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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

العالقات اخلارجيّة ال تحُ ِّمل وا�شنطن امل�س�ؤوليّة

حتركات للت�صويت على حقيبتي الدفاع والعدل قبل الداخل ّية
ّ

عراقيّون مطلوبون للعدالة يعلنون"حكومة
ّ
منفى"ويتحدثون عن انقالب من �أمريكا

املالكي وكتلتان يف البناء ّ
يتحفظون على ا�ستبدال
الف ّيا�ض ..و�سائرون تنتظر نتائج الطعون
 بغداد  /محمد �صباح
يتحفظ ائت�ل�اف دولة القانون الذي
يقوده نوري املالكي ومن خلفه كتلتا
�صادقون وال�س ��ند الوطني على كل املحاوالت
ال�ساعية ال�ستبدال فالح الفيا�ض مر�شح حقيبة
الداخلي ��ة رغ ��م املرون ��ة التي تبديه ��ا كتلة بدر
التي يرت�أ�سها هادي العامري.
ورغ ��م ذل ��ك ،ي�س ��تبعد حتال ��ف البن ��اء متري ��ر
الفيا�ض يف ظ ��ل هذه التقاطع ��ات ،ويعتقد �أن
مي�ض ��ي الربمل ��ان بالت�ص ��ويت عل ��ى مر�ش ��حي
الدف ��اع والع ��دل وت ��رك ح�س ��م مر�ش ��ح حقيبة
الداخلية بعد االنتهاء من ا�س ��تكمال الت�صويت
على ما تبقى من الكابينة احلكومية.
بينم ��ا ي�ص ��ف ائت�ل�اف الن�ص ��ر ال ��ذي يتزعمه
حيدر العبادي هذه االعرتا�ض ��ات والتحفظات

ب�أنها"حماوالت خللط الأوراق"وغايات تهدف
لل�ض ��غط على حتالف الإ�ص�ل�اح للح�صول على
مكا�س ��ب ومنا�ص ��ب حكومية معينة م�س ��تفيدة
من عامل الوقت.
وي�س ��تبعد النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف البن ��اء كرمي
عليوي املحمداوي يف ت�صريح لـ(املدى)"طرح
�أ�س ��ماء مر�شحي الوزارات ال�شاغرة يف جل�سة
الي ��وم الثالث ��اء للت�ص ��ويت عليه ��ا" ،معل�ل�ا
�س ��بب ذل ��ك بع ��دم تو�ص ��ل حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح
والبناء �إىل"اتفاق ب�ش� ��أن ح�سم مر�شح وزارة
الداخلية".
كما �أن جمل�س النواب مل يدرج فقرة الت�صويت
على ما تبقى من الكابينة احلكومية يف جدول
الأعمال الذي ن�ش ��ره يف وق ��ت مت�أخر من يوم
�أم�س.
وي ��دور خ�ل�اف كب�ي�ر ب�ي�ن حتالفي الإ�ص�ل�اح

والإعم ��ار والبن ��اء عل ��ى �إمكاني ��ة ا�س ��تبدال
مر�ش ��ح وزارة الداخلية فالح الفيا�ض مبر�شح
توافقي وهو ما عطل و�أخر ح�س ��م الت�ص ��ويت
على مر�ش ��حي احلقائب الأمني ��ة داخل جمل�س
النواب.
وب�س ��بب هذه اخلالفات ا�ضطر رئي�س جمل�س
الوزراء ع ��ادل عبد املهدي �إىل تق ��دمي كابينته
الوزارية �إىل جمل�س النواب على �شكل دفعات
حيث �ص ��وت الربملان يف اخلام�س والع�شرين
م ��ن �ش ��هر ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي عل ��ى �أرب ��ع
ع�ش ��رة وزارة .بعده ��ا �ص ��وت عل ��ى وزارات
�أخ ��رى ليك ��ون املجم ��وع  19وزارة م�ص ��وت
عليها من �أ�صل .22
وي ��رى املحم ��داوي انه"من غري ال�ص ��حيح �أن
تعر� ��ض �أ�س ��ماء مر�ش ��حي ال ��وزارات املتبقية
يف حكوم ��ة عادل عب ��د املهدي لأكرث م ��ن �أربع

 بغداد /وائل نعمة

جل�س ��ات دون �إقراره ��ا" ،داعي� � ًا �إىل"توحي ��د
ال ��ر�ؤى والأف ��كار قب ��ل عر� ��ض الأ�س ��ماء م ��رة
�أخرى على جمل�س النواب".
ومنذ �ش ��هر ت�ش ��رين الثاين املا�ض ��ي ا�ستمرت
حم ��اوالت رئي�س جمل� ��س الوزراء ع ��ادل عبد
امله ��دي ورئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب ال�س ��تكمال
الت�ص ��ويت عل ��ى م ��ا تبق ��ى م ��ن كابينت ��ه
احلكومية.
ويلف ��ت النائ ��ب ع ��ن جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع
الربملاني ��ة �إىل ان"رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل
عب ��د امله ��دي م ��ازال م�ص ��ر ًا عل ��ى تق ��دمي فالح
الفيا� ��ض كمر�ش ��ح ل�ش ��غل حقيب ��ة الداخلية"،
الفت� � ًا �إىل ان"قناعة عبد امله ��دي تدور يف ترك
مو�ضوع رف�ض الفيا�ض �أو قبولها �إىل جمل�س
النواب".
 التفا�صيل �ص3

ع ��اد عب ��د الواح ��د رباط
�آل �ش ��نان رئي� ��س �أركان
اجلي�ش يف عهد النظام ال�س ��ابق اىل
احلياة فج�أة بعد �سنوات على �إعالن
مقتله يف املو�صل.
ور�ش ��ح الأخ�ي�ر لرئا�س ��ة"احلكومة
االنتقالي ��ة العراقي ��ة اجلديدة"التي
�أعل ��ن عنه ��ا قب ��ل � 3أي ��ام يف م�ؤمتر
ملجموعة من العراقيني يف الواليات
املتح ��دة يطلق ��ون عل ��ى �أنف�س ��هم
"املعار�ض ��ة" ،بح�ض ��ور �أع�ضاء من
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي.
واحلاك ��م الع�س ��كري املق�ت�رح (�آل
�ش ��نان) ،كان ��ت ق ��د تداول ��ت �أخب ��ار
حوله بعد � 5أيام من �س ��يطرة داع�ش
عل ��ى املو�ص ��ل يف حزي ��ران ،2014
�أف ��ادت مبقتله بغارة عراقية وهو ما

نفت ��ه عائلته بعد ذلك .ومت تن�ص ��يبه
من قبل امل�س ��لحني حمافظ� � ًا لنينوى
للمرة الثانية.
و�آل �شنان ،هو �ض ��ابط برتبة فريق
�أول ركن من مواليد ال�س ��ماوة ،كان
�آخر حمافظ لنين ��وى قبل االجتياح
االمريك ��ي للعراق ،و�ش ��غل من�ص ��ب
رئي� ��س �أركان اجلي� ��ش ب�ي�ن عام ��ي
.1999-1995
و�أعل ��ن وزي ��ر الكهرب ��اء ال�س ��ابق
املطل ��وب للعدالة �أيهم ال�س ��امرائي،
عن ت�سمية �آل �شنان لرئا�سة احلكومة
االنتقالية� ،ض ��من امل�ؤمتر الذي عقد
ال�س ��بت املا�ض ��ي يف والية م�شيغان
االمريكية ،و�ضم ب�ضع ع�شرات ممن
يطلق ��ون عل ��ى �أنف�سهم"معار�ض�ي�ن
للحكومة العراقية".
وبح�سب مقاطع م�سربة عن امل�ؤمتر،
فق ��د حدث �ش ��جار بني احلا�ض ��رين،

ب�سبب �إ�صرار ال�سيناتور االمريكي
جيم� ��س كوتي عم ��دة مدين ��ة وارن
الأمريكي ��ة ،عل ��ى الإ�ش ��ادة بنظ ��ام
�ص ��دام وا�س ��تنكار ماح ��دث يف عام
 ،2003يف �إ�ش ��ارة اىل االجتي ��اح
االمريكي للعراق.
وعل ��ى وف ��ق مقاط ��ع الفيدي ��و ،فقد
رف� ��ض ع ��دد م ��ن احل�ض ��ور كلم ��ات
ال�سيناتور ،وو�صفوا �صدام ح�سني
بـ"املجرم"م ��ا �أدى اىل �إخراجه ��م
بالق ��وة م ��ن قاع ��ة امل�ؤمت ��ر ،ليع ��ود
كوت ��ي اىل الإ�ش ��ادة جم ��دد ًا بزم ��ن
النظام ال�سابق.
وظل املط ��رودون من امل�ؤمتر خارج
البناي ��ة ،وقالوا يف مقاطع م�س ��جلة
تابعته ��ا (امل ��دى) �إن"امل�ؤمت ��ر ه ��و
للبعثية ولتمجيد نظام �صدام".
 التفا�صيل �ص2

ق ّوة �أمريك ّية تطلب ت�سليمها مق ّر ًا
ع�سكر ّي ًا قرب كركوك
 بغداد /المدى

�أعلن م�س�ؤول قوات البي�شمركة يف
حمور بردي نوري حم ��ه علي� ،أن
قوة �أمريكية كبرية ذهبت �إىل مع�س ��كر ()k1
يف كركوك ،وطالبت بت�سليم املع�سكر �إليها.
وق ��ال حم ��ه عل ��ي �إن"ق ��وة �أمريكي ��ة كب�ي�رة
توجه ��ت �إىل املع�س ��كر وقالت �إن ��ه يجب �أخذ
هذا املع�س ��كر نظ ��ر ًا لعدم وج ��ود موقع بديل
لتمركزها".
و�أ�ض ��اف �أن"وج ��ود الق ��وات الأمريكي ��ة يف
املع�س ��كر �س ��ينعك�س �إيجاب� � ًا عل ��ى العالق ��ات
بني البي�ش ��مركة والق ��وات العراقية ،لأن وفد
البي�شمركة على توا�صل م�ستمر مع التحالف

لتطبيع الأو�ضاع يف كركوك و�إخراج القوات
املختلفة الدخيلة من كركوك".
وتابع":ج ��زء م ��ن الق ��وات الأمريكي ��ة الت ��ي
توجه ��ت �إىل املع�س ��كر قادم ��ة م ��ن �س ��وريا
والأخرى قادمة من الأنبار".
ي�ش ��ار �إىل �أن مع�س ��كر كي وان يق ��ع على بعد
 15ك ��م م ��ن كرك ��وك ،ويتمرك ��ز في ��ه اجلي�ش
العراقي منذ  16ت�شرين الأول .2017
وكان م�ص ��در �أمن ��ي يف حمافظ ��ة الأنب ��ار قد
ك�ش ��ف� ،أم�س الإثنني عن قيام قوات �أمريكية
مبداهم ��ة �ص ��حراء الأنب ��ار الغربي ��ة به ��دف
ت�أمني مناطق تواجدها.
 التفا�صيل �ص3

عبداحل�سني �صالح الطائي
يكتب :التعليم الأهلي �ضرورة
فر�ضها الواقع

6

متب�ضعون يف مول بغداد
عد�سة :حممود ر�ؤوف

كتل �سيا�س ّية تعتمد على الإقاالت لـ"�إعادة التوازن"

�أكرث م��ن � 38ألف متجاوز
يف رواتب وزارة العمل

تغي مالمح احلكومات املحلية يف املحافظات
"حرب فائزين" رِّ
 بغداد /المدى
قبل �أ�س ��ابيع �ش ��هد جمل� ��س حمافظة
بغ ��داد �أحداث� � ًا دراماتيكي ��ة،
انتخ ��ب املجل� ��س فا�ض ��ل ال�ش ��ويلي ع�ض ��و
حتالف"�سائرون"حمافظ ًا لبغداد خلف ًا للمحافظ
ال�س ��ابق عطوان العطواين ع�ضو"ائتالف دولة
القانون".

بعده ��ا� ،أجرى املجل�س نف�س ��ه انتخاب ��ات ثانية
واختار فالح اجلزائري حمافظ ًا لبغداد يف �صراع
جديد بني كتلتي"الإ�ص�ل�اح والإعمار"املدعومة
م ��ن مقت ��دى ال�ص ��در ،و"البناء"املدعوم ��ة م ��ن
هادي العامري� ،إال �أن رئي�س اجلمهورية رف�ض
امل�ص ��ادقة على انتخاب �أي حمافظ وقرر توجيه
الق�ضية �إىل الق�ضاء حل�سمها.
ويف الب�ص ��رة ،اجتمع �أع�ضاء جمل�س املحافظة

من حتالف"الإ�ص�ل�اح والإعمار"قبل �أ�س ��بوعني
تقريبا �أي�ض ��ا لإقالة املحافظ �أ�سعد العيداين� ،إال
ان املجل�س �أخف ��ق يف ذلك بعد اندالع تظاهرات
عند مبنى املحافظ ��ة ،فيما �أقال جمل�س حمافظة
النجف املحافظ ل�ؤي اليا�سري ،ويبدو �أن حملة
�إقاالت �أخرى يف الطريق.
تكمن امل�ش ��كلة يف �أن البالد مل ت�ش ��هد انتخابات
ملجال� ��س املحافظ ��ات من ��ذ الع ��ام  ،2013ووفق ًا

لد�س ��تور االنتخابات يجب ان جت ��رى يف العام
� 2017إال �أن ان�ش ��غال الب�ل�اد باحل ��رب عل ��ى
تنظيم"داع�ش"�أج�ب�ر احلكوم ��ة عل ��ى ت�أجيله ��ا
و�إجرائها مع االنتخابات الت�شريعية التي جرت
يف �أي ��ار املا�ض ��ي� ،إال ان مفو�ض ��ية االنتخابات
ف�ش ��لت �أي�ض ��ا يف �إجرائه ��ا م ��ع االنتخاب ��ات
الت�ش ��ريعية ،ث ��م ح ��ددت احلكومة ال�س ��ابقة 22
كان ��ون االول  2018موع ��د ًا لإجرائه ��ا� ،إال �أن

املفو�ضية ف�شلت جمددا.
قبل � 10أيام قررت احلكومة برئا�س ��ة عادل عبد
املهدي ت�أجيل االنتخابات جمدد ًا ولكنها مل حتدد
موعد ًا جديد ًا ،فيما �أعلنت مفو�ضية االنتخابات
�ص ��عوبة �إجراء االنتخابات خالل العام احلايل
لأ�سباب فنية وقانونية و�أي�ضا �سيا�سية.

رّا معامل املدينة
�أ�ستاذة جامعات :الع�شوائ ّيات وتقطيع املنازل غي

الغارديان :بغداد مدينة خربة ومقبلة على انفجار �سكاين
 ترجمة /حامد �أحمد
مرا�س ��ل �ص ��حيفة الغاردي ��ان بي�ت�ر
بيومون ��ت �أج ��رى جول ��ة تفقدية عرب
�أحياء بغداد الوا�س ��عة و�ض ��واحيها حتى و�صل
اىل م�ش ��ارف جمم ��ع ب�س ��ماية ال�س ��كني جن ��وب
بغداد.
جمم ��ع ب�س ��ماية يعطي ر�ؤي ��ة توقعية مل�س ��تقبل
االنفج ��ار ال�س ��كاين ملدينة بغداد التي �س ��يقرتب

تعداده ��ا م ��ن  10مالي�ي�ن �ش ��خ�ص وت�س ��تعد
لاللتحاق بقائمة مراتب املدن ال�ضخمة يف العامل
الت ��ي يزيد تعدادها على  10ماليني ن�س ��مة وذلك
بحلول العام .2035
العنف الذي �س ��اد بغداد عرب الـ � 15سنة املا�ضية
ق ��د تقل�ص كثريا بعد الق�ض ��اء على تنظيم داع�ش
وبد�أت املدينة ت�ستعيد �أنفا�سها من جديد.
ورغ ��م ح ��دوث انفجارات بني ح�ي�ن و�آخر وبقاء
وج ��ود توت ��رات ،ف� ��إن �أج ��واء بغداد �أ�ص ��بحت

�أكرث طبيعي ��ة الآن .متنزه حديقة الزوراء ،الذي
اعتاد البغداديون ق�ص ��ده خ�ل�ال �أيام العطل ،بدا
ي�ش ��هد زحامات �شديدة من العوائل املتنزهة� ،أما
�ش ��وارع املناط ��ق التجاري ��ة الرئي�س ��ة يف بغداد
مث ��ل مناط ��ق اجلادري ��ة والك ��رادة واملن�ص ��ور
فه ��ي االخ ��رى ت�ش ��هد زحام ��ات م ��ن املتجول�ي�ن
واملتب�ض ��عني م ��ن عوائ ��ل وفتي ��ان �ش ��باب وهم
يرت ��دون �أزياء املوظة احلديثة من بناطيل جينز
�ض ��يقة و�سرتات �أنيقة مع ق�ص ��ات �شعر مرفوعة

للأعلى تراهم وهم يتجولون يف �أروقة �أ�س ��واق
بغداد واملوالت التي �ش ��يدت حديثا ب�ش ��كل �أنيق
و�أر�ضيات من حجر املرمر حتوي ّ
حمال جتارية
ومطاعم للأكالت ال�سريعة.
ولك ��ن بغداد ماتزال حتوي مناطق خربة حتتاج
لبن ��ى حتتي ��ة وخدم ��ات عك� ��س م ��ا موج ��ود من
خدمات يف جممع ب�سماية ال�سكني.
 التفا�صيل �ص3

 التفا�صيل �ص2

الأُ�سود
يق�صون �شريط
ّ
الواقع ّية
مبواجهة الكتيبة
الفيتنام ّية

5

 بغداد /املدى
ك�ش ��ف املفت� ��ش الع ��ام ل ��وزارة العم ��ل
وال�ش� ��ؤون االجتماعية رائد ح�س�ي�ن علي،
�أم� ��س الإثنني ،عن  ٣٨٧٢٨حال ��ة جتاوز خالل العام
املا�ض ��ي �أغلبها يف �ش ��بكة الرعاية االجتماعية ،فيما
�أعل ��ن من ��ع ه ��در وا�س�ت�رجاع مئ ��ات امللي ��ارات م ��ن
املتجاوزين.
وق ��ال علي يف بي ��ان تلقت (املدى) ن�س ��خة من ��ه� ،إنه
مت"اكت�ش ��اف  ٣٨٧٢٨متج ��اوز ًا خ�ل�ال ع ��ام ،٢٠١٨
وتوزع  ٣٤٥٧٣متجاوز ًا على برنامج �شبكة احلماية
االجتماعي ��ة و ١٥٨٧متجاوز ًا عل ��ى رواتب التقاعد
وال�ضمان االجتماعي للعمال و  ١٤٩٥متجاوز ًا على
روات ��ب املعني املتف ��رغ لذوي الإعاق ��ة واالحتياجات
اخلا�صة و ١٠٧٣متجاوز ًا على برامج القرو�ض".
و�أ�ش ��ار عل ��ي �إىل �أن"املبال ��غ الت ��ي مت من ��ع هدره ��ا
وامل�س�ت�رجعة واملو�صى با�سرتدادها من املتجاوزين
تقدر مبئات املليارات من الدنانري".

معهد التطوير الربملاين :ال�شروع بو�ضع
�أ�س�س ر�صينة
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ّ
ويتحدثون
عراق ّيون مطلوبون للعدالة يعلنون "حكومة منفى"
عن انقالب من والية �أمريكية
عاد عبد الواحد رباط �آل �شنان رئي�س �أركان الجي�ش في عهد النظام ال�سابق الى الحياة فج�أة بعد
�سنوات على �إعالن مقتله في المو�صل .ور�شح الأخير لرئا�سة "الحكومة االنتقالية العراقية الجديدة"
التي �أعلن عنها قبل � 3أيام في م�ؤتمر لمجموعة من العراقيين في الواليات المتحدة يطلقون على
�أنف�سهم "المعار�ضة" ،بح�ضور �أع�ضاء من مجل�س ال�شيوخ الأميركي.

 بغداد /وائل نعمة

"معار�ضني للحكومة العراقية".
وبح�س ��ب مقاطع م�س ��ربة عن امل�ؤمتر ،فقد حدث
�شجار بني احلا�ضرين ،ب�سبب �إ�صرار ال�سيناتور
االمريك ��ي جيم� ��س كوت ��ي عم ��دة مدين ��ة وارن
الأمريكية ،على الإ�شادة بنظام �صدام وا�ستنكار
ماحدث يف عام  ،2003يف �إ�ش ��ارة اىل االجتياح
االمريكي للعراق.
وعل ��ى وف ��ق مقاطع الفيديو ،فق ��د رف�ض عدد من
احل�ض ��ور كلمات ال�س ��يناتور ،وو�ص ��فوا �صدام
ح�س�ي�ن بـ"املجرم" م ��ا �أدى اىل �إخراجهم بالقوة
م ��ن قاع ��ة امل�ؤمت ��ر ،ليع ��ود كوت ��ي اىل الإ�ش ��ادة
جمدد ًا بزمن النظام ال�سابق.
وظ ��ل املط ��رودون م ��ن امل�ؤمت ��ر خ ��ارج البناية،
وقال ��وا يف مقاطع م�س ��جلة تابعته ��ا (املدى) �إن
"امل�ؤمت ��ر هو للبعثية ولتمجيد نظام �ص ��دام".
وتابع ��وا�" :س ��نبقى هن ��ا اىل �أن ُنف�ش ��ل امل�ؤمتر
وخططهم".

