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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

جريدة سياسية يومية

2019 ) كانون الأول1(  الأحد- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4558( العدد

�شبكات التوا�صل االجتماعي
ت�ضج مبر�شحني ترف�ضهم
�ساحات االحتجاج
،االجتماع ��ي خالل ال�ساع ��ات القليل ��ة املا�ضية
.عدد ًا من الأ�سماء املر�شحة خلالفته
،و�ضمت قائم ��ة املر�شحني خلالف ��ة عبد املهدي
،رئي� ��س جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى فائ ��ق زيدان
والنائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون حمم ��د
 ووزي ��ر ال�شب ��اب ال�ساب ��ق عب ��د،ال�س ��وداين
 والنائب ع ��ن حتالف الن�صر،احل�سني عبط ��ان
 وال�سيا�س ��ي امل�ستق ��ل ع ��زت،عدن ��ان ال ��زريف
 االم ��ر الذي اث ��ار �سخري ��ة من قبل.ال�شابن ��در
املحتج�ي�ن الذي ��ن رفع ��وا �شع ��ار "اجلمي ��ع يف
." وال ع ��ودة اىل املحا�ص�ص ��ة، �سل ��ة واح ��دة
،ونفى بع�ض من جرى تداول ا�سمه يف القائمة
 ال ��ذي اتهم م ��ا ا�سماهم،ومنه ��م فائ ��ق زي ��دان
"جيو�ش ًا �إلكرتونية" بالرتويج خلرب تر�شحه
و�أف ��ادت و�سائل �إعالم عراقية.رئي�س ًا للوزراء
ب� ��أن زيدان "�أبدى اعرتا�ض ��ه وانزعاجه ب�شدة
 ونفى ذل ��ك نفي ًا،عل ��ى انت�ش ��ار خ�ب�ر تر�شح ��ه
 م�ؤكد ًا �أن "�إ�شاعات تر�شحه يروج لها،"قاطع� � ًا
جي�ش �إلكرتوين تابع لأحد الطاحمني مبن�صب
 ولفت �إىل �أن الهدف من ذلك."رئي�س ال ��وزراء
"�إ�سق ��اط الأ�سم ��اء التي م ��ن املمكن �أن تطرح
ي�ش ��ار �إىل �أن وجود ا�سم."لتويل هذا املن�صب
رئي� ��س جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى �ضم ��ن قائمة
 �أثار جد ًال،املر�شح�ي�ن لت�سل ��م من�صب تنفي ��ذي
 ح ��ول ا�ستع ��داد كل الأطراف،قانوني� � ًا وا�سع ًا
للقف ��ز على الد�ست ��ور الذي ين�ص عل ��ى الف�صل
 م ��ا ا�ستدعى �ص ��دور بيان عن،ب�ي�ن ال�سلط ��ات
،لفي ��ف م ��ن الق�ض ��اة موج ��ه �إىل فائ ��ق زي ��دان
 وفق ًا ملواقع،يحذره فيه من قبول هذا الرت�شيح
 نفى ال�سيا�سي العراقي عزت،�إىل ذلك.اخبارية
ال�شابن ��در �أنب ��اء حتدث ��ت عن تر�شح ��ه ملن�صب
 و�أ�ش ��ار ال�شابندر يف تغريدة.رئا�س ��ة الوزراء
عل ��ى موق ��ع (توي�ت�ر) �إىل �أن بع� ��ض �صفحات
،�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي تنتح ��ل ا�سم ��ه
 "�أنفي ذل ��ك نفي ًا: قائ�ل� ًا،تداول ��ت نب� ��أ تر�شحه
 و�أ�ؤكد �أن ا�ستقالة عبد املهدي لن تنهي،قاطع� � ًا
 بعدما �أعادت الكرة، بل �ستطي ��ل �أمدها،الأزمة
."�إىل ملعب الفا�سدين
3 التفا�صيل �ص

6
7

 المدى/ بغداد
�إث ��ر �إع�ل�ان رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل
،عب ��د امله ��دي ا�ستقالته م ��ن من�صبه
 تناق ��ل رواد مواق ��ع التوا�ص ��ل،اجلمع ��ة

النجف وم�سقط ر�أ�سه يوجهان ال�ضربة القا�ضية لرئي�س الوزراء

الكتل تبد�أ البحث عن "بديل ا�ستثنائي" ع�شية
و�صول ا�ستقالة عبد املهدي �إىل الربملان
ي�ش�ي�ر النظ ��ام الداخل ��ي للحكومة يف
 �إىل ان اعالن اال�ستقالة يجب18 املادة
 لكن،ان يوج ��ه اىل رئي�س اجلمهورية
ملاذا مل ي�أخذ عبد املهدي هذا امل�سار؟
3 التفا�صيل �ص

 على ان يح ��ل حمله يف هذه،ال ��وزراء
 لكن مل،"احلال ��ة رئي� ��س اجلمهوري ��ة
.ت�شرح �آلية تقدمي اال�ستقالة
ومل يج ��د الربملان مادة قانونية ت�سمح
 فيما،ل ��ه بقب ��ول اال�ستقال ��ة او رف�ضها

 بح�س ��ب،ي�ستقي ��ل اب ��دا" يف الع ��راق
ويق ��ول �سليم همزة.و�ص ��ف قانونيني
ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة يف الربملان
 يف الد�ستور81" لـ(امل ��دى) ان امل ��ادة
اوردت مف ��ردة (خلو من�ص ��ب) رئي�س

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..متظاهرون يف �ساحة التحرير

5
6

 �سقط الرئي�س وفاز الفريق:طالب عبد العزيز يكتب
ثالث جوائز للعراق وفيلم (�أنا مل �أعد هنا) يفوز بالهرم الذهبي

عب ��د املهدي اع�ل�ان ا�ستقالته ب�آي ��ة قر�آنية
 ما اثار،�شبهت ��ه بالنبي ا�سماعي ��ل الذبيح
ا�ستهج ��ان املتظاهرين ك ��ون الدماء التي
�سال ��ت ط ��وال ال�شهري ��ن املا�ضي�ي�ن كانت
.دم ��اء املتظاهري ��ن ولي� ��س عب ��د امله ��دي
وقال ممثل املرجعية اجلمعة انه "بالنظر
،للظ ��روف الع�صيب ��ة التي مير به ��ا البلد
وم ��ا ب ��دا م ��ن عج ��ز وا�ض ��ح يف تعام ��ل
اجله ��ات املعنية مع م�ستج ��دات ال�شهرين
االخريي ��ن مب ��ا يحف ��ظ احلق ��وق ويحقن
الدماء ف ��ان جمل�س الن ��واب الذي انبثقت

رف�ض ان�ضمام همام طارق �إىل قائمة
24 الوطني يف خليجي
للمنتخ ��ب الوطن ��ي لكرة القدم با�س ��ل كوركي�س يف
ات�ص ��ال هاتف ��ي م ��ع امل ��دى م ��ن العا�صم ��ة القطرية
 ان لوائ ��ح البطول ��ة اخلليجي ��ة ال جتي ��ز:الدوح ��ة
ان�ضمام اي العب اىل �صفوف منتخب بالده كما هو
احل ��ال مع همام ط ��ارق بعد انط�ل�اق املناف�سات منذ
يوم الثالثاء املا�ضي م�ش�ي�را اىل ان اللوائح ت�سمح
بتبدي ��ل الالعب امل�صاب فق ��ط بالعب �آخر يكون من
 العبا فقط التي35 ب�ي�ن القائمة االولية املكونة م ��ن
وطم�أن.مت اعتمادها من قبل اللجنة املنظمة للبطولة
كوركي�س اجلماهري الريا�ضي ��ة اىل �أن املدافع �سعد
ناط ��ق ال ��ذي تعر� ��ض اىل اال�صابة �سيك ��ون جاهزا
للم�شاركة اىل جانب زمالئه يف مواجهة دور ن�صف
.النهائي من البطولة التي تر�شح لها

 المدى/ بغداد
رف�ضت اللجنة املنظمة لبطولة ك�أ�س اخلليج العربي
الرابع ��ة والع�شري ��ن لك ��رة القدم طلب وف ��د العراق
با�ضاف ��ة الالعب همام طارق املح�ت�رف يف �صفوف
فري ��ق اال�سماعيل ��ي امل�ص ��ري اىل قائم ��ة املنتخ ��ب
الوطني لكرة القدم للم�شاركة يف املباراتني املقبلتني
اللت�ي�ن تنتظران ��ه �ضم ��ن اجلولة الثالث ��ة واالخرية
من ال ��دور االول امام املنتخب اليمن ��ي التي �ستقام
م�ساء يوم االثنني ومباراة دور ن�صف النهائي التي
�سيواج ��ه فيه ��ا ثاين املجموع ��ة الثاني ��ة التي ت�ضم
منتخب ��ات عم ��ان والكويت والبحري ��ن وال�سعودية
وق ��ال املدي ��ر االداري.م�س ��اء يوم اخلمي� ��س املقبل

 المدى/ بغداد
 �سل ��م رئي�س ال ��وزراء،�أخ�ي�ر ًا
ع ��ادل عبد املهدي ا�ستقالته اىل
الربمل ��ان م ��ن دون اي اجن ��از يذكر �سوى
وبقي.!ما عرف برفع الكت ��ل الكونكريتية
عب ��د امله ��دي اك�ث�ر م ��ن ع ��ام يف املن�صب
،وحظي بدعم كب�ي�ر من القوى ال�سيا�سية
كم ��ا مل ت�شهد ف�ت�رة حكمه توت ��رات امنية
�أو �سيا�سي ��ة �شبيه ��ة بالت ��ي �شهدته ��ا
وعن ��ون ع ��ادل.احلكوم ��ات الت ��ي �سبقته

 �ساعات عل ��ى اعالن5 بع ��د
ع ��ادل عبد امله ��دي ا�ستقالته
م ��ن من�صب ��ه كرئي� ��س لل ��وزراء هن� ��أ
االخ�ي�ر منتخ ��ب ك ��رة الق ��دم الوطني
ب�صفت ��ه رئي�س� � ًا لل ��وزراء ليزي ��د م ��ن
ت�شوي� ��ش ال�ش ��ارع عق ��ب موج ��ة م ��ن
.اجلدل القانوين رافقت بيان التنحي
وكان عب ��د امله ��دي ق ��د وج ��ه خط ��اب
"ا�ستقالته اىل الربملان و�سط "�سكوت
 فيما،الد�ستور عن معاجلة تلك احلالة
توا�صل ��ت االحتجاجات �ض ��د ال�سلطة
 و�سجل ��ت االح ��داث60يف يومه ��ا ال� �ـ
�سق ��وط �ضحايا ج ��دد يف بغداد ومدن
 قتيال �سقط يف50 اكرث م ��ن.اجلنوب
،التظاهرات ع�شي ��ة ا�ستقالة احلكومة
كان اكرثها دموي ��ة يف ذي قار م�سقط
 والنجف التي �صدر،ر�أ�س عبد املهدي
منها ما اعت�ب�ر الر�صا�صة االخرية يف
نع�ش رئي�س ال ��وزراء ال�سيا�سي الذي
.قارب عمره الثمانني
و�أورد بي ��ان �ص ��ادر عن مكت ��ب رئي�س
 �أن الأخ�ي�ر �سيقدم،ال ��وزراء اجلمع ��ة
ا�ستقالت ��ه للربمل ��ان بحي ��ث يت�سن ��ى
،للن ��واب اختي ��ار حكوم ��ة جدي ��دة
ا�ستجاب ��ة لدع ��وة تغي�ي�ر القي ��ادة
الت ��ي �أطلقه ��ا املرج ��ع الدين ��ي عل ��ي
.ال�سي�ستاين
ونق ��ل البي ��ان ع ��ن عب ��د امله ��دي قوله
"�س�أرف ��ع �إىل جمل� ��س الن ��واب املوقر
الكت ��اب الر�سمي بطل ��ب اال�ستقالة من
رئا�س ��ة احلكوم ��ة احلالي ��ة ليت�سن ��ى
."للمجل�س �إعادة النظر يف خياراته
وم ��ن املقرر �أن يجتم ��ع الربملان اليوم
.الأح ��د ملناق�ش ��ة االج ��راءات القادم ��ة
ويف وقت مت�أخر من يوم �أم�س اكد عبد
.املهدي انه �سيقدم ا�ستقالته اليوم
اع�ل�ان عب ��د امله ��دي �سق ��ط يف مط ��ب

 هل هي ثورة؟:�أثري ناظم اجلا�سور يكتب

 تقنني اال�سترياد وت�شغيل:خبري اقت�صادي
امل�صانع يخفف �أزمة البطالة

رفع الكتل الكونكريتية �أبرز �إجنازات عبد املهدي
منه احلكوم ��ة الراهنة مدعو اىل ان يعيد
النظ ��ر يف خياراته بهذا ال�ش�أن ويت�صرف
مبا متليه م�صلحة العراق واملحافظة على
 وتفادي انزالق ��ه اىل دوامة،دماء ابنائ ��ه
."العنف والفو�ضى واخلراب
 مقت ��دى،وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
 حكومة رئي�س، اجلمع ��ة، قد دعا،ال�ص ��در
 لال�ستقال ��ة،ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي
.و�إجراء انتخابات مبكرة ب�إ�شراف �أممي
 �ش ��دد النائ ��ب ال�سابق ورئي�س،من جهته
 جوزي ��ف،كتل ��ة "ال ��وركاء" يف الربمل ��ان

 وائل نعمة/ بغداد

خطوتان تبعد �أ�سود الرافدين من اللقب اخلليجي الرابع

 �شهيد1000  ا�ستقالته ثمنها:كتلة برملانية

 على �أنه "ب ��دون �أدنى �شك وبعد،�صلي ��وه
،ا�ستخدام العنف املفرط �ضد املتظاهرين
.فقد فقدت احلكوم ��ة احلالية د�ستوريتها
فالد�ست ��ور العراق ��ي ي�ؤك ��د عل ��ى �سلمي ��ة
التعام ��ل م ��ع ال�شعب وعلى ح ��ق التظاهر
 و�أن على اجلي�ش وبقية الأجهزة،ال�سلمي
الأمنية حماية ال�شعب و�أر�ضه ولي�س قتله
واال�ستب ��داد يف التعام ��ل م ��ع اخلارجني
للتظاه ��ر من �أج ��ل اخلدم ��ات والوظائف
."واملطالبة بحقوقهم امل�شروعة
3 التفا�صيل �ص

"ال�سك ��وت الد�ست ��وري" وتعار� ��ض
 �إذ،القوان�ي�ن يف مث ��ل تل ��ك احل ��االت
ال يعال ��ج الد�ست ��ور مب ��واده الت ��ي
 م ��ادة "ا�ستقال ��ة رئي�س140تف ��وق الـ
 وك�أن رئي� ��س احلكومة "ال،"ال ��وزراء

من بطالة كبرية حيث من املتوقع ت�شغيل
 عامل يف كل م�صنع ف�ضال5000 قرابة
عن توفري �سيولة مالية لدعم االقت�صاد
الوطني بدال من االعتماد فقط على النفط
."اخلام
و�أ� �ش��ار ال�ع�ط��ار �إىل "�ضرورة تطبيق
اجل�ه��ات احلكومية املخت�صة �إج ��راءات
لتقليل ح�ج��م اال� �س �ت�يراد ل��دع��م املنتج
الوطني �إ�ضافة �إىل اتباع خطط ت�سويقية
."لإجناح زيادة املبيعات ال�سوقية

م��ن �أف �� �ض��ل امل �ن �ت��وج��ات ع �ل��ى م�ستوى
 مبينا �أن "املنتوجات الغذائية،"املنطقة
واال�سمنتية و�صناعة ال�سيارات وغريها
من املنتوجات الوطنية ي�ستطيع العراق
�إنتاجها وت�صديرها للخارج بعد حتقيق
."االكتفاء الذاتي
وا�ضاف العطار ان "تعزيز ودعم املنتج
ال��وط �ن��ي م��ن خ�ل�ال ت���ش�غ�ي��ل امل���ص��ان��ع
العراقية �سيوفر ت�شغيل ع��دد كبري من
الأي��دي العاملة يف وق��ت يعاين العراق

 المدى/ بغداد
اكد ع�ضو املجل�س االقت�صادي
 ام�س،ال �ع��راق��ي غ��دي��ر ال�ع�ط��ا
 �أن العراق ي�ستطيع الوقوف على،ال�سبت
 الفتا،اخلط ال�صناعي العربي والعاملي
�إىل �أن ذلك يكون عن طريق دعم املنتج
.الوطني
وق� ��ال ال �ع �ط��ار يف ب �ي��ان �إن "املنتوج
ال��وط��ن��ي جل �م �ي��ع ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات يعد

لبنانيون ينظمون وقفة ت�ضامنية مع احتجاجات العراق
 ق ��ادة العراق �إىل،املتحدة اجلمعة
اال�ستجاب ��ة ملطال ��ب املتظاهري ��ن
 فيما حثت اخلارجية،""امل�شروعة
، امل�س�ؤولني يف بغداد،الربيطانية
عل ��ى العمل مع الأمم املتحدة لأجل
.تبني �إ�صالح انتخابي حقيقي
وقال ��ت متحدث ��ة با�س ��م وزارة
 "ن�ش ��ارك:اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة
املتظاهري ��ن �أ�سب ��اب قلقه ��م
 يف �إ�ش ��ارة �إىل،"امل�شروع ��ة
االحتجاج ��ات املطالب ��ة برحي ��ل
الطبق ��ة احلاكمة عل ��ى �إثر تورطها
يف الف�س ��اد وت ��ردي اخلدم ��ات
.الأ�سا�سية يف البالد

ومتظاه ��رون ع ��زل من ��ذ ان ��دالع
�ش ��رارة االحتجاج ��ات املناه�ض ��ة
للحكوم ��ة يف الأول م ��ن ت�شري ��ن
 وقت ��ل �أك�ث�ر م ��ن.االول املا�ض ��ي
 �أف ��راد م ��ن ق ��وات الأم ��ن يف10
.اال�شتباكات
وبعد �أن �أحرق حمتجون القن�صلية
الإيرانية يف مدينة النجف الأربعاء
 ت�صاعد العنف الذي قوبل،املا�ضي
برد �شديد الق�سوة من قوات الأمن
 �شخ�صا62 الت ��ي قتلت بالر�صا�ص
.يف �أنحاء البالد اخلمي�س
ويف ردود الفعل الدولية على �أعمال
 دعت الواليات،العنف يف الع ��راق

 المدى/ بغداد
نظ ��م نا�شطون لبنانيون
وقف ��ة ت�ضامني ��ة �أم ��ام
ال�سف ��ارة العراقي ��ة يف العا�صم ��ة
 ت�ضامن ��ا، ام� ��س ال�سب ��ت،ب�ي�روت
م ��ن االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة يف
الع ��راق الت ��ي �سقط خالله ��ا مئات
.املتظاهرين و�آالف اجلرحى
و�شهدت الوقفة الت�ضامنية �إ�ضاءة
�شم ��وع حتي ��ة للح ��راك ال�شعب ��ي
.امل�ستمر منذ �شهرين يف العراق
ي�ش ��ار �إىل �أن القوات االمنية قتلت
 معظمه ��م �شب ��ان408 �أك�ث�ر م ��ن
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سياسة
عبد املهدي يدعو الوزراء
ملوا�صلة عملهم حتى
ت�شكيل حكومة جديدة

 بغداد /المدى
دعا رئي� ��س مجل� ��س الوزراء
الم�ستقيل ع ��ادل عبد المهدي
�أع�ضاء الحكومة العراقية �إلى
موا�صلة عملهم لحين ت�شكيل
الحكومة الجديدة.
كم ��ا دع ��ا مجل� ��س الن ��واب
العراق ��ي �إلى �إيج ��اد الحلول
المنا�سبة لال�ستجابة لمطالب
المتظاهرين.
وذكر بيان �ص ��ادر عن رئا�سة
مجل�س الوزراء ام�س ال�سبت
�أن "مجل� ��س ال ��وزراء عق ��د
�صباح اليوم جل�سة ا�ستثنائية
لعر� ��ض مو�ض ��وع ا�ستقال ��ة
[عب ��د المه ��دي] والحكوم ��ة
وتقديمه ��ا �إل ��ى مجل� ��س
الن ��واب ،ولمناق�شة ما يترتب
عل ��ى الحكوم ��ة م ��ن واجبات
ت�سيي ��ر الأم ��ور اليومية وفق
الد�ستور".
وبح�سب البيان� ،أكد "رئي�س
مجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى مب ��د�أ
التداول ال�سلم ��ي لل�سلطة في
النظ ��ام الديمقراط ��ي ،وان
تحقيق م�صالح ال�شعب هدف
يهون امامه كل �شيء" ،مبينا
ان "الحكوم ��ة بذل ��ت كل م ��ا
بو�سعه ��ا لال�ستجابة لمطالب

المتظاهري ��ن وتقدي ��م ح ��زم
الإ�صالح ��ات والتعيين ��ات
وقط ��ع االرا�ض ��ي ال�سكني ��ة
وم�شاري ��ع القواني ��ن المهمة
مث ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات
والمفو�ضية ومجل�س الخدمة
االتح ��ادي ،ومل ��ف المنا�صب
بالوكال ��ة ،و�إع ��داد الموازن ��ة
االتحادي ��ة ،والعم ��ل ف ��ي ظل
برنامج حكومي متكامل".
ودع ��ا مجل� ��س الن ��واب ال ��ى
"�إيج ��اد الحل ��ول المنا�سب ��ة
ف ��ي جل�ست ��ه المقبل ��ة ،كم ��ا
دع ��ا اع�ض ��اء الحكوم ��ة ال ��ى
موا�صل ��ة عمله ��م ال ��ى حي ��ن
ت�شكيل الحكومة الجديدة".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل
عب ��د المه ��دي� ،أك ��د الجمع ��ة،
�أن ��ه ين ��وي رفع طل ��ب ر�سمي
ال�ستقالته �إلى البرلمان.
وي�شه ��د الع ��راق من ��ذ مطل ��ع
ت�شري ��ن الأول الما�ض ��ي،
احتجاج ��ات وا�سعة للمطالبة
بتح�سين الأو�ضاع المعي�شية
ومحارب ��ة الف�س ��اد و�إقال ��ة
الحكوم ��ة وح ��ل البرلم ��ان،
و�إج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة،
وقت ��ل م ��ا ال يق ��ل ع ��ن 408
�أ�شخا�ص منذ بدء �أكبر موجة
احتجاج ��ات ت�شهده ��ا الب�ل�اد
منذ �سقوط �صدام ح�سين عام
.2003
كم ��ا ذك ��ر عب ��د المه ��دي� ،أن
خ ��روج احتجاج ��ات تحم ��ل
مطال ��ب ت�صل لتغيي ��ر النظام
ي�أتي بف�ض ��ل �سيادة الأمن في
البالد.
وتابع رئي� ��س الوزراء "نحن
نتعامل مع التظاه ��رات ب�أنها
�سلمي ��ة لكن هناك م ��ن اند�س
فيها".
و�أ�ض ��اف "بع ��د م ��رور �سن ��ة
على ت�شكيل الحكومة و�صلنا
�إل ��ى نقط ��ة نهاي ��ة ...وعليه ��ا
�أن تف�س ��ح الطري ��ق لغيره ��ا
لمعالجة الو�ضع الراهن".
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قن�صليات �إيران حتت مرمى املتظاهرين وهتافات رف�ضها
تعلو بني املحتجني
 بغداد /المدى
هاجم المتظاهرون منذ �أكثر من �شهر �ضد
ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة قن�صلي ��ات �إيرانية،
وازال ��وا �ص ��ور زعم ��اء �إيرانيي ��ن ف ��ي
ال�ساح ��ات العامة ،م�سقطي ��ن في ال�شارع
محرم ��ات كثي ��رة ،فيم ��ا يرى خب ��راء �أن
�إي ��ران ع ��ززت نفوذه ��ا داخ ��ل الحكم في
العراق.
وف ��ي النج ��ف الت ��ي ت�ست�ضي ��ف �سنوي ��ا
ماليي ��ن ال ��زوار ال�شيع ��ة معظمه ��م م ��ن
الإيرانيين� ،أ�ض ��رم متظاهرون النار في
قن�صلي ��ة الجمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة وهتف

مئات ال�شبان "�إيران بره بره" من داخل
المجمع الدبلوما�سي.
وق ��ال عل ��ي ح�سي ��ن �أح ��د المتظاهري ��ن
ف ��ي النج ��ف "�إن تدخ ��ل �إي ��ران ال ��ذي ال
تحاول حت ��ى �إخفاءه �أثار ا�ستياء العديد
م ��ن العراقيي ��ن" ،معتب ��را �أن الهج ��وم
عل ��ى القن�صلي ��ة "ر�سال ��ة وا�ضح ��ة �إل ��ى
�إي ��ران لحملها عل ��ى مراجع ��ة دورها في
العراق".
و�سب ��ق �أن ح ��اول متظاه ��رون مطل ��ع
ت�شري ��ن الثان ��ي بع ��د �شه ��ر م ��ن ب ��دء
االحتجاجات على ال�سلطة والتي تخللها
مقت ��ل نحو � 400شخ�ص بح�سب ح�صيلة

