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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

حت�شيد على مواقع التوا�صل االجتماعي ال�ستئناف التظاهرات بعد � 10أيام

 50دعوى ق�ضائية تالحق رئي�س احلكومة
وف�صائل احل�شد ب�سبب التظاهرات
 بغداد /المدى
ي�ستع ��د نا�شط ��ون يف بغ ��داد
وعدد م ��ن املحافظ ��ات ال�ستئناف
االحتجاج ��ات يف اجلمع ��ة الت ��ي تلي زيارة
اربعينية االم ��ام احل�سني ،فيما اليزال �آالف
املتظاهري ��ن حمتجزين لال�سبوع الثالث من
بداية انطالق االحتجاجات.
باملقابل وع ��دت ال�سلطات الق�ضائية باطالق
�س ��راح جمي ��ع املتظاهرين غ�ي�ر املتورطني
باعم ��ال عن ��ف ،اال ان اج ��راءات التحقي ��ق
بطيئ ��ة جدا ،حي ��ث يعمل حمق ��ق واحد يف
بع�ض مراكز ال�شرطة على ملفات نحو 400
معتقل.
معظ ��م املتظاهري ��ن املعتقل�ي�ن ،بح�س ��ب
حقوقي�ي�ن ،هم م ��ن املراهق�ي�ن وحتديدا من

مواليد نهاية الت�سعينيات وبداية الـ،2000
الغالبية بينهم تعر�ضوا اىل التعذيب ،بينما
ب ��د�أ بع� ��ض ذوي املحتجزين برف ��ع دعاوى
�ضد احلكومة.
وتق ��ول نقاب ��ة املحام�ي�ن ان هن ��اك ع�شرات
الدع ��اوى حت ��ى الآن� ،ضد ف�صائ ��ل م�سلحة
وقيادات ع�سكرية كب�ي�رة ومن بينها رئي�س
ال ��وزراء ع ��ادل عبد امله ��دي ب�صفت ��ه القائد
الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة ،فيم ��ا اك ��دت ان
عمليات االعتقال م�ستمرة حتى يوم ام�س.
واعلن ��ت احلكوم ��ة قب ��ل اي ��ام ع ��ن ت�شكيل
جلن ��ة حتقيق علي ��ا ملحا�سب ��ة املت�سببني يف
�أعمال العنف التي حلقت باملتظاهرين �أثناء
االحتجاجات الأخرية.
و�أ�صدر مكت ��ب عبد امله ��دي ال�سبت املا�ضي
بيان ��ا ج ��اء في ��ه �أن ��ه "ا�ستجاب ��ة خلطب ��ة

املرجعية الديني ��ة العليا ليوم �أم�س اجلمعة
وا�ستكم ��اال للتحقيق ��ات اجلاري ��ة ،قام ��ت
احلكوم ��ة بت�شكي ��ل جلن ��ة حتقيقي ��ة علي ��ا
ت�ض ��م الوزارات املخت�صة والأجهزة الأمنية
وممثلني عن جمل�س الق�ضاء الأعلى وجمل�س
النواب ومفو�ضية حقوق االن�سان".
و�أ�ضاف �أن هذه اللجنة �ستعمل على "�إحالة
املت�سبب�ي�ن �إىل الق�ض ��اء لينال ��وا جزاءه ��م
العادل ،ومالحقتهم واعتقالهم وتقدميهم �إىل
العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
وكان املرج ��ع ال�شيع ��ي الأعل ��ى عل ��ي
ال�سي�ست ��اين ،ق ��د ح ّم ��ل احلكوم ��ة العراقية
"م�س�ؤولية مقتل الع�شرات من املحتجني يف
الب�ل�اد ،داعيا ال�سلط ��ات �إىل حتديد عنا�صر
الأمن "غري املن�ضبطة".
وق ��ال ممث ��ل لل�سي�ست ��اين خ�ل�ال خطب ��ة

اجلمعة االخ�ي�رة يف كرب�ل�اء �إن "املرجعية
الديني ��ة تطال ��ب بق ��وة احلكوم ��ة واجلهاز
الق�ضائي ب�إجراء حتقيق يت�سم بامل�صداقية،
ث ��م الك�شف �أم ��ام الر�أي العام ع ��ن العنا�صر
الت ��ي �أم ��رت �أو با�ش ��رت ب�إط�ل�اق النار على
املتظاهرين".
ويف غ�ضون ذلك انتقدت �صفحة على مواقع
التوا�صل االجتماعي مقربة من زعيم التيار
ال�ص ��دري ،مقت ��دى ال�صدر ،اع�ض ��اء اللجنة
احلكومي ��ة والت ��ي ت�ض ��م  9جه ��ات وزارية
وحقوقي ��ة برئا�س ��ة وزي ��ر التخطيط نوري
الدليمي.
وقال �صالح حممد العراقي على "في�سبوك":
جل اَّ
"ح ِ ّقق ��وا م ��ع اجل�ل�اد ..فا َ
�َّل�د ال يك ��ون
م ِ ّق َقا".
حُ َ
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ً
نواب :ا�ستبدال  10وزراء والدرجات اخلا�صة وتثبيت � 70سفرياً
قريبا

الربملان يطلب من رئي�س الوزراء احل�ضور
لتو�ضيح �أ�سباب تغيري ن�صف حكومته
 بغداد /المدى
ك�شف حتال ��ف �سائرون
املدع ��وم م ��ن زعي ��م
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ان
التغيريات الوزارية املحتملة ــ يف
جمملها ــ �ستطال ع�شرة وزراء يف
حكومة عادل عبد املهدي اي �أن ما
يق ��ارب ن�ص ��ف ال ��وزراء مهددون
باال�ستبدال.
واو�ض ��ح التحال ��ف �أن قائم ��ة
التغي�ي�رات االوىل تت�ضم ��ن
ا�ستب ��دال وزراء ال�صناع ��ة
واالت�صاالت والهجرة واملهجرين
ف�ض�ل�ا ع ��ن وزي ��ري الرتبي ��ة
وال�صح ��ة الذي ��ن ن ��اال موافق ��ة
الربمل ��ان اخلمي� ��س ،ام ��ا الثاني ��ة
ف�ست�شمل  5وزارات جديدة.
وحال االنتهاء من ملف التغيريات
الوزاري ��ة �سي�شرع رئي�س جمل�س

ال ��وزراء بتق ��دمي قائم ��ة ثالث ��ة
تت�ضمن ا�سماء مر�شحيه للدرجات
اخلا�ص ��ة النه ��اء العم ��ل بالوكالة
قبل املواعيد املحددة.
يف االثناء و�صل ��ت قائمة با�سماء
� 70سف�ي�را �إىل رئا�س ��ة جمل� ��س
النواب من قبل احلكومة لتلتحق
بالقوائ ��م الثالث ��ة .ويتطل ��ع عبد
امله ��دي من وراء ه ��ذه التغيريات
�إىل تهدئ ��ة موج ��ة االحتجاج ��ات
ال�شعبي ��ة التي قوبل ��ت بعنف من
قبل االجهزة االمنية.
وق ��ال النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة حتال ��ف
�سائ ��رون ب ��در الزي ��ادي يف
ات�ص ��ال هاتف ��ي م ��ع (امل ��دى) �إن
"رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء عادل
عبد امله ��دي ار�س ��ل كتاب ��ا جديدا
لرئا�سة جمل� ��س النواب ي�ؤكد فيه
امل�ض ��ي بتغي�ي�ر وزراء ال�صناع ��ة
والهجرة واملهجرين واالت�صاالت

وعر�ضه ��م للت�صوي ��ت يف جل�س ��ة
الربملان القادمة".
وكان جمل� ��س الن ��واب يف جل�سة
اخلمي� ��س املا�ض ��ي قد م ��رر جزءا
م ��ن التعدي�ل�ات الوزاري ��ة الت ��ي
اقرتحه ��ا رئي�س جمل� ��س الوزراء
عادل عبد امله ��دي والتي ت�ضمنت
اج ��راء تعدي ��ل وزاري ي�شم ��ل
خم� ��س حقائ ��ب وزاري ��ة وه ��ي
كل م ��ن (ال�صناع ��ة والهج ��رة
واملهجرين واالت�صاالت والرتبية
وال�صحة).
وان�سحبت غالبية الكتل الربملانية
لك�س ��ر الن�ص ��اب القان ��وين بعدما
�صوت ��ت عل ��ى مر�شح ��ة وزارة
الرتبي ��ة (�سه ��ا خلي ��ل ح�س�ي�ن)،
ومر�ش ��ح وزارة ال�صح ��ة (جعف ��ر
�صادق عالوي).
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توجه
مفو�ضية حقوق الإن�سان ّ
�أول طعن بعمل جلنة التحقيق
يف قتل املتظاهرين
بغداد /املدى
ك�ش ��ف م�ص ��در من مفو�ضي ��ة حقوق
الإن�سان ،عن خماوف املفو�ضية من
"توريطها" يف جلنة ت�ضم اجلهات املتورطة
بقتل املتظاهرين.
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در ،لـ(�سبوتني ��ك)� ،أن دع ��وة
املفو�ضي ��ة للجنة التحقي ��ق احلكومية ،جاءت
�شفهي ��ة ،دون كت ��اب ر�سم ��ي ،ودون �إط�ل�اع
جمل�س املفو�ضني عليها.
و�أ�ض ��اف ،حت ��ى �أن اختي ��ار ممث ��ل املفو�ضية
جرى دون �أن مير القرار من جمل�س املفو�ضية
كما هي الآلية داخل املجل�س.
و�أع ��رب امل�صدر ،عن خماوف مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان ،من توريطها يف جلن ��ة لن ت�ستطيع
�أن تق ��دم �شيئا ،معل ًال :لأن اجلهات الأمنية هي
ذاتها امل�س�ؤولة عن ما جرى �إما ب�شكل مبا�شر،
�أو بتق�صري.
وي ��رى امل�صدر� ،أنه كان من املفرت�ض �أن تكون
اللجنة م ��ن جهات حماي ��دة ،ولي�ست حكومية
رقابية ،وق�ضائية.
وعق ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صالح ،يف
ق�ص ��ر ال�سالم ببغداد ،ام� ��س االثنني ،اجتماعا
�ض ��م كال م ��ن رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل

عبد امله ��دي ،ورئي� ��س جمل�س الن ��واب حممد
احللبو�س ��ي ،ورئي�س جمل� ��س الق�ضاء الأعلى
فائق زيدان.
وق ��ال مكت ��ب �صال ��ح يف بي ��ان �إن "االجتم ��اع
خل� ��ص يف جان � ٍ�ب �أ�سا� � ٍ�س من ��ه �إىل وج ��وب
التحقي ��ق الدقي ��ق والأم�ي�ن والعاج ��ل عل ��ى
احلقائ ��ق بق�ضايا العن ��ف واال�ستخدام املفرط
للق ��وة واالعت ��داء عل ��ى القن ��وات الإعالمي ��ة،
والت�أكي ��د عل ��ى ان يكون عمل جلن ��ة التحقيق
مهني� � ًا وم�ستق�ل ً�ا ،ومن ��ع �أية حماول ��ة للت�أثري
على �سري التحقيقات �أو حجب املعلومات التي
حتت ��اج �إليها اللجنة من �أج ��ل ان�سيابية عملها
بكل حياد واطمئن ��ان واحرتام للحقيقة ،ومبا
مين ��ع تك ��رار مثل ه ��ذه احل ��وادث واجلرائم،
و�أي�ض� � ًا مب ��ا ين�ص ��ف ال�ضحايا ويع ��زز حرية
املواط ��ن وحق ��ه بالتظاه ��ر ال�سلم ��ي ويحفظ
كحام
للأجه ��زة الأمني ��ة مكانته ��ا واعتباره ��ا ٍ
للمواطن�ي�ن وحقوقه ��م ،وي�ص ��ون دميقراطية
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي للدول ��ة العراقي ��ة ويحفظ
�س�ل�ام و�أم ��ن البل ��د ،و�إط�ل�اق �س ��راح جمي ��ع
املعتقل�ي�ن م ��ن املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن ف ��ور ًا
وم ��ن �سواهم ممن اعتقل ��وا بدواعي وظروف
التظاهرات".
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بغداديون يبد�أون �إحياء مرا�سيم زيارة االمام احل�سني (عليه ال�سالم)  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

علي عدنان ي�ؤكد �ضرورة خطف نقاط
موقعة بنوم بنه

ا�ستطالع :مدنيو املو�صل ي�ؤيدون �إعدام عنا�صر داع�ش
وعوائل التنظيم مع خيار ال�سجن الطويل
ترجمة  /حامد �أحمد
مع توا�ص ��ل ال�ضربات
الرتكي ��ة عل ��ى �شمايل
�سوري ��ا تتزاي ��د املخ ��اوف م ��ن
احتمالي ��ة هروب م�سلحي داع�ش
املحتجزي ��ن يف �سج ��ون م�ؤقت ��ة
هن ��اك .وبينم ��ا يرك ��ز املراقبون
اهتمامه ��م جت ��اه �سوري ��ا ،ف ��ان
م�ص�ي�ر امل�سلح�ي�ن يف العراق قد
يكون امرا �أكرث اهمية.
يف الواق ��ع ان كث�ي�را م ��ن اف ��راد
داع� ��ش املتواجدي ��ن وراء
الق�ضبان حاليا هم من العراقيني،
وان �سيا�س ��ة احلكوم ��ة العراقية
جتاههم �سيكون لها ت�أثري مبا�شر
على �سلوك تنظيم داع�ش ودعمه
بني ال�س ��كان املحليني وبالنتيجة

ا�ستق ��رار البل ��د عل ��ى امل ��دى
الطويل.
والج ��ل تقيي ��م ر�أي النا� ��س
ح ��ول كيفي ��ة معامل ��ة احلكوم ��ة
لل�سجن ��اء اج ��رت جمل ��ة (ف ��ورن
بولي�س ��ي) االمريكي ��ة ا�ستطالعا
لـ � 400شخ�ص مدين من املو�صل
غالبيته ��م م ��ن الذي ��ن تعر�ض ��وا
النته ��اكات تنظي ��م داع�ش وكذلك
� 200شخ� ��ص �آخ ��ر يعي�شون يف
خميمات خارج املدينة من عوائل
م�سلحي التنظيم.
كال الفئت�ي�ن م ��ن املدني�ي�ن م ��ن
املو�ص ��ل وعوائل تنظي ��م داع�ش
اتفق ��وا عل ��ى �أن قي ��ادة التنظي ��م
وامل�سلح�ي�ن يج ��ب ان تت ��م
مقا�ضاته ��م .كم ��ا ان كال الفئت�ي�ن
يعتربون انف�سه ��م بانهم �ضحايا

ق ��ادة تنظيم داع�ش رغم اال�سباب
املختلفة لهذا الر�أي.
لك ��ن مدني ��ي املو�ص ��ل الق ��وا
بالالئم ��ة عل ��ى عوائ ��ل التنظي ��م
ازاء معاملته ��م ال�سيئة للمدنيني.
يف ح�ي�ن الق ��ت عوائ ��ل داع� ��ش
بالالئم ��ة على الق ��ادة ل�سيا�ستهم
الفا�شل ��ة الت ��ي ادت اىل هزمي ��ة
التنظيم .
اح ��د اف ��راد تنظيم داع� ��ش الذي
التق ��ت ب ��ه ف ��ورن بولي�س ��ي قال
"قي ��ادة التنظي ��م وعدتنا بن�صر
وجن ��ة ،ولك ��ن م ��ا �شهدن ��اه بعيد
كل البع ��د ع ��ن احلقيق ��ة الت ��ي
اكت�شفناها يف التنظيم ".
ال�س� ��ؤال الآخ ��ر ح ��ول كيفي ��ة
معامل ��ة املتعاون�ي�ن م ��ع التنظيم
م ��ن غ�ي�ر امل�سلح�ي�ن ك�أن يك ��ون

حار�س ��ا �أو �شخ�ص ��ا اداري ��ا� ،إذ
كان هن ��اك تباين يف ال ��ر�أي بهذا
اخل�صو� ��ص .كان ر�أي املدني�ي�ن
م ��ن اه ��ايل املو�ص ��ل ه ��و ان تتم
معاملته ��م كعنا�ص ��ر م ��ن اف ��راد
التنظي ��م وي�ستحق ��ون العق ��اب،
يف ح�ي�ن كان ر�أي اف ��راد عوائ ��ل
التنظيم ان يك ��ون التعامل معهم
ب�أكرث ليونة وت�ساهل .
وق ��ال اح ��د اه ��ايل املو�ص ��ل من
املدني�ي�ن "مل ��اذا علين ��ا ان نف ��رق
ب�ي�ن م ��ن حم ��ل ال�س�ل�اح ليقتلن ��ا
وبني م ��ن مل يحمل ال�سالح؟ كلهم
�س ��واء .حتى ان ذلك كان وا�ضحا
بع ��د انته ��اء املعركة عندم ��ا بقوا
ي�صفونا باننا ناكثي عهد ".
فيم ��ا كان اخل�ل�اف يف ال ��ر�أي
وا�ض ��ح فيم ��ا يتعل ��ق مب�سلح ��ي

داع� ��ش م ��ن االجان ��ب او م ��ن
العراقي�ي�ن .عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال
قليل من النا� ��س من افراد عوائل
داع� ��ش ف�ضل عقوبة االعدام على
امل�سلحني العراقي�ي�ن من داع�ش،
يف حني ن�سبة  %11منهم اعتقدوا
ب ��ان امل�سل ��ح االجنب ��ي ي�ستح ��ق
هذه العقوب ��ة .ولكنهم مالوا اىل
تف�ضي ��ل حزمة م ��ن عقوبات اقل
ق�س ��وة ،حيث اجت ��ه اكرثهم اىل
عقوبات �سج ��ن متو�سطة من 16
اىل � 40سنة .ولكن على النقي�ض
م ��ن ذل ��ك ف ��ان  %90م ��ن املدنيني
املو�صلي�ي�ن ر�أوا ب ��ان م�سلح ��ي
داع�ش ي�ستحقون عقوبة االعدام،
م ��ع ن�سبة �أقل ارادوا اتخاذ نف�س
العقوبة �ض ��د امل�سلحني االجانب
من التنظيم .

بغداد  /املدى
�أك ��د مداف ��ع منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
علي عدن ��ان املح�ت�رف يف �صف ��وف فانكوفر
وايتكاب� ��س الكندي على �ض ��رورة خطف النقاط الثالثة
من املنتخب الكمبودي لكرة القدم يف املواجهة املنتظرة
الت ��ي �ستجري يف ال�ساعة الثاني ��ة والن�صف ظهر اليوم
الثالث ��اء بتوقي ��ت بغداد عل ��ى ملعب �أوملبي ��ك �ستاديوم
بالعا�صمة بنوم بنه �ضمن اجلولة الرابعة من مناف�سات
املجموع ��ة الثالث ��ة بالت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة
امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ�س العامل لكرة الق ��دم  2022بقطر
وك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم  2023بال�صني .
وق ��ال عدن ��ان يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي للمب ��اراة ال ��ذي
عقد �أم� ��س االثنني بالعا�صمة الكمبودي ��ة بنوم بنه �إن
معنويات جمي ��ع الالعبني يف املنتخ ��ب الوطني لكرة
الق ��دم عالي ��ة جد ًا للظف ��ر يف حتقيق فوز ث ��ان لنا على
ملع ��ب �أوملبيك �ستادي ��وم رغم �أن �أر�ضيت ��ه ال�صناعية
التي مل نتعود عليها رمبا �ست�شكل لنا بع�ض ال�صعوبة
خالل ال�شوطني الأول والثاين من املباراة .
و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذه املب ��اراة �ستكون يف غاي ��ة الأهمية

لن ��ا لكونن ��ا �سنزيد من غل ��ة النقاط للتق ��دم اىل الأمام
واملناف�س ��ة بقوة عل ��ى �صدارة املجموع ��ة الثالثة التي
نحتل فيه ��ا مركز الو�صافة بر�صي ��د �أربع نقاط بفارق
نقطت�ي�ن عن املنتخ ��ب الإي ��راين لكرة الق ��دم املت�صدر
بانته ��اء اجلول ��ة الثالث ��ة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب للدور
الثاين من الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة .
وتاب ��ع �إن اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة العراقي ��ة ترتق ��ب
م ��ن �أ�سود الرافدي ��ن �أن يزفوا اليه ��ا فرحة جديدة من
كمبودي ��ا ،هذه املباراة من �أج ��ل ت�أكيد علو كعب الكرة
العراقي ��ة مقارن ��ة يف مثيالته ��ا على �صعي ��د اخلارطة
القارية وا�ستحقاقه ��ا �أن يكون منتخبها الأول مناف�سا
بقوة على نيل بطاقة الت�أهل اىل مونديال  2022بقطر
وكذلك التواجد مرة �أخرى يف الن�سخة الثامنة ع�شرة
من بطولة ك�أ�س الأمم الآ�سيوية لكرة القدم بال�صني .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن املداف ��ع عل ��ي عدن ��ان �سجل هدف
الفوز الث ��اين ملنتخبنا الوطني لك ��رة القدم يف مرمى
منتخ ��ب هونغ كونغ لك ��رة القدم يف الدقيق ��ة الثامنة
وال�سبع�ي�ن م ��ن املب ��اراة الت ��ي ج ��رت ي ��وم اخلمي�س
املا�ضي على ملعب جذع النخلة باملدينة الريا�ضية يف
حمافظة الب�صرة .
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من��ذ اع�لان رحيل��ه تلقت امل��دى وعائل��ة الفقي��د والنقاب��ة الوطنية لل�ص��حفيني ر�س��ائل العزاء واالت�ص��االت
التليفونية من رفاقه وزمالئه والقيادات ال�سيا�سية وال�شخ�صيات الوطنية وقادة املنظمات والنقابات .و�أقيمت
جمال�س العزاء يف مدينة احللة واربيل وبغداد ،ح�ض��رها جمهور من حمبي عدنان ح�س�ين للتعبري عن املوا�س��اة
وو�ض��وح حتى اللحظة االخرية ق�ض��ايا
و�ص��حفي وقامة مهنية وطنية بارزة ،ظل يتابع بجر�أة
كاتب
بخ�س��ارة
ٍ
ٍ
ٍ
وطنه وجمتمعه امللحة التي طاوعته �أ�صابعه للكتابة عنها على اللوحة االلكرتونية وهو على فرا�ش املر�ض.

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.

ال عر�س واويّة!..
حتى "عر�س واويّة" ال ينفع �ضربه مث ًال يف ما ح�صل من اجتماع ماراثوين
يف الق�ص ��ر الرئا�سي ببغداد اال�سبوع املا�ضي .عر�س الواويّة ،برغم �ضجّ ته
الوا�سعة و�صخبه العايل ،مُنتج يف الغالب� ،أما اجتماع الق�صر فلم يثمر عن
�ش ��يء عدا "البح�ص" ،بالتعب�ي�ر ال�شامي ،فلم تك ��ن "الثمرة"غري كالم مُعاد
و ُمك ��رر ع�شرات املرات يف اجتماع ��ات من هذا النوع وغريه ،ومعظم الكالم
كان هذه املرة �أي�ض ًا بال�صياغات نف�سها تقريب ًا ،وهذا �أمر مفهوم ،فاملجتمعون
مل يعد لديهم من جديد يقولونه ويفعلونه بعد خم�س ع�شرة �سنة من تو ّليهم
مقاليد الأمور يف البالد ،وبع�ضهم م�س�ؤول م�س�ؤولية مبا�شرة عن ذلك.
املجتمع ��ون يف معظمه ��م م ��ن �ص ّن ��اع التجرب ��ة الفا�شلة هذه وم ��ن منتجي
امل�شكل ��ة املتوا�صلة واملتفاقمة ذاتها ،واملنط ��ق يقول �إنهم لن يكونوا �ص ّناع ًا
للنجاح واحل ّل �إال ب�شروط خمتلفة وظروف �أخرى.
عقد اجتماع "وطني ت�ش ��اوري" لتحديد "ر�ؤية وطنية تلبّي وتع ّزز م�ساعي
النهو� ��ض بواقع الع ��راق" ،على وفق ما جاء يف الإع�ل�ان عنه ،كان ومل يزل
و�سيبق ��ى �أم ��ر ًا مطلوب ًا ب�إحل ��اح ن�سب� � ًة اىل احلاجة املا�سّ ��ة �إليه يف ظروف
الع ��راق الكائن ��ة التي كانت والتي �ستك ��ونّ ،
لكن اجتم ��اع اال�سبوع املا�ضي
ً
ً
مل يك ��ن كذل ��ك �أب ��د ًا ،والدليل �أنن ��ا مل ن�سمع �شيئ� �ا جدي ��دا و�أن االجتماع مل
ير�س ��م ب�ؤرة �ضوء جديدة يف نهاية النفق ،فم ��ا كان هناك غري الكالم املنمّق
املت ��داول يف كل اجتماع ولقاء من هذا النوع ،والواقع �إنه مل تكن لالجتماع
م ��ن نتيجة غري الأكل وال�شرب وتبادل ال ��كالم ال�شبيه ب�سوالف املقاهي ،من
دون ا�ستبعاد عقد �صفقات �سيا�سية ومالية.
ليك ��ون االجتم ��اع منتج� � ًا �أو مثم ��ر ًا كان يلزمه ،يف م ��ا يلزمه� ،إع ��داد ورقة
تت�ضم ��ن ج ��دول �أعم ��ال وخارط ��ة طريق تتح� �دّد فيهم ��ا طبيع ��ة امل�شكلة �أو
امل�ش ��اكل املراد بحثها ،وامل�س ��ار املقرتح لهذا البحث مب ��ا يف�ضي اىل اقرتاح
احللول وتعيني االلتزامات ثم �سبل الوفاء بها على وفق جدول زمني حمدد،
و�إعالن ذلك كله للر�أي العام.
االجتم ��اع انعق ��د وانته ��ى ومل يع ��رف ال�شعب العراق ��ي ما ال ��ذي �سيح�صل
بالتحدي ��د على �صعيد مواجهة اخلطر املتج� �دّد لتنظيم داع�ش الإرهابي وما
ال ��ذي �سيكون عل ��ى �صعيد مكافحة اخلط ��ر املتمدد للف�س ��اد الإداري واملايل
وعلى �صعيد معاجلة نظام اخلدمات العامة املنهار وعلى �صعيد ح ّل م�شاكل
االقت�صاد الوطني ،وعلى �صعي ��د الأزمة ال�سيا�سية وبخا�صة �أزمة ا�ستكمال
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،وعل ��ى �صعيد ت�شري ��ع القوانني املتوجّ ��ب �س ّنها بح�سب
تعه ��دات جمل� ��س الن ��واب واحلكوم ��ة احلاليني وم ��ا �سبقهما م ��ن حكومات
وجمال�س.
مل ن�سم ��ع �أي�ض� � ًا �أي تعهد ب� �� ّأن جمل�س النواب احلايل ال ��ذي �أثبت حتى الآن
�أن ��ه �أف�ش ��ل جمل�س ،وهذا ما يرجع �سببه الأ�سا� ��س اىل �ضعف �إدارته الناجم
ع ��ن �ضعف رئا�سته� ،سيعمل بطريقة خمتلف ��ة وال يعود جمل�س تنابلة (يعقد
جل�ساته بعد الظهر ،وتهتم رئا�سته وجلانه بامل�صالح ال�شخ�صية وبال�سفرات
اخلارجية وباملناكفات وال�صراعات ال�شخ�صية واحلزبية �أكرث من االهتمام
ب�أحوال النا�س ومبا يتعينّ على جمل�س النواب �أن يفعله لتح�سينها)!.
م ��ا ك ّن ��ا يف حاج ��ة ال �إىل عر�س واو ّي ��ة وال �إىل ال عر�س واو ّي ��ة! حتى الذين
اجتمع ��وا م ��ا كانوا يف حاج ��ة اىل هذا لأنهم فق ��دوا هذه امل ��رة �أي�ض ًا املزيد
م ��ن ر�صيده ��م� ،إن كانوا يعدون �أنف�سهم من �أ�صح ��اب الأر�صدة (ال�شعبية ال
املالية) ،فاجتماعات كهذه لن تك�سبهم �أيّ احرتام ،ويكذب عليهم كذب ًا �شديد ًا
مَن يبلغهم بغري هذا!

