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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

جلنة م�شرتكة من � 6أع�ضاء منا�صفة �أنهت �أعمالها

املفو�ض ّية تردّ الطلب ..والقوى ال�سيا�س ّية :ال �إمكانات لت�شكيله

اجتماع جديد بني الفتح و�سائرون لإنهاء
ّ
ملف الوزارات ال�شاغرة و "الوكاالت"

فريق مو�صلي يح�صل على ن�صف مليون
�صوت لإعالن �إقليم نينوى
 بغداد /وائل نعمة
و�س ��ط ا�س ��تمرار احلدي ��ث ع ��ن
مافي ��ات الف�س ��اد يف املو�ص ��ل
واخلالي ��ا النائم ��ة لـداع� ��ش املرتب�ص ��ة
باملدينة ،يقفز "�إقليم نينوى" اىل الواجهة
ك�أحد احللول املطروحة بح�سب وجهة نظر
القائمني عليه.
فك ��رة الإقلي ��م ،وه ��ي لي�س ��ت جدي ��دة على
املو�ص ��ل ،لكنها عادت الآن يف توقيت يراه
البع�ض �س ��يئا للغاية ،ب�س ��بب تدمري البنى
التحتي ��ة وتوق ��ف الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي
باملحافظة.
وم ��ا ي ��زال هن ��اك نح ��و ملي ��ون �ش ��خ�ص

يتوزع ��ون بني خيم النازحني وال�س ��كن يف
مدن خ ��ارج نين ��وى ،بينما عجل ��ة الإعمار
تدور ب�شكل بطيء جدا.
�أم�س ك�شفت جلنة �أطلق عليها ا�سم "اللجنة
التح�ضرية لإقليم نينوى" عن ن�صف مليون
ا�سم ،قالت �إنهم يدعمون �إن�شاء الإقليم.
ومين ��ح الد�س ��تور حري ��ة للمحافظ ��ات
منف ��ردة� ،أو لعدة حمافظ ��ات ،بتقدمي طلب
لإع�ل�ان �إقليم ،بعد �إجراء ا�س ��تفتاء �ش ��عبي
من قبل مفو�ض ��ية االنتخابات� ،ش ��ريطة �أن
يحظى مبوافقة �أكرث من ن�ص ��ف املواطنني
يف تلك املحافظة.
وعلى هذا الأ�سا�س قال فار�س اجلويجاتي،
يف م�ؤمت ��ر اللجنة اخلا�ص ��ة لإن�ش ��اء �إقليم

املو�ص ��ل� ،أم� ��س� ،إنه ��م "عمل ��وا من ��ذ فرتة
طويل ��ة بعي ��دا ع ��ن الإع�ل�ام واالح ��زاب
ال�سيا�س ��ية لتنفي ��ذ م�ش ��روعهم عل ��ى وفق
الد�ستور".
اجلويجاتي� ،أكد خالل امل�ؤمتر �أنه وزمالءه
جمموعة من "املتطوعني امل�ستقلني" ،و�أنهم
اختاروا الذه ��اب اىل فكرة الإقليم ب�س ��بب
الف�ساد واالرهاب الذي تواجهه املحافظة.
بالتزام ��ن مع ذل ��ك و�ص ��لت التحذيرات من
تراج ��ع الو�ض ��ع االمن ��ي يف املحافظة اىل
رئي� ��س ال ��وزراء عادل عب ��د امله ��دي ،الذي
�أوفد يف نهاية العام املا�ض ��ي ،جمموعة من
�ضباطه لتق�صي احلقائق.
وقال رئي�س الوزراء بعد انتهاء التحقيقات

 بغداد  /محمد �صباح

الق�ص�ي�رة� ،إن هن ��اك "مبالغ ��ات يف حج ��م
ن�شاط داع�ش يف نينوى" ،رغم ت�أكيده على
وجود بع�ض الن�شاط للتنظيم هناك.
وكان عب ��د امله ��دي ق ��د عل ��ق عل ��ى انفج ��ار
�س ��يارتني مفخخت�ي�ن يف و�س ��ط وجن ��وب
املو�ص ��ل الع ��ام املا�ض ��ي ،ب� ��أن دوافعه ��ا
اقت�صادية.
وح ��ذر جمل� ��س الن ��واب ،بعد �أن �ش� � ّكل هو
بدوره جلنة لتق�صي احلقائق يف املو�صل،
م ��ن �س ��يطرة "ملي�ش ��يات م�س ��لحة" عل ��ى
الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي و�س ��وق العق ��ارات
وتهريب النفط.
 التفا�صيل �ص3

اجتم ��اع مرتقب ه ��و الثاين
م ��ن نوع ��ه خ�ل�ال �أ�س ��بوع
يجم ��ع حتالف ��ي الفت ��ح و�س ��ائرون يف
مقر الهيئة ال�سيا�س ��ية للتيار ال�صدري
الي ��وم الإثنني ال�س ��تكمال ما تو�ص ��لت
�إلي ��ه اللجن ��ة التن�س ��يقية م ��ن نتائ ��ج
ب�ش� ��أن �إمكانية ح�سم مر�شحي وزارتي
الداخلية والدفاع واملنا�صب التي تدار
بالوكالة.
ويب ��دو �أن ه ��ذا التقارب احلا�ص ��ل بني
�أك�ب�ر كتلت�ي�ن يف حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح
والبناء قد ميهد لطرح خم�سة مر�شحني
ل ��كل وزارة �ش ��اغرة م ��ن اج ��ل جتاوز
عقدة مر�ش ��حي الوزارات الأمنية التي
عاقت ا�ستكمال الكابينة احلكومية.

