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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

االنتخابات و�ضغط الهجمات قد يدفعان العبادي لقبوله

 100م�ستدعى مل يح�ضروا و� 72آخرون طعنوا بالقرارات

مقرتح �أمريكي ــ بريطاين لإعادة انت�شار
البي�شمركة يف املناطق املتنازع عليها
 بغداد /وائل نعمة
لدواع انتخابية قد يرتاجع رئي�س
ٍ
ال ��وزراء حيدر العبادي ،عن قراره
ال�سابق وي�سمح لقوات البي�شمركة باالنت�شار
م ��رة �أخرى يف املناطق املتن ��ازع عليها ،على
وفق ما قاله م�س�ؤولون �شيعة.
و�أعرب العب ��ادي ،م�ؤخر ًا ،على خلفية �ضغط
الهجم ��ات امل�سلحة يف مناطق جنوب كركوك
وق ��رب موع ��د االنتخاب ��ات ،ع ��ن ا�ستع ��داده
للتن�سي ��ق م ��ع"�أي طرف"لفر� ��ض االم ��ن يف
املناطق املتنازع عليها.
ي�أتي ذلك يف وقت قالت فيه وزارة البي�شمركة
التابع ��ة للإقليم �إن الوالي ��ات املتحدة وعدت

بـ"دفع" بغ ��داد لإعادة ال�صيغ ��ة االمنية التي الواليات املتحدة وبريطانيا (�ضمن التحالف
كان ��ت متبع ��ة قب ��ل ظه ��ور داع� ��ش يف �صيف ال ��دويل) وزارة البي�شمرك ��ة يف كرد�ست ��ان،
وعر�ضا �إحياء امل�ش ��روع االمني القدمي الذي
.2014
و�أك ��دت البي�شمرك ��ة �أنه ��ا م�ستع ��دة لإع ��ادة كان معمو ًال به قبل عام .2014
التن�سي ��ق ال�ساب ��ق م ��ع الق ��وات االحتادي ��ة و�أك ��د �أم�ي�ن عام ال ��وزراة جب ��ار الي ��اور يف
يف مناط ��ق (�ص�ل�اح الدين ،دي ��اىل ،كركوك ،ت�صري ��ح خا� ��ص لـ(املدى) �أم� ��س �أن الوفدين
ونينوى) بت�شكيل جلان �أمنية ونقاط تفتي�ش اللذي ��ن اجتمع ��ا الأربع ��اء املا�ض ��ي م ��ع
قيادات"البي�شمرك ��ة" ،كانا"مهت ّم�ي�ن ب�إع ��ادة
م�شرتكة.
باملقاب ��ل ترف� ��ض مكون ��ات �أخ ��رى يف تل ��ك التن�سي ��ق ب�ي�ن قواتن ��ا والق ��وات االحتادي ��ة
املناط ��ق ،خا�ص ��ة الرتكمان وج ��ود �أي قوات يف املناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا" .و�أ�ش ��ار اىل
با�ستثناء"االحتادي ��ة" .و ُتذ ِّك ��ر تلك اجلهات �أن،الوزارة �أكدت �أنها"م�ستعدة لإعادة العمل
احلكومة ،بقرار �سابق للربملان مينع االخرية امل�شرتك يف املناطق اخلا�ضعة للمادة ."140
م ��ن �إعادة البي�شمركة �أو �أي قوات �أخرى اىل كم ��ا ك�ش ��ف الي ��اور �أن الوفدي ��ن �أك ��دا
�أنهما"�سيجتمع ��ان حال عودتهم ��ا اىل بغداد
املناطق املتنازع عليها.
وزار الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،وف ��دان ميث�ل�ان باجلهات املعنية ،و�سي�ؤيدان �إعادة التن�سيق

�إجراءات امل�ساءلة ُتبعد نحو 500
مر�شح عن املاراثون االنتخابي

امل�ش�ت�رك ب�ي�ن الطرف�ي�ن ويدفع ��ان بذل ��ك
االجتاه".
وتعت�ب�ر البي�شمرك ��ة الع ��ودة اىل التن�سي ��ق
ال�ساب ��ق �أ�صبح ��ت م�ب�ررة الآن ،خا�ص ��ة بعد
زوال داع�ش ،حي ��ث كان ي�سيطر على مناطق
كانت حت ��ت �سلطة الق ��وات الكردية ،بح�سب
الياور.
كذل ��ك يق ��ول امل�س� ��ؤول يف البي�شمرك ��ة
�إن"الأح ��داث الأمني ��ة خط�ي�رة يف دي ��اىل،
وطوزخرمات ��و ،و�أط ��راف كرك ��وك ،ب�سب ��ب
الفراغ ال ��ذي حدث م�ؤخر ًا يف تل ��ك املناطق،
ونحتاج الآن اىل عم ��ل م�شرتك مع احلكومة
االحتادية".
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /محمد �صباح
م ��ع م ��رور الوق ��ت
ق ��د تت�ضاع ��ف �أعداد
املبعدين عن ال�سباق االنتخابي
ب�سب ��ب �إج ��راءات امل�ساءل ��ة
والعدال ��ة الت ��ي منع ��ت 374
مر�شح ًا من املناف�سة االنتخابية
و�أر�سل ��ت �أ�سماءه ��م �إىل
مفو�ضية االنتخابات مع ملحق
خا�ص ملئ ��ة مر�ش ��ح تغيبوا عن
اال�ستدعاء.
وت�ؤكد هيئ ��ة امل�ساءلة والعدالة
�أنّ مئ ��ة مر�ش ��ح مل يلتزم ��وا

باملواعي ��د الت ��ي حددته ��ا
ملقابالته ��م �سيت ��م �إبعاده ��م من
قبل مفو�ضية االنتخابات.
وذك ��رت م�ص ��ادر مطلع ��ة م ��ن
داخل الهيئ ��ة الوطني ��ة العليــــا
للم�ساءل ��ة والعدال ��ة لـ(امل ��دى)
�أن "عدد امل�شمول�ي�ن ب�إجراءات
امل�ساءل ��ة والعدال ��ة بل ��غ 374
مر�شح� � ًا ال يح � ّ�ق له ��م امل�شاركة
يف ال�سب ��اق االنتخاب ��ي ال ��ذي
�سيج ��ري يف الن�ص ��ف الأول
من �شه ��ر �أي ��ار املقب ��ل" ،مبينة
�أن "املر�شحني غ�ي�ر امل�شمولني
بالإج ��راءات و�صل ��ت �أعدادهم

جولته �شملت �سامراء �أي�ض ًا

العبادي يزور تكريت يف
الذكرى الثالثة لتحريرها

�إىل ( )6898مر�شح ًا".
وتب�ي�ن امل�ص ��ادر الت ��ي رف�ضت
الك�ش ��ف ع ��ن هويته ��ا �أن"ع ��دد
املر�شحني الذين مت ا�ستدعا�ؤهم
من قبل هيئة امل�ساءلة والعدالة
ب�سبب ت�شابه الأ�سماء �أو نق�ص
يف وثائقه ��م بل ��ع نح ��و ()682
مر�شح� � ًا" ،الفت ��ة �إىل �أن"ع ��دد
املر�شح�ي�ن الذين ح�ض ��روا �إىل
اال�ستدع ��اء بل ��غ ( )582فيم ��ا
تغي ��ب مئ ��ة منهم لأ�سب ��اب غري
معروفة".
وتلف ��ت امل�ص ��ادر اىل �أن"هناك
 72مر�شح� � ًا م ��ن القائم ��ة التي
وجهت لهم ا�ستدعاءات من قبل
هيئة امل�ساءل ��ة والعدالة قدموا
طعون ًا �أم ��ام الهيئ ��ة التمييزية
�ضد ق ��رار ا�ستبعادهم" ،م�ؤكدة
ان الهيئة"ب ��د�أت مبراجع ��ة
طعونه ��م للت�أك ��د م ��ن �سالم ��ة
الإجراءات".
 التفا�صيل �ص3

بغداد /املدى

5

و�ص ��ل رئي�س الوزراء حي ��در العب ��ادي� ،أم�س ،اىل
مدين ��ة تكريت ،تزامن ًا مع الذكرى الثالثة لتحريرها
من عنا�صر تنظيم داع�ش.
وكان القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة حيدر العب ��ادي ،قد �أعلن
يف � 31آذار  ،2015حتري ��ر مدينة تكريت بالكامل ،م�ؤكد ًا رفع
العلم العراقي فوق مبنى حمافظة �صالح الدين.
وخالل جولته زار جامعة تكريت ،والتقى ب�أع�ضاء يف جمل�س
املحافظة ،وبقي ��ادة عمليات �صالح الدين ،ث ��م زار قرب ًا رمزي ًا
بن ��ي عل ��ى م ��كان �أُعدم في ��ه مئ ��ات ال�ضحايا من ط�ل�اب قاعدة
�سبايكر الع�سكرية خالل �سيطرة التنظيم على املنطقة.
وق ��ال العبادي ،يف كلمة له باحلفل الذي �أقيم بجامعة تكريت،
�إن"الع ��راق اليوم �أف�ضل مم ��ا كان عليه و�سيكون غ ��د ًا �أف�ضل
بتعاون �أبنائ ��ه ووحدتهم" ،فيما �أ�ش ��اد بـ"اجلهود التي بذلت
يف مراحل ا�ستعادة حمافطة �صالح الدين وا�ستقرارها".
و�أ�ش ��ار رئي�س الوزراء اىل �أن"الإرهاب ال ��ذي �أراد ان يفرقنا
ف�ش ��ل و�شعبنا انت�ص ��ر وها هي جامعاتنا تتح ��ول مرة اخرى
اىل رم ��وز للعل ��م والتعاي�ش" ،و�أع ��رب عن �سعادت ��ه بـ"عودة
جامعة تكريت ملمار�سة دورها بعد �أن كانت �أحد مقرات تنظيم
داع�ش خالل �سيطرته على املدينة".
و�أ�ضاف العبادي ،ان"الهدف الأ�سا�س من العمليات الع�سكرية
ه ��و حتري ��ر الإن�س ��ان ،وال بد م ��ن ا�ستكم ��ال اجله ��ود لإعادة
جمي ��ع النازح�ي�ن �إىل دياره ��م والإ�س ��راع بتوف�ي�ر اخلدمات
الأ�سا�سية".
 التفا�صيل �ص3

الك�أ�س تف�صل
يف �شرع ّية
انتخابات احتاد
الكرة
ح�سني الهنداوي
يكتب :م�ضمون
الديالكتيك
البابلي

6
ب�سطة لبيع املحاب�س يف �سوق ال�شورجة  ......ت�صوير  :حممود ر�ؤوف

متخوف لك ّنه ُيبقي قنوات ات�صال خلف ّية
م�س�ؤولون :مكتب ال�سي�ستاين
ّ

ال�سعوديّ��ون يغازلون مراجع النجف للح�صول عل��ى موطئ قدم يف العراق
ترجمة /حامد �أحمد
حت ��ت قب ��ة �ضري ��ح الإم ��ام علي
الذهبي ��ة يتم ��دد تو�س ��ع مدين ��ة
النجف ال�شيعية يف العراق التي يتدفق لها
النا�س بالآالف.
ال ��زوار الع ��رب ينحنون وهم مي ��رون من
�أمام ال�ضري ��ح يف حني يجل�س الإيرانيون
حتت قبته يرتل ��ون �أدعيتهم الإيقاعية فيما
يقوم ال ��زوار الباك�ستانيون بال�ضرب على

�صدورهم ب�شكل متناغ ��م .قد تبدو النجف
مع قلة ثرائه ��ا ومواردها كمكان ال يق�صده
�أح ��د �س ��وى ال ��زوار ال�شيعة ،مع ذل ��ك ف�إن
املدين ��ة التي تقع على بعد م ��ا يقارب 160
ك ��م جن ��وب بغ ��داد ه ��ي الآن حت ��ت �أنظار
طرف متحم�س جديد غ�ي�ر اعتيادي يتمثل
بالدول ��ة النفطي ��ة الغني ��ة وه ��ي اململك ��ة
العربية ال�سعودية.
ت ��ودُّد اململك ��ة ال�سني ��ة ل�شخ�صي ��ة �شيعية
ب ��ارزة يف العراق على م ��دى عام قد ي�شري

اىل حت ��ول انتق ��ايل يف �سرتاتيجي ��ة
الريا� ��ض الإقليمي ��ة .وعل ��ى م ��دى عق ��ود
ا�ستغل ��ت ال�سعودي ��ة وخ�صمه ��ا ال�شيع ��ي
�إي ��ران االن�شقاق الطائفي ال�شيعي ـ ال�سني
يف الع ��راق خلدم ��ة �صراعاته ��م احلالي ��ة
لل�سيطرة والهيمنة.
الآن يق ��وم م�س�ؤول ��ون �سعودي ��ون ب�شكل
ه ��ادئ بتوجي ��ه ر�سائ ��ل لرجال دي ��ن كبار
يف النجف الذين رغم تخوفهم من االنقياد
ل�ص ��راع بالنياب ��ة ف�إنه ��م يتطلع ��ون �أي�ضا

للإ�صغ ��اء اىل الريا�ض .الع ��ام املا�ضي قام
وزير اخلارجي ��ة ال�سعودي ع ��ادل اجلبري
ب� ��أول زيارة مل�س�ؤول �سع ��ودي اىل العراق
من ��ذ الع ��ام  .1990م ��ن جان ��ب �آخ ��ر �أمل ��ح
م�س�ؤول ��ون عراقيون م�ؤخ ��ر ًا عن احتمال
قيام ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان
بزيارة قريبة للعراق م ��ع ادعاء ق�سم منهم
ب�أنه قد ي�شمل بجولته زيارة النجف.
 التفا�صيل �ص2

النف��ط ينت��زع ف��وز ًا ثمين ًا م��ن ال�شرط��ة يف �س ّلة املُخ َّم���س الذهبي
بغداد  /املدى
انت ��زع فري ��ق النف ��ط ف ��وز ًا ثمين� � ًا م ��ن فريق
ال�شرطة بنتيجة ( )64-78نقطة يف مناف�سات
الدور الث ��اين من جولة الذهاب ل�سل ��ة املخ ّم�س الذهبي
يف الدوري املمت ��از باملو�سم احلايل ،ال ��ذي ت�شارك فيه
خم�سة فرق من العا�صمة بغداد واملحافظات.
و�شهدت دقائق ال�شوط الأول من املباراة التي جرت على
قاعة ال�شع ��ب املغلقة للألعاب الريا�ضي ��ة ،تناف�س ًا مثري ًا
ب�ي�ن العبي فريق النفط ونظرائهم العبي فريق ال�شرطة
حتى اللحظ ��ات الأخرية ،ال ��ذي انتهى بالتع ��ادل (-20

 )20وا�ستم ��ر احلال كم ��ا هو عليه يف تب ��ادل ال�سيطرة
على جمريات ال�شوط الثاين بني الفريقني ،الذي �أ�شرت
لوح ��ة الت�سجي ��ل يف النهاي ��ة بتفوق �شرط ��اوي بفارق
نقطة واحدة (.)17-18
وا�ستع ��اد العب ��و النف ��ط زمام الأم ��ور ل�صاحله ��م طيلة
دقائ ��ق ال�ش ��وط الثال ��ث ال ��ذي ب�سط ��وا في ��ه �سيطرتهم
الوا�ضح ��ة بقي ��ادة دمياري ��و ،حيث انتهى بف ��ارق كبري
م ��ن النقاط بل ��غ  11نقطة ( )7-18وحاف ��ظ النفط على
التف ��وق يف ال�ش ��وط الرابع الذي انته ��ى بنتيجة (-23
 )19نقط ��ة ليحق ��ق يف نهاية املب ��اراة ف ��وز ًا ثمين ًا على
ال�شرط ��ة ( ،)64-78ليوا�ص ��ل ت�ص ��دره بر�صيد  4نقاط

لرتتي ��ب ف ��رق املخ ّم� ��س الذهب ��ي بانتهاء ال ��دور الثاين
م ��ن جول ��ة الذه ��اب ،يلي ��ه يف املركز الث ��اين فريق نفط
اجلن ��وب الب�ص ��ري بر�صي ��د  3نقاط وال�شرط ��ة باملركز
الثال ��ث بر�صيد  3نقاط والكهرب ��اء الرابع بر�صيد نقطة
واح ��دة .فيما حل الكرخ يف املركز الأخري بر�صيد نقطة
واحدة.
و�ستج ��ري مناف�س ��ات ال ��دور الثالث من جول ��ة الذهاب
غد ًا الأربعاء ب�إقامة مباراتني ،الأوىل بني فريقي الكرخ
وال�شرطة على قاعة الأول ،يف منطقة الإ�سكان بال�ساعة
الرابعة ع�صر ًا ،تليها بعد ثالث �ساعات ،مباراة الكهرباء
والنفط على قاعة ال�شعب املغلقة للألعاب الريا�ضية.

ذي قار تدعو �إىل �إطالق
خم�ص�صات البرتو دوالر
ّ

عدنان ح�سني
�سر
يكتبّ :
ال�ضغط ل�سحب
قوات التحالف
ّ
من العراق

ذي قار  /املدى
�أك ��دت �إدارة �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار عزمه ��ا جع ��ل املحافظ ��ة م ��ن ب�ي�ن
املحافظ ��ات الأوىل املنتجة للنفط ،و�أن تكون �شركة نفطها �ضمن �أهم
ال�ش ��ركات العاملية النفطية الر�صينة يف امل�ستقب ��ل ،فيما �شددت �إدارة احلكومة
املحلي ��ة على �إط�ل�اق عوائد الب�ت�رو دوالر للمحافظ ��ات املنتج ��ة للنفط لغر�ض
توظيفها يف تقدمي اخلدمات للمواطنني.
وقال مدير عام �شركة نفط ذي قار علي وارد ،خالل احتفالية �شركة نفط ذي قار
بالذكرى ال�سنوي ��ة الأوىل لت�أ�سي�سها وح�ضرتها (املدى) �إن"�شركة نفط ذي قار
جتدّد عزمها على �أن تكون �ضمن �أهم �شركات النفط العاملية الر�صينة م�ستقب ًال،
ملا متتلكه من كم هائل من الرثوات النفطية يف حقولها وطاقات ت�شغيلية مبدعة
من مهند�سني وفنيني" ،م�شدد ًا"نعمل بكل حتدٍ و�إ�صرار لتكون حمافظة ذي قار
�ضمن طليعة املحافظات املنتجة للخام العراقي".
و�أ�ض ��اف وارد� ،أن"اله ��دف الأول لإدارة ال�شرك ��ة ه ��و تطوي ��ر الإنت ��اج لدع ��م
االقت�ص ��اد العراق ��ي وتقدمي املناف ��ع االجتماعية لأبناء حمافظ ��ة ذي قار تقدير ًا
لت�أريخ هذه املدينة وبطوالتها وت�ضحيات �أبنائها من �أجل العراق العظيم".
م ��ن جانب ��ه دعا حماف ��ظ ذي ق ��ار يحي ��ى النا�ص ��ري ،وزارة النف ��ط واحلكومة
املركزية ،اىل دعم �شركة نفط ذي قار و�إطالق تخ�صي�صات البرتو دوالر لتنفيذ
م�شاريع خدمية باملحافظة.
و�أو�ض ��ح النا�ص ��ري يف كلمت ��ه باالحتفالي ��ة� ،أن"ت�أ�سي�س �شركة نف ��ط ذي قار،
ج ��اء بع ��د جه ��ود م�ضنية من قب ��ل احلكومت�ي�ن املحلي ��ة واملركزي ��ة" ،الفتا اىل
�أن"ا�ستح�ص ��ال املوافقات على ت�أ�سي�س ال�شركة جاء بنا ًء على مطالبات متعددة
ومتوا�صلة من �إدارة املحافظة لوزارة النفط وجمل�س الوزراء".
 التفا�صيل �ص4
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سياسة
االنتخابات
و�ضغط الهجمات
قد يدفعان
العبادي لقبوله
 بغداد /وائل نعمة
�دواع انتخابي ��ة ق ��د يرتاج ��ع رئي� ��س
ل� ٍ
ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ،ع ��ن ق ��راره
ال�ساب ��ق وي�سم ��ح لق ��وات البي�شمرك ��ة
باالنت�ش ��ار م ��رة �أخ ��رى يف املناط ��ق
املتن ��ازع عليه ��ا ،عل ��ى وف ��ق م ��ا قال ��ه
م�س�ؤولون �شيعة.
و�أع ��رب العب ��ادي ،م�ؤخ ��ر ًا ،عل ��ى
خلفي ��ة �ضغ ��ط الهجم ��ات امل�سلح ��ة يف
مناط ��ق جن ��وب كرك ��وك وق ��رب موعد
االنتخاب ��ات ،ع ��ن ا�ستع ��داده للتن�سيق
م ��ع "�أي ط ��رف" لفر� ��ض االم ��ن يف
املناطق املتنازع عليها.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت قال ��ت في ��ه وزارة
البي�شمركة التابعة للإقليم �إن الواليات
املتح ��دة وع ��دت بـ"دفع" بغ ��داد لإعادة
ال�صيغة االمنية الت ��ي كانت متبعة قبل
ظهور داع�ش يف �صيف .2014
و�أكدت البي�شمركة �أنها م�ستعدة لإعادة
التن�سيق ال�سابق مع القوات االحتادية
يف مناط ��ق (�ص�ل�اح الدي ��ن ،دي ��اىل،
كركوك ،ونينوى) بت�شكيل جلان �أمنية
ونقاط تفتي�ش م�شرتكة.
باملقاب ��ل ترف� ��ض مكون ��ات �أخ ��رى يف
تلك املناط ��ق ،خا�ص ��ة الرتكمان وجود
�أي ق ��وات با�ستثن ��اء "االحتادي ��ة".
و ُتذ ِّك ��ر تلك اجله ��ات احلكوم ��ة ،بقرار
�ساب ��ق للربملان مينع االخرية من �إعادة
البي�شمرك ��ة �أو �أي ق ��وات �أخ ��رى اىل
املناطق املتنازع عليها.
وفد التحالف الدويل
وزار الأ�سب ��وع املا�ضي ،وفدان ميثالن
الوالي ��ات املتح ��دة وبريطاني ��ا (�ضمن
التحال ��ف ال ��دويل) وزارة البي�شمرك ��ة
يف كرد�ست ��ان ،وعر�ضا �إحياء امل�شروع
االمني القدمي الذي كان معمو ًال به قبل
عام .2014
و�أك ��د �أمني ع ��ام الوزراة جب ��ار الياور
يف ت�صري ��ح خا� ��ص لـ(امل ��دى) �أم� ��س
�أن الوفدي ��ن اللذي ��ن اجتمع ��ا الأربعاء
املا�ضي مع قي ��ادات "البي�شمركة" ،كانا
"مهت ّمني ب�إع ��ادة التن�سيق بني قواتنا
والقوات االحتادية يف املناطق املتنازع
عليه ��ا" .و�أ�شار اىل �أن،ال ��وزارة �أكدت

حت ��ت قب ��ة �ضريح الإم ��ام عل ��ي الذهبية
يتم ��دد تو�سع مدينة النجف ال�شيعية يف
العراق التي يتدفق لها النا�س بالآالف.
الزوار الع ��رب ينحنون وهم ميرون من
�أمام ال�ضريح يف حني يجل�س الإيرانيون
حتت قبته يرتلون �أدعيتهم الإيقاعية فيما
يق ��وم ال ��زوار الباك�ستاني ��ون بال�ضرب
على �صدورهم ب�شكل متناغم .
قد تبدو النجف مع قلة ثرائها ومواردها
كم ��كان ال يق�ص ��ده �أح ��د �س ��وى ال ��زوار
ال�شيعة ،مع ذلك ف�إن املدينة التي تقع على
بعد م ��ا يقارب  160كم جنوب بغداد هي
الآن حت ��ت �أنظار ط ��رف متحم�س جديد
غ�ي�ر اعتي ��ادي يتمث ��ل بالدول ��ة النفطية
الغنية وهي اململكة العربية ال�سعودية.
تودُّد اململك ��ة ال�سنية ل�شخ�صي ��ة �شيعية
ب ��ارزة يف الع ��راق عل ��ى م ��دى ع ��ام ق ��د
ي�شري اىل حتول انتقايل يف �سرتاتيجية
الريا�ض الإقليمية .
وعلى م ��دى عق ��ود ا�ستغل ��ت ال�سعودية
وخ�صمه ��ا ال�شيع ��ي �إي ��ران االن�شق ��اق
الطائف ��ي ال�شيع ��ي ـ ال�سن ��ي يف الع ��راق
خلدم ��ة �صراعاته ��م احلالي ��ة لل�سيط ��رة
والهيمنة.
الآن يقوم م�س�ؤول ��ون �سعوديون ب�شكل
ه ��ادئ بتوجيه ر�سائل لرج ��ال دين كبار
يف النج ��ف الذي ��ن رغ ��م تخوفه ��م م ��ن
االنقياد ل�صراع بالنيابة ف�إنهم يتطلعون
�أي�ضا للإ�صغاء اىل الريا�ض .
الع ��ام املا�ض ��ي ق ��ام وزي ��ر اخلارجي ��ة
ال�سع ��ودي ع ��ادل اجلب�ي�ر ب� ��أول زي ��ارة
مل�س� ��ؤول �سعودي اىل الع ��راق منذ العام
 .1990م ��ن جانب �آخر �أمل ��ح م�س�ؤولون
عراقي ��ون م�ؤخر ًا عن احتم ��ال قيام ويل
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مقرتح �أمريكي -بريطاين لإعادة انت�شار البي�شمركة
يف املناطق املتنازع عليها

�أنها "م�ستع ��دة لإعادة العم ��ل امل�شرتك
يف املناطق اخلا�ضعة للمادة ."140
كم ��ا ك�ش ��ف الي ��اور �أن الوفدي ��ن �أك ��دا
�أنهم ��ا "�سيجتمعان ح ��ال عودتهما اىل
بغ ��داد باجله ��ات املعني ��ة ،و�سي�ؤيدان
�إع ��ادة التن�سيق امل�ش�ت�رك بني الطرفني
ويدفعان بذلك االجتاه".
وتعت�ب�ر البي�شمرك ��ة الع ��ودة اىل
التن�سيق ال�سابق �أ�صبحت مربرة الآن،
خا�ص ��ة بع ��د زوال داع� ��ش ،حي ��ث كان
ي�سيطر عل ��ى مناطق كانت حتت �سلطة
القوات الكردية ،بح�سب الياور.
كذلك يقول امل�س�ؤول يف البي�شمركة �إن
"الأحداث الأمني ��ة خطرية يف دياىل،
وطوزخرمات ��و ،و�أط ��راف كرك ��وك،
ب�سب ��ب الف ��راغ الذي ح ��دث م�ؤخر ًا يف
تل ��ك املناط ��ق ،ونحت ��اج الآن اىل عم ��ل

م�شرتك مع احلكومة االحتادية".
و�أ�ش ��ار �أي�ض ��ا اىل وج ��ود اتفاقي ��ة
�سابق ��ة م ��ع بغ ��داد ،قب ��ل ان�سح ��اب
القوات االمريكي ��ة نهاية  ،2011ن�صت
عل ��ى ت�شكي ��ل جمموع ��ة جل ��ان �أمني ��ة
م�شرتك ��ة بني وزارة الدف ��اع االحتادية
والبي�شمرك ��ة ،باال�ضافة اىل جلان عمل
م�شرتكة ب�ي�ن كبار �ضب ��اط الوزارتني.
وف�ض�ل� ًا عن ذلك فقد كان ��ت هناك مراكز
�أمني ��ة ونق ��اط م�شرتك ��ة ب�ي�ن الطرفني
يف (دي ��اىل� ،ص�ل�اح الدي ��ن ،كرك ��وك،
ونينوى).
ومن ��ذ ق ��رر العب ��ادي منت�ص ��ف ت�شرين
االول املا�ض ��ي� ،إع ��ادة ن�ش ��ر الق ��وات
االحتادي ��ة يف املناطق املتن ��ازع عليها،
و�إبع ��اد الق ��وات الكردي ��ة �إىل خل ��ف
(اخل ��ط االزرق)  -وه ��و منطق ��ة حظر

الط�ي�ران الت ��ي مت حتديده ��ا م ��ن قب ��ل
الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا
وفرن�س ��ا عام  -1991انقط ��ع التن�سيق
بني الطرفني ب�شكل تام.