�إن ا�س ��رة امل ��دى ورئي� ��س
حتريره ��ا وزم�ل�اء الفقي ��د يف
النقاب ��ة الوطني ��ة الت ��ي كان ل ��ه
ف�ض ��ل ت�أ�سي�سه ��ا ،يتقدم ��ون
بعمي ��ق االمتنان وبال ��غ التقدير
جلمي ��ع م ��ن ع�ب�ر ع ��ن موا�ساته
برحي ��ل عدن ��ان ح�س�ي�ن و�شارك
يف جمال�س ا�ستذكاره وعرب عن
ذل ��ك بر�سائل وبرقي ��ات التعزية
التليفوني ��ة.
واالت�ص ��االت
ويتمن ��ون للجمي ��ع ال�صح ��ة
والعم ��ر املدي ��د له ��م ولأ�سره ��م
وحمبيه ��م ،وان يجنبه ��م كل
مكروه وفقدان.
وال�شك ��ر والعرف ��ان لل�س ��ادة
الدكت ��ور بره ��م �صال ��ح رئي� ��س
اجلمهوري ��ة ،والرئي�س م�سعود
ب ��ارزاين وال�سيد عم ��ار احلكيم
رئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة وال�سي ��د
نيجرفان ب ��ارزاين رئي�س اقليم
كرد�ست ��ان وال�سي ��د م�س ��رور
بارزاين رئي� ��س حكومة االقليم
ونائب ��ه ال�سي ��د قب ��اد طالب ��اين
ووزير خارجية العراق الدكتور
حمم ��د عل ��ي احلكي ��م ورئي� ��س
املحكم ��ة االحتادي ��ة اال�ست ��اذ
مدح ��ت املحم ��ود ،ورئي� ��س
جمل�س الق�ض ��اء االعلى اال�ستاذ
فائ ��ق زي ��دان ورئي� ��س مكافحة
االرهاب اال�ست ��اذ طالب �شغاتي
وال�سف�ي�ر الدكت ��ور ح�س ��ن
اجلناب ��ي ،وال�سف�ي�رة ال�سي ��دة
�صفي ��ة ال�سهيل واال�ست ��اذة رند
الرحي ��م والأ�ست ��اذة هناء ادور.
ونخ� ��ص بالذك ��ر اال�ست ��اذ �سامل
الزمانان �سفري دولة الكويت..
وال�شك ��ر مو�ص ��و ٌل لق ��ادة
االحزاب واحلركات واملنظمات
املهني ��ة ،ال�سي ��د كو�س ��رت
ر�س ��ول النائ ��ب االول لالحت ��اد
الوطن ��ي الكرد�ستاين والدكتور
رائ ��د فهم ��ي �سكرت�ي�ر اللجن ��ة
املركزي ��ة للح ��زب ال�شيوع ��ي
العراق ��ي وال�سي ��د حمي ��د جميد
ال�سكرت�ي�ر ال�ساب ��ق للح ��زب

برهم �صالح

م�سعود بارزاين

عمار احلكيم

نيجريفان بارزاين

م�سرور بارزاين

قباد طالباين

حممد علي احليكم

مدحت املحمود

فائق زيدان

طالب �شغاتي

�صفية ال�سهيل
ح�سن اجلنابي
ووف ��د قي ��ادة احل ��زب ،وال�سي ��د الوطنية اال�ستاذ حممود عثمان.
فا�ض ��ل مرياين �سكرت�ي�ر املكتب وقيادة املجل� ��س العراقي لل�سلم
ال�سيا�س ��ي للح ��زب الدميقراطي والت�ضام ��ن واحت ��اد االدب ��اء
الكرد�ستاين ووفد قيادة احلزب والكت ��اب العراقي�ي�ن وال�سي ��د
ومنظم ��ة اربي ��ل وال�سيد عدنان نقيب املحامني العراقيني.
املفت ��ي رئي� ��س برمل ��ان اقلي ��م كما تتقدم املدى بال�شكر والتقدير
كرد�ستان اال�سب ��ق وال�شخ�صية لهيئ ��ات حتري ��ر طري ��ق ال�شعب

رند رحيم
وال�صب ��اح والزم ��ان والع ��امل
وال�شرق االو�سط وادارة قناتي
العراقية وال�شرقية وكل الزمالء
الذي ��ن كتبوا ع ��ن زميلهم عدنان
ح�سني.
ان عائل ��ة الفقيد و�أرملته ،هيفاء
جمي ��ل الداين ��ي وكرميت ��ه فرح

هناء ادور
وول ��ده عم ��ر ،وا�شق ��اءه نعمان
وطارق و�سامل وعلي و�شقيقاته
هن ��اء وحري ��ة وهيف ��اء وجنان
يتقدمون بال�شكر واالمتنان لكل
م ��ن وا�ساهم بح�ض ��ور مرا�سيم
الع ��زاء او بار�س ��ال برقي ��ات
التعزية واملوا�ساة..

�سامل الزمانان
ي�شيع جثمان الفقيد عدنان ح�سني
ال�ساعة احلادية ع�شرة وخم�س
ع�ش ��رة دقيقة من منزله يف لندن
"كري ��ن ف ��ورد ميدل�سيك� ��س"،
ليوارى يف مق�ب�رة "كرين فورد
ميدل�سيك� ��س" و�سيق ��ام جمل�س
العزاء يوم الأحد.

ً
نواب يتحدثون عن ا�ستبدال  10وزراء والدرجات اخلا�صة وتثبيت � 70سفرياً
قريبا

الربملان يطلب من رئي�س الوزراء احل�ضور لتو�ضيح �أ�سباب تغيري ن�صف حكومته
 بغداد/املدى
ك�ش ��ف حتال ��ف �س ��ائرون املدع ��وم م ��ن
زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�صدر ان
التغيريات الوزارية املحتملة ــ يف جمملها
ـ� �ـ �ستط ��ال ع�ش ��رة وزراء يف حكومة عادل
عبد املهدي اي �أن ما يقارب ن�صف الوزراء
مهددون باال�ستبدال.
واو�ض ��ح التحال ��ف �أن قائم ��ة التغي�ي�رات
االوىل تت�ضمن ا�ستب ��دال وزراء ال�صناعة
واالت�ص ��االت والهج ��رة واملهجرين ف�ضال
ع ��ن وزيري الرتبي ��ة وال�صح ��ة الذين ناال
موافق ��ة الربمل ��ان اخلمي� ��س ،ام ��ا الثاني ��ة
ف�ست�شمل  5وزارات جديدة.
وح ��ال االنته ��اء م ��ن مل ��ف التغي�ي�رات
الوزارية �سي�ش ��رع رئي�س جمل�س الوزراء
بتق ��دمي قائم ��ة ثالث ��ة تت�ضم ��ن ا�سم ��اء
مر�شحيه للدرجات اخلا�ص ��ة النهاء العمل
بالوكالة قبل املواعيد املحددة.
يف االثن ��اء و�صل ��ت قائم ��ة با�سم ��اء 70
�سفريا �إىل رئا�س ��ة جمل�س النواب من قبل
احلكومة لتلتحق بالقوائم الثالثة .ويتطلع
عبد امله ��دي من وراء ه ��ذه التغيريات �إىل
تهدئ ��ة موجة االحتجاج ��ات ال�شعبية التي
قوبلت بعنف من قبل االجهزة االمنية.
وقال النائب عن كتلة حتالف �سائرون بدر
الزي ��ادي يف ات�ص ��ال هاتف ��ي م ��ع (املدى)
�إن "رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
املهدي ار�سل كتاب ��ا جديدا لرئا�سة جمل�س
الن ��واب ي�ؤك ��د في ��ه عل ��ى امل�ض ��ي بتغي�ي�ر

وزراء ال�صناع ��ة والهج ��رة واملهجري ��ن
واالت�ص ��االت وعر�ضه ��م للت�صوي ��ت يف
جل�سة الربملان القادمة".
وكان جمل�س الن ��واب يف جل�سة اخلمي�س
املا�ض ��ي ق ��د م ��رر ج ��زءا م ��ن التعدي�ل�ات
الوزاري ��ة الت ��ي اقرتحه ��ا رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء عادل عبد امله ��دي والتي ت�ضمنت
اجراء تعديل وزاري ي�شمل خم�س حقائب
وزاري ��ة وهي كل م ��ن (ال�صناعة والهجرة
واملهجري ��ن واالت�ص ��االت والرتبي ��ة
وال�صح ��ة) .وان�سحب ��ت غالبي ��ة الكت ��ل
الربملانية لك�سر الن�ص ��اب القانوين بعدما

�صوتت عل ��ى مر�شحة وزارة الرتبية (�سها
خلي ��ل ح�س�ي�ن) ،ومر�ش ��ح وزارة ال�صح ��ة
(جعفر �صادق عالوي).
وبق ��ي من�صب وزي ��ر الرتبية �شاغ ��را منذ
ت�شكي ��ل احلكومة ب�سب ��ب جتاذبات الكتل،
فيم ��ا ق ��دم وزي ��ر ال�صح ��ة ع�ل�اء العل ��وان
ا�ستقالت ��ه مل ��ا و�صف ��ه ب�ضغوط عل ��ى عمله
ال�شه ��ر املا�ض ��ي .ويعل ��ق الزي ��ادي عل ��ى
م�شكل ��ة ك�س ��ر الن�ص ��اب القان ��وين قائ�ل�ا
�إن "اخل�ل�اف مل يك ��ن كب�ي�را ب�ي�ن الق ��وى
والكت ��ل الربملاني ��ة" ،مبين ��ا �أن "هن ��اك
كت�ل�ا حتفظت عل ��ى تغيري وزرائه ��ا �ضمن
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قائم ��ة التعديالت" .وي�ش�ي�ر ع�ضو حتالف
�سائ ��رون �إىل ان ��ه "بعد اجلل�س ��ة اجتمعت
الكت ��ل الربملاني ��ة واتفق ��ت عل ��ى ارج ��اء
الت�صوي ��ت على قائمة التعديالت الوزارية
االولية �إىل ما بعد الزيارة االربعينية".
وي�ضي ��ف النائب عن حمافظ ��ة الب�صرة ان
"الوجب ��ة الثاني ��ة �ستطرح بع ��د االنتهاء
من الوجب ��ة االوىل داخ ��ل جمل�س النواب
و�ستت�ضم ��ن اي�ضا خم� ��س حقائب وزارية
وبذل ��ك تك ��ون جمموع ��ة ال ��وزارات التي
�سيتم تغيريها ع�شر وزارات".
ومل يف�ص ��ح الزي ��ادي عن ال ��وزارات التي
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�سيطاله ��ا التغيري املرتقب ،واكتفى بالقول
ان رئي� ��س احلكوم ��ة ه ��و املخ ��ول به ��ذا
املو�ض ��وع .ويلف ��ت �إىل ان "التغي�ي�رات
ج ��اءت ب�سبب االحتجاجات و�ضغط الكتل
الربملاني ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن رغب ��ة ع ��ادل عب ��د
املهدي منذ ف�ت�رة باجراء تعديالت وزارية
عل ��ى حكومت ��ه" ،م�ش�ي�را �إىل ان "اجتماع
الرئا�س ��ات الث�ل�اث م ��ع الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
خول عبد املهدي بتنفيذ هذه التعديالت".
ويف الثالث من �شهر ت�شرين االول اجلاري
عقدت الرئا�سات الثالث اجتماع ًا يف ق�صر
ال�س�ل�ام بح�ض ��ور ق ��ادة الكت ��ل والأحزاب
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ال�سيا�سية واتفقت على جملة من القرارات
عل ��ى ر�أ�سه ��ا اق ��رار ع ��دد م ��ن القوان�ي�ن،
والت�أكي ��د على ت�شكيل كتلة وطنية برملانية
م�سان ��دة للإ�ص�ل�اح ودع ��م التغي�ي�رات
ال�ضرورية يف الت�شكيلة الوزارية لتحقيق
برنامج اال�صالح وتوفري اخلدمات.
ويتاب ��ع رئي� ��س كتل ��ة حتال ��ف �سائ ��رون
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة حديث ��ه بالق ��ول ان
"الوجبة الثالثة من التعديالت �ستت�ضمن
اي�ض ��ا الت�صوي ��ت عل ��ى ا�سم ��اء الدرجات
اخلا�صة ،فيما الوجب ��ة الرابعة واالخرية
�ستت�ضمن مترير قائم ��ة ال�سفراء ال�سبعني
التي ار�سل ��ت �إىل جمل�س الن ��واب من قبل
احلكومة خالل هذه الفرتة".
وي�ؤك ��د الزي ��ادي ان "جل�س ��ات اال�سب ��وع
االخ�ي�ر من هذا ال�شه ��ر �ست�شهد الت�صويت
عل ��ى الوجب ��ات االربع املقدمة م ��ن رئي�س
جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي".
ب ��دوره ،يعل ��ق رئي�س كتلة جتم ��ع العدالة
والوح ��دة املن�ضوي ��ة يف حتال ��ف الفت ��ح
عام ��ر الفائ ��ز عل ��ى التعدي�ل�ات الوزاري ��ة
قائ�ل�ا�" :سمعن ��ا م ��ن مقرب�ي�ن م ��ن رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء ان التغي�ي�رات الوزارية
�ستط ��ال ع�ش ��ر وزارات" ،الفت ��ا �إىل انه ��م
"موزع ��ون على قائمت�ي�ن كل واحدة منها
ت�ض ��م خم�س ��ة وزراء" .وي�ؤك ��د الفائز يف
ت�صريح لـ(امل ��دى) ان "ما و�صل حتى هذه
اللحظ ��ة �إىل جمل� ��س النواب ه ��ي القائمة
االوىل والت ��ي ت�ض ��م خم�س ��ة وزراء وه ��م
كل م ��ن االت�ص ��االت وال�صناع ��ة والهجرة
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واملهجري ��ن ف�ض�ل�ا ع ��ن مر�شح ��ي الرتبية
وال�صحة".
وينق ��ل النائ ��ب يف حتال ��ف الفت ��ح �أن
"هناك كالما داخل جمل�س النواب عن ان
قائمة التغي�ي�رات �ستط ��ال وزراء ال�شباب
والريا�ض ��ة والزراع ��ة وامل ��وارد املائي ��ة"،
منوه ��ا �إىل �أن "ه ��ذه ال ��وزارات متداول ��ة
يف اروقة جمل�س النواب لكن مل يت�سن لنا
الت�أكد بع ��د" .وي�ؤكد ع�ضو جلنة العالقات
اخلارجية يف جمل�س النواب �أن "احلكومة
�ستقدم يف جل�سة الربملان املقبلة مر�شحيها
للدرجات اخلا�صة لاللت ��زام باملدد املحددة
لنهائي ��ة عمله ��ا يف الراب ��ع والع�شرين من
�شهر ت�شرين االول اجلاري".
و�ص ��وت جمل� ��س الن ��واب يف �شه ��ر متوز
املا�ضي على مق�ت�رح قانون التعديل االول
لقان ��ون املوازن ��ة العامة االحتادي ��ة للعام
 2019لإتاحة الوقت الكايف امام احلكومة
الختي ��ار ا�شخا�ص كفوئني ومهنيني ل�شغل
املنا�صب القيادية العليا التي تدار بالوكالة
يف موع ��د اق�ص ��اه الراب ��ع والع�شرين من
�شهر ت�شرين االول اجلاري.
وي�ضيف النائب الفائز ان "جمل�س النواب
طال ��ب رئي� ��س احلكوم ��ة باحل�ض ��ور يف
جل�سته املقبلة لتو�ضيح اال�سباب التي ادت
�إىل تنفي ��ذ اجراء تغيري ه� ��ؤالء الوزراء"،
م�ؤك ��دا ان "عب ��د امله ��دي ح�ص ��ل عل ��ى
تخوي ��ل جديد من قادة الكت ��ل والرئا�سات
الثالث الج ��راء التغي�ي�رات الوزارية دون
تدخالت".
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سياسة

 50دعوى ق�ضائية تالحق رئي�س احلكومة
واجلي�ش وف�صائل احل�شد ب�سبب قمع التظاهرات

 بغداد /المدى
ي�س ��تعد نا�ش ��طون ف ��ي بغ ��داد
وع ��دد م ��ن المحافظات ال�س ��تئناف
االحتجاج ��ات في الجمعة التي تلي
زي ��ارة اربعيني ��ة االمام الح�س ��ين،
فيم ��ا الي ��زال �آالف المتظاهري ��ن
محتجزي ��ن لال�س ��بوع الثال ��ث م ��ن
بداية انطالق االحتجاجات.
بالمقابل وعدت ال�سلطات الق�ضائية
باطالق �س ��راح جميع المتظاهرين
غي ��ر المتورطين باعم ��ال عنف ،اال
ان اج ��راءات التحقيق بطيئة جدا،
حيث يعم ��ل محقق واحد في بع�ض
مراك ��ز ال�ش ��رطة عل ��ى ملف ��ات نحو
 400معتق ��ل .معظ ��م المتظاهري ��ن
المعتقلي ��ن ،بح�س ��ب حقوقيي ��ن،
ه ��م م ��ن المراهقي ��ن وتحدي ��دا من
موالي ��د نهاية الت�س ��عينيات وبداية
الـ ،2000الغالبية بينهم تعر�ض ��وا
ال ��ى التعذي ��ب ،بينم ��ا ب ��د�أ بع� ��ض
ذوي المحتجزين برفع دعاوى �ضد
الحكومة .وتق ��ول نقابة المحامين
ان هن ��اك ع�ش ��رات الدع ��اوى حتى
الآن� ،ض ��د ف�صائل م�سلحة وقيادات
ع�س ��كرية كبيرة وم ��ن بينها رئي�س
ال ��وزراء عادل عبد المهدي ب�ص ��فته
القائد العام للقوات الم�سلحة ،فيما
اكدت ان عمليات االعتقال م�ستمرة
حتى يوم ام�س.
واعلن ��ت الحكوم ��ة قب ��ل اي ��ام ع ��ن
ت�شكيل لجنة تحقيق عليا لمحا�سبة
المت�س ��ببين ف ��ي �أعم ��ال العن ��ف
الت ��ي لحق ��ت بالمتظاهري ��ن �أثن ��اء
االحتجاجات الأخيرة.
و�أ�ص ��در مكت ��ب عب ��د المه ��دي
ال�س ��بت الما�ض ��ي بيان ��ا ج ��اء في ��ه
�أن ��ه "ا�س ��تجابة لخطب ��ة المرجعية
الديني ��ة العليا ليوم �أم� ��س الجمعة
وا�س ��تكماال للتحقيق ��ات الجاري ��ة،
قام ��ت الحكوم ��ة بت�ش ��كيل لجن ��ة
تحقيقي ��ة علي ��ا ت�ض ��م ال ��وزارات
المخت�ص ��ة والأجه ��زة الأمني ��ة
وممثلين عن مجل�س الق�ضاء الأعلى
ومجل�س النواب ومفو�ضية حقوق
االن�سان".
و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذه اللجنة �س ��تعمل
على "�إحالة المت�سببين �إلى الق�ضاء
لينالوا جزاءهم العادل ،ومالحقتهم
واعتقاله ��م وتقديمه ��م �إل ��ى العدالة
مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".

قوات مكافحة
ال�شغب تفرق
متظاهري �ساحة
التحرير..
عد�سة :حممود
ر�ؤوف
وكان المرجع ال�ش ��يعي الأعلى علي
ال�سي�س ��تاني ،ق ��د ح ّم ��ل الحكوم ��ة
العراقية "م�س�ؤولية مقتل الع�شرات
م ��ن المحتجي ��ن ف ��ي الب�ل�اد ،داعيا
ال�سلطات �إلى تحديد عنا�صر الأمن
"غير المن�ضبطة".
وق ��ال ممث ��ل لل�سي�س ��تاني خ�ل�ال
خطبة الجمعة االخي ��رة في كربالء
�إن "المرجعي ��ة الديني ��ة تطال ��ب
بقوة الحكومة والجهاز الق�ض ��ائي
ب�إجراء تحقيق يت�سم بالم�صداقية،
ث ��م الك�ش ��ف �أمام ال ��ر�أي الع ��ام عن
العنا�ص ��ر الت ��ي �أم ��رت �أو با�ش ��رت
ب�إطالق النار على المتظاهرين".
وف ��ي غ�ض ��ون ذلك انتقدت �ص ��فحة
على مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
مقرب ��ة من زعي ��م التيار ال�ص ��دري،
مقت ��دى ال�ص ��در ،اع�ض ��اء اللجن ��ة
الحكومي ��ة والت ��ي ت�ض ��م  9جه ��ات
وزاري ��ة وحقوقي ��ة برئا�س ��ة وزير
التخطيط نوري الدليمي.
وقال �ص ��الح محم ��د العراق ��ي على
"في�س ��بوك"" :ح ِققوا مع الجالد..
فالجَ اَّلد ال يكون مُحَ ِق َقا".
�إح�صائيات ال�ضحايا
ا�س ��تنادا لنقاب ��ة المحامي ��ن ،ان
ع ��دد المتظاهري ��ن الذي ��ن مازال ��وا
محتجزي ��ن "اكث ��ر م ��ن � 6آالف

معتقل" ،اغلبهم في بغداد.
وقال عمار ال�ساعدي ،وهو متطوع
للدف ��اع ع ��ن المعتقلين في ات�ص ��ال
م ��ع (الم ��دى) ام� ��س ،ان "مجل� ��س
الق�ض ��اء االعلى وع ��د باالفراج عن
كل المتظاهري ��ن بع ��د �ض ��غط م ��ن
النقابة".
واك ��د ال�س ��اعدي ان "اج ��راءات
التحقي ��ق بطيئ ��ة ج ��دا ب�س ��بب قلة
المحققي ��ن" ،مبين ��ا ان ��ه ف ��ي مركز
�ش ��رطة ال�س ��عدون "يوج ��د محق ��ق
واحد مقابل  370معتقال".
وق ��ال مجل� ��س الق�ض ��اء ،اول م ��ن
ام� ��س ،ان ع ��دد المعتقلي ��ن ه ��م
 21معتق�ل�ا فق ��ط موزعي ��ن عل ��ى 3
محافظات.
وت�ش ��ير نقاب ��ة المحامي ��ن ال ��ى
ان عملي ��ات االعتق ��ال م�س ��تمرة
بع ��د ثالث ��ة ا�س ��ابيع م ��ن انط�ل�اق
االحتجاج ��ات .ويقول ال�س ��اعدي:
"يوم ام�س تم اعتقال  5نا�ش ��طين
من منطق ��ة االعظمية" ،فيما اكد ان
القتل ��ى "اكثر م ��ن � 200ش ��هيد و7
�آالف جريح".
واك ��د المحام ��ي ال�س ��اعدي ان
االعتقاالت الجديدة بد�أت ت�ستهدف
واالعالميي ��ن"،
"النا�ش ��طين
فيم ��ا و�ص ��ف تل ��ك االعتق ��االت
بـ"االختط ��اف" الن ��ه يت ��م احتجاز

اختيار حممد العطا حمافظ ًا لبغداد خلف ًا
للم�ستقيل فالح اجلزائري

 بغداد /المدى
�صوت مجل�س محافظة بغداد ،ام�س االثنين ،على محمد
جاب ��ر العطا محافظ ��ا لبغداد ،خلفا للمحافظ الم�س ��تقيل
فالح الجزائري.
وق ��ال م�ص ��در �إن "مجل� ��س محافظة بغداد �ص ��وت على
اختي ��ار محم ��د جابر العطا ،المر�ش ��ح ع ��ن ائتالف دولة
القانون محافظا لبغداد بالأغلبية".
ومحمد جابر العطا من مواليد الكرادة بغداد عام ،1962
وهو مر�ش ��ح ائت�ل�اف دولة القانون (ح ��زب الدعوة) في
مجل�س محافظة بغداد ،حا�ص ��ل على درجة الماج�س ��تير
في الهند�س ��ة المدنية ،وهو من �أ�س ��رة �سيا�س ��ية فوالده
الدكتور جابر العطا.
وق ��دم المحاف ��ظ ال�س ��ابق ف�ل�اح الجزائ ��ري م ��ع بداي ��ة
االحتجاجات في بغداد وثيق ��ة مكتوبة بخط يده يطلب
فيها اال�س ��تقالة ب�سبب مر�ض �ألم به� .آنذاك �ألمحت كتلته
(دولة القانون) الى ان توقيت تقديم اال�س ��تقالة ال يبتعد
كثيرا عن اج ��واء التغييرات االدارية التي رافقت حركة
االحتجاجات.
مع تراجع �شدة التظاهرات في بغداد تعافى على ما يبدو
المحافظ فالح الجزائري وقرر العودة الى من�ص ��به بعد
اقل من ا�س ��بوع على ا�س ��تقالته لـ"ا�سباب �ص ��حية!"� ،إذ
اقتحم نهاية اال�س ��بوع الما�ضي مبنى الحكومة المحلية
ف ��ي العا�ص ��مة بمعية مجموع ��ة من الم�س ��لحين ،وطلب
ا�س ��تالم كر�س ��ي المحافظة مجددا ،بح�س ��ب اع�ضاء في
مجل�س المحافظة.

