جماليتها ومدنيتها
لع ��دم وجود جت ��اوزات كبرية او ع�شوائي ��ات �سكنية

يف مدنه ��ا حي ��ث �سيت ��م بناء وح ��دات �سكني ��ة واطئة
الكلف ��ة ال�ستيعاب املواطنني الذين يعانون من م�شكلة
ال�سكن التي �ستت ��م معاجلتها بالتعاون مع اجلمعيات
التعاونية التي توفر خدمات جليلة للمواطنني وت�سهم
يف م�ساع ��دة احلكوم ��ة املحلي ��ة للنهو� ��ض بالو�ض ��ع
ال ��ذي تعي�شه نينوى والذي ي�سري نح ��و االف�ضل بعد

ت�ضاف ��ر جهود جميع ابنائه ��ا وم�ؤ�س�ساتها احلكومية
وال�ساندة.
وع ��م الدم ��ار كام ��ل املو�ص ��ل بع ��د القت ��ال ال�ض ��اري
ال ��ذي �شهدت ��ه املدين ��ة لتخلي�صها من �سيط ��رة تنظيم
"داع� ��ش" ،وخلفت احلرب �آالف القتلى و�شردت من
تبقى على قيد احلياة.

قلق في �سنجار
اما ف ��ي �سنج ��ار ،فتت�ضاع ��ف المخاوف
ب�سب ��ب �سيط ��رة ق ��وات ح ��زب العم ��ال
الكرد�ستان ��ي المعار� ��ض لتركي ��ا
والمعروف با�سم الـ( )pkkعلى المدينة
من ��ذ اكث ��ر من ع ��ام ،بح�س ��ب م�س�ؤولين
هناك.
ويح ��ذر محم ��ا خلي ��ل وه ��و القائممقام
ال�ساب ��ق للمدين ��ة ال ��ذي عزلت ��ه االدارة
الجدي ��دة الت ��ي تقودها ال� �ـ( ،)pkkمن
ان ت�أخ ��ر بغداد في معالجة ما يحدث في
�سنج ��ار "�سيجعل الح ��رب القادمة على
االرا�ضي العراقية".
ودع ��ا خليل م ��رارا الحكوم ��ة االتحادية
للتدخ ��ل ف ��ي المدين ��ة االيزيدي ��ة لوقف
�سيط ��رة تل ��ك الجماع ��ات ،ولو�ض ��ع حد
لما ا�سم ��اه بـ"انفالت ال�سالح" و"�ضياع
االم ��ن" في الق�ض ��اء ،لكنه يق ��ول "لي�س
هن ��اك م ��ن ي�سم ��ع" .وق ��ال الم�س� ��ؤول
االيزيدي ال�ساب ��ق ان "تركيا �ستطلق يد
ا�صدقائها من جبهة الن�صرة وغيرها من
الجماع ��ات المتطرفة ف ��ي �شرقي �سوريا
ال�شاعة الفو�ض ��ى وت�صدير م�شكلتها مع
الـ(بي كه كه)" .ويتخوف الم�س�ؤول من
ت ��ورط العراق ب�ش ��كل او�س ��ع بال�صراع
بي ��ن ال� �ـ( )pkkوتركي ��ا ،كذل ��ك يخ�شى
من"�سيناريوه ��ات" مث ��ل عب ��ور قوات
ح ��زب العم ��ال للقت ��ال ف ��ي �سوري ��ا �ضد
تركي ��ا .وم ��ازال نح ��و  %80م ��ن �سك ��ان
�سنج ��ار ي�سكن ��ون خ ��ارج المدين ��ة على
الرغ ��م م ��ن م ��رور ارب ��ع �سن ��وات عل ��ى
تحريرها من تنظيم داع�ش.
ويق ��ول خلي ��ل ان ��ه "ال يوج ��د ام ��ان او
خدم ��ات او عمل ف ��ي المدينة حتى يعود
ال�سكان اليها".

ً
موقوفا
جمل�س الق�ضاء21 :
خالل التظاهرات يف 3
حمافظات

وا�شنطن ت�سلم العراق  50من �أخطر م�سلحي داع�ش اعتقلوا يف �سوريا

وك ��ان الرئي� ��س الرتك ��ي ،رج ��ب طي ��ب
�أردوغان� ،أعلن يف التا�سع من ت�شرين الأول
احل ��ايل� ،إط�ل�اق عملية ع�سكري ��ة يف منطقة
�شم ��ايل �سوري ��ا ،حتت ا�سم "نب ��ع ال�سالم".
وقب ��ل يومني قال م�س�ؤول ��ون ا�ستخباريون
عراقي ��ون ال�سو�شييت ��د بر� ��س ،ان الواليات
املتحدة �ستقوم بت�سلي ��م ال�سلطات العراقية
م ��ا يق ��ارب  50م�سلحا من تنظي ��م داع�ش مت
نقلهم من �سوريا خالل االيام االخرية .
وي�أت ��ي هج ��وم تركيا عل ��ى منطق ��ة ت�سيطر
عليها قوات �سوريا الدميقراطية التي تعرف
بـ(ق�س ��د) يحتج ��ز فيه ��ا  10,000معتقل من

م�سلح ��ي داع� ��ش من �ضم ��ن ه� ��ؤالء حوايل
 2,000مقاتل اجنبي من بينهم  800داع�شي
اوروبي تقريبا .
ما ي ��زال االمر غ�ي�ر وا�ضح مل ��اذا اتخذ قرار
بنق ��ل ه� ��ؤالء امل�سلحني املعتقل�ي�ن اخلم�سني
م ��ن تنظيم داع�ش م ��ن �سوري ��ا اىل العراق،
حي ��ث كانت حدود خالف ��ة التنظيم املزعومة
يف ف�ت�رة من وقته ��ا متتد مل�ساح ��ات وا�سعة
بني العراق و�سوريا .ومن ��ذ احلاق الهزمية
بداع� ��ش بداي ��ة هذا الع ��ام عمد الع ��راق اىل
احتج ��از امل�سلح�ي�ن يف معتق�ل�ات حم�صن ��ة
واخ�ضع امل�سلحني ملحاكم ب�ضمنهم م�سلحني

اجانب من جن�سيات فرن�سية .
بعد ب ��دء الهجوم الرتك ��ي انت�شرت خماوف
م ��ن ان بع� ��ض من�ش� ��آت االعتق ��ال ق ��د تكون
عر�ضة ل�ضربات و�س ��ط القتال او ان يتخلى
عنها احلرا�س مما ي�ضاعف ذلك املخاوف من
عدم وجود من ي�ؤمن حرا�سة املعتقلني .وقال
الرئي� ��س دونالد ترامب يوم االربعاء �إنه مت
نق ��ل ق�سم من اخط ��ر املعتقلني م ��ن م�سلحي
داع� ��ش ومل يعط اي تفا�صي ��ل اخرى ،وكان
ترام ��ب قد ذك ��ر قبل ب ��دء الهج ��وم ان تركيا
�ستك ��ون م�س�ؤولة عن جميع م�سلحي داع�ش
يف املنطقة ،رغم انه م ��ن غري الوا�ضح كيف

�سيتم تنفيذ ذلك .
وقال م�س�ؤولون �أمريكان الأربعاء انه يعتقد
بوج ��ود م�سلح�ي�ن بريطانيني اثن�ي�ن �ضمن
جمموع ��ة من م�سلح ��ي داع�ش الذي ��ن كانوا
يقطعون ر�ؤو�س الرهائ ��ن ويعرفون با�سم،
البيتل ��ز ،ق ��د مت نقلهما من مرك ��ز اعتقال يف
�سوري ��ا ومت اقتيادهما ملعتق ��ل �أمريكي .وال
يع ��رف فيم ��ا اذا كان ��ا �ضم ��ن ال� �ـ � 50سجينا
م ��ن داع� ��ش الذين ق ��ال م�س�ؤول ��ون امنيون
عراقيون �إنه مت نقلهم للعراق .
وك ��ان تنظيم داع� ��ش قد احلق ��ت الهزمية به
يف الع ��راق ع ��ام  2017وفقد �آخ ��ر معقل له
يف �سوري ��ا يف قري ��ة الباغ ��وز يف �آذار م ��ن
هذا العام على يد القوات ال�سورية الكردية.
وكان ��ت الق ��وات ال�سوري ��ة الكردي ��ة (ق�سد)
قد �سلم ��ت ال�سلطات العراقي ��ة عرب ال�سنتني
املا�ضيت�ي�ن املئ ��ات م ��ن م�سلح ��ي داع� ��ش
ب�ضمنه ��م م�سلح�ي�ن اوروبي�ي�ن يف ح�ي�ن مت
ار�سال ق�سم منهم لبلدانهم اال�صلية.
يف وقت �سابق من هذا العام اخ�ضع العراق
 12م�سلح ��ا فرن�سي ��ا م ��ن داع� ��ش للمحاك ��م
�سلمتهم القوات ال�سورية الكردية لبغداد يف
كانون الثاين حيث حكم على اغلبهم باالعدام
 .وكان ترامب وم�س�ؤولون امريكان �آخرين
قد حث بلدانا �أوروبي ��ة مرارا على �ضرورة
ا�سرتج ��اع معتقليه ��م م ��ن م�سلح ��ي داع� ��ش
لبلدانهم .ولك ��ن زعماء عامليون ابدوا رف�ضا
ومعار�ض ��ة عل ��ى نحو كبري جت ��اه ارجاعهم
لبلدانه ��م وكان ��وا بطيئ�ي�ن يف عملية ارجاع
اي واحد منهم .

 بغداد /املدى
�أعلن جمل�س الق�ض ��اء الأعلى ،ام�س الأحد� ،أن عدد املوقوفني خالل املظاهرات
بلغ � 21شخ�ص ًا يف بغداد وبابل وذي قار.
وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م املجل�س عب ��د ال�ست ��ار بريقدار ،يف بي ��ان �إنه
"تنفي ��ذ ًا لتوجيهات رئي� ��س جمل�س الق�ضاء الأعلى فائ ��ق زيدان بخ�صو�ص
ق�ضاي ��ا التظاه ��رات وان�سجام ًا م ��ع مبادرة رئي� ��س الوزراء ،نعل ��ن احل�صيلة
النهائية لق�ضايا املوقوفني من املتظاهرين".
و�أ�ض ��اف �أن "احل�صيل ��ة متثل ��ت يف رئا�س ��ة ا�ستئناف الك ��رخ  13موقوفا عن
ق�ضاي ��ا حرق �سيارات اجلي�ش ن ��وع همر و�سرقة بندقية جندي واالعتداء على
�أف ��راد الق ��وات االمنية" ،مبين� � ًا �أن "ح�صيلة رئا�سة ا�ستئن ��اف بغداد الر�صافة
كان ��ت  3موقوف�ي�ن لقيامهم بحرق �سي ��ارة همر و�ضبط م ��واد حارقة وحبوب
خمدرة".
وتاب ��ع �أن "�إح�صائي ��ة رئا�سة ا�ستئناف بابل بلغ ��ت  3موقوفني لقيامهم برمي
رمان ��ة يدوي ��ة على بناي ��ة قائممقام املحاوي ��ل" ،مو�ضح� � ًا �أن "ح�صيلة رئا�سة
ا�ستئناف ذي قار بلغ ��ت  2موقوفني للعثور بحوزتهم على قنابل (مولوتوف)
حملية ال�صنع".
وانطلق ��ت االحتجاج ��ات مطل ��ع ت�شري ��ن الأول اجل ��اري من العا�صم ��ة بغداد
للمطالب ��ة بتح�س�ي�ن اخلدم ��ات وتوفري فر�ص عم ��ل وحماربة الف�س ��اد ،قبل �أن
متتد �إىل حمافظات جنوبية ،وت�ستمر ملدة  6ايام.
ووق ��ع خالل االحتجاجات نحو  120قتي ًال ،بينهم ع ��دد من �أفراد الأمن ،ف�ض ًال
ع ��ن �إ�صابة �أكرث م ��ن � 6آالف �آخرين ،فيم ��ا �أقرت احلكوم ��ة با�ستخدام قواتها
العنف املفرط �ضد املحتجني ،وتعهدت مبحا�سبة امل�س�ؤولني عن العنف.
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وجهت تهم وفق املادة � 4إرهاب للمتظاهرين
نقابة املحام�ين  :الأجهزة الأمنية ّ
لتحول دون �إطالق �سراحهم بكفالة
 ذي قار  /ح�سني العامل
ك�شف ��ت نقاب ��ة املحام�ي�ن يف ذي قار يوم
ال�سب ��ت (  12ت�شري ��ن الأول  ) 2019عن
قيام الأجه ��زة الأمنية باملحافظة بتوجيه
تهم وفق املادة الرابعة من قانون مكافحة
االره ��اب للمتظاهرين حت ��ى حتول دون
�إط�ل�اق �سراحه ��م بكفالة  ،منوه� � ًا اىل �أن
الق�ض ��اء غ�ّي رّ�ر الو�ص ��ف القان ��وين للته ��م
ا�ستن ��اد ًا اىل قان ��ون العقوب ��ات العراقي
واطلق �س ��راح  120متظاهر ًا معتق ًال من
ا�صل  123متهم ًا اعتقلتهم القوات الأمنية
خالل التظاهرات املطلبية يف ذي قار".
وق ��ال رئي� ��س نقابة املحام�ي�ن يف ذي قار
ح ��ازم جبار غ ��ايل الكن ��اين للم ��دى �إن "
نقاب ��ة املحام�ي�ن يف ذي قار ومن ��ذ اليوم
الأول للتظاه ��رات �شكل ��ت برئا�سة رئي�س
النقابة وعدد م ��ن املحامني جلنة قانونية
للدف ��اع ع ��ن املتظاهري ��ن يف املحافظة "،
و�أ�ضاف "وقد متكنا حتى الآن من اطالق
 120متظاهر ًا من ا�ص ��ل  123متظاهر ًا ،
وقريب� � ًا �س ��وف نطلق �سراح م ��ا تبقى من
املعتقلني".
و�أو�ض ��ح الكن ��اين �أن " جلن ��ة الدفاع عن
املعتقل�ي�ن متكن ��ت يف الي ��وم الأول م ��ن
اطالق  15معتق�ل ً�ا ويف اليوم الثاين 33
معتق ًال ويف اليوم الثالث  59معتق ًال فيما
مت اط�ل�اق �سراح  13معتق�ل ً�ا خالل الأيام
الأخ�ي�رة " ،الفتا اىل �أن " فريق املحامني
يعمل حالي ًا على اطالق �سراح  3معتقلني
�آخرين".

و�أ�ش ��ار رئي� ��س نقاب ��ة املحام�ي�ن يف ذي
ق ��ار �أن "نقابة املحامني تعم ��ل بالتن�سيق
م ��ع مكتب مفو�ضية حق ��وق الإن�سان على
متابع ��ة مل ��ف املعتقل�ي�ن واملغيب�ي�ن م ��ن
املتظاهري ��ن �إن وجدوا" ،منوه� � ًا اىل �أن
" النقاب ��ة واملكت ��ب املذكور يعمالن على
التحقق من الأخبار واملعلومات املتداولة
ب�ي�ن املواطن�ي�ن ح ��ول وج ��ود مع�سك ��ر
اعتق ��ال غ�ي�ر قان ��وين �ضمن قاط ��ع قيادة
عمليات الرافدين".

مبين ��ا �أن " قيادة عملي ��ات الرافدين تنفي
وج ��ود مع�سكر لالعتقال تابع لها يف حني
يدع ��ي البع�ض م ��ن املواطن�ي�ن وجوده ،
و�أن مهمتن ��ا هي التحق ��ق ومتابعة الأمر
مب ��ا ي�ضم ��ن �سي ��ادة �سلط ��ة القان ��ون"،
م�ش ��دد ًا �أن " القان ��ون العراق ��ي يحا�سب
كل �شخ�ص يقوم باعتقال مواطنني خالفا
للقانون " .ودعا الكناين " �أهايل املغيبني
اىل التوج ��ه للمحاك ��م املخت�ص ��ة للتبليغ
عن ابناءهم املفقودي ��ن خالل التظاهرات

حت ��ى تتمك ��ن االجه ��زة املخت�ص ��ة م ��ن
متابع ��ة ق�ضاياهم وحما�سب ��ة اجلهات �أو
الأ�شخا�ص الدين يقفون وراء تغييبهم".
وعن توجي ��ه الأجهزة االمني ��ة تهم وفق
قان ��ون مكافحة االرهاب للمتظاهرين قال
الكن ��اين �إن " الأجه ��زة الأمني ��ة كانت قد
وجه ��ت تهم وفق املادة الرابعة من قانون
مكافحة الإرهاب اىل املتهمني بالتظاهرات
وهذه امل ��ادة ال يجوز فيه ��ا اطالق �سراح
املته ��م بكفال ��ة " ،و�أردف " �إال �أن حماك ��م

غيت الو�ص ��ف القانوين للتهم
التحقيق رّ
املوجه ��ة للمتظاهرين ا�ستنادا اىل قانون
العقوب ��ات العراقي وافرجت عنهم بكفالة
�ضامنة".
وا�شار رئي�س نقاب ��ة املحامني يف ذي قار
اىل �أن "املعتقل�ي�ن الذين اطل ��ق �سراحهم
كان ��وا متهم�ي�ن وف ��ق املادت�ي�ن  229و
 230من قانون العقوبات اللتني تتعلقان
بجرائم االعتداء على موظف حكومي �أو
تخريب ممتلكات عامة" ،م�ؤكد ًا �أن "نقابة

املحامني �سوف تتابع ق�ضايا املتظاهرين
بعد اطالق �سراحهم وحلني ح�سم الق�ضايا
وتربئتهم من التهم املن�سوبة لهم".
و�أ�شاد الكناين بدور الق�ضاء يف التعامل
م ��ع الق�ضايا املرفوع ��ة �ض ��د املتظاهرين
وه ��و م ��ا مه ��د لأط�ل�اق �سراحه ��م بكفالة
�ضامنة.
وكان مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
يف ذي ق ��ار ك�ش ��ف ي ��وم الثالث ��اء ( 8
ت�شري ��ن االول  ) 2019ع ��ن تلقي ��ه ع ��دد

م ��ن ال�ش ��كاوى املتعلقة بوج ��ود معتقلني
ومغيب�ي�ن يف تظاه ��رات ذي ق ��ار  ،وفيما
�أك ��د اعتق ��ال � 65شخ�ص� � ًا خ�ل�ال الأي ��ام
االوىل م ��ن التظاه ��رات والإف ��راج عنهم
فيما بعد� ،أ�شار اىل حملة اعتقاالت �أخرى
اعقب ��ت هدوء التظاهرات ،يف حني يوجه
الأه ��ايل �أ�صابع االتهام اىل جهات حزبية
م�سلح ��ة باعتق ��ال ابنائه ��م واحتجازه ��م
ب�ص ��ورة غري قانونية يف مواقع ع�سكرية
تابعة لقيادة عمليات الرافدين.
وذك ��ر �شه ��ود عي ��ان وم�س�ؤول ��ون ي ��وم
االثن�ي�ن (  7ت�شري ��ن الأول � ) 2019إن
حمل ��ة مداهم ��ات واعتق ��االت وا�سع ��ة
ت�شهدها ذي ق ��ار ،م�ضيفني �أن هناك �أنبا ًء
عن �أن القوة املنفذة لالعتقاالت قدمت من
بغ ��داد ومكون ��ة من جهاز الأم ��ن الوطني
وال�شرطة ،بدوره رف�ض جمل�س حمافظة
ذي ق ��ار مالحق ��ة واعتق ��ال املتظاهري ��ن
ال�سلميني.
و�شهدت حمافظة ذي قار تظاهرات مطلبية
منذ يوم الثالثاء ( 1ت�شرين الأول )2019
�شارك فيه ��ا �آالف املتظاهرين وتوا�صلت
عل ��ى م ��دى � 6أي ��ام دامي ��ة راح �ضحيته ��ا
� 22شهي ��د ًا و  391جريح ًا بح�سب دائرة
�صح ��ة ذي قار  ،وذلك �أث ��ر مواجهات بني
املتظاهري ��ن وقوات ال�شرط ��ة ا�ستخدمت
فيه ��ا الأخرية �إط�ل�اق الر�صا� ��ص احلي ،
ورف ��ع املتظاه ��رون الذي ��ن معظمه ��م من
�شريحة ال�شباب �شعارات تطالب با�سقاط
النظ ��ام وتوفري فر� ��ص العمل واخلدمات
اال�سا�سية.