�شب ��ه ر�سمية� ،إح ��راق قن�صل ّية �إيران في
كرب�ل�اء ،ورفع ��وا الأع�ل�ام العراقية على
الج ��دار المحي ��ط بالمبنى وكتب ��وا عليه
"كربالء حرة حرة� ..إيران بره بره".
وما �أج ��ج غ�ضب المتظاهري ��ن الزيارات
المتكررة لقائ ��د فيلق القد�س في الحر�س
الثوري الإيراني الل ��واء قا�سم �سليماني
للعراق وتدخله في الق�ضايا ال�سيا�سية.
ويتهم المتظاهرون �إيران �أي�ضا بالق�ضاء
على ال�صناعة العراقية و�إغراقها ال�سوق
بمجموعة وا�سعة من المنتجات وال�سلع
تراوح من ال�سيارات �إلى الطماطم.
وقال الباح ��ث فنار حداد لوكالة (فران�س

بر�س) �إن "ال�شعور المعادي لإيران لي�س
جديدا ،لكن طريقة التعبير عنه جديدة".
و�أو�ض ��ح الباح ��ث المتخ�ص� ��ص ف ��ي
�ش� ��ؤون العراق �أن "الغ�ض ��ب يتركز على
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي العراق ��ي ،وبطبيع ��ة
ين�صب �أي�ضا عل ��ى �إيران لأنه من
الح ��ال
ّ
الم�ستحيل الف�صل بينهما".
وعمل ��ت �إيران على مدى �سنوات في عهد
�صدام ح�سين على ب�سط �شبكة قوية بين
معار�ضي نظامه .والعنا�صر الذين عولت
عليهم �إيران منذ �سنوات باتوا اليوم في
ال�سلطة.
كما حر�صت �إيران على اداء دور ال يمكن

ت�شييع �شهداء
االحتجاجات
يف النجف
�أم�س

موقع �أمريكي :املناطق املحررة ت�صطف مع املتظاهرين لأول مرة منذ انطالق االحتجاجات
توا�صلت احتجاجات عنيفة �ضد الحكومة في جنوبي العراق يوم الجمعة رغم اعالن رئي�س
الوزراء عادل عبد المهدي ا�ستقالته .ما ال يقل عن � 21شخ�صا قتل في جنوبي البالد مع مقتل
محتج واحد في مركز بغداد بينما تتوا�صل االحتجاجات هناك ،ب�ضمنهم اكثر من الف محتج
يتمركز باعت�صام عنيد في �ساحة التحرير .
 ترجمة /حامد �أحمد
اع�ل�ان عب ��د المه ��دي ج ��اء بع ��د دع ��وة
المرجعي ��ة العلي ��ا للبرلم ��ان ب ��ان يعيدوا
النظ ��ر ف ��ي دعمه ��م لحكوم ��ة جوبه ��ت
با�سابي ��ع م ��ن احتجاج ��ات وا�ضطراب ��ات
مميتة �ضدها .
وجاء في بيان موقع من عبد المهدي يقول
"ا�ستجابة لهذه الدع ��وة والجل ت�سهيلها
با�س ��رع وقت ممكن �س�أق ��دم طلبا للبرلمان
ب ��ان يقبل ��وا ا�ستقالتي عن من�ص ��ب قيادة
الحكومة الحالية ".
البي ��ان ل ��م ي�ش ��ر لموع ��د ا�ستقالت ��ه .ومن
المفتر� ��ض ان يعقد البرلمان جل�سة طارئة
الي ��وم االح ��د لمناق�شة االزم ��ة ،وقال عبد
المهدي انه ار�سل ا�ستقالته الى البرلمان.
على مدى ا�سابيع ق ��اد محتجون �سلميون
دع ��وات تن ��ادي بتغيي ��ر �شام ��ل لنظ ��ام
�سيا�س ��ي يتهم ��وه بالف�ساد وال ��والء لقوى
اجنبية وباالخ�ص طهران .
احتفل محتجون بالمغادرة الو�شيكة لعبد
المه ��دي ولكنه ��م قال ��وا بانهم ل ��ن يوقفوا
تظاهراتهم لحين ازال ��ة الطبقة ال�سيا�سية
الحالية برمتها .
م�صطفى حافظ ،محتج في �ساحة التحرير،
يق ��ول "ا�ستقال ��ة عب ��د المهدي ه ��ي مجرد
بداي ��ة� .سنبق ��ى متواجدين ف ��ي ال�شوارع
لحي ��ن مغادرة الحكوم ��ة باجمعها وجميع

ال�سيا�سيين الفا�سدين معها ".
عل ��ي ال�سعي ��دة ،متظاهر �آخ ��ر يقول "هذا
لي� ��س كافي ��ا .نح ��ن نري ��د ازال ��ة الحكومة
بكامله ��ا بجذورها م ��ع فروعها .لن نتخلى
عن موا�صلة ال�ضغط عليهم ".
من جانب �آخر منح فوز المنتخب الوطني
العراق ��ي عل ��ى االم ��ارات زخم ��ا ا�ضافي ��ا
للمحتجين ف ��ي �ساحة التحري ��ر لالحتفال
مطلقي ��ن العاب ��ا نارية حيث عا�ش ��وا فترة

راحة ق�صيرة من الو�ضع المت�أزم .
بع ��د ذل ��ك بفت ��رة ق�صي ��رة ك�شف ��ت م�صادر
لل�شرطة عن قيام ق ��وات امنية باطالق نار
عل ��ى متظاهر ق ��رب ج�سر االح ��رار اردته
قتيال .
ف ��ي تل ��ك االثن ��اء قتل ��ت ق ��وات امني ��ة 21
�شخ�ص ��ا على االقل ف ��ي مدين ��ة النا�صرية
جنوب ��ي الع ��راق بع ��د محاول ��ة محتجين
اقتحام مق ��ر قوة امنية محلي ��ة ،ح�سب ما

اوردته م�صادر طبي ��ة .وفي النجف اطلق
م�سلحون مجهولون النار على متظاهرين
ما ت�سبب بت�شتت الع�شرات .
ت�سبب ��ت الق ��وات االمني ��ة العراقي ��ة بقتل
المئ ��ات م ��ن المتظاهري ��ن من ��ذ ان ��دالع
االحتجاجات �ض ��د الحكومة في  1ت�شرين
االول الما�ض ��ي ،م ��ع �سقوط اكث ��ر من 12
قتيال بين �صفوف القوات االمنية .
ح ��رق القن�صلي ��ة االيراني ��ة ف ��ي النج ��ف

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

املدير العام
غادة العاملي

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

علي ح�سني

االربع ��اء ت�سبب بت�صعيد حدة العنف ورد
وح�شي م ��ن قبل قوات امني ��ة اقدمت على
قتل اكثر من � 60شخ�صا في انحاء مختلفة
من العراق الخمي�س.
�شه ��ود عي ��ان ذكروا ان بع� ��ض المحتجين
ف ��ي محافظ ��ات الع ��راق ال�شمالي ��ة ذات
الغالبي ��ة ال�سني ��ة نزلوا ال ��ى ال�شوارع في
ت�ضام ��ن مع رفاقهم ف ��ي الجنوب محفزهم
لذلك اعالن عبد المه ��دي ال�ستقالته وكذلك
فوز العراق الكروي .
المناط ��ق ال�سني ��ة الت ��ي ت�ض ��ررت اثن ��اء
المع ��ارك �ض ��د داع� ��ش ات�سم ��ت باله ��دوء
طوال فترة االحتجاجات واحد ا�سباب ذلك
يعود الى التخ ��وف من �أن م�سلحي داع�ش
قد ي�ستغل ��ون عدم اال�ستق ��رار لي�ستعيدوا
ن�شاطهم من جديد .
وقال ممثل المرجعية خالل خطبة الجمعة
"اعداء الع ��راق وادواتهم يحاولون ن�شر
الفو�ضى واالقتتال الرجاع البالد الى عهد
الدكتاتورية ...على ال ��كل ان يعمل �سوية
الحباط هذه الفر�ص ��ة" .دون ان يحدد من
هم .
مغ ��ادرة رئي� ��س الوزراء قد ت�ش ��كل �ضربة
لنف ��وذ اي ��ران والق ��وى ال�سيا�سي ��ة الت ��ي
تدخلت ال�شهر الما�ضي البقائه في ال�سلطة
رغ ��م اال�سابي ��ع الطوال من ع ��دم ا�ستقرار
ناجم عن احتجاج �ضد الحكومة .

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
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 3عبوات نا�سفة تربك الأمن في كركوك

تفكيك خلية تابعة لداع�ش
يف الزنكورة
 بغداد /المدى

 عن :فويز �أميركا

رئي�س التحرير التنفيذي

للع ��راق اال�ستغن ��اء عنه ،ف�أم ��دت الدولة
المجاورة لها بالتي ��ار الكهربائي والغاز
الطبيعي لقاء مليارات الدوالرات.
وعن ��د ان ��دالع الحرك ��ة االحتجاجية في
الأول من ت�شرين الأول ،نزل المتظاهرون
�إل ��ى ال�ش ��ارع للمطالب ��ة بخدم ��ات عام ��ة
وبتموي ��ن كهربائ ��ي ثاب ��ت ووظائف في
بل ��د ال ي ��زال العديد م ��ن م�صانع ��ه مغلقا
منذ االجتي ��اح الأميركي عام  ،2003لكن
�إيران كانت في �أذهان الجميع.
واو�ضحت ماري ��ا فانتابيي من مجموعة
الأزم ��ات الدولي ��ة لـ(فران� ��س بر� ��س) �أن
وع ��ود االزده ��ار بع ��د الح ��اق الهزيم ��ة
بتنظيم داع�ش قبل عامين لم تتحقق.
والأه ��م �أن الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة لم تتجدد
في بلد م�صنف في المرتبة الثانية ع�شرة
للدول الأكثر ف�سادا في العالم.
وقال ��ت الباحث ��ة �إن "االنتفا�ض ��ة نزع ��ت
الغط ��اء عن طب ��ق كان يغل ��ي بالأ�سا�س"
وال�شع ��ور المع ��ادي لإي ��ران "طف ��ا على
ال�سطح".
ولفتت �إل ��ى �أن االنتفا�ضة ك�شفت النقاب
ع ��ن ال�شقاق ��ات� ،س ��واء بي ��ن ال�شع ��ب
والطبق ��ة الحاكمة� ،أو بي ��ن المرجعيتين
ال�شيعيتين في العراق و�إيران.
ور�أى المرجع ال�شيعي الأعلى في العراق
�آي ��ة الله علي ال�سي�ستاني �أن الحراك بدل
وجه العراق ب�شكل نهائي ،في حين يعتبر
المر�شد الأعلى للجمهورية الإ�سالمية �آية
الله على خامنئي �أن الحركة االحتجاجية
"م�ؤامرة".
لك ��ن الخبراء يح ��ذرون ب� ��أن االنتقادات
المت�صاع ��دة لإيران ف ��ي العراق قد تقابل
بمزيد من العنف.
وق ��ال ح ��داد "�إن �إح ��راق القن�صلية (في
النج ��ف) ه ��و بالت�أكي ��د �ضرب ��ة �شدي ��دة
لإي ��ران ،لكن ��ه ق ��د ي�ستخدم كذل ��ك ذريعة
لت�شديد الرد الأمني".
وكان الي ��وم ال ��ذي تل ��ى الهج ��وم عل ��ى
القن�صلية من الأكثر دموية خالل �شهرين
م ��ن االحتجاج ��ات ،حي ��ث قت ��ل حوال ��ي
�أربعي ��ن متظاه ��را في حمل ��ة القمع التي
نفذتها القوات الأمنية.
ولفت ��ت فانتابي ��ي �إل ��ى �أن ذل ��ك �أدى �إلى
"تقوي�ض �سمعة �إيران وم�صداقيتها لدى
ال ��ر�أي الع ��ام" لك ��ن "رد فعله ��ا الطبيعي
كان توطي ��د �سلطته ��ا عل ��ى ال�صعيدي ��ن
ال�سيا�سي والأمني".

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

�أعلن ��ت مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية ام� ��س ال�سبت ،تفكيك خلية
"�إرهابي ��ة" ت ��دار من خ ��ارج الب�ل�اد ،م�ؤكدة القب�ض عل ��ى عنا�صر
الخلية.
وقالت المديرية ،في بيان �إنه "بعملية ا�ستخبارية نوعية تميزت بجهد
ا�ستثنائي ومعلومات غاية بالدقة تمكنت مفارز �شعبة اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة ف ��ي الفرقة العا�ش ��رة وبالتعاون مع ا�ستخب ��ارات الفوج
الأول ل ��واء الم�شاة  38من اختراق وتفكيك خلية �إرهابية مكونة من
 4ارهابيين في منطقة الزنكورة بالرمادي -الأنبار".
و�أ�ضاف ��ت المديري ��ة �أن الخلية "يتر�أ�سها �أح ��د الإرهابيين الهاربين
�إلى خارج العراق ويقوم ب�إدارتها من هناك ،وكانت تعمل على ك�سب
�أكب ��ر عدد من الأن�صار له ��ا بق�صد تنفيذ عمل �إرهاب ��ي في المحافظة
ي�ستهدف المواطنين الأبرياء".
و�أ�ش ��ارت �إل ��ى �أن "جميع �أفراد الخلي ��ة هم من المطلوبي ��ن للق�ضاء
وفق �أحكام المادة � 4إرهاب".
ورغم �أن العراق �أعلن تحرير كامل �أرا�ضيه من �سيطرة تنظيم داع�ش
�إال �أن عنا�ص ��ر التنظيم ينف ��ذون عمليات �إرهابية في بغداد وعدد من
المدن العراقية بين الحين والآخر.
وتوا�صل القوات العراقية مالحقة فلول التنظيم الإرهابي في �أنحاء
البالد ،ل�ضمان عدم عودة التنظيم وعنا�صره الفارين مجددا.
ال ��ى ذل ��ك �أ�صي ��ب � 11شخ�صا بجروح� ،صب ��اح ال�سبت� ،إث ��ر انفجار
ث�ل�اث عبوات نا�سف ��ة ،بمناطق متفرقة في محافظ ��ة كركوك� ،شمالي
العراق.
وقال م�صدر �أمني� ،إن "ثالث عبوات انفجرت في مناطق متفرقة من
كركوك ما �أدى �إلى �إ�صابة � 11شخ�صا بجروح بينهم ع�سكري".
كما �أعلن م�صدر �أخر� ،أن "القوات الأمنية �أغلقت �شارع المطار داخل
مدينة كركوك" ب�سبب توتر االو�ضاع في المدينة.
اي�ض ��ا قال ان "طيران الجي� ��ش تمكن ع�صر ال�سبت ،من ق�صف �أوكار
لتنظيم داع�ش االرهابي ،في قاطع الدب�س �ضمن محافظة كركوك".
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الكتل تبد�أ البحث عن "بديل ا�ستثنائي" ع�شية و�صول
ا�ستقالة عبد املهدي �إىل الربملان
بعد � 5س��اعات على اعالن عادل عبد المهدي ا�س��تقالته من من�ص��به كرئي���س للوزراء هن�أ االخير منتخب ك��رة القدم الوطني
ب�صفته رئي�س ًا للوزراء ليزيد من ت�شوي�ش ال�شارع عقب موجة من الجدل القانوني رافقت بيان التنحي .وكان عبد المهدي قد
وجه خطاب ا�ستقالته الى البرلمان و�سط "�سكوت" الد�ستور عن معالجة تلك الحالة ،فيما توا�صلت االحتجاجات �ضد ال�سلطة
في يومها الـ 60و�سجلت االحداث �سقوط �ضحايا جدد في بغداد ومدن الجنوب.

 بغداد /وائل نعمة
اكث ��ر م ��ن  50قتي�ل�ا �سق ��ط ف ��ي
التظاه ��رات ع�شي ��ة ا�ستقال ��ة
الحكوم ��ة ،كان اكثره ��ا دموي ��ة ف ��ي
ذي ق ��ار م�سق ��ط ر�أ�س عب ��د المهدي،
والنج ��ف الت ��ي �صدر منها م ��ا اعتبر
الر�صا�ص ��ة االخيرة في نع�ش رئي�س
الوزراء ال�سيا�سي الذي قارب عمره
الثماني ��ن .و�أورد بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن
مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء الجمعة� ،أن
الأخي ��ر �سيق ��دم ا�ستقالت ��ه للبرلمان
بحي ��ث يت�سن ��ى للن ��واب اختي ��ار
حكوم ��ة جدي ��دة ،ا�ستجاب ��ة لدع ��وة
تغيي ��ر القيادة الت ��ي �أطلقها المرجع
الدين ��ي عل ��ي ال�سي�ستان ��ي .ونق ��ل
البيان عن عبد المهدي قوله "�س�أرفع
�إل ��ى مجل�س الن ��واب الموقر الكتاب
الر�سم ��ي بطلب اال�ستقالة من رئا�سة
الحكومة الحالي ��ة ليت�سنى للمجل�س
�إعادة النظر في خياراته".
وم ��ن المق ��رر �أن يجتم ��ع البرلم ��ان
الي ��وم الأح ��د لمناق�ش ��ة االج ��راءات
القادم ��ة .وفي وقت مت�أخ ��ر من يوم
�أم� ��س اك ��د عب ��د المهدي ان ��ه �سيقدم
ا�ستقالته اليوم.
�صمت الد�ستور
اع�ل�ان عب ��د المهدي �سق ��ط في مطب
"ال�سك ��وت الد�ست ��وري" وتعار�ض
القواني ��ن ف ��ي مث ��ل تل ��ك الح ��االت،
�إذ ال يعال ��ج الد�ست ��ور بم ��واده التي
تفوق الـ 140م ��ادة "ا�ستقالة رئي�س
الوزراء" ،وك�أن رئي�س الحكومة "ال
ي�ستقيل اب ��دا" في الع ��راق ،بح�سب
و�صف قانونيين.
ويق ��ول �سلي ��م هم ��زة ع�ض ��و اللجنة
القانوني ��ة ف ��ي البرلم ��ان لـ(المدى)
ان المادة " 81ف ��ي الد�ستور اوردت
مف ��ردة (خل ��و من�ص ��ب) رئي� ��س
الوزراء ،على ان يحل محله في هذه

ا�سم ��اء ب ��دالء ،مث ��ل اي ��اد ع�ل�اوي،
ن ��وري المالك ��ي ،حي ��در العب ��ادي،
رئي�س مجل� ��س الق�ضاء فائق زيدان،
ال�سيا�سي ع ��زت ال�شابندر ،النائبين
عل ��ي �شك ��ري ،وعدن ��ان الزرف ��ي،
والنائ ��ب الم�ستقي ��ل عب ��د الح�سي ��ن
عبط ��ان ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ت ��داول ا�سماء
ع�سكريين مثل قائدي قوات مكافحة
االره ��اب ال�سابقي ��ن عب ��د الوه ��اب
ال�ساعدي وعبد الغني اال�سدي.
لكن حام ��د المو�سوي ،يقول ان "كل
اال�سم ��اء المطروحة غير مقبولة من
ال�شارع ومن كتل ��ة الفتح النها �سبب
في االزمة التي يطالب المتظاهرون
بتجاوزها".

اجتماع تكليف
عبد املهدي قبل
اكرث من عام..
ار�شيف
الحال ��ة رئي� ��س الجمهورية" ،لكن لم
ت�شرح �آلية تقديم اال�ستقالة.
ول ��م يج ��د البرلم ��ان م ��ادة قانوني ��ة
ت�سم ��ح ل ��ه بقب ��ول اال�ستقال ��ة او
رف�ضها ،فيم ��ا ي�شير النظام الداخلي
للحكوم ��ة ف ��ي الم ��ادة  18عل ��ى ان
اع�ل�ان اال�ستقال ��ة يج ��ب ان يوج ��ه
الى رئي�س الجمهورية ،لكن لماذا لم
ي�أخذ عبد المهدي هذا الم�سار؟
يق ��ول هم ��زة ان عالم ��ات اال�ستفهام
لي�س ��ت ف ��ي ه ��ذا المو�ض ��ع فح�س ��ب
"هن ��اك ا�شكاليات في تحديد الكتلة
االكب ��ر وم ��اذا �سيح ��دث ل ��و ف�ش ��ل

البرلم ��ان بع ��د  15يوما ف ��ي اختيار
رئي� ��س وزراء جدي ��د .ق ��د نلج� ��أ الى
المحكم ��ة االتحادية حينه ��ا لتف�سير
الخ�ل�اف" .وي�شي ��ر ع�ض ��و اللجن ��ة
القانوني ��ة ال ��ى ان "عب ��د المه ��دي
�سيبقى في من�صب ��ه لحين ح�سم ذلك
الج ��دل" .وف ��ي تط ��ور الح ��ق ،عقد
عب ��د المه ��دي ،ام�س ،جل�س ��ة جديدة
لمجل� ��س ال ��وزراء ودع ��ا الحكوم ��ة
ال ��ى اال�ستم ��رار ف ��ي العم ��ل لحي ��ن
ت�شكي ��ل حكومة جدي ��دة ،كما اجتمع
بع ��د ذلك م ��ع خلية االمن ف ��ي البالد،
ليزيد الجدل حول خطاب اال�ستقالة.

�شبكات التوا�صل االجتماعي ت�ضج ببدالء
عبد املهدي وبع�ضهم ينفي
 بغداد /المدى
�إل ��ى ذلك ،نف ��ى ال�سيا�س ��ي العراقي ع ��زت ال�شابندر
�أنباء تحدثت عن تر�شح ��ه لمن�صب رئا�سة الوزراء.
و�أ�ش ��ار ال�شابن ��در في تغري ��دة على موق ��ع (تويتر)
�إلى �أن بع�ض �صفحات �سائ ��ل التوا�صل االجتماعي
تنتحل ا�سمه ،تداولت نب�أ تر�شحه ،قائ ًال�" :أنفي ذلك
نفي� � ًا قاطع ًا ،و�أ�ؤكد �أن ا�ستقالة عبد المهدي لن تنهي
�إثر �إعالن رئي�س الوزراء عادل
الأزم ��ة ،بل �ستطيل �أمدها ،بعدم ��ا �أعادت الكرة �إلى
عبد المهدي ا�ستقالته من من�صبه،
ملعب الفا�سدين".
الجمعة ،تناقل رواد مواقع التوا�صل
وق ��ال ع ��زت ال�شابن ��در" :تداول ��ت بع� ��ض و�سائ ��ل
االجتماعي خالل ال�ساعات القليلة
التوا�صل االجتماعي وبع�ض ال�صفحات التي تنتحل
المر�شحة
الما�ضية ،عدداً من الأ�سماء
ا�سمي نب�أ تر�شيحي الى من�صب رئا�سة الوزراء بعد
لخالفته.
حكومة عادل عبد المهدي  ،في الوقت الذي انفي ذلك
نفي ��ا قاطع ًا ا�ؤكد بان ا�ستقالة عبد المهدي �سوف لن
و�ضمت قائمة المر�شحين لخالفة
تنهي االزمة بل �ستطي ��ل امدها بعد ان اعادت الكرة
عبد المهدي ،رئي�س مجل�س الق�ضاء
الى ملعب الفا�سدين" .
الأعلى فائق زيدان ،والنائب
وكان رئي� ��س ال ��وزراء عادل عبد المه ��دي �أعلن� ،أنه
محمد
عن ائتالف دولة القانون
�سيق ��دم كتاب� � ًا ر�سمي� � ًا �إل ��ى مجل� ��س الن ��واب بطلب
ال�سوداني ،ووزير ال�شباب ال�سابق عبد ا�ستقالته.
الح�سين عبطان ،والنائب عن تحالف يذكر �أن عدد قتلى االحتجاجات تجاوز الـ  408قتيل،
الن�صر عدنان الزرفي ،وال�سيا�سي
وفق �إح�صاء ات �شبة ر�سمية فيما الجرحى بالآالف.
وعق ��ب �إعالن رئي�س الوزراء� ،أف ��ادت و�سائل �إعالم
الم�ستقل عزت ال�شابندر.
بتقديم العديد من الم�س�ؤولين ا�ستقاالتهم.
و�أعل ��ن التلفزي ��ون تقدي ��م قائ ��د �شرط ��ة ذي ق ��ار
ا�ستقالته ،بعدم ��ا �أعلن �أن هناك اتفاق ��ا مع الع�شائر
ونف ��ى بع� ��ض من ج ��رى تداول ا�س ��مه ف ��ي القائمة ،في ذي قار على وقف اال�شتباكات وان�سحاب القوات
ومنهم فائق زيدان ،الذي اتهم ما ا�س ��ماهم "جيو�ش ًا الأمني ��ة لمقارها ،ومنع �إطالق الر�صا�ص الحي على
�إلكتروني ��ة" بالتروي ��ج لخب ��ر تر�ش ��حه رئي�س� � ًا المتظاهري ��ن� .أي�ضا� ،أف ��ادت وكاالت الأنباء بتقديم
للوزراء.
مدي ��ر مكت ��ب رئي�س ال ��وزراء اب ��و جه ��اد الها�شمي
و�أفادت و�س ��ائل �إع�ل�ام عراقي ��ة ب�أن زي ��دان "�أبدى ا�ستقالت ��ه .كم ��ا ا�ستق ��ال �أمين عام مجل� ��س الوزراء
اعترا�ض ��ه وانزعاج ��ه ب�ش ��دة عل ��ى انت�ش ��ار خب ��ر حميد الغزي.
تر�ش ��حه ،ونف ��ى ذل ��ك نفي� � ًا قاطع� � ًا" ،م�ؤك ��د ًا �أن و�سل ��م رئي�س الوزراء عادل عب ��د المهدي ،ا�ستقالته
"�إ�ش ��اعات تر�شحه يروج لها جي�ش �إلكتروني تابع �إل ��ى مجل�س النواب حقن ��ا للدماء .بع ��د �شهرين من
لأح ��د الطامحي ��ن بمن�صب رئي�س ال ��وزراء" .ولفت االحتجاج ��ات الدامية التي �سقط فيها �أكثر من 400
�إل ��ى �أن اله ��دف من ذل ��ك "�إ�سقاط الأ�سم ��اء التي من قتيل و�آالف الجرحى.
الممك ��ن �أن تطرح لتولي هذا المن�ص ��ب" .ي�شار �إلى و�شدد رئي� ��س الوزراء على �ض ��رورة تفادي انزالق
�أن وجود ا�س ��م رئي�س مجل�س الق�ضاء الأعلى �ضمن العراق �إلى دوامة العنف.
قائم ��ة المر�شحي ��ن لت�سل ��م من�ص ��ب تنفي ��ذي� ،أث ��ار على الفور ،هتف محتجون فرحا في �ساحة التحرير
ج ��د ًال قانوني� � ًا وا�سع ًا ،حول ا�ستع ��داد كل الأطراف في بغ ��داد .ي�شار �إل ��ى �أن االحتجاج ��ات التي بد�أت
للقف ��ز عل ��ى الد�ستور ال ��ذي ين�ص عل ��ى الف�صل بين في بغ ��داد في الأول من ت�شري ��ن االول وامتدت �إلى
ال�سلط ��ات ،م ��ا ا�ستدع ��ى �صدور بيان ع ��ن لفيف من الم ��دن الجنوبي ��ة تعد �أ�صع ��ب تحد يواج ��ه الطبقة
الق�ضاة موجه �إلى فائق زيدان ،يحذره فيه من قبول ال�سيا�سي ��ة الحاكمة في العراق منذ العام  2003بعد
هذا التر�شيح ،وفق ًا لمواقع اخبارية.
�سقوط �صدام ح�سين.

