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النواب اليوم
الكتل الكرد�ستان ّية ت�ست�أنف ح�ضورها يف جمل�س ّ

لقاءات غري معلنة بني بغداد و�أربيل لرتطيب
الأجواء وجتاوز تداعيات اال�ستفتاء
 بغداد /املدى
يُجري م�س�ؤولون من احلكومة
االحتادي ��ة لق ��اءات �سر ّي ��ة م ��ع
نظ ��راء له ��م يف حكوم ��ة �إقليم
كرد�ست ��ان متهي ��د ًا للبدء بح ��وار للخروج
من تداعيات ا�ستفتاء �إقليم كرد�ستان.
ويقول م�صدر هذه املعلومات �إن ات�صاالت
قادها بع�ض الو�سطاء املحليني والدوليني
يف الأي ��ام القليل ��ة املا�ضي ��ة �ساهم ��ت يف
تخفي ��ف ح ��دة التوت ��ر وتقري ��ب وجه ��ات
النظ ��ر بني بغداد و�أربي ��ل ،وهو ما �أف�ضى
�إىل اتفاق يق�ضي بال�سعي حلل ّ
كل امل�شاكل
واخلالفات عرب احلوار.
ويتزامن هذا املوقف مع قرار اتخذته كتل
التغي�ي�ر واجلماع ��ة الإ�سالمي ��ة واالحتاد
الوطن ��ي الكرد�ست ��اين بع ��ودة نوابها يف
الربملان االحتادي �إىل بغداد و�إنهاء تعليق
ح�ضورهم جل�سات املجل�س.
ويك�شف النائ ��ب عن اجلماع ��ة الإ�سالمية
الكرد�ستاني ��ة زان ��ا �سعي ��د يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى)� ،أن "وف ��د ًا حكومي� � ًا م ��ن بغداد
و�ص ��ل �إىل �أربي ��ل و�أج ��رى ،بعي ��د ًا ع ��ن
اال�ض ��واء ،لق ��اءات م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن يف
�إقليم كرد�ستان لبح ��ث كيفية اخلروج من
�أزمة اال�ستفت ��اء وغلق املطارات واحلدود

 3ك ّتاب عراقيني
يف القائمة الطويلة
بجائزة الق�صة
الق�صرية العربية

الربية".
وتبذل ّ
كل من الواليات املتحدة الأمريكية
وبريطاني ��ا و�أملانيا وفرن�سا جهود ًا كبرية
لتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر ب�ي�ن احلكوم ��ة
االحتادي ��ة و�إقلي ��م كرد�ستان عل ��ى خلفية
�إجراء اال�ستفتاء على تقرير امل�صري تدعو
يف جمملها �إىل التهدئة وعدم الت�صعيد.
وي�ضي ��ف �سعي ��د �أن "االت�ص ��االت الت ��ي
ق ��ام به ��ا بع� ��ض الو�سط ��اء ب�ي�ن احلكومة
االحتادي ��ة و�إقلي ��م كرد�ست ��ان يف االي ��ام
املا�ضي ��ة �ساهم ��ت ب�شكل كب�ي�ر يف تقريب

وجه ��ات النظر بني الفريق�ي�ن" ،متمني ًا �أن
"تتوا�ص ��ل ه ��ذه احلوارات حل�ي�ن �إيجاد
حلول للأزمة الراهنة".
ويتاب ��ع النائب الكرد�ست ��اين حديثه قائ ًال
�إن "هذه اللق ��اءات متهد الطريق النطالق
املفاو�ض ��ات ب�ي�ن الطرف�ي�ن ب�ش ��كل مبا�شر
وعلن ��ي بع ��د االتف ��اق عل ��ى كل النق ��اط
اخلالفي ��ة الت ��ي تكم ��ن يف الإج ��راءات
املتخذة م ��ن قبل احلكوم ��ة والربملان �ضد
الإقليم".
و�صوّ ت جمل�س النواب ،الأربعاء املا�ضي،

عل ��ى �صيغ ��ة نهائية لقرار برمل ��اين ت�ضمن
ث�ل�اث ع�شرة فق ��رة تدعو لفر� ��ض عقوبات
اقت�صادي ��ة و�إداري ��ة وفني ��ة عل ��ى �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،ويل ��زم القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلح ��ة ب�إعادة ن�شر الق ��وات الأمنية يف
املناطق املتنازع عليها.
وم ��ن املق ��رر �أن يح�ض ��ر الي ��وم الثالث ��اء
اىل جل�س ��ة الربمل ��ان ن ��واب كت ��ل التغيري
واجلماع ��ة الإ�سالمية واالحت ��اد الوطني
الكرد�ستاين.
 التفا�صيل �ص3

ً
طريقا لداع�ش يقلق  3حمافظات
�أغلقت

 10كم تف�صل القطعات
امل�شرتكة عن مركز احلويجة
 بغداد /املدى
ب ��د�أت الق ��وات امل�شرتك ��ة،
�أم� ��س ،عملي ��ة ع�سكري ��ة
جدي ��دة �ضم ��ن املرحل ��ة
الثانية ال�ستعادة ق�ضاء احلويجة من
�سيطرة تنظيم داع�ش.
و�أعلن قائد حملة ا�ستعادة احلويجة،
الفري ��ق عب ��د الأم�ي�ر ر�شيد ي ��ار الله،
�أم� ��س الإثن�ي�ن ،ب ��دء ق ��وات جه ��از
مكافح ��ة الإره ��اب وقطع ��ات احل�شد
ال�شعبي بتنفيذ عملية وا�سعة لتحرير
ناحي ��ة الر�ش ��اد والق ��رى واملناط ��ق
املحيطة به ��ا �ضمن ال�صفح ��ة الثانية

املحكمة االحتادية
حتدّ د جهتي ا�ستجواب
و�إقالة القائممقام

طوابري من ال�سيارات يف �ساحة ال�سنك و�سط بغداد ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

تقليداً لتجربة اطلقتها �شا ّبة كند ّية

�ش ّبان عراق ّيون ي�شاركون الوزراء مكاتبهم

�أطلق �شبان عراقيون
حت� � ��دي � � � ًا ل � � �ل� � ��وزراء
وال � �� � �س � �ي� ��ا� � �س � �ي �ي�ن
مب���ش��ارك�ت�ه��م ول ��و ل �ي��وم واح ��د،
لي�صبحوا م�س�ؤولني وممار�سني
يف �إ�صدار القرار ال�سيا�سي.
التجرب ��ة االوىل كان ��ت ل�شاب ��ة
كندي ��ة ح�ي�ن فتح ��ت الب ��اب �أمام
�شب ��اب الع ��امل لإدارة املنا�ص ��ب
الرفيعة يف بالده ��م ملدة وجيزة،
ومتن ��ت الفت ��اة ب ��راين �أن تكون
رئي� ��س وزراء كن ��دا لي ��وم واحد
بد ًال من ج�سنت ترودو الذي �أعلن
املوافقة عل ��ى �أن ت�شاركه من�صبه
ع�ب�ر ر�سائ ��ل متبادل ��ة يف موق ��ع
التوا�صل االجتماعي تويرت.
تلك املبادرة �ألهمت �شباب ًا عراقيني
لكي يحذوا حذوها يف بلد قطعت
احل ��روب �أو�صال ��ه ،وللمفاج� ��أة

7
تنظيم رحالت
�إىل كوكب
املريخ بحلول
عام 2024
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 بغداد /املدى

4

 بغداد /املدى

�إ�سبانيا:
�سن�ستخدم
القانون ملنع
ا�ستقالل
كاتالونيا

مقتل واعتقال � 12إرهاب ّي ًا
بينهم  5انتحاريني يف بغداد
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كان ��ت هن ��اك ا�ستجاب ��ة فعلية من
بع� ��ض ال�سيا�سي�ي�ن .و�أنت�ش ��رت
يف اال�سب ��وع املا�ض ��ي ظاه ��رة
حتدي امل�س�ؤول�ي�ن من قبل بع�ض
ال�شب ��اب مل�شاركته ��م يف املن�صب
ملدة �أ�سبوع .وكتب ال�شاب �أمنار
خال ��د على �صفحته يف الفي�سبوك
�إن فت ��اة كندية تتمن ��ى �أن ت�صبح
رئي�س الوزراء يوم ًا ما يف بلدها
وتتح ��دى رئي�س الوزراء الكندي
احل ��ايل ،ب� ��أن يقب ��ل م�شاركته ��ا
مكتب ��ه ،و هو ب ��دوره ي ��رد عليها
بقبول التحدي ويجيبها لقد قبلت
كنت حتلمني ميكنك
التح ��دي� ،إذا ِ
فعل ذل ��ك� ،سوف �أكون �سعيد ًا يف
ا�ست�ضافت ��ك قريب ًا جد ًا يف مكتبك
امل�ستقبلي.
ون�شر خالد على �صفحته اخلا�صة
يف الفي�سب ��وك�" ،أن ��ا ب ��دوري
�أحت ��دى ال�سي ��د عب ��د احل�س�ي�ن
عبط ��ان وزير ال�شباب و الريا�ضة

من املرحل ��ة الثانية لعملي ��ات حترير
احلويجة.
وتق ��ول م�ص ��ادر ع�سكري ��ة مطلع ��ة
لـ(امل ��دى) �إن "القوات �ستقوم بعملية
ع ��زل ناحي ��ة الر�ش ��اد ،ع ��ن الريا� ��ض
الت ��ي تبعد  10كيلوم�ت�رات عن مركز
الق�ضاء" ،وت�ؤك ��د �أن "القوات �ستبد�أ
بتحري ��ر الر�ش ��اد ،لأنه ��ا خالي ��ة م ��ن
امل�سلح�ي�ن تقريب� � ًا " .ب ��دوره يق ��ول
ح�س ��ن توران ،النائب عن كركوك� ،إن
"الق ��وات العراقي ��ة تعر�ضت ملقاومة
بالعبوات النا�سفة وال�سيارات امللغمة
يف عمليات حترير احلويجة".
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر امليداني ��ة ف� ��إن
تنظيم داع�ش كان قد �أخذ قرارا �سابقا
بالرجوع اىل مركز ق�ضاء احلويجة.
وك�ش ��ف ت ��وران يف حدي ��ث م ��ع
(املدى)� ،أم�س ،عن "وجود معلومات
بت�سلي ��م بع� ��ض امل�سلح�ي�ن �أنف�سه ��م
اىل ق ��وات البي�شمرك ��ة" .وت�سيط ��ر
ق ��وات "البي�شمرك ��ة" عل ��ى الأطراف
ال�شمالي ��ة وال�شرقي ��ة م ��ن احلويج ��ة
منذ � 3سنوات� ،إال �أنها كانت قد قررت
م�ؤخ ��ر ًا ح�صر م�شاركته ��ا يف املعركة
على الإ�سناد اللوج�ستي فقط.
 التفا�صيل �ص2
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لي�شاركن ��ي مكتب ��ه مل ��دة ا�سبوع،
لأن واحد ًا م ��ن �أهدايف �أن �أ�صبح
وزير ًا لل�شباب والريا�ضة يوما".
وبعد �أقل من �ساعتني تلقى جواباً
بالقبول من قب ��ل الوزير عبطان،
وحي ��ال موافق ��ة عبط ��ان �أطل ��ق
�آخرون حتديات �أخرى.
ويقول خالد يف حديثه لـ "املدى"
" ،ال �أو ّد �أن �أكون �سبب ًا ال�ستغالل
ال�شب ��اب من �أي �شخ� ��ص �أو جهة
كان ��ت لذلك كنت �أمتن ��ى �أن يكون
لدينا �صرب و �إيثار و ودعم وتعلم
من التجربة �أو ًال".
وب�ي�ن �إن "م ��ا ح�ص ��ل م ��ن ك�ث�رة
التحدي ��ات ه ��و �أم ��ر طبيع ��ي
و�إيجاب ��ي ج ��د ًا لك ��ن ه� ��ؤالء هم
�أنف�سه ��م كانوا وم ��ا زال ��وا �سبب ًا
لتكوين �ص ��ورة العراق بالطريقة
غ�ي�ر املقبول ��ة الت ��ي ترونه ��ا
اليوم".
 التفا�صيل �ص4

اجلي�ش الأمريكي يُعلن مقتل �أحد جنوده يف العراق

2

 393رحلة يف مطار النجف خالل � 10أيام

4

ارتفاع �ضحايا اعتداء ال�س فيغا�س �إلـى  50قتي ً
ال
و 200جريح
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�أعلن ��ت قي ��ادة عمليات بغ ��داد� ،أم�س الإثنني ،عن مقت ��ل واعتقال 12
�إرهابي ًا ،بينهم  5انتحاريني ،و�ضبط �صواريخ كانت معدة ال�ستهداف
الزائري ��ن خالل الأيام الع�شرة املا�ضية .وقال قائ ��د عمليات بغداد الفريق الركن
جلي ��ل الربيعي ،يف م�ؤمت ��ر �صحفي عقده يف مق ��ر القيادة وتابعت ��ه (املدى) �إن
"اخلطة الأمنية املعدة لت�أمني احلماية للمواكب احل�سينية مت تنفيذها بنجاح"،
م�ش�ي�ر ًا اىل "�إحب ��اط عدد م ��ن العملي ��ات الإرهابية التي كانت مع ��دة ال�ستهداف
املواطن�ي�ن يف املواكب احل�سينية خالل الأي ��ام الع�شرة الأوىل من �شهر حمرم".
و�أ�ضاف الربيعي ان "تلك العمليات ت�ضمنت �إحباط حماولة لإطالق ال�صواريخ،
حي ��ث متكنت القوات الأمنية يف قي ��ادة عمليات بغداد من �ضبط (� )10صواريخ
جاه ��زة للإط�ل�اق يف منطق ��ة الطوايل �ضمن منطق ��ة العامرية باجت ��اه منطقتي
ال�شعل ��ة واحلري ��ة ،وكذلك حما�ص ��رة وقتل ثالث ��ة �إرهابيني انتحاري�ي�ن بعملية
خاطفة �شمال غربي بغداد �ضمن منطقة جزيرة الكرمة".
 التفا�صيل �ص2

موحد
مقرب من املرجع ّية :مم ّثلها دعا الكرد �إىل االلتزام بعراق ّ
َّ

جمل�س اال�ستفتاء ّ
ترحب باحلوار
يحل نف�سه ..والقيادة الكردية ِّ
 بغداد /املدى
ح� � ّل جمل� ��س ا�ستفت ��اء
�إقلي ��م كرد�ست ��ان نف�س ��ه
و�ش� � ّكل جمل�س� � ًا �سيا�سي� � ًا للتعامل مع
نتائ ��ج اال�ستفتاء الذي �أج ��راه الإقليم
يف الـ 25م ��ن ال�شهر املا�ضي .بدورها،
�أعلنت القي ��ادة ال�سيا�سي ��ة يف االقليم
ا�ستعداده ��ا لإجراء ح ��وار مبا�شر مع

احلكومة العراقية بن ��اء على "مبادرة
املرجع ال�سي�ستاين".
وقال ع�ضو املجل�س خليل �إبراهيم،يف
م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عق ��ده يف �أربي ��ل،
وتابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن "كرد�ست ��ان
ق ��ررت ح ّل جمل�س اال�ستفت ��اء والعمل
عل ��ى ت�شكيل جمل� ��س �سيا�سي للتعامل
مع نتائ ��ج اال�ستفتاء" با�س ��م "القيادة
ال�سيا�سية لكرد�ستان العراق" ،م�شريا

�إىل �أن "القيادة الكرد�ستانية موحدة" .وجمي ��ع الأطراف الإقليمي ��ة والدولية
و�أ�ض ��اف �إبراهيم� ،إن "الكرد يرحبون ب�أجن ��دات مفتوحة وم�ستعدون لبحث
مبب ��ادرة ال�سي�ست ��اين وي�ؤكدون على امل�سائ ��ل كاف ��ة ،واال�ستق�ل�ال �سيبق ��ى
لغ ��ة احل ��وار وحم ��ل ر�سال ��ة �س�ل�ام م ��ن �سرتاتيجيتن ��ا" ،م�ؤك ��د ًا " :نح ��ن
للجميع" ،م�ؤكدا "لن نكون تهديدا لأحد ج ��زء م ��ن الع ��راق وه ��و بلدن ��ا حت ��ى
وال �سبب ��ا لعدم ا�ستق ��رار املنطقة ولن ه ��ذه اللحظ ��ة" .ويف �سي ��اق مت�ص ��ل،
نخالف القوان�ي�ن والقواعد الدولية"� .أعلن ��ت القي ��ادة ال�سيا�سي ��ة لكرد�ستان
وب�ّي�نّ ع�ض ��و جمل� ��س اال�ستفت ��اء ،الع ��راق  ،ا�ستعداده ��ا لإج ��راء ح ��وار
"نح ��ن نرغ ��ب باحل ��وار م ��ع بغ ��داد مبا�ش ��ر م ��ع احلكوم ��ة العراقي ��ة بناء

عل ��ى مب ��ادرة املرج ��ع الدين ��ي عل ��ي
ال�سي�ست ��اين .وتعليق� � ًا عل ��ى ذلك� ،أكد
النائ ��ب امل�ستقل عبد اله ��ادي احلكيم،
�أن املرجعي ��ة الديني ��ة العليا ،مل تطرح
مب ��ادرة للح ��وار ب�ي�ن بغ ��داد و�أربي ��ل
النف�ص ��ال �إقليم كرد�ست ��ان ،بل �شددت
عل ��ى "�ض ��رورة املحافظة عل ��ى وحدة
العراق �أر�ضا و�شعب ًا".
 التفا�صيل �ص3

� 300ألف طالب وطالبة يبد�أون العام الدرا�سي اجلديد يف كركوك
 كركوك /املدى

�أعلن ��ت االدارة املحلي ��ة يف
حمافظ ��ة كركوك� ،أم� ��س الإثنني،
توج ��ه �أكرث من � 350أل ��ف طالب وطالبة اىل
مدار�سه ��م بع ��د ب ��دء الي ��وم الأول م ��ن العام
الدرا�سي اجلديد ،يف حني �أكدت �إن املحافظة
�ست�شه ��د افتت ��اح �س ��ت مدار�س جدي ��دة وفق
ط ��راز عمراين حديث جد ًا الذي نفذته �شركة
هيل ��ر الأيطالي ��ة .و�شه ��دت مرا�سي ��م افتتاح
العام الدرا�سي اجلدي ��د ،ح�ضور جنم الدين
ك ��رمي حمافظ كرك ��وك ،ووزي ��ر الرتبية يف
حكومة �إقلي ��م كرد�ستان ب�شتوان �صادق ،يف
مدر�سة( جوار جر�أ) يف كركوك  .وقال كرمي
يف كلم ��ة له" ،اننا نهن ��ئ طلبتنا الأعزاء يف
عموم املحافظة مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي
اجلدي ��د ،متمن�ي�ن له ��م النج ��اح وخدم ��ة

حمافظتهم العزيزة" ،م�شري ًا اىل �أن "كركوك البي�شمركة هي� ��أت البيئة املنا�سبة ال�ستمرار بحياتهم اليومية ع�ب�ر حماية كركوك ودحر
مل تك ��ن برمي�ل�ا للب ��ارود بل كان ��ت منوذجا احلي ��اة الآمنة يف كركوك وقدمت ت�ضحيات خمططات الأرهابيني" ،مثمن ًا بالوقت نف�سه
للتعاي� ��ش ال�سلمي" .و�أكد ك ��رمي �أن "قوات كب�ي�رة م ��ن �أج ��ل �أن ينع ��م الكركوكي ��ون دور ق ��وات ال�شرط ��ة والأ�ساي� ��ش يف حماية
كرك ��وك  .و�أ�ش ��ار ك ��رمي اىل �أن "كرك ��وك
�ست�شه ��د افتتاح �س ��ت مدار�س جدي ��دة وفق
طراز عمراين حديث جد ًا الذي نفذته �شركة
هيل ��ر الإيطالية وهذه املدار� ��س ال يوجد لها
مثيل يف عموم العراق " .وتابع " بعد عملية
اال�ستفتاء ،التي ج ��رت ب�شكل جيد و�سل�س،
و�أه ��ايل كرك ��وك كانوا �أح ��رار ًا بت�صويتهم،
واثبت ��وا �أنه ��م متعاي�شون ومتحاب ��ون و�أن
كرك ��وك هي مدين ��ة الت�آخ ��ي والتعاي�ش كما
كان ��ت" .و�أ�ش ��ار اىل �أن "االب ��واب مفتوحة
للح ��وار لبح ��ث �أي مو�ضوع" ،الفت� � ًا اىل �أن
"م�ص�ي�ر كرك ��وك �أو ر�سم ح ��دود كرد�ستان
اليقررها اال�ستفتاء".
التفا�صيل �ص4
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 10كم تف�ص��ل القطعات امل�ش�تركة عن مركز
احلويجة بعد حترير الر�شاد وع�شرات القرى

ا�ستعادت تالل حمرين و�أغلقت
طريق ًا لداع�ش يقلق  3حمافظات

ب��د�أت القوات الم�شتركة� ،أم�س ،عملية ع�سكرية جديدة �ضمن المرحلة الثانية ال�ستعادة ق�ضاء الحويجة
من �سيطرة تنظيم داع�ش.
و�أعل��ن قائ��د حملة ا�ستعادة الحويجة ،الفري��ق عبد الأمير ر�شيد يار اهلل� ،أم���س الإثنين ،بدء قوات جهاز
مكافح��ة الإرهاب وقطعات الح�شد ال�شعبي بتنفيذ عملية وا�سعة لتحرير ناحية الر�شاد والقرى والمناطق
المحيطة بها �ضمن ال�صفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة.

 بغداد /وائل نعمة
وك��ان��ت ال� �ق ��وات ق��د ا� �س �ت �ع��ادت خ�لال
اليومين الما�ضيين ناحية العبا�سي،
ال �ت��ي ت�ب�ع��د ن �ح��و  10ك��م غ ��رب م��رك��ز
ال��ح��وي��ج��ة .ك �م��ا ف��ر� �ض��ت ال �ق �ط �ع��ات
ال�سيطرة على ت�لال حمرين بالكامل،
�ضمن م�ح��ور ��ش��رق ت�ك��ري��ت ،وح��ررت
�أكثر من  70قرية هناك.
و�ساعدت تلك العملية في عزل الحويجة
عن حمرين ال��ذي كان يمثل ممر ًا مهم ًا
لداع�ش ف��ي ��ش��نّ هجماته على �صالح
الدين وديالى.
و� �س �ت �ب��د�أ ال �ق �ط �ع��ات ب �خ �ط��ة ج��دي��دة
ت� �ق���وم ع� ��ن ط��ري��ق��ه��ا ب� �ع���زل ن��اح �ي��ة
"الر�شاد" ج� �ن ��وب ال �ح��وي �ج��ة عن
ب��ل��دة ال ��ري ��ا� ��ض ،وه� ��ي الأق� � ��رب ال��ى
مركز الق�ضاء.
عزل الحويجة
وت� �ق ��ول م� ��� �ص ��ادر ع �� �س �ك��ري��ة م�ط�ل�ع��ة
لـ(المدى) �إن "القوات �ستقوم بعملية
عزل ناحية الر�شاد ،عن الريا�ض التي
تبعد  10كيلومترات عن مركز الق�ضاء"،
وت ��ؤك��د �أن "القوات ��س�ت�ب��د�أ بتحرير
ال��ر� �ش��اد ،لأن �ه��ا خالية م��ن الم�سلحين
تقريب ًا ".
وحررت القوات الم�شتركة منذ انطالق
ع�م�ل�ي��ات ا��س�ت�ع��ادة ال�ح��وي�ج��ة ف��ي 19
�أي��ل��ول ال �م��ا� �ض��ي ،ث�ل�اث ب �ل��دات وه��ي
العبا�سي وال���زاب وال���س��اح��ل الأي�سر
لل�شرقاط و�أكثر من مئتي قرية.
وكانت قوات التدخل ال�سريع قد بد�أت
عملياتها ليل الخمي�س /الجمعة بعبور
النهر الواقع �شمال الحويجة ثم �أقامت
ج���س��ور ًا لت�أمين ال��وح��دات المتوجهة
ال��ى ال�ع�ب��ا��س��ي ع�ل��ى ب�ع��د ن�ح��و ع�شرة
كيلومترات غرب المدينة.
وبح�سب بيان للح�شد ال�شعبي وقتذاك،
ف ��إن تنظيم داع����ش �أ��ض��رم النيران في
بئري نفط جنوب الحويجة لوقف تقدم
القوات الحكومية.
ب��دوره يقول ح�سن ت��وران ،النائب عن

قوة م�شرتكة
قرب
احلويجة..
افب
كركوك� ،إن "القوات العراقية تعر�ضت
لمقاومة بالعبوات النا�سفة وال�سيارات
الملغمة في عمليات تحرير الحويجة".
وبح�سب الم�صادر الميدانية ف�إن تنظيم
داع�ش كان قد �أخذ قرارا �سابقا بالرجوع
الى مركز ق�ضاء الحويجة.
وك�شف توران في حديث مع (المدى)،
�أم����س ،ع��ن "وجود معلومات بت�سليم

بع�ض الم�سلحين �أنف�سهم ال��ى ق��وات ناحية الر�شاد �سيعيد افتتاح الطريق
البي�شمركة".
الرئي�سي الرابط بين تكريت وكركوك
وت�سيطر ق ��وات "البي�شمركة" على المغلق منذ عام ."2014
الأط� � ��راف ال���ش�م��ال�ي��ة وال �� �ش��رق �ي��ة من وكان داع�ش قد ا�ستولى على الحويجة
الحويجة منذ � 3سنوات� ،إال �أنها كانت التي تقع على بعد  230كم عن بغداد،
قد ق��ررت م��ؤخ��ر ًا ح�صر م�شاركتها في في ح��زي��ران  2014بعد �سيطرته على
المعركة على الإ�سناد اللوج�ستي فقط .ال �م��و� �ص��ل ،ث��ان��ي م ��دن ال� �ع ��راق ال�ت��ي
و�أ�ضاف النائب التركماني ان "تحرير ا�ستعادتها ال�ق��وات العراقية في وقت

حمرم
حاولوا ا�ستهداف املواكب وزائري �شهر
ّ

مقت��ل واعتق��ال � 12إرهاب ّي ًا بينهم
 5انتحاريني يف بغداد
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت قيادة عمليات بغ ��داد� ،أم�س الإثنين،
ع ��ن مقت ��ل واعتق ��ال � 12إرهابي� � ًا ،بينهم 5
انتحاريين ،و�ض ��بط �ص ��واريخ كانت معدة
ال�س ��تهداف الزائري ��ن خالل الأيام الع�ش ��رة
الما�ضية.
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل
الربيع ��ي ،في م�ؤتمر �ص ��حفي عقده في مقر
القيادة وتابعته (المدى) �إن "الخطة الأمنية
المعدة لت�أمين الحماية للمواكب الح�س ��ينية
تم تنفيذه ��ا بنجاح" ،م�ش ��ير ًا ال ��ى "�إحباط
ع ��دد م ��ن العملي ��ات الإرهابي ��ة الت ��ي كانت
مع ��دة ال�س ��تهداف المواطنين ف ��ي المواكب
الح�س ��ينية خالل الأيام الع�ش ��رة الأولى من
�شهر محرم".
و�أ�ض ��اف الربيع ��ي ان "تل ��ك العملي ��ات
ت�ضمنت �إحباط محاولة لإطالق ال�صواريخ،
حي ��ث تمكن ��ت الق ��وات الأمني ��ة ف ��ي قي ��ادة
عملي ��ات بغ ��داد من �ض ��بط (� )10ص ��واريخ
جاه ��زة للإط�ل�اق ف ��ي منطق ��ة الطواي ��ل
�ض ��من منطق ��ة العامري ��ة باتج ��اه منطقت ��ي
ال�ش ��علة والحري ��ة ،وكذل ��ك محا�ص ��رة
وقت ��ل ثالث ��ة �إرهابيي ��ن انتحاريي ��ن بعملية
خاطف ��ة �ش ��مال غرب ��ي بغ ��داد �ض ��من منطقة
جزيرة الكرمة".
وتاب ��ع الربيع ��ي ،ان "العملي ��ات �ش ��ملت
توجي ��ه �ض ��ربة جوي ��ة قت ��ل فيه ��ا خم�س ��ة

�إرهابيي ��ن وبع ��د التدقي ��ق تم التع ��رف على
هوي ��ة ثالثة منهم وه ��م كل م ��ن (�أبوخطاب
و�أبوع ��ادل) وهم ��ا ناق�ل�ان للإرهابيي ��ن
واالنتحاريي ��ن ،والثال ��ث (�أب ��و �أحمد) وهو
قي ��ادي �إرهاب ��ي في قاط ��ع الطارمية �ش ��مال
بغداد".
ولفت الربيعي الى �أنه "بعد ورود معلومات
ا�س ��تخباراتية تمكنت قطعات قيادة عمليات
بغداد من �إلقاء القب�ض على �أحد االرهابيين
ب�ص ��فة ناقل انتحاريين لوالية �ش ��مال بغداد
في �س ��يطرة التاج ��ي" ،الفت� � ًا �إل ��ى "العثور
على كد� ��س للأ�س ��لحة واالعت ��دة بداللة �أحد
الإرهابيي ��ن الملق ��ى القب�ض عليه ��م في حي
الجامعة".
و�أ�ش ��ار قائ ��د عملي ��ات بغ ��داد ال ��ى "قت ��ل
انتحاريي ��ن اثني ��ن وتدمي ��ر م�ض ��افتهما في
منطق ��ة خ ��ان بن ��ي �س ��عد �ض ��من محافظ ��ة
ديال ��ى حيث كانا ينوي ��ان التوجه الى بغداد
ال�ستهداف الزائرين".
ولف ��ت قائد عمليات بغ ��داد� ،إل ��ى �أن القوات
الأمنية "�ألقت القب� ��ض على �أحد الإرهابيين
في منطق ��ة ح ��ي العامل و�ض ��بطت بحوزته
( )4عب ��وات نا�س ��فة و�ص ��اروخ �س ��ترال
وكمي ��ة م ��ن نت ��رات الأموني ��ا ،وكذل ��ك �إلقاء
القب� ��ض عل ��ى �أح ��د المطلوبي ��ن بتج ��ارة
الأ�س ��لحة والمتفج ��رات ،بع ��د كمي ��ن
ُن�ص ��ب ل ��ه ف ��ي مدين ��ة ال�ص ��در ،بن ��اء عل ��ى
معلومات ا�ستخبارية".

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

اجلي�ش
الأمريكي ُيعلن
مقتل �أحد جنوده
فـي العراق

�سابق بدعم من طيران التحالف الدولي.
وف��ي وق��ت الح��ق قالت قيادة العمليات
�إنها ا�ستعادت ( )45قرية باال�ضافة الى
تحرير ناحية الر�شاد بالكامل وت�سيطر
ع�ل��ى م�ط��ار ال��ر� �ش��اد (ال���ض�ب��اع) �ضمن
ال�صفحة الثانية م��ن المرحلة الثانية
لعمليات تحرير الحويجة.
تحرير حمرين

 بغداد /ا ف ب
�أعلن الجي�ش االميركي� ،أم�س الإثنين ،مقتل ع�س ��كري من
التحالف الدولي الذي تقوده وا�ش ��نطن �ضد تنظيم داع�ش
في العراق عند انفجار عبوة على جانب الطريق .ولم يحدد
بيان الجي�ش الم�ؤلف من فقرتين جن�س ��ية ال�ضحية ،وقال
ان الع�س ��كري "قتل و�أ�ص ��يب ثان بجروح عندما انفجرت
عبوة يدوية ال�ص ��نع بعربتهما في االول من ت�شرين االول
في العراق" .وتابع البيان انه "لن يتم الك�شف عن اال�سماء

�أغلب املعتقلني ادّ عوا �أنهم ط ّباخون
ومن�سقون لدى التنظيم
ّ
 ترجمة /حامد �أحمد
يح ��اول المئ ��ات من الم�ش ��تبه بانتمائهم
لداع� ��ش االختب ��اء بي ��ن �آالف المدنيي ��ن
الهاربي ��ن م ��ن حمل ��ة الجي� ��ش العراقي
الأخيرة لطرد م�س ��لحي داع� ��ش من �آخر
معقل كبير لهم في العراق.
وو�ص ��ل الم�ش ��تبه بهم م�ؤخر ًا الى نقطة
تفتي� ��ش ق ��رب مدين ��ة كرك ��وك يعلوه ��م
الت ��راب بمالب�س ��هم الرث ��ة وه ��م يدّعون
البراءة ويتو�سلون الرحمة.
وبينما يبح ��ث المدني ��ون الهاربون من
العملي ��ات القتالي ��ة ف ��ي الحويج ��ة ع ��ن
م�ل�اذ �آم ��ن ف ��ي كرك ��وك ومناط ��ق �إقليم
كرد�ستان� ،شهد الأ�سبوع الما�ضي للمرة
الأولى قدوم موجة كبيرة من النازحين
يتخللهم عدد كبير من الرجال وال�ش ��باب
الذين هم ب�أعمار حمل ال�سالح.
وا�ستناد ًا الى م�س�ؤولين كرد في كركوك

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

ومالب�س ��ات الح ��ادث ف ��ي انتظار �إب�ل�اغ ذوي" ال�ض ��حية
بقرار من "ال�س ��لطات الوطنية المعنية" .وتقود الواليات
المتحدة تحالف ًا دولي ًا �ضد داع�ش في العراق و�سوريا منذ
�آب  .2014وحتى الآن ،قتل  7جنود �أميركيين في العراق
خالل الحرب �ض ��د تنظيم داع�ش ،بينهم اثنان لقيا حتفهما
في معركة ا�ستعادة ال�سيطرة على مدينة المو�صل �شمالي
البالد .بالإ�ض ��افة �إلى ذلك ،قتل مظلي فرن�سي في المعركة
�ض ��د داع�ش ال�ش ��هر الما�ض ��ي ،بالرغم من �أن الم�س�ؤولين
ل ��م يحددوا ما �إذا كان قد قتل في العراق �أم �س ��وريا� .أعلن

الجي�ش الأمريكي العامل في العراق ،في � 13آب الما�ضي،
ع ��ن مقت ��ل اثنين من جنوده و�إ�ص ��ابة خم�س ��ة ف ��ي عملية
قتالية ب�ش ��مال الع ��راق .وق ��ال الجي�ش في بيان ،ن�ش ��رته
وكالة رويترز �إن "التقارير الأولية ت�ش ��ير �إلى �أن الحادث
لي� ��س نتيجة ا�ش ��تباك م ��ع الع ��دو ،و�إنه ب ��د�أ التحقيق في
مالب�س ��اته" .وللواليات المتحدة مئات الجنود منت�شرين
في عدة مناط ��ق في العراق ،وت�ؤكد بغداد ووا�ش ��نطن �أن
دور ه�ؤالء يقت�صر على تقديم اال�ست�شارة والدعم للقوات
العراقية التي تقاتل تنظيم داع�ش.

مراكز التدقيق يف كركوك تعتقل ع�شرات
الدواع�ش ت�س ّللوا مع النازحني

فان  %90من ه�ؤالء الرجال هم ا�شخا�ص
م�ش ��تبه ب�أنهم من عنا�صر تنظيم داع�ش،
وقد يك ��ون بينهم من ق ��ام بتنفيذ جرائم
قطع الر�ؤو�س ،حيث يخ�ض ��عون لعملية
تحقي ��ق �ص ��ارمة الآن .وبي ��ن الذي ��ن
خ�ضعوا لتحقيق �ضباط الأمن الكرد من
قوات الأ�س ��اي�ش رجل م�ش ��تبه به ا�س ��مه
�ص�ل�اح ح�س ��ن يبلغ م ��ن العم ��ر  32عام ًا
يدع ��ي بانه كان عامل بناء �س ��ابقا ،وقال
له �ض ��ابط �أ�س ��اي�ش برتبة مالزم "هذا ال
يعني لنا �شيئ ًا ،فقط اذكر لنا الحقيقة".
وقال �ض ��ابط� ،آخر وهو يدخن ال�سيكار
"ق ��ل الحقيقة ،قل ب�أنك م ��ن داع�ش وال
تكذب ..بعدها �أخف�ض ح�سن ر�أ�سه و�أق ّر
قائ ًال "لقد كنت �أعمل طباخ ًا لديهم".
ثم �ض ��حك �ض ��ابط التحقي ��ق وهو يقول
�س ��اخر ًا "الع�ش ��رات منه ��م يجيبونن ��ي
خ�ل�ال التحقي ��ق ب�أنه ��م كان ��وا يعمل ��ون
طباخي ��ن فق ��ط ،داع� ��ش لديه ��م الكثي ��ر

نائب رئي�س التحرير

�إل��ى ذل��ك ،تمكنت ال�ق��وات الم�شتركة
م��ن م �ح��ور ح �م��ري��ن� � ،ش��رق تكريت،
م ��ن ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال� �ت�ل�ال ،ال�ت��ي
ك���ان���ت م� ��� �ص ��در ق� �ل ��ق ل �م �ح��اف �ظ��ات
ك� ��رك� ��وك� �� ،ص�ل�اح ال� ��دي� ��ن ،ودي ��ال ��ى
منذ � 3سنوات.
وانطلق المحور الأخير بالتزامن مع
عملية تحرير الحويجة ،حيث التقت

ال �ق��وات ال�ت��ي ب ��د�أت قبل �أ�سبوعين
بتحرير منطقة الزركة ،جنوب تكريت،
م��ع ال�ق�ط�ع��ات ف��ي ن��اح�ي��ة ال��ري��ا���ض،
جنوب الحويجة.
وخ�لال تلك الفترة ح��ررت  73قرية
على جهتي تالل حمرين ،كما ا�ستعادت
ال�سيطرة على مطار الفتحة المعروف
با�سم "المالح".
ويقول م��روان الجبارة ،القيادي في
الح�شد ال�شعبي ف��ي ��ش��رق تكريت،
�إن ق��وات��ه ك��ان��ت تحمي خ��ط ال�صد
م ��ن ال���زرك���ة ال� ��ى ال �ف �ت �ح��ة ،ج �ن��وب
ال� �ح ��وي� �ج ��ة م� �ن ��ذ ت� �ح ��ري ��ر ت �ك��ري��ت
في �آذار .2015
وتمتد تلك الم�سافة على �شريط طوله
نحو  70ك��م ،وتعر�ض ال��ى �أكثر من
 200هجمة في ال�سنيتن الما�ضيتين.
و�أ�ضاف الجبارة في ات�صال هاتفي مع
(المدى) ان "قوات الجي�ش بم�ساندة
ال �ح �� �ش��ود ال �ع �� �ش��ائ��ري��ة وال���ش�ع�ب�ي��ة
�سيطرت على ت�لال حمرين بالكامل،
وت�ق�ت��رب الآن م��ن ال�سيطرة ب�شكل
نهائي على منطقة الفتحة".
و�أ���ش��ار ال �ج �ب��ارة ،ال��ى ان "القوات
ال �ت��ي ح� ��ررت ح �م��ري��ن ال�ت�ح�م��ت مع
ال�ق�ط�ع��ات ف��ي ال�ع�ب��ا��س��ي والمتجهة
ال� � ��ى ن���اح� �ي���ة ال� ��ري� ��ا�� ��ض ج� �ن ��وب
الحويجة".
وف ��ي ��س�ي��اق م�ت���ص��ل� ،أع �ل �ن��ت ق��وات
الح�شد ال�شعبي� ،أم�س الإثنين ،عن
ال �ع �ث��ور ع�ل��ى م�ق�ب��رة ج�م��اع�ي��ة ت�ضم
رف��ات منت�سبين بالجي�ش وال�شرطة
ف���ي ق ��ري ��ة ال � ��ذرب � ��ان ق � ��رب م�ن�ط�ق��ة
الفتحة.
و�أ���ض��اف الح�شد ف��ي ب �ي��ان �صحفي
تلقته (المدى)� ،أن "داع�ش �أقدم على
�إع� ��دام ه� ��ؤالء المنت�سبين ف��ي وقت
�سابق" ،م��ؤك��دا �أن��ه "�سيتم التعرف
على ه��وي��ات ال��رف��ات بعد اال�ستعانة
بالفرق المتخ�ص�صة".