م�ؤ�س�سة دولية ت�شارك جامعة املو�صل يف برنامج �إحياء مواقع تراثية يف املدينة
 ترجمة حامد �أحمد
علماء �آثار من م�ؤ�س�سة  ،بن Penn
 ،االمريكي ��ة يف جامع ��ة بن�سلفاني ��ا
وبالتع ��اون مع زمالئه ��م من جامعة
املو�ص ��ل والهيئ ��ة العام ��ة للآث ��ار
وال�ت�راث يف الع ��راق ي�سع ��ون اىل
�إ�ص�ل�اح وترميم م ��ا �أف�س ��ده تنظيم
داع�ش من مواقع تراثية يف املو�صل
 ،ال�سيم ��ا املواق ��ع الأثري ��ة القدمي ��ة
للأقليات العرقية يف املدينة.
موق ��ع  ،بي ��ت التوتنج ��ي  ،الرتاثي
ق ��د مت �إرجاعه ل�شكله الأ�صلي الفخم
تقريب� � ًا وال ��ذي يع ��و لبداي ��ة القرن
التا�س ��ع ع�شر بع ��د �أن �أتلف ��ه تنظيم
داع� ��ش عند اجتياح ��ه للمو�صل عام
 . 2014ت�صمي ��م البي ��ت الذي يعود
تاريخ ��ه حلقب ��ة الف�ت�رة العثماني ��ة
ي�شب ��ه ت�صامي ��م كث�ي�رة م ��ن الأبنية
الأخ ��رى لذلك العه ��د  ،حيث يحوي
يف الو�سط �ساح ��ة مفتوحة للف�ضاء
حتيطه ��ا غرف من جمي ��ع اجلوانب

 .وف ��ر ه ��ذا املوقع بالن�سب ��ة لداع�ش
قاعدة �سهلة يطلق من خاللها قذائف
عرب نه ��ر دجلة جتاه �شرقي املو�صل
 .ولك ��ن البي ��ت حت ��ول �أي�ض� � ًا هدف ًا
لل�ضربات اجلوية التي كانت تهدف
لإنهاء احتالل داع�ش للمدينة .
اليوم  ،حيث كان الهيكل قائم �سابق ًا
توج ��د �أك ��وام من االنقا� ��ض وجبال
من قط ��ع الأحجار الكل�سية املحطمة
واجل�ص  .من ال�صعب تخيل وجود
بناية جميل ��ة ذات زخارف معمارية
هن ��ا  .ولك ��ن مب�ساع ��دة برنام ��ج
م�ؤ�س�س ��ة  ،ب ��ن  ،لإحي ��اء الرتاث يف
املو�ص ��ل  ،ف� ��إن هذا املوق ��ع ومواقع
مهم ��ة �أخرى للأقلي ��ات الدينية التي
مت ا�ستهدافها �ستع ��ود جديدة قريب ًا
.
با�سناد مايل يبلغ �أكرث من  4ماليني
دوالر م ��ن م�صادر خمتلف ��ة ب�ضمنها
وزارة اخلارجي ��ة الأمريكية �سيقوم
فريق م ��ن م�ؤ�س�سة بن للآثار بقيادة
 ،ريج ��ارد زيتل ��ر و ماي ��كل دانت ��ي ،

بدع ��م جهود هيئ ��ة الآث ��ار والرتاث
العراقي ��ة لإعادة �إعم ��ار موقع  ،دار
التوتنج ��ي  ،باال�ضافة اىل موقعني
�ضخمني �آخرين وهما  ،دير القدي�س
م ��ار جورج� ��س  ،واملعب ��د الإيزيدي
املرك ��زي يف الل� ��ش  ،وكذل ��ك الب ��دء
يف ا�ستع ��ادة ثالث كنائ�س م�سيحية
�أ�صغر حجم ًا خارج مدينة املو�صل .
وقد مت الب ��دء بالأعمال التي �أعد لها
منذ �سنوات خالل �شهر �أيلول .
وق ��ال مدي ��ر امل�ش ��روع  ،دانت ��ي
 ،وه ��و ع ��امل �أث ��اري �أ�ست�ش ��اري
ملناط ��ق ال�ش ��رق الأدن ��ى يف متحف
ب ��ن بجامع ��ة بن�سلفاني ��ا "عندم ��ا
�أرى اال�ض ��رار وخ�صو�ص� � ًا الت ��ي
طال ��ت الزخ ��ارف الإيقوني ��ة ف�إنني
�أ�شع ��ر ب� ��أمل حقيق ��ي  .ر�أين ��ا ه ��ذه
الزخ ��ارف يف معاب ��د الإيزيدي�ي�ن
ويف الأ�ضرحة ال�صوفية وحتى يف
اجلوامع ال�سنيّة التي تتميز برباعة
هند�سي ��ة مرتاكب ��ة يعتقده ��ا تنظيم
داع�ش ب�أنها منافي ��ة للإ�سالم  .كثري

مدير عام �صحة الر�صافة يلتقي رئي�س
اجلمعية العراقية لأمرا�ض الكلى

التقى الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير
ع��ام دائرة صحة بغداد  /الرصافة برئيس اجلمعية
العراقية ألمراض الكلى الدكتور علي الس��اعدي
وب�ين املدير الع��ام خالل اللقاء ان الدائرة تس��عى
إل��ى تق��دمي أفضل اخلدم��ات الطبي��ة والصحية
للمواطن�ين وخصوص��ا ً مرضى الكل��ى من خالل
تقدمي كل الدعم ملراكز غسل الكلى املوجودة في
بعض املؤسس��ات الصحية التابعة لدائرة صحة
الرصافة ال سيما االعداد الكبيرة التي تستقبلهم
ه��ذه املراكز اخلاصة بغس��ل الكل��ى مؤكدا ً على
التعاون املش��ترك بني اجلمعية العراقية ألمراض
الكلى والدائرة من أجل املصلحة العامة داعيا ً إلى
العم��ل كفريق واحد ما بني الدائرة ووزارة الصحة
ومحافظة بغداد وغيرها من املؤسس��ات املهمة
من أجل تنفيذ العديد من املش��اريع املهمة التي
تخدم املواطن.

م ��ن الأ�ضرح ��ة و�أمثاله ��ا تعر�ض ��ت
للت�شوي ��ه .وا�سته ��دف داع� ��ش كل
�شيء من هذا القبيل ".
و�أ�ض ��اف قائ ًال " �إن م ��ا ت�شاهده هو
�ش ��يء يعرب عن الكراهية والتع�صب
 .كل م ��ا كنا م�سرع�ي�ن �أكرث يف �إزالة
ذلك كل ما كان ذلك �أف�ضل ".
ال�شيء ال ��ذي يحظ ��ى الآن ب�أولوية
عالية هو دير القدي�س مار جورج�س
يف �شرقي املو�ص ��ل  .وبا�سناد مايل
ق ��دره واح ��د ملي ��ون دوالر بتمويل
م ��ن وزارة اخلارجي ��ة االمريكي ��ة
وبال�شراك ��ة م ��ع جامع ��ة املو�ص ��ل
ورجال دين م�سيحي�ي�ن قائمني على
خدم ��ة الدي ��ر � ،سيقوم فري ��ق  ،بن ،
با�ستعادة و�إحياء الكني�سة الرئي�سة
م ��ع دار عبادة �أ�صغر و�أجزاء �أخرى
من هذا املوقع الكلداين الكاثوليكي
.
رغم �إنه ال يوجد من يعرف بال�ضبط
مت ��ى مت ت�أ�سي� ��س الدي ��ر يف املوقع
�أول الأم ��ر  ،ف� ��إن هن ��اك توثيق� � ًا

تاريخي� � ًا ي�ش�ي�ر اىل �أن دير القدي�س
م ��ار جورج� ��س ق ��د �أوج ��د بحل ��ول
القرن ال�سابع ع�شر .
يقول الربوفي�سور  ،زيتلر  ،من ق�سم
لغ ��ات وح�ضارات ال�شرق االدنى يف
كلي ��ة العل ��وم والفن ��ون وم�س� ��ؤول
ق�سم �آثار ال�ش ��رق الأدنى يف متحف
 ،بن  ،بوالية بن�سلفانيا  ،ب�أن الدمار
الذي �سببه تنظيم داع�ش كان مبثابة
خ�سارة كبرية لهذه الطائفة الدينية .
وم�ضى زيتلر بقوله " لقد قام تنظيم
داع� ��ش بتدم�ي�ر الكني�س ��ة الأك�ب�ر
على نح ��و وا�سع  .لق ��د �أزالوا القبة
وقلبوه ��ا عل ��ى جانبه ��ا  ،وكان يف
واجه ��ة الكني�س ��ة �صليب كبري حيث
قاموا بن�سفه كام�ل ً�ا  .وقاموا بازالة
الغالف القرميدي من واجهة البناية
مع جميع الت�سلي ��ك الكهربائي  .لقد
نهب ��وا كل �ش ��يء  ،وفعل ��وا ذل ��ك يف
امل�صلى �أي�ض� � ًا  .لقد �أخذوا كل �شيء
يحمل ".
عل ��ى بعد م�سافة مي ��ل �أو �أكرث وعند

قري ��ة جبلي ��ة يف منطق ��ة �شيخ ��ان
ق ��رب حمافظ ��ة ده ��وك يق ��ع هن ��اك
معب ��د  ،الل� ��ش  ،وه ��و موق ��ع دين ��ي
رئي�سي للأقلي ��ة العرقية الإيزيدية .
ويقول زيتلر " �إنه مبثابة الفاتيكان
بالن�سب ��ة للإيزيديني � .إن ��ه مل يت�أثر
بتنظي ��م داع� ��ش ولك ��ن الإيزيدي�ي�ن
طلب ��وا �إذا م ��ا كن ��ا �سنق ��وم ب�ش ��يء
و�سن�ساعدهم لإ�ستعادة الل�ش ".
ولأج ��ل ه ��ذا امل�ش ��روع خ�ص� ��ص
فري ��ق ب ��ن مبل ��غ ق ��دره 500,000
دوالر منح ��ة م ��ن وزارة اخلارجي ��ة
االمريكية من �أجل ا�سرتجاع مدخل
املعب ��د ب�ضمنه ��ا قب ��ة �ضري ��ح �شيخ
مهم وع ��دة قاعات ت�ستخدم لطقو�س
دينية .
ويق ��ول دانت ��ي " كث�ي�ر م ��ن النا�س
يزورون ال�ضريح عل ��ى نحو يومي
 ،هناك حاجة لت�سهيل الو�صول اليه
 .كث�ي�ر م ��ن اال�ضرح ��ة االيزيدية قد
مت تدمريه ��ا من قبل تنظي ��م داع�ش
 .تل ��ك امل�شاري ��ع �ستك ��ون م�ستهلكة

للوق ��ت ومكلف ��ة ولك ��ن االيزيدي�ي�ن
ي�شع ��رون �إنه من الأن�س ��ب بالن�سبة
للمجتمع الدويل �أن يبد�أ بعمله على
ه ��ذا املوق ��ع قبل غ�ي�ره م ��ن املواقع
� .إن ��ه عم ��ل مل ��ح و�أنا متطل ��ع �إليه ،
�إنه ��ا فر�صة ن ��ادرة �أن نذه ��ب داخل
ال�ضري ��ح يف ه ��ذا املوق ��ع الأث ��ري
املقد�س ".
بيت التوتنجي هو امل�شروع الأخري
وا�س ��ع النطاق لربنامج �إحياء تراث
املو�ص ��ل وال ��ذي بو�شر ب ��ه م�ؤخر ًا
بتكلفة تقارب م ��ن  800,000دوالر
بتمويل من �صندوق �سوي�سري على
مدى الثالث �سن ��وات القادمة يدعى
بالتحال ��ف ال ��دويل حلماي ��ة ت ��راث
مناط ��ق النزاع الذي يع ��رف با�سم ،
�آل ��ف  ، ALIPHوه ��و واحد من
خم�سة م�شاريع ميولها م�شروع �آلف
اطلق عليه ا�س ��م  ،موزائيك املو�صل
 ،وامل�ش ��روع الوحي ��د لفري ��ق �آث ��ار
�أمريكي .
يف �أي ��ام عنفوان ��ه الأول كان بي ��ت

التوتنج ��ي ق ��د بني ل�سك ��ن حمافظ
املو�ص ��ل العثم ��اين �أوائ ��ل الق ��رن
التا�س ��ع ع�ش ��ر  .ومب ��رور الزمن مت
ا�شغال ��ه م ��ن قب ��ل عائل ��ة مو�صلي ��ة
م�شه ��ورة تلق ��ب با�س ��م التوتنج ��ي
والت ��ي تعني تاجر التب ��غ ومنذ ذلك
احلني عرف البيت بهذا اال�سم .
ح ��ال ا�ستع ��ادة بي ��ت التوتنج ��ي
للو�ضع ال ��ذي كان عليه قبل تدمريه
م ��ن زخ ��ارف وديك ��ورات تراثي ��ة
و�آي ��ات قر�آني ��ة بل ��ون �أزرق  ،فان ��ه
�سي�صبح املركز الثقايف للمدينة كما
هو خمطط ل ��ه ي�ض ��م متحف حملي
مبعرو�ض ��ات متث ��ل احلي ��اة الت ��ي
كان ��ت عليه ��ا املو�ص ��ل يف الأزمن ��ة
املا�ضي ��ة الت ��ي �سبق ��ت احلداث ��ة .
ويق ��ول دانت ��ي " هناك �ص ��راع دائم
ب�ي�ن تنمي ��ة حديث ��ة واحلف ��اظ على
ال�ت�راث واملا�ضي � ،إنه ��ا م�س�ألة �أخذ
وعطاء دائمية ".
عن موقع بن توداي
Penn Today

مدير عام �صحة الر�صافة يزور
م�ست�شفى ال�شهيد �ضاري الفيا�ض العام

�إعـــــــــــالن

زار الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير
عام دائ��رة صح��ة بغ��داد الرصافة مستش��فى
الش��هيد ضاري الفياض الي��وم  2019/9/24وكان
باس��تقباله الدكتور وس��ام عبد اهلل فتاح مدير
املستشفى واطلع خالل الزيارة على واقع اخلدمات
الطبي��ة والصحية املقدمة للمرضى وال س��يما
بعد الدوام الرسمي واثناء الليل وفجراً .وبني خالل
جولت��ه في اقس��ام املستش��فى إل��ى ان الدائرة
تدعم املؤسس��ات الطرفية بكل اإلمكانيات من
اجل تق��دمي أفضل اخلدمات الطبي��ة للمواطنني.
مستمعا ً إلى املشاكل واملعوقات واملقترحات التي
من ش��أنها االرتقاء باخلدم��ات الطبية والصحية
املقدمة للمواطنني وصوال ً إلى جودة هذه اخلدمات
من خالل لقاءه مع املرضى املراجعني وعدد املالكات
الطبية والصحية.

تعلنالشركةالعامةلتسويق
األدوية واملستلزمات الطبية
عن متديد غلق املناقصة
املرقمة )(93 / 2019 / 21 / R
من تاريخ  2019/10/14إلى
تاريخ  2019/10/21والذي مت
اإلعالن عنها على موقعنا
www.kimadia.iq
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رياضة

�أكد نجاح العراق في اختبار التنظيم ..وزير ال�شباب لـ المدى:

لن ن�ستعني ب�شركات �أجنبية لإدارة مباريات منتخباتنا م�ستقب ًال
 ال����دي����وان  :الإع���ل���ام وال��ج��م��ه��ور �أ���س��ه��م��ا ف���ي اي�������ص���ال ر���س��ال��ت��ن��ا ال����ى ال��ف��ي��ف��ا
 الب�صرة  /حممد حمدي
�أكد وزير ال�شباب والريا�ضة �أحمد ريا�ض
العبي ��دي �أن املنظوم ��ة الإدارية الريا�ضية
التي �أ�شرفت على ت�ضييف وتنظيم مباراة
الع ��راق مع هونغ كونغ �ضم ��ن الت�صفيات
امل�ؤهل ��ة ملوندي ��ال الدوح ��ة  2022يف
الب�ص ��رة جنح ��ت بتف ��وق تام �أم ��ام �أنظار
االحتادين الآ�سيوي والدويل لكرة القدم،
وهو ما يع ّزز مطلبنا امل�شروع ب�إنهاء ملف
احلظ ��ر ع ��ن جمي ��ع املالع ��ب العراقية بال
ا�ستثناء.
و�أ�ض ��اف العبي ��دي يف حدي ��ث خ�� �صّ ب ��ه
( امل ��دى ) م ��ن الب�ص ��رة �أثن ��اء ح�ض ��وره
مب ��اراة الع ��راق وهون ��غ كون ��غ �ضم ��ن
املجموع ��ة الثالث ��ة للت�صفي ��ات املزدوج ��ة
املوندي ��ال وك�أ� ��س �آ�سي ��ا يف ال�ص�ي�ن
� "2023إن اجلماه�ي�ر العراقي ��ة الكبرية
الرائع ��ة الت ��ي تواجدت مب ّك ��ر ًا يف امللعب
ووا�صل ��ت ت�شجيعها اجلمي ��ل هي مف�صل
النج ��اح الأول لقيا�س التنظي ��م والإدارة،
وكان ��ت عند م�ست ��وى الطم ��وح ،ي�شاركها
اجله ��د احلكومي ممث�ل ً�ا ب ��وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة وحمافظ ��ة الب�ص ��رة واالحتاد
العراق ��ي لك ��رة القدم وقواتن ��ا الأمنية يف
داخل امللعب قوات �أمن املالعب وخارجه،
ف� ً
ضال ع ��ن فرق املتطوّ ع�ي�ن ال�شبابية التي
كانت ت� ��ؤدّي دوره ��ا يف غاي ��ة الإتقان مع
الإع�ل�ام الريا�ضي ال ��ذي كان عند م�ستوى
احلدث".
وتابع بالق ��ول "�إن ما �شهدناه يف الب�صرة
و�أي�ض� � ًا املباري ��ات والأح ��داث الريا�ضي ��ة
ال�سابق ��ة بعث ��ت بر�سائ ��ل �إيجابي ��ة كثرية
ومه ّم ��ة منها �أن فك ��رة اال�ستعانة ب�شركات
�أجنبي ��ة لتنظي ��م البط ��والت واملباري ��ات
و�إدارته ��ا مل يعد لها وج ��ود يذكر ،فاحلالة
املثالي ��ة والتط ��وّ ر و�سرع ��ة التعام ��ل م ��ع
الأح ��داث هي ما نحتاج ��ه ،اليوم جتاوزنا
م�شكل ��ة ال�س�ي�ر عل ��ى الأق ��دام للجمه ��ور
مب�سافات بعيدة و�أ َ
مت ْمنا العمل بالبوابات
الألكرتوني ��ة ملداخل اجلمه ��ور بواقع 40
بوابة مع الإلتزام الوا�ضح بجميع �شروط
وتعليم ��ات االحتاد ال ��دويل لك ��رة القدم"

منوّ ه� � ًا� ،إىل �أن" كل تل ��ك الأ�سباب والدعم
احلكوم ��ي املركزي ه ��ي من �أج ��ل ريا�ضة
عراقي ��ة مت�ألق ��ة ومُنج ��ز عامل ��ي نطمح يف
حتقيق ��ه بالت�أهل ملوندي ��ال  ،2022م�ؤكد ًا
�أن املب ��اراة الت ��ي ك�سبناها الي ��وم بهدفني
نظيفني ال ب َّد �أن تتع ّزز يف جميع املباريات
التي �ست�شهدها الب�صرة م�ستقب ًال و�سرتون
التطوّ ر �أكرث يف العمل".