وتن� ��ص الم ��ادة  81ف ��ي الد�ست ��ور
ثاني� � ًا عل ��ى �أنه -:عند تحق ��ق الحالة
المن�صو�ص عليه ��ا في البند �أو ًال من
ه ��ذه الم ��ادة (خل ��و من�ص ��ب رئي�س
الوزراء) ،يقوم رئي� ��س الجمهورية
بتكلي ��ف مر�ش � ٍ�ح �آخ ��ر بت�شكي ��ل
�دة ال تزي ��د عل ��ى
ال ��وزارة ،خ�ل�ال م � ٍ
خم�سة ع�شر يوم ًا".
ول ��م يح�س ��م القانوني ��ون جدله ��م
فيم ��ا لو �ستذه ��ب البالد ال ��ى اجراء
االنتخابات المبك ��رة في حال انتهت
المدة دون بديل لعب ��د المهدي ،فيما
اليزال البرلمان ف ��ي مراحله االولية

لت�شريع قانون انتخابات ومفو�ضية
جديدة.
�شخ�صية غير م�ألوفة
يعتق ��د االئتالف الحاكم في البالد ان
ال معن ��ى لالن�شغ ��ال الآن ف ��ي الجدل
القانون ��ي ،ف ��ان رئي�س ال ��وزراء قد
ا�ستق ��ال بالفع ��ل ويج ��ب االتف ��اق
عل ��ى "�شخ�صي ��ة ا�ستثنائي ��ة" ،كم ��ا
ي�صفه ��ا االئت�ل�اف ،لتعو� ��ض م ��كان
عب ��د المه ��دي وبفت ��رة قيا�سي ��ة
التتجاوز اال�سبوعين .ويلمح حامد
المو�سوي ،النائب عن ائتالف الفتح،

كتلة برلمانية :ا�ستقالته
ثمنها � 1000شهيد

ب ��ان لالخير  150مقعدا في البرلمان
وانبث ��ق ف ��ي لق ��اء الجادري ��ة قب ��ل
ا�سبوعي ��ن والذي ح�ض ��ره نحو 12
طرفا �سيا�سيا ومنح خالله الحكومة
 45يوم ��ا لتنفي ��ذ ا�صالح ��ات واال
تواج ��ه االقالة .ويتطل ��ب منح الثقة
لرئي� ��س ال ��وزراء بح�س ��ب الد�ستور
موافقة االغلبية ( )165نائبا.
ويقول المو�سوي لـ(المدى)" :بد�أنا
بالم�ش ��اورات ون�ستطي ��ع ت�أمين ذلك
الع ��دد لكنن ��ا نطم ��ح ال ��ى ان يحظى
رئي� ��س ال ��وزراء الجدي ��د با�صوات
اغلب القوى ال�سيا�سية".

وكان ��ت عملي ��ة اختيار عب ��د المهدي
ف ��ي ايل ��ول  2019تطلب ��ت  5ا�شه ��ر
من ��ذ اج ��راء االنتخاب ��ات البرلمانية
االخي ��رة ،فيم ��ا �شغ ��ل من�ص ��ب �آخر
ال ��وزارات ال�شاغ ��رة ف ��ي الحكوم ��ة
(التربية) ال�شهر الما�ضي فقط.
ويفتر� ��ض النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة ب ��در،
اختي ��ار �شخ�صية غي ��ر م�ألوفة بديال
عن عب ��د المهدي .ويق ��ول ان "بدعة
الم�ستقل والتكنوقراط اثبتت ف�شلها
وكرهها ال�شارع .نريد رئي�س وزراء
ا�صالحي ومدعوم من كتلة كبيرة".
وت�سربت خالل الـ� 24ساعة الما�ضية

�سقف االحتجاجات
ورغم فرح المحتجين با�ستقالة عبد
المهدي ،لكن متظاهرين اعتبروا في
بيان ��ات �ص ��درت من مجامي ��ع منهم،
بانها حلقة فقط ف ��ي �سل�سلة التغيير
ال�شامل ولي�ست نهاية المطالب.
تقول ندى �شاكر ،النائبة عن ائتالف
العب ��ادي ،ان ا�ستقال ��ة عب ��د المهدي
ادخل ��ت البرلمان في مرحلة ح�سا�سة
للغاية "من �سيكون البديل؟" ،معتبرة
ان م ��ا يجري في ال�ش ��ارع هو "خطر
وعلى مجل� ��س الن ��واب اال�سراع في
تنفيذ مطالب ال�ش ��ارع" .ت�ؤكد �شاكر
ف ��ي ات�ص ��ال ام�س م ��ع (الم ��دى) ان
"حركة االحتجاجات وا�ضحة بانها
لن تتوقف عن ��د ا�ستقالة الحكومة".
وت ��رى ان ��ه عل ��ى الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
ا�ستب ��دال عب ��د المه ��دي ب�شخ� ��ص
ير�ض ��ي الطرفي ��ن ،وه ��و ام ��ر لي�س
بالهين ،بح�سب و�صفها.
وترج ��ح النائبة ان يت ��م اللجوء الى
خي ��ار "الحكوم ��ة الم�ؤقت ��ة" لحي ��ن
ت�شريع قان ��ون االنتخابات وت�شكيل
مفو�ضية جديدة تمهيدا لالنتخابات
مبكرة.

رفع الكتل الكونكريتية �أبرز �إجنازات عبد املهدي

�أخيراً� ،سلم رئي�س الوزراء عادل عبد المهدي ا�ستقالته الى البرلمان من دون
اي انجاز يذكر �سوى ما عرف برفع الكتل الكونكريتية!.
وبق��ي عبد المهدي اكثر من عام في المن�ص��ب وحظي بدع��م كبير من القوى
ال�سيا�س��ية ،كما لم ت�ش��هد فترة حكمه توترات امنية �أو �سيا�سية �شبيهة بالتي
�شهدتها الحكومات التي �سبقته.
 بغداد /المدى
وعنون عادل عب ��د المهدي اعالن
ا�ستقالت ��ه ب�آي ��ة قر�آني ��ة �شبهت ��ه
بالنب ��ي ا�سماعي ��ل الذبي ��ح ،م ��ا
اث ��ار ا�ستهج ��ان المتظاهري ��ن
ك ��ون الدم ��اء الت ��ي �سال ��ت طوال
ال�شهري ��ن الما�ضيي ��ن كانت دماء
المتظاهرين ولي�س عبد المهدي.
وقال ممثل المرجعية الجمعة انه
"بالنظر للظروف الع�صيبة التي
يمر به ��ا البلد ،وما ب ��دا من عجز
وا�ضح في تعامل الجهات المعنية
مع م�ستجدات ال�شهرين االخيرين
بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء
ف ��ان مجل�س النواب الذي انبثقت
من ��ه الحكوم ��ة الراهن ��ة مدع ��و
ال ��ى ان يعيد النظر ف ��ي خياراته
بهذا ال�ش�أن ويت�ص ��رف بما تمليه
م�صلحة العراق والمحافظة على
دم ��اء ابنائ ��ه ،وتف ��ادي انزالق ��ه
ال ��ى دوام ��ة العن ��ف والفو�ض ��ى
والخراب".
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري،
مقتدى ال�ص ��در ،قد دعا ،الجمعة،
حكوم ��ة رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل
عب ��د المه ��دي ،لال�ستقالة و�إجراء
انتخابات مبكرة ب�إ�شراف �أممي.
م ��ن جهته� ،ش ��دد النائ ��ب ال�سابق
ورئي� ��س كتل ��ة "ال ��وركاء" ف ��ي
البرلم ��ان ،جوزي ��ف �صلي ��وه،
على �أن ��ه "بدون �أدن ��ى �شك وبعد
ا�ستخ ��دام العن ��ف المف ��رط �ض ��د
المتظاهرين ،فقد فقدت الحكومة
الحالي ��ة د�ستوريته ��ا .فالد�ستور
العراق ��ي ي�ؤك ��د عل ��ى �سلمي ��ة

التعام ��ل م ��ع ال�شع ��ب وعلى حق
التظاه ��ر ال�سلم ��ي ،و�أن عل ��ى
الجي� ��ش وبقية الأجه ��زة الأمنية
حماي ��ة ال�شع ��ب و�أر�ض ��ه ولي�س
قتل ��ه واال�ستب ��داد ف ��ي التعام ��ل
م ��ع الخارجين للتظاه ��ر من �أجل
الخدمات والوظائ ��ف والمطالبة
بحقوقهم الم�شروعة".
كذلك لف ��ت �صليوه �إل ��ى �أن "عدم
االلتزام بفقرات الد�ستور ي�سقط
الد�ستورية عن الحكومة الحالية
الت ��ي يتر�أ�سها عادل عبد المهدي،
وال ��ذي ه ��و القائد الع ��ام للقوات
الم�سلحة ،وفق الد�ستور".
وخ�ل�ال � 11شه ��را عا� ��ش عب ��د
المه ��دي "اي ��ام ع�سل" ول ��م ت�ؤثر

عل ��ى العالق ��ة بي ��ن ال�سلطتي ��ن
التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة حتى ما
اعل ��ن عنه ب�ش� ��أن ن�س ��ب االنجاز
الحكوم ��ي الت ��ي ج ��اءت مخالفة
للواقع تمام ًا ،بح�سب مراقبين.
حينه ��ا ق ��ال رئي� ��س الحكوم ��ة
بمنا�سب ��ة م ��رور  6ا�شه ��ر عل ��ى
والدة حكومته �إن ن�سبة ما تحقق
من البرنامج الحكومي خالل �أول
�ست ��ة �أ�شهر من حكومته تجاوزت
ال� �ـ� ،%76إال �أن لجن ��ة متابع ��ة
البرنام ��ج الحكوم ��ي البرلماني ��ة
فندت في تقري ��ر لها هذه الن�سبة،
مبين ��ة �أن الن�سب ��ة الحقيقي ��ة
للإنج ��از ه ��ي  ،%36.5محمل ��ة
الجه ��ات التنفيذي ��ة الم�س�ؤولي ��ة

ع ��ن تعث ��ر �إنج ��از الم�شاري ��ع
المهم ��ة والكبيرة ،ومنها تح�سين
الخدمات ومنظومة الكهرباء على
الرغ ��م م ��ن وج ��ود تخ�صي�ص ��ات
مالي ��ة .وعل ��ى ار� ��ض الواقع كان
الغ�ض ��ب م ��ن طريق ��ة ادارة عب ��د
المهدي يت�صاعد يوم ��ا بعد �آخر،
حتى تفجر ف ��ي االول من ت�شرين
االول بتظاه ��رة لم يك ��ن يراد لها
ان تطيح برئي�س الحكومة �إال ان
مواجهة المتظاهرين بالر�صا�ص
الح ��ي والقنا�ص ��ة �صع ��د مطالب
المحتجين.
وعلى خلفية اال�ستقالة قال رئي�س
كتل ��ة الن�ص ��ر عدن ��ان الزرفي� ،إن
ا�ستقال ��ة رئي� ��س ال ��وزراء ،عادل

عب ��د المه ��دي خط ��وة كان ثمنه ��ا
"�ألف �شهيد".
وق ��ال الزرف ��ي بحدي ��ث �صحفي،
�إن ��ه يدع ��و "ع�شائ ��ر النج ��ف
العربية للوقوف لحقن الدماء في
المحافظة لأن ال�شباب يقتلون من
دون ذنب".
و�أ�ض ��اف�" :أنا مت�أكد �أن البرلمان
�سي�صوت على الأغلبية با�ستقالة
الحكومة" ،منبها الى �أن "ا�ستقالة
رئي�س الوزراء ،عادل عبد المهدي
خطوة كان ثمنها �ألف �شهيد".
وحث "القوى ال�سيا�سية الختيار
بديل لعبد المهدي لفترة م�ؤقتة"،
م�شيرا الى �أن "البرلمان �سيبا�شر
اعماله باختيار بديل لعبد المهدي
حين اعالن اال�ستقالة" .ور�أى �أن
"ا�ستقالة عبد المهدي ثمرة جهود
الثوار الذين �سيكون لهم قرار في
الحكومة".
ولفت الى �أن "الحكومة الجديدة
�ستواج ��ه تحدي ��ات ،منه ��ا تقب ��ل
ال�شع ��ب له ��ا" ،م�ؤك ��دا �أن "عل ��ى
الكابينة القادمة ان تح�سن عالقتها
مع ال�شارع الجماهيري".
وذك ��ر �أن "الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
تماط ��ل ف ��ي ت�شري ��ع قان ��ون
االنتخاب ��ات وتري ��د م ��ا يحق ��ق
مكا�سبه ��ا" ،مبين ��ا ان "المرحل ��ة
القادم ��ة ح�سا�س ��ة وام ��ن الق ��وى
ال�سيا�سية مرتبط باختياراتها".
وتاب ��ع �أن "المرجعي ��ة تح ��اول
�إي�صال ر�سالة �شفافة وتوحي بان
الحلول د�ستوري ��ة" ،م�شددا على
"ا�ستخ ��دام ال�شفافي ��ة ولو لمرة
واحدة في االنتخابات المقبلة".
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هيـ���أة البحـ��ث والتطويـ��ر ال�صناعـ��ي حت�صـ��ل علـ��ى
بـ��راءة �أختـراع علميـة فـي حت�ضري ودرا�سـة امل�شتقـات
الطبيعيـة كمـ�ضادات لل�سرطان
حصل مرك��ز بحوث ابن البيط��ار التابع الى
هيأة البح��ث والتطوي��ر الصناع��ي إحـدى
تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن على براءة
االختراع املوسومة حتضير ودراسة املشتقات
الطبيعية كمضادات للسرطان.
وأش��ـار الباح��ث ف��ارس عب��د الكاظم الى
حتضي��ر ع��دد م��ن املش��تقات الطبيعي��ة
املس��تخلصة م��ن نب��ات القرنف��ل والتي مت
تش��خيصها بأس��تخدام االجه��زة اخملتبرية
( )HNMR , UV, FTIRأضافـ��ة ال��ى دراس��ة
فعالي��ة ه��ذه املش��تقات جت��اه العديد من
اخلالي��ا الس��رطانية املزروع��ة داخ��ل وخارج
جس��م الكائ��ن احل��ي وبثالث��ة أنـ��واع م��ن
اخلطوط الس��رطانية ( خاليا سرطان الغدة
اللبني��ة  ،خالي��ا س��رطان عنــــــق الرحم
 ،خاليـــــــــ��ا س��رطـــــــــان اخللي��ة
العضلية البش��رية ) وقد أثبتـت النتائج ان
لهذه التراكيز التأثير السام خلاليا السرطان
اخملت��ارة ومتيزت كمركب��ات ذات تأثير انتقائي
تثبيط��ي لالن��واع الثالثة من اخلالي��ا وليس
له��ا تأثير على اخلاليا الطبيعي��ة  ،مبينا ً بأن
املش��تقات اظهرت نش��اطا ً مضادا ً للخاليا

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

خارج اجلس��م ومبع��دل يتراوح ب�ين (-79-76
 )%92خلاليا س��رطان الغ��دة اللبنية واخلاليا
العضلية وخاليا س��رطان عن��ق الرحم على
التوالي كما اظهرت نش��اطا ً مض��ادا ً لنمو
الورم داخل جس��م الكائن احل��ي مبقدار %56
وبنس��بة تصاعدي��ة مبرور الوق��ت تصل الى
. %82

�إعــــالن

قدم املدعي (دحام عابد خلف) طلبا ً يروم فيه تبديل (اللقب)
من (العاني) إلى (الشهابي) فمن لديه اعتراض على الدعوى
مراجع��ة ه��ذه املديرية خ�لال م��دة أقصاها (عش��رة أيام)
وبعكس��ه س��وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء احلقوقي
ن�ش�أت �إبراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

ال�شركـة العامـة لل�صناعـات الكهربائيـة وااللكرتونيـة
جتهـز دوائـر الدولـة مبولـدات خمتلفـة القـدرات ومـواد
�أخـرى خمتلفـة
تواص��ل الش��ركـة العام��ة
للصناع��ات الكهربائي��ة
وااللكترونيـة إحـدى شركات
وزارة الصناعة واملعادن جتهيز
دوائ��ر الدول��ة مب��واد مختلفة
األنواع وف��ق العق��ود املبرمة
معها.
وأفـ��اد مدي��ر عام الش��ركة
املهندس سفيان فوزي شعالن
في تصريح للمكتب االعالمي
في الوزارة بأن الشركة باشرت
بتنفي��ذ عقده��ا مع ش��ركة
نف��ط الش��مال لتجهيزه��ا
بكمي��ة تبلغ ( )45000س��يل
اخلت��م حس��ب املواصف��ات
املنص��وص عليه��ا والفت��رة
احملددة في العقد  ،مضيفا ً بأن
للشركة عقد آخر مع محطة
كهرب��اء الناصري��ة البخارية
لتجهيزه��ا مب��راوح س��حب
الغازات ( )IDFوبعدد ( )8قطع
حس��ب املواصفات والشروط

املطلوبة في العقد مع تقدمي
شهادة فحص املعادن ومناطق
اللحام وش��هادة موازنة اجلزء
الدوار إلى اجلهة املس��تفيدة
عل��ى ان يت��م التنفي��ذ خالل
الفت��رة املتف��ق عليها ضمن
العقد .
وأش��ـار املدير العام الى عقد
الش��ركة املب��رم م��ع وزارة
االعمار واإلس��كان واملتضمن
جتهيزه��ا مبول��دات مختلفة
الق��درات منها واح��دة بقدرة

(  ) KVA 650واثن��ان بق��درة
(  ) KVA ١٢٥٠أضافـ��ة ال��ى
مفتاح حتويل تلقائي  ATSنوع
 ABBسعة (  ) 2000Aوأربعة
س��عة (  ، ) 1250Aمؤك��دا ً ان
للشركة س��معة طيبة لدى
القطاعني الع��ام واخلاص في
تنفيذ جميع العقود حس��ب
املواصفات القياس��ية كونها
متتل��ك الق��درة واإلمكان��ات
للعم��ل وتلبية رغبات اجلهات
املستفيدة .

((�إعـــالن للمــرة الثالثـة))
بالنظر لعدم حصول راغب بالش��راء من منتس��بي
الدولة كافة.
تعلن الشركة العامة للنقل البري إحدى تشكيالت
وزارة النق��ل عن اجراء املزاي��دة العلنية وفقا ً الحكام
قانون بي��ع وايجار ام��وال الدولة املرقم ( )21لس��نة
 2013املعدل وتعليماته لبيع العقار املرقم (28477/6
م 10احلسينية) املدرجة تفاصيلها في أدناه والعائدة
للش��ركة أعاله والتي س��تجري املزاي��دة عليها في
موقعها الكائن في (بغداد – الزهور قضاء احلسينية)
يق��ع في ح��ي الرش��يد الهج��ري (م  227 /ز 3 /د )3/
ف��ي الي��وم ( )30من الي��وم التالي لنش��ر االعالن في
متام الس��اعة احلادية عش��ر صباحا ً من يوم (الثالثاء)
املواف��ق ( )2019/12/31وإذا صادف يوم املزايدة عطلة
رسمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه من الدوام
الرسمي.
فعل��ى الراغبني باالش��تراك من املواطن�ين كافة ممن
تنطب��ق عليه الش��روط ال��واردة باحكام امل��ادة ()15
من القانون املذك��ور املتزوجني الذين ال ميلكون هم أو
أزواجه��م أو أوالدهم القاصرون أو من يعيلون غيرهم
مبوجب قرار قضائي بات دارا ً أو ش��قة أو أرضا ً سكنية
عل��ى وجه االس��تقالل ولم يكونوا ق��د حصلوا على
وحدة س��كنية أو قطعة أرض س��كنية م��ن الدولة
أو اجلمعي��ات التعاوني��ة احلضور في الزم��ان واملكان
املعينني مس��تصحبني معه��م التأمينات القانونية
البالغ��ة ( )%22م��ن القيم��ة املق��درة بصك مصدق
معن��ون الى الش��ركة العامة للنقل الب��ري أو نقدا ً
منه��ا ( )%20تأمينات من القيم��ة التقديرية للعقار
و( )%2اجور خدمة من بدل البيع.
مرت�ضى كرمي ال�شحماين
املدير العام  /وكالة
رئي�س جمل�س االدارة

رقم
القطعة

28477/6
 10م
احلسينية

نوعه
املوقع
وجن�سه
بغداد –
الزهور
قضاء
احلسينية

دار  -ملك
صرف

حدوده
واو�صافه
حسب ما مثبت
في اخلارطة
28479
املدخل االخير

م�شتمالته

م�ساحته

مبلغ
الت�أمينات
رقم ًا
وكتابة

بناء طابق واحد
95.000.000
مسقف كونكريت
 2أولك ( 300خمسة
مسلح ويحتوي
متر مربع)  130وتسعون
على صالة وهول
مليون دينار
متر بناء
وغرفة نوم ومطبخ
عراقي فقط
وحمام ومرافق

رياضة

العدد ( )4558ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االحد ( )1كانون الأول 2019
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خطوتان تبعد �أ�سود الرافدين من اللقب الخليجي الرابع

 ع��ل�اء ع��ب��د ال����زه����رة ي�ت�رج���م �أي����ام����ه ال��ذه��ب��ي��ة ب��ل��غ��ة ال��ت��ه��دي��ف والإب�������داع
 بغداد  /حيدر مدلول