وع�ض ��و اللجنة االمنية يف الربملان� ،أن
رئي�س احلكومة "قد يرتاجع عن قراره
ال�سابق ويقبل ب�إع ��ادة انت�شار القوات
الكردية يف املناطق املتنازع عليها".
ويعتق ��د وتوت ،الذي ي�ستعد هذه املرة
خلو� ��ض االنتخابات مع حتالف الفتح،
ال ��ذي ي�ضم ق ��وى احل�ش ��د ال�شعبي�،أن
"امريكا تدعم حكومة �إقليم كرد�ستان،
وتري ��د ن�ش ��ر البي�شمركة خ ��ارج حدود
الإقلي ��م" .و�أ�شار النائب اىل �أن "بغداد
تعلم بوجود قوات �أمريكية يف كركوك،
والبي�شمركة حتت غطاء وا�سم مكافحة
الإرهاب".
وقت ��ل خ�ل�ال �أ�سبوع�ي�ن نح ��و 100
�شخ� ��ص يف هجم ��ات جدي ��دة �شنه ��ا
تنظي ��م داع�ش مبناط ��ق دياىل وجنوب
كركوك ،فيما ق ��ال العبادي يف م�ؤمترة

هل يرتاجع العبادي؟
ويعي� ��ش �أك�ث�ر م ��ن ملي ��ون ك ��ردي يف
املناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا ،الت ��ي تبل ��غ
م�ساحته ��ا � 37ألف كم مربع ،فيما كانت
�أطراف كردية قد اعتربت قرار العبادي
�إبعاد البي�شمركة وفر�ض حظر الطريان
عل ��ى مط ��اري كرد�ستان ،ال ��ذي تراجع
عن ��ه ال�شهر املا�ضي ،بع ��د � 10أيام فقط
من التمديد الثاين للحظر ملدة � 3أ�شهر،
ب�أنه كان �ضمن "الدعاية االنتخابية".
ولنف� ��س الأ�سب ��اب يعتق ��د �إ�سكن ��در
وت ��وت ،وهو نائ ��ب يف دول ��ة القانون

ال�صحف ��ي الأ�سبوع ��ي م ��ا قب ��ل االخري
"نح ��ن م ��ع التن�سيق يف جم ��ال الأمن
واال�ستخب ��ارات م ��ع الإقلي ��م لأن
املنظومة االمنية العراقية واحدة".
وتابع العب ��ادي �إن "اجل ��زء االكرب من
املناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا ق ��د ع ��اد اىل
احلكومة االحتادية وهذا هو ال�صحيح
وتوج ��د مناط ��ق قليل ��ة فيه ��ا بع� ��ض
املكونات .هدفنا �أن ي�شعر املواطن فيها
باالم ��ن واال�ستقرار ،و�أية و�سيلة توفر
هذا �سن�سلكها".
ويعوّ ل جب ��ار الياور عل ��ى ت�صريحات
رئي� ��س احلكوم ��ة االخ�ي�رة يف قب ��ول
املق�ت�رح االمريك ��ي لإع ��ادة انت�ش ��ار
الق ��وات الكردي ��ة ،فيما يق ��ول �إ�سكندر
وت ��وت �إن ح ��دث ذل ��ك "ف�ل�ا معن ��ى مل ��ا
فعل ��ه العبادي يف عملي ��ة فر�ض النظام

قوة من
البي�شمركة
يف �سنجار..
(�أر�شيف)

العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان بزيارة
قريبة للعراق مع ادعاء ق�سم منهم ب�أنه قد
ي�شمل بجولته زيارة النجف.
ولك ��نّ اخلارجي ��ة ال�سعودي ��ة ا�ضط ��رت
يوم ال�سبت اىل �إ�ص ��دار بيان يقول ب�أنه
لي� ��س هناك خط ��ة مو�ضوع ��ة لزيارة من
تلك الن ��وع ،وذلك بعد تظاهرة يف بغداد
وقعت نهاية اال�سبوع املا�ضي حتتج على
هذه الزيارة نفذتها �إح ��دى �أذرع طهران
يف بغداد.
�إن دعائ ��م ه ��ذه التقارب ��ات التجريبي ��ة
عالي ��ة جد ًا ،فف ��ي �أف�ض ��ل �أحوالها تكون
م�ساع ��ي الريا�ض يف �إيجاد حلفاء �شيعة
�ض ��د �إي ��ران كعام ��ل يه ��دئ م ��ن التناحر
الطائف ��ي ال ��ذي ت�سب ��ب بتغذي ��ة �صراع
دموي متوا�صل عرب املنطقة� .أما اجلانب
ال�سي ��ئ فق ��د يتمثل بتحول الع ��راق مرة
�أخ ��رى اىل من�صة ل�صراع ��ات �إيرانية –
�سعودي ��ة ،كالتي ت ��دور معظمها الآن يف
اليمن و�سوريا ولبنان .
وق ��ال القي ��ادي يف ح ��زب الدع ��وة عل ��ي
االدي ��ب ،يف حديث ل�صحيف ��ة فاينان�شل
تامي ��ز الربيطاني ��ة" :قد يك ��ون الو�ضع
هادئ� � ًا الآن يف الع ��راق ،ولك ��ن ال�صراع
ب�ي�ن القوتني ق ��د و�ص ��ل اىل ذروته ،وال
�أرى �أ ّي ًا من الطرفني م�ستعد ًا للحوار� .إن
هذه املنطقة حبلى باملفاج�آت ".
�إنّ ع ��ودة التقرب ال�سع ��ودي من العراق
هدف ت�سعى ل ��ه القوى الغربية منذ زمن
طويل وخ�صو�صا الواليات املتحدة .تلك
اجلهود تعززت الع ��ام املا�ضي بزيارتني
ق ��ام به ��ا زعيم ��ان �شيعي ��ان ب ��ارزان من
الع ��راق اىل ال�سعودية هم ��ا رجل الدين
مقت ��دى ال�ص ��در ،والزعي ��م ال�سيا�س ��ي
للعراق رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
الآن يب ��دو �أن االم�ي�ر حمم ��د ،ي�سع ��ى

الحت�ض ��ان ه ��ذه ال�سرتاتيجي ��ة كطريق
لتح ��دي تو�س ��ع نف ��وذ �إي ��ران االقليم ��ي
يف وق ��ت ي�ش ��رع فيه بتفح� ��ص و�إ�صالح
جذري القت�صاد بلده.
ويق ��ول �ضي ��اء اال�سدي ،ع�ض ��و الربملان
املق ��رب م ��ن ال�ص ��در" :لق ��د �أدرك ��ت
ال�سعودية ان ��ه ال ميكنه ��ا �أن تفعل �شيئ ًا
من دون التعاي�ش �أو الت�سامح مع املذهب
ال�شيع ��ي .الآن يري ��د ال�سعودي ��ون �أن
يقول ��وا للنا�س �إنهم لي�س ��وا �ضد ال�شيعة
ولكنهم �ضد الت�شيّع التابع لإيران ".
ه ��ذا التقارب يتوافق م ��ع بع�ض ال�شيعة
القلق�ي�ن م ��ن دور نف ��وذ �إي ��ران الق ��وي
املتزايد يف العراق.
كان رج ��ال الدي ��ن يف النج ��ف على مدى
وقت طويل حذرين من التدخل الإيراين.
وب ��دا بع� ��ض ال�سيا�سي�ي�ن ال�شيع ��ة وهم
يركب ��ون موج ��ة الوطني ��ة العراقية بعد
�إحل ��اق الهزمية بداع� ��ش يلعبون دورهم
يف تر�سي ��خ هويته ��م امل�شرتك ��ة مع دول
اخللي ��ج كجزء م ��ن �سعيهم يف احل�صول
على دعم مايل جلهود �إعادة الإعمار التي
تقدر كلفها بحدود  88مليار دوالر ،وهم
ي ��رون يف ه ��ذا التط ��ور نقط ��ة �أ�سا�سية
لي� ��س فق ��ط لإع ��ادة الإعم ��ار بع ��د ثالث
�سنوات من احلرب �ضد داع�ش ،بل �أي�ضا
لو�ضع نهاية لعق ��د كامل من دوامة عنف
طائفي �سبقته .
ويقول رئي� ��س جلنة االقت�صاد الربملانية
�أحم ��د الكن ��اين ،وهو ع�ض ��و يف ائتالف
املالك ��ي� ،إن "�أملن ��ا ه ��و �أن ت�س ��رع هذه
الدول العربية لدخول ال�سوق العراقية،
العراق جزء مهم من العامل العربي ،وعلى
العراق �أن يعود للح�ضن العربي".
وتق ��ول �إليزابي ��ث دكن�س ��ون ،وه ��ي
خمت�ص ��ة يف �ش� ��ؤون اخللي ��ج ل ��دى

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

واالنت�شار يف املناطق املتنازع عليها".
وكان م�س�ؤولون �شيع ��ة يف كركوك،قد
قال ��وا يف وق ��ت �ساب ��ق لـ(امل ��دى) �إن
القطيعة ب�ي�ن الطرف�ي�ن وراء الفو�ضى
االمني ��ة داخل املدينة .ودع ��وا وقتذاك
اىل ا�ستثم ��ار املعلوم ��ات االت�سخبارية
التي كانت ل ��دى (البي�شمرك ��ة) لتثبيت
االمن يف كركوك.
قوات �شرع ّية
ّ
م ��ن جهت ��ه يق ��ول هو�شي ��ار عب ��د الل ��ه
الع�ض ��و الك ��ردي يف جلن ��ة االم ��ن
الربملاني ��ة لـ(امل ��دى) ام� ��س ،ان "بع�ض
ق ��رارات العبادي ال�سابق ��ة كانت �ضمن
ن�شوة االنت�صار والدعاية االنتخابية"،
يف �إ�ش ��ارة اىل ق ��راره ال�ساب ��ق بن�ش ��ر
القوات االحتادي ��ة يف املناطق املتنازع
عليها.
ودعا عبدالل ��ه اىل "فتح �صفحة جديدة
ب�ي�ن الطرف�ي�ن ،بع ��د انته ��اء مرحل ��ة
داع� ��ش" .كما ق ��ال ان "البي�شمركة هي
م�ؤ�س�سة د�ستورية ويحق لها التن�سيق
مع احلكومة باالنت�ش ��ار يف كل مناطق
العراق".
وكانت القوات الكردي ��ة مت�سك مناطق
�ساخن ��ة يف �شم ��ال البالد ،كم ��ا ال تزال
ت�سيط ��ر على بع�ض املناف ��ذ احلدودية،
بح�سب احلكومة.
ويقول �أم�ي�ن عام البي�شمرك ��ة "نحتاج
اىل التعاون مع بغ ��داد ل�ضبط احلدود
واالم ��ن يف كل املناط ��ق خا�ص ��ة م ��ع
اقرتاب موعد االنتخابات".
ب ��دوره يق ��ول ح�س ��ن ت ��وران ،النائب
الرتكم ��اين يف كرك ��وك لـ(امل ��دى)
�أم� ��س �إن "�أطراف� � ًا كردي ��ة ت�ضغط على
احلكوم ��ة للع ��ودة اىل املناطق الواقعة
خ ��ارج الإقليم ،للح�ص ��ول على مكا�سب
انتخابية".
ويحذر ت ��وران احلكومة من اتخاذ ذلك
الإج ��راء ،يذك ��ر �أنّ الربمل ��ان �صوّ ت يف
االول من ت�شري ��ن الثاين املا�ضي ،على
"منع تواجد �أي قوات غري احتادية يف
كركوك واملناطق املتنازع عليها".
و�أ�ض ��اف النائ ��ب الرتكم ��اين �إن �أي
"�إجراء يتخذ من احلكومة يخالف قرار
الربملان يعترب خمالفة د�ستورية".

ال�سعوديّون يغازلون مراجع النجف للح�صول على موطئ قدم يف العراق

متخوف
م�س�ؤولون :مكتب ال�سي�ستاين
ّ
لك ّنه ُيبقي قنوات ات�صال خلف ّية
 ترجمة :حامد �أحمد
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جمموعة الأزمات الدولية� ،إن "الريا�ض
مت ّه ��د لتق ��ارب �صب ��ور طوي ��ل الأج ��ل،
وتبذل جهدا م�ضني ��ا لإعادة بناء روابط
وعالقات وحتى تعديل �صورتها العامة.
نح ��ن ن ��رى حماول ��ة حقيقي ��ة لتوا�ص ��ل
�سع ��ودي م ��ع الع ��راق ل�صياغ ��ة منوذج
جديد يف كيفية احلد من النفوذ الإيراين
يف املنطقة ".
و ُتعت�ب�ر النجف هدف� � ًا طبيعي� � ًا بالن�سبة
لل�سعودي ��ة .وقد يكون �أك�ب�ر انقالب يف
الريا� ��ض ب�إقام ��ة عالق ��ة م ��ع املرجعي ��ة
الديني ��ة يف النجف متمثل ��ة بال�سيدعلي
ال�سي�ست ��اين حيث يتمت ��ع االخري بنفوذ

وا�س ��ع يف الع ��راق وعلى عام ��ة ال�شيعة
الآخري ��ن يف الع ��امل .كان ��ت فت ��وى
واح ��دة �صادرة عن املرج ��ع الديني علي
ال�سي�ست ��اين يف النج ��ف ع ��ام 2014
�أف�ض ��ت �إىل تط ��وع ع�ش ��رات الآالف من
العراقي�ي�ن لاللتح ��اق ب�صف ��وف احل�شد
ال�شعب ��ي ملواجه ��ة داع�ش بع ��د اجتياحه
لثلث م�ساحة العراق تقريبا .
ويق ��ول م�س�ؤولون حملي ��ون �إن ،مكتب
ال�سي�ست ��اين ،ال ��ذي ه ��و نف�س ��ه ينتق ��د
التدخ ��ل الإيراين م ��ا ي ��زال متخوف ًا من
املفاحت ��ات ال�سعودية ولكن ��ه يبقي على
قنوات ات�صال خلفية معها.

وت�سع ��ى الريا� ��ض يف النج ��ف ويف كل
�أنحاء الع ��راق اىل تبادل الهوية العربية
بينه ��م .ويف �شباط املا�ض ��ي التقى فريق
ك ��رة القدم ال�سعودي مع نظريه العراقي
يف مدين ��ة الب�ص ��رة يف �أول مب ��ارة له ��م
داخ ��ل الع ��راق من ��ذ ثمانيني ��ات الق ��رن
املا�ضي حي ��ث ح�ضرها �أكرث من � 60ألف
م�شجع .ورغم خ�سارة الفريق ال�سعودي
تعه ��د مل ��ك ال�سعودي ��ة �سلم ��ان ب ��ن عبد
العزيز ببناء ملعب �ضخم يف بغداد ي�سع
لأكرث من � 100ألف متفرج .
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى �أر�سل ��ت ال�سعودي ��ة
وف ��ود ًا م ��ن رج ��ال �أعم ��ال و�صحفي�ي�ن

العبادي يتجول مع ملك ال�سعودية خالل زيارته الريا�ض�( ..أر�شيف)

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 :
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علي ح�سني

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :
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املدير الفني

خالد خ�ضري

للع ��راق بع ��د عقود م ��ن القطيع ��ة .وقال
�أدهم فاخ ��ر وهو خبري اقت�صادي عراقي
�إن بع� ��ض �أف ��راد الوفد ال�سع ��ودي ذرف
الدم ��وع �أثناء ترحي ��ب العراقي�ي�ن بهم،
م�ؤك ��د ًا "لقد ده�ش ��ت فع�ل�ا كان الطرفان
متلهفني جد ًا للقاء".
اال�ستثم ��ار ه ��و م ��ا ت�سع ��ى الي ��ه بغداد،
وحتى ه ��ذه اللحظة و ّقع العراق اتفاقية
رحالت جوية مبا�شرة مع الريا�ض �ضمن
 18مذكرة تفاهم مل�شاريع نفط وغاز .
وعُقد م�ؤخ ��را م�ؤمتر يف الكويت لإعادة
الإعمار ح�صل العراق على منح وقرو�ض
بقيم ��ة  22ملي ��ار دوالر بعدم ��ا طلب 88
مليار ًا.وق ��ال م�س� ��ؤول اال�ستثم ��ارات
املحلي ��ة ملدينة الب�صرة عل ��ي جا�سب� ،إن
م�ؤمتر الكويت يع ّد فر�صة للبدء بتجديد
العالق ��ات التجاري ��ة م ��ع دول اخللي ��ج،
م�شريا اىل �أن فت ��ح قن�صلية يف الب�صرة
يع� � ّد م�ؤ�ش ��را عل ��ى ان الريا� ��ض ت�سع ��ى
لدعم امل�ستثمرين ال�سعوديني يف العراق
ومتثل ذل ��ك باملباحثات بني �شركة �سابق
ال�سعودية للكيمياوي ��ات مع �شركة �شيل
لال�ستثمار مب�شروع برتوكيمياويات يف
العراق بقيمة  11مليار دوالر .
امل�شكك ��ون بالنوايا ال�سعودية من بع�ض
ال�شخ�صي ��ات ال�شيعية يقولون �إن �صدق
نوايا الريا�ض يجب �أن ميتحن من خالل
�إحداث تغيريات يف تعامالتها التع�سفية
مع الأقلية ال�شيعية لديها .يف حني يدعو
�آخ ��رون اىل و�ضع نهاية حلرب اليمن �أو
مطالبة رجال الدين ال�سعوديني ب�إ�صدار
فتوى تعلن فيها ب�أنّ الت�شيّع فرع �شرعي
م ��ن الإ�سالم .ويلقي �آخ ��رون اللوم على
الريا� ��ض ب�أنها ما تزال حتمل وزر ظهور
التط ّرف والإرهاب .
 عن� :صحيفة فاينان�شل تاميز
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سياسة

�إجراءات امل�ساءلة ُتبعد نحو َّ 500
مر�شح عن املاراثون االنتخابي

 بغداد /حممد �صباح
مع م ��رور الوق ��ت قد تت�ضاع ��ف �أعداد
املبعدي ��ن ع ��ن ال�سب ��اق االنتخاب ��ي
ب�سب ��ب �إج ��راءات امل�ساءل ��ة والعدالة
التي منع ��ت  374مر�شح ًا من املناف�سة
االنتخابي ��ة و�أر�سل ��ت �أ�سماءه ��م �إىل
مفو�ضية االنتخابات مع ملحق خا�ص
ملئة مر�شح تغيبوا عن اال�ستدعاء.
وت�ؤك ��د هيئ ��ة امل�ساءل ��ة والعدال ��ة �أنّ
مئة مر�ش ��ح مل يلتزموا باملواعيد التي
حددته ��ا ملقابالتهم �سيت ��م �إبعادهم من
قبل مفو�ضية االنتخابات.
وذك ��رت م�ص ��ادر مطلع ��ة م ��ن داخ ��ل
الهيئ ��ة الوطني ��ة العلي ��ا للم�ساءل ��ة
والعدالة لـ(املدى) �أن "عدد امل�شمولني
ب�إجراءات امل�ساءلة والعدالة بلغ 374
مر�شح� � ًا ال يح � ّ�ق له ��م امل�شارك ��ة يف
ال�سباق االنتخاب ��ي الذي �سيجري يف
الن�ص ��ف الأول من �شهر �أي ��ار املقبل"،
مبين ��ة �أن "املر�شحني غ�ي�ر امل�شمولني
بالإج ��راءات و�صل ��ت �أعداده ��م �إىل
( )6898مر�شح ًا".
وكان ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ق ��د
�أر�سل ��ت يف بداي ��ة �شه ��ر �آذار املا�ضي
القائم ��ة النهائية لأ�سم ��اء مر�شحي كل
الكيان ��ات والقوائ ��م االنتخابية البالغ
عدده ��م  7367مر�شح� � ًا �إىل هيئ ��ة
امل�ساءل ��ة والعدال ��ة لفح�صها وتدقيقها
ع�ب�ر جلانه ��ا الفرعي ��ة للت�أك ��د من عدم
�شمولهم ب�إجراءاتها.
ويلزم قانون هيئ ��ة امل�ساءلة والعدالة
ب�إنه ��اء عملي ��ة التدقي ��ق والفح� ��ص
لأ�سم ��اء املر�شحني خالل ف�ت�رة زمنية
ال تزي ��د على �أ�سبوعني ،كما منح احلق
لكل مر�شح يت ��م ا�ستبعاده الطعن �أمام
الهيئ ��ة التمييزي ��ة الق�ضائية املخت�صة
خالل فرتة ال تتجاوز الـ  30يوم ًا.
وتبني امل�ص ��ادر التي رف�ض ��ت الك�شف
ع ��ن هويتها �أن "ع ��دد املر�شحني الذين
مت ا�ستدعا�ؤه ��م من قبل هيئة امل�ساءلة
والعدال ��ة ب�سب ��ب ت�شاب ��ه الأ�سم ��اء �أو
نق� ��ص يف وثائقه ��م بلع نح ��و ()682
مر�شح ًا" ،الفتة �إىل �أن "عدد املر�شحني

جولة رئي�س
الوزراء
�شملت
�سامراء � ً
أي�ضا

 بغداد /املدى
و�ص ��ل رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در
العب ��ادي� ،أم� ��س ،اىل مدين ��ة
تكري ��ت ،تزامن� � ًا م ��ع الذك ��رى
الثالث ��ة لتحريره ��ا م ��ن عنا�صر
تنظيم داع�ش.
وكان القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلح ��ة حي ��در العب ��ادي ،ق ��د
�أعلن يف � 31آذار  ،2015حترير
مدين ��ة تكريت بالكام ��ل ،م�ؤكد ًا
رفع العل ��م العراقي ف ��وق مبنى
حمافظة �صالح الدين.
وخ�ل�ال جولت ��ه زار جامع ��ة
تكري ��ت ،والتق ��ى ب�أع�ض ��اء يف
جمل� ��س املحافظ ��ة ،وبقي ��ادة
عملي ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن ،ثم زار
قرب ًا رمزي ًا بني على مكان �أُعدم
في ��ه مئ ��ات ال�ضحاي ��ا من طالب
قاعدة �سبايك ��ر الع�سكرية خالل
�سيطرة التنظيم على املنطقة.
وقال العبادي ،يف كلمة له باحلفل
ال ��ذي �أقي ��م بجامع ��ة تكري ��ت،
�إن "الع ��راق الي ��وم �أف�ض ��ل مما
كان علي ��ه و�سيكون غ ��د ًا �أف�ضل
بتعاون �أبنائه ووحدتهم" ،فيما
�أ�شاد بـ"اجله ��ود التي بذلت يف
مراحل ا�ستعادة حمافطة �صالح

الذي ��ن ح�ض ��روا �إىل اال�ستدع ��اء بل ��غ
( )582فيم ��ا تغيب مئة منه ��م لأ�سباب
غري معروفة".
وكان ��ت هيئ ��ة امل�ساءل ��ة والعدال ��ة قد
�سلم ��ت مفو�ضية االنتخابات قبل �أكرث
م ��ن ع�ش ��رة �أي ��ام قائم ��ة ت�ض ��م 4000
مر�شح غري م�شمول�ي�ن ب�إجراءاتها مع
ملحق �ض ��م  17مر�شح ًا مت ا�ستبعادهم
ل�شموله ��م ب�إجراءاته ��ا مو ّزع�ي�ن على
�أرب ��ع قوائ ��م انتخابي ��ة م ��ع قائمة من
اال�ستدعاءات.