واحلاكم الع�س ��كري املق�ت�رح (�آل �ش ��نان) ،كانت
ق ��د تداولت �أخبار حوله بعد � 5أيام من �س ��يطرة
داع�ش على املو�ص ��ل يف حزي ��ران � ،2014أفادت
مبقتل ��ه بغارة عراقي ��ة وهو ما نفت ��ه عائلته بعد
ذل ��ك .ومت تن�ص ��يبه من قب ��ل امل�س ��لحني حمافظ ًا
لنينوى للمرة الثانية.
و�آل �ش ��نان ،ه ��و �ض ��ابط برتبة فري ��ق �أول ركن
من مواليد ال�س ��ماوة ،كان �آخ ��ر حمافظ لنينوى
قبل االجتياح االمريكي للعراق ،و�ش ��غل من�صب
رئي�س �أركان اجلي�ش بني عامي .1999-1995
و�أعل ��ن وزير الكهرباء ال�س ��ابق املطلوب للعدالة
�أيهم ال�س ��امرائي ،عن ت�س ��مية �آل �ش ��نان لرئا�سة
احلكوم ��ة االنتقالي ��ة� ،ض ��من امل�ؤمت ��ر الذي عقد
ال�س ��بت املا�ض ��ي يف والية م�ش ��يغان االمريكية،
و�ض ��م ب�ضع ع�ش ��رات ممن يطلقون على �أنف�سهم

ال ميكن لوم وا�شنطن
من جهته قال عامر الفايز ،ع�ض ��و جلنة العالقات
اخلارجية يف جمل�س النواب يف حديث لـ(املدى)
انه "الميكن حتميل الواليات املتحدة م�س� ��ؤولية
عقد امل�ؤمت ��ر ،لأن القوانني هناك ت�س ��مح بحرية
التعب�ي�ر لأي جه ��ة" ،م�ش�ي�را اىل �أن "�أع�ض ��اء
جمل� ��س ال�ش ��يوخ الذي ��ن ح�ض ��روا امل�ؤمت ��ر مل
يح�ضروا ب�صفتهم الوظيفية و�إمنا ال�شخ�صية".
وعل ��ى ه ��ذا الأ�س ��ا�س يق ��ول الفايز ان ��ه الميكن
للحكوم ��ة العراقية تق ��دمي ر�س ��الة احتجاج اىل
ال�س ��فارة �أو احلكومة االمريكي ��ة ،لكنه يقول �إن
"تل ��ك امل�ؤمترات ميك ��ن ان تتبناها دول �أخرى
مت�ضررة من مواقف احليادة للعراق جتاه �أزمات
املنطقة" .ودعا ع�ضو جلنة العالقات اخلارجية،
املعار�ض�ي�ن العراقي�ي�ن �إىل عق ��د م�ؤمت ��رات يف
الداخ ��ل ،خ�صو�ص� � ًا �أن "العراق بل ��د دميقراطي

ويتقبل كل الآراء واالجتاهات ال�سيا�سية".
وزير مطلوب للعدالة
وبح�س ��ب الت�س ��ريبات ع ��ن امل�ؤمت ��ر ال ��ذي عقد
برعاية م ��ا يعرف بـ"اللجن ��ة العراقية االمريكية
لل�ص ��داقة" ،فقد �ألقى وليد الراوي ،وهو عراقي
مقي ��م يف فلوري ��دا ،ويقدم نف�س ��ه كمحل ��ل �أمني
يف ع ��دد من املحطات العربي ��ة كلمة يف امل�ؤمتر.
كما انتقد ال�ص ��حفي العراقي مظهر عارف تدخل
�إيران يف ال�ش�أن العراقي.
من جهته �أ�ش ��ار �أيهم ال�سامرائي ،خالل امل�ؤمتر،
اىل قناع ��ة الرئي� ��س االمريك ��ي دونال ��د ترام ��ب
بجعل العراق م�ستق ًال عن �إيران ودول املنطقة.
و�أ�ض ��اف ال�س ��امرائي املحك ��وم علي ��ه بال�س ��جن
الغيابي ل�س ��بع �س ��نوات ،ان الرئي� ��س االمريكي
م ��ع �إع ��ادة ترتي ��ب اجلي� ��ش العراق ��ي و�إنه ��اء
الت�أثري الإي ��راين على القرار ال�سيا�س ��ي و�إعادة

بناء كل البنى التحتية باالعتماد على ال�ش ��ركات الأخري املنعقد يف مي�شغان.
االمريكية العمالقة.
وكان ��ت الهيئة التي ير�أ�س ��ها اجلناب ��ي ،قد دعت
�إىل ذل ��ك قل ��ل كامل الدليم ��ي ،وهو نائب �س ��ابق ال�ش ��هر املا�ض ��ي� ،إىل ت�ش ��كيل حكوم ��ة منف ��ى
ع ��ن االنبار يف حديث مع (املدى) من �أهمية مثل "ت�ؤ�س ���س حلكوم ��ة انتقالي ��ة م�ؤقت ��ة" مدني ��ة
تل ��ك امل�ؤمت ��رات .وقال انه "اليوجد معار�ض ��ون �أو ع�س ��كرية ،وه ��و مطل ��ب مت�ش ��ابه تقريب ��ا مع
حقيقيون للنظام ال�سيا�س ��ي ،و�أيهم ال�س ��امرائي خمرج ��ات م�ؤمت ��ر مي�ش ��غان ،الذي وجه ر�س ��الة
هو م ��ن �ض ��من التغيري ال ��ذي حدث بع ��د  2003اىل دونال ��د ترام ��ب لدع ��م احلكوم ��ة االنتقالي ��ة
ولي� ��س معار�ض� � ًا" .وكان ��ت ق ��د ت�أ�س�س ��ت يف اجلدي ��دة برئا�س ��ة �آل �ش ��نان ،بح�س ��ب بيان ��ات
م�ؤمت ��ر علني عقد يف تركيا عام  ،2016ماتعرف ن�ش ��رها احلا�ض ��رون .لك ��ن كامل الدليمي ي�ص ��ر
بــ"الهيئ ��ة التن�س ��يقية للمعار�ض ��ة العراقي ��ة" ،عل ��ى �أن م ��ن مثل تل ��ك امل�ؤمترات "غ�ي�ر م�ؤثرة"
التي �ض ��مت  14كيان ًا من اجلماع ��ات والأحزاب و�أنها تهدف اىل "�إ�شغال الر�أي العام واحلكومة
وال�شخ�ص ��يات امل�س ��تقلة ،بح�س ��ب م ��ا ج ��اء يف العراقي ��ة" عم ��ا تخطط له الوالي ��ات املتحدة يف
بي ��ان امل�ؤمتر حينها .ور�أ�س الهيئة عبدالنا�ص ��ر االيام املقبلة.
اجلنابي ،النائب ال�سابق يف الربملان ،فيما ر�أ�س وتابع قائال �إن "هناك ت�سارعا يف زيادة وتو�سيع
جمل�س ال�ش ��ورى فيه ��ا حممود ال�س ��امرائي� ،أما القواع ��د الع�س ��كرية االمريكي ��ة يف الع ��راق،
الناط ��ق الإعالم ��ي با�س ��مها فهو العقيد ال�س ��ابق ونخ�ش ��ى من حتول العراق اىل �ساحة حرب بني
م ��ازن ال�س ��امرائي ،وه ��م مل يح�ض ��روا امل ؤ�مت ��ر الواليات املتحدة و�إيران".

تغي مالمح احلكومات
"حرب فائزين" رِّ
املحلية يف املحافظات

كتل �سيا�س ّية تعتمد
على الإقاالت
لـ"�إعادة التوازن"
 بغداد /املدى

معهد التطوير الربملاين:
ال�شروع بو�ضع �أ�س�س
ر�صينة
 بغداد /املدى

قبل �أ�سابيع �شهد جمل�س
حمافظة بغداد �أحداث ًا
دراماتيكية ،انتخب املجل�س
فا�ضل ال�شويلي ع�ضو حتالف
"�سائرون" حمافظ ًا لبغداد
خلف ًا للمحافظ ال�سابق عطوان
العطواين ع�ضو "ائتالف دولة
القانون".
بعدها� ،أجرى املجل�س نف�سه
انتخابات ثانية واختار فالح
اجلزائري حمافظ ًا لبغداد
يف �صراع جديد بني كتلتي
"الإ�صالح والإعمار" املدعومة
من مقتدى ال�صدر ،و"البناء"
املدعومة من هادي العامري،
�إال �أن رئي�س اجلمهورية
رف�ض امل�صادقة على انتخاب
�أي حمافظ وقرر توجيه
الق�ضية �إىل الق�ضاء حل�سمها.

ويف الب�ص ��رة ،اجتم ��ع �أع�ض ��اء جمل�س
املحافظ ��ة ع ��ن حتال ��ف "الإ�ص�ل�اح
والإعمار" قبل �أ�س ��بوعني تقريبا اي�ض ��ا
لإقال ��ة املحاف ��ظ �أ�س ��عد العي ��داين� ،إال
ان املجل� ��س �أخف ��ق يف ذلك بع ��د اندالع
تظاه ��رات عن ��د مبن ��ى املحافظ ��ة ،فيما
�أق ��ال جمل�س حمافظة النج ��ف املحافظ
ل�ؤي اليا�س ��ري ،ويبدو �أن حملة �إقاالت
�أخرى يف الطريق.
تكم ��ن امل�ش ��كلة يف �أن الب�ل�اد مل ت�ش ��هد
انتخابات ملجال�س املحافظات منذ العام
 ،2013ووفق� � ًا لد�س ��تور االنتخاب ��ات
يج ��ب ان جت ��رى يف الع ��ام � 2017إال
�أن ان�ش ��غال البالد باحل ��رب على تنظيم
"داع� ��ش" �أجرب احلكومة على ت�أجيلها
و�إجرائه ��ا م ��ع االنتخابات الت�ش ��ريعية
الت ��ي ج ��رت يف �أي ��ار املا�ض ��ي� ،إال ان
مفو�ض ��ية االنتخابات ف�ش ��لت �أي�ضا يف
�إجرائه ��ا م ��ع االنتخابات الت�ش ��ريعية،
ثم حددت احلكومة ال�س ��ابقة  22كانون
االول  2018موع ��دا لإجرائه ��ا� ،إال �أن
املفو�ضية ف�شلت جمددا.
قب ��ل � 10أيام ق ��ررت احلكومة برئا�س ��ة
ع ��ادل عب ��د امله ��دي ت�أجي ��ل االنتخابات
جم ��ددا ولكنها مل حتدد موع ��دا جديدا،
فيم ��ا اعلن ��ت مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات

الفتات
انتخابية اثناء
انتخابات
جمال�س
املحافظات
االخرية..
ار�شيف
�ص ��عوبة �إج ��راء االنتخاب ��ات خ�ل�ال
الع ��ام احلايل لأ�س ��باب فني ��ة وقانونية
و�أي�ض ��ا �سيا�س ��ية .ع�ض ��و جمل� ��س
مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات ح ��ازم الرديني
يق ��ول لـ(نقا� ��ش)" :مل ن�س ��تطع �إج ��راء
االنتخاب ��ات يف موعده ��ا و�أي�ض ��ا ال
ن�س ��تطيع �إجراءه ��ا يف الأ�ش ��هر ال�س ��ت
املقبلة لأ�سباب فنية و�أخرى قانونية".
ويو�ض ��ح الردين ��ي �أن "توق ��ف عم ��ل
املفو�ضية لأربعة �أ�شهر بعد االنتخابات
الت�ش ��ريعية يف �أي ��ار املا�ض ��ي ب�س ��بب
اجلدل الذي دار حول نزاهة االنتخابات
والطعون و�إعادة العد والفرز لأ�صوات
الناخبني من قبل هيئة ق�ضائية �أثر على
عمل املفو�ضية".
وي�ض ��يف ان "املفو�ض ��ية واللجن ��ة
القانوني ��ة يف الربملان تناق�ش ��ان �إجراء
تعديالت على قانون انتخابات جمال�س
املحافظ ��ات ،وه ��و بحاج ��ة �إىل بع� ��ض
الوقت".
ولكن ا�ستمرار عمل جمال�س املحافظات
احلالي ��ة دون �إج ��راء االنتخاب ��ات �أثار
ا�س ��تياء �أح ��زاب يف الربمل ��ان ،وقرروا
ا�ست�ضافة مفو�ض ��ية االنتخابات لبحث
الق�ض ��ية واتخ ��اذ ق ��رار حل�س ��م م�ص�ي�ر
جمال�س املحافظات بعدما �أ�صبحت غري

�شرعية وفق ًا للد�ستور.
النائ ��ب عن حتال ��ف "�س ��ائرون" رامي
ال�سكيني يقول �إن "احلكومة ومفو�ضية
االنتخابات مرتبكتان يف ق�ضية حتديد
موعد االنتخابات املحلية ،نحن نرف�ض
بق ��اء جمال� ��س املحافظ ��ات ،وهن ��اك
مقرتح ��ات بتمدي ��د عملها ل�س ��تة �أ�ش ��هر
فق ��ط ،او �إلغائه ��ا وان يق ��وم الربمل ��ان
بالإ�ش ��راف عل ��ى عم ��ل املجال� ��س حت ��ى
�إجراء االنتخابات".
الف�ش ��ل يف �إجراء االنتخاب ��ات ملجال�س
املحافظ ��ات دف ��ع الأح ��زاب ال�ش ��يعية
لتغيريه ��ا بالقوة ع�ب�ر حتالفات جديدة
لإقال ��ة املحافظني وا�س ��تبدالهم ب�آخرين
ينتمون اىل االحزاب الفائزة اجلديدة.
يف �آخ ��ر انتخابات �ش ��هدتها املحافظات
يف الع ��ام  2013كان ح ��زب "الدع ��وة"
و"ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون" وكالهم ��ا
بزعام ��ة ن ��وري املالكي ه ��و الأقوى يف
ال�س ��احة ال�سيا�س ��ية ،وف ��از يف املرتب ��ة
االوىل يف االنتخاب ��ات� ،إال �أن املالك ��ي
خ�سر الكثري يف االنتخابات الت�شريعية
االخ�ي�رة الت ��ي ج ��رت يف �أيار املا�ض ��ي
وح�ص ��ل فق ��ط عل ��ى ( )25مقع ��دا يف
الربمل ��ان بعدما كان ميتل ��ك ( )91مقعدا
يف العام .2014

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

و�أ�ص ��بحت جمال� ��س املحافظ ��ات ال
تعك� ��س الواق ��ع ال�سيا�س ��ي اجلديد بعد
االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية التي و�ض ��عت
حتال ��ف "�س ��ائرون" بزعام ��ة مقت ��دى
ال�ص ��در يف املرتب ��ة االوىل بينم ��ا ح ��ل
"ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون" يف املرتب ��ة
الرابع ��ة .وب�س ��بب �ص ��عوبة �إج ��راء
االنتخاب ��ات مل يبق ام ��ام الكتل الفائزة
�س ��وى اللج ��وء اىل تغيري ه ��ذا الواقع
عرب الإقاالت.
اخل�ل�اف بني �أك�ب�ر كتلت�ي�ن يف الربملان
"الإ�ص�ل�اح والإعمار" و"البناء" حول
�إكم ��ال ت�ش ��كيل احلكوم ��ة انتق ��ل �إىل
جمال�س املحافظات.
يف ي ��وم  12م ��ن ال�ش ��هر املا�ض ��ي جنح
�أع�ض ��اء جمل� ��س حمافظ ��ة بغ ��داد م ��ن
كتلتي "�سائرون" و"احلكمة" وكالهما
ع�ض ��و يف حتالف "الإ�صالح والإعمار"
يف اختي ��ار حماف ��ظ جدي ��د م ��ن التي ��ار
ال�ص ��دري وه ��و فا�ض ��ل ال�ش ��ويلي بدال
ع ��ن املحاف ��ظ عط ��وان العط ��واين ع ��ن
"ائتالف دولة القانون الذي ح�صل على
ع�ض ��وية جمل�س النواب� ،إال �أن �أع�ضاء
املجل� ��س الآخري ��ن م ��ن "ائت�ل�اف دولة
القانون" وحلفائه قرروا �إلغاء اختياره
وانتخبوا حمافظا جديدا منهم هو فالح

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

اجلزائري.
وبع ��د يوم حاولت الكتل نف�س ��ها تغيري
حماف ��ظ الب�ص ��رة �أ�س ��عد العي ��داين� ،إال
�أن متظاهري ��ن جتمع ��وا �أم ��ام املبن ��ى
و�أعقبها فو�ض ��ى وتدخل لق ��وات االمن
حالت دون اختي ��ار حمافظ جديد ،ويف
 19م ��ن ال�ش ��هر املا�ض ��ي �أق ��ال جمل� ��س
حمافظة النجف املحافظ ل�ؤي اليا�سري
من قب ��ل تيار "احلكمة" وكتلة "الوفاء"
وكالهما �أع�ض ��اء يف حتالف "الإ�صالح
والإعمار".
رف� ��ض رئي�س اجلمهورية برهم �ص ��الح
امل�صادقة على انتخاب �أي من املحافظني
لبغ ��داد ودع ��ا جمل�س املحافظ ��ة للجوء
اىل الق�ضاء حل�س ��م الق�ضية قبل �إ�صدار
املر�س ��وم اجلمه ��وري اخلا� ��ص بتعيني
املحافظ اجلديد.
وم ��ع ا�س ��تمرار �أزم ��ة �إكم ��ال احلكومة
االحتادية التي ما زالت ناق�صة من ثالث
وزارات مهم ��ة ه ��ي الداخلي ��ة والدف ��اع
والعدل ،ت�أتي �أزمة املحافظات لت�ض ��يف
تعقيدات جديدة اىل امل�ش ��هد ال�سيا�سي،
فيم ��ا ينظ ��ر العراقيون بقل ��ق اىل قرار
الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترام ��ب
باالن�س ��حاب من �س ��وريا وتداعيات ذلك
على العراق.

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

�أعلن معهد التطوير الربملاين العراقي� ،أم�س الإثنني ،ال�شروع بو�ضع
�أ�س�س "ر�صينة" للنهو�ض بالواقع الت�شريعي والرقابي .
وذك ��ر بيان ملكتب النائب االول لرئي�س الربملان ح�س ��ن الكعبي ،تلقته
(امل ��دى) �إنن ��ا "ن�س ��تبعد ان يكون معه ��د التطوير الربمل ��اين العراقي
ن�س ��خة ع ��ن معاهد �أخرى �س ��واء كانت عربي ��ة او عاملي ��ة" ،م�ؤكدا �أن
"الدرا�سات واملقرتحات التي رفعت ب�شان طريقة �أداء املعهد �ستكون
خمتلف ��ة متام ��ا وحت ��وي العديد م ��ن الآلي ��ات التي �س ��تكون منوذجا
يحتذى به عربيا ودوليا".
و�ش ��هد جمل�س النواب يف الع�ش ��رين من كانون االول املا�ضي توقيع
مذك ��رة التفاهم لإن�ش ��اء معه ��د التطوير الربملاين ب�ي�ن العراق واالمم
املتح ��دة ،حي ��ث و ّقع عن اجلانب العراقي ح�س ��ن الكعب ��ي وعن الأمم
املتحدة مدير برنامج  UNDPيف العراق ديراردو نوتو.
و�أعلن الطرفان خالل م�ؤمتر �صحفي �إن الغاية الرئي�سة من ا�ستحداث
املعه ��د ه ��و تطوير العم ��ل الت�ش ��ريعي والرقابي للربمل ��ان والنهو�ض
بواق ��ع �أداء اللج ��ان النيابي ��ة عرب تنمي ��ة قدرات وقابليات ال�س ��يدات
وال�سادة �أع�ضاء جمل�س النواب ا�ضافة اىل املوظفني .
وبح�س ��ب الكعبي ،ف�إن "م�ش ��روع �إن�ش ��اء املعهد مل يك ��ن وليد اللحظة
بل عملت عليه الدورات ال�س ��ابقة ،لكننا حر�ص ��نا يف هذه الدورة على
�إن�ضاجه بوقت قيا�سي" ،م�ؤكدا "�أنها �آليات تعتمدها دول عديدة تعمل
بالأنظمة الدميقراطية املتطورة ،وطورتها تدريجيا لتكون �أداة مهمة
ملد النواب باملهارات التي ترتقي ب�أدائهم الت�ش ��ريعي والرقابي �ضمن
مناهج واقعية ومتطورة .
و�أ�ض ��اف ،ان "هذه امل�ؤ�س�سة التطويرية �ستكون بداية االنطالق نحو
حتقي ��ق �أه ��داف ذات �أهمية بالغ ��ة بينها حتقي ��ق التنمية امل�س ��تدامة
ومتكني املر�أة ودعم ال�شباب ،وفتح �آفاق م�شرتكة جديدة للتعاون بني
جمل�س النواب والأمم املتحدة ".
و�س ��بق توقيع مذك ��رة التفاهم العديد من االن�ش ��طة والفعاليات بينها
عق ��د العديد م ��ن اللقاءات واالجتماع ��ات مع ممثلي منظم ��ات دولية،
منه ��ا منظمة التع ��اون الدويل الأملاين  Gizبرئا�س ��ة �أجنيال النكاب،
وم�س� ��ؤولة مكتب الأمم املتحدة للمر�أة يف العراق ،وممثلون �آخرون
ع ��ن مكات ��ب االمم املتح ��دة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إقام ��ة العدي ��د م ��ن الور� ��ش
والن ��دوات �آخره ��ا التي �أقيمت يف ال�س ��ليمانية يف الـ 14من ت�ش ��رين
الثاين .2018
ي�ش ��ار اىل �أن� UNDPش ��بكة تطوير عاملية تابع ��ة للأمم املتحدة،
وه ��ي منظمة تدعم التغيري وربط ال ��دول باملعرفة واخلربة واملوارد
مل�س ��اعدة الأ�ش ��خا�ص لبناء حياة �أف�ضل ،وتعمل يف  177دولة ت�ساعد
فيه ��ا على تطوير حل ��ول ملواجهة حتديات التنمي ��ة املحلية والعاملية،
كم ��ا تعم ��ل على تطوي ��ر الق ��درات املحلية الت ��ي تعتمد عل ��ى موظفي
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و�ش ��ريحة وا�س ��عة من ال�شركاء وهي
احدى وكاالت االمم املتحدة.
وقال النائب االول لرئي�س جمل�س النواب ح�س ��ن كرمي الكعبي ،خالل
توقيع االتفاقية �إن "هناك العديد من االهداف التي ن�سعى اىل حتقيقها
م ��ن خ�ل�ال عمل هذا املعهد ولغر�ض �ض ��مان جناح عمله واالف�ض ��ل �أن
يعمل با�س ��تقاللية ليكون �أداة تعاون وتن�سيق مع املجل�س يف تطوير
العمل واالرتقاء مبهارات ال�سادة النواب".
كم ��ا �س ��يقدم املعهد برامج ع ��دة منها ما يتعلق باجلوانب الت�ش ��ريعية
و�أخرى رقابية مثل طريقة اال�س ��تجواب للم�س� ��ؤولني وت�شكيل جلان
تق�ص ��ي احلقائق و�آلي ��ات عملها ،كما اقرتح ان ينبث ��ق من ذات املعهد
منتدى برملاين ،تعقد فيه ندوات لطرح �أي مو�ض ��وع مهم وا�ست�ضافة
معنيني بذات ال�ش� ��أن ،و�أي�ض ��ا �إ�ص ��دار مطبوع ب�س ��يط لتوثيق كل ما
يدور ليكون مرجع ًا تعليمي ًا م�ستقبال.
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سياسة

املالكي وكتلتان يف البناء ّ
يتحفظون على ا�ستبدال
الف ّيا�ض ..و�سائرون تنتظر نتائج الطعون

 بغداد/حممد �صباح

يتحفظ ائتالف دولة
القانون الذي يقوده
نوري املالكي ومن
خلفه كتلتا �صادقون
وال�سند الوطني على
كل املحاوالت ال�ساعية
ال�ستبدال فالح الفيا�ض
مر�شح حقيبة الداخلية
رغم املرونة التي تبديها
كتلة بدر التي يرت�أ�سها
هادي العامري.
ورغم ذلك ،ي�ستبعد حتالف البناء مترير
الفيا�ض يف ظل هذه التقاطعات ،ويعتقد
�أن مي�ض ��ي الربمل ��ان بالت�ص ��ويت عل ��ى
مر�ش ��حي الدف ��اع والع ��دل وترك ح�س ��م
مر�ش ��ح حقيبة الداخلية بعد االنتهاء من
ا�س ��تكمال الت�ص ��ويت على م ��ا تبقى من
الكابينة احلكومية.
بينم ��ا ي�ص ��ف ائت�ل�اف الن�ص ��ر ال ��ذي
يتزعمه حيدر العبادي هذه االعرتا�ضات
والتحفظ ��ات ب�أنه ��ا "حم ��اوالت خلل ��ط
الأوراق" وغاي ��ات تهدف لل�ض ��غط على
حتالف الإ�صالح للح�صول على مكا�سب
ومنا�ص ��ب حكومية معينة م�ستفيدة من
عامل الوقت.
وي�ستبعد النائب عن حتالف البناء كرمي
عليوي املحمداوي يف ت�صريح لـ(املدى)
"ط ��رح �أ�س ��ماء مر�ش ��حي ال ��وزارات
ال�ش ��اغرة يف جل�س ��ة الي ��وم الثالث ��اء
للت�ص ��ويت عليه ��ا" ،معل�ل�ا �س ��بب ذل ��ك
بعدم تو�ص ��ل حتالفي الإ�ص�ل�اح والبناء
�إىل "اتفاق ب�ش� ��أن ح�س ��م مر�ش ��ح وزارة

قادة حتالف
البناء يف
اجتماع �سابق
الداخلية".
كم ��ا �أن جمل� ��س الن ��واب مل ي ��درج فقرة
الت�ص ��ويت عل ��ى ما تبق ��ى م ��ن الكابينة
احلكومي ��ة يف ج ��دول الأعم ��ال ال ��ذي
ن�شره يف وقت مت�أخر من يوم �أم�س.
ويدور خالف كبري بني حتالفي الإ�صالح
والإعمار والبناء على �إمكانية ا�س ��تبدال
مر�ش ��ح وزارة الداخلي ��ة فال ��ح الفيا�ض
مبر�ش ��ح توافق ��ي وه ��و ما عط ��ل و�أخر
ح�س ��م الت�صويت على مر�شحي احلقائب
الأمنية داخل جمل�س النواب .
وب�س ��بب ه ��ذه اخلالفات ا�ض ��طر رئي�س

جمل� ��س الوزراء ع ��ادل عبد امله ��دي �إىل
تق ��دمي كابينت ��ه الوزاري ��ة �إىل جمل� ��س
الن ��واب على �ش ��كل دفعات حيث �ص ��وت
الربمل ��ان يف اخلام� ��س والع�ش ��رين م ��ن
�ش ��هر ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي على �أربع
ع�ش ��رة وزارة .بعده ��ا �ص ��وت عل ��ى
وزارات �أخ ��رى ليك ��ون املجم ��وع 19
وزارة م�صوت عليها من �أ�صل .22
ويرى املحمداوي انه "من غري ال�صحيح
�أن تعر� ��ض �أ�س ��ماء مر�ش ��حي الوزارات
املتبقي ��ة يف حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د املهدي
لأك�ث�ر من �أربع جل�س ��ات دون �إقرارها"،

ق ّوة �أمريك ّية تطلب ت�سليمها مق ّر ًا
ع�سكر ّي ًا قرب كركوك

داعي ًا �إىل "توحيد ال ��ر�ؤى والأفكار قبل
عر�ض الأ�س ��ماء مرة �أخرى على جمل�س
النواب".
ومن ��ذ �ش ��هر ت�ش ��رين الث ��اين املا�ض ��ي
ا�س ��تمرت حم ��اوالت رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي ورئا�س ��ة
جمل� ��س الن ��واب ال�س ��تكمال الت�ص ��ويت
على ما تبقى من كابينته احلكومية.
ويلف ��ت النائب عن جلن ��ة الأمن والدفاع
الربملانية �إىل ان "رئي�س احلكومة عادل
عبد املهدي مازال م�صرا على تقدمي فالح
الفيا�ض كمر�شح ل�شغل حقيبة الداخلية"،

�أ�ستاذة جامعات:
الع�شوائ ّيات وتقطيع
غيا معامل املدينة
املنازل رّ

الفت ًا �إىل ان "قناعة عبد املهدي تدور يف
ترك مو�ض ��وع رف�ض الفيا�ض �أو قبولها
�إىل جمل�س النواب".
ويتوق ��ع �أن "حت�س ��م الكت ��ل ال�سيا�س ��ية
وجمل� ��س الن ��واب الت�ص ��ويت عل ��ى
مر�ش ��حي الدفاع والعدل خالل جل�س ��ات
الربملان املقبلة" ،معتربا �أن
"اخلالف ��ات على ملف هاتني الوزارتني
�أق ��ل بكث�ي�ر م ��ن اخلالف ��ات القائمة على
مر�شح وزارة الداخلية".
ويتناف� ��س عل ��ى حقيب ��ة وزارة الدف ��اع
خم�س ��ة مر�ش ��حني قدم ��وا م ��ن خمتل ��ف

القوائم والكتل ال�سنية وتركوا املفا�ضلة
ب�ي�ن ه ��ذه الأ�س ��ماء �إىل رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء يف تق ��دمي م ��ن يراه ��ا كف ��وءة
و�صاحلة ل�شغل هذه املنا�صب للت�صويت
عليها يف جمل�س النواب.
ويعتقد النائب عن كتلة بدر �أن "يح�س ��م
مر�ش ��ح وزارة الداخلي ��ة بعد ا�س ��تكمال
كل الوزارات ال�ش ��اغرة يف حكومة عادل
عب ��د املهدي" ،م�س ��تبعدا يف الوقت ذاته
ح�ص ��ول �أي اتفاق بني الإ�صالح والبناء
عل ��ى ا�س ��تبدال الفيا� ��ض �إال ع ��ن طريق
رف�ضه داخل جمل�س النواب.