خطوت ��ان فق ��ط �أ�صبح ��ت تبع ��د من
منتخبن ��ا الوطني لك ��رة القدم للظفر
باللقب اخلليجي الرابع يف العا�صمة
القطري ��ة الدوحة بعد �أن و�ضع قدم ًا
ل ��ه يف ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي م ��ن
الن�سخ ��ة الرابعة والع�شرين لبطولة
ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي لك ��رة القدم
�إث ��ر حتقيق ��ه العالم ��ة الكامل ��ة يف
الق ّم ��ة الكروي ��ة املب ّكرة عل ��ى �شقيقه
الإمارات ��ي بهدف�ي�ن مقاب ��ل ال �ش ��يء
عل ��ى ملع ��ب خليفة ال ��دويل بافتتاح
مناف�سات اجلول ��ة الثانية من الدور
الأول حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل
الت ��ي ت�ض� � ّم اىل جنبهم ��ا منتخب ��ي
اليم ��ن وقطر �ضم ��ن املناف�سات التي
ت�ستم ��ر حتى ي ��وم الثامن م ��ن �شهر
كانون الأول اجلاري.
وخطف منتخبنا الوطني لكرة القدم
�ص ��دارة ترتي ��ب املجموع ��ة الأوىل
بر�صي ��د  6نق ��اط يف خت ��ام اجلولة
الثاني ��ة م ��ن ال ��دور الأول متفوق� � ًا
بف ��ارق ث�ل�اث نق ��اط ع ��ن و�صيف ��ه
املنتخب القطري ال ��ذي �أ�ستطاع من
�إحلاق هزمي ��ة ثقيلة ب�شقيقه اليمني
ب�سدا�سي ��ة بي�ض ��اء يلي ��ه يف املرك ��ز
الثال ��ث بف ��ارق الأه ��داف املنتخ ��ب
الإماراتي لك ��رة القدم
 ،فيم ��ا يقب ��ع يف
املرك ��ز الرابع والأخري
املنتخب اليمني بدون ر�صيد
م ��ن النق ��اط وكذلك الأه ��داف مقابل
ت�سع ��ة تلقت �شباكه خ�ل�ال مباراتني
فق ��ط لعبهم ��ا عل ��ى ملع ��ب عب ��د الله
ب ��ن خليفة بنادي الدحي ��ل الريا�ضي
وملعب خليفة الدويل.
و�أ�صبح �أ�سود الرافدين �أول منتخب
من املنتخب ��ات الثمانية امل�شاركة يف
البطول ��ة اخلليجي ��ة يحج ��ز بطاق ��ة
الت�أه ��ل اىل املرب ��ع الذهب ��ي كبط ��ل
املجموع ��ة الأوىل م ��ن ف ��وزه املثري
يف مباراتني متتاليتني على �شقيقيه
القط ��ري والإمارات ��ي دون انتظ ��ار

نتيج ��ة املباراة الثالث ��ة واالخرية له
�أم ��ام املنتخب اليمني لكرة القدم يف
ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�ص ��ف م�ساء
غ ��د الأثنني عل ��ى ملعب عب ��د الله بن
خليف ��ة بن ��ادي الدحي ��ل الريا�ض ��ي
حي ��ث �سيواج ��ه ث ��اين املجموع ��ة
الثانية التي ت�ضم منتخبات الكويت
والبحري ��ن وال�سعودي ��ة و ُعم ��ان
بط ��ل الن�سخ ��ة الأخرية م�س ��اء يوم
اخلمي� ��س املقب ��ل املواف ��ق اخلام�س
م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول املقب ��ل يف
ديرب ��ي خليج ��ي �ساخ ��ن يتط ّلع منه
�أن يك ��ون الط ��رف الأول يف نهائ ��ي
بطولة خليجي  24الذي �سيحت�ضنه
ملعب خليفة الدويل.
وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن يلج� ��أ ال�سلوفين ��ي
�سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش اىل ع ��دم
م�شارك ��ة الالعب�ي�ن �أحم ��د �إبراهي ��م
و�أجم ��د عطوان وحمم ��د ر�ضا جليل
واحلار�س�ي�ن حمم ��د حمي ��د وج�ل�ال
ح�س ��ن يف لق ��اء اليم ��ن م ��ن �أج ��ل
�إراحته ��م ت�أهب ًا للموقع ��ة امل�صريية
الت ��ي تنتظ ��ره يف دور الأربعة من
بطول ��ة الدوح ��ة 2019
وخوف ًا من ح�صولهم
عل ��ى �إنذارات

�صف ��ر ا ء
جديدة قد جتعلهم خارج
�أجندت ��ه نتيج ��ة ح�صوله ��م
عل ��ى �إن ��ذارات �صف ��راء
�سابقة يف مواجهتي قطر
والإمارات يف اجلولتني
الأوىل والثانية ح�سب
ال�ضوابط والتعليمات
ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل
اللجن ��ة الفنية لالحتاد
اخلليج ��ي لك ��رة الق ��دم
التي مت تبليغها اىل وفود
منتخب ��ات ال�سعودي ��ة
والبحرين والكويت
والإم ��ارات وقطر

و ا لع ��ر ا ق
و ا ليم ��ن
و�سلطنة عُمان
م ��ن خ�ل�ال
ا ال جتم ��ا ع
التن�سيق ��ي الذي
عق ��د يف فن ��دق
ا ل�شري ا ت ��و ن
ي ��وم اخلام� ��س
والع�شري ��ن من �شهر
ت�شري ��ن الث ��اين املا�ض ��ي
ن�ص ��ت عل ��ى حرم ��ان
الت ��ي ّ
الالعبني احلا�صلني على �إنذارين
�صفراوين �ضم ��ن مناف�سات الدور
الأول م ��ن اللعب م ��ع منتخباتهم يف
ال ��دور الثاين  ،فيم ��ا �سيتم �إلغاء من

معايري خا�صة الختيار جنوم
بطولة الدوحة

نال بطاقة �صفراء واحدة فقط.
و�أ�ستعاد قائد منتخبنا الوطني لكرة
القدم عالء عبد الزهرة هداف دوري
الكرة املمتاز باملو�سم املا�ضي
�أيام ��ه الذهبية يف لغة
ت�سجي ��ل الأهداف
والإب ��داع عندم ��ا
منح ��ه امل�ل�اك التدريب ��ي
فر�ص ��ة اللع ��ب يف مب ��اراة الأبي�ض
االمارات ��ي لك ��رة الق ��دم حي ��ث كان
ال�سب ��ب الرئي� ��س يف ت�سجيل هدف
الفوز الأول اىل املهاجم عالء عبا�س
عندما م ّرر اليه كرة جميلة من خارج
منطقة اجل ��زاء يف الدقيقة ال�سابعة
جن ��ح يف حتويله ��ا اىل داخل �شباك
احلار� ��س حمم ��د ال�شام�س ��ي ليطلب
من زمالئه الالعبني اىل قراءة �سورة
الفاحت ��ة ترحّ م ًا على �أرواح ال�شهداء
من املتظاهرين الذين �سقطوا �شهداء
يف �ساحة التحرير بالعا�صمة بغداد
و�ساح ��ات االحتج ��اج يف النا�صرية

والنجف والب�ص ��رة وبابل وكربالء
والديواني ��ة وال�سم ��اوة من ��ذ ي ��وم
اخلام�س والع�شرين من �شهر ت�شرين
الأول املا�ض ��ي وع� � ّزز (�أب ��و زه ��رة)
التقدّم العراق ��ي بهدف ثاين من كرة
ر�أ�سية ت�سلمها من املدافع علي عدنان
لي�سكنه ��ا يف ال�شب ��اك الإماراتي ��ة
بالدقيق ��ة ال�سابع ��ة والثالث�ي�ن م ��ن
املب ��اراة حي ��ث مت اختي ��اره من قبل
اللجن ��ة الفني ��ة للبطول ��ة اخلليجية
ك�أف�ض ��ل الع ��ب حي ��ث ا�ستع ��اد ثق ��ة
اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة العراقي ��ة ب ��ه
من جديد وع� � ّزز �آمالها يف �أن يكون
عل ��ى رئا�سة الأ�س ��ود للتناف�س بقوة
عل ��ى اللقب الذي ينتظ ��ر �أن يعود به
اىل خزين ��ة احتاد الك ��رة بعد غيابه
منذ ع ��ام  1988ال ��ذي �شه ��د تتويج
العراق باللق ��ب الثالث يف العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض مع �شيخ املدربني
املرحوم عمو بابا.
�شه ��دت مواجهت ��ا منتخبن ��ا يف

اجلولت�ي�ن ال�سابقت�ي�ن حالت�ي�ن
فريدت�ي�ن بخ�صو� ��ص دقائ ��ق الوقت
ال�ضائ ��ع �أث ��ارت ده�ش ��ة وا�ستغراب
املتابع�ي�ن للمناف�س ��ات حي ��ث من ��ح
احلكم ال�سوي�س ��ري ليونيل ت�شودي
ثم ��اين دقائ ��ق م�ضاف ��ة اىل الوق ��ت
الأ�صل ��ي للمب ��اراة االفتتاحي ��ة �أمام
املنتخ ��ب القطري لك ��رة القدم  ،فيما
�أ�ضاف البلجيك ��ي الك�سندر بوكوت
ال ��ذي ق ��اد املب ��اراة الثاني ��ة �أم ��ام
املنتخب الإمارات ��ي لكرة القدم �سبع
دقائ ��ق �إ�ضافي ��ة كبدل �ضائ ��ع دفعتا
جلنة احلكام يف االحت ��اد اخلليجي
لك ��رة القدم برئا�سة طارق �أحمد اىل
و�ض ��ع هات�ي�ن احلالتني عل ��ى جدول
اجتماعه ��ا الذي من امل�ؤم ��ل �أن يعقد
الي ��وم الأح ��د بفن ��دق ال�شريات ��ون
ملناق�شتها.
وق� � ّررت اللجن ��ة املنظم ��ة لبطول ��ة
الدوح ��ة � 2019أن تق ��ام اجلول ��ة
الثالث ��ة والأخ�ي�رة لل ��دور الأول
م ��ن مناف�س ��ات املجموعت�ي�ن الأوىل
والثانية يف توقيت واحد غد ًا الأثنني
حيث �سيلعب املنتخب القطري لكرة
القدم م ��ع �شقيق ��ه الإماراتي يف قمّة
خليجي ��ة نارية يف ال�ساعة اخلام�سة
والن�ص ��ف م�س ��ا ًء على ملع ��ب خليفة
الدويل حل�سم هوي ��ة �صاحب بطاقة
الت�أه ��ل الثاني ��ة حل�س ��اب املجموعة
الأوىل اىل دور املرب ��ع الذهب ��ي ،
فيم ��ا يلتق ��ي يف التوقي ��ت ذاته على
ملع ��ب عب ��د الل ��ه ب ��ن خليف ��ة بنادي
الدحيل الريا�ض ��ي منتخبنا الوطني
لك ��رة القدم مع املنتخب اليمني لكرة
الق ��دم  ،يف ح�ي�ن �ستك ��ون الثامن ��ة
م�سا ًء موع ��د ًا لإقامة مباراتني �ضمن
املجموع ��ة الثاني ��ة حي ��ث يحت�ض ��ن
ملعب خليفة الدويل كال�سيكو ملتهب
بني املنتخبني البحريني والكويتي ،
ويلع ��ب يف التوقيت ذاته على ملعب
عب ��د الله ب ��ن خليفة بن ��ادي الدحيل
الريا�ض ��ي املنتخ ��ب ال ُعم ��اين لك ��رة
القدم م ��ع �شقيقه املنتخب ال�سعودي
لكرة القدم.

املطري ي�ؤكد مباراتنا �أمام العراق حلفظ ماء الوجه
 بغداد  /املدى
وتقدمي �أنف�سنا كمنتخب قادر
عل ��ى املناف�س ��ة يف مثل هذه
�أكد العب املنتخب اليمني لكرة املباريات الكبرية
الق ��دم عب ��د الوا�س ��ع املط ��ري و�أ�ض ��اف :توج ��د ت�أث�ي�رات
عل ��ى �أن مباراتن ��ا املقبلة �أمام �سلبي ��ة كب�ي�رة عل ��ى الالعبني
العراق التي �ستقام يف ال�ساعة
اخلام�سة والن�ص ��ف م�ساء غد
االثنني على ملعب عبد الله بن
خليف ��ة الدويل بنادي الدحيل
الريا�ض ��ي �ستك ��ون الفر�ص ��ة
الأخرية حلفظ ماء الوجه.
وق ��ال يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي
الذي �أقيم يف فن ��دق ويندام :
العراق منتخب مر�شح �ساخن
خلط ��ف الن�سخ ��ة احلالية من
البطولة اخلليجية التي جتري
بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة و
ن�سع ��ى لتقدمي م�ستوى �أف�ضل

و ه ��م يحاولون اخل ��روج من
�أزمة اخل�سارة الثقيلة ال�سابقة
وتالفيه ��ا ولن يتم ذلك �إال عرب
املب ��اراة القادمة �أم ��ام العراق
الت ��ي نطمح فيها اىل م�صاحلة

جماهرينا الت ��ي �ستتوافد اىل
ملعب عبد الله بن خليفة �ضمن
اجلولة الثالث ��ة والأخرية من
مناف�س ��ات املجموع ��ة الأوىل
التي نحتل فيه ��ا املركز الرابع
بدون ر�صيد من النقاط .
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان املنتخ ��ب
اليمن ��ي لك ��رة الق ��دم تلق ��ى
هزميت�ي�ن ثقيلت�ي�ن م ��ن
املنتخبني االماراتي والقطري
بنتيج ��ة ()3-0و()6-0يف
اجلولتني الأوىل والثانية من
بطول ��ة ك�أ�س اخللي ��ج العربي
لكرة القدم الرابعة والع�شرين
لك ��رة الق ��دم اجلاري ��ة حالي� � ًا
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة
جعلت ��ه �أول منتخ ��ب ي ��ودع
ب�صورة مبكرة .
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�أرفعوا العقال لل�سليطي
� إياد ال�صاحلي
زلزال بقيا�س مهارة العالءي ��ن (عبا�س وعبدالزهرة) ه ّز مدرجات ملعب
خليف ��ة ال ��دويل بهدف�ي�ن وال �أروع م�س ��اء �أول �أم�س اجلمع ��ة طرد نح�س
متغيات
الإم ��ارات بعد ت�سع �سنوات من الرتاجع العراقي امل�ؤمل نتيجة رّ
بظاللها على �س ��وء �إعداد
طواق ��م التدري ��ب و�أزم ��ات االحتاد التي �ألق ��ت ِ
الأ�س ��ود  ،ففي خليجي  2010تعادلنا �سلبي ًا بعدما �أ�ضاع يون�س حممود
ركل ��ة ج ��زاء  ،ويف  2013خ�سرن ��ا ( )2-1ويف بطول ��ة  2014تك ��ررت
الهزمي ��ة ( )2-0ويف ن�سخ ��ة الكوي ��ت  2017تعادلنا �سلبي� � ًا يف الن�صف
نهائ ��ي قبل �أن يح�سم االبي�ض املوقعة ع�ب�ر ركالت اجلزاء ( )4-2بعدما
�أهدر عالء عبدالزهرة وهمام طارق ركلتيهما.
ف ��وز فن ��ي ومعن ��وي يعن ��ي الكث�ي�ر للمنتخب وه ��و ي�ض ��ع �أول قدم بني
املنتخبات يف مربع الك�أ�س ال�ساخنة بانتظار رفيقه الثاين � ،إما القطري
ال ��ذي ت ��زوّد بدافع ّي ��ة �سدا�سي ��ة ق�س ��تْ عل ��ى اليم ��ن وعدّلتْ م ��ن توازنه
ا�ستع ��داد ًا للقاء امل�صريي م ��ع الإمارات الرفيق الث ��اين للعراق يف حالة
فوزه ب�أية نتيجة على العنابي كون الأخري خ�سر جولة االفتتاح  ،وبذلك
�ست�شه ��د البطول ��ة يوم غد �أول م ��رة �إقامة �أربع مباري ��ات يف يوم واحد
يف تاريخه ��ا حل�سم اجلول ��ة االخرية من دور املجموع ��ات وت�سمية �أول
وث ��اين املجموعت�ي�ن نظر ًا حل�سا�سي ��ة الفارق يف االه ��داف والنقاط  ،ما
يعني املزيد من الإثارة طمع ًا مبقعد يف ن�صف النهائي املكنون بالأ�سرار
املفاجئة ملراقبي البطولة الأ�شهر يف املنطقة.
الكروية ِ
وو�ص�ل ً�ا ب� ��إرث بطول ��ة اخلليج الت ��ي كانت م ��دار حديث امل�ؤمت ��ر العام
ُ
�شعرت بالغبطة
لر�ؤ�س ��اء احتادات الك�أ�س اخلليجية اخلمي� ��س املا�ضي ،
حق� � ًا و�أن ��ا �أتابع ت�صريحات نائ ��ب رئي�س االحتاد اخلليج ��ي لكرة القدم
جا�سم ال�شكيلي ب�ش�أن �سعي االحتاد ال�ستكمال متط ّلبات ت�ضمني البطولة
يف �أجن ��دة االحتاد الدويل لك ��رة القدم يف املرحلة املقبل ��ة ب�صورة �أكرث
حما�سة من ال�ساب ��ق  ،عطف ًا على وعده �أمام جميع الزمالء ممن ح�ضروا
امل�ؤمت ��ر ال�صحفي يف فن ��دق كمبين�سكي يوم  23ت�شري ��ن الأول املا�ضي
هن ��ا بالدوح ��ة ر ّد ًا عل ��ى "ال�س�ؤال ال�شك ��وى" الذي وجّ هته ل ��ه عن ماهية
الأ�سباب التي �أدّت �إىل �إخفاق االحتاد اخلليجي منذ  49عام ًا على تنظيم
لوائح خا�صة متنع غياب �أو مقاطعة �أي منتخب حتت �أي ظرف �سيا�سي
�أم غ�ي�ره ؟ حمف� � ّز ًا �أ ّي ��اه و�أخوت ��ه يف االحتاد ب� ��أن نظرة الفيف ��ا لبطولة
اخلليج وهي ت�ستق ��ر مبواعيدها وما يحققه ن�شاطها الت�سويقي من دعم
كب�ي�ر للمنتخبات وارتفاع امل�ستوى الفني مبوج ��ب تقارير مهنية نزيهة
� ،ستدفع ��ه للم�سارعة ب ��كل ت�أكيد العتمادها  ،وها ه ��و االحتاد ي�شمّر عن
�ساعديه لتحقيق الهدف الدويل.
�إذا كان للف ��ن دور يف الت�أث�ي�ر عل ��ى املجتمع الكروي م ��ن خالل م�ساهمة
الفنان�ي�ن يف دعم اللعبة بكل ما �أوتوا من امكانيات  ،ف�إن الفنان القطري
غامن ال�سليطي �سرق كل الأ�ضواء لي�س يف حفل افتتاح البطولة احلالية
عندم ��ا ردّد كلم ��ات ( �أن ��ا �أب ��وي قطري  ،مول ��ود يف البحري ��ن � ،أمي من
ال�شارق ��ة  ،ج ّدت ��ي م ��ن ال�سعودي ��ة  ،وهل ��ي يف ُعم ��ان  ،وعي ��ال عمي يف
الكوي ��ت  ،و�أدري ج ��ذوري من اليم ��ن  ..و�أتنف�س العراق م ��ع كل ن�سمة
) و�إمن ��ا �ش� � ّرف الك ��رة العراقي ��ة مبقولة مهم ��ة يف برنام ��ج املجل�س من
قن ��اة الكا�س القطرية �أول �أم� ��س اجلمعة "�إن حما�سة الالعب العراقي لو
و ّزع ��ت عل ��ى جميع املنتخبات اخلليجي ��ة ف�أنا على يقني �أنه ��ا �ستهزم كل
ف ��رق الع ��امل" �أي فخ ��ر �أكرث من ذلك � ،أن ��ه ال�سالح الأم�ض ��ى الذي قهر به
�أ�س ��ود الرافدين �أزم ��ات البالد اخلانقة م ��ن �أجل �أن ال يخ ّيب ��وا �آمال 40
مليون عراقي يرفعون العقال لل�سليطي عرفان ًا بزهوه وحمبته وانتمائه
امل�ش َرئ ��بّ للأفق العربي الواحد وحقوق الذود عن �سمعة الأبطال يف كل
مكان.
والدفاع عن قيمة الوجود العربي على خارطة التحديات  ،ال يختلف عن
حماي ��ة عرائ ��ن املنتخبات  ،مثلما يقف احلار�س ال ُعم ��اين فايز الر�شيدي
يف مقدم ��ة حرا�س البطول ��ة بنباهته وب�سالته وثقت ��ه الكبرية يف الدفاع
ع ��ن لقب احلار� ��س الأف�ضل يف خليج ��ي  ، 23قدّم �أم ��ام البحرين فدائية
ما�ض النتزاع اللقب الثاين �إذا ما حافظ
مُبهرة تدعونا لقول من�صف ب�أنه ٍ
عل ��ى م�ستواه  ،وثمّة �أمر ال بد من مراعاته  ،فالر�شيدي دخل التاريخ من
بواب ��ة الكويت قبل عام�ي�ن ومن غري املنا�سب �أن يط ��رق الإعالم بابه كل
م� � ّرة م�ستف�سر ًا منه عن الن�صائح الت ��ي يقدمها له �سلفه علي احلب�سي مع
�أنه كان احتياط ًا له يف بطوالت 20و21و� ، 22أثبت اليوم ح�ضوره ونال
زعامة احلرا�س العُمانيني ل ُيعِّلم ويُد ِّر�س ويُقتدى به.
عتمة  -كاتانيت�ش ممتع�ض يف �أوج الفرح العراقي بالفوز على الإمارات
ب�سبب "عدم م�شاهدة ال�شخ�صية القوية للمنتخب"! على حد قوله  ،وقبل
مواجهة اليمن غد ًا  ،قاد مدرب منتخبنا يف  26مباراة بني ر�سمية وودية
 ،ف ��از يف  14وتع ��ادل  8مرات وخ�س ��ر �أربع مباري ��ات  ،وت�صوّروا هذه
النتائ ��ج حققها م ��ع منتخب الإمارات خالل �سنت�ي�ن ( !)2011-2009لذا
تبقى �شخ�صية الأ�سود هي الأقوى مُذ عرفوا الكرة وال عزاء ملن ا�ستحوذ
�ضعف القرار الفني على �إرادته ليكون قوي ًا مع �أ�سودنا.
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 بغداد  /املدى
حددت اللجنة الفني ��ة يف بطولة ك�أ�س
اخللي ��ج العرب ��ي الرابع ��ة والع�شرين
لك ��رة القدم الت ��ي �أنطلق ��ت مناف�ساتها
ي ��وم الثالث ��اء املا�ض ��ي بالعا�صم ��ة
القطري ��ة الدوح ��ة معاي�ي�ر خا�ص ��ة
الختيار الهداف .
ج ��اء ذل ��ك يف اجتم ��اع اللجن ��ة الفنية
للبطول ��ة اخلليجي ��ة ال ��ذي عقدت ��ه
برئا�س ��ة القط ��ري فهد عل ��ي يف فندق
ال�شرياتون الذي مت فيه االتفاق ب�ش�أن
املعايري اخلا�صة للنجم الهداف ويقف
يف مقدمته ��ا ت�سجيل ��ه الع ��دد الأك�ب�ر
م ��ن الأه ��داف خ�ل�ال املباري ��ات التي
يلعبه ��ا مع منتخب بالده و�أذا ت�ساوى
اثن ��ان �أو �أكرث يف عدد الأهداف يكون
�صاحب اللق ��ب لالعب االق ��ل ت�سجي ًال
لركالت اجل ��زاء ويف حال ��ة الت�ساوي
�أي�ض� � ًا يت ��م اللج ��وء اىل ع ��دد الدقائق
فيفوز باللق ��ب الذي �سج ��ل نف�س عدد
الأهداف ولكن يف عدد دقائق �أقل .
وبخ�صو� ��ص جائ ��زة �أف�ضل العب يف
البطول ��ة فقد و�ضع ��ت اللجن ��ة الفنية
معاي�ي�ر و�أولي ��ات يق ��ف يف مقدمته ��ا
�إعط ��اء الأولية لإبداع الالعب وبعدها
الر�ؤية الفنية حي ��ث مت اختيار �صانع

الع ��اب املنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم
حمم ��د قا�سم ك�أف�ض ��ل العب يف مباراة
قط ��ر واملهاج ��م علي مبخ ��وت ك�أف�ضل
الع ��ب يف مب ��اراة الإم ��ارات واليم ��ن
واحلار� ��س فاي ��ز الر�شي ��دي ك�أف�ض ��ل
الع ��ب يف مب ��اراة عم ��ان والبحري ��ن
وبدر املطوع ك�أف�ضل العب يف مباراة
الكويت وال�سعودي ��ة �ضمن مناف�سات
اجلول ��ة الأوىل م ��ن ال ��دور الأول
للمجموعت�ي�ن االوىل والثاني ��ة وعالء
عب ��د الزهرة ك�أف�ضل الع ��ب يف مباراة
منتخبن ��ا الوطني و�شقيق ��ه الإماراتي
وعبد الكرمي ح�س ��ن ك�أف�ضل العب يف
مب ��اراة قط ��ر واليم ��ن �ضم ��ن اجلولة
الثانية للدور ذات ��ه حل�ساب املجموعة
االوىل .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن اللجن ��ة املنظم ��ة
لبطولة ك�أ�س اخللي ��ج العربي الرابعة
والع�شري ��ن لك ��رة الق ��دم مل حت ��دد
حل ��د الآن قيم ��ة اجلائزة املالي ��ة التي
�سيح�صل عليها كال من الالعب الهداف
و�أف�ض ��ل العب و�أف�ض ��ل حار�س مرمى
الذين �سيك�شف النق ��اب عن �أ�سما�ؤهم
بع ��د انته ��اء املب ��اراة النهائي ��ة الت ��ي
�ستج ��ري عل ��ى ملع ��ب خليف ��ة الدويل
ي ��وم الثام ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول
اجلاري .