ويتحدث النائب عن كتلة بدر الربملانية
وليد ال�س ��هالين يف ت�ص ��ريح لـ(املدى)
قائ�ل ً�ا �إن "الفت ��ح و�س ��ائرون �ش� � ّكال
الأ�سبوع املا�ضي جلنة تن�سيقية نظرت
يف ملف ا�ستكمال الوزارات ال�شاغرة،
واملواق ��ع التنفيذية الأخ ��رى" ،معتقد ًا
�أن "التفاه ��م ب�ي�ن �أكرب كتلتني �س ��يقود
�إىل حل لكل امللفات اخلالفية العالقة".
والتق ��ى وف ��د م ��ن حتال ��ف �س ��ائرون
يقوده رئي�س الهيئة ال�سيا�س ��ية للتيار
ال�ص ��دري ن�ص ��ار الربيع ��ي برئي� ��س
حتال ��ف الفتح ه ��ادي العام ��ري واتفقا
عل ��ى ت�ش ��كيل جلن� � ٍة م�ش�ت َ�رك ٍة ب�ي�ن
التحالفني حلل اخلالفات.
و�ض ��مت اللجن ��ة امل�ش�ت�ركة الت ��ي
ت�ش ��كلت بع ��د انته ��اء االجتم ��اع �س ��تة
�أع�ض ��اء موزعني بالت�ساوي بني الفتح

و�س ��ائرون ،التي تبنت خل ��ق حالة من
التوافق حل�سم الكثري من امللفات.
وي�ؤك ��د ال�س ��هالين �أن "ه ��ذه اللجن ��ة
امل�ش�ت�ركة �س ��تقوم مبناق�ش ��ة مو�ضوع
توزي ��ع اللج ��ان الربملاني ��ة والنياب ��ة
واملقررة بني الكتل املختلفة" ،مبينا �أن
جار بني التحالفني حل�سم ملف
"العمل ٍ
املنا�ص ��ب التي تدار بالوكالة بالتعاون
مع احلكومة".
و�أمهلت املوازنة االحتادية لعام 2019
احلكومةموعداينتهييف2019/6/30
لإنهاء �إدارة م�ؤ�س�س ��ات الدولة بالوكالة
عدا الأجهزة الأمنية الع�سكرية ،معتربة
ان �أي �إج ��راء بع ��د ه ��ذا التاري ��خ يع ��د
باط ًال ،وال يرتتب عليه �أي �أثر قانوين.
 التفا�صيل �ص2

 5جلان تعمل لعودة الق ّوات الكرديّة �إىل "املتنازع عليها"

عمل ّيات للجي�ش والبي�شمركة
لت�أمني خط متا�س بطول 20كم
 بغداد /المدى
تنطل ��ق ق ��وات
اجلي� ��ش مع قوات
البي�شمركة ،قريبا ،بعمليات
يتم التن�س ��يق لها ،يف مراكز
�أن�ش ��ئت حديث ��ا ،القت�ل�اع
اخلالي ��ا النائم ��ة واملتخفي ��ة
لـداع�ش الإرهابي يف مناطق
حت ��اذي ال�س ��واتر الأمني ��ة
�شمايل العراق.
وك�ش ��ف املتح ��دث الر�س ��مي
با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات
امل�ش�ت�ركة ،العمي ��د يحي ��ى
ر�سول يف ت�صريح �صحفي،
عن الهدف من �إن�ش ��اء مراكز
التن�س ��يق امل�شرتك مع قوات
البي�شمركة.
وب نّ
�ّي� ر�س ��ول� ،أن ��ه مت
�إن�ش ��اء مراكز ولي� ��س مركزاً
واحد ًا ،م�ش�ت�ركة م ��ع قوات
البي�شمركة ،مهمتها التن�سيق

يف حرك ��ة القطاع ��ات،
والآليات ،وتبادل املعلومات
وكذل ��ك
اال�س ��تخبارية،
عملي ��ات �إلق ��اء القب� ��ض على
املطلوبني للق�ضاء� ،سواء يف
مناط ��ق �إقليم كرد�س ��تان� ،أو
يف �أي مكان �آخر.
و�أ�ضاف ر�سول ،يتم التن�سيق
بغر�ض جلب ه�ؤالء املتهمني
بق�ضايا الإرهاب ،بالتن�سيق
مع قوات البي�شمركة.
و�أو�ضح ر�سول ،هناك مناطق
مرتوكة بني قطاعاتنا ،وبني
�س ��واتر ق ��وات البي�ش ��مركة،
م�س ��افتها ترتاوح ما بني 12
كيلومرتا� ،إىل  20كيلومرتا
ب ��د�أ الع ��دو ي�س ��تخدمها
وتكوي ��ن م�ل�اذات �آمن ��ة ل ��ه،
لأنن ��ا والبي�ش ��مركة ،ال نقوم
بعمليات يف هذه املناطق.
و�أكم ��ل املتح ��دث الر�س ��مي
با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات

قا�سم ح�سني
�صالح يكتب :دولة
العراق ..بيد َمن
الآن؟
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امل�ش�ت�ركة ،نح ��ن ن�س ��قنا،
لعملي ��ات م�س ��ح مي ��داين
له ��ذه املناطق بالتن�س ��يق مع
البي�ش ��مركة ،و�أي�ضا عمليات
تفتي� ��ش ،الغاي ��ة منه ��ا من ��ع
تواج ��د الإرهابي�ي�ن يف هذه
املناطق.
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل ،ق ��ال
نائ ��ب رئي� ��س الأركان
ل�ش�ؤون العمليات يف وزارة
البي�ش ��مركة ،الل ��واء قارمان
�شيخ كمال ،ل�ش ��بكة رووداو
الإعالمي ��ة �إن "وزارت ��ي
الدفاع والبي�ش ��مركة �ش ��كلتا
خم� ��س جلان فرعي ��ة لتطبيع
�أو�ض ��اع املناط ��ق املتن ��ازع
عليه ��ا ،وم ��ا يعنى ب ��ه �إقليم
كرد�ستان هو اللجان امل�شكلة
يف دياىل وكركوك واملو�صل
وخممور".
 التفا�صيل �ص3

احللبو�سي من القاهرة:
نريد �إنهاء حالة
التجايف بني العرب
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قال � َّإن اجلهات املروّ جة حتظى بدعم حكومي