وت�س ��ربت معلومات و�ص ��لت ال ��ى (المدى) ب ��ان كتائب
حزب الله التي ينتمي اليها الجزائري ،حاولت الخمي�س
الما�ض ��ي ،اعادة المحافظ بـ"القوة" الى من�ص ��به ،وهو
ام ��ر نفته الكتائ ��ب بعد ذلك .وقال ثائر البهادلي ،ع�ض ��و
تيار االحرار في مجل�س محافظة بغداد لـ(المدى) ام�س،
ان "الجزائ ��ري ج ��اء م ��ع قوة ترت ��دي مالب�س �س ��وداء،
لكنني ال ا�ستطيع الجزم بانها كانت كتائب حزب الله".
وكتائب حزب الله ،هي احد ف�ص ��ائل الح�ش ��د ال�ش ��عبي،
كان ��ت قد اعلنت العام الما�ض ��ي عن رف�ض ��ها ن ��زع لبا�س
الح ��رب وخو� ��ض االنتخاب ��ات ،ب�س ��بب م ��ا اعتبرت ��ه
"ت�ضحية بف�صائل المقاومة".
ويب ��دو ان ت�س ��رب معلوم ��ات ع ��ن وق ��وف "الكتائ ��ب"
خلف محافظ بغداد الم�س ��تقيل ودعمه ،احرج الف�ص ��يل
التاب ��ع للح�ش ��د ،ما ا�ض ��طره الى ن�ش ��ر بي ��ان للتبر�ؤ من
الجزائري.
وقال ��ت الكتائب في بيانها انها اكدت موقفها "الوا�ض ��ح
وال�صريح �أن ال وجود لمن ينتمي �إليها �أو يمثلها في �أي
ر�سمي".
من�صب
ٍّ
ب ��دوره ق ��ال معي ��ن الكاظمي ،ع�ض ��و دول ��ة القانون في
مجل� ��س محافظة بغ ��داد" :يب ��دو ان الجزائري ندم على
تقدي ��م ا�س ��تقالته وطل ��ب الع ��ودة ،لكن ��ه ام ��ر مرفو�ض
بالت�أكيد".
الكاظم ��ي ق ��ال في ات�ص ��ال م ��ع (المدى) قب ��ل يومين ان
المحاف ��ظ "ق ��دم ورقة من الق�ض ��اء تطال ��ب بالتريث في
قب ��ول ا�س ��تقالته" ،مبين ��ا ان الأخي ��ر ادع ��ى بان ��ه "قدم
ا�ستقالة الى كتلته فقط ولي�س الى المجل�س".

المعتقلي ��ن ف ��ي مواق ��ع ع�س ��كرية
ولي�س مراكز ال�شرطة.
ووف ��ق النقاب ��ة ان " %90م ��ن
المعتقلي ��ن تعر�ض ��وا ال ��ى ان ��واع
مختلف ��ة م ��ن التعذي ��ب" .واك ��د
المحامي في وحدة حقوق االن�سان
ف ��ي النقاب ��ة ان "معظ ��م المعتقلين
ه ��م م ��ن موالي ��د  1997و 1998
باال�ضافة الى مواليد عام ."2000
دعاوى ق�ضائية �ضد
الحكومة
وكان ��ت مقاط ��ع فيديو ن�ش ��رت على
من�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي،
اظه ��رت ا�س ��تخدام ق ��وات امني ��ة
العنف �ض ��د متظاهري ��ن في مناطق
مختلفة من البالد ،فيما ن�شر �آخرون
�صورة لتعهد خطي يكتبه المحتجز
بـ"عدم اال�ش ��تراك بتظاهرة اخرى"
مقابل اطالق �سراحه.
وك�ش ��ف المحام ��ي ال�س ��اعدي ان
" 50دعوى ق�ض ��ائية" رفعت حتى
الآن م ��ن قب ��ل ذوي المعتقلي ��ن
المتعر�ضين للعنف.
واكد ال�ساعدي ان الدعوات وجهت
�ضد "القائد العام للقوات الم�سلحة
وقوات مكافحة ال�ش ��غب وف�ص ��ائل
م�سلحة والجي�ش".
وكان ��ت محكم ��ة ف ��ي الديواني ��ة قد

�أ�ص ��درت قب ��ل اي ��ام� ،أم ��ر ًا ب�إلق ��اء
القب�ض على ع�ضو مجل�س محافظة
الديواني ��ة ح�س ��ين جاه ��د بديري،
"العتدائ ��ه ه ��و وحمايت ��ه عل ��ى
متظاهرين في المحافظة".
ون�ش ��ر نا�ش ��طون على "في�س ��بوك"
ام�س ،ا�سماء وعناوين  10ا�شخا�ص
تابعين لف�صائل م�سلحة– جميعهم
في بغداد -زعموا انهم الم�س�ؤولين
عن "قن�ص المتظاهرين".
بالمقابل ر�صد النا�شطون� ،صفحات
على مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
"تحر�ض" على بع�ض ال�ص ��حفيين
والنا�شطين ،وتتهمهم بالعمالة الى
جهات اجنبية.
وكانت اطراف �سيا�س ��ية ادعت قبل
ايام ،ان "�ش ��ركات حماية" امريكية
متورطة بقتل المتظاهرين والقوات
االمنية على حد �سواء.
عودة االحتجاجات
وم ��ن المتوقع ،بح�س ��ب �ص ��فحات
على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي،
ان ت�ست�أنف حركة االحتجاجات يوم
الجمعة بعد المقبلة ،في  25ت�شرين
االول الحال ��ي ،م ��ع انته ��اء المهل ��ة
الت ��ي حددته ��ا المرجعي ��ة لك�ش ��ف
التحقيقات بقتل المتظاهرين.
ويرج ��ح ان تلتحق الب�ص ��رة ،التي

لم ت�ش ��ترك بقوة ف ��ي االحتجاجات
االخي ��رة ،م ��ع رك ��ب التظاه ��رات
الجديدة .ويقول نائل الزامل وهو
اكاديم ��ي ونا�ش ��ط في الب�ص ��رة في
ات�صال هاتفي مع (المدى) ام�س ،ان
"هناك دعوات في المدينة وتح�شيد
لتظاه ��رات ي ��وم  ،"25م�ؤك ��دا ان
الب�ص ��رة ت�أخ ��رت ع ��ن التظاهرات
االخي ��رة ب�س ��بب "ت�س ��رب اماك ��ن
التجمع ��ات ال ��ى ال�س ��لطات والت ��ي
تق ��وم بدوره ��ا باحتالل ال�س ��احات
وقم ��ع االحتج ��اج قب ��ل انطالقها".
وي�ؤك ��د النا�ش ��ط الب�ص ��ري ان
"ال�شدة التي قمعت بها التظاهرات
وانقطاع االنترنيت باال�ض ��افة الى
ي�أ� ��س الب�ص ��ريين خف ��ف م ��ن حجم
التظاهرات في المدينة".
وكان ��ت الب�ص ��رة قد خ�س ��رت العام
الما�ض ��ي � 22شخ�ص ��ا قتل ��وا ف ��ي
التظاه ��رات ،فيم ��ا ل ��م تظه ��ر لجان
التحقي ��ق الت ��ي �ش ��كلتها الحكوم ��ة
حينها اي نتائج عن تلك الحوادث.
ويقول الزامل ان " 52دعوى �ض ��د
نا�ش ��طين مفتوح ��ة حت ��ى الآن م ��ن
تظاه ��رات الع ��ام الما�ض ��ي مقدم ��ة
م ��ن ف�ص ��ائل م�س ��لحة" ،مبين ��ا ان
"اح ��د الف�ص ��ائل ح ��دد �س ��عر 25
ملي ��ون مقابل التنازل عن الق�ض ��ية
الواحدة".

مجرد كالم
 عدوية الهاليل

مازال الطريق طويال..
قالوا لنا (انتم �ش ��عب ا�ست�س ��اغ الظلم و�س ��كت ع ��ن حكم الطاغية)
فهللن ��ا للمحت ��ل وتركن ��اه يخو� ��ض يف دمائن ��ا ويهت ��ك اعرا�ض ��نا
و(ي�شفط) ثرواتنا لكي نتخل�ص من الديكتاتورية ونفتح ذراعينا
للدميقراطية ..قالوا لنا (انتم �شعب التفهمون معنى الدميقراطية
والبد لكم ان ت�ؤيدوا الد�ستور اجلديد لتثبتوا انكم ت�ستحقونها)..
مل تهمنا جميع بنود الد�س ��تور ومل نتمعن يف خفاياه وما يحتويه
من مواد عاد علينا اغلبها بال�ض ��رر فخرجنا و�ص ��وتنا واثبتنا لهم
انن ��ا ن�س ��تحق تل ��ك الدميقراطية ..قال ��وا لنا (وىل زم ��ن الطغيان
وتكميم االفواه فاخرجوا لتعربوا عن رف�ضكم ومطالبكم� ..شاركوا
يف تظاهرات وارفعوا ا�ص ��واتكم عالي ��ا فنحن يف زمن احلرية)..
خرجنا لنتظاهر فالد�ستور يكفل حق التظاهر لكننا وقعنا �ضحية
االجندات اخلارجية فا�ستغلت تظاهراتنا اب�شع ا�ستغالل ،وعندما
ادركنا بعد �س ��نوات ان التظاهر خدعة كربى اذا ماحركته احزاب
او جه ��ات معين ��ة وقررنا ان نخرج يف تظاهرات �س ��لمية وعفوية
الحم ��رك لها لنعرب عن معاناتنا ون�ص ��رخ طالبني رحمة احلكومة،
قامت (قوات مكافحة ال�شعب) بن�سف بند الد�ستور الذي يكفل حق
تظاهرنا فكافحت ال�ش ��عب بدال من ال�ش ��غب وخلف ��ت وراءها دماء
بريئة لونت �ساحات التظاهر باحالم قتلت يف مهدها..
قالوا لنا (افرحوا يامع�شر الكتاب وال�صحفيني فقد �صار بامكانكم
ان تنتزع ��وا حق ��وق �ش ��عبكم بالكلمة وتق ��ول افواهك ��م كل ماكان
يختزن يف �ص ��دوركم ويخ�ش ��ى عب ��ور حاجز ال�ش ��فتني او التمدد
عل ��ى ورق ��ة بي�ض ��اء) ف�ش ��حذنا الهم ��م لنم�ل��أ �ص ��فحات ال�ص ��حف
والف�ض ��ائيات ثم �ش ��بكات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ب�آرائنا اجلريئة
ومقرتحاتنا (الفايخة) ملحاربة الف�س ��اد وتنظيف البلد ممن �ش ��وه
معامل الدميقراطية وخنق فرحتنا بوالدتها ،لكننا كوفئنا بت�سجيل
اعلى معدل بني الدول الغتيال ال�ص ��حفيني وا�ص ��حاب الكلمة ومل
متر تظاهرة او منا�س ��بة للتعبريعن الر�أي الذي كفله الد�ستور اال
ودف ��ع عدد من الكتاب والنا�ش ��طني واالعالميني ثمن تعبريهم عن
�آرائهم مابني معتقل وخمتطف ومقتول ..راجعنا فقرات الد�ستور
فوجدنا انه يكفل لكل مواطن حق ال�س ��كن والعمل ..لكننا اكت�شفنا
وبع ��د م ��رور اك�ث�ر من عق ��د ون�ص ��ف ان ن�س ��بة املواطن�ي�ن الذين
الميلكون �سقفا او عمال الئقا تتزايد وان العي�ش الكرمي يف العراق
مل يعد متوفرا لأغلب ابنائه وانهم يتيهون الآن يف الدول الغريبة
بحث ��ا عن لقمة عي�ش او حلظة ا�س ��تقرار وام ��ان ..قالوا لنا اخريا
(انتم م ��ن ميلك القدرة على التغيري ..ا�ص ��واتكم هي اداة التغيري
ف�شاركوا يف االنتخابات و�ستغريون من مل يثبت كفاءته) ،خرجنا
عدة مرات لنمنح ا�ص ��واتنا فاكت�ش ��فنا ان من اختطف ا�صواتنا مل
يكن ي�س ��تحقها او انها �ضاعت هباء و�سط دوامة التزوير و�صراع
االحزاب والكتل على ال�سلطة!!
يب ��دو اذن ان "احلري ��ة التي حلمنا بها لي�س ��ت جماني ��ة �أبدا –كما
تق ��ول الكاتب ��ة الزجنية توين موري�س ��ون – وان علين ��ا ان نقاتل
م ��ن �أجله ��ا ونت�أكد م ��ن قدرتنا عل ��ى التحكم بها" ..ه ��ل يعني هذا
ان طريقن ��ا م ��ازال طوي�ل�ا وان امامن ��ا الكث�ي�ر م ��ن القت ��ل والدم
والت�ض ��حيات قب ��ل �أن ن�ش ��عر ب�أننا ب�ش ��ر عل ��ى ار�ض بلدن ��ا واننا
ن�س ��تحق (الدميقراطي ��ة) التي وعدتنا بالكث�ي�ر واخلفت وعدها..
رمبا لأننا الن�ستحقها فعال؟!!
قالوا لنا (افرحوا يامع�شر الكتاب وال�صحفيني
فقد �صار بامكانكم ان تنتزعوا حقوق �شعبكم
بالكلمة وتق��ول افواهكم كل ماكان يختزن يف
�ص��دوركم ويخ�ش��ى عبور حاجز ال�ش��فتني او
التمدد على ورقة بي�ضاء)

مفو�ضية حقوق الإن�سان توجّ ه �أول طعن بلجنة التحقيق يف قتل املتظاهرين
 بغداد /المدى
ك�شف م�ص ��در من مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان ،عن مخاوف المفو�ضية
م ��ن "توريطه ��ا" ف ��ي لجن ��ة
ت�ض ��م الجه ��ات المتورط ��ة بقت ��ل
المتظاهرين.
و�أو�ضح الم�ص ��در ،لـ(�سبوتنيك)،
�أن دع ��وة المفو�ض ��ية للجن ��ة
التحقي ��ق الحكومي ��ة ،ج ��اءت
�ش ��فهية ،دون كتاب ر�سمي ،ودون
�إطالع مجل�س المفو�ضين عليها.
و�أ�ض ��اف ،حت ��ى �أن اختي ��ار ممثل
المفو�ض ��ية ج ��رى دون �أن يم ��ر
القرار من مجل�س المفو�ض ��ية كما
هي الآلية داخل المجل�س.
و�أع ��رب الم�ص ��در ،ع ��ن مخ ��اوف
مفو�ض ��ية حق ��وق الإن�س ��ان ،م ��ن
توريطه ��ا في لجن ��ة لن ت�س ��تطيع
�أن تقدم �ش ��يئا ،معل ًال :لأن الجهات
الأمنية ه ��ي ذاتها الم�س� ��ؤولة عن
م ��ا ج ��رى �أم ��ا ب�ش ��كل مبا�ش ��ر� ،أو
بتق�صير.
وي ��رى الم�ص ��در� ،أن ��ه كان م ��ن
المفتر� ��ض �أن تك ��ون اللجن ��ة م ��ن
جهات محايدة ،ولي�س ��ت حكومية
رقابية ،وق�ضائية.
وعق ��د رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م
�ص ��الح ،في ق�صر ال�س�ل�ام ببغداد،
ام� ��س االثني ��ن ،اجتماعا �ض ��م كال
من رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء عادل
عب ��د المه ��دي ،ورئي� ��س مجل� ��س
الن ��واب محم ��د الحلبو�س ��ي،
ورئي� ��س مجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
فائق زيدان.
وق ��ال مكت ��ب �ص ��الح في بي ��ان �إن
أ�سا�س
جانب � ٍ
"االجتماع خل�ص في ٍ
من ��ه �إلى وج ��وب التحقيق الدقيق
والأمي ��ن والعاجل عل ��ى الحقائق
بق�ض ��ايا العن ��ف واال�س ��تخدام
المف ��رط للق ��وة واالعت ��داء عل ��ى
القن ��وات الإعالمية ،والت�أكيد على

ان يك ��ون عم ��ل لجن ��ة التحقي ��ق
مهني ًا وم�ستق ًال ،ومنع �أية محاولة
للت�أثي ��ر عل ��ى �س ��ير التحقيقات �أو
حجب المعلومات التي تحتاج �إليها
اللجن ��ة م ��ن �أجل ان�س ��يابية عملها
ب ��كل حي ��اد واطمئن ��ان واحت ��رام
للحقيق ��ة ،وبم ��ا يمنع تك ��رار مثل
هذه الحوادث والجرائم ،و�أي�ض� � ًا
بما ين�صف ال�ضحايا ويعزز حرية
المواطن وحقه بالتظاهر ال�سلمي
ويحفظ للأجه ��زة الأمنية مكانتها
�ام للمواطني ��ن
واعتباره ��ا كح � ٍ
وحقوقه ��م ،وي�ص ��ون ديمقراطية
النظام ال�سيا�س ��ي للدولة العراقية
ويحف ��ظ �س�ل�ام و�أم ��ن البل ��د،
و�إطالق �س ��راح جمي ��ع المعتقلين
م ��ن المتظاهرين ال�س ��لميين فور ًا
ومن �سواهم ممن اعتقلوا بدواعي
وظروف التظاهرات".
و�أو�ض ��ح� ،أن "االجتم ��اع خل� ��ص

�إل ��ى دع ��وة الجمي ��ع �إل ��ى احترام
حري ��ة العم ��ل الإعالم ��ي و�أم ��ن
و�س�ل�امة العاملي ��ن ف ��ي مج ��ال
الإعالم ،واحترام ح ��ق العراقيين
بالح�ص ��ول عل ��ى المعلوم ��ات
المتاح ��ة لل�ص ��حفيين ون�ش ��رها
وبثه ��ا بحي ��ا ٍد وم�س� ��ؤولية مهنية
ب�ل�ا خ�ش ��ية وب ��كل اطمئن ��ان وبال
�أي ��ة رقابة �س ��وى رقابة ال�ض ��مير
وتقاليد المهنة وال�شعور الوطني
الم�س�ؤول".
ولفت �إلى �أن "االجتماع �أقر ت�شكيل
لجنة من الخبراء العراقيين ،ومن
الم�ش ��هود له ��م باال�س ��تقالل الت ��ام
والنزاه ��ة والحر� ��ص وال�ض ��مير
اليق ��ظ لو�ض ��ع برنام ��ج وطن ��ي
�س ��تراتيجي لت�ش ��خي�ص م�شكالت
نظ ��ام الدول ��ة ف ��ي المج ��االت
ال�سيا�سية واالقت�ص ��ادية والمالية
والت�ش ��ريعية والثقافي ��ة واقتراح

الحل ��ول الممكن ��ة ،عل ��ى �أن يل ��زم
عم ��ل اللجن ��ة وكذل ��ك مخرجاته ��ا
بتوقيتات محددة ،وعلى �أن يجري
احت ��رام عم ��ل اللجن ��ة ونتائجه ��ا
من قبل جمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات الدولة
والقوى النافذة فيها".
و�أ�ش ��ار البيان� ،إل ��ى "دعوة الكتل
والق ��وى ال�سيا�س ��ية ف ��ي مجل� ��س
النواب ولجان المجل�س لموا�صلة
عقد اجتماعاتهم في هذه الظروف،
والعمل ب ��كل الطاقات والإمكانات
ل�ص ��الح العم ��ل الرقاب ��ي و�إنج ��از
الت�شريعات والتعديالت القانونية
الالزم ��ة لت�س ��هيل عم ��ل الإ�ص�ل�اح
ومكافحة الف�ساد ،وبالأخ�ص منها
الت�ش ��ريعات الالزمة لت�أمين نظام
قانون ��ي ع ��ادل ومتما�س ��ك للعم ��ل
والتوظي ��ف والتقاع ��د والإ�س ��كان
والرعاي ��ة االجتماعية وال�ص ��حية
والت�أكي ��د على ال�س ��لطة التنفيذية

للإ�س ��راع ب�إر�س ��ال م�ش ��اريع
القواني ��ن المذك ��ورة ،م ��ن �أج ��ل
اطمئن ��ان �أي عراق ��ي عل ��ى حياته
وم�ستقبله وم�ستقبل �أبنائه".
و�أك ��د البي ��ان ،عل ��ى "�إحالة جميع
ملفات ق�ضايا الف�س ��اد ،وبالأخ�ص
الكب ��رى منه ��ا ،للمحكم ��ة ذات
االخت�ص ��ا�ص ،عل ��ى �أن تنج ��ز
المحكم ��ة كل الق�ض ��ايا في �س ��قف
زمن ��ي غي ��ر قاب ��ل للت�أخي ��ر تح ��ت
�أي ��ة ذرائ ��ع ،وتن ��اط بالبرلم ��ان
م�س� ��ؤولية الت�ش ��ريع بتجري ��م كل
مت�س ��تر ،بتع ّم ��د ،عل ��ى �أي ق�ض ��ية
ف�س ��اد كب ��رى تم� � ّ�س �أم ��ن الدول ��ة
المال ��ي واالقت�ص ��ادي والخدم ��ي
وته ��در �أمواله ��ا ،ومتابع ��ة تنفيذ
ق ��رارات مجل�س النواب والوزراء
المتعلق ��ة بتلبية مطال ��ب وحقوق
المتظاهرين وو�ضع جدول زمني
للتنفيذ ب�شكل �سريع".
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ت�أ�سي�س ال�شبكات الداخلية للوزارات احد مكونات م�شروع احلوكمة االلكرتونية

تعل��ن األمانة العامة جمللس الوزراء عن اجراء مناقصة عامة لتجهيز املواد الالزمة لتأس��يس
الش��بكات الداخلية للوزارات االحتادية أحد مكونات مش��روع احلوكمة االلكترونية ،وتتضمن
املناقص��ة أعمال (جتهيز وتركيب وتش��غيل نقاط ش��بكة احلاس��بات ،جتهي��ز وتركيب وحلام
وتش��غيل شبكة الكيبل الضوئي ،جتهيز وتركيب وعمل تري ومد كيبل ضوئي خارجي معلق
مع جتهيز وتركيب وعمل تري بالس��تك دبل ،جتهيز وتركيب وتش��غيل نقاط شبكة احلاسبات
املس��لحة ومجهزات القدرة وجتهيز مواد ش��بكة وعدد عمل وأجهزة فحص واتصال وغيرها)
ويبلغ الكش��ف التخميني للمناقصة مبلغا ً مقداره ( )2.577.000.000مليارين وخمس��مائة
وسبعة وسبعون مليون دينار عراقي على املوازنة اجلارية  /2019حساب احلوكمة االلكترونية،
وستجرى املناقصة وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( 2لسنة  )2014والضوابط
الص��ادرة مبوجبها وتطبق الوثائق القياس��ية الصادرة عن وزارة التخطي��ط (وثيقة التجهيز)
على إجراءات هذه املناقصة مع مالحظة ما يأتي:
.1عل��ى مقدمي العطاءات املؤهل�ين والراغبني في احلصول على معلوم��ات اضافية االتصال
بقس��م العقود واملش��تريات على رقم الهاتف االرضي ( )7432234خالل ايام وساعات الدوام
الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
.2بإم��كان مقدمي العط��اء املهتمني ش��راء وثائق العطاء مببل��غ قيمت��ه ( )250.000مائتان
وخمسون ألف دينار غير قابل للرد.
 .3موعد غلق املناقصة عند نهاية الدوام الرس��مي لي��وم اخلميس املوافق ( )2019/11/7ويتم
تسليم العطاءات إلى قسم العقود واملشتريات.
 .4س��يتم فتح العطاءات بعد الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا ً من يوم الغلق بحضور مقدمي
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في املكان نفسه.
 .5يج��ب ان يتضمن العطاء ضمان للعطاء (التأمينات األولية البالغة ( )%1من مبلغ الكلفة
التخمينية على ش��كل (خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق) ومببلغ مقداره ()25.770.000
خمسة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعون ألف دينار.
 .6اس��تبعاد أي عطاء غير مس��توفي ألحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة
باملناقصة مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 .7ال ميك��ن ملقدم��ي العط��اءات إضاف��ة أو حذف أو تعدي��ل على كل م��ن (تعليمات ملقدمي
العطاءات ،الشروط العامة للعقد).
 .8على مقدم العطاء أن يقدم الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة بيانات العطاء.
 .9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
الأمني العام ملجل�س الوزراء
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بناء املرحلة الأوىل ملركز البيانات الوطني واملوقع البديل �أحد مكونات م�شروع
احلوكمة االلكرتونية (�أجهزة – �أنظمة – برامج – تراخي�ص – دعم فني وتدريب)

تعل��ن األمانة العامة جمللس الوزراء عن اجراء مناقصة عام��ة لبناء املرحلة األولى ملركز
البيان��ات الوطني واملوق��ع البديل أحد مكونات مش��روع احلوكم��ة االلكترونية ،ويبلغ
الكشف التخميني للمناقصة مبلغا ً مقداره ( )1.624.305.000مليار وستمائة وأربعة
وعش��رون مليون وثالثمائة وخمسة آالف دينار عراقي على املوازنة اجلارية  /2019حساب
احلوكمة االلكترونية ،وستجرى املناقصة وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
( 2لسنة  )2014والضوابط الصادرة مبوجبها وتطبق الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة
التخطيط (وثيقة التجهيز) على إجراءات هذه املناقصة مع مالحظة ما يأتي:
.1على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال
بقس��م العقود واملش��تريات على رقم الهاتف االرضي ( )7432234خالل ايام وس��اعات
الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
.2بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء مببلغ قيمته ( )250.000مائتان
وخمسون ألف دينار غير قابل للرد.
 .3موعد غلق املناقصة عند نهاية الدوام الرسمي ليوم األحد املوافق ( )2019/11/5ويتم
تسليم العطاءات إلى قسم العقود واملشتريات.
 .4س��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في
املكان نفسه وبتاريخ (.)2019/11/6
 .5يج��ب ان يتضمن العط��اء ضمان للعطاء (التأمينات األولي��ة البالغة ( )%1من مبلغ
الكلفة التخمينية على ش��كل (خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق) ومببلغ مقداره
( )16.243.050ستة عشر مليون ومائتان وثالثة واربعون الف وخمسون دينار عراقي.
 .6اس��تبعاد أي عطاء غير مس��توفي ألحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياس��ية
اخلاصة باملناقصة مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 .7ال ميك��ن ملقدمي العطاءات إضافة أو حذف أو تعديل على كل من (تعليمات ملقدمي
العطاءات ،الشروط العامة للعقد).
 .8على مقدم العطاء أن يقدم الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة بيانات العطاء.
 .9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
الأمني العام ملجل�س الوزراء
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جتهيز ون�صب وت�شغيل �أجهزة مراكز البيانات يف وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة االحتادية
والتي ت�شمل (وزارة املالية  ،الرتبية ،التعليم العايل ،الزراعة ،الثقافة ،العدل،
م�ؤ�س�سة ال�شهداء ،هيئة اال�ستثمار ،رئا�سة اجلمهورية وجمل�س النواب)