م ��ن الطباخي ��ن ،وعليك ان تت�ص ��ور بان
�أع�ض ��اء التنظيم لي�س لديهم عمل �سوى
الأكل"!
وي�س ��عى الم�س� ��ؤولون الكرد الى تحديد
هوي ��ات الم�ش ��تبه به ��م م ��ن م�س ��لحي
داع� ��ش بي ��ن الرج ��ال القادمي ��ن م ��ع
موجات النازحين ،و�أي تهمة تثبت على
�أحده ��م يتم �إر�س ��اله للمحكم ��ة في حين
ي�س ��مح للآخري ��ن الذين لي� ��س عليهم �أي
تهم ��ة �أو ا�ش ��تباه بالذهاب م ��ع عوائلهم
ال ��ى مع�س ��كرات النازحي ��ن ف ��ي �إقلي ��م
كرد�ستان.
وعند نقطة تفتي�ش الأ�ساي�ش كان �أحذية
الرج ��ال وال�ش ��باب و�أحزمتهم تخلع كما
يخلع �أي �ش ��يء يرتدونه على ر�أ�سهم �إن
كانت قلن�س ��وة �أو قبعة ثم يجبرون على
الجلو� ��س على ركبهم في �ص ��فوف داخل
قاعة كبيرة ور�ؤو�سهم منحنية للأ�سفل.
عواد جيزا� ،ض ��ابط ا�ستخبارات يرتدي
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كمام ��ة على وجه ��ه وكفوف الي ��د ،وقف
�أم ��ام  130رجال و�ص ��لوا م ��ع النازحين
االح ��د عن ��د مق ��ر الأ�س ��اي�ش ف ��ي منطقة
الدب�س خارج كركوك .وقال لهم ال�ضابط
جي ��زا "�أخبرون ��ا من منكم من م�س ��لحي
داع� ��ش ..حت ��ى ل ��و كن ��ت م ��ن م�س ��لحي
داع� ��ش لدقيقة او �س ��اعة او ي ��وم واحد
فلتقف الآن ،و�أود ان �أقول لكم لدينا هنا
قائمة ب�أ�س ��ماء الم�ش ��تبه بهم و�سنتحقق
من ذلك� ،إذا كنتم �ص ��ادقين قد يتم �إطالق
�س ��راح اي منك ��م ،و�إذا ا�ست�س ��لم اح ��د
منك ��م و�أق ��ر بالحقيق ��ة �س ��نكون رحماء
معه ولكن �إذا فعلتم عك�س ذلك ف�س ��نكون
�أ�شداء عليكم" .وفي مقر الدب�س ،وحده
كان هن ��اك يوم االحد الما�ض ��ي �أكثر من
 300رجل و�ش ��اب بعمر حمل ال�س�ل�اح،
ونف� ��س العدد و�ص ��ل ال ��ى المق ��ر يومي
الجمعة وال�سبت ال�سابقين ،وت ّم تحديد
� 60شخ�ص� � ًا من النازحين القادمين يوم

املدير الفني

خالد خ�ضري

االح ��د على �أنه ��م من الم�ش ��تبه بهم ولهم
ارتباط ��ات بتنظي ��م داع� ��ش ث ��م ق ّي ��دت
�أيديهم من الخلف ب�أ�ش ��رطة بال�س ��تيكية
وعزل ��وا عن الآخرين في غرف �ص ��غيرة
وجعلت وجوههم قبالة الحائط.
وقال مدير جهاز ا�س ��تخبارات الأ�ساي�ش
هالو نج ��اة حمزة ،في حديث ل�ص ��حيفة
"نيويورك تايمز"� ،إن م�س ��لحي داع�ش
كانوا ي�ش ��نون هجمات على كركوك عبر
ال�س ��نوات الث�ل�اث الما�ض ��ية منطلقي ��ن
م ��ن الحويج ��ة ،وان عنا�ص ��ر ق ��وات
البي�ش ��مركة الذين كانوا يقعون �أ�س ��رى
بيد داع�ش غالب ًا ما يتعر�ض ��ون للتعذيب
وقطع الر�ؤو�س.
و�أ�ض ��اف الجن ��رال حم ��زة قائ�ل�ا "كن ��ا
نتعر�ض ط ��وال الليل لنيران �أ�س ��لحتهم
هنا والآن يقول ��ون �إنهم كانوا مزارعين
او طباخين فقط".
 عن :نيويورك تايمز
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سياسة

لق��اءات غري معلن��ة بني بغ��داد و�أربيل لرتطي��ب الأجواء
وجتاوز تداعيات اال�ستفتاء

ُيج��ري م�س�ؤول��ون م��ن احلكومة االحتادي��ة لقاءات �سر ّية م��ع نظراء لهم يف حكوم��ة �إقليم كرد�ست��ان متهيداً للبدء بح��وار للخروج من
تداعيات ا�ستفتاء �إقليم كرد�ستان.
ويق��ول م�صدر هذه املعلومات �إن ات�ص��االت قادها بع�ض الو�سطاء املحليني والدوليني يف الأيام القليل��ة املا�ضية �ساهمت يف تخفيف حدة
التوتر وتقريب وجهات النظر بني بغداد و�أربيل ،وهو ما �أف�ضى �إىل اتفاق يق�ضي بال�سعي حلل ّ
كل امل�شاكل واخلالفات عرب احلوار.
 بغداد /حممد �صباح
ويتزامن هذا املوقف مع قرار اتخذته كتل
التغي�ي�ر واجلماعة الإ�س�ل�امية واالحتاد
الوطني الكرد�س ��تاين بع ��ودة نوابها يف
الربمل ��ان االحت ��ادي �إىل بغ ��داد و�إنه ��اء
تعليق ح�ضورهم جل�سات املجل�س.
ويك�ش ��ف النائب عن اجلماعة الإ�سالمية
الكرد�س ��تانية زان ��ا �س ��عيد يف ت�ص ��ريح
لـ(امل ��دى)� ،أن "وف ��د ًا حكومي� � ًا من بغداد
و�ص ��ل �إىل �أربي ��ل و�أج ��رى ،بعي ��د ًا ع ��ن
اال�ض ��واء ،لق ��اءات م ��ع امل�س� ��ؤولني يف
�إقليم كرد�ستان لبحث كيفية اخلروج من
�أزمة اال�ستفتاء وغلق املطارات واحلدود
الربية" .وتبذل ّ
كل من الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة وبريطاني ��ا و�أملانيا وفرن�س ��ا
جه ��ود ًا كبرية لتقريب وجهات النظر بني
احلكوم ��ة االحتادي ��ة و�إقلي ��م كرد�س ��تان
على خلفية �إجراء اال�س ��تفتاء على تقرير
امل�ص�ي�ر تدع ��و يف جممله ��ا �إىل التهدئ ��ة
وعدم الت�صعيد.
وكان �إقليم كرد�س ��تان قد �أجرى ا�ستفتاء
عل ��ى تقرير امل�ص�ي�ر ي ��وم  25م ��ن �أيلول
املا�ض ��ي ،ال ��ذي تطال ��ب بغ ��داد ب�إلغ ��اء
نتائج ��ه قب ��ل الدخ ��ول يف �أية ح ��وارات
مبا�شرة .وحظرت بغداد على �أثره ال�سفر
م ��ن و�إىل مط ��اري �أربي ��ل وال�س ��ليمانية
و�أغلقت احلدود الربية للإقليم.
وي�ض ��يف �س ��عيد �أن "االت�ص ��االت الت ��ي
قام به ��ا بع�ض الو�س ��طاء ب�ي�ن احلكومة
االحتادي ��ة و�إقلي ��م كرد�س ��تان يف االي ��ام
املا�ض ��ية �ساهمت ب�ش ��كل كبري يف تقريب

لقاء
العبادي
مع وفد
كردي..
ار�شيف
وجه ��ات النظر بني الفريقني" ،متمني ًا �أن
"تتوا�ص ��ل هذه احلوارات حلني �إيجاد
حلول للأزمة الراهنة".
ويتابع النائب الكرد�س ��تاين حديثه قائ ًال
�إن "هذه اللقاءات متهد الطريق النطالق

املفاو�ض ��ات بني الطرفني ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
وعلن ��ي بع ��د االتف ��اق عل ��ى كل النق ��اط
اخلالفي ��ة الت ��ي تكم ��ن يف الإج ��راءات
املتخذة من قبل احلكومة والربملان �ض ��د
الإقليم".

و�ص ��وّ ت جمل� ��س الن ��واب ،الأربع ��اء للق ��وات امل�س ��لحة ب�إع ��ادة ن�ش ��ر القوات
املا�ضي ،على �صيغة نهائية لقرار برملاين الأمنية يف املناطق املتنازع عليها.
ت�ض ��من ثالث ع�ش ��رة فقرة تدع ��و لفر�ض وم ��ن املق ��رر �أن يح�ض ��ر الي ��وم الثالثاء
عقوبات اقت�ص ��ادية و�إداري ��ة وفنية على اىل جل�س ��ة الربمل ��ان نواب كت ��ل التغيري
�إقلي ��م كرد�س ��تان ،ويل ��زم القائ ��د الع ��ام واجلماعة الإ�س�ل�امية واالحتاد الوطني

الكرد�س ��تاين .وي�ؤكد النائب زانا �س ��عيد
�أن ه ��ذه الكتل " اتفق ��ت على �إنهاء تعليق
ح�ض ��ورها يف جل�س ��ات الربملان وقررت
العودة �إىل بغداد مرة �أخرى ال�س ��تئناف
م�شاركتها يف اجلل�سات الربملانية".
م ��ن جانبه ��ا ،ت�ؤك ��د كتل ��ة احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين الربملاني ��ة،
وج ��ود عدد من املبادرات الحتواء االزمة
بني احلكومة االحتادية و�إقليم كرد�ستان
ويف مقدمتها املبادرة الفرن�سية.
وت�ؤك ��د كتل ��ة احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�س ��تاين ان "الدخ ��ول يف ه ��ذه
املب ��ادرات يحت ��اج �إىل رف ��ع احل�ص ��ار
املفرو� ��ض من قب ��ل احلكوم ��ة االحتادية
على �إقليم كرد�ستان".
وب�ي�ن ع�ض ��و الكتل ��ة رينا� ��س جان ��و
لـ(امل ��دى) ،ان "دع ��وة املرجعي ��ة الدينية
يف النج ��ف مرح ��ب به ��ا وكذل ��ك املبادرة
التي تق ��دم بها نائب رئي� ��س اجلمهورية
�إياد عالوي" ،م�ش ��ددا على �أن "احلكومة
ملزم ��ة ب�إبداء ح�س ��ن النية قب ��ل الدخول
يف تفا�صيل هذه املبادرات".
وكان نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة �إي ��اد
ع�ل�اوي ،ق ��د ط ��رح ،قب ��ل �أي ��ام ،مب ��ادرة
لتطوي ��ق الأزم ��ة النا�ش ��بة ب�ي�ن بغ ��داد
و�أربي ��ل و�إيج ��اد التفاهم ��ات واحلل ��ول
املنا�سبة.
ويف �س ��ياق مت�صل ،قال املكتب الإعالمي
لنائب رئي�س اجلمهورية �إياد عالوي ،يف
بيان تلقته (املدى)� ،أم�س� ،إنه "ان�سجام ًا
م ��ع اال�س ��تجابة والت�أيي ��د اللذين حظيت
بهم ��ا مبادرة ع�ل�اوي ،من قب ��ل �أمني عام

مق��رب م��ن املرجع ّي��ةّ :
موحد
ممثله��ا دع��ا الك��رد �إىل االلت��زام بع��راق ّ
َّ

جمل�س اال�س��تفتاء ّ
ترحب
يحل نف�س��ه ..والقي��ادة الكردية ِّ
بناء على "مبادرة ال�سي�ستاين"
باحلوار ً

 بغداد /املدى
ّ
حل جمل�س ا�ستفتاء �إقليم كرد�ستان نف�سه
و�ش ّكل جمل�س ًا �سيا�س ��ي ًا للتعامل مع نتائج
اال�س ��تفتاء ال ��ذي �أجراه الإقلي ��م يف الـ25
من ال�شهر املا�ضي .بدورها� ،أعلنت القيادة
ال�سيا�س ��ية يف االقليم ا�س ��تعدادها لإجراء
حوار مبا�ش ��ر مع احلكوم ��ة العراقية بناء
على "مبادرة املرجع ال�سي�ستاين".
وقال ع�ض ��و املجل� ��س خلي ��ل �إبراهيم،يف
م�ؤمتر �ص ��حفي عق ��ده يف �أربيل ،وتابعته
(املدى)� ،إن "كرد�س ��تان قررت ّ
حل جمل�س
اال�س ��تفتاء والعم ��ل عل ��ى ت�ش ��كيل جمل�س
�سيا�س ��ي للتعام ��ل م ��ع نتائج اال�س ��تفتاء"
با�س ��م "القي ��ادة ال�سيا�س ��ية لكرد�س ��تان
الع ��راق" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "القي ��ادة
الكرد�ستانية موحدة".
و�أ�ض ��اف �إبراهي ��م� ،إن "الك ��رد يرحب ��ون
مببادرة ال�سي�س ��تاين وي�ؤك ��دون على لغة
احل ��وار وحم ��ل ر�س ��الة �س�ل�ام للجميع"،
م�ؤك ��دا "لن نك ��ون تهديدا لأحد وال �س ��ببا
بارزاين
لع ��دم ا�س ��تقرار املنطق ��ة ول ��ن نخال ��ف
يرت�أ�س
جمل�س
القوانني والقواعد الدولية".
اال�ستفتاء
وب�ّي�نّ ع�ض ��و جمل� ��س اال�س ��تفتاء" ،نح ��ن
الأخري
نرغ ��ب باحل ��وار م ��ع بغ ��داد وجمي ��ع
الأط ��راف الإقليمي ��ة والدولي ��ة ب�أجن ��دات
مفتوحة وم�س ��تعدون لبحث امل�سائل كافة م ��ع ما ذهبن ��ا �إلي ��ه وه ��و �أن احل ��وار هو
،واال�ستقالل �س ��يبقى من �سرتاتيجيتنا" ،ال�س ��بيل الوحيد حلل الق�ض ��ايا وامل�س ��ائل
م�ؤكد ًا " :نحن جزء من العراق وهو بلدنا العالقة بني بغداد و�أربيل".
حتى هذه اللحظة".
و�أب ��دت القيادة ال�سيا�س ��ية الكرد�س ��تانية
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل� ،أعلن ��ت القي ��ادة ا�ستعدادها ،للمبا�شرة "ب�إجراء مفاو�ضات
ال�سيا�سية لكرد�ستان العراق  ،ا�ستعدادها ج ��ادة م ��ع احلكوم ��ة العراقية ،بن ��اء على
لإج ��راء ح ��وار مبا�ش ��ر م ��ع احلكوم ��ة املبادرة الكرمية للمرجعية".
العراقية بناء على مب ��ادرة املرجع الديني
علي ال�سي�س ��تاين .وقالت القيادة يف بيان
تلق ��ت (املدى) ،ن�س ��خة من ��ه "نحن ممثلي
�أكرثية الأحزاب الكرد�ستانية ،املتمثلة يف
(القی ��ادة ال�سیا�س ��یة لكرد�س ��تان العراق)،
 بغداد /املدى
نعرب عن ترحيبنا لدعوة �س ��ماحة املرجع
الأعل ��ى ال�س ��يد عل ��ي ال�سي�س ��تاين ،ال ��ذي
�أ�ش ��اد الأمني الع ��ام للجامع ��ة العربية �أحمد
طرحها ممثل املرجعية �أحمد ال�ص ��ايف يف
�أب ��و الغي ��ط ،باالنت�ص ��ارات الت ��ي حتققه ��ا
خطبت ��ه يف ي ��وم اجلمعة ال� �ـ 29من ايلول
الق ��وات العراقية عل ��ى تنظيم داع� ��ش ،فيما
املا�ض ��ي" ،مبين ��ة ان "اجلمي ��ع ي�س ��تذكر
ج ��دد موق ��ف اجلامع ��ة الراف�ض لال�س ��تفتاء
يف هذه الأيام انت�ص ��ار املبد�أ على ال�سيف
الكردي.
املتمثل يف ثورة احل�سني بن علي (ع)".
وق ��ال مكتب العبادي يف بيان تلقت (املدى)،
واعتربت القي ��ادة "املب ��ادرة خطوة مهمة
ن�سخة منه ان "رئي�س جمل�س الوزراء حيدر
حلف ��ظ املب ��ادئ م ��ن منطلقه ��ا يف حماي ��ة
العب ��ادي تلق ��ى يوم الأح ��د ،ات�ص ��اال هاتفيا
ال�س ��لم والأم ��ن االجتماع ��ي ونب ��ذ العنف
والتهديد" ،م�ش�ي�رة اىل ان "دعوة املرجع
الأعلى بالعودة اىل احلوار تتطابق متاما

وكان ��ت املرجعية الديني ��ة العليا ،قد �أكدت
يف خطب ��ة اجلمع ��ة املا�ض ��ية� ،ض ��رورة
املحافظ ��ة عل ��ى وح ��دة الع ��راق �أر�ض� � ًا
و�شعب ًا والتزام جميع الأطراف بالد�ستور
العراقي.
وتعليق� � ًا عل ��ى ذل ��ك� ،أك ��د النائب امل�س ��تقل
عب ��د الهادي احلكي ��م� ،أن املرجعية الدينية

العليا ،مل تطرح مبادرة للحوار بني بغداد
و�أربي ��ل النف�ص ��ال �إقلي ��م كرد�س ��تان ،ب ��ل
�شددت على "�ضرورة املحافظة على وحدة
العراق �أر�ضا و�شعب ًا".
وقال النائب املقرب من املرجعية ،يف بيان
تلق ��ت (امل ��دى) ،ن�س ��خة من ��ه ان "القي ��ادة
ال�سيا�س ��ية لكرد�س ��تان الع ��راق �أعلن ��ت

�أبو الغيط يهاتف العبادي :نرف�ض ا�ستفتاء كرد�ستان
من الأمني الع ��ام للجامعة العربية �أحمد �أبو
الغي ��ط" .و�أ�ش ��اد �أب ��و الغيط خ�ل�ال البيان،
بـ"االنت�ص ��ارات العراقي ��ة عل ��ى ع�ص ��ابات
داع� ��ش االرهابي ��ة وحتري ��ر االرا�ض ��ي
العراقية" ،م�ؤكدا "اهتمام اجلامعة العربية
الكب�ي�ر باالو�ض ��اع يف الع ��راق واحل ��رب
عل ��ى داع� ��ش واحلفاظ عل ��ى وح ��دة البلد"،
وج ��دد ابو الغيط "موق ��ف اجلامعة العربية
الراف� ��ض لال�س ��تفتاء يف �إقلي ��م كرد�س ��تان
ومت�سكها بوحدة العراق".

م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د العب ��ادي "اننا لن ن�س ��مح
للخالفات ان ت�ؤثر على حربنا �ضد ع�صابات
داع� ��ش االرهابي ��ة" ،الفت ��ا اىل ان "قواتن ��ا
البطلة حتقق انت�ص ��ارات كب�ي�رة هذه االيام
وحترر االرا�ضي".
وتاب ��ع ان "م ��ا قمنا به م ��ع �إقليم كرد�س ��تان
ه ��و �إجراءات د�س ��تورية وقانونية لل�س ��لطة
االحتادي ��ة م ��ن اج ��ل احلف ��اظ عل ��ى وح ��دة
العراق" ،مو�ضح ًا "اننا ال نريد منها معاقبة
مواطنينا يف الإقليم".

ا�س ��تعدادها للح ��وار بن ��ا ًء عل ��ى املب ��ادرة
الكرمية للمرجعية ،ومما يلفت النظر حق ًا
�أن املرجعي ��ة العليا مل تطرح مبادرة خالف ًا
ملا زعم ��وا ،ومل ترد يف بيانها �أ�ص�ل�ا كلمة
ح ��وار يف خطبة اجلمعة ،بل دعت الإخوة
امل�س�ؤولني يف الإقليم �إىل الرجوع للم�سار
الد�س ��توري يف حل الق�ضايا اخلالفية بني
احلكومة االحتادية وحكومة الإقليم".
و�أ�ض ��اف كم ��ا "دع ��ت املرجعي ��ة العلي ��ا
جمي ��ع الأط ��راف �إىل االلتزام بالد�س ��تور
العراق ��ي ن�ص ��ا وروحا واالحت ��كام يف ما
يقع من املنازعات بني احلكومة االحتادية
وحكوم ��ة االقلي ��م مم ��ا ي�ستع�ص ��ي عل ��ى
احل ��ل بالط ��رق ال�سيا�س ��ية �إىل املحكم ��ة
االحتادية".
ودع ��ا النائ ��ب احلكي ��م "القادة الك ��رد �إىل
االلت ��زام بتوجيه ��ات املرجعي ��ة العليا كما
وردت ،ففيه ��ا م�ص ��لحة العراقي�ي�ن جميعا
وخا�صة املواطنني الكرد".
وعلى امل�ستوى الدويل ،دعت رئا�سة �إقليم
كرد�ستان ،الواليات املتحدة الأمريكية اىل
الرتاجع ع ��ن قرار عدم االع�ت�راف بنتائج
ا�ستفتاء الإقليم.
وقال املتحدث با�س ��م رئا�سة الإقليم �أوميد
�ص ��باح ،يف بي ��ان تلق ��ت (املدى) ،ن�س ��خة
من ��ه" ،ن ��ود ان نبلغ اجلميع مدى ا�س ��تياء
وامتعا�ض �ش ��عب كرد�ستان من بيان وزير
اخلارجي ��ة االمريك ��ي ريك� ��س تيلر�س ��ون
ح ��ول ا�س ��تفتاء ا�س ��تقالل كرد�س ��تان رغم
الدع ��م امل�س ��تمر والت�أيي ��د الدائ ��م له ��ذا
ال�ش ��عب اىل الواليات املتح ��دة االمريكية
وبالأخ�ص يف احلرب �ض ��د داع�ش وحرب
�إ�سقاط نظام �صدام".
و�أ�ض ��اف �ص ��باح "كان عل ��ى الوالي ��ات
املتحدة الأمريكي ��ة �أن تقدر وحترتم قرار
و�إرادة �شعب كرد�ستان باال�ستقالل ،حيث
بلغت ن�س ��بة املطالبني بها من هذا ال�ش ��عب
اك�ث�ر م ��ن  %92يف ا�س ��تفتاء حر و�ش ��فاف
و�سلمي".
و�أو�ض ��ح املتح ��دث با�س ��م رئا�س ��ة �إقلي ��م
كرد�س ��تان ،ان "اال�س ��تفتاء من ��ح فر�ص ��ة
ل�ش ��عب كرد�س ��تان ملمار�س ��ة ح ��ق تقري ��ر
امل�ص�ي�ر كم ��ا مت �إق ��راره يف ميث ��اق الأمم
املتحدة ،واتفاقيتني دوليتني �أعقبتا ميثاق
الأمم املتحدة".
ولف ��ت البي ��ان اىل "�أننا نتمن ��ى ان تراجع
الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة موقفها وان
ت�ؤي ��د املطال ��ب ال�ش ��رعية ل�ش ��عب �إقلي ��م
كرد�س ��تان و�أن ت�ش ��ارك يف املباحث ��ات
ال�سلمية بني �أربيل وبغداد".

جامعة ال ��دول العربية ،خاطب (عالوي)
رئا�س ��ة القم ��ة العربية لب ��ذل اجلهود يف
التهدئة وامل�ساعدة لإيجاد احللول لالزمة
الراهنة ل�ض ��مان �س�ل�امة العراق و�شعبه
و�شعوب املنطقة".
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف الوطني ��ة
ح�سن �شويرد لـ(املدى) ،ان "البدء بتنفيذ
ه ��ذه املبادرة متوق ��ف ومرهون مبوافقة
احلكوم ��ة عل ��ى املب ��ادرة التي ت�س ��لمتها
الأحد" ،م�ضيفا �أن رئي�س �إقليم كرد�ستان
وجميع الكتل ال�سيا�سية رحبوا بها".
يف ه ��ذه الأثن ��اء� ،أعل ��ن النائ ��ب ع ��ن
التحال ��ف الوطن ��ي ه�ل�ال ال�س ��هالين يف
بي ��ان تابعته (امل ��دى) �أن جمل�س النواب
ب�ص ��دد ا�ست�ض ��افـة رئي� ��س اجلمهوريـ ��ة
ف� ��ؤاد مع�ص ��وم خ�ل�ال اجلل�س ��ات املقبلة
كحـ ��ل و�س ��ط للخ�ل�اف ح ��ول �إقالت ��ه من
عدمـه ��ا على خلفي ��ة �أزمة ا�س ��تفتاء �إقليم
كرد�ستان.
ويع ّلق مقرر جمل�س النواب عماد يوحنا
عل ��ى ا�ست�ض ��افة رئي� ��س اجلمهوري ��ة
بالق ��ول �إن "طلب اال�ست�ض ��افة املقدم من
بع� ��ض الن ��واب غري م�س ��توف لل�ش ��روط
والإج ��راءات ال�ش ��كلية والقانوني ��ة"،
مبين ��ا �أنه "يحت ��اج �إىل تواقيع لأكرث من
خم�سني نائبا".
وي�س ��تبعد يوحنا يف ت�ص ��ريح لـ(املدى)،
ا�ست�ضافة رئي�س اجلمهورية يف جل�سات
اال�س ��بوع اجلاري ،معلال ذلك بان "هيئة
رئا�س ��ة الربملان مل جتتم ��ع لتدار�س طلب
اال�ست�ض ��افة والت�أك ��د م ��ن الإج ��راءات
القانونية لال�ست�ضافة".

ق ّوة عراق ّية �إيران ّية
ِّ
تنفذ مناورات
ع�سكريّة قرب �إقليم
كرد�ستان
 بغداد/املدى
با�ش ��رت قوات �إيرانية وعراقية� ،أم� ��س الإثنني ،مناورات
ع�س ��كرية يف الع ��راق على بعد  250مرت ًا م ��ن حدود �إقليم
كرد�س ��تان مب�ش ��اركة دروع وم�ش ��اة ،وفق ما �أفاد م�س�ؤول
كردي لوكالة فران�س بر�س.
وق ��ال �ش ��اخوان �أبو بك ��ر ،مدير كمارك معرب با�ش ��ماخ يف
مدينة ال�س ��ليمانية ،ان "القوات االيرانية والعراقية بد�أت
عند ال�س ��اعة � 11:00صباح ًا مناورات على بعد  250مرتا
من حدود �إقليم كرد�ستان".
بدوره ،قال م�س� ��ؤول كردي لرويرتز �إن �إيران ن�شرت يوم
�أم�س �أكرث من ع�ش ��ر دبابات ت�ساندها وحدات مدفعية على
احلدود مع كرد�ستان العراق.
ويعتقد �أن اخلطوة ت�أتي رد ًا على ا�ستفتاء اال�ستقالل الذي
�أجراه كرد العراق الأ�سبوع املا�ضي.
وقال امل�س�ؤول من �أربيل عا�صمة كرد�ستان العراق" ،ميكن
ر�ؤية الدبابات من اجلانب الكردي".
ونقل التلفزيون الإيراين يوم ال�سبت عن متحدث ع�سكري
قول ��ه �إن �إي ��ران والع ��راق "اتفق ��ا عل ��ى �إج ��راءات لت�أمني
احل ��دود وا�س ��تقبال ق ��وات عراقي ��ة �س ��تتمركز يف مواقع
حدودية".
ويف �س ��ياق �آخ ��ر� ،أك ��د رئي�س ��ا �أركان اجلي� ��ش االي ��راين
والرتك ��ي عل ��ى وح ��دة الع ��راق ورف� ��ض ا�س ��تفتاء �إقلي ��م
كرد�ستان.
وقال رئي�س هيئة االركان العامة للقوات امل�سلحة االيرانية
الل ��واء حمم ��د باق ��ري خ�ل�ال م�ؤمتر �ص ��حفي م ��ع نظريه
الرتك ��ي خلو�ص ��ي �آكار ،ان "الق ��وات امل�س ��لحة االيراني ��ة
والرتكي ��ة �س ��يقيمان تعاون� � ًا وا�س ��ع ًا يف جم ��ال التدريب
واملناورات وتبادل اخلربات".
و�أ�شار اللواء حممد باقري اىل �أن اجلانبني بحثا التهديدات
امل�شرتكة وم�س�ألة ا�ستفتاء كرد�ستان العراق والت�أكيد على
�صون وحدة العراق وعدم قبول "اال�ستفتاء".
و�أ�ض ��اف "بحثن ��ا االنت�ص ��ارات الت ��ي حققه ��ا اجلي�ش ��ان
ال�س ��وري والعراقي عل ��ى الإرهابيني وحترير �أرا�ض ��يهم،
معرب ًا عن �أمله يف �إر�ساء االمن التام يف هذين البلدين".
و�أع ��رب رئي� ��س هيئ ��ة الأركان العام ��ة للق ��وات امل�س ��لحة
االيراني ��ة عن �أمله يف تعزيز العالقات بني طهران وتركيا،
ع�ب�ر زي ��ارة الرئي� ��س الرتك ��ي رجب طي ��ب �أردوغ ��ان اىل
�إي ��ران؛ م�ص ��رح ًا لقد "بحثن ��ا حماربة الإره ��اب واتخذنا
قرارات منا�سبة يف هذا ال�ش�أن".
بدوره ،ق ��ال رئي�س هيئة �أركان اجلي� ��ش الرتكي ان تركيا
و�إي ��ران لديهما عالق ��ات تاريخية و�أخوية قدمي ��ة ،م�ؤكد ًا
بالقول "�س ��يكون لدينا تعاون انطالقا من هذه امل�شرتكات
ونظر ًا لالو�ضاع احل�سا�سة يف املنطقة".
و�أ�ض ��اف �آكار" ،باال�ض ��افة اىل العالق ��ات ال�سيا�س ��ية
واالقت�ص ��ادية ن�س ��عى لتعزيز العالقات الع�س ��كرية �أي�ض ��ا
ال�س ��يما يف جم ��ال حمارب ��ة الإره ��اب وتعزي ��ز االمن على
احلدود".
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محليات
مجرد كالم
 عدوية الهاليل

لعنة اخلوف
قب ��ل �أعوام م�ض ��ت  ،قال ��ت يل  :ملاذا اليعلو االن�س ��ان هن ��ا �إال على
حبل امل�شنقة ؟..قلت لها  :هذا زمان التوج�س واملوت يف الطرقات
احلزين ��ة  ،وال ��دم يف االر�ص ��فة ...قال ��ت يل  :ومل ��اذا اليعلو ر�أ�س
االن�س ��ان الآن �إال عل ��ى مناب ��ر ادع ��اء الوطني ��ة ..قلت له ��ا  :جهود
الآخري ��ن ك�أبنائهم  ،حتمل مالحمهم لتف�ض ��ح االدعياء منهم ...بعد
�س ��نوات :قالت يل  :احلكم الدميقراطي اليالئم الب�شر لكماله  ،ولو
كان يوجد �ش ��عب م�ؤلف من الآلهة فقط  ،لأختار هذا احلكم ...قلت
لها  :من الأف�ض ��ل لنا �أن نكون متناق�ض�ي�ن على �أن نكون متع�صبني
�أو منقادين ...بعدها  ،بدا عليها الأ�سى وهي تقول  :البد �أن تتذكر
ال�ش ��عوب جميعا �إنها ت�س ��تطيع امت�ل�اك احلرية لكنها الت�س ��تطيع
بعثه ��ا ..قل ��ت له ��ا  :لق ��د و�ض ��ع املجتم ��ع يف ر�أ�س كل منا �ش ��رطيا
وعلمنا �أن نتج�س�س على �أنف�سنا ..و�صار انتهاك القوانني وخرقها
ه ��و ال�س ��بيل اىل التح ��رر ومعرفة �أنف�س ��نا  ..قال ��ت يل بحرقة :مل
يعد هناك �ش ��يء غري قانوين نظر ًا اىل �إن ��ه مل يعد هناك �أي قانون
..خ�شينا �أن يقودنا حوارنا العبثي هذا اىل االختالف وقد �صممنا
على ال�سري �سوية  ،فاخرتنا ال�صمت!...
�أت�س ��اءل ..هل تراها ثقافة اخل ��وف املزروعة فينا هي التي متنعنا
من مواجهة الآخر ب�أخطائه ابتدا ًء من الأهل ثم االقرباء واجلريان
واملدر�سني يف املدر�سة ور�ؤ�ساء العمل والزمالء فيه ؟�أمل نحتاج اىل
�أن يعلمن ��ا �أهلنا كيف نحرتم ذواتن ��ا وندافع عنها باملنطق واحلق
ث ��م بالقانون ..لقد اعتدنا �أن ن ��رى �أهلنا يف الغالب يقبلون بالظلم
ويبحثون للظ ��امل عن �أعذار �أو يبتعدون عنه يف �أح�س ��ن الأحوال
متكئ�ي�ن على �أمث ��ال وتقاليد تهدر لنا حقوقنا وتخفي �ض ��عفهم من
�أمثال ( ابعد عن ال�شر وغنيله) ..والأمر الآخر الذي �أعتقد بوجوده
هو جهلنا حلقوقنا التي ي�ضمنها لنا القانون �...ألهذا ال�سبب نف�ضل
ال�ص ��مت على املواجهة وحماولة �إقن ��اع املقابل �..أال ميكن �أن يفكر
املقابل �أي�ض ��ا بنف�س الأم ��ر وهكذا ميكننا �أن جند طريقا م�ش�ت�ركا
لن�سري فيه وخطاب ًا و�سطي ًا لنقتفي �آثاره...
يق ��ول وليم �شك�س ��بري "ان اخلوف من الكارثة غالبا مايكون �أ�ش ��د
�إيالما من العلم بوقوعها " ونحن قد علمنا مبا �س ��يحدث ومنا فينا
خوف يتطاول مع الأمل ..هل ميكن ت�صور ذلك ..كان يف داخل كل
منا �أمل ب�س ��قوط لعن ��ة الظلم عنا ومل يقل عن ��ه اخلوف من دخول
غري ��ب اىل �أر�ض ��نا ...اىل ذواتن ��ا ..ع�ش ��نا تل ��ك املعادل ��ة الغريبة
وت�صورنا اننا انت�ص ��رنا عليها حني قاومنا اخلوف وتوا�صلنا مع
احلياة  ،لكن مايحدث وما�س ��يحدث على الدوام اننا �سنظل نواجه
اخلوف ب�أ�شكال متعددة ...فبعد اخلوف من القتل والفقر وانتحار
الأح�ل�ام � ،ص ��ار علين ��ا �أن نخ�ش ��ى م ��ن فق ��دان الوطن لأع�ض ��ائه ،
ع�ضوا  ،ع�ضوا �..ص ��رنا نخ�شى �أن يتحول اىل �أ�شالء ..وامل�صيبة
اننا �س ��نعجز عن �إقن ��اع االخرين بلملمة ا�ش�ل�ائه ونفخ احلياة يف
روحه�..س ��نعجز  ..و�سنختار ال�صمت �أي�ضا ...اللن�سري �سوية كما
قررت وزميلتي �س ��ابقا  ،ب ��ل لنتجنب تنفيذ حكم الإعدام لبع�ض ��نا
البع�ض ..ب�أيدينا !!
يقول وليم �شك�سبري "ان اخلوف
من الكارثة غالبا مايكون �أ�شد
�إيالما من العلم بوقوعها " ونحن
قد علمنا مبا �سيحدث ومنا فينا
خوف يتطاول مع الأمل
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تقلي��داً لتجرب��ة اطلقته��ا �شاب��ة كندي��ة

���ش��ب��ان ع���راق���ي���ون ي�����ش��ارك��ون ال�������وزراء م��ك��ات��ب��ه��م

 عبط��ان �أول وزي��ر عراق��ي يتقا�س��م من�صب��ه م��ع نا�ش��ط ل��ـ � 7أي��ام

ً
تحديا
�أطلق �شبان عراقيون
للوزراء وال�سيا�سيين بم�شاركتهم
ولو ليوم واحد ،لي�صبحوا
م�س�ؤولين وممار�سين في �إ�صدار
القرار ال�سيا�سي .التجربة
االولى كانت ل�شابة كندية حين
فتحت الباب �أمام �شباب العالم
لإدارة المنا�صب الرفيعة في
بالدهم لمدة وجيزة ،وتمنت
الفتاة براني �أن تكون رئي�س
ً
بدال
وزراء كندا ليوم واحد
من ج�ستن ترودو الذي �أعلن
الموافقة على �أن ت�شاركه من�صبه
عبر ر�سائل متبادلة في موقع
التوا�صل االجتماعي تويتر.

رئي�س
وزراء كندا
يوافق على
التحدي

 بغداد /عامر م�ؤيد
تل ��ك املب ��ادرة �ألهم ��ت �ش ��بابًا عراقيني لكي
يح ��ذو حذوه ��ا يف بل ��د قطع ��ت احل ��روب
�أو�ص ��اله ،وللمفاج�أة كان هناك ا�س ��تجابة
فعلية من بع�ض ال�سيا�سيني .و�أنت�شرت يف
اال�سبوع املا�ضي ظاهرة حتدي امل�س�ؤولني
م ��ن قب ��ل بع� ��ض ال�ش ��باب مل�ش ��اركتهم يف
املن�صب ملدة �أ�سبوع.
وكتب ال�ش ��اب �أمنار خالد على �صفحته يف
الفي�س ��بوك �إن فتاة كندية تتمنى �أن ت�صبح
رئي�س الوزراء يوم ًا ما يف بلدها و تتحدى
رئي�س الوزراء الكن ��دي احلايل ،ب�أن يقبل
م�ش ��اركتها مكتب ��ه ،و ه ��و ب ��دوره ي ��رد
عليه ��ا بقب ��ول التحدي ويجيبه ��ا لقد قبلت

وزير ال�شباب يقبل حتدي م�شاركة املن�صب مع النا�شط امنار خالد
كنت حتلمني ميكنك فعل ذلك ،من التجربة �أو ًال".
عراق ��ي يقب ��ل حت ��دي �أح ��د ال�ش ��باب يف
التحدي� ،إذا ِ
�س ��وف �أكون �س ��عيد ًا يف ا�ست�ضافتك قريب ًا وب�ي�ن �إن "م ��ا ح�ص ��ل من ك�ث�رة التحديات ت�س ��لميه املكت ��ب وهذا غري �ص ��حيح قطعا،
ج ��د ًا يف مكتب ��ك امل�س ��تقبلي .ون�ش ��ر خالد ه ��و �أمر طبيعي و�إيجابي ج ��د ًا لكن ه�ؤالء واجلميع يعرف �أي م�س� ��ؤول قبل التحدي
على �ص ��فحته اخلا�صة يف الفي�سبوك�" ،أنا هم �أنف�س ��هم كانوا وما زالوا �سبب ًا لتكوين و تبع ��ه الآخ ��رون مقلدين� ،أ�ؤم ��ن بقدرات
بدوري �أحتدى ال�سيد عبد احل�سني عبطان �صورة العراق بالطريقة غري املقبولة التي ال�شباب لكن �أخ�شى ا�ستغاللهم ،لذا جمددا
وزير ال�شباب و الريا�ضة لي�شاركني مكتبه ترونه ��ا اليوم ،ال �أري ��د �أن �أدعم حزب ًا على كان يجب �أن نعطي م�ساحة ونرى التجربة
مل ��دة ا�س ��بوع ،لأن واح ��د ًا من �أه ��دايف �أن ح�س ��اب �آخر وال �شخ�ص� � ًا على ح�ساب �آخر كيف ت�س ��ري" .وزير املوارد املائية ح�س ��ن
�أ�ص ��بح وزير ًا لل�ش ��باب والريا�ضة يوما " .وال �أنتمي لهم� ،أكرث الأهداف التي حتققت احلناب ��ي هو الآخ ��ر قبل حتدي ًا من �ش ��اب
وبعد �أقل من �ساعتني تلقى جواب ًا بالقبول م ��ن املب ��ادرة هي عملي ��ة بح ��ث الكثري من يدعى حم�سن.
م ��ن قب ��ل الوزير عبط ��ان ،وحي ��ال موافقة �أق ��راين ع ��ن ال ��ذات واحللم وك�س ��ر حاجز وكتب اجلنابي "بعث يل �أحد الأ�ش ��خا�ص
عبط ��ان �أطل ��ق �آخ ��رون حتدي ��ات أ�خ ��رى .ال�صمت ،ولكن احللم لي�س كل �شيء ،احللم ه ��ذا املن�ش ��ور وفي ��ه يع�ب�ر �أح ��د ال�ش ��باب
ويقول خالد يف حديثه لـ "املدى" " ،ال �أو ّد يحت ��اج اىل جهد و �إدراك و وعي و جتربة عن رغبت ��ه يف �أن ي�ص ��بح وزي ��را للموارد
�أن �أكون �س ��بب ًا ال�س ��تغالل ال�ش ��باب من �أي و خربات و تدريب و ممار�سة".
املائية ويرغب بزيارة مكتبه امل�س ��تقبلي".
�ش ��خ�ص �أو جهة كانت لذلك كنت �أمتنى �أن وتابع خالد بالقول" :الحظت �أحد النواب و�أ�ضاف اجلنابي "�أرحب به وبكل ال�شباب
يكون لدينا �ص�ب�ر و �إيث ��ار و ودعم و تعلم ق ��د كتب عل ��ى �ص ��فحته ب�أنه �أول م�س� ��ؤول الطموح�ي�ن .بامكان ��ه �أن ي�أت ��ي لريى كيف

ّ
حت��دد جهت��ي ا�س��تجواب و�إقال��ة القائممق��ام
املحكم��ة االحتادي��ة
 بغداد /املدى
ب�إقليم رقم ( )21ل�سنة .2008
ب�إقلي ��م رق ��م ( )21ل�س ��نة  2008ن�ص ��ت
وقال املكتب الإعالمي للمحكمة االحتادية عل ��ى (كل �أمر في ��ه �إعف ��اء �أو �إقالة ورد يف
�أك ��دت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا� ،أم� ��س يف بيان اطلعت "املدى" على ن�س ��خة منه ،ه ��ذا القان ��ون ي�س ��بقه جل�س ��ة ا�س ��تجواب
االثن�ي�ن� ،إن ا�س ��تجواب القائممقام يكون �إن "املحكم ��ة عق ��دت جل�س ��تها ونظرت يف لل�ش ��خ�ص املعن ��ي) ،ومل حتدد ه ��ذه املادة
م ��ن م�س� ��ؤولية جمل� ��س املحافظ ��ة ،فيم ��ا دع ��وى رفعه ��ا حماف ��ظ كرب�ل�اء� /إ�ض ��افة جهة اال�س ��تجواب ،و�أن امل ��ادة ( /8ثالث ًا/
�أ�شارت �إىل �أن �إقالته �أو �إعفاءه من من�صبه لوظيفته للطعن بقرار ا�ستجواب قائممقام  1و  )2م ��ن القان ��ون ذاته بين ��ت �إن اجلهة
تك ��ون م ��ن اخت�ص ��ا�ص املجل� ��س املحل ��ي ق�ضاء عني التمر من قبل جمل�س املحافظة" .املخت�صة بانتخاب القائممقام و�إقالته هي
للق�ض ��اء ،مبينة �أن ذلك ي�أت ��ي وفق ًا لأحكام وتابع البيان �إن "املحكمة وجدت �إن املادة املجل�س املحلي للق�ضاء لكنها هي الآخرى
قانون جمال� ��س املحافظات غ�ي�ر املنتظمة ( )51من قان ��ون املحافظات غري املنتظمة مل حتدد اجلهة املخت�صة با�ستجوابه".