 بغداد  /املدى
�ستك ��ون نهاية �شهر كان ��ون الأول اجلاري

موع ��د ًا نهائي ًا الحتاد كرة القدم ال�ستكمال
النواق� ��ص يف امللف ال ��ذي مت اعتماده يف
امل�ؤمت ��ر الع ��ام لالحت ��اد اخلليج ��ي لكرة
الق ��دم ال ��ذي �أقي ��م يف فن ��دق �شريات ��ون
الدوح ��ة وح�صل ��ت موافقة �أولي ��ة يف �أن
حتت�ض ��ن حمافظ ��ة الب�ص ��رة مناف�س ��ات
بطول ��ة ك�أ�س اخللي ��ج العرب ��ي اخلام�سة
والع�شرين لكرة القدم املقرر �أجرا�ؤها يف
�أواخر ع ��ام  20121مب�شارك ��ة منتخبات
ال�سعودي ��ة وقط ��ر والبحري ��ن والكوي ��ت
وعمان واالمارات واليمن والعراق .
وح�صل ملف العراق الذي تقدم به رئي�س
احت ��اد الك ��رة عل ��ى ن�سب ��ة ت�ت�راوح ب�ي�ن
 % 80-70م ��ن �ش ��روط املعاي�ي�ر الالزمة
الت ��ي مت و�ضعها م ��ن قبل الأمان ��ة العامة
لالحت ��اد اخلليج ��ي لك ��رة الق ��دم ل�ضيافة
حمافظ ��ة الب�ص ��رة للن�سخ ��ة املقبل ��ة م ��ن
البطول ��ة اخلليجي ��ة ال ��ذي ح�ص ��ل علي ��ه
موافق ��ة جماعية من ر�ؤ�س ��اء �أو �أمناء �سر
االحت ��ادات اخلليجي ��ة واليم ��ن والعراق
الذي ��ن �شارك ��وا يف امل�ؤمتر ال ��ذي تر�أ�سه
حم ��د بن خليفة رئي� ��س االحتاد اخلليجي
لك ��رة الق ��دم حي ��ث يتوج ��ب عل ��ى احتاد
ك ��رة القدم بالتع ��اون م ��ع وزارة ال�شباب

والريا�ض ��ة واجله ��ات احلكومي ��ة العلي ��ا
وحمافظ ��ة الب�صرة ال�ضمانات التي ميكن
�أن تق ��دم فيم ��ا يخ� ��ص املالع ��ب والإقامة
وال�سك ��ن واملوا�ص�ل�ات واجلوان ��ب
اللوج�ستي ��ة الت ��ي مته ��د الطري ��ق نح ��و
ح�ص ��ول الب�صرة عل ��ى املوافق ��ة النهائية
الر�سمي ��ة يف �أن ت�ضيي ��ف مناف�سات هذه

البطولة التي �ستكون الثانية بعد الن�سخة جائ ��زة �أف�ض ��ل الع ��ب ون ��ال القائ ��د رع ��د
اخلام�س ��ة لك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي لكرة حمودي عل ��ى جائزة �أف�ضل حار�س مرمى
الق ��دم التي ج ��رت يف العا�صم ��ة العراقية .
بغ ��داد يف �آذار ع ��ام  1979وح�ص ��ل على و�أعتم ��دت االمان ��ة العام ��ة لالحت ��اد
لقبها املنتخب الوطن ��ي لكرة القدم وتوج اخلليج ��ي لك ��رة الق ��دم نظام ًا جدي ��د ًا مت
املهاج ��م ح�س�ي�ن �سعي ��د بجائ ��زة الهداف ا�ستحداث ��ه م�ؤخ ��ر ًا ين� ��ص عل ��ى تق ��دمي
وح�ص ��ل �صانع الألعاب ه ��ادي �أحمد على الدول ��ة الراغبة بال�ضياف ��ة مللف تر�شيحها

اعتب ��ارا من الن�سخة اخلام�سة والع�شرين
لبطول ��ة ك�أ�س اخللي ��ج العربي لكرة القدم
ولي�س بالتدوي ��ر كما هو معمول به خالل
الفرتة ال�سابقة منذ انطالقها يف العا�صمة
البحريني ��ة املنامة ع ��ام  1970ثم تناق�ش
امللفات لدرا�سة جاهزية كل ملف على حدة
ليعلن فيما بعد امللف الفائز بحق ال�ضيافة
وه ��ذا ماح�ص ��ل بخ�صو� ��ص مل ��ف احتاد
الكرة الق ��دم الذي مت تقدمي ��ه بخ�صو�ص
احت�ضان حمافظة الب�صرة خلليجي . 25
ومت �إ�سن ��اد م�س�ؤولية رئا�سة ملف العراق
اىل حممد جب ��ار رحيمة ليتوىل ا�ستكمال
نواق�ص ��ه بحك ��م اخل�ب�رة الطويل ��ة الت ��ي
يتمت ��ع بها وال�سيما �إنه كان وراء ح�صول
قطر على ت�ضييف بطولة العامل ملناف�سات
�ألعاب القوى .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة
باملدين ��ة الريا�ضية يف حمافظ ��ة الب�صرة
اعتم ��د من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم
ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة ليك ��ون ملعب� � ًا ملباريات
املنتخب الوطني لكرة القدم يف الت�صفيات
الآ�سيوية امل�شرتكة امل�ؤهلة ملونديال قطر
 2022وك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2023بال�صني على
�إثر النجاح املنقطع للنظري الذي حققه من
خالل ت�ضييفه للن�سختني الأوىل والثانية
من بطولة ال�صداق ��ة الدولية الودية لكرة
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قانون االنتخابات حجر الزاوية في الإ�صالح

هــل هـي ثــورة ؟

 د� .أثير ناظم الجا�سور

�سالم رو�ضان المو�سوي

�إن حجر الزواية في عملية الإ�صالح في العراق
هو وجود قانون انتخابات من�صف وعادل يوفر
للمواطن فر�صة التمتع بحقوقه ال�سيا�سية
الد�ستورية الواردة في د�ستور عام  2005النافذ
ومنها (�إن ال�شعب م�صدر ال�سلطات ،تداول
ال�سلطة �سلمي ،توفير المناخ الديمقراطي،
والم�ساواة  ،تكاف�ؤ الفر�ص ،والمعاملة العادلة في
الإجراءات الإدارية والق�ضائية ،وحق الت�صويت
واالنتخاب والتر�شح وغيرها) لذلك نجد �أغلب
الدول المتقدمة في مجال الديمقراطية تعتمد
على قوانين انتخابات توفر القدر الأكبر من
حرية االختيار والتر�شح ،

�أم ��ا يف العراق ف� ��إن قان ��ون االنتخابات
ملجل� ��س الن ��واب مل ي�س ��تقر عل ��ى �أحكام
ثابتة فهو ومنذ عام  2005ولغاية الآن،
�أما �أن ُيلغى كلي ًا ويحل حمله قانون جديد
�أو تع ��دل بع�ض �أحكامه وهذا يح�صل يف
كل دورة انتخابي ��ة عندم ��ا يعل ��و �صوت
املواطن العراقي لأنه يرى ب�أن خمرجات
العملي ��ة االنتخابي ��ة مل تك ��ن عل ��ى وف ��ق
م ��ا يريد ،و�إمن ��ا كانت عبارة ع ��ن تدوير
الوجوه والفئات ال�سيا�سية املهيمنة على
امل�ش ��هد يف العراق  ،لذلك كانت وما زالت
طلب ��ات اجلماه�ي�ر التي انتف�ض ��ت يف ما
م�ض ��ى واملنتف�ض ��ة حالي ًا تطالب بقانون
انتخابات ي�ؤمن لها الفر�ص ��ة للتعبري عن
ذاتها يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب،
وعندما ا�ش ��تد �آوار هذه االنتفا�ضة وزاد
لهيبها ،ظهر رئي� ��س اجلمهورية مببادرة
لتحقي ��ق ه ��ذا املطل ��ب بو�ص ��فه حامي� � ًا
للد�س ��تور و�إن ��ه ميل ��ك احل ��ق يف تقدمي
م�ش ��اريع القوان�ي�ن ،وا�ستب�ش ��رنا خ�ي�ر ًا
ث ��م قام بعقد االجتماعات و�ش ��كل اللجان
القانوني ��ة وال�سيا�س ��ية وغريه ��ا ،وكان
الأم ��ل يحدون ��ا بوج ��ود تعدي ��ل حقيقي
يعرب ع ��ن مطلب اجلماهري جت ��اه عملية
االنتخاب ��ات ال ��ذي يتلخ� ��ص بتعدي ��ل
القان ��ون وجع ��ل الرت�ش ��يح للفائز الأكرب
من املر�ش ��حني ولي�س للقائمة ،وال�س ��بب
يف ذل ��ك �إن هذا املطلب هو امل�ص ��ب الذي
ت�صب يف كل احللول ملا عليه احلال  ،لأن
من عباءة جمل�س النواب يخرج كل �شيء
�س ��واء رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة �أو احلكومة
�أو الق�ض ��اء وغريه ��ا م ��ن الأم ��ور بحكم
الد�س ��تور الذي �أخذ بالأ�سلوب الربملاين
يف �إدارة احلك ��م ،وه ��ذه التعدي�ل�ات ال
ت ��كاد �أن تكون يف م ��ادة او مادتني يعدل
مبوجبه ��ا الن� ��ص الناف ��ذ حالي� � ًا  ،لك ��ن

قناطر

ال ��ذي جرى عل ��ى خالف م ��ا كن ��ا نتمناه
 ،حي ��ث خ ��رج لنا م�ش ��روع قانون ي�ض ��م
�أك�ث�ر م ��ن ( )120مائة وع�ش ��رون مادة
(وا�س ��ماها املدون ��ة االنتخابي ��ة) ودم ��ج
فيه ��ا قان ��وين االنتخاب ��ات واملفو�ض ��ية
العليا لالنتخابات  ،و�أر�سلها اىل جمل�س
ال ��وزراء ب ��د ًال م ��ن �إر�س ��الها �إىل جمل�س
النواب واخت�ص ��ار الوق ��ت ،الذي بدوره
ق ��ام بتغيري جوه ��ر التعديل فيه ��ا و�أعاد
�أ�س ��لوب القائم ��ة املغلق ��ة واملفتوح ��ة
ن�س ��بي ًا املعم ��ول بها حالي ًا ولك ��ن بعبارة
منمقة ،وهذه امل�س ��ودة ما زالت يف طور
الق ��راءة الأوىل والق ��راءة الثاني ��ة ومن
ث ��م الت�ص ��ويت ،و�س�ن�رى بان املناق�ش ��ة
الثانية �س ��وف لن تكتمل مهما طال الزمن
لأن الن ��واب �س ��وف يجعل ��ون م ��ن املواد
غ�ي�ر املختل ��ف عليه ��ا يف القانون �س ��بب ًا
للنقا� ��ش واالعرتا� ��ض من �أج ��ل املماطلة
حتى يخف ال�ض ��غط ال�شعبي ونعود مرة
�أخ ��رى �إىل م ��ا كنا علي ��ه ،لذل ��ك �أرى بان
م�ش ��روع قانون االنتخاب ��ات احلايل هو
و�سيلة المت�صا�ص الغ�ضب ال�شعبي دون
الو�ص ��ول �إىل غاي ��ة املطال ��ب الرئي�س ��ة،
وكان بالإمكان �إجراء تعديل لأهم املبادئ
اجلدي ��دة يف قان ��ون االنتخابات اجلديد
بقان ��ون تعدي ��ل لتل ��ك الأح ��كام والبق ��اء
على املواد ال�س ��ابقة بد ًال من �إلغائها ومن
ث ��م �إع ��ادة كتابتها يف الت�ش ��ريع املقرتح،
وعن ��د النظ ��ر �إىل القان ��ون اجلدي ��د ف�إنه
مل ي� ِأت بجديد �س ��وى يف بع�ض الفقرات
ومنه ��ا الآت ��ي (حتدي ��د ع ��دد الن ��واب ،
وجع ��ل الأق�ض ��ية دوائ ��ر انتخابي ��ة بد ًال
م ��ن املحافظ ��ات وجع ��ل الفائ ��ز االك�ب�ر
من املر�ش ��حني ه ��و الفائ ��ز يف نيل املقعد
النيابي وتغيري �أع�ض ��اء املفو�ضية بالية
جدي ��دة) وهذه ممكن �ص ��ياغتها مبادتني

�أو ث�ل�اث عل ��ى �أبع ��د تقدي ��ر ومب�ش ��روع
قانون تعدي ��ل قانون االنتخاب ��ات النافذ
ومن ثم يقدم مبا�شرة �إىل جمل�س النواب
للت�صويت عليه ،وجميع هذه الإجراءات
ال ت�أخذ وقتا طوي ًال مثلما عليه الآن حيث
�أن االحتجاج ��ات ظه ��رت يف الأول م ��ن
ت�ش ��رين الأول من هذا الع ��ام ونحن الآن
يف نهاية �ش ��هر ت�ش ��رين الثاين والقانون
مل تت ��م مناق�ش ��ته وكان الأج ��در مبجل�س
الن ��واب �أن ي�أخذ زمام املب ��ادرة ويقرتح
تعديل قان ��ون االنتخابات بت�ش ��ريع تلك
الأح ��كام امل�ش ��ار �إليها وينه ��ي كل اجلدل
لك ��ن كما يقول حممود �س ��امي البارودي
(ح ُّب الحْ َ َي ��اة َِ ،و ُب ْغ ُ
�ض المْ َ ْو ِت �أَ ْو َر َث ُه ْم ...
ُ
ب ِّ
َ�ص ��دِ َ
يق الأَ َباطِ يل) ،لذلك
ُج نْ َ
الط َب ِاعَ ،وت ْ
�إن م ��ا يعزز م ��ن وجهة النظر املب�س ��وطة
ب� ��أن الغاي ��ة من طرح القانون هي ك�س ��ب
الوقت واملراهنة عليه لتخفيف ال�ض ��غط
ال�شعبي ومن ثم العودة �إىل ما كنا عليه،
لكن اعتقد �أن َمن ي�ؤمن بهذه الوجهة فهو
خا�سر لأن الأمر يختلف عن �سواه لوجود
دماء �س ��الت على �أر�ض االحتجاجات وال
ميك ��ن ال�س ��كوت عنه ��ا دون �أن حتقق ما
كان ��ت ت�س ��عى �إلي ��ه ويبق ��ى �ص ��وت تلك
الدم ��اء هادر ًا وكم ��ا يقول �أحمد �ش ��وقي
(وللحرية احلمراء باب بكل يد م�ض ��رجة
ي ��دق) وكما ق ��ال اجلواه ��ري (�أتعل� � ُم �أنّ
راح ال�ش ��هيد  ....مِ ن ا ُ
َه�ض ُم ما
وع ت ِ
ِج َ
جل ِ
تَله ��م  ...مَ ُ
ت� �ُّ�ص دم ًا ُثم تبغ ��ي دم ًا ......
وتبق ��ى ُتل ُِح وت�س ��تطعِ م) كما �أن �ص ��رخة
ال�ض ��حايا و�أمهاته ��م و�أزواجه ��م الثكلى
و�أبناءه ��م اليتام ��ى ما هي �إال ال�ص ��يحة
الت ��ي ت�أخ ��ذ الظامل�ي�ن وجتعله ��م جاثمني
(و�أَ َخ� � َذ ا َّلذِ ينَ
وعلى وف ��ق الآية الكرمية َ
ال�ص� � ْي َح ُة ف َ�أ ْ�ص� � َب ُحوا فيِ دِ َي ِارهِ ْم
َظ َل ُم ��وا َّ
َجاثِمِ نيَ)

رغ ��م م ��رور �س ��تني يوم� � ًا و�أكرث م ��ن عمر
ه ��ذا احلدث الذي تراوح ��ت توجهاته بني
املوقف والإ�ص ��رار وامل�ض ��ي نح ��و الهدف
الأ�س ��مى ال ��ذي ين�ش ��ده جمي ��ع العراقيني
املتمثل مبطالب ��ة باحلقوق ،بقيت �أ�س ��ئلة
كث�ي�رة ُتثار بني احلني والآخ ��ر �أهمها هل
م ��ا يحدث اليوم يف العراق ث ��ورة �أم �إنها
انتفا�ض ��ة وقتها ق�ص�ي�ر؟ ،واجلميع �أي�ض ًا
تواق ��ون مل�ش ��اهدة خمرج ��ات م ��ا يح ��دث
عل ��ى �أر�ض الواق ��ع بالرغم من ال�ص ��عوبة
الت ��ي حتيط باملوقف عموم ًا وما �س ��ي�ؤول
�إليه احلال فيما بعد ،اجلواب عن ال�س�ؤال
�أع�ل�اه لرمب ��ا يك ��ون عل ��ى حموري ��ن لكن
الإجاب ��ة النهائي ��ة نعم �إنها ث ��ورة وفريدة
م ��ن نوعها يف الع ��راق حتدي ��د ًا ،فاملحور
الأول ه ��ي ث ��ورة �ش ��عبية بقيادة �ش ��بابية
خال�ص ��ة عقدوا الع ��زم عل ��ى �أن يكون لهم
دور يف ر�س ��م الق ��ادم العراق ��ي ب ��كل م ��ا
يحمل ��ه م ��ن تعقي ��د وغمو� ��ض و�ض ��بابية
وبالرغم م ��ن الت�ض ��حيات املبذولة يف كل
ال�س ��احات �إال �أنهم عقدوا العزم ،من خالل
خطوات جديدة جدية اتبعوها وفق ر�ؤى
وت�ص ��ورات �أذهلت اجلمي ��ع افتقرت �إليها
كل احل ��ركات االحتجاجي ��ة ال�س ��ابقة م ��ن
حيث التن�س ��يق وحتديد الأهداف والعمل
على اخلي ��ارات والبدائل والأك�ث�ر �أهمية
ق�ض ��ية القيادة التي �أنهك ��ت تلك احلركات
ال�سابقة وكانت �س ��بب ًا يف �ضياع �أهدافها،
قيادة ه ��ذه الثورة امت ��ازت بالأفقية التي
�س ��محت لتعدد الآراء التي بدورها بلورت
جمموعة من املطال ��ب ارتكزوا عليها التي
بل ��ورت جمموعة م ��ن املطالب الأ�سا�س ��ية
واملهمة التي ال ميكن التخلي عنها بالنتيجة
�أ�صبحت هي املحرك لهذه الثورة ،بالتايل
ف� ��إن �أية بداية م ��ع �أي جديد قادم ال تتم �إال
بعد حتقيق هذه املطالب من ثم انطلقوا من
�أجل حتقيقها �ضمن �آليات وا�ضحة ال تقبل
الت�ضليل �سواء من جانب احلكومة �أو من
جان ��ب اجله ��ات التي حتاول رك ��وب هذه
الثورة ٍمن خالل البيانات وال�صحف التي

تتناول ب�شكل يومي �إحداث ال�ساحات يف
خمتل ��ف مناطق العراق حماولني اي�ص ��ال
�ص ��وتهم مبختل ��ف الو�س ��ائل والط ��رق،
املحور الثاين من هذه الثورة هي الثورة
عل ��ى منطية التفكري الت ��ي حاولت �أحزاب
ال�سلطة طيلة هذه ال�سنوات �أن تقولِب من
خاللها املجتمع تفك ً
ريا و�سلوك ًا ،هي �أي�ض ًا
ث ��ورة وعي لطاملا طالب به اجلميع والذي
افتقدن ��اه بعد �أن و�ص ��ل اجلميع حلالة من
الي�أ� ��س التام م ��ن احلال الذي و�ص ��ل �إليه
العراق ،باملح�ص ��لة ف�إن ثورة الوعي هذه
هي التي �ص ��اغت فكرة الثبات والإ�ص ��رار
على عدم الرجوع �إال بعد حتقيق املطالب.
ه ��ي ثورة عل ��ى تل ��ك التابوه ��ات التي مت
تقدي�س ��ها بطرق ��ة جنونية حتى �أ�ص ��بحت
�أقد� ��س م ��ن املقد�س ذات ��ه الب ��ل �أقد�س من
حي ��اة الإن�س ��ان ال ��ذي م ��ا ع ��ادت ل ��ه قيمة
بع ��د �أن ق ��ررت الأح ��زاب �أن جتع ��ل من ��ه
وق ��ود ًا ملعاركه ��ا ال�سيا�س ��ية ومبختل ��ف
اجتاهاتها� ،أي�ض ًا من ح�سنات هذه الثورة
�إنه ��ا حطم ��ت ج ��دار الطائفي ��ة تل ��ك الآفة
الت ��ي لعب على �أوتارها ول�س ��نوات طوال
�شخ�صيات حزبية كانوا �سبب ًا يف و�صول
الع ��راق واملواط ��ن �إىل هذا احل ��ال بتذيله
�أدنى امل�س ��تويات يف الت�ص ��نيفات العاملية
�س ��واء التعليمي ��ة �أو ال�ص ��حية و�أل ��خ من
امل�س ��تويات املختلفة ،والأم ��ر الآخر بينت
هذه الثورة وب�شكل وا�ضح جد ًا هذه املرة
عل ��ى �إ�ص ��رار الطبق ��ة احلزبية بالتم�س ��ك
بال�س ��لطة وانتفاعه ��م ال ��ذي ال يخف ��ى
عل ��ى �أحد ،وحت ��ى املقرتح ��ات والقوانني
الت ��ي �أقره ��ا جمل� ��س الن ��واب والت ��ي ق ��د
يعتق ��د البع� ��ض �إنها جاءت ن ��زو ًال ملطالب
املتظاهري ��ن فهي باحلقيق ��ة حماولة منهم
الت�سويف واملماطلة من �أجل ك�سب الوقت
�أم�ل ً�ا م ��ن �أن هذه الثورة تنطف ��ئ ،بالتايل
ف�إن هذه الثورة م�س ��تمرة ب�إ�صرار �شبابها
وكل ما �صنعته هي باحلقيقة خمرة القادم
الإيجابي من خالل �إثبات دور ال�شباب يف
ر�سم �صورة جديدة لعراق جديد.