وبع ��د االنتهاء من املرحل ��ة الأوىل من
عملي ��ة التدقي ��ق لبيان ��ات املر�شح�ي�ن
�سارع ��ت هيئ ��ة امل�ساءل ��ة والعدال ��ة
بتبلي ��غ ( )682مر�شح� � ًا م ��ن الذي ��ن
ظه ��رت �أ�سما�ؤه ��م يف القائم ��ة الثانية
للح�ضور �أمام هيئة امل�ساءلة والعدالة
م�صطحب�ي�ن معه ��م م�ستم�سكاته ��م
الثبوتية م ��ن �أجل تدقي ��ق معلوماتهم
مع البيانات املوجودة يف الهيئة.
وتلف ��ت امل�ص ��ادر اىل �أن "هن ��اك 72
مر�شح� � ًا م ��ن القائم ��ة الت ��ي وجه ��ت

له ��م ا�ستدع ��اءات م ��ن قب ��ل هيئ ��ة
امل�ساءل ��ة والعدال ��ة قدم ��وا طعون� � ًا
�أم ��ام الهيئ ��ة التمييزي ��ة �ض ��د ق ��رار
ا�ستبعادهم" ،م�ؤكدة ان الهيئة "بد�أت
مبراجع ��ة طعونه ��م للت�أكد م ��ن �سالمة
الإجراءات".
ويفر� ��ض قان ��ون انتخاب ��ات جمل� ��س
الن ��واب لع ��ام  2018يف مادت ��ه ()45
�إر�س ��ال قوائم املر�شح�ي�ن لالنتخابات
النيابية اىل وزارات الرتبية والتعليم
العايل والدف ��اع والأمن الوطني و�إىل

العبادي يزور تكريت يف الذكرى
الثالثة لتحريرها

الدين وا�ستقرارها".
و�أ�ش ��ار رئي�س ال ��وزراء اىل �أن
"الإره ��اب الذي �أراد ان يفرقنا
ف�ش ��ل و�شعبنا انت�ص ��ر وها هي
جامعاتن ��ا تتح ��ول م ��رة اخرى
اىل رم ��وز للعل ��م والتعاي� ��ش"،
و�أع ��رب ع ��ن �سعادت ��ه بـ"عودة
جامع ��ة تكري ��ت ملمار�سة دورها
بعد �أن كانت �أحد مقرات تنظيم
داع� ��ش خ�ل�ال �سيطرت ��ه عل ��ى
املدينة".
و�أ�ض ��اف العب ��ادي ،ان "الهدف
الأ�سا�س من العمليات الع�سكرية
هو حتري ��ر الإن�سان ،وال بد من
ا�ستكمال اجله ��ود لإعادة جميع
النازحني �إىل ديارهم والإ�سراع
بتوفري اخلدمات الأ�سا�سية".
عق ��ب ذل ��ك ،عقد رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء "اجتماع� � ًا مو�سع ًا يف
مق ��ر جمل� ��س حمافظ ��ة �ص�ل�اح
الدين بح�ضور املحافظ ورئي�س
و�أع�ض ��اء جمل� ��س املحافظ ��ة
والقي ��ادات االمني ��ة" ،بح�س ��ب
بيان ن�ش ��ر على املوقع الإعالمي
للعبادي وتابعته (املدى).
وبح�س ��ب البي ��ان ف�إن ��ه "مت
خ�ل�ال االجتم ��اع بح ��ث ملف ��ات
الأم ��ن واال�ستق ��رار و�إع ��ادة

العبادي يتجول يف �سامراء �أم�س
النازح�ي�ن وم�شاري ��ع خدم ��ات
املاء والكهرباء والبنى التحتية
واملدار� ��س
وامل�ست�شفي ��ات
والطرق واجل�سور" .
و�أك ��د العبادي ،بح�س ��ب البيان
�أن "ع ��ودة النازح�ي�ن مو�ضوع
�أ�سا� ��س بع ��د التحري ��ر ويج ��ب
موا�صلة اجله ��ود لتثبيت الأمن
واال�ستق ��رار وتعزي ��ز اجله ��د
اال�ستخب ��اري يف املحافظ ��ة"،
م�ش�ي�را اىل "�أهمي ��ة �إجن ��از
امل�شاريع اخلدمية وال�صحية يف
املحافظة والتوجي ��ه مبتابعتها
وتلبي ��ة احتياج ��ات ابن ��اء
املحافظة بال�سرعة املمكنة".
ويف �سياق مت�صل ،زار العبادي،
مقر قيادة عمليات �صالح الدين،
واجتم ��ع م ��ع القي ��ادات االمنية
يف املحافظة.
و�أ�ش ��اد العب ��ادي ،بح�سب بيان
�آخ ��ر تلقت ��ه (امل ��دى) ،بـ"جميع
اجلهود والت�ضحيات التي بذلت
يف مراح ��ل حتري ��ر املحافط ��ة
وا�ستقرارها و�إعادة �إعمارها".
و�أك ��د العب ��ادي ان "اله ��دف
اال�سا� ��س ه ��و حتري ��ر الإن�سان
و�إع ��ادة جمي ��ع النازح�ي�ن
والإ�س ��راع بتوف�ي�ر اخلدم ��ات

اال�سا�سي ��ة الت ��ي ه ��ي ح ��ق من
حقوقه ��م ،ويج ��ب بع ��د �إجن ��از
الن�صر م�ضاعفة اجلهد الوطني
لتحقي ��ق اال�ستقرار وتعزيز ثقة
املواطنني بالدولة وم�ؤ�س�ساتها
واح�ت�رام القان ��ون والتخل� ��ص
م ��ن الفك ��ر الإرهاب ��ي" ،داعي� � ًا
الق ��وات االمني ��ة اىل "�أداء
مهماته ��ا الوطني ��ة بالت ��زام
ومهني ��ة واحلف ��اظ عل ��ى هيب ��ة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية" .
و�أ�ش ��ار البي ��ان اىل �أن
"االجتماع بحث واقع املحافظة
ومتطلباته ��ا" .و�أ�صدر العبادي
"التوجيه ��ات الالزم ��ة لتوف�ي�ر
احتياج ��ات املحافظ ��ة" ،داعي� � ًا
لـ"بذل �أق�صى جهد لب�سط الأمن
واال�ستق ��رار وتهيئ ��ة الظروف
املنا�سب ��ة للن�ش ��اط االقت�ص ��ادي
والزراع ��ي و�إع ��ادة احلي ��اة
الطبيعية للمحافظة".
�إىل ذل ��ك ،زار العب ��ادي ،موق ��ع
جم ��زرة �سبايك ��ر الت ��ي ارتكبها
تنظيم داع�ش الإرهابي.
وق ��ال العب ��ادي �إن "�أف�ض ��ل رد
م ��ن قبلن ��ا عل ��ى ه ��ذه املج ��زرة
كان �إحل ��اق الهزمي ��ة بداع� ��ش
والق�صا� ��ص م ��ن جمرميه ��ا
وحترير �أر�ضنا ومدننا بوحدتنا
و�شجاعة قواتنا االمنية ويجب
�أن نوا�صل العم ��ل بنف�س القوة
والعزمي ��ة ملنع ع ��ودة االرهاب
واحلف ��اظ على وحدتن ��ا و�أمننا
وا�ستقرارنا".
ويف وق ��ت مت�أخ ��ر م ��ن ي ��وم
�أم�س ،و�صل العبادي اىل ق�ضاء
�سامراء ،وعقد اجتماع ًا يف مقر
قيادة العمليات ،وفق ًا ملكتبه.
و�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء عل ��ى
"�ضرورة ا�ستمرار اجلهد الأمني
وحتقي ��ق اال�ستق ��رار وااللتزام
بالتعليم ��ات وامله ��ام وتنفي ��ذ
الواجب ��ات بحيادي ��ة خا�صة يف
مرحلة االنتخاب ��ات وامل�ساهمة
بنجاحه ��ا وع ��دم اخلل ��ط ب�ي�ن
العم ��ل الأمن ��ي وال�سيا�س ��ي"،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "الأم ��ن دعام ��ة
�أ�سا�سية النطالق عمليات البناء
والإعمار وتطوير اخلدمات".

الفتات انتخابية يف �شوارع بغداد خالل انتخابات 2014
هيئ ��ة امل�ساءل ��ة والعدال ��ة للتحقق من رق ��م ( )10ل�سن ��ة  2008ال�سم ��اح
ع ��دم �شموله ��م ب�إج ��راءات قانونه ��ا للبعثي�ي�ن بامل�شارك ��ة يف احلي ��اة
رق ��م  10ل�سنة .2008وتب�ي�ن امل�صادر ال�سيا�سي ��ة ا�ستن ��اد ًا �إىل �أح ��كام املادة
�أن "الذي ��ن مل يح�ض ��روا �إىل عملي ��ة ( )135من الد�ست ��ور التي تلزم الهيئة
اال�ستدعاء يف هيئة امل�ساءلة والعدالة باجتثاث البعث بالتن�سيق مع ال�سلطة
�سيتم �إبعادهم من ال�سباق االنتخابي" ،الق�ضائية والأجهزة التنفيذية.
م�ؤك ��دة "�إر�س ��ال �أ�سم ��اء املتغيبني عن وتلف ��ت امل�ص ��ادر �إىل �أن "قائم ��ة
مقاب�ل�ات اال�ستدع ��اء �إىل مفو�ضي ��ة امل�ستبعدين التي ت�ضم  374غري ثابتة
االنتخاب ��ات الت ��ي �ستب ��تّ مب�صريهم ك ��ون �أن هناك مئة مر�ش ��ح تغيبوا عن
قريبا".
عملي ��ة اال�ستدعاء �ستبتّ بهم مفو�ضية
ومينع قانون هيئ ��ة امل�ساءلة والعدالة االنتخابات ف�ض ًال ع ��ن قبول �أو رف�ض

بع� ��ض الطع ��ون املقدم ��ة �أم ��ام الهيئة
التمييزية".وت�ش�ي�ر امل�ص ��ادر العليمة
�إىل ان "اللجن ��ة ال�سباعي ��ة تنتظ ��ر
رد الهيئ ��ة التمييزي ��ة بامل�صادق ��ة على
املبعدين �أو رف�ضهم" ،م�ؤكدة �أن "�أ�سماء
امل�ستبعدين تر�سل بعد امل�صادقة عليها
�إىل مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات وه ��ي م ��ن
تعلن عن املر�شحني املبعددين".
وت�ضيف امل�صادر �أن "الأ�سماء املبعدة
�سيت ��م ا�ستبداله ��م م ��ن قب ��ل قوائمهم،
حي ��ث يتم عر� ��ض �أ�سماء الب ��دالء مرة
�أخ ��رى على هيئ ��ة امل�ساءل ��ة والعدالة
عل ��ى �ش ��كل مالح ��ق لإج ��راء الفح�ص
والتدقيق لهم".
وكان ��ت هيئ ��ة امل�ساءل ��ة والعدال ��ة قد
ك�شف ��ت عرب (املدى) الأ�سبوع املا�ضي،
عن �إر�سالها �أ�سماء املبعدين على �أربع
�إىل خم� ��س وجب ��ات �إىل مفو�ضي ��ة
االنتخابات ل�شمولهم ب�إجراءاتها التي
�ستمنعه ��م م ��ن امل�شارك ��ة يف العملي ��ة
االنتخابي ��ة ،مبينة �أن "املبعدين �سيتم
ا�ستبدالهم من قبل كياناتهم وقوائمهم
مبر�شحني �آخرين".
ورف�ضت امل�صادر حتديد هوية كيانات
�أو قوائم �أو �أحزاب �أو حتى حمافظات
املر�شح�ي�ن الذي ��ن مت ا�ستبعاده ��م من
العملي ��ة االنتخابي ��ة املقبل ��ة" ،م�ؤكدة
�أن "الأ�سم ��اء الت ��ي و�صل ��ت له ��ا عل ��ى
�ش ��كل قوائم موزع ��ة بح�سب احلروف
الأبجدية".
وت�ؤك ��د امل�ص ��ادر عل ��ى "ع ��دم وج ��ود
ا�ستهداف �سيا�س ��ي لأي كيان �أو قائمة
انتخابي ��ة" ،الفت ��ة �إىل ان "املبعدي ��ن
وزعوا على معظ ��م القوائم والأحزاب
واملحافظات العراقية".
وت�ستبع ��د امل�صادر العليم ��ة ،ا�ستثناء
�أي مر�ش ��ح مت ا�ستبعاده من �إجراءات
امل�ساءلة والعدالة.
وكان جمل� ��س ال ��وزراء قد ح ��دد موعد
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة يف � 12أي ��ار
املقب ��ل بعدم ��ا �أك ��د التزام ��ه بتوف�ي�ر
الأج ��واء الآمن ��ة والالزم ��ة لإج ��راء
االنتخاب ��ات ،و�إع ��ادة النازح�ي�ن اىل
مناطقهم.
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ذي قار تدعو �إىل �إطالق عوائد البرتو دوالر

مجرد كالم
 عدوية الهاليل

 النفط توقع عقداً ال�س��تثمار الغاز امل�ص��احب يف حقلي الغراف والنا�ص��رية

البحث عن معار�ضة
�أذك ��ر جيد ًا كيف �سعى قادة الكتل يف االنتخابات ال�سابقة اىل الدعوة
وب�إ�صرار اىل تطبيق دميقراطية ذات توافقية �سيا�سية وهي نوع من
الدميقراطي ��ة التمثيلية� ،إال �أنها تتمي ��ز عنها برتاجع ا�سلوب ال�صراع
ال�سيا�سي بني الأقلية والأغلبية وتعوي�ضه بالتوافق واحلكم اجلماعي
والأخذ ب�أكرب عدد ممكن من الآراء و�إ�شراك الأقلية املنتخبة يف احلكم
�أو يف ال�سيا�س ��ات الك�ب�رى ،وم ��ا �إن حت ّق ��ق له ��م م ��ا �أرادوا حتى برز
�صراع من نوع جديد دف ��ع ثمنه املواطن ،فوجود اجلميع يف ال�سلطة
�أف ��رز حالة �ش ��اذة� ،إذ تواط�أ بع�ض امل�س�ؤولني الذي ��ن فر�ضتهم ظاهرة
املحا�ص�ص ��ة الطائفية على الدولة مع الإرهاب وقادوا البلد اىل م�صري
مظل ��م ،بينما اختارت بع� ��ض الأحزاب دور املعار�ض ��ة على الرغم من
كونها من الأحزاب احلاكمة ،وو�سط هذا ال�صراع الغريب وحماوالت
�إ�سق ��اط احلكومة من قبل م�س�ؤولني يف احلكومة ذاتها ،تدهور و�ضع
الع ��راق الأمني واالقت�ص ��ادي واالجتماعي ،وتل ّب ��دت �سماء ال�صورة
ال�سيا�سي ��ة بغي ��وم االنتق ��ام والث� ��أر واحلقد الطائفي ،وظ ��ل املواطن
يدف ��ع الثم ��ن حتى يف انحي ��ازه جلهة م ��ا دون �أخرى ،به ��دف البحث
ع ��ن م�س�ؤول ينقذ العراق من �أزماته ويلبي حاجات املواطن اخلدمية
ويحفظ له حياته وكرامته.
وبعد مرور �سنوات من التناحر بني ال�سيا�سيني وغمو�ض الر�ؤية لدى
ال�شع ��ب ،يعود نف�س قادة الكتل ليطالبوا هذه املرة ،بنظام دميقراطي
ذات �أغلبي ��ة �سيا�سي ��ة لي�ضمن ��وا ت�ص ��در كتله ��م امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي،
حماول�ي�ن تزويق �صورة النظ ��ام اجلديد الذين يدع ��ون له وجتميلها
بوعود التغيري احلقيقي ال�شامل الذي يحلم به الفرد العراقي ..
رمب ��ا �سيحدث تغيري �شامل �إذا ماتغلبت �إح ��دى الكتل ال�سيا�سية على
بقي ��ة الكتل الأخرى وتو ّلت احلكم ،ولكن من �سي�ضمن عدم حماولتها
تذوي ��ب �أدوار الأحزاب والكت ��ل الأخرى وابتالعه ��ا تدريجي ًا ،لين�ش�أ
لدين ��ا ع�صر جديد م ��ن الديكتاتورية تنف ��رد فيه الكتل ��ة ذات الأغلبية
ال�سيا�سي ��ة بالتحكم مب�صري البلد وال�شعب ال ��ذي �سيتطلع عندها اىل
ن�ش ��وء معار�ضة ق ��د ي�شرتك فيها ال�شع ��ب وامل�س�ؤول ��ون ال�سيا�سيون
الذين �سيغيب دورهم �أو يتم تغييبه..
الغري ��ب يف الأم ��ر� ،أن هن ��اك م ��ن يرى �أن مث ��ل هذا الو�ض ��ع �سيكون
�صح ّي� � ًا لأنه �سيف ��رز معار�ضة حقيقي ��ة ،و�ستعلوا �أ�ص ��وات ّ
ت�شخ�ص
اخلل ��ل يف ادارة احل ��زب احلاكم للدولة ،و�ستعمل عل ��ى ازاحته جد ّياً
يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة ،لأن ��ه مل يحق ��ق للبل ��د مار�سم ��ه م ��ن �أه ��داف
ووع ��ود ،ولكن ،ما الذنب الذي اقرتفه املواطن العراقي ليظل متفرج ًا
عل ��ى جترب ��ة دميقراطي ��ة جدي ��دة يخو�ضها نف� ��س امل�س�ؤول�ي�ن الذين
�أذاق ��وا الع ��راق الأم ّري ��ن ،من ��ذ �أن تقا�سم ��وا ال�سلط ��ة ،وه ��ل نر�ضى
ب�أغلبي ��ة �سيا�سي ��ة ،ق ��د متت� ��ص ماتبقى من رحي ��ق حياتن ��ا مقابل �أن
نحظى مبعار�ضة حقيقية.
ونح ��ن نقرتب من االنتخابات ،علين ��ا �أال نقع يف فخ وعود قادة الكتل
الكب ��ار الطامع�ي�ن يف اال�ستحواذ عل ��ى مقاعد ال�سلط ��ة ،فلن ينجحوا
يف �إنق ��اذ الع ��راق م ��ن �أزماته بل �سيخلق ��ون له �أزمات جدي ��دة ،لأنهم
مل يفك ��روا يف م�صلحة املواطن من ��ذ �أن ف ّكروا بتقا�س ��م ال�سلطة وفق
�أ�س�س طائفية .فهل �ست�صحو �ضمائرهم فج�أة ليهبطوا اىل واقع الفرد
العراق ��ي وي�شعروا مبعانات ��ه� ..إنهم يقاتلون حالي ًا م ��ن �أجل �أنف�سهم
وم�صاحلهم ال�شخ�صية و�سيقاتلون ب�ضراوة �أ�شد �إذا ما اعتلوا مقاعد
ال�سلط ��ة من جديد� ..أما املواطن العراقي فهو الذي �سيدفع الثمن �أو ًال
و�أخري ًا مامل تتغري كل تلك الأ�سماء املم�سوخة..

�أكدت �إدارة �شركة نفط
ذي قار عزمها جعل
محافظة ذي قار من
بين المحافظات الأولى
المنتجة للنفط ،و�أن
تكون �شركة نفطها �ضمن
�أهم ال�شركات العالمية
النفطية الر�صينة في
الم�ستقبل ،فيما �شددت
�إدارة الحكومة المحلية
على اطالق عوائد
البترو دوالر للمحافظات
المنتجة للنفط لغر�ض
توظيفها في تقديم
الخدمات للمواطنين.

 ذي قار -بغداد /ح�سني
العامل -املدى
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام �شرك ��ة نفط ذي
ق ��ار عل ��ي وارد ،خ�ل�ال احتفالي ��ة
�شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار بالذك ��رى
ال�سنوي ��ة الأوىل لت�أ�سي�سه ��ا التي
ح�ضرتها (امل ��دى) �إن "�شركة نفط
ذي ق ��ار جتدّد عزمها على �أن تكون
�ضم ��ن �أهم �ش ��ركات النفط العاملية
الر�صين ��ة م�ستقب ًال ،مل ��ا متتلكه من
ك ��م هائ ��ل م ��ن ال�ث�روات النفطي ��ة
يف حقوله ��ا وطاق ��ات ت�شغيلي ��ة
مبدع ��ة م ��ن مهند�س�ي�ن وفني�ي�ن"،
م�شدد ًا " نعمل ب ��كل حتدٍ و�إ�صرار
لتك ��ون حمافظ ��ة ذي ق ��ار �ضم ��ن
طليع ��ة املحافظات املنتج ��ة للخام
العراقي".
و�أ�ض ��اف وارد� ،أن "اله ��دف الأول
لإدارة ال�شرك ��ة هو تطوير االنتاج
لدع ��م االقت�ص ��اد العراق ��ي وتقدمي
املنافع االجتماعية لأبناء حمافظة
ذي ق ��ار تقدير ًا لت�أريخ هذه املدينة
وبطوالتها وت�ضحيات �أبنائها من
�أجل العراق العظيم".
م ��ن جانب ��ه دع ��ا حماف ��ظ ذي ق ��ار

ربما �سيحدث تغيير �شامل �إذا ماتغلبت
�إحدى الكتل ال�سيا�سية على بقية
الكتل الأخرى وتو ّلت الحكم ،ولكن من
�سي�ضمن عدم محاولتها تذويب �أدوار
الأحزاب والكتل الأخرى وابتالعها
تدريجي ًا.

يحي ��ى النا�ص ��ري ،وزارة النف ��ط
واحلكوم ��ة املركزي ��ة ،اىل دع ��م
�شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار و�إط�ل�اق
تخ�صي�صات الب�ت�رو دوالر لتنفيذ
م�شاريع خدمية باملحافظة.
و�أو�ض ��ح النا�ص ��ري يف كلمت ��ه
باالحتفالي ��ة� ،أن "ت�أ�سي� ��س �شركة
نف ��ط ذي ق ��ار ،ج ��اء بع ��د جه ��ود
م�ضني ��ة م ��ن قب ��ل احلكومت�ي�ن
املحلي ��ة واملركزي ��ة" ،منوه� � ًا اىل
�أن "ا�ستح�ص ��ال املوافق ��ات عل ��ى
ت�أ�سي� ��س ال�شرك ��ة ج ��اء بن ��ا ًء على
مطالب ��ات متع ��ددة ومتوا�صلة من
ادارة املحافظ ��ة ل ��وزارة النف ��ط
وجمل�س الوزراء".
و�أك ��د النا�ص ��ري عل ��ى اهمية دعم

مالكات ال�شركة وكوادرها من قبل
وزارة النفط ،عرب زجهم يف دورات
تدريبية لتطوير قابلياتهم ملناف�سة
ال�شركات النفطية الأخرى".
و�أ�ش ��ار حماف ��ظ ذي ق ��ار اىل �أن
"حمافظة ذي قار متتلك احتياطي ًا
نفطي� � ًا كبري ًا يق� �دّر ب�أك�ث�ر من 20
ملي ��ار برمي ��ل ،وهو م ��ا ي�ستدعي
تطوي ��ر ال�صناع ��ة النفطي ��ة
واال�ستخراجية ".
وج� �دّد النا�ص ��ري دعوت ��ه اىل
احلكوم ��ة املركزي ��ة لإط�ل�اق
م�ستحق ��ات املحافظ ��ة م ��ن عوائد
الب�ت�رو دوالر ،وذل ��ك لتنفي ��ذ
م�شاري ��ع خدمي ��ة يف املحافظ ��ة
وتوف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل لأبنائه ��ا "،

الفت� � ًا اىل �أن ،احلق ��ول النفطي ��ة
ا�ستملكت �أرا�ضي بع�ض املواطنني
التي كانت م�صدر رزقهم.
من جانب �آخ ��ر� ،أعلن وزير النفط
جب ��ار عل ��ي اللعيب ��ي ،االثن�ي�ن،
توقيع عقد مع �شركة "بيكر هيوز"
ال�ستثمار الغاز امل�صاحب يف حقلي
الغ ��راف والنا�صري ��ة بطاقة 200
مقم ��ق بالي ��وم ،مبين ًا �أن ��ه� ،إجناز
مه ��م ي�ضعن ��ا عل ��ى �أعت ��اب مرحلة
جديدة من اال�ستثمار الأمثل للغاز
امل�صاحب للعمليات النفطية .
وذكر بي ��ان ل ��وزرارة النفط تلقت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن وزي ��ر
النف ��ط خ�ل�ال حف ��ل التوقي ��ع م ��ع
�شركة بيكر هيوز  /جرنال الكرتك

العاملية ال�ستثم ��ار الغاز امل�صاحب
حلقل ��ي النا�صرية والغراف بطاقة
 200مقم ��ق باليوم� ،أك ��د �أن "هذا
العق ��د ميث ��ل ا�ضافة مهم ��ة لقطاع
الغ ��از يف حمافظة ذي ق ��ار ب�شكل
خا� ��ص وللعراق ب�شكل عام  ،حيث
�ستقوم �شركة (بيكر هيوز) احدى
االذرع املهم ��ة ل�شرك ��ة ( ) GE
العاملي ��ة بالعم ��ل عل ��ى اال�ستثم ��ار
الأمث ��ل للغ ��از امل�صاح ��ب حلقل ��ي
الغ ��راف والنا�صري ��ة ،و�ست�ص ��ل
مع ��دالت اال�ستثم ��ار م ��ن احلقلني
�أك�ث�ر من ( )200مليون قدم مكعب
قيا�س ��ي م ��ن الغ ��از بالي ��وم ،م ��ن
خ�ل�ال التطوير با�ستخ ��دام �أحدث
الأجه ��زة واملع ��دات والتكنلوجيا
ال�سريعة واملتقدمة يف العامل ".
و�أ�ش ��ار اىل �أن ،امل�ش ��روع �سيوفر
كذلك �أكرث من (  ) 1000طن يومي ًا،
من الغاز ال�سائل واكرث من ( 900
) مرت مكع ��ب من املكثف ��ات ،ف�ض ًال
عن توفري �أكرث من (  ) 500فر�صة
عمل ،وكذل ��ك وجهّنا �ضرورة بناء
جممعات �سكنية وترفيهية وتوفري
اخلدمات لأبناء حمافظة ذي قار .
وتاب ��ع �أن "ه ��ذا العق ��د �س ��وف لن
يك ��ون الأخ�ي�ر ،فهن ��اك م�شاري ��ع
كث�ي�رة يف الطري ��ق ،نه ��دف م ��ن
خالله ��ا اىل تطوي ��ر ال�صناع ��ة
النفطية واال�ستثمار الأمثل للرثوة
الوطنية وزيادة الإيرادات املت�أتية
من ذلك دعم ًا لالقت�صاد الوطني ".
م ��ن جانبه قال ممث ��ل �شركة "بيكر

هي ��وز" يف الع ��راق رام ��ي قا�سم،
�إن "امل�ش ��روع يعت�ب�ر الأول م ��ن
نوع ��ه ال ��ذي �سيت ��م بن ��ا�ؤه عل ��ى
�أ�سا� ��س الهند�س ��ة وامل�شرتي ��ات
والبن ��اء والتموي ��ل ()EPCF
ل ��وزارة النف ��ط ،و �سيدعم تطوير
جممع الغ ��از الطبيعي املتكامل يف
النا�صري ��ة والذي �سيت ��م تو�سيعه
بعد ذلك لي�صبح من�ش�أة كاملة للغاز
الطبيعي ال�سائل ( )NGLالكفيل
با�ستثم ��ار  200مليون قدم مكعب
قيا�س ��ي يومي� � ًّا ،من الغ ��از اجلاف
والغاز امل�سال واملكثفات ".
وب�ّي�نّ �أن ��ه �سيدع ��م ه ��ذا امل�شروع
حمط ��ات الطاق ��ة الكهربائية التي
تعم ��ل بالغ ��از اجل ��اف لتولي ��د
الطاقة بفعاليّة عالية ،كما �سي�سهم
امل�ش ��روع يف تقلي� ��ص كمي ��ة الغاز
امل�صاح ��ب امله ��دور يف حقل ��ي
النا�صري ��ة والغ ��راف و�سي�شغ ��ل
الأيدي العاملة يف املنطقة.
وكان وزي ��ر النف ��ط جب ��ار عل ��ي
اللعيبي� ،أعل ��ن يوم اخلمي�س (30
�آذار  )2017افتتاح �شركة نفط ذي
م�ساع
قار ر�سمي ًا ،وفيما ك�شف عن ٍ
لإحالة م�ش ��روع م�صفي النا�صرية
العمالق على ائتالف من ال�شركات
النفطي ��ة العاملي ��ة خ�ل�ال الن�ص ��ف
الثاين م ��ن العام احل ��ايل� ،أعربت
احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي قار ،عن
امله ��ا ب� ��أن ي�سه ��م افتت ��اح �شرك ��ة
النف ��ط بتطوي ��ر ال�صناعة النفطية
وانعا�ش اقت�صاد املحافظة.