 االدارة المحلي��ة تع��د بق��رب �إنج��از  6مدار���س عل��ى الط��راز االيطال��ي
 كري��م ينتق��د المركز :بغ��داد تخلت ع��ن النازحين من ق�ض��اء الحويجة

�أعلن��ت االدارة املحلية يف حمافظة كركوك� ،أم�س االثنني ،توجه �أكثـر من � 350ألف طالب وطالبة اىل مدار�سهم
بعد بدء اليوم الأول من العام الدرا�سي اجلديد ،يف حني �أكدت �إن املحافظة �ست�شهد افتتاح �ست مدار�س جديدة
وفق طراز عمراين حديث جداً والذي نفذته �شركة هيلر الأيطالية.
و�شه��دت مرا�سيم افتت��اح العام الدرا�سي اجلديد ،ح�ضور جنم الدين ك��رمي حمافظ كركوك ،ووزير الرتبية يف
حكومة اقليم كرد�ستان ب�شتوان �صادق ،يف مدر�سة( جوار جر�أ) يف كركوك .
 كركوك /مروان العاين
وقال ك ��رمي يف كلمة له" ،اننا
نهن ��ئ طلبتن ��ا الأع ��زاء يف
عم ��وم املحافظ ��ة مبنا�س ��بة
بدء العام الدرا�س ��ي اجلديد،
متمن�ي�ن لهم النج ��اح وخدمة
حمافظتهم العزيزة" ،م�شري ًا
اىل �أن "كرك ��وك مل تك ��ن
برمي�ل�ا للب ��ارود ب ��ل كان ��ت
منوذجا للتعاي�ش ال�سلمي".
و�أك ��د ك ��رمي �إن "ق ��وات
البي�ش ��مركة هي� ��أت البيئ ��ة
املنا�س ��بة لأ�س ��تمرار احلي ��اة
الأمن ��ة يف كرك ��وك وقدم ��ت
ت�ض ��حيات كب�ي�رة م ��ن �أج ��ل
ينعم الكركوكي ��ون بحياتهم
اليومي ��ة عرب حماي ��ة كركوك
ودحر خمططات الأرهابيني"،
مثمن� � ًا بالوق ��ت نف�س ��ه دور
ق ��وات ال�ش ��رطة والأ�س ��اي�ش
يف حماية كركوك .
و�أ�ش ��ار كرمي اىل �أن "كركوك
�ست�ش ��هد افتتاح �ست مدار�س
جدي ��دة وفق ط ��راز عمراين
حدي ��ث ج ��د ًا وال ��ذي نفذت ��ه
�ش ��ركة هيلر الأيطالية وهذه
املدار� ��س ال يوج ��د له ��ا مثيل
يف عموم العراق ".
وتابع " بعد عملية اال�ستفتاء،
والت ��ي ج ��رت ب�ش ��كل جي ��د

مدين ��ة الت�آخ ��ي والتعاي� ��ش
كم ��ا كان ��ت" .و�أ�ش ��ار اىل �أن
"االب ��واب مفتوح ��ة للحوار
لبح ��ث �أي مو�ض ��وع" ،الفت� � ًا

اىل �أن "م�ص�ي�ر كرك ��وك
�أو ر�س ��م ح ��دود كرد�س ��تان
اليقررها اال�ستفتاء".
وث ّم ��ن حماف ��ظ كرك ��وك دور

الأجه ��زة الأمني ��ة يف حماية
مرا�س ��يم عا�ش ��وراء ،قائال �إن
"دور املواطن واداء القوات
االمني ��ة �أثم ��رت ع ��ن جن ��اح

حمافظ كركوك يدق ناقو�س العام الدرا�سي اجلديد

اخلط ��ة االمني ��ة وه ��و دلي ��ل
�آخ ��ر عل ��ى ا�س ��تقرار و�أم ��ن
كركوك" .
وانتقد ب�ش ��دة اداء احلكومة
االحتادي ��ة ووزارة الهج ��رة
ب�ش� ��أن متطلب ��ات �إغاث ��ة
النازحني مع انطالق عمليات
حتري ��ر احلويج ��ة ،قائ�ل�ا:
"مل تق ��م اجلهات املخت�ص ��ة،
ببن ��اء خميم جدي ��د للنازحني
رغ ��م حاج ��ة كرك ��وك للدع ��م
خا�ص ��ة يف بن ��اء خميم جديد
للنازحني مع انطالق عمليات
حترير احلويجة".
وت�س ��اءل بالق ��ول "�أي ��ن
الأ�ص ��وات الت ��ي تتحدث عن
كرك ��وك �أمام تخل ��ي اجلهات
املخت�ص ��ة ع ��ن م�س� ��ؤولياتها
الإن�س ��انية يف ا�س ��تقبال
و�إغاث ��ة و�إي ��واء النازح�ي�ن
بينما قامت قوات البي�شمركة
ومازالت يف �إ�ستقبال الآالف
م ��ن النازح�ي�ن القادم�ي�ن
اىل كرك ��وك م ��ن احلويج ��ة
ونواحيها".
و�أك ��د "انن ��ا نب ��ارك انط�ل�اق
العملي ��ات وكلنا �أمل ب�س ��رعة
التحري ��ر و�ض ��مان �س ��رعة
عودة النازحني اىل مناطقهم
جنوبي كركوك وغربيها" .

و�أو�ضح �إن "قرار املحكمة �أفاد ب�أن جمل�س
املحافظة له حق �إعفاء �أ�ص ��حاب املنا�ص ��ب
العليا يف املحافظة من منا�ص ��بهم مبوجب
�أح ��كام املادة ( /7تا�س ��ع ًا )2 /من القانون
نف�سه ومنهم املدراء العامون".
وب�ي�ن �إن "القائممق ��ام وف ��ق م ��ا ذهب ��ت
�إلي ��ه املحكم ��ة يت ��م تعيين ��ه بدرج ��ة مدير
ع ��ام ا�س ��تناد ًا �إىل امل ��ادة ( )39م ��ن قانون
املحافظات غ�ي�ر املنتظمة باقليم رقم ()21

المختصر

كركوك� :أكرث من � 300ألف طالب وطالبة يبد�أون العام الدرا�سي اجلديد

و�س ��ل�س ،و�أه ��ايل كرك ��وك
كان ��وا �أح ��رار ًا بت�ص ��ويتهم،
واثبت ��وا �إنه ��م متعاي�ش ��ون
ومتحاب ��ون و�إن كركوك هي

�أدي ��ر ال ��وزارة" .و�أ�ش ��ار اجلنابي اىل �أن
"�شباب العراق هم قادة امل�ستقبل وب�إمكان
الطموح�ي�ن منه ��م حتقي ��ق �إجن ��ازات
ك�ب�رى" .وتق ��ول ال�ش ��ابة دني ��ا الظاه ��ر
املهند�س ��ة يف وزارة الإعم ��ار واال�س ��كان،
"بع�ض املتحدين كان هدفهم بالفعل تقدمي
الإ�ض ��افة لكن �آخرين فقط من اجل ال�شهرة
يف موقع التوا�صل االجتماعي"
وت�ض ��يف الظاه ��ر �إن "م ��ن �أهدافه ��ا يف
حتدي وزي ��رة االعم ��ار واال�س ��كان تقوية
عم ��ل ال ��وزارة �أك�ث�ر وامل�س ��اهمة يف بناء
البل ��د بطريق ��ة �أ�س ��رع و خا�ص ��ة املناط ��ق
املحررة ،و�إعداد الت�ص ��اميم �ضمن مفاهيم
الأبنية امل�ستدامة و تقليل ا�ستهالك الطاقة
واالبني ��ة الكف ��وءة كم ��ا ه ��و �س ��ائد عاملي ًا
يف حتقي ��ق �أه ��داف التنمية امل�س ��تدامة".
وتابع ��ت الظاهر "ن�ؤم ��ن ب�أهمية تطوير و
ت�أهي ��ل الكادر الهند�س ��ي و غري الهند�س ��ي
�أك�ث�ر لعم ��ل م�س ��تقبلي متط ��ور و �أو�س ��ع،
وحيث نحن كمهند�س�ي�ن ال نق ��ل �أهمية يف
عملنا عن غرينا بل ال ميكن �أن يعمل غرينا
م ��ن دون عملن ��ا" .لك ��ن ال�ش ��ابة املهند�س ��ة
دنيا الظاه ��ر مل َ
تتلق الظاهر �أي �إجابة من
وزيرة الإعمار.
وجت ��اوزت �أمني ��ات بع�ض ال�ش ��باب احللم
بالو�ص ��ول اىل املنا�ص ��ب ال�سيا�س ��ية
واالداري ��ة يف الدول ��ة فبع� ��ض منهم متنى
�أن يك ��ون مقدم� � ًا للربام ��ج التلفزيوني ��ة
ال�ش ��هرية ،و�آخ ��رون طلب ��وا �أن يكون ��وا
مطربني �أو العبني لكرة القدم.
و�أعل ��ن مقدم الربنامج ال�س ��اخر "الب�ش�ي�ر
�ش ��و"� ،أحمد الب�ش�ي�ر موافقته على حتدّي
�شاب طلب تقدمي برناجمه ،كما وافق مقدم
الربامج الريا�ضية حيدر زكي على ال�سماح
للمخ ��رج حممد هيج ��ل بتق ��دمي حلقة و�أن
يكون زكي �ضيفه.

ل�س ��نة  ،2008وبالتايل ملجل� ��س املحافظة
ا�س ��تجوابه" .وزاد �إن "جمل� ��س املحافظة
يق ��وم باحال ��ة القائممق ��ام يف ح ��ال ع ��دم
القناع ��ة ب�أجوبت ��ه عل ��ى املجل� ��س املحلي
للق�ضاء الذي بدوره يتخذ القرار املنا�سب
ب�ش� ��أن �إقالت ��ه �أو �إعفائ ��ه من من�ص ��به� ،أو
خ�ل�اف ل ��ك ،وبالنتيجة ق ��ررت املحكمة رد
دعوى املدعي لعدم وجود �س ��ند د�ستوري
لها".

 393رحلة يف مطار النجف
خالل � 10أيام

�أك ��د رئي�س جمل�س ادارة مطار النجف فائد ال�ش ��مري� ،أم�س االثنني،
�إن مط ��ار النج ��ف الأ�ش ��رف الدويل ا�س ��تقبل ع�ب�ر بوابت ��ه �أكرث من
( )394رحل ��ة قادمة ومثلها مغا ِدرة خالل زيارة الع�ش ��رة الأوىل من
حمرم احلرام.
وقال ال�ش ��مري يف ت�صريح �صحايف ،ا�ستقبلنا خالل الع�شرة الأوىل
من حمرم احلرام �أكرث من ( )394رحلة قادمة ومثلها مغادِرة حاملة
عل ��ى متنه ��ا ( )54352م�س ��افر ًا قادم� � ًا و ( )39294م�س ��افر ًا مغادر ًا
ح�سب �آخر اح�صائية �صادرة من العمليات الأر�ضية".
و�أ�ضاف �إن "مطار النجف الدويل على �أمت اال�ستعداد ال�ستقبال كافة
الرحالت ملختلف بلدان العامل بعد تو�سعة املطار بحلته اجلديدة".

الداخلية توافق على  161طلب ًا
لتغيري لقب
�أعلنت وزارة الداخلية� ،أم�س االثنني ،موافقة وزيرها قا�سم االعرجي
على  161طلب ًا لتغيري و�إ�ضافة �ألقاب ونقل نفو�س وتغيري �أ�سماء.
وق ��ال بي ��ان للمكتب االعالمي لوزي ��ر الداخلي ��ة �إن "االعرجي وافق
عل ��ى  161طلب� � ًا مت تقدميه ��ا م ��ن املواطن�ي�ن �أم ��ام �أنظ ��ار �س ��يادته
والتي ا�ش ��تملت على طلبات بتغيري و�إ�ض ��افة الألقاب ونقل النفو�س
وتغيري اال�سماء ممن انطبقت عليهم ال�شروط وال�ضوابط القانونية
املطلوبة".
ودعا املكتب املواطنني الذين مت قبول طلباتهم مراجعة مكتب �شكاوى
املواطنني يف وزارة الداخلية من �أجل �إكمال املعامالت اخلا�صة بهم
ون�شر املكتب قائمة باال�سماء التي مت املوافقة على طلباتها".

�إيران متنع النفط االبي�ض
عن ال�سليمانية
ك�ش ��ف ع�ض ��و جلنة النف ��ط والغ ��از مبجل� ��س حمافظة ال�س ��ليمانية
هو�ش ��يار �إ�س ��ماعيل� ،إن �إيران منعت �ص ��هاريج النف ��ط الأبي�ض من
الدخول للمحافظة بعد اال�ستفتاء.
وق ��ال �إ�س ��ماعيل يف ت�ص ��ريح �ص ��حايف� ،إن "�إي ��ران �أوقف ��ت مرور
�ص ��هاريج النف ��ط �إىل كرد�س ��تان وه ��ذا م ��ا زاد من م�ش ��كلة النفط"،
م�ؤكد ًا �أن "اال�ستفتاء زاد من حجم م�شكلة املواطنني مع مادة النفط
الأبي� ��ض وارتف ��اع �أ�س ��عارها ب�ش ��كل ملحوظ خ�ل�ال الأي ��ام القليلة
املا�ضية".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "حمافظة ال�س ��ليمانية حتتاج �إىل  45مليون لرت من
م ��ادة النف ��ط الأبي� ��ض لتوزيعه على املواطن�ي�ن" ،الفت� � ًا �إىل �أن "ما
موجود الآن يف املدينة وما يباع للمواطنني ال يوفر احلاجة ل�سكان
املدينة مع وجود �أعداد كبرية من النازحني".

العدد ( )4031ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -الثالثاء ( )3ت�شرين الأول 2017
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(�إعــالن للمــرة الأوىل)
مناق�صة رقم (ت )2017 / 6 /
قلع وحتميل ونقل وتفريغ وتر�صيد من مقلع الدهي�سية اىل معمل �سمنت النجف الأ�شرف
بكمية ( )%1 ± 30.000طن
تعل��ن الش��ركة العامة للس��منت العراقية  /معاونية ش��ؤون معامل
الس��منت اجلنوبية  /إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن إعالن
املناقصة أعاله فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة احلضور الى مقر
معاونية ش��ؤون معامل السمنت اجلنوبية  /قسم التجارية الكائن في
محافظ��ة النجف األش��رف قضاء الكوفة لغرض احلصول نس��خة من
الش��روط الفنية والقانونية لقاء مبلغ قدره ( )150.000مائة وخمسون
أل��ف دين��ار مبوجب صك مصدق ص��ادر من مصرف حكوم��ي غير قابلة
لل��رد .وتق��دمي عطاءاتهم ف��ي غالفني احدهما جت��اري (الس��عر) واآلخر
(فني) متضمنا ً التأمينات االولية البالغة ( )855.000ثمامنائة وخمس��ة
وخمسون ألف دينار فقط مبوجب صك مصدق صادر من مصرف حكومي
او خطاب ضمان قابل للتجديد صادر من احد املصارف التالية( :الرشيد،
الزراعي التعاوني ،العقاري ،التجاري العراقي ،االستثمار العراقي ،األهلي
العراقي ،الرافدين ،اخلليج التجاري ،املنصور لالس��تثمار ،التنمية الدولي
لالستثمار والتمويل ،العراقي للتجارة ،الصناعي ،بغداد ،الشرق األوسط
العراق��ي لالس��تثمار ،االئتمان العراقي ،بابل ،س��ومر التج��اري ،املوصل
للتنمية واالس��تثمار ،آش��ور الدولي لالس��تثمار ،عبر الع��راق  ،االقليم
التجاري لالس��تثمار والتمويل ،اربيل ،الهدى  ،مصرف النهرين  ،اإلسالم
 ،إي�لاف اإلس�لامي  ،العراقي اإلس�لامي لالس��تثمار والتنمية ،الوطني
اإلس�لامي ،كوردستان الدولي لالس��تثمار والتنمية ،التعاون اإلسالمي

لالس��تثمار  ،البالد اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،جيهان لالستثمار
والتمويل اإلس�لامي ،العالم اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،العربية
املتحدة اإلسالمي لالستثمار والتمويل ،نور العراق اإلسالمي لالستثمار
والتمويل ،زين العراق اإلس�لامي لالستثمار والتمويل ،الدولي اإلسالمي،
الندى اإلسالمي لالس��تثمار والتمويل  ،القرطاس اإلسالمي لالستثمار
والتموي��ل  ،القاب��ض اإلس�لامي للتمويل واالس��تثمار  ،الثق��ة الدولي
اإلسالمي ،الراجح اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل  ،اجلنوب اإلسالمي
لالس��تثمار والتمويل) ويقدم خطاب الضمان بكتاب رس��مي صادر من
املص��رف يتضمن معلومات اخلط��اب ومن خالل فروعه��ا في احملافظات
(بغداد ،بابل ،كربالء ،النجف ،الديوانية ،واسط ،ميسان ،ذي قار ،السماوة،
البص��رة) حص��راً .علما ً إن آخ��ر موعد لتقدمي العطاءات س��يكون خالل
الدوام الرس��مي ليوم (األح��د) املصادف ( )2017/10/22الس��اعة الثانية
عش��ر ظهراً ،وسوف يتم عقد مؤمتر في معمل سمنت النجف االشرف
يوم (االحد) املصادف ( )2017/10/15يتم فيه اإلجابة على االستفسارات
الفنية والتجارية وأية استفس��ارات أخرى م��ن مقدمي العطاءات على
ان يك��ون تق��دمي العطاءات في مقر معاونية ش��ؤون معامل الس��منت
اجلنوبية /قسم التجارية حصراً ،ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور
االعالن ،وللرد واالستفسار يكون من خالل موقعنا على شبكة االنترنت
وهو – )www.southern-cement.com( :مع التقدير.

 املناقصة ممولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). الكلفة التخمينية االجمالية )85.500.000( :خمس��ة وثمانون مليونوخمسمائة ألف دينار فقط.
 نفاذية العطاء ثالثة أشهر.املستمسكات املطلوبة:
 -1هوية احتاد ناقلني نافذة.
 -2هوي��ة غرف��ة التج��ارة او احت��اد رج��ال االعم��ال العراقي�ين (الهوية
البالستيكية) نافذة.
 -3كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -4تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول.
مالحظة:
 -1يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة.
 -2يهمل اي حتفظ ان وجد.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -4يكون التقدمي للمناقصة بالدينار العراقي حصراً.
 -5تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 -6في حالة كون يوم الغلق عطلة رس��مية فيكون استالم العروض في
اليوم الذي يليه.

وزارة التجارة
ق�سم العقود العامة

رقم املناق�صة MOT / RICE / 5 / 2017 /
رقم التبويب  33 :املوازنة اجلارية
تاريخ الإعالن2017 / 10 / 3 :

�إعـــالن

تق��وم منظم��ة االغاث��ة والتنمي��ة الدولية
وه��ي منظم��ة غي��ر ربحي��ة تعم��ل خلدمة
املنكوبني في العالم بطرح عطاء جتهيز مواد
كهربائية الى مكت��ب بغداد .فعلى الراغبني
االش��تراك باملناقص��ة االتصال عل��ى الرقم
( )07702507256تس��ليم العطاء 2017/10/2
غلق العطاء .2017/10/9

MINISITRY OF TRADE
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT
ADVERTISEMENT

اعـــــالن

يس��ر قس��م العقود العامة في وزارة التجارة دعوة الشركات املؤهلة من ذات اخلبرة واالختصاص
ف��ي مجال جتهي��ز الرز ولديه��ا اعمال مماثلة م��ع الع��راق ودول العالم للمش��اركة في مناقصة
لتجهي��ز مادة الرز بكميــــــــة ( )30000الف طن (ثالث��ون ألف طن )  %±5كحد أدنى من مادة
الرز من كافة املناش��ئ وحس��ب املواصفات املعتمدة لــدى الش��ركة العامـــة لتجارة احلبوب
والكمية النهائية ستكون حسب خيار املشـتري وان يكون الدفـع بطريقــة (اعتماد مسـتندي
) مع مالحظـة ماياتي -:
 عل��ى مقدم��ي العطاءات املؤهلني والراغب�ين في احلصول على معلومات اضافية االستفس��ارعب��ر البري��د االلكترون��ي لوزارة التج��ارة /مكتب الوزير /قس��م العق��ود العامة عل��ى العنوانني
التالي�ين (  ) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iqخالل فترة االعالن من تاريخ
( )2017/10/16-3الساعة  8:00صباحا ً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة  2:00ظهرا بتوقيت
العراق /بغداد
 س��يتم انعق��اد مؤمت��ر خ��اص لالجابة على استفس��ارات املش��اركني ف��ي املناقص��ة بتاريخ( ( )2017/10/10مبكتب الوزير  /قس��م العقود العامة في مقر الوزارة الكائن في بغداد  /املنصور
 /قرب بناية معرض بغداد الدولي  /قاطع مبنى مكتب الوزير)
 متطلبات التأهيل املطلوبة -:تق��دمي تأمينات أولي��ة مبوجب خطاب ضمان  Bid Bondأو صك مصدق او س��فتجة (على أن يرد
الصك او السفتجة طي كتاب رسمي من الشركة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء ويذكر فيه
إن الصك او السفتجة هو تأمينات أولية تخص املناقصة) لصالح الشركة العامة لتجارة احلبوب
صادرة من أي مصرف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنس��بة 1%من مبلغ
العط��اء ويتم ذكر اس��م و رقم املناقصة في التأمينات املقدمة عل��ى أن تكون التأمينات األولية
نافـذة ملدة ( )35يـوم ابتدأ" من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات
يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :
أوال  :بالنسبة للشركات العراقية /
 يقدم العطاء موقع ومختوم (النسخة األصلية) . إرفاق وصل شراء املناقصة ( النسخة األصلية ). ذكر العنوان الكامل للش��ركة ( رقم الهاتف  ,البريد االلكتروني  ,النقاط الدالة لس��كن املديراملفوض للش��ركة ) الغراض املراس�لات ضم��ن املواعيد احملددة في ش��روط املناقصة على أن يتم
إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله .
 هوية األحوال املدنية . كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب . بطاقة سكن . هوية غرفة التجارة للتجار نافذة . تقدمي واحدة او اكثر من الش��هادات االتية ( ش��هادة تأسيس الش��ركة /عقد تأسيس /النظامالداخلي للشركة  /مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.
 احلس��ابات اخلتامية الرابحة للش��ركة مصدقة من قبل محاس��ب قانوني و مختومة من قبلنقابة احملاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخيرتني .
 االعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين )خالل الــ ( )10-5سنوات السابقةمعززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية
 ثانيا ً  :بالنسبة للشركات العربية واألجنبية : -يقدم العطاء موقع ومختوم ( النسخة األصلية) .
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 إرفاق وصل شراء املناقصة ( النسخة األصلية ). ذكر العنوان الكامل للش��ركة ( رقم الهاتف  ,البريد االلكتروني  ,النقاط الدالة لس��كن املديراملفوض للش��ركة ) الغراض املراس�لات ضم��ن املواعيد احملددة في ش��روط املناقصة على أن يتم
إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله .
 تقدمي واحدة او اكثر من االش��هادات االتية (ش��هادة تأس��يس الش��ركة مصدقة من القنصلالعراق��ي او م��ن يقوم مقامه في بلد التأس��يس مع نس��خة مترجمة باللغة العربية لش��هادة
تأس��يس الش��ركات من مكتب اوجهة معتم��دة ومختصة /عقد تأس��يس /النظ��ام الداخلي
للشركة /مصدقة قانونـــــــــا ً )
 احلسابات اخلتامية الرابحة للشركة للسنتني األخيرتني مصدقة من قبل محاسب قانوني . االعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الــ ( )10-5سنوات السابقةمعززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية
 ثالثا ً  :شروط عامة يجب أن يقدم ممثل الشركة تخويل رسمي باملراجعة ( موقع ومختوم بختم الشركة )بالنسبةللش��ركات العراقية  ،و مصدق رس��ميا من قبل الس��فارة العراقية في بلد الش��ركة بالنس��بة
ملمثلي الشركات األجنبية.
 تقدم الش��ركة ما يثبت بان لديها تعامل باس��تيراد وتصدير الرز وتكون مس��تمرة بنش��اطهاالتخصصي للسنتني األخيرتني.
تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن . بامكان الش��ركات الراغبة بش��راء ش��روط املناقصة(الوثيقة القياس��ية ) وتقدمي طلب حتريريالى العنوان احملدد في ش��روط املناقصة بعد دفع مبلغ (  ) 500,000دينار " خمس��مائة الف دينار
غير قابلة للرد .
 يت��م تس��ليم العط��اءات الى العنوان االت��ي ( مكتب الوزير  /قس��م العقود العام��ة في مقرال��وزارة الكائ��ن في بغداد  /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدولي  /قاطع مبنى مكتب الوزير)
ف��ي موعد اقصاه (( الس��اعة  10:00صباح��ا" بتوقيت العراق  /بغداد من ي��وم الثالثاء املصادف
 2017/10/17وتك��ون العـــروض ناف��ذة للـــرد لغاية ))2017/10/23وفي حالة تقدمي مدة نفاذية
اقل سيتم استبعاد العطاء
 يقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم وضعه في صندوقالعطاءات في مقر الوزاة  /قس��م العقود العامة  ,وان العطاءات املتاخرة س��وف ترفض  ,وسيتم
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي (مكتب
الوزير  /قسم العقود العامة في مقر الوزارة الكائن في بغداد  /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد
الدولي) ليوم الثالثاء املصادف  2017/10/17الساعة  10:00صباحا بتوقيت بغداد /العراق
 ان الوزارة غير ملزمة باوطأ العطاءات . اذا ص��ادف ي��وم غلق املناقصة عطلة رس��مية في الع��راق  ،فيعتبر اليوم التال��ي موعدا لغلقاملناقصة .
 على مقدم العطاء مليء القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية ويقدم ورقيا" ومختوم باخلتماحلي للش��ركة مقدمة العطاء و في حال عدم التزامه مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بالقس��م
الرابع منها فأنه سيتم استبعاده
 -املوقع االلكتروني  www.iraqitic.com :و www.mot.gov.iq

مدير ق�سم العقود العامة
يف وزارة التجارة

provided that the company should notify the contracting party change in it's address
within 7 days of the date of change.
- Submitting one or more of the following documents : incorporation certificate
legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in
addition with a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or
specialized & adopted section / foundation contract / the company's internal system
, legally certified
- final financial statement for the last two years certified by an
auditor
- . Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5- 10) years as a similar
trade dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
- list of the same trade dealing such as bill of lading , L/C …etc
supported by confirmation of the concerned contracting
parties .
General conditions :
- representative of a company should present officially certified authorization for
their representation( signed and stamped by the company's stamp) and regarding the
representative of foreign companies , it should be officially certified authorization
by Iraqi embassy in the country of the company .
- the bidders has to submit a proof of its previous dealing with export & import rice
and is continuing its specialized activity for the last two years.
- the winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs .
- Companies who are willing in purchasing tender's conditions (The Standard Bids),
-bidders who are willing to participate in this tender , they have to visit the General
Contracts Department in the head quarter of Ministry Of Trade/ located in Baghdad,
Al-Mansour – near Baghdad International Fair, and submit an official letter to obtain
this tender's conditions against nonrefundable amount of 500 000 Iraqi diners.
- -The bids to be delivered to the following address (General Contracts, Department
at the Ministry Of Trade / Minister's Office section in Al-Mansor City nearby Baghdad
International Fair ) at the specified date (10:00 am BLT ON 17/ 10/ 2017 ).and offers
valid to reply up to 23/ 10/ 2017Any bid with shorter validity shall be disregarded
Bidder to submit full detailed offer in a closed envelope sealed with the stamp of the
company's’name, and marked with the tender no.& name. These offers must be put in
the tenders box in the head quarter of MOT/ General Contracts Department
Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of bidders or
their official representatives who are willing to attend this process at the following
address (General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister's Office
section in Al-Mansor City nearby Baghdad International Fair ) at the specified date
(10:00 AM ON 17 /10 /2017 ).
Note :
- Any offers received without one of the above mentioned terms and conditions will
be neglected, ministry of trade is un obliged to accept the lower prices.
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq,
then the closing date will be on the next day
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be submitted
in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company . in case the
bidder un fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above , he will be
disregarded.
Website : WWW.IRAQITIC.COM & WWW.MOT.GOV.IQ

Acting for Manager Of General Contracts Department
Ministry Of Trade

TENDER NO :- MOT /RICE/5/2017
CLASSIFICATION NO. :33 CURRENT BUDGET
DATE: 3 / 10 / 2017
Iraqi Ministry Of Trade( MOT ), General Contracts, Department, is pleased to invite
the qualified and experienced companies who have experience in supplying rice and
have similar trading deals With Iraq and Countries of World to participate in a tender
for purchasing the quantity of (30,000) mt ±5% in minimum of rice from all origins
according to the specifications adopted by Grain Board Of Iraq , and the final quantity
will be specified by the buyer . .Payment will be effected by LC.
The following should be noted :
-The qualified companies who want to obtain additional information should contact
& (General Contracts, Department) via it's official e-mails ( high_mot@yahoo.com
g.contracts@mot.gov.iq ) during the official working days of Tender period from
( 3 - 16 / 10 / 2 017 ) between 08:00 am/BLT -14 :00 pm /BLT
A conference will be held on 10 /10 /2017 in (General Contracts Department at
Ministry of Trade / Minister's Office section in Almansour City – nearby Baghdad
International Fair ) to answer the inquiries of the participants in the tender
-The requisite qualification requirements:
• Offers must be accompanied by a bid bond or a certified check or bill of exchange
provided that check or bill of exchange should be submitted attached to an official
letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention
)that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the said tender
issued through any Iraqi bank (inside Baghdad) depended by central bank of Iraq that
mention the name & number of the above tender at the rate of 1% of the bid's value
issued by the bidder only in favor of Grain Board Of Iraq. Bid bond must be valid for
(35 days) starting from offers validities' expiry date.
Document Required From Iraqi Companies
- offer should be signed & stamped (original copy).
- purchase bill of tender (original copy) .
– - mention the full details of the company address (phone no . e-mail address
indicative points of the home address for the company's commissioner( The Standard
Bids) director provided that the company should notify the contracting party of any
change in it's address within 7 days of the date of change.
- Id .
- Habitation Card .
- A letter of no objection from the state authority of taxes.
- Valid Trade Chamber ID ..
- Submitting one or more of the following documents :Incorporation Certificate/
Foundation Contract / The Company's Internal System, Certified Recently By
Companies Recorder Directorate In Ministry Of Trade .
- Final financial statement for the last two years authenticated by an auditor and
certified by the Iraqi accountants and auditors union.
- List of the same trade dealing such as bill of lading , L/C …etc supported by
confirmation of the concerned contracting parties .
Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5- 10) years as a similar trade
dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties
Document Required From Arabic And Foreign Companies
- Offer should be signed & stamped ( original copy ) .
- Purchase bill of tender (original copy) .
– - Mention the full details of the company address (phone no . – e-mail address
) indicative points of the home address for the company's commissioner director
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تنظيم رحالت �إىل كوكب املريخ بحلول عام 2024
�أ�صب��ح ب�إم��كان النا�س العادي�ين ال�سفر �إىل كوكب املري��خ يف وقت مبكر من ع��ام  2024بهدف بناء م�ستعم��رة على الكوكب
الأحمر ،كما �صرح بذلك امللياردير ورائد الأعمال ال�شهري �إيلون ما�سك.
وتت�ضم��ن خط��ة �شركته ال�صاروخي��ة "�سباي�س �إك�س"  SpaceXلإر�س��ال �سفينتي �شحن على الأق��ل� ،إىل كوكب املريخ عام
 ،2022لت�أ�سي�س �أنظمة الطاقة والتعدين و�أ�سا�سيات احلياة ،متهيداً لرحالت جوية م�ستقبلية .وك�شف عن ابتكار مركبة
ف�ضائية ميكن �أن ت�سري ب�سرعة ت�صل اىل  27الف كيلومرت يف ال�ساعة.

 ترجمة � /أحمد الزبيدي
وقال ��ت ال�ش ��ركة �س ��با�س اك� ��س� ،إنه ��ا
�س ��تكون ق ��ادرة عل ��ى اقامة قاع ��دة على
�س ��طح املريخ وتطري بعثتي �ش ��حن اىل
املري ��خ يف ع ��ام  2022م ��ن �ش� ��أنهما �أن
تكون ��ا قادرت�ي�ن على العث ��ور على املياه
ودعم البنية التحتية للحياة هناك.
و�س ��وف يغ ��ادر �أول امل�س ��افرين م ��ن
الب�ش ��ر يف عام  ،2024حيث �سيكونون
قادرين على �إن�شاء حمطة تعمل بالطاقة
ال�شم�س ��ية والت ��ي م ��ن �ش� ��أنها �أن تنت ��ج
الوق ��ود الداف ��ع لإعادته ��ا �إىل الأر� ��ض.
والأهم من ذلك �أن تلك ال�صواريخ ميكن
�إعادة ا�ستخدامها للبعثات الأخرى.
وعلى الرغم من �أن اجلاذبية املنخف�ض ��ة
للمريخ ل ��ن تتطلب ال�ص ��واريخ الالزمة
لإطالقها يف املدار� ،إال �أن ايلون ما�س ��ك،
قال �إن املركبة الف�ض ��ائية �س ��وف ت�سافر
كاف
�إىل كوك ��ب الأر� ��ض دون وق ��ود ٍ
للعودة ،لذا ف�إن توليف الوقود من ثاين
�أك�س ��يد الكرب ��ون يف الغ�ل�اف اجل ��وي
واملي ��اه م ��ن اجللي ��د �س ��يكون حا�س ��م ًا
للعودة.
وم ��ع م ��رور الوق ��ت� ،س ��تتطور مدين ��ة
الف�ضاء لكي تكون �صاحلة لل�سكنى ،مما
�سيجعلها "مكان ًا لطيف ًا حق ًا".
وك�ش ��ف ايلون ما�س ��ك النقاب عن خطط
ملركبة ف�ض ��ائية "" جديدة قال �إنها ميكن
�أن حتمل � 100شخ�ص على متنها .
وق ��ال �إن موعد االطالق ملهمات ال�ش ��حن
االوىل �س ��يكون يف ع ��ام " 2022و�إن
�ش ��ركة �سبي�س اك�س� ،س ��تبد�أ العمل على
ال�صواريخ فى العام املقبل .و�أ�ضاف �أن
�س ��با�س اك�س ميكن �أي�ض� � ًا �أن ت�س ��تخدم
(�ص ��اروخ ال�ص ��قر الكب�ي�ر) لل�س ��فر م ��ن
مدين ��ة اىل �أخ ��رى ف ��ى جمي ��ع انح ��اء
العامل ،حيث ت�ستغرق الرحالت العابرة
للقارات �أقل من ن�صف �ساعة.
وق ��ال ايلون ما�س ��ك �أي�ض� � ًا� ،إن �س ��بي�س
اك� ��س تخطط لبن ��اء قاعدة هب ��وط على
�س ��طح القم ��ر" .نح ��ن يف ع ��ام ،2017
يج ��ب �أن تك ��ون لدينا قاع ��دة يف القمر.
وقد قال ايلون ما�س ��ك �س ��ابق ًا� ،أن مدينة

على �س ��طح املريخ ي�سكنها مليون ن�سمة
يجب �أن تكون قابلة للتحقيق يف غ�ضون
 50عام ًا ،و�أن الب�شر بحاجة للعي�ش على
كواكب �أخرى ل�ضمان بقاء نوعهم .
وق ��ال �إن �س ��بي�س اك� ��س �س ��وف تك ��ون
ق ��ادرة عل ��ى دف ��ع ثم ��ن ال�ص ��واريخ
اجلديدة ،لأن املركبة ال�صاروخية �سوف
تك ��ون متع ��ددة الأغرا�ض ،وق ��ادرة على
ا�س ��تكمال البعثات الأخ ��رى مثل تركيب
الأقمار ال�صناعية يف املدار ،وا�ستبدال
�أ�سطول ال�شركة احلايل.
وقال روبرت زوبرين م�ؤ�س ���س ورئي�س
جمعية املريخ غري الربحية التي ت�شجع

على �إقامة م�ستوطنات ب�شرية يف املريخ،
�إن ه ��ذا مماثل الن ��زال نورماندي خالل
احلرب العاملية الثانية ،وعلى ما�س ��ك �أن
يفكر يف ار�سال ع�ش ��رة ا�شخا�ص لإقامة
قاع ��دة زراعية ثم � 20آخرين ،وهلم جرا
لبن ��اء ق ��درات تتي ��ح انت ��اج ف ��والذ ويف
النهاية اقامة من�ش�آت مثل املدار�س.
وي�س ��تطيع رواد الف�ض ��اء عل ��ى م�ت�ن
املحطة� ،أن يجروا �أبحاث ًا علمية واعما ًال
ا�ستك�شافية بينها ت�شغيل عربات جوالة
تهب ��ط عل ��ى املري ��خ وحتدي ��د املواق ��ع
املنا�سبة لهبوط مركبات �أكرب.
وقال ما�س ��ك يف امل�ؤمتر العاملي للمالحة

الف�ض ��ائية املنعق ��د يف مدين ��ة اديالي ��د
اال�سرتالية� ،إن �شركته قد حددت و�سيلة
لدف ��ع ثم ��ن امل�ش ��روع ،وق ��ال �إن املفتاح
ه ��و ا�س ��تعمال جيم ��ع منتج ��ات �ش ��ركة
�س ��بي�س �إك� ��س الأخ ��رى كم�ص ��در لقطع
الغي ��ار للمركب ��ة اجلديدة ،و�أ�ض ��اف �أنه
�س ��وف يجري ا�س ��تعمال املركبة BFR
ال�ستكمال جميع املهمات بد ًال من ت�شغيل
عدد م ��ن املركبات الف�ض ��ائية ال�ص ��غرية
لتو�ص ��يل الأقم ��ار ال�ص ��ناعية �إىل املدار
وتزويد املحطة الف�ضائية الدولية.
وقد عملت �ش ��ركة �س ��بي�س �إك�س ب�ش ��كل
مت�س ��ارع عل ��ى ت�ص ��اميم املركب ��ات

العلـم
جديد ِ

الف�ض ��ائية القابل ��ة لإع ��ادة اال�س ��تعمال،
و�أنه ��ت  16هبوط ًا ناجح� � ًا على التوايل
ل�ص ��اروخها امل�س� � ّمى "فالك ��ون  ،"9و�أن
هذا الأمر هو مفتاح ال�س ��ماح للت�ص ��ميم
الطم ��وح ب� ��أن يك ��ون اقت�ص ��ادي ًا ،وق ��ال
ما�س ��ك� ،إن تكلفة الوقود منخف�ضة ويف
ح ��ال متكنه ��ا م ��ن جع ��ل املركب ��ة قابل ��ة
لإعادة اال�س ��تعمال بالكام ��ل ف�إن تكاليف
الرحالت �س ��وف تنخف�ض ب�ش ��كل كبري،
و�أ�ض ��اف �أن ال�شركة قد بد�أت بالفعل يف
بن ��اء هذا النظ ��ام ،و�أن عملي ��ة بناء �أول
مركبة �سوف تبد�أ العام املقبل.
عن التلغراف

 ترجمة  /حامد �أحمد

الذكاء اال�صطناعي يبتكر "�صحافة الروبوت"
�س ��اهمت الروبوت ��ات من ��ذ ظهوره ��ا
يف الق�ض ��اء عل ��ى بع� ��ض الوظائف يف
امل�ص ��انع واملعام ��ل ،وبف�ض ��ل تقني ��ات
ال ��ذكاء اال�ص ��طناعي� ،أ�ص ��بحت ه ��ذه
الأجهزة �أكرث ذكا ًء وقدر ًة على تعوي�ض
الإن�سان يف العديد من املهمات .وظهرت
روبوتات قادرة على الطهي وتو�ص ��يل
البيتزا وحتى عزف مقاطع مو�س ��يقية،
فهل �س�ن�رى روبوتات مُيكنها تعوي�ض
ال�ص ��حافيني؟ الإجاب ��ة ب ��د�أت تل ��وح
يف الأف ��ق ،حي ��ث ظه ��ر يف ال�س ��نوات
الأخرية م�صطلح "�صحافة الروبوت"
 Robot – journalismويعني
ا�س ��تخدام �أنظمة الذكاء اال�ص ��طناعي
يف عملي ��ة كتاب ��ة ق�ص ���ص �إخبارية من
دون �أي تدخ ��ل ب�ش ��ري .وق ��د جن ��ح

بالفع ��ل باحثون من جامعة طوكيو يف
ابتكار رج ��ل �آيل يحت ��وي على كامريا
مدجم ��ة وجمموعة م ��ن اخلوارزميات
الذكي ��ة التي تتي ��ح له اكت�ش ��اف البيئة
املحيطة ب ��ه ،وحتديد الأ�ش ��ياء املثرية
لالنتب ��اه وكتاب ��ة تقري ��ر �إخب ��اري �إن
الحظ �أن الأمر ي�ستدعي ذلك.
�آخ ��ر االبت ��كارات يف جمال "�ص ��حافة
الروب ��وت" ك�ش ��فت عنه ��ا �ص ��حيفة
"وا�شنطن بو�س ��ت" والتي �أكدت �أنها
ت�س ��تعني منذ ال�س ��نة املا�ضية بروبوت
يدع ��ى "هليوغ ��راف" وهو عب ��ارة عن
نظام ذكي يقوم بكتابة تقارير ق�ص�ي�رة
خا�ص ��ة مبدون ��ة ال�ص ��حيفة ب�ش ��كل
�أوتوماتيكي .وقد مت ا�ستخدام النظام
للمرة الأوىل يف دورة الألعاب الأوملبية

(اجلاكيت) الذكي!