مر�صد :ارتفاع ملحوظ بتعاطي
ّ
املخدرات يف �صالح الدين
 بغداد /المدى
ذك ��ر بي ��ان للمر�ص ��د العراق ��ي حلقوق
الإن�س ��ان� ،أن حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدين،
ت�شهد ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف ن�سبة وطبيعة تعاطي
املخ ��درات ،وذل ��ك �أم ��ام جهود حكومي ��ة ال ترقى
ملعاجلة هذه الظاهرة ومنع انت�شارها.
وق ��ال املر�ص ��د يف بيان� ،إن "�س ��بب تفاق ��م �أزمة
املخدرات يف حمافظة �ص�ل�اح الدين ،هو �سيطرة
تنظي ��م داع�ش الإرهابي عليها ،يف منت�ص ��ف عام
 ،2014وهو ما �أ�سهم يف تو�سيع انت�شار االجتار
وتعاطي املخدرات ،خا�صة لدى فئة ال�شباب".
و�أو�ض ��حت �ش ��بكة الر�ص ��د يف املر�ص ��د العراقي
حلقوق الإن�س ��ان� ،أن "امل�ؤ�س�سات احلكومية يف
املحافظ ��ة تفتق ��ر �إىل الآلي ��ات املنا�س ��بة ملواجهة
ظاه ��رة التعاط ��ي واالجت ��ار التي �أخذت ت�س�ي�ر
نحو االزدياد �أمام جتاهل احلكومة االحتادية".

الأطفال يف�ضلون �صاالت الألعاب يف املوالت على املتنزهات خالل العطلة الربيعية ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

وق ��ال املر�ص ��د يف بيان ��ه" :يب ��دو �أن اجله ��ات
املروجة للمخ ��درات حتظى بدعم وحماية جهات
متنفذة .يبدو �أي�ض ًا �أنها تعمل بحرية كبرية".
بدورها ،قالت رئي�س ��ة جلنة ال�صحة والبيئة يف
جمل�س حمافظة �ص�ل�اح الدين� ،س ��حر النعيمي،
�إن ��ه "ال توج ��د �أرق ��ام حقيقي ��ة للمتعاط�ي�ن يف
املحافظ ��ة وال حت ��ى يف عموم الع ��راق ،وهذا ما
ي�ؤخر عمليات ر�ص ��د تلك الظاهرة التي تعمل يف
الظالم".
وتعتق ��د النعيم ��ي �أن "�ض ��عف الرقابة ال�ص ��حية
عل ��ى املذاخ ��ر وال�ص ��يدليات �أ�س ��هم يف زي ��ادة
انت�ش ��ار تن ��اول الأدوي ��ة والعالج ��ات املخ ��درة،
و�أن جماع ��ات ناف ��ذة متتلك �س ��لطة كب�ي�رة تعمل
على حماية ودع ��م جتارة املخدرات يف املحافظة
مبختلف �أنواعها".
 التفا�صيل �ص4

فالح احلمـراين يكتب:
ملاذا �أ�صبح العراق �أ�سو�أ
بلد يف نوعية احلياة
يف الرتتيب الدويل؟
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ممنوع االختالط:
قوانني داع�ش تظهر
من جديد يف
جامعة املو�صل

َّ
�صورهن
�شبكات احتيال �إلكرتون ّية ت�ستهدف الن�ساء عرب ن�شر
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نوادي بغداد تنتع�ش بعد �سنوات من احلرب
الطائف ّية والإرهاب
 ترجمة  /حامد �أحمد
انطلقت �أ�صوات املو�سيقى
ال�ص ��اخبة مع بدء وم�ضات
متتالية من �أ�ض ��وية كا�ش ��فة خ�ض ��راء
تنت�شر عرب خ�شبة م�سرح نا ٍد ليلي يف
بغداد حيث فتاة ترق�ص برداء ق�صري.
�إىل جان ��ب اخل�ش ��بة هن ��اك مراه ��ق
يرتدي تي�ش�ي�رت بنق�ش ��ة جلد النمر
وه ��و يحت�س ��ي قدح� � ًا م ��ن �ش ��راب
الوي�س ��كي ،كان ��ت ليل ��ة جمع ��ة
واجلميع كانوا يق�ض ��ون وقت ًا مرح ًا

على نحو يدعو لل�سخرية .
غيث  20عام ًا ،قال بينما كان وابل من
�أمطار رعدية ت�سقط على نهر دجلة من
خلفه "�إنها احلفلة الوحيدة من نوعها
يف بغداد .هنا �شعور وو�ضع خمتلف،
كل املوجودين هنا فرحون".
غيث و�أ�صدقا�ؤه الآخرون هم جزء من
اجليل الذي و�صل ملرحلة ال�شباب بعد
الغ ��زو االمريكي للع ��راق عام .2003
بع ��د �س ��نوات م ��ن معان ��اة وح ��روب
ب ��د�أوا يحاول ��ون الآن �ص ��ياغة هوية
جدي ��دة لأنف�س ��هم ،وعلى ه ��ذا املنوال

بد�أوا يعتنق ��ون الهيب هوب واالزياء
احلديثة وموقع االن�ستغرام �أي�ض ًا .
يدّعي ه�ؤالء ال�شباب � ّأن العراق الآن
ه ��و لي� ��س للمظاه ��ر امل�س ��لحة فق ��ط
والدين وال�صراع الدائم على النفوذ
بني �أمريكا و�إيران .
�أر�ش ��د فخ ��ري  29عاما ،ال ��ذي يدير
الن ��ادي الليل ��ي ،يق ��ول "نح ��ن نقول
ب�أنن ��ا منثل الع ��راق �أي�ض ��ا ،وهذا ما
نحن عليه الآن ".
 التفا�صيل �ص2