بتقنية عالية وكفاءة.
و�أ�ض ��اف الديوان �إن" الإع�ل�ام الريا�ضي
ال ��ذي نع ��ده �أحد �أه ��م �أ�سب ��اب النجاحات
للبطوالت الريا�ضية حر�صنا على ت�سهيل
مهمت ��ه مبختل ��ف ال�صنوف ودع ��م ممثلي
ال�صح ��ف والف�ضائيات الذي ��ن لبّوا دعوة
جلنة القرار  140كواج ��ب ومهمة وطنية
وه ��ي دع ��وة قائم ��ة بالت�أكي ��د للمباري ��ات
الأخ ��رى الت ��ي �ست�شهده ��ا الب�ص ��رة م ��ع
منتخب ��ات �إيران والبحري ��ن وكمبوديا"،
"التوج ��ه ال ��ذي نعنيه مل
م�ش�ي�ر ًا� ،إىل �أن
ّ
ً
يكن ِحكر ًا على كرة القدم �أبدا وقد �أ�سهمنا
ب�ص ��ورة مبا�شرة يف بط ��والت وفعاليات
لألعاب جماعية وفردية".

دور الإعالم الريا�ضي

م ��ن جهت ��ه ب�ّي�نّ رئي� ��س جلن ��ة الق ��رار
140ع�ص ��ام الدي ��وان �أن" خلي ��ة العم ��ل
الكب�ي�رة بكامل ثقلها م ��ع الدعم احلكومي
الكبري تعي�ش يف �أف�ضل حاالتها وم�سارها
ال�صحي ��ح ومل نغف ��ل �أية �ش ��اردة وواردة
وا�ستع ّنا بالكف ��اءات الإدارية والريا�ضية
املحرتف ��ة وبالإع�ل�ام العراق ��ي الريا�ضي
بجمي ��ع �صنوف ��ه ،ومل ن ّدخ ��ر جه ��د ًا يف
�سبيل �إي�صال ر�سالتنا اىل االحتاد الدويل

و�أعانن ��ا اجلمهور الرائع بدرجة كبرية "،
مبين� � ًا �أن جلنته التي تول ��ت تقدمي الدعم
الحتاد الكرة بتنظيم هذه املباراة �ساهمت بالعودة اىل املباراة التي ك�سبها منتخبنا
بفاعلي ��ة وجن ��اح يف ت ��ويل دف ��ة العم ��ل الوطن ��ي به ��ديف مهند علي وعل ��ي عدنان
و�إ�سن ��اد جمي ��ع امل�شارك�ي�ن يف التنظي ��م و�إن كان الأه ��م والأم�ض ��ى بح�س ��ب ر�أي
المطلوب من كاتانيت�ش

امل ��درب كاتانيت� ��ش ه ��ي ك�س ��ب النق ��اط
الث�ل�اث ،لكنه ��ا مل تكن مقنع ��ة للمخت�صني
وحت ��ى اجلماه�ي�ر الريا�ضية الت ��ي كانت
مت ّني النف�س بغ ّل ��ة جيدة من الأهداف يف
مرم ��ى منتخ ��ب هون ��غ كون ��غ املتوا�ضع،
وب�ّي�نّ ع�ضو جلنة املنتخبات الوطنية يف
احت ��اد الك ��رة وامل ��درب اخلبري عب ��د الإله
عب ��د احلميد �إن م�ست ��وى املنتخب مل يكن
مقنع� � ًا ب� ��أداء رتيب ال يوحي ب� ��أن املباراة
تناف�سي ��ة كبرية نحتاج به ��ا اىل وفرة من
الأهداف بح�س ��اب االحتماالت امل�ستقبلية
للت�أهل  ،مو�ضّ ح ًا ب� ��أن املدرب ال�سلوفيني
كاتانيت�ش مل تكن له ب�صمة وا�ضحة �أو ما
ميك ��ن �أن ن�سميه بال�شخ�صي ��ة الفاعلة مع
�أنه �أم�ضى مع املنتخب �سنة �أو �أكرث بقليل
وهي فرتة كافية يف العمر التدريبي لتثمر
عن نتائج عمل ملمو�سة.
وب�ّي�نّ عب ��د احلمي ��د �أن "طريق ��ة اللع ��ب
العقيم ��ة وتثاق ��ل الالعبني وك�ث�رة �إرجاع
الك ��رة اىل اخلل ��ف ه ��ي ال�سم ��ة الغالب ��ة
للمب ��اراة" ،مو�ضح� � ًا �أن "�أ�سئل ��ة كثرية
ال ب� � َّد �أن تث ��ار اليوم و�أوله ��ا هل ي�ستطيع
منتخبن ��ا به ��ذا الأداء ال�صمود م ��ع الفرق
القوية ومنها �إيران حتديد ًا؟" م�ضيف ًا �أن"
دوره كع�ضو يف جلنة املدربني التي تعمل
مع االحتاد �صوري فقط!".
وامت ��دح الالع ��ب ال ��دويل ال�ساب ��ق كرمي
ناف ��ع الت�شجيع املث ��ايل جلمه ��ور العراق
الكروي ،ع ��ا ّد ًا تواجده يف امللعب بغزارة
�سالح� � ًا فاع�ل� ًا للت�ألق والإب ��داع واملبادرة
نحو الت�سجي ��ل املب ّكر ،ولك ��ن الذي حدث
هو غري ذلك على حد ر�أيه ،ويعزو ذلك اىل
�ضع ��ف �شخ�صية امل ��درب كاتانيت�ش الذي
راه ��ن منذ البداية على العمل نحو الت�أهل
للموندي ��ال غ�ي�ر �أن الواق ��ع عل ��ى الأر�ض
فع ًال ال يب ��دو م�شجع ًا نح ��و الو�صول اىل
الهدف.
و�أ�ضاف نافع �إن جميع ت�شكيالت املنتخب
الوطن ��ي للف�ت�رات ال�سابق ��ة م ��ع املدربني
املحلي�ي�ن كان ��ت �أف�ض ��ل بكثري م ��ن الأداء
الي ��وم ال ��ذي مل نلح ��ظ في ��ه مل�س ��ة املدرب
املحرتف التي كان يجب �أن تكون وا�ضحة
م�ستقرة ولي�س العك�س.

عيون مدرب الأولمبي تر�صد الكنغارو في مع�سكر الدوحة
 بغداد /حيدر مدلول
يخو� ��ض املنتخ ��ب الأوملبي لكرة
الق ��دم الي ��وم االثن�ي�ن مب ��اراة
جتريبية ثانية �أمام فريق املرخية

�أحد �أندية الدرجة الأوىل القطرية
�ضم ��ن مع�سكره التدريب ��ي املقام
حالي ًا بالعا�صمة القطرية الدوحة
حت ��ى ي ��وم اخلمي� ��س املقب ��ل يف
�إط ��ار حت�ضريات ��ه للم�شارك ��ة يف

بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت  23عام ًا
لكرة القدم التي �ستقام بالعا�صمة
التايالندي ��ة بانكوك خالل الفرتة
م ��ن الثام ��ن ولغاي ��ة ال�ساد� ��س
والع�شرين من �شهر كانون الثاين
 2020وال�سيم ��ا بع ��د �أن �أوقعت ��ه
القرع ��ة يف املجموع ��ة الأوىل
اىل جان ��ب منتخب ��ات �أ�سرتالي ��ا
والبحرين وتايالند .
وي�سع ��ى املدرب عب ��د الغني �شهد
اىل �أ�ش ��راك �أك�ب�ر ع ��دد ممكن من
الالعب�ي�ن املحلي�ي�ن واملحرتف�ي�ن
يف الدوري ��ات االوروبي ��ة
الذي ��ن مت اختياره ��م يف قائمت ��ه
النهائي ��ة ملع�سك ��ر الدوح ��ة يف
ه ��ذه املباراة وال�سيم ��ا اجلدد من
�أج ��ل الوق ��وف عل ��ى م�ستوياتهم
احلقيقي ��ة بحك ��م �إن ��ه ع ��دد منهم
الي�ش ��ارك يف املباري ��ات الر�سمية
م ��ع فرقهم يف دوري الكرة املمتاز
باملو�س ��م الك ��روي احل ��ايل حيث
�ستك ��ون املب ��اراة الثاني ��ة بع ��د
املب ��اراة االوىل الت ��ي متك ��ن فيها

 رعد العراقي

فل�سفة الأندية مع املدربني
م ��ا تزال فل�سفة �أندية ك ��رة القدم ت�ستند يف �أح ��د �أركان جناحها �إىل
اختي ��ار امل ��درب املنا�سب لت � يّ
�ول مهمة الإ�ش ��راف والقي ��ادة امليدانية
وحتقي ��ق االجنازات ،ورمبا �أن تلك النظرة حتمل يف طياتها وجهني
م ��ن الق ��راءة ،الأوىل ه ��ي ال�صواب وم ��ا يتبعه من جن ��اح ،والثانية
الق�ص ��ور يف فه ��م احلقيقة ،وبالت ��ايل الف�شل والبح ��ث من جديد عن
ا�سماء �أخرى تتوىل امل�س�ؤولية.
نرى �أن املدرب�ي�ن هم �أول من ي�شار �إليهم بالف�ضل وينالوا الكثري من
املج ��د وال�شهرة عندما حتقق فرقهم االنت�ص ��ارات ،ويف نف�س الوقت
ه ��م �أول ال�ضحايا عندم ��ا يح�صل الإخف ��اق� .أما ردّة الفع ��ل و�شدّتها
فتك ��ون متباين ��ة ب�ي�ن دولة و�أخ ��رى تبع� � ًا لطبيعة املجتم ��ع و�إدراك
القي ��ادات الريا�ضي ��ة فيه ��ا وت�شخي�صه ��ا للأ�سب ��اب وانفتاحه ��ا على
التعام ��ل م ��ع حقيقة �أن املدرب كائ ��ن ب�شري يبقى حم ��دود الإمكانية
ويت�أث ��ر ب ��كل الظروف التي قد تك ��ون هي الالع ��ب الأكرب يف تقرير
م�صري �أي مباراة.
�إن تطور كرة القدم يف بع�ض البلدان املعروفة مل ي�أت من فراغ و�إمنا
من اجتم ��اع عوامل كثرية توف ��رت لديها نتيج ��ة انتهاجها الأ�سلوب
العلم ��ي وال�صحيح يف بناء �أ�س�س �صحيحة ومتينة للقاعدة الكروية
�سواء من توفر البنية التحتية املتقدمة �أو الأ�سلوب الإداري املتطوّ ر
وغريها ،اىل جانب البناء النف�سي واملهاري لالعبني ال�صغار.
لذل ��ك فهي تويل اهتمام ًا كبري ًا يف اختيار املدربني على م�ستوى عال
لتدريب تل ��ك الإعمار وتلقينهم الفنون الكروية مع البناء اجل�سماين
ال�صحي ��ح ليكونوا جاهزين فكري ًا وبدني ًا عند و�صولهم اىل م�ستوى
املنتخبات الوطنية �أو الأندية.
املدرب ��ون �أنف�سه ��م ميلك ��ون عقلي ��ة احرتافي ��ة جتعله ��م يت�أن ��ون يف
املوافقة على تويل �أي مهمة �إال بعد �أن ي�ضمنوا منحهم الوقت الكايف
�أو يكونوا متي ّقنني من النجاح بعد درا�سة كل العوامل ومنها نوعية
الالعبني و�إدارات متفهمة ومدركة لنوع وظروف العمل التدريبي.
�أثبت ��ت التج ��ارب �أن عام ��ل اال�ستق ��رار يف �شقي ��ه الإداري والفن ��ي
ه ��و من �أ�س ��رار تفوّ ق الف ��رق بامليدان وطامل ��ا �أن هن ��اك �إدارة متتلك
ر�ؤي ��ة �صحيح ��ة ومقوّ مات الثب ��ات والنج ��اح ف�إنه ��ا بالت�أكيد �سوف
ت�ساعد وتدع ��م املالك التدريبي لتطبيق �أف ��كاره وقيادة الفريق نحو
االجنازات.
م ��ن الق ��رارات املهم ��ة ل�ل��إدارة ه ��ي الثب ��ات عل ��ى كادر تدريبي يتم
اختي ��اره بعناي ��ة وت�شعر �أنه ميتل ��ك فكر راق داخ ��ل امللعب ،وعليه
ف�إنه ��ا متنح ��ه احلري ��ة يف اختي ��ار الالعب�ي�ن وتوظيفه ��م بال�ش ��كل
ال�صحيح وبقراءة ب�سيطة ف�إنها تعمل وفق قاعدة (التداور والبحث
ع ��ن الالعب�ي�ن املوهبني ب ��د ًال من تغيري امل ��درب) �أي �أنه ��ا ت�ؤمن ب�أن
امل ��درب ميكن �أن يقدم الإجناز طاملا �أن هن ��اك العبيني على م�ستوى
عال ولي�س العك�س ،ولو ت�ص ّفحنا م�سرية بع�ض املدربني ممن قادوا
فرقه ��م لف�ت�رات طويلة ف�إنن ��ا �سوف نقف طوي�ل ً�ا �أمام م ��درب نادي
مان�ش�س�ت�ر يونايتد الإنكلي ��زي ال�سري �إليك�س فريغ�س ��ون ملا يحمله
�سجله من درو�س قد ي�ستغرب البع�ض من �سر مت�سك الإدارة به على
الرغم من �أن بدايته مع النادي مل تكن موفقة فقد مت تعيينه كمدرب
للن ��ادي املذك ��ور يف  6ت�شري ��ن الثاين ع ��ام 1986وق ��اد الفريق اىل
املرك ��ز احلادي ع�شر يف ال ��دوري الإنكليزي املمت ��از! �إال �أنه ا�ستمر
يف مهمته ��ه ،ويف مو�سم  1988/1987حل الفريق ثاني ًا خلف نادي
ليفرب ��ول وبفارق  9نق ��اط ،ويف مو�س ��م  1989/1988عاد الفريق
ليحت ��ل املركز احل ��ادي ع�شر وكذلك خرج من ك�أ� ��س �إنكلرتا يف دور
الثمانية.
وبرغم تلك النتائج املتوا�ضعة مل تفكر الإدارة يف تغيريه ،بل وفرت
ل ��ه كل �سب ��ل الدع ��م وقام ��ت بالبح ��ث عن املواه ��ب لتدعي ��م �صفوف
الفري ��ق ،وا�ستم ��ر امل ��درب املذكور يف مهمت ��ه �إال �أن و�ص ��ل بالنادي
لأعظم االجنازات وقرر االبتعاد عن مهمته التدريبية!
م ��ن هنا يربز ال�س� ��ؤال املهم :ل ��و كان �أي فريق وخا�ص ��ة يف املنطقة
العربي ��ة يق ��وده م ��درب خالل ثالث ��ة موا�سم اىل هزائ ��م ونتائج غري
مر�ضي ��ة كما كان حال فريغ�س ��ون مع مان�ش�سرت يونايت ��د هل يتجر�أ
�أحد ب�إبقائه يف من�صبه؟ اجلواب �سيكون كال حتم ًا فا�ستقرار املدرب
له فعل �سحري يف حتقيق الإجنازات الكبرية.
�إن امل ��درب هو �أحد العنا�صر املهم ��ة يف جناح �أي فريق عندما ميتلك
فك ��ر ًا تدريبي� � ًا عالي� � ًا ور�ؤية دقيق ��ة وتخطيط �سليم ملهام ��ه مع توفر
امله ��ارت القيادية ،لكن تلك ال�صفات ال ميك ��ن �أن ت�شكل عام ًال حا�سم ًا
يف حتقي ��ق النتائج املطلوب ��ة �إال �إذا كانت هن ��اك �إدارة كروية قادرة
على توفري الأجواء املنا�سبة ومنح املدرب الوقت املنا�سب واملعقول
يف �أداء مهمته والعمل وفق مبد�أ (اختيار مدرب منا�سب واال�ستقرار
عليه والبحث عن املواهب هي �أق�صر طرق النجاح) .
�إن تطور كرة القدم في بع�ض البلدان
المعروفة لم ي�أت من فراغ و�إنما من
اجتماع عوامل كثيرة توفرت لديها
نتيجة انتهاجها الأ�سلوب العلمي
وال�صحيح

بع�ض برامج الريا�ضة ..تقدح الأزمات وت�شرذم االحتادات

كافو :ا�ستمتعوا بتجربة ا�ستثنائية
في مالعب مونديال 2022

 متابعة  /املدى

 الدوحة /املدى

بالمرصاد

�أك ��د �أ�سطورة كرة القدم الربازيلي كافو �أن ب�إمكان العامل �أن يتوقع ن�سخة
مبه ��رة م ��ن بطول ��ة ك�أ�س الع ��امل  ،2022ومل ي�سب ��ق �أن �شه � ُ
�دت مثل هذا
امل�ست ��وى م ��ن اال�ستعدادات كما يح ��دث يف الدوحة حت�ض�ي�ر ًا ال�ست�ضافة
املونديال.
ً
و�أ�ضاف "�أتوق ��ع �أن يكون مونديال قطر الأكرث تف ّردا يف تاريخ البطولة،
ف ��كل �ش ��يء هن ��ا يختل ��ف ع ��ن الن�س ��خ ال�سابقة م ��ن ك�أ� ��س العامل ،م ��ا ِيعد
با�ست�ضاف ��ة ح ��دث ا�ستثنائي ،وال ي�ساورين �أدنى �ش ��ك يف قدرة قطر على
حتقيق ذلك".
و�أو�ض ��ح كافو"تعد ك ��رة القدم من �أقوى الو�سائل الت ��ي ت�سهم يف توحيد
النا� ��س ،وقد �شه ��د التاريخ مواقف كث�ي�رة تو ّقفت عنده ��ا النزاعات ،ولو
م�ؤقت ًا ،ب�سبب مباراة هامة� ،أو مل�شاهدة العب مميز مثل اجلوهرة ال�سمراء
بيلي ��ه ،فكرة قدم هي كل ما نحتاجه ليرتك اجلميع خالفاتهم خارج امللعب
وي�ستمتعوا ب�أجواء اللعبة اجلميلة".
وبينّ "توا�صل قطر جهودها لإعداد �أف�ضل املالعب لتدعو العامل لال�ستمتاع
بكرة القدم فاحتة ذراعيها للجميع .ويف �ضوء جتربتي اخلا�صة� ،أ�ؤكد �أن
كل م ��ن �سي�أتي �إىل قطر �سيحظى مب�ست ��وى ا�ستثنائي من احلفاوة وكرم
ال�ضيافة منذ حلظة الو�صول حتى مغادرة البالد".