التي �أقيمت يف مدينة ريو دي جانريو،
وكانت مهمة الروبوت تتمثل يف توفري
بع� ��ض املعلومات مثل نتائج امليداليات
للم�س ��اعدات الرقمي ��ة مث ��ل م�س ��اعد
"�أليك�سا" التابع ل�شركة �أمازون .وقد
متكن روبوت "الهليوغراف" بعد �سنة
م ��ن ا�س ��تخدامه بن�ش ��ر � 850ص ��ورة،
و�س ��اعد ال�ص ��حافيني يف تغطية بع�ض
الأخبار املتعلقة بالكونغر�س الأمريكي
و�ألع ��اب كرة القدم ،عرب توفري النتائج
�أو ًال ب�أول.
وي ��رى العاملون يف جمال ال�ص ��حافة،
�أن الهدف من ا�س ��تخدام �أنظمة ذكية ال
يعني اال�س ��تغتاء ع ��ن العاملني يف هذا
املجال ،ب ��ل �سي�س ��هم يف تطوير العمل
ال�صحايف وتي�سريه.

برجمة �أجهزة كومبيوتر لتتمكن من حماورة الإن�سان و�إيجاد حلول مل�شكالته
اعتادت اجهزة الكومبيوت ��ر التفوق على
الإن�س ��ان يف حال ا�س ��تذكار عدد كبري من
احلقائ ��ق ،وكذلك التفوق على الب�ش ��ر يف
�ألع ��اب فكري ��ة تتطل ��ب �س�ت�راتيجية مثل
ال�ش ��طرجن ،م ��ع ذل ��ك فق ��د يكون له ��ا اليد
الطوىل �أي�ض� � ًا يف جمال املجادلة وايجاد
حلول ملع�ض�ل�ات يواجهها الإن�س ��ان وذلك
ب�إدخ ��ال كم هائل من املعلومات التحليلية
واملع�ض�ل�ات اجلدلي ��ة حت ��ى الت ��ي حتمل
يف طياته ��ا امل�ش ��اعر النف�س ��ية لتتمك ��ن
م ��ن الدخ ��ول يف جمادل ��ة م ��ع م�س ��تخدم
الكومبيوتر وم�ساعدته يف اتخاذ قرارات

�ص ��ائبة ،وهذا ما يبحث وي�سعى كثري من
الباحث�ي�ن يف العم ��ل عل ��ى حتقيق ��ه الآن
 .ولغاي ��ة ف�ت�رة قريب ��ة ،كانت فك ��رة خلق
اجه ��زة كومبيوت ��ر ب�إمكانه ��ا حم ��اورة
االن�س ��ان وجمادلت ��ه ،م ��ا تع ��رف ب�أجهزة
ال ��ذكاء االفرتا�ض ��ي  , AIه ��دف بعي ��د
املن ��ال .و�س ��يكون ب�إم ��كان ه ��ذه االجهزة
الت ��ي لها القدرة على املح ��اورة واملجادلة
م ��ن م�س ��اعدة االن�س ��ان يف حت ��دي �أدل ��ة
و�شواهد تطرح عليها وذلك بتوفري بدائل
والعم ��ل على اعطاء حلول وا�س ��تنتاجات
ب�ش ��كل �س ��ريع  .وب�إم ��كان ه ��ذه الق ��درة

التكنولوجي ��ة �أن حتقق تقدم ًا يف ن�ش ��اط
اتخ ��اذ الق ��رار وم�س ��اعدة الب�ش ��ر يف
حتدي املواقف ال�ص ��عبة التي يواجهونها
وتخيريه يف �أي جمال ميكن �أن ي�س ��تثمر
�أموال ��ه ،وكذل ��ك امل�س ��اعدة يف اقتف ��اء
�أث ��ر اجلرائم وحت�س�ي�ن ن�ش ��اط ال�ص ��حة
العام ��ة .وق ��د ب ��د�أ الباحث ��ون قب ��ل اك�ث�ر
من �س ��نتني يف ال�س ��عي جلعل ذل ��ك ممكن ًا
يف حتوي ��ل اجه ��زة ال ��ذكاء االفرتا�ض ��ي
للكومبيوتر القدرة على جمادلة االن�س ��ان
وتبادل الآراء يف جم ��االت متعددة تدعى
بتكنلوجيا املجادلة واملحاورة .ويتوقف

حتقيق ذل ��ك على حجم قاع ��دة املعلومات
املتوف ��رة الت ��ي �س ��يتم برجم ��ة اجه ��زة
الكومبيوتر عليها يف �س ��ياق فن املجادلة
واملح ��اورة وق�س ��م م ��ن ه ��ذه املعلوم ��ات
ت�أتي م ��ن قاع ��دة معلوم ��ات ميدانية مثل
التحليالت الفكرية وق�سم �آخر من م�صادر
عام ��ة عل ��ى االنرتني ��ت ،وق ��ام الباحثون
بتطوير ا�س ��اليب جديدة لربجمة وتعليم
الكومبيوت ��ر يف كيفية حماورة الإن�س ��ان
وايجاد حلول للم�ش ��كالت الت ��ي يطرحها
عليها.
عن الـ BBC

بعثة نا�سا تك�شف عن �شفق قطبي وجمال �إ�شعائي وا�سع حول كوكب املريخ
تط ��رح مارك ��ة «ليفاي �ش�ت�راو�س» االمريكية
ال�شهرية يف اال�سواق �س�ت�رة (جاكيت) جينز
مو�ص ��ولة اىل االنرتنت �صممتها مع «غوغل»،
ت�س ��مح بالتحكم ب�أ�ش ��ياء عن بع ��د ،مثل هاتف
ذكي ،عرب خيوط القما�ش.
وبف�ض ��ل قما�ش يتفاعل مع اللم�س ،ميكن مث ًال
رد ات�ص ��ال هاتف ��ي من خالل ال�ض ��غط على زر
�ص ��غري مو�ض ��وع على الكم ،كما اظهر �شريط
بث عرب االنرتنت يظهر فيه �ش ��اب ًا على دراجة
هوائي ��ة يف �ش ��وارع �س ��ان فران�سي�س ��كو يف
غرب الواليات املتحدة.

خ�ل�ال عملية �س�ب�ر بعث ��ة نا�س ��ا مل ��دار املريخ خالل �ش ��هر
ايلول ،ك�ش ��فت عن وجود �ش ��فق قطبي م�ش ��ع وا�س ��ع على
�س ��طح الكوك ��ب يف وقت كانت عا�ص ��فة �شم�س ��ية قوية قد
�ض ��ربت املريخ  .و�ص ��احب هذا ال�ش ��فق دفعة م ��ن املجال
اال�ش ��عائي القوي الذي من �ش� ��أنه �أن ي�ش ��كل خطر ًا كبري ًا
على روّاد الف�ض ��اء الذين يحاولون ك�ش ��ف ا�سرار الكوكب
الأحمر  .و�شاهدت مركبة الف�ضاء "مايف , MAVEN
" التابعة لوكالة نا�سا الغالف اجلوي للمريخ خالل بعثتها
للفرتة بني  12و 13ايلول املا�ض ��ي ،حيث ال�شفق القطبي
فيه اكرث �إ�ض ��اءة و�س ��طوع ًا بـ  25مرة من البعثة ال�سابقة
الت ��ي �س�ب�رت م ��دار املريخ خ�ل�ال الع ��ام  . 2014وكانت
العا�ص ��فة ال�شم�س ��ية ،املعروفة علمي ًا با�سم الطرد ال�شامل

االكليلي  , CMEالتي �ش ��كلت �شفق ًا حول الكوكب كانت
من القوة بحيث مت ر�ص ��دها من الأر�ض �أي�ض ًا ،وذلك رغم
احلقيق ��ة الفلكي ��ة ب� ��أن كوكبن ��ا كان يف اجلان ��ب املعاك�س
لل�ش ��م�س خالل هذا احلدث  .وحتدث العا�ص ��فة ال�شم�سية
عندم ��ا ينفجر املج ��ال املغناطي�س ��ي حول ال�ش ��م�س باعث ًا
بذلك �س ��حابة هائلة م ��ن الذرات املغناطي�س ��يةالتي تعرف
�أي�ض ًا با�سم البالزما الف�ضائية .وهذه ال�سحابة البالزمية
الهائلة تتحرك ب�س ��رعة ماليني الأميال يف ال�ساعة وخالل
ا�ص ��طدامها مبج ��ال الكوك ��ب املغناطي�س ��ي ينت ��ج عنه ��ا
عا�صفة جيومغناطي�سية تتحرر فيها الذرات املغناطي�سية
العالقة يف املجال اجلوي للكوكب  .حترر هذه اجلزيئات
ال�ص ��غرية ت�س ��بب ردّة فع ��ل يف املجال اجل ��وي للكوكب،

مت�س ��ببة ب�إط�ل�اق الفوتونات التي ت�ش ��كل ظهور ال�ش ��فق
القطبي ب�سطوعه الرباق املذهل  .وقال ع�ضو فريق مركبة
الف�ض ��اء مافني التابعة لنا�س ��ا وع ��امل الفيزياء الف�ض ��ائية
�س ��ونال جني م ��ن جامع ��ة كول ��ورادو " :عندما ت�ص ��طدم
عا�ص ��فة �شم�س ��ية باملج ��ال اجل ��وي للمري ��خ ،ب�إمكانها �أن
ت�شكل �شفق ًا ي�ضيء جميع �سطح الكوكب بهالة من ال�ضوء
ال�س ��اطع من الأ�ش ��عة فوق البنف�س ��جية ،وكانت العا�صفة
ال�شم�س ��ية الأخرية قد ا�ضاءت الكوكب كدرة م�ضيئة ،وقد
حدث ذلك لأن املريخ لي�س فيه جمال مغناطي�سي قوي كما
هو يف الأر�ض ،ليح�ص ��ر منطقة ال�ش ��فق عند القطب فقط
بداللة من انت�شاره يف كل �أنحاء الكوكب .
عن موقع نيو اطل�س  New Atlasاالخباري

 ترجمة  /املدى

إصدارات جديـدة
في مجال العلم والتكنولوجيا

البيتكوين  :العملة الرقمية التي
�ستغزو العامل
ه � ��ذا ال� �ك� �ت ��اب مي�ث��ل
ال � ��دل� � �ي � ��ل ال � �ك� ��ام� ��ل
وال� ��� �س ��ري ��ع الت� �ق ��ان
عملية تداول بيتكوين
وال��ع��م�ل�ات ال��رق�م�ي��ة
وك �� �س��ب امل ��زي ��د من
امل��ال م��ع البيتكوين،
ف � � ��إذا ك �ن��ت ال ت ��زال
ت �ت �� �س��اءل �أو جتهل
م��ا ه��و البيتكوين؟
و�أن � ��ك ال ت �ع��رف �أن
ال�ب�ي�ت�ك��وي��ن ت��زده��ر
ب �ق��وة كعملة رقمية
ب�سبب خ�صائ�صها
م� �ن ��ذ �أك� �ث ��ر م � ��ن 8
�سنوات؟
وال تعل ��م �أنّ
ال�ش ��ركات الك�ب�رى
مثل مايكرو�س ��وفت
وت�سال وغريهما من ال�شركات
ال�ص ��غرية ،تقب ��ل بالبيتكوين
كطريقة �شرعية للدفع حل�صول
على منتجاتها.
اال تريد �أن تعرف ملاذا؟
ال ميكن ��ك بب�س ��اطة جتاهل �أو
حتويل عيني ��ك بعيد ًا عن هذه
الظاه ��رة .لي� ��س بع ��د الآن..
وه ��ذا الكت ��اب �س ��يو ّفر ل ��ك
الإجابة ع ��ن كل ما يدور ببالك
عن البيتكوين.
من خالل هذا الدليل ال�س ��ريع
و�سهل الفهم.
ه ��ذا الكت ��اب �س ��وف يجع ��ل
الق ��ارئ يتعل ��م كي ��ف ميك ��ن
لعملة البيتكوين �أن تغيرّ منط
حياته؟
وفي ��ه الرد عل ��ى كل ما يطرحه
الق ��ارئ م ��ن الأ�س ��ئلة املهم ��ة

ح ��ول بيتكوي ��ن ،والبيتكوين
هي عملة معماة ميكن مقارنتها
بالعمالت الأخرى مثل الدوالر
�أو الي ��ورو ،لك ��ن م ��ع ف ��وارق
�أ�سا�س ��ية ع ��دة ،م ��ن �أبرزه ��ا
�أن ه ��ذه العمل ��ة ه ��ي عمل ��ة
�إلكرتونية ب�شكل كامل تتداول
ع�ب�ر الإنرتن ��ت فقط م ��ن دون
وج ��ود فيزيائي لها .كم ��ا �أنها
تختلف عن العمالت التقليدية
بع ��دم وج ��ود هيئ ��ة تنظيمية
مركزي ��ة تق ��ف خلفه ��ا ،لك ��ن
ميك ��ن ا�س ��تخدامها ك� ّأي عملة
�أخرى لل�ش ��راء ع�ب�ر الإنرتنت
�أو حتى حتويلها �إىل العمالت
التقليدي ��ة .امل�ؤلف هو فيكتور
فين�ش وه ��و باح ��ث يف علوم
التكنولوجي ��ا ول ��ه العديد من
الإ�صدارات العلمية

ما هو العلم الذي يجعلك
حمظوظ ًا؟
ما هي الطرق الواقعية ،و�أ�ساليب احلياة احلقيقية لت�صبح ال�شخ�ص
الأكرث حظ ًا يف العامل  -وما هي الطقو�س الالزمة لذلك.
نحن ل�سنا على يقني ما هو احلظ ،ولكننا نعلم �أننا نريد منه �أن يقف
اىل جانبنا .هل احلظ هو قوة كونية ميكن �أن نعرث عليها م�صادفة،
�أم �أنه �شيء حقيقي اكت�شفه النا�س الذين نعتربهم حمظوظني؟ هذا
الكتاب هو نظرة متعمقة يف القوا�سم امل�شرتكة التي ي�شرتك فيها النا�س
املحظوظون وكيف يوا�صلون حتقيق النجاح مرة بعد �أخرى.
فهل ميكن �أن حتدد النجاح بنف�سك ،وال جتعل القدر يقرر ذلك؟.
هذا الكتاب ي�أخذك يف رحلة مبنية على �أ�سا�س علمي تف�سر لك ما هو
احلظ ،كيف ننظر �إليه ،وكيف ميكن لنا احل�صول على املزيد منه يف
حياتنا .تبد�أ الرحلة عن طريق ك�سر وحتديد قوالب التفكري اجلامدة
عن احلظ ،وامل�صادفات ،والأح��داث التي حتدث م�صادفة يف حياتنا
 ثم تندمج مع ال�سمات املحددة ،للحظ وعوامل احلياة التي حتدده،ووجهات النظر التي تخلق نتائج حمظوظة.
وهذا الكتاب يفتح عينيك �إىل ما وراء كل حلظة كنت حمظوظ ًا فيها،
وي��زودك بخطة عمل ملمو�سة خللق حلظات م�شابهة ب�شكل �أو�سع.
فاحلظ ال ينبغي �أن يكون جمرد خيال.

كيف ميكن �أن ت�صبح يف
م�أمن من �سوء احلظ؟
در� � � � � ��س م� � ��ؤل � ��ف
ال� � �ك� � �ت � ��اب ب �ي�تر
هولينز علم النف�س
الأداء
وذروة
الب�شري لأك�ثر من
اث �ن��ي ع���ش��ر ع��ام � ًا،
وعمل مع الع�شرات
من الأف ��راد لإط�لاق
�إمكاناتهم وم�سارهم
ن � �ح� ��و ال � �ن � �ج� ��اح.
وي�ستند كتابه �إىل
خ�برت��ه الأك��ادمي �ي��ة
وال � � �ت� � ��دري � � �ب � � �ي� � ��ة
وال� �ب� �ح� �ث� �ي ��ة .وه ��و
ل �ي ����س غ ��ري� �ب� � ًا ع�ل��ى
احل ��ظ ال���س�ي��ئ ،بعد
�أن ك�سر نف�س �إ�صبع
ط� ��رق � � ًا ل �ع �ك ����س ح�ظ��ه

ال �ق��دم ث�لاث م ��رات ،لكنه وجد
والعي�ش حياة طيبة.
�س ��وف يعلمك هذا الكتاب كيفية حتويل الرتاب �إىل ذهب ،وكيف
جتع ��ل اليوم الكئيب يوم ًا �س ��عيد ًا� ،س ��وف تتعل ��م خلق الظروف
الالزمة لتكون حمظوظ ًا وناجح ًا بد ًال من �أن تتمناها فقط ،وكلما
كنت قادر ًا على ا�س ��تيعاب هذه القدرات� ،ست�ص ��بح حمظوظ ًا اىل
احل ��د الذي يجعل �أ�ص ��دقاءك يالحقونك ليطلبوا منك �أن تك�ش ��ف
لهم ال�س ��ر اخلا�ص بك .وما هو هذا ال�س ��ر؟ �إن الأمر ال يتعلق يف
الواقع مب�س�ألة احلظ.
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ارتفاع �ضحايا �إعتداء ال�س فيغا�س �إلـى ً 50
قتيال و 200جريح
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 داع�����ش "يتبنى" ه��ج��وم ال����س ف��ي��غ��ا���س ..وت�شكيك �أم�يرك��ي

�أ ف ب ،رويرتز

قتل � 50شخ�ص ًا على الأقل
�أم�س (االثنني) يف ال�س
فيغا�س وجرح ما يزيد
عن � 200آخرين ،بعد
�إطالق نار يف مهرجان
مو�سيقي يف فندق وكازينو
«مانداال باي» ،فيما قالت
ال�شرطة �أن مطلق النار
الذي قتلته ال�شرطة من
�سكان املدينة ويدعى
�ستيفن بادوك ويجري
البحث عن �صديقته.
وندد الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب� ،أم�س
االثنني ،ب�إطالق النار
ب�شكل ع�شوائي يف ال�س
فيغا�س ،وو�صف ما ح�صل
بـ"ال�شر املطلق".

و�أو�ض ��ح ترامب ب�أنه �س ��يتوجه �إىل
ال�س فيغا� ��س ،الأربعاء ،وب ��دون �أن
يذك ��ر تبن ��ي تنظي ��م داع� ��ش لإطالق
النار،
وتاب ��ع " :فتح رجل النار على ح�ش ��د
كب�ي�ر خ�ل�ال حفل ��ة غنائي ��ة يف ال�س
فيغا�س .وقد قتل ب�شكل وح�شي �أكرث
من � 50شخ�ص� � ًا يف عمل ميثل ال�ش ��ر
املطلق".
وذكر ترام ��ب" :اال�س ��تجابة الأمنية
على هجوم ال�س فيغا�س كانت رائعة
ونهنئ الأجه ��زة الأمنية" ،م�ض ��يفا:
"ق ��ررت تنكي�س العلم الأمريكي بعد
هجوم ال�س فيغا�س".
و�أ�ش ��ار الرئي� ��س الأمريك ��ي �إىل �أن
مكت ��ب التحقيقات الف ��درايل والأمن
الداخل ��ي يعم�ل�ان م ��ع ال�س ��لطات
املحلي ��ة لدع ��م التحقي ��ق يف هج ��وم
ال�س فيغا�س.
وانت�شرت ال�شرطة ب�شكل كثيف على
اجل ��ادة الرئي�س ��ة يف ال� ��س فيغا�س.
وقال ��ت يف تغري ��دة ع�ب�ر «توي�ت�ر»:
"ن�ؤكد حتييد م�ش ��تبه ب ��ه .التحقيق
جار .وجم ��دد ًا نرجوكم عدم التوجه
للمنطقة يف الوقت الراهن" .
وق ��ال قائ ��د �ش ��رطة ال� ��س فيغا� ��س

جوزيف لومباردو يف �إفادة �صحافية
�إن «امل�شتبه به �أمريكي من �سكان ال�س
فيغا�س و�ش ��ن الهجوم مبفرده» ،لكن
ال�س ��لطات تبحث عن امر�أة مالحمها
�آ�س ��يوية تدعى ماريل ��و دانلي وقالت
ال�شرطة �إنها �صديقة امل�شتبه به.
وك�ش ��فت �سلطات مدينة ال�س فيغا�س
من ��ذ قليل هوي ��ة منفذ الهج ��وم الذى
ا�س ��تهدف مله ��ى "مان ��داالي ب ��اي
كازين ��و" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن ��ه م�س ��ن
�أبي� ��ض يبل ��غ م ��ن العم ��ر  64عام� � ًا
ويدعى �ستيفن بادوك.
وكان مطل ��ق الن ��ار موج ��ود ًا يف
الطاب ��ق ال� �ـ  32يف فن ��دق وكازين ��و
«مان ��داالي ب ��اي» ،حيث كان ��ت هناك
حفلة مو�سيقية بالقرب منه .و�أ�ضاف
م�س� ��ؤول ال�ش ��رطة �إن «ال�ش ��رطيني
توجه ��وا اىل املكان وقتلوا امل�ش ��تبه
ب ��ه هن ��اك» .وتبقى ظ ��روف ودوافع
اطالق النار غام�ضة.
وبح�س ��ب الإف ��ادات االوىل ،فان ��ه
مت اط�ل�اق الن ��ار عل ��ى العدي ��د م ��ن
اال�ش ��خا�ص الذي ��ن جا�ؤوا حل�ض ��ور
حفل مو�سيقي ملغني جي�سون �آلدين.
و�أو�ضح املو�سيقي على «ان�ستغرام»
�أنه هو وفرقته كلهم بخري ،م�ضيف ًا �أن

�أع�ل�ان���ات

فقدان م�ستم�سكات

فق��دت املستمس��كات الص��ادرة م��ن
هيئ��ة دع��اوي امللكية باس��م (كرمي علي
محمد) املرقم��ة ( )490بتاريخ . 2017/9/5
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها الى مقر
الصحيفة .مع التقدير

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد  /الكرخ االحتادية
حمكمة بداءة الكاظمية

العدد / 1002 :ب2017 /
التاريخ2017/9/24 :

�إعـــــالن

�إىل  /املدعى عليهما  /فا�ضل عبد الرحيم خالد
وعبد ال�ستار عبد االمري لطيف

اص��درت هذه احملكمة في الدعوى البدائية املرقمة اعاله بتاريخ  2017/7/25حكما ً غيابيا ً
يقضي بـ ( الزام املدعى عليهما كل من فاضل عبد الرحيم خالد وعبد الستار عبد االمير
لطي��ف بالتضام��ن بتاديتهما للمدعي املدي��ر العام ملصرف الرافدي��ن اضافة لوظيفته
مبلغ��ا ً مقداره اربعة عش��ر مليون وس��بعمائة الف دينار عن مبلغ الق��رض مع الفوائد
املصرفي��ة االتفاقية لغاية  2017/5/10وكذلك الزامهما بالفائدة االتفاقية بنس��بة %15
اعتبارا ً من تاريخ  2017/5/11ولغاية السداد التام).
وبالنظر جملهولية محل اقامتك حس��ب ش��رح القائ��م بالتبليغ وتأيي��د اجمللس البلدي
وانتقال��ك الى جه��ة مجهولة عليه قررت هذه احملكمة تبليغ��ك بصحيفتني محليتني
يوميتني ولك حق االعتراض خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية وفق األصول.

القا�ضي

«هذه الأم�سية كانت تتجاوز الرعب»،
و�أن �صلواته موجهة لكل الذين كانوا
يح�ضرون حفلته �أم�س.
و�أظهرت �ص ��ور من «مان ��داالي باي»
ح�ش ��د ًا ي�ش ��ارك يف حف ��ل مو�س ��يقي
و�س ��ط دوي اال�س ��لحة الر�شا�ش ��ة.
وت�س ��بب �إط�ل�اق الن ��ار بتدافع كبري
وحال ��ة ذع ��ر يف �ص ��فوف جمه ��ور
احلفل ��ة ويف مدينة نيف ��ادا املعروفة
بكازينوهاتها وفنادقها الفخمة.
وقال ناطق با�س ��م م�ست�شفى يف ال�س
فيغا� ��س� ،إن "�شخ�ص�ي�ن عل ��ى الأق ��ل
قت�ل�ا و�أ�ص ��يب � 24آخ ��رون ب�أع�ي�رة
نارية يف ما يبدو" .
وكتبت ال�ش ��رطة يف تغريدة« :نحقق
ح ��ول معلومات بوج ��ود رجل يطلق
النار بالقرب �أو على م�شارف كازينو
مان ��داال ب ��اي» .و�أوردت �ص ��حيفة
«ال� ��س فيغا� ��س �ص ��ن» �أن �أ�ش ��خا�ص
عدة من بينهم �ش ��رطي تعر�ض ��وا �إىل
�إطالق نار بالقرب من حفل مو�سيقي
يف الهواء الطلق يف املكان.
وقالت الناطقة با�سم م�ست�شفى املركز
الطبي اجلامعي يف ال�س فيغا�س� ،إن
« 14من امل�ص ��ابني يف حالة حرجة».
و�أو�ض ��حت �أن جميعه ��م م�ص ��ابون

ب�أعرية نارية.
وذكرت �ص ��حيفة «نيوي ��ورك تاميز»
�أن �إط�ل�اق الن ��ار وق ��ع يف م ��ا يب ��دو
�أثناء مهرجان مو�سيقي و�أن ال�شرطة
تتح ��رى تقاري ��ر ع ��ن �إط�ل�اق نار يف
مواق ��ع �أخ ��رى م ��ن منطق ��ة املالهي
والفن ��ادق ال�ش ��هرية يف املدينة .ومل
تعل ��ق ال�ش ��رطة عل ��ى �ص ��فحاتها يف
مواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أ�ش ��ار �أح ��د املتابع�ي�ن يف «توي�ت�ر»
�إىل �أن الفن ��دق الذي ي�ض ��م الكازينو
�أغلق ،فيما قال �آخر نق ًال عن ال�شرطة
�إن م�س ��لحني �أطلقا النار على حار�س
�أمن وعلى ال�ش ��رطة موجودان حالي ًا
يف الطابق  32من الفندق.
و�أظه ��رت لقطات فيديو ن�ش ��رت على
الإنرتن ��ت ما بدا وك�أن ��ه دوي �إطالق
�أعرية نارية من �س�ل�اح ر�شا�ش ،فيما
فر جمهور احلفل فزع ًا و�سقط بع�ضهم
على الأر�ض وهم ي�صرخون.
وذك ��رت تقاري ��ر عل ��ى «�س ��ي �إن �إن»
و«نيوي ��ورك تامي ��ز» �أن �أ�شخا�ص� � ًا
�س ��معوا دوي الكث�ي�ر م ��ن الأع�ي�رة
الناري ��ة يف الفن ��دق ال ��ذي ي�ض ��م
الكازين ��و ،و�أن ال�ش ��رطة تفت� ��ش
ع ��ن مهاجم .وق ��ال مطار «م ��اكاران»
ال ��دويل يف املدينة ع�ب�ر «تويرت» �إنه
عل ��ق الرح�ل�ات ب�ش ��كل موق ��ت بع ��د
الواقعة.
من جان ��ب �آخر �أعلن ��ت مواقع تابعة
لتنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي� ،أم� ��س
االثن�ي�ن ،م�س� ��ؤوليتها ع ��ن "مذبح ��ة
ال� ��س فيغا� ��س" ،التي راح �ض ��حيتها
 50قتي ًال و�أ�ص ��يب � 406آخرون ،يف
وقت �ش ��كك م�س�ؤولون �أمريكيون يف
ارتباط املنفذ بجماعات متطرفة.
وذك ��رت وكال ��ة �أعم ��اق ،التابع ��ة
للتنظي ��م الإرهاب ��ي� ،أن مطل ��ق النار
يف ال�س فيغا�س اعتنق الإ�س�ل�ام قبل
�أ�شهر عدة.
و�أ�ضافت" :منفذ هجوم ال�س فيغا�س
ه ��و جن ��دي لداع� ��ش ونف ��ذ العملي ��ة
ا�س ��تجابة لن ��داءات ا�س ��تهداف دول
التحالف".
ونقلت "رويرتز" عن م�صادر ر�سمية
�أمريكي ��ة �أنه ال دليل حتى الآن عن �أن
منفذ هجوم ال�س فيغا�س له �صلة ب�أي
جماعة �إرهابية دولية.

عربي ودولي

�إ�سبانيا� :سن�ستخدم القانون ملنع
ا�ستقالل كاتالونيا
 رئي���س كتالوني��ا يطال��ب بو�ساطة دولي��ة يف الأزمة م��ع مدريد

مدريد � /أ ف ب – �سكاي نيوز
�أك ��د وزي ��ر الع ��دل الإ�س ��باين رافاي ��ل كات ��اال �أم�س
(االثن�ي�ن) �أن الدول ��ة �س ��تقوم «ب ��كل ما ي�س ��مح به
القان ��ون» اذا �أعل ��ن االنف�ص ��اليون الكاتالوني ��ون
اال�س ��تقالل من جان ��ب واحد ،بعد اال�س ��تفتاء الذي
منعته ال�س ��لطات ،يف حني �أعلنت احلكومة �أن �أكرث
من � 844شخ�ص ًا �أ�صيب خالل اال�ستفتاء.
وق ��ال كات ��اال للتلفزيون اال�س ��باين احلكومي" :اذا
�إدع ��ى �أحد �إعالن ا�س ��تقالل جزء من االرا�ض ��ي عن
ا�س ��بانيا ،فيجب ان نقوم بكل ما ي�سمح به القانون
حتى ال يتم الأمر بهذا ال�شكل" .
وك�ش ��فت حكومة اقليم كاتالوني ��ا �أن �أكرث من 844
�شخ�ص� � ًا «احتاجوا لعناية طبية» بعد تدخل �شرطة
مكافحة ال�ش ��غب اال�س ��بانية ملنع اجراء اال�ستفتاء،
م ��ن دون ان يك ��ون وا�ض ��ح ًا ع ��دد الذي ��ن غ ��ادروا
امل�ست�شفيات وعدد الذين ما زالوا يتلقون العالج.
ون ��دد رئي� ��س االقليم كارل� ��س بيغدميونت بـ «عنف
غ�ي�ر مربر» ،يف حني قالت احلكومة اال�س ��بانية �أنه
و�س ��لطته املحلي ��ة يتحمالن «لوحدهما م�س� ��ؤولية»
االحداث التي جرت  ،النهم ��ا وجها الدعوة لتنظيم
ه ��ذا اال�س ��تفتاء ،عل ��ى رغ ��م حظ ��ره م ��ن املحكم ��ة
الد�س ��تورية .و�أعلن ��ت حكوم ��ة كاتالوني ��ا �أم� ��س
�أن  90يف املئ ��ة م ��ن الذين �ص ��وتوا يف اال�س ��تفتاء
اختاروا االنف�ص ��ال ،بينما رف� ��ض رئي�س احلكومة
اال�س ��بانية ماريان ��و راخ ��وي النتيج ��ة ،معتربا �إن
اال�س ��تفتاء مل يح�ص ��ل .ودع ��ا بيغدمون ��ت االحتاد
االوروبي �إىل االنخراط ب�ش ��كل مبا�ش ��ر يف النزاع
ب�ي�ن �إقلي ��م كاتالوني ��ا والدول ��ة اال�س ��بانية ،قائال:

"نحن مواطنون �أوروبيون ونعاين من انتهاكات
حلقوقن ��ا وحرياتن ��ا"  .وكان لال�س ��تفتاء �أث ��ره
الريا�ض ��ي اي�ض� � ًا� ،إذ خا�ض بر�ش ��لونة مباراته يف
املرحلة ال�س ��ابعة من الدوري اال�سباين لكرة القدم
�ض ��د ال� ��س باملا� ��س (� - 3ص ��فر) م ��ن دون جمهور،
باعتبارها حركة اعرتا�ضية منه.
وطالب رئي�س كتالونيا كارلي�س بيجدميونت �أم�س
االثن�ي�ن ،بو�س ��اطة دولي ��ة حل ��ل الأزمة م ��ع مدريد
وب�س ��حب كل قوات الأمن التى ن�ش ��رتها ال�س ��لطات
الإ�سبانية فى الإقليم بعد �أعمال العنف التي تخللت
اال�ستفتاء حول اال�ستقالل.
وق ��ال يف م�ؤمتر �ص ��حفي "من ال�ض ��روري وجود
طرف ثالث ويجب �أن يكون دوليا لكي يكون فعا ًال"
م�ضيفا �أن حكومة كتالونيا قررت "املطالبة ب�سحب
كل قوات ال�ش ��رطة التي ن�شرت يف كتالونيا ب�سبب
ه ��ذا القمع" .وق ��ال كارل�س بودجم ��ون يف خطاب
بث ��ه التلفزيون وهو يقف و�س ��ط �أع�ض ��اء حكومته
"يف ي ��وم الأم ��ل واملعان ��اة هذا ،ح�ص ��ل مواطنو
كتالونيا على حق (�إعالن) دولة م�ستقلة يف �صورة
جمهوري ��ة" .و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "�سرت�س ��ل حكومتي
يف الأي ��ام القليلة املقبلة نتائج ا�س ��تفتاء �إىل برملان
كتالونيا حيث ترت�سخ �سيادة �شعبنا وحتى يت�سنى
له الت�ص ��رف وفقا لقانون اال�س ��تفتاء" .ويت�ض ��من
قان ��ون اال�س ��تفتاء �إع�ل�ان اال�س ��تقالل م ��ن جان ��ب
واح ��د من قبل برمل ��ان الإقليم �إذا �ص ��وتت الأغلبية
باالنف�ص ��ال عن �إ�س ��بانيا .و�أظهرت النتائج الأولية
ت�صويت �أغلبية �س ��احقة من �أبناء كتالونيا ل�صالح
االنف�ص ��ال بع ��د الت�ص ��ويت الذي حظرت ��ه املحكمة
الد�ستورية و�أعلنت مدريد �أنه غري قانوين.

�إعالن مناق�صة

م�شروع جتهيز الأجهزة واملواد اخلا�صة بربط القابلو ال�ضوئي مع الن�صب وتقدمي الدعم الفني
لت�أمني عمل �شبكة م�شروع احلوكمة االلكرتونية
تعلن األمانة العامة جمللس الوزراء عن اجراء مناقصة عامة جلميع الشركات املتخصصة من ذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز األجهزة واملواد اخلاصة بربط القابلو الضوئي مع النصب
وتقدمي الدعم الفني لتأمني عمل شبكة مشروع احلوكمة االلكترونية ومببلغ تخميني مقداره ( )524.750.000خمسمائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي،
وستجري املناقصة وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( 2لسنة  )2014والضوابط الصادرة مبوبجها وطبقا ً للوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط (وثيقة جتهيز السلع)
مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بقسم العقود واملشتريات على رقم الهاتف األرضي ( )7432234خالل أيام وساعات الدوام الرسمي
من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250.000مائتان وخمسون
ألف دينار غير قابل للرد.
 -3يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي قسم العقود واملشتريات  /جلنة فتح العطاءات  /الطابق االرضي رقم الغرفة ( )114في نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املوافق ()2017/10/30
.
 -4يكون موعد عقد املؤمتر لالجابة على اسئلة املشاركني يوم االثنني املوافق (.)2017/10/23
 -5يجب ان تقدم االستفسارات حول وثائق العطاء الى األمانة العامة جمللس الوزراء في موعد أقصاه يوم اخلميس املوافق (.)2017/10/26
 -6العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي  /الطابق اخلامس  /بناية األمانة العامة جمللس الوزراء
 /قاعة دجلة) في الساعة التاسعة صباحا ً من يوم الثالثاء املوافق (.)2017/11/1
املستمسكات والوثائق والتأمينات املطلوبة:
 -1شهادة تأسيس الشركة -2 .كتاب براءة الذمة الضريبية -3 .كتاب دائرة تسجيل الشركات -4 .هوية غرفة التجارة -5 .االعمال املماثلة املصدقة -6 .بيان القدرة املالية مع بيان مؤشر
حساباتها اخلمسة األخيرة ايجابي -7 .هوية تصنيف املقاول واختصاصه -8 .إجازة ممارسة املهنة -9 .التامينات االولية -10 .البيان اإلداري -11 .شهادة تأسيس للشركة العراقية والشركات
االجنبية مصدقة -12 .تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية ملدير الشركة -13 .كتابة األسعار رقما ً وكتابة -14 .ختم جميع األوراق املقدمة -15 .جدول كميات مسعر مع ذكر عدد
األوراق وترقيمها -16 .عدم وجود حتريف -17 .ذكر طريقة االتصال (صندوق بريد – تلفون – او موبايل) -18 .ارفاق مبلغ التامينات االولية ( )%1اي ما يعادل ( )5.247.500خمسة ماليني ومائتان
وسبعة واربعون ألف وخمسمائة دينار عراقي من املبلغ التخميني مبوجب خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة ونافذ ملدة  90يوم من تاريخ فتح العطاءات ،مع مالحظة اآلتي:
 -1مبلغ وثائق املناقصة غير قابلة للرد.
 -2تقدمي العروض بيد مخول الشركة املفوض بتفويض حتريري مصدق من كتاب عدل ويكون الظرف مختوم ويثبت عليه محتويات الظرف.
 -3الفقرات غير املسعرة حتسب ضمن املبلغ االجمالي.
 -4إرفاق وصل شراء املناقصة.
 -5احملاكم العراقية هي املرجعية في حل النزاعات.
 -6جهة التعاقد غير ملزمة بأوطئ العطاءات.
 -7إلغاء املناقصة ال يرتب على جهة التعاقد اي تعويض مادي غير استرداد مبلغ شراء التندر.
 -8يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.
 -9دفع رسم الطابع املالي البالغ ( )0.002من القيمة الكلية للعقد قبل التوقيع وبنفس عملة العقد.
 -10دفع قيمة رسمع الطابع العدلي وحسب قانون كتاب العدول.
 -11يستقطع مبلغ ( )%3من كل دفعة أمانات ضريبية تعاد للطرف الثاني بعد جلب كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -12احلد األعلى للغرامة التاخيرية ( )%10عشرة من املئة.
تعليمات استبعاد العطاءات:
ستلجأ جلان التحليل املشكلة في جهات التعاقد الستبعاد العطاءات في احلاالت التالية:
 -1التي ال ترفق معها التأمينات األولية املطلوبة (كاملة) مبوجب وثائق املناقصة.
 -2غير املستوفية للشروط القانونية املتمثلة بـ (هوية غرفة التجارة  ،اجازة ممارسة املهنة ،شهادة التأسيس للشركات العراقية غير املصنفة والشركات االجنبية و  /او املواصفات
الفنية األساسية.
 -3العطاءات املبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من اي من العطاءات األخرى املقدمة في املناقصة .