وت ��كاد تكون كتل ائت�ل�اف دولة القانون
و�صادقون (التابعة حلركة ع�صائب �أهل
احلق) ،وال�سند الوطني (برئا�سة �أحمد
الأ�س ��دي) م ��ن �أك�ث�ر الق ��وى واالطراف
املن�ض ��وية يف حتال ��ف البن ��اء مت�س ��ك ًا
برت�ش ��يح فال ��ح الفيا�ض ملن�ص ��ب وزارة
الداخلية ،وت�ص ��ر هذه القوى على عدم
�سحب تر�شيحه مهما كانت الأ�سباب.
ويعلق النائب عن حتالف الإ�صالح علي
عبا� ��س ال�س ��نيد يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى)
ع ��ن ه ��ذه التحفظ ��ات واالعرتا�ض ��ات
التي تبديه ��ا كتل ائتالف دول ��ة القانون
و�ص ��ادقون وال�س ��ند على عدم ا�ستبدال
الفيا� ��ض ،قائال ان "هذا التم�س ��ك يندرج
يف عملية فر�ض الإرادات واملواقف على
�سائرون واحلكمة والن�صر".
ويك�ش ��ف ال�س ��نيد �أن "وف ��دا من حتالف
البن ��اء التق ��ى خ�ل�ال ال�س ��اعات القليل ��ة
املا�ض ��ية بقي ��ادات من حتالف الإ�ص�ل�اح
والإعم ��ار تو�ص ��ل �إىل �ض ��رورة اعتماد
مب ��د�أ التواف ��ق يف ح ��ل م�س ��الة مر�ش ��ح
وزارة الداخلي ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "وف ��د
البناء طلب وقتا للتحاور مع كتله ب�ش�أن
البحث عن مر�شح �آخر حلقيبة الداخلية
من عدمه ".
وحتى حلظة كتابة هذا التقرير مل تت�ضح
او تعلن خمرجات اجتماع حتالف البناء
املكر�س للرد على ما مت التو�ص ��ل �إليه مع
حتالف الإ�صالح والإعمار.
وي ��رى النائب ع ��ن ائت�ل�اف الن�ص ��ر �أن
"الهدف من هذا التعنت والإ�ص ��رار من
قبل هذه االطراف على التم�سك برت�شيح
الفيا�ض يندرج يف ال�ضغط على حتالف
الإ�صالح للح�ص ��ول على مكا�سب معينة
كمنا�صب ومواقع حكومية".
وينوه �إىل ان "حتالف الإ�ص�ل�اح ينتظر
الب ��ت بالطع ��ن ال ��ذي قدم ��ه �إىل املحكمة
االحتادية ب�ش�أن الت�ص ��ويت على وزارة
الرتيب ��ة ومر�ش ��ح وزارة الدفاع في�ص ��ل
اجلربا" (الذي مل يح�ص ��ل على �أ�صوات
كافي ��ة) ،الفت ��ا �إىل ان "هن ��اك �إ�ش ��كالية
وا�ضحة ب�ش� ��أن احت�ساب عدد امل�صوتني
لكال املر�شحني".

الغارديان :بغداد مدينة خربة ومقبلة
على انفجار �سكاين

 ترجمة /حامد �أحمد

 بغداد /املدى
�أعلن م�س�ؤول قوات البي�شمركة يف حمور بردي
نوري حم ��ه علي� ،أن قوة �أمريكي ��ة كبرية ذهبت
�إىل مع�س ��كر ( )k1يف كركوك ،وطالبت بت�س ��ليم
املع�س ��كر �إليها .وقال حمه علي �إن "قوة �أمريكية
كب�ي�رة توجه ��ت �إىل املع�س ��كر وقال ��ت �إن ��ه يجب
�أخذ هذا املع�س ��كر نظر ًا لع ��دم وجود موقع بديل
لتمركزها".
و�أ�ضاف �أن "وجود القوات الأمريكية يف املع�سكر
�س ��ينعك�س �إيجاب ًا على العالقات بني البي�شمركة
والق ��وات العراقي ��ة ،لأن وف ��د البي�ش ��مركة عل ��ى
توا�ص ��ل م�س ��تمر مع التحالف لتطبيع الأو�ضاع
يف كركوك و�إخراج القوات املختلفة الدخيلة من
كركوك".
وتابع" :جزء من القوات الأمريكية التي توجهت
�إىل املع�س ��كر قادم ��ة من �س ��وريا والأخرى قادمة
من الأنبار".
ي�شار �إىل �أن مع�سكر كي وان يقع على بعد  15كم
من كرك ��وك ،ويتمركز فيه اجلي� ��ش العراقي منذ
 16ت�شرين االول .2017
وكان م�ص ��در �أمني يف حمافظة الأنبار قد ك�شف،
�أم� ��س الإثنني ع ��ن قيام ق ��وات �أمريكية مبداهمة
�ص ��حراء الأنب ��ار الغربي ��ة بهدف ت�أم�ي�ن مناطق
تواجدها.
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در الأمني يف ت�ص ��ريحات �صحفية
مل يت�س � ّ�ن لـ(امل ��دى) الت�أك ��د منه ��ا �إىل �أن "قوات
�أمريكي ��ة م�س ��نودة بطائ ��رات حربي ��ة داهم ��ت
مناطق �ص ��حراء ق�ضاء الرطبة غربي الأنبار ،يف

خطوة تهدف �إىل ت�أم�ي�ن جميع مناطق تواجدها
بالق ��رب من ال�ش ��ريط احل ��دودي مع �س ��وريا من
خطر ا�ستهدافها".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در �أن الق ��وات الأمريكي ��ة الت ��ي
داهمت مناطق عمق �صحراء ق�ضاء الرطبة كانت
ب�ص ��حبة ق ��وات �أمني ��ة عراقي ��ة ،م�ش�ي�را �إىل �أن
الق ��وات الأمريكي ��ة دمرت خزان ��ا للوقود وخمب�أ
للأ�سلحة والعتاد.
وكان الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،قد و�صل
ي ��وم  26كان ��ون الأول املا�ض ��ي �إىل قاعدة "عني
الأ�س ��د" الع�س ��كرية يف الع ��راق وذل ��ك يف زيارة
مفاجئ ��ة ،ما ولد ردود �أفعال �سيا�س ��ية و�ش ��عبية
غا�ض ��بة .بالتوازي مع ذلك ،عقدت عمليات قاطع
االنب ��ار يف احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،اجتماع ��ا �أمني ��ا
يف ق�ض ��اء القائم بح�ض ��ور �أمراء �ألوي ��ة القاطع
ملناق�ش ��ة الو�ض ��ع االمني ورفع جاهزي ��ة القوات
على ال�شريط احلدودي ملنع �أي ت�سلل من عنا�صر
داع�ش الإرهابي.
وق ��ال مع ��اون قائد عملي ��ات قاطع االنب ��ار �أحمد
ن�ص ��ر الله يف بيان �إن "االجتماع �ش ��هد مناق�ش ��ة
الو�ضع االمني واال�ستطالعات امليدانية بح�سب
توجي ��ه قائ ��د القاطع قا�س ��م م�ص ��لح كم ��ا حتدث
�أم ��راء االلوي ��ة عن جاهزي ��ة جماهديهم ل ��رد �أي
خطر او ت�سلل يح�صل".
وا�ض ��اف ن�ص ��ر الله ان "قوات احل�ش ��د ال�شعبي
م�س ��تمرة يف اال�س ��تطالعات امليدانية والتن�سيق
العايل مع القوات االمنية من اجلي�ش وال�ش ��رطة
يف االنبار لتن�سيق العمل و�ضمان دميومة االمن
لأهلنا يف االنبار".

مرا�سل �صحيفة الغارديان
بيرت بيومونت �أجرى
جولة تفقدية عرب �أحياء
بغداد الوا�سعة و�ضواحيها
حتى و�صل اىل م�شارف
جممع ب�سماية ال�سكني
جنوب بغداد.
جممع ب�سماية يعطي
ر�ؤية توقعية مل�ستقبل
االنفجار ال�سكاين ملدينة
بغداد التي �سيقرتب
تعدادها من  10ماليني
�شخ�ص وت�ستعد لاللتحاق
بقائمة مراتب املدن
ال�ضخمة يف العامل التي
يزيد تعدادها على 10
ماليني ن�سمة وذلك
بحلول العام . 2035
العنف الذي �س ��اد بغ ��داد عرب الـ 15
�س ��نة املا�ض ��ية قد تقل�ص كثريا بعد
الق�ض ��اء على تنظي ��م داع�ش وبد�أت
املدينة ت�ستعيد �أنفا�سها من جديد.
ورغم ح ��دوث انفج ��ارات بني حني
و�آخ ��ر وبق ��اء وجود توت ��رات ،ف�إن
�أجواء بغداد �أ�صبحت �أكرث طبيعية
الآن .متنزه حديق ��ة الزوراء ،الذي
اعتاد البغداديون ق�صده خالل �أيام
العطل ،بدا ي�ش ��هد زحامات �ش ��ديدة
من العوائ ��ل املتنزهة� ،أما �ش ��وارع
املناطق التجارية الرئي�سة يف بغداد
مث ��ل مناط ��ق اجلادري ��ة والك ��رادة
واملن�ص ��ور فه ��ي االخ ��رى ت�ش ��هد
زحامات من املتجولني واملتب�ضعني
م ��ن عوائ ��ل وفتي ��ان �ش ��باب وه ��م
يرت ��دون �أزياء املوظ ��ة احلديثة من
بناطيل جينز �ضيقة و�سرتات �أنيقة
م ��ع ق�ص ��ات �ش ��عر مرفوع ��ة للأعلى
تراه ��م وه ��م يتجول ��ون يف �أروقة
�أ�سواق بغداد واملوالت التي �شيدت
حديثا ب�ش ��كل �أنيق و�أر�ض ��يات من
حج ��ر املرمر حتوي حم � ّ
�ال جتارية

ومطاعم للأكالت ال�سريعة .
ولكن بغداد مات ��زال حتوي مناطق
خربة حتتاج لبنى حتتية وخدمات
عك� ��س ما موج ��ود م ��ن خدمات يف
جممع ب�سماية ال�سكني .
ويف �ش ��قتها الواقع ��ة يف الطاب ��ق
ال�س ��اد�س م ��ن املجم ��ع تب ��دو بيداء
حمم ��د ،متحم�س ��ة �إزاء كث�ي�ر م ��ن
مزايا بيته ��ا اجلديد الذي ا�ش�ت�رته
مقابل ق�سط زهيد بعد ان انتقلت من
مركز املدينة يف بغداد .ومع وجود
حمطة كهرباء خا�ص ��ة باملجمع ف�إن
املجمع ال ي�شهد انقطاعات بالكهرباء
كما ت�شهدها بغداد .
تق ��ول حمم ��د الت ��ي تعي� ��ش م ��ع
زوجها وطفليها يف ال�ش ��قة ملرا�س ��ل
الغاردي ��ان "هنا الكهرب ��اء واملاء ال
ينقطع ��ان� ،أما الغ ��از فهو يجهز عن
طريق االنابيب وهذا يعني �أنني مل
�أعد �أبايل مب�ش ��قة حمل قنينة الغاز
الثقيل ��ة وتبديله ��ا ،والأه ��م من كل
ذلك هو ان االطفال يعي�ش ��ون ب�أمان
حي ��ث توج ��د ح�ض ��انة يف املجم ��ع

بقربن ��ا جمانية ،لأنه ��ا تعترب مركز ًا
عام ًا ".
رغم ذل ��ك تقول حممد � ،إنها ت�ش ��عر
بقل ��ق لأن �إدارة املجمع على و�ش ��ك
�أن تنقل قريبا من ال�ش ��ركة الكورية
التي بنته اىل يد �شركة عراقية .
ب�س ��بب �أزمة ال�س ��كن التي تعي�شها
العا�ص ��مة ب ��د�أت عوائ ��ل بتقطي ��ع
بيوتها ذات امل�ساحات الوا�سعة اىل
م�س ��احات �أ�ص ��غر وغالبا م ��ا يكون
ذلك ب�شكل غري �شرعي.
�أحي ��اء �س ��كنية م ��ن ع�ش ��وائيات
انت�ش ��رت يف قاعدة ع�سكرية �سابقة
من ��ذ عه ��د �ص ��دام ح�س�ي�ن يف بغداد
وحت ��ى يف مرك ��ز الطاق ��ة النووية
القدمي يف دياىل .
يف كل �أنح ��اء مدين ��ة بغ ��داد حتيط
اجل ��دران الكونكريتي ��ة ب�أبني ��ة
و�أحي ��اء �س ��كنية تتخلله ��ا نق ��اط
تفتي�ش امنية وهو �أ�سلوب اقرتحته
القوات االمريكية للتخفيف من حدة
املواجهات الطائفية و�س ��فك الدماء،
وهذه الكت ��ل الكونكريتي ��ة ما تزال

من�ص ��وبة حل ��د الآن بحي ��ث غريت
معامل مدين ��ة بغداد التي ا�ص ��بحت
من ذكريات �أهاليها .
عب ��د الوه ��اب� ،أ�س ��تاذ جامع ��ي يف
م ��ادة التخطي ��ط امل ��دين ببغ ��داد،
يك�ش ��ف للغاردي ��ان امل�ش ��اكل الت ��ي
تعر�ض ��ت لها املدينة ،م�شريا اىل �أن
م�س ��احة بيت يف �أح ��د �أحياء بغداد
حتولت اىل ثماين وحدات �س ��كنية
ر�صفت الواحدة بجنب االخرى يف
تق�س ��يم غري �شرعي مل�س ��احة البيت
وهذه الظاهرة يف تزايد بالعا�صمة
بغداد.
و�أ�ض ��اف الوه ��اب قائ�ل�ا "ل�س ��وء
احل ��ظ ال�س ��نوات اخلم�س ��ة ع�ش ��ر
املا�ض ��ية �ألق ��ت بظالله ��ا على تغيري
امل ��دن واملجتم ��ع عل ��ى ح ��د �س ��واء
م ��ن الناحي ��ة الطائفي ��ة والعرقي ��ة
وانت�ش ��ار الف�س ��اد .الآم ��ال الكبرية
التي ر�س ��مت بعد الغزو لعام 2003
مل يتحق ��ق منه ��ا �أي �ش ��يء ب ��ل كان
العك� ��س .الن�س ��يج امل ��دين لبغ ��داد
تفت ��ت .وحتولت مدين ��ة بغداد اىل

احياء �س ��كنية �آمنة و�أحياء �س ��كنية
غ�ي�ر �آمن ��ة ،مف�ص ��ولة الواحدة عن
االخرى بجدران �إ�سمنتية ،ا�صبحت
هذه االحياء مدن داخل املدينة ".
جا�س ��م ح�س�ي�ن  66عام ��ا� ،أ�س�ي�ر
احل ��رب العراقي ��ة الإيرانية يعي�ش
يف جممع ع�ش ��وائيات يف مع�س ��كر
علي ع�شرة
الر�ش ��يد ،يقول "م�ض ��ى ّ
�أعوام و�أن ��ا �أعي�ش هنا معتمدا على
نف�س ��ي ،كنت �أعمل حار�س� � ًا مل�ص ��نع
تاب ��ع لعائلة م�س ��يحية حيث وفروا
يل مكان� � ًا �أعي� ��ش فيه �أن ��ا وعائلتي
ولكنه ��م هاجروا اىل �إ�س�ت�راليا يف
ذلك احلني وباعوا امل�ص ��نع وبعدها
انتقلت للعي�ش هنا ".
ح�س�ي�ن يتلقى راتب� � ًا تقاعدي ًا ولكنه
اليكف ��ي لأن يدف ��ع ب ��دل �إيج ��ار مع
متطلب ��ات معي�ش ��ته حي ��ث �أ�س ��عار
الإيجارات عالية فلذلك ا�ض ��طر اىل
اللجوء لهذه الع�شوائيات بحث ًا عن
�سكن ي�ؤويه بدون �إيجار.
عن� :صحيفة الغارديان
الربيطانية
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التاريخ /233 :ب2018/
العدد2018/12/31 :
خدمة وجباية

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء االعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد الر�صافة االحتادية
حمكمة البداءة املتخ�ص�صة بالدعاوى التجارية
يف الر�صافة

�إىل املدعى عليهم  /املدير املفو�ض ل�شركة ركن املباين للمقاوالت العامة �شهيد ح�سني حممد  /ا�ضافة لوظيفته

م � /إعالن

اقام املدعى (وزير الداخلية  /اضافة لوظيفته) الدعوى املرقمة /233ب 2018/والذي يطالبك بتسديد مبلغ سلف تشغيلية الواردة في مستند الصرف
املرقم  895في  2009/12/13والبالغ قدرها  80.000.000ثمانون مليون دينار عراقي عن قيمة انشاء ثالث مخافر ل ،ح ح  4/وجملهولية محل إقامتك حسب
شرح القائم بالتبليغ وانتقالك إلى جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني مبوعد املرافعة املوافق  2019/1/14الساعة التاسعة وفي
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ً ستجرى املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق القانون .

القا�ضي االول
الهام فخري �صادق

تعلن وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة عن بيع العقارات املبينة أوصافها ادناه باملزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم  21لسنة ( 2013املعدل) فعلى الراغبني بالشراء مراجعة فرع دائرة عقارات الدولة في محافظة
(كركوك) لالطالع على التفاصيل مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%20من بدل البيع املقدر
وبصك مصدق واملستمسكات الثبوتية وسيكون موعد املزايدة في الساعة العاشرة صباحا ً في اليوم األخير من
مدة النشر البالغة ( )15خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم الذي يلي نشر اإلعالن في الصحف ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة أجور خدمة  %2من بدل البيع ومبا يغطي كافة املصاريف واجور النشر وإذا صادف يوم املزايدة عطلة
رسمية او يوم جمعة فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه مباشرة وبإمكان الراغبني بالدخول للمزايدة االطالع على
املوقع االلكتروني (.)www.mof.gov.iq

املدير العام  /وكالة

�إعـــــــالن 17

إلى املتهمني الهاربني املذكورين أسمائهم في اجلدول أدناه ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤشرة إزاء
أسمائكم ومبا إن محل سكناكم مجهول اقتضى تبليغكم بواسطة هذا اإلعالن أن حتضروا أمام
احملكمة خالل مدة ثالثون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ هذا االعالن في محل اقامتكم وجتيبون عن التهمة
املوجهة ضدكم وعند عدم حضوركم سوف جتري محاكمتكم غيابيا ً وحتجز أموالكم املنقولة والغير
منقولة ويحكم بإسقاطكم من احلقوق املدنية ويطلب من املوظفني العمومني إلقاء القبض عليكم
أينما وجدمت وتسليمكم إلى أقرب سلطة وإلزام األهليني الذين يعملون مبحل إقامتكم إخبار السلطات
عنكم وفقا ً للمادة ( )69من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي رقم  17لسنة .2008
الرتبة

ا�سم املتهم الهارب

الدائرة
املن�سوب لها

املادة القانونية

العنوان املدين

الشرطي حيدر وناس حسوني لفلوف ق ق ح ح

وفق احكام املادة ( )5وبداللة
املادة 65

بغداد

جمال عبد احلميد علي
الشرطي
البيالوي

ققحح

وفق احكام املادة ( )5وبداللة
املادة 65

بغداد

الشرطي عصام مظهر حسني

ققحح

وفق احكام املادة ( )5وبداللة
املادة 65

بغداد

العميد احلقوقي
رئي�س حمكمة قوى الأمن الداخلي الأوىل/
املنطقة الثالثة

رقم القطعة
واملقاطعة

 106 /97م66
صاري كهية

 107/97م66
صاري كهية

105/97م66
صاري كهية

امل�ساحة

 717/75م2

728/95م2

793/30م

االو�صاف
دار يتكون من غرفة استقبال مع غرفة طعام
وغرفتني نوم ومطبخ مع مشتمالته الصحية
في الطابق االرضي وغرفة النوم واحدة في
الطابق العلوي بناء خارجي يتكون من صالة
مع مشتمالت صحية من الطابوق وسقف
بالكونكريت املسلح والبناء اخلارجي مبني
من البلوك ومسقف بالكونكريت يقع في
كركوك حي صاري كهية قرب بناية النشاط
املدرسي مساحة البناء (264م)2
دار يتكون من غرفة استقبال مع غرفة طعام
وهول وثالث غرف نوم ومطبخ مع مشتمالته
الصحية في الطابق االرضي وغرفة نوم
واحدة في الطابق العلوي مبني من الطابوق
ومسقف بالكونكريت املسلح يقع في
كركوك حي صاري كهية قرب بناية النشاط
املدرسي مساحة البناء (277م)2
دار يتكون من غرفة استقبال مع غرفة طعام
وهول وغرفة نوم ومطبخ مع مشتمالته
الصحية في الطابق االرضي وغرفة نوم
واحدة في الطابق العلوي مبني من الطابوق
ومسقف بالكونكريت املسلح يقع في
كركوك حي صاري كهية قرب بناية النشاط
املدرسي مساحة البناء (214م)2

القيمة املقدرة

مكان
املزايدة

406395000
اربعمائة وستة
مليون وثالثمائة
وخمسة
وتسعون ألف
دينار

فرع دائرة
عقارات الدولة
في محافظة
كركوك

414335000
اربعمائة واربعة
عشر مليون
وثالثمائة
وخسمة وثالثون
ألف دينار

فرع دائرة
عقارات الدولة
في محافظة
كركوك

435170000
اربعمائة
وخمسة وثالثون
مليون ومائة
وسبعون ألف
دينار

فرع دائرة
عقارات الدولة
في محافظة
كركوك
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رياضة

احلد الإيجابي..لل�سالح!!
رمب ��ا ي�ؤم ��ن ال�س ��لوفيني
كاتانيت� ��ش بالق ��ول امل�أث ��ور
(�صاحب الب�ضاعة الرديئة كثري
ال�ص ��ياح)  ..فه ��و ع ��ازف متام ًا
عن مواجهة رجال الإعالم  ،وال
يتكلم �إال ملام� � ًا  ،وغالبا ما مييل
�إىل التلميح بد ًال من الت�ص ��ريح
 ..وهذا �أكرث ما يزعج الإعالمي
الذي يبحث عن مادة يعمل على
اال�س ��تفادة منه ��ا � ،أو تطويعه ��ا
خدمة لغر�ضه!
و�أن ��ا �أق ��ول �إن وجه ��ة نظ ��ر �أي
مدرب تظل �ص ��حيحة و�س ��ليمة
ومنطقي ��ة ح�ي�ن يلتزم ال�ص ��مت
وه ��و على اجلرف مل يخ�ض يف

جُلة التيار بع ��د  ،على �أن تكون
للآخري ��ن وقفة مع النتائج التي
�س ��يخرج به ��ا من مع�ت�رك كبري
كالبطولة الآ�سيوية  ..فللمدرب
كاتانيت� ��ش كل احل ��ق يف تقنني
ال ��كالم �أو حتى ال�ص ��مت  ،ولنا
بعد ذلك كل احلق يف تقييمه �أو
تقوميه بعد �أن تنتهي م�شاركتنا
يف الن�س ��خة ال�س ��ابعة ع�ش ��رة
م ��ن ك�أ�س �آ�س ��يا  ..وهك ��ذا �أرى
الأمور �أكرث عد ًال لنا وله  ،ف�أنت
ال ميكن ��ك �أن حتا�س ��ب مدرب� � ًا
عل ��ى مباراة مل يلعبها �أو بطولة
مل يخ�ض ��ها  ،والكلم ��ة الف�ص ��ل
�س ��تكون عندم ��ا ي�أت ��ي موع ��د