جتهيز ون�صب وت�شغيل �أجهزة ونقل بيانات ملراكز البيانات يف وزارات وم�ؤ�س�سات
الدولة االحتادية والتي ت�شمل (وزارة اخلارجية  ،وزارة الكهرباء  ،وزارة االعمار
والإ�سكان ،وزارة ال�صحة ،وزارة التجارة ،وزارة ال�صناعة واملعادن ،وزارة التخطيط
 ،وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،وزارة النقل ،وزارة الهجرة ،جمل�س الق�ضاء
الأعلى  ،ديوان الرقابة املالية)

تعلن األمانة العامة جمللس الوزراء عن اجراء مناقصة عامة لتجهيز ونصب وتش��غيل أجهزة
مراك��ز البيانات في وزارات ومؤسس��ات الدول��ة االحتادية والتي تش��مل (وزارة املالية ،التربية،
التعلي��م العالي ،الزراعة ،الثقافة ،العدل ،مؤسس��ة الش��هداء ،هيئة االس��تثمار ،رئاس��ة
اجلمهوري��ة ومجل��س النواب) واملناقصة احد مكونات مش��روع احلوكم��ة االلكترونية ،ويبلغ
الكشف التخميني للمناقصة مبلغا ً مقداره ( )3.227.400.000ثالثة مليارات ومائتان وسبعة
وعش��رون ملي��ون واربعمائة أل��ف دينار عراقي عل��ى املوازنة اجلارية  /2019حس��اب احلوكمة
االلكترونية ،وستجرى املناقصة وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( 2لسنة )2014
والضوابط الصادرة مبوجبها وتطبق الوثائق القياس��ية الص��ادرة عن وزارة التخطيط (وثيقة
التجهيز) على إجراءات هذه املناقصة مع مالحظة ما يأتي:
.1عل��ى مقدمي العطاءات املؤهل�ين والراغبني في احلصول على معلوم��ات اضافية االتصال
بقس��م العقود واملش��تريات على رقم الهاتف االرضي ( )7432234خالل ايام وساعات الدوام
الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
.2بإم��كان مقدمي العط��اء املهتمني ش��راء وثائق العطاء مببل��غ قيمت��ه ( )250.000مائتان
وخمسون ألف دينار غير قابل للرد.
 .3موع��د غلق املناقصة عند نهاية الدوام الرس��مي ليوم األحد املواف��ق ( )2019/11/10ويتم
تسليم العطاءات إلى قسم العقود واملشتريات.
 .4س��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في املكان
نفسه وبتاريخ (.)2019/11/11
 .5يج��ب ان يتضمن العطاء ضمان للعطاء (التأمينات األولية البالغة ( )%1من مبلغ الكلفة
التخمينية على ش��كل (خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق) ومببلغ مقداره ()32.274.000
اثنان وثالثون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف دينار عراقي فقط.
 .6اس��تبعاد أي عطاء غير مس��توفي ألحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة
باملناقصة مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 .7ال ميك��ن ملقدم��ي العط��اءات إضاف��ة أو حذف أو تعدي��ل على كل م��ن (تعليمات ملقدمي
العطاءات ،الشروط العامة للعقد).
 .8على مقدم العطاء أن يقدم الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة بيانات العطاء.
 .9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

تعلن األمانة العامة جمللس الوزراء عن اجراء مناقصة عامة لتجهيز ونصب وتش��غيل أجهزة
مراكز البيانات في وزارات ومؤسس��ات الدولة االحتادية والتي تش��مل مواقع الوزارات واجلهات
الرس��مية أع�لاه واملناقص��ة احد مكونات مش��روع احلوكم��ة االلكترونية ،ويبلغ الكش��ف
التخميني للمناقصة مبلغا ً مقداره ( )4.112.160.000أربعة مليارات ومائة وأثنا عشر مليون
ومائ��ة وس��تون ألف دينار عراق��ي على املوازنة اجلارية  /2019حس��اب احلوكم��ة االلكترونية،
وستجرى املناقصة وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( 2لسنة  )2014والضوابط
الص��ادرة مبوجبها وتطبق الوثائق القياس��ية الصادرة عن وزارة التخطي��ط (وثيقة التجهيز)
على إجراءات هذه املناقصة مع مالحظة ما يأتي:
.1عل��ى مقدمي العطاءات املؤهل�ين والراغبني في احلصول على معلوم��ات اضافية االتصال
بقس��م العقود واملش��تريات على رقم الهاتف االرضي ( )7432234خالل ايام وساعات الدوام
الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
.2بإم��كان مقدمي العط��اء املهتمني ش��راء وثائق العطاء مببل��غ قيمت��ه ( )250.000مائتان
وخمسون ألف دينار غير قابل للرد.
 .3موعد غلق املناقصة عند نهاية الدوام الرس��مي لي��وم الثالثاء املوافق ( )2019/11/12ويتم
تسليم العطاءات إلى قسم العقود واملشتريات.
 .4س��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في املكان
نفسه يوم األربعاء املوافق (.)2019/11/13
 .5يج��ب ان يتضمن العطاء ضمان للعطاء (التأمينات األولية البالغة ( )%1من مبلغ الكلفة
التخمينية على ش��كل (خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق) ومببلغ مقداره ()41.121.600
واحد واربعون مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وستمائة دينار عراقي فقط.
 .6اس��تبعاد أي عطاء غير مس��توفي ألحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة
باملناقصة مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 .7ال ميك��ن ملقدم��ي العط��اءات إضاف��ة أو حذف أو تعدي��ل على كل م��ن (تعليمات ملقدمي
العطاءات ،الشروط العامة للعقد).
 .8على مقدم العطاء أن يقدم الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة بيانات العطاء.
 .9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
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ي�أ�س كاتانيت�ش وحذره املفرط ّ
يهددان حظوظ الأ�سود

بعبارة أخرى
 علي رياح

� أك��رم �سلم��ان :تكتي��ك املنتخ��ب يفتق��د املجازف��ة  ..واملفاج���أة الكمبودي��ة واردة!

 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أب ��دى امل ��درب �أك ��رم �سلم ��ان ا�ستغراب ��ه
م ��ن ع ��دم و�ض ��وح �سرتاتيجي ��ة امل ��درب
ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و كاتانيت� ��ش برغم
تواج ��ده م ��ع الالعب�ي�ن لأك�ث�ر م ��ن �سن ��ة،
وكذل ��ك عدم تركي ��زه للثب ��ات يف الت�شكيل
ال ��ذي ميثل عن�صر ًا مهم ًا يتوقف عليه بناء
�آم ��ال الت�أهل اىل ك�أ�س الع ��امل يف قطر �إذا
م ��ا جنحنا يف ّ
تخط ��ي هذه املرحل ��ة نظر ًا
للأخط ��اء الفني ��ة اجل�سيم ��ة الت ��ي ته ��دد
حظوظنا.
وق ��ال �سلمان يف حديث خ� �ّ�ص به (املدى)
قبيل املباراة الثالثة ملنتخبنا يف الت�صفيات
القاري ��ة امل�شرتك ��ة (موندي ��ال2022
و�آ�سي ��ا� )2023أم ��ام كمبودي ��ا (امل�ضيفة)
بال�ساع ��ة الثاني ��ة والن�ص ��ف ظه ��ر الي ��وم
الثالثاء":الوا�ض ��ح للعي ��ان بع ��د مباراتي
البحري ��ن ( )1-1يف املنام ��ة � 5أيل ��ول
املا�ضي وهونغ كون ��غ ( )0-2يف الب�صرة
 5ت�شري ��ن الأول اجل ��اري� ،أن كاتانيت� ��ش
ي�سعى بكل م ��ا ي�ستطي ��ع �أال يخ�سر �سواء
كان منتخبن ��ا قوي� � ًا �أم �ضعيف� � ًا يف الأداء
و�أ�سل ��وب مواجه ��ة املناف� ��س ،وعل ��ى هذا
اال�سا� ��س ي�ص ُّر عل ��ى اللع ��ب بتكتيك ثابت
منذ توليه مهمته ،بينما هناك متغيرّ ات يف
كرة الق ��دم يجب �أن تحُ رتم من قِبل املدرب
خا�ص ��ة عندم ��ا تلعب خ ��ارج �أر�ض ��ك �أمام
فري ��ق ق ��وي �أو تواجه فريق� � ًا �ضعيف ًا على
�أر�ض ��ك �أو مب�ست ��واك ،هذه الأم ��ور حت ّتم
عليك �أن تختار التكتي ��ك املنا�سب لظروف
املباراة".
و�أ�ضاف":يج ��ب �أن تك ��ون هن ��اك مرون ��ة
يف التكتي ��ك لدى منتخبنا م ��ن �أجل تغيري
ا�سلوب اللع ��ب داخل امللعب حتى من دون
�أن جن ��ري عملي ��ة تغيري بع� ��ض الالعبني،
وهو ما يفتقده منتخبنا ،مع غياب املجازفة
وع ��دم ا�ستغ�ل�ال الأر� ��ض واجلمه ��ور،
وجت ّلى ذل ��ك يف مباراتنا �أمام هونغ كونغ
برغم �أهمية الأه ��داف وتوا�ضع امل�ستوى
الفن ��ي لل�ضيف ورغبت ��ه يف اخلروج ب�أقل
خ�سارة م ��ن ناحية عدد الأه ��داف واجلهد
الب ��دين� ،إال �أن كاتانيت�ش مل يتعامل جيد ًا
مع اجلان ��ب الهجومي وهو يرى ا�ستماتة
�أغل ��ب العب ��ي هون ��غ كون ��غ يف الأ�سلوب
الدفاع ��ي وخا�صة يف ال�ش ��وط الأول ،كان
هناك ت ��ردّد وحذر كبريان م ��ن العبينا يف
ي�شجع
ال�ضغ ��ط الهجوم ��ي ،وه ��و ما ق ��د ّ
منتخب كمبوديا اليوم يف مفاج�أتنا �إذا مل
نعال ��ج هذه ال�سلبية لأن ��ه يطمح لتعوي�ض
خ�سارته الوخيمة �أمام �إيران ( )14-0يف
ملع ��ب �آزادي طه ��ران اخلمي� ��س املا�ضي،
ي�سج ��ل ع ��دد ًا
ويتط ّل ��ب م ��ن منتخبن ��ا �أن ّ
كبري ًا من الأهداف يف ال�شوط الأول ليفتح
الكمبوديون م�ساحات اللعب �أمامنا".

اجلمه ��ور ،وح � ّ�ل باملرك ��ز احل ��ادي ع�ش ��ر
و�س ��ط ظروف �صعب ��ة جد ًا ل ��ن �أتطرق لها
ّاحرتام ًا لعالقتي الطيبة مع النادي".
ت�أثير غرب �آ�سيا

وتاب ��ع :بع ��د �إنته ��اء املو�س ��م املا�ض ��ي،
�أتفقن ��ا عل ��ى بناء فري ��ق كبري عل ��ى خطى
مو�س ��م  2007-2006ي ��وم حققن ��ا لق ��ب
بطل ال ��دوري لفريق �أربي ��ل وم ّثل العراق
يف جمي ��ع املناف�سات العربي ��ة والآ�سيوية
م ��ع �إقرارن ��ا ب� ��أن الو�ض ��ع امل ��ادي �آن ��ذاك
يختل ��ف ع ّم ��ا يعاني ��ه الن ��ادي الي ��وم م ��ن
ظ ��رف �سي ��ئ ،وتوافق ��ت الإدارة معي قبل
انطالق ال ��دوري لل�ش ��روع بتهيئة الفريق
وفق االمكاني ��ات املادي ��ة املتوا�ضعة ،لكن
ُ�صدمتُ بعراقيل ع� �دّة خيّبت �أملي ،ومنها
�زج الع ��ب
لأول م ��رة يف عمل ��ي �أ�ضط� � ّر ل � ّ
حمرتف يلتحق للن ��ادي �أول مرة قبل يوم
م ��ن املباراة الر�سمي ��ة ،ف�ض ًال عن عدم منح
الإدارة الوق ��ت ال ��كايف لتح�ض�ي�ر الفريق
وفق ًا للمنهج ال ��ذي �أعددته نظر ًا الن�شغالها
يف بطولة غرب �آ�سي ��ا التا�سعة التي �أثرت
عل ��ى الفريق كثري ًا ،وكن ��ت م�ستعد ًا لرتكه
قبيل بدء الدوري واجلمهور يعي معاناتنا
وكان ي�شاه ��د وحداتنا التدريبية بح�ضور
�سبعة العبني فقط!".

الوح ��دات التدريبي ��ة للمنتخ ��ب قب ��ل لقاء
هون ��غ كون ��غ ،ولك ��ن ه ��ذا الأم ��ر ي�شم ��ل
جميع املنتخبات امل�شارك ��ة يف الت�صفيات
ان�سجام� � ًا مع تعليمات الفيف ��ا التي ق ّل�صتْ
م ��دة التح�ض�ي�رات م ��ن خ�ل�ال وج ��وب
�إلتح ��اق الالع ��ب مبنتخب بل ��ده خالل 72
�ساعة فقط ،وهو ما يدركه مدرب منتخبنا
ال ��ذي توقعنا ا�ستفادته من عديد املباريات
الودي ��ة والر�سمية منذ اخلام�س من �أيلول
ع ��ام  2018حت ��ى الآن يف �صناعة منتخب
قوي تحُ �سب له فرق املجموعة ب�أنه مناف�س
�أول على �صدارة املجموعة ولي�س التفكري
بع ��د مبارات�ي�ن يف كيفي ��ة �ضم ��ان �إح ��دى
البطاق ��ات الأربع لأف�ض ��ل ثواين املجاميع
الثماين ،هذا يعبرّ عن منتهى الي�أ�س".
�شروط خافية

و�أ�شار مدرب منتخبنا الوطني الأ�سبق �إىل
�أن "ني ��ة احتاد كرة القدم كانت تتجه نحو
تغيري املالك التدريب ��ي بعد ك�أ�س �آ�سيا يف
الإمارات مطلع الع ��ام احلايل ،لكن �صيغة
تفكير يائ�س!
عق ��ده حال ��ت دون ذلك ،م ��ا �أ�ضط ّر االحتاد
و�أو�ض ��ح �سلمان �":صحي ��ح �أن كاتانيت�ش �إىل �إنتظ ��ار فر�صة �أخ ��رى ،و�صراحة ّ
ظل
مل يح�ص ��ل عل ��ى الوق ��ت ال ��كايف لإج ��راء عق ��د كاتانيت�ش جمهو ًال عن ��ا ومت جتديده

لقاء متكافئ يجمع �سلة
غـاز ال�شمال بـزاخــو
 بغداد  /حيدر مدلول
يح ��ل فريق غاز ال�شمال الكركويل راب ��ع الرتتيب بر�صيد 5

نقاط �ضيف� � ًا ثقي ًال يف ال�ساعة الرابع ��ة ع�صر اليوم الثالثاء
على م�ضيفه فريق زاخ ��و الثالث بر�صيد  5نقاط يف املباراة
الت ��ي جت ��ري بينهم ��ا على قاع ��ة الأخري يف حمافظ ��ة دهوك
باقلي ��م كرد�ست ��ان �ضم ��ن مناف�س ��ات دوري ال�سل ��ة املمت ��از
باملو�سم . 2020-2019
و�سيك ��ون هذا اللقاء متكافئ لفك �شراكة النقاط بني فريقي
غاز ال�شم ��ال وزاخو ال�ضيفني اجلديدين عل ��ى دوري ال�سلة
املمت ��از والتقدم اىل الأم ��ام النتزاع املرك ��ز الأول من فريق
ده ��وك ال ��ذي يرتبع علي ��ه بر�صي ��د  6نقاط حي ��ث يتوقع ان
تكون جمريات الأ�ش ��واط الأربعة للمباراة مثرية وحما�سية
ب�ي�ن العب ��ي الفريقني حتى اللحظات الأخ�ي�رة رغم �أن زاخو
الذي يتوىل رئا�سة مالك ��ه التدريبي الروماين ايلني اوجني
يع ��ول كث�ي�ر ًا عل ��ى عامل ��ي الأر� ��ض واجلمه ��ور يف ح�سمها
وتعوي�ض النقاط التي فقدها يف اجلوالت املا�ضية وخا�صة
�أم ��ام فريق نفط اجلنوب الب�صري عندما تعر�ض اىل هزمية
مفاجئة بنتيجة ( )95-86نقطة ي�ؤكد فيها بانه الرقم ال�صعب
للف ��رق  11امل�شاركة يف املو�سم ال�سلوي احلايل ويتطلع اىل
التواج ��د بقوة �ضمن دائرة املربع الذهب ��ي الذي يناف�س فيه
ف ��رق النفط حامل اللقب وال�شرط ��ة الو�صيف ودهوك العائد
بق ��وة ال�ستع ��ادة �أيام ��ه احللوة بع ��د انته ��اء الأزم ��ة املالية
الت ��ي كان يع ��اين فيها نادي ��ه ولعب ��ت دور ًا يف �إلغاء عدد من
الفعاليات اجلماعية .
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه ح ��دد احت ��اد ك ��رة ال�سلة يوم ��ي اخلام�س
والع�شري ��ن وال�ساد� ��س والع�شري ��ن من �شه ��ر ت�شرين الأول
اجلاري موعدي ��ن لإقامة ثالث مباري ��ات م�ؤجلة من املرحلة
الثالث ��ة جلول ��ة الذه ��اب ل ��دوري ال�سل ��ة املمت ��از (ال�شرط ��ة
والأعظمي ��ة )و(الكهرب ��اء والت�ضام ��ن النجف ��ي ) و(ده ��وك
والنف ��ط ) بد ًالم ��ن املوع ��د ال�ساب ��ق الذي كان يوم ��ي الثاين
والثالث من ال�شهر ذات ��ه ب�سبب التظاهرات وحظر التجوال
الذي مت فر�ضه من قبل جمل�س الوزراء ملدة يومني متتالني

وفق �شروط معينة �أي�ض� � ًا ظ ّلتْ خافية عن
اجلمهور وعن القريبني من االحتاد ،وهذا
الأمر غ�ي�ر وارد يف كرة القدم �أي �أن ُتربم
عقد ًا مع مدرب غري معروف وعندما يُكمل
عام� � ًا واحد ًا تجُ � �دّد �صيغة العق ��د ب�شروط
جديدة ،وال�صحيح �أن يُحدّد االحتاد فرتة
زمنية يتوقف بعدها ليُقيّم العمل والنتائج،
فمن غري املعقول �أن ُتعد بطولة كبرية مثل
�آ�سي ��ا غري مه ّم ��ة وال ت�ستح ��ق التقييم مع
بقية البط ��والت التي �شاركن ��ا فيها بقيادة
كاتانيت�ش ،هذا غري مقبول بتات ًا".
الأجانب الأربعة

ع ��ن مدى ا�ستف ��ادة منتخبنا م ��ن الالعبني
املحرتف�ي�ن الذي ��ن �أعت ��ذر بع�ضه ��م ع ��ن
احل�ضور يف اجلولتني الرابعة واخلام�سة
م ��ن الت�صفي ��ات� ،أكد �سلم ��ان" �أن ال نقا�ش
م�سبق يف م�س�أل ��ة املنتخب الوطني ،فهذه
م�صلح ��ة بل ��د وت�ستل ��زم الت�ضحي ��ة م ��ن
اجلميع ،م ��ع ا�ستثناءات تخ� �ّ�ص مواجهة
بع�ض الالعبني مث ��ل ج�سنت مريام و�أحمد
يا�سني ويا�سر قا�سم ظروف ًا خا�صة يتوجب
مراعاته ��ا ،وحل امل�شاكل بهدوء عرب املدير
الإداري با�س ��ل كوركي� ��س ،فكلم ��ا �إلتح ��ق
الالعب املحرتف بارتي ��اح دون م�شاكل �أو
تخوين �سيُقدّم امل ��ردود الفني الكبري ،كما
يجب �أن ن�ستفيد من كل الالعبني املغرتبني
ك ��ون ظروف تدريبهم ولعبه ��م يف �أوروبا
و�أم�ي�ركا �أف�ضل من ظروف الالعب املحلي
بالدوري العراقي".

وح� � ّذر �سلم ��ان م ��ن ت�أث�ي�ر �سم ��اح احت ��اد
كرة القدم مب�شارك ��ة �أربعة العبني �أجانب
يف كل ن ��ا ٍد بال ��دوري املمت ��از للمو�س ��م
 2020-2019عل ��ى ب ��روز العبني حمليني
م�ستقب�ل ً�ا ،وق ��ال" ت�سلط الأ�ض ��واء الفنية
�إنقاذ الإدارة
يف الغال ��ب على �أف�ضل الالعبني املحرتفني
يف مرك ��زي الهج ��وم والو�سط ،م ��ا ي�ؤدي وع ��ن اعتذاره املفاجىء م ��ن تدريب فريق
اىل عدم اكت�ش ��اف املوهوبني يف املركزين �أربي ��ل بع ��د خو�ض ��ه ث�ل�اث مباري ��ات يف
املذكوري ��ن وقت ��ل حم ��اوالت رعايته ��م ال ��دوري ،ك�شف �سلمان "�أن هن ��اك �أ�سباب ًا
وتطويره ��م ،يف وقت ن�شه ��د قلة الالعبني مو�ضوعي ��ة دعتن ��ي لإتخ ��اذ ق ��رار ع ��دم
املهاجم�ي�ن و�صانع ��ي الألع ��اب ،وعموم� � ًا اال�ستم ��رار يف مهمّتي ،و�أقولها بكل �أ�سف
ف� ��إن ت�شكيلة الالعبني احلاليني جيدة ،لكن �أنه ميكن ع ّد املو�سم احل ��ايل �أ�سو�أ مو�سم
يوج ��د خل ��ل يف توظيفهم وطريق ��ة اللعب يف تاري ��خ حيات ��ي عل ��ى �صعي ��د التدريب
وقيادة املب ��اراة ،و�ست�ؤث ��ر يف عدم تطوّ ر م ��ع الأندية واملنتخب ��ات الوطنية منذ عام
 1970حت ��ى الآن ،فن ��ادي �أربيل له مكانته
الكرة العراقية حملي ًا وقاري ًا ودولي ًا".
املحلية والعربي ��ة والآ�سيوية ،و�شخ�صياً
ظروف المحترفين
قبلتُ مهمة تدريب فريق ��ه الكروي املو�سم
وعن اللغط احلا�ص ��ل يف الو�سط الكروي املا�ض ��ي و�أنق ��ذت �إدارته من احل ��رج �أمام

ال �إعداد  ..وال مع�سكر!!

وذك ��ر �أن "مباري ��ات فريق �أربي ��ل الثالث
كانت جيدة ،وت�شري اىل ا�ستحقاقنا الفوز
فيها لوال ظ ��روف جمرياتها ،حيث تعادلنا
مع نفط اجلن ��وب �سلبي ًا ،ثم م ��ع الكهرباء
( )1-1بع ��د �أن تقدمن ��ا به ��دف واحت�سبت
�صحتها،
�ضدن ��ا ركل ��ة ج ��زاء م�شك ��وك يف ّ
و�أم ��ام النفط ( )1-1وكن ��ا متقدمني �أي�ض ًا
وجاء هدف التع ��ادل نتيجة ارتكاب �أربعة
�أخطاء قبله و�أع�ضاء الإدارة زعلوا وك�أنهم
وفروا كل مقومات حت�ضري الفريق التي مل
ت�صل اىل  ،10%بينما طلبتُ يف برنامج
الإع ��داد �أن يك ��ون مل ��دة �شهري ��ن ،تتخلل ��ه
�ست مباري ��ات جتريبي ��ة ومع�سكر داخلي
و�آخ ��ر خارج ��ي ،ومل يتحق ��ق منه ��ا �شيء
�سوى ثالث مباري ��ات جتريبية على ملعب
فران�س ��و حري ��ري ،والطري ��ف بع ��د �أول
مب ��اراة �أم ��ام نف ��ط اجلنوب ي�س� ��أل بع�ض
ال�صحفي�ي�ن الإدارة هل �ستت ��م �إقالة املالك
التدريب ��ي؟! يب ��دو �أن الأم ��ور كانت مبيتة
بهذا االجتاه".
�أكاديمية المواهب

و�أختت ��م �أك ��رم �سلم ��ان حديث ��ه" �أترق ��ب
�أجن ��از م�ش ��روع �أكادميي ��ة كب�ي�رة �أ�شرف
عليها لرعاية املواه ��ب يف �إقليم كرد�ستان
وجمي ��ع م ��دن الع ��راق ،وكذل ��ك تطوي ��ر
قدرات املدرب�ي�ن العراقيني واالنفتاح على
�أكادميي ��ات عاملي ��ة للتعاي�ش م ��ع جتاربها
به ��دف تطوير الكرة العراقي ��ة ،و�س�أك�شف
عن كثري من تفا�صي ��ل امل�شروع يف الوقت
املنا�سب".