حول الت�أريخ احلقيقي النطالق انتفا�ضة ت�شرين

�سقط الرئي�س وفاز الفريق

د.كاظم المقدادي

طالب عبد العزيز

ال�ش ��عب العراقي �ش ��عب ي�س ��تحق حياة �أجمل من هذه
بكثري ،هو بحق من �أعظم و�أنبل �ش ��عوب املنطقة ،بعيد ًا
عن الندب واللطم وامل�س ��كنة واملظ ��امل التي تعر�ض لها،
ه ��و واحد من �أعرق و�أ�ص ��لب و�أقوى �ش ��عوب ال�ش ��رق.
نق ��ول ه ��ذه ونحن نعاين حج ��م املحن الت ��ي تعر�ض لها
ط ��وال تاريخ ��ه .من يقرتب �أك�ث�ر من روحه ،ويلت�ص ��ق
�أكرث به ي�ست�ش ��عر العظمة هذه ،ويتح�س ���س عن قرب ما
ي�س ��تحقه من حكام ،وال �أق�ص ��د ال�س ��فلة والأنذال ،الذين
تعاقبوا على �إمرته� ،إمنا اق�صد ما يتوجب �أن يكون عليه
زعما�ؤه ورو�سا�ؤه.
رمب ��ا متنحن ��ا �ص ��ورة جانبية م ��ا ،ك�أن تكون �ص ��ورة
املجموعة ،التي جل�س ��ت يف كازينو على كورني�ش �ش ��ط
الع ��رب وهي تتابع لعبة الفريق العراقي ،مع فريق دولة
االمارات بكرة القدم ،بعد �س ��اعات من االنك�سارات التي
خيّمت على اجلمي ��ع� ،إثر املجزرة التي اركتبتها القوات
الأمني ��ة يف مدين ��ة النا�ص ��رية ،والتي ذهبت �ض ��حيتها
الع�ش ��رات من ال�ش ��هداء ال�ش ��بان ،بني التعبري عن فرحة
فوز الفريق العراقي وبني االنك�سار الذي خلفته جثامني
ال�ش ��هداء حلظات قليلة جد ًا ،لكنْ فع ��ل الفوز كان �أوقع،
خا�ص ��ة و�أنه تزام ��ن مع هزمي ��ة احلكومة ،وا�ض ��طرار
رئي� ��س ال ��وزراء اىل تقدمي ا�س ��تقالته ،و�س ��ط �س ��خرية
وت�شفي جمهور املتابعني ال�شباب.
كنتُ �ص ��حبة �ص ��ديقني ،ولأننا ،ف�ض ��لنا تناول ك�ؤو�س
خمرتنا بال�س ��يارة ،بعد �أن ع ّز علينا �إيجاد املكان الآمن،
فقد وجدنا �ض ��التنا بني ح�شد املتجمهرين ،الذين تابعوا
املباراة ب�ش ��غف قل نظريه ،و�سط تطلعهم لفوز فريقهم،
وعلى ال�ض ��فة التي تهادت الأ�ض ��واء ،وقريب� � ًا من املوج
اخلفي ��ف ال ��ذي داعبته الري ��ح ال�ش ��رقية الرطب ��ة ،ومع

�أ�ص ��وات امل�شجعني ،وبني احل�ش ��د ال�شبابي املتفاعل مع
فريق ��ه وجدن ��ا �أنف�س ��نا خارج كيا�س ��ة ال�س ��تني ،وخارج
اخلت�ي�رة واالت ��زان ال ��ذي يفر�ض ��ه العم ��ر ،وتقت�ض ��يه
ال�ش ��عرات البي� ��ض يف ر�ؤو�س ��نا ،فق ��د �ض ��منا ه� ��ؤالء
بحميمي ��ة ال ت�ص ��دق .هن ��اك روح عراقي ��ة �س ��رعان م ��ا
انبعثت وهي تردد الن�ص ��ر ،وت�س ��حق اخلونة ،وتهم�ش
االق ��دار� ،إنها ال ��روح العظيمة التي ا�ست�ش ��عرت احلياة
والتي تلم�ست انهيار احلكومة.
ب�صراحة ،وعلى �ص ��عيد �شخ�صي ،هناك �شعور �ضامن
و�أكيد ببالد قادمة ،بالد تختفي فيها �شيئ ًا ف�شيئ ًا كراهية
االخ ��ر ،وتندثر فيها �أي�ض� � ًا �أوج ��ه الطائفية البغ�ض ��ية،
وترتاجع فيها الهويات الفرعية .ما يحدث يف الب�ص ��رة
والنجف والعمارة والديوانية والنا�صرية واحللة اليوم
عناوين وا�ضحة ملا �سي�أتي من االيام .ت�ستخدم ال�شارع
�أو جتل� ��س يف م ��كان ع ��ام فال تبحث يف هوي ��ة اجلال�س
معك� ،إمنا تقر�أ يف عينه ب�ش ��ائر الفوز ،وجتده متحم�س ًا
مثلك للنتيجة ،وال تفكر با�سم الذي �سي�سجل الهدف ،بل
ت�شعر بعراقية عالء عبد الزهرة وبقية الالعبني ،ه�ؤالء،
تنتم ��ي �إليهم بكل جوارحك ،لأنهم عراقيون ،وعراقيون
فح�سب ،غري منقو�صي الهوية واالنتماء.
انتهت اللعبة واجته ال�شباب اىل �ضاحية اجلزائر  .كان
البريق العراقي وحده يرفرف يف نوافذ ال�س ��يارات ،لقد
ذهب ��ت اىل غري رجعة بيارق الطوائف .وو�س ��ط النا�س
الفرحني ،الت�ش ��عر مب�ضايقة منبهات �س ��يارات ال�شبان،
الذين خرجوا مبتهجني بزوال حكم الإ�سالميني ،وبفوز
الفريق العراقي ،هنا ت�شعر بعراقيتك كاملة .وهنا تقول
يف نف�سك� :أيعقل ،بان يحكم ه�ؤال ُء ال�سفل ُة �شعب ًا عظيم ًا
كهذا.

رددت بع�ض و�سائل الإعالم،
وبع�ض المحللين والكتاب ،يوم
الأثنين الما�ضي( )2019 /11 /25
بانه قد "مر �شهر كامل على
انتفا�ضة ت�شرين" ،معتبرين
�أنها بد�أت في الـ  ،10 /25نا�سين
�أو متنا�سين الت�أريخ الحقيقي
للأنتفا�ضة..
لقد �إندلعت االنتفا�ضة
ال�شعبية لي�س قبل  30يوم ًا،
و�إنما قبل  55يوم ًا ..في 1
ت�شرين الأول�/أكتوبر .2019

و�ص ��ادفت ،بع ��د نح ��و �أ�س ��بوع� ،أربعيني ��ة
ا�ست�ش ��هاد احل�س�ي�ن ،فتوقف ��ت �إحرتام� � ًا
لتل ��ك املنا�س ��بة.وعادت بع ��د الأربعيني ��ة
م ��ن جدي ��د ،وبزخ ��م �أكرب ،بعد حت�ض�ي�رات
جيدة ،وتطورت من هبة �ش ��عبية ،جت�س ��دت
يف تظاه ��رات وحم ��اوالت الت�ص ��دي
لال�س ��تهداف القمعي ،اىل انتفا�ض ��ة �شعبية
عارمة،جت�سدت ب�س ��بل و�أ�شكال احتجاجية
متنوع ��ة ،يف بغ ��داد وحمافظ ��ات الو�س ��ط
واجلنوب..
�إن �إعتب ��ار �إندالع الأنتفا�ض ��ة املتوا�ص ��لة

يف  ، 10 / 25ولي� ��س يف ُ ،10 / 1يع� � ُد غبن ًا
و�إجحاف ًا ،ال بل �إنكار ًا ،بق�صد �أو دون ق�صد،
للت�ض ��حيات اجل�س ��يمة الت ��ي قدمه ��ا �أوائل
�ش ��باب و�ش ��ابات االنتفا�ض ��ة يف الأ�س ��بوع
الأول منه ��ا ..وق ��د نقل ��ت و�س ��ائل الإع�ل�ام
املرئي ��ة املحلي ��ة والعاملي ��ة كي ��ف جوبه ��ت
التظاهرات ال�س ��لمية بالقمع الدموي ،وقدم
ال�ش ��باب املتظاهرون ،خالل الأي ��ام الأربعة
الأوىل ،ع�ش ��رات ال�شهداء ،ومئات امل�صابني
بر�ص ��ا�ص الأجه ��زة الأمني ��ة القمعية.وهذا
م ��ا ك�ش ��فت النقات ��ب عن ��ه "خلي ��ة الأزم ��ة"
يف املفو�ض ��ية العلي ��ا امل�س ��تقلة حلق ��وق
االن�سان،يف ،2019/10/5حيث �أفادت بان
ح�صيلة القتلى واجلرحى واملعتقلني ،خالل
� 4أيام من االحتجاجات يف البالد ،كالآتي:
"ع ��دد الوفي ��ات الكل ��ي ،لغاي ��ة ال�س ��اعة
العا�ش ��رة م ��ن �ص ��باح  ،10/5بل ��غ  73قتي ًال
( وكال ��ة الأنا�ض ��ول الرتكي ��ة حتدث ��ت ع ��ن
 100قتيل) ،فيما بل ��غ العدد الكلي للجرحى
 .3870و�إعتقل ��ت الق ��وات الأمنية حتى ذلك
الت�أري ��خ  555متظاه ��ر ًا� ،أفرج ��ت عن 355
منهم ،لعدم كفاية الأدلة "..
وتلكم �أرقام ر�س ��مية �أخذتها املفو�ضية عن
�سجالت وزارة ال�ص ��حة ووزارة الداخلية،
و�إ�ستندت فيها �إىل معلومات دقيقة وموثقة
من خالل عملها امليداين يف ال�ساحة "ولي�س
خلف الكتل واجلدران" -كما �أعلنت..
�أم ��ا جلن ��ة التحقي ��ق احلكومي ��ة بق�ض ��ايا
قت ��ل املتظاهرين ال�س ��لميني فقد ك�ش ��فت عن
احل�ص ��يلة النهائية ل�ض ��حايا املوجة الأوىل
م ��ن التظاه ��رات والت ��ي امتدت م ��ن 10/1
ولغاي ��ة ،2019/10/7حيث بلغ عدد القتلى

خالله ��ا � 157شخ�ص� � ًا ،فيما �أُ�ص ��يب 5494

�آخري ��ن بج ��روح يف حمافظ ��ات :بغ ��داد
والنج ��ف وبابل والديوانية ومي�س ��ان وذي
قار ووا�سط واملثنى والب�صرة.
وم ��ا ت ��زال معامل الت�ض ��حيات اجل�س ��يمة
للإنتفا�ضة يف الأ�س ��بوع الأول لها �شاخ�صة
للعيان:
* �ش ��هداء �أبرار،معروفة �أ�سماءهم ون�شرت
�صورهم..
* ع�ش ��رات املئ ��ات مم ��ن �أ�ص ��يبوا ،ومنه ��م
ب�إعاقات ج�سدية �شديدة..
* معتقلون ومغيبون حلد اليوم..
وجمي ��ع ه� ��ؤالء الأب ��رار هم �ض ��من قوائم
�ش ��هداء الأنتفا�ض ��ة ،الذي ��ن جت ��اوز عددهم
حلد الي ��وم الـ � 740ش ��هيد ًا ،و�ض ��من قوائم
اجلرح ��ى ،الذي ��ن جت ��اوز عدده ��م ال� �ـ 21
�ألف ًا،وبينهم �أكرث من  3000م�صاب ًا ب�إعاقات
ج�س ��دية م�س ��تدمية -ح�س ��ب �إح�ص ��ائيات
حكومية ،وه ��ي عادة لي�س ��ت دقيقة ،وتعمد
حكوم ��ة القتل ��ة اىل تقليله ��ا اىل ال�ض ��عف
تقريب ًا..
وما يزال يف �أقبية الأجهزة القمعية ع�شرات
املئ ��ات م ��ن املعتقل�ي�ن واملغيب�ي�ن� ،ش ��باب ًا
و�شابات..قبل �أ�س ��بوع �أعلن الق�ضاء �إطالق
�سراح نحو 2800معتقلآ..فكم الباقني ؟!!
ل ��كل م ��ا م ��ر ،وخدم ��ة للحقيق ��ة والت�أري ��خ،
ووفا ًء لل�ش ��هداء ولبقية ال�ض ��حايا ،و�إكرام ًا
للأمه ��ات والأرامل الثكاىل ولأيتام �ش ��هداء
القمع الدموي ،يتوجب على اجلميع �إعتبار
اليوم الأول للإنتفا�ضة هو ،2019 /10 /1
وعلى �أ�سا�س ��ه ُتعد الأ�س ��ابيع الت ��ي دخلتها

الأنتفا�ضة..
وال ي�ص ��ح بعد الآن�/أي�ض� � ًا ،االقت�ص ��ار على
ت�سمية ما يحدث يف العراق " :تظاهرات"..
التظاه ��رات ال�ش ��عبية املتوا�ص ��لة،
والإعت�ص ��امات ،والأ�ض ��رابات العام ��ة،
وخو�ض املعارك ال�س ��لمية البا�سلة اليومية
�ض ��د الإ�س ��تهدافات القمعي ��ة بالأ�س ��لحة
املميت ��ة  ،كالر�ص ��ا�ص احل ��ي واملطاط ��ي
والقنابل الغازية ال�س ��امة املميتة والدخانية
وال�صوتية ،التي ت�ستخدمها قوات " مكافحة
ال�ش ��عب" و ق ��وات " �سوات"وامللي�ش ��يات
امل�س ��لحة وع�ص ��ابات القتل والتخريب ..كل
هذه ه ��ي من و�س ��ائل و�أ�ش ��كال االنتفا�ض ��ة
ال�شعبية �ض ��د نظام الف�س ��اد والنهب و�إفقار
ال�شعب والأ�ستبداد.
وهناك من و�صف انتفا�ض ��ة ت�شرين ،بحق،
باالنتفا�ض ��ة ال�ش ��عبية العظم ��ى .وهن ��اك
م ��ن اعترب االنتفا�ض ��ة ،وبحق ،ث ��ورة عامة
ال�ش ��عب على منظومة الف�س ��اد واملحا�ص�صة
والإرتهان للأجنبي...
وي�أم ��ل جمي ��ع اخلريي ��ن يف الع ��راق
والطاحم�ي�ن لغد �أف�ض ��ل �أن تن�ض ��م وحدات
اجلي�ش وال�ش ��رطة واحل�ش ��د ،م ��ن املهنيني
والوطنيني املخل�صني لل�شعب والوطن ،اىل
املنتف�ض�ي�ن�،أو على الأقل حلماية املنتف�ضني
حق ًا وفع�ل��آ ،ورف�ض �أوامر القي ��ادات العليا
بقت ��ل املحتجني ،للتعجيل ب�إنت�ص ��ار الثورة
ال�ش ��عبية وحتقي ��ق مطل ��ب غالبية ال�ش ��عب
بوط ��ن جلمي ��ع العراقيني ،ال�ض ��امن لعي�ش
املواطن�ي�ن و�أطفاله ��م بحي ��اة ح ��رة كرمي ��ة
وب�أم ��ن و�إ�س ��تقرار ،يف ظل دول ��ة املواطنة
والدميقراطية احلقة والعدالة الأجتماعية.
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ثقافة

الإن���������������س�������ان ف�������ي م���ح���ن���ت���ه
يا�سين طه حافظ

اعتدنا على �أن ن�شفي غليلنا
ممن �أ�ساء لنا و�أن نلتم ممن ال
يريحنا ون�س�أم ونتمنى الموت
لمن اتعبنا وهو نف�سه متعب
بداء ال ي�شفى.
م�ألوم مبتلى
ٍ
هذه �أمور �صحبت الإن�سان في
�أحوال وت�سامى بالت�ضحية
واحتملها ب�صمت .وبع�ض كان
له ت�صرف واجتهاد �آخر ر�آه
هو ال�صواب الذي البد منه.
م�شكلة هي في كل حال.

نح ��ن الي ��وم ل�سن ��ا يف مو�ض ��ع الل ��وم �أو
التق ��ومي ،لكننا �أمام ما ي� ��ؤمل الإن�سان حد
ا�ستنف ��اد طاقت ��ه على االحتم ��ال ،نحن يف
حرجنا �أمام الالحل..
�إن�س ��ان ف ��رد يف عائلة ،ب�ي�ن والديه و�أخته
ي�ستيق ��ظ �صباح ًا فيجد نف�سه ا�ستحال اىل
ح�شرة كبرية يف البيت! فقد �شكله الب�شري
وقدرت ��ه على ال ��كالم وما ميي ��ز الب�شر يف
طريق ��ة العي�ش طعام ًا وحرك� � ًة .فهو ل�صق
احلائ ��ط �أو بني املقاعد ،بعيد ًا عن ال�ضوء.
هذه هي م�أ�س ��اة الإن�سان وحمنته ج�سدها
"كافكا" يف "امل�سخ" �أو يف "التحول" ،كما
تقول الرتجمة احلرفية.

ه ��ي لي�ست حمنة هذا الإن�س ��ان الذي �صار
ح�شرة ح�سب ،ه ��ي حمنة العائلة كلها .هم
ينظ ��رون لأبنهم ،لفرد منهم وهو ينظر لهم
بعيني ��ه ال�صغريت�ي�ن ال ي�ستطيع ��ون مع ��ه
ال ��كالم وال ي�ستطي ��ع .م ��اذا يفعل ��ون؟ هو
ابتل ��ي بح ��ال ال يد له فيها وه ��م ال ميلكون
ح�ل ً�ا وال ي ��درون م ��ا يفعل ��ون .ونحن ،مع
َم ��ن نتعاط ��ى؟ �أكيد مع ��ه .لكن �أكي ��د �أي�ض ًا
�أنن ��ا نفكر ب� ��أمل مع والدي ��ه ون�شع ��ر ب�أننا
معه ��م يف املحن ��ة .نحن رمب ��ا �صرنا نرثي
لأنف�سن ��ا ،خ�شية �أن ي�صيبنا �ش ٌر مثل هذا..
املوجع �أكرث هو �شعورنا بالعجز ،ب�صغرنا
و�ضعفنا وال عون!
"م�س ��خ" كافكا لت�أكي ��د اجلانب الإن�ساين
وك�شف م ��دى عمقه وللتذك�ي�ر ب�إن�سانيتنا
وه ��ي تمُ َتحن يف حال مثل هذه .و�أرى ان
االهمي ��ة الإن�سانية له ��ذا العمل ،ال غريها،
وراء �أهميته االدبية .امل�س�ألة لي�ست ان�شا ًء
و�س ��رد ًا ،كم ��ا �أن التقنية ب�سيط ��ة ب�ساطة
حكاية .لكن هذا الن�ص الأدبي و�ضعنا يف
امتحان مري ��ر� ،أمام قدر الإن�س ��ان ،وماذا
نفعل .ه ��ل نرتك �إن�سانا عزيز ًا ،واحد ًا من
عائلتن ��ا ال�صغ�ي�رة� ،أو عائلتن ��ا الإن�سانية
الكب�ي�رة ،يف حمنت ��ه ونوا�ص ��ل احلي ��اة؟
لكن النظر الي ��ه وال�شعور مبحنته ينغ�ص
حياتنا فنحن يف ع ��ذاب يومي ،واح ٌد منا
�صار ح�شرة ،فهو ي ��دب ،يلت�صق بال�سطح
�أو ب�ساق من�ض ��دة ن�أكل عليها! هذا احلرج
ال�صعب خ�ض كل �إن�سانيتنا ،و�ضعنا �أمام
عجزنا احلقيقي وحا�صرنا يريد اعرتافنا
به ��ذا العج ��ز وبح ��دود حتملن ��ا وه ��ل
�سنوا�ص ��ل احلياة و واح ��د منا وحيد يف
حمنته �أو ميوت �أمامنا ونحن نرى؟
ال �أل ��وم النا� ��س وال �أدع ��ي معرف ��ة بح ��ل
ولكنني �أقول  :هكذا نحن يف املحنة .و�إن
�إن�سانيتن ��ا معر�ض ��ة ال�ضطه ��اد �شنيع مثل
هذا و ملا هو مرعب ينغ�صها و�إن الإن�سان،
مهما قلنا ،يظل �أخري ًا وحيد ًا يف حمنته!
الأحوال خمتلف ��ات ،لكن جوهرها اال�سود

 لطفية الدليمي

غري �أن نن�سى و�أن مي�س ��ح امل�أ�ساة الزمان
لتعود ..
نح ��ن يف الكتابات االدبي ��ة نن�شغل �أحيان ًا
بتفاه ��ات ال �أهمي ��ة لها ثم ن�شك ��و من عدم
االهتم ��ام مب ��ا نكت ��ب .هك ��ذا مو�ض ��وع،
مث ��ل امل�س ��خ �أو �سواه ،من حم ��ن الإن�سان

و�أق ��داره وك�شف حقائق ��ه� ،سيبقى �أجيا ًال
قبل �أن ي�ستحيل �أ�سط ��ورة �أو يتخذ �شك ًال
تعبريي ًا �آخر ..و�سي�صحبنا يف احلياة!
هو �ص ��ار ح�ش ��رة ينظ ��ر لعائلت ��ه ي�أكلون
�أو يغ�ي�رون ثيابه ��م وق ��د ي�ضحك ��ون �أو
يخرج ��ون يف زي ��ارة  ..م ��اذا ي�ستطيعون
�أن يفعلوا وق ��د طال الأمر وال حل وال �أمل
مبعجزة �أو حدث ينقذه وينقذهم وهم ب�ش ٌر
يجب �أن يعي�ش ��وا ؟ بد�أ التعب منه وبد�أت
الرغبة يف اخلال�ص �أو يف الر�ضا بغيابه.
ظه ��ر هذا حني ات�ضح �شعور االخت ،وهي
الأرق ع ��اد ًة� ،أن ال ح ��ل .ح�ض ��ر ال�شع ��ور،
جتر�أت على الب ��وح بالتخل�ص منه .العذر
الآن لتحرره وحتررهم منه.
لك ��ن هذا التفكري �أو ه ��ذا ال�شعور ال ينفي
حقيق ��ة ح ��دود قدرتن ��ا عل ��ى التحم ��ل و
�أن ال ا�ستمراري ��ة للمحب ��ة .ه ��ذا التفك�ي�ر
يظه ��ر انحراف� � ًا يف �إن�سانيتن ��ا وان كان
انحراف� � ًا مهذب� � ًا وم�صحوب� � ًا باال�س ��ف .
ات�ض ��ح التعب م ��ن �إن�س ��ان عزي ��ز عليهم،
واحد منهم وات�ضح ��ت الرغبة ،بل �أعلنت
 ،يف التخل� ��ص من ��ه ! �أك ��رر الق ��ول ،ال
�ألومهم ولكنها حقيقتن ��ا الب�شرية وحدود
�إن�سانيتن ��ا وق ��د و�صلن ��ا اىل اق�صاه ��ا.
وهي نهاية ال�شعور الإن�ساين الذي يبقي
احلياة حيا ًة!
ال�صدفة� ،إنهم حلظة مدوا �أيديهم للتخل�ص
من ��ه ورمي ��ه خارج ًا ،وجدوه ميت� � ًا ،ر�أ�س
ح�شرة وحرا�شف ياب�سة!
هك ��ذا �إذ ًا ؟ ال �أظ ��ن الق�ص ��ة انته ��ت فالأمل
و�ص َلن ��ا ونح ��ن نق ��ر�أ عنه
ا�ستم ��ر حت ��ى َ
واملحنة تالم�سنا اليوم و�صامتني يوجعنا
التعاط ��ف الالجم ��دي .ه ��و در� ��س يف
الإن�سانية وهو ك�شف ملا يعانيه ويواجهه
وميتحن به بع�ض النا�س .عظمة الرواية
يف هذه التذك ��رة �أو هذا الدر�س .ال�ضربة
االخ�ي�رة � :إنه ح�ي�ن �أدرك �أنهم تعبوا منه
و�إن حبه ��م ن�ضب ،هو �أي�ض� � ًا فقد احلياة.
لي�س وحده الذي مات!