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة

وزارة اخلارجية
جلنة البيع وااليجار

العدد2558 :
التاريخ2018/3/27 :

م � /إعـــــــــالن

نهديكم أطيب التحيات...
قدم املواطن (حسن خضير جبر) دعوته القضائية لتبديل (اللقب) وجعله (املوسوي) بدال ً من (الدلفي)
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ النشر وبعكسه سوف
تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا ً إلى أحكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة
 2016املعدل على ان يكون النشر باسم مدير عام اجلنسية احملترم ...مع التقدير.

م /ايجار كافرتيا الدائرة القن�صلية
استنادا ً إلى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  ،2013تعلن جلنة البيع وااليجار في وزارة اخلارجية
عن اجراء مزايدة علنية اليجار كافتريا الدائرة القنصلية واملدرجة تفاصيلها ادناه ،فعلى الراغبني باالشتراك
في املزايدة العلنية التي س��تجري في متام الس��اعة احلادية عش��ر في اليوم الثالثني من اليوم التالي لنش��ر
االع�لان والذي يكون يوم االحد املوافق  2018/4/29في مقر الوزارة في منطقة الصاحلية ،مس��تصحبا ً معه
التأمينات القانونية البالغة ( )3.600.000ثالثة ماليني وستمائة ألف دينار عراقي ،تقدم مبوجب صك مصدق
معنون إلى وزارة اخلارجية /الدائرة املالية يسبقها قيام الراغب باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة الدائرة
املالية في مركز الوزارة للحصول على شروط االشتراك في املزايدة العلنية لقاء مبلغ قدره ( )25000خمسة
وعش��رون أل��ف دينار عراقي غير قاب��ل للرد ،ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر االعالن واملصاريف
املترتبة على ذلك وفقا ً ألحكام القانون.
رئي�س جلنة البيع وااليجار

الدائرة

املوقع

جن�س املال

نوعه وحدوده و�أو�صافه

امل�ساحة

وزارة اخلارجية

الصاحلية

غير منقول

كشك لبيع املأكوالت
واحللويات واملشروبات
واالستنساخ

 7.4م2

اللواء مهدي نعمة
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

العميد عماد عدنان انور
مدير ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد الر�صافة

العدد :ق1620/2
التاريخ2018/4/1 :

جا�سم حممد ج�ساب
مهند جا�سم جمعه
مديرية �شرطة حمافظة االنبار
مديرية �شرطة ق�ضاء الرمادي
مركز �شرطة احلرية

م /تعميم �أو�صاف مفقودين

تنفيذا ً لقرار السيد قاضي محكمة حتقيق الرمادي املؤرخ في
 2018/3/12يرجى تعميم اوصاف املفقودين كل من (جاسم
محمد جساب خلوي الظاملي) تولد  1987شغله كاسب
يسكن محافظة املثنى  /الوركاء اسم االم (سعيده صاحب
كاظم) والذي فقد بتاريخ  2006/12/9واملفقود الثاني (مهند
جاسم جمعه حسني الظاملي) تولد  1986شغله كاسب
اسم األم (حكيمه رحوم) يسكن محافظة املثنى  /الوركاء
قرب عشيرة آل بوخضير فقد بتاريخ  2006/9/15من قبل
مسلحني مجهولني ...مع التقدير
عقيد ال�شرطة احلقوقي
عمار حماد �صالح
�ضابط مركز �شرطة احلرية
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رياضة
بعبارة أخرى
 علي رياح

الكذبة ..يف يومها!!
ال ا�ستطيع اأن اأمنح عقلي اإجازة واأ�سدّق كل ما قيل اأو ُيقال عن
�سرعي ��ة انتخابات احتاد كرة القدم .وال ميكن من حيث املنطق
اأن ن�س� �دّق ما ُيق ��ال عن ن�سج املول ��ود الدميقراطي يف العراق
وبلوغ ��ه عمر الن�س ��ج يف اأي مي ��دان من امليادي ��ن والفعاليات
احلياتية ..فنحن مازلن ��ا نوؤمن بن�سف الدميقراطية ومنار�س
كل اال�ستح ��واذ والهيمن ��ة وال�سيطرة واال�ستئث ��ار ..نوؤمن بها
اإذا اأو�سلتنا اإىل مقعد اأو كر�سي اأو من�سب ،ونهلل لها بو�سفها
الطري ��ق ال�سرع ��ي املت ��اح اأم ��ام اأي ��ة (كف ��اءة) للو�س ��ول ..ثم
ن�سط ��ب على الدميقراطية متام� � ًا يف حلظة الو�سول ،وي�سبح
الدف ��اع ع ��ن املن�س ��ب اأو املو�س ��ع معرك ��ة وج ��ود يف ال ��دورة
الالحق ��ة م ��ن العملية التي ن�سميه ��ا زور ًا وبهتان� � ًا و�سخرية ب�
(االنتخابات)!!.

باتت محكمة الكاأ�ص الدولية المالذ
الأخير الذي �سيلجاأ اإليه عدد من
المر�سحين الذين تم ا�ستبعادهم من قبل
اللجنة الم�سرفة على انتخابات اتحاد
الكرة التي �ستقام يوم الحادي والثالثين
من �سهر اأيار المقبل بالعا�سمة بغداد،
لختيار مجل�ص جديد يقود الكرة
العراقية لولية جديدة للفترة -2018
.2022

الكاأ���س تف�ش��ل يف �ش��رع ّية انتخاب��ات احت��اد الك��رة
��� س��ب��ع��ة م��ر���س��ح��ي��ن ي���ط���ع���ن���ون ل�����دى ل��ج��ن��ة ال���س��ت��ئ��ن��اف
 بغداد  /حيدر مدلول
وذك ��ر م�س ��در مق ��رب م ��ن احت ��اد الك ��رة
ل�(امل ��دى) :اأن جنم الك ��رة العراقية ال�سابق
عدن ��ان درجال ّ
املر�سح ملن�سب رئي�س احتاد
الك ��رة اىل جان ��ب ع�س ��و االحت ��اد ال�سابق
نعي ��م �س ��دام ّ
املر�س ��ح ملن�س ��ب الع�سوي ��ة
�سيكونان يف مقدمة هوؤالء املر�سحني الذين
�سريفعون �سكوى ق�سائية على احتاد الكرة
ملخالفت ��ه يف و�س ��ع ع ��دد من ال�س ��روط يف
النظ ��ام الداخلي ال ��ذي مت االعراف به من
قبل االحتاد الدويل لكرة القدم يوم العا�سر
م ��ن اأي ��ار  ،2017يف حال ��ة رف� ��س جلن ��ة
اال�ستئن ��اف طلب ��ات الطع ��ون الت ��ي قدمه ��ا
امل�ستبع ��دون ال�سبعة (عدنان درجال ونعيم
�س ��دام ووليد حميد الزي ��دي وحممد نا�سر
املو�س ��وي وغال ��ب مو�س ��ى الزامل ��ي وباقر
حميد واأحمد عودة) نتيجة لعدم ا�ستيفائهم
�سروط الر�سيح الكاملة.
واأ�ساف اأن قرار ا�ستبعاد هوؤالء املر�سحني
م ��ن قبل اللجن ��ة املر�سحة عل ��ى االنتخابات
برئا�س ��ة د.حمم ��د قحط ��ان ،اأث ��ار ا�ستي ��اء
ال�س ��ارع الريا�س ��ي يف الع ��راق نتيج ��ة اأن
احت ��اد الكرة ه ��و من ق ��ام بت�سمي ��ة اللجنة

و�شام �شعدون
يرتبّع على
�شدارة
هدايف املمتاز

ولي�س من قبل اجلمعية العمومية لالحتاد،
وه ��و يعت ��ر خمالف ��ة �سريح ��ة قب ��ل به ��ا
االحت ��اد ،حيث اأن غالبي ��ة االع�ساء يف تلك
اللجن ��ة لهم عالق ��ة وثيقة مبجل� ��س االدارة
وبخا�سة د.حممد قحطان ،الذي كان ي�سغل
رئي� ��س جلنة الراخي�س الت ��ي مت ت�سكيلها
بن ��ا ًء على طلب االحتاد االآ�سيوي للعبة قبل
اأن يق ��دم ا�ستقالته من العمل يف بداية �سهر
�سب ��اط املا�س ��ي ،حي ��ث كان م ��ن املفرو�س
اأن يت ��م تعيني اللجن ��ة من ق�س ��اة م�ستق ّلني
لي�س له ��م اأي �سخ�س عم ��ل �سمن اأية جلنة
م ��ن اللجان املوج ��ودة يف االحت ��اد كما هو
ّ
تتح�سر
احلال يف االحتادات الوطنية التي
الإج ��راء انتخابات جديدة له ��ا خالل الفرة
املقبل.
وتابع انه مت ت�سريب ا�سماء امل�ستبعدين من
املر�سحني الذين قدّموا اأوراق تر�سحهم اىل
االأمان ��ة العامة لالحتاد والذي ��ن �سيكونون
خ ��ارج الذي ��ن �سيت ��م اعتماده ��م م ��ن قب ��ل
اللجن ��ة امل�سرف ��ة على االنتخاب ��ات اىل عدد
من و�سائ ��ل االإع ��الم املق ��روءة وامل�سموعة
واملرئي ��ة قبل يومني من االإع ��الن الر�سمي،
ج ��اء ليوؤكد حقيقة اأخرى اأن اللجنة تخ�سع
يف عمله ��ا لعدد من االأ�سخا�س املوؤثرين يف

بغداد  /املدى
ترب ��ع قائد فريق نف ��ط مي�سان لكرة
القدم و�س ��ام �سعدون عل ��ى �سدارة
ه ��دايف دوري الكرة املمتاز بر�سيد
 11هدف� � ًا ،بع ��د ت�سجيل ��ه هاتري ��ك
الف ��وز لفريق ��ه عل ��ى فري ��ق الطلب ��ة
باملب ��اراة الت ��ي ج ��رت بينهم ��ا على
ملع ��ب مي�س ��ان ال ��دويل� ،سم ��ن
مناف�س ��ات ال ��دور االأول م ��ن جولة
االي ��اب ليتفوق بف ��ارق هدف واحد

نعيم �صدام
االحتاد ،الذين يه ّمه ��م االإبقاء يف كرا�سيهم
مل ��دة اأرب ��ع �سن ��وات مقبل ��ة بع ��د اأن عا�سوا
اأيام� � ًا ع�سيبة من حلظة ح�سول جنم الكرة
العراقي ��ة ال�سابق عدنان درجال على متثيل
ر�سم ��ي من قب ��ل ن ��ادي ال ��زوراء الريا�سي
والتثني ��ة الت ��ي �سمح ��ت له ��م بالتناف�س مع
رئي� ��س االحتاد احلايل عبد اخلالق م�سعود
على من�سب الرئي�س.
واأو�سح امل�س ��در ،اأن املوؤمت ��ر اال�ستثنائي
ال ��ذي �ستعق ��ده اجلمعي ��ة العمومية الحتاد
الك ��رة ي ��وم احل ��ادي والثالث ��ني بالعا�سمة

عل ��ى مهاجمي الق ��وة اجلوية اأجمد
را�س ��ي يو�س ��ف وحم ��ادي اأحم ��د
ومهاج ��م فريق ال�سرط ��ة مهند علي
كاظ ��م والعاج ��ي اأب ��و بك ��ر كوني ��ة
مهاجم فريق الكهرباء الذين احتلوا
منا�سفة املركز الثاين.
وتقا�س ��م املركز الثالث �سانع األعاب
فريق نف ��ط الو�سط لكرة القدم عالء
عبا� ��س ،ومهاجم فري ��ق ال�سناعات
�سجل
الكهربائي ��ة منار ط ��ه ،بعد اأن ّ
كل واحد منهم ت�سع ��ة اأهداف ،فيما

بغ ��داد ،يف طريقه اىل التاأجي ��ل بانتظار ما
�سي�س ��در م ��ن حمكم ��ة الكاأ� ��س الدولية من
قرار نهائي بخ�سو� ��س ال�سكوى الق�سائية
للم�ستبعدي ��ن م ��ن القائم ��ة النهائي ��ة الذين
ّ
ر�سح ��وا ل�سغ ��ل مقاع ��د يف جمل� ��س اإدارة
االحت ��اد البالغة عدده ��م � 13سخ�س ًا بواقع
 10ملن�س ��ب الع�سوي ��ة ،وواح ��د ملن�س ��ب
الرئي� ��س وواح ��د ملن�س ��ب النائ ��ب االأول،
وواحد ملن�سب النائب الثاين ،حيث �سيكون
ق ��رار الكاأ�س واجب التنفيذ من قبل االحتاد
الدويل لكرة الق ��دم واالحتاد العراقي لكرة
الق ��دم كم ��ا ح�سل ع ��ام  2013ال ��ذي مت فيه
اإلغاء نتائج االنتخابات عام  2011التي فاز
فيه ��ا ناجح حمود مبن�س ��ب الرئا�سة ودعت
اىل اإج ��راء انتخاب ��ات جدي ��دة مت اإجراوؤها
ي ��وم  31اأيار  ،2014نتج عنها ح�سول عبد
اخلالق م�سعود على من�سب رئي�س االحتاد
و�س ��رار حي ��در عل ��ى من�سب النائ ��ب االأول
وعل ��ي جب ��ار عل ��ى من�س ��ب النائ ��ب الثاين
وع�سوية طارق احم ��د وكامل زغري و�سعد
مال ��ح وفالح مو�سى ويحي ��ى كرمي ويحيى
زغ ��ري وكاظم حممد �سلط ��ان وحممد جواد
ال�سائغ واملرحوم عادل اليا�سري.
اجلدي ��ر بالذك ��ر ،اأن اللجن ��ة امل�سرف ��ة على

كان املركز الرابع من ن�سيب مهاجم
فري ��ق ال�سرطة لكرة القدم عالء عبد
الزه ��رة ومهاج ��م فري ��ق الديوانية
حمم ��د ح ��امت ،بع ��د اأن اأح ��رز كل
واح ��د منهما ثمانية اأه ��داف ،وحل
كل م ��ن حمم ��د داود مهاج ��م فري ��ق
النف ��ط ومهاج ��م فري ��ق النج ��ف
فرح ��ان �سك ��ور باملرك ��ز اخلام� ��س
بر�سي ��د �سبع ��ة اأه ��داف ،وح ��ل يف
املركز ال�ساد� ��س كل من علي ح�سني
فن ��دي (احل ��دود) وحمم ��د �سع ��د

(نفط الو�سط) واأحمد ح�سني كاظم
�سجل كل واحد
(ال�سم ��اوة) بعد اأن ّ
منه ��م �ستة اأه ��داف .يف حني تقا�سم
الالعب ��ون جب ��ار ك ��رمي (النج ��ف)
وح�سام ابراهيم (البحري) وح�سني
�سلمان (ال�سماوة) وم�سطفى جودة
(ال ��زوراء) واأمين ح�س ��ني (النفط)
وبا�سم علي ح�س ��ن (نفط اجلنوب)
املركز ال�سابع بعد ت�سجيلهم خم�سة
اأهداف ،وج ��اء الالعبون (م�سطفى
حمم ��ود واأم ��ري �سب ��اح وح�س ��ني

اإع�������ان�������ات
فقدت ثالث هويات باسم (سعد
عبد الوهاب عبد الرزاق حمادي)
والص��ادرة م��ن ش��ركة توزي��ع
املنتجات النفطية الدورة وكما
يلي:
 -1هوية الدائرة املرقمة (.)4676
 -2هوية باج دخول الشركة .
 -3هوية ضمان صحي.
يرج��ى مم��ن يعث��ر عليه��م
تسليمهم إلى جهة االصدار.
مع التقدير

جوي ��د ومهن ��د عب ��د الرحي ��م ولوؤي
�سالح وح�سني جويد) وزياد اأحمد
وعلي قا�سم م�ساري (النفط) وعماد
عبدالزهرة (الديوانية) وعالء علي
مه ��اوي (ال�سرط ��ة) و�سري ��ف عب ��د
الكاظم وم ��روان عبا� ��س (احلدود)
وه ��وازن اأ�سماعي ��ل (اأمان ��ة بغداد)
وحمم ��د قا�س ��م (النج ��ف) وامب ��و
جودي ��ل (زاخ ��و) واأحم ��د داود)
البح ��ري) املرك ��ز الثام ��ن بع ��د
اإحرازهم اأربعة اأهداف.

ق ��ال يل اأح ��د (الراغب ��ني) يف دخ ��ول االنتخابات م ��ن الوجوه
املغم ��ورة التي ال �ساأن لها بتاريخ اأو جنومية كرة القدم  :اأريد
اأن اأدخل االنتخابات واأن ��ا االآن اأحمل تر�سيحي بيدي ،واأق�سم
بالل ��ه العظي ��م اأنني ل ��و حظيت مبقع ��د يف االحت ��اد ،فاإنني لن
اتن ��ازل عنه اإال باملوت ،ول ��ن مت ّر االنتخاب ��ات يف املرة املقبلة
بع ��د اأربع �سنوات اإال على جثتي ،ومن يريد اأن يكون بدي ًال يل
يف االحت ��اد الذي �سينتخب بعد عم ��ر طويل اأي يف عام 2022
�سيم ّر على جثتي!!
ه ��ذا (الراغ ��ب) كان يتحدث وهو ما زال عل ��ى ال�سفة ،مل يبحر
بع ��د يف عر�س بح ��ر االنتخابات ،فت�سوّ روا ل ��و اأنه و�سل اإىل
االحت ��اد باالق ��راع ال�سرع ��ي ث ��م حت ��ول اإىل غ ��ول يحول بني
االآخرين وبني الع�سوية التي يتمتع بها؟!
ال اأظن اأن هذا النموذج خارج عن البيئة احلا�سنة لالنتخابات
الكروي ��ة ،واأي انتخاب ��ات اأ�سمل واأع ّم يف الع ��راق ،فنحن كما
قلت ،نوؤمن باأيّ طريق يو�سلنا اإىل املوقع اأو املركز ،وال نوؤمن
بع ��د ذل ��ك اإال بالبقاء حتى ي�س ��اء الله ،وال باأ� ��س يف �سبيل هذا
الهدف م ��ن اخلو�س يف االأهوال وال�سراعات وقطع اأي �سبيل
متاح اأمام االآخرين ملجرد حماولة الو�سول باالنتخاب!
بع ��د ه ��ذا ،ال اأرى عجب ًا يف اأن يك ��ون االأول م ��ن ني�سان ،وهو
الي ��وم ال ��ذي ّ
مت في ��ه االإعالن عن (اكتم ��ال) اأو (نق� ��س) ملفات
ً
الراغب ��ني يف دخ ��ول االنتخاب ��ات ،يوم� �ا ك�سائ ��ر اأي ��ام الكذبة
الدميقراطي ��ة يف الع ��راق ..لقد فقد يوم الك ��ذب العاملي بريقه،
الأنن ��ا يف كل ي ��وم لنا كذب ��ة ال ُتبارى وال ُجت ��ارى حتت م�س ّمى
(الدميقراطية)!
ل اأرى عجب ًا في اأن يكون الأول من
تم فيه
ني�سان ،وهو اليوم الذي ّ
الإعالن عن (اكتمال) اأو (نق�ص)
ملفات الراغبين في دخول النتخابات،
يوم ًا ك�سائر اأيام الكذبة الديمقراطية
في العراق..

جمهورية العراق  /وزارة التجارة
ال�سركة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل  /كافة الراغبني يف ال�سرتاك

�سركة امل�ساريع النفطية /هياأة م�ساريع اجلنوب

فقدان م�ستم�سكات

انتخاب ��ات احتاد الك ��رة �سادقت على قبول
 21مر�سح� � ًا (عب ��د اخلالق م�سع ��ود ملن�سب
الرئي� ��س ويون� ��س حمم ��ود و�س ��رار حيدر
ملن�س ��ب النائ ��ب االأول وعل ��ي جب ��ار عب ��د
الر�سا ملن�سب الرئي�س الثاين وكاظم حممد
�سلط ��ان وط ��ارق احم ��د عل ��ي وعل ��ي جبار
فا�سل االأ�سدي وفرا�س نوري عبد الله بحر
العلوم ون ��وزاد قادر علي و�س ��ري زاد كرمي
فا�س ��ل وكام ��ل زغ ��ري �سلطان و�سع ��د مالح
ح�س ��ن وفالح مو�س ��ى حمزة ومال ��ح مهدي
جبار ويحيى كرمي حم�سن وخ�سري عبا�س
خ�س ��ري ويحي ��ى زغ ��ري حم�س ��ن واح�س ��ان
علي ح�س ��ني وحممد ج ��واد ال�سائغ وعالء
كاظم ج ��ر وع�سام حمم ��د الدخيل ملن�سب
الع�سوية) ال�ستيفائه ��م ال�سروط وال�سماح
له ��م بخو� ��س انتخاب ��ات االحت ��اد العراقي
لك ��رة القدم لع ��ام  201٨ا�ستناد ًا اىل اأحكام
املادت ��ني  22و 23م ��ن النظ ��ام االأ�سا�س ��ي
لالحت ��اد لع ��ام  ،2017مبين� � ًا اأن الق ��رارات
�س ��درت باالإجماع بتاري ��خ  1ني�سان 201٨
قابل ��ة للتميي ��ز اأم ��ام اللجن ��ة اال�ستئنافي ��ة
ا�ستن ��اد ًا الأح ��كام امل ��ادة  12م ��ن قواع ��د
انتخاب ��ات االحتاد العراقي لكرة القدم لعام
.2017

الطري ��ق املوؤدي ��ة اإىل انتخاب ��ات احت ��اد الك ��رة تقدم لن ��ا ،مرة
اأخرى الدليل على هذه الفو�سى العارمة التي ت�سرب البلد من
يافوخ الراأ�س حتى اأخم�س القدم ..فاملمار�سة جتري على نحو
كيفي ال رابط في ��ه ،وال �سوابط من�سفة ،وال فيها تقاليد ت�سبه
م ��ا يجري يف الع ��امل الكروي م ��ن حولنا ،ومع ه ��ذا فاإن هناك
من يتغن ��ى بالدميقراطية اآن ��اء الليل واأط ��راف النهار ،وهناك
من يق ��ول اإن جمل�س االإدارة املقبل ق ��د اكت�سب من االآن ال�سفة
ال�سرعي ��ة ،وال عزاء للخ�سوم اأو املناوئ ��ني اأو الراف�سني ،فهم
مازالوا غارقني يف االأحالم الوردية ،وال يعرفون من اأين توؤكل
الكتف ،وال يريدون اأن يتعلموا من �سواهم!