ال مـجـال للمـقـارنـة!
ق� �دّم جمهورن ��ا الك ��روي يف ملع ��ب الب�صرة  -م ��رة �أخ ��رى  -النموذج
والدلي ��ل ،حني حم ��ل معه احلافز ملنتخبن ��ا يف ت�صفيات ك�أ� ��س العامل ،
طوال مباراتنا الأخرية �أمام هونغ كونغ  ..مل يتخ َّل اجلمهور عن مَهمّته
حتى حني كان الأداء يهبط يف بع�ض فرتات املباراة �إىل م�ستوى ميكن
يّ
باملتدن والذي ال يليق باملنتخب  ،وال يرقى �أبد ًا �إىل ح�ساباته
و�صف ��ه
يف ال�صعود �إىل نهائيات �آ�سيا � ،أو رمبا بعدها نهائيات املونديال!
ه ��ذه حقيقة �أراها من جانب ��ي  ،وهنالك الكثري مم ��ن ي�شاركونني هذه
القناع ��ة  ،بعد �أن ظهر املنتخب بعيد ًا عن احللول التكتيكية الآنية التي
فر�ضه ��ا �سعي املنتخب ال�ضيف �إىل اخلروج بنتيجة حتمل �أقل قدر من
الأ�ضرار  ،ال بل �أن املنتخب الذي كان منطوي ًا على نف�سه طوال ال�شوط
احل�صة الثاني ��ة وكانت له �أكرث
الأول يف وج ��ه هجماتن ��ا  ،جت ّر�أ خالل ّ
م ��ن حماولة لإ�صابة ال�شباك العراقية  ،وه ��ذا دليل �آخر على �أن املدرب
كاتانيت� ��ش مل يك ��ن يحمل الكث�ي�ر من احللول ال�سريع ��ة  ،برغم �أنه كان
يلع ��ب مع واحد من �أ�ضعف املنتخب ��ات يف القارة الآ�سيوية ـ وقد �أحت َّل
يف الت�صنيف الأخري للفيفا املركز ( )143عاملي ًا و(� )27آ�سيوي ًا.
كان ��ت بح ��ق جتربة �صعبة عل ��ى اجلمهور ال ��ذي وفى بوع ��ده وح�ضر
و�آزر يف ظ ��رف دقيق للغاية ومل يتخ َّل عن املنتخب  ،لكن هذه التجربة
مُع ّر�ض ��ة للتك ��رار رمبا على نح ��و �أ�شد �صعوبة ح�ي�ن نواجه منتخبات
�أط ��ول مرا�س� � ًا وخ�ب�رة وح�ض ��ور ًا من منتخ ��ب هونغ كون ��غ  ،ذلك لأن
امل ��درب م ��ازال عل ��ى قل ��ق ومل ي�ستق ��ر عل ��ى ر�أي بخ�صو� ��ص كثري من
�ال �سابق ح�ي�ن كان كاتانيت�ش
الالعب�ي�ن وهذه نقط ��ة �أ�شرت لها يف مق � ٍ
يفتح �أبواب املنتخ ��ب �أمام املزيد من الالعبني حتت �ضغط املطالبة من
جه ��ات �شتى بينها طبع� � ًا و�سائل التوا�صل االجتماع ��ي التي تروّ ج ملن
ي�ستح ��ق ومل ��ن ال ي�ستحق  ،وهذا �أمر مفه ��وم مل يتعامل معه كاتانيت�ش
بتل ��ك ال�صالب ��ة الت ��ي كان عليه ��ا يف عهد التدري ��ب الأول ال ��ذي جت ّلى
ببع� ��ض الإيجابي ��ات خ�ل�ال نهائي ��ات �آ�سي ��ا يف الإمارات وق ��د دعوناه
بعدها �إىل العمل بعيد ًا عن ال�ضغوط و�أن مي�ضي قدم ًا يف حتمل نتائج
قناعاته ال قناعات غريه!
وال �أدري..ه ��ل �أقول �إن من ح�سن ح ��ظ املنتخب واملدرب مع ًا �أن تكون
مباراتن ��ا الالحقة بعد هونغ كونغ �أمام واحد م ��ن املنتخبات الأ�ضعف
على م�ستوى القارة وهو منتخب كمبوديا ( 169عاملي ًا) ولي�س منتخب ًا
�أق ��وى وهذا ما فر�ضته �سحبة املباري ��ات � ..أم �أقول �إن من �سوء احلظ
�أن تفوز �إيران على هذا املنتخب ب�أربعة ع�شر هدف ًا  ،وهي النتيجة التي
�ستحمل الكثري من ال�ضغط على منتخبنا  ،فخالل الأيام الثالثة املا�ضية
�سمع ��ت �س�ؤا ًال واحد ًا يختزل كثري ًا مما يدور يف �أذهان اجلمهور :بكم
�سنفوز على كمبوديا؟!
رمب ��ا تكم ��ن هنا واحدة من املفارق ��ات التي تظهر كنت ��اج للعاطفة التي
تتغا�ضى عن �أهم ما يف كرة القدم وهي تلون نتائجها ورمبا تق ّلبها بني
حلظ ��ة و�أخرى  ،ولهذا اتخي ��ل املدرب كاتانيت� ��ش والعبينا اليوم وهم
يلعب ��ون عل ��ى �أر�ض ذات ع�ش ��ب �صناعي حتت هاج� ��س يح�سم املباراة
ل�صاحلن ��ا م ��ن حي ��ث املب ��د�أ  ،وال يبقى اخل�ل�اف يف التوقع ��ات �إال يف
ح�صيلة الأهداف املتوقعة!!
يف تقدي ��ري  ،يجب �إبع ��اد املنتخب عمّا حتمله ه ��ذه احل�سابات وك�أننا
ن�ضع الأهداف يف احل�صالة  ،ال �سيما و�إننا نلعب �أمام الغرمي ال�ضعيف
عل ��ى �أر�ضه وه ��و ال ميلك �إال املجازفة �أمام جمه ��وره� ،أما منتخبنا غري
املُر�ض ��ي باملجم ��ل  ،ف�أرج ��و �أن يوف ��ق يف الو�ص ��ول �إىل ف ��وز مقنع ال
�صل ��ة له �أبد ًا باملح�صل ��ة الإيرانية التي جاءت يف طهران ..فلكل مباراة
ح�سابه ��ا وظرفها ..ويف نظام الت�صفي ��ات الذي ال يرحم �سيكون فوزنا
بالنقاط الثالث هو الأهم ،على �أن ننظر الحق ًا يف و�ضع املنتخب ،وهو
ال ي�س ّر حمب ًا على الإطالق!
وال �أدري..هل �أقول �إن من ح�سن
حظ المنتخب والمدرب مع ًا �أن تكون
مباراتنا الالحقة بعد هونغ كونغ �أمام
واحد من المنتخبات الأ�ضعف على
م�ستوى القارة وهو منتخب كمبوديا
( 169عالمي ًا)
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جتهيز حا�سبات عدد ( )3500حا�سبة
تعلن األمانة العامة جمللس الوزراء عن اجراء مناقصة عامة لتجهيز حاسبات عدد ( )3500حاسبة وحسب املواصفات الواردة بجداول الكميات
واملناقصة احد مكونات مشروع احلوكمة االلكترونية ،ويبلغ الكشف التخميني للمناقصة مبلغا ً مقداره ( )2.544.600.000مليارين وخمسمائة
وأربعة واربعون مليون وستمائة ألف دينار عراقي على املوازنة اجلارية  /2019حساب احلوكمة االلكترونية ،وستجرى املناقصة وفقا ً لتعليمات
تنفيذ العقود احلكومية رقم ( 2لسنة  )2014والضوابط الصادرة مبوجبها وتطبق الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط (وثيقة
التجهيز) على إجراءات هذه املناقصة مع مالحظة ما يأتي:
.1على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بقسم العقود واملشتريات على رقم الهاتف االرضي
( )7432234خالل ايام وساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
.2بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء مببلغ قيمته ( )250.000مائتان وخمسون ألف دينار غير قابل للرد.
 .3موعد غلق املناقصة عند نهاية الدوام الرسمي ليوم األحد املوافق ( )2019/11/17ويتم تسليم العطاءات إلى قسم العقود واملشتريات.
 .4سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في املكان نفسه يوم االثنني املوافق (.)2019/11/18
 .5يجب ان يتضمن العطاء ضمان للعطاء (التأمينات األولية البالغة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية على شكل (خطاب ضمان مصرفي أو
صك مصدق) ومببلغ مقداره ( )25.446.000خمسة وعشرون مليون واربعمائة وستة واربعون ألف دينار عراقي فقط.
 .6استبعاد أي عطاء غير مستوفي ألحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة باملناقصة مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 .7ال ميكن ملقدمي العطاءات إضافة أو حذف أو تعديل على كل من (تعليمات ملقدمي العطاءات ،الشروط العامة للعقد).
 .8على مقدم العطاء أن يقدم الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة بيانات العطاء.
 .9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
الأمني العام ملجل�س الوزراء

آراء وأفكار
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ال�صديق ال�صدوق عدنان ح�سني ي�ستعجل الرحيل

عن عدنان ح�سني

�إنعام كجه جي

مات عدنان ح�س�ي�ن يف الوقت اخلط�أ.
غ ��ادر الدني ��ا ع�صر اخلمي� ��س املا�ضي
ليغيب قل ��م �شجاع يحتاجه العراقيون
وه ��م يف امل� ��أزق الأ�ش ��د ،يف �أعج ��ب
ح ��االت دولتهم .تلك الت ��ي و�صفها يف
مق ��ال له ب�أنه ��ا «الدول ��ة امل�ستع�صية».
وكنت ق ��د عرفت ��ه طالب� � ًا �سبقن ��ي �إىل
ق�س ��م ال�صحاف ��ة يف كلي ��ة الآداب ،ث ��م
زمي�ل� ًا يف يومية «الث ��ورة» ،بعد فرتة
�أم�ضاه ��ا يف الكويت ناجي ًا بجلده من
املالحق ��ة .ر�أينا �أيام� � ًا كاخليال ،يعمل
فيه ��ا حمرر �شيوع ��ي يف جريدة حزب
البع ��ث .جمعتنا غرفة �صغرية ،املكتب
ل�صق املكتب .ومن �أول ابت�سامة طيبة
عرفت �أن �صداقة غري عادية �سرتبطني
ب�إن�س ��ان ن ��ادر يف �صفائ ��ه ،رقي ��ق يف
�صالبته.
بع ��د �سن ��وات قالئ ��ل مت ّزق ��ت �شا�ش ��ة
اخلي ��ال .انفرط ��ت اجلبه ��ة الوطني ��ة
واختف ��ى عدن ��ان .و�أم� ��س عرف ��ت
م ��ن من�ش ��ور للمهند� ��س نبي ��ل د ّم ��ان،
�أن زميل ��ي ال�ساب ��ق ا�شتغ ��ل �أواخ ��ر
ال�سبعيني ��ات عام�ل� ًا ب�أج ��رة يومي ��ة
يف م�ش ��روع «بالن ��دة» ل�ش ��ق الط ��رق،
�أق�ص ��ى �شم ��ايل الوطن .هن ��اك ال �أحد
يطال ��ب العم ��ال الوقتي�ي�ن بوثائ ��ق
�أو �شه ��ادات ح�س ��ن �سلوك م ��ن دوائر
الأم ��ن .وكان عدن ��ان قد فق ��د عمله يف
جريدة «طريق ال�شعب» بعد �أن �أغلقتها
ال�سلط ��ات .ويكتب نبي ��ل دمّان« :قمت
بتن�سي ��ب عدن ��ان للعمل م ��ع املهند�س
البنغالدي�شي ديوان �شم�س العارفني،
امل�س�ؤول عن �إدامة ال�سيارات واملكائن
الثقيل ��ة ،ف�أخ ��ذ ي�ساع ��ده يف م�س ��ك
ال�سج�ل�ات وترتيب بطاق ��ات ال�صيانة
ملئ ��ات الآلي ��ات يف امل�ش ��روع .وكان
يبي ��ت يف خميم العم ��ال ذوي املهارة،
اللح ��ام حمم ��د املو�صل ��ي والكهربائي
ك ��رمي توم ��ي وامليكانيك ��ي تيلي علي
وغريهم.»...
وجد عدن ��ان ح�س�ي�ن طريق� � ًا للخروج
م ��ن الع ��راق .ويف ال�سن ��ة نف�سه ��ا
غ ��ادرت البلد للدرا�س ��ة .تباعدت بيننا
امل�ساف ��ات حت ��ى عاود زميل ��ي الظهور
يف لن ��دن ،ي�أت ��ي يف زي ��ارات ق�صرية
�إىل باري�س ونلتقي بالو ّد نف�سه ،ك�أننا
مل نف�ت�رق .لك ��ن احت�ل�ال الع ��راق عام

http://www.almadapaper.net

حميد الكفائي

 2003ر�سم بيننا خط ًا عميق ًا .كان هو
م ��ن النا�شط�ي�ن يف املعار�ض ��ة وقد �أيد
امل�شروع الأمريكي وكنت �أنا �ضد غزو
الع ��راق مثلما كنت ،من قبل� ،ضد غزو
الكويت .لذلك �أكت ��ب ال لأنعى �صديق ًا،
ب ��ل لأقول �إن اخل�ل�اف ممكن حتى يف
املواق ��ف امل�صريي ��ة� ،إذا و�ضعن ��ا بني
�أعيننا متيمة حب الوطن.
عدن ��ا لنجتم ��ع عل ��ى �صفح ��ات ه ��ذه
اجلري ��دة .يكتب م ��ا ي�ش ��اء و�أكتب ما
�أ�ش ��اء .مل �أق ��ر�أ نقد ًا مل ��ا �آل �إليه الواقع
العراق ��ي واحلكوم ��ات الت ��ي ج ��رى
تن�صيبه ��ا عل ��ى رق ��اب العب ��اد ،مثلم ��ا
ق ��ر�أت لعدن ��ان ح�س�ي�ن .وكن ��ت �أزور
لن ��دن ونتع ��ارك ونح ��ن ن� ��أكل الكباب
وخب ��ز التن ��ور� .أو �أراه يف �أبوظب ��ي
�أو �أ�صيلة �أو ب�ي�روت وثالثنا العراق.
خ�شيت عليه من جر�أته مقابل متطرفني
يتعامل ��ون بالر�صا� ��ص .وكان قد كتب
مق ��ا ًال يف هذه اجلري ��دة ي�صف رئي�س
احلكوم ��ة بـ«الروزخون» ال ��ذي يدور
يف امل�آمت احل�سيني ��ة يروي احلكايات
الديني ��ة وين ��ال �أجر ًا م ��ن امل�ستمعني.
لك ��ن عدنان �سخر من خ�شيتي و�ضحك
بطيبته املد ّرعة ووا�صل الق�صف.
ح�ي�ن ع ��اد للعم ��ل يف بغ ��داد �صار يف
قل ��ب احلدث .ازداد جر�أة يف تو�صيف
م ��ا ي ��رى .كت ��ب ع ��ن حلف وثي ��ق بني
الإره ��اب والإدارة الفا�س ��دة .ومل ��ا
ن�شرت روايت ��ي ّ
«ط�شاري» عن ت�شتتنا
يف الب�ل�اد ،ع ّلق يق ��ول�« :إن يف داخل
العراق وعلى امتداد ّ
الط�شار العراقي
املنب�س ��ط عل ��ى ط ��ول خريط ��ة الع ��امل
وعر�ضها ،من �أ�سرتالي ��ا ونيوزيالندا
�إىل الأمريكت�ي�ن ،ثم ��ة املئ ��ات م ��ن
البارزين يف جماالت الأدب وال�صحافة
والفن ��ون والهند�س ��ة والطب والعلوم
يوحدهم �سوء احلظ الذي
التطبيقيةّ ،
�ألقى به ��م �إىل دروب احلياة يف الزمن
اخلط�أ .زمن الديكتاتورية الغا�شمة ثم
زمن �أمراء الطوائف .وله�ؤالء ف�ضيلة
املعان ��دة ومواجه ��ة قب ��ح ال�سيا�س ��ة
بجمال الإبداع».
�أع ��رف �أن قلب ��ك ي ��ا �صديق ��ي اخت ��زن
جب ��ا ًال م ��ن اخليب ��ة والأ�س ��ى .لذلك مل
متت بكامت ال�صوت بل بال�سرطان.
 -عن ال�شرق االو�سط

ال �أتذك ��ر مت ��ى التقي ��ت بال�صدي ��ق عدن ��ان ح�س�ي�ن
ال ��ذي غادرنا اليوم ،ولك ��ن �أ�شعر ب�أنن ��ي �أعرفه منذ
عق ��ود طويل ��ة� ،إذ كنا نلتقي يف الن�شاط ��ات الثقافية
العراقي ��ة يف مراكز عديدة خ�صو�ص ًا ديوان الكوفة،
وكذل ��ك يف املحا�ضرات املتفرقة التي تقيمها اجلالية
العراقي ��ة يف بريطانيا .وكن ��ت �أزوره يف مقر عمله
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط وي ��زورين يف مق ��ر عملي يف
بي ب ��ي �سي وقبلها يف مركز الأبح ��اث االقت�صادية.
وكن ��ت �أقر�أ مقاالته يف ال�شرق الأو�سط ،وكانت كلها
ذات عالق ��ة وطي ��دة بالعراق وقد ُكتب ��ت ب�شكل �أنيق
وبحث ��ت موا�ضيعُها ب�شكل جي ��د فعدنان ال يكتب �إال
اجلديد واملفيد.
جمعتن ��ا �أي�ضا �صداقات �أخرى ،فقد كنا دائم ًا نلتقي
بوج ��ود �صديقن ��ا احلمي ��م ،الراح ��ل الكب�ي�ر فال ��ح
عب ��د اجلبار ،ال ��ذي كان دائم ًا يجمعن ��ا عندما يعود
�إىل لن ��دن من ب�ي�روت .ولدينا �أ�صدق ��اء م�شرتكون
�آخرون كثريون ،منهم مي�س ��ون الدملوجي وح�سن
اجلناب ��ي وعواد نا�ص ��ر و�آخرون .وكذل ��ك �صديقنا
امل�ش�ت�رك الأثري ،د� .أ�سام ��ة فا�ضل اجلمايل ،الذي ال
التق ��ي به �إال وعدن ��ان معي ،وكان �آخ ��ر لقاء جمعنا
يف �صيف العام املا�ضي ،وكان بدعوة من �أ�سامة يف
مكان لن ��دين راق يليق ب�أ�سام ��ة ،يُ�سمى (جتميعات
وولي� ��س )The Wallace Collections -و�س ��ط
لن ��دن .وعندم ��ا زار �أ�سام ��ة لندن قبل �شه ��ر ،دعوته
كالع ��ادة �إىل لق ��اء يف مطع ��م ترك ��ي �شم ��ايل لندن،
وجمع ��ت �أ�صدقائي كي يلتقوا ب ��ه ،وكان يتوقع �أن
ي ��رى عدن ��ان بينهم ،لكن عدن ��ان كان غائب� � ًا للأ�سف
ب�سب ��ب مر�ضه .طل ��ب من ��ي �أ�سامة �أن ن ��زوره مع ًا،
ولك ��ن للأ�س ��ف مل ت�سمح �صحة عدن ��ان بلقاء جديد،
فقل ��ت لأ�سامة ،يف زيارتك املقبلة �إىل لندن� ،سيكون
عدنان ق ��د جتاوز �أزمت ��ه ال�صحية ،و�س ��وف نلتقي
مع ًا كما اعتدنا .مل يخطر ببالنا �أن عدنان �سيغادرنا
بهذه ال�سرعة.
مل ننقط ��ع �أنا وعدن ��ان عن التوا�صل ط ��وال العقود
الثالث ��ة املن�صرم ��ة �س ��واء يف لن ��دن �أو الكويت �أو
الع ��راق ،عرب الهاتف �أو الإميي ��ل �أو الوات�س �آب �أو
اللق ��اء املبا�شر ،فلم نكن ن�سك ��ن بعيدين عن بع�ضنا
وطاملا ذهبنا مع� � ًا حل�ضور املحا�ض ��رات واللقاءات
والن�شاط ��ات الثقافية .م�شرتكاتن ��ا كثرية وال �أتذكر
�أنن ��ا اختلفن ��ا اختالف ًا ح ��اد ًا على �ش ��يء حمدد على
رغ ��م تباي ��ن الآراء �أحيان� � ًا .عندما ترك ��ت عملي يف
بي بي �س ��ي وعدت �إىل العراق ع ��ام  ،2003زارين
عدن ��ان يف جمل�س احلكم و�أخ�ب�رين ب�أنه هو الآخر
مر�ش ��ح لأن يتوىل موقع ًا معين ًا يف الدولة ،لكنه �آثر
البق ��اء �صحفي ًا م�ستق�ل� ًا ،وكان دائم ��ا يلومني على
تركي عملي ال�صحفي يف بي بي �سي والتوظف يف
الدولة العراقية اجلديدة ،وكنت يف البداية ا�ستنكر

ر�أي ��ه ه ��ذا ،لكنني �أدركت الحق ًا عم ��ق تفكريه .ويف
النهاي ��ة ،مل ا�ستم ��ر طوي ًال يف العم ��ل �ضمن النظام
القائم ب�سبب اختالف توجهاتي مع توجهات الذين
م�ضايقات �شتى
ا�ستولوا على احلك ��م ،وممار�ستهم
ٍ
معي كي (�أطف�ش و�أغادر) �إذ �أرادوا الدولة كلها لهم،
و�إبع ��ا َد كلِ م ��ن يختل ��ف معهم يف ال ��ر�أي� ،أو من مل
يك ��ن مطيع ًا لهم وتابع ًا ،متام� � ًا كما كان يفعل �صدام
ح�س�ي�ن ،بل �إنهم زادوا على �ص ��دام �أنهم ا�ستخدموا
الدي ��ن واملذه ��ب (وكي ��ف �أن�س ��ى املذه ��ب؟) ذريعة
لإق�صاء الآخرين واال�ستح ��واذ على كل �شيء وك�أن
الدي ��ن (واملذه ��ب… كي ��ف �أن�س ��ى املذه ��ب)� ،إىل
جانب الدولة ،ملك خال� ��ص لهم منحه �إياهم اخلالق
عز وجل ،ولي�س م�شاع ًا للآخرين �أي�ض ًا.
بق � ّ�ي عدنان وفي� � ًا لل�صحاف ��ة التي �أحبه ��ا ومار�سها
من ��ذ تخرجه م ��ن كلي ��ة ال�صحافة يف جامع ��ة بغداد
ع ��ام  .1970وبع ��د  15عام� � ًا م ��ن العم ��ل املتوا�صل
يف جريدة ال�ش ��رق الأو�سط الدولية يف لندن ،غادر
عدن ��ان موقعه املهم يف اجلري ��دة بعد �أن اختلف مع
رئي� ��س حتريره ��ا اجلديد ،وقد غادره ��ا بهدوء ومل
ينط ��ق بكلمة واح ��دة عن �سب ��ب املغ ��ادرة .وعندما
�أحلح ��ت علي ��ه قبل عام�ي�ن تقريب� � ًا �أن يطلعني على
�سب ��ب مغادرت ��ه� ،ش ��رح يل اخل�ل�اف ب�إيج ��از وقال
�إن الإدارة العلي ��ا للجري ��دة طلب ��ت من ��ه �أن ي�ستم ��ر
يف العم ��ل ،و�أال يهت ��م للخالف مع رئي� ��س التحرير
اجلدي ��د ،لكنه ف�ضل املغ ��ادرة لأن عدم االن�سجام مع
رئي�س التحرير لن يجعل العمل �سه ًال.
مل يجل� ��س عدنان طوي ًال يف بيت ��ه عاط ًال عن العمل،
فهو �صحفي متمر�س وذو �سمعة طيبة يف الأو�ساط
ال�صحفي ��ة العربية وتتمن ��اه كل م�ؤ�س�سة حمرتمة.
وبعد ف�ت�رة وجيزة ات�صلت به �إدارة جريدة (�أوان)
الكويتي ��ة عار�ض ًة عليه العمل مدي ��ر ًا للتحرير فيها،
فوافق وانتقل �إىل الكويت وبقي هناك عدة �سنوات
حت ��ى �أغلق ��ت ال�صحيف ��ة ،وبعدها مبا�ش ��رة ،طلبته
جري ��دة امل ��دى البغدادية ليتوىل رئا�س ��ة حتريرها،
وبق ��ي يدي ��ر جريدة امل ��دى حت ��ى �إ�صابت ��ه مبر�ض
ال�سرط ��ان يف كانون الأول ع ��ام  .2018كان عدنان
يكتب عم ��ود ًا يومي ًا يف املدى وكن ��ت �أقول له يا �أبا
فرح ،كنت �أق ��ر�أ كل مقاالتك عندم ��ا كنت يف ال�شرق
الأو�س ��ط و�أوان ،ولك ��ن الآن �أ�صب ��ح م ��ن ال�صع ��ب
متابع ��ة كل ما تكت ��ب ب�سبب كرثت ��ه .اقرتحت عليه
�أن يكتب �أ�سبوعي ًا لكنه �أ�صر �أن يكتب عمود ًا يومي ًا
حتت عن ��وان (�شنا�شيل) وكان حق ًا من �أهم االعمدة
يف جري ��دة امل ��دى� ،إىل جان ��ب العمود ال ��ذي يكتبه
الكاتب املبدع علي ح�سني.
مل يخرب عدنان �أحد ًا مبر�ضه ،حتى �أقرب �أ�صدقائه،
وه ��م �أنا وع ��واد نا�صر ،بل دخ ��ل امل�ست�شفى بهدوء
ت ��ام .كن ��ت ات�ص ��ل ب ��ه لرتتيب لق ��اء فيعت ��ذر لكونه