االوملب ��ي م ��ن التغلب عل ��ى فريق
البدع القطري بهدف نظيف حمل
ام�ض ��اء املح�ت�رف يف �صف ��وف
ردي ��ف لي�س�ت�ر �سيت ��ي االنكليزي
علي احلمادي .
وف�شل ��ت جه ��ود احت ��اد الكرة يف
تام�ي�ن مباري ��ات ودي ��ة دولي ��ة
للمنتخ ��ب االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم
مع ع ��دد م ��ن املنتخب ��ات العربية
واخلليجي ��ة الت ��ي مت ��ت مفاحتة
احتاداته ��ا الوطني ��ة نتيج ��ة
الرتباطه ��ا با�ستحقاق ��ات ر�سمية
ودولية مع مثيلتها من املنتخبات
االوملبية يف منطق ��ة �شرق القارة
وكذل ��ك م�شارك ��ة منتخبي االردن
وال�سعودي ��ة يف بطول ��ة ال�ص�ي�ن
الدولي ��ة لك ��رة الق ��دم اىل جان ��ب
الغ ��اء بروف ��ة املنتخ ��ب االوملبي
اال�س�ت�رايل لكرة الق ��دم التي كان
من املقرر �إجرا�ؤها اليوم االثنني
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة
نتيجة لوقوعهما مع ًا يف جمموعة
واحدة ح�س ��ب القرعة التي جرت

ي ��وم ال�ساد� ��س والع�شري ��ن م ��ن
�شه ��ر ايل ��ول املا�ض ��ي بالعا�صمة
التايالندية بانكوك مما دعا املالك
التدريب ��ي للمنتخ ��ب اىل تكلي ��ف
عدد م ��ن ال�شخ�صي ��ات الريا�ضية
العراقي ��ة املقيم ��ة يف الدوحة من
اجل تامني اج ��راء مباراتني على
الأقل م ��ع الأندي ��ة القطرية حيث
جنح جنم الكرة العراقية ال�سابق
جمب ��ل فرطو� ��س يف االتف ��اق مع
�إدارت ��ي الب ��دع واملرخية خلو�ض
فريقهم ��ا الكروي�ي�ن لقاءي ��ن م ��ع
منتخبنا االوملبي لكرة القدم .
و�أ�ستط ��اع امل ��درب عب ��د الغن ��ي
�شه ��د م ��ن ر�ص ��د نق ��اط الق ��وة
وال�ضع ��ف واخلل ��ل للمنتخ ��ب
االوملب ��ي اال�س�ت�رايل لك ��رة القدم
الذي خا�ض مب ��اراة جتريبية مع
منتخب اكادميية ا�سباير القطري
لكرة القدم عل ��ى هام�ش مع�سكره
التدريب ��ي يف العا�صم ��ة الدوحة
حيث دون يف مفكرت ��ه التدريبية
طريق ��ة لع ��ب الكنغ ��ارو و�أه ��م

الأ�سلحة املوجودة لديه بحكم �أن
املنتخب�ي�ن �سيلتقي ��ان يف ال�ساعة
الواح ��دة والرب ��ع م ��ن ظه ��ر يوم
الثام ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الثاين
املقب ��ل بتوقيت بغ ��داد على ملعب
تاما�س ��ات يف مدينة براثو مثاين
التايالندية يف افتتاح م�شوارهما
�ضم ��ن مناف�سات اجلول ��ة الأوىل
من الدور الأول حل�ساب املجموعة
االوىل الت ��ي ت�ضمهم ��ا اىل جانب
منتخب ��ي البحري ��ن وتايالند يف
بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت  23عاما
لكرة القدم . 2020
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان املنتخ ��ب
االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم ت�أه ��ل اىل
النهائي ��ات القاري ��ة بع ��د ت�صدره
ترتي ��ب املجموعة الثالثة بر�صيد
 7نق ��اط للت�صفي ��ات االولي ��ة
ملنطق ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا الت ��ي جرت
بالعا�صم ��ة االيراني ��ة طه ��ران
خالل املدة م ��ن الع�شرين ولغاية
الراب ��ع والع�شرين م ��ن �شهر �آذار
املا�ضي.

باختصار ديمقراطي

ال جدي ��د يف برام ��ج الريا�ض ��ة
ع�ب�ر التلف ��از� ..سيناريوه ��ات
م�ستن�سخ ��ة م ��ن تقلي ��د �إعالم ��ي
بائ� ��س ليت ��ه يح� � ُّل امل�شكل ��ة ،ب ��ل
يُ�ص ّع ��د املوق ��ف ويق ��دح �ش ��رار
الأزم ��ة �س ��واء داخل االحت ��اد �أم
الن ��ادي �أو امل�ؤ�س�س ��ة القيادي ��ة
املعنية ،ملاذا يح�صل كل ذلك؟
لدين ��ا ع�ش ��رات الإعالمي�ي�ن ممّن
جهّزوا �إمكانياتهم لتقدمي برامج
ريا�ضي ��ة حواري ��ة ت�سته ��دف
ق�ضاي ��ا جماهريي ��ة م�صريي ��ة،
وبتن�سيق جيد م ��ع معدّين يعمل
بع�ضهم يف ال�صحافة الريا�ضية،
منه ��م من �أفلح يف تق ��دمي حلقاته
مبا تن�سجم مع م�صلحة الريا�ضة
والق�ضية املُراد مناق�شتها و�إيجاد
احللول له ��ا ،ومنهم للأ�سف ركب

موج ��ة ت�أجي ��ج الق�ضي ��ة نف�سه ��ا
بت�ضيي ��ف �شخ�ص�ي�ن ال يلتقي ��ان
يف م�صلحة اللعبة ،بل كل همّهما
ك�س ��ب و ّد ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي
والهيئ ��ة العام ��ة لهم ��ا ،وه ��ذا
الأمر يلقي بتبع ��ات خطرية على
م�ستقب ��ل اللعب ��ة ورمب ��ا ي�ضعف
ثقة املتاب ��ع بحديث ال�ضيف طاملا
�أن ��ه ينطل ��ق م ��ن م�صلح ��ة �آني ��ة
�ض ّيق ��ة يبتع ��د فيه ��ا ع ��ن حقيق ��ة
امل�شكل ��ة التي يعانيه ��ا احتاده �أو
ناديه �أو م�ؤ�س�سته.
برام ��ج م ��ن ه ��ذا الن ��وع تخ�س ��ر
امل�شاهدي ��ن الذي ��ن يج ��دون يف
�إبتع ��اد املُقدّم واملُعِ د عن الأ�سباب
املو�ضوعي ��ة يف الأزم ��ة وع ��دم
ك�شف خيوطها الرئي�سة نوع ًا من
املحاباة لرئي� ��س االحتاد احلايل
�أو الطرف امل�س�ؤول عن التق�صري
لغاي ��ات تف�ضحه ��ا اال�سئل ��ة

ال ب ّد م ��ن وقفة �صريح ��ة ملعاجلة
التده ��ور الكب�ي�ر ال ��ذي تعاين ��ه
الربام ��ج الريا�ضية املت�شابهة يف
امل�ضم ��ون وحت ��ى يف ال�ضي ��وف
مم ��ن �س� ��أم اجلمه ��ور م�شاهدتهم
ب�ي�ن ليل ��ة وليل ��ة يف ه ��ذه القناة
وتلك ،والطامة الكربى �أن بع�ض
خال�ص ��ات الربامج تلقي بالالئمة
عل ��ى جهات ريا�ضي ��ة قيادية عليا
باتهام ��ات ال ت�ستن ��د �إىل دلي ��ل
�سوى �أنها منقولة عن فالن ،وهذه
ثقافة مل يعتدها املتابع احل�صيف
ومتثل �سلوكيات م�شينة ولي�ست
جر�أة �شخ�صية تتما�شى مع حرية
الر�أي ،يجب الت�صدّي لها ومينع
االحت ��اد م ��ن تواج ��د ممثليه يف
الربام ��ج احلوارية مم ��ن �أثاروا
لغط ًا يف ال�شارع وخرقوا �أ�صول
وا�ستمات ��ة املق ��دم يف الدفاع عن التمويه مبين� � ًا حياديته يف طرح احلديث �أمام ماليني امل�شاهدين.
وجه ��ة نظ ��ر املق�صّ ��ر و�إن حاول نقده!
وج ��ود الربام ��ج الريا�ضي ��ة

لي�س ��ت حلب ��ة �صراع ب�ي�ن ثلة من
الإعالمي�ي�ن يرومون �أثبات ت�أثري
ن�شاطه ��م املهن ��ي يف ال�ش ��ارع
الريا�ض ��ي ،ب ��ل حماول ��ة لإيج ��اد
حل ��ول مللف ��ات حت ��وم حوله ��ا
�شبهات ف�ساد �أو تالعب �أو تزوير
�أو البح ��ث ع ��ن مقوّ م ��ات تطوير
الألعاب وك�شف �سلبيات القائمني
عليها بالدليل ولي�س بالكالم� ،أما
نب�ش ملف ��ات م�ستهلكة ال قيمة لها
فهن ��ا امل�س�ؤولي ��ة م�ضاعفة لإدارة
القن ��اة مبراجعة احللق ��ة و�س�ؤال
املُق ��دم واملُعد ع ��ن جدواها وماذا
ق ّدم ��ت للريا�ض ��ة وللجمهور؟ وال
ينته ��ي الأم ��ر عن ��د ذل ��ك ،فعدي ��د
احللق ��ات �أ�سهم ��ت يف ت�ش ��رذم
بع�ض االحتادات ومل جتمع قلوب
�أع�ضائها على وحدة الكلمة ونبذ
الأن ��ا ،وهناك م ��ن توعّد باللجوء
اىل املحاكم لرد االعتبار!
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نافذة من موسكو

االحتجاجات �ضد الف�ساد والبطالة في العراق كا�ستفتاء

د .مهندالرباك
د .فالح احلمـراين
ـ1ـ
اندلع���ت انتفا�ضة �شب���اب العراق الأبط���ال في الأول
ت�سجل
�سجلت و ّ
من ت�شرين �أول من العام الجاري و ّ
مالح���م لم تت�صوره���ا الكتل الحاكم���ة و ال ال�سلطات
الث�ل�اث و الأح���زاب ،رغم تنبي���ه العديد م���ن الك ّتاب
و المحللي���ن ال���ى �أن �إهم���ال الجماهي���ر ال�شعبي���ة و
خا�ص���ة الكادحة منها �سي�ؤدي ال���ى انفالت الأو�ضاع
ك ّلها بوج���ه ال�سلطات الحاكمة ،بعد ان و�صل الألم و
الحرمان مداه ،ولأن لي�س لديها ماتخ�سره.
�أ�شع���ل االنتفا�ضة �شب���اب العراق م���ن الأجيال الأقل
م���ن عم���ر  20عام��� ًا  ،ليعط���وا در�س��� ًا للجمي���ع فيما
يعانيه ال�شع���ب العراقي عل���ى كل الم�ستويات ،التي
�صار ال يحدّها مق���ال �أو بحث ،معاناة ب�سبب الف�ساد
و االره���اب و البطال���ة و الفق���ر ،الت���ي ت�سبب���ت به���ا
الفئات الحاكمة التي تع ّكزت و ت�س ّترت فيها بملحمة
الح�سي���ن ال�شهيد زور ًا و بهتان ًا ،في محاولة لتغطية
نهبه���ا و �سرقاته���ا الفلكية بنظ���ام المحا�ص�صة الذي
ح���وّ ل الب�ل�اد ال���ى كانتونات �شب���ه م�ستقل���ة التبالي
ب�سح���ق ابنائه���ا و ف���ي مقدمتهم عن�صره���ا الفاعل و
الأهم � . .شبابها و �شاباتها.
لم يدركوا لغبائهم �سعة معرفة و منطق �شباب اليوم
الذين رغم الفقر المدمّ���ر ،توف ّرت لهم فر�ص الإطالع
عل���ى تجارب العال���م و كيف تعي�ش ال���دول و �شبابها
و �أي���ة قوانين �إن�سانية تحكمها و كيف يتطور العالم
و �أي���ن نحن و كي���ف ت�سيّرنا عق���ول و �أ�ساطير مئات
ال�سني���ن اليع���رف ال���ى �أي���ن ؟ و كي���ف دجّ ���ن الجهل
�أو�ساط ًا و �أو�ساط . .
�س���واء عبر االنترن���ت و تطبيقاتها الت���ي الح�صر لها
و الت���ي �أ�صبح���ت من مقومات حي���اة اليوم حتى في
اق�ص���ى مجاهي���ل العال���م و �ص���ارت ح ّق ًا م���ن حقوق
الإن�س���ان� ،أو م���ا �شه���دوه عب���ر موج���ات الهج���رات
المليوني���ة و�س���ط انواع االه���وال طالبي���ن اللجوء،
هرب ًا م���ن االرهاب و الح���روب و العن�صرية الدينية
و المذهبي���ة و االثني���ة ،و عودة الن�س���ب الأكبر منهم
الى دفء الوطن.
و يالحظ���ه كثي���رون ،ب�أن �أجي���ال مابع���د  2003لم
تغ���رق في كت���ب و نظري���ات ،و �إنم���ا ف ّتح���ت اعينها
عل���ى �سقوط الدكتاتوري���ة و على �أن���واع المعارك و
الحروب االرهابية و الآالف الم�ؤلفة من ال�ضحايا و
ّ
المب�شرة بغد اف�ض���ل و بالرفاه ،بل
�أن���واع الالفت���ات
و �ص ّدق���ت بالد�ستور و بالوع���ود الديمقراطية بداية
و تح���دّت الراف�ضي���ن و تح���دّت �أن���واع ال�صراع���ات
العنيف���ة التي تجري من اجل مناف���ع انانية �ضيّقة و
�سرق���ات هائلة م�شرعنة ،حت���ى انك�شف زيف الوعود

احتجت و
م���ن حياتها التي تزداد ب�ؤ�س ًا ،فعار�ضت و ّ
تجمّعت بال حزب يجمعها �أو يوحدها بل فقدت ثقتها
بال�سيا�سيين و بالأحزاب ،و فقدت الثقة بمن يدّعون
تمثيل الطوائف الدينية.
�أجي���ال �ص ّدق���ت بح���ق االحتجاج���ات ال�سلمي���ة التي
كفله���ا الد�ست���ور� ،إ ّال �إنها فوجئ���ت بالر�صا�ص الحي
يطل���ق عليها ف���ي وا�ضحة النه���ار و واجهت���ه مقدّمة
مئات ال�ضحايا في �أعوام 2015 ، 2014 ،2010
 . .حت���ى انفجرت انتفا�ض���ة �شباب الب�صرة ال�سلمية
قب���ل عام ،التي واجهت ر�صا�ص الحكومة بالحجارة
و امتنع���ت العدي���د م���ن وح���دات الق���وات الم�سلحة
الحكومي���ة ع���ن تنفيذ �أوام���ر فتح الني���ران عليها ،و
غيّ���رت معادل���ة الحك���م و كان���ت ال�سبب ف���ي خ�سارة
رئي�س ال���وزراء ال�ساب���ق العبادي (و ب�ش���كل م�شابه
قبل���ه المالك���ي) ،رغ���م كون���ه القائ���د الع���ام الر�سمي
للق���وات الم�سلح���ة الت���ي ا�سقط���ت (دول���ة داع����ش)
الإرهابية الإجرامية.
و انتظروا نتائج انتخابات  2018التي �شارك فيها
اق���ل من  % 40ممن يحق لهم الت�صويت حين ارتفع
�شعار (الإ�صالح) و طغى عل���ى الدعايات االنتخابية
الت���ي رفعته���ا ّ
كل الكتل بم���ا فيها الأكث���ر ف�ساد ًا حتى
�ض���اع معن���ى الإ�ص�ل�اح  ،انتظ���روا بال طائ���ل وعود
المرجعي���ات بالمحا�سب���ة و م���ن �أين لك ه���ذا ؟؟ رغم
م�شاهدتهم التزوي���ر و محاوالت الت�سيي�س و ركوب
الموجات و تجييرها و ا�ستمرارها.
تبال الحكومات المتعاقبة ب�إيجاد حلول
ف���ي وقت لم ِ
لم�شاكل ال�شعب اال�سا�سية في الحياة ،بالماء ال�صالح
لل�ش���رب و الكهرب���اء و ال�صح���ة و العم���ل و الت�أهيل
المهن���ي ،و رج���ال الدولة الالدولة في �ص���راع بينهم
على الغنائ���م ،حتى افقدت االو�ضاع ا�ستقالل البالد،
ف���ي ظروف يتكال���ب عليها �أنواع الذئ���اب االقليميين
و الدوليي���ن و خا�ص���ة �إي���ران و تركي���ا و الوالي���ات
المتح���دة و حلفائه���ا ،بعد �أن و�صل���ت ن�سبة ماتحت
الفقر الى  % 30وفق البيانات الر�سمية.
و يجم���ع �أو�س���ع ع���دد ًا م���ن المراقبي���ن عل���ى �أن
التظاه���رات ال�سلمي���ة الجريئة منتهى الج���ر�أة على
ح���ق و كل الحق ،ب�شه���ادة االن�ضمام ال�سريع لأو�سع
فئات ال�شباب اليها ب�شكل عف���وي� ،سواء بالم�شاركة
الفعلي���ة �أو الت�أيي���د و الن�ش���ر .لق���د اطل���ق ال�شب���اب
�شجاع���ة الق���ول و االحتج���اج بع���د �أن ي�أ�س���ت فئات
عمري���ة �أكبر �سن ًا و فقدت �شجاعتها امام هول العنف
ال���ذي واجهت���ه علنا � . .أمام حكوم���ات لم تقدم �شيئا
لأجي���ال حاربت الإره���اب و ا�سقط���ت (دولة داع�ش)
الإجرامية ،يوم هربت وح���دات حكومة المالكي من
المو�صل و ت�سببت بمذبحة �سبايكر !
(يتبع)

لقد تغي���ر اال�صطفاف االجتماعي وال�سيا�سي،
وعلي���ه ينبغ���ي و�ضع �أ�س����س جدي���دة للعملية
ال�سيا�سي���ة ال�شعوب ت�ستفتي على م�ؤ�س�ستها
الحاكمة وللتعبير عن َر�أْ َيهُا وتطلعاته ِا بطرق
متع���ددة ،بم���ا ف���ي ذلك ع���ن طري���ق االحتجاج
والمظاه���رات ،و�أج���رى ال�شع���ب العراقي في
مطل���ع ت�شري���ن الأول ا�ستفت���ا ًء جدي���د ًا عل���ى
الم�ؤ�س�س���ة الحاكم���ة من���ذ 2003ف���ي الع���راق
ب���كل فروعه���ا ،و�أعلن حكم���ه في ق�ص���ور �أداء
م�ؤ�س�سات الحك���م القائمة في تحقيق تطلعات
ال�شع���ب ،وج�سده���ا باالحتجاج���ات ،الت���ي
اكت�سب���ت زخم��� ًا فاج����أ ال�سلط���ات والأح���زاب
ال�سيا�سي���ة ،وغ���دت م���ن دون ج���دل برهان��� ًا
�ساطع��� ًا ،عل���ى �أن ال�شع���ب العراق���ي ب���كل
�شرائح���ه ومكونات���ه� ،ص���وَتَ �ض���د طبيع���ة
العملي���ة ال�سيا�سية القائمة الت���ي باتت ت�صب
باتج���اه حتى غير وطن���ي ،وقال �ض���د تق�سيم
المجتمع الى طوائف وع�شائر و ِبطانات� ،ضد
المحا�ص�ص���ة ف���ي توزيع النف���وذ والمنا�صب،
وخيرات البل���د ،وح�صرها بيد فئة محددة من
الجماعات والطوائف� ،صوت �ضد المح�سوبية
والمن�سوبية المقيت���ة� ،ضد تهمي�ش الجماهير
وه�ض���م حقوقه���ا� ،ض���د ا�ست�ش���راء الف�س���اد
الحكوم���ي والتباط����ؤ في محاربت���ه ،فالجميع
متورطين.
�إن ه���ذا اال�ستفت���اء الوا�سع ،كفي���ل في الدول
الديمقراطي���ة حق��� ًا� ،أن ي����ؤدي ال���ى �إقال���ة
الم�ؤ�س�سة الحاكم���ة ومن يقف وراء ت�شكيلها،
و�إع���ادة النظر في طبيعة العملي���ة ال�سيا�سية،
كي ت�أخذ بنظر االعتبار التحوالت والتغيرات
الت���ي �شهدته���ا الب�ل�اد من���ذ � ،2003إن الوعي
االجتماع���ي ق���د تغي���ر جوهري��� ًا وتق���دّم على
الم�ؤ�س�س���ة الحاكم���ة ،بفعل الواق���ع ال�سيا�سي
واالقت�صادي الجدي���د ،ولم يعد يقبل بالنتائج
الأولي���ة الت���ي افرزه���ا االحت�ل�ال الأمريك���ي،
وما ترت���ب عليها من نظ���ام �سيا�سي برهن في
الممار�س���ة على انه لم يعد منا�سبا للعراق ،فقد
نه�ضت �أهداف وتطلعات جدي���دة �أمام البالد،
ينبغ���ي ان ال ت�ستم���ر العملي���ة ال�سيا�سية بعد
الآن بمثاب���ة ردة فع���ل على ممار�س���ات النظام
الديكتات���وري المقبور ،وال ا�ستخدام �أ�ساليبه
ف���ي القم���ع والتهمي����ش واال�ستئث���ار بخيرات
البلد ،ينبغي تجاوزه واالنتقال الى بناء دولة
ع�صري���ة بحق .دول���ة العدال���ة والديمقراطية،
دولة المواطنة التي تقوم على القانون.