اعالن املناق�سة رقم () 2018/2

تغليف حراري لأنابيب ومعدات وحدة الزمرة يف م�سفى الب�سرة
يس��ر ش��ركة املش��اريع النفطية /هيأة مش��اريع اجلنوب دعوة كافة املقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص لألشتراك في املناقصة أعاله وفق
الوثائق القياسية و الشروط والتفاصيل أدناه-:
-1يق��دم العط��اء في ظرف مغل��ق ومختوم مثبت عليه اس��م املناقصة و رقمها و كا ف��ة التفاصيل الفنية وج��داول الكميات مع كافة
املستمسكات املطلوبة وكاالتي-:
/1-1التأمين��ات األولي��ة تبلغ ( )5845000خمس��ة ماليني وثمامنائة وخمس��ة واربعون الف دينار عراقي الغيرها على ش��كل صك مصدق أو
س��فتجة أو خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة ثالثة أش��هر من تأريخ غلق املناقصة وبأس��م مقدم العطاء حصرا ً أو أي من املس��اهمني في
الش��ركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة وسيهمل العطاء الذي لم ترفق به التأمينات األولية والتقبل التأمينات املقدمة من
املصارف املذكورة أدناه .
أ -مصرف االحتاد العراقي ب – مصرف املتحد لالستثمار ج – مصرف دار السالم لالستثمار د -مصرف الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل
ه� � مصرف دجلة والفرات للتنمية واالس��تثمار و – مصرف البصرة الدولي لالس��تثمار ز -بنك اسيا التركي ح -مصرف الوركاء لالستثمار
ط -مصرف الشمال ي – مصرف االهلي العراقي ك -مصرف العراقي االسالمي .
/2-1كتاب عدم املمانعة من االش��تراك في املناقصة صادرمن الهيئة العامة للضرائب /3-1 .عقد مش��اركة مصادق اصوليا ً من قبل كاتب
العدل في حالة التقدمي للعطاء أكثر من مناقص  /4-1 .بطاقة الس��كن /5-1 .هوية تس��جيل مقاولني نافذة من الدرجة السادس��ة كحد
ادنى  /6-1وثائق تأسيس الشركة تشمل شهادة التأسيس +عقد تأسيس +النظام الداخلي للشركة  +كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع
/7-1وصل شراء املناقصة  / 8 -1تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من قبل محاسب قانوني ألخر سنتني ماليتني  /9-1قائمة باالعمال
املماثلة مصدقة من اجلهات املستفيدة  / 10-1تقدمي منهاج تقدم عمل
 . 2وتوضع العطاءات في صندوق العطاءات في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم  2018/4/15وهو تأريخ غلق املناقصة وعلى العنوان التالي-:
محافظة البصرة /شركة املشاريع النفطية/هيأة مشاريع اجلنوب /قرب مصفى البصرة في الشعيبة
 -3تشترى العطاءات من الدائرة الوارد عنوانها في أعاله ومببلغ ( )250000مائتان وخمسون الف دينار فقط غير قابل للرد .
 -4على املقاول الذي يقبل عطاءه احلضور خالل يومني من تأريخ تبليغه بقرار األحالة لغرض توقيع العقد
 -5عل��ى املق��اول عن��د توقيع العقد تقدمي ضمان التنفيذ مبوجب ش��روط املقاول��ة وإذا امتنع املقاول عن ذلك فللدائرة حق س��حب العمل
ومصادرة التأمينات األولية دون احلاجة الى إنذار او أي إجراء قانوني اخر
 -6إن الدائ��رة غي��ر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر ولها احل��ق في إلغاء املناقصة دون ان يكون ملقدمي العطاءات حق املطالبة
بأية تعويضات
 -7إن املناقصة مبنية على أساس التسعير للفقرات الواردة في جدول الكميات كجزء من وثائق املناقصة
 -8على مقدم العطاء قبل تقدمي عطاءه إجراء التحريات الكافية عن طبيعة العمل والظروف احمليطة به
 -9على مقدم العطاء التوقيع على كل ورقة أو وثيقة في العطاء املقدم من قبله
 -10يبقى العطاء نافذا ً وملزما ً ملقدم العطاء وملدة ( )90يوما ً من تأريخ غلق املناقصة
 -11يتحمل من ترسوا عليه املناقصة أجور نشر االعالن
 .12العقد خاضع للضريبة
 -13يعتبر هذا األعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ًاليتجزء من العقد وملزما ً للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء
.14أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية ميدد االعالن الى اليوم التالي
 .15أن الكلفة التخمينية تبلغ ( )225800000مائتان وخمسة وعشرون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي الغيرها.
 -16ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على األنترنت
HTTP://WWW.SCOP.GOV.Oil.IQ
www.oil.gov.iq - E- mail:south.oper@scop.oil.gov.iq
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 -1يس��ر الش��ركة العامة لتجارة املواد الغذائية (االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ملناقصة
حتميل وتفريغ املواد الغذائية في (مركز مبيعات احلرية ومجمع مخازن الدباش والتاجي ومعمل خلط وتعبئة الشاي).
 -2تتوفر لدى (الش��ركة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي اس��تخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات (حتميل وتفريغ املواد
الغذائية كما مبني في الشروط اخلاصة).
 -3بامكان مقدمي العطاءات الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري الى (مدير القسم القانوني  /الطابق
الثاني  /الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية  /املنصور – شارع النقابات – مجاور وزارة الكهرباء) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة
البالغة ( )600.000ستمائة ألف دينار  ،بامكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني اعاله .
 -4تس��ليم العط��اءات الى العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن في الطابق االرضي – االس��تعالمات) قبل الس��اعة ( )12الثانية عش��ر
ظهرا ً بتوقيت بغداد ليوم (االحد) املصادف  2018/5/6وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليهم الراغبني باحلضور الى مكتب رئيس جلنة الفتح في يوم (االحد) املصادف ( 2018/5/6بعد الس��اعة  12الثانية عش��ر ظهراً) يجب
ان تتضم��ن العطاءات ضمان العطاء (خط��اب ضمان او صك مصدق صادر من مصرف معتمد من البنك املركزي) مببلغ ( )30.000.000ثالثون
مليون دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة ( )90تسعون يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.

ا�سعار الكلفة التخمينية

اجور التفريغ والتوظيب
داخل املخازن

اجور التحميل
والتوظيب على ظهر
وا�سطة النقل

اجور التوظيب داخل
املخازن او عزل املواد او
فتح الكدا�ص

اجور الوزن
واإكمال
الوزن

ا�سناف
الب�سائع
واوزانها

( )230مائتان وثالثون دينار

( )230مائتان وثالثون دينار

-------

------

كيس زنة  5كغم
فما فوق

------

صندوق او كارتون
او برميل او
صفيحة زنة 3
كغم فما فوق

( )200مائتان دينار

( )200مائتان دينار

-------

مبلغ التنظيف
املقطوع �سهري ًا

( )400.000اربعمائة
ألف دينار

اجملموع 860 :ثمامنائة وستون دينار

املهند�ص قا�سم حمود من�سور
املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية:
 -1وثائق العطاء مع شروط املناقصة وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه.
 -2كتاب عدم املمانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام .2017
 -3هوية غرفة التجارة ووثائق الشركة في حالة تقدمي العطاء من قبل شركة .
 -4حسابات ختامية التي تظهر االرباح خالل السنتني االخيرتني .
 -5الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل حتديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد اجلهة اخملتصة.
 -6االعمال املماثلة املنجزة خالل السنتني االخيرتني مؤيدة من اجلهات التعاقدية.

Address : Republic of Iraq, Baghdad – Al-Mansoor
العنوان :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Web site: www.iraqsfsc.org, E-mail: foodstuff1@iraqsfsc.org, E-mail: foodstuff2@iraqsfsc.org ,
E-mail: foodstuff3@iraqsfsc.org, Generalfood@yahoo.com

آراء وأفكار
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دور ال�����ش��ب��اب ف��ي �إ����ص�ل�اح ال��ع��م��ل� ّي��ة ال�����س��ي��ا���س� ّي��ة ()3

هيئ��ة علي��ا للم�شاري��ع ال�صغي��رة والمتو�سط��ة وم�ص��رف للقرو�ض

تناولنا في الق�سمين
الأول والثاني ،عن�صرين
من �أ�صل �ستة عنا�صر،
من �أجل ف�سح المجال
لتحقيق طموح ال�شباب
في العمل وتوفير فر�ص
العمل والنهو�ض بالبلد،
ونتناول الآن ثالثة
عنا�صر �أخرى.

( :)3الهيئ ��ة العلي ��ا للم�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة
واملتو�سط ��ة :ه ��ذا الربنام ��ج املتكام ��ل ب ��كل
تفا�صيل ��ه يتطل ��ب �إدارة كف ��وءة ونزاه ��ة
و�إح�سا�س� � ًا بامل�س�ؤولي ��ة و�إ�شراف� � ًا كام�ل ً�ا
م ��ن قبل الهيئ ��ة العلي ��ا للم�شاري ��ع ال�صغرية
واملتو�سط ��ة ،لك ��ن للأ�س ��ف ق ��د نفتق ��د يف
الع ��راق يف ه ��ذه املرحل ��ة اىل الأ�شخا� ��ص
الذي ��ن ميتلكون اخلربة يف ه ��ذا املجال؛ فال
ب�أ�س يف ه ��ذه احلالة من تعي�ي�ن �أنا�س اكفاء
وميتلك ��ون اخلربة من غ�ي�ر العراقيني حلني
توف ��ر الكادر املطلوب من العراقيني القادرين
عل ��ى امل�ض ��ي بهذا امل�ش ��روع .ون�ؤك ��د هنا �أن
امل�شاريع ال�صغرية �ضمن هذه الهيئة تختلف
ع ��ن امل�شاريع املتو�سط ��ة التي تطرقن ��ا �إليها
�سابق ًا ،فمعدل اال�ستثمار للم�شاريع املتو�سطة
بح ��دود الثالثمئة �أل ��ف دوالر للم�شروع� ،أما
هنا ف�إن مع ��دل اال�ستثمار بح ��دود اخلم�سني
�أل ��ف دوالر ،كم ��ا �أن امل�شاري ��ع املتو�سطة هي
للم�ستثمرين من خريجي اجلامعات بالدرجة
الأوىل� ،أم ��ا هن ��ا فه ��ي بالدرج ��ة الأوىل
للم�ستثمري ��ن من غ�ي�ر خريج ��ي اجلامعات.
وتتمث ��ل �أهداف ه ��ذه الهيئة يف ه ��ذا املجال
مبا يلي:
 .1ر�س ��م �سيا�س ��ة اقت�صادية متكاملة وو�ضع
خطة تف�صيلية للنهو�ض بالبلد يف القطاعات
كاف ��ة ،حي ��ث �أن االم ��ر يحت ��اج �إىل تخطي ��ط
دقي ��ق لو�ض ��ع برنام ��ج ال ��دورات القطاعي ��ة
وان�ش ��اء املعاهد وتوف�ي�ر ال ��كادر التدري�سي
لهذه الدورات �سواء كان ��وا من العراقيني �أو
حت ��ى من غ�ي�ر العراقيني لف�ت�رة حمدودة يف
بداية امل�شروع.
 .2الإ�شراف عل ��ى امل�شاريع ال�صغرية وعلى
ت�أ�سي�سه ��ا والطل ��ب م ��ن امل�ص ��رف توف�ي�ر
املي�س ��رة له ��ذا امل�ش ��روع ،وتبق ��ى
القرو� ��ض ّ
الهيئ ��ة حا�ضن ��ة للم�ش ��روع ومتابع ��ة لأدائه
وتط ��وره يف الأق ��ل لف�ت�رة �سن ��ة حت ��ى يت ��م

حتقي ��ق الأرب ��اح ،ويف حال ��ة ع ��دم حتقي ��ق
ارب ��اح يتم البح ��ث ع ��ن الأ�سب ��اب وتالفيها،
ويف حال ��ة حتقيق الأرباح يت ��م االتفاق على
تق�سي ��ط الدين و�إرجاع ��ه �إىل البن ��ك تنا�سب ًا
م ��ع الأرباح املتحقق ��ة لي�ستخدم م ��رة �أخرى
كقر� ��ض للم�شاري ��ع امل�ستقبلي ��ة� .إن الكث�ي�ر
م ��ن القرو� ��ض احلكومي ��ة الي ��وم يف جم ��ال
امل�شاري ��ع ال�صغرية �أو الزراع ��ة �أو ال�صناعة
�أو غريها ت�ستخدم فيه ��ا �أموال القر�ض لغري
الأغرا� ��ض املخ�ص�صة ابتدا ًء ب�سب ��ب الف�ساد
وفقدان املتابعة.
 .3الدع ��وة لإن�شاء منظم ��ات املجتمع املدين
القطاعي ��ة وت� �وليّ رفد ه ��ذه املنظم ��ات (من
�سكرتاري ��ة وخدم ��ات وم�صاري ��ف �ضرورية
وغريه ��ا بالتموي ��ل اجلزئ ��ي �أو الكام ��ل)
وال يدف ��ع معا� ��ش للعامل�ي�ن املتطوع�ي�ن �إال
يف احل ��االت الن ��ادرة واحتي ��اج تخ�ص�صات
�ضروري ��ة �أو تفرغ للعم ��ل ومبوافقة اللجنة
العلي ��ا ،لأن هذا العمل تطوع ��ي ،حيث يكون
ال ��دوام يف ه ��ذه املنظمات ب�ش ��كل رئي�س يف
امل�ساء و�أيام العطل.
 .4يج ��ب �أن توف ��ر الهيئ ��ة اي�ض� � ًا دورات
حرفية لل�شب ��اب وال�شابات وبال ��ذات الن�ساء
غري املتعلم ��ات كحياكة ال�سج ��اد �أو اخلياطة
�أو �صناع ��ة اخل ��زف وال�سريامي ��ك �أو الر�سم
والعم ��ل يف �صالونات احلالقة والتجميل �أو
غريها ،م ��ع توفري م�ستلزمات هذه الفعاليات
من مكائن خياط ��ة �أو �أفران �أو غريها ،فهناك
الكثري م ��ن الن�س ��اء ال�شابات م ��ن الأرامل �أو
غريهن الق ��ادرات على العم ��ل لتوفري م�صدر
رزق له ��ن ولعوائله ��ن ،ولكنه ��ن يفتقرن اىل
التدريب.
 .5توف�ي�ر �ص ��االت عر�ض وتنظي ��م معار�ض
ب�ش ��كل دوري للم�ساع ��دة عل ��ى ت�صري ��ف
منتجات احلرفيني يف جميع املجاالت ،ف�ض ًال
ع ��ن ا�ص ��دار دليل �سن ��وي مطب ��وع �أو موقع

 د.محمد توفيق عالوي

عل ��ى االنرتنت للتعري ��ف باملهنيني احلائزين
عل ��ى �شهادات ت�ؤهله ��م للعم ��ل يف القطاعات
املختلفة.
 .6توجد هناك الكث�ي�ر من املنظمات العاملية
عل ��ى م�ست ��وى منظم ��ات الأمم املتح ��دة �أو

�س ّر ال�ضغط ل�سحب قوات التحالف من العراق
التحالف الدويل الذي مل يزل يُقدّم العون
احلا�س ��م للع ��راق يف حربه غ�ي�ر املنتهية
�ض ��د تنظيم داع� ��ش الإرهاب ��ي ،يُعلن يف
�أح ��د بيانات ��ه الدورية �أنه ن ّف ��ذ « 23غارة
�ضمن  35ا�شتباك ًا �ض ��د التنظيم يف بلدة
احلويج ��ة جنوب كرك ��وك ،ويف املو�صل
والأنبار» ،يف الأ�سبوع الأخري من فرباير
(�شباط) املا�ضي.
احلكوم ��ة العراقي ��ة ،م ��ن جهته ��اُ ،تعل ��ن
بع ��د ذلك ب�أيام �أنها ا�ضط ��رت لإعادة ن�شر
قواته ��ا يف مناط ��ق كان ��ت ح ّررته ��ا م ��ن
�سيط ��رة «داع� ��ش» يف حمافظ ��ات دي ��اىل
وكركوك والأنبار ،بعد ا�ستئناف التنظيم
ن�شاطات ��ه امل�سلح ��ة� ،إ ّم ��ا بقط ��ع الط ��رق
وخط ��ف م�سافرين مدني�ي�ن� ،أو مبهاجمة
مواق ��ع ع�سكرية و�أمنية وقتل عنا�صرها،
وب � ّ�ث مقاط ��ع فيدي ��و لعملي ��ة القت ��ل عرب
الإنرتن ��ت بالأ�سلوب الرتويع ��ي امل�ألوف
للتنظيم الإرهابي.
رئي�س احلكوم ��ة حيدر العبادي ين ّبه بعد
ذلك ب�أيام قالئل �إىل ا�ستمرار اخلطر الذي
مي ّثل ��ه «داع�ش» ،بل يح� �ّ�ض على «تكاتف
جمي ��ع العراقي�ي�ن م ��ن �أج ��ل من ��ع كارثة
االنهي ��ار الع�سك ��ري والأمن ��ي و�سق ��وط
املحافظ ��ات» ،يف �إ�ش ��ارة �إىل ما حدث يف
عه ��د �سلف ��ه ن ��وري املالكي عندم ��ا اجتاح
«داع� ��ش» مناط ��ق تع ��ادل ثل ��ث م�ساح ��ة
الب�ل�اد يف يوني ��و (حزي ��ران) ،2014
فب�سط �سيطرته عليه ��ا ،و�أقام فيها «دولة
اخلالف ��ة» املزعومة التي احت ��اج الق�ضاء
عليه ��ا �إىل ح ��رب ُمكلف ��ة للغاي ��ة ،ب�شري� � ًا
ومادي ًا ،دامت ثالث �سنوات.
يف الأثناء كانت تتزايد وتت�صاعد دعوات
من قي ��ادات لف�صائل عراقية لإنهاء وجود
القوات الأجنبي ��ة (التحالف الدويل) يف
العراق ،بل التهديد ب�شنّ هجمات م�سلحة
عليها يف حال عدم االن�سحاب.
هل يف الأمر مفارقة؟
يف الظاه ��ر تب ��دو املفارق ��ة كب�ي�رة ،لك ��نّ
املفارق ��ة تتال�ش ��ى �إذ نع ��رف �أن ه ��ذه
الدع ��وات �إنمّ ��ا كان ��ت ت�ص ��در دائم� � ًا من
قي ��ادات جلماع ��ات حليف ��ة لإي ��ران ،ب ��ل
بع�ضها يُعلن �صراحة �أنه مِ نْ مق ّلدي والية
الفقي ��ه (الإيراني ��ة) ،مبعن ��ى �أن دع ��وات
�َّيرَة
االن�سح ��اب ،جمل� � ًة وتف�صي�ل� ًا ،جم� رَّ
ل�صالح �إي ��ران التي رفعت م ��ن �ضغوطها
للمطالب ��ة بان�سح ��اب ق ��وات التحال ��ف،
ومعظمه ��ا �أمريك ��ي ،م ��ع ت� �وليّ �إدارة
الرئي� ��س دونالد ترم ��ب ال�سلطة يف العام
املا�ض ��ي ،وبالذات ُمذ �أظه ��ر ترمب العزم
عل ��ى �إع ��ادة النظ ��ر يف االتف ��اق النووي
ال ��ذي و ّقعت ��ه �إدارة الرئي� ��س ال�ساب ��ق
�أوباما مع طهران ،ويهدّد بفر�ض عقوبات
جدي ��دة عل ��ى �إي ��ران يف ح ��ال رف�ضه ��ا
مطال ��ب وا�شنطن التي ت ّتهم طهران �أي�ض ًا
بالوقوف وراء الإرهاب الدويل.

 عدنان ح�سين
يف الواق ��ع ،م ��ا مِ ��ن م�صلح ��ة للع ��راق
يف �سح ��ب ق ��وات التحال ��ف يف الوق ��ت
احلا�ض ��ر .مهم ��ة الق�ض ��اء عل ��ى تنظي ��م
«داع�ش» مل تكتمل بعد ،والقوات العراقية
مل ت ��زل يف موق ��ف غ�ي�ر امل�ؤه ��ل متام� � ًا
ملجابه ��ة �إرهاب «داع�ش» و�سواه� .أحداث
الأ�سابي ��ع الأخرية �شاه ��د ،وت�صريحات
العبادي �شاهد �إثبات �آخر.
م ��ع �سح ��ب ق ��وات التحال ��ف الآن يمُ ك ��ن
للتاري ��خ �أن يُعي ��د نف�س ��ه ،فف ��ي 2011
�ضغ ��ط رئي�س ال ��وزراء ال�ساب ��ق املالكي
لإنه ��اء وج ��ود الق ��وات الأمريكي ��ة التي
دخل ��ت �إىل الع ��راق يف  ،2003م ��ع �أن
البالد كانت مل ��ا تزل تخو�ض حرب ًا يومية
م ��ع تنظي ��م القاعدة وفلول نظ ��ام �صدام،
لك ��نّ املزاي ��دات ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن املالك ��ي
وغرمائه ومناف�سيه انت�صرت ،فان�سحبت
الق ��وات قب ��ل �إكم ��ال ت�أم�ي�ن الع ��راق من
خطر الإرهاب ،ف ��كان �أن تفاقمت الأعمال
الإرهابي ��ة وتراجع ��ت ق ��درة الق ��وات
الع�سكري ��ة والأمني ��ة العراقي ��ة عل ��ى
مواجهتها ،ويف غ�ضون ثالثني �شهر ًا بعد
ذلك ح ّلت كارثة حقيقية كربى مع اجتياح
«داع� ��ش» و�سيطرت ��ه عل ��ى ثل ��ث م�ساحة
العراق.
ال�ضغ ��وط الإيراني ��ة عل ��ى احللف ��اء يف
العراق ملوا�صلة وت�صعيد املطالبة ب�سحب
قوات التحالف حمكومة بعن�صرين:
الأول ،القلق الإيراين الدائم من �أن قوات
التحال ��ف ،خ�صو�ص� � ًا الأمريكي ��ة ،يمُ ك ��ن
توظيفه ��ا يف هجوم �أمريكي حمتمل على

�إيران .هذا القلق مل تخ ّفف منه الت�أكيدات
العراقي ��ة املتك� � ّررة ،ال �سيم ��ا عل ��ى ل�سان
رئي�س ال ��وزراء العبادي ،ب� ��أن احلكومة
العراقية لن ت�سم ��ح با�ستخدام الأرا�ضي
العراقي ��ة منطلق ًا للعدوان عل ��ى �أي دولة
�أخ ��رى� .آخ ��ر منا�سبة �أعاد فيه ��ا العبادي
هذا الت�أكيد كانت الأربعاء املا�ضية ،عندما
قال يف كلمة �أمام م�ؤمتر للطاقة يف بغداد
�إن الع ��راق «يري ��د �أن ين� ��أى بنف�س ��ه ع ��ن
ال�صراع بني الوالي ��ات املتحدة و�إيران»،
وي�سعى لتحقيق «توازن» يف عالقاته مع
ّ
كل من وا�شنطن وطهران ،م�شدّد ًا على �أنّ
ت�صب يف �صالح بغداد".
"هذه ال�سيا�سة
ّ
�أم ��ا العن�ص ��ر الثاين فيتم ّث ��ل يف اخلوف
الإي ��راين املتنام ��ي م ��ن تراج ��ع نف ��وذ
طهران الطاغ ��ي يف العراق .هذا اخلوف
يكم ��ن وراءه واق ��ع �أن حلف ��اء �إيران يف
الع ��راق مل يعودوا يف �أح�س ��ن �أحوالهم.
هم الآن يواجهون م� ��أزق تراجع نفوذهم
الداخل ��ي ،ف�أح ��زاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي
ال�شيعية لي�ست يف حال اال�سرتخاء التي
كانت عليها من ��ذ  .2003ف�شل احلكومات
التي قادتها هذه الأحزاب و�شركا�ؤها يف
حتقيق الإ�ص�ل�اح والتنمية وتقدمي احلد
الأدنى من اخلدمات العامة ،ب�سبب ّ
تف�شي
الف�ساد الإداري وامل ��ايل يف جهاز الدولة
الذي تهيمن عليه هذه الأحزاب ،يزيد من
النقم ��ة ال�شعبي ��ة عليها ،وهو م ��ا تعك�سه
احلرك ��ة االحتجاجي ��ة املتوا�صل ��ة من ��ذ
منت�ص ��ف  ،2015التي ا ّت�س ��ع نطاقها يف
الأ�شه ��ر الأخرية .واالنتخابات الربملانية
الو�شيك ��ة ت ّتج ��ه م�ؤ�شراته ��ا الأولية �إىل
�أن برمل ��ان � 2018سينخف�ض فيه م�ستوى
متثي ��ل حلفاء �إيران عل ��ى نحو الفت هذه
املرة.
�إيران ُتدرك هذا جيد ًا ،وفيما جتاوز عدد
من م�س�ؤوليها على اللياقات الدبلوما�سية
ّ
بالتدخ ��ل يف ال�ش� ��أن االنتخابي العراقي
ً
�صراح� �ة بالتحذي ��ر م ��ن تنام ��ي �شعبي ��ة
املدني�ي�ن والي�ساري�ي�ن ،ف�إنه ��ا ُتق � ِ�رن
ذل ��ك الآن بال�ضغ ��ط لت�صعي ��د املطالب ��ة
بان�سحاب قوات التحالف الدويل� .إيران
تري ��د لهذا االن�سح ��اب �أن يح�صل قبل �أن
تت�ش ّكل احلكومة العراقية اجلديدة التي
�ستنبث ��ق ع ��ن انتخاب ��ات ال�شه ��ر املقبل،
وقب ��ل �أن يق� � ّرر ترم ��ب خطوت ��ه التالي ��ة
حيال طهران.
ال�ضغوط الإيرانية �أ�سفرت فقط عن قرار
م ��ن الربمل ��ان العراق ��ي املو�شك ��ة واليته
عل ��ى االنته ��اء ،يدع ��و حكوم ��ة العبادي
�إىل و�ض ��ع جدول زمني لالن�سحاب ،فيما
العب ��ادي وم�ساع ��دون ل ��ه ك� � ّرروا القول
�إن احلاج ��ة �إىل ق ��وات التحال ��ف مل تزل
قائم ��ة� .أم ��ا خط ��وة ترم ��ب فما مِ ��ن �أحد
ي�ستطيع تقديرها الآن ،لكنْ من الوا�ضح
�أنه ��ا جاري ��ة يف اجت ��اه �آخ ��ر غ�ي�ر الذي
تريده طهران.