يع ��اين من وعكة �صحي ��ة عار�ضة .لكنن ��ي �أ�صررت
�أن �أزوره مازال مري�ض ًا كي �أجلب له الورد و�أطمئن
عل ��ى �صحته .رجاين �أن �أ�ؤج ��ل زيارتي له فرف�ضت
لأنني دائم ًا ا�ستثمر وجوده يف لندن كي نلتقي قبل
�أن يع ��ود �إىل العراق .عنده ��ا �أخربين قائ ًال “دعني
�أغادر امل�ست�شفى �أوال ثم زرين يف البيت”! وحينها
عرف ��ت �أن ��ه يف امل�ست�شف ��ى .هرع ��ت �إىل امل�ست�شفى
فوجدت ��ه يف رده ��ة خا�صة وكانت ابنت ��ه فرح معه.
ب ��دا يل عدن ��ان معافى فل ��م يتمكن من ��ه املر�ض بعد
وق ��د �أخربين ب�أن امل�س�ألة ب�سيط ��ة وكلها �أ�سبوع �أو
�أ�سبوعني ويعود �إىل البيت.
م�ض ��ى �أ�سب ��وع و�أ�سبوعان ومل يع ��د عدنان فذهبت
لزيارت ��ه م ��رة �أخرى �إىل امل�ست�شف ��ى .وكان قد �أعيد
�إىل الرده ��ة العامة م ��ع باقي املر�ضى ،م ��ا يعني �أن
و�ضع ��ه ق ��د حت�سن ،وق ��د ب ��دا يل معاف ��ى �إذ ا�ستمر
طوال تلك الف�ت�رة يف كتابة مقاالته جلريدتي املدى
وال�ش ��رق الأو�سط� .آخر مقال كتب ��ه عدنان ن�شر يف
ال�ش ��رق الأو�سط بت�أري ��خ  .2019/3/18وبعد هذا
الت�أري ��خ بد�أت �صحت ��ه بالتدهور وعندم ��ا كتبت له
ر�سال ��ة على الوات�س� ��آب� ،أجابني بكالم غري مفهوم.
فكتب ��ت له باللغ ��ة الإجنليزية� ،إذ خ�شي ��ت �أن يكون
تلفونه جديد ًا ومل يدخل اللغة العربية فيه ،ف�أجابني
بحروف �إجنليزية مرتبكة… قلقت عليه وات�صلت
بفرح فطم�أنتني �أن ��ه بخري “لكنه ي�أخذ عالج ًا ي�ؤثر
عل ��ى تركيزه �أحيان� � ًا .ا ّت�صل به بع ��د �أ�سبوع فرمبا
يك ��ون قد حت�س ��ن” .ظللت �أتوا�صل م ��ع فرح ثم مع
عمر ك ��ي �أعرف �أخبار عدنان وكان ��ا يطلعانني على
�أخباره.
ويف �أح ��د الأي ��ام ،يف مت ��وز الفائ ��ت حتدي ��د ًا ،رن
هاتف ��ي املحمول� .أجب ��ت وكان على الط ��رف الآخر
عدن ��ان ح�س�ي�ن ب�صوت ��ه املمي ��ز (وين ��ك يا �أب ��ا عال.
تع ��ال و ُزرين� .أنا يف البي ��ت)! كدت �أطري فرح ًا لهذا
االت�ص ��ال �إذ ب ��دا عدن ��ان بخ�ي�ر متام ًا وق ��د حتدثنا
لب�ض ��ع دقائ ��ق .كان اليوم خمي�س ��ا ،واتفقت معه �أن
نلتقي يوم ال�سبت.
مل ا�ستطع �أن �أكتم هذا اخلرب ال�سعيد عن �أ�صدقائي،
ف�أعلنت ��ه ملجموع ��ة الوات� ��س �آب الوحي ��دة الت ��ي
انتم ��ي �إليه ��ا( ،لِربالي ��ون) ،وقلت للأ�صدق ��اء �إنني
�س�أعلن عليكم خرب ًا مفرح� � ًا وبال�صور يوم ال�سبت،
فانتظ ��روين .ذهبت ال�سبت �إىل منزله ور�أيته وكان
بخري ويتحدث مع �ضيوفه بكل اطمئنان… التقطت
له �صور ًا ون�شرتها يف الفي�س بوك و�أخربت اجلميع
�أن عدنان ح�سني بخري و�سيعاود ن�شاطه قريب ًا .
ت�سر
للأ�س ��ف مل ت� �دُم فرحتن ��ا ب�شف ��اء عدن ��ان ،ومل ِ
الأمور على ما يرام� ،إذ بد�أت �صحته ترتاجع وكلما
طلب ��ت من جنله عم ��ر �أن �أزوره ،ين�صحني بت�أجيل
الزيارة لب�ضع ��ة �أيام ،حتى �أخربين الي ��وم �أن �أباه

قد فارق احلياة.
كان وقع اخلرب �صاعق ًا .ظللت �صامتا لربهة ال �أعرف
ماذا �أفعل .خنقتني العربة لكنني كنت يف مكان عام
ال �أ�ستطيع فيه �أن �أبوح مب�شاعري ،فخنقتها كمد ًا
عدن ��ان �أكرث من زميل و�أكرث من �صديق .كنت �أ�شعر
ب� ��أن يل �صديق ًا عمالق ًا ميكنه �أن يذلل كل املع�ضالت
م ��ن �أج ��ل �أ�صدقائ ��ه .وق ��د كان عدن ��ان هك ��ذا فع ًال.
فلي�س هناك ما ال ي�ستطيع فعله ،هكذا كان ينظر �إىل
احلي ��اة .كل �شيء ممك ��ن �إن توفرت الإرادة .وحتى
مر�ض ،ق ��ال يل (نعم �أنا م�ص ��اب بال�سرطان
عندم ��ا ِ
لكنن ��ي م�ؤم ��ن ب�أنن ��ي ق ��ادر عل ��ى �إحل ��اق الهزمي ��ة
باملر�ض) .
كان �أ�صدق ��ا�ؤه من كل �أل ��وان الطيف الإن�ساين .من
فالح عب ��د اجلبار �إىل حممد بح ��ر العلوم �إىل �أحمد
اجللب ��ي ،وطاملا دع ��اين �أن �أرافقه �إىل جمل�س �أحمد
اجللب ��ي يف ق�صر ال�سي ��ف يف بغداد �أي ��ام اجلمعة،
لكنن ��ي رف�ض ��ت لأ�سباب ��ي اخلا�ص ��ة .كان يق ��ول يل
عندما نلتقي يف �شارع املتنبي �أيام اجلمعة (ارجوك
يا �أبا عال ،تعال مع ��ي ف�أحمد اجللبي �سيفرح عندما
ي ��راك)! لكنني مل �أفعل فقد كن ��ت �أعتب على الراحل
اجللب ��ي يف �أم ��ور كث�ي�رة ال جم ��ال لذكره ��ا الآن.
واحل ��ق يقال ف� ��إن �أحمد اجللب ��ي كان يحبني كثري ًا
وطامل ��ا �أغ ��دق علي �صف ��ات ال ا�ستحقه ��ا يف كل لقاء
جمعني به.
غادرن ��ا عدن ��ان ح�س�ي�ن ج�س ��د ًا ،لكن ��ه �سيبق ��ى يف
ذاكرتن ��ا ووجداننا� ،صديق ًا �صدوق� � ًا �صادق ًا مبدئي ًا
خلوق� � ًا كرمي ًا متوا�ضع ًا مت�ساحم� � ًا ذا �شرف وب�أ�س
عظي ��م .كان �شجاع� � ًا ال يخ�ش ��ى يف احلق لومة الئم
وكنت دائم ًا �أقول له (وجودك يف العراق يا �أبا فرح
يعطيني �أمال ب�أن العراق �سوف ينه�ض يوما) .
رحي ��ل عدنان �أحدث ثلم ��ة يف حيات ��ي وكان جزء ًا
مهم ًا منه ��ا .كيف �أزور العراق وال �أجده يف جريدة
امل ��دى؟ كي ��ف �أجتول يف �ش ��ارع املتنب ��ي وال التقي
بعدن ��ان فيه؟ كي ��ف مير �أ�سب ��وع دون �أن اتلقى منه
الر�سائ ��ل واملكامل ��ات؟ كل م ��كان يف لن ��دن وبغ ��داد
والكوي ��ت يذك ��رين بعدن ��ان ح�س�ي�ن .يا �إله ��ي ماذا
�أفعل…
�أعود �إىل مقولت ��ي القدمية التي قلتها عندما مر�ض
�أحد �أ�صدقائي قبل خم�س �سنوات:
�صدمات الدهر
�صديق حميم تعاد ُل
�ساع ٌة مع
ِ
ٍ
ولفت ٌة نبيل ٌة منه تمُ حي همو َم ال�سنني
ُ
تخفف وط�أ َة الآال َم
وانتباه ٌة ح�صيف ٌة
�صديقي نف�سي ،ال فرق
مع الأ�صدقاء تكثرُ ُ
املباهج وترتقي الأحالم
ُ
�شحذ الهمم
وتزو ُل الهمو ُم و ُت َ
لكنها لي�ست بال ثمن
نعم لي�ست بال ثمن… فكل يوم ندفع الثمن باهظ ًا

ثــورة �ضــد "ديـمـقـراطـيـة المـحـا�صـ�صـة فـي الـفـرائـ�س"

د .ح�سني الهنداوي

رغ ��م �إنه مفجع �إخف ��اق الر�ؤ�س ��اء الثالثة وقادة
الدول ��ة العراقي ��ة الراهن ��ة كاف ��ة وبال ا�س ��تثناء
يف ق ��راءة التاريخ ،ف�إن جت� �دّد انتفا�ضة ال�شعب
العراقي الي ��وم رغم �ضخامة ت�ضحياته كل م ّرة،
ت�ؤك ��د باملطل ��ق لي� ��س ف�ش ��ل احلكوم ��ة احلالي ��ة
وح�س ��ب بل وف�ش ��ل الدول ��ة العراقي ��ة ونظامها
ال�سيا�س ��ي ب�شكل ��ه الراه ��ن القائ ��م من ��ذ 2003
ونق�صد ب ��ه "دميقراطية تقا�س ��م الفرائ�س" بني
الأحزاب وامليلي�شيات والبيوتات والتي تقب�ض
عل ��ى رقب ��ة الدولة العراقية الراهن ��ة �أو ما تبقى
منها ،وتتحكم ب�أقدار حياتنا اليومية وم�صائرنا
ب�ش ��كل �أو �آخر منذ الغ ��زو االمريكي للعراق يف
ربيع  2003مبا يف ذلك �إقليم كرد�ستان.
�أما ماهية دولة "دميقراطي ��ة تقا�سم الفرائ�س"،
الت ��ي متخ�ض ��ت ع ��ن الغ ��زو االمريك ��ي للعراق
يف ربي ��ع  2003والقائم ��ة حل ��د الآن ،فهي حالة
�شوه ��اء ا�ستلهم ��ت و�أحيان� � ًا اقتب�س ��ت �أخ�ل�اق
وتطبيق ��ات الدولة البعثية الت ��ي حكمت العراق
باحلديد والنار لنح ��و خم�سة وثالثني عام ًا� ،أي
ما بني قيامها �إثر انقالب  17متوز  ،1968الذي
ين�سب �أمر جناحه اىل خمططات هيمنية نفطية

وراءها اال�ستخب ��ارات االمريكية والربيطانية،
وب�ي�ن �سقوط نظام الدكتات ��ور الرديء التكوين
الذهن ��ي والذوق ��ي �ص ��دام ح�س�ي�ن يف ني�س ��ان
 2003دون مقاوم ��ة تذك ��ر .فدول ��ة املحا�ص�صة
ه ��ذه ،وكالدولة البعثية ن�سبي� � ًا ،يحكمها رباعي
الرع ��ب والفو�ض ��ى والتبعية والف�س ��اد على كل
الأ�صع ��دة� .أي �إنها بال �أي هدف ميكن �أن ندعوه
بهدف الدولة ،وهنا تكمن خطورتها الق�صوى ما
دام الأمر يتعل ��ق بالعقبة الك�أداء التي �أ�صبحتها
ه ��ي نف�سه ��ا يف طري ��ق العراقي�ي�ن ل�صن ��ع دولة
طبيعية وحديثة لهم.
وال بد �أن نالحظ �سلف ًا �أن �شكل دولة املحا�ص�صة
الفئوي ��ة القائم يف الع ��راق حالي ًا مل يعد يقت�صر
بوج ��وده عليه وحده ،ب ��ل �سرعان ما ظهر بذات
املالمح تقريب ًا يف كل الدول املنبثقة عن "الربيع
العربي" ال �سيم ��ا يف م�صر خالل حكم الإخوان
امل�سلمني بقيادة الرئي�س املخلوع حممد مر�سي،
وكذل ��ك يف تون� ��س وليبي ��ا وحت ��ى اجلزائ ��ر
وموريتاني ��ا واليم ��ن وبلدان عربي ��ة و�إ�سالمية
�أخ ��رى خارج ��ة ت ��و ًا من حق ��ب طغي ��ان احلزب
الواح ��د الفا�ش ��ي والتاب ��ع يف الع ��ادة ،واحلاملة

جمتمعاتها بدول دميقراطية حديثة لكن الفاقدة الوطن ��ي املنتظ ��ر ناهيك ع ��ن حتدي ��د خطط �أو متمثل ��ة باملفتي �أو رجل الدين بكل معاين الزيف
والنفاق التي ت�سكنها.
بعد اىل املعرفة والرتاث الالزمني لإجنازها اىل خرائط طريق تنفيذه.
 ال�سلطة البولي�سية للع�سكري ،ممث ًال بال�شرطيجانب �شروط مو�ضوعية �أخرى.
ه ��ذا احل ��ال ي�سم ��ح لن ��ا باحلدي ��ث ع ��ن ظاهرة زمرة طغاة بدل الطاغية الواحد �أو ال�شاوي�ش بكل رمزية القمع التي متور فيها.
�إقليمي ��ة ولي�س ��ت عراقي ��ة ح�ص ��ر ًا ،ومتام ًا مثل ما كان يف الذهن من "م�شروع" ،لدى هذه القوى  -ال�سلطة البريوقراطية (واملخابراتية) الرادعة،
ظاه ��رة "داع� ��ش" الت ��ي رف�ض ��ت ح�صره ��ا ببلد املت�سلطة ،هو جمرد القفز اىل ال�سلطة ب�أي ثمن ،متمثلة باجلهاز الإداري كالعمدة �أو املختار بكل
واح ��د من ��ذ الب ��دء .فهناك م ��ن جه ��ة التماثل يف وتقا�سمها �إذا �صعب الأمر ،وهو ما حتقق بالفعل .روحية اخلنوع والو�شاية التي تب�شر بها.
ماهي ��ة الطغم اجلديدة التي قف ��زت اىل ال�سلطة ومل يك ��ن هناك خالف على "الأمنوذج" الن لي�س وبداه ��ة� ،إن الرثاث ��ة يف ت�شكيل ��ة حك ��م مركب ��ة
بع ��د �سق ��وط النظ ��ام الدم ��وي ال�ساب ��ق بف�ضل هناك �أمن ��وذج �إال �إذا اعتربنا ذلك الهيكل الهزيل كه ��ذه تغ ��دو مكعبة ومركبة ه ��ي الأخرى وتقود
الغ ��ازي الأجنب ��ي �أو بف�ضل الفو�ض ��ى لتفر�ض ال ��ذي �أقام ��ه ب ��ول برمير ورهط ��ه عل ��ى �أنقا�ض غالب� � ًا �إىل دميقراطي ��ة كاريكاتريي ��ة �أي بالإ�س ��م
دكتاتوريته ��ا ه ��ي وغالب� � ًا باال�ستعان ��ة ببع�ض الدولة البعثية الرثة �أ�ص ًال� ،أمنوذج ًا .وهو �شكل وح�س ��ب ،فيم ��ا اجلوه ��ر خلي ��ط م ��ن الفو�ض ��ى
�أجه ��زة العهد ال�ساب ��ق املطاح به نف�س ��ه و�أي�ض ًا رث بال�ض ��رورة م ��ن نظ ��م احلكم يق ��وم ب�شكل ال والطغي ��ان واملحا�ص�ص ��ة والف�ساد ب ��كل درجاته
باالجنبي .وهنا �أي�ض ًا ت�أكد ما كان معروف ًا جيد ًا واع عل ��ى اجلم ��ع �أو بالأحرى اخلل ��ط يف زمرة و�أنواع ��ه و�أ�صناف ��ه والتذاب ��ح عل ��ى الغنائ ��م
من قب ��ل ،وهو �إن كافة ق ��وى املعار�ضة ال�سابقة واح ��دة ب ��دل ال�شخ� ��ص الواحد ،ب�ي�ن جملة من والأ�سالب� ،سرعان ما يف�ضي اىل �إر�ساء نوع من
الديني ��ة والقومي ��ة والقبائلي ��ة وال�شخ�صي ��ة ال�سلط ��ات القدمية واجلدي ��دة يف ت�شكيلة متتلك احلكم هج�ي�ن على كل الأ�صع ��دة نف�ضل ت�سميته
عل ��ى ح ��د �س ��واء ،ال متتل ��ك �أي م�ش ��روع وطني عملي� � ًا �أو ت�سعى اىل امتالك كل ال�سلطات التالية ب� �ـ "الدميقراطي ��ة الرثة" ،وهو ن ��وع ال ميكن �إال
لبن ��اء دول ��ة حق ��وق وم�ؤ�س�س ��ات �إذا و�ضعن ��ا دفعة واحدة ومع ًا:
�أن يك ��ون تابع� � ًا لنفوذ ق ��وة �أو ق ��وى �إقليمية �أو
جانب� � ًا ال�شع ��ارات القدمية  -اجلدي ��دة واجلمل  -ال�سلط ��ة الأبوي ��ة الرادع ��ة ،متمثل ��ة ب�شي ��خ خارجي ��ة رغ ��م مزاع ��م اال�ستقاللي ��ة �أو الطموح
الف�ضفا�ض ��ة والوع ��ود الرتيب ��ة وامل�ستهلكة ،بل الع�ش�ي�رة �أو القبيلة ب ��كل م�ضامني التخ ّلف التي بها.
�إنه ��ا ،مبا فيها معظ ��م اجلماع ��ات الليربالية ،مل حتملها.
وهذه "الدميقراطية الرث ��ة" �إذا اقت�صرنا عليها،
تفك ��ر بعد ببل ��ورة �أو تطوير مثل ه ��ذا امل�شروع  -ال�سلط ��ة الأخالقي ��ة �أو "الروحي ��ة" الرادع ��ة ،ا�ستبدادي ��ة امل�ضم ��ون يف جوهرها لكونها تقوم

هي الأخ ��رى ،مبا�شرة �أحيان ًا ،عل ��ى مبد�أ تعميم
اخل ��وف ع�ب�ر �إ�شاع ��ة املحا�ص�ص ��ة والنخبوي ��ة
الع�صبوية وال�سماح الفئوي بامتالك امليلي�شيات
وامل�ؤ�س�سات وامل�ص ��ارف والقنوات التلفزيونية
وحتى االرتباط ��ات اخلارجية املخالفة للد�ستور
وغ�ي�ر الوطني ��ة ،م ��ا ي�ب�رر االبت ��زاز وال ��ردع
وا�ستخ ��دام الق ��وة خ ��ارج القانون لفئ ��ات دون
�أخ ��رى ت�سع ��ى اىل حتقي ��ق الأه ��داف اخلا�ص ��ة
بالق ��وى والع�صبيات ال�شخ�صي ��ة �أو الفئوية �أو
العرقية �أو الأيديولوجية التي متثلها.
وهن ��ا �أي�ض� � ًا �أثبت ��ت التجرب ��ة التاريخي ��ة �أن
الدميقراطية الرثة ال تكت�سب مربراتها الو�ضعية
م ��ن ال�سعي �إىل �إقامة دول ��ة دميقراطية حقيقية،
�إمن ��ا عل ��ى العك�س م ��ن احلاجة اىل من ��ع الدولة
القدمي ��ة من االنهي ��ار امل�ؤك ��د ووراثته ��ا بعد �أن
تك ��ون الأخ�ي�رة ق ��د دخلت مرحل ��ة التف�س ��خ� ،أو
طوره ��ا اخلام�س بلغة ابن خل ��دون كما كتب يف
"املقدم ��ة"� ،أي حتوّ لت اىل دولة �صار �صاحبها
"ي�ستع�ي�ن عل ��ى �أم ��ره باالج ��راء واملرتزق ��ة"
ويطف ��ح فيها "�أخ ��وان ال�سوء وخ�ض ��راء الدمن
وتقليدهم!"....
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على هام�ش اال�ستعداد لإقامة معر�ض العراق الدولي للكتاب

مثقفون� :أثبتت

في العقود المن�صرمة �أنها �أهل لخلق واقع ثقافي ر�صين ومت�سع
مبتغاهم من الكتب العلمية املختلفة  ،لأن حجم
م�ش ��اركات دور الن�ش ��ر العربي ��ة يف �أجنحت ��ه
�ستك ��ون وا�سعة وفعالة بغية و�ص ��ول ن�شرياتها
م ��ن الكتب ليد الق ��ارئ هنا �سريعا � ،إ�ضافة �إىل
الكت ��اب الأجنبي الذي ح ��رم منه القارئ العراقي
�سنني طويلة .

ا�ستطالع /عالء املفرجي
ﻣﻌﺮض اﻟﻌـﺮاق
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب

ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
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زهير بهنام بردى� :ضخ الرواق الثقافي

في �ضوء ا�ستعدادات (المدى) لإقامة
معر�ض العراق الدولي للكتاب دورة
ال�شاعر مظفر النواب  ..ا�ستطلعت
المدى �آراء عدد من المثقفين
العراقيين
حول �أهمية �أن تقيم المدى معر�ض ًا
للكتاب ،وما ت�أثير هذه الفعالية في
الم�شهد الثقافي العراقي وكانت
�إجاباتهم

Iraq International Book Fair

دورة ﻣﻈﻔﺮ اﻟﻨﻮاب
ﻋﻠﻰ ارض ﻣﻌﺮض ﺑﻐﺪاد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 11اﻟﻰ2019/12/21

علي عبدالأمير عجام  :معر�ض يليق
بالثقافة الرفيعة

�أن تنظ ��م "امل ��دى" معر�ض� � ًا للكت ��اب ،فذلك يعني
حدث� � ًا يلي ��ق بالثقاف ��ة الرفيع ��ة عراقي� � ًا وعربي� � ًا،
فامل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي د�أبت من ��ذ  3عق ��ود تقريب ًا على
الن�ش ��ر للجمي ��ل والعمي ��ق وامل�ؤث ��ر يف الأدب
والفكر والفنون والعلوم ال�صرفة� ،صارت مرجع ًا
حقيقي� � ًا للج ��ودة الفكرية والأ�صال ��ة ال يف طبيعة
من�شوراته ��ا وح�سب ،ب ��ل يف تقاليدها الر�صينة،
الت ��ي لطامل ��ا افتقدته ��ا حرك ��ة الن�ش ��ر العراقي ��ة
والعربي ��ة� ،أكان يف تق ��دمي الكتب بح ّلة ق�شيبة �أم
يف مراع ��اة حقوق امللكية الفكرية ،وهي الأ�سا�س
لكل نه�ضة ثقافية حقيقية.
�أن تك ��ون هذه اخلربات املرتاكم ��ة طوال  3عقود
م�س ��ار ًا ملعر�ض للكت ��اب و�إطار ًا تنظيمي� � ًا له ،فهو
يعن ��ي عر�ض ًا �أنيق� � ًا ومدرو�س ًا يراع ��ي ال�سياقات
املهنية وعلى �أرفع م�ستوى ،مثلما �سيكون احتفا ًء
بفكرة احلري ��ة والعدالة واجلم ��ال التي التزمتها
"املدى" ودافع ��ت عنها بقوة يف �أحلك الظروف
و�أ�صعب اخلي ��ارات ،فهي �ستب ��دو امللهم والدافع
للتط ��ور واجلدية ملئ ��ات من دور الن�ش ��ر النا�شئة
يف الع ��راق ،ور�صيده ��ا يف العمل احلقيقي الذي
مينحه ��ا ه ��ذا املوق ��ع امل�ؤث ��ر والر�صي ��د املعنوي
الغني.
وهو حدث يليق ببغداد التي دافعت عنها "املدى"
يوم كانت املدينة حتت قيود الديكتاتورية ،ويوم
�أري ��د له ��ا �أن تكون خا�ضع ��ة ذليلة لق ��وى الظالم
ال�صاعدة بعد العام � .2003إين لأراه حدث ًا جمي ًال
�ستلتق ��ي في ��ه الق ��وى املنتج ��ة للجم ��ال واحلرية
وتقول فيه كلمته الأكرث و�ضوح ًا ..بغداد ف�سيحة
ب�سعة املحبة و�إليه ��ا �سيم�ضي املحبون املبدعون
ب�سالم.