احل�ص ��اد  ،ونعرف عندها ما �إذا
كان كاتانيت� ��ش ي�ؤث ��ر ال�ص ��مت
ملج ��رد حتا�ش ��ي الدخ ��ول يف
دوامة الإعالم ودروبه ال�ض ��يقة
� ،أم �أن ��ه ي ّدخر احلكمة والتفكري
الهادئ للمي ��دان ولي�س لكامريا
التلفزيون �أو �أعمدة ال�صحف!
�أم ��ا النظر �إىل �أح ��وال املنتخب
قبل مباراته اليوم �أمام فيتنام ،
ف ُي�س ��ال حولها حرب كثري ..رمبا
تكون هذه امل ّرة الأوىل يف تاريخ
منتخباتنا الوطنية – يف املدى
القري ��ب عل ��ى الأق ��ل – والت ��ي
ال تت�ض ��ح فيه ��ا ت�ش ��كيلة ثابت ��ة
�أو �أق ��رب �إىل ح�س ��ابات النا�س

 ،بع ��د �أن جع ��ل كاتانيت� ��ش م ��ن
املباريات ال�س ��ت التي ق ��اد فيها
املنتخ ��ب من ��ذ ودي ��ة الكوي ��ت ،
جم ��ا ّال وا�س ��ع ّا للتجري ��ب  ،ومل
ي�س ��تقر ر�أي ��ه على الأ�سا�س ��يني
والب ��دالء ب�ش ��كل مطل ��ق  ،وهو
م ��ا ميكن و�ص ��فه بال�س�ل�اح ذي
احل ّدي ��ن  ..احل ��د ال�س ��لبي ه ��و
�أن كاتانيت� ��ش جعلن ��ا يف حرية
م ��ن �أمرنا  ..من �س ��يلعب  ،ومن
�س ��يجل�س على دكة البدالء  ،بعد
�أن كان ��ت حريتن ��ا �أو�س ��ع ل ��دى
ت�س ��مية القائم ��ة الأولي ��ة الت ��ي
�أر�سلت �إىل االحتاد الآ�سيوي!
�أم ��ا (احلـ� � ّد) الإيجاب ��ي ال ��ذي

ميكن التما�س ��ه هنا  ،فيتمثل يف
جذوة التناف�س ال�ش ��ديد والتي
�أوجده ��ا امل ��درب ب�ي�ن الالعبني
 ،ف�ص ��ار ل ��دى �أي الع ��ب اليقني
�أو م ��ا ي�ش ��به اليق�ي�ن م ��ن �أن ��ه
�س ��يلعب �إذا كان م�ؤه�ل ً�ا فع ًال ال
م�ؤه ًال باال�س ��م �أو بط ��ول الباع
والتجربة فقط!
ه ��ذه نقط ��ة �س ��جلها كاتانيت�ش
خ�ل�ال الأ�س ��ابيع االخ�ي�رة .وال
ن ��دري م ��ا �إذا كان �س ��جلها على
نف�س ��ه �أو لنف�سه  ،فالعربة دوم ًا
مبا �س ��تفرزه مب ��اراة فيتنام ثم
اليم ��ن و�إي ��ران وم ��ا يليه ��ا من
مباريات �إن �ش ��اء الل ��ه ..ويقين ًا

�إن امل ��درب ُير�س ��ي هن ��ا قاع ��دة
جديدة هل �سيتقنها لدى التنفيذ
�أم �أنه �س ُي�ض� � ّيع مالمح املنتخب
متام� � ًا بغي ��اب اال�س ��تقرار الذي
نفرت�ض ��ه م ��ن حي ��ث املب ��د�أ قبل
م�شاركة كهذه!
عن ��د خ ��ط ال�ش ��روع الي ��وم،
�س ��تكون لأ�س ��ود الرافدين كلمة
واجب ��ة �أم ��ام فري ��ق لعبن ��ا معه
خ�ل�ال الت�ص ��فيات الآ�س ��يوية
وتعادلن ��ا مع ��ه وفزن ��ا علي ��ه
بهدف وحيد ..وال جند هنا تلك
امل�سافة التقليدية الوا�سعة التي
تف�ص ��ل ب�ي�ن و�ض ��ع املنتخب�ي�ن
بعد �أن تغ�ّي�رّ ت كثري من حقائق

وح�س ��ابات الكرة الآ�سيوية ،ما
يعن ��ي �أن امللعب وحده �س ��يقرر
�إن كنا �سننطلق بقوة يف رحاب
البطول ��ة لنحق ��ق ف ��وز ًا رمب ��ا
�س ��يرتك �أثره الالحق احلا�س ��م
عل ��ى انتقالن ��ا �إىل ال ��دور ثم ��ن
النهائي للبطولة!
امتنى �أن تظهر ثمار كاتانيت�ش
الي ��وم  ،و�أن يك ��ون يف يدن ��ا
(احلـد) الإيجابي لل�س�ل�اح الذي
حتدثن ��ا عنه  ..فالفوز �س ��يبعث
بر�س ��الة التطم�ي�ن �إىل كل حمب
للمنتخب  ،و�سري�سل �إ�شارة لن
تخطئها الع�ي�ن �إىل غرمائنا يف
القارة ال�صفراء!!

هذه نقطة �سجلها
كاتانيت�ش خالل الأ�سابيع
االخيرة .وال ندري ما �إذا
كان �سجلها على نف�سه �أو
ً
دوما بما
لنف�سه  ،فالعبرة
�ستفرزه مباراة فيتنام
ثم اليمن و�إيران وما يليها
من مباريات �إن �شاء اهلل..
ً
ويقينا �إن المدرب يُر�سي
هنا قاعدة جديدة هل
�سيتقنها لدى التنفيذ
�أم �أنه �سيُ�ض ّيع مالمح
ً
تماما بغياب
المنتخب
اال�ستقرار الذي نفتر�ضه
من حيث المبد�أ قبل
م�شاركة كهذه!

يق�ص��ون �ش��ريط الواقعي��ة بمواجه��ة الكتيب��ة الفيتنامي��ة
الأ�س��ود ّ

 حم���م���د خ����ل����ف :م��ع�����س��ك��ر ال�����دوح�����ة ت��������و�أم �أف�����ك�����ار ك���ات���ان���ي���ت�������ش م����ع ت���ول���ي���ف���ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا
 ح�����ص��ن��ي خ�������ارج احل�������س���اب م������ؤق�����ت����� ًا ..و�إع������ت������ذار �إري����ك���������س����ون �أ����س���ق���ط ال�����ودي�����ة ال��ث��ال��ث��ة
 ن������ط������ ّب������ق ������س�����ي�����ا������س�����ة �إع���ل���ام�������ي�������ة حت�������� ّ�����ص������ن الع�����ب�����ي�����ن�����ا م��������ن ال�����������ش�����و������ش�����رة!
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
يق�ص منتخبنا الوطني لكرة القدم �شريط افتتاح
ّ
مباريات املجموع ��ة الرابعة من مناف�س ��ات ك�أ�س
�آ�سيا ال�سابعة ع�ش ��رة بلقاء منتخب فيتنام اليوم
الثالثاء عند ال�س ��اعة الرابعة والن�ص ��ف بتوقيت
بغداد عل ��ى ملعب مدينة زايد الريا�ض ��ية يف ابو
ظب ��ي بحث ًا ع ��ن �أول ث�ل�اث نقاط متهّد ملوا�ص ��لة
م�شواره يف البطولة القارية بثقة كبرية.
لق ��اء الي ��وم ال ��ذي �س ��يقوده احلك ��م القط ��ري
عبدالرحمن اجلا�س ��م يعد مف�ص ��لي ًا يف طموحات
�أ�س ��ود الرافدين ويق ّربهم من حجز بطاقة العبور
اىل الدور  16ب�ش ��كل كب�ي�ر برغم وجود منتخبي
اليم ��ن و�إي ��ران القادمني ب�آمال عري�ض ��ة �أي�ض� � ًا،
فالتح ّدي ��ات تفر� ��ض عل ��ى امل ��درب ال�س ��لوفيني
�سرتي�ش ��كو كاتانيت� ��ش ب�س ��ط �أ�س ��لوب هجومي
غ�ي�ر متح ّف ��ظ مي ّكنه م ��ن حتقيق الف ��وز وتعزيز
العامل النف�س ��ي لالعبني ك�س�ل�اح فعّال ال�ستمرار
ح�ضورهم امل�ش ّرف.
لكن ماذا عن حت�ض�ي�رات املنتخب جلولة فيتنام،
وهل ا�ستفاد من مع�سكري دبي والدوحة ،وكيف
هي جاهزية علي ح�ص ��ني الذي تع ّر�ض اىل كدمة
يف ظه ��ره �أثن ��اء مباراة فل�س ��طني ،وم ��ا التدابري
االحرتازي ��ة الت ��ي �إتخذتها بعث ��ة املنتخب حلظر
احتكاك الإعالمي�ي�ن بالالعبني درء ًا لأية مناكفات
ت�ؤثر على ا�س ��تقرارهم؟ للبحث عن �أجوبة �شافية
�أجرت (املدى) ات�صا ًال باملدير الإعالمي للمنتخب
الوطن ��ي حمم ��د خل ��ف حي ��ث ا�س ��تهل حديث ��ه
بالقول:
 ت�س ��ود الطم�أنين ��ة �أع�ض ��اء بعث ��ة املنتخ ��بالوطن ��ي يف ابوظب ��ي بع ��د �إنتهاء التح�ض�ي�رات
الفنية الالزمة يف مع�س ��كر دولة قطر الناجح بكل
املقايي� ��س ملدة  17يوم ًا ّ
تو�ض ��حت للمدرب معامل
املنتخ ��ب كاملة،؟ وطبّق �أ�س ��لوبه وطريقته املراد
تنفيذهم ��ا ،ون�س ��جل �ش ��كرنا وتقديرن ��ا لالحتاد
ي�س ��ر �أمورنا ووفر كل
القط ��ري لكرة القدم الذي ّ
م�س ��تلزمات مع�س ��كرنا من فندق وملعب وتغذية
ووحدات تدريبية منتظمة يف �أجواء رائعة.
و�أ�ض ��اف� ،ش ��ارك  28العب ًا يف مع�س ��كر الدوحة،
ولأول مرة ن�ش ��اهد التناف� ��س بني العبي املنتخب
يف �أعل ��ى درجات ��ه ،وحتى �آخر يوم من املع�س ��كر
مل يك ��ن �أح ��د ًا يع ��رف الت�ش ��كيلة الت ��ي �س�ت�رافق
كاتانيت� ��ش اىل �أبوظبي ،وهذه �أول م ّرة حت�ص ��ل
يف م�سرية املنتخبات الوطنية ،ناهيك عن م�س�ألة
التق ��ارب يف قوة امل�س ��توى وع ��دم وجود فوارق
كب�ي�رة بني الالعبني بف�ض ��ل �إدراك امل ��درب لعمله
وتناغمه معهم.

و�أو�ض ��ح خل ��ف� ،إن املبارات�ي�ن اللت�ي�ن لعبهم ��ا
الأ�س ��ود مع ال�صني وفل�س ��طني يف الدوحة كانتا
جيّدتني على م�ستوى النتيجة
والأداء ،واجلمي ��ل يف
الأم ��ر �إن ��ه برغ ��م
التبديالت املهمة
الت ��ي �أجراها
كا تا نيت� ��ش
لبي ��ا ن
ا ن�س ��جا م
الالعبني يف
بع�ض املراكز
ظه ��ر الأداء
متوازن� � ًا ومل
يت�أثر بالتبديالت.
قناعة كاتانيت�ش
وع ��ن قناع ��ة امل ��درب �إن كان ��ت هي من ح�س ��مت
ا�س ��ماء الالعبني � 23أم مب�ش ��ورة االحتاد� ،أكد "
�أنهم الأف�ض ��ل ح�س ��ب قناعته ،ورمبا نختلف معه
�أو ن�ش ��اطره القناعة فهذا �أم ��ر �آخر ،والرجل منذ
و�ص ��ولنا ابوظب ��ي خا�ض املنتخب خ�ل�ال الأيام
الثالثة �س ��ت وحدات تدريبية �إ�ض ��افة اىل وحدة
تدريبية خفيفة �ص ��باح �أم� ��س الأثنني على ملعب
مدينة زايد الريا�ض ��ية ا�س ��تعداد ًا ملب ��اراة فيتنام
الي ��وم الثالث ��اء وق� �دّم حما�ض ��رات فني ��ة وافي ��ة
قب ��ل وبعد الغداء ملدة �س ��اعة ي�ش ��رح طريقته مع
الفيدي ��و ع ��ن �أب ��رز نقاط الق ��وة وال�ض ��عف لدى
منتخب فيتنام.
�إ�صابة ح�صني
و�أ�شار املدير الإعالمي للمنتخب اىل �أن " العبينا
الآن على �أ ّ
مت اجلاهزية ملواجهة فيتنام وال توجد
�إ�ص ��ابات بليغة مب ��ن فيهم الالعب علي ح�ص ��ني
الذي تع ّر�ض �أمام فل�س ��طني اىل ا�صابة (كدمة يف
الظه ��ر) وبينم ��ا كان املدرب يف ّك ��ر يف �إعادته اىل
بغداد وا�س ��تبداله بالع ��ب �آخ ��رّ ،
مت االتفاق على
�إج ��راء فح�ص رن�ي�ن لظهره فب�ّي نّ�ن التقرير الطبي
�أن الكدم ��ة كان ��ت قوي ��ة ،لكنها ال ت�ش� � ّكل خطورة
علي ��ه� ،إمن ��ا يحت ��اج اىل الراحة �أيام ع ��دة بهدف
اال�ست�ش ��فاء ،فقرر املدرب االحتف ��اظ به ،ويتم ّرن
مبف ��رده وم ��ن املرجّ ��ح �إن ��ه خ ��رج من ح�س ��ابات
امل ��درب �أم ��ام فيتن ��ام ورمب ��ا حت ��ى اليم ��ن حتى
يكت�س ��ب ال�شفاء التام �أمام �إيران كونه العب ًا مهم ًا
".
طعنة املحللني

وبخ�صو�ص ما ذكره املدرب كاتانيت�ش للإعالمي
�أحمد الطي ��ب يف برنامج " The Manager
" م ��ن قن ��اة الكا� ��س القطري ��ة عن ع ��دم معرفته
بجميع الالعب�ي�ن ورغبته التي مل تتحقق ب�إجراء
مباراة ودية �أمام اجلمه ��ور العراقي ،قال خلف:
�أو ًال تاريخ �إج ��راء املقابلة مع الطيب قبل ذهابنا
اىل الإم ��ارات وخو�ض لقاء بوليفيا  20ت�ش ��رين
الث ��اين  2018وكان ��ت تل ��ك الف�ت�رة �ص ��عبة على
كاتانيت�ش باعتباره مل ير ّكز على جميع الالعبني،
لكن بعدها �أم�ضى �أكرث من �شهرين معهم ب�ضمنها
ّ
وتو�ضحت له ال�صورة
مع�س ��كري دبي والدوحة
كاملة وا�س ��تغرب �أن ي�س ��تغل املح ّللون ت�صريحه
القدمي هذا ليطعنوا يف امكانياته".
لغط "الودية الثالثة"
وا�سرت�س ��ل� ":أما حاجته ملب ��اراة ثالثة فقد حدث
لغ ��ط كب�ي�ر حوله ��ا ب�ص ��ورة �س ��لبية وال �ص ��حّ ة
لع ��دم وج ��ود امكاني ��ة مادية لدى االحت ��اد حالت
دون التن�س ��يق ملب ��اراة ثالث ��ة ،فمع�س ��كر الدوحة
حُ ّد َد ب�س ��بعة ع�ش ��ر يوم ًا تخللته مباراتني يومي
 24و 28م ��ع ال�ص�ي�ن وفل�س ��طني ،وتزامن وجود
خم�سة ع�ش ��ر منتخب ًا يف مع�س ��كر تدريبي �ضمن

ّ
�صفارة قطرية تقود لقاء موقعة زايد
 بغداد  /املدى
�س� �مّت جلن ��ة احل ��كام يف االحت ��اد الآ�س ��يوي
لكرة القدم طاقم ًا حتكيمي ًا دولي ًا قطري ًا لإدارة
مب ��اراة منتخبنا الوطني ونظ�ي�ره الفيتنامي
الت ��ي �س ��تقام يف ال�س ��اعة الرابع ��ة والن�ص ��ف
ع�ص ��ر اليوم الثالث ��اء على ملع ��ب مدينة زايد
الريا�ضية بالعا�ص ��مة الإماراتية �أبو ظبي يف
اخت ��ام مناف�س ��ات اجلول ��ة الأوىل م ��ن الدور
الأول حل�س ��اب املجموع ��ة الرابع ��ة يف بطولة
ك�أ� ��س �آ�س ��يا لكرة الق ��دم  2019الت ��ي �أنطلقت
يوم ال�س ��بت املا�ضي وت�س ��تمر مبارياتها حتى
الأول م ��ن �ش ��هر �ش ��باط املقب ��ل مب�ش ��اركة 24
منتخب ًا.
ويت�أل ��ف الطاق ��م التحكيم ��ي ال ��دويل القطري
الذي �سيقود لقاء منتخبنا الوطني مع املنتخب

الفيتنامي كال من عبد الرحمن اجلا�س ��م حكم ًا و�س ��يدير احلك ��م الإي ��راين علي ر�ض ��ا مباراة
للو�سط يعاونه طالب املري حكم ًا م�ساعد ًا �أو ًال الياب ��ان وتركمان�س ��تان الت ��ي �سيحت�ض ��نها
و�س ��عود �أحمد حكم ًا م�س ��اعد ًا ثاني� � ًا وخمي�س ملع ��ب ال نهي ��ان بن ��ادي الوح ��دة الريا�ض ��ي
املري حكم� � ًا �إ�ض ��افي ًا �أوال وخمي�س الكواري يف العا�ص ��مة �أبوظب ��ي يف ال�س ��اعة الثاني ��ة
حكم� � ًا �إ�ض ��افي ًا ثاني� � ًا فيم ��ا �س ��يكون العماين ظه ��ر يوم غ ��د االربع ��اء يف افتتاح مناف�س ��ات
�أب ��و بكر العم ��ري حكم ًا رابع ًا و�ش ��ارك احلكم املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة ،فيم ��ا �س ��يقود احلك ��م
الدويل مهند قا�س ��م كحكم �أ�ضايف �أو ًال للطاقم الك ��وري اجلنوب ��ي يل لق ��اء منتخب ��ي ُعم ��ان
التحكيم ��ي البحرين ��ي بقيادة ن ��واف عبدالله و�أوزبك�س ��تان الذي �سيجري على ملعب نادي
�ش ��كر الل ��ه الذي ق ��اد مب ��اراة منتخب ��ي كوريا ال�ش ��ارقة الريا�ض ��ي �ض ��من املجموع ��ة ذاته ��ا
اجلنوبي ��ة والفلبني �ض ��من مناف�س ��ات اجلولة يف ال�س ��اعة الرابع ��ة والن�ص ��ف ع�ص ��ر اليوم
الأوىل م ��ن ال ��دور الأول للمجموع ��ة الثالث ��ة ذاته و�س ��يتوىل احلكم ال�ص ��يني مانينغ قيادة
وكذل ��ك احلال م ��ع احلكم الدويل علي �ص ��باح مب ��اراة منتخب قطر مع نظ�ي�ره اللبناين على
الذي كان حكم ًا �إ�ضافي ًا �أو ًال للطاقم التحكيمي ملع ��ب هزاع ب ��ن زايد بنادي العني الريا�ض ��ي
الدويل الإماراتي برئا�سة حممد عبد الله الذي يف ال�س ��اعة ال�س ��ابعة م�س ��ا ًء بختام مناف�سات
�أدار مباراة ال�ص�ي�ن وقريغيز�ستان للمجموعة اجلول ��ة الأوىل م ��ن ال ��دور الأول للمجموع ��ة
ذاتها.
اخلام�سة.

املنطق ��ة ،وكان مو�ضوع �إقامة مب ��اراة ثالثة يوم
 2كان ��ون الثاين احلايل يف الإمارات �صعب جد ًا
لأننا مرتبطني بحجوزات ال�سفر من الدوحة اىل
م�س ��قط ومنها اىل �أبوظبي يوم  4ال�ش ��هر نف�س ��ه
التي تبلغ تكاليفها �أكرث من � 60ألف دوالر (ذهاب
وع ��ودة) ،و�إذا ما �أردنا الو�ص ��ول قبل يومني من
ذلك علينا تك ّفل نفقات وفدنا ووفد املنتخب الذي
نالعب ��ه ودي� � ًا وت�أم�ي�ن ملع ��ب للمب ��اراة وكل ذلك
تتج ��اوز قيمت ��ه املادية � 150ألف دوالر وح�س ��ب
لوائ ��ح البطولة ف� ��إن اجلانب الإمارات ��ي يتحمّل
�ضيافة املنتخبات امل�شاركة بدء ًا من يوم  4ال�شهر
احلايل ولي�س قبله".
وب�ّي�نّ " �أن عالق ��ة كاتانيت� ��ش مب ��درب املنتخب
الفلبين ��ي ال�س ��ويدي زف�ي�ن غ ��وران �إريك�س ��ون
جي ��دة باعتب ��اره مدرب ��ه يف نادي �س ��امبدوريا
االيطايل للف�ت�رة ( )1994–1992وات�ص ��ل به
لرتتيب لقاء بني املنتخبني يوم  2ال�شهر احلايل
ف�أعت ��ذر الأخري ل�ض ��يق الوقت ب�س ��بب ارتباطه
مبب ��اراة ودية م ��ع فيتنام خ�س ��رها ( )4-2يوم
 31كانون الأول املا�ض ��ي ،ولتحديد موعد �سفر
بعثته اىل الإمارات يوم  3منه".
و�أ�ش ��اد خلف بدور �س ��ردار حممد مدرب اللياقة

كون ��ه م�ؤث ��ر وامل ��درب كاتانيت� ��ش مينح ��ه ربع
�س ��اعة قبل ب ��دء التمرين ليهي ��ئ الالعبني بدني ًا
ح�س ��ب التمارين الت ��ي يعدّها لهم م ��ع الكرة �أو
بدونه ��ا ،وكذل ��ك امل ��درب امل�س ��اعد �أحم ��د خلف
يواكب كل �ص ��غرية وكبرية ي�ش�ي�ر �إليها املدرب
الأول ويتفاع ��ل مع ��ه وم ��ع الالعب�ي�ن ب�إيجابية
مل�صلحة املنتخب.
�سعادة ال�سفري
ولف ��ت خل ��ف �إىل �أن " �س ��فري الع ��راق يف دولة
الإم ��ارات الدكت ��ور رعد الآلو�س ��ي ب ��ذل جهود ًا
كب�ي�رة م ��ع �أركان �س ��فارته يف ي ��وم و�ص ��ول
بعثتن ��ا بال�س ��اعة الثالث ��ة فج ��ر ًا اىل اب ��و ظبي
ور ّتب ال�س ��تقبالنا يف �ص ��الة الت�شريفات ،VIB
وزار الالعب�ي�ن يف الوح ��دة التدريبي ��ة وتناول
ال�ش ��اي م ��ع �أع�ض ��اء البعث ��ة ،و�أكد ال�س ��فري �أنه
يع�ش ��ق روحية الألفة بني �أبناء العراق وق�ض ��ى
وقت� � ًا �أع ��رب يف نهايته ع ��ن ال�س ��عادة الكبرية،
متمني ًا للأ�سود الفوز اليوم ويف مباراتي اليمن
و�إي ��ران لغر�ض التوا�ص ��ل اىل الأدوار املتقدمة
بعدها".