االحت ��اد الأوروب ��ي وم ��ا �شاب ��ه والكثري من
احلكومات االوربي ��ة التي تقوم بتوفري مِ نح
مي�سرة مل�شاريع حمددة �أو ملكائن
�أو قرو� ��ض ّ
ت�ست ��ورد م ��ن مُ�صنع�ي�ن يف تل ��ك الدول ��ة �أو
دورات تدريبي ��ة يف جماالت حم ��ددة �أو مِ نح

ف�إذا تم تخ�صي�ص ملياري دوالر في ال�سنة لمثل هذه
الم�شاريع ال�صغيرة لفترة ثالث �سنوات وبعدها ،يمكن
اعتماد التمويل على تدوير الأموال من ا�سترجاع
القرو�ض ال�سابقة ،فلو افتر�ضنا �أن معدل كلفة الم�شروع
الواحد حوالي خم�سين �ألف دوالر ،فمعنى ذلك �إنه
يمكن ان�شاء �أربعين �ألف م�شروع في ال�سنة،

ملنظم ��ات املجتمع املدين غري النفعية �أو مِ نح
للمج ��االت الت ��ي توف ��ر جمال تدري ��ب وعم ًال
للن�س ��اء �أو االيت ��ام �أو ما �شابه ،م ��ن املهم �أن
تت ��وىل الهيئة توف�ي�ر دورات لتو�سيع ذهنية
املواطن�ي�ن وتعريفهم بهذه اجله ��ات وما هو
املطل ��وب للح�ص ��ول عل ��ى ا ِملن ��ح والقرو�ض
املي�سرة �أو دورات التدريب وغريها..
ّ
( : )4اجله ��از املركزي للتقيي� ��س وال�سيطرة
النوعي ��ة ،الب ��د م ��ن تفعي ��ل دوره ال�ساب ��ق
وتو�سي ��ع قاع ��دة املوا�صف ��ات القيا�سي ��ة
العراقية :يعت�ب�ر اجلهاز املرك ��زي للتقيي�س
وال�سيط ��رة النوعي ��ة العراق ��ي ال ��ذي � ّأ�س�س
قب ��ل حوايل �أربعني عام ًا ،م ��ن اكرث الأجهزة
تط ��ور ًا خ�ل�ال العق ��ود ال�سابق ��ة مقارن ��ة
بالكث�ي�ر من ال ��دول العربية ،و�أم ��ا املقايي�س
واملوا�صف ��ات العراقية والت ��ي مت تب ّنيها منذ
ع ��ام  1963ح�ي�ن ت�أ�سي�س هيئ ��ة املوا�صفات
واملقايي�س العراقية ،فمع تغطيتها للكثري من
املوا�صف ��ات ف�إنها ما زالت حتتاج اىل الكثري
م ��ن التطوير وال�شم ��ول؛ ال تبلغ املوا�صفات
واملقايي� ��س العراقي ��ة ب�ضع ��ة �آالف ،يف حني
�أن املوا�صف ��ات الربيطانية على �سبيل املثال
تبلغ ما يقارب الأربعني �ألف موا�صفة ،وهذا
يتطل ��ب تطوير كوادر اجله ��از ب�إ�شراكهم يف
الكث�ي�ر ال ��دورات العاملية لتطوي ��ر كفاءاتهم
ويتطلب رفدهم بكوادر على درجة عالية من
التخ�ص� ��ص يف جمال املقايي�س واملوا�صفات
العاملي ��ة املعا�ص ��رة وخ�ب�رة يف املنظم ��ات
العاملي ��ة لتطوي ��ر �أنظم ��ة املقايي� ��س العاملية
مثل:
(ISO- International standards
 )Organizationوغريه ��ا م ��ن املنظم ��ات

العاملية .والأهم من ذلك تفعيل الدور الرقابي
للجهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية
وال ��ذي تق ّل� ��ص دوره الرقاب ��ي ب�ش ��كل كبري
خ�ل�ال ف�ت�رة احل�ص ��ار يف ف�ت�رة الت�سعينات

من الق ��رن املا�ضي� .إن ال�شب ��اب العاملني يف
املجاالت القطاعي ��ة كالت�أ�سي�سات الكهربائية
والت�أ�سي�س ��ات ال�صحي ��ة �أو التكيي ��ف �أو
خمتلف اعمال البناء �أو يف اجلانب ال�صحي
وغريها ،يجب �أن تكون طبق ًا للمقايي�س التي
يتبناه ��ا ه ��ذا اجله ��از� .إن حتقي ��ق االهداف
�أع�ل�اه يعترب �شرط� � ًا �أ�سا�سي� � ًا و�ضروري ًا �إذا
�أري ��د لعملية التنمية �أن تكون متقنة لتحقيق
تط ��ور حقيقي و�سليم على جميع امل�ستويات
وللحقول كافة.
املي�س ��رة
( :)5ان�ش ��اء م�ص ��رف القرو� ��ض ّ
للم�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة واملتو�سط ��ة :ميك ��ن،
كم ��ا تطرقنا �سابق� � ًا� ،أن يتم ان�ش ��اء مثل هذا
امل�ص ��رف �أو اعتم ��اد �أحد امل�ص ��ارف احلالية
املي�س ��رة ،ف�إذا مت
يف تقدمي ه ��ذه القرو� ��ض ّ
تخ�صي� ��ص ملي ��اري دوالر يف ال�سن ��ة ملث ��ل
ه ��ذه امل�شاريع ال�صغرية لفرتة ثالث �سنوات
وبعده ��ا ،ميكن اعتماد التموي ��ل على تدوير
الأم ��وال من ا�سرتج ��اع القرو� ��ض ال�سابقة،
فلو افرت�ضنا �أن معدل كلفة امل�شروع الواحد
ح ��وايل خم�سني �أل ��ف دوالر ،فمعنى ذلك �إنه
ميكن ان�شاء �أربعني �ألف م�شروع يف ال�سنة،
وكل م�ش ��روع ميك ��ن �أن ي�ستوعب بني ثالثة
اىل خم�س ��ة ا�شخا� ��ص ،فمعن ��ى ذل ��ك توف�ي�ر
فر� ��ص لعمل م ��ا يق ��ارب املئة وخم�س�ي�ن �ألف ًا
�إىل مئت ��ي �ألف �ش ��اب و�شاب ��ة يف ال�سنة من
ال�شباب الذين مل تتوفر لهم الفر�صة للدرا�سة
اجلامعية.
ف�ض�ل� ًا ع ��ن ذلك ،هن ��اك بني مئت�ي�ن وثالثمئة
�ألف متدرب �سنوي ًا� ،ضمن الدورات املذكورة
�آنف� � ًا مم ��ن ال يحتاج ��ون �إىل قر� ��ض لإقام ��ة
م�ش ��روع ،ب ��ل �سيكون ��ون م�ؤهل�ي�ن للعم ��ل
�ضم ��ن تخ�ص�صهم يف جم ��ال تدريبهم كعمل
حر �أو كعاملني يف �ش ��ركات املقاوالت �أو يف
العي ��ادات اخلا�ص ��ة �أو احلكومي ��ة �أو غريها
من املجاالت.
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م�������ض���م���ون ال���دي���ال���ك���ت���ي���ك ال��ب��اب��ل��ي
ال�ص ��راع وكون ��ه �شام�ل ً�ا وميت ��د اىل
العالق ��ة ب�ي�ن الأر�ض وال�سم ��اء ،وبني
الإن�س ��اين والآله ��ي ،ه ��و �أح ��د اب ��رز
م�ضام�ي�ن الديالكتي ��ك البابل ��ي� .أم ��ا
جوه ��ر تلك امل�ضامني ،فيرتك ��ز �أ�سا�س ًا
يف مبادئ وحدة و�صراع الأ�ضداد على
امل�ستوي�ي�ن امليتافيزيق ��ي وامللمو� ��س،
و�إن النقي� ��ض ينت ��ج النقي� ��ض ب�ش ��كل
�شام ��ل وعلى امل�ستوي�ي�ن امليتافيزيقي
وامللمو� ��س �أي�ض� � ًا م ��ع م ��ا يق�ت�رن ب ��ه
م ��ن اكت�ش ��اف مب ��د�أ ايجابي ��ة ال�ش ��ر
ون�سبية اخل�ي�ر باملقابل ،و�أخري ًا مبد�أ
ديناميكية العالقة ب�ي�ن الرتاكم الكمّي
والتغ�ّي�رّ النوع ��ي ،ووالدة اجلديد يف
رحم القدمي ،وحتمية التطور بالتايل.
فح ��ول وحدة الأ�ض ��داد كنمط للتعبري
ع ��ن وح ��دة مو�ضوع�ي�ن متقابل�ي�ن
كال�سم ��اء والأر� ��ض� ،أو ق�ضيت�ي�ن
متناق�ضت�ي�ن كاخل�ي�ر وال�ش ��ر� ،أو
حالت�ي�ن مت�ضادت�ي�ن كالن ��ور والظالم،
وال�سك ��ون واحلرك ��ة� ،أو م ��ا �شاب ��ه..
ثمة ا�ش ��ارات عدي ��دة �صريحة التعبري
عن هذا املب ��د�أ املت�ضمن فك ��رة التالزم
الق ��دري املتقاب ��ل وااليجاب ��ي بني �أي
�ضدي ��ن ،ومنها ما جنده ب�شكل وا�ضح
يف ن� ��ص "ان ��زو" حيث ال�ص ��راع بني
رمزي اخلري (ننورتا) وال�شر (انزو)،
ومثل ذل ��ك ال�صراع جنده يف املناظرة
بني "ال�صيف وال�شتاء" ،وبني "الف�أ�س
والأر� ��ض" ،و"الراع ��ي والف�ل�اح"،
و"املا�شية والغلة"� ..إلخ.
واحلال ،وحول الطريقة اجلدلية �أو ًال،
د�أب املفك ��ر البابل ��ي وقب ��ل الفال�سف ��ة
الأغري ��ق ب�أك�ث�ر م ��ن �ألف ��ي ع ��ام ،على
جع ��ل فك ��رة ال�ص ��راع مبثاب ��ة املحور
الأ�سا�س لكل تط ��ور ويف كل املجاالت
امليتافيزيقي ��ة �أو امللمو�س ��ة عل ��ى ح ��د
�س ��واء .ويكف ��ي للتيّقن من ذل ��ك ،ت�أمل
تعب
عدد م ��ن الن�صو�ص البابلية التي رّ
حت ��ى ا�سما�ؤه ��ا ع ��ن مفه ��وم ال�صراع
بني املوج ��ودات �أو الأفكار املتعار�ضة
كـ"ح ��وار العب ��د وال�سي ��د" و"مناظرة
ال�صي ��ف وال�شت ��اء" و"الف�أ� ��س
والأر� ��ض" .وفيم ��ا ال يتوقف ال�صراع
ب�ي�ن الآله ��ة والإن�س ��ان يف ملحم ��ة
"اتراحا�سي�س" ،يطغى ال�شك واجلدل
يف ع ��دد مهم م ��ن ن�صو� ��ص �أخرى من
الع�ص ��ر نف�س ��ه �أو ع�ص ��ر الح ��ق ،م ��ن
�أهمها مناجاة املع ّذب لنف�سه يف الن�ص
املعروف بـ"�أي ��وب البابلي" وامل�شهور
بعنوان ��ه امل�أخوذ من الكلم ��ات الأوىل
يف �أول �سط ��ر م ��ن الن� ��ص امل�سم ��اري
البابل ��ي وه ��و "لدل ��ول بي ��ل نيميقي"
�أي لأمتدح ��ن رب احلكم ��ة ،و�أي�ض ًا يف
ن� ��ص ح ��وار املع ��ذب �أو امل�ضطه ��د مع
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�صديق ��ه املتدي ��ن احلكي ��م واملع ��روف
بـ(التيودي�سي ��ة) البابلي ��ة ن�سب ��ة �إىل
الكلم ��ة اليوناني ��ة التي ي ��دل مقطعاها
على العدل الإلهي وتربير وجود ال�شر
والأمل واملوت يف هذا العامل.
�أم ��ا ع ��ن جوه ��ر القوان�ي�ن الداخلي ��ة
التي حتكم الفكرة اجلدلية ،ف�إننا جند
�أن كل ال�ش ��روط متوف ��رة يف الن� ��ص
البابل ��ي املع ��روف ب� �ـ "ح ��وار العب ��د
وال�سي ��د" ،لال�ستناج بوج ��ود املفهوم
اجل ��ديل ب�ش ��كل جل ��ي ومث�ي�ر ي�سمح
ب�إمكاني ��ة توا�ص ��ل غ�ي�ر مبا�ش ��ر بينه
وب�ي�ن ح ��وار مماث ��ل بعن ��وان "ال�سيد
والعب ��د" للفيل�س ��وف املو�سوع ��ي
الفرن�س ��ي دي ��درو وكذل ��ك م ��ع جدلية
"ال�سي ��د والعب ��د" للفيل�سوف الأملاين
هيغ ��ل ،برغ ��م ا�ستحال ��ة اثب ��ات ذل ��ك
بحدود معلوماتنا الراهنة.
ب ��ل هن ��اك م ��ن الن�صو� ��ص م ��ا ي�سمح
ت�أويله ��ا باال�ستنتاج ،ب� ��أن املت�ضادات
الكل ّي ��ة �أزلية �أي موج ��ودة بالقوة يف
حال ��ة الهي ��وىل الأوىل ،حت ��ى قب ��ل �أن
ت�صب ��ح موج ��ودة بالفعل بع ��د انبثاق
عامل الظواهر:
عندم ��ا مل تك ��ن ف ��وق �سماء بع ��د /ومل
تكن حتت �أر�ض بعد/
مل يكن اال "�آپ�سو" املبدئ /و"تيامات"
اخل�صوب ..م�صدر الوجود /متحدين
ما ًء واحد ًا،
ومل ي ��ك بعد وجود /ومل تك بعد �آلهة/
ومل تك بعد �أقدار /ومل تك بعد م�صائر
وه ��ذه فك ��رة عبقري ��ة رائ ��دة يف
تاري ��خ املنظ ��ور الديالكتيك ��ي ومثقلة

بامل�ضامني الفل�سفية املمكنة .فالوحدة
ب�ي�ن "�آپ�س ��و" ،وتعن ��ي احلرك ��ة
"بالق ��وة" ،وب�ي�ن "تيام ��ات" ،وتعني
الوج ��ود "بالق ��وة"� ،أي الوح ��دة بني
امل ��ادة الأوىل واحلرك ��ة يف "هيوىل"
واح ��دة وقدمي ��ة ،تت�ضم ��ن يف ذاته ��ا
ت�ضادهما ("بالقوة" �أي�ض ًا) ،فيما يعرب
ال�ص ��راع ب�ي�ن قواهم ��ا اال�سا�سي ��ة عن
ال�صراع الالح ��ق املف�ضي اىل االنتقال
من حالة الهي ��وىل وال�سكون اىل حالة
النظ ��ام واحلرك ��ة .وه ��و انتق ��ال ب ��د�أ
ب ��والدة �سل�سل ��ة م ��ن الآله ��ة يف خ�ضم
حرك ��ة يق�ص ��ي فيه ��ا اجلدي ��د القدمي،
والأبن ��اء الآب ��اء يف حرك ��ة جدلية اىل
الأمام:
يف ذلك الزمان خلق االلهة يف داخلهم
حلمو وحلامو ،ومنحهما ا�سميهما
ثم جاء ان�شار وكي�شار اىل الوجود
واجنبا �آنو الذي ناف�س �آباءه..
وهك ��ذا فال�ص ��راع� ،أو ديناميكي ��ة
التناق� ��ض( ،وه ��و مفه ��وم ال يف ��ارق
كربى الن�صو�ص ال�سومرية والبابلية
بتات� � ًا) ،ه ��و حم ��رك و�ش ��رط تط ��ور
الوج ��ود امللمو� ��س ،وبالت ��ايل تط ��ور
الع ��امل االن�ساين ومكان ��ة االن�سان فيه
وانتقالهم ��ا من مرحلة اىل �أعلى .فعرب
عملية التف ��اف داخلي على الذات يولد
املو�ضوع ،وذلك عرب حركة جنينية هي
حلظ ��ة االنتقال م ��ن ال�سك ��ون اىل الال
�سكون وه ��ي والدة منطقي ��ة اقت�ضتها
�ض ��رورة �إيجاد ب ��دء .لك ��ن ديناميكية
ال�ص ��راع تذهب �أبعد م ��ن ذلك� ،أي اىل
انتاج منط جديد من وعي العالقة بني

ط ��ريف الت�ضاد لي� ��س كعالقة مو�ضوع
مبو�ض ��وع كم ��ا هو احل ��ال �سابق� � ًا بل
كعالق ��ة ذات مبو�ضوع� ،أي عالقة الأنا
بالآخر.
وما ينبغي مالحظت ��ه هنا بدقة هو �أن
ه ��ذا املب ��د�أ كان قد حقق تط ��ور ًا �أعظم
ل ��دى البابلي�ي�ن مما ل ��دى هريقليط�س
والفال�سفة الأغري ��ق الأوائل من حيث
�أن "وح ��دة اال�ضداد" مل تظل مقت�صرة
عل ��ى "مو�ضوع�ي�ن" �أو "ق�ضيتني" �أو
"حالت�ي�ن" ملمو�ستني� ،إمن ��ا ارتفعت
اىل �أن تك ��ون وح ��دة ب�ي�ن "ذات�ي�ن"
معنويت�ي�ن هما الف ��رد واملجتم ��ع� ،أي
"الأنا" و"الآخر" ،وهذه نقلة عظيمة
من جه ��ة غائية املنهج اجل ��ديل ،حيث
مل يعد التحقق بذاته (اي ككيان) هدف ًا
�أعل ��ى للوجود� ،إمنا التحقق لذاته (�أي
ككينونة) ،وهذا يعني نقل مركز الفعل
الفل�سفي من ال�سماء اىل الأر�ض ،ومن
الآلهة اىل الإن�سان.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،يرتب ��ط مفه ��وم
متظه ��ر الوجود ،يف الفل�سفة البابلية،
مبفه ��وم والدة احلرك ��ة الت ��ي تنبث ��ق
بلحظته ��ا البدئي ��ة ه ��ي �أي�ض� � ًا م ��ن
ال�سكون ،وكنتيجة منطقية لفعل عقلي
("فكرة") ،تنبج�س يف "عقل" الهيوىل
الأوىل (من ��و) ،لتتمخ� ��ض تلقائي� � ًا
و"بالفع ��ل" ،ودون �أي تدخل خارجي
�أو ارادة �أخ ��رى ،ع ��ن والدة �سل�سل ��ة
م ��ن املوجودات "الآلهي ��ة" نتيجة فعل
الواع (رغب ��ة)،
فك ��ري عف ��وي ذات ��ي
ٍ
تد�شن حلظة االنتقال من ال�سكون اىل
ال�ل�ا �سك ��ون .وهي حلظ ��ة حا�سمة يف
انبثاق الوجود من املاء (منو) ،بعد �أن
كان ه ��ذا "كالهدوء احلب ��ل بالعا�صفة،
كالال�ش ��يء احلب ��ل ب ��كل �ش ��يء" قب ��ل
حلظة االنبثاق تلك.
وبداهة ،ف�إن تلك الوالدة امليتافيزيقية
اقت�ضته ��ا �ض ��رورة ميتافيزيقية �أي�ض ًا
(يفرت�ضه ��ا العق ��ل املنطقي) م ��ن �أجل
خلق �أو (انبثاق) "بدء" لن يتوقف عند
ح ��د بعدئ ٍذ وكذل ��ك انعكا�سها يف الفكر
القدمي .فبع ��د تلك احلركة التي اف�ضت
اىل قي ��ام (من ��و) بـ"اجن ��اب" �أويل،
اث ��ر عملي ��ة اخ�ص ��اب ذات ��ي �ضروري
تنهي حال ��ة ال�سكون والظ�ل�ام املطلق
ال�سابق�ي�ن وحتقق زمني ��ة احلركة ،لن
يقف اخللق عن التجدد:
"يف ذلك الزمان خلق الإله (منو) يف
داخله
لكمو ولكامو ،ومنحهما ا�سميهما،
ومنهم ��ا �أت ��ى ان�ش ��ار وكي�ش ��ار اللذان
اق�صياهما من الوجود
وه ��ذان اجنب ��ا �آن ��و ال ��ذي ناف� ��س
�آباءه"..
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ملمحية الق�صة الق�صيرة الراهنة في العراق
د .نادية هناوي
اعتادت الق�صة الق�ص�ي�رة الراهنة يف العراق
�أن تعن ��ى باملغم ��ور م ��ن ال ��ذوات والفقري من
ال�شخ�صي ��ات غ�ي�ر الطبيعي ��ة واحل�سا�س ��ة
ذات التخلخ�ل�ات الفكري ��ة والروحي ��ة ،ليبدو
الت�أ�سل ��ب بجانبي ��ه املتخي ��ل والواقع ��ي
مت�ضح ��ا يف التف ��ردن والت� ��أين واال�ستق�صاء
والرومان�سي ��ة م ��ع ا�ستثم ��ار اللحظ ��ة الت ��ي
جتهز عل ��ى حلظات �سواه ��ا ،ويف الآن نف�سه
تولد حلظات �أخرى �أكرث تالعبا بالزمن جيئة
وذهابا غدوا ورواحا.
وق ��د تن�ضب ��ط انطولوجية الق�ص ��ة الق�صرية
املن�ضوي ��ة �ضم ��ن حقب ��ة م ��ا بع ��د احلداث ��ة
مبتوالية ذاتية �إجمالية ترتاوح ما بني داخل
ال�شخ�صي ��ة وخارجه ��ا ال مبفه ��وم (كان ��ت)
لل ��ذات �أو مفه ��وم (دي ��كارت) للكوجيت ��و،
ولك ��ن بانطولوجي ��ا الوج ��ود املو�ضوع ��ي
وف�سيولوجي ��ة اجل�سد الإن�س ��اين وجتريدية
البع ��د الوجودي مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل �أن تتذوتن
ال�شخ�صي ��ة مبعن ��ى �أن تك ��ون له ��ا هويته ��ا
ال�سردية اخلا�صة.
وكان الفيل�س ��وف الأمل ��اين( هيدجر) قد �أوىل
مب ��د�أ الهوي ��ة �أهمي ��ة خا�ص ��ة ب�سب ��ب �أولوية
مبد�أ الذات على املو�ضوع وميله امليتافيزيقي
للوج ��ود ،وبح�س ��ب هذا الفيل�س ��وف ف�إن لكل
ذات هويته ��ا وه ��ذه الهوي ��ة تتغ�ي�ر مع تغري
الزم ��ن وتبدل امل ��كان و�أن كل موجود بالطبع
ه ��و ذاته بالن�سب ��ة لذاته نف� ��س ال�شيء ،وهذا
م ��ا يجع ��ل ر�ؤي ��ا الع ��امل مبثابة غالل ��ة رقيقة
�أو ق�شرة غ�ي�ر حم�سو�سة يتلف ��ع بها امل�سرود
بو�صف ��ه الرائي ال ��ذي الذي ي�ستطي ��ع الغور
اىل �أعماق الوجود.
وع ��ادة ما يك ��ون التعبري عن ر�ؤي ��ا العامل يف
الق�صة الق�صرية� ،صمتا ت�صويريا فيه الظاهر
ن�سب ��ي وامل�ضمر �إطالقي حي ��ث الظاهر ي�أتي
م ��ن خ ��ارج ال ��ذات ،وامل�ضم ��ر يُدل ��ل عليه من
داخ ��ل ال ��ذات �أم ��ا الآخر فمع ��زول وحمذوف
ومتال�ش.

ولي�س ��ت ال ��ذات يف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ه ��ي
ال�شخ�صي ��ة املو�صوف ��ة بالت� ��أزم فح�س ��ب،
ب ��ل ه ��ي الكائ ��ن املغم ��ور واملذع ��ور والتائه
وهي الكينون ��ة امل�ؤ�سلبة بال�ض ��د والتهمي�ش
والالا�ست ��واء وه ��ذا م ��ا يجعله ��ا تف�ت�رق عن
كينون ��ة ال�شخ�صي ��ة يف الرواية الت ��ي تنماز
بالتمركز واالعتداد.
ولهذا �صارت الذات ت�صارع نف�سها ،وقد تكرر
نف�سها يف �صور �شتى تبع ��ا لطبيعة الأنا وقد
تتحول م ��ن التحبيك الق�ص�ص ��ي �إىل التوايل
احلكائي الذي ينبع من ت�سل�سل غري م�شروط
التتاب ��ع وال م�سل ��م للمن ��وال ،لكن ��ه يت ��واىل
تقاطع ��ا وازدواج ��ا يف نظ ��ام داخل ��ي �سردي
وه ��ذا هو اللغز الذي يفر�ض على القارئ ح َّله
بواقعية املثال امل�صور جتريبيا وت�ضاديته ما
بني مزدوجات الأ�شي ��اء والرموز  /احل�ضور
والغياب  /املاهية والكينونة.
ولي� ��س غريب ��ا �أن تغ ��دو ال ��ذات يف الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة معومل ��ة يف هويته ��ا وه ��ذا هو �سر
م�أزقه ��ا وعوقه ��ا وامل�شكلة لي�س ��ت يف العوملة
ولك ��ن يف عومل ��ة ال ��ذات لنف�سه ��ا ووجوده ��ا
وهذا م ��ا تطلب �إنتاج مظهري ��ة جديدة لهوية
هذه الذات.
وق ��د انح ��ازت الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة يف العقود
اخلم�س ��ة الأخ�ي�رة م ��ن الق ��رن الع�شرين اىل
جع ��ل الت� ��أزم الف ��ردي لل ��ذات غريي ��ا منطبعا
ب�سم ��ة الواقعي ��ة الثوري ��ة واال�شرتاكي ��ة
والتعبوي ��ة والفنتازي ��ة م ��ع توكي ��د مركزية
ال�ص ��وت ورف� ��ض اال�ست�ل�اب �أو العائدي ��ة
واالهتم ��ام ب�إثبات الوج ��ود الذاتي جنبا �إىل
جنب التفاعل االجتماعي.
وبعبارة �أكرث اختزاال ف�إن الذات �إذا كانت يف
الق�صة الق�ص�ي�رة املعا�صرة حت ��اول �أن تبدو
مقنع ��ة بواقعيتها ف�إنه ��ا يف املرحلة الراهنية
بدت تنف ��ر م ��ن واقعيته ��ا م�ؤ�سلب ��ة بالزيف.
ولي� ��س يف ه ��ذا ا�شتط ��اط ،بل ه ��و انكفاء قد
يب ��دو طبيعيا ملرحلة كانت ق ��د عرفتها الق�صة
الق�ص�ي�رة يف ن�شوئه ��ا العامل ��ي الأول على يد
كب ��ار ك ّتابه ��ا ومنه ��م ت�شيخوف ال ��ذي ّ
وظف
زي ��ف ال�شخ�صي ��ة �أو ال�شخ�صي ��ة املزيف ��ة يف

كواليس

جمهور الم�سرح ونظرية التلقي
�سامي عبد احلميد
�أه ��داين امل�سرح ��ي العراقي واالكادمي ��ي املتنور الدكت ��ور حميد �صابر
اجل ��زء الأول م ��ن كتابه املعن ��ون (اجلمهور ب�ي�ن املواجه ��ة واملجابهة)
تعر� ��ض فيه �إىل عالق ��ة اجلمهور الأوروب ��ي بالعمل امل�سرح ��ي وكيفية
التلق ��ي وتوجهات عدد م ��ن املخرجني امل�شهورين نح ��و اجلمهور وعلى
وف ��ق مب ��د�أ امل�شارك ��ة وع ��دم امل�شارك ��ة �أو املوق ��ف ال�سلب ��ي واملوق ��ف
االيجابي .وقد دع ��ا معظم اولئك املخرجني اجلمهور �إىل مبد�أ التعاطف
م ��ع �شخو�ص امل�سرحية يف حني دعا �آخ ��رون اجلمهور �إىل الوقوف يف
مو�ضع الناقد لأحداث امل�سرحية و�شخو�صها وكان (بريخت) يف املقدمة
وقد عم ��ل جاد ًا على جعل اجلمهور مراقب ًا للأحداث وحمل ًال لها ومقارن ًا
�إياها مبا يحدث يف الواقع خارج امل�سرح وباحث ًا عن البديل الأف�ضل.
كل ذلك دفعني �إىل حتليل طبيعة اجلمهور الذي يرتاد امل�سارح والعرو�ض
امل�سرحي ��ة على اختالف انواعها وتن ��وع الأ�سباب التي تدفعهم مل�شاهدة
تل ��ك العرو� ��ض .بالت�أكي ��د تختل ��ف طبيعة اجلمه ��ور واخت�ل�اف �أنواعه
وفق� � ًا ملدى تق ��دم الفن امل�سرح ��ي وعمق ج ��ذوره يف هذا البل ��د �أو ذاك.
كما ويختلف مرتادو امل�س ��ارح يف الأ�سباب التي تدعوهم �إىل ارتيادها،
فمنه ��م من يذه ��ب لتح�سني ذائقته الفنية ومنهم م ��ن يذهب ل�شغفه بالفن
امل�سرح ��ي ومنهم م ��ن يذهب لغر� ��ض الت�سلية ال لهدف �آخ ��ر ،ومنهم من
يذه ��ب حتى ال يق ��ال ب�أنه غري متح�ض ��ر ،ومنهم من يذه ��ب ملجاراة �أحد
�أ�صدقائه �أو �أقاربه.
وهك ��ذا ا�ستطيع تق�سيم جمه ��ور امل�سرح �إىل فئت�ي�ن رئي�سيتني ،الأوىل،
فئة اجلمهور العابر وهو الذي يبغي الت�سلية والرتفيه وغالب ًا ما ي�شاهد
عرو� ��ض امل�س ��رح التجاري وعرو� ��ض امل�سرح الكومي ��دي وهو جمهور
وا�س ��ع وكث�ي�ر العدد .الثاني ��ة ،اجلمه ��ور امل�سرحي وهو املت ��ذوق للفن
والباح ��ث عن اجلمال والقادر على تقيي ��م العرو�ض امل�سرحية من حيث
جودة �أ�شكالها �أهمية مو�ضوعاتها من الناحية االجتماعية وال�سيا�سية.
هناك عدد من املتطلبات التي يت�صف بها العر�ض امل�سرحي والتي توجّ ه
مواق ��ف اجلمهور ،ومنه ��ا امل�ستوى الثق ��ايف الذي ي�صل �إلي ��ه العر�ض،
وهل هو من الدرجة العالية �أم ب�صيغة �شعبية �شائعة؟ وهل هناك فر�ص
عدي ��دة الرتياد امل�سارح ،وهنا ن�ضرب مث ًال باخلزين امل�سرحي (ربتوار)
وامل�سرح الدائم كمثالني لذلك .وهل العرو�ض امل�سرحية من النوادر؟ هل
هناك م�ؤ�شرات دينية �أو �سيا�سية �أو تعليمية تتحكم يف نوعية العرو�ض
امل�سرحي ��ة وكمياتها؟ وما يهم اجلمهور �أي�ض� � ًا نوعية املو�ضوعات التي
تتطرف �إليها العرو�ض امل�سرحية يف ظرف وزمن معني ومدى انعكا�سها
على الواقع .وهناك عنا�صر فنية جتتذب اجلمهور �إ�ضافة �إىل مو�ضوعة
امل�سرحي ��ة ويف مقدمته ��ا ال ��دالالت ال�سمعي ��ة والب�صري ��ة الت ��ي يفرزها
املمثلون خالل العر�ض والت ��ي ت�شمل اللغة وال�صوت واحلركة واملظهر
اخلارج ��ي للممثلني والذي ي�شم ��ل الأزياء واملاكي ��اج وتعبريات الوجه
ومدى قناعة املتفرجني بها.
م ��ن امل�ؤث ��رات الت ��ي حت ��ث اجلمه ��ور عل ��ى م�شاه ��دة بع� ��ض العرو�ض
امل�سرحي ��ة العالقة مع املمثلني فامل�شهورون منه ��م �أكرث جذب ًا من غريهم
وخ�صو�ص ًا جنوم ال�سينما والتلفزيون .وهناك عنا�صر �أ�ضافية جتتذب
اجلمه ��ور ومنه ��ا اال�ستعرا�ض ��ات والرق�ص ��ات والأغ ��اين واملو�سيق ��ى
واملناظر املختلفة العديدة والأ�ضاءة اجلذابة واملثرية.
تتغ�ي�ر جترب ��ة املتفرج�ي�ن امل�سرحي ��ة ب�أ�ستم ��رار وترتاوح ب�ي�ن ال�سلب
والإيجاب يف مرحلة زمنية معينة .الأوقات املتاحة لأ�ستجابة اجلمهور
لعر�ض م�سرحي معني يكررها املمثلون والعالقة املتداخلة بني املتفرجني
وع ��امل امل�سرحية املعرو�ضة وكلما كانت العالق ��ة �أوثق كلما كان الأقبال
على امل�شاهدة �أو�سع.