الأمني العام ملجل�س الوزراء وكالة

مسرح
كواليس

� سامي عبد احلميد

ما هو اجلديد يف �أعمال
امل�سرحيني ال�شباب؟!
م ��ا يقدمه امل�س ��رحيون العراقيون ال�ش ��باب هذه الأي ��ام ومن خالل متابعت ��ي لأعمالهم
خرجت مبالحظات تدعو للت�أمل والنقا�ش .و�أوىل هذه املالحظات� ،أنهم تعلموا من ما
ي�شاهدونه يف (االنرتنيت) من العرو�ض الأجنبية اكرث مما تعلموه من الذين علموهم
يف معاهد وكليات الفنون اجلميلة و�أق�سامها امل�سرحية من نظريات وتقنيات ،والدليل
على ذلك� ،أن ما يقدمونه من اعمال م�سرحية ال مرجعية عراقية لها ،بل �إنهم ال يريدون
�أن يعرتف ��وا بالإبداع ��ات امل�س ��رحية العراقي ��ة التي قدمه ��ا روّاد الفن امل�س ��رحي ومن
بعدهم ،اولئك الذين تتلمذوا على �أيدي �أ�ساتذة مثل (حقي ال�شبلي) و(جعفر ال�سعدي)
و(�إبراهي ��م جالل) و(جا�س ��م العب ��ودي) و(بدري ح�س ��ون فريد) و�آخري ��ن .املالحظة
الثانية ،كما يبدو يل من �سلوك عدد من امل�سرحيني ال�شباب� ،أنهم يعتربون �أن الأجيال
امل�سرحية ال�سابقة قد عافها الزمن وا�صبحت �أعمالهم من املا�ضي .و�أن احلا�ضر يطلب
التجديد ويرف�ض التقاليد ،وك�أنهم ال يعرفون �أن امل�سرحيني يف العامل املتح�ضر واملتقدم
م ��ا زال يعت� � ّز باملوروث امل�س ��رحي ،ومازال و�س ��يبقى يقدم م�س ��رحيات كتبها م�ؤلفون
من القرون املا�ض ��ية امثال (�س ��وفركل) و(كورين) و(هوغو) و(�ش ��يللر) و(هوبتمان)
و(ا�س�ب�ن) و(�س�ت�رندبرغ) و(جيك ��وف) و(غورك ��ي) و(تورجن�ي�ن) و(تول�س ��توي)
و(بريانديلل ��و) و(لوركا) و(موليري) و(غوتزي) و(ميلمر) و(اونيل) و(وليامز) ،و�أن
�أعم ��ال �شك�س ��بري اخلالدة ال تغي ��ب ً
يوما عن م�س ��ارح العامل.ثالث املالحظ ��ات ،هي �أن
اغلب املخرجني ال�ش ��باب التزموا بنوع واحد من العرو�ض امل�سرحية ،تلك التي تعتمد
على احلركة وفيزياء اجل�س ��د .والتي �سموها (دراما اجل�سد) مرة و(الرق�ص الدرامي)
م ��رة �أخرى و(الدراما الراق�ص ��ة) م ��رة ثالثة .وه ��ي عرو�ض خليط من رق� ��ص الباليه
والتمثيل ال�ص ��امت (امل ��امي  )mimeوالرق�ص التعبريي واحل ��ركات االكروباتيكية
وال�س ��ويدية ،وكان الف ��ن امل�س ��رحي املعا�ص ��ر �أو اجلدي ��د يتمثل بتل ��ك العرو�ض ،وال
يدرون ب�أنها يف عامل امل�سرح ال ت�شكل �إال الهام�ش ،حيث ما زال الفن امل�سرحي العريق
يعتمد على الكلمة وعلى ّ
الن�ص امل�س ��رحي الذي يكتبه فطاحل الك ّتاب ويخرجه فطاحل
املخرجني يف العامل امثال (بيرتبروك) و(بيرت هول) و(لوبيموف) و( بينه بي�س ��ون)
و (روبرتو جويل) و(ريجارد �ش�شرن) و(ابرايان ينول�شكني) وع�شرات غريهم .و�أنهم
�إن ا�س ��تعانوا مب�ص ��مم الرق� ��ص (كوريوغرافر) ف�إمنا لأن امل�س ��رحية الناطقة تقت�ض ��ي
وجوده.املالحظة الرابعة ،كما تبدو يل هي �أن معظم امل�س ��رحيني ال�ش ��باب ال يقرتبون
من ن�ص ��و�ص امل�ؤلفني الأجانب العظام وال من ن�صو�ص امل�ؤلفني امل�سرحيني العراقيني
املقتدرين لكونها ت�ص ��عب على التحليل وعلى التف�س�ي�ر وحتتاج لإن�ض ��اجها وتقدميها
وقتا ً
ً
وجهدا م�ض � ً
على خ�ش ��بة امل�س ��رح ً
�اعفا ،يف ح�ي�ن �أن الدراما الراق�ص ��ة كما
طويال
اعتق ��د ،ال ت�أخذ يف متارينها �إال الوقت الق�ص�ي�ر واجلهد القلي ��ل ،واكرب دليل على ذلك،
�إن احدى املجموعات امل�س ��رحية ال�شبابية ،كانت تروم امل�شاركة يف مهرجان م�سرحي
يف احدى البلدات العربية ،والعتذار احدى املمثالت عن تلك امل�شاركة ،مما دعا املخرج
اىل �أن ي�ستعني مبمثلة من تلك البلدة لتحل حملها ،وان تتهي�أ للعر�ض خالل يوم واحد
�أو يوم�ي�ن ،فت�أملوا!؟ املالحظة اخلام�س ��ة ،هي ا�س ��تخدام البع�ض من املخرجني اجلدد
تقنية ال�ص ��ور املنعك�س ��ة على ال�شا�ش ��ة لرتافق العر�ض املنطوق �أو العر�ض ال�ص ��امت
وي�سمون ذلك (الداتا�شو)  Data showواعتقد انهم ال يعرفون معناها ،وال يعرفون
وظيفتها و�ضرورة ا�ستخدامها .هذا ا�ضافة اىل ا�ستخدامهم غري املربر واملكرر للدخان
اال�ص ��طناعي مبنا�س ��بة وبغري منا�س ��بة .ومع كل ذلك ،فال �أريد �أن �أبخ�س حق البع�ض
من امل�س ��رحيني ال�ش ��باب ،ومن �إبداعهم ومن قوة خميلتهم ،فهناك التماعات تظهر بني
احلني والآخر ،و�سي�أتي اليوم الذي يدركون فيه �أن الرجوع اىل الن�صو�ص امل�سرحية
الر�صينة اف�ضل لإنعا�ش خميلتهم ً
بدال من مت�سكهم بنوع معني من العرو�ض امل�سرحية
التي ت�شوبها اال�ستن�ساخ والتكرار ،ويف التكرار جمود وموت حتمي ،كمل فعلت فرق
(الكوميدي ��ا دي الرت ��ا) يف ايطاليا بعد �أن ا�س ��تنفدت املو�ض ��وعات احلياتية املرجتلة
و�شخ�صياتها النمطية ،فلج�أت اىل كتاب امل�سرحية لتزويدها بن�صو�صهم وكان (كارلو
كوتزي) هو �أول اولئك الكتاب مب�سرحيته ال�شهرية (تورا ندوت).
ا�ستخدام البع�ض من المخرجين الجدد
تقنية ال�صور المنعك�سة على ال�شا�شة
لترافق العر�ض المنطوق �أو العر�ض
ال�صامت وي�سمون ذلك (الداتا�شو)
 Data showواعتقد انهم ال يعرفون
معناها.
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قيمتا اخلط واخلطوة والتمازج بينهما
يف الرق�ص والر�سم

�ضحى عبد الر�ؤوف املل جت�س ��يد املعن ��ى �أو كروحاني ��ة
�سابحة يف ف�ضاءات تخيلية لها
جاذبيتها اخلا�صة ،وحماورها
الفني ��ة التي تتخذ م ��ن احلركة
واجلاذبي ��ة ده�ش ��ة ب�ص ��رية
وف ��ق االن�ض ��باط والتك ��رار
الفني املت ��وازن ،والقدرة على
االن�س ��ياب �ض ��من م�س ��احات
حم ��ددة ومدرو�س ��ة يف تكوين
تطفو التعابري الب�صرية ال�ص ��ورة احل�س ��ية الداخلي ��ة
على م�ساحات تتخذ عدّ ة وامللمو�سة اخلارجية .لتجتمع
ا�شكال من خطوات ا�صابع عل ��ى خف ��ة احلرك ��ة يف اب ��راز
قيم ��ة اخلطوات الراق�ص ��ة� .إن
القدم �أو خطوات القلم ،كان بالري�ش ��ة �أو عل ��ى ا�ص ��ابع
وما بني هذه وتلك فوارق القدم�ي�ن .لتواك ��ب االناق ��ة
جتمعها جاذبية احلركة كل م ��ن الرق� ��ص التعب�ي�ري
واللوح ��ة احلروفي ��ة املتناغمة
التي تدور وفق �آلية
فنية تتخذ من الفنون كوريغرافيا مع ت�ص ��ميم امل�شهد
الفن ��ي بج ��ر�أة جتم ��ع العاطفة
ب�شكلها العام منطلق ًا
لها ،تتغذى من الطبيعة
وجمالها ،ومن الأدب
وفنونه ومن املو�سيقى
ونغماتها وايقاعها.
لتجتمع يف لوحة رق�ص
الباليه �أو يف لوحة
كاليغرافية متناغمة
وبتطورات احلروف
وا�شكالها.

م ��ع الوع ��ي ،وت�ض ��ع عجائ ��ب
احلركة االن�س ��انية بني ا�صابع
اليد وا�صابع القدم وبان�ضباط
�شاق ومدرو�س جمالي ًا.
ٍ
ت�شرتك احلروفيات الت�شكيلية
م ��ع ح ��رك ��ات ال �ب��ال �ي��ه �ضمن
ث�لاث�ي��ة االن �� �ض �ب��اط واجل �م��ال
واجلاذبية .ليتخذ االن�ضباط
احلركي �صفة جمالية تت�ضمن
ق�ي�م��ة اخل ��ط وق�ي�م��ة اخل�ط��وة
وال�ت�م��ازج بينهما يف الرق�ص
والر�سم ،و�إن اختلفت امل��واد
�أو اال�ساليب� .إال �أن اجلوهر
النف�سي تتالقى فيه كل املعايري.
�إن ك��ان على امل���س��رح �أو على
اللوحة بتوازن يتميز باخلفة
والليونة التي تعتمد على نقطة
ا�سا�سية ي�ضعها الراق�ص �أو
الر�سام مع التوجيه املدرو�س

مل�سارات اخلطوات وتعدادها،
وق��درات��ه��ا ع �ل��ى م �ن��ح امل�ع�ن��ى
قيمة فنية ذات اجنذاب ب�صري
م ��درو� ��س ق��ائ��م ع �ل��ى ت��وزي��ع
الن�سب ،ب�أ�سلوب مينح العمل
ال�ف�ن��ي قيمة ج�م��ال�ي��ة م�ضافة
قائمة على الوعي بفنون الر�سم
والرق�ص ،وبتوا�صل ب�صري
م��ع ال�ث�ق��اف��ات واحل �� �ض��ارات
املختلفة عرب القلم واجل�سد
والر�ؤى الفنية املختلفة .فهل
ميكن رف����ض ت�لاح��م الفنون
مبختلف اجتاهاتها مع بع�ضها
�ضمن ال�ف���ض��اءات التخيلية
ال�ضرورية خللق اال�شكال
والت�صاميم ال�ن��اجت��ة عن
االي �ح��اءات الذهنية التي
ت�سمح بت�سليط ال�ضوء
على الفكرة اخلالقة

خلط ��وط متث ��ل كل منه ��ا نوع ًا
م ��ن التعب�ي�ر اجلم ��ايل ال ��ذي
متار�سه ا�صابع اليد املو�صولة
ح�س� � ّي ًا بر�ش ��اقة القل ��م املرهفة،
وق ��درة عل ��ى جم ��ع النق ��اط
احلركي ��ة يف �س ��ينوغرافيا
هدفه ��ا اظه ��ار جمالي ��ة احلركة
يف خلق ال�ش ��كل الب�صري على
امل�س ��رح �أو يف اللوحة ،وكذلك
�أي�ض� � ًا يف فن اخلط الكال�سيكي
ال ��ذي ميث ��ل يف ا�ش ��كاله جميع
امناط الرق� ��ص ،وقدرات القلم
او الري�ش ��ة املذهل ��ة يف اظه ��ار
الرباع ��ة املتماثلة التي حتتوي
ترجم ��ات للمعن ��ى نابع ��ة م ��ن
االيح ��اءات الظاه ��رة واملخفية
املث�ي�رة لع� � ّدة تف�س�ي�رات او
معاين ت�صب يف ال�شكل البارز.
�إن م ��ن خ�ل�ال اخل ��ط ،كج�س ��د
يتمي ��ز بليون ��ة �أو ق�س ��اوة يف

الناجتة عن كل ه��ذا؟� .إن دقة ال�صادرة عن اللغة اجل�سدية
احلركة وحيوية االنحناءات
�أو اخل� �ط ��وات امل��درو� �س��ة
جت� ��� �س ��د االن� �ط� �ب���اع���ات
والفنون الب�صرية املولودة
اجل� �م ��ال� �ي ��ة
من الفكر واخليال ،واكت�شاف
قوة االت�صال بينهما ورمزية
ال �� �ش �ك��ل ال � ��ذي ي� �ت ��وال ��د� .إن
بالرق�ص �أو بالر�سم لكلمات
متثل الكيان امل�ستقل يف خلق
ت �� �ص��وي��رات ع�ل��ى امل �� �س��رح �أو
ع�ل��ى خ��ام��ة ال�ل��وح��ة م��ن خ�لال
ال �� �ص��ور وال ��رم ��وز وب��ذه�ن�ي��ة
دراماتورجية تعتمد على ع ّدة
�أ�س�س تغنى احل�س الب�صري،
واالي � � � � �ح� � � � ��اءات اخل���ا�� �ص���ة
بالتقنيات وال�ت�لاع��ب باخلط
واخل �ط��وة م �ع � ًا ،ح�ت��ى �ضمن
امل�ق��اط��ع املنف�صلة واملت�صلة
على امل�سرح �أو على اخلامة،
وبتكوين �أ�صيل ذي خ�صائ�ص
مم�ي��زة لرق�صة القلم �أو
رق�صة اجل�سد برتكيبات
تزيد من التنوع الإب��داع��ي يف
الأداء ،وديناميكية التناغم
الب�صري دون �أن نن�سى اهمية
الظل وال���ض��وء .لكال االثنني
م �ع � ًا لإظ �ه��ار ال�ع�م��ق ال��داخ�ل��ي
للمعني وامل�ؤثرات احل�سية على
ترنيمات اخلطى �أو اهتزازات
القلم �أو الري�شة ،وك� ��أن لكل
كيان منهما ق��درة على جاذبية
خا�صة يف خلق ال�صورة.
مي ��ل وليون ��ة وتكوي ��ن،
وانعكا� ��س خلطوط مدرو�س ��ة
تزي ��د م ��ن امكان ��ات االداء
املمتع ،امل�ؤدي اىل خلق حيوية
ب�ص ��رية ،وتداخ ��ل باحلركات
غ�ي�ر مبال ��غ فيه ��ا حتاف ��ظ على
اجلوانب غ�ي�ر املنتظم ��ة ،و�إن
�ض ��من وقفات مدرو�سة يقررها
م�صمم الرق�ص �أو املم�سك بالقلم
والري�ش ��ة ،وك�أن كل منهم ��ا
يع ��زف عل ��ى نغم ��ات احلرك ��ة
الب�صرية �سمفونية عرب ت�شكيل
نوت ��ات ذات عالم ��ات تعبريي ��ة
متيزه ��ا مرونة الي ��د �أو مرونة
القدم ،وب�شكل ا�ستثنائي نوع ًا
م ��ا ومهم ج ��د ًا ن�ض ��يف مرونة
اجل�س ��د واحل�ب�ر املن�س ��جم مع
احلركة �أو �أي تعبريات �أخرى.
مما يعك�س امل�س ��تويني الثقايف
واجلمايل على �س ��مات اللوحة
�أو �أي م�ش ��هد لبالي ��ه م�ش ��حون
بالن� ��ص لفن ��ي امل�س ��بق� ،أي
املع ��اين املكتملة  .فكيف يتكون
م ��ن احلرك ��ة �أ�ش ��كا ًال خرج ��ت
م ��ن املخيلة وترجمته ��ا اليد �أو
املع�صم �أو القدم املرنة؟..

للتجريب وللمواهب
من�صة مهمة
كلباء للم�سرحيات الق�صريةّ ..
ِ
�أحمد املاجد

يتفرد مهرجان كلباء
للم�سرحيات الق�صرية
الذي يختتم �أعمال دورته
ال�ساد�سة يف الثالث من
�أكتوبر /ت�شرين الأول
احلايل  ،2017مبنحه بطاقة
امل�شاركة لكل باحث عن
فر�صة الدخول �إىل عوامل
امل�سرح دون �شرط التقدمي
عرب بوابات الفرقة
امل�سرحية� ،إذ ي�ؤ�س�س
املهرجان بذلك نحو �صناعة
كوادر جديدة تعتمد على
ذاتها و�أدواتها دون االتكال
على الفرق ،بدء�أ باختيار
الن�ص و�إعداده واختيار
فريق العمل وقيادته ومن
ثم تقدمي العر�ض خالل
ّ
املهرجان.

ومن ��ذ انطالقت ��ه يف الع ��ام  2012وهذا
املهرجان يداوم على نهجه الذي اختاره
يف احت�ضان وت�أهيل املواهب امل�سرحية
والقي ��ام ع�ب�ر الور� ��ش والعرو� ��ض
والندوات التي تقام يف كل دورة بتزويد

امل�شهد امل�س ��رحي املحلي ب�أ�سماء جديدة
ج ��اءت انطالقته ��م من ه ��ذا املحفل نحو
م�ساقط الأ�ض ��واء والتميز وال�شهرة� .إذ
توا�ص ��ل �إدارة امل�س ��رح بدائ ��رة الثقافة
بال�ش ��ارقة ،اجله ��ة املنظم ��ة للمهرج ��ان،
�س ��عيها نح ��و تطوي ��ر ه ��ذه التظاه ��رة
م ��ن خ�ل�ال حت�ص�ي�ن املهرجان ب�أ�س ��باب

ا�س ��تمراريته ع�ب�ر مراجع ��ة م�س ��تمرة
لآلي ��ة امل�ش ��اركة وم�س ��توى العرو� ��ض
و�أعم ��ال جل ��ان الإختي ��ار والتحكي ��م
و�أ�شكال وم�ض ��امني امللتقيات والندوات
امل�ص ��احبة ،كيما يحق ��ق �أهدافه ويتمكن
من �إي�صال ر�س ��االت امل�سرح التنويرية،
وجعل ��ه ممار�س ��ه اجتماعي ��ة يحر� ��ص

اجلميع على التفاعل معها والتواجد يف
لياليها.املهرج ��ان ورغم بعده اجلغرايف
ع ��ن مدين ��ة ال�ش ��ارقة� ،إال �أن ��ه حظ ��ي
باالهتم ��ام والرعاية الكامل ��ة ،وبتغطية
�إعالمي ��ة متكن ��ت من �إي�ص ��ال تفا�ص ��يل
عرو�ضه و�أم�سياته �إىل كل مهتم ومطلع.
فمهرجان كلباء للم�س ��رحيات الق�ص�ي�رة
حدث م�سرحي مهم وم�ؤثر ،ربط اجلديد
ب�أقدم القدمي عرب خ�صو�ص ��ية حتلى بها
املهرج ��ان يف �إعادة احياء م ��ا اندثر من
ن�صو�ص م�سرحية عاملية بر�ؤى �شبابية
مغايرة نالت من خاللها تلك الن�ص ��و�ص
حياة �إ�ضافية على اخل�شبة.
�إن �أه ��م عالم ��ات هذا املهرج ��ان الفارقة،
ه ��ي الور�ش امل�س ��رحية التي تق ��ام على
هام�ش ��ه للم�س ��رحيني امل�ش ��اركني وقب ��ل
ف�ت�رة كافي ��ة م ��ن انط�ل�اق املهرج ��ان� ،إذ
�أن ح�ض ��ورها واالنتظ ��ام في ��ه �إلزام ��ي

و�ش ��رط م ��ن �ش ��روط امل�ش ��اركة .به ��ذا
ال�ش ��رط ،و�ض ��عت �إدارة املهرج ��ان يدها
عل ��ى الع ّل ��ة التي عانتها بع�ض عرو�ض ��ه
يف دوراته ال�س ��ابقة ،والتي يف مقدمتها
�إحجام امل�ش ��اركني وبخا�ص ��ة املخرجني
وتكا�س ��لهم عن ح�ضور مثل هذه الور�ش
الت ��ي م ��ا و�ض ��عت �إال لت�أهي ��ل امل�ش ��ارك
وتنمي ��ة مواهب ��ه وتطويره ��ا ،والت ��ي
م ��ا ق ��ام املهرجان وا�س ��تمر �إال م ��ن �أجل
الو�صول �إىل هذه الغاية والإ�صرار على
حتقيقها.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن املهرجان يفر�ض
على املخرج واملمثلني العمل مبيزانيات
�ص ��غرية ج ��د ًا ،وبتجهي ��زات مقت�ض ��بة
م ��ن ناحي ��ة الديك ��ور والإك�س�س ��وارات،
وذلك لكي ي�س ��تغل املخرج قدرات املمثل
ويحف ��ز مواهب ��ه الإبداعي ��ة للتعب�ي�ر
بج�س ��ده عن خمتلف احل ��االت ،باعتبار

�أن التمثي ��ل ه ��و حج ��ر الزاوي ��ة يف
العم ��ل امل�س ��رحي ،و�أن املمث ��ل ه ��و كل
�شيء على اخل�ش ��بة ،فبحركاته وكلماته
وتعبرياته اجل�س ��دية ي�س ��تطيع يعو�ض
ع ��ن الديك ��ور واالك�س�س ��وارات وجميع
عنا�ص ��ر العر� ��ض الأخ ��رى ،وما �س ��واه
لي�س �س ��وى عنا�ص ��ر م�س ��اعدة له ،ومن
هن ��ا ف�إن املهرجان يعود بامل�ش ��اركني فيه
�إىل الأ�ص ��ل الذي بني عليه امل�س ��رح لكي
يب ��د�أوا من هن ��اك ،ويرتق ��وا يف جتربة
�أ�ص ��يلة �ص ��حيحة ،فاملهرجان هو من�صة
لله ��واة عل ��ى وج ��ه اخل�ص ��و�ص ،م ��ن
ال�ش ��باب الراغبني يف العمل امل�س ��رحي،
�إنه يهتم ب�أولئك املتحم�س�ي�ن من �أجل �أن
يجربوا قدراتهم يف جمال العمل الفني،
فيتيح لهم فر�ص ��ة التجريب واملمار�س ��ة
واكت�ش ��اف ال ��ذات يف ج ��و بن ��ي عل ��ى
�أ�ص ��ول العمل امل�س ��رحي ،ال ��ذي ينطلق

م ��ن تالزم الن�ص واملمثل ،فهذا املهرجان
يكف ��ل للمخرجني ال�ش ��باب الذين هم يف
ط ��ور التعلم والدري ��ب� ،أن يتعاملوا مع
ن�ص ��و�ص درامية عاملية لكتاب كانت لهم
ب�ص ��متهم يف ع ��امل امل�س ��رح ،م ��ا يجع ��ل
اخلو�ض يف تلك الن�ص ��و�ص هو خو�ض
يف �أعماق امل�س ��رح ،والتعام ��ل معها هو
اكت�شاف جلزئيات العمل امل�سرحي.
كما يتميز ه ��ذا املهرجان عن املهرجانات
الأخ ��رى الت ��ي تق ��ام يف دول ��ة الإمارات
العربية املتحدة ،مبنحه جوائز تقديرية
وعيني ��ة يومي� � ًا للممثل�ي�ن امل�ش ��اركني
تعتمد نتائجها على ت�ص ��ويت اجلمهور،
مم ��ا �أوجد نوع ًا من التوا�ص ��ل التفاعلي
ب�ي�ن املمثل�ي�ن وجمهوره ��م ،بالإ�ض ��افة
�إىل العدي ��د م ��ن اجلوائ ��ز الت�ش ��جيعية
والتحفيزي ��ة يف م�س ��اءات م�س ��رحية
�أقماره ��ا ال�ش ��باب وجنومه ��ا جمه ��ور
حري� ��ص عل ��ى �أن يكون ج ��زء ًا فاع ًال يف
هذه التظاهرة.
وكان للم�س ��رح العراقي ح�ض ��ور مميزة
يف ه ��ذه ال ��دورة م ��ن خ�ل�ال ال�ض ��يوف
امل�ش ��اركني يف الن ��دوات الفكرية ،وعرب
تق ��دمي عر�ض االفتتاح ،الذي هو �ض ��من
امل�سابقة الر�سمية ،عرب املخرج العراقي
ال�ش ��اب مهند كرمي ،املقيم يف الإمارات،
وال ��ذي ن ��ال العدي ��د م ��ن اجلوائ ��ز
الإخراجية يف ذات املهرجان يف دوراته
ال�س ��ابقة ومهرجانات م�س ��رحية �أخرى،
ن�ص م�س ��رحي
و�ش ��ارك هذه الدورة يف ّ
�أعدّه ع ��ن م�س ��رحية للكات ��ب الإنكليزي
ال�ش ��هري ولي ��ام �شك�س ��بري بعن ��وان
"تيتو� ��س �أندرونيكو�س" وعر�ض ��ه يف
ت�ص ��ور ممي ��ز وخمتل ��ف يف م�س ��رحية
" 71درجة التي نالت �إعجاب اجلمهور
و�ضيوف املهرجان.
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فـ��ي الثقاف��ة ال�شعبي��ة

ن�ص ًا �سردي ًا
النكتة بو�صفها ّ
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ثقافة
تلويحة المدى
� شاكر لعيبي

نبوءات �أفالطون ال�شعرية

النكتة ت�ستدعي ح�ضوراً اجتماعي ًا ي�ستقطب تنوعات الأفراد واختالف مكوناتهم االجتما-
ثقافية ،وانتماءاتهم ال�سيا�سية .لأن التنوع �ضروري وهو �أحد العنا�صر املحفزة ملنتج
النكتة ،ودائم ًا ما ينهل من تداعيات العالقة وامل�شرتكات الثنائية ،احلوارية .لكن �أكثـر
ال�شخو�ص �إثارة الهتمام ملنتج النكتة هو الكائن ال�ساخر ،القادر على �إعادة �إنتاج امل�سموع
والتدخل كلي ًا �أو تف�سري بع�ض قليل من الن�ص و�إ�ضافة ما هو جديد.
ناجح املعموري

ودائم ًا ما كان ��ت �أتابع القا�ص والفنان حامد
الهيتي ،البارع جد ًا ب�إنتاج و�ص ��ياغة النكتة
الأق�ص ��ر ،يتجاهل �إ�ض ��افات املتلقني الذين ال
يعرف ��ون هو الراوي وكثري ًا ما �ص ��اغ حامد
ن�ص� � ًا �س ��اخر ًا عل ��ى النكت ��ة املزورة
الهيت ��ي ّ
لن�ص ��ه ال�س ��ردي الأول ،وتتمثل براعة حامد
الهيت ��ي من خ�ل�ال قدرته على �إنتاج �سل�س ��لة
م ��ن الن ��كات القوي ��ة ،املتهم ��ة ،والهجائي ��ة
لل�س ��لطة الت ��ي دائم� � ًا م ��ا يذه ��ب باجتاهه ��ا
مبا�ش ��رة ،وحت ��دث يل م ��رار ًا ع ��ن نكات ��ه
التي ع�ب�رت جغرافي ��ة املحافظ ��ة وارحتلت
اىل حمافظ ��ة بعي ��دة ج ��د ًا ،ي�س ��تمع لها عرب
�أ�ص ��دقاء له يتبادلون هذه الو�س ��يلة الثقافية
وال�سيا�س ��ية احل�سا�س ��ة الت ��ي ا�س ��تطاعت
االنت�ص ��ار للجماعات والأفراد وامل�ضطهدين
يف زم ��ن النظام ال�س ��ابق .والغريب يف هذه
الكروب ��ات "ال�س ��رية وال تف�ش ��ي م ��ن �ص ��اغ
النكت ��ة ،ودائم ًا ما ي�ض ��ع �ص ��احبها ،واعتقد
ب� ��أن النكت ��ة �أك�ث�ر املنتج ��ات يف الثقافي ��ة
ال�ش ��عبية انت�ش ��ار ًا وعدي ��د منه ��ا ارحت ��ل
خ ��ارج احل ��دود .ويف الظ ��روف ال�سيا�س ��ية
امل�ض ��طربة واملرتكبة ويف تواعيات احلرب
و�أوق ��ات تقدمي القراب�ي�ن الب�ش ��رية "للقائد
املظفر ولأفراد عائلته" تبد�أ الأجهزة الأمنية
واملخابراتية .بتنفيذ حمالت �إعدام جماعية،
ت�س ��بقها �شبكة وا�س ��عة جد ًا من النكات التي
تنتجه ��ا جماعات متخ�ص�ص ��ة يف املخابرات
العام ��ة وتبثه ��ا يف املحافظ ��ات العراقي ��ة.
والتكرر مثل هذا الهجوم امل�ض ��اد مل�ؤ�س�سات
الدولة ،جتاورت معها بدراية �أو بجهل ردود
فعل م�ضادة وكثري ًا ما كانت م�ستهدفة لرموز
النظ ��ام .لذا ان ��ا اعتقد ب�أن النكت ��ة من �أقوى
ال�سرديات الق�صرية ،ذات الوظيفة املبا�شرة
التي تخت�ص ��رها الر�سالة التي تنطوي عليها
وتبثها ومثلما قال مكلوهان من �أن الر�س ��الة
ه ��ي امل�ؤثرة ولي�س ��ت الو�س ��يلة .ومن خالل
متابعت ��ي لنم ��اذج من الن ��كات الت ��ي جمعها
ال�ش ��اعر �ص�ل�اح اللب ��ان وج ��دت ب� ��أن النكتة
ذات الوظيفة االيديولوجية �أكرث اخت�ص ��ار ًا
وتركيز ًا ،وال�سبب وا�ضح ،هو ت�سهيل مهمة
احلفظ ملن يعرف الق ��راءة والكتابة �أو الذي
ال يجيده ��ا .و�أي�ض� � ًا حتى ال ت�س ��تغرق زمن ًا
طوي�ل ً�ا �أثن ��اء الق�ص ،لأن الت�أخر يف ال�س ��رد

وانتظ ��ار النتائج املبا�ش ��رة يخلق �إ�ش ��كاالت
حمتملة.
وهناك نوع من النكات ،لي�س ��ت مبا�شرة ،بل
متكتمة املطلوب كامن فيه ��ا ودائم ًا ما تكون
الر�س ��الة املركزية م�سكوت عنها ،لأن ال�سارد
 /ال ��راوي يلج� ��أ اىل توظي ��ف قدرات ��ه يف
التعامل مع اللغة وهذا منوذج فريد وحمدود
الع ��دد ،و�أع ��رف لطيف برب ��ن وحممود عبد
ن�ص ��ه بهدوء يلتم
الوهاب ،ي�س ��رد كل منهما ّ
حول الن� ��ص ومغنيات ��ه� .أو الذهاب ب�ش ��كل
مفاجئ لإي�صال ر�سالة قوية و�شجاعة .ومن
النم ��اذج املق�ص ��ودة يف كالم ��ي واملعروف ��ة
للأ�س ��تاذ القا�ص حممود عبد الوهاب النكتة
التالية وا�س ��تمعت لها منه مبا�شرة بعد وفاة
�أخت ��ه ؟؟؟ �أخذتها وعدد من الأ�ص ��دقاء ملقربة
الزبري وال�سائق ي�سري ببطء �شديد فقلت له:
" ـ عمي �أ�سرع .خاف ت�صري القيامة
واختي ما جتد مكان ًا"
ويف ن�ص ��و�ص الفكه ��ا يف ال�ش ��هري "لطي ��ف
بربن" هذا الن�ص املنقول من كتاب� :ص�ل�اح
اللبان  /طرائف وحكايات حلية //2016 /
ع ��اد �أح ��د �أ�ص ��دقائه م ��ن احل ��ج زاره لطيف
بربن الذي خرج تو ًا من ال�س ��جن .ا�س ��تقبله
احلاج قائ ًال:
ـ �أب ��و يا�س�ي�ن ،وكفتل ��ك مي ق�ب�ر الر�س ��ول
ودعيتلك فرد عليه .
ـ والله ر�أ�س ًا ا�ستجاب و�شهرين بال�سجن.
لي� ��س �ص ��عب ًا معرف ��ة م ��ا تنطوي علي ��ه نكتة
حمم ��ود ولطي ��ف .وم ��ا تف�ض ��ي �إلي ��ه م ��ن
موقف ،ل ��ه عالقة باملوقف م ��ن اجلنة والنار
و�أي�ض� � ًا ممكنات منا�ص ��رة امل�ضطهد من قبل
الأولي ��اء .وكالهما يطعنان بو�ض ��وح .و�إذا
�أردنا العودة للن�صينّ وحتليلهما� ،سنكت�شف
ب� ��أن ن�ص حممود عبد الوه ��اب ذكي ويتمتع
مبرون ��ة وعدم مفاج�أة املتلقي ،لكنه وا�ض ��ح
الر�س ��الة� ،أما نكتة لطي ��ف بربن ،فهي الأكرث
�ص ��خب ًا وق ��وة ،بحي ��ث حت ��ول املقد� ��س اىل
م�ض ��اد علن ��ي للفقري امل�ض ��طهد لطي ��ف بربن
"ويل عودة لفح�ص ن�صو�ص هذا ال�شخ�ص
الب ��ارع والفري ��د "�أري ��د �إي�ض ��اح عن�ص ��ر
جوهري يف ن�ص النكتة وهو "التقنية" التي
ت�ض ��يء براع ��ة ال ��راوي وتفوق ��ه على غريه
من ال ��رواة املجايل�ي�ن له والذي ��ن يواجهون
بع�ض ��هم البع� ��ض عرب �ص ��راع ثق ��ايف ،معرب
عن ��ه بالن ��كات .وعن�ص ��ر "التقني ��ة" ملكي ��ة
لل ��راوي املثقف ولي�س املتعلم فقط ،لذا دائم ًا
ما تكون املرويات املتميزة بتقنيتها من نتاج
فرد ،متت ��ع بدرجة جيدة من الثقافة والقدرة
على توظيف اال�ستعارة :الرمز  /املجاز .
ن�س ��تطيع التعامل م ��ع مثل هذه الن�ص ��و�ص
باعتباره ��ا مروي ��ات مثقف ��ة وهذا �أم ��ر مهم

ثالثة ك ّتاب عراقيني بالقائمة
الطويلة بجائزة الق�صة
الق�صرية العربية
متابعة املدى
�أعلنت جائزة امللتقى للق�ص ��ة الق�ص�ي�رة
العربي ��ة ع ��ن قائمته ��ا الطويل ��ة للدورة
الثاني ��ة .حيث بلغ عدد الدول امل�ش ��اركة
( )20دولة ،وبلغ العدد الك ّلي للمرت�شحني
( ،)239ج ��اءت نتائ ��ج الرت�ش ��يحات
لل ��دورة الثاني ��ة  2017/2016عل ��ى
النحو التايل:
وتوزعت جن�سيات املرت�شحني كما يلي:
م�صر ( ،)90العراق ( ،)20الأردن (،)19
املغ ��رب (� ،)19س ��وريا ( ،)13اجلزائ ��ر
( ،)11ال�س ��عودية ( ،)11فل�سطني (،)11
اليم ��ن ( ،)9ال�س ��ودان ( ،)8تون�س (،)8
البحري ��ن (� ،)5س ��لطنة ُعم ��ان ( ،)3قطر
( ،)3لبن ��ان ( ،)3الكوي ��ت ( ،)2وكل
م ��ن ليبيا وجمهوري ��ة الت�ش ��اد وبلجيكا
وبريطاني ��ا بعم ��ل واح ��د .وبلغ ��ت
املجموع ��ات الن�س ��ائية ( )70جمموع ��ة،
بينم ��ا بلغت م�ش ��اركات الرج ��ال ()169
جمموعة.
وقد جاءت القائمة الطويلة كما يلي� :آمال
�س ��يد ر�ضوان فايد � -شكوالتة �سوداء –
م�صر ،متيم هنيدي  -ليثيوم – �سوريا،
زهري كرمي ماكين ��ة كبرية تده�س املارة
– العراق� ،شهال العجيلي � -سرير بنت
امللك – �س ��وريا� ،ضياء جبيلي  -حديقة
الأرام ��ل – العراق ،عزة حممد ر�ش ��اد -
حائ ��ط غان ��دي – م�ص ��ر * ،ل� ��ؤي حمزة

عبا�س  -قرب �ش ��جرة عالي ��ة – العراق،
حممود الرحبي  -مل يكن �ضحك ًا فح�سب
– ُعم ��ان ،حممود الرمياوي � -ض ��يف
عل ��ى الع ��امل – فل�س ��طني ،وجدي �س ��يد
الكومي � -شوارع ال�سماء – م�صر.
و�س ��يتم الإع�ل�ان ع ��ن القائمة الق�ص�ي�رة
يف بداية �ش ��هر نوفمرب /ت�شرين الثاين
املقبل.
و ُتق ��ام احتفالي ��ة اجلائ ��زة يف اجلامعة
الأمريكي ��ة يف الكوي ��ت ،يف الأ�س ��بوع
الأول من �ش ��هر دي�س ��مرب ،كانون االول،
حي ��ث ين ��ال الفائ ��ز الأول مبلغ� � ًا وقدره
( 20,000ع�ش ��رين �ألف دوالر �أمريكي)
ودرع� � ًا و�ش ��هادة اجلائ ��زة ،وترتج ��م
جمموعت ��ه الفائزة �إىل اللغ ��ة الإنكليزية
بالتعاون مع النا�شر.
يف ح�ي�ن ين ��ال باق ��ي ك ّت ��اب القائم ��ة
الق�ص�ي�رة مبل ��غ وق ��دره (5,000/-
خم�س ��ة �آالف دوالر �أمريك ��ي) و�ش ��هادة
ودرع اجلائزة.
وكان جمل� ��س �أمناء اجلائ ��زة واملجل�س
اال�ست�ش ��اري ق ��د اعتم ��د جلن ��ة حتكي ��م
مكوّ ن ��ة م ��ن كلٍ م ��ن - :الدكت ��ور ح�س ��ن
النعمي  /ال�سعودية ،رئي�س ًا
 الدكت ��ور �س ��عيد بنك ��راد  /املغ ��رب –ع�ض ��و ًا - ،الأ�س ��تاذ عبده جبري  /م�ص ��ر
– ع�ض ��و ًا - ،الأ�س ��تاذة هدى ال�ش ��وا /
الكويت – ع�ضو ًا
 الأ�س ��تاذ خلي ��ل �ص ��ويلج � /س ��وريا –ع�ضو ًا.