حما�سبة � 38.7ألف متجاوز على
احلماية االجتماع ّية وبرنامج
القرو�ض
 بغداد /المدى
�أعل ��ن مكت ��ب املفت� ��ش
الع ��ام ل ��وزارة العم ��ل
وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة� ،أم� ��س
الأح ��د ،الك�ش ��ف ع ��ن ٣٨٧٢٨
متج ��اوز ًا عل ��ى �إعان ��ات احلماية
االجتماعي ��ة وبرام ��ج القرو�ض،
وا�سرتجاع  59مليار دينار خالل
عام .2018
وقال املكتب يف بيان� ،إن "�أعمال
التفتي� ��ش والتدقي ��ق الإلكرتوين
(خالل ع ��ام � )2018أ�س ��فرت عن
الك�ش ��ف عل ��ى  ٣٨٧٢٨متج ��اوز ًا
على �إعانات احلماية االجتماعية
وبرام ��ج القرو� ��ض وروات ��ب
العم ��ال واملع�ي�ن املتف ��رغ ل ��ذوي
الإعاق ��ة ،وكان ��ت نتيج ��ة ه ��ذا
الإجراء هو منع هدر وا�سرتجاع

م�سية على
العمل ّيات امل�شرتكة :تعزيزات كبرية وطائرات
رّ
احلدود مع �سوريا
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والتو�صية با�سرتجاع املال العام
بلغ مق ��داره ()58350947920
ثمانية وخم�س�ي�ن ملي ��ار ًا وثالث
مئة وخم�س�ي�ن مليون ًا وت�سع مئة
و�س ��بعة و�أربعني �ألف ًا وت�سع مئة
وع�شرين دينار ًا".
وتاب ��ع املكت ��ب �أي�ض ��ا �إن
"التحقيق ��ات الإداري ��ة الت ��ي
�أجرته ��ا الف ��رق التحقيقي ��ة يف
مكت ��ب املفت� ��ش الع ��ام ل ��وزارة
العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة
�أ�سفرت عن ا�سرتجاع والتو�صية
با�س�ت�رجاع مبل ��غ مق ��داره
( )826031279ثم ��اين مئ ��ة
و�س ��تة وع�ش ��رون مليون ًا وواحد
وثالث ��ون �ألف� � ًا ومئت ��ان وت�س ��عة
و�سبعون دينار ًا".
و�أ�ض ��اف� ،إن "نتائ ��ج املتابع ��ة
والرقابة على ت�ش ��كيالت الوزارة
�أدت اىل تق ��دمي العدي ��د م ��ن
املقرتح ��ات الناجع ��ة يف �س ��بيل
تب�س ��يط الإج ��راءات ملعام�ل�ات
املواطن�ي�ن وتقدمي خدمة �أف�ض ��ل
�إليه ��م وكذل ��ك معاجل ��ة ح ��االت
ترهل الهيكل الوظيفي".
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سياسة
شناشيل
adnan.h@almadapaper.net

كيف يجد عبد املهدي الإبرة
يف البيدر؟!

لي�س هناك من دولة دميقراطية يف العامل
ال يوجد فيها قانون كهذا ،وكل الدول
التي يرتاجع فيها م�ستوى الف�ساد الإداري
واملايل تتم ّتع جمتمعاتها بقانون حرية
الو�صول �إىل املعلومات وحرية ب ّثها.

�شبكات احتيال
�إلكرتون ّية ت�ستهدف
الن�ساء عرب ن�شر
َّ
�صورهن
 ترجمة  /حامد �أحمد
انطلقت �أ�ص ��وات املو�س ��يقى ال�صاخبة
مع ب ��دء وم�ض ��ات متتالية من �أ�ض ��وية
كا�ش ��فة خ�ض ��راء تنت�ش ��ر ع�ب�ر خ�ش ��بة
م�س ��رح نا ٍد ليل ��ي يف بغ ��داد حيث فتاة
ترق�ص برداء ق�صري.
�إىل جان ��ب اخل�ش ��بة هن ��اك مراه ��ق
يرتدي تي�شريت بنق�شة جلد النمر وهو
يحت�س ��ي قدح ًا من �ش ��راب الوي�س ��كي،
كان ��ت ليل ��ة جمع ��ة واجلمي ��ع كان ��وا
يق�ض ��ون وقت� � ًا مرح� � ًا على نح ��و يدعو
لل�سخرية .
غيث  20عام� � ًا ،قال بينما كان وابل من
�أمط ��ار رعدي ��ة ت�س ��قط على نه ��ر دجلة
م ��ن خلف ��ه "�إنه ��ا احلفلة الوحي ��دة من
نوعه ��ا يف بغداد .هنا �ش ��عور وو�ض ��ع
خمتل ��ف ،كل املوجودين هنا فرحون".
غيث و�أ�ص ��دقا�ؤه الآخرون هم جزء من
اجليل الذي و�ص ��ل ملرحلة ال�شباب بعد
الغ ��زو االمريك ��ي للعراق ع ��ام .2003
بعد �س ��نوات من معاناة وحروب بد�أوا
يحاول ��ون الآن �ص ��ياغة هوي ��ة جديدة
لأنف�س ��هم ،وعل ��ى ه ��ذا املن ��وال ب ��د�أوا
يعتنقون الهيب هوب واالزياء احلديثة
وموقع االن�ستغرام �أي�ض ًا .
ي ّدع ��ي ه�ؤالء ال�ش ��باب �أنّ الع ��راق الآن
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اجتماع جديد بني الفتح و�سائرون لإنهاء
ّ
ملف الوزارات ال�شاغرة و"الوكاالت"