�سيا�سة �إعالمية
وك�ش ��ف " من ��ذ تواجدنا يف الدوحة وا�س ��تمرار
عملنا هنا يف ابوظبي طبقتُ �سيا�ستي الإعالمية
من�س ��ق ًا م ��ع �إدارة البعث ��ة برئا�س ��ة
بحذافريه ��ا ّ
علي جبار وع�ض ��وية كامل زغري وفالح مو�س ��ى
وح�ض ��ور رئي� ��س االحت ��اد عبداخلالق م�س ��عود
حي ��ث �أبلغته ��م �إنن ��ي اح�ت�رم كل التوجيه ��ات
ال�ص ��ادرة من البعثة ،لكن فيم ��ا يخ�ص الواجب
الإعالمي �أنا م�س�ؤول عنه وال �أ�سمح لأي �إعالمي
يتفق على �إجراء مقابالت معكم �أو الالعبني دون
علمي ،ومنع ��تُ على �أثر ذلك وج ��ود �أي �إعالمي
عرب ��ي �أو �أجنب ��ي يف مق� � ّر الفن ��دق ،ومت �إب�ل�اغ
جمي ��ع الإعالمي�ي�ن الذين رام ��وا تغطي ��ة �أخبار
البعثة بال�س ��ماح لهم ح�س ��ب التعليمات ال�سارية
�إجراء لقاءات ملدة ربع �ساعة يف ختام التمرين،
وم ��ن املمك ��ن �أن ن�س ��اعدهم باختي ��ار الع ��ب �أو
العبني للحديث معهم".
وعن عالق ��ة املدرب كاتانيت�ش مع الالعبني �أثناء
�إقام ��ة املنتخ ��ب ق ��ال  " :من ��ح امل ��درب احلري ��ة
جلمي ��ع الالعب�ي�ن وف ��ق �ض ��وابط معين ��ة ،مث ًال
نزوله ��م اىل قاع ��ة االجتم ��اع �أو املطع ��م دون
حم ��ل �أجه ��زة املوباي ��ل ،ب ��ل تبق ��ى يف غرفه ��م،
و�أثن ��اء ف�ت�رة اال�س�ت�راحة م ��ن حق الالع ��ب �أن
يتح ��دث مع �أ�س ��رته و�أ�ص ��دقائه ،وبالن�س ��بة يل
�أبلغته ��م منذ حلظة الو�ص ��ول اىل الدوحة مبنع
االت�ص ��ال ب�أي برنامج �أو �ص ��حيفة للإدالء بر�أي
م ��ا ،و�أعلم ��تُ كاتانيت�ش باملو�ض ��وع ،فقال �أتفق
معك وي�ش ��مل املالك التدريبي �أي�ض� � ًا ،لكي يكون
التن�سيق مركزي ًا بهذا ال�ش�أن ،ويتم تقدير الوقت
املنا�سب للت�ص ��ريح ،وباملنا�سبة فهذا الأمر لي�س
�ض ��د الزمالء ،بل لإبعاد الالعب عن �أي �ض ��غوط
ومنع ًا لل�شو�شرة ،ويتف ّرغ ملبارياته فقط ،وميكن
له ��م بع ��د �إنتهاء املب ��اراة التحدّث وفق م�ص ��لحة
املنتخب".
الأ�سود رقم �صعب
واختتم حممد خلف حديثه عن الأ�ص ��داء الطيبة
التي تركته ��ا نتائج منتخبات الأردن وفل�س ��طني
والهند داخ ��ل نفو�س �أع�ض ��اء البعث ��ة العراقية،
م�ؤكد ًا� :إن املفاج�آت واردة وال �أحد ي�س ��تطيع �أن
يجزم بت�س ��مية بطل ن�س ��خة الإم ��ارات ،فالعطاء
يلع ��ب دوره يف �إنهاء النتيجة ل�ص ��الح من يبذل
اجله ��د الأك�ب�ر ،ودر� ��س منتخ ��ب الهن ��د جمهول
الهوية الفنية للعبة خري دليل ،ويكفينا القول �أن
كل مباراة بطولة بح ��د ذاتها والفوز على فيتنام
هو مفتاح احل�ص ��ول على الرقم ال�صعب للأ�سود
بني املنتخبات املتناف�سة .

ال�سعودية ي�أمل بعبور البوابة الكورية
 بغداد  /حيدر مدلول
يحت�ض ��ن ملع ��ب مكتوم بن را�ش ��د يف
نادي ال�شباب الريا�ضي يف مدينة دبي
مواجهة قوية جتمع املنتخب ال�سعودي
لكرة القدم مع نظريه الكوري ال�شمايل
يف ال�س ��اعة ال�س ��ابعة م�س ��اء الي ��وم
الثالث ��اء يف افتتاح مناف�س ��ات اجلولة
الأوىل م ��ن ال ��دور الأول للمجموع ��ة
اخلام�س ��ة الت ��ي ت�ض ��م اىل جانبهم ��ا
منتخبي قطر ولبن ��ان يف بطولة ك�أ�س
�آ�س ��يا لكرة القدم  2019التي ت�ض ��يفها
دولة االمارات العربية املتحدة .
وي�أمل املنتخب ال�س ��عودي لكرة القدم
ال ��ذي يق ��وده الأرجنتين ��ي �أنطوني ��و
بيت ��زي يف عب ��ور البواب ��ة الكوري ��ة

ال�ش ��مالية التي �س ��تكون العقبة االوىل
ل ��ه يف ه ��ذه البطول ��ة اال�س ��يوية م ��ن
�أجل �أعطائه حافز ًا كبري ًا يف موا�ص ��لة
امل�ش ��وار يف دور املجموع ��ات ال ��ذي
�س ��تنتظره مهمت�ي�ن �ص ��عبتني م ��ع
منتخب ��ي لبن ��ان وقط ��ر يوم ��ي الثاين
ع�ش ��ر وال�س ��ابع ع�شر من �ش ��هر كانون
الث ��اين اجل ��اري اللت ��ان �س ��تحددان
موقفه يف �إمكانية الت�أهل اىل دور ثمن
النهائي الأق�صائي .
وتطارد الن�سور اخل�ضر عقد االنطالق
نح ��و اللق ��ب �أم ��ام املنتخ ��ب الك ��وري
ال�ش ��مايل فمن ��ذ ظه ��وره الأول يف
بط ��والت ك�أ� ��س �آ�س ��يا وحت ��ى الآن مل
ينج ��ح يف حتقي ��ق االنت�ص ��ار خ�ل�ال
�ض ��ربة البداي ��ة �س ��وى ث�ل�اث م� � ّرات

الأوىل �أم ��ام منتخ ��ب تايالند بنتيجة
( )0-6ع ��ام  1996يف الإم ��ارات
والثاني ��ة والثالث ��ة عل ��ى املنتخ ��ب
ال�س ��وري بنتيج ��ة ( )0-2ع ��ام 1988
يف قط ��ر وبنتيج ��ة ( )0-1عام 1984
يف �س ��نغافورة وتلق ��ى  3هزائ ��م �أمام
ال�ص�ي�ن (�ص ��فر ) -1ع ��ام  2015يف
�أ�س�ت�راليا و�أم ��ام �س ��وريا ع ��ام 2011
يف قط ��ر ( )2-1و�أم ��ام الياب ��ان ع ��ام
 2000يف لبن ��ان ( )4-1فيم ��ا �س ��قط
املنتخ ��ب ال�س ��عودي يف ف ��خ التع ��ادل
ث�ل�اث مرات خ�ل�ال مباراته الأوىل يف
تل ��ك البطول ��ة القارية �أم ��ام منتخبات
ال�ص�ي�ن ع ��ام  )1-1( 1992يف اليابان
وكوري ��ا اجلنوبية ع ��ام )1-1( 2007
وتركمان�س ��تان ع ��ام  )2-2( 2004يف

ال�صني .
وتلق ��ى املدرب بيت ��زي �ص ��دمة كبرية
عندم ��ا تلق ��ى خرب ًا م ��ن امل�ل�اك الطبي
للمنتخ ��ب ال�س ��عودي بع ��دم تع ��ايف
�ص ��انع االلع ��اب �س ��لمان الف ��رج م ��ن
الإ�ص ��ابة الت ��ي تعر� ��ض لها م ��ع فريق
الهالل ال�سعودي م�ؤخر ًا وقام بتوجيه
الدع ��وة اىل الالع ��ب ن ��وح املو�س ��ى
ليكون بدي ًال للفرج يف القائمة النهائية
املكونة من  23العب ًا التي مت اعتمادها
م ��ن قب ��ل اللجنة املنظم ��ة للبطولة اىل
جانب �أن ال�ش ��كوك حت ��وم حول قدرة
عب ��د الل ��ه اخليربي عل ��ى �أن يكون يف
اجلاهزي ��ة التام ��ة بعد �إ�ص ��ابته خالل
الوح ��دات التدريبية الت ��ي �أجراها يف
العا�صمة �أبو ظبي .
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ُيع ��د التعليم عام�ل� ًا مهما لإع ��داد �أجيال
امل�ستقبل ،وركن �أ�سا�س للتنمية الب�شرية
امل�س ��تدامة ،ال ميكن الإ�س ��تغناء عنه يف
ظل الإنفتاح العاملي والتقدم التقني يف
جماالت احلياة كافة ،فهو �صمام الأمان
ل�ضم ��ان تط ��ور املجتمع ��ات الإن�سانية،
و�أي ا�ستثم ��ار فيه يخدم تطور املجتمع
وت�أهيل ��ه خلو� ��ض حتدي ��ات امل�ستقبل.
وق ��د �أول ��ت الدول ��ة العراقي ��ة �إهتمامها
بالنظام التعليمي من ��ذ ت�أ�سي�سها ،حيث
�أ�س�س ��ت امل�ؤ�س�س ��ات الإداري ��ة وقطعت
�أ�شواط� � ًا هام ��ة يف �إر�س ��اء دعائ ��م بناء
العملية التعليمية.
ول ��كل نظ ��ام تعليم ��ي� ،س ��واء كان عام ًا
�أو خا�ص� � ًا ،ل ��ه مميزات ��ه وعيبوب ��ه،
فامل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة احلكومي ��ة
املجاني ��ة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �إعتماده ��ا
عل ��ى �أ�سلوب احلف ��ظ والتلقني وغريها
م ��ن الأ�سالي ��ب القدمي ��ة� ،إال �أنه ��ا تبقى
ه ��ي الأف�ض ��ل ملا حتوي ��ه م ��ن امتيازات
تلب ��ي �شريح ��ة كب�ي�رة م ��ن �أ�صح ��اب
الدخ ��ل املحدود .وبع ��د �أن �شهد التعليم
احلكومي تراجع� � ًا كبري ًا يف م�ستوياته
يف الكث�ي�ر م ��ن بل ��دان الع ��امل ،ومنه ��ا
الع ��راق ب�سب ��ب الإخف ��اق املتوا�صل يف
كل املراح ��ل التعليمي ��ة ح�س ��ب تقاري ��ر

وم�ؤ�ش ��رات اجل ��ودة الت ��ي ت�صدره ��ا
بع� ��ض اجله ��ات الدولي ��ة ،وب�سب ��ب
�س ��وء �سيا�س ��ة وتوجه ��ات الدولة جتاه
�س�ي�ر العملي ��ة التعليمية ،وع ��دم �إعطاء
الأولوية للتعلي ��م العام يف تنفيذ خطط
التنمي ��ة امل�ستدمي ��ة ،وت�أهي ��ل ال ��كادر
الإداري والتدري�سي وحت�سني وتطوير
الأ�سالي ��ب الرتبوي ��ة والتعليمي ��ة ،
و�إهماله ��ا مل�ستلزم ��ات ال�سالمة والأمان
يف توف�ي�ر البيئ ��ة املنا�سب ��ة للتعلي ��م،
تول ��دت فك ��رة اخل�ص�ص ��ة ،وتو�سع ��ت
دائ ��رة القطاع اخلا�ص بحيث ت�شمل كل
املراحل الدرا�سية.
وبحك ��م الواق ��ع ال�صع ��ب ال ��ذي �أ�ض ��ر
بالعملي ��ة التعليمية ،تبل ��ورت املربرات
ب�أن يكون التوجه نح ��و التعليم الأهلي
الذي ميتلك املمي ��زات اخلا�صة والقدرة
عل ��ى الإنف ��اق ،ه ��ذا القط ��اع مب ��رور
الزم ��ن� ،أخ ��ذ يلب ��ي طموح ��ات �شرائح
�إجتماعي ��ة لي�س ��ت قليل ��ة م ��ن املتمكنني
مادي� � ًا واحلري�صني على تعلي ��م �أبنائهم
يف �أف�ض ��ل امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية .علم ًا
ب� ��أن هذه امل�ؤ�س�س ��ات التعليمة اخلا�صة
لي�س ��ت مب�ستوى واح ��د ،فهن ��اك تباين ًا
وا�ضح� � ًا ،البع� ��ض منه ��ا ذات م�ست ��وى
تعليم ��ي متق ��دم ،عل ��ى غ ��رار ال ��دول

د .عبداحل�سني �صالح الطائي

املتطورة ،والبع� ��ض منها ذات م�ستوى كبرية م ��ن اجلهات الر�سمية وال�شعبية،
متدن ،بعيد ًا عن نظام اجلودة والبحث ب�إعتب ��اره �أحد الرواف ��د التي ت�صب يف
العلمي الر�صني وعن التوجهات العامة تطوي ��ر امل�شاري ��ع الرتبوية مب ��ا يقدمه
للتعلي ��م الراق ��ي الذي ي�ص ��ب يف بودقة من خطط مبنية على ر�ؤى حديثة تخدم
�صق ��ل ال�شخ�صي ��ة املجتمعي ��ة املحب ��ة عملية التنمية ال�شاملة.
للوطن.
ال ��دول الغربية املتطورة ،له ��ا جتاربها
ونتيج ��ة ت ��دين م�ست ��وى خمرج ��ات املتباين ��ة �إزاء التعليم العام ،فربيطانيا
التعليم العام ،و�إنعدام الثقة يف التعليم مث ًال ،على الرغم م ��ن التطور الهائل يف
احلكومي ،وقوة ت�أثري ر�سائل الرتغيب ميدان التعليم الع ��ام� ،إال �أنها ت�شكو من
التي تقدمها م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص ،بع� ��ض التل ��ك�أ ،وتفتخر بتجرب ��ة تعليم
تول ��دت القناع ��ة ب�أهمي ��ة و�أف�ضلي ��ة القط ��اع اخلا� ��ص ،الذي ي�سع ��ى لتقدمي
التعلي ��م الأهل ��ي ،ال ��ذي �أ�صب ��ح امللج� ��أ الأف�ض ��ل يف داخ ��ل بريطاني ��ا ويف
لكث�ي�ر من الطلبة الذي ��ن مل تتوفر لديهم الف ��روع التي يتم فتحه ��ا يف الكثري من
فر�ص القب ��ول يف امل�ؤ�س�سات التعليمية بلدان العامل .هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية
العامة .وعلى الرغم من مت�سكنا ال�شديد اخلا�ص ��ة يت ��م قب ��ول الطلب ��ة املتفوقني
مب�ؤ�س�س ��ات القط ��اع احلكوم ��ي� ،إال �أن علمي ًا فيها ،وب�شروط قا�سية و�ضوابط
الواق ��ع ي�شري ب� ��أن التعلي ��م الأهلي �أخذ تعتم ��د طاب ��ع الأداء املمي ��ز ،وع ��ادة ما
ي�سه ��م يف عملي ��ة النهو� ��ض والإرتق ��اء تك ��ون مزودة مبن�ش� ��أت حديثة ومرافق
مب�سرية احلياة العلمية ب�شكلٍ متوازي ممتازة ت�ضم خمتلف الألعاب الريا�ضية
جنب� � ًا �إىل جن ��ب م ��ع التعلي ��م الع ��ام ،والن�شاطات الفنية والأدبية التي ت�سهم
ويحظ ��ى بقب ��ول وا�س ��ع وت�سهي�ل�ات يف تعزي ��ز الثقة بنفو�س طالبها ،وتقدم

له ��م تعليم ًا متميز ًا يلب ��ي رغبات �أغلبية
املهتمني ب�إمور التعليم اخلا�ص.
ورغم املميزات الت ��ي يتمتع بها التعليم
الأهلي مبختلف الدول املتطورة� ،إال �إنه
ال ميكن �أن يكون بدي ًال عن التعليم العام،
ب ��ل موازي� � ًا وداعم� � ًا ل ��ه �ضم ��ن مقاي�س
الأداء املتبع ��ة دولي� � ًا .ويظ ��ل الطم ��وح
قائم� � ًا ب� ��أن تتكات ��ف جه ��ود املخل�ص�ي�ن
م ��ن �أبناء �شعبن ��ا العراق ��ي بدعم عملية
�إ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية كخطوة
�أولية ،وفق خمططات تعتمد على قاعدة
بيانات ر�صينة تخدم الأهداف الرتبوية
العام ��ة واخلا�ص ��ة ،وممار�س ��ة �أ�سلوب
ال�ضغط ب�إعادة النظر بال�سيا�سة العامة
لتوجه ��ات الدولة� ،ضم ��ن ر�ؤية جديدة
تن�سج ��م م ��ع املتغ�ي�رات اجلدي ��دة التي
ت�ص ��ب يف حتدي ��ث املجتم ��ع العق�ل�اين
الذي ينب ��ذ الأ�ساليب القدمي ��ة املعتمدة
على احلف ��ظ والتلقني ،وجع ��ل الأجيال
اجلدي ��دة تن�ش� ��أ عل ��ى �أ�سل ��وب التفكري
امل�ستق ��ل الذي يواكب تط ��ورات التقدم

العراقيون ي�ص ّوتون للمدنية

العلمي والتقني املعا�صر.
والبد من الإقرار ب�أن جمتمعنا العراقي
قد ط ��ر�أت علي ��ه متغريات كث�ي�رة خالل
العق ��ود الأخرية ،فتكون ��ت طبقة غنية،
�س ��واء بالط ��رق امل�شروع ��ة �أو غريه ��ا،
ف�أ�صبح الفرز الطبقي وا�ضح ًا ،والبع�ض
من ه� ��ؤالء متك ��ن م ��ن توظي ��ف �أمواله
يف م�شاري ��ع ا�ستثماري ��ة يف اخل ��ارج،
والبع�ض الآخر ي�سعى �إىل توظيفها يف
الداخل مبختلف القطاعات الإقت�صادية،
مب ��ا فيه ��ا التعلي ��م الأهلي ال ��ذي حظي
بدعم كبري من وزارتي الرتبية والتعليم
الع ��ايل .وبالت�أكي ��د بع� ��ض م�ؤ�س�س ��ات
التعلي ��م الأهل ��ي تلب ��ي حاج ��ة الطبق ��ة
الغني ��ة من املجتم ��ع ،لإهتمامها بنظافة
البناي ��ة وتوف�ي�ر اخلدم ��ات املتنوع ��ة
واملخت�ب�رات ،وحتديد ع ��دد الطالب يف
كل ف�ص ��ل درا�س ��ي ،وخل ��ق ج�س ��ور من
التوا�ص ��ل مع �أولياء الطلب ��ة املقبولني.
وبالت�أكي ��د ه ��ذه ال�شريح ��ة الإجتماعية
املتمكن ��ة مادي ًا له ��ا تطلعاته ��ا ور�ؤيتها
يف كيفي ��ة توجيه �أبناءها يف التح�صيل
العلم ��ي بعدما وج ��دوا املمي ��زات التي
يقدمه ��ا قط ��اع التعلي ��م الأهل ��ي ،ال ��ذي
ي�ستجيب ملتطلباتهم ،فنجد هناك �إقبا ًال
كبري ًا على هذه امل�ؤ�س�سات.

وهن ��ا الب ��د م ��ن الت�أكي ��د عل ��ى اجله ��ة
الر�سمي ��ة �صاحب ��ة الق ��رار ب�ض ��رورة
الإ�ستفادة من جتارب البلدان املتطورة
يف كيفي ��ة التعام ��ل مع التعلي ��م الأهلي
م ��ن حيث الرقابة والإ�ش ��راف على �سري
العملي ��ة الرتبوي ��ة والتعليمي ��ة �ضم ��ن
فل�سف ��ة وا�ضح ��ة املع ��امل ،و�أن يك ��ون
اله ��دف الأ�سا�س ��ي ه ��و م�ضم ��ون ه ��ذه
امل�ؤ�س�س ��ات وم ��ا تعتم ��ده م ��ن تقني ��ات
ت�سه ��م يف النهو� ��ض والرق ��ي يف كل
املج ��االت مبا فيه ��ا الإهتم ��ام املتوا�صل
باجل ��ودة ،وت�أهي ��ل ال ��كادر الإداري
والتعليمي يف بيئة �سليمة واعية قادرة
عل ��ى التفاعل م ��ع التط ��ورات احلديثة،
ملتزم ��ة بالتجديد والإبت ��كار والإبداع،
بحي ��ث تك ��ون خمرجاته ��ا ذات كف ��اءة
وجودة عالية.
و�أخ�ي� ً
را ،ن�ش�ي�ر �إىل �أن جترب ��ة التعليم
الأهل ��ي يف الع ��راق مازال ��ت حديث ��ة،
وحتت ��اج �إىل املزي ��د م ��ن ال�ضواب ��ط
الرقابي ��ة ال�صارم ��ة ،لك ��ي ت�سه ��م يف
تخفيف العبء عل ��ى التعليم العام ،و�أن
تتناغم مع التوجه ��ات ال�سامية للعملية
الرتبوية والتعليمية.
�أكادميي عراقي مقيم يف بريطانيا

نافذة من موسكو

�آفاق العالقات الرو�سية ـ العراقية بعد هزمية داع�ش
عدنان ح�سني

�سجل ��ت بغداد لنف�سه ��ا ع�شيّة الع ��ام اجلديد �إنه ��ا العا�صمة الأكرث
ّ
احتفا ًال مبقدمه .الذين نزلوا �إىل �شوارعها تلك الليلة ُقدّروا ب�أربعة
ماليني ن�سم ��ة .هذا يزيد على ن�صف عدد �سكانه ��ا ،فيما  -للمقارنة
 ُق� �دّر ع ��دد املحتفلني عل ��ى �ضفتي نهر التيمز يف لن ��دن مبائة �ألفن�سمة.
رمبا كانت ثمة مبالغة يف التقدير ،لكنّ امل�ؤكد �أن االحتفال البغدادي
كان مليوني� � ًا ،وهو ما يح�صل للم ��رة الأوىل يف تاريخ هذه املدينة
باملنا�سبة �إيّاها.
غ�صت �ش ��وارع الأحي ��اء الرئي�سة ،الك ��رادة واجلادرية واملن�صور
َّ
وزيون ��ة والأعظمي ��ة ،باملحتفلني م ��ن اجلن�س�ي�ن وكل الأعمار ،بل
امت� �دّت االحتف ��االت �إىل بع�ض الأحي ��اء ال�شعبي ��ة املزدحمة .املدن
الكب�ي�رة الأخ ��رى ،كاملو�ص ��ل والب�ص ��رة وم ��دن �إقلي ��م كرد�ست ��ان
اجتاحته ��ا كذلك احتفاالت كبرية على نحو الف ��ت ،والأهم �أن املدن
املو�صوف ��ة ب�أنه ��ا مقدّ�س ��ة (ديني ��ة) كالنج ��ف وكرب�ل�اء و�سام ��راء
اكت�سحته ��ا املوج ��ة ه ��ي �أي�ض ًا .ولوح ��ظ �أن مدن املنطق ��ة الغربية
املعروف ��ة بحياته ��ا االجتماعي ��ة املحافظ ��ة ،كالرم ��ادي ،احتفل ��ت
كذلك ...باملخت�صر العراق ك ّله ا�ستقبل العام اجلديد كما مل يح�صل
يف تاريخه.
هذا وراءه «�س ّر» ،فاالحتفاالت املبالغ فيها كانت ر�سالة من العراقيني
�إىل ّ
كل من مفتي الديار العراقية مهدي ال�صميدعي ورئي�س الوقف
ال�شيع ��ي ع�ل�اء املو�س ��وي اللذي ��ن توافق ��ا يف الت�صري ��ح بحرم ��ة
تهنئ ��ة امل�سيحيني يف عيد مي�ل�اد امل�سيح واالحتف ��ال مبقدم ال�سنة
اجلدي ��دة ،ما ا�ستف ّز الكثري من العراقي�ي�ن ،وبخا�صة جيل ال�شباب
احلانق على �أو�ضاع البالد املُزرية .لكنّ ر�سالة بهذا التعبري املُك ّثف
�إمن ��ا تتجاوز رجلي الدين ال�س ّني وال�شيع ��ي �إىل �سائر امل�ؤ�س�سات
الديني ��ة املحافظ ��ة و�أح ��زاب وجماع ��ات وميلي�شي ��ات الإ�س�ل�ام
ال�سيا�س ��ي احلاكمة التي �سعت على مدى خم� ��س ع�شرة �سنة ملحو
مدنية املجتمع العراقي وتعديل نزوعه العلماين.
على الدوام كان العراقيون من �سكان املدن الكبرية التي عا�ش فيها
امل�سيحي ��ون م ��ع امل�سلمني ،ف� ً
ضال ع ��ن اليهود وال�صابئ ��ة املندائية
وجماع ��ات دينية �أخ ��رى ،يه ّنئون امل�سيحيني و�سواه ��م ب�أعيادهم
مثلما يفعل غري امل�سلمني يف �أعياد امل�سلمني ومنا�سباتهم الدينية.
وامل�سيحي ��ون العراقي ��ون بالذات ،وك ��ذا اليهود ،كان ��ت لهم �أدوار
مم ّي ��زة يف احلياة االجتماعي ��ة يف املدن منذ مطل ��ع القرن املا�ضي
بع ��د ت�أ�سي� ��س الدول ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة ،فمنه ��م �أوائ ��ل الأطباء
واملعلم�ي�ن واملهند�سني واحلرفيني ،كما منه ��م رواد الثقافة والفكر
وال�صحاف ��ة والفن وال�سيا�س ��ة الذين �أر�سوا دعائ ��م نه�ضة عراقية
توازت يف م�ستواها مع نه�ضة م�صر ولبنان.
مل تك ��ن هن ��اك ح�سا�سية ل ��دى العراقيني حي ��ال تهنئ ��ة امل�سيحيني
و�سواه ��م ب�أعياده ��م وحتى م�شارك ��ة البع�ض فيها� .أ ّم ��ا احتفاالت
ر�أ� ��س ال�سنة التي ظ ّلت حتى �أوا�سط الق ��رن املا�ضي مقت�صرة على
يتو�سع منذ
النخب ��ة املدينية ب�صرف النظر عن ديانتها ،بد�أ نطاقها ّ
�أوا�س ��ط عقد ال�ستيني ��ات ،ومما �ساع ��د يف ذلك الب � ّ�ث التلفزيوين
املبك ��ر الذي ب ��د�أ يف العراق قبل �أي بلد عرب ��ي �آخر ( .)1956ويف
ال�سبعيني ��ات وبعده ��ا �ص ��ار �شائع ًا �إحي ��اء حفالت املي�ل�اد ور�أ�س
ال�سن ��ة لي�س يف بي ��وت امل�سيحي�ي�ن وامل�سلمني فقط ،و�إمن ��ا �أي�ض ًا
يف الن ��وادي االجتماعية التي ازده ��رت يف العا�صمة بغداد واملدن