�إن �أي تغيي���ر �إيجاب���ي في الع���راق غير ممكن
م���ن دون �إجراء تعديالت هيكلي���ة في الأ�س�س
القائمة للعملية ال�سيا�سية ،التي ت�شكلت لو�ضع
�سيا�سي �آخر ،و�ض���ع مرحلي وانتقالي ،تحت
ظل االحتالل ،وت�شكلت باندفاع ،وعلى عجلة،
تح���ت �ضغ���ط الظ���روف ،وبم�شارك���ة �أجنبية
وا�سع���ة .لق���د تغي���ر اال�صطف���اف االجتماع���ي
وال�سيا�س���ي ،وعلي���ه ينبغ���ي و�ض���ع �أ�س����س
جدي���دة للعملي���ة ال�سيا�سي���ة ،ت�أخ���ذ باالعتبار
تلك المتغيرات� .إن لجن���ة الخبراء التي تدعو
الح���وزة العلمية لت�شكيلها مب���ادرة هامة ،لكن
يج���ب �أن تك���ون لجن���ة محاي���دة ،م���ن خ���ارج
الم�ؤ�س�س���ة الحاكمة ،ومن الخب���راء الم�شهود
لهم بالنزاهة والوطنية الحقة ،وعليهم �إجماع
وطن���ي ،الذي���ن ال تح���وم ال�شبه���ات حوله���م،
و�أ�صح���اب الخب���رة ف���ي االقت�ص���اد والقانون
وال�سيا�سة ،وفي هذه الحالة ال ينبغي تجاهل
عراقي���ي الخ���ارج ،فبينه���م عق���ول وم�ؤهالت
و�أكاديميين حظ���وا باالعتراف واالحترام في
المهنية ،للم�شاركة في هذه اللجنة.
و ال يج���ب �أن تخل���د م�ؤ�س�س���ات الحك���م ال���ى
الراحة بع���د تهدئة الأو�ض���اع ،مادامت �إنها لم
تجد الحلول الناجعة وال�صحيحة ،ولم ت�سمع
بانتب���اه واهتم���ام الى �ص���وت الناخ���ب الذي
انتخبه���ا ،فه���و م���ا زال يمتل���ك الح���ق ب�سحب
الثق���ة عنه���ا ،وهو عملي��� ًا �سحبها عنه���ا .لكنها
ّ
وظف���ت ق���وى الأم���ن لحمايته���ا م���ن الغ�ضب،
وورطت الجندي العراقي بقتل �أخيه العراقي
الأعزل ،ال�شهداء لم يذهبوا هذه الم ّرة على يد
م�سلحي داع�ش!.
لنتذك���ر� ،أن ال�شع���وب لن ت�صم���ت على انتهاك
حقوقها ،في العي�ش ب�أمان وبكرامة في بلدها.
وينبغي �أن ال تتنا�س���ى الم�ؤ�س�سة الحاكمة �أن
اعتماده���ا �أ�سالي���ب الأنظم���ة ال�سابق���ة بالقمع
ون�شر الرعب والتخويف لن يطيل من عمرها،
وم���ا زالت في ذاك���رة ال�شع���ب العراقي مذابح
ج�سر ال�شهداء ،و�سحق االنتفا�ضة ال�شعبانية
المجيدة ،بالدبابات والطائرات وتدمير مدن،
وك���وارث النجف وحلبجة والدجيل ،و�أن تلك
المذابح لم ت�ضمن البقاء الأبدي للأنظمة التي
مار�ستها.
وم���ن دون �ش���ك �أن لجوء الم�ؤ�س�س���ة الحاكمة
للقوة المفرطة في مواجهة احتجاجات �سلمية
وتوجيه البنادق ل�صدور �شباب عزل ،م�سلحين
فق���ط بحناجره���م الت���ي طالب���ت بحقوقه���م

الم�شروع���ة ،يو�ش���ي بخوفها م���ن تحولها الى
ث���ورات �شعبية عارم���ة ذات زخ���م وا�سع ،كما
ح���دث م�ؤخ���ر ًا في الجزائ���ر وال�س���ودان ،وما
ترت���ب عليه���ا م���ن �إح���داث تغي���رات هيكلي���ة
ف���ي الأنظم���ة الحاكم���ة .فالم�ؤ�س�س���ة الحاكمة
ف���ي الع���راق ت���درك �أن الآالف الت���ي �شارك���ت
ف���ي االحتجاج���ات ،ه���ي ال�شريح���ة الن�شط���ة
اجتماعي��� ًا الت���ي تمثل مختل���ف الطبقات ،و�أن
هن���اك الماليي���ن الت���ي تدعمه���ا وت�شاطره���ا
الموق���ف ،وقد تن�ضم لها ف���ي �أي مرحلة ،لذلك
راحت الأ�ص���وات الر�سمية ،بعد �إراقة الدماء،
تتحدث بلغة لينة ،مثل �أن �أ�صواتكم م�سموعة
ومطالبكم حق���ة .وطرحت م�شاري���ع تجميلية
وم�ؤقت���ة ال غي���ر ،واتخ���ذت ق���رارات لي����س
هناك ثق���ة ب�أنها �ستخرج للن���ور� ،أو لن تذهب
لح�سابات م�شبوهة!.
�إن الو�ض���ع المترت���ب بحاجة لحل���ول جذرية.
فوف ًق��� ًا للبنك الدولي  ،تتمت���ع البالد بم�ستوى
���ال م���ن بطالة ال�شب���اب :تبل���غ حوالي .25٪
ع ٍ
كم���ا يحتل العراق المرتبة  12بين �أكثر الدول
ف�س���اد ًا ف���ي العال���م  ،وف ًق��� ًا لمنظم���ة ال�شفافية
الدولي���ة .اعتب���ار ًا م���ن ت�شري���ن الأول 2017
 ،يعي����ش  35٪م���ن ال�س���كان العراقيي���ن تحت
خط الفق���ر  ،وهذا في الواقع �أمر متناق�ض مع
ق���درات العراق :فمن حيث احتياطيات النفط،
يحت���ل الع���راق المرتب���ة الثالث���ة! ف���ي العال���م
بع���د المملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة و�إي���ران:
ويمث���ل الع���راق �أقل قلي ًال م���ن  ٪ 10من جميع
احتياطيات النفط الم�ؤكدة في العالم.
وفي مو�سكو غطت العديد من و�سائل الإعالم
�سي���ر االحتجاجات ،كم���ا تناولته���ا المتحدثة
الر�سمي���ة با�س���م الخارجي���ة الرو�سي���ة ماري���ا
زاخاروفا في �إحاطته���ا الأ�سبوعية بالتعليق،
منوه���ة ب "الإ�شتب���اكات بي���ن المتظاهري���ن،
ورجال حف���ظ النظام" .وفي معر�ض رده على
�س�ؤال في �إطار حديث ل�صحيفة " االزفي�ستيا"
قال نائ���ب وزير الخارجي���ة الرو�سية �سيرغي
فير�شيني���ن " "نح���ن ن�ؤم���ن بق���درة ال�شع���ب
العراق���ي على التغلب على ه���ذه الم�شاكل .لقد
كان العراق دائم ًا واحد ًا من �أكثر الدول الغنية
بالم���وارد في المنطقة .وتتح���رك البالد ببطء
ولك���ن بثبات نحو ا�ستع���ادة الوحدة الوطنية
والح���وار .وه���ذا مه���م للغاي���ة ،وخا�ص���ة مع
مراعاة ما عاناه العراقيون بعد العدوان الذي
�شنته الواليات المتحدة قبل �سنوات عديدة.

ور�صد ًا للأحداث عر����ض تقرير لمعهد ال�شرق
الأو�س���ط ف���ي مو�سك���و ،ر�س���م فيه���ا للق���ارئ
الرو�س���ي �ص���ورة للتط���ورات االحتجاج���ات
ور�ص���د خلفياته���ا ،معي���د ًا فيه���ا الأذه���ان الى
�أن االحتجاج���ات المناه�ض���ة للحكوم���ة
اندلع���ت ف���ي �آن واح���د ف���ي ع���دة محافظ���ات
ف���ي الع���راق احتجاج��� ًا عل���ى �س���وء الأح���وال
المعي�شي���ة والبطالة والف�ساد .ومبرزا مطالب
المتظاهري���ن ف���ي بغ���داد وكرب�ل�اء والب�صرة
والديوانية والنا�صري���ة ،با�ستقالة الحكومة.
وف���ي �إ�شارت���ه الى ا�ستخ���دام الق���وة المفرطة
ق���ال  :ت�صاع���دت المظاه���رات ال�سلمي���ة ف���ي
وقت الح���ق �إلى ا�شتباكات مع �ضباط ال�شرطة
الذي���ن ا�ستخدم���وا خراطي���م المي���اه والغ���از
الم�سي���ل للدم���وع لتفري���ق المحتجي���ن .حتى
ح���اول المتظاهرون الدخ���ول �إل���ى "المنطقة
الخ�ض���راء" للعا�صمة العراقي���ة  ،حيث توجد
ال�سف���ارات الأجنبي���ة والهيئ���ات الحكومي���ة.
و�أ�ضاف "عندما خ���رج الو�ضع عن ال�سيطرة،
ب���د�أت ق���وات الأم���ن ف���ي ا�ستخ���دام الأ�سلحة
النارية .وخرج المتظاهرون  ،وكثير منهم من
طالب الجامعات� ،إلى ال�شوارع احتجاج ًا على
م���ا �أ�سموه "ف�ساد ًا �صارخ ًا للحكومة وعجزها
ع���ن توفير ظروف معي�شية الئقة وخلق فر�ص
عم���ل للعراقيي���ن" .وق���ال �أح���د المحتجي���ن
لرويت���رز "ما لدينا لي����س هو الحكوم���ة� ،إنها
مج���رد مجموع���ة م���ن الأح���زاب والجماع���ات
المتمردة التي دمّرت العراق".
وذك���ر �أن االحتجاج���ات المماثل���ة وقع���ت في
الع���ام الما�ض���ي ف���ي الع���راق ،ولكن بع���د ذلك
ب���د�أت في الجن���وب (حي���ث يعي�ش ع���دد كبير
م���ن ال�شيع���ة)  ،وال�سب���ب ه���و �س���وء الأحوال
المعي�شي���ة ،وانقط���اع التي���ار الكهربائ���ي
الم�ستم���ر ونق����ص المياه النظيف���ة .كما جرت
مظاه���رات �ض���د الف�س���اد والر�ش���وة والبطالة
ف���ي منت�صف تم���وز الما�ضي ،وم���ع ذلك ،كلهم
كان���وا �أق���ل طموح ًا مم���ا يح���دث الآن ،و�أ�شار
مراقب���ون �سيا�سيون �إل���ى �أن ال�شعب �سئم من
عجز الحكومة عن تلبية مطالبهم .عالوة على
ذل���ك  ،كما قال���ت " ،هذه الم��� ّرة ال يتعلق الأمر
بالكهرباء فقط ؛ جذور الم�شكلة �أعمق بكثير.
وخل�ص تقرير معهد ال�ش���رق بالإ�شارة الى �أن
الو�ض���ع الوقت الحالي ،م���ا زال متوتر ًا" ،لأن
بغ���داد الر�سمي���ة تخ���اف م���ن الإحتجاج���ات
الجديدة للمتظاهرين".

ت���������ظ���������اه���������رات ال�����������ش�����ب�����اب

درا�سة حتليلية من منظور علم النف�س واالجتماع ال�سيا�سي
احللقة الثانية

قدمنا في الحلقة الأولى توثيق ًا
موجزاً لما حدث في الفاتح من
ت�شرين �أول  ،2019،وم�ؤ�شرات عن
خم�سة �أيام ّ
هزت العراق و�أده�شت
العالم.وفي هذه الحلقة نمهد لما
تعنيه ثقافة التظاهر في �أكثر من
ّ
ونوثق لتظاهرات حدثت
منظور..
قبل �سبع �سنوات ..ا�ستخدمت
فيها ال�سلطة الر�صا�ص الحي
و�سقط �شهداء في نف�س المدن ذات
الغالبية ال�شيعية! ..مهدت لمجزرة
ت�شرين �أول .2019

ثقافة التظاهر
يع���� ّد التظاه����ر �سلوك ًا ح�ضاري���� ًا �سلمياً
ميار�سه مواطنو البلدان الدميقراطية..
يح�ص����ل ح��ي�ن تخ����رج احلكوم����ة �أو
ال�سلطات عن القانون �أو تتلك�أ يف تنفيذ
فقراته ،لريدعها ويجربها على االلتزام
بالقان����ون والد�ست����ور .ذل����ك م����ا ي����راه
اخلرباء ال�سيا�سيون فيما يف�ضل علماء
النف�����س واالجتم����اع ال�سيا�سي م�صطلح
(االحتج����اج اجلمع����ي) وي�صنفون����ه
اىل نوعني:مت���� ّرد غوغائ����ي ملحرومني(
رع����اع �أو حثال����ة) يقع����ون يف �أ�سف����ل
الهرم االقت�ص����ادي للمجتمع،واحتجاج
�سيا�س����ي لأف����راد م����ن طبق����ات وفئ����ات
اجتماعي����ة متنوع����ة ت�شع����ر باملظلومية
وع����دم العدال����ة االجتماعي����ة .وحديث ًا
تو�صل العلماء املعنيون بدرا�سة �سلوك
االحتج����اج ال�سيا�س����ي يف ال�صني ودول
اخ����رى اىل �أن ال�سب����ب الرئي�����س لقي����ام
النا�����س بالتظاه����ر ناج����م ع����ن ال�شع����ور
باحلي����ف واحلرم����ان واملظلومية وهدر
لكرامة الإن�سان والإح�سا�س بالالمعنى
واالغرتاب،وال�شع����ور بالي�أ�����س م����ن
�إ�ص��ل�اح حال كانوا ق����د طالبوا بتغيريه
نح����و الأف�ض����ل وم����ا ا�ستجاب����ت اجله����ة
امل�س�ؤولة ملطالبهم .ون�ضيف ب�أن �سلوك
االحتج����اج بو�صف����ه ناج����م ع����ن مظ����امل
اجتماعية وعدم عدالة اقت�صادية ي�ؤدي
اىل قهر و�ضغوط نف�سية تتجاوز حدود
القدرة على حت ّملها.

د.قا�سم ح�سني �صالح

وللتذك��ي�ر ،ف����ان العراقي��ي�ن من����ذ �سبع
�سن����وات كان����وا يتظاهرون،ولك����م �أن
تتذك����روا ي����وم ار�سل����ت (اخل�ض����راء)
�أح����د (منا�ضليه����ا) ليعط����ي الأوامر من
عل����ى �سط����ح العمارة املطل����ة على �ساحة
التحري����ر بقم����ع املتظاهري����ن يف �شباط
. 2011
وللأ�س����ف ف����ان القوى الأمني����ة من ذلك
احلدث،كان����ت ملتزم����ة بثقاف����ة الأنظمة
امل�ستبدة.وم����ع �إن����ه ال ي����راد منه����ا �أن
تت�ضام����ن م����ع حمتجني يف فع����ل �سلمي
يتظاهرون من �أج����ل �إحقاق حق يخ�ص
�شعب���� ًا ووطن ًا..ف�����إن م����ا قام����ت ب����ه م����ن
ت�صرف����ات يف ( 17و  20ت�شرين الثاين

 )2015باالعت����داء عل����ى املتظاهري����ن
بال�ض����رب وال����كالم الب����ذيء واعتق����ال
�أك��ث�ر م����ن  25منه����م م����ا �أ�س����اءوا اىل
احد،والطل����ب منهم التوقي����ع على تعهد
بع����دم امل�شارك����ة يف التظاهرات،وم����ا
تعر�����ض ل����ه �أه����ايل ق�ض����اء املدين����ة يف
حمافظ����ة الب�ص����رة يف �أثن����اء قيامه����م
بداية مت����وز ( )2018بتظاه����رة �سلمية
جم����ازة ر�سمي���� ًا ،وقي����ام الق����وات الأمن
بالت�صدي العنيف للمتظاهرين ب�إطالق
الن����ار بالر�صا�ص احلي ب�شكل ع�شوائي
جن����م عن����ه ا�ست�شه����اد ال�ش����اب (�سع����دي
يعق����وب املن�ص����وري) وج����رح ثالث����ة
متظاهري����ن ،لي�ؤكد جمددا ب�����أن ال�سلطة

مل تتخل�����ص بع����د م����ن ثقاف����ة اال�ستبداد
بخ�صو�����ص �سلوك االحتجاج ال�سيا�سي
الت����ي يفرت�ض فيه����ا ان ت�ستبدلها بثقافة
الزم����ن الدميقراط����ي.ومل تفه����م بعد ان
االحتجاج لي�س مت ّرد ًا على ال�سلطة،وال
يه����دف اىل �إ�سقاطها،و�إن����ه ينبغ����ي �أن
تتحول ثقافته����ا يف الزمن الدميقراطي
اىل حماي����ة املحتج��ي�ن واحلف����اظ عل����ى
�سالمته����م ور�صد املند�س��ي�ن واملجرمني
الذين ي�ستغلون املنا�سبة لنهب ممتلكات
املواطنني وم�ؤ�س�سات الدولة.
وتوثيق���� ًا ملا ح����دث فقد مت اغ��ل�اق ميناء
�أم ق�ص����ر يف(  13مت����وز  ) 2018م����ن
قب����ل املتظاهرين،و�أغلق����وا �أي�ض���� ًا منفذ
�سف����وان احلدودي،وو�ص����ل متظاه����رو
الب�ص����رة اىل بواب����ات فن����دق �شرياتون
الدويل مبرك����ز املدينة،واطلقت القوات
الأمني����ة الر�صا�����ص عل����ى متظاهري����ن
يف غ����رب القرنة،وقام����ت ق����وات �أم����ن
ذي ق����ار بفت����ح خراطي����م املي����اه لتفريق
املتظاهري����ن الذين احت�ش����دوا �أمام بيت
املحافظ،وتظاه����ر املئات و�س����ط مدينة
النج����ف واقتح����ام �آخري����ن مطاره����ا
احتجاجا على تردي اخلدمات ا�ست�شهد
منهم مواطنان �شابان .و�شهدت مي�سان
تظاه����رات قت����ل فيه����ا �شخ�����ص وا�صيب
 18ناجم����ة عن اطالق ن����اري اغلبهم من
الق����وات الأمني����ة بح�س����ب مدي����ر �صحة
مي�سان،فيما ق����ام �آخرون بقطع الطريق
الرابط بني مي�س����ان والب�صرة،و�أطلقت

القوات الأمنية النار لتفريق متظاهرين
�أم����ام مبن����ى حمافظ����ة مي�سان.وبح�سب
االع��ل�ام الأمني( 13مت����وز  )2018فانه
وقع����ت ا�صابات بني �ضب����اط ومنت�سبي
الأجه����زة الأمني����ة خ��ل�ال التظاه����رات،
ف�ض��ل�ا ع����ن �إح����راق وتخري����ب ع����دد من
امل�ؤ�س�سات والأجهزة التي بداخلها.
ويف الديوانية،اقتح����م متظاه����رون
مبنى احلكوم����ة املحلية،فيم����ا ا�ست�شهد
ثالث����ة مواطن��ي�ن يف تظاه����رات مدين����ة
ال�سم����اوة.ويف  14مت����وز 2018
�،أعل����ن رئي�����س ال����وزراء ال�سي����د حي����در
العبادي(ال�شخ�صية الت�سويفية) احلالة
الق�صوى ودرجة الأنذار(جيم) و�إعالن
حال����ة الت�أه����ب الأمن����ي يف حمافظ����ات
الع����راق كافة..وع�ص����ر الي����وم ذات����ه،مت
ايقاف عمل االنرتنت،ون�شاط التوا�صل
عرب الفي�سبوك ب�شكل خا�ص.
والالف����ت مبفارق����ة مده�ش����ة ،ان كل
التظاه����رات حدث����ت يف امل����دن ال�شيعية
�ضد حكومة رئي�����س وزرائها و�أغلبيتها
�شيعة،فيم����ا �أهايل املحافظ����ات الغربية
و�إقليم كورد�ستان..يراقبون متفرجني!
وامل�شكلة يف احلكوم����ة العراقية �إنها ال
تعرتف بق�س����اوة املعاناة الت����ي يعي�شها
العراقي����ون م����ع �أن الع����امل ّ
ي�شخ�صه����ا
بو�ضوح� ،إذ يرى عميد مركز الدرا�سات
ال�سرتاتيجي����ة واخلب��ي�ر يف �ش�����أن
التظاهرات ال�سلمية والال�سلمية للدول
ال�ش����رق �أو�سطي����ة الدكت����ور « جين����ي