للغاي ��ة ،وذل ��ك لأن ه ��ذه ال�س�ل�اح االجتم� �اـ
�سيا�س ��ي والثقايف مل يعد حكر ًا على الأفراد
واجلماع ��ات الفق�ي�رة واملعزول ��ة بوا�س ��طة
طردها اىل هوام�ش احلياة املجتمعية .
وكلما ازداد الو�ض ��ع االقت�صادي وال�سيا�سي
تدهور ًا ازدادت اجلماعات املقهورة بق�س ��وة
مترد ًا �سليم ًا ومن متظهراته �شيوع و�سيادة
املروي ��ات ال�س ��اخرة  /النكت ��ة وه ��ي عل ��ى
العم ��وم م ��ن املظاه ��ر االجتماعي ��ة واملهنية
املنفلتة والتي ال تقوى ال�سلطة عرب �أجهزتها
القمعي ��ة من و�ض ��ع ح ��د ًا له ��ا �أو التقليل من
خطرها الزاحف مثل النار باله�شيم والدالئل
االجتماعية وال�سيا�س ��ية عل ��ى هذه الظاهرة
الثقافي ��ة م ��ا ح�ص ��ل يف م�ص ��ر بع ��د هزمي ��ة
�س ��بعة حزيران  1967و�ش ��يوع تيار جارف
م ��ن ال�س ��رديات ال�س ��اخرة  ،امل�س ��تهزئة م ��ن
القيادة والت�ش ��كيك واالنفالت القا�س ��ي وامل ّر
امل�ستهدف لكبار امل�س�ؤولني والقادة وحتولت
ال�س ��رديات الت ��ي �أنتجتها جماع ��ات مغلوبة
وجائعة لكنها ملا ا�س ��تقوت على ذلك �سنوات
عدي ��دة ،وج ��دت يف االندح ��ار واخل�س ��ارة
نوع ًا من الإنزال الوطني والقومي ،خ�سرت
فيه م�صر دورها الطبيعي يف العامل ،فلج�أت
لل�س�ل�اح الق ��ادرة عل ��ى �إنتاج ��ه وت�ص ��نيعه
والذه ��اب بق ��وة لتبادل ��ه و�إخ�ض ��اعه اىل ما
ي�ش ��به احلمل ��ة �أو التنظي ��م الفاع ��ل ،هك ��ذا
تب ��دى الأم ��ر ،كذلك على الرغم م ��ن التلقائية
والعفوية ،التي �أجربت الرئي�س عبد النا�صر
للإ�ش ��ارة لذلك يف �إح ��دى خطبه ال�سيا�س ��ية
طالب ًا من ال�شعب امل�صري �أن َّ
يكف عن تداول
ال�س ��ردية ال�س ��اخرة والتنكي ��ت الذي حتول
�س�ل�اح ًا ملقاومة ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها .وفع ًال
كان موقف عبد النا�صر ذكي ًا ،لأن الدولة التي
انهارت م�ؤ�س�س ��اتها مثل اجلي� ��ش والإعالم،
حتتاج �أكرث م ��ا حتتاجه اىل الهدوء وتوفري
ما ي�س ��اعد يف امت�ص ��ا�ص ت�أث�ي�رات الهزمية

لإع ��ادة ترمي ��م م ��ا ميك ��ن ترميم ��ه ،و�إيقاظ
ال ��روح العميقة لل�ش ��عب "الفرع ��وين" الذي
كثري ًا ما انهزم وجتاوز �سقوطه ،لذا عاودت
امل�ؤ�س�س ��ات الك�ب�رى حم ��اوالت البن ��اء م ��ن
جدي ��د ،مثل اجلي�ش ولعبت الثقافة والفنون
دور ًا ب ��ارز ًا وكبري ًا يف هذا الف�ض ��اء الذي ما
زلنا نتذكره.
علين ��ا التعامل م ��ع النكت ��ة بو�ص ��فها �إبداعاً
�س ��ردي ًا ممي ��ز ًا للأف ��راد واجلماع ��ات يف �آن
واحد ،ل�سبب جوهري هو �أن الفرد  /الكائن
ه ��و ال ��ذي يبتكره ��ا وميتلك طاق ��ة روايتها.
�أما دور اجلماعة فه ��و التلقي املاهر واحلذر
وامل�س ��اهمة بروايته ��ا ،مبعنى اتخاذ �ص ��فة
ال ��راوي الثان ��وي ،و�أحيان� � ًا يتخ ��ذ الف ��رد
املتمي ��ز بال ��روي دور ًا مماث�ل ً�ا ل ��دور املنتج
الأول ويتقم� ��ص دور املب ��دع الأول ،ويوهم
بذلك .واعتقد ب�أن للثقافة ال�ش ��عبية تنوعات
كثرية ،هي العنا�ص ��ر الداخلي ��ة املكونة لهذا
امل�ص ��طلح وت�ش�ت�رك بالرتوي ��ج له ��ا اف ��راد
وجماع ��ات متعلمة ومثقف ��ة و�أخرى �أميّة ،ال
تقر�أ وال تكتب ،وتتميز �ش ��خو�ص بعنا�ص ��ر
تتكف ��ل ال ��روي الهادئ ،احل ��ذر ،مثلم ��ا قلت
ـ ال�س ��ريع واللب ��ق ومعرف ��ة متثي ��ل امل ��روي
بح ��ركات �س ��يميائية ،تلع ��ب دور الداعم من
اجل �أجناح مهمة الروي وا�س ��تكمال ال�سرد.
كن�ص �إبداعي
م ��ن هنا �أنا �أتعامل م ��ع النكتة ّ
ي�ستدعي م�ستلزمات تتكفل الدعم والرتويج
وتو�سيع ف�ضاءات التبادل والتوا�صل ،حتى
يحق ��ق هذا الن ��وع الأدبي  /ال�س ��ردي والفن
ال�ساخر ح�ضوره القوي وا�ستكمال ممكناته
يف �أح ��داث املطل ��وب االجتم ��ا ـ �سيا�س ��ي
واالقت�صادي والثقايف ،لأن هذا النوع املثري
قاد ٌر على حتقيق املطلوب منه ،لذا اهتمت به
م�ؤ�س�سات النظام ال�سابق.
تك�ش ��ف النكت ��ة ع ��ن الأن ��ا  /الب�س ��يطة
وال�س ��اذجة واملتعلمة واملثقفة  .وتكاد تكون

مر�آة لها ،و�س�ل�احها ال ��ذي تقاتل به من اجل
تكري�س الأنا  /ال ��ذات العربية التي واجهت
با�س ��تمرار اال�س ��تهداف القا�سية عرب احلقب
والف�ت�رات اخلط�ي�رة  ،والت ��ي هزته ��ا بقوة
و�أظه ��رت ال ��ذات الالئ ��ذة خل ��ف النكتة التي
مل تكن حقيق ��ة �أو واقعة فع ًال ،بل هي متثيل
ومق�ت�رب مل ��ا ه ��و حا�ص ��ل و�أي�ض� � ًا ه ��و غري
وثائقي .
و�أج ��د بال ��دالالت العميق ��ة املتنوع ��ة ـ الت ��ي
�سندر�س ��ها الحق� � ًا ـ ذات وظائ ��ف عدي ��دة ،
متنحها �ص�ل�احية �أن تكون ن�ص ًا ادبي ًا �شعبي ًا
وهذا توف ��ره لنا احلكاية املع�ت�رف بنوعها،
لأن النكت ��ة متثل نوع� � ًا من احلكاية � /س ��رد
كما قلنا والعودة لنموذج واحد من تنوعات
النكت ��ة� ،س�ن�رى ب�أنه ��ا مكونة من العنا�ص ��ر
البنائية التي ت�شكلت منها احلكاية املعروفة
منذ زم ��ن بعيد وهي ال�شخ�ص ��ي  /الزمان /
امل ��كان  /النم ��و ال�س ��ببي واالنف ��راج  .لك ��ن
علينا �أن ن�ؤ�ش ��ر ب� ��أن ثنائية الزم ��ان واملكان
ذات ح�ض ��ور �ش ��فاف ويت ��م �أحيان� � ًا متثيل ��ه
ببالغة ،وتختف ��ي �أحيان ًا �أخرى ،ويف مرات
ت�س ��تدل عليهم ��ا ،وي�ص ��عب حتق ��ق ذل ��ك يف
�أحيان ًا �أخرى وكثري ًا تذه ��ب النكتة للمكان،
فهي متخندقة له �أخري ًا  .ح�ضوره وكما قلت
�شفاف جد ًا ،جتري به وو�سطه احلكاية كلها
�أو جزء منها .لكن ال ن�ستطيع اجلزم بتوفري
عنا�ص ��ر احلكاي ��ة كله ��ا يف النكت ��ة وب�إمكان
الق ��ارئ �أو املتلق ��ي البح ��ث ع ��ن وجوده ��ا
امل�سكوت عنه يف ال�سرد .
ه ��ذا النوع م ��ن الأدب ال�ش ��عبي متجاور مع
غ�ي�ره ،والأن ��واع الأدبي ��ة ال�ش ��عبية عديدة
ومعروف ��ة ،منها الأمث ��ال ،الأغنية ،الألغاز /
�ألفاظ اجلن� ��س� .... ،إل ��خ ،الأكذوبة املروية
ومالحظ ��ة ه ��ذه مع� � ًا� ،س ��نجدها مرويات /
مبعنى هي �سرديات طويلة �أحيان ًا وق�صرية
�أي�ض� � ًا ،وبع�ض ��ها مرك ��ز للغاي ��ة مث ��ل املث ��ل
ال�ش ��عبي ،ولأن النكت ��ة ه ��ي املروي ��ة الأكرث
ح�ضور ًا و�أو�س ��ع تداو ًال ن�س ��تعني بالأنواع
الأخ ��رى ،لتعزي ��ز قوته ��ا وت�أثريه ��ا ل ��ذا �أنا
�أعتق ��د ب�أن املرويات ال�س ��اخرة ج ��د ًا �أكاذيب
مروي ��ة يف �أحي ��ان كث�ي�رة ،لأن الف ��رد لدي ��ه
ق�ض ��ية وبحاجة لر�س ��الة  ،تنا�ص ��ره وتدعم
اجلماع ��ات املنتم ��ي �إليها ،في�ض ��طر البتكار
حكاي ��ة � /أكذوب ��ة �أو مثلم ��ا ا�س ��ماها د .عبد
الل ��ه الغزام ��ي " التكاذي ��ب" وه ��ي ـ النكتة ـ
متخيلة مبهارة ويوظف املنتج �أو الراوي ما
ي�ستطيع عليه من مكمالت لإ�ضفاء ما ت�سعى
�إلي ��ه املروي ��ة ،وهي تبادل الر�س ��الة من اجل
هدف عام ،و�أي�ض� � ًا النج ��اح يف حتقيق �أثار
الده�شة وال�ض ��حك اخلفيف و�أحيان ًا العميق
والقوي .

قبل �أكرث من ع�ش ��رين عاما قر� ُأت (جمهورية) �أفالطون ،واليوم اقر�أها من جديد
ل�س ��بب يتعلق مبفهوم �أفالطون العميق عن الفن ال�ش ��عريّ (اق ��ر�أُ ترجمة د .ف�ؤاد
الن�ص الفرن�س � ّ�ي �أي�ض� � ًا) ،الكت�ش ��ف �أن قراءتي القدمية
زكري ��ا العربي ��ة و�أمامي ّ
"�س ��طحية" بكل ب�ساطة ،وحم�ض �إ�سقاط ال �شعوريّ للمخت�صرات التي قر�أتها
عن �أفالطون "املثا ّ
يل" مقابل �أر�سطو "املاديّ ".
ً
ت�أكدت �أي�ض� � ًاَ ،ع َر�ضا ،من �صواب فر�ض ��يتينا القائلة �إن ابن خلدون يُن�شئ مدينة
فا�ض ��لة باملقل ��وب بنا ًء عل ��ى "اجلمهوري ��ة" ،وهو م ��ا حاولنا تطوي ��ره يف عمل
بعنوان (الفن واحلرف لدى ابن خلدون :املدينة اخللدونية الفا�ض ��لة) .دين ابن
خلدون وغريه من الفال�س ��فة امل�شارقة ي�س ��تحق املزيد من ال�ضوء .كما �أن الفارق
يف فهم مبد�أ (املحاكاة) بني �أفالطون و�أر�سطو ،ي�ستوجب تو ّقف ًا عميقاُ يف الثقافة
العربية التي تبدو الأقرب لأر�س ��طو ب�ش� ��أن ال�ش ��عر وال�ش ��عريات ،م ��ا عدا الن�ص
القر�آ ّ
ين الأقرب للمفهوم الأفالطوين� ،إذا مل يكن �ص ��دى عميق ًا له ،وقد كتبنا ذات
مرة هنا يف "املدى" عمود ًا عن تالقي �سورة ال�شعراء مع ت�صورات �أفالطون عن
ال�شعراء الذين (يقولون ما ال يفعلون) ،وفق اعتقاده مبفردات �أخرى ،ويفرطون
باملبالغة والأكاذيب يف تو�صيف الآلهة و(يف كل وا ٍد يهيمون).
لكنك لتعجب من خال�ص ��اته الدقيقة ب�ش�أن عالقة مثقف ال�سلطة بال�سلطة .لقد كان
مثقف ال�س ��لطة يف يومه هو ال�ش ��اعر الرتاجي ��ديّ  ،ومثاله يوربيدو�س خا�ص� � ًة.
دع ��وين �أنقل لك ��م ما يقول وفق ترجمة د .ف�ؤاد زكريا التي لن �أح�س ��ن خري ًا منها
يف هذا املقام:
"وعلى ذلك ،ف�إن �ش ��عراء امل�أ�س ��اة ،ملا كانوا حكماء حق ًا ،ف�إنهم �سوف يلتم�سون
لن ��ا عذر ًا ،ولك ّل حكومة م�ش ��ابهة حلكومتنا ،حني ن�أب ��ى �أن نقبلهم يف دولتنا ،ما
داموا ميتدحون الطغيان.
فق ��ال� :أعتقد �أنهم �س ��يطوفون البالد واحدة تلو الأخ ��رى ،فيجمعون اجلماهري،
وي�س ��ت�أجرون �أ�ص ��حاب الأ�ص ��وات اجلميلة املقنعة ،لكي يغ ��روا اجلماهري على
دميقراطي.
الأخذ بد�ستور �إ�ستبدادي �أو
ّ
 هذا �صحيح. وهم ف�ض�ل�ا عن ذلك يتلق ��ون الأموال واملكاف�آت على خدماته ��م هذه من الطغاةبوج ��ه خا� ��ص ،كما ه ��و منتظر ،وكذلك م ��ن الدميقراطي ��ات يف املرتب ��ة الثانية.
غري �أنهم كلما ارتقوا �إىل حكومات �أرفع ،تدهورت �س ��معتهم وك�أنهم مت�س ��ابقون
انقطعت �أنفا�سهم فعجزوا عن متابعة ال�سباق"� .شيء مذهل.
بالن�س ��بة لأفالطون هناك (م َُ�ص� � ِّنعُون) و"مفربكون" للرتاجيديا ح�س ��ب معايري
جاه ��زة ،وهو م ��ا يتطابق مع مالحظات نقدنا ال�ش ��عريّ احلدي ��ث القائل بوجود
م�س الفيل�سوف اليونا ّ
ين
�أن�س ��اق جاهزة ولغة موحدة للق�صيدة ،مُ�سْ ��ته َل َكة .لقد ّ
م�شكلة ما زالت �شاخ�صة منذ القرن الرابع قبل امليالد.
�عبي
�ست�س ��تغرب بع ��د ذل ��ك وتت�س ��اءل فيما �إذا حت ��دث �أفالطون عن ال�ش ��عر ال�ش � ّ
احل�سيني؟ تعاود قراءة جمهورية �أفالطون بدقة ،وتقر�أ:
وال�شعر
ّ
"الأف�ضل من بيننا ،عندما ن�صغي لهومريو�س �أو ل ٍ ّأي من مُ�ص ِ ّنعي الرتاجيديا
وهو يُحاكي بط ًال مُنغم�س� � ًا بعذاباته م َُ�ص � ِ ّ�ع َد ًا ،يف ِخ�ض ��م نحيبه ،خطبة مُ�س ��هبة
عنيفة [ترياد]� ،أو حني نرى ه�ؤالء الأبطال وهم يُغ ّنون �ضاربني ال�صدور ،تعرف
ب�أننا ن�ش ��عر بال�س ��رور ونحن نتابعهم متخ ّلني عن �أنف�س ��نا بع ��ذاب مثل عذابهم،
وبجدي ��ة عظيمة منتدح ،ك�ش ��اعر جيد ،ذاك الذي يعرف و�ض ��عنا قدر الإمكان يف
مثل هذه احلالة".
ترجمة هذا املقطع لنا عن الفرن�س ��ية ،وهي تتفارق باللوينات مع ترجمة د .ف�ؤاد
زكريا.
العراقي خا�ص� � ًة ،و�شعر
،
�عبي
�
ش
ال�
�عر
�
ش
ال�
اليوم
�ميه
�
س
ن�
ما
الفقرة
هذا
مت�س
�أال ّ
ّ
ّ
ً
ً
ّ
�يني؟ �أظن ،خا�ص ��ة مع معرفة �أن �شعرا �ش ��عبيا باملعنى الراهن قد ال
املنرب احل�س � ّ
أغريقي على منط رثاء �شخ�ص ��يات
يك ��ون له وجود عند الأغريق ،لكن رثاء بطل � ّ
واقعة الطف ،هي �إمكانية قويّة جد ًا ،وهي التي يُلمّح املقطع �إليها.
هل ترك �شيئ ًا مل يقله؟

لقد كان مثقف ال�سلطة في يومه
التراجيدي ،ومثاله
هو ال�شاعر
ّ
ً
خا�صة.
يوربيدو�س

وجهة نظر

ع�����ن مت����ث����ال غ����ائ����ب ف����ـ����ي م��و���س��ك��و
يو�سف �أبو الفوز

نقلت الأخبار من العا�ص ��مة الرو�سية،
مو�سكو ،خرب �إزاحة ال�ستار عن متثال
ن�ص ��في من الربونز للأدي ��ب الروائي
الرائ ��د غائب طعم ��ة فرم ��ان ( 1927ـ
 ،)1990يف مكتب ��ة اللغ ��ات االجنبي ��ة
يف مو�سكو ،وهي من املكتبات املهمة،
وتع ��د قبل ��ة لطلب ��ة الدرا�س ��ات العليا،
لوف ��رة وتن ��وع الكت ��ب فيه ��ا .وي�أت ��ي
تد�ش�ي�ن التمث ��ال اعرتاف� � ًا ب�إجن ��ازات
فرم ��ان الأدبي ��ة كم�ؤل ��ف ومرتجم عن
اللغ ��ة الرو�س ��ية اىل اللغ ��ة العربي ��ة،
وحيث يعد ب�شهادة معا�صريه ،واحد ًا
من �أبرز مرتجمي "مدر�س ��ة مو�سكو"
للرتجمة من اللغة الرو�س ��ية اىل اللغة
العربية .
رعا امل�ش ��روع ،وبلم�سة وفاء لل�صداقة
واالعت ��زاز ب�إجنازات فرمان� ،ص ��ديقا
الأدي ��ب الراح ��ل ،املرتجم ��ان عبد الله
حب ��ه وخ�ي�ري ال�ض ��امن ،حي ��ث دفع ��ا

م ��ن جيبهما اخلا� ��ص تكالي ��ف اجناز
امل�ش ��روع بالربون ��ز ،بع ��د �أن ق ��ام
النح ��ات امل�ص ��ري ا�س ��امة ال�س ��روي،
ّ
ب�إجن ��از الن�س ��خة باجلب� ��س ودون
مقاب ��ل .وب�ي�ن ال�س ��يد عبدالل ��ه حب ��ه
يف لق ��اء مبا�ش ��ر بالفيدي ��و �أج ��راه
ال�ص ��حايف �سالم م�س ��افر ،ون�شر على
املوقع االلكرتوين لتلفزيون "رو�س ��يا
الي ��وم "� ،إن الكثري من اجلهات وعدت
بامل�س ��اهمة املالي ��ة لإجناز امل�ش ��روع،
ولكن للأ�س ��ف ،مل يلت ��زم �أحد بوعده،
وج ��اء يف حديث ��ه عل ��ى ذك ��ر ا�س ��ماء
وزارة الثقافة العراقية ،االحتاد العام
للكت ��اب والأدباء يف الع ��راق وجمعية
املقيمني العراقيني يف رو�س ��يا و�أي�ض ًا
بع�ض الأفراد.
امللف ��ت لالنتب ��اه ،وكما ب ّينت ال�ص ��ور
املن�ش ��ورة� ،أن النح ��ات امل�ص ��ري مل
يوف ��ق يف خلق �أي �ش ��به م ��ع الروائي
غائ ��ب طعم ��ة فرم ��ان (رمب ��ا م ��ا ع ��دا
نظارته الطبي ��ة !)  ،ورغم �أن القائمني
على امل�ش ��روع� ،أف ��ادوا ب� ��أن املهم يف
امل�ش ��روع هو �أنه رمز من خالله ميكن
اال�ش ��ارة اىل ا�س ��م فرم ��ان ودوره
الري ��ادي يف الرواي ��ة العراقية� ،إال �أن
الأم ��ر يثري العديد من اال�س ��ئلة منها :
�أمل يكن بالإمكان �أن يبادر فنان عراقي
لعمل التمثال؟ وهل يا ترى مت االت�صال
بفنان�ي�ن عراقي�ي�ن نحات�ي�ن معروف�ي�ن
له ��ذا الغر�ض ،ويف البال ع ّدة ا�س ��ماء
من حمب ��ي فرمان وكتاباته ،ومت طرح
الفك ��رة عليه ��م لأجل �إجن ��از عمل فني

يحمل �ش ��يئ ًا من روح ومالمح الأديب
الراحل ؟
و�إذا �س ��لمنا مبحدودي ��ة االمكان ��ات
املالي ��ة لالحتاد الع ��ام للكتاب واالدباء
يف الع ��راق ،فيات ��رى �أمل يك ��ن ب�إمكان
االحتاد العام تبني الدعوة للم�ش ��روع

والبحث عن داعمني ومانحني؟ و�أي�ض ًا
�ألي�س من امل�ؤمل �أن امل�ؤ�س�سات الر�سمية
العراقية املعنية� ،سواء وزارة الثقافة،
�أو ال�س ��فارة العراقية يف مو�س ��كو ،ال
تق ��وم ب� �� ّأي مب ��ادرة مالية للم�س ��اهمة
ول ��و رمزي ��ة ،واالخب ��ار واملعلوم ��ات

ت�ش�ي�ر دائم ًا اىل حجم ال�صرفيات على
الوالئ ��م والدعوات العام ��ة ،ويبينّ لنا
ذل ��ك ان ��ه بالإمكان اجناز متث ��ال كامل
ولي�س ن�صفي ًا فقط �إن توفرت القناعة
والإرادة؟
�أي�ض� � ًا ،وامله ��م هن ��ا� ،أود �أن �أثب ��ت
وللت�أريخ ،ب�أن الفنان املو�صلي الراحل
الدكت ��ور احم ��د النعمان ،ال ��ذي رحل
عن ��ا ع ��ام  ، 2012يف لن ��دن ،اخربين
�شخ�صي ًا ،ويف �أحد احاديثنا الهاتفية،
�أن ��ه ق ��ام بنف�س ��ه بع ��د وف ��اة الأدي ��ب
فرم ��ان ،ب�إجناز قناع جب�س ��ي لوجهه.
مم ��ا يعن ��ي ان ��ه يحم ��ل ويحف ��ظ �أدق
مالحم ��ه ،فيا ترى �أال ي�س ��تحق اجناز
متثال ُمقنع ومقبول ،االت�ص ��ال بعائلة
الفن ��ان الراحل النعمان واال�ستف�س ��ار
منهم ع ��ن القناع وحماولة ا�س ��تعارته
�أو اقتنائه ب�ش ��كل ما ،واال�ستفادة منه
فني� � ًا ،خ�صو�ص� � ًا و�أن القائم�ي�ن عل ��ى
امل�ش ��روع وبحكم قربهم من الراحلني،
الأدي ��ب فرم ��ان والفنان نعم ��ان� ،أكيد
لهم علم ما مبو�ض ��وع القناع ؟ وما هو
ي ��ا ترى م�ص�ي�ر ه ��ذا القن ��اع الآن؟ �أال
ميكن الآن لفنان�ي�ن عراقيني �أخذ زمام
املبادرة واال�ستفادة من ذلك ؟
باعتق ��ادي �أن الإ�ش ��كالية الت ��ي ترافق
هذا احلدث ،و�أحوال الدولة العراقية،
وم�ؤ�س�س ��ات الثقاف ��ة عموم� � ًا ،ال تقف
عن ��د وج ��ود متث ��ال ال ي�ش ��به الأدي ��ب
الراح ��ل غائب طعم ��ة فرم ��ان ،و�إن ما
يجري كله ال ي�ش ��به املطلوب ح�ضاري ًا
يف تقدير وتقييم الثقافة واملثقفني.
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نحن بحاجة �إىل حوار اجتماعي
"احلوار االجتماعي" هو الو�سيلة
العلمية والعملية ملا ميكن �أنْ
ي�سهم بتطوير وتعميق وعي
اجلماعة .وهو يختلف من حيث
امل�ستوى عن احلوار بني �أفراد
يبحثون عن فر�صة للتغالب
والتفوق على بع�ضهم البع�ض.
وتربز احلاجة للحوار االجتماعي
على �أ�شدّ ها يف زمن الأزمات التي
ً
فجوة يف ال�سياق االعتيادي
حتدث
للحياة االجتماعية وتواجه
املجتمع بتحديات مل يتهي�أ لها.
مثل كثري من ال�شعوب يف العامل
اليوم ،فالعراق بلد يحتاج �إىل
البدء يف حوار اجتماعي يهدف
�إىل مت�شيط الآراء والأفكار
وت�صويبها من �أجل ال�صالح العام.

�شعب مبثل ما م َّر به العراقيون من
مل يحدث �أنْ م َّر ٌ
جتارب �ص ��راعية ونزاعات وحروب ومع ذلك ،ما
زال كث�ي�ر منهم يتكلم بلغة احلرب والقتال ويلوّ ح
به ��ا ب ��ل ويتحم�س لها .ال بد � ّأن �ش ��يئ ًا م ��ا خط�أ قد
حدث يف البنية والثقافة املجتمعية ال�س ��ائدة التي
�س ��محت وت�س ��مح مبثل هذه التوجه ��ات الناتئة.
وا�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال زخ ��م التعليق ��ات والر�س ��ائل

 د .الهاي عبد الح�سين
املتبادلة على �ص ��فحات التوا�صل االجتماعي ويف
املجال�س اخلا�ص ��ة والعامة وم ��ن خالل النظر �إىل
اخللفي ��ة العمري ��ة والتعليمي ��ة والتوجه ��ات ب ��ل
وااللتزامات ال�سيا�س ��ية له�ؤالء الأف ��راد املتبادلني
ب�ش� ��أن �أزمة اال�س ��تفتاء يف �أقليم كرد�س ��تان �أ ّنه مل
يب ��ذل جه ��د ًا حقيقي� � ًا و�ص ��ادق ًا وهادف ًا ل ��زرع قيم
املواطن ��ة العراقية خ ��ارج التحزب ��ات لالنتماءات
الديني ��ة واملذهبي ��ة والقومي ��ة والعرقي ��ة العازلة
للجماع ��ات ولي�س ��ت اجلامعة لها عل ��ى مدى عقود
متعاقبة من الزمن عرب تاريخ العراق املعا�صر.
ال ب� � ّد م ��ن االعرتاف �أو ًال �أ ّن ��ه لي�س �أمر ًا �س ��ه ًال �أنْ
يدخ ��ل جمتمع مث ��ل املجتم ��ع العراق ��ي يف حوار
اجتماعي فعّال وب ّناء يف حماولة ِّ
لف�ض اخلالفات
حول كثري من الق�ض ��ايا والأزمات التي تع�صف به
بني الفينة والفينة .احلوار االجتماعي لي�س �سه ًال
على جمتمع �ألف ال�ص ��راع واخل�صومة واالرتياب
من بع�ض ��ه البع�ض ،وا�س ��تدخل العداء حتى �صار
ع ��اد ًة وم�س ��لك ًا له .لي�س �س ��ه ًال عل ��ى الربيطانيني
اخلروج م ��ن االحتاد الأوروبي لتداخل امل�ص ��الح
ومل يك ��ن مدع ��اة للف ��رح الغامر والوا�س ��ع للحزب
امل�س ��يحي الدميوقراطي الذي تر�أ�س� � ُه امل�ست�شارة
الأملاني ��ة �أجني�ل�ا م�ي�ركل� ،أنْ يفوز فوز ًا م�ش ��وب ًا
بالقلق ج ّراء خ�س ��ارته ملا ال يق ��ل عن ثالثة ماليني
ناخب ل�ص ��الح ح ��زب اليمني ال�ش ��عبوي املتطرف
واحل ��زب الليربايل .ولك ��ن الربيطانيني اختاروا
الدخ ��ول يف ح ��وارات ب ّن ��اءة ملعاجل ��ة �إ�ش ��كاالت
اخل ��روج ب�أق ّل قدر من اخل�س ��ائر فيم ��ا فعل الأملان
ال�ش ��يء ذاته لت�ش ��كيل حكومة م�ؤثرة ومن�سجمة
حترتم �إرادة ناخبيها وتعمل جاهد ًة لإ�صالح ذات
البني ب�ي�ن املواط ��ن واحلكومة ب�س ��بب اخلالفات

الت ��ي د ّب ��ت ب�ش� ��أن املوق ��ف م ��ن ق�ض ��ية الالجئني
و�إيوائه ��م .اخلالفات والتناق�ض ��ات �أمور ال يخلو
منها جمتمع �إن�س ��اين حديث متقدم �أو غري متقدم
بحك ��م ت�ص ��ادم امل�ص ��الح وتعدد املقارب ��ات ،ولكن
الف ��رق يظه ��ر يف التطبيقات العملي ��ة بني جمتمع
يع ��ود �إىل الآلي ��ات الدميوقراطي ��ة الت ��ي يعرفه ��ا
ويحرتمه ��ا ويتق ��ن ا�س ��تخدامها و�آخ ��ر يدّعي بها
ولكنه ال يفقهها و�إنْ ا�ضطر �إىل التعامل معها ،ف�إ ّنه
ي�س ��تخدمها وفق قاعدة "�شاوروهن وخالفوهن"،
كما يحدث لدينا يف العراق.
يالحظ � ّأن احلوار االجتماعي الناجح وامل�س� ��ؤول
ال يج ��ري ب�ي�ن اجلماع ��ات املتطابق ��ة يف ال ��ر�أي
والت�ص ��ور ب ��ل يج ��ري ب�ي�ن اجلماع ��ات املختلفة
واملتنازع ��ة ح� � ّد االف�ت�راق .البني ��ة االجتماعي ��ة
تنط ��وي عل ��ى �أكرث م ��ن جم ��رد فئتني �أو �ص ��نفني
م ��ن اجلماع ��ات ال ثال ��ث بينهما ،بل هن ��اك الكثري
م ��ن الت ��درج والتباي ��ن والتواف ��ق واالخت�ل�اف
املجتمع ��ي .احل ��وار االجتماعي ال يج ��ري مع من
نحبهم ون�ألفهم ونن�سجم مع توجهاتهم ل ّأن ه�ؤالء
م ��ن طبق ��ة الأ�ص ��دقاء والأ�ص ��دقاء يتوا�ص ��لون.
ولك ّن ��ه يجري م ��ع من نختلف معهم ون�ش ��عر ب�أننا
ال نفهمه ��م �أو مل نع ��د نفهمه ��م .عندم ��ا نتحاور مع
من ي�ش ��بهنا ويقرب منا ،ف�إننا نعيد �إنتاج �أنف�س ��نا
ونت�صرف كمن يكتفي ب�سماع �صدى �صوته وهذا
لي� ��س بح ��وار .احل ��وار يجري م ��ع املختل ��ف ح ّد
القرف .كما � ّإن علينا ا�س ��تذكار حقيقة مهمة ،وهي
� ّأن احلاجة �إىل احلوار ت�ش ��ت ُّد يف ظروف الت�شنج
والع�ص ��بية وتوال ��د الأزم ��ات و�أ ّنه ب�س ��بب ذلك ال
ينتظ ��ر حت ��ى ته ��د�أ الأم ��ور .احل ��وار االجتماعي
الناج ��ح وامل�س� ��ؤول �أك�ث�ر م ��ن حتال ��ف �سيا�س ��ي

هل جُتدي العقوبات �ضد كرد�ستان العراق؟ *

 عدنان ح�سين
عن ��د احلدود مع تركيا يف �أق�ص ��ى
�شمال حمافظة دهوك العراقية تقع
منطقة ب ��رواري باال ،وهي �س ��هل
جبلي ي�شتهر بالزراعة وبتفاح من
نوع مميّز له �أ�صول �أمريكية.
�ص ��ديق يل ك ��ردي م ��ن �س ��كان
املنطقة ،ك ّلما �أ�س�أله عن حالة تفاح
ب ��رواري ير ّد ب�أنها «�س ��يئة»؛ ملاذا؟
يجي ��ب :لأن تف ��اح العومل ��ة �أزاحه
م ��ن ال�س ��وق .وتف ��اح العومل ��ة هو
امل�س ��تورد من اخل ��ارج (تركيا يف
الغال ��ب) ويب ��اع ب�أ�س ��عار متدنية،
ما ت�س� �بّب بك�س ��اد تف ��اح برواري،
لأن �س ��عر تف ��اح العومل ��ة ّ
يقل حتى
عن قيمة �أجور جن ��ي �أو َن ْقل تفاح
ب ��رواري .وعندم ��ا زرتُ املنطق ��ة
ذات م ��رة ،كان تف ��اح ب ��رواري
م�ت�روك ًا للتل ��ف يف �أ�ش ��جاره �أو
حتتها.
رمبا تلوح الآن الفر�ص ��ة لي�ستعيد
تف ��اح ب ��رواري و�س ��ائر الزراعات
الكرد�س ��تانية جمده ��ا الغاب ��ر �إذا
م ��ا ن ّف ��ذت تركي ��ا ،ومعه ��ا �إي ��ران
والعراق ،التهديد بفر�ض ح�ص ��ار
على �إقليم كرد�س ��تان العراق حتى
يرتاجع عن اال�ستفتاء الذي �أجراه
الأ�سبوع املا�ضي.
ه ��ذا اال�س ��تفتاء مل ُتفل ��ح تهديدات
احلكوم ��ات العراقي ��ة والرتكي ��ة
والإيرانية يف وقفه �أو ت�أجيله ،مع
�أن هذه التهديدات ا�س� � ُتعمِ لت فيها
�أق ��وى الكلم ��ات و�أ�ش� � ّد العبارات،
حت ��ى ُخ ّي ��ل للبع� ��ض �أن واح ��د ًا
يف الأق ��ل م ��ن الأط ��راف الثالث ��ة
�سي�ستعمل القوة الع�سكرية لوقف
عملي ��ة اال�س ��تفتاء ،التي قي ��ل �إنها
ته� �دّد الأم ��ن الوطن ��ي يف البلدان
الثالثة.
وم ��ع �أن العملي ��ة م� � ّرت ب�س�ل�ام،
ف�إن «الكالم اخل�ش ��ن» مل يزل �س ��يد
املوق ��ف يف كل من بغ ��داد و�أنقرة
وطهران التي توا�ص ��ل حكوماتها
التهديد باتخ ��اذ �إجراءات «رادعة»
ما مل ترتاجع �إدارة �إقليم كرد�ستان
عن اال�ستفتاء.

ما اخليارات املتاحة �أمام العوا�صم
الثالث لتحقيق ما تبغيه؟
على الأر�ض مل تكن لال�ستفتاء �أية
مرت ّتب ��ات مادي ��ة ،فما م ��ن خطوة
نح ��و اال�س ��تقالل ميك ��ن للجان ��ب
الك ��ردي اتخاذه ��ا عل ��ى امل ��دى
املنظور ،وق ��د �أكد الزعم ��اء الكرد
غري مرة �أن اال�ستفتاء يف ح ّد ذاته
ال يعن ��ي ر�س ��م احل ��دود �أو �إعالن
اال�ستقالل� ،إمنا هو لت�أكيد الرغبة
باال�س ��تقالل ال ��ذي يتط ّلب حتقيقه
قب ��ول حكوم ��ة الع ��راق بفكرت ��ه
والدخول يف مفاو�ضات ب�ش�أنه مع
الطرف الكردي .وبالطبع �س � ّ
�يظل
�أم ��ر اال�س ��تقالل حمكوم� � ًا �أي�ض� � ًا
مبوقف اجلارين الأقوى؛ الرتكي
والإي ��راين ،وم ��ن الوا�ض ��ح �أن
�أنقرة وطهران ،كما بغداد ،لي�س ��تا
يف وارد القبول بفكرة اال�س ��تقالل
الكردي.
جله ��ة اخليار الع�س ��كري ،مل تهدّد
�أي من العوا�ص ��م الثالث �صراحة
باللج ��وء �إىل الق ��وة الع�س ��كرية
حلمل الكرد على اعتبار اال�ستفتاء
وك�أن ��ه مل يك ��ن .ه ��ذا املوقف نابع
م ��ن �إدراك احلكومات الثالث عدم
قدرته ��ا عل ��ى ا�س ��تخدام الق ��وة،
منف ��ردة �أو جمتمع ��ة .دولي� � ًا
�س ��يكون الأمر م�س ��تنكر ًا ب�ش� �دّة؛
التحالف ال ��دويل بقيادة الواليات
املتحدة الذي و ّف ��ر احلماية للكرد
م ��ن نظ ��ام �ص ��دام يف ت�س ��عينات
القرن املا�ضي لن يقبل ،والتحالف
ال ��دويل الذي ي�ش ��نّ احل ��رب على
«داع� ��ش» الآن بقي ��ادة وا�ش ��نطن
�أي�ض� � ًا لن يقبل ،واملجتمع الدويل
ل ��ن يقبل بالت�أكيد� ،أقله من منطلق
�إن�ساين.
داخلي� � ًا ،احلكوم ��ة العراقي ��ة ال
ميكنها ا�ستخدام القوة �ضد الكرد،
ل�س ��بب �أخالقي � -سيا�سي قبل كل
ظهر
�شيء ،ف�أي حرب �ضد الكرد �س ُت ِ
النظ ��ام العراق ��ي احل ��ايل ،ال ��ذي
ت�س ��يطر عليه الأحزاب ال�ش ��يعية،
يف �ص ��ورة نظ ��ام �ص ��دام ح�س�ي�ن

الذي ا�ض ��طهد الكرد وال�شيعة على
نحو م�أ�س ��اوي .با�س ��تثناء ق ّلة من
ال�سيا�س ��يني (ه ��م �إ�س�ل�اميون يف
الغال ��ب� ،أف�ص ��حوا يف الأ�س ��ابيع
الأخ�ي�رة عن �ش ��وفينية ت�ض ��اهي
�ش ��وفينية نظ ��ام ح ��زب البع ��ث)،
ل ��ن حتظ ��ى احل ��رب عل ��ى الك ��رد
بالت�أيي ��د يف الأو�س ��اط ال�ش ��عبية
وال�سيا�سية.
ف�ض�ل� ًا ع ��ن ه ��ذا ف� ��إن الق ��وات
العراقية منخرطة الآن يف احلرب
م ��ع «داع� ��ش» ،الت ��ي ت�ش ��ارك فيها
�أي�ض� � ًا قوات البي�ش ��مركة الكردية،
و«داع� ��ش» مل ي ��زل ي�ش� � ّكل تهديد ًا
خط�ي�ر ًا للأمن الوطن ��ي العراقي.
كم ��ا �أن الق ��وات العراقي ��ة لي�س ��ت
م�ؤهلة خلو�ض حرب ثانية.
تركي ��ا و�إي ��ران هم ��ا �أي�ض� � ًا غ�ي�ر
قادرت�ي�ن عل ��ى ا�س ��تعمال الق ��وة
امل�س ��لحة ،فف�ض�ل� ًا ع ��ن العام ��ل
الدويل� ،س ��تتع ّر�ض الدولتان على
الأرج ��ح� ،إذا م ��ا قامت ��ا بعملي ��ات
ع�س ��كرية يف كرد�س ��تان الع ��راق،
ال�ض ��طرابات يف �أقاليمهم ��ا
الكردية التي ت�ض� � ّم كرد ًا يعادلون
�أ�ضعاف كرد العراق عدد ًا ،وتركيا
و�إيران لي�س ��تا يف و�ض ��ع ي�س ��مح
حلكوم ��ة �أي منهم ��ا بالإق ��دام على
خماطرة من ه ��ذا النوع ومواجهة
ا�ضطرابات داخلية.
يف حتدي ��د املوقف�ي�ن الرتك ��ي
والإي ��راين هناك عام ��ل قوي �آخر
ه ��و العام ��ل االقت�ص ��ادي ،فعل ��ى
م ��دى ربع ق ��رن ،منذ قي ��ام الإدارة
الذاتي ��ة الكردية يف  ،1991ن�س ��ج
ك ��رد الع ��راق عالق ��ات و�ش ��راكات
اقت�ص ��ادية وا�س ��عة م ��ع تركي ��ا
و�إي ��ران ،وال�س ��وق يف �إقلي ��م
كرد�س ��تان تعتم ��د الآن على �س ��لع
الدولت�ي�ن اللتني لهما ا�س ��تثمارات
مبلي ��ارات ال ��دوالرات يف الإقليم.
و ُيق� �دّر ما حت ّققه تركيا من التبادل
التج ��اري م ��ع الإقلي ��م بع�ش ��رة
مليارات دوالر �س ��نوي ًا فيما حت ّقق
�إي ��ران خم�س ��ة ملي ��ارات دوالر،

ف�ض�ل� ًا عن التجارة غري الر�س ��مية
(التهريب).وبح�س ��ب املعطي ��ات
الرتكي ��ة ،يحت � ّ�ل �إقلي ��م كرد�س ��تان
املركز الثالث بني م�ستوردي ال�سلع
الرتكي ��ة بع ��د �أملاني ��ا وبريطانيا.
والإقلي ��م ه ��و بوابة مرور ال�س ��لع
الرتكية والإيرانية �إىل �سائر �أنحاء
الع ��راق .وا�س ��تثمارات البلدي ��ن
يف الإقليم ت�ش ��مل جم ��االت النفط
والغاز وال�صناعة والطرق والنقل
واالت�ص ��االت وال�س ��دود ،و ُيق� �دّر
عدد ال�ش ��ركات الرتكية والإيرانية
العامل ��ة يف الإقلي ��م بنح ��و 2000
�ش ��ركة ،معظمه ��ا تركي ��ة .ولرتكيا
بالذات م�صالح �سرتاتيجية �أخرى
يف الإقليم الذي مي ّر نفطه بالكامل
�إىل تركيا �أو عربها.
�سي�ص ��عب ،واحلال ه ��ذه� ،أن تن ّفذ
�أنق ��رة وطه ��ران عقوبات �ص ��ارمة
عل ��ى الإقلي ��م لأنهما �ستت�ض� � ّرران
�أكرث من غريهم ��ا ،وهذا مغزى ما
ردّده م�س� ��ؤولون م ��ن البلدين يف
اليومني الأخريين ب�أن �إجراءاتهم
لن ت�ستهدف ال�س ��كان .وبغداد من
جانبه ��ا �س ��تواجه و�ض ��ع ًا مماث ًال،
فال�س ��لع الرتكي ��ة كله ��ا ،ومعظ ��م
الإيراني ��ة ،مت ّر ب�إقليم كرد�س ��تان،
وح�صة معتربة من النفط العراقي
ّ
مت ّر به �إىل مين ��اء جيهان الرتكي،
ف�ض�ل� ًا ع ��ن وج ��ود ا�س ��تثمارات
م�شرتكة للعرب والكرد يف الإقليم
كما يف �س ��ائر �أنحاء العراق ،وهي
�ستت�أثر بالت�أكيد ب�أي عقوبات.
�أكرث ما حت ّققه العقوبات ال�صارمة
من العوا�ص ��م الثالث �أنها �س ��تدفع
بالك ��رد للع ��ودة �إىل اقت�ص ��ادهم
التقليدي ،الزراعة .يف ت�س ��عينات
القرن املا�ضي حت ّمل الكرد ح�صار ًا
قا�سي ًا من جانب نظام �صدام �شمل
كل �شيء ،ومل تكن لديهم �آنئذ بنية
حتتي ��ة ،لك ّنه ��م الي ��وم يتم ّتع ��ون
ببني ��ة �أف�ض ��ل م�س ��توى مم ��ا يف
�سائر �أنحاء العراق الذي مل ي�سمح
الف�س ��اد الإداري وامل ��ايل املف ��رط
بوجود مثل هذه البنية.
جمم ��ل الق ��ول �إن بغ ��داد ،وك ��ذا
�أنق ��رة وطهران� ،س ��تجد بعد حني
�أن العقوب ��ات االقت�ص ��ادية ل ��ن
تك ��ون فعّالة ،م ��ا يفت ��ح الباب من
جدي ��د للتفاو�ض م ��ع �أربيل ،وهو
ب ��اب لي�س مغل ًق ��ا الآن يف الواقع.
حينذاك �ستكت�ش ��ف هذه العوا�صم
�أي�ض� � ًا �أن العقوبات �س ��تدفع بكرد
للتم�س ��ك �أك�ث�ر بخي ��ار
الع ��راق
ّ
اال�ستقالل!
* عن" :ال�شرق الأو�سط"

بني ف�ص ��يلني خمتلفني من حيث الأ�س ���س الفكرية
والأيديولوجي ��ة والثقافي ��ة لتحقي ��ق م�ص ��الح
م�ش�ت�ركة ومتواف ��ق عليه ��ا كم ��ا يف التحالف بني
التي ��ار امل ��دين والتيار ال�ص ��دري .وه ��و �أكرث من
لق ��اءات ب�ي�ن ق ��وى متتل ��ك الكث�ي�ر م ��ن القوا�س ��م
امل�ش�ت�ركة �ضمن تيار �سيا�س ��ي معروف بتوجهات
حمدّدة م ��ن �أي خلفية كانت ،من حي ��ث � ّأن لقاءات
من هذا النوع تعزز العزلة وتعمّقها لأ ّنها ال ت�س ��هم
يف ك�س ��ر املحظورات التي ُتع ��د �أحد �أه ّم الأهداف
الرئي�س ��ة للحوار االجتماعي .يحدث احلوار بني
ف�ص ��ائل متنازعة ومت�ض ��ادة وغري متوافقة ،وهو
ي�س ��تقدم �أكرث من جه ��ة� .إ ّنه ال يكتف ��ي باحلكومة
وال ي�ش ��تمل على ممثلني ملنظم ��ات املجتمع املدين
فح�س ��ب ،ب ��ل وي�ض� � ُّم م�ؤ�س�س ��ات عم ��ل ومدار�س
وجامعات ودوائر �ضمن �سياقات تهدف �إىل بلورة
حل ��ول ومعاجل ��ات وتبتع ��د ع ��ن تعميق امل�ش ��اكل
وتر�س ��يخها .تتحم ��ل �أك�ث�ر م ��ن جه ��ة م�س� ��ؤولية
الدخ ��ول وامل�ش ��اركة يف احل ��وار االجتماع ��ي
الناجح والب ّناء من قوى �سيا�سية و�شعبية ودينية
وثقافية وحكومية حت�ض ��ر بال حماياتها �أو �شبكة
مرافقيه ��ا .والأه ��م �أنْ ّ
يح�ض ��ر للح ��وار بج ��دول
عم ��ل يت�ض ��من الق�ض ��ايا ذات االهتم ��ام املرك ��زي
وامل�ش�ت�رك ،بالن�س ��بة �إىل املجتمع كما يف العالقة
بني اجلماعات املتعددة ومناق�ش ��ة اخل�س ��ائر التي
ميك ��ن �أنْ تمُ ن ��ى به ��ا اذا م ��ا ا�س ��تغنت ع ��ن بعدها
اجلغ ��رايف واملجتمعي واالقت�ص ��ادي ،البحث يف
�آليات ت�شكيل حكومة من�سجمة ال يتجاوز فيها �أح ٌد
عل ��ى �أحد ،وال تتحكم فيها كتلة �أو حزب ،التطرف
الدين ��ي واملذهب ��ي والقوم ��ي وط ��رق معاجلت ��ه
بالك ��ي ولي�س بالتغا�ض ��ي والت�ش ��اغل واملواربة.