اجتماع مرتقب هو الثاني من نوعه خالل �أ�سبوع يجمع تحالفي الفتح و�سائرون في مقر الهيئة
ال�سيا�سية للتيار ال�صدري اليوم الإثنين ال�ستكمال ما تو�صلت �إليه اللجنة التن�سيقية من نتائج ب�ش�أن
�إمكانية ح�سم مر�شحي وزارتي الداخلية والدفاع والمنا�صب التي تدار بالوكالة.
 بغداد  /حممد �صباح
ويب ��دو �أن ه ��ذا التق ��ارب
احلا�ص ��ل بني �أك�ب�ر كتلتني يف
حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح والبناء قد
ميهد لطرح خم�س ��ة مر�ش ��حني
ل ��كل وزارة �ش ��اغرة م ��ن
اج ��ل جت ��اوز عق ��دة مر�ش ��حي
ال ��وزارات الأمني ��ة التي عاقت
ا�ستكمال الكابينة احلكومية.
ويتح ��دث النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة
بدر الربملانية وليد ال�س ��هالين
يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) قائ�ل ً�ا
�إن "الفت ��ح و�س ��ائرون �ش� �كّال
الأ�س ��بوع املا�ض ��ي جلن ��ة
تن�س ��يقية نظ ��رت يف مل ��ف
ا�س ��تكمال الوزارات ال�شاغرة،
واملواق ��ع التنفيذية الأخرى"،
معتق ��د ًا �أن "التفاه ��م بني �أكرب
كتلت�ي�ن �س ��يقود �إىل ح ��ل ل ��كل
امللفات اخلالفية العالقة".
والتق ��ى وف ��د م ��ن حتال ��ف
�س ��ائرون يقوده رئي�س الهيئة
ال�سيا�س ��ية للتي ��ار ال�ص ��دري
ن�صار الربيعي برئي�س حتالف
الفتح ه ��ادي العام ��ري واتفقا
على ت�شكيل جلنةٍ م�شرتَكةٍ بني
التحالفني حلل اخلالفات.
و�ضمت اللجنة امل�شرتكة التي
ت�ش ��كلت بعد انته ��اء االجتماع
�ستة �أع�ضاء موزعني بالت�ساوي
بني الفت ��ح و�س ��ائرون ،والتي
تبنت خل ��ق حالة م ��ن التوافق
حل�سم الكثري من امللفات.
وي�ؤك ��د ال�س ��هالين �أن "ه ��ذه
اللجن ��ة امل�ش�ت�ركة �س ��تقوم
مبناق�ش ��ة مو�ض ��وع توزي ��ع
اللج ��ان الربملاني ��ة والنياب ��ة
واملقررة ب�ي�ن الكتل املختلفة"،
�ار ب�ي�ن
مبين ��ا �أن "العم ��ل ج � ٍ
التحالفني حل�سم ملف املنا�صب
التي تدار بالوكالة وبالتعاون
مع احلكومة".
و�أمهل ��ت املوازن ��ة االحتادي ��ة
لع ��ام  2019احلكوم ��ة موعدا
يف2019/6/30
ينته ��ي

لقاء م�شرتك
بني الفتح
و�سائرون
اال�سبوع
املا�ضي
لإنهاء �إدارة م�ؤ�س�س ��ات الدولة
بالوكالة ع ��دا الأجهزة الأمنية
الع�س ��كرية ،معت�ب�رة ان �أي
�إج ��راء بع ��د ه ��ذا التاريخ يعد
باط ًال ،وال يرتتب عليه �أي �أثر
قانوين.
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ع ��ن حمافظة
ذي ق ��ار اىل �أن "حتالف الفتح
�سيوا�صل مع حتالف �سائرون
التفاهمات الت ��ي وقفت عندها
اللجن ��ة امل�ش�ت�ركة" ،م�ؤكدا �أن
"هناك العديد من امللفات التي
تناولتها اللجن ��ة مازالت حمل
نقا�ش بني �أع�ضائها".
وين ّبه ع�ض ��و جلن ��ة اخلدمات
والإعم ��ار الربملاني ��ة �إىل �أنّ
"من �أبرز امللفات والنقاط التي

تطرقت لها اللجنة التن�س ��يقية
هو ملف ا�س ��تكمال ما تبقى من
الوزارات".
وتتحفظ كتلة حتالف �سائرون
املدعومة من قب ��ل زعيم التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در
على طرح ا�س ��م فال ��ح الفيا�ض
كمر�ش ��ح ل ��وزارة الداخلي ��ة
مم ��ا ت�س ��بب يف ت�أخري ح�س ��م
الت�ص ��ويت عل ��ى احلقائ ��ب
الأمنية.
ب ��دوره يق ��ول النائ ��ب ع ��ن
حتال ��ف �س ��ائرون �س�ل�ام
ال�ش ��مري �إن "االجتماع الأول
ال ��ذي جم ��ع حتالفه م ��ع هادي
العام ��ري اتف ��ق على �ض ��رورة
ت�س ��مية ال ��وزراء الأمنيني بعد

عطلة الف�صل الت�شريعي الأول
م ��ع ح�س ��م رئا�س ��ات اللج ��ان
الربملانية الدائمة".
وكانت م�صادر برملانية مطلعة
قد بين ��ت لـ(امل ��دى) الأ�س ��بوع
املا�ض ��ي �أنه ��ا تعتق ��د �أن هدف
اللق ��اء ال ��ذي جم ��ع ائت�ل�اف
�س ��ائرون بزعيم حتالف الفتح
ه ��ادي العام ��ري ه ��و �إر�س ��ال
ر�س ��ائل "حتذيري ��ة" �إىل كت ��ل
من�ض ��وية يف التحالفني بد�أت
ت�ضغط للح�صول على منا�صب
حكومية رفيعة.
ويلف ��ت ال�ش ��مري �إىل �أن
"االتفاق ��ات الأولي ��ة ب�ي�ن
الطرف�ي�ن ت�ش�ي�ر �إىل تق ��دمي
خم�سة مر�ش ��حني ممن تنطبق

عليهم معايري الكفاءة والنزاهة
والتكنوق ��راط امل�س ��تقل ل ��كل
وزارة �ش ��اغرة" ،منوه ��ا �إىل
ان "بع�ض هذه الأ�س ��ماء �سيتم
تقدميه ��ا للمرة االوىل و�أخرى
من الأ�سماء املتداولة".
وي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة
بابل �أن "احل�سم �سيكون داخل
جمل�س النواب الختيار املر�شح
الأف�ضل بني ه�ؤالء املر�شحني"،
م�ؤك ��دا �أن "االجتم ��اع الث ��اين
�سيكون ظهر اليوم الإثنني يف
مقر حتالف �سائرون".
اىل ذل ��ك ،يعل ��ق تي ��ار احلكمة
الذي يقوده عم ��ار احلكيم عن
التقارب احلا�ص ��ل بني حتالفي
�س ��ائرون والفت ��ح .ويقول ان