هيدغر

كانط

�أعماله.
وم ��ن مالب�سات هذا التمو�ضع للذات امل�أزومة
يف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة � ْأن غدت الأن ��ا �أحادية،
ال ي�شاطره ��ا يف ه ��ذا الت� ��أزم �أي �آخ ��ر مماثل
يوازيه ��ا �أو تك ��ون ل ��ه كف ��ة تع ��ادل كفتها يف
الغمر والالا�ستواء .وه ��ذا ما يجعل التحدي
يف كتاب ��ة الق�صة الق�صرية �أكرث منه يف كتابة
الرواي ��ة الت ��ي ال يحت ��اج �صن ��ع �شخ�صياتها
�س ��وى م�ضاه ��اة ال ��ذات بالآخ ��ر �س ��اردا �أو
م�سرودا ك�أن ي�شاطرها املعاناة �أو ي�سهم معها
يف الت�صعيد الدراماتيكي فرتتفع احلبكة بال
�ضغط �أو حتد �أو �إرغام.
وه ��ذا م ��ا جع ��ل فران ��ك اكون ��ور ينف ��ي �صفة
البطولة عن ال�شخ�صي ��ة يف الق�صة الق�صرية
ال ب�سب ��ب ت�أزمه ��ا الف ��رداين و�إمن ��ا ب�سب ��ب
هام�شيته ��ا عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع لتغ ��دو ذات ��ا
ال تتحم ��ل �أن تتحل ��ى بالن�ضالي ��ة والطم ��وح
والفاعلية .
وع� � َّرف فالدمي�ي�ر ب ��روب البط ��ل املزي ��ف
ب�أن ��ه ال�شخ�صي ��ة الت ��ي تعوزه ��ا الطاق ��ة
...وال�شخ�صية املزيفة ال مركزية وهي نقي�ض
ال�شخ�صي ��ة املثالية كما �أنه ��ا كينونة واهية ال
متعالية وم�أزومة ال منفرجة وب�سيطة مكررة
ال معقدة �أو تركيبية
وتك ��ون البطولة الوهمي ��ة وال�صدمة الالذعة
والإح�سا� ��س ال�سيكولوج ��ي املثق ��ل بالوه ��م

والهي ��ام هي عالمات بها تتذوت ��ن ال�شخ�صية
يف �إط ��ار م�ؤ�سلب انهزام ��ي ال يواجه الواقع
ب ��ل يعتزل ��ه ،وهذا دلي ��ل تط ��ور ال نكو�ص �إذ
ال ميك ��ن لهذا اجلن� ��س الفن ��ي �أن ي�ستقر على
مالم ��ح بعينها ال يغادرها فمنطق الأ�شياء هو
التج ��دد والتغاير ب�شاقولي ��ة ترف�ض االعتياد
الأفقي وتقليدي ��ة املحاكاة وكان هرياقليط�س
ق ��د قال (:ال ميكن للإن�س ��ان �أن ينزل يف النهر
الواح ��د مرت�ي�ن) فالتغي�ي�ر ي�شه ��ر معوله يف
كل حلظ ��ة معلنا حتديه للثب ��ات ..و�إذا ت�أملنا
الواقع ف�سوف جن ��د �أنه ال يوجد �شيء واحد
مبن�أى عن التغري
وه ��ذه اخل�صي�ص ��ة يف التغ�ي�ر والتماي ��ز
املرحل ��ي وا�ضحة يف كتاب ��ة الق�صة الق�صرية
يف العراق وعلى ط ��ول مراحلها ،والن �سطح
الق�صة الق�صرية كاال�سفنجة تلت�صق به مئات
م ��ن االنطباعات التي ال �صلة لها على الإطالق
بالأحدوث ��ة كم ��ا يق ��ول فران ��ك اكون ��ور لذلك
يتحق ��ق ا�ستله ��ام الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة لأق�صى
تفا�صي ��ل اللحظة املعا�ش ��ة ك�أمر ال منا�ص منه
كي تندمج الأزمنة يف التعبري عنها وت�صوير
توابعها النف�سية والفكرية.
وله ��ذا كله انطبعت واقعية ال ��ذات يف الق�صة
الق�ص�ي�رة الراهن ��ة بالذوتنة كمفه ��وم ذهني
يتكور حول االنوية والفردانية حيث الإدراك
وال�ل�اادراك يتذوتن ��ان ،مو�ضوعي ��ا ورمزيا،
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ليغ ��دو الب ��وح يف ال�صم ��ت والت ��واري يف
الإع�ل�ان والرع ��ب يف املجابه ��ة� ..إىل غ�ي�ر
ذل ��ك من الت�ض ��ادات الت ��ي جتع ��ل ال�شخ�صية
املذوتن ��ة ،بواب ��ة مهمة من بواب ��ات االنعتاق
م ��ن الت�أزم الذي تعانيه لعلها تظفر بكينونتها
اخلا�صة واملميزة.
وبالتم ��ر�أي الفني تتم ��م ال�شخ�صي ��ة �شرخها
الواقع ��ي متفادي ��ة ا�صطدام ��ا غ�ي�ر حم�سوب
النتائ ��ج ومتمظه ��رة يف �أقنع ��ة م ��ن التفت ��ت
والت�شظ ��ي والتال�ش ��ي ،تتح�ص ��ن وراءه ��ا
متحلي ��ة باال�ستق ��رار والت�صال ��ح النف�س ��ي
الداخلي مع الواقع اخلارجي.
وتع ��د الفرداني ��ة بع ��دا �آخ ��ر به تقط ��ع الذات
ال�سردي ��ة كل �صالتها مع املحيط�ي�ن امل�ؤن�سن
واملت�ش ��يء ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �أبع ��اد االنع ��زال
والكتم ��ان والت�شظي وغريها م ��ن امللمحيات
امل�ؤ�سلب ��ة التي بها تخ ��رج الكتابة الق�ص�صية
من مرحلتها احلداثية لتلقي بنف�سها يف كنف
مرحلة جديدة تو�سم ب�أنها ما بعد حداثية.
ولع ��ل اجنا�سية الق�صة الق�صرية هي الأن�سب
يف توظي ��ف ه ��ذا التعاط ��ي املخات ��ل م ��ع
ال�شخ�صية وال�سبب هو قالبها الفني املتكاثف
الذي ي�ستطي ��ع ا�ستيعاب املحت ��وى اجلمايل
م ��ن ناحي ��ة وتقدير ه ��ذا النوع م ��ن التعاطي
ال�شخ�صاين املذوتن من ناحية �أخرى ،ولي�س
الأمر هنا مرتوكا على الغارب بل هو حم�سوب
ب�سمات يعرفها الك ّتاب املتمر�سون ويطبقونها
بق�صدية عالية ودراية وافية مبتطلبات كتابة
الق�صة الق�صرية ما بعد احلداثية مع �إخال�ص
عمي ��ق ملعاي�ي�ر الكتاب ��ة املذوتن ��ة لل�شخ�صية
بو�صفها ذاتا عياني ��ة و�أنا كوجيتوية وهوية
�سردية وكينونة تامة قائمة بنف�سها.
وال تخ ��رج الق�صة الق�صرية يف مرحلة ما بعد
احلداثة يف العراق عن مثيالتها من الق�ص�ص
الق�صرية التي كتب ��ت يف املرحلتني الكال�سية
واحلداثية ،فه ��ي تظل مو�صوفة ب�أنها احللية
�أو النوفل لكنها �إىل جانب ذلك تنفرد مبعايري
بعينه ��ا وتت�شخ�صن مبلمحيات متي ��ز ك ّتابها
وجتعله ��م يتخل�ص ��ون م ��ن م�ألوفي ��ة التقييد
والت�ضييق والدغمطة وغريها ..

الطرف الأغر بلندن يرحب بثور جمنح من علب الدب�س العراقي
متابعة املدى
ف ��ازت ن�سخة جديدة من متثال �أ�شوري �أثري
لث ��ور جمن ��ح كان تنظيم داع�ش ق ��د دمره يف
ع ��ام  2015بالعر�ض يف ميدان الطرف الأغر
و�سط العا�صمة الربيطانية لندن.
و�أعلن مكتب عمدة لندن �صديق خان �إن العمل
اجلدي ��د الذي نفذه الفن ��ان الأمريكي (عراقي
الأ�صل) مايكل راكوفيتز ،فاز بالعر�ض التايل
على املن�صة الرابعة اخلالية التي عر�ض عليها
 11عم ًال فني ًا جديد ًا منذ عام .1999
ويق ��ول الفن ��ان راكوفيت ��ز" :التمث ��ال �أعي ��د
ت�شكيل ��ه من علب الدب� ��س العراقي  ،وطوعت
ه ��ذه العلب ب�شكل مب�ي�ر لرمزيتها ،فهي متثل
�صناعة عراقية �إنهارت ب�سبب احلرب"
وكان متث ��ال الث ��ور املجن ��ح الأ�صل ��ي ال ��ذي
ي�ص ��ور �إلها حامي� � ًا يحمل ا�س ��م الما�سو يقف
من ��ذ عام  700قب ��ل امليالد عل ��ى بوابة مدينة
نينوى القدمية على م�ش ��ارف مدينة املو�صل
العراقي ��ة احلديثة.الث ��ور املجن ��ح وي�سم ��ى
�أي�ض� � ًا �شي ��دو المو�سو كم ��ا ورد يف الكتابات
الآ�شوري ��ة و�أ�ص ��ل كلم ��ة "الما�س ��و" هو من
الم ��و يف اللغ ��ة ال�سومري ��ة وكان ه ��ذا اال�سم
ي�ستعم ��ل لأنث ��ى م ��ن اجل ��ن مهمته ��ا حماي ��ة
امل ��دن والق�ص ��ور ودور العب ��ادة� ،أم ��ا اجل ��ن
الذكر احلامي ف ��كان بال�سومرية يعرف با�سم
�آالدالم ��و وبالآ�شوري ��ة القدمي ��ة �أو (اكادية)

�سمي �شيدو .
ه ��و متثال �ضخ ��م يبلغ طول ��ه  4.42م ويزن
�أك�ث�ر من  30طن ًا .وه ��و فرد من زوج يحر�س
باب ًا م ��ن �أبواب �سور مدين ��ة (دور �شروكني)
التي �شيدها امللك اال�ش ��وري �سرجون الثاين
( 705 -721ق.م) والت ��ي هجرها �سنحاريب
بن �سرجون الثاين ،حي ��ث نقل العا�صمة �إىل
مدين ��ة نينوى .كان يرمز �إىل القوة واحلكمة
وال�شجاعة وال�سمو ،وقد ا�شتهرت احل�ضارة
الآ�شورية بالث�ي�ران املجنحة وال�سيما مملكة
�آ�ش ��ور وق�ص ��ور ملوكه ��ا يف مدين ��ة نين ��وى
و�آ�شور يف �شمال بالد ما بني النهرين والذي
غدا رمز ًا من رموز هذه احل�ضارة التي كانت

تعتمد القوة كمبد�أ يف �سيا�ستها وانت�شارها.
وكان تنظي ��م داع�ش قد دم ��ر يف  26فرباير/
�شب ��اط الآث ��ار القدمية املوج ��ودة يف متحف
مدين ��ة املو�ص ��ل التاريخ ��ي �شم ��ال غرب ��ي
العراق ،خالل احتالله املو�صل.
ون�ش ��ر التنظي ��م يف حينه ��ا فيدي ��و ويو�ضح
جمموع ��ة م ��ن العنا�صر امللتح�ي�ن يف متحف
املو�ص ��ل وه ��م يهدم ��ون متاثي ��ل �ضخم ��ة
با�ستخ ��دام املط ��ارق و�أدوات احلف ��ر ،م ��ن
بينه ��ا متاثيل لآلهة تع ��ود �إىل ح�ضارات بالد
الرافدي ��ن ومتث ��ال للث ��ور الآ�ش ��وري املجنح
داخل املتحف يعود تاريخه �إىل القرن التا�سع
قبل امليالد.

رمزيّة النعامة
يف مقارع ��ة ع ��دو خارج � ّ�ي �أو ف�س ��اد داخل � ّ�ي ال يب ��دو
ح� � ّكام و�سا�سة بلدانن ��ا بالكفاءة والق ��درة والإقدام على
الواجبات ،قدر ج�سارتهم ،وهذه منا�سبة لقول ذلك ،على
�أبن ��اء جلدتهم .م ��رة �أخرى ت�ص�ي�ر الع ��ودة الداللية �إىل
املحكي� ،أكرث بالغة.
حكمة الل�سان العربي ،الف�صيح �أو
ّ
يف الب ��دء ،الل�س ��ان ال�شعب � ّ�ي امل�ص ��ريّ  .م ��ا زلن ��ا ن�سم ��ع
التعب�ي�ر امل�صريّ (�سبع برمب ��ه) وال يعرف بع�ضنا معناه
املخ�صو� ��ص .وه ��ي عب ��ارة ته ُّك ��م وتعري� ��ض مب َّدع ��ي
ال�شجاع ��ة ولي� ��س ب�شج ��اع ،ومل ��ن ُي�ص ��اب بالتهلكة بعد
الن�صيح ��ة في�صري �سخري ��ة .الربمبة ،ح�س ��ب �أ�صدقائي
امل�صري�ي�ن ،حتري ��ف لكلم ��ة (الربمبل) وهو ا�س ��م ناحية
مبركز ال�صف باجليزة يف م�ص ��رُ ،يعرف �أهلها بالإقدام،
و ُي�س ّم ��ى الرج ��ل م ��ن �سكانها ب� �ـ (الربمبل) ،ف� ��إذا �شوهد
�شخ�ص يدعي ال�شجاعة قيل (يا �سبع الربمبل) ،ثم ُح ِّرفت
�إىل "�سب ��ع الربمب ��ة" .وال�سب ��ع يف العامي ��ات العربي ��ة
اال�صطالحي يف
ت�ش�ي�ر �إىل الأ�س ��د ،ولي�س ه ��ذا معناه ��ا
ّ
باع
ال�س
من
ناب
�ه
فال�س ُب ُع يقع على ما ل �
ِ
ّ
الل�س ��ان العربيَّ ،
ِ
�دواب فيفرت�سه ��ا مث ��ل الأَ�س ��د
و َي ْع� �دُو عل ��ى النا� ��س وال � ّ
ِّ
والذ ْئب وال َّنمِ ر وال َفهْد وما �أَ�شبهها.
وال نعرف فيما �إذا وافق القراء حتديدنا لـ (�سبع الربمبه)
ب�أن ��ه �أ�س� � ٌد خم�ص � ّ�ي� .إخ�ص ��اء رم ��زيّ بالطب ��ع ،ولعل ��ه
نعام ��ة يف اجلوه ��ر ،انطالق ًا من معاي�ي�ر البيت ال�شعريّ
املع ��روف�" :أ�سد عل � َّ�ى ويف احلروب نعام ��ة" الذي قالته
ال�سيدة غزالة ال�شيبانية ،رغ ��م جميع ال�صفات املحمودة
للنعامة � -شخ�صي ًا �أقدّر النعامة  -من جهة �أخرى.
ق ��د ال يرى بع�ضن ��ا توازي ًا بني �سبع الربمب ��ه والنعامة.
لكنن ��ا نطل ��ق يف الثقاف ��ة العربي ��ة م ��ن معاي�ي�ر عرفي ��ة
للنعام ��ة ،وم ��ن الدالل ��ة الرمزي ��ة املمنوحة له ��ا ،وهي ال
تختل ��ف كث�ي�ر ًا ع ��ن معن ��ى التعب�ي�ر الفرن�س � ّ�ي (�سيا�سة
النعام ��ة،)La politique de l’autruche :
فال َّنعام� � ُة ت ُك ��ون للذك ��ر والأُنثى؛ ق ��ال �أبو َك ْث ��وة :ىَّ
(ول
بالغاب قد َو َث َبا).
َنع ��ا ُم بني َ�ص ْفوانَ ز َْو َز�أَ ًة ،لمَ َّا ر�أَى �أَ َ�سد ًا
ِ
والع ��رب تقول "�أَ َ�ص ُّم مِ ن َنعامةٍ " ،وذلك �أنها ال َت ْلوي على
�ش ��يء �إذا ج َفلت ،ويقول ��ون "�أَ ْم َو ُق [� ْأح َم ��ق] من نعامةٍ "
و"�أَ ْ�ش� � َر ُد من َنعامةٍ "؛ و ُموقها هو تر ُكها َ
وح ْ�ض ُنها
بي�ضها َ
بي� � َ�ض غريه ��ا ،ويقول ��ون "�أَجنب م ��ن َنعام ��ةٍ " و"�أَ ْعدى
ناح � ْ�ي َنعامةٍ �إذا ج َّد يف
من َنعام ��ةٍ " .ويقال ركب فالنٌ َج َ
ً
َ
هزم�ي�ن "�أَ ْ�ض َح ْوا نعام� �ا"؛ ومنه قول
�أَم ��ره .ويق ��ال لل ُم ْن ِ
ُ
عامر بال ِ ّن�سار فكانواَ ،غدا َة َلقوناَ ،نعا َما"
ب�شر "ف�أَما بنو ٍ
وتقول العرب للقوم �إذا َظ َعنوا م�سرعني َ
"خ َّفتْ َنعا َم ُتهم"
�ر .ويق ��ال
و"�شا َل ��تْ َنعا َم ُته ��م"� ،أَي ا�س َتم ��ر به ��م ال�س�ي ُ
لل َع ��ذا َرى ك�أنهن َب ْي ُ
عام .ومن �أَمثالهم ( َمن َي ْجمع بني
�ض َن ٍ
الأَ ْر َوى وال َّنعام؟) وذلك �أن َم�ساكنَ الأَ ْر َوى َ�ش َع ُف اجلبال
ال�سهول ُة ،فهما ال يجتمعان �أَبد ًا.
وم�ساكن النعام ُّ
وكذلك ال ��دالالت املمنوحة لها يف تف�سري الأحالم .ح�سب
اب ��ن �سريين النعامة "ام ��ر�أة بدوية جميلة مل ��ن ملكها �أو
ركبه ��اّ ،
اخل�صي لأنها طويلة ولأنها لي�ست من
وتدل على
ّ
الطائر وال من ال ��دواب ،و�إذا ر�أى ال�سلطان له نعامة ف�إن
ل ��ه خادم ًا خ�صي ًا يحفظ اجلواري ،و َذ ْب ��ح َذكَر النعام من
قف ��اه يعني لواط به" .والأغرب �أن اب ��ن �سريين يرى �أن
قواد
ال ��ذي يجم ��ع "بني الطاوو� ��س واحلمامة ه ��و رجل ّ
على الن�ساء والرجال".
�إىل �أين نذهب بذلك كله ،و�أين يذهب بنا الكتاب املن�سوب
البن �سريي ��ن ،وهو ،باملنا�سبة ،م ��ن مراجع كتاب فرويد
"تف�س�ي�ر الأحالم" كما ميكن �أن نرى يف نهاية ترجمته
�إىل العربية.
�واز ب�ي�ن "�سبع
نذه ��ب بقلي ��ل م ��ن ال�ت�ردّد �إىل وج ��ود ت � ٍ
الربمب ��ه" امل�ص ��ريّ ورمزي ��ة النعام ��ة يف ثقاف ��ة العرب،
خا�صة يف يوم ال�سيا�سة الراهن ،يومنا.
وال نعرف فيما �إذا وافق القراء
تحديدنا لـ (�سبع البرمبه) ب�أنه
� ٌ
رمزي
مخ�صي� .إخ�صاء
أ�سد
ّ
ّ
بالطبع ،ولعله نعامة في الجوهر

االديب االلماني هاينري�ش بول يكتب عن ت�شيخوف
د� .ضياء نافع

هايرني�ش ب ��ول (  ) 1985 – 1917روائي
وقا� ��ص امل ��اين مع ��روف  ,وق ��د ح ��از على
العدي ��د م ��ن اجلوائز االدبي ��ة  ,منها جائزة
نوب ��ل للآداب ع ��ام  . 1972كتب هايرني�ش
بول عن ت�شيخوف يف ر�سالة اىل ال�صحايف
االملاين �أوربان يف فرانكفورت بتاريخ 28
, 1983 / 12 /وذل ��ك مبنا�سبة مرور 125
�سن ��ة عل ��ى مي�ل�اد ت�شيخ ��وف � ,إال �أن ه ��ذه
الر�سالة مل تن�شر �أثناء حياة االديب االملاين
 ,وق ��د ّ
مت ن�شرها قبل فرتة ق�صرية لي�س �إال
 ,و�أع ��ادت ن�شره ��ا جمل ��ة ( االدب االجنبي
) الرو�سي ��ة يف عدده ��ا املرق ��م ( )12لع ��ام
 . 2017نق ��دم للقارئ العربي خال�صة لهذه
الر�سال ��ة  ,لأنن ��ا نرى فيه ��ا مالحظات فنية
دقيق ��ة وطريفة ومو�ضوعي ��ة لكاتب املاين
كب�ي�ر و معا�صر حول ت�شيخ ��وف  ,ونعتقد
�إن ه ��ذه الآراء ت�ستحق فع ًال االطالع عليها
الغناء معرفتنا بابداع ت�شيخوف.
يبتد�أ االديب الأملاين ر�سالته بالإ�شارة اىل
�أن ��ه مل يك ��ن ميتلك نقود ًا ل�ش ��راء الكتب يف

�شباب ��ه  ,ولكن ��ه ا�ستطاع احل�ص ��ول عندما
كان عم ��ره � 18 – 17سن ��ة على عدة �أجزاء
من ق�ص�ص ت�شيخوف  ,وقد طالعها باهتمام
كبري ,ولكنها بقيت غري مفهومة بالن�سبة له
 ,و بعد القراءة  ,تبلور لديه ر�أي حمدد عن
ت�شيخوف يتلخ�ص يف �أنه – ( كاتب جاف
وب ��ارد وروتيني )  ,ومل يتق ّب ��ل النهايات (
املفتوح ��ة !) لق�ص�ص ��ه  ,وه ��ي مالحظ ��ات
طريف ��ة وا�ستنتاج ��ات تتك ��رر عن ��د الكثري
م ��ن ق ��راء ت�شيخ ��وف يف بداي ��ة �إطالعه ��م
على ق�ص�صه  ,ولك ��ن هايرني�ش بول ي�شري
 ,اىل �أن ه ��ذه النهاي ��ات بال ��ذات ه ��ي التي
�أثارت ��ه يف القراء�آت الالحق ��ة لت�شيخوف ,
و�إنه وج ��د فيها ( قوة ال�س ��رد الت�شيخويف
)  ,والت ��ي �أدّت ب ��ه اىل مقارن ��ة ت�شيخ ��وف
ب�شوب ��ان يف املو�سيق ��ى � ,إذ �أن البع� ��ض
�أي�ض� � ًا كان يعترب �شوب ��ان ( مو�سيقار ًا غري
جدّي !) عند اال�ستماع �إليه للوهلة االوىل .
يتح ��دث بول يف ر�سالته تلك عن انطباعاته
ح ��ول ت�شيخ ��وف يف ال�سن ��وات الالحقة ,
ويقول � ,إن نتاجاته هي الأقرب اىل رو�سيا
احلقيقية من نتاجات ه�ؤالء الذين يكتبون
عن امل�ش ��اكل الكبرية واالبط ��ال واالفكار ,
النتاج ��ات الت ��ي ي�صفها ب ��ول ب�شكل �ساخر
وكم ��ا ي�أت ��ي – ( املح�ش ��وة بااليدولوجي ��ا