وهناك الق�ض ��ايا اجلندرية املهمّة ،حيث تت�ص ��اعد
حدّة االعتداءات على الن�س ��اء و ُتهان كرامتهن يف
جمتمع طاملا تباهى ب�أخالقيات املروءة وال�شهامة
والت�ضحية والإيثار.
واذا ما توقفنا عند اال�س ��تفتاء يف �إقليم كرد�ستان
الذي ت�س� �بّب يف �إث ��ارة زوبعة خانق ��ة ومقلقة من
ال�ش ��تائم وال�س ��باب والتهدي ��د والوعي ��د ،دعون ��ا
ن�ض ��ع خالفاتن ��ا ومواقفن ��ا و�آرائن ��ا ال�سيا�س ��ية
جانب� � ًا ومنع ��ن النظ ��ر يف االحتف ��االت ال�ش ��عبية
الوا�س ��عة ومظاه ��ر الف ��رح والتح ��دي الت ��ي عبرّ
عنه ��ا عم ��وم املواطنني الك ��رد يف الإقلي ��م .ال �أحد
يتنب�أ بامل�ستقبل ّ
ولكن الذي نفهمه الآنّ � ،أن له�ؤالء
النا�س مربر ًا قوي ًا للفرح وهم يعبرّ ون عن الرغبة
يف اال�س ��تقالل ،و�أمل مل ت�س ��تطع تهديدات الدول
املج ��اورة مث ��ل �إي ��ران وتركي ��ا �أنْ تطفئ ��ه .لي�س
ملظاه ��ر الف ��رح واالندف ��اع وامل�ش ��اركة الوا�س ��عة
وبخا�صة من قبل الكرد تف�سري غري � ّأن هناك �إرادة
�ش ��عبية و�أم ًال يُداعب خيال كل ه�ؤالء الأ�ش ��خا�ص
ممن نتعرف على �سحناتهم ولهجاتهم وتعابريهم
املنطوق ��ة وغري املنطوق ��ة لأ ّنهم م ّن ��ا ونحن منهم
كما ن�ش ��عر ثقافي ًا و�أدبي ًا و�أخالقي ًا .لطاملا و�ص ��ف
الك ��رد بـ "الع�ص ��اة" املتمردين على �س ��لطة الدولة
وخا�ض ��ت احلكوم ��ات العراقية املتعاقب ��ة حروب ًا
نظامي ��ة �ض ��دهم .ويف خ�ض ��م االنتفا�ض ��ة يف
ت�س ��عينيات القرن املا�ض ��ي ،خرج الك ��رد عن بكرة
�أبيهم من حمافظات �أربيل وال�س ��ليمانية ودهوك،
باجت ��اه دول اجل ��وار ليتلق ��وا امل ��وت وال�ب�رد
واجل ��وع يف وديان الإقليم وجباله الوعرة ب�أذرع
مفتوحة ،باعتب ��اره اخليار الأقل هون ًا من انتظار
املوت ب�س�ل�اح القوات احلكومية التي كلفت بقمع
االنتفا�ضة .ا�سرتجاع ذكريات �أليمة من هذا النوع
قد تنع�ش ال�ضمائر ب� ّأن للكرد حق ًا فيما ذهبوا �إليه
ال�س ��تغالل الفر�ص ��ة الت�أريخية .ولكن هذا ال يربر
املطالب ��ة باالنف�ص ��ال يف ظ � ِّ�ل ظروف م ��ن التهديد
واحتم ��االت الت�ض ��حية ب ��كل الإجن ��ازات الت ��ي
حققوها وميكن �أنْ ي�س ��تمروا يف حتقيقها يف ظل
العراق املوحّ د القوي� .إ ّنه لي�س حديث ًا رومان�س ��ي ًا
ٌ
حديث بنف� ��س �أخالقي وعلمي
ووجداني� � ًا ،ولك ّنه
م�س�ؤول بعيد ًا عن العنجهية والغطر�سة والتبجّ ح
القومي واملباهاة والتفاخر املقيت.
بالنهاية ،فامل�شكلة يف العراق اجتماعية ،من حيث
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اجلوهر .لو �شعر الكرد بالطم�أنينة وتعامل العرب
باملحبة والت�ضامن الذي ال ت�ض ّلله املواقف املحتدة
واملع�ّب�رّ ة ع ��ن عنجهيات قومية عف ��ا عليها الزمن،
ولو نظرنا �إىل اال�ستفتاء بحجمه الطبيعي ،كونه
ال يزيد على �أنْ يكون ا�س ��تطالع ر�أي قد ن�س ��تطيع
تخفيف �إنْ مل يكن حمو �أ�س ��باب التوتر والت�ش ��نج
املجتمع ��ي .وكم ��ا كت ��ب الكاتب نوزاد ح�س ��ن يف
مقال ��ة ن�ش ��رت ل ��ه يف �ص ��حيفة ال�ص ��باح العراقية
بتاري ��خ � 27أيلول اجلاري ،مع�ّب�ررّ ًا عن خيبة �أمل
وا�ض ��حة �إزاء زخ ��م التع�ص ��ب والتحري� ��ض على
العنف �ض ��د الكرد ما معن ��اه "قوميتي الكردية من
ف�ضة بينما قومية الآخر من ذهب ."..
ال �أح ��د ميتل ��ك كل مفاتيح ح ��ل الأزم ��ة والأزمات
املتالحق ��ة الت ��ي تع�ص ��ف بالع ��راق والت ��ي تعطي
للكثريي ��ن م�ب�ررات للتدخ ��ل والتخبي ��ث .الأزمة
حال ��ة طارئة تخ ّل بوقع احلياة اليومية امل�س ��تقرة
وتقابل ب�أو�ض ��اع ال يتهي�أ املجتمع ملواجهتها ,ولن
حتل هذه الأزمة �أو تلك دون اال�ستعداد ملواجهتها.
وه ��ذا �أم ��ر ال يتحقق خ ��ارج الق ��درة عل ��ى تعبئة
اجلماهري بنوايا ح�س ��نة و�شروط م�سبقة باجتاه
احل ��ل ووق ��ف م ��ا ي�ش ��به ح ��رب اال�س ��تنزاف على
امل�س ��توى الأدب ��ي والثقايف والأخالقي .امل�ش ��اكل
االجتماعية تبد�أ ب�سيطة وال تتطلب غري �إجراءات
�س ��هلة لتفاديها ،ولك ّنها �سرعان ما تتعقد وت�صعب
اذا ما ف�شل املعنيون مبعاجلتها .وهناك تلك النزعة
الت ��ي يتم�س ��ك به ��ا البع� ��ض مم ��ن يعتق ��دون �أ ّنهم
وحده ��م الذين ميلكون وجهة النظر ال�ص ��حيحة.
يف عامل اليوم وعلى ال�صعيد االجتماعي ال وجود
لوجهة نظر �ص ��حيحة واحدة و�إنمّ ا هناك وجهات
نظر متعددة قد تكون كلها �ص ��حيحة� ،إذا ما نظرنا
�إليه ��ا م ��ن زاوي ��ة معين ��ة دون غريه ��ا .بالنتيجة
ف� ّإن حا�ص ��ل جمع الزوايا املتعددة �سي�س ��اعدنا يف
التو�صل �إىل حلول �شاملة تر�ضي معظم الأطراف
العال و�س ��ط اجلهلة و�ص ��فة �س ��يئة
املت�ص ��ارعة .مِ
واجلاهل و�سط العلماء حمنة� .سنتقدم بخطوات
�أو�س ��ع و�أ�س ��رع �إذا م ��ا قبلن ��ا التخلي ع ��ن �إطالق
الأح ��كام القطعي ��ة وتوا�ض ��عنا قلي�ل ً�ا لك ��ي نتعلم
� ّأن للم�ش ��اكل االجتماعي ��ة بجوانبه ��ا ال�سيا�س ��ية
والأدبية والثقافية �أك�ث�ر من مقاربة وحل ،و�أنْ ال
�أح ��د فينا ميك ��ن له /لها الإدعاء بامتالك الو�ص ��فة
ال�سحرية كاملة غري منقو�صة.
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ت�سجيل ال�شركات يف العراق ..التحديات واحللول
ُيع ��د مو�ض ��وع ت�س ��جيل ال�ش ��ركات وغلقه ��ا �أه ّم
حلق ��ة يف ع ��امل ال�س ��وق احل ��رة والتناف� ��س ،فلو
تخيلن ��ا ب�أن اقت�ص ��اد ال�س ��وق عبارة عن �س ��يارة
فاخرة وجمهّزة ب�أحدث التقنيات� ،ستكون مفردة
"اجل ��وزة ومفتاحه ��ا" هو مثال ت�س ��جيل وغلق
ال�ش ��ركات ،فبدون هذه املفردة الب�س ��يطة ،ال قيمة
له ��ذه العرب ��ة الفاخ ��رة املتط ��ورة .ه ��ذا هو حال
اقت�ص ��اد ال�س ��وق يف العراق ،لأن معاملة ت�سجيل
ال�ش ��ركات واغالقه ��ا تعتمد �آلي ��ات عقيمة ال حمل
لها من الإعراب يف البلدان املتقدمة ،وحتتاج اىل
تغي�ي�ر جذري و ف ��وري اذا ما �أردنا امل�ض ��ي قدم ًا
نحو اقت�صاد حر وواعد ومتعدد الواردات.
تواجه �آلية ت�سجيل ال�شركات اخلا�صة يف العراق
�س ��ياقات مكلف ��ة مادي ًا وزمني� � ًا ،حيث �أن �أب�س ��ط
معاملة ت�سجيل �شركة �أو فرع متثيلي يكلف �آالف
ال ��دوالرات ،وقد ي�س ��تغرق اجن ��از املعاملة فرتة
ال�س ��نة ،تبد�أ ب�سل�سلة معامالت ماراثونية مجُ هدة
تقوم على الف�ساد و�سوء الإدارة و �إحاالت قطاعية
ال معن ��ى له ��ا وحتت ��اج اىل �أوراق ثبوتية مكررة
والتجوال ب�ي�ن ال ��وزارات والدوائ ��ر احلكومية
املتع ��ددة� .أم ��ا �إغالق ال�ش ��ركة ،ف�س ��ياقاتها �ش ��به
م�س ��تحيلة ،وقد ت�ستغرق �س ��نين ًا وتكاليف مالية
باهظة قد تتجاوز عمر املواطن االفرتا�ض ��ي ،لأن
م ��ا ي�س� �مّى ببدعة ب ��راءة الذمة مرتبط بع�ش ��رات
الدوائ ��ر الفا�س ��دة والفا�ش ��لة .لع َّل �أكرث م ��ا يُعقد
الأمور بخ�ص ��و�ص �أي حلقة م ��ن حلقات الروتني
ه ��و �آلي ��ة ا�ستح�ص ��ال التعه ��دات وخماطب ��ات
الدوائ ��ر املانح ��ة ل�ل��أوراق الثبوتية لكل م�س ��تند
مقدم من قبل ال�ش ��ركات بق�ص ��د ا�ستح�صال �صحة
�ص ��دور لهذه الأوراق .الأمر الأهم من ذلك هو �أن
�إجراءات ا�ستح�ص ��ال �صحة ال�صدور من خمتلف
الدوائر حتتاج اىل �س ��بعة �أ�ش ��هر كحد �أدنى ،ف�إذا
تداخل ��ت م ��دة ال�س ��بعة �أ�ش ��هر م ��ع ال�س ��نة املالية
التالية� ،س ��يتطلب تقدمي م�س ��تندات حديثة ،لذلك
تبقى ال�ش ��ركات تدور بنف�س الدوالب دون اجناز
�أيّ معامل ��ة ال تر�ض ��خ اىل الر�ش ��ى بن ّي ��ة ت�س ��هيل
ال�سياقات وجتاوز البريوقراطية.
املتعارف عليه عاملي ًا يف االنظمة الغربية املتقدمة،
هو �أن تكلفة ت�سجيل ال�شركة ال تتجاوز  ١٠٠دوالر
يف مدة ت�ستغرق �أقل من �ساعة واحدة ،تكون عرب
الهات ��ف مع املحا�س ��ب املُ ّرخ�ص �أو مبا�ش ��رة عرب
موقع احلكومة االلكرتونية لت�س ��جيل ال�ش ��ركات
وه ��ذه املعاملة ت�ص ��ل كلف ��ة �إجنازه ��ا �أقل من ٥٠
دوالر ًا وحتدث �آني ًا بعد ت�س ��جيل اال�سم اخلا�ص.
�أما كلفة ومدة �إغالق ال�ش ��ركة فهي االخرى بذات
الآلية وال�سياق ال�سل�س املعتمد يف ت�سجيلها.
على �س ��بيل املث ��ال ال احل�ص ��ر ،ف�إن �آلية ت�س ��جيل
ال�شركات بح�سب النظام الربيطاين تتم من خالل
ت�أ�س ��ي�س وافتت ��اح ال�ش ��ركة ع�ب�ر موق ��ع الدائرة
املعني ��ة كناف ��ذة واح ��دة ،وه ��ي دائ ��رة ت�س ��جيل
ال�ش ��ركات ( )Companies Houseوه ��و
�أح ��د مواق ��ع احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة على �ش ��بكة
االنرتن ��ت� ،أو من خالل حما�س ��ب ّ
مرخ�ص ي�س ��لم

 د .ل�ؤي الخطيب *
ملف الت�سجيل من خالله عرب الربيد االلكرتوين.
�أما �آلية غلق ال�ش ��ركة ،فتتم بت�س ��ليم احل�س ��ابات
اخلتامي ��ة م�ص� �دّقة م ��ن قب ��ل مكت ��ب حما�س ��بة
ّ
مرخ�ص عرب موقع االنرتنت اىل دائرة ال�ض ��ريبة
ودائرة ال�شركات ،يف حني �أن املعلومات الرئي�سة
والأوراق الثبوتي ��ة تقت�ص ��ر عل ��ى احل ��د الأدن ��ى
وهي :عنوان لل�ش ��ركة مدعوم� � ًا بفاتورة خدمات
عام ��ة كالكهرب ��اء �أو امل ��اء �أو الغ ��از �أو الهات ��ف،
ون�سخة من جواز �سفر �صاحب ال�شركة ،وعنوان
مالك ال�ش ��ركة ،وا�س ��م �أو ا�س ��ماء �أع�ض ��اء جمل�س
االدارة (�إن كان لل�شركة م�ساهمني) مع ن�سخة من
هوية وعنوان كل فرد مُ�ساهم ،والرقم ال�شخ�صي
لدائ ��رة ال�ض ��مان (National Insurance
 )Numberلأ�ص ��حاب الأ�سهم ،علم ًا �أن قيمة
ا�سهم ال�ش ��ركة تبد�أ بجنيه ا�سرتليني واحد فقط،
بالإ�ض ��افة اىل ميث ��اق ت�س ��جيل ال�ش ��ركة وال ��ذي
ي�ص ��ف م�س ��احة �أعمالها بح�س ��ب ما يُقره جمل�س
االدارة.
يف م ��ا يل ��ي بع� ��ض احلل ��ول املقرتح ��ة للحكومة
االحتادية يف العراق:
�أو ًال :تكليف رئا�سة جمل�س الوزراء جلنة خمت�صة
تتمت ��ع ب�ص�ل�احيات تنفيذي ��ة ملراجع ��ة الآلي ��ات
املعتمدة وو�ض ��ع حل لل�س ��ياقات ب�س ��قف زمني ال
يتج ��اوز الثالث ��ة �أ�ش ��هر .تتكون ه ��ذه اللجنة من
خ�ب�راء يف القط ��اع اخلا� ��ص م ��ن ذوي اخل�ب�رة
واملعرفة ب�س ��ياقات ومناذج القط ��اع اخلا�ص يف
الدول العاملية املتقدمة.
ثاني� � ًا :اعتم ��اد نظ ��ام ناج ��ح م ��ن انظم ��ة ال ��دول
املتقدمة �آخذين بعني االعتبار �س ��رعة التنفيذ يف
ا�س ��تحداث �آلية لفت ��ح واغالق ال�ش ��ركات املحلية
للعراقي اجلن�س ��ية �ش ��ريطة �أن ي�ض ��من �ص ��احب

ال�شركة ت�سلم ن�سخة من �ش ��هادة ت�سجيل ال�شركة
خ�ل�ال م ��دة ال تتج ��اوز اليوم�ي�ن ،ع�ب�ر االنرتنت
وب�أقل التكاليف ،ليتمكن من فتح ح�ساب م�صريف
لل�ش ��ركة واملبا�ش ��رة يف العم ��ل وتفعي ��ل �ش ��ركته
اخلا�صة.
ثالث� � ًا :اعتماد نظ ��ام املناطق احلرة يف ت�س ��جيل
ال�ش ��ركات االجنبية امل�ش ��ابه للأنظم ��ة اخلليجية
�ش ��رط �أن ال ت�س ��تهلك �آلي ��ة الت�س ��جيل �أك�ث�ر م ��ن
ا�س ��بوع للعراق ��ي اجلن�س ��ية �أو �ش ��هر للوافد لأن
ه ��ذه العملية حتتاج ا�ستح�ص ��ال موافقات �س ��مة
الدخ ��ول للأجنب ��ي .تب ��د�أ كلف ��ة ت�س ��جيل ه ��ذه
ال�ش ��ركات من �س ��لم الع�ش ��رة �آالف دوالر �صعود ًا
بح�س ��ب م�س ��توى اخلدمات التي توفرها املنطقة
احلرة ككلفة ا�س ��تخراج وجتديد الفيزة وم�ساحة
املكت ��ب املخ�ص ���ص لل�ش ��ركة وا�س ��تكمال الأوراق
الر�س ��مية وفتح ح�ساب م�صريف .وميكن االطالع
على الأمثلة العاملية الكثرية بخ�صو�ص هذا الباب
والت�س ��هيالت ال�ض ��ريبية املتوفرة لهذا النمط من
ال�شركات .علم ًا �أن ت�س ��هيل ت�سجيل ال�شركات يف
املناطق احلرة �س ��يوفر مورد ًا مادي ًا للحكومة من
خالل ر�س ��وم خدمات الت�سجيل ،بالإ�ضافة اىل ما
ت�س ��تثمره هذه ال�ش ��ركات من �أم ��وال وتقدمه من
خدمات جتارية و�صناعية.
رابع� � ًا :ميكن لغ�ي�ر العراقي اجلن�س ��ية �أن يكون
�ش ��ريك ًا يف �ش ��ركة عراقية (خارج املنطقة احلرة)
�ش ��رط �أن ال تقل ا�سهم ال�ش ��ريك العراقي عن ٪٥١
وه ��ذا معم ��ول ب ��ه يف دول ��ة االم ��ارات العربي ��ة
املتح ��دة لت�ش ��جيع من ��و القطاع اخلا� ��ص املحلي
وجذب ر�ؤو� ��س الأموال لتنمي ��ة القطاع الوطني
اخلا�ص.
خام�س� � ًا :يقوم جمل� ��س الوزراء ب�إعداد م�ش ��روع
قان ��ون ينظ ��م �آلي ��ة الت�س ��جيل ب�ص ��ورة �سل�س ��ة
ودون ا�س ��هاب ،تارك ًا التفا�صيل التنفيذية للوائح
التنظيمية ل ُت ِعدَها دائرة ت�س ��جيل ال�ش ��ركات بعد
ت�ش ��ريع القانون و�إ�ص ��داره� ،ش ��رط �أن ال ت�ضاف
�أيّ �س ��ياقات بريوقراطية تعيق عملية الت�س ��جيل
�أو ت�س ��هم يف ت�أخريه ��ا .فح ��وى ه ��ذا القان ��ون
اجلدي ��د قائم عل ��ى �إلغاء جمي ��ع القوانني القدمية
ذات العالق ��ة واعتم ��اد النظ ��ام اجلدي ��د ،حيث ال
جدوى من �إ�ص�ل�اح قوان�ي�ن عقيمة ال حمل لها يف
الألفية الثالثة.
لق ��د ت�أخ ��رت احلكوم ��ات ال�س ��ابقة كث�ي�ر ًا يف
�إ�ص�ل�اح ه ��ذا امللف املهم ،ف�أ�س ��هم ه ��ذا التعرث يف
و�أد القط ��اع اخلا�ص واعتم ��اد الدولة على فاعلية
القط ��اع احلكوم ��ي املح ��دود يف تنفيذ امل�ش ��اريع
وتوف�ي�ر فر� ��ص العمل ،مم ��ا �أدى اىل ا�س ��تنزاف
املوازنات العامة وتف�ش ��ي الف�س ��اد ب�س ��بب �س ��وء
الإدارة وانع ��دام الكف ��اءةّ .
لكن الفر�ص ��ة ما زالت
متاح ًة �أمام حكومة رئي�س جمل�س الوزراء حيدر
العبادي لتفعيل �إ�ص�ل�اح اقت�ص ��ادي ملمو�س قبل
نهاية واليته والتمهيد ملرحلة جديدة وواعدة.
* �أكادميي وزميل يف جامعة كولومبيا،
نيويورك
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المدى الرياضي
بعبارة أخرى
 علي رياح

كر�سي احل ّالق..
للمدربني!

 ال�����ب�����������ص�����رة ت���������ش����ه����د حت�������دي������� ًا ث������ان������ي������ ًا ل������رف������ع احل����ظ����ر

 بغداد /حيدر مدلول
�أتخذ منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم من
مدين ��ة الب�ص ��رة مكان ًا لإقامة مع�س ��كره
التدريب ��ي الق�ص�ي�ر للمب ��اراة الدولي ��ة
الودي ��ة التي �س ��تجمعه مع نظ�ي�ره الكيني
بال�س ��اعة  7م�س ��اء بع ��د غد اخلمي� ��س على
ملعب (جذع النخلة) باملدينة الريا�ضية بعد
رفع احلظ ��ر اجلزئي عن الكرة العراقية من
قبل االحتاد الدويل لكرة القدم.
وقال املدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة
القدم با�سل كوركي�س لـ(املدى)� :إن منتخبنا
�أج ��رى �أول وح ��دة تدريبي ��ة م�س ��اء �أم� ��س
االثنني على ملعب الفيحاء باملدينة الريا�ضية
مب�شاركة الالعبني املحليني واملحرتفني يف
االندية ال�س ��عودية والإماراتي ��ة والقطرية
والإيراني ��ة ( حمم ��د كا�ص ��د وفه ��د طال ��ب
وولي ��د �س ��امل و�أحم ��د عب ��د الر�ض ��ا وعل ��ي
بهجت و�أحمد �إبراهي ��م وعالء علي مهاوي

وريبني �سوالقا
و�أحمد ج�ل�ال و�إبراهيم باي�ش و�س ��عد عبد
الأمري ومهدي كامل وح�س�ي�ن علي وب�ش ��ار
ر�س ��ن ومهند عب ��د الرحي ��م و�أمين ح�س�ي�ن
و�أجم ��د عطوان وم ��ازن فيا�ض وم�ص ��طفى
ناظم) بعد �س ��اعات من و�صولهم قادمني من
العا�صمة بغداد والعا�صمة القطرية الدوحة
حت ��ت قي ��ادة امل�ل�اك التدريبي ال ��ذي يقوده
املدير الفني با�س ��م قا�س ��م ومالكه التدريبي
امل�س ��اعد املك ��ون م ��ن رحي ��م حميد و�ش ��اكر
حمم ��ود وم ��درب حرا� ��س املرم ��ى ها�ش ��م

خمي� ��س والإ�س ��باين ت�ش ��ايف
بي ��درو م ��درب اللياق ��ة البدنية و
من امل�ؤمل �أن ين�ض ��م اليهم اليوم
الثالث ��اء الالعب ��ون يف الأندي ��ة
ال�س ��ويدية والإيطالي ��ة والأمريكية
( ب ��روا ن ��وري و�أحم ��د يا�س�ي�ن وعلي
عدن ��ان وج�س ��تني م�ي�رام ) قادم�ي�ن م ��ن
العا�ص ��مة �أ�س ��توكهومل وروما ووا�شنطن
من �أجل اكتمال القائمة النهائية املكونة من
 22العب ًا.
ً
و�أو�ض ��ح �أنه من املقرر �أن يقام غدا الأربعاء
امل�ؤمت ��ر الفن ��ي للمب ��اراة مب�ش ��اركة الطاقم
التحكيمي العُماين ال ��دويل املكوّ ن من خالد
ب ��ن مرهون ال�شق�ص ��ي وم�س ��اعديه عبد الله
ب ��ن علي اجل ��رداين ونا�ص ��ر بن �س ��امل البو
�س ��عيدي وامل�ل�اك الإداري ملنتخبنا ونظريه
الكيني يتم فيه الإع�ل�ان عن القائمة النهائية
للمنتخبني والإتفاق على القم�صان اال�سا�سية
التي �س�ي�رتديها الالعبون وحار�س ��و املرمى

وكذلك مناق�ش ��ة اجلوانب الإداري ��ة والفنية
والأمني ��ة الواجب تو ّفره ��ا يف ملعب (جذع
النخلة) وحتديد وق ��ت دخول اجلماهري عن
طري ��ق البوابات من �أجل �ش ��غل املقاعد على
املدرجات كال وفق رق ��م بطاقته التي مت فيها
الإعالن عن ال�سعر الر�سمي والبالغة � 5آالف
دين ��ار فيم ��ا يعقب ��ه عق ��د امل�ؤمتر ال�ص ��حفي
للمدرب�ي�ن با�س ��م قا�س ��م و�س ��تانلي �أوكومي
والع ��ب واح ��د م ��ن كال املنتخب�ي�ن يت ��م في ��ه
الك�ش ��ف عن طريق ��ة اللعب الذي �س ��ينتهجها
يف املباراة قبل الإجابة على اال�ستف�س ��ارات
والت�س ��ا�ؤالت الت ��ي �س ��يتم طرحه ��ا م ��ن قبل
و�س ��ائل الإعالم املحلية والعربية امل�سموعة
واملرئية واملقروءة.
وتاب ��ع �أن العبي املنتخب الوطني ي�س ��عون
اىل تقدمي م�ستويات رفيعة يف مباراة جنوم
هارامبي وخا�ص ��ة اجلدد الذين �س ��يحظون
بدع ��م جماهريي كبري يتوق ��ع �أن متتلئ بهم
مدرج ��ات امللعب الذي يت�س ��ع لأك�ث�ر من 55

�ألف يف ث ��اين مباراة دولية ودي ��ة يلعبونها
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة بع ��د ق ��رار االحت ��اد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم برفع احلظ ��ر اجلزئي
ع ��ن الكرة العراقي ��ة يف حمافظات الب�ص ��رة
وكربالء و�أربيل يف �أقليم كرد�ستان يف حتد
جديد يتم فيه االثبات ب� ��أن املالعب العراقية
ت�ستحق �أن تخو�ض عليها املنتخبات الوطنية
والأندي ��ة العراقي ��ة مبارياته ��ا الر�س ��مية
وت�ض ��ييف البط ��والت الأقليمي ��ة والقاري ��ة
والدولية خا�ص ��ة بع ��د النج ��اح الكبري الذي
�ش ��هدته املباراة الدولي ��ة الأوىل مع املنتخب
الأردين ال�شقيق التي �أقيمت يوم  1حزيران
املا�ضي واملباراة اال�ستعرا�ضية التي جمعت
منتخ ��ب جن ��وم الع ��راق مع منتخ ��ب جنوم
الع ��امل ي ��وم � 8أيلول املا�ض ��ي بتواجد �أعداد
هائل ��ة م ��ن اجلماه�ي�ر قادمني من العا�ص ��مة
بغداد واملحافظات.
و�أ�ش ��ار كوركي� ��س اىل �أن االحت ��اد ال ��دويل
لك ��رة الق ��دم �أدرج املب ��اراة �ض ��من �أجن ��دة
املباريات الدولية الودية التي �س ��تقام خالل
امل ��دة م ��ن  10-2ت�ش ��رين الأول احل ��ايل ،
والت ��ي �س ��يتم فيه ��ا احت�س ��اب ر�ص ��يدها من
النقاط ل ��كال املنتخبني اللذين يحتالن املركز
 88يف �آخ ��ر ت�ص ��نيف �ص ��در من قب ��ل الفيفا
حيث �أن فوز منتخبنا ي�سهم يف رفع ر�صيده
م ��ن النقاط لتبل ��غ  429نقطة يف الت�ص ��نيف
اجلدي ��د الذي �سي�ص ��در للمنتخب ��ات العاملية
يوم  16من ال�ش ��هر ذاته حي ��ث من امل�ؤمل �أن
ي�ش ��هد تقدم جدي ��د يف مركزه على ال�ص ��عيد
العامل ��ي والآ�س ��يوي والعرب ��ي لك ��ي يك ��ون
امت ��داد ًا للنتائ ��ج اجلي ��دة الت ��ي حققه ��ا يف
الأ�ش ��هر املا�ض ��ية  ،وكانت �س ��بب ًا رئي�س� � ًا يف
مغ ��ادرة املركز  120عاملي ًا الذي كان منتخبنا
يحتل ��ه يف ت�ص ��نيف �ش ��هر �أي ��ار املا�ض ��ي
فيم ��ا يتطل ��ع املنتخ ��ب الكيني م ��ن مباراتي
العراق وتايالند نيل  6نقاط توقف �سل�س ��لة
الرتاجعات الكبرية ال ��ذي عاناها يف مركزه
ال ��ذي �ش ��هد تراج ��ع ح ��وايل  12مرك ��ز ًا يف
ت�صنيفه الأخري ب�شكل �أ�ضطر مدربه �ستانلي
�أوكوم ��ي اىل دعوة  4العب�ي�ن يف الدوريات
الأوروبية.اجلدير بالذكر �إن وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة تك ّفلت بدف ��ع مبلغ � 70ألف دوالر
القيم ��ة املالي ��ة الت ��ي طلبها االحت ��اد الكيني
لكرة الق ��دم ملوافقته على لعب منتخبه الأول
مب ��اراة دولي ��ة ودية م ��ع منتخبن ��ا الوطني
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة يف �إطار م�س ��اهمتهما
يف جه ��ود رف ��ع احلظ ��ر الكل ��ي ع ��ن املالعب
العراقي ��ة التي ينتظر الإعالن الر�س ��مي عنه
نهاية العام اجلاري.

م ��ا زال امل ��درب ( ال�ض ��حية ) املف�ض ��لة يف كل م ��كان ،وال تهم �أبد ًا
�أية �أ�س ��باب للبط�ش ب�أي مدرب مهما كان �ش ��هري ًا �أو مغمور ًا ،ففي
النهاي ��ة علي ��ه �أن يتج ّرع امل� � ّر ،و�أن يعرف كل الوجوه ال�س ��وداء
لكرة القدم!
ويف ال ��دول النامية �أو ( النامية ) كروي ًا ،ت�ص ��بح حاالت التغيري
التدريبي �أكرب من عدد املفاج�آت يف الدوري ..وت�أتي النتائج غري
املر�ض ��ية على �أر�ض الواقع  ،لت�أتي عل ��ى البقية املتبقية من هيبة
املدرب�ي�ن  ،واعتزازه ��م بتاريخهم  ..لكني ال �أج ��د �أية جدوى يف
�شطب تواريخ املدربني على طولها وعر�ضها وغزارتها مبجرد �أن
يفقد الفريق قدرته على الفوز يف مباراة �أو مباراتني � ،أو مبجرد
�أال تروق للإداري �أو امل�ش ��جع �أو الالعب نتيجة يخرج بها مدرب
مع فريقه!
مف�ص ��لة قمت بها بعد انتهاء املو�س ��م
اليوم ..وبعد جردة ح�س ��اب ّ
الك ��روي عندن ��ا  ،يتجمع لدين ��ا ركام من الأ�س ��ماء الذاهبة بخفي
حنني وراء �س ��تارة الن�سيان �أو االكتفاء من الهموم التي تالحقهم
 ..ه ��م اخل�س ��ارة  ..ه ��م املفاج�أة  ..ه ��م النجوم املدلل�ي�ن الذين ال
يق ��وى املدربون على النظر �إليهم عين� � ًا بعني  ..هم امل�ؤامرة التي
ترت�صدهم يف كل زاوية!
ّ
ركام م ��ن املدرب�ي�ن الذين جرى �إبداله ��م �أو �إقالتهم  ..ميثلون 13
نادي ًا بينها ال�سماوة الذي غيرّ مدربيه  5مرات  ،وقبلهم  12نادي ًا
من املو�س ��م قبل الذي م�ض ��ى وهكذا ..ه�ؤالء يجمعهم الإح�سا�س
بامل ��رارة ،لأنهم غري قادرين على اجرتاح املعجزات ..فهذا املدرب
�أ�ص ��بح لقم ��ة �س ��ائغة يلوكه ��ا العب ��وه يف ح ّله ��م وترحالهم حتى
ج ��اءت اللحظ ��ة الت ��ي يقذف ��ون فيها بقدرات ��ه وا�س ��مه �إىل خارج
الن ��ادي ..ومدرب �آخر ال يتو ّرع عن �إظهار (انهزاميته) يف حلظة
حرج ��ة يواجه فيه ��ا فريقه مد التلك� ��ؤ  ..ومدرب من فئ ��ة ثالثة ال
ي ��دري م ��ا يفعل  ..فهو يت�س� � ّلم املهمة ويبا�ش ��ر عمله و�س ��ط غيث
منهم ��ر من الوعود ..وبعد مباراة �أو مباراتني يكت�ش ��ف �أن فريقه
يخدع ��ه ،و�أن �إدارة النادي حتاور يف اخلف ��اء مدرب ًا �آخر ،ورمبا
ثان وثالث ب�ش ��كل يدفع الأحداث �إىل الت�أجيج
تعد فريقها لتغيري ٍ
امل�ستمر بعيد ًا عن (روتني) املدرب الواحد!
يف العامل املتمدّن كروي ًا ،هنالك ال�ص�ب�ر على املدرب الذي تختاره
الإدارة مب ��لء �إرادته ��ا  ..هن ��اك يقول ��ون �أن كر�س ��ي التدريب قد
يكون ح�ص ��ري ًا ملدرب بعينه طوال �س ��نوات عديدة مديدة ،وقد ال
يعرف الكر�سي جال�س ًا واحد ًا يدوم بقا�ؤه �سنوات ..ويف (عاملنا)
الكروي العجيب تغيب الأ�س�س واملقايي�س ،فرنى �أربعة �أو خم�سة
مدربني لنا ٍد واحد يف املو�س ��م الواحد ،وتختفي الرحمة في�صبح
كر�س ��ي التدريب مثل كر�س ��ي احلالق ،مير عليه الع�ش ��رات  ،فيما
الإدارة التي تختار املدربني يف من�أى عن ال�س�ؤال وامل�ساءلة!

ركام من المدربين الذين جرى �إبدالهم
�أو �إقالتهم  ..يمثلون  13نادي ًا بينها
ال�سماوة الذي غ ّير مدربيه  5مرات ،
وقبلهم  12نادي ًا من المو�سم قبل الذي
م�ضى وهكذا..