الكبرية الأخ ��رى حينئذ ،وكان كبار املغن�ي�ن واملو�سيقيني يُحيون
احلف�ل�ات التي تتوا�صل �إىل فج ��ر اليوم التايل الذي جعلته الدولة
ي ��وم عطل ��ة وطني ��ة .وكان يج ��ري الإع�ل�ان ع ��ن �أماك ��ن ومواعيد
احلفالت عرب ال�صحف اليومية.
النظ ��ام اجلدي ��د ،بعد  ،2003الذي ق� �دّم نف�سه بدي�ل ً�ا لديكتاتورية
�ص ��دام املتوحّ �ش ��ة ،تع ّر� ��ض مع ��ه امل�سيحي ��ون و�سائ ��ر م ��ا يُعرف
بالأقلي ��ات الدينية �إىل �سيا�سة متيي ��ز مل ي�شهد العراق لها مثي ًال �إال
م ��ع اليهود الذين هُ ّجروا عنوة من الب�ل�اد منت�صف القرن املا�ضي.
ه ��ذا التمييز �أر�ست ��ه جماعات الإ�سالم ال�سيا�س ��ي احلاكمة ،ما دفع
مبئ ��ات الآالف م ��ن امل�سيحيني للهجرة خارج الع ��راق �أو �إىل �إقليم
كرد�ست ��ان .وظه ��ر الحق� � ًا �أن م ��ن دوافع احلمل ��ة �ض ��د امل�سيحيني
و�سواه ��م حمله ��م عل ��ى التخ ّلي ع ��ن عقاراته ��م و�أعماله ��م وتركها
لت�ستح ��وذ عليه ��ا قوى متن ّف ��ذة يف ال�سلطة وعنا�صره ��ا� ،أو بيعها
ب�أ�سعار متدنية.
امل�سيحي ��ون كانوا �أي�ض� � ًا هدف ًا مبا�شر ًا للجماع ��ات الإرهابية التي
ن�شط ��ت يف الع ��راق ،وبخا�ص ��ة «القاع ��دة» و«داع� ��ش» ،فق ��د جرى
تفج�ي�ر الكث�ي�ر م ��ن الكنائ� ��س يف عملي ��ات انتحاري ��ة يف بغ ��داد
والب�صرة واملو�صل ومدن �أخرى.
احلملة �ضد امل�سيحيني بدت ال�سلطة العراقية عاجزة عن مواجهتها،
لك ّنها القت ا�ستهجان ًا �شديد ًا من العراقيني ،وبخا�صة النخبة منهم،
الذين حر�ص الكثري منه ��م على �إظهار الت�ضامن والتعاطف العلني
معه ��م .قوى الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي وامل�ؤ�س�س ��ات الديني ��ة املحافظة
الت ��ي تن ّف ��ذت يف احلك ��م بع ��د  2003تراجعت �شعبيته ��ا كثري ًا يف
ال�سنوات الأخرية ب�سبب ف�شله ��ا الذريع يف �إدارة الدولةّ ،
وتف�شي
مظاه ��ر الف�س ��اد الإداري واملايل يف �صفوفها ،م ��ا �أثار نقمة النا�س
عليه ��ا ،وهو م ��ا تب� �دّى يف نتائج االنتخاب ��ات الربملاني ��ة الأخرية
(ماي ��و �/أيار )2018 /التي قاطعتها �أغلبية الناخبني ،ثم يف حركة
ال�صي ��ف االحتجاجية الكبرية التي م ّثلت امتداد ًا للحركة املتجددة
�سنوي� � ًا منذ  ،2011وتر ّكزت يف املحافظ ��ات اجلنوبية والو�سطى
(ال�شيعية) .
االحتف ��ال العراق ��ي الأ�سط ��وري مبقدم الع ��ام اجلديد ه ��و ر�سالة
�شعبية �أخرى بالغة القوة �إىل رجال الدين املحافظني وم�ؤ�س�ساتهم
و�أح ��زاب الإ�سالم ال�سيا�سي .الر�سالة تقول بو�ضوح �إن العراقيني
ال يرغبون يف احلكم الديني� ،إنهم ي�ستفتون لعلمانيتهم وملدنيتهم.
هذا ما فهمته جيد ًا املرجعية ال�شيعية العليا ،وهي م�ؤ�س�سة معتدلة
ن�سبي� � ًا باملقارنة م ��ع غريها ،فاملرج ��ع الأعلى عل ��ي ال�سي�ستاين مل
يت�أخ ��ر يف �إ�صدار فتوى م�ضادّة ملا �ص� � ّرح به مفتي الديار ورئي�س
الوق ��ف ال�شيعي ،ويوم اجلمعة املا�ضية �أك ��د خطيب كربالء ،وهو
م ��ن �أب ��رز ممثلي ال�سي�ست ��اين ،فتوى املرج ��ع الأعلى ،ب ��ل �إنه ند ّد
بق ��وّ ة بفتاوى التحرمي معترب ًا �إياه ��ا «ت�سقيط ًا خطري ًا» لواحد من
مكونات املجتمع العراقي مهدّد ًا لل�سلم الأهلي.
بالت�أكي ��د لن ت�سعى �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سات الدينية
املحافظة �إىل فهم م�ضمون ر�سالة ر�أ�س ال�سنة لتعدّل من �سيا�ساتها
الفا�شل ��ة ...هذا �ستكون له نتيجة واحدة ه ��ي مواجهة م�أزق �أكرب
من م�أزقها الراهن.
عن جريدة ال�شرق االو�سط

د .فالح احلمـراين

عل ��ى خلفية �أنباء ت ��رددت عن �أن وزي ��ر اخلارجية
العراق ��ي حممد عل ��ي احلكيم �سي ��زور مو�سكو يف
نهاي ��ة ال�شه ��ر احل ��ايل ،ن�ش ��ر "جمل� ��س ال�ش� ��ؤون
اخلارجي ��ة الرو�س ��ي" ،وه ��و مركز قدي ��ر للأبحاث
ال�سيا�سية ،يهتم بعالقات مو�سكو بالدول الأجنبية
و�سيا�سته ��ا اخلارجي ��ة ،ملف� � ًا خا�ص� � ًا بالعالق ��ات
الرو�سي ��ة ـ العراقي ��ة طبيعتها و�آفاقه ��ا بعد الق�ضاء
على داع�ش .والدرا�سة من �إعداد الباحث ال�سيا�سي
رو�س�ل�ان ميمي ��دوف من�سق الربام ��ج يف املجل�س،
واملهت ��م ب�سيا�س ��ة الع ��راق الداخلي ��ة واخلارجية.
و�شملت الدرا�سة على مقدمة وثالثة �أبواب :مو�سكو
وبغداد :الرباغماتي ��ة يف قلب العالقات ،وا�ستفتاء
عام  2017يف كرد�ست ��ان العراق ،وموقف مو�سكو
من ��ه ،والع ��راق ع�شي ��ة انتخاب ��ات 2018وبعده ��ا،
�إ�ضافة �إىل اال�ستنتاجات والتو�صيات .ونعر�ض ما
يل ��ي �أهم اجلوانب يف الدرا�سة الت ��ي تعك�س ر�ؤية
رو�سيا يف طبيعة العالقات بالعراق:
�إن م�صال ��ح رو�سي ��ا بال�ش ��رق الأو�س ��ط وتعزي ��ز
موق ��ف مو�سكو يف املنطقة ال يجب �أن يُح�صر فقط
يف الت�سوي ��ة ال�سوري ��ة .فخ�ل�ال ال�سن ��وات القليلة
املا�ضية ،كانت رو�سيا تبني با�ستمرار �شراكات مع
�أكرث القوى تنوع ًا يف ال�شرق الأو�سط .و�إحدى تلك
الدول التي ترحب بها مو�سكو وت�سعى �إىل تطوير
ات�ص ��االت معه ��ا ه ��ي الع ��راق .وترتب ��ط مو�سك ��و
وبغ ��داد ب�أوا�صر تع ��اون تقليدي ��ة ،وتاريخ طويل
م ��ن العالق ��ات القائمة عل ��ى �أ�سا�س قان ��وين متني،
حي ��ث يرتبط البلدان مبعاه ��دة ال�صداقة والتعاون
ب�ي�ن احتاد اجلمهوري ��ات اال�شرتاكي ��ة ال�سوفياتية
واجلمهوري ��ة العراقي ��ة (وقع ��ت يف بغ ��داد يف 9
�أبريل  .)1972و�ساعد االحت ��اد ال�سوفيتي العراق
يف الت�صني ��ع ،وكان �أكرب م ��ورد للأ�سلحة .واليوم
يجري ا�ستعادة هذه العالقات تدريجي ًا على خمتلف
امل�ستويات .وانعك�ست نتائج االنتخابات الربملانية
لعام  2018يف العراق على �آفاق التعاون الرو�سي
العراق ��ي .وللوهلة الأوىل ،ف� ��إن ائتالف �سائرون ،
ال ��ذي ف ��از بـ  54مقع ��د ًا يف االنتخاب ��ات الربملانية،
لي� ��س لديه ات�صاالت م ��ع رو�سيا .وعل ��ى الرغم من
حقيقة �أن العالقة حمدودة ن�سبي ًا مع قيادته ،فلي�س
هن ��اك ما يعرقل الأط ��راف يف تعميقه ��ا وتو�سعها.
وم ��ع ذلك ،ف�إن النقطة الأ�سا�سي ��ة تكمن يف االتفاق
العراق ��ي الداخلي على ت�شكيل احلكومة ،والذي قد
يواجه فيه تكتل "�سائرون" بع�ض ال�صعوبات� .إن
الت�صريح ��ات الرباغماتية لزعي ��م االئتالف ،ال�سيد
مقت ��دى ال�صدر ،حول احلاجة للعم ��ل مع الالعبني

ال�سيا�سي�ي�ن الداخليني الآخرين ،ت�ش�ي�ر �إىل �أنه قد
يلت ��زم يف ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة بنف� ��س النهج .ثم
هن ��اك �إمكاني ��ة لي�س فق ��ط للحفاظ عل ��ى امل�ستوى
احلايل ،للعالقات بني مو�سكو وبغداد ،ولكن �أي�ضا
لتطورها.
ويتجل ��ى التع ��اون ب�ي�ن مو�سكو وبغ ��داد بالدرجة
الإوىل يف املجال�ي�ن الع�سك ��ري /الفني ويف جمال
الطاق ��ة .وبالإ�ضاف ��ة �إىل امل�ساع ��دات احليوية يف
جم ��ال الت�سلح التي قدمته ��ا رو�سيا للعراق بوتائر
�سريع ��ة ،خ�ل�ال احل ��رب م ��ع ت�شكي�ل�ات داع� ��ش،
و�ساعدت على الق�ض ��اء عليها ،تقوم �شركات النفط
والغ ��از الرو�سية يف تطوير حق ��ول النفط والغاز
وا�ستثمارها� .إن الع ��راق بالن�سبة لرو�سيا هام من
زاوية العالق ��ات التجاري ��ة /االقت�ص ��ادي ،وكذلك
يف �سياق تنفي ��ذ �سيا�ستها الإقليمي ��ة .ويف الوقت
نف�سه تتح ��رك مو�سكو باطار قدراتها املحدودة يف
العراق .ف ��ان الالعبني الرئي�س ��ون الذين لهم ت�أثري
ونف ��وذ مبا�ش ��ر يف البالد ه ��م  :اي ��ران والواليات
املتح ��دة .وكذل ��ك ال�ص�ي�ن التي تعد �شري ��ك العراق
االقت�صادي الرئي�سي والتي تف�ضل تقلي�ص تدخلها
يف العملية ال�سيا�سي ��ة الداخلية ،ف�ضال عن اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة الت ��ي خط ��ت يف ال�سن ��وات
الأخرية خط ��وات كثرية نحو تعزي ��ز مواقعها يف
العراق.
وت�ستم ��ر مو�سكو يف كونها �شري� � ًك ًا مالئم ًا ونافع ًا
لبغداد ،والتي ميكن �أن تكون مبثابة بديل �إ�ضايف
للع ��راق يف عالقاتها مع الواليات املتحدة و�إيران.
فالع ��راق ال ي�سع ��ى �إىل العودة فق ��ط �إىل ال�سيا�سة
الإقليمية ،بل يجذب � ً
أي�ضا اهتمام الالعبني املهتمني
باملنفعة املتبادلة لبع�ضهم البع�ض� .إن مو�سكو هي
واحد من هذه اجلهات الفاعلة� .إن بناء االت�صاالت
ب�ي�ن ال�سيا�سيني الرو�س والعراقيني ال ي�سمح فقط
بتب ��ادل وجهات النظر ،ولكنه ميه ��د الطريق �أي�ضا
ملزي ��د م ��ن التق ��دم اجل ��اد يف العالق ��ات الثنائي ��ة.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنه ��ا كان ��ت دائم ��ا متع ��ددة
الأط ��راف يف خمتل ��ف املج ��االت ،والرئي�سي ��ة يف
هي جم ��االت الطاقة واملج ��ال الع�سك ��ري /الفني.
�إن �إي ��ران تدع ��م مث ��ل ه ��ذا التع ��اون ،وال تعار�ض
الوالي ��ات املتح ��دة عالنية �أي�ضا مثل ه ��ذا التعاون
بني مو�سكو وبغداد.
وتق ��وم مو�سكو وبغ ��داد بتن�سي ��ق حتركاتهما يف
ق�ضايا امل�ش ��اكل الإقليمية وحماربة الإرهاب .ومت
التو�ص ��ل يف � 25أيلول �/سبتمرب عام � ،2015إىل
اتفاق رباعي الأطراف ب�ش�أن تبادل املعلومات بني

رو�سيا والعراق و�إيران و�سوريا ،و ّ
مت �إن�شاء مركز
املعلوم ��ات يف بغ ��داد ( "مرك ��ز تب ��ادل املعلومات
لأربعة �أحزاب") .وال ميك ��ن توجيه هذا التن�سيق
�ض ��د �أي طرف ثالث .ويج ��ري �إجناز مهام حمددة
للغاية لتن�سيق �سري العمليات القتالية �ضد داع�ش،
وحتديد هوي ��ة الإرهابيني ،والبح ��ث عن الأطفال
الذي ��ن ّ
مت �إخراجه ��م م ��ن رو�سي ��ا من قب ��ل ذويهم
الذين ان�ضموا �إىل تنظيم داع�ش� ،إلخ� .إن ملثل هذا
العم ��ل ت�أثري �إيجابي على مكافح ��ة الإرهاب ويتم
تنفيذه مل�صالح مو�سك ��و وبغداد وايران ودم�شق.
وعلى خلفية هزمية داع�ش ميكن �أن يجري تطوير
وظيفة املركز ،مبا يف ذلك على �أ�سا�س ثنائي.
�إن دالئل العالقات الرو�سية العراقية امل�شار �إليها،
مب ��ا يف ذلك نتائج االنتخاب ��ات العراقية وانت�صار
ائتالف �سائرون الذي يقوده ال�سيد مقتدى ال�صدر،
تدل ��ل على �أن �أية تغي�ي�رات جوهرية لن تطر�أ على
العالق ��ات الرو�سية العراقية .و�ستوا�صل مو�سكو
�سيا�سته ��ا يف التفاع ��ل املنهجي م ��ع جميع القوى
ال�سيا�سية امل�ؤثرة يف العراق ،والأهم من ذلك ،مع
م�ؤ�س�سات الدولة .و�سي�سعى كال البلدين ملوا�صلة
بن ��اء العالقات عل ��ى �أ�سا� ��س املنفع ��ة املتبادلة يف
خمتلف املجاالت.
ويف ه ��ذا ال�صدد  ،ميك ��ن حتديد عدد من املجاالت
واملج ��االت الواعدة ملزيد م ��ن التفاعل بني رو�سيا
والعراق .يحتفظ التفاعل االقت�صادي بني رو�سيا
والع ��راق ب�إمكاني ��ات عالي ��ة لي�س فق ��ط يف جمال
التع ��اون الع�سك ��ري والفن ��ي والطاق ��ة .و�ستعود
مناق�ش ��ة ت�سوية و�ضع بع� ��ض ال�شركات الرو�سية
يف العراق ب�شكل كبري �إىل ت�شكيل حكومة جديدة
يف بغ ��داد .ويج ��ب �أن ت ��ويل مو�سك ��و االهتم ��ام
بال�ش ��ركاء العراقي�ي�ن .رمب ��ا يجب عل ��ى مو�سكو
وبغ ��داد العم ��ل على م�س�أل ��ة اال�ستثم ��ار الرو�سي
املبا�ش ��ر ،الأم ��ر ال ��ذي ميك ��ن �أن ي�سه ��م يف زيادة
التج ��ارة .وميك ��ن لرو�سي ��ا �أن تق ��دم دعم� � ًا جاد ًا
ال�ستع ��ادة وتطوير ال�سكك احلديدية يف العراق ،
ويف بن ��اء من�ش�آت الطاق ��ة الكهربائية� .إن كل هذه
احل ��االت تتطلب خل ��ق الظ ��روف املنا�سبة للعمل،
و�إن ا�ستئناف الرحالت املبا�شرة التي حدثت بني
مو�سك ��و وبغ ��داد لي�س ��ت �سوى واح ��دة من �أوىل
اخلطوات .ينبغ ��ي على اجلان ��ب الرو�سي النظر
يف �إمكاني ��ة دعم ال�ش ��ركات املتو�سطة احلجم عن
طريق �إن�شاء فروع للبنوك الرو�سية �أو العراقية/
الرو�سي ��ة يف م ��دن خمتلف ��ة م ��ن دول ال�ش ��رق
الأو�سط.
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ثقافة

"ع�������������م�������������ارات"
د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي

طيلة �أ�شهر عديدة ،كنت
قد ن�شرت في �صفحة
(ثقافة المدى) ،وفي زاوية
"عمارة ...عمارة" ،مقاالت
عن منتج العمارة العراقية
الحديثة .و�أزعم ب�أني غطيت
في تلك الزاوية ،كثيراً من
نتاج المعماريين العراقيين
المعا�صريين ،الذين �ساهموا في
خلق ذلك المنتج الإبداعي ،هو
الذي ُاعتبر احد تجليات الثقافة
العراقية وواحد من تنويعاتها
الأ�سلوبية.

الآن ،ومبوافق ��ة حمرر ال�صفح ��ة الثقافية
يف امل ��دى �صديقي ع�ل�اء املفرجي ،وقبوله
ملقرتحي بفتح "�صفحة" جديدة �آخرى يف
الن�ش ��ر املعماري ،متممة لأه ��داف الزاوية
ال�سابق ��ة ،با�س ��م "عم ��ارات" ،تتعاطى مع
منت ��ج العم ��ارة العاملي ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا ذلك
املنتج امل�صمم من قبل معماريني معروفني
على نط ��اق دويل ،وينطوي على مقاربات
ت�صميمي ��ة ذات �ش�أن يف امل�شه ��د املعماري
وخطاب ��ه .وبهذا فان "عم ��ارات" �سوف مل
تقت�صر على املنتج املحلي فقط� .آملني ب�أن
ن�صو�ص هذه الزاوية ،التى �ستن�شر ،هنا،
الحق ًا� ،ستث�ي�ر اهتمام قراء املدى وال�سيما
متابعي �صفحتها الثقافية.
و�ستب ��د�أ "عم ��ارات" ،يف حلقته ��ا الأوىل،
بتناول �أح ��د ت�صاميم "معمارتن ��ا" الفذة:
زه ��اء حدي ��د ،ال ��ذي ُنف ��ذ يف الدامن ��رك،
و�سيكون عنوان احللقة:
<االزاحة> ...معماري ًا

ق ��د ال يك ��ون املبن ��ى الدامنرك ��ي اخلا� ��ص
بتو�سع ��ة متح ��ف "�أودغوبغ ��و"
 ،Ordrupgaardالواق ��ع يف �إح ��دى
�ضواحي العا�صمة الدامنركية "كوبنهاغن"
معروف� � ًا للكثريي ��ن م ��ن متابع ��ي زه ��اء
حدي ��د ومنا�ص ��ري مقاربته ��ا الت�صميمي ��ة
املميزة .لكنه يبق ��ى يحتفظ ب�أهمية عالية،
ر�سخته ��ا لغة الت�صمي ��م املبهرة والطليعية
يف �آن! وه ��ذه الأهمي ��ة ،ي�ستقيه ��ا املبنى،
م ��ن "تاريخية" الت�صمي ��م ،التى تعود اىل
ع ��ام  ،2001حيث ب ��د�أت تظه ��ر ،وقتذاك،
ت�صاميم زهاء حدي ��د يف امل�شهد املعماري،
ويتكر� ��س ح�ضوره ��ا يف البيئ ��ة املبني ��ة،
بعد ف�ت�رة طويلة م ��ن االق�ص ��اء والنكران
ومعان ��اة مرحل ��ة "الت�صمي ��م الورق ��ي"
وهواج�س ��ه املقلق ��ة الت ��ى م ��رتّ به ��ا زهاء
وا�ستمرت �سنني عديدة .فقبل هذه املرحلة
كان الكث�ي�ر م ��ن ت�صاميم املعم ��ارة ،ينظر
�إليه ��ا نظرة �سلبي ��ة ،مغلفة بن ��وع من عدم
اجلدية واال�ستهزاء ،الأمر الذي �أف�ضى اىل
رف�ض العديد م ��ن ت�صاميمها ،نظر ًا جلر�أة
لغته ��ا املعمارية غ�ي�ر امل�سبوق ��ة ،وهيئتها
التي ال مثيل له ��ا! لكن هذا احلال �شرع يف
التح ��ول والتغي�ي�ر ،يف العق ��د الأخري من