التق ��ارب االخ�ي�ر �أم ��ر طبيعي
ي�ص ��ب يف م�ص ��لحة ا�س ��تكمال
مل ��ف ال ��وزارات ال�ش ��اغرة يف
حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي،
م�ؤك ��دا ان "ه ��ذا التح ��رك ال
يخ ��رج ع ��ن نط ��اق حتالف ��ي
الإ�صالح والبناء".
ويقول النائب عن تيار احلكمة
عبا� ��س �س ��روط يف ت�ص ��ريح
لـ(امل ��دى) �إن "ه ��ذه التحركات
�ستطرح يف االجتماع ال�شهري
لتحالف الإ�صالح والإعمار من
�أجل االطالع على هذا التقارب
بني �سائرون والفتح" ،معتقدا
ان "التفاهم ��ات ب�ي�ن االطراف
�ست�ساعد على ح�سم كل امللفات
اخلالفية".

�صنداي تاميز الربيطان ّية :نوادي بغداد تنتع�ش بعد �سنوات
من احلرب الطائفية والإرهاب

هو لي�س للمظاهر امل�سلحة فقط والدين
وال�صراع الدائم على النفوذ بني �أمريكا
و�إيران .
�أر�ش ��د فخ ��ري  29عام ��ا ،ال ��ذي يدي ��ر
الن ��ادي الليلي ،يقول "نحن نقول ب�أننا
منثل العراق �أي�ضا ،وهذا ما نحن عليه
الآن ".
�ش ��رع بعمل ��ه ه ��ذا قب ��ل �س ��نتني برفقة
عدد من الأ�ص ��دقاء ،وقام ��وا بالرتويج
ملغامرته ��م ب�ش ��كل كام ��ل تقريب ��ا ع�ب�ر
مواقع التوا�صل االجتماعي ومن خالل
فيديوهات ممنتجة ب�شكل �أنيق مل تبث
�س ��ابقا ب�أي �شكل من اال�شكال يف البلد.
ومن ��ذ ذلك الوق ��ت ا�س ��تقطبوا ملوقعهم
مئات الآالف من املتابعني عرب في�سبوك
ويوتيوب .
و�أ�ضاف فخري قائال "نحن نروّ ج بلدنا
الع ��راق اىل الع ��امل ،وباملقاب ��ل جنل ��ب
الع ��امل اىل العراق ،نظه ��ر العراق على
�أن فيه الكثري ليعطيه".
املتع�ص ��بون الديني ��ون مل يكون ��وا
را�ض�ي�ن عن هذه الفيديوه ��ات� .أحدهم
ا�س ��تنكر �ش ��ريط فيديو عنوانه "فتيات
عاري ��ات يف بغ ��داد" ولي� ��س هن ��اك ما
يدعو للده�ش ��ة اىل ان ن�سبة م�شاهدات
الفيديو كانت عالية جدا .
�أ�ص ��بحت بغ ��داد �آمن ��ة ن�س ��بي ًا من ��ذ ان

ه ��د�أت خم ��اوف احل ��رب الطائفي ��ة
والهجم ��ات االرهابي ��ة قب ��ل �س ��نتني
م�ض ��تا .بدا البغداديون يتجولون على
راحتهم يف كل مكان ويخرجون للتنزه
والذهاب لال�س ��واق واملقاهي� .أ�ساليب
الله ��و القدمي ��ة م�س ��تمرة ،مع ذل ��ك ف�إن
�أ�س ��اليب الله ��و اجلدي ��دة ق ��د حتم ��ل
عواقب م�ؤملة .
يف الوق ��ت الذي تكون في ��ه هناك حفلة
ملجموع ��ة �ص ��غرية م ��ن ال�ش ��باب ،ف� ��إن