هاري�س����ون " ب�����أن الع����راق ه����و " البل����د
الوحي����د ال����ذي يواج����ه �أزم����ات خانق����ة
وم�ستع�صية" ،و�إنه "يعاين هجمة غري
م�سبوق����ة من الظلم والف�س����اد والأرهاب
 ,و�أحزاب مت�صارع����ة ود�ستور �ضعيف
وغي����اب مالم����ح الدول����ة الر�صين����ة م����ع
�إ�ضمح��ل�ال �أغل����ب ال�ضمان����ات " و�إن
"املواطن العراقي الذي تنف�س ال�صعداء
بزوال �أ�صدقاء الرئي�س واتباعه ،فوجئ
ب�أتب����اع ج����دد ج ّلهم منتفع��ي�ن ميار�سون
الرتهي����ب وي�ستول����ون على امل����ال العام
دون ح�ساب"*.
واحلقيقة املوجعة�،أن ال�سلطة مل حتقق
�أي اجن����از مفي����د للنا�����س وال �أي �إعم����ار
للوطن على مدى خم�سة ع�شر عام ًا ،و�أن
�أح����زاب ال�سلط����ة اعتربت الع����راق ملك ًا
خال�ص ًا له����ا فان�شغلت بان فتحت �أبواب
خزائنه����ا لنه����ب ثرواته يف ح����ال ي�شبه
جهنم،يقول����ون لها هل امتلأت تقول هل
من مزيد!..لت�ؤكد حقيق����ة �أخرى اثبتت
الأح����داث �صحتها ه����ي �أن احلاكم الذي
ي�سق����ط اعتباري���� ًا و�أخالقي���� ًا يف عي����ون
�شعب����ه فان����ه يتح����ول اىل م�ستب����د يفهم
�إن قمع التظاهر ه����و الو�سيلة الوحيدة
لبقائ����ه يف ال�سلطة،وج����زع العراقي��ي�ن
ونقمتهم على �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي
ت�ؤكدوا هتافهم يف تظاهراتهم (ما نريد
حاكم ملتحي..نريد حاكم ي�ستحي).
( يف احللقة القادمة..ن�س ��تكمل التظاهر باملفهوم
العراقي)
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ثقافة

ت�أريخ ما �أهمله التاريخ ..رواية (ليون الإفريقي) لـ �أمين المعلوف
�شكيب كاظم

ظل التاريخ والكتابة فيه هم ًا م�ؤرق ًا و�ضاغط ًا على الباحث والروائي اللبناني
ال�شهير �أمين المعلوف،المولود�سنة ،١٩٤٩والعامل في ال�صحافة اللبنانية
حتى �سنة  ،١٩٧٦ففي هذه ال�سنة المف�صلية في حياة �أمين المعلوف ،يقرر
مغادرة وطنه الذي �أحب ،وهو يرى �أن الحرب الأهلية التي ا�ستعرت في ال�سنة
الما�ضية ،ال �أمل في و�ضع نهاية لها ،وظلت ت�سعر بعد مغادرة �أمين بلده� ،أكثر
من عقد من الزمان ،وجد نف�سه في فرن�سا الحرية والديمقراطية ليكتب من
غير خوف وال وجل ،وا�ضعين في الح�سبان الو�ضع النف�سي والهوياتي الذي
تحياه الأقليات في الوطن العربي منذ قرون ،وا�ضطرت �إلى الهجرة والرحيل
نحو �أر�ض اهلل الوا�سعة ،لذا ر�أينا الجاليات العربية في امريكا ال�شمالية ف�ض ً
ال
عن الجنوبية.

وج ��د �أم�ي�ن املعلوف نف�س ��ه يف فرن�س ��ا ،فكتب
باللغة الفرن�سية متخلي ًا عن النظرة ال�سابقة �إىل
هاته اللغ ��ة ،التي عاناها الأدب ��اء اجلزائريون
ف�ض�ل ً�ا عن �أدباء املغرب العربي �أيام الإ�ستعمار
الفرن�سي ،ف�أطلق كتابه التاريخي املعريف املهم
(احل ��روب ال�صليبي ��ة كم ��ا ر�آها الع ��رب) �سنة
،١٩٨٣لريدف ��ه بروايت ��ه التاريخي ��ة املهمة التي
تدر�س حوادث مف�صلي ��ة مهمة يف حياة العرب
امل�سلم�ي�ن يف الأندل� ��س وال �سيم ��ا غرناط ��ة،
و�س ��قوطها بيد الغالة املتع�ص ��بني الق�شتاليني؛
بقي ��ادة فرنان ��دو وزوجته ايزابيال ،م�س ��تغلني
االنق�س ��امات املدم ��رة بني مل ��وك الطوائف يف
الأندل�س؛ الأخوة الأع ��داء ،الذي كان واحدهم
يط ��رب ل�س ��قوط مملكة غرمي ��ه،ال ب ��ل يتعاون
ب�ش ��كل خف ��ي �أو علن ��ي �ض ��د �أخيه ال ��ذي يراه
عدو ًا!.
يف (لي ��ون الإفريقي) التي ترجمها �إىل العربية
مبا�شرة من الفرن�سية؛ الأديب املرتجم املتمكن
الدكت ��ور زه�ي�ر جمي ��د مغام� ��س �س ��نة ،١٩٩٣
يف �ض ��من امل�ش ��روع الرتجمي امله ��م ( روايات
ال�ش ��م�س) ،ال ��ذي قدم لن ��ا نخبة م ��ن الروايات
العاملية املختارة منقولة من لغاتها الأ�صلية،وقد

�أوقف هذا امل�ش ��روع الثقايف املهم،الذي مل يقف
عنده الدار�س ��ون؛ �أوقفه احل�ص ��ار املدمر الذي
فر�ض على العراق يف �آب� /أغ�سط�س .١٩٩٠
يق�سم �أمني املعلوف روايته هذه �إىل كتب �أربعة
ّ
( كتاب غرناط ��ة) وثانيا (كتاب فا�س)ومن ثم (
كتاب القاهرة)،و�أخري ًا( كتاب روما) ،و�إذا كان
�أك�ث�ر امل�ؤرخني العرب امل�س ��لمني ،وهم يكتبون
كتبهم التاريخية �إمنا يق�سمونها �إىل حوليات؛
�إىل �أع ��وام ويف الذهن تاريخ الطربي ( تاريخ
الر�س ��ل واملل ��وك) �أو ( تاري ��خ الأمم واملل ��وك)
لأب ��ي جعفر حممد بن جرير (٣١٠-٢٢٤ه) الذي
يفتت ��ح ت�أرخته بالع ��ام الأول للهج ��رة النبوية
املباركة ،وذكر م ��ا كان من الأمور ومنها خطبة
ر�س ��ول الل ��ه �ص ��لى الله علي ��ه و�س ��لم ،يف �أول
جمعة جمعه ��ا يف املدينة املنورة،ويختم كتابه
بالعام الهجري الثاين بعد الثالث مئة،ونهجت
النه ��ج ذات ��ه غالب كت ��ب التاريخ العربي ��ة ،ف�إن
�أمني املعل ��وف اقرتابا من روح العلم والتاريخ
وحقائق الأ�ش ��ياء� ،س ��ار على الدرب ذاته ،ف�إنه
ي� ��ؤرخ يف روايت ��ه هذه لنحو �أربع�ي�ن عام ًا من
حياة احل�س ��ن ب ��ن حممد ال ��وزان ،مدون ًا العام
الهجري وما يوافقه من ال�س ��نة امليالدية ،ليبد�أ

بالع ��ام الهج ��ري  ٨٩٤وم ��ا يوافق ��ه من ال�س ��نة
امليالدية (  /٥كانون الأول  /٢٤-١٤٨٨ت�ش ��رين
الثاين .)١٤٨٩
�إنه لكي يقدم �صورة بانورامية وا�ضحة للحياة
يف مدينة غرناط ��ة ،ف�إنه يبد�أ روايته التاريخية
امللحمي ��ة الرائع ��ة ه ��ذه (لي ��ون الإفريق ��ي)،
يبد�ؤهاب�سنة ،١٤٨٩ممهدا ل�سنة �سقوط غرناطة
 ،1492وتو�ضيح ًا للأمر ف�إنه يطلق على كل عام
من هذه الأعوام ،ا�س ��م ًا فال�سنة هذه � 1489سنة
�سلمى احلرة ،و�سلمى يف الرواية هي �أم احل�سن
بن حممد الوزان ،ويظل �أمني املعلوف يبحر بنا
يف روايته املمتعة معرفي ًا حتى عام 933للهجرة
( /8ت�ش ��رين الأول�/ 26-1526أيل ��ول )1527
وي�س ��ميها �س ��نة اجلنود الأمل ��ان املرتزقة ،الذين

يعيثون ف�س ��ادا وقتال واغت�صابا وحرقا لروما،
ه�ؤالء الأملان اللوثريون ،الذين �س ��يطر الراهب
الأمل ��اين مارت ��ن لوث ��ر عل ��ى عقوله ��م ،م�ص ��ور ًا
الكر�س ��ي الباب ��وي �ش ��ر ًا م�س ��تطري ًا؛ �أت ��وا من
الأفعال املنكرة ماال يخطر على بال "�أق�س ��م بالله
الذي جعلني �أجوب العامل ال�شا�س ��ع ،اق�سم بالله
الذي �س ��امني عذاب القاهرة كما �س ��امني عذاب
غرناط ��ة ،مل �أر يف حيات ��ي مث ��ل تلك الوح�ش ��ية
وذل ��ك احلقد ،وذلك العنف الدموي ،وذلك التلذذ
بالذبح والدمار والتدني�س!
�أ�سي�ص ��دقني النا� ��س لو قلت �إن جن ��ود ًا مرتزقة
�أملان ًا مبتهجني قد اغت�صبوا بع�ض الراهبات على
مذبح الكنائ�س قبل �أن يخنقونهن؟ ا�سي�صدقني
النا� ��س ل ��و قل ��ت �إن ال�ص ��وامع ق ��د نهب ��ت ،و�إن

عمار �أحمد
َم ْرواة ..املرواتي ّ

"م ْن ِ�سرية �أ�سمائه ا ُ
حلزنى"� :شوارد ال�شك ..مكائد االحتمال
ِ
ح�سن عبداحلميد

ما ح�صل في المو�صل  ،و بحكم ما تراكم
من نكبات ،و ترادف م�صائب �أبان
�إحتاللها من ِقبل الأ�شرار الدواع�ش ،
وما تال بعد تحريرها من جرد ت�ضحيات
و روا�شح تداعيات  ،يلزم النظر ب�أكثر
من عين تروم الر�صد و تناور بفح�ص
�أدق التفا�صيل الذائبة في ن�سيج و
ثنايا حياة مجتمع �أت�سم بجديّة
التحدي و معاندة الأزمات و تجاوز
مر
نوائب الزمن َ
وجلل الأحداث على ّ
الع�صور ب�أخربتها وخواجل جحود ما
اقترفت من نواكبها الأيام  ،بالعزم على
جلي �آثار الح�صارات عنها ب�أناة و بحكم
حنكة و �سواند تدبير  ،و �صدّ م�سب ّبات
العوز بمجاراة التحلي بال�صبر و�سيلة
لما
و م�سعى  ،بف�ضل نزعة التط ّلع ّ
هو �أف�ضل في مجمل �سمات وت�صرفات
�سلوك و طبيعة تفكير المجتمع
المو�صلي  ،عبر مداخل و مخارج
ّ
مح�صالت تاريخ ّية و �سمت حياة هذه
المدينة  -بكامل تناغم ف�سيف�سائها
الأثنية و الدين ّية  ،و تنا�سقات تعا�شقها
مع ميراث ما فيها من �آثار و معابد و
مبان  ،جوامع و كنائ�س و كاتدرائيات ،
ٍ
و �شواخ�ص ح�ضاريّة  ،و �سوانح معمارية
 بهذا القدر الواثق من ال�صالبة و�سبل الت�صدي  ،و بما ي�ؤكد من عمق و
�صدقية من ي�ش ّبه الأنهر بالح�ضارة ،
فهي " �أي الأنهر " قد تتوقف  ،ولكنها ال
تعود �إلى الوراء  -قطع ًا . -

ال تق ��ل ه ��ذه املقدم ��ة ع ��ن تقيي ��م م ��دى �أهمية
حمايثة ال�س ��عي النازف يف تو�س ��يع مدارك و
جم�س ��ات الآفاق التي وجلها " املرواتي "  ،يف
ِ�س ��فر جمموعته اجلاهزة للطبع  -يف غ�ض ��ون
�أي ��ام قادم ��ة و قريب ��ة  -و الالئب ��ة بوخ ��زات
عنوان " من �س�ي�رة �أ�سمائه ا ُ
حلزنى" ،كما و ال
ّ
تقلل " �أي املُقدمة " من �س ��خاء وط�أة عناءات
م ��ا ن ��ك�أت تل ��ك امل�آث ��ر البالغي ��ة و اللحنيّة من

ِجراحات نازفة مب�شرط ذاكرة طيّعة و ملتاعة
 ،ح�س ��ب ُتها تلوذ لتحتمي مبنحى مقولة كاوية
 " :ما �أق�سى �أفراح املا�ضي على الذاكرة " .
ُيل ��زم " املرواتي " قارئ ��ه القبول ببنود ما جاء
ي ��روي  ،من ��ذ ملع ��ان �أول خيط ن ��زف تندّى و
�س ��ال ُم ّر ًا  ،قاني ًا فوق �سفوح �أوراق جمموعته
ُف�صح ًا ي� ّأن
 التي نحن ب�ص ��ددها � -س ��ارد ًا  ،م ِمهموم� � ًا بوه ��ج �ش ��جن دام ��ع مل ي�ت�ردّد يف
البوح عن منذ �س ��رد هذا اال�ستهالل ؛ "  ...هو
�در عظيم فانهار
ال ��ذي رم ��ى ك َّل �أحزانه ذات غ � ٍ
كل �شيء "  ،ثم ي�س ��تدرك بعدها مُ�ضيف ًا ب�أفول
م�ض � ٍ�ن من ح�شرجة مرارة حنجرة حكيم طفح
به ��ا الي�أ�س حتى فا�ض ��ت بالذه ��ول و بنذر من
حنني الذي ال يطاق.
" نعم هو الذي بكى َفع ّم الفي�ضان كل الأرجاء"
به ��ذا الدخول املخ�ض ��رم بالنكب ��ة و الإنبعاث ،
و �س ��والك التحذير يُحي ��ي " املرواتي " جنوح
حتلقيات ��ه و توثيقات ��ه بن�س ��ق ع ��ام و بن�س ��ج
عناوين فرعية بل ��غ يجرتحها " بروح و كثافة
ح ��زن مثقل ب�س ��واند حيف و �س ��وانح �ش ��جن
مكبوت ّ ،
مو�شاة بوثوب قدرة �سرد مُقنن بارع
يتمت ��ع به منذ البدء ب�إع�ل�ان لوائح جتربته يف
الع ��ام ، 1990/حتى �أ�ض ��حى حمكوما بطوع
مركون يف �س ��ياق بحث تتابعي �ص ��دحت
حتدٍ
ٍ
حتاذيه املو�سيقى و يحايثه ال�شعر مكدور ًا من
هول ما ج ��رى على �أر�ض رحم والدته و مراتع
�ص ��باه و لوام ��ع مراحل حيات ��ه حتى جمريات
ما حدث للمو�ص ��ل يف �آب 2014 /للحد الذي
يعلل فيه ال�سارد فكرة �أن تكون " كل التفا�صيل
الكامل ��ة ناق�ص ��ة بحقيقته ��ا " يف نواه ��ل ه ��ذه
املجموع ��ة الت ��ي يتج ّل ��ى يف حم ��راب حريتها
" املروات ��ي " و يتف ��وّ ق فيها الأ�س ��ى متهدّجا
ب�ش ��حوب ين ��وء بقوله � " :أختلي ب ��ي  ،و طاملا
�أبكاين ما ال يدعو �آخرين للبكاء ! " ثم �س ��رعان
ما ي�س ��تل ن�ص ��ل �س� ��ؤال قاطع و حاد ي�شي ب"
مل ��اذا الغواي ��ة ذنب حواء فق ��ط ؟ " و ال يتواين
ب�أن يجيب " الذكورة ظاملة " .
ت ��كاد تقف ��ل جمي ��ع العناوي ��ن الفرعي ��ة لهذا
العم ��ل املنحوت مبدارك وع ��ي  ،و قوة ذاكرة
و جه ��د مبهر يروم ر�ص ��ف على من ��وال زحف
تت ��واىل في ��ه مواج ��ع املجموع ��ة وه ��ي تتف ّرد
بن ��وى عناوي ��ن تب ��د�أ ب " م ��رواه م ��ع نوته /
التائه  /البا�س ��م مثل قلبه ��ا  /الذي ظل يناور/
ربيع مو�ص ��لي  /النحيب  /حام ��ل الفانو�س و
القامو� ��س  /مُ�س ��رج خيل الكالم  /املت�س ��ائل /
نكىء اجل ��راح  /الرائي بعني غيم ��ة  /الغريق
الهارب  /حريان " فيما تنتهي ب" العازف على
الن�أيّ "
حفل ��ت تن ��وء جمي ��ع ه ��ذه العناوي ��ن ب�س ��ك
وتوري ��د ممكن ��ات تفاعلي ��ة ّ
متكن م ��ن نحتها