الق ��رن الع�شري ��ن ،وحينه ��ا �شه ��دت البيئة
املبني ��ة للعدي ��د م ��ن م ��دن الع ��امل ح�ضور ًا
الفت ًا لت�صاميم زه ��اء ومكتبها الذي �أ�صبح
ي�ستقط ��ب العدي ��د من املعماري�ي�ن الأكفاء،
امل�سلح�ي�ن بق ��درات مهنية عالي ��ة وال�سيما
امل�ؤه�ل�ات الرقمي ��ة ،الت ��ي با�ستطاعته ��ا
اج�ت�راح ع ��وامل "افرتا�ضي ��ة" ،ميك ��ن بها
�إثراء الواقع املعا�ش!
كان برنام ��ج الت�صمي ��م لتو�سع ��ة متح ��ف
"اودغوبغ ��و" يت�ضم ��ن �إ�ضاف ��ة م�ساح ��ة
جدي ��دة اىل فراغ ��ات املتح ��ف اال�صل ��ي
القدمي ٌق ��درت بـ  1150م�ت�ر ًا مربع ًا ،وهي
�ضع ��ف الف�ض ��اءات الأ�صلي ��ة ،وتت�ضم ��ن
ف�ضاءات عر� ��ض مع ت�صمي ��م "كافيترييا"
م ��ع ملحقاتها خا�صة برواد املتحف .جدير
بالذك ��ر �أن متح ��ف "اودغوبغ ��و" يحتوي
عل ��ى �أف�ضل جمموع ��ة من الف ��ن الفرن�سي
يف القرن�ي�ن التا�س ��ع ع�ش ��ر والع�شرين يف
عم ��وم ا�سكندينافي ��ا ،تتمث ��ل يف لوح ��ات
"ديالك ��روا" و "ك ��ورو" و" كوري ��ه" و"
ديغا" و "رينوار" و" مونيه" و" �سيزان"
و "غوغ ��ان" و "ماتي� ��س" وغريه ��م م ��ن
الفنان�ي�ن الفرن�سيني بالإ�ضاف ��ة اىل �أعمال
بع� ��ض الفنان�ي�ن الدامنركي�ي�ن  .ومبن ��ى
املتح ��ف الأ�صل ��ي كان ق ��د ُ�شيد ك� �ـ "دارة"
فخم ��ة ل�سك ��ن و�سي ��ط البور�ص ��ة الغن ��ي
وجام ��ع اللوحات الفني ��ة " وليم هان�سني"
( )1936 – 1868م ��ع زوجت ��ه "هين ��ي
ين�س�ي�ن" .وق ��د �شي ��د يف �سن ��ة  1917م ��ن
الآج ��ر اجلميل م ��ع �أعمال خ�شبي ��ة بارعة.
ويف �سن ��ة  ،1981حتوّ ل ��ت ملكي ��ة املبن ��ى
م ��ن ورث ��ة الزوج�ي�ن اىل ملكي ��ة الدول ��ة
الدامنركية ،التي �ضمته اىل قائمة متاحف
الدولة العامة الفنية.
تتعاطى "زهاء حديد" مع �إ�شكالية ت�صميم
التو�سع ��ة ،ب�صيغ ��ة الفتة ومبه ��رة يف �آن.
�إنها تت ��وق لأن تكون مقاربتها الت�صميمية
املمي ��زة حا�ضرة يف لغة عمارة املبنى .بيد
�إنه ��ا ت�سع ��ى ،يف ذات الوق ��ت ،وراء �أن
يك ��ون ذل ��ك احل�ض ��ور قوي ًا وحت ��ى مبالغ ًا
في ��ه .فه ��ي تع ��رف �أن "ثيم ��ة" الت�صمي ��م
املنطوية على مو�ضوع ��ة رئي�سية واحدة،
تتطل ��ب منه ��ا ان تكون "�ضرب ��ة" التكوين
املج�ت�رح ،مقت�ص ��رة عل ��ى نوعي ��ة �صياغة
ال�ش ��كل الع ��ام للتو�سعة ،وم ��ا يرتتب عنها
م ��ن �إبه ��ار املتلق ��ي و"انت ��زاع" انتباه ��ه!
م ��ن هنا ،ميكن فه ��م حماولتها يف توظيف
"الإزاح ��ة"  Displacementمبفهومها
التفكيك ��ي لبل ��وغ غايته ��ا .وه ��ذا املفه ��وم
معن ��ي� ،أ�سا�س� � ًا ،يف قطيع ��ة وا�ضح ��ة مع
الأ�ساليب املعماري ��ة املعتمدة يف جوهرها
على �إظهار املقاب�ل�ات الثنائية ،والرفع من
قيمته ��ا عالي ًا .نح ��ن اذ ًا ،هنا� ،إزاء حماولة
مبدعة م ��ن املعمارة الطليعية ،يف ت�أكيد ما
ي�سمى باع ��ادة التفكري ،Rethinking
واللج ��وء نح ��و م ��ا يدع ��ى ب� �ـ "الق ��راءة
اخلاطئة"  ،Misreadingتوطئة الجرتاح
"فورم" ت�صميمي ،يكون زاخر ًا بالقطيعة
مع جميع املفاهيم املعت ��ادة ،وال�شائعة يف
امل�شه ��د .مبعنى �آخر يتع�ي�ن �أن تكون ثمة
"�إزاح ��ة" يف نوعي ��ة املفاهي ��م احلاكم ��ة
للمنت ��ج املعم ��اري �سابق� � ًا ،وم ��ا يُرتب عن
ذل ��ك من تغي�ي�ر يف املعاين واالف ��كار ،لكن
ح�ض ��ور االزاحة هن ��ا ،يف عملية الت�صميم
ال تعني حتم� � ًا حمو �أوالغ ��اء تلك املعاين.
ومب ��ا �أن "املعن ��ى يتطل ��ب بال�ض ��رورة،
الغي ��اب من خالل الغائب امل�شار اليه (وفقا
الطروحة <بيرت ايزمنان> (� ،)1932أحد
�أب ��رز املعماريني التفكيكي�ي�ن) ،فان مفهوم
العم ��ارة املزاح ��ة يتع�ي�ن �أن يك ��ون ،يف
الوقت ذاته ،ح�ضور ًا وغياب ًا"!
عندم ��ا �شاه ��دت تخطي ��ط "ال�سكي ��ج"
 Sketchالأويل ،امل�شغ ��ول م ��ن قب ��ل
"زهاء" لت�صميم تو�سعة املتحف ،دُه�شت
لنوعية املقاربة التي ت�شتغل عليها املعمارة

تلويحة المدى
� شاكر لعيبي

ت�أمالت �أخرى في �آخر العام

تو�سعة متحف "اودغوبغو" (� ،)2005- 2001ضواحي كوبنهاغن /الدامنرك ،املعمارة :زهاء حديد .منظر عام.

تخطيط الر�سمة الأوىل ملبنى تو�سعة املتحف.
للو�صول اىل اهدافها .ثمة خطوط منحنية
مت�شابك ��ة ومتداخل ��ة بع�ضه ��ا يف البع�ض
الآخر ،ت�ش ��ي ،كما هو مفرت�ض ،بـ "فورم"
التو�سع ��ة امل�ستقبل ��ي .وه ��ذه االنحناءات
الكث�ي�رة ،املغرم ��ة به ��ا املعم ��ارة (بال�ض ��د
م ��ن توظيفات اخلط ��وط امل�ستقيم ��ة التى
ال تطيقها زه ��اء ،وت�ضعها خ ��ارج ذائقتها
اجلمالي ��ة!) �سيدعم ح�ضوره ��ا القوي يف
التو�سعة ،يف تبي ��ان وتر�سيخ خ�صو�صية
مقاربة املعمارة املجتهدة.
ت�ش�ي�ر زه ��اء حدي ��د ،ب� ��أن عم ��ارة تو�سعة
متح ��ف "اودغوبغ ��و" تنتم ��ي اىل
<..عائل ��ة م�شاريع ت�سع ��ى لدمج الف�ضاء
الت�صميم ��ي للمبن ��ى م ��ع �أح ��داث ت�صاميم
الف�ض ��اءات اخلارجي ��ة ومفرداته ��ا ،ويف
حال ��ة "اودغوبغ ��و" ف�إنه يتع�ي�ن �أن يكون
جزء ًا م ��ن احلديقة الوا�سع ��ة التي جتاور
املتح ��ف .ويبق ��ى ا�ستخ ��دام املنحني ��ات
بكرثة م ��ع الفتحات الزجاجي ��ة الوا�سعة،
مبثابة ت�أكي ��د خللق تكوين متما�سك يرمي
لزي ��ادة ت�شديد ح�ض ��ور التو�سعة كمفردة
ت�صميمي ��ة �ضمن فعالية ت�صامي ��م الف�ضاء
اخلارج ��ي  . Landscapeو�إذ يظه ��ر
املبنى اجلديد ،يف حالة م ّد وجزر بالن�سبة
للحديقة التي جتاوره ،ف�إن الأخرية تتبدى
وت�شاهد ،عرب نقاط كثرية من داخل املبنى
بالوقت عينه!>
ميك ��ن للم ��رء بنظ ��رة �سريع ��ة و�شاملة �أن
يحدد ،ب�سهول ��ة ،ف�ضاءات املبنى اجلديد.
فمنحني ��ات "الكافيتريي ��ا" الت ��ي و�ضع ��ت

يف �أق�ص ��ى ط ��رف التو�سع ��ة بالق ��رب م ��ن
احلديق ��ة ،بلونها الأبي� ��ض ال�ساطع ،بدت
�أر�ضيتها املرتفعة قلي ًال ،ت�شكل مع جدرانها
و�سقفه ��ا الع ��ايل ،حال ��ة م ��ن ا�ستمراري ��ة
ب�صري ��ة جتمع �أ�سط ��ح مفرداته ��ا الثالث.
وثم ��ة مم ��ر "مرقات ��ي"  Rampedمبي ��ل
خفيف ي�صل الزائر اىل ف�ضاءات التو�سعة
الرئي�س ��ة وه ��ي خم� ��س قاع ��ات� ،إحداهما
ف�سيحة والأربع الآخرى �صغرية نوعا ما،
وكلها موقع ��ة وراء جدار  ،يف جانب بعيد
عن احلديقة.
مل ترتك زهاء  ،مع �شريكها املعمار "باترك
�شوماخر" (الذي عم ��ل معها على ت�صاميم
التو�سع ��ة)� ،ش ��اردة �أو واردة فيما يخ�ص
جزئيات الت�صمييم؛ جاعلني ن�صب عيونهم
وحت ��ت �إ�شرافه ��م املبا�ش ��ر �إ�شغ ��ال عم ��ال
التنفي ��ذ .فهم يدركون جي ��د ًا بان الو�صول
اىل �ش ��كل الف ��ورم امل�صم ��م وفق ��ا لر�ؤاهم،
يتطل ��ب منه ��م انتباه� � ًا دقيق� � ًا يف عملي ��ة
حتويل الفكرة الت�صميمة اىل واقع م�شيد.
ذل ��ك لأن كل منحن ��ى يف �أ�ش ��كال تفا�صي ��ل
املبن ��ى ميتلك هند�سته اخلا�صة به .كما �أن
اخلر�سان ��ة املنفذ بها املبن ��ى ،والتى يتعني
�أن يك ��ون �أ�سل ��وب �صب �أ�سطحه ��ا �صقي ًال
وامل�س ًا ،بعيد ًا ع ��ن اخل�شونة ،كانت زهاء
تطل ��ب �أي�ض� � ًا �أن تكون �أ�سط ��ح ذلك ال�صب
تنط ��وي عل ��ى ت�ضاري�س ت�شب ��ه "ملم�س"
العم ��ارة ذاته ��ا! وق ��د �أدى احلر�ص الكبري
للو�ص ��ول اىل نتائ ��ج نهائي ��ة Finishing
دقيق ��ة ج ��د ًا للمبن ��ى ال ��ذي كل ��ف وقته ��ا،

ح ��وايل  4.5مليون جني ��ه ا�سرتليني � ،أن
�أُحيلت �أعم ��ال بع�ض التفا�صي ��ل لتنفيذها
يف فنلندا كمقاطع زجاج ق�سم من الفتحات
يف واجهة املبنى.
عندم ��ا �أق ��ف �أم ��ام مبن ��ى تو�سع ��ة متحف
"اودغوبغو" (و�أنا �أزور املبنى با�ستمرار،
فهو غ�ي�ر بعيد عن مكان �سكناي ،م�ستمتع ًا
بر�ؤي ��ة عمارت ��ه اال�ستثنائي ��ة ،وملتقط� � ًا
�صور ًا له يف ظروف حاالت طق�س متغري)،
�أ�شع ��ر بقيم ��ة االجته ��اد الت�صميم ��ي الذي
اجرتحت ��ه املعمارة ال�شه�ي�رة .فعلى الرغم
م ��ن توا�ض ��ع �أبع ��اد املبن ��ى ،وحمدودي ��ة
وظائف ��ه ،ا�ستطاع ��ت زه ��اء �أن تق ��دم لن ��ا
مفهوم� � ًا خا�ص ًا عن معن ��ى "الإزاحة" ،و�أن
تب�ي�ن بو�ض ��وح كل م ��ا يرتت ��ب عنه ��ا م ��ن
نتائ ��ج ،عندما تكون مث ��ل تلك "االداة" يف
�أي ��دي م�صمم ب ��ارع مثل زه ��اء حديد .ثمة
تغي�ي�ر ج ��ذري يف �إدراك مفه ��وم الف�ض ��اء
املعم ��اري ،ت�سع ��ى املعم ��ارة لتكري�سه يف
امل�شهد املرئي ،جنب ًا اىل جنب التعاطي مع
دالالت �شكل املبنى املبتدع ،والنزوع جلعله
يعمل ،بكفاءة ،كمفردة هامة �ضمن مفردات
ت�صميم الف�ض ��اءات اخلارجية ،ف�ض ًال على
اال�شتغ ��ال م ��ع م ��ا يع ��رف ب� �ـ "التالع ��ب"
التكويني الذي جتي ��ده زهاء ،فيما يخ�ص
جتاور �أ�سطح اجلدران ال�صلدة مع نوعية
الفتح ��ات الزجاجي ��ة التي ينط ��وي عليها
"ف ��ورم" املبنى ،كل ذل ��ك يجعل من هيئة
عم ��ارة التو�سع ��ة الناج ��زة ،هيئ ��ة مثرية،
ويجع ��ل من نوعي ��ة لغة عمارته ��ا املبهرة،
حدث ًا معماري ًا غري م�سبوق!
و "زهاء حديد" ( -)-1916 1950معمارة
املبن ��ى ،ولدت يف بغ ��داد  /العراق يف 31
اكتوب ��ر ،1950وح�صل ��ت عل ��ى �شه ��ادة
اللي�سان� ��س م ��ن اجلامع ��ة االمريكي ��ة يف
ب�ي�روت ،بف ��رع الريا�ضي ��ات ع ��ام .1971
لكنه ��ا در�ست العم ��ارة الحق� � ًا ،يف مدر�سة
اجلمعي ��ة املعماري ��ة بلن ��دن /اململك ��ة
املتحدة ،وتخرج ��ت منها عام  ،1977ويف
ذات ال�سنة عينت كمعيدة يف املدر�سة التى
تخرج ��ت منه ��ا .والحق ًا ا�صبح ��ت ا�ستاذة
زائرة يف العديد م ��ن اجلامعات املرموقة:
االوروبية واالمريكية منها� .صممت زهاء
م�شاري ��ع كث�ي�رة يف بريطاني ��ا وخارجها،
واح�صي ��ت البلدان التى �صمم ��ت املعمارة
م�شاري ��ع لها بح ��وايل  45دول ��ة ،ب�ضمنها
وطنها اال�صل ��ي العراق ،حي ��ث �صممت له
مبن ��ى البنك املركزي العراقي �سنة .2012
حازت على جوائز مرموقة ب�ضمنها جائزة
"بريتزكر �سنة .2004
توفي ��ت �إثر نوبة قلبي ��ة يف مدينة ميامي/
فلوري ��دا – الواليات املتح ��دة يف � 31آذار
�سنة .2016

عامو�س عوز الذي كان ين�شد ال�سالم في فل�سطين
ترجمة � /أحمد فا�ضل

لق ��د ّ
مت " ت�ضيي ��ق " الع ��امل بوف ��اة
العماد الأدب ��ي الإ�سرائيلي عامو�س
عوز  ،وفق ّا ل�صديقه املقرب والكاتب
ديفي ��د غرو�سمان ال ��ذي حتدث عنه
يف �صحيف ��ة الأوبزرف ��ر الربيطاني ��ة

وال ��ذي ق�ص ��د �أن ��ه كان �أح ��د �أق ��وى
الأ�ص ��وات املدافع ��ة ع ��ن �إح�ل�ال
ال�س�ل�ام م ��ع الفل�سطيني�ي�ن ب�إقام ��ة
دولتهم �إىل جان ��ب دولة " �إ�سرائيل
"  ،وقال :

" ل ��ن يك ��ون هناك �آخ ��ر عامو�س
ع ��وز  ،كان هن ��اك واحد فق ��ط مثله ،
ميكن ��ك �أن تق ��ول هذا ع ��ن كل �إن�سان
بالطب ��ع  ،ولك ��ن كان هن ��اك �ش ��يء
فريد من نوعه هو عامو�س  ،و�أولئك
الذين ق ��دروه  -ولي�س فقط تقديره ،
لكنهم بحاج ��ة �إىل �صوته الوا�ضح
احل ��اد  -فقدوا �شخ�ص ًا جعل حياتهم
�أف�ض ��ل وعندم ��ا مي ��وت �شخ�ص مثل
عامو� ��س رجل مبثل ه ��ذه العظمة ،
وال �أقول ذلك ب�سهولة يت�ضاءل العامل
قلي ًال  ،ي�ضيق قلي ًال " .
كان ع ��وز ال ��ذي ت ��ويف يف 28
دي�سم�ب�ر  /كان ��ون الأول ع ��ن عم ��ر
يناه ��ز  79عام� � ًا  ،واحد ًا م ��ن �أ�شهر
ال ُكت ��اب واملفكري ��ن يف "�إ�سرائيل " ،
ومن املدافع�ي�ن البارزين عن ال�سالم
مع الفل�سطينيني وق ��د ترجمت كتبه
و�ص ��ورت
�إىل ع�ش ��رات اللغ ��ات ُ ،
�سريت ��ه الذاتي ��ة ال�شه�ي�رة " ق�ص ��ة
احل ��ب والظ�ل�ام " � ،إىل فيل ��م يف

� ، 2015أخرجته ناتايل بورمتان
 ،ويف حدي ��ث هاتف ��ي م ��ن �س ��ان
دييغو  ،قال غرو�سمان :
" لق ��د كان �شخ�صي ��ة دولي ��ة ،
لك ��ن بالن�سب ��ة يل �أو ًال وقب ��ل كل
�ش ��يء  ،كان �صديق ًا عزي ��ز ًا و�صديق ًا
للغاي ��ة ومن امل�ؤمل ج ��د ًا التفكري يف
ع ��امل خ ��ال م ��ن عامو� ��س "  ،و�أ�ش ��اد
بالأ�سلوب املتميز وعمق كتاباته :
" �أن ��ت تقر�أ فق ��رة واحدة وكنت
تعل ��م �أنك تقر�أ عامو� ��س عوز الذي
ي�ص ��ر على الف ��وارق الدقيقة �سواء
يف �أعمال ��ه الأدبي ��ة �أو يف ن�شاط ��ه
ال�سيا�سي ".
واعت�ب�ر ع ��وز وغرو�سم ��ان  ،جنب ��ا
�إىل جن ��ب م ��ع AB Yehoshua
 ،الثالث ��ي املقد� ��س يف الأدب
الإ�سرائيل ��ي وال�ضم�ي�ر اللي�ب�رايل
اجلماعي للأمة  ،و�إىل جانب كونهم
مفعمني باجلوائز الأدبية  ،حتدث كل
واحد منه ��م �ضد احتالل " �إ�سرائيل

" للأر� ��ض الفل�سطيني ��ة وم ��ن �أجل
ال�سالم .
وكان غرو�سم ��ان قد �شاه ��د �آخر مرة
�صديقه منذ �ستة �أ�سابيع حيث قال:
" كلم ��ا انتهي ��ت م ��ن حمادثتي معه
�شع ��رت �أنن ��ي تلمي ��ذ �صغ�ي�ر �أمام ��ه
 ،كن ��ت �آت ��ي �إىل منزل ��ه نتح ��دث
ع ��ن كل ما يهمنا  ،لق ��د ت�شاورت معه
كث�ي�ر ًا ح ��ول كتابات ��ي ويف بع� ��ض
الأحي ��ان ي�س�ألن ��ي ع ��ن كتابات ��ه
ولأنن ��ي �أخربته بال�ضب ��ط مبا فكرت
ب ��ه  -عندم ��ا �أحبب ��ت �شيئ� � ًا منه ��ا
�أوعندم ��ا مل �أك ��ن �أح ��ب �شيئ� � ًا منها ،
فقد عزز م ��ن �صداقته معي مع كل ما
كن ��ت �أقوله عن ��ه  ،فهو قبل كل �شيء
 ،كان �إن�سان� � ًا مثقف� � ًا ي�ؤم ��ن بالنقد
والنق ��د الذات ��ي  ،وكان رج ًال  ،وكان
دافئ� � ًا وكرمي� � ًا وغريب� � ًا  ،وكان يريد
�أن يع ��رف تفا�صي ��ل العائلة وما كنت
�أفعل ��ه  ،وكان ي�شاركن ��ي الأ�شي ��اء ،
موته هو �شيء م�ؤمل ح ًقا " .

الواحدي ��ة ،فك ��رة جوهري ��ة يف الفك ��ر ال�سام � ّ�ي كله (مبا
يف ذل ��ك امت ��داده العربي) :ال ��رب واحد والقائ ��د واحد،
ب�أ�سمائ ��ه ال�سيا�سي ��ة والفكري ��ة والأدبي ��ة املختلفة( .يقع
االخت�ل�اف على مف ��ردة "�سامي" ولكن لي� ��س على ما ّ
تدل
عليه لغوي ًا).
***
"امل�صائ ��ر" ال�شخ�صي ��ة ال قيم ��ة لها يف الع ��امل العربي.
�أن ��ت ورب ��ك ي ��ا مو�س ��ى .لأن الف ��رد ال قيم ��ة له مهم ��ا بلغ
�ش�أنه.
***
كل م�شكل ��ة الكتاب ��ة هي معرفة ما قد قي ��ل قبلك مما مياثل
م ��ا تقول ،ومما مل ُي َق ْل .ويف الفن امل�شكلة كلها تخت�صرها
عبارة فرن�سي ��ة واحدة �صغ�ي�رة ( ،)déjà-vuيف الفن
وغريه.
بالإنكليزي ��ة .already seen :وباللهج ��ة العراقي ��ة:
م�شيوف� ،أي متت ر�ؤيته �سابق ًا ،من الفعل �شاف ،ي�شوف،
على �صيغة مفعول.
***
بع� ��ض �أ�صدقائ ��ي �أنا يحبونن ��ي عندما �أك ��ون يف منطق
القطيع ،وعندما �أخرج عن منطق القطيع ال يحبونني.
***
من�سي
يف و�سائ ��ط التوا�صل االجتماعي م ��ا نكتبه اليوم
ّ
غد ًا من طرف كثري من املتابعني .ك�أن الأمر يتعلق بزيارة
عابرة ال ت�سقيم والعمل اجلاد �أو الل ّماح �أو حتى الطرفوي
الذي ي�ستعني بالإ�شارة.
***
العالق ��ات العامة ال ت�صنع ثقاف� � ًة ،وهي لي�ست من مه ّمات
الثقاف ��ة واملثق ��ف نف�سه .العالقات العام ��ة ت�صنع عالقات
عامة.
***
يب ��دو �أن امل�ساف ��ة كب�ي�رة ب�ي�ن الر�صان ��ة والرطان ��ة� .أمر
يتوجب اعتبارة يف الثقافة العربية احلالية.
***
أحب كث�ي�ر ًا ال�شع ��راء والكتّاب الذين كلم ��ا �أعلنوا كتابة
� ّ
رجة ورجفة وتوقع ًا عند جمايليهم.
خلقوا
أ،
ل
للم
جديدة
ّ
***
متح�ّي�رّ كيف ال يف� � ّرق بع�ضنا ب�ي�ن الطراف ��ة وال�سماجة.
ق ��ر�أت يف ل�سان الع ��رب� :سمج � :سمج ال�ش ��يء  ،بال�ضم :
قب ��ح  ،ي�سمج �سماج ��ة �إذا مل يكن فيه مالحة .الحظ �أنه مل
يق ��ل �إذا مل يك ��ن فيه جمال بل ق ��ال �إذا مل يكن فيه مالحة.
والظالل مهمة بني اجلمال واملالحة.
***
�ألي� ��س الن�ث� ُ
ر املكت ��وب ،بنوايا ن�ث�ر ع ��الٍ  ،يف الفي�سبوك
ُمت�شابه ًا؟
***
العراقي:
يف نقد وعي (الروزخون)
ّ
ملن ال يعرف معنى كلم ��ة (الروزخون) من الأخوة العرب
نقول �أنها تعني ُمقرئ مقت ��ل احل�سني عند ال�شيعة ،وهي
مو�صولة بتعبري (رو�ضة ال�شهداء) وهو الكتاب الذي كان
ي�ستخدمه اخلطيب عند قراءة ق�صة احل�سني  .وبالفار�سي
ُي�س ّم ��ى من يق ��ر�أ هذا الكتاب بـ (رو�ض ��ة خوند) ثم خففت
عن ��د اال�ستعم ��ال لت�صب ��ح ( رو�ضة خ ��ون) وباال�ستعمال
العرب ��ي يف الع ��راق ومناط ��ق اخللي ��ج �أ�صبح ��ت (روزة
خون) حيث ال�ضاد ت�صبح زاء ًا باللفظ الفار�سي.
يف العراق ف�إن ا�ستالم الأحزاب الدينية لل�سلطة ال�سيا�سية
يف البل ��د ع�ب�ر االنتخاب وغ�ي�ره مل ي ّغري �شيئ� � ًا من وعي
العراقي .ما هو جوهر هذا الوعي؟ بالأ�صل
(الروزخون)
ّ
ديني .وبالف ��رع وعي ثابت ع�ص � ّ�ي على التحوالت
وع ��ي ّ
الت�أريخي ��ة .لقد ظل مت�شبث ًا مبقوالت ��ه الإن�شائية القدمية
ع ��ن (مظلومية) ال�شيعة لكن ب�أفراغها من حمتواها الأول
�ادي ،وبتحويلها �إىل حم�ض مقولة
االجتماعي واالقت�ص � ّ
جتريدي ��ة ال معنى له ��ا ،خا�صة عرب ان�سالخ ��ه عن مفهوم
العدالة االجتماعية وال�سيا�سية التي كان ينادي احل�سني
مبا ي�شابهه ��ا� .أثبتت �سنوات حكم ��ه الأخرية يف العراق
ع�صبي،
بكائي ي�ستن ��د �إىل جمهور ُم َ�س� � ْرمن،
ب�أن ��ه وع ��ي
ّ
ّ
�أحيان ًا متع�ص ��ب و�أحيان ًا انتهازي منحه غالب ًا �صوته يف
جميع االنتخاب ��ات الأخرية ،وها هو ين ��دم �أخري ًا .وعي
احل�سيني بانفالت
الروزخ ��ون ال يتع� � ّدى م�ساحة املن�ب�ر
ّ
كام ��ل يف بقي ��ة مفا�ص ��ل احلي ��اة ،كله ��ا :م ��ن هن ��ا ف�س ��اد
الروزخون امل�ستمر و�سرقاته و�إف�ساده .وعي الروزخون
ي�ستن ��د �إىل ع�صم ��ة لغوية� ،إىل �إحكام بالغ � ّ�ي� ،إىل �إقناع
جمازي من�شق عن تفا�صيل احلياة الواقعية.
يف حلظة من اللحظات يتبينّ خلل هذا االن�شقاق ،بل تتبينّ
�أبع ��اد اللعب ��ة فيه .وهو ما ن ��راه اليوم �صراح� � ًا� .إن ه ّبة
جموع العراقيني من جنوب ��ه وو�سطه �أ�سقطت الرهانات
العربي ،فهذه اجلموع،
والتحليالت الطائفية يف الع ��امل
ّ
�إذا �شئن ��ا ،هي م ��ن الطائفة ال�شيعية الت ��ي ما انفكت ،منذ
الب ��دء ت�ص ��ارع وتعاين من (وع ��ي الروزخ ��ون) دون �أن
يجري االنتباه ال ��كايف لذلك ،يف العراق �أو ًال ويف العامل
العربي ثاني� � ًا .الأمر الذي يعن ��ي ان التحليالت الطائفية
ّ
م�سقطة �إ�سقاط ًا وم�ستجلبة ا�ستجالب ًا وبالإكراه للو�ضع
العراقي نقطة على ال�سطر
ّ
***
الكتابة ال ت�ستهدف �إقناع �أحد .هدف الكتابة لي�س الإقناع،
لعل الإقناع وظيفة الن�صو�ص املق ّد�سة.
***
علي ��ك �أن تخ�شى عل ��ى نف�سك ممن لديه �أف ��كار م�سبقة عن
العامل ،وبالنتجة عنك �أنت نف�سك.
في و�سائط التوا�صل االجتماعي ما
من�سي غداً من طرف
نكتبه اليوم
ّ
كثير من المتابعين .ك�أن الأمر يتعلق
بزيارة عابرة ال ت�سقيم والعمل
اللماح �أو حتى الطرفوي
الجاد �أو ّ
الذي ي�ستعين بالإ�شارة.