المو�سيقي المنا�ضل من �أجل اال�ستقالل

موسيقى األحد
ثائر �صالح

�سحرتني على الدوام �شخ�صية المو�سيقي
ورج ��ل ال�سيا�سة البولون ��ي �إكـنا�سي يان
پـا َد َرف�سك ��ي ( )1941 – 1860ون�ضال ��ه
من �أج ��ل ا�ستقالل وطن ��ه بولونياّ .
وظف
هذا الفنان وال�سيا�سي كل جهده ال�ستعادة
ا�ستق�ل�ال بولوني ��ا بعد �أكثر م ��ن قرن من
تقا�سمها بين رو�سيا القي�صرية وبرو�سيا
والنم�سا �سن ��ة  .1793ولم تجلب حروب
نابلي ��ون الت ��ي قلب ��ت ال�سيا�س ��ة ف ��ي كل
�أوروب ��ا خال�ص ًا للبولونيي ��ن ،بل ر�سخت
مواقع الكثير من الرجعيات التي تعاونت
على خنق الح ��ركات التحررية والثورات
الت ��ي اندلع ��ت ف ��ي  ،1849 – 1848منها
الث ��ورة البولوني ��ة العظم ��ى �ض ��د مملكة
برو�سيا التي ب ��د�أت كع�صيان مدني لكنها
اتخذت منحى م�سلح� � ًا بعد قدوم الجي�ش

البرو�سي لإخماد التمرد.
تعل ��م پـا َد َرف�سك ��ي الع ��زف عل ��ى البيان ��و
وب ��رع فيه وانتق ��ل الى وار�ش ��و للدرا�سة
في كون�سرفاتوارها ،ث ��م عمل فيه مدر�س ًا
بع ��د تخرجه� .أكم ��ل درا�ست ��ه المو�سيقية
ف ��ي برلي ��ن وف ��ي فيين ��ا .ب ��د�أ �سل�سلة من
الحف�ل�ات الناجح ��ة ف ��ي فيين ��ا وباري�س
ولن ��دن بع ��د  1887ث ��م ف ��ي الوالي ��ات
المتح ��دة في  1891الت ��ي �أ�صبحت وطنه
ف ��ي نهاي ��ة المط ��اف .وكان �أول من يقدم
حف ًال على م�سرح قاعة كارنيجي ال�شهيرة
ف ��ي نيوي ��ورك .وكان يق ��دم م�ؤلفات ��ه في
الحفالت ،وق ��د حازت ه ��ذه الأعمال التي
ا�ستمدت الكثير من الموا�ضيع البولونية
على نجاح في وقته.
ح�ص ��ل عل ��ى �شه ��رة كبي ��رة ب�سب ��ب
براعت ��ه ف ��ي الع ��زف وب�سب ��ب �شخ�صيته
الكاريزمي ��ة ،وكان ع�ض ��و ًا ف ��ي منظم ��ة
الما�سونيين الأحرار� ،ش�أن ��ه �ش�أن العديد
م ��ن المو�سيقيي ��ن الكبار مث ��ل موت�سارت
(ليوبولد الأب وابنه فولفغانغ) وفيلك�س

"الأعمال ال�شعرية الكاملة"
ل�شاكر لعيبي في جز�أين
متابعة :املدى
�ص ��در حديث ًا يف مدينة بلوفديف
ببلغاري ��ا ،ع ��ن دار الدراوي� ��ش
للن�ش ��ر والرتجم ��ة "الأعم ��ال
ال�شعري ��ة الكامل ��ة" لل�شاع ��ر
العراق ��ي "�شاك ��ر لعيب ��ي" ،يف
جز�أين.
كم ��ا �ص ��در حديث� � ًا ع ��ن دار
الدراوي� ��ش للن�ش ��ر والرتجم ��ة،
"الأعم ��ال ال�شعري ��ة الكامل ��ة
لل�شاعرة ال�صينية يو �شواجني"،
وهو م ��ن ترجمة وتق ��دمي �شاكر
لعيبي �أي�ض ًا.
واملجموع ��ة الكامل ��ة تت�ضم ��ن
املجاميع ال�شعرية التالية ل�شاكر
لعيب ��ي� :أ�صاب ��ع احلج ��ر ،بغداد
 .1976ن� ��ص الن�صو�ص الثالثة،
ب�ي�روت -دار الع ��ودة .1982
ا�ستغاث ��ات ،دم�ش ��ق .1984
بالغة :ن�ص وع�شرون تخطيط ًا،
دار الف ��ارزة ،جني ��ف .1988
ميتافيزيك ،دار الف ��ارزة ،جنيف
 .1996كيف ،دار املدى  ،بريوت
 .1997احلجر ال�صق ّلي ،دار الآن،
ب�ي�روت  .2001عقي ��ق م�صري،
امل�ؤ�س�سة العربية .2006 ،جذور
و�أجنح ��ة ،دار احلامي ،تون�س/

واح ��د .ق ��د يك ��ون مر�ض� � ًا مع�ض�ل ً�ا �أو �أن
احلاك ��م �سي�ض ��رب عنق ��ه .اح ��وال كثرية
�شبيه ��ة ال ن�ستطي ��ع فيه ��ا فع ��ل �شيء .يف
الأح ��وال كلها �سينتهي االم ��ر و�سين�سون
�أو نن�س ��ى و�سيم�ضي ه ��ذا اجليل وتنتقل
امل�أ�س ��اة �أو �شبيهتها اىل جي ��ل �آخر .لي�س

قناديل

الـ

مندل�سون وفران�س لي�ست.
جلب له ن�شاطه المثابر في تقديم الحفالت
ث ��روة ا�ستعمله ��ا ف ��ي الأعم ��ال الخيري ��ة
لدعم المو�سيقيين ال�شب ��اب مثل ت�أ�سي�سه
�سن ��ة � 1896صندوق� � ًا دع ��م المو�سيقيين
المولودي ��ن في الوالي ��ات المتحدة بمبلغ
� 10آالف دوالر ،وه ��و مبل ��غ كبير في ذلك
الوقت .دعم ��ت م�شاريع ��ه الخيرية طالب
كون�سرفات ��وارات باري� ��س ومو�سك ��و
وبطر�سب ��رغ ،ودع ��م �صن ��دوق ت�أمي ��ن
المو�سيقيين في لندن وغيرها الكثير.
ب ��د�أ ن�شاط ��ه ال�سيا�سي ف ��ي كراكوف �سنة
 1910وح�صل عل ��ى �شعبية كبيرة ب�سبب
كون ��ه فنان ًا ومح�سن ًا لكن بالدرجة الأولى
ب�سب ��ب ا�ستقالليت ��ه وع ��دم انتمائ ��ه ال ��ى
�أي م ��ن الأح ��زاب مم ��ا جعل ��ه �شخ�صي ��ة
مقبول ��ة تتعال ��ى عل ��ى الخالف ��ات توح ��د
مختل ��ف الف�صائ ��ل� .أ�صبح ع�ض ��و ًا ن�شطا
ف ��ي اللجن ��ة الوطني ��ة البولوني ��ة ف ��ي
باري�س خ�ل�ال الحرب الأولى ث ��م الناطق
الر�سم ��ي با�سمها .ق ��ام بن�ش ��اط هائل في

تتح ��ول الفكرة �أحيان ًا من م�ألوف واقعها �إىل �صورة نقي�ضها ،ك�أن يفكر
�أح ��د ما ب� ��أن معارك احلري ��ة والثورات ع�ب�ر التاريخ الب�ش ��ري مل تكن
لتح ��دث بدون وجود منط دم ��وي وعنيف من الطغ ��اة والدكتاتوريني،
�أولئ ��ك الذين يذلون �شعوبهم وي�ستول ��ون على موارد الدولة وي�سلبون
النا� ��س حرياته ��م وي�ضيقون عليهم �سب ��ل العي� ��ش.وك�أن �شرط ح�صول
التط ��ور االن�س ��اين عربتاري ��خ الب�شرية املدي ��د رهن بظه ��ور ال�سالالت
الدموية احلاكمة والتنظيمات العقائدية املتطرفة املجبولة على كراهية
اجلن�س الب�شري التي تدفع باجلماعات الب�شرية امل�ستهدفة �إىل املقاومة
وتقدمي الت�ضحيات لنيل حريتهم وتطوير �أوطانهم.
تثبت لنا وقائع التاريخ �أن �أي خروج للمطالبة باحلرية والثورة على
احل ��كام اليحدث �إال بوجود �شرطه املنطق ��ي و�سبب انبثاقه وهو تعاظم
ال�صعُد كله ��ا؛ �إذ يرفع احلكم
اال�ستب ��داد وت ��ردي �أح ��وال املجتمع عل ��ى ُ
امل�ستب ��د من�س ��وب الوع ��ي لدى اجلماه�ي�ر املقموعة الت ��ي حرمها ج�شع
احلكام من �أب�سط حقوق العي�ش ،فال ي�ست�سلم احلاكم بل يبالغ يف عنفه
الذي يبلغ حد �إبادة الثوار ليحتفظ هو و�شركاء منظومته مبا ا�ستولوا
عليه من ثروات البالد ومقدرات �أهلها.
ي ��رى البع� ��ض  -وبت�سلي ��م �شبه نهائي  -ب� ��أن الثورة م ��ن �أجل احلرية
ه ��ي الت ��ي تن�س ��ج رداء احلكاي ��ة التاريخية وه ��ي التي تق�ت�رح ال�صيغ
الأف�ضل لتط ��ور احلياة الإن�سانية ،ولعل هذا هو اجلزء الأ�سا�س املرئي
م ��ن احلكاي ��ة التي ت�صوغ حبك ��ة التاريخ .الي�ت�ردد الفيل�س ��وف ( �إميل
�سي ��وران ) يف �إخبارن ��ا مبقولة مغايرة يف كتاب ��ه ( تاريخ ويوتوبيا )
�إذ يق ��ول ( �أرى �أن الطغ ��اة  -و�إن كن ��ت �أمقته ��م  -هم الذي ��ن ي�صنعون
ن�سي ��ج التاري ��خ ) فه ��و اليفت� ��أ ي�ؤك ��د يف طروحات ��ه �أن كل مايح ��رك
التاري ��خ الب�شري هو ال�شر الكامن يف �أعم ��اق النف�س الب�شرية ،ف�شرور
الطغ ��اة توق ��ظ لديهم �شه ��وة القتل واالغت�ص ��اب للحفاظ عل ��ى ال�سلطة
ومغامنها،غ�ي�ر �أن ردة فع ��ل املظلومني تتباين من جي ��ل لآخر� ،إذ يعجز
البع� ��ض عن املقاوم ��ة فيمار�سون جلد الذات ول ��وم �ضعفهم وتقاع�سهم
ع ��ن تغيري واقعهم املريرو�إنق ��اذ �أنف�سهم،متعللني باحلفاظ على مالديهم
من جانب ،واعتيادهم واقعا معينا ميكنهم التعامل معه ،ومن جانب �آخر
يخ�شون من تغيري تنفلت معه الأمورمما ي�ضيف خماطرجديدة ،فرناهم
يزينون لأنف�سهم القبول باخل ��راب امل�ألوف جتنبا خلراب جمهول،وهم
م ��ن ا�ستنفدت قواهم ك ��وارث �أزمن ��ة الإنقالبات والطغي ��ان واحلروب
وباملقابل جند الفئات الأح ��دث عمرا �أ�شد قدرة على �إيقاد جذوة الثورة
و�إع�ل�ان الرف� ��ض فه ��ي المتلك م ��ن مقومات احلي ��اة الكرمي ��ة ماتخ�شى
خ�سران ��ه يف مترده ��ا امل�شروع ،فتت�ص ��دى للواقع ال�شر� ��س وهي تدرك
خماطر نهو�ضها وانتهاكها للحدود التي ر�سمتها ال�سلطة املتجربة.
تلج� ��أ ال�سلط ��ة الفا�سدة لت�ضمن ا�ستمراره ��ا� ،إىل ا�ستخدام قوة الرعب
�ض ��د �أي ��ة ث ��ورة �أو احتج ��اج �شعبي؛ ف�ل�ا ت�ت�ردد يف ممار�س ��ة الق�سوة
والعن ��ف �إزاء �أي ف ��ر ٍد معرت� ��ض عل ��ى ف�سادها،وت�ص ��اب بال�سعاروهي
ت�سف ��ك دماء ال�شباب املحتجني من غ�ي�ر رادع �أخالقي �أو قانوين ،وكلما
تفاقم ��ت حالة الرف�ض الثوري لها� ،إزداد جن ��ون ال�شراملنبثق من العمى
ال�سيا�س ��ي القائم عل ��ى خرافة امتالكها احل ��ق التاريخي املوروث حلكم
البالد.
يح ��دث خالل تعام ��ل ال�سلطة العنيف �ضد معار�ضيها ،ت�صادم �إرادات
ب�ي�ن الأجيال املختلف ��ة فتظهرخالفات هام�شية ب�ي�ن الثوارالتواقني �إىل
اج�ت�راح يوتوبياهم اخلا�صة وبني الأجيال الأخرى امل�ساندة لهم ،وهو
�أم ��ر طبيعي ين�ش�أ عن اخت�ل�اف الو�سائل مع توافق �أكي ��د على الأهداف
الأبع ��د ،وق ��د تتعار� ��ض بع� ��ض الأفكارحني ي�ؤك ��د الث ��وار الطهرانيون
ب�إمكاني ��ة تطبي ��ق نظام يوتوبي يحق ��ق العدالة وامل�س ��اواة حال انهيار
ال�سلطة ،متغا�ضني ع ��ن مع�ضلة التطورالتاريخي و�أهمية توفر عنا�صر
�أ�سا�سي ��ة اقت�صادية وتنظيمية و�سيا�سية مما يجع ��ل تطبيق اليوتوبيا
بانع ��دام تل ��ك ال�ش ��روط والأ�سا�سيات �أم ��ر ًا يف ع ��داد امل�ستحيل ،ففكرة
اليوتوبي ��ا لي�س ��ت �سوى �أطروح ��ة فل�سفية متخيلة لن ت�صم ��د �أبد ًا لدى
اختبارها على �أر�ض الواقع الب�شري .
يرى البع�ض  -وبت�سليم �شبه نهائي  -ب�أن
الثورة من �أجل الحرية هي التي تن�سج
رداء الحكاية التاريخية وهي التي
تقترح ال�صيغ الأف�ضل لتطور الحياة
الإن�سانية ،ولعل هذا هو الجزء الأ�سا�س
المرئي من الحكاية التي ت�صوغ حبكة
التاريخ.
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ثالث جوائز للعراق وفيلم (�أنا لم �أعد هنا) يفوز بالهرم الذهبي في مهرجان القاهرة
القاهرة :عالء املفرجي

ب�ي�روت  .2007عزلة احلمل يف
برج ��ه ،دار النه�ض ��ة العربي ��ة،
بريوت .2007الأدنى والأق�صى،
دار الدو�س ��ري ،البحرين .2011
ق�صائد املر�أة حاملة ال�ستارة ،دار
خمطوطات .2015
كم ��ا تت�ضمن مقدم ��ة كتبها الناقد
ال�سوري مفيد جنم ،ويف نهايتها
ملحق مبجموعة من املقاالت عن
"الأدن ��ى والأق�ص ��ى" ُن�شرت يف
�أماكن متفرقة.
ير�أ� ��س لعيب ��ي حتري ��ر جمل ��ة
(ال�شعري ��ة) الت ��ي تهت ��م بال�شعر
وال�شعري ��ات ،العاملية والعربية،
بحث� � ًا وترجم� � ًة ومقارب� � ًة
وم�ساءل ًة.

تل ��ك الفترة لدعم ق�ضي ��ة ا�ستقالل ووحدة
بولونيا ،و�أ�صبح بمثابة وزير الخارجية
البولون ��ي ف ��ي المنفى ،فح�ص ��ل على دعم
الإنكلي ��ز والأمري ��كان ب�شخ� ��ص الرئي�س
ويل�سون الذي دعم قيام بولونيا الم�ستقلة
الموحدة.
ج ��رى تعيين پـا َد َرف�سك ��ي رئي�س ًا للوزراء
ف ��ي  1919لقراب ��ة �سن ��ة ،وم ّث ��ل بولونيا
ف ��ي م�ؤتم ��ر �صل ��ح فر�س ��اي �سوي ��ة م ��ع
بي�سود�سك ��ي رئي�س الدول ��ة .ا�ستقال بعد
االنتخاب ��ات الديمقراطي ��ة الت ��ي ج ��رت،
لكنه وا�صل �سعي ��ه في تمثيل بولونيا في
المحافل الدولية
اعت ��زل پـا َد َرف�سكي المنا�ص ��ب ال�سيا�سية
ف ��ي  1922ليعود ال ��ى المو�سيقى وتقديم
الحف�ل�ات دون �أن يترك االهتمام بم�صائر
بلده في الفترة الم�ضطربة بين الحربين،
ب ��ل ع ��اد ليتر�أ� ��س المجل� ��س الوطن ��ي
البولون ��ي ف ��ي باري� ��س بع ��د االحت�ل�ال
الألمان ��ي لبولوني ��ا ف ��ي  ،1939ث ��م ف ��ي
لندن.

يوتوبيا الطهرانيين

فاز فيلمان ملخرج�ي�ن عراقيني يف مهرجان
القاه ��رة حي ��ث ح�ص ��ل فيل ��م مهن ��د حي ��ال
عل ��ى جائزت�ي�ن يف م�سابقة �آف ��اق ال�سينما
العربي ��ة الأوىل ك�أف�ض ��ل خم ��رج والثانية
الف�ض ��ل ممث ��ل الت ��ي ناله ��ا عل ��ي ثام ��ر ،
حي ��ث �أ�س ��دل مهرج ��ان القاه ��رة ال ��دويل
ال�ستار عن فعالي ��ات الدورة  41للمهرجان
باع�ل�ان نتائج ��ه فقد ف ��از فيلم (�أن ��ا مل �أعد
هنا) للمخ ��رج املك�سيكي فرنان ��دو فريا�س
بجائ ��زة �أف�ض ��ل فيل ��م ”اله ��رم الذهب ��ي“
يف مهرج ��ان القاه ��رة ال�سينمائ ��ي الدويل
بدورته احلادي ��ة والأربعني التي اختتمت
يوم اجلمعة.
يتن ��اول الفيل ��م ق�ص ��ة مراه ��ق مهاج ��ر
يع ��اين ال�شعور بال�ضي ��اع مع وف ��اة �أخيه
وم�شاعر العزلة و�سط حميطه اجلديد لكن
املو�سيقى تلع ��ب دور ًا هام� � ًا يف م�ساعدته
على موا�صلة احلياة رغم قتامة العامل.
وف ��از بط ��ل الفيلم خ ��وان داني ��ل جار�سيا
تريفيانو بجائزة �أف�ضل ممثل يف امل�سابقة
الدولي ��ة بينما ف ��ازت الفلبيني ��ة جودي �آن
�سانتو� ��س بجائزة �أف�ضل ممثلة عن دورها
يف فيلم (مينداناو).
وف ��از بجائ ��زة �أف�ضل �سيناري ��و فيلم (بني

اجلنة والأر�ض) للفل�سطينية جنوى جنار
فيم ��ا ف ��از (ميندان ��او) للمخ ��رج بريانت ��ي
ميندوزا بجائزة �أف�ضل �إ�سهام فني.
وذهب ��ت جائ ��زة جلن ��ة التحكي ��م اخلا�صة
”اله ��رم الف�ض ��ي“ لفيل ��م (�شب ��ح م ��دار)
للمخ ��رج البلجيك ��ي با� ��س ديفو� ��س،
وجائ ��زة �أف�ضل عم ��ل �أول �أو ثاين ”الهرم
الربون ��زي“ منا�صف ��ة ب�ي�ن فيلم ��ي (ن ��وع
خا�ص من الهدوء) للمخرج الت�شيكي ميكال
هوجين ��ور و(احلائط الراب ��ع) للمخرجني
ال�صينيني جاجن ت�شوجن وجاجن بو.
وح�صل الفيلم الوثائقي امل�صري (احكيلي)
للمخرج ��ة واملنتج ��ة ماريان خ ��وري على
جائ ��زة اجلمهور التي تقدم لأول مرة بهذه
الدورة وحتمل ا�سم الناقد الراحل يو�سف
�شريف رزق الله.
تناف�س عل ��ى جوائز امل�سابق ��ة الدولية 15
فيلم� � ًا وت�شكل ��ت جلن ��ة التحكي ��م برئا�س ��ة
املخ ��رج وال�سيناري�س ��ت الأمريكي �ستيفن
جاجان وع�ضوية املخرج الإيطايل دانيلي
لوكيت ��ي والروائي امل�ص ��ري �إبراهيم عبد
املجي ��د واملنتج ��ة املغربية ملي ��ا ال�شرايبي
واملخرج ��ة البلجيكي ��ة ماري ��ون هان�سي ��ل
واملخرج املك�سيكي مي�شيل فرانكو واملمثلة
ال�صينية كني هايلو.
و�أقيم حفل ختام املهرجان بامل�سرح الكبري
لدار الأوب ��را امل�صرية بح�ض ��ور عدد كبري
م ��ن الفنان�ي�ن و�صن ��اع ال�سينم ��ا ووزي ��رة

الثقافة �إينا�س عبد الدامي.
وك ��رم املهرج ��ان يف اخلت ��ام املمثل ��ة
واملخرج ��ة اللبناني ��ة نادي ��ن لبك ��ي ومدير
الت�صوير الإيطايل فيتوريو �ستورارو.
ويف م�سابق ��ة �آف ��اق ال�سينم ��ا العربي ��ة
باملهرجان فاز بجائ ��زة �أف�ضل فيلم (�شارع
حيفا) للمخرج العراقي مهند حيال كما فاز
بط ��ل الفيلم علي ثامر بجائ ��زة �أف�ضل �أداء
متثيلي فيما منحت جلنة التحكيم جائزتها
اخلا�ص ��ة للفيل ��م التون�س ��ي (بي ��ك نعي�ش)

للمخ ��رج مهدي بر�ص ��اوي ،وفاز الوثائقي
(ب�ي�روت املحط ��ة الأخ�ي�رة) للمخ ��رج
اللبن ��اين �إيلي كم ��ال بجائ ��زة �أف�ضل فيلم
غري روائي.
ويف م�سابق ��ة �أ�سب ��وع النق ��اد ال ��دويل
ف ��از بجائ ��زة �أف�ضل فيل ��م (�أر� ��ض الرماد)
للمخرج ��ة الأرجنتيني ��ة �صوفي ��ا كريو�س
�أوبي ��دا فيم ��ا فاز فيل ��م (اعتق ��ال) للمخرج
الروم ��اين �أندري ��ه ك ��ون بجائ ��زة �أف�ض ��ل
�إ�سهام فني.

ويف م�سابقة �سينما الغد للأفالم الق�صرية
ف ��از بجائ ��زة �أف�ض ��ل فيل ��م (�أمبيان� ��س)
للفل�سطين ��ي و�س ��ام اجلعف ��ري بينم ��ا فاز
الفيل ��م الربتغ ��ايل (�س ��وء احل ��ظ العجيب
للتمثال احلجري) بجائ ��زة جلنة التحكيم
اخلا�ص ��ة ،كم ��ا نوه ��ت جلن ��ة التحكي ��م
بفيلم ��ي (ف ��خ) للمخرج ��ة امل�صري ��ة ن ��دى
ريا�ض و(متا� ��س) للمخرج اللبناين �سمري
�سرياين.
وم ��ن ب�ي�ن  17فيلم� � ًا عربي� � ًا بامل�سابق ��ات
املختلف ��ة يف املهرجان فاز الفيلم التون�سي
(بي ��ك نعي�ش) بجائ ��زة �أف�ض ��ل فيلم عربي
وقيمته ��ا � 15أل ��ف دوالر كم ��ا ف ��از الفيل ��م
بجائزة �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان.
ومنحت جلنة حتكيم االحتاد الدويل لنقاد
الفيل ��م ال�سينمائي ”فيربي�س ��ي“ جائزتها
لفيل ��م (�أبناء الدمنرك) للمخرج الدمناركي
من �أ�صل عراقي عالوي �سليم.
ه ��ذا وقرر مهرجان القاه ��رة �إجراء تعديل
على قائمة اجلوائز املمنوحة خالل الدورة
الأربع�ي�ن ،حي ��ث ق ��ررت �إدارة املهرج ��ان
�إلغ ��اء جائ ��زة اجلمهور الت ��ي كان قد �أعلن
عنه ��ا م�سب ًقا وذلك ب�سب ��ب �صعوبات تقنية
�أدت �إىل �ضع ��ف الت�صويت ،على �أن تذهب
قيمته ��ا املالي ��ة وقدره ��ا � 20أل ��ف دوالر،
واملمنوح ��ة من قبل باديا �أح ��د م�شروعات
ب ��امل هيلز ،للفيل ��م الفائز باله ��رم الذهبي،
اجلائزة الكربى للمهرجان.
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اقــــرأ
احلياة اجلديدة

ع ��ن دار امل ��دى �صدرت حديث ��ا رواية احلي ��اة اجلديدة
للكات ��ب الرتك ��ي احلائ ��ز عل ��ى نوب ��ل ل�ل��آداب اورهان
باموق ..يف مطلع ال�صفحات االوىل من الرواية يقول
الراوي :ق ��ر�أت كتاب ًا غري جمرى حيات ��ي كلها" .قر�أت
كتاب� � ًا يف يوم ما فتغريت حياتي كلها" ..بتلك اجلملة،
بد�أ �أورهان بام ��وق روايته الغريبة لي�ست يف فكرتها
فقط ولك ��ن � ً
أي�ضا يف طريقة املعاجلة وطريقة التحكم
يف التفا�صيل ،تدور الرواية حول �شاب يدعى عثمان
ويقع �أمامه بال�صدفة كتاب يغري حياته �إىل الأبد حيث
ي�شعر من خالله ب�ضوء قوي يجربه على عدم القبول
بحيات ��ه القدمية ويدفعه �إىل البح ��ث عن طريق �آخر
حلياة جديدة .

بي��ت ( ) ..ي�س��تذكر احتجاج��ات �ش��مران اليا�س��ري
 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

ما احوجنا اليوم
لنتذكر ال�شخ�صية
الوطنية "�شمران
اليا�سري" ونحن نرى
ا�صرار �شباب انتفا�ضة
ت�شرين البطلة وهم
ي�ؤدون الدورالكبير
الذي كان يطمح
له ابا كاطع ويدعو
اليه في كتاباته.
لذلك جاءت جل�سة
بيت المدى عن
المنا�ضل والكاتب
واميرالمحتجين ابا
كاطع.