ع ��ن ه ��ذه الفجيع ��ة �س ��تكتب ؛ " كان يام ��ا كان
يف جمي ��ل الطفول ��ة و الأمان مدينة �أ�س ��مها �أم
الربيعني� ...صار يا ما �صار بعد زحف العربان
و انت�ش ��ار الغربان وهيمنة الو�ضيع واخلوّ ان
�أطالل مدينة �أ�سمها �أم الرعبني !! "
يح ��دث �أن تدنو �ش ��ذرات ال�س ��رد احلكائي على
نح ��و �إغوائ ��ي جدي ��ر و متمك ��ن  ،يف عم ��وم
حتديث ��ات ه ��ذه املجموع ��ة  ،كم ��ا �أعم ��ال "
املروات ��ي " التي �أهلته بخطف هذاه الت�س ��مية
�أو الكناي ��ة مب ��ا يق ��ارب و يتقاب ��ل م ��ع الكثري
م ��ن معتم�ل�ات ت�ص ��وراته  ،و مداخي ��ل غاياته
الإبداعي ��ة  ،م ��ن تلك الت ��ي ي�س ��تثمرها مبثابة
ا�س ��تماالت حتري�ض� �يّة منبثق ��ة م ��ن جتليات و
�إ�س ��تحداثات مفردية و معنوية متلك طاقة ذلك
التحري� ��ض اللغ ��وي و اللحني و التنويري يف
�أبل ��غ م�س ��اعيه الواثقة  ،من �أجل تعمري �ص ��رح
جتربته.
"
املرواتي " وفق متظهرات ذاتية يف �أن�ص ��ع ثمة عامل وا�س ��ع ت�شاخ�ص يتكوّ ن من و حدات
ّ
ح ��االت تفوي� ��ض الذاكرة و حت�ش ��يدها باجتاه و م�ص ��غرات لفظ ّي ��ة �س ��رعان م ��ا تت�ض ��افر مع
وع ��ي ع ��ام  ،و حتري� ��ض خا� ��ص � ...أم ��ا  ...م�س ��اند فنون و حمافل �إلهامات برع بو�ض ��عها
كيف؟!!.
م�س ��تثمر ًا دفئه ��ا وحن ��و خ�ص ��وبتها  ،ومب ��ا
ً
يربق اجلواب جاحدا  ،لي�س – فقط  -من باب يفي�ض لينع�ش �أفاق كتاباته ونوادر �أحلوناته
ك ��ون ذاك ��رة الفرد �أقوى من ذاك ��رة اجلماعة  ،املو�س ��يقا  -غنائية حتت �سقف بيته  ،الذي هو
بل من دواعي مكونات ذاكرة اهتدت ب�أ�ض ��واء عامله ومالذه الآمن ومهارات �س ��طواته املغردة
" فواني� ��س الق ��رب " يف بع� ��ض متاهياته ��ا و ال�س ��اردة ب�ص ��دوحها ال�ش ��عري و علو كعب
الوجداني ��ة  ،فيما تبتع ��د �أخرى بحكم جدارة ن�ب�رات �س ��رده ال�ص ��وتي يف مت ��ون تهالي ��ل
ال ُبع ��د �أو الن� ��أي بالرحيل �أو اله ��رب للتخل�ص �أ�صوات ،وخيوط �شعاعاته و �شذرات �سردياته
م ��ن وباء داع�ش الذي ط ��ال املدينة مبحيطها و اخلا�صه بعامله املتوحد و املتف ّرد مع ذاته و على
ن�سيجها على النحو الذي دفع فيه " املرواتي " خمتلف منا�سيب حاالتها االن�سانية  /النف�سية
ُق�سم تلك ال�شوارد و ال�شكوك يف مرتهنات و الوجداني ��ة عل ��ى حدٍ متوازن حتى يف �أ�ش ��د
الن ي ّ
االحتم ��ال  ،و�إمكاني ��ة التوقع  ،ومب ��ا تثاقل و نوبات قلقه و خوفه املربر على جملة ما ح�صل،
ت ّنق ��ل بو�ص ��ف الأح ��داث م ��ن قِبله مبا ي�ش ��به و "�ض ��اع ما �ضاع يف املو�صل  ،وغاب الن�صوع
ب�أح�ل�ام حنني ترت�آى ما ب�ي�ن البيت �أو بقالة " و اندث ��رت الأح�ل�ام � ...أيام �س ��ينما الأفالم يف
احلاج �أجمد " �أو الهروب من املدر�سة مع عمار �ش ��ارع يعج بالأناق ��ات" � ،أو كيف يف� � ّر الوقت
اب ��ن �أبو �أجمد  -مث�ل ً�ا� ، -أو مقهى " العندليب م ��ن ال�س ��اعات  ،و يتج� � ّذر � -أكرث -امل�س ��تحيل
الأ�س ��مر " ت ��ارة� ،أو اللوذ بذكريات " بريوت " بالرغب ��ات ؟ " ويف غريها من لوافت التماعات
�أبعد تارات �أخرى م�ستذكر ًا �أجواء " الرو�شة �أ�ضحت مبثابة عتمات و �سواكن حزن ومناجم
" و ت�صوير �أغنية " جانه الهوى " و�ضحكات �ضيم  ،حتى تناكد "املرواتي" مع واقع �أحداث
" نادية لطفي " يف فيلم " �أبي فوق ال�شجرة م ��ا م ّر و ما ج ��رى ،من جمريات ع�ب�ر تهّجدات
"  ،و ما كاد يغفل تنا�س� �يّا �أم هرب ٍا من واقع نائح ��ة نراها تتحينّ لتقول ؛ "يا �س ��يدي  ..يف
�ش ��احب ُم ّر ،حتى ي�ص ��حو ذاهال بالقول ؛" ما هذا الزمن الذي ّ�ش ��ح فيه الو�ص ��ال  ..و ت ّيبّ�س
كنا نعلم حينها ان الهواء �سيختنق و ان الهوى التقبي ��ل �أال ت�س ��مع �أن�ي�ن الدم ��ع عل ��ى اعت ��اب
�سين�شف " .
العي ��ون"  ،وغريه ��ا م ��ن فواه ��ر "م ��ن فارهة"
يدفع ال�سارد � -أحيان ًا  -بعربة جموح ح�صان ت�ص ��ادم �أح ��زان قامت ��ة و م�س ��رات جتمّدت يف
�س ��يطرة اللهجة املو�صلية بكثافتها التغيمية و حميطات ذكرى من �شواخ�ص ح�سرات و محِ ن
الر�س ��م
الداللي ��ة و حتلياتها املحلي ��ة الغارقة بالعذوبة ومتوالي ��ات �آالالم ما فتئ يناديها بهذا ِ
و التورية وال�ش ��جن  ،على جملة من �سلوكيات من العتاب و ال�شجن ؛ "�آيتها الفادحة – حنان ًا
و متهي ��د عادات و مكائد بريئ ��ة  ،وغريها مما – يا �أمي التي ظلت تطبخ لأبي االوالد و تطبخ
يثق ��ل م ��ن م ��رارة االح�س ��ا�س باحلن�ي�ن الذي لن ��ا الطعام و تع ��د للطغ ��اة ال�ش ��هداء  ،ليهن�أوا
يلخ�ص ��ه نازف� � ًا ؛ " حني تكت ��ب التماعة مكثفة بانت�صاراتهم املزيفة"

الرهبان قد جردوا من مالب�سهم و�أجربوا حتت
تهديد ال�س ��وط على �أن يط�أوا ال�صليب ب�أقدامهم
ويعلنوا �أنه ��م يعبدون ال�ش ��يطان الرجيم ،و�إن
خمطوط ��ات املكتبات القدمي ��ة �أذكت نريان فرح
كبرية كان يرق�ص حولها جنود �سكارى ،ولي�س
من �ض ��ريح� ،أو ق�ص ��ر �أو دار قد �سلم من النهب،
و�إن ثمانية �آالف مدين قد هلكوا ،وبخا�ص ��ة من
الفقراء ،يف حني �أحتجز الأغنياء رهائن �إىل �أن
يدفعوا فدية؟"�.ص٥٠٦
لك ��ن الأمل ��اين هان� ��س الذي ق ��دم له احل�س ��ن بن
حممد الوزان ،الذي �سي�سمى ليون الأفريقي يف
بالط البابا ليون العا�ش ��ر ،قدم له خدمات جلى؛
علمه ودر�س ��ه يوم �أوكل �إليه البابا ،الذي جتلب
�أ�ص ��ابعه الناعمة انتب ��اه لي ��ون الأفريقي ،التي
ت�ش ��به �أ�صابع من مل يعمل بيديه قط!� ،أوكل �إليه
البابا ليون العا�ش ��ر تعليم �س ��بعة م ��ن التالميذ،
منهم الأملاين ال�سك�س ��وين هان�س ،الذي و�ض ��ع
بني ناظري ليون الأفريقي املعركة النا�ش ��بة بني
لي ��ون العا�ش ��ر والراهب لوثر ،وه ��و حدث كان
ينذر بتخريب �أوربة برمتها ،ويجلب على رومة
امل�ص ��ائب والبالي ��ا ،وكان هان� ��س ي�أمنه فيبوح
ل ��ه بخلج ��ات نف�س ��ه لأ�س ��تاذه لي ��ون الأفريقي،
وكرهه للبابوية قائال ما جدوى البابا ما جدوى
الكرادل ��ة؟ �أي ��ة �آله ��ة يعبد النا� ��س يف روما هذه
الت ��ي لي� ��س لها من ه ��م �آخر غ�ي�ر ترفه ��ا؟! هذه
الآراء ال�ص ��ادمة تدف ��ع لي ��ون �إىل �أن يبتع ��د عن
ه ��ذا اللوثري املتع�ص ��ب ،الذي ي�ص ��ل ب ��ه الكره
والتع�صب �إىل و�صف روما باملدينة امللعونة!
لق ��د حفظ هان�س الود والثق ��ة املتبادلة ،فينقذه
م ��ن ه ��ذه الفاجعة الت ��ي �أملت بروما ،فيو�ص ��له
وزوجت ��ه ( مادالين ��ا) وولده ( جو�س ��يب) �إىل
مدين ��ة نابويل حيث يعمل �ص ��ديقه التون�س ��ي
( عب ��دة ال�سو�س ��ي) وال ��ذي كان يف انتظ ��اره
وهو ال ��ذي حثه مرارا على مغادرة روما ،وهو
ينظر �إىل الآتي من ظهر الغيب؛ الع�ص ��ف الذي
�سيع�ص ��ف بروم ��ا ،واالعت ��داء عل ��ى الكر�س ��ي
الباب ��وي ممث�ل ً�ا ب( كلمنت الثام ��ن) الذي كان
ي�سمع �أو�صاف اللوثري هان�س القا�سية �ضده،
فينقله ( عبدة) نحو بلده تون�س.
�أم�ي�ن املعل ��وف يف روايته التاريخي ��ة الرائعة
ه ��ذه ( لي ��ون الأفريق ��ي) ال ��ذي ي ��رى الناق ��د
املجري املارك�س ��ي ج ��ورج لوكا� ��ش ،يف كتابه
النقدي املهم ( الرواية التاريخية) وتوىل مهمة
ترجمت ��ه الدكت ��ور �ص ��الح ج ��واد الكاظم،يرى

لوكا�ش ( � )1971-1885إن الرواية التاريخية
ن�ش�أت يف مطلع القرن التا�سع ع�شر،وذلك زمن
�إنهي ��ار نابلي ��ون� ،إذ ظه ��رت رواي ��ة (ويفريل)
للروائ ��ي اال�س ��كتلندي ال�س�ي�ر وولرت �س ��كوت
(ت ��ويف يف  )1832ظه ��رت �س ��نة  ،1814و�إن
كن ��ت ال �أميل �إىل مث ��ل هذه التحدي ��دات ،فلعل
ثم ��ة روايات مل ي�ص ��ل لوكا�ش �إليه ��ا� ،أقول يف
ه ��ذه الرواية يق ��دم �أم�ي�ن املعل ��وف تاريخا ما
وقف عن ��ده امل�ؤرخ ��ون الذين -غالب� � ًا -يقفون
عند املثاب ��ات املهمة والزعماء والق ��ادة ،في�أتي
�أم�ي�ن املعل ��وف ليق ��دم لن ��ا تاريخ� � ًا مل ��ا �أهمل ��ه
التاريخ؛ ه ��ذه الدقائق املهمة ،ع ��ادات النا�س،
�س ��لوكهم يف الرخ ��اء ،و�س ��لوكهم يف �أي ��ام
املح ��ن ،الأطعم ��ة  ،الألب�س ��ة،طقو�س ال ��زواج،
و�إن ��ه ا�س ��تقراء دقيق حلي ��وات النا� ��س ينقلها
لنا على ل�س ��ان بط ��ل روايته؛ ال�س ��ارد املركزي
ح�س ��ن بن حممد ال ��وزان ،ولأن �أم�ي�ن املعلوف
ال يرغب يف الهويات ،وله كتاب ب�ش� ��أنها �سماه
( الهوي ��ات القاتلة) ولأنه ال ميي ��ل �إىل تعبري (
اجل ��ذور) ال ��ذي كت ��ب ( اليك�س هيل ��ي) رواية
مدوي ��ة �س ��ماها( اجل ��ذور) باحثا ع ��ن جذوره
الأفريقي ��ة ،ف� ��إن �أم�ي�ن املعل ��وف يب�س ��ط ر�أي ��ه
باجل ��ذور يف كتاب ��ه امله ��م ( بداي ��ات) ي ��رى �أن
غريه يتحدث عن اجلذور ،تلك لي�ست مفرداته،
فه ��و ال يحب هذه الكلمة ،فاجلذور تتوارى يف
الرتب ��ة تتلوى يف الوحل ،تنم ��و يف الظلمات،
تبق ��ى ال�ش ��جرة �أ�س�ي�رة جذورها ،ل ��و حتررت
من ��ي وتركتين ��ي ف�س ��تموتني �أيتها ال�ش ��جرة،
ولأن ��ه ج ��وّ اب �آف ��اق وهج ��رات فم ��ا رغ ��ب يف
اجلذور وم ��ا �أحبها� ،إنه يقرتب م ��ن البدايات،
الأ�ص ��ول ()originesفقدم لنا روايته ( ليون
الأفريقي)  ،والتغريات التي طر�أت على حياته
والأ�س ��ماء التي �أطلقوها عليه ،رغبة �أو عنوة،
وزيجاته املتعددة ،من زوجات مغايرات لدينه،
وتكلم لغات عدة ب�سبب الن�ش�أة والتعلم وتقلب
الأحوال؛ فتكلم العربية والرتكية والإ�س ��بانية
والرببري ��ة والالتينية والإيطالية العامية ،لأن
اللغ ��ات وال�ص ��لوات كلها تخ�ص ��ني ،بيد �أين ال
�أم ��تّ �إىل �إحداهن ب�ص ��لة.،وهذا م ��ا يريد �أمني
املعلوف �إي�ص ��اله للمتلقي ،وهو يرى التع�صب
الذي ع�ص ��ف بوطن ��ه لبن ��ان ووطن ��ه العربي،
ومن قبل ذلك تع�ص ��ب وق�سوة حماكم التفتي�ش
يف �إ�س ��بانيا ،عل ��ى الع ��رب امل�س ��لمني واليهود،
وطردهم من .ديارهم نحو املجهول.

�أحالم..بومة عراقية
ق�صة  :علي حداد

الكلمة :في بالد � هٌ
ألل ..البومة لها
حلمها الكبير ..في خربة تحقق
لها الأمن..واال�ستقرار ....
الإهداء  :الى بوٌ م اليوم�..أب�شروا
بجنتكم في العراق

كان ��ت بومة �شاب ��ة وجميلة جتل�س فوق �أغ�صان نخلة
ياب�سة �أغتالها �أحدهم
 ..وه ��ي الآن تفكر بحبيبها بحرية ك�أي �شابة تطمح
يف ال ��زواج ..وه ��ي ت�ستعي ��د ذك ��رى لقا�ؤها الأخري
معه ..كان ه ��و الآخر تركبه احلرية و�شبح �إبت�سامة
بله ��اء متتط ��ي �شفتي ��ه ..وكان بوده ��ا �أن متزق ذلك
ال�شبح الأبله وهي ت�س�أله بلهفة:
مال ��ذي دف ��ع �أم ��ك الع ّرافة اىل عدم املج ��يء خلطبتي
و�إمتامها؟
ك�أمنا لطمته مبكن�سة على وجهه ..تنحنح مرتني قبل
�أن يجيب
تعرفني عزيزتي كم �أكره هذا املو�ضوع ..و�أمي كما
يعرف اجلمي ��ع هي عرافة قومن ��ا ..ومعرفتها �أكدت
له ��ا �أن امك �ستح ��اول ابتزازها ..وه ��ي ت�ضمر ود ًا
ناق�ص ًا لها ولأبي ,وعلي ��ه �ستعرقل زواجنا بطلباتها
غري املعقولة
�أ�صاب امل�سكينة ده�شة وا�ستياء فت�ساءلت بحرقة:
�أم ��ي ؟ تفع ��ل ذل ��ك ؟ و�أن ��ا وحيدة قلبه ��ا ومرتعه ..م�ستحيل  ..هي حجتكم للهرب من ع�ش الزواج ..
 ح�سنا التبكي عزيزتي وتدمري عينيك اجلميلتنيبدم ��وع الاطي ��ق ر�ؤيته ��ا ..يف م�س ��اء الغ ��د �ستقول
�أم ��ي الع ّراف ��ة كلمته ��ا لأم ��ك وال�سالم على م ��ن اتبع
احلب.....
ويف امل�ساء وبعد �أن فرغت العرافة من عملها ذهبت
لتخط ��ب البنه ��ا العا�ش ��ق ..راح ��ت تنتظ ��ر ب�ضج ��ر
ورغب ��ة تع�صره ��ا �أن تق ��ر�أ م ��ا �ستقوله تل ��ك العينني
الوقحت�ي�ن لكنها عج ��زت عما ي ��دور يف �أعماقها من
مكيدة ..ود�سائ�س و�أخري ًا نطقت بلهجة �أخّ اذة:
تعرف�ي�ن �سيدت ��ي الع ّراف ��ة ه ��ي �سلوتنا الوحي ��دة �أنا
وعج ��وزي اجلمي ��ل ال ��ذي ك ّد وتع ��ب العم ��ر كله من
�أجله ��ا وكل طلباتن ��ا فق ��ط ع�ش ��رة خراب ��ات كمقدمة
وخرابتني كم�ؤخر !!!
وبكفيه ��ا �ضرب ��ت الع ّراف ��ة عل ��ى فخذيه ��ا ..ك�أمن ��ا
�شعرت �أن كرامتها قد جرحت و�إن كربياءها قد ُثلم
و�إن خطواته ��ا نح ��و خرابة هذه البوم ��ة نا�شها الذل

واملهان ��ة  ..و�إن ه ��ذه الق�ص ��ة املجنون ��ة �ستنت�شر من
الفاو اىل زاخو و�أن بوم �إقليم كرد�ستان �سي�شمتون
بها ..فراح الغ�ضب يحتل م�ساحة كبرية من كيانها
انتظرت �أن يغادرها انفعالها لتقول بود كبري:
�صديقت ��ي الرائع ��ة كن ��ت �أع ��رف جي ��د ًا طلبات ��ك غري
علي فم ��ن �أين �س�آتي
العادل ��ة لكن ول ��دي �أ�ص ّر و�ألح ّ
لأبنت ��ك بع�شرخراب ��ات ؟ه ��ا م ��ن �أين ؟و�أن � ِ�ت تعرفني
جي ��د ًا تقاليدن ��ا و�أعرافن ��ا والع ��ادة ج ��رت �أن تكون
املقدم ��ة ثالث خرائ ��ب وامل�ؤخر خراب ��ة واحدة�..أين
الإن�صاف �صديقتي؟
كان ��ت تهز ر�أ�سها بعناد كبومة تع ��رف جيد ًا �أن ابن
العراف ��ة اليفرط يف ابنتها �أبد ًا ث ��م قالت بحزم وهي
تلملم نف�سها:
ابنتن ��ا فل ��ذة كبدينا وحبيبة عمرن ��ا ت�ستحق ذلك وال
�أتنازل ولو عن ربع خرابة !
تنف�ست الع ّراف ��ة ال�صعداء وراحت ت�ضرب �أخما�س
يف �أ�سدا�س < ثم �ضربت تخت رمل > وعلى حني
غ�ي�ر متوقع حل ال�سرور والبهج ��ة يف عينيها ك�أمنا
�أخربه ��ا �شيطانها ب�شيء �أ�سعده ��ا وكاد الرق�ص �أن
ي�أخذ بج�سدها:
�صديقت ��ي الغالي ��ة �إ�سمعين ��ي جي ��دا �إذا بق ��ي ه� ��ؤالء
القتلة ..وع�صاباتهم هذه..
حتكمنا ف�أنا �أعدك بدل الع�شرة خرائب
�أُعطيك ع�شرين �أو اكرث
<وفوكاها بو�سة>
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اقــــرأ
�ضيف

ع ��ن دار امل ��دى �ص ��درت املجموع ��ة ال�شعري ��ة اجلديدة
لل�شاعر هاتف جنابي بعنوان "�ضيف" ،ت�ضم جمموعة
م ��ن الق�صائ ��د الت ��ي تع ��د �إ�ضاف ��ة نوعي ��ة جديدة يف
م�س�ي�رة ال�شاعر الأدبية الرثي ��ة واملتميزة على �صعيد
ال�شعر العربي .هذا الديوان مبحتواه و�شكل ق�صائده
وم�ضامينه ��ا البد �أن يثري ف�ض ��ول القراء والنقاد على
ال�س ��واء ،لأن ��ه جدي ��ر بالق ��راءة واملتابع ��ة .يذكر �أن
جنابي �أ�صدر على مدى خم�سة وع�شرين عاما الكثري
م ��ن الكتب من بينها دواوين �شعرية �إ�ضافة �إىل كتب
مرتجم ��ة ودرا�س ��ات �أكادميي ��ة ومق ��االت عديدة يف
الأدب وامل�سرح والثقافة وحتى ال�سيا�سة.