�أ�ستانا ت�ضيف لقاء �سلة
الوطني مع �إيران

وفد احتاد الإعالم الريا�ضي ي�شارك يف انتخابات الآ�سيوي
 ت�أييد قاري لرئا�سة ال�سهلي ..وال�صاحلي ّ
مر�شح للتنفيذي

 بغداد /املدى

 بغداد /املدى

�س ��تكون قاعة �س ��يتي �إرينا بالعا�صمة الكازاخ�س ��تانية �أ�ستانا م�سرح ًا
لإقامة املباراة الر�س ��مية الأوىل ملنتخبنا الوطني لكرة ال�س ��لة ونظريه
الإيراين و�ص ��يف حامل لقب ك�أ�س �أمم �آ�س ��يا  2017التي �س ��تقام يوم
 24ت�ش ��رين الثاين املقبل يف افتتاح م�شواره يف الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س العامل  2019حل�س ��اب املجموعة اخلام�س ��ة التي
ت�ضم اىل جانبهما منتخبي قطر وكازاخ�ستان.
وحالت عدم �إجناز قاعة ال�ش ��عب املغلقة لاللعاب الريا�ض ��ية بالعا�صمة
بغداد من حملة ال�ص ��يانة التي تخ�ض ��ع له ��ا دون �أن ي�س ��ند �إليها �إقامة
املباراة الأوىل ملنتخبنا الوطني لكرة ال�س ��لة مع املنتخب الإيراين من
قبل احتاد ال�س ��لة التي خ�س ��ر فيها الدعم اجلماهريي الغفري بعد قرار
االحتاد ال ��دويل باللعبة �إقامة مباريات ت�ص ��فيات ك�أ� ��س العامل 2019
بطريقة الذهاب والإياب لأول مرة يف مناف�س ��ات القارة الآ�س ��يوية من
�أجل رفع م�س ��توى و�ش ��عبية اللعبة فيها ال�س ��يما بعد ان�ضمام منتخبي
ا�سرتاليا ونيوزيلندا �إليه.
وب ّرر احتاد ال�س ��لة �إختيار العا�صمة الكازاخ�ستانية �أ�ستانيا لت�ضييف
تل ��ك املباراة لكون هناك مب ��اراة ثانية �س ��يلعبها منتخبنا الوطني مع
املنتخب الكازاخ�ستاين يوم  27ت�شرين الثاين املقبل على القاعة ذاتها
�ض ��من الدور الثاين من جولة الذهاب الت ��ي ترهق الالعبني من ناحية
ال�س ��فر يف حال ��ة �إقامته ��ا يف �أي بلد عربي وتقلل النفق ��ات املالية على
احتاد ال�س ��لة يف ظ ��ل �أزمة ّ
التق�ش ��ف التي متر بها احلكوم ��ة العراقية
خ�ل�ال هذه الف�ت�رة اىل جانب ال�س ��ماح ملنتخبنا بالدخول يف مع�س ��كر
تدريب ��ي مغلق هناك قبل � 10أيام من موعد املباراة �س ��تكون الفر�ص ��ة
منا�سبة للمدرب الرتكي م�صطفى دارين يف رفع التح�ضريات وخا�صة
بع ��د احل�ص ��ول على جواز �س ��فر عراق ��ي للأمريك ��ي دي ماري ��و الذي
�سيكون من �أبرز �أوراقه يف مباراة �إيران.

يتوجه م�س ��اء الي ��وم الثالث ��اء وفد
االحتاد العراقي للإعالم الريا�ض ��ي
اىل العا�ص ��مة الباك�س ��تانية �إ�س�ل�ام
�آباد للم�شاركة يف انتخابات االحتاد
الآ�س ��يوي لل�ص ��حافة الريا�ض ��ية
امل�ؤمل �إقامتها خالل الفرتة من 8-5
ت�شرين الأول احلايل.
وميث ��ل وف ��د االحت ��اد العراق ��ي
للإع�ل�ام الريا�ض ��ي الزمي ��ل ح ��ازم
حمم ��د علي لالدالء ب�ص ��وت العراق
يف امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي ،والزمي ��ل
�إي ��اد ال�ص ��احلي مر�ش ��ح ًا ملن�ص ��ب
ع�ض ��و املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد
الآ�سيوي لل�صحافة الريا�ضية الذي
ي�ش ��هد تناف�س مر�ش ��حني م ��ن ثالث
ع�شرة دولة �إ�ض ��افة اىل العراق هي
( �أفغان�س ��تان وال�س ��عودية واليم ��ن
وم ��كاو و ُعم ��ان ولبن ��ان وتاي ��وان
و�س ��وريا وفل�س ��طني ومنغولي ��ا
وال�صني وقطر وبنغالدي�ش).
وكان االحت ��اد العراق ��ي للإع�ل�ام
الريا�ض ��ي قد دع ��م تر�ش ��يح الزميل
�إي ��اد ال�ص ��احلي ب�إجم ��اع �أع�ض ��اء
جمل� ��س �إدارته يوم � 14آب املا�ض ��ي
اىل ع�ض ��وية املكت ��ب التنفی ��ذي

لالحت ��اد الآ�س ��یوي لل�ص ��حافة
الريا�ض ��یة ،وقدّم كل �أ�ش ��كال الدعم
وحت�شید الإ�س ��ناد له يف هذه املهمة
الوطنية ،ف�ض�ل ً�ا عن دعم وم�س ��اندة
وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة واللجنة
الباراملبية الوطنية اللتني �أكدتا على
�ضرورة تواجد الكفاءات الإعالمية
ممثل ��ة للع ��راق يف املحاف ��ل القارية
والدولي ��ة مل ��ا يف ذل ��ك من مكا�س ��ب
كب�ي�رة ت�س ��هم يف تعزي ��ز م�س�ي�رة
الإعالم الريا�ضي يف العراق.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن الع ��راق ع�ض ��و
م�ؤ�س ���س لالحت ��اد الآ�س ��يوي
لل�ص ��حافة الريا�ض ��ية مطل ��ع العقد
ال�س ��بعيني حي ��ث لع ��ب الزمي ��ل
الراح ��ل الرائ ��د ال�ص ��حفي �ض ��ياء
ح�س ��ن دور ًا مهم ًا يف بلورة ال�صيغ
التنظيمي ��ة والقانوني ��ة ،ويع ّد �أحد
�أعمدة الت�أ�سي�س مع ثلة من الزمالء
يف غرب ��ي و�ش ��رقي �آ�س ��يا �أجمعوا
عل ��ى اختي ��اره رئي�س� � ًا لالحت ��اد
نظ ��ر ًا ل ��دوره الكب�ي�ر يف ت�أ�س ��ي�س
هذا االحت ��اد وكذلك �إنبث ��اق رابطة
الإع�ل�ام الريا�ض ��ي العرب ��ي ،لكن ��ه
مل ين ��ل الدعم الكايف م ��ن احلكومة
العراقي ��ة �آن ��ذاك و�أعل ��ن االعت ��ذار
ع ��ن ت�س� � ّنمه امل�س� ��ؤولية امل�س ��تحقة

و�شغل من�صب نائب رئي�س االحتاد
الآ�سيوي حتى عام .1992
يف ال�س ��ياق ذات ��ه ،وقب ��ل �إقام ��ة
انتخاب ��ات االحت ��اد الآ�س ��يوي
لل�ص ��حافة الريا�ض ��ية اجلمع ��ة
توا�ص ��ل الدع ��م اخلليجي
املقبل ��ةَ ،
والعرب ��ي والآ�س ��يوي للزمي ��ل
الإعالمي الكويتي �س ��طام ال�سهلي،
املر�ش ��ح ملن�ص ��ب الرئا�س ��ة ،يف

مواجهة الكوري اجلنوبي هودينغ
والباك�ستاين �أجمد عزيز.
وت�شهد الأمتار الأخرية من ال�سباق
االنتخاب ��ي ات�ص ��االت واجتماعات
مكثفة من كافة املر�شحني حل�شد �أكرب
عدد من الأ�صوات ،و�سط م�ؤ�شرات
تفيد بقوة املناف�سة االنتخابية على
كافة املنا�ص ��ب ،وحتديد ًا الرئا�س ��ة،
التي قد ينح�ص ��ر فيها ال�ص ��راع بني

الإعالمي �س ��طام ال�س ��هلي ونظريه
الك ��وري هودين ��غ ،يف ظ ��ل اقرتاب
املر�ش ��ح الثال ��ث الباك�س ��تاين �أجمد
عزيز من االن�سحاب ،خا�صة بعد �أن
�أعلن دعمه م�ؤخر ًا للزميل ال�س ��هلي
عرب بي ��ان ر�س ��مي� ،أك ��د فيه �أي�ض� � ًا
وقوف دول جنوب �آ�س ��يا اىل جانب
املر�شح الكويتي.

مهاوي يف قلعة ال�شرطة ب�أمر برازيلي
 بغداد /املدى
�أغلقت �إدارة نادي ال�ش ��رطة الريا�ض ��ي ملف
التعاق ��دات يف �ص ��فوف الفري ��ق الأول لكرة
القدم يف النادي بعد �إن�ضمام مدافع املنتخب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم ع�ل�اء عل ��ي مه ��اوي
ب�ص ��ورة ر�س ��مية ملدة مو�س ��م واح ��د بعد �أن
�أنه ��ى ارتباطه م ��ع فريق الباطن ال�س ��عودي

ح�سب الإتفاق الذي مت بنا ًء على طلب املدرب
الربازيل ��ي كارلو� ��س باكيت ��ا لتدعي ��م اخلط
الدفاع ��ي يف �إطار التح�ض�ي�رات للم�ش ��اركة
يف املو�س ��م الكروي اجلدي ��د امل�ؤمل �إنطالقه
منت�صف �شهر ت�شرين الثاين املقبل.
و�أكد ع�ض ��و �إدارة نادي ال�ش ��رطة الريا�ض ��ي
حت�سني اليا�س ��ري لـ(املدى) � :إن املفاو�ضات
ب�ي�ن جلن ��ة العق ��ود يف الن ��ادي برئا�س ��ة

الرئي� ��س �إي ��اد بني ��ان م ��ع حمم ��د �إبراهي ��م الأندية اجلماهريية الكبرية التي لها �أن�صار الأندي ��ة الرتكي ��ة التي يتطلع امل ��درب باكيتا
وكيل �أعم ��ال الالعب عالء علي مهاوي كانت يطالبون ب�أن ال تكون ميزانية النادي خاوية ومالك ��ه امل�س ��اعد اىل رفع درج ��ة اجلاهزية
�س ��ريعة و�إيجابي ��ة �أنتهت ب�ص ��ورة �س ��ريعة من الك�ؤو�س.
الفني ��ة والبدني ��ة جلميع الالعب�ي�ن املحليني
اىل التوقي ��ع الر�س ��مي للأخ�ي�ر عل ��ى عق ��ده و�أو�ض ��ح �إن الفري ��ق الك ��روي �س ��يدخل واملحرتفني قبل الدخول يف املناف�سات التي
لرغبته ال�ش ��ديدة بالدفاع عن �ألوان ال�شرطة مع�س ��كر ًا تدريبي ًا خارجي ًا يف مدينة �أنطاليا
يتوج ��ب على احتاد الكرة الإعالن الر�س ��مي
ّ
يف اال�س ��تحقاقات املحلي ��ة والآ�س ��يوية �أو الرتكي ��ة �أعتب ��ار ًا من ي ��وم  8ت�ش ��رين الأول عن ع ��دد الأندي ��ة امل�ش ��اركة يف دوري الكرة
العربية الذي �سي�شارك فيها الفريق طمع ًا يف احل ��ايل ي�س ��تمر مل ��دة  20يوم� � ًا يتخلل ��ه املمتاز للمو�س ��م  2018-2017والآلية التي
املناف�س ��ة بقوة على �إحراز الألقاب لكونه من خو� ��ض ثالث مباري ��ات جتريبية مع عدد من �ستقام عليها املباريات.

وحر�ص ��ت العدي ��د م ��ن االحت ��ادات
واللج ��ان الإعالمي ��ة يف الكث�ي�ر
م ��ن البلدان الآ�س ��يوية عل ��ى �إعالن
ت�أييدها ملر�ش ��ح الرئا�س ��ة ال�س ��هلي،
لثقته ��ا بقدرته عل ��ى حتقيق �أهداف
االحت ��اد مل ��ا في ��ه �ص ��الح الإع�ل�ام
الريا�ضي يف القارة الآ�سيوية.
ويحم ��ل ال�س ��هلي عل ��ى عاتق ��ه
النهو�ض باالحتاد الآ�سيوي القاري
لآف ��اق بعي ��دة ،وجت ��اوز العقب ��ات
والعراقي ��ل الت ��ي ّ
عطل ��ت م�س�ي�رة
العم ��ل داخ ��ل االحت ��اد يف العامني
املا�ض ��يني .ويف تط ��وّ ر الح ��ق،
�ش� �دّد االحت ��اد العرب ��ي لل�ص ��حافة
الريا�ض ��ية عل ��ى �ض ��رورة احلف ��اظ
عل ��ى التواجد العربي امل�ش� � ّرف يف
االجتماع ��ات وامل�ؤمت ��رات املختلفة
ومنها كونغر�س �إ�سالم �أباد اجلمعة
املقبل ��ة .ودع ��ا االحت ��اد العرب ��ي
لل�ص ��حافة الريا�ضية ممثلي الوفود
العربي ��ة امل�ش ��اركة يف الكونغر� ��س
اىل اجتم ��اع تن�س ��يقي بع ��د غ ��د
اخلمي� ��س للتداول يف �ش� ��أن توحيد
ال�ص ��ف العربي ونب ��ذ اخلالفات من
دون ّ
التدخ ��ل يف تفا�ص ��يل العملية
االنتخابي ��ة واملواق ��ع املتناف� ��س
عليها.

تغريدة
منذ انتهاء دوري كرة القدم بن�سخته الأخرية،
مل تعقد اللجنة الفنية لالحتاد �أي اجتماع يخ�ص تقييم
امل�سابقة فني ًا من خالل ت�ضييف عدد من اخلرباء من جميع
التخ�ص�صات مدربني وحكام ًا و�إعالميني لبيان انطباعاتهم
ّ
وتدوين املالحظات الق ّيمة التي ب�إمكان اللجنة رفعها اىل
جمل�س االحتاد لدرا�ستها واتخاذ ما يلزم �أزاء بع�ض
النقاط الواجب تفعيلها خلدمة اللعبة واملنتخبات الوطنية،
وبيان مدى اال�ستفادة منها قبيل انطالق املو�سم اجلديد
.2018-2017
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اقــــرأ
ال�صخب والعنف

ﺗﻮﰲ ﰲ  ٦ﲤﻮز .١٩٦٢

ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻓﻮﻛﻨﺮ

ﺍﻟ
ﺼﺨﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺗﺮﺟ

ﺍﻟﺼﺨﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ

"�أعادت دار املدى �إ�ص ��دار رواية " ال�ص ��خب والعنف" لوليم فوكرن يف طبعة
جدي ��دة  ،والرواي ��ة الت ��ي تع ��د يف ر�أي النق ��اد "رواي ��ة الروائي�ي�ن"  ،معج ��زة
من معجزات اخليال .وغاية فوكرن يف هذه الرواية �أن ي�ص ��ور انحالل �أ�س ��رة �آل
كمب�س ��ن� ،ض ��من االنحالل العام يف" اجلنوب" الذي يت�ألف من الواليات املتحدة
التي انتع�شت على زراعة القطن وا�ستخدمت الزنوج رقيق ًا �إىل �أن اندلعت نريان
احل ��رب الأهلية بني ال�ش ��مال واجلن ��وب ،فخ�س ��ر اجلنوب احل ��رب و�ألغي الرق،
وغزا ال�ش ��مال اجلنوب بو�س ��ائل �ش ��تى وتغريت معامل احلي ��اة فيه.وهذا التغري،
مبا فيه من انحطاط �أو �سمو ،من �شهامة �أو حقارة ،ومبا �سبقه �أو تاله من جرائم
و�ص ��راع  ،ف�إن فوكرن يرى يف ق�صة" اجلنوب" م�صغر ًا ملا ّ
حل بالعامل من فو�ضى
خلقية وانحالل اجتماعي.

١٩٤٩

ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻓﻮﻛﻨﺮ

وﻟـﺪ ﰲ ٢٥
ﺳـﺒﺘﻤﱪ  ١٨٩٧ﺑﺒﻠـﺪة ﻧﻴﻮأ
و
وﻟﺒـﺎﲏ ﺑﻮﻻﻳـﺔ ﻣﺴﻴﺴـﻴﺒﻲ.
أﻛﻤـﻞ ﲢﺼﻴﻠـﻪ اﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺴﻴﺴـﻴﺒﻲ.
أول رواﻳـﺔ
ﻇ
ﻬـﺮت
ﻟـﻪ
اﻟﻌـﺎم » ١٩٢٥أﺟﺮ
ﻟﺘ
ﺠﺎرﺑـﻪ
ﰲ
ا
اﳉﻨـﺪي« ﻛﺎﻧﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳـ ﹰﺎ
ﳋﺪﻣـﺔ
اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻗﻀﺎﻫـﺎ
ﻟﻠﻘـﻮات ا
ﰲ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻨـﻲ اﻟﺘﺎﺑـﻊ
ﳉﻮﻳـﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳـﺔ واﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ.
ﺗﻌـﺮف ﻋـﲆ
ﹼ
ا
ﻟﻜﺎﺗﺐ
»ﺷـ
ﲑوود
اﻧﺪرﺳـﻮن«
وأدﺑـﺎء آﺧﺮﻳـﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻴـﻮ أورﻟﻴﺎﻧـﺰ،
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌـﺎرف ﻣﻦ ﺑﲔ ا
اﻟ
ﳊﻮاﻓـﺰ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘـﻪ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺮواﻳـﺔ .أﺻـﺪر رواﻳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
»اﻟﺒﻌﻮض« اﻟﻌـﺎم .١٩٢٧
»اﻟﺼﺨـﺐ واﻟ
ﻌﻨﻒ«
ﻫـﻲ
ﰲ
رأي
اﻟﻨﻘﺎد
اﻟﻔﻨـﻲ،
ﻋﲆ
»رواﻳﺔ اﻟﺮواﺋﻴـﲔ« ،وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
ﺻ
ﻌﻮﺑﺘـﻪ،
ﻣﻌﺠﺰة
ﻣﻦ ﻣﻌﺠـﺰات اﳋﻴﺎل.
وﻏﺎﻳـﺔ ﻓﻮﻛﻨﺮ ﰲ
ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ أن ﻳﺼﻮر ا
ﻧﺤﻼل أﴎة آل ﻛﻤﺒﺴـﻦ،
ﺿﻤـﻦ اﻻﻧﺤـﻼل
اﻟﻌـﺎم ﰲ »اﳉﻨـﻮب« اﻟـﺬي
ﻳﺘﺄﻟـﻒ ﻣـﻦ اﻟﻮﻻﻳـﺎت
اﳌﺘﺤـﺪة اﻟﺘـﻲ اﻧﺘ
ﻌﺸـﺖ ﻋـﲆ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄـﻦ
واﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺰﻧـﻮج رﻗﻴﻘ ﹰﺎ
إﱃ أن اﻧﺪﻟﻌـﺖ
ﻧـﲑان
ا
ﳊـﺮب
اﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺑـﲔ ا
اﳉﻨـﻮب ا
ﻟﺸـﲈل واﳉﻨـﻮب ،ﻓﺨـﴪ
ﳊـﺮب ،وأﻟﻐـﻲ اﻟـﺮق ،وﻏـﺰا ا
وﺗ
ﻟﺸـﲈل اﳉﻨﻮب ﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺷـﺘﻰ
ﻐـﲑت ﻣﻌـﺎﱂ اﳊﻴـﺎة ﻓﻴﻪ.
وﻫـﺬا ا
ﻟﺘﻐـﲑ،
ﺑـﲈ
ﻓﻴﻪ
ﻣـﻦ
اﻧ
ﺤﻄﺎط أو ﺳـﻤ
وﺑـﲈ
ﺳـﺒﻘﻪ
أو
ﻮﹼ  ،ﻣـﻦ ﺷـﻬﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﺎرة،
ﺗـﻼه
ﻣـﻦ
ﺟﺮاﺋـﻢ وﴏاع
ﻓﻮﻛﻨـﺮ .و»اﻟـﴩف واﻹﺑـﺎء« ﻛﻠﻤﺘـﺎن وﻫﺘـﻚ أﻋـﺮاض ،ﻫـﻮ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗـﱰددان
ﰲ أﻛﺜـﺮ ﻛﺘﺒـﻪ ،اﻟـﴩف
واﻹﺑـﺎء واﳊـﺐ واﻟﺸـ
ﺠﺎﻋﺔ ،وﻗـﺪ أﺣﺎﻃـﺖ ﲠﺎ
واﳌﺎدﻳـﺔ وا
ﻗـﻮ اﻟﻔﺴـﺎد واﳉﺮﻳﻤﺔ
ﳌـﺎ ﹼ ﳉﺸـﻊ واﳋﺴـﺔ .إن ﻓﻮﻛﻨـﺮ
ﻳـﺮ
ﰲ
ﻗﺼـﺔ
»اﳉﻨـﻮب« ﻣﺼﻐﺮ ﹰا
ﺣـﻞ ﺑﺎﻟﻌـﺎﱂ ﻣﻦ ﻓ
ـﻮﴇ
ﺧﻠﻘﻴـﺔ
واﻧ
ﺤـﻼل
ﻣﺄﺳـﺎة ﻛﻮﻧﻴﺔ.
اﺟﺘﲈﻋـﻲ ،وﻳـﺮ ﰲ ذﻟﻚ

ﻤﺔ:

ﺟﺒﺮﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﺒﺮﺍ
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اب ����ع ����ة

م�ص��ور بغداد ..فيلم عراقي يح�صد جائزة �أف�ضل فيل��م ق�صري يف مهرجان اجلونة 2017
ّ

خ �ل��ال ف��ع��ال��ي��ات م� �ه ��رج ��ان اجل��ون��ة
ال�سينمائي لعام  ،2017ال��ذي �أقيم يف
ال�ق��اه��رة م��ن ال�ف�ترة � 29 – 22أي�ل��ول،
�أعلنت �إدارة مهرجان اجلونة ال�سينمائي
خ�لال حفل خ�ت��ام امل�ه��رج��ان ع��ن جائزة
� �ش��رك��ة "فيلم فاكتوري" ال �ت��ي متنح
جائزة لأف�ضل فيلم ق�صري خالل املهرجان
وق��دم �ه��ا مم ��دوح ال���س�ب��ع ،وذه �ب��ت �إىل
الفيلم العراقي "م�صور بغداد" للمخرج
جمد حميد.
ي��ذك��ر خم��رج الفيلم جم��د حميد �أن
" الفيلم يحمل ق�صة �إن�سانية
عميقة عن احلرب ،تحُ كى من
خالل �سل�سلة �صور �شخ�صية

لأف��راد عائلة ،بحيث تفقد العائلة ف��ردًا
منها يف كل �صورة جديدة ُتلت َقط لها"..
وي��ذك��ر جميد �أن "هذا الفيلم �سبق �أن
�� �ش ��ارك يف م �ه��رج��ان  3دق ��ائ ��ق يف 3
�أي��ام ،وقد تفوق اي�ضا بحيازته املرتبة
االوىل".م�ؤكد ًا " �أن ك��ل ف��وز يدعمني
ويُثبت يل �أين �أ�سري على خطى �صحيحة،
ويحفزين على �أن �أقدم املزيد".
يجد خم��رج العمل من خ�لال فيلمه �أن"
ال �ف��رد ال�ع��راق��ي ال �ي��وم عليه �أن ينطق،
ويتحدث ،ويثور وي�صرخ بوجه واقعه
االل �ي��م وذل ��ك م��ن خ�لال �صرخة يطلقها
تعرب ع��ن رف�ضه مل��ا يُعانيه م��ن م ��آ�� ٍ�س،
فيكفي �أن يتحدث ع� ّن��ا وع��ن ت�أريخنا

كايت وين�سليت :مل
�أقم بهذا الأمر
ك�شفت النجمة العاملية كايت وين�سليت
�أ ّنه ��ا مل ت ��زن نف�س ��ها من ��ذ �أك�ث�ر من 12
عام ًا ،بح�س ��ب موقع ""Marie Claire
الربيطاين.
املمثل ��ة الربيطاني ��ة البالغ ��ة م ��ن العم ��ر 41
عام� � ًا ،حتدّثت خ�ل�ال مناق�ش ��ة فيلمه ��ا املرتقب
ع ��ن م�ش ��هدٍ �ص ��عب م ��ع زميله ��ا املمث ��ل �إدري� ��س �إلب ��ا
 .وقال ��ت�" :ص � ّ�ورنا م�ش ��هد ًا �ص ��عب ًا ،ف ��كان عل ��ى
�إدري�س امل�س ��كني �س ��حبي م ��ن التيار ،بثياب ��ي الرطبة
وثقل ��ي ..ال �أع ��رف وزين ،ف�أن ��ا مل �أزن نف�س ��ي
منذ � 12س ��نة" .و�أ�ض ��افت" :يف طفولتي مل �أ�سمع �أي
�س� � ّيدة تتحدّث عن جمال ج�س ��مها ،لذلك �أنا �أحاول ّ
بث
حتب ج�سمها
�أفكار �إيجابية البنتي ميا ،ف�أقول لها �أن ّ
و�أن تكون فخورة به"

�سارة جي�سيكا باركر ت�شعر باخليبة ..ما ال�سبب؟
مت �إلغ ��اء خط ��ط �إنت ��اج اجل ��زء
الثال ��ث م ��ن فيل ��م (Sex and
 )the Cityامل�أخ ��وذ ع ��ن
م�سل�س ��ل �أمريك ��ي �ش ��هري بنف�س
اال�س ��م .وقالت املمثلة ال�ش ��هرية
�س ��ارة جي�س ��يكا باركر الت ��ي تقوم بدور
كاري براد�ش ��و من ��ذ ب ��دء امل�سل�س ��ل
التلفزي ��وين يف الت�س ��عينيات ويف
اجلزئ�ي�ن الأول والث ��اين م ��ن الفيل ��م:
"انتهى الأمر .لن نقوم به" .و�أ�ضافت:
"�أ�ش ��عر بخيب ��ة �أم ��ل .كان لدين ��ا ه ��ذا اجل ��زء الثالث ،لك ��ن املمثلة كي ��م كاترال
ال�س ��يناريو والق�صة مبا فيهما من جمال نفت تقارير �إعالمية قالت �إنها امل�س�ؤولة
وخفة ظ ��ل وت�أثري قوي عل ��ى القلوب ...عن الإلغاء فيما �أو�ضحت يف ذات الوقت
الأمر خم ّي ��ب للآمال لي�س فق ��ط لأننا لن �أنه ��ا ال ت�ؤيد الفكرة .وقالت على تويرت:
نخرب الق�ص ��ة ونخو�ض التجربة بل لأن "الطلب الوحيد الذي طلبته هو �أنني ال
اجلمهور قال كثري ًا �إنه يريد فيلما �آخر"� .أريد امل�شاركة يف اجلزء الثالث ...وكان
ومل تف�صح باركر عن �أ�سباب �إلغاء خطط ذلك يف ."2016

فوز ثالثة علماء �أمريكيني بجائزة «نوبل» للطب لعام 2017
�أعلنت م�ؤ�س�س ��ة «نوبل» �أم�س (الإثنني) ،فوز العلماء جيفري هول ومايكل
رو�سبا�ش ومايكل يانغ بجائزة «نوبل» للطب لعام  2017بف�ضل اكت�شافاتهم
�آلي ��ات جزيئي ��ة تتحكم يف ال�س ��اعة البيولوجي ��ة للإن�س ��ان .وقالت جمعية
«نوبل» يف معهد «كارولين�س ��كا» ال�س ��ويدي يف بيان« :تف�س ��ر اكت�ش ��افاتهم
كيف يوائم الب�ش ��ر والنبات واحليوان �إيقاعهم البيولوجي حتى يتما�ش ��ى
م ��ع دوران الأر� ��ض» .وتبلغ قيم ��ة اجلائزة ت�س ��عة ماليني كرونة �س ��ويدية
"  1.1مليون دوالر  .وجائزة الطب هي �أوىل جوائز «نوبل» التي تعلن
�س ��نوي ًا .ومتنح جوائز «نوبل» منذ العام  1901يف جماالت العلوم والأدب
وال�سالم تنفيذ ًا لو�صية �ألفريد نوبل خمرتع الديناميت.

لو
فنان عراقي جمع بني امل�سرح
والتلفزيون والإذاع ��ة ،وت�ألق
فيها جميع ًا ،م��ن ال�شخ�صيات
التي �أ�سهمت ب�إجنازات كبرية
يف ال �ف��ن ال �ع��راق��ي م��ن خ�لال
االعمال التي �شارك بها ،التي
تعد قليلة م��ن حيث ال�ع��دد �،إال
ان �ه��ا م�ه�م��ة م��ن ح �ي��ث ال �ن��وع،
اختلف يف �أدائه ،وادواره التي

الطقس

مايلي �سايرو�س..
ت�ستمر مايلي �سايرو�س ،بعد بروزها
ك�ط�ف�ل��ة يف ال �ت �ل �ف��زي��ون ،وحت��ول�ه��ا
�إىل ظاهرة �إعالمية ب�سبب جر�أتها
الكبرية ،بتجديد �صورتها مع �صدور
�ألبومها اجل��دي��د ،اجل�م�ع��ة" ،يونغر
ناو" امل�ت��أث��ر ك�ث�يرا مبو�سيقى ال�ك��ان�تري،
وال � ��ذي ي�ك���ش��ف ع��ن ن�ضج
ك�ب�ير .و��ش�ه��دت م�سرية
املغنية حتوالت جذرية
م��ن جن�م��ة تلفزيونية
وهي طفلة يف م�سل�سل
"هانا مونتنا" ال�شهري
م��ن �إن��ت��اج "ديزين"،
�إىل حت��ول �ه��ا لأي �ق��ون��ة
ج��ري �ئ��ة وم �ت �ح��ررة يف
جمال الغناء.
وي � �غ� ��و�� ��ص الأل� � �ب � ��وم
اجل� � � ��دي� � � ��د يف ع� � ��امل
مو�سيقى ال �ك��ان�تري،
ع ��امل وال��ده��ا املغني
بيلي راي �سايرو�س،
وي �ظ �ه��ر ن�ضجها على
�صعيد احل��ب وال��وع��ي
ال�سيا�سي.
ويف الأغ � �ن � �ي� ��ة ،ال �ت��ي
حت �م��ل ن�ف���س��ه ع �ن��وان

م��ازن حمم��د م�صطف��ى� :أمتن��ى �أن �أع��ود لف�ترة الطفول��ة
لعبها ،وك��ان من جيل الفنانني
الأهم الذين �شغلوا امل�شهد الفني
ال�ع��راق��ي .ال�ف�ن��ان م��ازن حممد
م�صطفى �سيطل على جمهورة
من زاوية �أخرى بعيدة عن الفن
وهي فقرة "لو" للمدى
• لو ُطل َِب منك �أن ت�صطحب
ث�ل��اث� ��ة ك � �ت� ��ب �إىل ج� ��زي� ��رة
� � �ص � �ح� ��راوي� ��ة ف � � � ��أي ال��ك��ت��ب
�ستختار؟
ك �ت��اب ي�ت�ح��دث ع��ن ال�ت��اري��خ،وك��ت��اب �آخ� ��ر رواي � ��ة ،وك �ت��اب
ديوان ال�شعر ملظفر النواب.
• لو عاد بك الزمن �إىل الوراء
م��ا ه��و امل�شهد ال��ذي تتمنى �أن
تعي�شه من جديد؟
�أمتنى ان �أعيد معاي�شة م�شهدوالدة ول ��دي االم �ي�ر ،وابنتي
ال��وح �ي��دة ن� ��ور� .أمت��ن��ى ان ال
ينتهي هذان اليومان .

• لو وج��دت م�صباح ًا يحقق
�أمانيك ،وم�سموح لك �أن تتمنى
�شيئ ًا واحد ًا ،ماذا �ستكون هذه
االمنية؟
هنالك �أمنية مهمة ولكني �أحباالحتفاظ بها لأنها خا�صتي.
• لو طلب منك ان ت�صطحب

توقعت الهيئة العامة للأن��واء الجوية والر�صد
الزلزال��ي� ،أن يك��ون طق���س الي��وم الثالث��اء
وااليام المقبل��ة �صحواً ودرج��ة الحرارة ت�صل
�إلى 37م.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان له��ا � ،إن "طق���س يوم
غد الثالث��اء �سيكون ف��ي المناط��ق كافة �صحو

م�ع��ك �إىل م �ك��ان م �ع��زول ث�لاث
�أغنيات ،فما هي هذه االغنيات
التي �ستختارها؟
�أي ث�ل�اث �أغ��ن��ي��ات ل�ل��رع�ي��لاالول م��ن الفنانني العراقيني
وامل� �ط ��رب�ي�ن� ،أم� �ث���ال ق�ح�ط��ان
العطار �أو يا�س خ�ضر �أو ح�سني
نعمة �أو فا�ضل عواد هذا الرعيل
الذي ال ميكن ان نعوّ �ضه.
• لو قررت ال�سفر �إىل القمر
وامل��رك �ب��ة ال ت���س�ت��وع��ب �سوى
ث�لاث��ة ا�شخا�ص فمن �ستختار
للرحلة معك؟
���س���أ���ص��ط��ح��ب م� �ع ��ي م� ��ازنالإن�سان ،ومازن الأب.
• لو طلب منك تعريف احلب
بجملة واحدة فكيف �ستع ّرفه؟
احلب حالة من الإيثار.• لو ت�سلمت من�صب رئي�س
ال��وزراء ليوم واح��د وم�سموح

ال��ى غائ��م جزئ��ي و�أ�ضاف��ت ،ان "طق���س ي��وم
غ��د الأربعاء �سيك��ون في المناط��ق كافة �صحو
م��ع قطع م��ن الغي��وم والح��رارة مقارب��ة لليوم
ال�ساب��ق" .و�أ�شارت �إل��ى �أن "طق�س يوم الخمي�س
�سيك��ون ف��ي المناط��ق كاف��ة �صح��و والح��رارة
مقاربة للأيام ال�سابقة"

لك �أن تتخذ ثالثة قرارات فقط،
ماهي هذه القرارات؟
�أمتنى من الله �أن ال ي�ضعنييف ه��ذا امل�ك��ان ،لأن ه��ذا املكان
م���س��ؤول�ي��ة �صعبة ج���د ًا ،لأين
الح�ظ��ت تغيري ال�ن��ا���س ب�سبب
الكرا�سي.
• ل��و ط �ل��ب م �ن��ك �أن ت�ق��دم
ن�صيحة ل�شخ�ص واح ��د ,,,من
�ستختار لتقدم له هذه الن�صيحة
وما هي هذه الن�صيحة؟
ح�ين كنت �أ��س�ت��اذ ًا يف املعهد،وال � ��دي رح �م��ه ال �ل��ه ن�صحني
ب��االه �ت �م��ام يف جم ��ال ال�ترب�ي��ة
قبل التعليم ،وهي ن�صيحة عامة
لأي �أ�ستاذ تربوي �أن ال يحاول
ا�ستغالل �أي طالب �سواء �أكان
يف ال�ت�رب��ي��ة او يف ال�ت�ع�ل�ي��م
العايل..
• ل��و رك �ب��ت �آل� ��ة ال��زم��ن �إىل

امل��ا� �ض��ي م��ا ه��ي ال��ف�ت�رة ال�ت��ي
تتمنى ان تعي�ش فيها؟
�أمت� � �ن � ��ى �أن �أع� � � ��ود ل �ف�ترةالطفولة.
• لو خيرّ ت بني مهنتك احلالية،
ومهنة �أخرى ما هي املهنة التي
�ستختارها؟
م�ه�ن��ة ال��ط�ي�ران وه ��ي �أم�ن�ي��ةوالدي �أي�ض ًا.
• لو �أتيحت لك الفر�صة �أن
حت ��رر ه ��ذه ال ��زاوي ��ة م��ن هي
ال���ش�خ���ص�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ن��ى �أن
حتاورها؟
م��ن الريا�ضيني �س�أختار �إم��افالح ح�سن �أو رعد حمودي .
• لو �أتيحت لك فر�صة �أن تغيرّ
مالمح وجهك  ...كيف تتمنى
�أن يكون �شكلك؟
 ال�شخ�ص الذي �أحب ان �أكونمثلة فهو �أخي ن�ضال الكبري.

بغداد20°C - 37°C /

الب�صرة 22°C -40°C /

�أربيل20°C - 36°C /

النجف 21°C -39°C /

املو�صل20°C - 36°C /

وا�سط 25°C -39°C /

وم�ع��ان��ات�ن��ا الآخ � ��رون ،ولننطلق نحن
باحلديث عن �أنف�سنا و�أوجاعنا ع�سانا
ان نخفف منها ".اجلائزة مُنحت ملخرج
ع��راق��ي ،ذل��ك لأهمية ما قدمه �سينمائي ًا
فقد ُ�صنع هذا الفيلم يف ظروف �صعبة،
�إال ان خمرجي العراق ال�شباب اليزالون
م�ستمرين يف ما يقدمونه من �أعمال.
وع � � ّد ه ��ذا امل �ه��رج��ان االول دول� �ي� � ًا يف
جمال ال�سينما ،الذي �أقيم بجهود رجال
االعمال العرب ،حيث اتفق احلا�ضرون
�ال ج ��د ًا ،وقد
على ان��ه �أق �ي��م بتنظيم ع � ٍ
ح��اول القائمون على املهرجان �إي�صال
ر�سالة ان "ال�سينما تقام من �أجل �أهداف
�إن�سانية".

املطربة اجلريئة
تعود للأ�صول
الألبوم ت�ؤكد مايلي �سايرو�س �أنها ال تتن�صل
م��ن حياتها ال�سابقة م��ن رق����ص "تويرك"
اجلريء �إىل املالب�س الكا�شفة واال�ستفزازات
املتنوعة .وت�ق��ول كلمات الأغ�ن�ي��ة�" :أنا ال
�أخ�شى ما كنت عليه اجلميع يتغري� .أ�شعر
ب�أين �أكرث �شبابا الآن" .ويف �أغنية "ماليبو"،
التي طرحت يف �أي��ار لكنها �ضمن الأل�ب��وم
اجل��دي��د ،ع��ادت املغنية �إىل �أن�غ��ام تذكر
ب��ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات م��ع و���ص�ل�ات غ�ي�ت��ار
كهربائي ناعمة.
ويب ��دو �أن اجل ��زء الأك�ب�ر
م ��ن كلم ��ات �ألب ��وم املغني ��ة
ال�س ��اد�س م�س ��توحى م ��ن
عالقتها املتقلب ��ة مع املمثل
الأ�س�ت�رايل لي ��ام هيم� ��س
وورث .وقال ��ت املغني ��ة
�إنه ��ا كتبت ه ��ذه الأغاين
يف حماول ��ة لتقب ��ل ف ��وز
دونال ��د ترام ��ب يف
االنتخابات الرئا�سية
الع ��ام  2016بعدم ��ا
�شاركت �ش�أنها يف ذلك
�ش�أن م�ش ��اهري �آخرين،
يف حمل ��ة املر�ش ��حة
الدميقراطي ��ة هي�ل�اري
كلينتون.

 كمال لطيف �سامل

الكاتب� ،ست�صدر له قريب ًا
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال �ق �� �ص �� �ص �ي��ة
ال���س��اب�ع��ة ب �ع �ن��وان " رن�ين
النهر" وه��ي ر�صد للحياة
ال�شعبية ال�ب�غ��دادي��ة وه��ي
�صدى ملا م�ضى من االي��ام،
وقد �سبق للكاتب ان �أ�صدر
جمموعتني منها" الرحيل
ع� �ل ��ى ج� � ��واد الأدهم" و
"�صمت الأماكن ".وجماميع
�أخرى.
 ح�سني اليعقوبي

ال�ق��ا���ص وامل���س��رح��ي ،يقدم
حم��ا� �ض��رة ب �ع �ن��وان "عامل
ال� �ط� �ف ��ول ��ة ب �ي��ن ال� ��واق� ��ع
واخليال" ع� �ل ��ى ق��اع��ة
االج� �ت� �م ��اع ��ات يف دي� ��وان
جم �ل ����س حم��اف �ظ��ة دي� ��اىل،
وذل��ك �صباح يوم اخلمي�س
املقبل.
 جيان عقراوي

م��دي��ر �إع �ل��ام دار ال�ث�ق��اف��ة
وال �ن �� �ش��ر ال� �ك ��ردي ��ة ،تعلن
ع��ن �إق��ام��ة ن���دوة ح��واري��ة
ث �ق��اف �ي��ة بعنوان" ال�ب�ع��د

الثقايف والإن���س��اين لثورة
الإم � � � � ��ام احل� ��� �س�ي�ن ع �ل �ي��ه
ال�سالم" ت���ض� ّي��ف خ�لال�ه��ا
ال �ب��اح��ث الإ� �س�لام��ي �أح�م��د
ال �ي��ا� �س��ري ،وذل� ��ك ��ص�ب��اح
ال� �ي ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء يف م�ق��ر
الدار.
 ح�سني موحي

مدي ��ر املعار� ��ض يف دائ ��رة
الفن ��ون الت�ش ��كيلية ،يعل ��ن
عن �إقامة معر�ض فن الر�س ��م
املعا�ص ��ر بعنوان "معا�ص ��ر
 "17وذل ��ك �ص ��باح يوم ��ي
 4و 5م ��ن ت�ش ��رين الأول
احلايل على قاعة الفنون يف
مقر الوزارة.