عدوية الهاللي :تلميع وجه الثقافة

د�أب ��ت م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى عل ��ى االهتم ��ام بالثقاف ��ة
واملثقف�ي�ن ع�ب�ر �أن�شطته ��ا املختلفة ومنه ��ا �إقامة
معار� ��ض للكت ��اب يف بغ ��داد و�أربي ��ل  ،وقد القت
ا�ستح�س ��ان اجلمه ��ور وا�ستقطب ��ت كب ��ار الك ّتاب
والأدب ��اء واملثقفني من �أرج ��اء العامل  ،وهي بهذا
تعم ��ل عل ��ى تلمي ��ع وج ��ه الثقاف ��ة ال ��ذي �شوهته
احل ��روب والأزم ��ات ال�سيا�سية وتفت ��ح الأبواب
وا�سع ��ة الحت�ض ��ان املبدع�ي�ن م ��ع م ��د اجل�س ��ور
للتوا�ص ��ل بينهم وب�ي�ن دور الن�شر العديدة بهدف
�إع ��ادة ال ��روح للكتاب وتغذي ��ة ال�ساح ��ة الثقافية
العراقي ��ة بح ��راك ثق ��ايف راق غ�ي�ر م�سي�س وهو
ماحتتاج ��ه الثقاف ��ة لتع ��ود اليها هيبته ��ا  ،كما �أن
اختي ��ار معر� ��ض بغ ��داد ال ��دويل لإقام ��ة معر�ض
الكت ��اب املقب ��ل �سيع ��زز الن�ش ��اط الثق ��ايف يف
العا�صمة ومينحه ��ا �صفة عا�صمة الثقافة العربية
التي يطمح لها جميع املثقفني .
وتعمل املدى على ترك ب�صمتها الثقافية يف ال�ساحة
العراقية من خ�ل�ال الأ�سابيع الثقافية والفعاليات
الت ��ي �أقامته ��ا يف �أربيل وبغداد م ��ع �إ�صدار كتب
متمي ��زة وتراجم لكبار الكتاب العامليني ف�ض ًال عن
جهودها الإعالمية التي قدمتها ورقي ًا والكرتوني ًا
وتلفزيوني ًا ،كما حتر�ص على ا�ست�ضافة املبدعني
يف بي ��ت املدى ال ��ذي �أثب ��ت كونه حمط ��ة ثقافية
نا�ضج ��ة وراك ��زة وحيوي ��ة مبواكبته ��ا جلمي ��ع
املنا�سبات الثقافي ��ة واحتفائها باملبدعني والرواد
يف جمي ��ع املج ��االت الأدبي ��ة والفني ��ة والفكري ��ة
�..أم ��ا اختيار ا�سم ال�شاع ��ر العراقي الكبري مظفر
الن ��واب لإطالقه على املعر� ��ض فهي التفاتة رائعة

ووف ّي ��ة له ��ذا ال�شاعر ال ��ذي يعده املثقف ��ون رمز ًا
للوطنية والإبداع و�سي�ضيف الكثري للم�شروع ملا
لهذا ال�شاعر من �شعبية وجمهور وا�سع ..
نتمن ��ى مل�ؤ�س�س ��ة امل ��دى ان تت�س ��ع مدياته ��ا �أكرث
ف�أك�ث�ر لن�شر الثقافة الراقي ��ة النظيفة و�أن ت�ضرب
مث ��اال حيا لكل من يفكر يف دع ��م الثقافة العراقية
بدون �أهداف ربحية او م�صالح �سيا�سية فالثقافة
هي هوية ال�شعوب املتح�ضرة واملتقدمة والعراق
بحاج ��ة اىل ا�ستع ��ادة هويت ��ه ال�ضائع ��ة بجه ��ود
اخلريين واالوفياء ..
محمد يون�س :المدى تقدمت كثيرا في
خبرتها

بداي ��ة واد ان نتفه ��م ان دار امل ��دى ذات تاري ��خ
حي ��وي وه ��ذا امل�س ��ار التاريخ ��ي �سيكون ل ��ه �أثر
�إيجابي يف �إنتاج خربة عملية من جهة ومن جهة
�أخ ��رى ثقافي ��ة وقد حقق ��ت املدى يف ه ��ذا امل�سار
نوع ��ا التمث ��ل اخلطابي يف الن�ش ��ر باخلطاب هو
�أح ��د الأ�س� ��س املهمة ل ��دى دار املدى وه ��ذا ما مي
ها نوعي ��ا وقاده ��ا �إىل جمال االح�ت�راف واكدها
م ��دار نوعي ��ة فيما هناك دور منت�ش ��رة يف الوطن
العرب ��ي لكنها دور ن�شر خالي ��ة من اخلطاب ويف
�سريورته ��ا دار امل ��دى تقدمت كث�ي�را يف خربتها
النوعية حيث انت تدخل الدار ت�شاهد تنوع وتعد
ايقاع ��ات متعددة وهذا التنوع جاء نتيجة لرتاكم
اخل�ب�رة النوعي ��ة وب ��ه ق ��د متي ��زت دار املدى يف
اخلط ��اب النوعي للن�شر و�صلت �إىل مرحلة عالية
ن�سميه ��ا مرحل ��ة امل�س�ؤلية فك ��ون دار املدى متثل
قم ��ة دور الن�شر فهي �أ�صبح ��ت على افق امل�س�ؤلية
بل هي ب�صراحة ق ��د تعدت ذلك احلد فهي امتلكت

�سيث غرينالند ينتقد الثورة الرقمية في رواية جديدة
ترجمة :عدوية الهاليل
عندم ��ا تنطل ��ق ث ��ورة االت�ص ��االت
التكنولوجي ��ة� ،سي�شه ��د امللياردي ��ر ج ��اي
غالد�ست ��ون امل�شتب ��ه مبيول ��ه العن�صري ��ة
انهي ��ار حياته وامرباطوريت ��ه ..حول هذه
الفك ��رة تدور �أح ��داث رواية ( الجتعل مني
تغريدة ) للكاتب االمريكي �سيث غرينالند،
وهي تراجيكوميديا معا�صرة تتناول ق�صة
وريث يه ��ودي لإمرباطورية عقارية عاملية
تع ��ود علي ��ه بال�ث�راء فيت ��زوج م ��رة �أخرى
بعار�ض ��ة �أزياء ويعي� ��ش حياة وردية  ،لكن
تداول �شبكات التوا�صل االجتماعي حلقيقة
كون ��ه عن�صري� � ًا تودي ب ��ه اىل الهاوي ��ة� ،إذ
يبتعد عن ��ه �أ�صدق ��ا�ؤه بالتدريج وب�ضمنهم
داجنيلو ماك�سوي ��ل – النجم االمريكي من
�أ�ص ��ل �أمريكي الذي يق ��ود فريق كرة ال�سلة
الذي ميلكه امللياردير غالد�ستون اىل الفوز
عدة م ّرات ..
يق ��ول غرينالن ��د ع ��ن روايت ��ه � ":أع�ش ��ق
ه ��ذا الكتاب  ،لكن ��ي �س�أخو�ض ب ��ه مغامرة
غ�ي�ر حمم ��ودة العواقب  ،فم ��ن يتحدث عن
العن�صرية رمبا يتحم ��ل �ضريبة اتهامه بها
يف �آخر الأمر !"
ومتت ��از �شخ�صي ��ات رواي ��ة غرينيالن ��د
بالإن�ساني ��ة وبوج ��ود م�ب�ررات قوي ��ة
ل�سلوكه ��ا مهم ��ا كان �سيئ� � ًا  ،فهنال ��ك نائب ��ة
الربمل ��ان الت ��ي تعم ��ل عل ��ى ف�ض ��ح رج ��ال
ال�شرط ��ة ورج ��ل الدين ال ��ذي ي�ستفيد معها
من ق�ضية امللياردير ليطل ��ق فقاعة �إعالمية
وينجح الإثن ��ان يف تلبية طموحاتهما على
انقا�ض م�أ�ساة غالد�ستون ..
يقول غرينالن ��د  ":يف �أمريكا  ،الكل يبحث
ع ��ن فر�ص ��ة �ست�أت ��ي �إلي ��ه يوم� � ًا  ،وكتاب ��ي
مليء بهذه ال�شخ�صي ��ات املتلهفة ال�ستغالل
املواقف والظ ��روف مل�صاحله ��ا ال�شخ�صية
"..
وي ��رى غرينالن ��د يف روايت ��ه �أن املجتم ��ع
االمريك ��ي املعا�ص ��ر يعترب نف�س ��ه �ضحية ،

خا�ص ��ة بعد �أن �أ�صبح حلمه االمريكي هبا ًء
ومل يع ��رف كيف يعمل على �صق ��ل �أ�سلحته
واال�ستفادة منها...
يف الكت ��اب �أي�ض ًا  ،جند رفيق ��ة غالد�ستون
– الفت ��اة االمريكي ��ة من �أ�ص ��ل �أفريقي –
وهي ت�سخر من اليهود بق�سوة فتقول �إنهم
ا�ستغل ��وا م�أ�س ��اة ( الهولوكو�س ��ت) لإحياء
ذك ��رى العبودي ��ة والت�سابق م ��ع العامل يف
�أي منه ��م �أكرث تعر�ض� � ًا لال�ضطهاد ومعاناة
منه ..
عالوة على ذلك ،يحكم الكاتب الدميقراطي
ب� ��أن الليربالي�ي�ن �سوف ير�سم ��ون طريقهم
�أف�ض ��ل من ترام ��ب  ،فالأم ��ر الطريف لديه،
ه ��و انغالبية الفنانني والأ�شخا�ص الأذكياء
يف الوالي ��ات املتح ��دة ه ��م م ��ن الي�ساريني
 ،وه� ��ؤالء النا� ��س ه ��م الذين يتل ��ذذون يف
الرتوي ��ج حلري ��ة التعبري عن ال ��ر�أي ..لكن
الفكاه ��ة �أ�صبح ��ت خطرية من ��ذ ذلك الوقت
الذي انت�ص ��رت فيه الثورة الرقمية  ،لذا لن
ي�ستغ ��رب غرينالن ��د من �أن ي�صب ��ح �صوته
ن�ش ��از ًا طامل ��ا ه ��و خب�ي�ر يف ال�سخري ��ة من
اجلميع واجلميع ي�ستغل و�سائل التوا�صل
االجتماعي لت�سقيط بع�ضهم البع�ض ..
الكات ��ب الأمريك ��ي �سي ��ث غرينالن ��د يف
الوالي ��ات املتح ��دة ع ��ام  ، 1955وه ��و

روائي وكات ��ب �سيناريو ومنتج تلفزيوين
وكات ��ب م�سرحي  ،وال ��ده هو ليو غرينالند
 ،الرئي� ��س التنفي ��ذي ل�شرك ��ة �سمي ��ث /
غرينالن ��د للإعالن  ،ووالدته ريتا غرينالند
ه ��ي مدي ��رة تنفيذي ��ة للإعالن ��ات ..ح�ص ��ل
غرينالندعل ��ى �شه ��ادة البكالوريو� ��س م ��ن
كلي ��ة كونيتيك ��ت و�شه ��ادة املاج�ست�ي�ر يف
العلوم م ��ن جامعة نيوي ��ورك ..عمل خالل
درا�سته اجلامعية يف جملة (�سوهو ويكلي
نيوز ) حي ��ث كان يكتب مقاالت فكاهية عن
امل�شه ��د ال�سيا�سي يف �أواخ ��ر ال�سبعينيات
و�أوائل الثمانينيات  ،ثم عمل يف التلزيون
وكان يكت ��ب ن�صو�ص� � ًا ملفت ��ة لالنتباه كما
كتب م�سرحي ��ات هزلية �أي�ض ًا و�أخرج فيلم ًا
ق�ص�ي�ر ًا م ��ن بطول ��ة الري ديفي ��د  ،وكت ��ب
�سيناري ��و فيلم ( كوميديا الهيب هوب ) ،ثم
�سيناريو فيلم ( من هو الرجل ؟) من بطولة
�أد لوف ��ر و�إخراج تي ��د دمي يف عام ، 2003
ف�ض ًال عن كتابة �سيناريو امل�سل�سل الدرامي
( احلب الكبري )..
كتب ع ��دة م�سرحيات وح�ص ��ل على جائزة
امل�سرح الأمريكي عام  1994عن م�سرحيته
(  )jungle rotالت ��ي ت ��دور ح ��ول م�ؤامرة
قامت بها وكالة املخابرات املركزية الغتيال
الرئي� ��س الكونغ ��ويل باتري� ��س لومومبا ،
ا�ستناد ًا اىل حمطة اال�ستخبارات الأمريكية
يف الكونغ ��و عام  ، 1960وفازت امل�سرحية
ذاته ��ا بجائ ��زة نق ��اد امل�س ��رح االمريكي ��ة
ع ��ام  ، 1996واعقبه ��ا بكتاب ��ة م�سرحيتني
�آخري�ي�ن هم ��ا ( الذكري ��ات احلم ��راء) ع ��ام
 ، 1996و(القد�س ) عام ..2001
ن�ش ��ر غرنيالن ��د روايت ��ه الأوىل عام 2005
بعن ��وان ( العظ ��ام )الت ��ي حقق ��ت جناح� � ًا
ملمو�س� � ًا  ،ث ��م رواية ( مدين ��ة م�شرقة) عام
 ، 2008و( الب ��وذي الغا�ضب) عام ، 2012
ورواي ��ة ( ي�ؤ�سفني كل �شيء ) عام ، 2015
وكان �آخره ��ا رواية ( خماطر احلظ اجليد)
عام .. 2018
عن جملة باري مات�ش الفرن�سية

م�س�ؤولي ��ة يف مواجه ��ة فو�ضى الن�ش ��ر فهي على
م�ستوى الع ��راق والوطن العرب ��ي تقريبا �أفردت
مب�س�ؤولي ��ة الن�ش ��ر ب�شكل ��ه الع ��ام حي ��ث ح ��ددت
م�س�ؤوليتها امام الكت ��اب املن�شور بدار املدى هي
الأمث ��ل بني ال ��دور يف نوعي ��ة الكت ��اب بغريها ال
ينظ ��ر اال اجلانب امل ��ادي فيما هي حت ��اوزت ذلك
اجلان ��ب �إىل القيم ��ة النوعية وهن ��ا ال جتد كتاب
خ ��ايل من الأهمية يف م�شروعه ��ا للطباعة ون�ؤكد
�ستبقى االم ��دى املثال الأمث ��ل يف اختيار الكتاب
املتمي ��ز يف جهتي القيمة العلمي ��ة والفكرية �أكرث
م ��ن اهتمامها باجلهة املادية فقط وم�ؤكد املعر�ض
الق ��ادم املدى �سيكون ظاه ��رة نوعية يف اخلطاب
والقيمة والبعد اجلمايل
ان دار امل ��دى دار جدي ��رة يف املحت ��وى الفن ��ي
للكت ��اب فه ��ي تنظر بجدي ��ة �إىل احلرف ��ة النوعية
وتلت ��زم بالتطور النوعي للطباعة من جهة �أخرى
فالكت ��اب الذي تقوم بطبيعت ��ه يبقى �سامبا وفوق
القاع ��دة الأدن ��ى للبي ��ع فلم �أ�شهد يف ي ��وم ما احد
الكت ��ب الت ��ي طبعتها امل ��دى يف امل�ست ��وى الأدنى
للبي ��ع فبق ��ي الكتاب الذي تطب ��ع يف �أفقه النوعي
وال يغ ��ادر قيمته وهذا ما تف ��ردت به املدى ب�شكل
ال ي�شاركه ��ا غريها من دور الن�شر العراقية والتي
كتبه ��ا تتنازل قيمت ��ه حتى تفقدها كلي ��ا فيما كتب
دار امل ��دى املطبوعة بقت قيمته ��ا ومل تتنازل �إىل
الأدن ��ى م ��ن و�ض ��ع البي ��ع ومل تفك ��ر دور الن�شر
قرين ��ة الكت ��اب مثلم ��ا تفكر امل ��دى لذا تل ��ك الدور
خ�س ��رت الرهان اجلم ��ايل واملادي فيم ��ا حافظت
عليه دار املدى وبقيت تت�ألف من معر�ض �إىل اخر
ب�ش ��كل متميز وبق ��ي كتابها املطب ��وع مثال نوعي
ومتفرد وعلى قمته مرتبعا

�أحمد فا�ضل :تن�سيق منظم عالي

مل�ؤ�س�س ��ة امل ��دى ب ��اع طويل يف �إقام ��ة معار�ض
الكت ��اب �س ��واء ال ��ذي تقيم ��ه يف �أربي ��ل يف كل
ع ��ام � ،أو ال ��ذي ت�ش ��ارك به يف اخل ��ارج و�أق�صد
هن ��ا معار�ض الكتاب يف بلدان عربية عديدة  ،من
هن ��ا ت�أتي �أهمية �إقامتها ملعر�ض العراق الدويل
للكتاب يف بغ ��داد العا�صمة حتت �شعار – دورة
مظف ��ر الن ��واب – ليك ��ون م ��ن �أك�ب�ر معار� ��ض
الكت ��ب يف املنطق ��ة ب�سب ��ب �أن القائم�ي�ن علي ��ه
لديه ��م التجربة الكافية يف �إجناح ��ه وا�ستقطاب
دور الن�ش ��ر العربي ��ة والأجنبية �إلي ��ه � ،إ�ضافة
للتن�سيق املنظم الع ��ايل لأجنحته وفرادة عر�ضها
للكت ��ب وه ��و ما مي ��ز عمل امل ��دى يف ه ��ذا املجال
ل�سنوات طويلة .
امللف ��ت يف ه ��ذه الظاه ��رة الدولي ��ة �أن امل ��دى
�ستط ��رح كتاب� � ًا جماني� � ًا ي ��وزع عل ��ى اجلمه ��ور
يومي� � ًا  ،وهي بادرة النعا�ش مفه ��وم – كتاب يف
جريدة – ليك ��ون بيد القارئ دون �أن يكلفه عبئ ًا
مادي ��ا  ،ا�ضافة ملبادرة �أخرى رائعة هي يف و�ضع
ح�سوم ��ات كب�ي�رة عل ��ى مبيع ��ات الكت ��ب ت�ص ��ل
�إىل  50%وه ��و ما يعني �إقب ��ال اجلمهور على
اقتن ��اء �أكرب عدد من الكتب وه ��ذا بر�أيي �أ�سلوب
�سيحظ ��ى بقب ��ول كبري م ��ن جه ��ة زوار املعر�ض
الذي ��ن �أرهقته ��م املبال ��غ الكب�ي�رة للكت ��ب الت ��ي
يتب�ضعونها من داخل العراق وخارجه .
من هنا ت�أتي �أهمية معر�ض املدى الدويل للكتاب
وال ��ذي �سيالحق �أحدث الإ�ص ��دارات من الكتب
حملي� � ًا وعربي� � ًا ودولي� � ًا و�سيك ��ون با�ستطاع ��ة
الق ��راء عموم ��ا ومنه ��م الطلبة احل�ص ��ول على

ملعار�ض الكت ��ب وجه جتاري وه ��ذا لي�س توجها
اذا �أقامته م�ؤ�س�سة راعية ،غالبا ما يكون طموحها
�ض ��خ الرواق الثقايف وامل�شهد وال�شارع باملتنوع
من الفكر االن�س ��اين والإبداعي من علوم ومعرفة
وادب كم ��ا ارى يف املعار� ��ض التب ��اري ب�إح�ضار
الثقاف ��ات الإن�ساني ��ة عل ��ى طبق �ساخ ��ن و�شعبها
بتق ��دمي الأف�ضل انا وابداعات يف خماطبة الزائر
املتن ��وع ال ��ذي ،حم ��ل حلم ��ه يف اقتن ��اء عناوينه
الأق ��رب اختيارا ه ��ذه العالقة التي ب�ي�ن املعر�ض
الزائ ��ر جت�سدت فيما تعر�ض ��ه املدى يف معر�ضها
يف اربي ��ل كم ��ا �أنه ��ا تتط ��ود يف كل معر� ��ض بني
املع�ش ��ر والتلقي �س ��واء كان قارئ ��ا �أو منتجا كما
�أن دور الن�شر يج ��ب �أن ت�ضع ن�صب عينيها �إدانة
هذه العالقة وتعر�ض ما ه ��و �أف�ضل وتكون ملمة
بالواق ��ع الثقايف واله ��م الإبداعي امل ��كان والبلد
الذي ،تعر�ض فيه ويخت�ص نتاجها الطباعي
وكم ��ا للمعار�ض من توجه جتاري الإبداعي كذلك
ح ��ال الزائ ��ر يجيء ام ��ا لتم�ضية الوق ��ت يف هذا
القو�س ال�ضوئ ��ي اجلمايل وال ��دفء الذي يبعثه
املعر� ��ض �أو لل�ث�راء الفك ��ري املع ��ريف الإبداع ��ي
االن�ساين فال يد ان نهت ��م ب�أيام واوقات وجمالية
العر� ��ض وكذل ��ك االهتمام بن ��وع املعرو�ض ودقة
اختياره يف الأجنحة التي امل�شاركة
اعت�ب�ر وبعد ان ح�ضرت م�شاركا يف عدة معار�ض
�إقامته ��ا دار امل ��دى يف اربيل وبنج ��اح اعرتف به
امل�شارك ��ون من �أ�صح ��اب دور الن�ش ��ر واالجنحة
الت ��ي �ضمتها تل ��ك املعار�ض �أنه ��ا قدمت امنوذجا
متميزا ا�شرتوا بان جوهر الطموح يف املعرو�ض
من معار�ض املدى هو يف عر�ض وتقدمي احل�صاد
الثق ��ايف والفك ��ري العامل ��ي االن�س ��اين الطباع ��ي
م ��ن �أدب وفن وفك ��ر يف تقنيات طباع ��ة متطورة
وفك ��ر �إن�س ��اين خ�ل�اق علم ��ي مع ��ريف �أكادمي ��ي
�إبداع ��ي ك�ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال التن ��وع يعر�ض ��ه
اخلط ��اب الورق ��ي ال ��ذي �سيبق ��ى يع ��د ان غ ��زت
و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي احلديثة وكما ارى
�سيبقى اخلطاب الورقي املحتوى يف كتب ورقية
الأف�ضل يف التوا�صل احل�ضاري ،يف �ضخ امل�شهد
ب ��كل جدي ��د وقدمي �إبداع ��ي مما �أنت ��ج وينتج يف
كل ا�ضاءة ح�ضارية �إن�ساني ��ة �إبداعية هذا العامل
ال ��ذي يقفز خطى وي�سبق ��ه االب ��داع �أي�ضا منتجا
للعق ��ل االن�ساين املب ��دع اقول اهت ��م بزيادة كتبك
يف املكتب ��ة ف�إنها �إزهارها كما تهتم بديكور املنزل
وحديثها الن الكتب حديقة فكرك.

الخوف و�شهوة الموت في ديوان "�أكزيما"..
عبد الواحد مفتاح

يف واق ��ع احل ��ال يظل �س�ؤال كي ��ف تقر�أ
ق�صي ��دة� ،أحد الأ�سئلة القلق ��ة التي طاملا
رافقتن ��ي ،وهنا ميليها علي بقوة تفتيت
الر�ؤي ��ة لتجرب ��ة حممود ع ��واد ،خا�صة
يف ديوانه "�أكزمي ��ا" والذي �أتلم�س فيه
منعطف� � ًا حموري ًا �صدر ع ��ن ن�ضج فني،
واختم ��ار �أدبي ،فما �شكل ��ه هذا الديوان
على �سبي ��ل متثيل الق�صي ��دة املعا�صرة،
م ��ن حت ��ول �إبداع ��ي بر�ؤيوي ��ة متوقدة
للك�شف/ال�شط ��ح اجلم ��ايل البكر ،رافقه
تط ��ور مع ��ريف ومنهج ��ي للمدار� ��س
النقدي ��ة ،فم ��ع االق�ت�راب م ��ن الأدوات
واملفاهي ��م التحليلي ��ة له ��ذه املدار� ��س،
جندها ال حت�ض ��ر جناعتها يف الو�صول
�إىل حقيق ��ة الن� ��ص ،م ��ن حي ��ث ت�شاب ��ك
مكونات ��ه البالغية والفكري ��ة واللغوية،
�إال بامل�ضي �ضد تيار بعدها الواحد ،حتى
تلتح ��م بتعالق م ��ع روافد م ��ن معطيات
نف�سية واجتماعية وخطابية ،تلعب على
حتريك دينامية الإبداع داخله .فوقوفنا
�أم ��ام ق�صي ��دة حمم ��ود ع ��واد كنم ��وذج
للق�صي ��دة الكري�ستالية ،هو وقوف �أمام
التم ��اع يتع ��ذر علين ��ا الإم�س ��اك بداللته
الإر�سالية ،كما �أن كل مقطع لديه م�ستقل
ببعده التوا�صلي ،مبا ال ي�ضرمه مبجرد
�إ�شباع� ،أو ت�أثري� ،أو �إمتاع،
�إن عملية القراءة التي تقوم على �أ�سا�س
اكت�شاف تدريج ��ي ،ينقلني من م�ستوى
عمومي ��ة غايته ��ا ال ��ذي ي�شي ��د بنظ ��ام
وم�ست ��وى بعين ��ه� ،إىل مرت�ض ��ى املرمى
/الغر�ض  /الهدف ال ��ذي يرتجم بدوره
ع�ب�ر �أدوات �إجرائي ��ة ،تنع ��م بغزارته ��ا
وطراوتها وهي ت�سيح بف�ضاء املمار�سة،
وخي ��وط مكوناته ��ا ،يف بدائيته ��ا
واختمارها ،هكذا متام ًا كما �أر�سم لوحة
بيدين عاريتني ،ودومنا فر�شاة ،لت�صري

الكتابة كما القول ،تبليغ عن ذات �صارت
مر�آة لفتنة �أ�صابته ��ا ،وهو ما يجعل كل
جهد قرائي �أو تلم� ��س خطة له /اقرائية
مالئم ��ة �أم ��ام دي ��وان "�أكزمي ��ا" م ��ا هو
غري ت�صور �شكالين ،فهذا العمل مبا هو
بني ��ة جم ��ردة "Structure abstraite
" تو�سلن ��ا كثري �أدوات �أثن ��اء اال�شتغال
على متنه .تعددها كما جتان�سها هو �أبلغ
م ��ن جم ��رد :ت�أوي ��لinterprétation
�أو تف�س�ي�ر � explicationأو تعلي ��ق
commentaire
�أو �إي�ض ��اح
� simplificationأو ق ��راءة lecture
�أو حتليل � analyseأو نقد critique
ُ
*املالعق /دي ��دا ٌن تنمو ب�ي�ن �أ�صابعنا/
ُ
بحج ��ة اي�صاله ��ا الطع ��ام  ،تدخ� �ل الف ��م
 ،تلتق � ٌ�ط �ص ��ور ًة لقبورن ��ا الداخلي ��ة/
�ون/
تخ ��رج /ت�ض� � ُع اللقط� � َة يف ال�صح � ِ
ُتطعمنا �إياها من دون �أن نعلم
�أعما ُره ��ا متفاوت� � ٌة كم ��ا املخلوق ��ات/
فمالع ��ق ال�ش ��اي واحلليب ميك � ُ�ن َعدَها
دود ًا �صغري ًة
�أم ��ا مالع � ُ�ق الأكل /فه ��ي دو ٌد كب�ي�رةٌ/
مت� � ُة دو ٌد كب�ي�ر ٌة  ،يتن ��اول به ��ا املر�ضى
�أدويتهم
فاملج ��از ال ��ذي ي ��وزع �سيادت ��ه بنعومة،
عل ��ى كام ��ل م�ضم ��ار الكتاب ��ة ال�سطرية
باجلمل ��ة ال�شعرية ،يحظر ع�ب�ر جمالية
الظ�ل�ال ك�إر�سالي ��ة �ضاج ��ة باللمع ��ان،
لتت�أت ��ى لن ��ا مقول ��ة �شعري ��ة بك ��ر ت ��كاد
الرغب ��ة ت�شطح به ��ا ،يف امتالء عرفاين،
احل�ضرة �إلي ��ه في�ض كلها.فه ��ذا ال�شاعر
امل�شاك� ��س ،ال ��ذي ا�ستط ��اع فع�ل�ا �أن
يوق ��ع انتباه ��ا نقدي� � ًا كام ًال ملنج ��زه ،ملا
افت�ض ��ه م ��ن اخ�ت�راق �أ�سلوبي ��ة ق�صيدة
الن�ث�ر ،لينزع ع ��ن ثوبه ��ا رداء البالغة،
ومتعاليات اخلطاب الوا�صف ،حيث من
دون تنقيب ميكنا �أن نلحظ تلك الندوب
والأخاديد الأحفوري ��ة التي �شغلها على
م�ساح ��ة ق�صيدت ��ه ،ه ��ذه الت ��ي �ص ��درت
ع ��ن علب ��ة التجري ��ب ،وه ��و م ��ا يجع ��ل
ثب ��ات النظ ��رة النقدي ��ة لها تبق ��ى بدون