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief
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اقــــرأ
وودي �آلن

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى حديث ًا كت ��اب بعن ��وان " وودي �آلن
ع ��ن وودي �آلن " وهو �س�ي�رة ذاتية للمخرج ال�س ��ينمائي
ال�شهري الذي يع ّد
�أحد �أبرز املخرج�ي�ن يف هوليوود .عرف بتقدميه الأفالم
الرومان�س ��ية الكوميدي ��ة الت ��ي تتخللها حماكاة �س ��اخرة
وكوميديا تهريجية .ترتكز مو�ضوعات �أفالمه بعمق على
الأدب ،اجلن� ��س ،الفل�س ��فة ،علم النف� ��س ،الهوية اليهودية
وتاري ��خ ال�س ��ينما ..فاز�أرب ��ع م ��رات بجائزة الأو�س ��كار
�ض ��من  24تر�ش ��يحا نالها يف ثالثة جم ��االت هي الإخراج
والكتاب ��ة والتمثيلُ .تعد مدينة نيويورك م�س ��رح ًا لأغلب
�أعماله وثيمة �أ�سا�سية لها.

ح

ول العا

لم

على "قاعة حوار"�أكرث من  20لوحة ّ
تتحدث عن "حكاية يف بغداد "
�إعالن الفائزين يف جوائز
"غولدن غلوبز"

بغداد /زينب امل�شاط
�أُق� �ي ��م ع �ل��ى ق��اع��ة ح� ��وار ��ص�ب��اح
ي��وم الأح��د امل��واف��ق ٢٠١٩/١/٦
املعر�ض ال�شخ�صي للفنان ( و�سام
ج��زي ) حتت عنوان ( حكاية يف
بغداد ) وقد ح�ضر املعر�ض العديد
من ال�شخ�صيات الثقافية والفنية
وخا�صة ال�شخ�صيات املهتمة يف
جم��ال ال �ف��ن الت�شكيلي ،وافتتح
امل �ع��ر���ض م��دي��ر دائ�� ��رة ال �ف �ن��ون
العامة د .علي عويد " الذي �أكد �أن
الدائرة حتاول التن�سيق دائم ًا مع
املعار�ض اخلا�صة والفنانني
ال�ت���ش�ك�ي�ل�ي�ين  ،ذل ��ك �أن �ه��ا
بيتهم وم�ؤ�س�ستهم الأم
التي تتكئ على عطائهم
وج� �ه ��وده ��م وال �ت��ي
حت� ��اول �أن مت��ده��م
بالدعم دائما".
و�أك� ��د ع��وي��د �إن "
امل �ع��ر���ض يُب�شر
ب�ف�ن��ان ت�شكيلي
م � � � � ��ن ط � � � � ��راز
م �ه��م ،غ��ال �ب � ًا ما

يف فوز غري متوقع على فيلم "مولد جنمة" ُ ،ت��وج الفيلم املو�سيقي
"امللحمة البوهيمية" بجائزة "غولدن غلوبز" ك�أف�ضل فيلم
درامي ،يف حني ح�صل فيلم "كتاب �أخ�ضر" على جائزة �أف�ضل
فيلم كوميدي �أو مو�سيقي.وفاز النجم الأمريكي امل�صري
الأ�صل ،رامي مالك بجائزة �أف�ضل ممثل يف فيلم درامي،
عن دوره يف فيلم "امللحمة البوهيمية"  ،يف حني فازت
جلني كلوز بجائزة �أف�ضل ممثلة يف فيلم درامي
عن دورها يف فيلم "الزوجة" ف�ضال عن ذلك،
فاز املمثل كري�ستيان بيل بجائزة �أف�ضل ممثل
كوميدي عن دوره يف فيلم "النائب" الذي
�أدى فيه دور نائب الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
دي��ك ت�شيني� .أم��ا �أول�ي�ف�ي��ا ك��ومل��ان فنالت
ج��ائ��زة �أف�ضل ممثلة يف فيلم كوميدي
ع��ن دوره ��ا يف فيلم "املف�ضلة" ون��ال
املخرج املك�سيكي� ،ألفون�سو ك��وارون،
جائزة �أف�ضل خمرج عن �إخراجه فيلم
"روما"  ،وح�صلت جنمة ال�ب��وب،
ليدي غاغا على جائزة �أف�ضل �أغنية
�أ�صلية عن �أغنية "�ضحل" يف فيلم
"مولد جنمة" .

�أح���ض��ر م�ع��ار���ض لفنانني �شباب
ويف الواقع هم ي�ؤكدون يل دائما
ان ال�ف��ن الت�شكيلي ب�خ�ير و�أن�ن��ا
ق � ��ادرون ع �ل��ى ال �ع �ط��اء ال� ��ذي لن
ين�ضب �أبد ًا ".فيما ذك��ر رئي�س

عراق ّيتان �ضمن القائمة الطويلة جلائزة البوكر
�أعلن ��ت اجلائ ��زة العاملي ��ة للرواية
العربية ،ام�س الإثنني ،عن القائمة
الطويل ��ة للروايات ّ
املر�ش ��حة لنيل
اجلائ ��زة بدورته ��ا للع ��ام ،2019
الت ��ى تت�ض ��من  16رواية �ص ��درت
خ�ل�ال الف�ت�رة ب�ي�ن يولي ��و 2017
وحتى يونيو  ،2018حيث جرى
اختياره ��ا من بني  134رواية
تر�شحت للجائزة.
و�ص ��لت �إىل القائم ��ة
الطويل ��ة رواي ��ات
ل�س ��بع كاتبات ،وهو
رق ��م قيا�س ��ي يف
تاري ��خ اجلائ ��زة،
�إىل جان ��ب رواي ��ات
لت�س ��عة ك ّت ��اب ، ،من
ت�س ��ع جن�س ��يات،
وتعال ��ج الرواي ��ات
ق�ض ��ايا مت� ��س الع ��امل
العربي الي ��وم ،كما تلقي
ال�ضوء على تاريخ املنطقة العربية

بينيلوبي كروز:

ال �أح ّبذ العمل مع زوجي

حتدث
ع ��ن ��ت املمثل ��ة العاملي ��ة بينيلوب ��ي ك� �روز
تع
اون
ه
�
�ا
م
�
�ع
ز
وج
ه
��ا املمثل الإ�س ��باين
خاف
وذلكيري باردم يف عدد من الأفالم ال�سينمائية
�
ض
�
�من
مقاب
ل
�
�ة
لها
مع جمل ��ة Marie
arie
كرو  Clلعدد �ش ��هر �ش� �باط املقبل .وقالت
ز":
ل
دي
�
أ�
س
�
�
باب
منطقية ب�ش ��كل وا�ضح
جعلتن
اجل ��ي ال �أحب ��ذ العم ��ل مع زوج ��ي رغم �أن
ميع
ي
ظن
�
أنه
�
أمر
�
س
�
�هل للغاية فهو �ش ��يء
كن ��ا ال
حتى نري ��د القيام ب ��ه يف كثري م ��ن الأحيان
نحا
ف
�
�ظ
على
ما
لدي
نا" .و�أ�ض ��افت� ":أن
ت�ش
ً
�أمر �ارك �شخ�ص� �ا تعرفه ويعرفك جيد ًا التمثيل
سهل
و
لكن
من
نا
حية
�أخ
ف�أن ��ت ال تعل ��م �إذا كان ذلك �سرى �أمر خميف �أن تقوم به ب�شكل �سنوي،
يت�
س
�
�بب
يف
ا
خللط
بني الأم� �ور ،لهذا من
الأف�ضل �أن نقوم بذلك من حني لآخر".

وقفة مع

 النقابة الوطن ّية
لل�صحفيني
ت �ع �ل��ن ع� ��ن �إق� ��ام� ��ة ور���ش��ة
تدريبية حول " دور الإعالم
يف مكافحة الف�ساد" للفرتة
من  19 – 18كانون الثاين
 2019و� �س �ت �ك��ون ال� ��دورة  حممود عجمي
خمت�صة ملحافظات ال�ف��رات ال �ف �ن��ان ال �ت �� �ش �ك �ي �ل��ي ،يقيم
الأو�سط"بابل وك ��رب�ل�اء معر�ضه ال�شخ�صي ال�سابع
على قاعة الفنون العامة يف
والنجف والديوانية" .
مقر وزارة الثقافة وال�سياحة
� ألفريد �سمعان
والآث ��ار وذل��ك �صباح اليوم
يُطلق االحت��اد العام للأدباء الثالثاء يف مقر الوزارة.
وال�ك�ت� ّاب يف ال�ع��راق دورت��ه
االنتخابية اجل��دي��دة با�سم
االديب "�ألفريد �سمعان" حيث
�س ُتفتح �أب��واب الرت�شيح مع
بداية �شهر ني�سان املقبل .

جمعية الفنانني الت�شكيليني قا�سم هذا الفتى الذي �سحبنا عنوة قبل
�سبتي مُتحدث ًا عن معر�ض ( حكاية ثالثة من الأعوام نحو لوحة كانت
يف بغداد ) �إن "عامل و�سام جزي غري م�ألوفة ليفوز بجائزة ع�شتار
جريء  ،ومن يجر�ؤ على اخلو�ض الأوىل لل�شباب  ،حقا كان ي�ستحقها
يف جتربة غريبة حد الإبهار غري بكل جدارة ".وي�ؤكد �سبتي " �أن

�أعمال و�سام جزي تت�صف باملهارة
وهي عنوانها والغرابة واالختالف
ديدنها".
�أم� ��ا ع��ن م �ع��ر� �ض��ه ال��ي��وم ف�ي��ذك��ر
�سبتي قائال "ها هو اليوم يعلن
ع��ن نف�سه ع�بر �أك�ث�ر م��ن ع�شرين
عمال ،م�ؤ�س�س ًا لرقم مهم ال ميكن
لأي معر�ض ع��راق��ي داخ��ل البالد
�أو خ��ارج�ه��ا �أن ي �ت �ج��اوزه  ،حقا
�إننا نفتخر با�ست�ضافته و�أعماله
يف ( ح��وار ) التي د�أب��ت عرب عدد
م��ن معار�ضها الأخ�ي�رة والقادمة
من تقدمي ثلة من املوهوبني الذين
�سي�أخذون حتم ًا مكانهم ومكانتهم
يف الت�شكيل العراقي � ،إن ( و�سام
جزي ) يعلن عن حرفنته وقدرته
لي�س بالأم�س وال اليوم وال غدا ،
�إنه فنان بكل ما للكلمة من معنى".
ب� ��دوره ي��ذك��ر ال �ف �ن��ان الت�شكيلي
و�� �س ��ام ج���زي ق��ائ�ل�ا " ق ��د ت�ك��ون
حم� ��اوالت� ��ي الخ�� �ت� ��زال امل�ل�ام ��ح
وال �ف��وارق التكميلية لل�شكل هي
ر�ؤية وت�صور لذلك الإن�سان الذي
يت�ساوى فيه الرجل واملر�أة ".

تق ��ف ه ��ذه الزاوي ��ة مع �شخ�ص ��ية
مبدعة يف جمالها يف �أ�سئلة �سريعة
حول ما ت�شغله الآن وجديد �إنتاجها
وبع� ��ض ما ت ��و ّد �أن تقوله ملتابعيها
من خالل �ص ��حيفة املدى ،يف وقفة
م ��ع الالعب الدويل ال�س ��ابق عقيل
متعب:
 مباذا �أنت من�شغل هذه االيام؟
 حالي ًا ُنهي ��ئ لدخول بطولة وديةمع الكويت.
 ماه ��و �آخر عمل ل ��ك؟ وهل هنالك
جديد للم�ستقبل؟
 �أم ��ا �آخ ��ر م ��ا قدمت ��ه ه ��و عمل ��يكم ��درب يف �أكادميي ��ة ن ��ادي
�إ�سبانيول الإ�سباين .
 ه ��ل �أنت

وتراثه ��ا ال�ث�ري ،وتتط ��رق �إىل
ق�ضايا �إن�سانية هامة ،منها و�صمة
الفقر و�ص ��دمة املوت واال�ض ��طهاد
و�أهمي ��ة حماية العائل ��ة والوطن.
يتميز عدد من الروايات يف القائمة
بال�س ��رد على ل�س ��ان الن�س ��اء ،منها
رواية عن تاري ��خ العراق احلديث
عل ��ى ل�س ��ان �ص ��حافية ،وق�ص ���ص

ن�س ��اء يف بل ��دان خمتلف ��ة هاجرن
�إليها بعد احلرب الأهلية اللبنانية،
�إىل جان ��ب �ص ��راع كاتب ��ة تتناف�س
مع ُك ّتاب ع�صرها.
م ��ن ب�ي�ن قائم ��ة الروائيني ال�س ��تة
ع�ش ��ر الذي ��ن و�ص ��لت �أعمالهم �إىل
القائم ��ة الطويل ��ة ،ثم ��ة العديد من
الأ�س ��ماء امل�ألوفة ،من بينهم �أميمة

اخلمي� ��س (ع ��ن رواي ��ة م�س ��رى
الغرانيق وهدى بركات عن رواية
بري ��د الليل  ،و�إنع ��ام كجه جي عن
رواية النبيذة  ،ووا�س�ي�ن الأعرج
(مر�شح ثالث عن رواية مي  ،ومي
من�سي عن رواية قتلت �أمي لأحيا ،
ّ
و�ش ��هال العجيلي عن رواية �صيف
مع الع ��دو و حممد �أبي �س ��مرا عن
رواية ن�س ��اء ب�ل�ا �أثر  ،ومي�س ��لون
ه ��ادي ع ��ن رواي ��ة �إخ ��وة حممد ،
و�إمي ��ان يحيى ع ��ن رواية الزوجة
املك�س ��يكية  ،وج�ل�ال برج� ��س ع ��ن
رواية �س ��يدات احلوا� ��س اخلم�س
 ،وحج ��ي جاب ��ر عن رواي ��ة رغوة
�س ��وداء  ،ومبارك ربي ��ع عن رواية
غ ��رب املتو�س ��ط  ،وكف ��ى الزعب ��ي
عن رواية �ش ��م�س بي�ض ��اء باردة ،
واحلبي ��ب ال�س ��ائح عن رواي ��ة �أنا
وحاييم  ،وعادل ع�صمت عن رواية
الو�ص ��ايا  ،وحمم ��د املعزوزع ��ن
رواية ب�أيّ ذنب رحلت .

العمود
الثامن
 علي ح�سني

عبد ال�صمد يبكي
على �أبواب القد�س
ارتدى"جهابذة"حزب الدعوة
وعلى ر�أ�سهم"الربوفي�سور"خلف
عبد ال�صمد �صاحب ملفات
الف�ساد"ال�سبعة"و�أ�شهرها لفلفة
�أموال م�شروع حتلية مياة الب�صرة،
الكوفية الفل�سطينية وذهبوا
ال�سرتداد القد�س من مغت�صبيها،
وا�ستح�ضر عبد ال�صمد ومعه خالد
الأ�سدي كل طاقاتهم التمثيلية
وذرف الدموع ،فيما �أخربنا نائب
متحم�س � ّأن �أي حديث عن الق�ضية
الفل�سطينية البد �أن يتم عرب موافقة
ال�سادة �أع�ضاء جمل�س النواب
العراقي.
وقبل �أن يفجّ ر خلف عبد ال�صمد
ومعه ائتالف دولة القانون ينابيع
حنانهم يف احتفالي ٍة �صاخب ٍة
�شعارها"حترير القد�س مي ّر عرب
املالكي"كانت حكومة حزب الدعوة
وبقرار من"العلاّ مة"�إبراهيم
اجلعفري قد �أ�صدرت قرار ًا غري
�إن�ساين بتجريد الفل�سطينيني
املقيمني يف العراق من احلقوق
واالمتيازات كافة املمنوحة لهم منذ
عام .1948
و�سط ملفات اخلراب وال�صراع
على الكرا�سي ،ودعوة
النائبة"املجاهدة"عالية ن�صيف
ب�إهدار دماء �أهايل املو�صل الذين
ت�صفهم بالدواع�ش ،و�صراخ خلف
عبد ال�صمد �أن ال�سيد نوري املالكي
هو الوحيد القادر على �إنقاذ العراق
من �أزماته ،مل يجد رواد الفي�سبوك
�سوى االن�شغال بالأخبار التي
تقول � ّإن عدد ًا من ال�سيا�سيني قد
زار �إ�سرائيل ،وهي الفر�صة التي
وجدتها القوى ال�سيا�سية التي
تتعارك على املنا�صب واملكا�سب،
�سانحة لتواري واختفاء ملفات
�شديدة احل�سا�سية ،من ذلك مثال
حديث الإ�صالح ال�سيا�سي الذي
�صار بند ًا ثابت ًا يف الف�ضائيات،
ومن ذلك �أي�ضا حالة التعتيم
والتكتيم املتعمدة على وقائع
الف�ساد التي ت�ست�شري ب�شكل غري
م�سبوق.
اليوم �أ�صبحنا تائهني ونت�ساءل؛
�أيهما �أخطر على املواطن ،حديث
وزير اخلارجية العراقي عن حل
الدولتني ،وهو قرار ب�صمتْ عليه
الدولة الفل�سطينية بالع�شرة �أم
و�ضع قوانني متنع �سرقة املال
العام؟ ،قوانني لل�ضمان االجتماعي
وال�صحي والتعليمي؟ قوانني
تعالج البطالة ونق�ص اخلدمات
وانت�شار الر�شوة..
عا�ش العامل العربي يف ظل
اال�ستعمار الذي ترك لنا �أكرب
م�أ�ساة ،عندما ت�آمر ال�ستبدال
الكيان ال�صهيوين بفل�سطني .غري
�أنه ترك لنا �أي�ض ًا انقالبات ع�سكرية
كانت ذريعتها الوحيدة ال�ضطهاد
ال�شعوب هي ق�ضية فل�سطني التي
يرفع �شعارها الثوار الكذبة الذين
و�صفهم مظفر النواب ا�صدق
و�صف :
من باع فل�سطني �سوى الثوّ ار
الكتبة؟
هناك رجال دولة ورجال �سيا�سة.
رجال �ضمائر ،ورجال رغبات،
ويبدو �أنكم اخرتمت الرغبات ،ل ّأن
رجل الدولة احلقيقي ،يكون نزيه ًا
وعاق ًال"والعاقل هو من يقول لكم :
�أم�ضى حزب الدعوة خم�سة ع�شر
عاما عام ًا يف ال�سلطة والنتيجة
خراب × خراب!

عقيل متعب :قدمت الكثري للريا�ضة العراقية
را�ض عما قدمته خالل م�س�ي�رتك � - ..ص ��ديقي الراحل وه ��و لي�س من
ٍ
الو�سط الريا�ضي .
وملاذا ؟
 احلم ��د لل ��ه نع ��م �أن ��ا را� ٍ��ض جد ًا  كتاب تعود �إليه دوما � ،أو �صديقك ��وين قدم ��ت الكث�ي�ر للريا�ض ��ة تتذكره دائما � ،أو �أغنية ترددها؟
العراقية !
 ل ��و عاد بك الزم ��ن من جديد � ،أي
م�سار تختار ؟
 �س ��وف �أختار جمال الطب لأكونطبيب ًا و�أ�ساعد النا�س .
 م ��ا ه ��و التغيري ال ��ذي ت�أم ��ل �أو
تريده �أن يح�صل يف العراق ؟
 نحت ��اج اىل تنظيم على م�س ��توى�ال وتواج ��د �شخ�ص ��يات كفوءة
ع� ٍ
تقود البلد يف كل جماالته .
� شخ�ص ��ية من املا�ض ��ي تتمنى لو
تلتقي بها  ،وملاذا ؟

الطقس

 �أق ��ر�أ دائم ��ا كت ��ب علي ال ��وردي  ،ما ذا تقر�أ الآن  ،ولو تريد اقرتاح�أ�صدقاء كثريون ولن �أحدد �شخ�ص ًا كتاب على القراء � ..أي كتاب تختار
واحد ًا� ،أغنية القي�صر كاظم ال�ساهر وملاذا ؟
 ب�ي�ن ي ��دي الآن كت ��اب وع ��اظال يا �صديقي
ال�س�ل�اطني لع ��امل االجتم ��اع عل ��ي
الوردي .
 ماذا ُت�شاهد؟ وماذا تن�صح ال ُق ّراء
مل�شاهدته؟
 �أح ��ب �أن �أ�ش ��اهد كل م ��ايخ� ��ص الطبيع ��ة ولي� ��س التلف ��از
والتكنولوجيا.
 ه ��ل هن ��اك �أمني ��ة يف حيات ��ك مل
حتققها  ،وملاذا ؟
 �أمتن ��ى �أن يك ��ون الع ��راق بل ��د ًاال�سيّاح من كل
متطور ًا و�أن يجذب ُ
العامل.

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة ،حالة الطق�س ودرج ��ات احلرارة يف عموم
مناطق العراق لليوم الثالثاء .
وقالت الهيئة يف تقريرها اليوميّ � ،إن الأجواء �ستكون غائمة مع ت�ساقط �أمطار بني اخلفيفة
واملتو�سطة ال�شدة يف �أماكن متعدّدة ،و� ّإن درجات احلرارة مقاربة لليوم ال�سابق .

بورتريه
الالع ��ب الدويل ال�س ��ابق عقيل متعب
م ��ن موالي ��د  1979الع ��ب عراقي لعب
يف املنتخ ��ب الوطن ��ي العراق ��ي ،كم ��ا
انخ ��رط للع ��ب يف ع ��دد م ��ن الأندي ��ة
العراقي ��ة والعربي ��ة  ،منه ��ا فري ��ق
ال�ص ��ناعة العراق ��ي وفري ��ق االحت ��اد
ال�سعودي وحالي ًا يدرب يف �أكادميية
ن ��ادي �إ�س ��بانيول الإ�س ��باين  ،وق ��د
�ش ��ارك يف العدي ��د من �ألع ��اب املنتخب
الوطني العراقي .
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