هايرني�ش
التقليدية واجلمود العقائدي  ,)...وانطالق ًا
من مفهومه هذا يحدد �أن ت�شيخوف ( كاتب
واقع ��ي كبري)  ,ويقول �إن ��ه هكذا ( يت�صور
الواقعي ��ة  ,وال �ض ��رورة للنقا� ��ش ا�سابي ��ع
حوله ��ا )  ,وي�ش�ي�ر اىل �أن ��ه حت ��ى غوركي
ه ��و �أق ��رب اىل املدر�س ��ة الطبيعي ��ة مم ��ا
للواقعي ��ة  .ينتقل الكات ��ب االملاين بعد ذلك
اىل م�س ��رح ت�شيخ ��وف  ,ويقول � ,إنه يحب
ق ��راءة م�سرحيات ��ه ّ ,
ويف�ضل الق ��راءة على
امل�شاه ��دة على خ�شب ��ة امل�س ��رح  ,ويو�ضح
ه ��ذا ال ��ر�أي الطري ��ف واملتم ّي ��ز فع�ل�ا قائ ًال
� ,إن ��ه اثن ��اء الق ��راءة يتمكن م ��ن ا�ستيعاب
�أف ��كار ت�شيخ ��وف الدقيق ��ة  ,الت ��ي يع�ّب�ررّ
عنها هم�س� � ًا �أو بامياء�آت هن ��ا وهناك � ,أما

ت�شيخوف
العر� ��ض امل�سرحي  ,فان املخ ��رج هو الذي
يعر� ��ض نف�س ��ه هن ��اك ولي� ��س ت�شيخوف ,
وهذه مالحظة �صحيحة فع ًال  ,وقد تذكرت
حديث ًا طريف ًا جد ًا جرى م ّرة بح�ضوري يف
�أروقة الق�س ��م الرو�سي بجامعة باري�س يف
�ستينيات الق ��رن الع�شرين  ,عندما حتدثت
واحدة م ��ن زميالتي م ��ن طلب ��ة الدرا�سات
العلي ��ا هناك ( وهي م ��ن �أ�صل رو�سي ) عن
م�شاهدته ��ا مل�سرحي ��ة ( ال ��دب ) ال�شه�ي�رة
لت�شيخ ��وف يف �أح ��د امل�س ��ارح الفرن�سية ,
وقال ��ت – ( عندم ��ا طل ��ب املمث ��ل ك�أ�س ��ا من
�صب ل ��ه الفودكا من
الف ��ودكا  ,ف� ��إن اخلادم ّ
�سم ��اور كان موجودا عل ��ى الطاولة )  ,وقد
�س�ألت املمث ��ل عن ذلك  ,فقال – ( �إن املخرج

ه ��و الذي حدد ذل ��ك بغ�ض النظ ��ر عن ن�ص
ت�شيخ ��وف امل�سرح ��ي  ,وذل ��ك لأن الرو�س
ي�ستخدمون ال�سم ��اور دائما!!!)  ,والأمثلة
كث�ي�رة يف ه ��ذا ال�ش� ��أن  ,مبا فيه ��ا عرو�ض
م�سرحيات ت�شيخوف يف العراق .
يختتم هايرني�ش بول ر�سالته تلك بالتوقف
عن ��د كتاب ت�شيخوف – ( جزيرة �سخالني )
 ,والذي يع ��ده كتاب ًا مده�ش ًا وغري اعتيادي
كل ّي ��ا  ,وه ��و على حق طبع� � ًا � ,إذ عر�ض فيه
ت�شيخوف مهارته طبيب ًا و�صحافي ًا و�أديب ًا ,
ويتمنى الكاتب االملاين �أن يقر�أ هذا الكتاب
(كل الذين ي�صطدمون �أو ميتلكون �أي عالقة
به� ��ؤالء الذين ن�سميهم من ّفذي العقوبات ) ,
وم ��ن املع ��روف �أن ت�شيخ ��وف زار جزيرة
املعتقل�ي�ن النائية تلك وكت ��ب وقائع احلياة
الرهيبة فيها ب�ش ��كل مو�ضوعي ووثائقي ,
وال زال ه ��ذا الكتاب ميتل ��ك قيمته و�أهميته
حل ��د الآن  ,ب ��ل �أن ت�شيخ ��وف نف�س ��ه كان
يعت�ب�ر كتاب ��ه ه ��ذا �إطروحة دكت ��وراه  ,و
التي �أراد يوم ًا �أن يحققها.
ر�سال ��ة هايرني� ��ش ب ��ول ح ��ول ت�شيخوف
– �إ�ضاف ��ة طريف ��ة وذكي ��ة و�أ�صيل ��ة م ��ن
كاتب �أمل ��اين يف القرن الع�شري ��ن لل�صورة
اجلميل ��ة يف وجدانن ��ا لكات ��ب رو�س ��ي من
القرن التا�سع ع�شر.
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قوة الكلمات
ّ

�ص ��در حدي ًث ��ا عن دار امل ��دى الرتجم ��ة العربي ��ة لكتاب
بعنوان "قوّ ة الكلمات" ،ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي،
وي�ضم الكتاب جمموع ��ة من احلوارات والأفكار لنخبة
من املفكرين والفال�سفة.
وقالت لطفية الدليمي ،يف كلمتها عن هذا الكتاب� :شكلت
عالق ��ة الأدب بالفل�سف ��ة وت�أري ��خ الأف ��كار واال�شتغاالت
املعرفية الأخ ��رى – �إىل جانب عامل الرواية والرتجمة
وال�س�ي�رة – هاج�سً ا مل تخف ��ت جذوته املتقدة يف عقلي
منذ �أن بد�أت تعاطي الكتاب ��ة الإبداعية بجميع �أ�شكالها
املعروف ��ة ،وكان ال�سي ��اق الذي حر�صت علي ��ه دومًا هو
ترجمة مقاالت وحوارات و�سري ذاتية ومذكرات وكتب
تتوافر على ر�صانة بيّنة ممتزجة بطراوة يف التناول.

حقيقة وفاة �أديل بال�سكتة
القلب ّية
�أث ��ارت �أنب ��اء وف ��اة املطرب ��ة
الربيطاني ��ة "�أدي ��ل" البالغ ��ة م ��ن
العم ��ر  29عام� � ًا �إث ��ر �أزم ��ة قلبي ��ة
�ضجة كبرية ع�ب�ر مواقع التوا�صل
االجتماع ��ى ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ت�صدر
ال�شائع ��ة العدي ��د م ��ن املواق ��ع
الإخباري ��ة يف
م�ص ��ر ما
جعله ��ا
حتت ��ل

×31

ب ��د�أ م���س�يرت��ه ال �ك��روي��ة يف ال�ف��رق
امل��در���س��ي��ة ،وك � ��ان ي �ج �ي��د ال�ل�ع��ب
ك�م��داف��ع  ،ب�ع��ده��ا ان���ض��م ل�ل�ن��وادي
املحلية  ،منها ن��ادي اجلي�ش الذي
ت��وج معه ب��درع ال ��دوري العراقي
امل �م �ت��از ب��امل��و��س��م ،1984-1983
لعب يف منتخب ال�شباب ثم املنتخب
االومل�ن��ي وبعدها الوطني و�شارك
يف العديد من املباريات الدولية مع
املنتخب الوطني .ال�لاع��ب ال��دويل
ح�سن فرحان �ضيفنا يف امل��دى من
خالل فقرة .3x1
* �أه�����م ث�ل�اث���ة �أح�������داث يف

املرتب ��ة الأوىل يف الرتين ��د املحلي
وحمركات البحث �أي�ضا.
وبعد �ساعات من انت�شار خرب وفاة
املطربة العاملية عرب �إحدى �صفحات
الرتفيه على "في�س بوك" ،تبني �أن
اخل�ب�ر جم ��رد "كذبة �أبري ��ل" وهو
املوعد الذي ي�شهد انت�شار عدد
من الأخبار الكاذبة.
ي��ذك��ر �أن ث��روة �أدي��ل
ت � � �ق� � ��در ب � � � � �ـ132
م �ل �ي��ون دوالر،
م� ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا
ت� � �ن� � ��� � �ض � ��م
لقائمة �أغنى
م � �� � �ش� ��اه �ي�ر
ب��ري �ط��ان �ي��ا
ال ��ذي ��ن هم
�أق� � � � ��ل م��ن
 30ع��ام � ًا،
وج �ن��ت �أدي���ل
فى العام املا�ضي
 52ون� ��� �ص ��ف
م� �ل� �ي ��ون دوالر
فقط ،من ح�صيلة
م��ب��ي��ع��ات �أح�� ��دث
�أل�ب��وم��ات�ه��ا وج��والت�ه��ا
الغنائية.
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احلزب ال�شيوعي يُقيم معر�ض ًا للت�شكيل على قاعة كولبنكيان

 بغداد /زينب ّ
امل�شاط
كان ��ت �أمنياته لهذا العام كعادته
( اخلري للوطن ) ،فهو كما و�صفه
اجلميع بح ��زب ال�شع ��ب ،ورغم
الهموم التي ي�شاطر فيها الوطن
وجع ��ه �إال �أنه ين�ث�ر البهجة على
كل �شيء...
احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي
يحتف ��ي بعي ��ده ال� �ـ  ٨٤تزامن� � ًا
م ��ع جمال الربي ��ع وعيده ،حيث
�أقي ��م م�س ��اء ي ��وم �أم� ��س الإثنني
عل ��ى قاع ��ة كولبنكي ��ان معر�ض
ت�شكيلي على غرار االحتفاء بهذا
العيد  .وقد �شهد احلفل ح�ضور ًا
وا�سع ًا ل�شخ�صيات ثقافية وفنية
معروفة....
مل تك ��ن طموح ��ات احلا�ضري ��ن
�سوى �أن ي�سمو الوطن ،ويت�ألق
اجتماعي ��ا وعلمي ��ا وثقافي ��ا
وفنيا،ه ��ذا م ��ا جاء �ضم ��ن كلمة
رئي�س جمعي ��ة دعم الثقافة مفيد
اجلزائ ��ري ال ��ذي ق ��ال " لل�سن ��ه
التا�سع ��ة عل ��ى الت ��وايل نحتفي
بهذا املهرجان الكبري  ،ومتا�شي ًا
مع عيد احلزب ال�شيوعي

نحت�شد �سابقا عل ��ى حدائق �أبي
ن�ؤا� ��س وحالي ��ا يف ه ��ذه القاعة
البهية يف رقع ��ة يانعة اخل�ضرة
دافئ ��ة العي ��ون يف ع ��امل تفتق ��د
�أج ��وا�ؤه البهج ��ة لإع ��ادة االمن
واال�ستق ��رار ب�سب ��ب �شي ��وع
الف�ساد'.
و�أ�ض ��اف اجلزائ ��ري "يف زمن
ينت�ش ��ر في ��ه الف�س ��اد واجلرمية
و�إهمال الفن وت�ضييق احلريات
وغي ��اب ال�سيا�س ��ة ،هك ��ذا جن ��د
حالنا ه ��ذا العام رغ ��م االنت�صار
الذي حققن ��اه على الإرهاب،لهذا
يج ��ب ان ن�ستغ ��ل فر�ص ��ة ثمينة
نح ��ن �أمامه ��ا وه ��ي فر�ص ��ة ال
تتكرر كل عام .
علين ��ا ان ن�شارك يف االنتخابات
ونغ�ي�ر الواقع ونثب ��ت وجودنا
من خالل �إطالق خطوة امل�شاركة
باالنتخاب ��ات كونه ��ا حماول ��ة
لتغيري الواقع الرديء واملتدهور
يف البالد".
كما ذكر الت�شكيلي جواد الزيدي
يف كلمت ��ه قائ�ل�ا �إن "اجله ��ات
يف بالدن ��ا غ�ي�ر مفتوح ��ه عل ��ى
ذاتها،له ��ذا نعمل نح ��ن جاهدين

عل ��ى عم ��ل ثغ ��رات �أو نه�ش ��م
اجل ��دران لإي�ص ��ال االف ��كار
ببع�ضه ��ا و�سنح ��اول �أن نرتقي
مل�ست ��وى الفك ��ر ال�سلي ��م م ��ن
خ�ل�ال ت�شيي ��د الواق ��ع اجلمايل
وتطويره".
ت�ضم ��ن املعر� ��ض �أك�ث�ر م ��ن ٦٠
عم�ل ً�ا ت�شكيلي ًا مل�ش ��اركات عديدة
وخمتلف ��ة ،وم ��ن ب�ي�ن الفنان�ي�ن
الذي ��ن قدم ��وا �أعم ��اال ت�شكيلي ��ة
الفنان م�ؤيد را�ش ��د الذي حتدث

ح�سن فرحان� :أع�شق بر�شلونة ..ومي�سي ظاهرة كرو ّية
*ثالثة كتب قر�أتها م�ؤخراً؟

 ال���س�ب��اح��ة يف ف���ص��ل ال���ص�ي��ف ،من النظام واالن�ضباط والنظافة ،م�شاهدة �ألعاب ال�ساحة وامليدان ،و�إ�سعاد الفقراء واملحتاجني.
وك ��رة ال �ق��دم وم �� �ش��اه��دة ال ��دوري * ثالث �شخ�صيات ت� َ
أثرت بها؟
الإ�� �س� �ب ��اين  ،ف� ��أن ��ا �أع �� �ش��ق ن ��ادي  -ت���أث��رت ب�ل�ع��ب م���س��ي�� ،ش��اه��دت
العديدن من الالعبني العامليني � اّإل
بر�شلونة.
* ث���ل���اث �����ص����ف����ات حت��ب��ه��ا �أن م�سي �أ�سطورة من عامل �آخر.

 ،1976ويف ع ��ام  1979حققنا
طموح ًا ومنجز ًا للفرق العراقية - ،ت��اري��خ ك ��رة ال �ق��دم ال� ��ذي �أع ��ده
وال �ق��رار االخ�ي�ر ب��رف��ع احل�ظ��ر عن ع �ل��ي ال � �ب� ��دراوي وه ��و م��و��س��وع��ة
من املو�ضوعات املهمة التي تثلج
الكرة العراقية.
* ثالثة �أماكن حتب زيارتها ؟
ال�صدر.
حتب ممار�ستها؟
 ح��ج بيت الله احل��رام ه��و املكان * ثالث هوايات ّ* ث�ل�اث ���ص��ف��ات ت��ك��ره��ه��ا يف
بالإن�سان.؟
االول ،ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ح���ض��ارات
 ال�صدق والأم��ان��ة  ،وامل��رون��ة يف املر�أة؟�أخ��رى يف �أوروب��ا ،الربازيل �أي�ضا
 ال� �ك ��ذب وال�ث��رث� ��رة ،وت�ق�م����صالعمل.
م��ن ال�ب�ل��دان ال�ت��ي �أمت �ن��ى زيارتها
* ث�لاث��ة ع��ي��وب فيك تتمنى ال�شخ�صيات غري احلقيقية.
لت�أثريها يف الكرة العراقية.

* ث�لاث��ة �أ����ص���دق���اء مقربني
�إليك؟

 اال�صدقاء كرث وخا�صة من الو�سطالريا�ضي ولن �أختار ثالثة منهم.
* ث�لاث �أغنيات حتب �سماعها
دائما؟

 فريوز �صباحا ،و�أم كثلوم م�ساءً،حياتك؟
 -م�شاركتي يف دورة اخلليج عام و�أ�ستمع اىل �صباح فخري �أي�ضاً.

 كاظم �شمهود
الفنان الت�شكيلي ،يقيم معر�ضه ال�شخ�صي
عل ��ى قاع ��ة جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيليني
وذل ��ك �صب ��اح الي ��وم الثالث ��اء يف مق ��ر
اجلمعية الكائن يف منطقة املن�صور.
 جواد الأ�سدي
املخرج امل�سرحي ،يُقدم العر�ض امل�سرحي

" تقا�سي ��م عل ��ى احلي ��اة " م ��ن �إخراجه
ومتثيل نخبة م ��ن جنوم امل�سرح العراقي
وذل ��ك م�س ��اء الي ��وم الثالثاء عل ��ى خ�شبة
منتدى امل�سرح التجريبي.
 توفيق التميمي
الكات ��ب ،يُ�ضيف ��ه دار الن�ش ��ر والثقاف ��ة
الكردي ��ة خ�ل�ال ن ��دوة خا�ص ��ة بعن ��وان
"معروف خزندار� ....سرية و�إجنازات"
وذلك �صباح اليوم الثالثاء يف مقر الدار.
 خليل حممد �إبراهيم
الأديب ،ي�ضيفه نادي الكتاب يف م�ؤ�س�سة
بي ��ت احلكمة للحديث ع ��ن روايته " دولة
املت�سول�ي�ن " وذل ��ك �صباح ي ��وم اخلمي�س
املقبل على قاعة امل�ؤ�س�سة.
 قا�سم ح�سني �صالح
الكات ��ب و�أخ�صائ ��ي علم النف� ��س ورئي�س
اجلمعية النف�سية العراقية �صدر له حديثا
كت ��اب بعن ��وان " حيدر العب ��ادي ودونالد
ترام ��ب ..حتلي ��ل �شخ�صي ��ة " والكت ��اب
ه ��و الراب ��ع والثالث ��ون �ضم ��ن �سل�سل ��ة
الكتب الت ��ي �أ�صدرها خ�ل�ال م�شواره يف
الكتاب ��ة واالبحاث يف جمال عل ��م النف�س
واالجتماع .

التخل�ص منها؟

* �أخطاء ارتكب َتها يف حياتك؟

 الكمال لله تعاىل فقط ،ولكن بعد  -ج � ّل م��ن ال يخطئ ،ق��د يكون يفهذا العمر �أعتقد التوا�ضع والطيبة �أيام ال�شباب هنالك نوع من املغامرة
الزائدة والتعاون بطيبة مع الآخر والطي�شان.
* �شخ�صية عاملية هي مثلك يف
والإ�سراف يف امل�صاريف.
* ثالثة �أ�شياء تعتقد �أنها جتعل
احلياة �سعيدة؟

احلياة وملاذا؟

 معلمي الأول والدي ، ،وعلي ابنعال �أبي طالب،وجيفارا.
� -أن تكون البالد على م�ستوى ٍ

عن االم ��ل من خالل عمل ��ه وقال
لـ(امل ��دى) " �أح ��اول ان �أق ��دم
�أعم ��ا ًال تتح ��دث ع ��ن اجلان ��ب
امل�ض ��يء يف واقعن ��ا االليم ،لهذا
قدم ��ت لوحة مفعم ��ة بالأمل وقد
ا�ستخدم ��ت االل ��وان الزيتي ��ة
لتقدمي لوحتي".
و�أكد را�شد "�إن م�شاركتي �ضمن
معر� ��ض الذكرى الـ  ٨٤لت�أ�سي�س
احل ��زب ال�شيوع ��ي واجب ��ة لأن
هذا احلزب ح ��زب ال�شعب حزب

الأي ��ادي البي� ��ض فال �أج ��د حزب ًا
ي�ستحق �أن نحتفي به �سواه".
بدوره ��ا قدم ��ت الت�شكيلية �شهد
حمم ��د عم�ل ً�ا يتحدث ع ��ن املر�أة
ويحمل عن ��وان (�ش ��رود امر�أة)
حممد"ا�ستخدم ��ت
وقال ��ت
خام ��ات الزي ��ت يف عمل ��ي الذي
ا�ش ��رت في ��ه للواق ��ع الن�س ��وي
حيث �أعك�س �صورة امراة تنظر
اىل واقعه ��ا املظلم ال ��ذي يعك�س
�سوداويت ��ه عل ��ى وجهه ��ا ،وق ��د
�أ�ش ��رت لعمق االفكار وت�صارعها
من خالل االل ��وان املحايدة التي
ا�ستخدمته ��ا فرمزت اىل ت�صارع
االف ��كار والقل ��ق والهم ��وم يف
ر�أ�س هذه امل ��راة من خالل تعدد
�ألوان خ�صالت �شعرها".
�أما عن الفنتازيا وال�سريالية يف
الت�شكي ��ل فتحدث لن ��ا الت�شكيلي
عام ��ر عا�صف �آل بط ��ي عن عمله
قائ�ل�ا "ال �أف ��وت امل�شارك ��ة يف
املعر� ��ض الت�شكيل ��ي للح ��زب
ال�شيوع ��ي ،لأنن ��ي �أنتم ��ي ل ��ه
روحا ،ها �أنا �أقدم االمل بطريقة
�سريالي ��ة ممي ��زة م ��ن خ�ل�ال
ا�ستخدامي لألوان الزيت.

�ستيفن �سبيلربج يهزم ّ
النقاد
ويكت�سح �شباك التذاكر
ح�ص ��د فيل ��م Ready Player
 Oneللمخرج �ستيفن �سبيلربج،
�إيرادات �ضخمة يف �شباك التذاكر
خ�ل�ال �أ�سب ��وع عر�ض ��ه الأول،
ل�ي�رد به ��ذه الطريق ��ة عل ��ى النقاد
الذي ��ن هاجم ��وه ب�سب ��ب ف�ش ��ل
�أفالم ��ه الأخرية جماهريي� � ًا .رغم
االنتق ��ادات الكث�ي�رة التي وُجهت
�إىل املخ ��رج الأمريك ��ي �ستيف ��ن
�سبيل�ب�رج ،ب�سب ��ب ف�ش ��ل �أفالمه
الأخ�ي�رة يف حتقي ��ق �إي ��رادات
�ضخمة ،ف�إن ت�صدر فيلمه اجلديد
Ready Player one
�شب ��اك التذاكر ب�إي ��رادات تتجاوز
 40ملي ��ون دوالر يف �أ�سب ��وع
عر�ض ��ه الأول ،ي�ؤك ��د �أن ��ه م ��ازال
ميلك مل�س ��ة �سحرية ،بح�سب موقع
 ،BoxOffice Proحيث حقق
الفيل ��م ي ��وم افتتاح ��ه ،اخلمي� ��س

املا�ض ��ي 12 ،ملي ��ون دوالر يف
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة
وحدها ،و 10ماليني دوالر عاملي ًا،
وم ��ن املتوق ��ع �أن يوا�ص ��ل الفيل ��م
ت�صدره ويحق ��ق  50مليون دوالر
بحلول اليوم الرابع على عر�ضه.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ّ
كل ني�سان و�أنتم
"عاملك�شوف"
�أعلن ال�سيد حيدر العبادي � ّأن
الف�ساد "�إرهاب"  ،فيما و�صف
الفا�سدين ب�أنهم "�أ�صحاب مافيات
وع�صابات".
�إذا كان جنابك من الذين يتابعون
�أخبار ال�سيد العبادي  ،و�إذا
كنتَ مهت ّم ًا مبالحقة حربه على
الف�ساد � ،أود �أن �أو�ضح لك � ّأن
حديث العبادي مل يكن يف 1
ني�سان  ، 2018و�إمنا كان يف
اليوم الذي �سبق الأول من
ني�سان عام  .2015و�إذا طالعتَ
�صحف اليوم و�أم�س �ستجد � ّأن
حيدر العبادي  ،يعتقد � ّأن �أح�سن
تطبيق لنظرية حماربة الف�ساد ،
االحتفاظ برجال الإ�صالح العظام
�أمثال عبا�س البياتي وعامر
اخلزاعي  ،تطبيقا للمثل القائل "
�أنا وابن حزبي على الغريب "
مل يت ّم ابتذال عبارة حماربة
الف�ساد  ،كما يحدث الآن ،ال�سيد
حيدر العبادي اليزال يتحدث
عن حماربة الف�ساد ب�أحاديث
التختلف بال�شكل واللون
والرائحة عما حتدث به يف
ني�سان عام  2015وني�سان عام
 2016وني�سان عام ! 2017
و�أرجوك ،تذ ّكر � ّأن كثري ًا من
املقوالت التي يردّدها حيدر
العبادي اليوم ،ظل يردّدها طيلة
الأربع �سنوات ،وهي نوع من
الـ" الإ�صالح " الذي الي�صلح
لال�ستهالك الب�شري .
يف عام � 2015أخربنا العبادي
� ّأن احلرب على الف�ساد بد�أت
ولن تتوقف حتى �سقوط �آخر
قلعة من قالع الف�ساد  ،ول ّأن
جنابي يطلق عليه لقب مواطن
�صالح  ،فقد كنت �أ�ستمع خلطب
العبادي و�أ�سال هل يف ني�سان
القادم �سيحني قطف ر�ؤو�س
الف�ساد ؟  ،ولأننا ا�ستقبلنا قبل
�أيام ني�سان �آخر ي�ضاف اىل
الـ 14ني�سان ًا التي ع�شناها يف
ظل �سيا�سيي اخلطب الرنانة
 ،ممن يحبون حفالت الكذب
اجلماعي ،حيث وجدنا البع�ض
منهم يكتب �سرية جديدة
حلياته بكل ما �أوتي من غرام
"باخلديعة" ،ففي لفتة �إن�سانية
قرر رئي�س جمل�س النواب �أن
يرفع �شعار " عفا الله عما �سلف
" لل�سماح للفا�سدين ب�أن ينفذوا
بجرائمهم و�سرقاتهم ويعي�شوا
�آمنني مطمئنني  .واكت�شفنا نحن
ال�شعب الناكر للجميل بف�ضل
و�إح�سان من ع�ضو حزب الدعوة
با�سم الدراجي ّ � ،أن الف�ساد
�أُكذوبة حتاول بها الإمربيالية
وال�صهيونية وال�شيوعية ت�شويه
�سمعة الأحزاب احلاكمة !
رمبا يه ّز البع�ض يده وهو يقر�أ
هذا املقال ويقول ماذا تريد
�أيها الكاتب الكثري ال�شكوى ؟
لقد ابتد�أتَ احلديث عن حيدر
العبادي  ،و�سخرتَ من " مقوالت
�سليم اجلبوري  ،لتذهب بنا �إىل
مقوالت حزب الدعوة  ،اعذروين
هذه املرة  ،ال �أ�ستطيع � اّإل �أن
�أ�ضحك  ،و�أنا �أ�شاهد م�شعان
اجلبوري يتحدّث عن الف�ساد
يف برناجمه التلفزيوين "
عاملك�شوف"!