ا�ستح ��كام واطمئنان واف ��ر ،فالتوج�س
والريب ��ة ،ه ��و م�ص�ي�ر هكذا �ش ��كل ي�أخذ
ع ��ن تك�سري البنية كامل �أدواتها ،فمحمد
ع ��واد يف ديوان"اكزمي ��ا" باجتثاث ��ه
لن�سقية اللغة ،وتخري ��ب �أوزان املتعاقد
علي ��ه فيه ��ا ،يكون قد اج�ت�ر�أ على تدمري
م�ساح ��ة احلظ ��ر ،واخلو� ��ض بليغ� � ًا يف
جمالي ��ات الب�ت�ر ،يف بحث ع ��ن �أ�سانيد
جدي ��دة غف�ي�رة جلها ،وهو م ��ا يرفع من
درجة املخاطرة� ،إىل حدود قد نعيد معها
م�ساءل ��ة التجربة ،يف حماورها الأوىل،
التي ت�ستند عليها واملر�سخة ر�ؤيتها يف
كل م ��ن بي ��ان "م�س ��ودة النغ ��ل الثقايف،
"م�سودة الكتابة الوح�شة " و"تلغراف
وح�شي" ال ��ذي كان قد �أطلقه ��ا ال�شاعر،
وه ��ي بيان ��ات �إىل جان ��ب م ��ا ت�ض ��م من
طروح ��ات فكري ��ة ور�ؤيوية ،ه ��ي �أي�ض ًا
تذهب �إىل حد تنظريي ،وهو ما ال جنده
لدى جتارب عديدة تكتفي باالرتهان مبا
تف�صح عنه ن�صو�صها ال غري.
*�آخ ��ر ات�ص ��ال ج ��رى /م ��ع خ�ض�ي�ر
مريي�،س�ألته عن رفاق ِه املوتى� /أجابني
:اطمئ ��ن اجلمي ��ع بخري /لكنن ��ا "حظنا
م ��ن احلرب " /لهذا /بع ��د كل ر�صا�صة/
يُراجع قربي طبيبة ن�سائية
ميك ��ن اعتب ��ار مواقع ��ة ه ��ذه الق�صي ��دة
البيا� ��ض� ،ضم ��ن خ ��ط التح ��ول ال ��ذي
تنتهج ��ه يف دعوة �صريح ��ة لإعادة بناء
هذا البيا�ض ،فيما هو ال يكف عن تر�سيخ
التماع ��ات فريدة ،بعدما انتهى منذ وقت
مبكر العتب ��ار الق�صيدة الناعمة/النائمة
فوق ��ه ،ا�ستمرار ل�سفر كث�ي�ر� ،ساد حوله
وتفج ��ر قبل ��ه .فم ��ا يفتح �شهي ��ة القراءة
به ��ذه الق�صيدة ،هو ما توفره لك وتنمي
فرحك بها ،بربط عالقات جديدة بعوامل
جدي ��دة ،ق�ص ��د احت�ضانه ��ا وك�س ��ب
�صداقتها ،فبنيتها حم ��و لقانون العادة،
والتك ��رار ،وخل ��ق مت�ش ��وق �إىل معانقة
�أغ ��وار ال ��دالالت واملع ��اين ،ك�شفه ��ا ال
يتحق ��ق �إال يف حدود حتوي ��ل الق�صيدة
م ��ن هيئة خطي ��ة �إىل م�ساح ��ة عرفانية،

متن ��ح حرية �أكرث يف احلركة والإنتقال،
داخل مفا�صله ��ا اجلمالية البكر ،فاملعنى
عن ��د حمم ��ود ع ��واد ،لي� ��س غ�ي�ر �شهوة
تنت�صب وراء ح�سن اللغة� .أن ت�صاحبها
معن ��اه �أن تبغي الأث ��ر و�أن ترغب يف �أن
تكونه.
طا
طا
طا
طا
طا
املرحا� ��ض م�سد� ��س نح�ش ��وه  ،فيُطل ��ق
النار علينا بال�صرا�صر
�إن العم ��ل الأدب ��ي كلم ��ا ان ��زاح ع ��ن
املعاي�ي�ر والقوان�ي�ن اجلمالي ��ة ،امل�شكلة
لأف ��ق انتظار الق ��ارئ ،كلما حقق جودته
الفنية وروعته الإبداعية ،لهذا جند هذا
ال�شاع ��ر يف التحافه بف�ضيلة االختالف،
ال ي�ضم ��ر �إ�س ��راره عل ��ى تولي ��د بن ��ى
جدي ��دة ،يردف �أ�سلوبية ق�صيدته عليها،
يف اخرتاق �صارح ملتوا�ضع عليه كثري،
يري ��د البع� ��ض تر�سيخ ��ه كنم ��وذج �أكيد
لق�صيدة النرث.
أح�س
لمّ ��ا ف�صل ��وا الر�أ� ��س ع ��ن جثت ��هَ � /
ال�ضحي ��ة �أن ��ه كان يح � ّ�ك ِ�إبط ��ه /يح � ّ�ك
�إبطهّ /
يحك �إبطه
دفنوه وهو ّ
يحك �إبطه /و�ضعوا البخور
عل ��ى قربه وهو ّ
يحك �إبط ��ه /الآن و�أنت
ّ
تقر�أ هذا الن�ص /يحك �إبطه
الأعم ��ال التي تت�س ��م بامل�ساحة اجلمالية
 Distance Esthétiqueه ��ي الت ��ي
متلك جذوة توقده ��ا� ،أما تلك التي تلبي
�أفق انتظار القارئ ورغباته ف�أثار عادية
ج ��دا .فالآثار التي هي نقي�ض جمهورها
تربك تطلعات ��ه ،هي القادرة على تطوير
وتطوي ��ع و�سائ ��ل التق ��ومي واحلاج ��ة
م ��ن الف ��ن ،وهذا م ��ا يده�شني ل ��دى هذا
ال�شاع ��ر ،من ق ��درة على خلخل ��ة ال�سائد
واملتداول من املعايري والأعراف الفنية،
يف �سبي ��ل تد�ش�ي�ن �أخ ��رى جدي ��دة ،لها
احليوية وقابلية االمتداد ال�سعيد.
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اقــــرأ

�إذا كنت متابعا جيدا ملا ين�شر يف
ال�صحف ويعر�ض يف الف�ضائيات،
ف�إن هناك اجتماعات وبيانات
ر�سمية �سواء من الرئا�سات الثالث
�أو جمل�س النواب ،ت�ؤكد �أن "الدنيا
ربيع واجلو بديع" ،ولهذا �أعلن
اجلميع �أنهم مع حق التظاهر
واالحتجاج ،وتغنوا بحرية
الإعالم ،ورفعوا �سيف الق�صا�ص
�أمام اجلهات التي قتلت املتظاهرين
واعتدت على القنوات الف�ضائية
وطاردت ال�صحفيني ،ومل تن�س
البيانات "الوردية" �أن تطمئننا
على حق املواطن يف احل�صول على
املعلومات ،ولهذا ال بد من حظر
الفي�سبوك امللعون لأنه يثري البلبلة
وال�شغب ،ومنع �شبكات االت�صال
من تقدمي خدمات االنرتنيت ،وبهذه
الطريقة يتمتع املواطن بحرية لن
يجدها حتى يف اليابان.
من حيث املبد�أ� ،أنا �أول من ي�صفق
لقرارات الرئا�سات ومعها احلكومة.
لكن لأنني م�شاغب و�أعاين من
مر�ض "�سوء الظن" كنت �أمتنى �أن
تكون �أولويات احلكومة �أن تطمئن
النا�س وخ�صو�صا �شباب التظاهرات
على �أن قوائم " االمن الوطني" التي
مبوجبها تتم مطاردة واعتقال �شباب
التظاهرات مرفو�ضة ،و�أن يكون يف
�أولويات احلكومة ان متنع اعتقال
ال�شباب.
كنا ع�شنا مع م�شاهد م�ؤثرة
�أداها جميع م�س�ؤولينا ،وكيف
ذرفوا الدموع على قمع تطاهرات
البحرين ..فيا�سادة ياكرام كيف
تكونون مع حق البحرينيني يف
الغ�ضب واالحتجاج ،ثم تتخذون
موق ًفا مت�شددًا وتع�سفيًا �ضد حق
العراقيني يف املطالبة بالتغيري
والإ�صالح ال�سيا�سي ،والتح ّرر من
الف�ساد ،وال تهزكم دماء ما يزيد
عن � 110شابا ح�صدت �أرواحهم
�آلة القمع يف �شوارع و�ساحات
العراق؟ .
ملاذا تكون التظاهرات يف البحرين
وال�سعودية وك�شمري �سعي ًا �إىل
احلرية والدميقراطية والكرامة
الإن�سانية  ،بينما التظاهرات
العراقية تخريبًا وعن ًفا وهدمًا
للدولة العراقية ؟ كيف تكون مع
التظاهرات يف مكان من العامل،
و�ضدها يف مكان �آخر؟ .
ولو �أمعنا النظر فيما يطلقه
البع�ض من ال�سيا�سيني واملقربني
وامل�س�ؤولني من دخان �أ�سود �ضد
املتظاهرين �سندرك �أن العراق فعال
فى خطر ،كونه واقع بني خطرين
يرتب�صان به ،الأول :ت�صاعد
هجمات احلكومة �ضد النا�شطني
ال�سيا�سيني والداعني �إىل الإ�صالح،
مقرتنا بتكثيف الق�صف من قبل
اخلاليا احلكومية ،التى �شمرت
عن �سواعدها لت�شويه �صورة
املتظاهرين واعتبار �ساحات الوطن
م�صدرًا لل�شرور والأخطار على
العملية ال�سيا�سية� .أما اخلطر الثاين
فهو تلك احلالة من ال�صمت املريب
واالكتفاء بالفرجة من جانب �أولئك
الذين ا�ستمدوا �شرعية حكمهم
للبالد من ت�ضحيات العراقيني وهم
يرون الوحو�ش تنه�ش يف حلم
ال�شباب والإعالميني ويف �سمعتهم
ووطنيتهم ونقائهم ،حتى بلغ الأمر
ببع�ضهم حد الت�شكيك فى وطنية
املتظاهرين.
تلك هي �أبرز ما فر�ضته االحتجاجات
االخرية من �أ�سئل ٍة كا�شف ٍة للمواقف
احلقيقية واالنحيازات ال�صريحة،
مع ال�شعوب و�ضدها ،ومع املبادئ
وعك�سها ،وهو االمتحان الذي
ً
م�ساحة هائلة من التناق�ضات
�أظهر
وازدواجية املعايري ،والتواط�ؤ،
ال�صامت �أحيا ًنا.

اخلوف من اخلم�سني
�ص ��درت عن دار املدى رواية الكاتب ��ة االمريكية �إريكا يونغ
"اخلوف من اخلم�سني" التي تناق�ش فيها حياتها كفرد من
"اجليل الآمل" الذي ن�ش�أت الفتاة فيه على �أن تكون "جميلة
بريئ ��ة م�ؤدبة كاملمثل ��ة" دوري�س داي ،لكنه ��ا كربت لتكون
"ال�صحافية والكاتبة الن�سوية املقتحمة" غلوريا �شتاينم.
وهي تقول عن روايتها كنت �أفهم �أن الن�ساء م�ضطرات �إىل
الن�ض ��ال مبنتهى القوة ليفعلن يف هذا العامل ما يرغنب يف
فعله ،فلم يكن ذلك قط خيار ًا ي�سري ًا .ولكنني �أعتقد �أن �أهم
ج ��زء يف الأمر هو �أننا جميع ��ا راغبات يف احل�صول على
حق املعاملة اجلدية بو�صفنا ب�شر ًا.

ح

ول العا

لم

احلزن على خ�سارة الفريق املف�ضل
ي�ؤدي �إىل الوفاة

حذرت درا�سة حديثة ،م�شجعي الكرة من
ال�ضرر الكبري الذي يحدث للقلب نتيجة
ر�ؤية الفريق املف�ضل يخ�سر مباراة.
و�أو��ض�ح��ت ال��درا��س��ة وف�ق� ًا ل�صحيفة “ديلي
ميل” الربيطانية� ،أنه من املرجح �أن تزداد
ن�سبة الإ�صـابة بالأزمات القلبية املميتة �أو
ال�سكتة الدماغية بن�سبة  %29لدى م�شجعي
الفريق اخلا�سر يف يوم املباراة .ولفتت �إىل �أن
ن�سبة الإ�صـابة بالأزمات تقل بن�سبة  %20لدى
م�شجعي الفريق الفائز ،مبين ًة �أن الرجال
هم الأك�ثر عر�ضة الرت�ف��اع ن�سبة �إ�صـابتهم
بالأزمات القلبية �أيام �إقامة املباريات مقارنة
بالن�ساء ،داعي ًة �إىل اتخاذ بع�ض االحتياطات
يف هذه الأيام.

مـــــاريــا كــــاري:
ال �أنوي الزواج من جديد

م���ن���ح  3ع���ل���م���اء ج����ائ����زة ن���وب���ل ل�لاق��ت�����ص��اد
ف��از الأم�يرك��ي �أبهجيت بانريجي
امل���ول���ود يف ال �ه �ن��د وال �ف��رن �� �س �ي��ة
الأمريكية �إ�سرت دوفلو والأمريكي
م��اي�ك��ل ك��رمي��ر ،االث��ن�ي�ن ،ب�ج��ائ��زة
نوبل لالقت�صاد عن �أعمالهم حول
الفقر ،كما �أعلنت الأكادميية امللكية
ال�سويدية للعلوم.
وذك��رت هيئة التحكيم �أن اخلرباء
ال �ث�لاث��ة ك��وف �ئ��وا ع �ل��ى "�إدخالهم
م �ق��ارب��ة ج��دي��دة ل�ل�ح���ص��ول على
�أج��وب��ة م��وث��وق��ة ح ��ول �أف���ض��ل
و� �س �ي �ل��ة ل �ل �ح��د م ��ن ال �ف �ق��ر يف
العامل".
ويف م � �ن � �ت � �� � �ص� ��ف
ال �ت �� �س �ع �ي �ن �ي��ات �أث �ب��ت
م��اي��ك��ل ك ��رمي ��ر (54
ع ��ام ��ا) الأ� �س �ت��اذ
يف ج ��ام� �ع ��ة �ش�أنها حت�سني النتائج املدر�سية يف
هارفارد "�إىل غرب كينيا".
�أي حد ميكن بعد ذلك قام بانريجي و�إ�سرت دوفلو
�أن ت� �ك ��ون بدرا�سات مماثلة حول م�سائل �أخرى
ه��ذه املقاربة يف دول �أخ� ��رى ،وب��ات��ت طريقتهم
ق�� ��وي�� ��ة ع�ب�ر ل�ل�أب�ح��اث التجريبية تهيمن حاليا
ا�� �س� �ت� �خ ��دام على االقت�صاد التنموي.
جت� � � � � � � ��ارب و�إ��س�تر دوف�ل��و ( 46ع��ام��ا) �أ�ستاذة
ميدانية من االقت�صاد يف معهد ما�سات�شو�ست�س
�أجل اختبار للتكنولوجيا ،حيث يعمل زوجها
خم� � �ت� � �ل � ��ف �أي � �� � �ض� ��ا ،ه� ��ي �إح � � � ��دى اخل� �ب��راء
امل� � �ب � ��ادرات االقت�صاديني الأكرث �شهرة يف العامل
ال � � �ت� � ��ي م��ن وخ�صو�صا يف ال��والي��ات املتحدة،

�أجنلينا جويل تدافع عن دور
الرجل يف "ت�شكيل �شخ�صية املر�أة"

ك�شفت النجمة العاملية ماريا كاري �أنها ال تنوي العودة
لزوجها ال�سابق املمثل نيك كانون.
كاري ويف حديث ملجلة  TMZوردا على �س�ؤال
حول ت�صريح زوجها ال�سابق بخ�صو�ص العودة
�إليها مرة �أخرى حيث قال �إنه �سيكون �سعيد ًا �إذا
ت��زوج من زوجته ال�سابقة مرة �أخ��رى� ،أجابت
كاري ب�أنها لأول مرة ت�سمع هذا اخلرب وو�صفته
بـ"الهراء".
وا�شارت كاري اىل �أنه لي�س لديها �أية نية �أن
ت�ت��زوج م��ن جديد �أو �أن تعود لنيك زوجها
ال�سابق وهو يخرتع هذا الأم��ر من خميلته.
يذكر ان كانون �ص ّرح اثناء حلوله �ضيف ًا على
برنامج �إلني ديجينريز ،ب�أنه ال ينوي العودة
ملاريا ك��اري وه��و مل يق�صد ذل��ك بت�صريحه،
علي الزواج
وقال" :كنت �أق�صد �أنه �إذا حتتم ّ
للمرة الثانية ف�سيكون ذل��ك م��ع م��اري��ا ك��اري..
وه��ذا ال يعني �أنني �أعر�ض عليها ال��زواج مرة
�أخرى يف الوقت احلايل".

ق��ال��ت ال�ن�ج�م��ة ال �ع��امل �ي��ة �أجن �ل �ي �ن��ا ج��ويل
�إن ال�شخ�صيات ال�ن���س��ائ�ي��ة يف الأف�ل�ام
ال�سينمائية ،ال ي�ج��ب ت�صويرها ببنية
ج�سدية قوية ليتم �إعتبارها امر�أة قوية.
وداف �ع��ت ج��ويل ع��ن ال� ��دور ،ال ��ذي ميكن
�أن يلعبه الرجال يف "ت�شكيل �شخ�صية
الفتيات" ،وق��ال��ت يف م ��ؤمت��ر �صحفي
مبنا�سبة عر�ض فيلم Maleficent:
�" :Mistress of Evilأعتقد �أنه،
يف كثري م��ن الأح �ي��انُ ،ت�ق��دم الق�صة
التي تتحدث عن (م��ر�أة قوية) ،على
�أنه يتعني عليها �أن ت�ضرب الرجل،
�أو يجب �أن تكون مثل الرجل� ،أو
عليها بطريقة م��ا �أال حتتاج �إىل

تقـريــر ...
 عدنان ح�سني
ال�صحف ��ي الراح ��ل نع ��اه االحتاد
الع ��ام لالدب ��اء والكت ��اب يف
الع ��راق ،وو�صف االحت ��اد الفقيد
بان ��ه "�س ��ادن الكلم ��ة الناب�ض ��ة
بالوطني ��ة واملوقف ،وقال انه من
االقالم العراقي ��ة املهمة واملثابرة
عن حقوق ال�شع ��ب ،ويعد رحيله
خ�سارة للو�سط الثقايف" ..ويذكر
ان الكات ��ب ال�صحف ��ي ورئي� ��س
التحرير التنفي ��ذي عدنان ح�سني � أ�سيل �سلوان
ت ��ويف م�س ��اء اخلمي� ��س املا�ضي الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة اقام ��ت
معر�ضه ��ا الت�شكيل ��ي االول الذي
بعد �صراع مع املر�ض.
�ضم  30لوحة ،على قاعة املعر�ض
الوطن ��ي يف مدين ��ة ال�سليماني ��ة
� سليمة خ�ضري
الفنان ��ة الرائ ��دة تعر�ض ��ت اىل ـ وق ��د عك� ��س لوح ��ات املعر� ��ض
ح ��ادث ادى اىل ك�س ��ر يف عظ ��م واقع امل ��ر�أة العراقية ،فيما عربت
الفخ ��ذ ،وقد متن ��ى له ��ا الفنانون يف لوح ��ات اخ ��رى ع ��ن ال�ت�راث
ال�شف ��اء العاج ��ل ،ويذك ��ر ان والفلكل ��ور البغ ��دادي ..وقال ��ت
�سليم ��ة خ�ض�ي�ر تع ��د واح ��دة من ا�سيل يف حدي ��ث �صحفي ان هذا
اب ��رز فناين امل�س ��رح والتلفزيون املعر� ��ض ه ��و االول يف م�سريتها
وارتب ��ط ا�سمه ��ا باعم ��ال فني ��ة الفني ��ة ،م�ضيفة انه ��ا �شاركت يف
التزال را�سخ ��ة يف ذاكرة املتفرج العدي ��د م ��ن املعار�ض �س ��واء يف
داخل العراق او خارجه.
العراقي والعربي.

وهي ثاين ام��ر�أة تنال جائزة نوبل
لالقت�صاد.
و�أعمالها خولتها يف العام � 2013أن
يختارها البيت الأبي�ض كم�ست�شارة
للرئي�س باراك �أوباما ب�ش�أن م�سائل
التنمية عرب ان�ضمامها �إىل اللجنة
اجل� ��دي� ��دة م� ��ن �أج� � ��ل ال �ت �ن �م �ي��ة
العاملية.
وب �ج��ائ��زة االق �ت �� �ص��اد يختتم
مو�سم جوائز نوبل الذي �شهد
منح جائزة الآداب للبولندية
ت��وك��ارت���ش��وك ع��ن ع��ام ،2018
ب �ع��د ��س�ن��ة م��ن تعليق اجل��ائ��زة

على خلفية ف�ضيحة جن�سية ،وعن
ال�ع��ام � 2019إىل النم�ساوي بيرت
ه��ان��دك��ه ال �ك��ات��ب امل� �ع ��روف عامليا
مبواقفه امل�ؤيدة لل�صرب خالل حرب
ي ��وغ ��و�� �س�ل�اف� �ي ��ا
ال�سابقة.

حممد جا�سم
غ�ص ��ت قاع ��ة املحا�ض ��رات يف
االحت ��اد الع ��ام لالدب ��اء والكت ��اب
يف الع ��راق بجمه ��ور حا�ش ��د يف
اربعينية الراح ��ل ابراهيم اخلياط
االم�ي�ن الع ��ام لالحت ��اد ،بح�ض ��ور
كثي ��ف م ��ن االدب ��اء واالعالمي�ي�ن
ورج ��ال ال�سيا�س ��ة .ق ��دم للجل�س ��ة
ال�شاعر مروان عادل حمزة .ووقف
اجلمي ��ع لقراءة الفاحت ��ة على روح
املغف ��ور ل ��ه .ثم حت ��دث ب� ��أمل �شديد
ال�شاعر مروان ع ��ن ظروف احلدث
امل�ؤمل باعتباره كان رفيق الدرب يف
الرحلة امل�ش�ؤومة .ث ��م عر�ض فيلما
ق�صريا عن حياة ون�شاطات الراحل

الرجل".
و�أ�ضافت جويل" :لذا �أعتقد �أن هذه ر�سالة
مهمة للفتيات� ،أن يبحثن ع��ن قوتهن
اخلا�صة ،ولكن �أن يحرتمن ويتعلمن مِ ن
َمن هم حولهن".

الأدب���������اء ي�������س���ت���ذك���رون ����ش���اع���ر ال�ب�رت���ق���ال يف �أرب��ع��ي��ن��ي��ت��ه
يف خمتل ��ف املواقع و�شه ��ادات من
اال�صدق ��اء .وع ��زف اال�ست ��اذ ولي ��د
غ ��ازي معزوفات مو�سيقي ��ة م�ؤثرة
عل ��ى �آل ��ة اجلل ��و تت�ضم ��ن مقامات
احلزن كالر�ست وال�صبا والبيات.
وق ��ال اال�ست ��اذ ناج ��ح املعموري-:
ا�سمح ��وا يل بالع ��ودة اىل الفل�سفة
– ح�ص ��ر ًا – للروائ ��ي امل�شه ��ور
زوك�سني ��دا م�ؤلف رواي ��ة "العطر"
ال�شه�ي�رة ،ال ��ذي ق ��ال :مل ��اذا احلب
مت�ص ��ل بامل ��وت بنح ��و جوهري ال
ف ��كاك منه م ��ن القدم وحت ��ى يومنا
ه ��ذا؟ .اما ال ��ذي قال ��ه روالن بارت
يف كتاب ��ه االدب واحل ��ق وامل ��وت:
احل ��ق يف امل ��وت ..انه امل ��وت ذاته

الطقس

مك ّر� ��س يف احلياة ..حركة االبتعاد
ع ��ن امل ��وت ت�ش ��كل الكتاب ��ة انبعاث ًا
م ��ن جدي ��د .كم ��ا تن ��اول الراح ��ل
مهني ��ا خمل�صا بجوان ��ب كثرية من
حيات ��ه وق ��ال ق ��د تفن ��ى حيات ��ه من
�أج ��ل تر�سي ��خ فع ��ل ثق ��ايف حقيقي

ليت ��م م ��ن خالل ��ه معاجل ��ة كثري من
اال�شكالي ��ات .والق ��ى ال�شاع ��ر عب ��د
ال�س ��ادة الب�صري ق�صي ��دة رثاء قال
َ
أربعينك،،،،ظل يو�سف
فيه ��ا -:يف �
ُ
الغرفة ...يت�أمل،،،،،
واقفا عند باب
ِ
وينتظ ��رك تدع ��وه بالدخ ��ول ..م ّر

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س
له ��ذا اليوم (الثالثاء) �ستحافظ درجات احلرارة على معدالتها
م ��ع رياح خفيف ��ة ،و�سيكون اجلو �صح ��وا اىل غائم جزئي ًا يف
بع�ض املناطق.

ب ��ه هاج� � ٌ�س ..ونزل ��ت عل ��ى خدي ��ه الناق ��د عل ��ي الف ��واز -:ت ��رك اث ��را
دمعت ��ان ..وه ��و ي ��ردد� ..أين � َ�ك طيبا وخطا ابداعيا متميزا لي�صبح
�سي ��دي؟؟ وحت ��دث االدكت ��ور عالء ايقونة املحبة واجلمال للجميع.
كرمي عن اجلانب الإن�ساين للراحل ح�ي�ن نع ��اه الناع ��ي ،ادرك ��وا حجم
كون ��ه متفردا بطيبة قلبه و�إخال�صه فقدانه ��م .لقد خ�س ��روه .وكان �آخر
للجميع ،فهو ان�س ��ان مبعنى الكلمة املتحدث�ي�ن ع�ضو املكت ��ب التنفيذي
مل ��ا ميتلكه من ح ��ب للجمي ��ع ،لذلك لالحت ��اد اال�ستاذ �آ�شور ملحم ،الذي
ترك حزنا كب�ي�را �سيبقى يف قلوبنا كل ��ل كلمت ��ه بتقدمي ت�سجي ��ل البنته
و�سيبق ��ى خال ��د الذكر مل ��ا قدمه من الفنان ��ة جوانيتا� ،أدت في ��ه تراتيل
جه ��د ثقايف ومع ��ريف .وقال االمني �شجية و�سحرت احلا�ضرين بجمال
العام لالحتاد اال�ستاذ حنون جميد� :صوتها و�أدائها .وقدم الناقد علوان
الرحم ��ة لعزيزن ��ا ال�شاعرالكب�ي�ر ،ال�سلم ��ان كلم ��ة م�ؤث ��رة وبليغ ��ة.
ال ��ذي كان م ��ن االق ��رب م ��ن االدباء وكذلك كلمة الب�ص ��ري احلامل كاظم
و�صاح ��ب ال�سرتاتيجيات احلكيمة احلج ��اج وق�صيدة من ��ذر عبد احلر
يف عم ��ل االحت ��اد النقاب ��ي .وق ��ال وق�صيدة كاظم العبودي.

بغدادC° 19 - C° 40 /

الب�صرة C° 21 -C° 41 /

�أربيلC° 17 - C° 37 /

النجف C° 19 -C° 40 /

املو�صل C° 18 - C° 38 /الرمادي C° 19 -C° 39 /