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

Email: info@almadapaper.net

جلنة م�شرتكة من 6
�أع�ضاء منا�صفة �أنهت
�أعمالها

 عدنان ح�سني

لي�س الف�س ��اد الإداري واملايل يف العراق جمرد ظاهرة� ..صار الآن ،بقوة
�أحزاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي املُم�س ��كة مب�ص ��ادر ال�س ��لطة والنفوذ واملال،
وب ��ا ًء ي�ش ��به كثري ًا الأوبئة الت ��ي كانت جتتاح الب�ل�اد يف العهود الغابرة،
كالكول�ي�را والطاع ��ون واجل ��دري ،التي تط ّلب ��ت جهود ًا وطني ��ة ودولية
وا�سعة النطاق ومتوا�صلة ملواجهتها ور ّد اخطارها .وباء الف�ساد ال ميكن
مواجهته �إال بجهود مماثلة.
�أكرث ما يثري اخل�ش ��ية والقل ��ق �أن رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي الذي
�أعاد ت�أ�س ��ي�س جمل�س �أعلى ملكافحة الف�س ��اد ويعقد ل ��ه اجتماعات دورية،
�سيم�ض ��ي �س ��نواته الأرب ��ع م�س ��تغرق ًا يف احلديث عن هذا املو�ض ��وع يف
االجتماع ��ات و�س ��واها م ��ن اللق ��اءات العامة واخلا�ص ��ة لنج ��د يف نهاية
املط ��اف �أنه كان كمن يبحث عن �إبرة يف بيدر ق�ش مب�س ��احة العراق!� .إذا
ح�ص ��لت نتيجة كه ��ذه يتحوّ ل الف�س ��اد يومها اىل مر�ض مزم ��ن غري قابل
لل�شفاء �أبد ًا بف�ضل القيّمني عليه الذين هم قيّمون على الدولة واملجتمع.
م ��ن �أهم لوازم مكافحة الف�س ��اد و�ش ��روطها اعتماد ال�شفافية...ال�ش ��فافية
ال تعن ��ي القول ب�أننا م�ص� �مّمون عل ��ى املكافحة ،و�إحالة عدد من الق�ض ��ايا
اىل الق�ض ��اء .ال�ش ��فافية تعن ��ي �أن ت�ص ��بح كل وزارة وم�ؤ�س�س ��ة ودائ ��رة
كتاب� � ًا مفتوح ًا ،ي�س ��تطيع كل �ش ��خ�ص �أن يعرف ماذا تفعل ه ��ذه الوزارة
خم�ص ���ص
�أو امل�ؤ�س�س ��ة وكي ��ف تفع ��ل ما تفع ��ل وما ال ��ذي ُتنفقه من مال ّ
اىل م�ش ��اريعها ،ويكون هذا متاح ًا للجمي ��ع ..النا�س العاديني واملوظفني
والإعالم.ه ��ذا ب ��دوره يتط ّل ��ب ت�ش ��ريع قوانني ُتل ��زم الوزراء ور�ؤ�س ��اء
امل�ؤ�س�سات واملدراء ب�إ�ص ��دار �أنظمة حت ّقق هذه الغاية .وقبل هذا يتط ّلب
ت�ش ��ريع قانون حرية الو�ص ��ول اىل املعلومة وحرية ن�ش ��ر املعلومة الذي
مل ن ��زل نح ��ن الإعالميني نطالب به على مدار ال�س ��اعة منذ �أكرث من ع�ش ��ر
�سنني.
لي� ��س هن ��اك من دول ��ة دميقراطي ��ة يف العامل ال يوج ��د فيها قان ��ون كهذا،
وكل ال ��دول الت ��ي يرتاجع فيها م�س ��توى الف�س ��اد الإداري وامل ��ايل تتم ّتع
جمتمعاتها بقانون حرية الو�صول �إىل املعلومات وحرية ب ّثها.
ال ميكن امل�ش ��ي طبيعي� � ًا على قدم واحدة ..مكافحة الف�س ��اد لي�س باملقدور
الدف ��ع بها اىل الأمام من دون ال�ش ��فافية الت ��ي ال تتح ّقق مبعزل عن قانون
ي�ضمن حرية الو�صول للمعلومات وحرية تد ّفقها.
�أم ��ام جمل�س النواب منذ �س ��نوات قانون مقرتح يف هذا اخل�ص ��و�ص ،مل
ي�سمح الفا�سدون بتمريره يف الدورات ال�سابقة ..الدورة احلالية ال ّ
تب�شر
بخري هي الأخرى على هذا ال�ص ��عيد وغريه ،فالوا�ض ��ح �أن الفا�سدين قد
تزايد عددهم وتقوّ ى نفوذهم هذه املرة  ،و�إدارة هذا املجل�س �أ�ضعف هي
اي�ض ًا من �سابقاتها ،ورمبا �أقل �إرادة يف مكافحة الف�ساد وحتقيق مطامح
النا�س الأخرى .كتلة الإ�ص�ل�اح والإعمار التي �أعلنت نف�سها الكتلة االكرب
ووع ��دت بالكثري مل يعد مُعوّ ًال عليها يف الواقع ..املجل�س ك ّله لي�س معوّ ًال
عليه برتكيبت ��ه احلالية و�إدارته احلالية ،فاملحا�ص�ص ��ة واملغامنة مازالتا
العنوان الرئي�س لعمل هذا املجل�س وامل�س�ؤولني عنه والذين يديرونه من
وراء ا ُ
حلجب ،كما �سوابقه.
ّ
ليختط طريق ًا منا�س ��بة لبلوغ هدف
ه ��ذا م ��ا يتعينّ �أّن يعرفه عب ��د املهدي
املكافحة� ،إنْ كان جا ّد ًا يف حتقيقه.
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�ش ��باب ًا ك�ث�ر ًا �آخرين جتده ��م منهمكني
بواج ��ب قتايل يف �ص ��فوف اجلي�ش او
احل�شد ،وكثري من ال�شابات ال�صغريات
جال�سات يف البيت يع�شن حياة تقليدية
حمافظة ،ولكن ب�شيء من االختالف .
ال�ش ��باب ب�ش ��كل ع ��ام يف الع ��راق
متم�س ��كون بالتقالي ��د او متح ��ررون
يق�ض ��ون �أوقاته ��م عل ��ى الإنرتن ��ت.
ن�س ��اء م ��ن الالئ ��ي ال ي�س ��تطعن ت ��رك
املنزل يت�ص ��لن برجال �سر ًا عرب مواقع

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

التوا�ص ��ل وين�ش�أن عالقات معهم بدون
�أي لق ��اء  .هذه احلالة �أن�ش� ��أت �أ�س ��لوب ًا
جديد ًا من اجلرمي ��ة املنظمة .الأعراف
املحافظة والبطالة التي بلغت ن�س ��بتها
ب�ي�ن ال�ش ��باب  %17و�أك�ث�ر ف�ض�ل�ا ع ��ن
انت�شار الإنرتنت كلها جمتمعة �ساهمت
بخلق وباء ُخداع مواقع التوا�صل.
ن�ساء �شابات يت ّم خداعهنّ بن�شر �صورة
له ��نّ وهنّ �س ��افرات .من امل�س ��تحيل �أن
تك ��ون ه ��ذه ال�ص ��ورة مدع ��اة للإثارة،