رمز احتجاجي كبير
ق��دم للجل�سة الناقد علي ح�سن
الفواز فقال -:ا�ستعادة �شمران
ال��ي��ا���س��ري ك ��رم ��ز ل�لاح �ت �ج��اج
ال �ث �ق��اف��ي ي �ت��زام��ن م��ع اللحظة
ال�ع��راق�ي��ة ال��راه�ن��ة ف��ي �ساحات
االعت�صامات .ن�ستذكره اليوم
لي�س ك�صانع لالحتجاج ح�سب
بل الن��ه نموذج للمثقف النقدي
والع�ضوي والملتزم ،الذي ي�ؤمن
ان العمل الثقافي ال يمكن ف�صله
ع��ن العمل ال�سيا�سي .م��ا ي�ؤكد
اليوم وج��ود المثقف ال�سيا�سي
ال ��واع ��ي ل�ل�ح�ظ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة.
وكثيرا ما يربط المثقفون بين ما
يجري في العراق وبين باري�س
عام ،1968حين انتف�ض ال�شباب
الفرن�سي �ضد ال�سلطة ورمزها
الكبير دي�غ��ول .الن الفرن�سيين
ط��ال �ب��وا ب �ح �ق��وق �ه��م ال �م��دن �ي��ة.
و�� �ش ��ارك االدب� � ��اء م ��ع ال���ش�ب��اب
م�ث��ل � �س��ارت��ر وف��وك��و وك� ��ودار،
ا�ضافة ال��ى ا��س��ات��ذة الجامعات
كلهم عبروا عن الف�ضاء الجديد
وانتف�ضوا �سوية .ال�ي��وم حين
ن�ح�ت�ف��ل ب��ان �ت �� �ص��ارات ال���ش�ب��اب
واحتجاجاتهم من خالل نموذج
مثقف وطني غيور واحتجاجي
ك�ب�ي��ر ه��و � �ش �م��ران ال �ي��ا� �س��ري،
�سنتحدث عن دوره في الن�ضال

علي حداد

ر�شيد غويلب

جمال العتابي

اح�سان �شمران
والتعبئة الجماهيرية واالدب
وال� ��رواي� ��ة و� � �ض� ��رورة وج ��ود
مثل هذا المثقف في انتفا�ضتنا
البطلة.
تنب�أ بما �سيح�صل
في العراق اليوم
وق��ال الدكتور جمال العتابي-:
ك � ��أن� ��ي ارى اب � ��و ك ��اط ��ع ب�ي��ن
المتظاهرين ال�ي��وم ،النهم اهل
اب��وك��اط��ع واوالده .ه� ��ؤالء هم
ال�ف�ق��راء ال��ذي��ن ك��ان داف ��ع عنهم
ف��ي ك �ت��اب��ات��ه وي�ح��ر��ض�ه��م على
االح� �ت� �ج ��اج .ع��م��ل��ت م��ع��ه ف��ي
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات وك �ن��ت ��ص��دي�ق��ا
ع��ائ�ل�ي��ا ل ��ه .ك ��ان ي�ث�ي��ر اال�سئلة
دائما في كتاباته ،ويتناول ابعد
نقطة ف��ي ال�ح�ي��اة بلغة ب�سيطة
وجميلة ويقدمها بلهجة جنوبية
محببة ،وبافكار ت�صل بي�سرالى
النا�س .وتميز بلغة تحمل معاني
ال�سخرية واالحتجاج ،وحولها
ال��ى حكايات ورواي��ات مقروءة
وقريبة من واقع النا�س .وكون
ل��ه ج�م�ه��ورا وا��س�ع��ا م��ن ال�ق��راء
يتابعون ع�م��وده ال�صحفي في
طريق ال�شعب .كما تنب�أ على ما
�سيكون عليه العراق م�ستقبال.

عادل عرداوي مع مقدم اجلل�سة علي الفواز
وا� �س �ت �� �ش��رف ال�م���س�ت�ق�ب��ل .من ف�ضحك الجميع.
حكاياته �أن م�س�ؤوال �صرح في
ال�سبعينيات عن ازم��ة النقل في
ظاهرة ثقافية
بغداد ان ال�سبب هوعطل �سيارات
واجتماعية
الفولغا والمو�سكوفيتج الرو�سية الدكتور علي ح��داد المولود في
الن م��اك�ن�ت�ه��ا (ت �ح �م��ة) فتعطل نف�س قرية اليا�سري قال -:كنت
بال�شوارع وتعرقل ال�سير .فرد ق��ري �ب��ا م ��ن ال �ي��ا� �س��ري وب�ع����ض
عليه اب��ا كاطع ان خلف ال��دواح االح��داث التي عا�شها .كان يمثل
ال�شخ�صية المحببة ل��دي��ه ،كان ظاهرة ثقافية واجتماعية .ثقف
جال�سا في مقهى بمنطقة الثورة ،ن�ف���س��ه وع�ل�م�ه��ا وا���ض��اف اليها
و�سمع الخبر فقال ان اقطاعيا المعرفة من كل ح��دب و�صوب.
واب �ن��ه ال�صبي ال��ذ ك��ان ي��أخ��ذه واج � ��اد اك �ث��ر م��ن ل �غ��ة دون ان
م�ع��ه ال ��ى ال ��دي ��وان م��ع ال�ك�ب��ار ،ينال �شهادة مدر�سية� .صنع ذاتا
فقال البنه احد الم�ستائين حين فاعلة وم�ؤثرة في النا�س و�صنع
جلبوا الغمو�س (ب�صل ودب�س لنف�سه منجزا ثقافيا واعالميا.
وخبز) من اي��ن ي�صنع الدب�س؟ اخ�ت��ارال�ف�ك��ر ال�ي���س��اري وتبناه
فرد ال�صبي من مزاريد الب�صل! وع �ب��ر ع�ن��ه ب�ط��ري�ق�ت��ه الخا�صة
ف�م���س��ك وال � ��ده ب�ع�ق��ال��ه و� �ص��اح و��س�ج��ن وط ��ورد ب�سببه .وه��و
(هاي خطوة وخطوتين للعبا�س م�ث�ق��ف ا� �س �ت��وع��ب ب�ي�ئ�ت��ه وع�ب��ر
اذا ان��ة معلمه ...ال�ه��ام رباني) عنها بوعي متقدم �سواء بعموده

 علي خ�صاف
املو�سيق ��ي اعل ��ن ع ��ن اقام ��ة فعالي ��ة
مو�سيقي ��ة بعن ��وان " لع ��راق ال�س�ل�ام
نن�ش ��د " وقال اخل�ص ��اف يف ت�صريح
�صحف ��ي ان الفعالي ��ة �ش ��ارك فيه ��ا
نخبة من الفنانني الذين قدموا اعماال
غنائي ��ة وانا�شيد وطني ��ة كان ابرزها
ن�شيد �سالما من كلمات ال�شاعر الكبري
حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري واحل ��ان
الفنان �سامي ن�سيم  ..وكان اخل�صاف
قد ق ��دم اثن ��اء احلف ��ل ان�ش ��ودة يادار
اهلن ��ه كلمات ال�شاع ��ر ب�شري العبودي يق ��ام يف ايلول م ��ن كل عام على قاعة
اجلمعية يف املن�صور .
وغناء املطربة غادة وا�صف .
 قا�سم �سبتي
رئي� ��س جمعي ��ة الت�شكيلي�ي�ن اعل ��ن
ع ��ن اقام ��ة امل�ؤمتر ال�سن ��وي جلمعية
الت�شكيليني العراقيني والذي مت خالله
مناق�شة اعمال اجلمعي ��ة والن�شاطات
الت ��ي �ستق ��وم بها يف مو�سمه ��ا املقبل
وابرزه ��ا املعر� ��ض ال�سن ��وي ال ��ذي

فا�ضل ثامر

� سها الطريحي
الكاتب ��ة والنا�شط ��ة �ص ��در له ��ا كت ��اب
بعن ��وان " املهامت ��ا غان ��دي الكن ��ز
الذهب ��ي  ..حك ��م واف ��كار وملحات من
حيات ��ه " والكت ��اب يتن ��اول مفه ��وم
الع�صي ��ان املدين عن ��د الزعيم الهندي
 ،كم ��ا يتن ��اول االف ��كار الت ��ي تاثر بها
غاندي وفل�سفة احلكم لديه .

ح�سني اجلاف
ال�صحفي او برنامجه االذاع��ي.
وع� �ن ��دم ��ا اذه� � ��ب ل �ل��ري��ف اج��د
الفالحين متجمعين على المذياع
لين�صتوا ل�ك�لام��ه .ك�م��ا وا��ص��ل
كتابة عموده ال�صحفي ل�سنوات
طويلة وبذات النف�س والحما�س
وبمفردات ال تجدها عند غيره.
و ا��س����س ل�م�ت��ن � �س��ردي �ساخر
جاء ب�سبب وعيه العالي لالمور
ال�م�ح�ي�ط��ة ب ��ه .وك �ت��ب ال��رواي��ة
ال���ش�ع�ب�ي��ة واب �ط��ال �ه��ا ال �ف �ق��راء
وال �م �ع��دم �ي��ن ،ك �م��ا �شخ�صيات
غ��ائ��ب طعمة ف��رم��ان ف��ي النخلة
والجيران .واذكر طريفة ح�صلت
امامي حين �س�أله احدهم (انت من
عائلة �سادة وا�سم ابوك �شمران
ولي�س �شمر واح��د) وحين عدت
للقامو�س وج��دت ان ال�شمر هو
الرجل ال�شجاع والفار�س النبيل.
وفي اليمن كل ا�سم ينتهي بالف
والنون هي اداة تعريف مثل الف
والالم ،يعني مثل �شمران.
ان�سان ال يتكرر
وقال الباحث عادل العرداوي-:
اليا�سري ان�سان فا�ضل وي�ستحق
التمجيد والفخر ل��دوره الكبير
في الحركة ال�سيا�سية والثقافية..
ع��ا� �ص��رت��ه واق� �ت ��رب ��ت م �ن��ه في
ال�سبعينيات في طريق ال�شعب
وادارة مجلة الثقافة الجديدة في

�آن( .مرة قلت له الله يخلي كاطع
ابنك كم عمره ف�ضحك وقال ماكو
كاطع و�ضحكنا �سوية! اوالدي
جبران واح�سان واحمد وفائز).
ك� ��ان ي �م �ث��ل رم�� ��زا ل�لاح �ت �ج��اج
ف��ي المجتمع �سيا�سيا وثقافيا
واجتماعيا .كما ك��ان يمثل قاع
المجتمع في البالد حيث الفقراء
والم�سحوقين .كما يقدم الن�صح
لكل من يعرفه ال�سيما لل�شباب.
وك ��ان اب��و ك��اط��ع ان�ي�ق��ا بالبدلة
ورب �ط��ة ال�ع�ن��ق دائ �م��ا ،ك�م��ا هو
في لبا�س العقال والعباءة .انه
ان�سان ال يتكرر ثقافيا و�سيا�سيا
واعالميا.

نقل فعاليات المدى
ل�ساحة االعت�صامات
وق��ال اال�ستاذ ر�شيد -:عرفته
من كتاباته واحتجاجاته �ضد
الظلم والف�ساد ،وخارج العراق
عرفت ا�شياء كثيرة عنه من خالل
مجايليه وا� �ص��دق��ائ��ه ،وع��رف��ت
ن�شاطاته في االتحاد ال�سوفيتي
وب� ��راغ .وك ��ان م�ث��اال للمنا�ضل
االحتجاجي والمثقف الع�ضوي
الذي نحتاجه اليوم في انتفا�ضة
العراقيين �ضد ال�سلطة الغا�شمة
وف �� �س��اده��ا .االن �ت �ف��ا� �ض��ة ال �ي��وم
اع��ادت التذكير لنا بالجواهري
و�شمران وغيرهما .واالنتفا�ضة
اليوم تتطلب رمزا غير م�ألوف
ك�م��ا ال�ي��ا��س��ري الن��ه خ�ل��ق وعيا
عميقا ل��دى العراقيين ،الن كل
الثورات لها جذور في التاريخ.
واالن �ت �ف��ا� �ض��ة ب �ح��اج��ة ال ��ى كل
المثقفين والقوى الديمقراطية
ال�م��دن�ي��ة ل�صياغة ب��رام��ج عمل
ت�ؤهلهم لقيادة التغييرالجديد
وتفكيك المحا�ص�صة .وطالب
بنقل فعاليات المدى الثقافية الى
�ساحات االعت�صامات.

جينات االحتجاج
وق � ��ال ن �ج��ل ال���راح���ل اح �� �س��ان
ال �ي��ا� �س��ري -:م��ا ن �� �ش��اه��ده من
اح �ت �ج��اج��ات ال��ي��وم ه��ي ث�م��رة
ج�ي�ن��ات م��ن زرع ا��س�لاف�ن��ا منذ
ح� �م ��وراب ��ي وت �ع��اق �ب��ا ب��ال �ق��ادة
و��ص��وال ال��ى �شمران اليا�سري،
ال� ��ذي ك���ان ي �ح �ت��ج ع �ل��ى ال�ظ�ل��م
واالق�ط��اع منذ ك��ان �شابا يافعا.
اول احتجاج له هاجم ال�سلطة
ح� �ي ��ن وزع� � ��ت االرا�� � �ض � ��ي ف��ي
م�شروع الدلمج فكتب محتجا-:
م�شروع دلمج �صفه لل�سادة /مثل
ن��ذرع�ي��اده الوالده /ويق�صد به
المت�صرف �آن��ذاك .وك��ان يعاني
م��ن ق�ضية وق��وف��ه م��ع الفالحين
والفقراء ب�سبب مواقفه الوطنية،
وب �ي��ن اه �ل��ه ال ��ذي ��ن يح�سبون
على االق �ط��اع ،لكنه ح�سم ام��ره
ب��ال�ت���ص��دي ل�لاق �ط��اع وال�سلطة
وان� �ح ��از ل�ل�ن��ا���س ال �ب �� �س �ط��اء ،و
يحر�ضهم ع�ل��ى االح �ت �ج��اج كما
يفعل ال �ي��وم ال�م�ت�ظ��اه��رون في
كل العراق .في روايته الرباعية
ه� �ن ��اك ت �ح��ري ����ض واح� �ت� �ج ��اج
عميقين يمكن ان نتلم�س �صداه
في ما يحدث اليوم في تظاهرات
ت�شرين البطلة .حتى حين اعطوا
ار�ضا البنه جبران في م�شروع
الدجيل اعتر�ض وك�ت��ب :اه يا
دجيلي اللي �ضاع مفتاحه /نا�س
بظليمة ونا�س مرتاحه /مومن
بالمعالي باك فالحه /مفرع را�سه
ويدعي اعليه./
رف�ض الجبهة
الوطنية
وق��ال الباحث ح�سين الجاف-:
كان اخي ال�شيوعي ي�شجعنا على

�إلي�سا حزينة
ب�سبب العنف يف
لبنان والعراق

 علي ح�سني

�سيدة النا�صرية
وتخاريف ال�صغري
منذ �أن اختفى"الببغاء" عبد
الكرمي خلف ،مل نعرث على م�شهد
كوميدي يريح النف�س ،حتى
ظهر �أم�س مكت�شف "الن�ستلة"
جالل الدين ال�صغري ،وهو
ي�سخر من �سيدة من ذي قار،
جرميتها الوحيدة �أنها طلبت
من �أ�شقاء لها بالوطن يف الأنبار
�أن ميدوا يد العون لإخوتهم يف
النا�صرية ،وذكرتهم ب�أن �أهايل
اجلنوب وقفوا وقفة رجل واحد
يف الدفاع عن الأنبار واملو�صل
و�صالح الدين لتحرير مدنهم
من ع�صابات داع�ش ..ال�صغري
وكعادته تعامل بطائفيّة مع
الأمر ،متهما ال�سيدة ب�أنها تريد
�أن حتر�ض النا�س من �أجل
�أن يقتحموا ال�سجن لأن لديها
�إخوان دواع�ش معتقلني� ..أما
مثقفو الطائفية والبع�ض منهم
�أ�ساتذة جامعة فقد ن�سجوا
ق�صة خيالية عن املر�أة التي
غريت ا�سمها من �أجل �أن تنقذ
زوجها الداع�شي املحكوم يف
�سجن النا�صرية ،خيال عظيم،
كان ميكن �أن ي�صنع منهم
روائيني يناف�سون املرحوم
ماركيز يف ق�ص�صه العجيبة،
هل هناك تف�سري معقول لهذا
االنحطاط "النخبوي" الذي
يظهر يف �صفحات البع�ض على
مواقع التوا�صل االجتماعي،
قد نعذر جالل الدين ال�صغري
الذي يحاول دائما االندماج يف
الأدوار الكوميدية� ،إلاّ � ّأن املثري
هو الأدوار التي تخرج عن
اخلط الكوميدي لتذهب باجتاه
امل�أ�ساة.
امل�ؤ�سف ،دائم ًاّ � ،أن البع�ض
ين�سى� ،أو يجهل ،يف خ�ض ّم
احلما�سة لهذا احلزب �أو الدفاع
عن هذه الطائفة �أو الوالء
لهذا الزعيم ،م�صري بلد ب�أكمله
عانى ويعاين من "هلو�سات"
ال�سيا�سيني ،بع�ض املع ّلقني
�سيظ ّنون �أنني من املرحّ بني
بالعقوبات الأمريكية ،ال يا�سادة
�أنا فقط �أريد �أن �أ�س�أل :منذ متى
مل ن�سمع �صوت ًا ل�سيا�سي �أو
م�س�ؤول حزبي يُندّد مبا يجري
من انتهاك لآدميّة العراقي؟ ،منذ
ل�سيا�سي
متى مل ن�شاهد �صورة
ّ
عراقي يدافع عن حق املواطن
ّ
العراقي يف العي�ش بكرامة
ورفاهية؟.
ولأنني مثل ماليني العراقيني
�أعرف �أن ال�سيد جالل ال�صغري
ومعه م�شعلي فنت الطائفية
�سي�ستخدمون حكاية �سيدة
النا�صرية مادة يف جل�سات
ال�سمر ،و�سيخلدون بعدها �إىل
النوم العميق ،بعد �أن يوهموا
العراقيني ب�أنهم اكت�شفوا
احلقيقة ،و�أن هذه املر�أة �أرادت
�أن ت�ضحك على العراقيني ،بدليل
�أنها عا�شت �سنوات يف ذي قار
لكي تتقن لهجة �أهايل النا�صرية،
ولهذا كان ال بد من �أن تك�شف
م�ؤامرتها التي تريد تعطيل عجلة
الإعمار وبناء ناطحات ال�سحاب
يف النا�صرية.
يكتب �آين�شتاين �أن الكذب هو
كل ما لدى الإن�سان الفا�شل،
فهو يت�صور �أنه ي�ستطيع خداع
النا�س ب�أن يحاول �صرف
�أنظارهم عن احلقيقة ،لي�ستبدلها
مبنطق اخلرافة ،و�إلاّ كيف ت�س ّنى
لل�سيد ال�صغري �أن يعرف �أن
ال�سيدة لديها �أ�شقاء دواع�ش؟،
وكيف عرف �أ�ستاذ الأدب �أن
زوجها م�سجون؟ ..للأ�سف يعتقد
ال�صغري �أن الإ�صرار على الكذب
والإكثار منه يحوله �إىل حقيقة.
�إال �إذا كان يريد �أن يلقب بال�شيخ
غوبلز.

"في�سبوك" ي�صدر �إ�شعاراً لت�صحيح "الأخبار الكاذبة"

حالة م ��ن احل ��زن تعي�شه ��ا الفنان ��ة اللبنانية
�إلي�س ��ا ب�سب ��ب م ��ا يح�ص ��ل يف لبن ��ان
والع ��راق ،حي ��ث اك ��دت ان امل�شاه ��د من
لبن ��ان والع ��راق مبكية لأن ��ه يتم حتويل
مواجه ��ة النا� ��س بالتخوي ��ن والعن ��ف
والقتل ،لكن ذلك لن يوقف حلم النا�س وهو
العي�ش ب�سالم.
وكتب ��ت �إلي�س ��ا ع�ب�ر ح�سابها اخلا� ��ص على �أحد
مواق ��ع التوا�ص ��ل الإجتماع ��ي" :كت�ي�ر مبكي ��ة
امل�شاه ��د املتنقلة م ��ن العراق للبن ��ان ،ملا الأحالم
ببكرا �أحلى ت�صري تخوين وعنف وقتل .رغم كل
هال�شي م�صرين نكون عم نحلم .بيحقلنا نحلم.
بيحقلنا نعي�ش ب�سالم".

الطقس

�سما ع
ب��رن��ام �ج��ه االذاع� � ��ي (اح�ج�ي�ه��ا
ب �� �ص��راح��ة ي��اب��و ك ��اط ��ع) وك�ن��ا
ن�ستفيد مما يقوله كثيرا .وهو
اول ان�ط�ب��اع ل��ي ع�ن��ه .وتعلمت
منه االهتمام بالتراث والم�سائل
ال�شعبية .ونما فينا روح التحدي
واالح �ت �ج��اج ال �ت��ي ن ��راه ال�ي��وم
في �شباب التظاهرات االبطال.
وات ��ذك ��ر ان � �ص��ال��ح ال�ي��و��س�ف��ي
رئي�س تحرير ج��ري��دة الت�آخي
التي ك��ان اليا�سري يكتب فيها،
وكان الوزيرمالك دوهان الح�سن
يت�صل به لمرة او مرتين ويطلب
ان يخفف اليا�سري من نغزاته
للحكومة! وكتب عنه عبد االمير
الورد درا�سة نا�ضجة ومهمة عن
رباعيته ال�شهيرة وال ادري هل
ن�شرت في الثقافة الجديدة .وقال
الناقد فا�ضل ثامر -:كان منا�ضال
و�صاحب م�شروع ثقافي متكامل،
و� �ص �ح �ف �ي��ا واداري � � ��ا م��رم��وق��ا.
وال يتعامل ببيروقراطية اب��دا
عك�س زم�لائ��ه الآخ��ري��ن .وك��ان
ب�سيطا ومت�سامحا وقريبا من
الجميع ،وروائيا كبيرا ال�سيما
في الرواية الريفية او الفالحية.
وك �ت��ب ع��ن رواي ��ات ��ه ب�شجاعة
الدكتور �شجاع العاني .وكانت
رواياته لي�س فيها بطل فردي بل
البطل هم الجماعة ،وقد اطلعت
على م�سودات روايته واعطيته
بع�ض الن�صائح واخذ بها .وحين
كنا في مجلة الثقافة الجديدة كان
هناك ت�صور �ضد جيل ال�ستينيات
ومهاجمتهم ،لكني اعتر�ضت على
ذل��ك و��س��ان��دن��ي اب��و ك��اط��ع .كما
رف�ض دخول الحزب الى الجبهة
الوطنية مع البعثيين.

العمود
الثامن

�أ�ص ��در موق ��ع في�سب ��وك للتوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،الي ��وم ال�سب ��ت� ،أول
�إ�شع ��ار ت�صحي ��ح عل ��ى من�ش ��ور لأحد
م�ستخدميه ،وذل ��ك بناء على طلب من
حكومة �سنغافورة.
وق ��ال في�سب ��وك �إن ��ه �أ�ص ��در �إخط ��ارا
بت�صحيح من�ش ��ور لأحد امل�ستخدمني
بن ��اء عل ��ى طل ��ب م ��ن حكوم ��ة
�سنغاف ��ورة ،لكن ��ه دع ��ا �إىل اتخ ��اذ
نهج مت�أن يف تطبيق قانون جديد
ملكافحة "الأخب ��ار الكاذبة" ،وذلك
من �أجل حماية حرية التعبري.
و�أ�ض ��اف الإخط ��ار ال ��ذي اطل ��ع
علي ��ه بع� ��ض امل�ستخدم�ي�ن يف
�سنغاف ��ورة �إن "في�سب ��وك ملت ��زم
م ��ن الناحي ��ة القانوني ��ة ب�إخطارك ��م
�أن حكوم ��ة �سنغاف ��ورة تق ��ول �إن هذا

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االحد) �أن درجات احلرارة تنخف�ض عن معدالتها ،وان اجلو �سيكون غائما
مع �سقوط امطار رعدية يف بع�ض املناطق.

املن�ش ��ور يحتوي عل ��ى معلومات غري
�صحيحة" ،وفق ما نقلت "رويرتز".
و�أُدرج �إخط ��ار الت�صحي ��ح �أ�سف ��ل
املن�ش ��ور الأ�صل ��ي دون �أي تعدي�ل�ات
عل ��ى الن�ص ،لك ��ن م�ستخدمني �آخرين
داخ ��ل وخ ��ارج الب�ل�اد ،متكن ��وا م ��ن

الإطالع عليه.
وقال ��ت حكوم ��ة �سنغاف ��ورة اجلمعة،
�إنه ��ا طلبت من في�سب ��وك ن�شر �إخطار
ت�صحي ��ح ملن�شور بتاري ��خ  23كانون
الأول/نوفمرب.
وذكر متحدث با�سم في�سبوك يف بيان
مر�سل بالربيد الإلكرتوين" :مبوجب
القانون ال�سنغافوري و�ضع في�سبوك
�ش ��ارة عل ��ى املن�ش ��ورات الت ��ي تق ��رر
احلكومة �أنه ��ا حتتوي على معلومات
غري �صحيحة".
وتاب ��ع البي ��ان" :نظ ��را لأنه ��ا الأي ��ام
الأوىل ل�سري ��ان القان ��ون فنحن ن�أمل
�أن ت�ؤدي ت�أكيدات حكومة �سنغافورة
ب�أن ��ه لن ي�ؤثر على حري ��ة التعبري �إىل
اتب ��اع �أ�سل ��وب مدرو� ��س و�شفاف يف
تنفيذه".
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