ح

ول العا

لم

رجل يعود �إىل بيته بعد دفنه

العثور على "الف�صل املفقود" من �أول رواية يف العامل
يف من ��زل بالعا�صم ��ة الياباني ��ة
طوكيو ،ع�ث�ر على الف�ص ��ل املفقود
من رواية "حكاي ��ة غينجي" ،التي
كتبته ��ا ام ��ر�أة ياباني ��ة يف الق ��رن
احل ��ادي ع�ش ��ر ،وتعت�ب�ر �أول عمل
روائي يف العامل على الإطالق.
ووفقا ل�صحيفة "�أ�ساهي �شيمبون"
الياباني ��ة ،فقد ع�ث�ر على خمطوطة
الف�ص ��ل املفق ��ود يف من ��زل يع ��ود
�إىل �أ�س ��رة من ن�سل �أم�ي�ر �إقطاعي
�سابق يف طوكيو .ورواية "حكاية
غينج ��ي" م ��ن ت�ألي ��ف الياباني ��ة
مورا�ساك ��ي �شيكيبو ،وه ��ي �أديبة
و�شاع ��رة كانت �إح ��دى الو�صيفات
(من ن�ساء البالط) �أثناء "فرتة حكم
هيي� ��آن (كيوتو حاليا)" ،ويعتربها
النقاد �أول رواية يف تاريخ الأدب.
وتدور �أح ��داث الرواية حول �أمري
يدعى هيكارو ن ��و غينجي ،كان قد
�أبع ��د م ��ن ب�ل�اط الإمرباط ��ور قبل
�أن ت�سن ��د �إليه الحقا مه ��ام �إدارية،

ثم تت ��واىل الأح ��داث الرومان�سية
التي تتوج بالزواج يف النهاية من
امر�أة تدع ��ى مورا�ساكي ،مثل ا�سم
امل�ؤلف ��ة .وم ��ن خالل ال�س ��رد ،يبدو
�أن الرواي ��ة كتب ��ت ب�أ�سلوب خا�ص
غ�ي�ر م�سب ��وق ،ويعتق ��د �أن �سب ��ب

ذلك يرجع �إىل كونها �أوجدت ملهمة
خا�صة ،وهي ت�سلية ن�ساء البالط.
ولأول م ��رة ،تتجل ��ي كل عنا�ص ��ر
الرواي ��ة احلقيقية يف هذه الق�صة،
مث ��ل الأحداث املتتالي ��ة التي تدور
يف �إط ��ار زمن ��ي ،ثم ال ��راوي الذي

ي�شرح هذه الأحداث.
ووفقا لو�سائل �إع�ل�ام يابانية ،فقد
�أك ��د اخل�ب�راء �صح ��ة املخطوط ��ة
املكت�شف ��ة حديث ��ا الت ��ي كتبت على
ورق قيا�س ��ه  21.9يف 14.3
�سنتيمرتا.

ع ��اد رجل من �سكان مقاطعة ج ��اوا ال�شرقية �إىل
بيت ��ه بع ��د مرا�سي ��م جنازته ودفن ��ه .يفيد موقع
 ، AsiaOneب� ��أن هذا اخلط�أ بد�أ من حادثة
م ��رور ت�سبب ��ت مبقتل رج ��ل كان يق ��ود دراجة
نارية م ��ن دون وثائق �إثبات ال�شخ�صية .وبعد
احل ��ادث �أ�صب ��ح م ��ن ال�صع ��ب التع ��رف عل ��ى
الرجل ب�سب ��ب الت�شوهات الكبرية التي حلقت
بج�سمه ،ما ا�ضطر رجال ال�شرطة �إىل التعرف
على هويته من رق ��م الدراجة النارية امل�سجلة
ل ��دى �شرط ��ة امل ��رور ،حيث تب�ي�ن �أنه ��ا تعود
لرجل ا�سمه �سونارتو
(� 40سنة).
ا�ستن ��ادا �إىل ه ��ذا،
مت ت�سلي ��م جثت ��ه
امل�شوهة اىل �أقاربه
الذي ��ن "حت ��ى عن ��د
غ�سله مل يكت�شفوا �أنه
لي�س قريبه ��م" .بح�سب
عل ��ي كانث ��ا ،رئي� ��س
�شرط ��ة ح ��ي
غراباغان.
ا ملث�ي�ر
يف

توبا بويوك�ستون" :كنت بريئة وهذا
امل�سل�سل الأف�ضل بني �أعمايل"
حتدثت النجمة الرتكية توبا بويوك�ستون عن
م�سل�سلها الأول يف م�سريتها التمثيلية "�سنوات
ال�ضياع" ،ال��ذي حقق حينها جناحا كبريا يف
تركيا والعامل العربي ،وا�شتهرت وقتها بدور
"ملي�س" .وو�صفت توبا هذا العمل بالرائع وانه
الأف�ضل بني م�سل�سالتها التي قدّمتها ،وا�ضافت
انها كانت يف ذلك الوقت بريئة وارادت ان تثبت

ريانا تتهم ترامب
بالعن�صرية :يعاين من
ا�ضطراب عقلي

للجميع انها ق��ادرة على النجاح والو�صول
اىل ال�شهرة والأ�ضواء.
اجل��دي��ر ذك���ره ان ت��وب��ا ك��ان��ت ق��د نفت
م�ؤخرا خرب ح�صول خالف بينها وبني
زوج �ه��ا رج��ل الأع��م��ال اوم���وت اف�يرغ�ين
يف الطائرة �أم��ام الركاب ،م�شرية اىل انهما
ا�ستمتعا بعطلتيهما وق�ضيا �أوقات ًا جميلة.

هاجمت املغنية ال�شهرية ري��ان��ا الرئي�س الأم�يرك��ي
دونالد ترامب ،معلنة �أنها رف�ضت الظهور يف دوري كرة
القدم ب�شهر �شباط ،ت�ضامن ًا مع الالعب كولن كابرنيك الذي
رف�ض الوقوف يف �أثناء ترديد الن�شيد الوطني الأمريكي
ع��ام  ،2016اح�ت�ج��اج� ًا على التمييز العن�صري يف
الواليات املتحدة الأمريكية .واتهم كابرنيك االحتاد
الوطني لكرة القدم بالتواط�ؤ عليه ب�سبب احتجاجه،
والوقوف عائق ًا يف طريق ان�ضمامه �إىل فريق كرة
ق��دم �آخ ��ر ،منذ م�غ��ادرت��ه ف��ري��ق ��س��ان فران�سيكو
عام  ،2017بعدما ركع �أثناء ترديد الن�شيد الوطني
قبل �إح��دى املباريات ،احتجاج ًا على �إط�لاق ال�شرطة
النار على رج��ال �سود غري م�سلحني .وقالت ريانا
يف مقابلة مع جملة "فوغ"" :نعم ،رف�ضت عر�ض
الظهور يف البطولة ت�ضامن ًا مع كابرنيك ،بالإ�ضافة
�إىل عدم موافقتي على عدد من الأ�شياء التي حتدث
داخل االحتاد ،لن �أذهب و�أخدم ه�ؤالء النا�س ب�أيّ
�شكل من الأ�شكال ،خا�صة � ّأن �شعبي غري م�ستفيد
من ذلك" .واتهمت ريانا الرئي�س دون��ال��د ترامب
بالعن�صرية ،وبعدم التعاطي بنحو �صحيح مع
حوادث �إطالق النار يف التجمعات.

رئي�س وزراء الهند يجمع القمامة
بنف�سه وهو حايف القدمني
�ش ��ارك رئي�س ال ��وزراء الهندي ناريندرا م ��ودي متابعي ��ه ومواطنيه يوم
ال�سبت مبقطع فيديو ق�صري يظهره وهلة على �شاطئ مدينة ماماباليبورام
الرملي يقوم بجم ��ع القمامة وبالأخ�ص العب ��وات البال�ستيكية الفارغة
وذل ��ك ع�ب�ر يوتي ��وب و�صفحات ��ه الر�سمي ��ة عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي .وبعد �أن قام رئي�س احلكومة الهندية بتجميع القمامة يف
كي� ��س حمله عل ��ى ظهره ثم �أعطاه لأح ��د عمال النظافة ،وه ��و ق�صد ذلك
�ضم ��ن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البال�ستيك واحلفاظ على
نظاف ��ة ال�سواحل� .إ�ش ��ارة �إىل �أن الهند تواجه حتدي ًا كبري ًا ب�سبب انت�شار القمامة� ،إذ
يبلغ �إنتاجها اليومي من النفايات البال�ستيكية نحو  15مليون كيلوغرام ًا ،فيما بلغ عدد
�سكان الهند �أكرث من مليار و 373مليون و� 605آالف ن�سمة.

تقــريــر
 د .الهاي عبد احل�سني
االكادميي ��ة واال�ست ��اذة يف عل ��م
االجتم ��اع ح�صلت على لقب ا�ستاذ
متمر� ��س ،ويذك ��ر ان الدكت ��ورة
اله ��اي تعد م ��ن ابرز ا�سات ��ذة علم
االجتم ��اع يف الع ��راق ا�شرف ��ت
عل ��ى ع�ش ��رات ر�سائ ��ل املاج�ستري
والدكت ��وراه كما ا�ص ��درت العديد
م ��ن الكت ��ب ابرزه ��ا "ق ��راءات يف
النظري ��ة ال�سو�سيولوجي ��ة"،
"العرقي ��ة والقومي ��ة "" ،تاري ��خ
النظري ��ة االنرثبولوجية "" ،علي
ال ��وردي منظ ��ورات متنوع ��ة "
وكان �آخر كتبها ترجمة كتاب علي
ال ��وردي "عل ��م اجتم ��اع املعرفة "
والذي �صدر عن دار املدى.
� سعد الطائي
الفن ��ان الت�شكيل ��ي الكب�ي�ر،
يفتت ��ح الوزي ��ر االردين معر�ض ��ه
ال�شخ�ص ��ي بعن ��وان "ح�ي�ن تكون
الغرب ��ة بوحا" يعر� ��ض من خالله
ع ��ددا م ��ن اللوح ��ات الت�شكيلي ��ة
الت ��ي اجنزه ��ا م�ؤخ ��را ..ويذك ��ر

 حممد جا�سم

ان الطائ ��ي يع ��د واح ��دا م ��ن ابرز
الفنانني الت�شكيليني يف العراق.

 حكيم جا�سم
املمث ��ل يج ��ري التدريب ��ات عل ��ى
م�سرحية جديدة من ت�أليف واخراج
الفن ��ان ج ��واد اال�سدي تتن ��اول ما
ج ��رى يف العراق خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضية ..ت�شاركه البطولة الفنانة
�آالء جن ��م ،امل�سرحي ��ة م ��ن انت ��اج
الفرقة القومية للتمثيل.

اقام ��ت دائ ��رة الفن ��ون العام ��ة يف وزارة
الثقاف ��ة املعر�ض ال�شخ�ص ��ي العا�شر للفنان
الت�شكيلي:عل ��ي عليوي" عل ��ى قاعة ع�شتار
يف مق ��ر ال ��وزارة وبح�ضور جمه ��ور غفري
من الفنان�ي�ن واملثقفني .الفن ��ان عليوي قال
عن معر�ض ��ه -:مازلت ا�ؤم ��ن ان الفن يجب
ان يحقق عن�صر امل�شاركة ال اال�ستعالء على
امل�شاه ��د يف ا�سا�سيات العالق ��ات اجلمالية
والوجدانية والفكرية يف العمل الفني .وان
ال�صراع االفرتا�ضي له انعكا�سات ارتدادية
عل ��ى ا�سته�ل�اك املعرو� ��ض يف التخب ��ط
والهرولة وراء �شيء مفقود حتى �صار الكل
ميتلك احل ��ق يف تف�سري مايراه يف احلداثة

الطقس

الأم ��ر �أن ��ه بع ��د م�ض ��ي �سب ��ع �ساع ��ات على
انته ��اء مرا�سيم الدفن عاد عام ��ل البناء �سونارتو
�إىل البي ��ت .ويقول �إنه عل ��م مبوته من زمالئه يف
العم ��ل .و�أ�ض ��اف انه ،قب ��ل ثالثة �أ�شه ��ر اقرت�ض
مبلغ ��ا م ��ن املال م ��ن رج ��ل يدع ��ى وارمي واعطاه
الدراج ��ة الناري ��ة كرهين ��ة ،ويبدو �أنه ه ��و الذي
تويف يف احلادث.
وجت ��در الإ�شارة �إىل �أنه يف �شهر حزيران املا�ضي
عاد رجل يف اليابان �إىل بيته بعد م�ضي �سنة على
ح ��رق جثته بعد �أن تعرفت عليها زوجته و�أقاربه.
وق ��د رف�ض ��ت ال�شرط ��ة الياباني ��ة ك�ش ��ف �أين كان
الرجل مدة �سنة وما كان يعمل خاللها.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

احالم اليقظة
و�ساعات النوم !!
لأنني مواطن ب�سيط دائما ما
�أحاول �أن �أطرح الأ�سئلة� ،أحيانا
�أجد �إجابات �شافية ،و�أحيان
كثرية �أواجه بال�سخرية �أو
ال�صمت ،كنت قد �س�ألت بع�ض
الأ�صدقاء عندما مت �إطالق
الر�صا�ص احلي على املتظاهرين،
هل يعلم ال�سيد رئي�س الوزراء
بالأمر ،وهل كانت لديه فكرة عن
حجم اخل�سائر بالأرواح؟ وهل
ذهب �إىل النوم يف ذلك اليوم
االول الذي قتل فيه اكرث من 20
�شابنا ذنبهم الوحيد �أنهم قالوا
ال للف�ساد و�سرقة ثروات البالد،
وطالبوا بحقهم يف حياة كرمية؟
ولأنني �أحيانا �أخلط اجلد بالهزل
فقد �س�ألت �أحد الزمالء :ترى هل
تناول رئي�س الوزراء الع�شاء؟
ماذا كان يفعل يف تلك اللحظات؟
هل �شاهد التلفزيون؟ �أي نوع
من القنوات الف�ضائية �أثار
اهتمامه؟ هل �س�أل م�ست�شاريه
عن خرب حرق قناة دجلة،
و�ضرب قناة الفرات ب�صاروخ،
وتك�سري �أجهزة قناة �أن �آر تي،
وتهديد العاملني يف الف�ضائيات
بالقتل �إن جتر�ؤا وعر�ضوا
م�شاهد التظاهرات؟ هل كان
قادرا على �أن ي�شرب ال�شاي او
القهوة ؟ هل كان ي�ضايقه �أكرث �أن
تعر�ض الف�ضائيات م�شهد قن�ص
ال�شباب؟ ماذا فعل بعد �أن تلقى
نب�أ اختطافات عدد من النا�شطني
املدنيني؟ هل عرف كيف عا�شت
عائلتا ميثم احللو وعقيل
التميمي؟ وكيف مر الليل على
�أمهات ال�شباب الذين قتلوا بدم
بارد؟ هل قر�أ كتابا قبل �أن ينام؟
وماذا كان هذا الكتاب؟ رواية
من روايات الرعب؟ �أم ف�صال من
ف�صول الأمري ملكيافيللي؟ هل
�س�أل �ضباط مكتبه عن عدد القتلى
وامل�صابني؟ وعدد الذين اكتظت
بهم ال�سجون؟ وعدد الذين
غيّبوا ب�أوامر من خارج الدولة
؟ كل هذه الأ�سئلة كنت �أ�س�ألها
دون جواب ،حتى قر�أت التقرير
الذي ن�شرته �صحيفة ال�شرق
الأو�سط وكان بعنوان "تفاهم
بني احلكومة واملحتجني"
وتوقفت عند فقرة وجدت فيها
كل الإجابات على �أ�سئلتي ،حيث
قال رئي�س الوزراء لعدد من
ال�صحفيني �إنه" :ينام يف ال�ساعة
التا�سعة م�ساء ،لكن املظاهرات
غريت قواعد نومي".
�إذن تغريت قواعد النوم
كي متار�س القوات الأمنية
ا�ستخدام ًا جمنون ًا للقوة املفرطة
من �أجل �إجها�ض �أي عمل
احتجاجي يف امل�ستقبل ،وجاء
القرار بتغييب عدد من النا�شطني
وحملة اعتقال املتظاهرين
والتنكيل بهم ،ور�سائل اخلوف
والرتهيب لو�سائل الإعالم،
بق�صد �إعادة توجيه الر�سالة
�إىل العراقيني ،ب�أن من يف ّكر
يف تغيري قواعد نوم امل�س�ؤول،
�سيلقى �أ�شد �صور العقاب ،ورمبا
القتل بر�صا�ص حي� ،أو التغييب،
وما حدث مع ميثم احللو ورفاقه
يحدث مثله مع �آخرين باملئات،
ب�أ�ساليب �أ�شد وط�أة وق�سوة..
يكتب فرويد يف كتابه ال�شهري
تف�سري الأحالم �أن النوم لي�س
�سوى ا�ستمرار حلياة اليقظة،
و�أن احللم فكرة ترتجم �إىل
�صور ،ولهذا اعتقد �أن ما يقوله
بع�ض امل�س�ؤولني من �أن هناك
مند�سني بني القوات الأمنية،
ّ
يجعلنا ن�ؤمن ب�أن البع�ض م�صر
على حتويل الأحالم �إىل حقائق .

نداءات عبثية يف معر�ض ت�شكيلي
لت�ضي ��ع متع ��ة امل�شاه ��دة ه ��ذا ال�ضجي ��ج
و�ضياع الطريق ،ولرمب ��ا كان لعلي عليوي
ج ��زء من ه ��ذا ال�ضجي ��ج لكنن ��ي ال احب ان
ا�ستن�س ��خ الآخري ��ن .او الت�أث ��ر مب ��ا اراه
م ��ن ا�ساليب بالغ ��ة االختزال حت ��ى ا�ضحى
الف ��ن الت�شكيلي له �شفرة اليف ��ك رموزها اال
العارف ��ون .وال�ش ��ك اين حقق ��ت ذات ��ي حني
اجد اال�ستجابة ال�سريعة والدائمة للم�شاهد
م ��ن خالل جمال ال�ش ��كل يف اعمايل او حني
ميعن النظر ويغورعميقا ليظهر جمال اكرب
يف قوة العمل املن�سج ��م بتكوينه االن�شائي
ومو�ضوعه اجلاد) .وقال د .علي عويد عن
املعر� ��ض :ي�سعدين ان افتتح ه ��ذه االعمال
للفن ��ان علي ��وي .وه ��ي حتاك ��ي الطبيع ��ة
با�سلوب جميل وال ��وان معربة .كما ت�ضمن

اعم ��اال اخ ��رى �سريالي ��ة حتاك ��ي االن�س ��ان
والطبيعة بطريقة ملغزة .ا�ضافة اىل بع�ض
اللوح ��ات للبورتري ��ت .وه ��و معر�ض جيد
بكل طروحاته والوانه الزاهية.
وقالت الفنانة مليعة اجلواري (اعمال جميلة
وجريئة �ضمها معر� ��ض عليوي ،وا�ستخدم
فيه ��ا تقني ��ات عدي ��دة وجدي ��دة وظفه ��ا يف
مو�ضوع ��ات خمتلف ��ة .منه ��ا ع ��ن الطبيع ��ة
والبورتري ��ت وال�سريالي ��ة وبتقني ��ة عالية
يح�س ��د عليها ،ويح ��ق له الفخ ��ر واالعتزاز
به ��ذه االعمال التي ت�ضيف للف ��ن الت�شكيلي
العراقي مل�سة جدي ��دة) .يف حني قال الفنان
�سامي الربيع ��ي (متاما كم ��ا �سمى املعر�ض
ن ��داءات عبثية كانت هن ��اك مناظرعبثية يف
لوحات ��ه .ويق�ص ��د بها العفوي ��ة والتلقائية،

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (االثنني) �ستحافظ درج ��ات احلرارة على معدالتها مع رياح
خفيف ��ة ،و�سيك ��ون �صح ��وا اىل غائم جزئي ًا يف بغ ��داد ،مع ت�ساقط
امطار يف بع�ض املحافظات.

الفن ��ان ا�شتغله ��ا بطريق ��ة ال ت�ضي ��ف �شيئا
خ�صو�ص ��ا لوح ��ات الطبيع ��ة والبورتريت
).وق ��ال الناق ��د قا�س ��م الع ��زاوي -:عليوي
ميث ��ل عائل ��ة فني ��ة فه ��و ر�س ��ام وزوجت ��ه
وبنته اي�ضا .و�سبق لهم ان قدموا معر�ضا
م�شرتكا لكل العائل ��ة .اما يف هذا املعر�ض
فقد حاول حماكاة الطبيعة من عدة وجوه
كما يبدو يف لوحاته ،ا�ضافة اىل املقاربات
ال�سريالية ،وكنت امتنى ان تكون لوحاته
يف املعر� ��ض ملو�ضوع ��ة واح ��دة بدال من
ه ��ذا الت�شتت .على العم ��وم هناك جمالية
وا�ضحة حر� ��ص عليها عليوي .كما جنح
يف لفت االنتب ��اه يف االعمال ال�سريالية.
واجد هناك تط ��ورا يف هذه االعمال عن
ما قدمه �سابقا).
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