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
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ولكن قد يكون لها نف�س العواقب �إذا ما
�سقطت بيد �شخ�ص مبت ّز .
احلكوم ��ة تق ��ول �إن ه ��ذا االم ��ر حت ��ت
ال�س ��يطرة وانها قامت بتنفيذ ع�ش ��رات
�أوامر �إلقاء قب� ��ض ،ولكن مع ذلك تبدو
حاالت اخلداع �شائعة .
رواء  25عاما ،وقعت ب�شبكة رجل مبتز
من خالل �ص ��ورتها ال�شخ�ص ��ية .خالل
ال�سنة املا�ض ��ية وبعد حماوالت يائ�سة
للعثور على وظيفة عرثت خريجة كلية
القان ��ون رواء عل ��ى �ض ��التها يف �إعالن
عل ��ى �ص ��فحة في�س ��بوك لوظائ ��ف يف
وزارة ال�صحة� .أر�سلت للموقع وثائقها
الر�س ��مية بح�س ��ب الطل ��ب و�ص ��ورة
�شخ�صية لها وهي مرتدية حجاب ًا .
بعد مرور �أيام قليلة ات�صل بها �شخ�ص
وهددها بن�ش ��ر �صورتها على الإنرتنت
�إذا مل تعط ��ه كلم ��ة امل ��رور ل�ص ��فحتها
اخلا�صة على في�س ��بوك ولكنها رف�ضت
.ولهذا قام املبتز ب�إر�س ��ال ال�صورة اىل
زوجه ��ا و�أ�ص ��دقائه مدعي� � ًا بان ��ه كانت
تربطهما عالقة.
رواء تنحدر من عائلة علمانية منفتحة
ن�سبيا حيث دعت االمر على ما هو عليه
رغم كونه حمرج ًا .ولكن بالن�سبة لن�ساء
�أخري ��ات ف�إن ��ه ال مي ��ر بهذه ال�س ��هولة.
الكثري منهن يخ�ش�ي�ن البوح بهذا االمر

املدير الفني

خالد خ�ضري

لأقاربهن خوفا من العواقب .
يف �إح ��دى الدوائ ��ر ال�س ��رية يف بغداد
يح ��اول خم�س ��ة �ض ��باط م ��ن وزارة
الداخلي ��ة مواجه ��ة ه ��ذه امل�ش ��كلة
ومكافحتها .فهم يديرون خطا �س ��اخنا،
حي ��ث ب ��د�أوا من ��ذ ال�ش ��روع ب ��ه الع ��ام
املا�ض ��ي بتلق ��ي مكامل ��ات م ��ن �ض ��حايا
مرعوبني البتزاز �إلكرتوين.
العميد عدي حممد ،مدير غرفة عمليات
اخلط ال�ساخن يقول "�أكرث امل�ستهدفني
م ��ن ه ��ذه اجلرائم ه ��م الن�س ��اء .بع�ض
اال�ش ��خا�ص يقوم ��ون بن�ش ��ر �ص ��ور
�شخ�صية على هذه املواقع ،هذه ال�صور
تت ��م �س ��رقتها وا�س ��تخدامها لأغرا� ��ض
االبتزاز ".
�أغلب الن�س ��اء املحافظات ين�شرن �صور
له ��ن يظه ��رن فيه ��ا فق ��ط �أعينه ��نّ او
�شفافهنّ  .ولكن يف بع�ض االحيان وعن
طريق الإغواء من قبل �شاب يظهر نف�سه
بانه حمب ،قد يقمن ب�إر�سال �صور �أكرث
 .وق ��ال �ض ��باط م�ش ��رفون عل ��ى اخلط
ال�س ��اخن ان ��ه ق ��د يت ��م ابتزازالفتي ��ات
ب�س ��عر ب�س ��يط ال يتع ��دى مبل ��غ كارت
�ش ��حن  5دوالرات .م ��ع ذل ��ك اذا كان ��ت
ال�ض ��حية م ��ن عائلة متنفذة وحري�ص ��ة
على تفادي �أي ف�ض ��يحة فقد ي�صل مبلغ
االبتزاز اىل � 500ألف دوالر.
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فريق مو�صلي يح�صل على ن�صف مليون �صوت
لإعالن �إقليم نينوى

 بغداد /وائل نعمة
و�س ��ط ا�س ��تمرار احلدي ��ث ع ��ن مافيات
الف�س ��اد يف املو�ص ��ل واخلالي ��ا النائم ��ة
لـداع�ش املرتب�ص ��ة باملدينة ،يقفز "�إقليم
نين ��وى" اىل الواجه ��ة ك�أح ��د احلل ��ول
املطروحة بح�س ��ب وجهة نظ ��ر القائمني
عليه.
فكرة الإقلي ��م ،وهي لي�س ��ت جديدة على
املو�ص ��ل ،لكنه ��ا ع ��ادت الآن يف توقي ��ت
ي ��راه البع� ��ض �س ��يئا للغاي ��ة ،ب�س ��بب
تدمري البن ��ى التحتية وتوقف الن�ش ��اط
االقت�صادي باملحافظة.
وم ��ا ي ��زال هن ��اك نح ��و مليون �ش ��خ�ص
يتوزعون ب�ي�ن خيم النازحني وال�س ��كن
يف م ��دن خ ��ارج نين ��وى ،بينم ��ا عجل ��ة
الإعمار تدور ب�شكل بطيء جدا.
�أم� ��س ك�ش ��فت جلن ��ة �أطل ��ق عليها ا�س ��م
"اللجنة التح�ضرية لإقليم نينوى" عن
ن�ص ��ف مليون ا�س ��م ،قالت �إنهم يدعمون
�إن�شاء الإقليم.
ومين ��ح الد�س ��تور حري ��ة للمحافظ ��ات
منف ��ردة� ،أو لع ��دة حمافظ ��ات ،بتق ��دمي
طل ��ب لإعالن �إقليم ،بعد �إجراء ا�س ��تفتاء
�ش ��عبي من قب ��ل مفو�ض ��ية االنتخابات،
�ش ��ريطة �أن يحظ ��ى مبوافق ��ة �أك�ث�ر من
ن�صف املواطنني يف تلك املحافظة.
بعيداً عن ال�سيا�سة
وعل ��ى ه ��ذا الأ�س ��ا�س ق ��ال فار� ��س
اجلويجات ��ي ،يف م�ؤمت ��ر اللجن ��ة
اخلا�صة لإن�ش ��اء �إقليم املو�ص ��ل� ،أم�س،
�إنهم "عملوا منذ ف�ت�رة طويلة بعيدا عن
الإع�ل�ام واالح ��زاب ال�سيا�س ��ية لتنفي ��ذ
م�شروعهم على وفق الد�ستور".
اجلويجات ��ي� ،أك ��د خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر ان ��ه
وزم�ل�اءه جمموع ��ة م ��ن "املتطوع�ي�ن
امل�س ��تقلني" ،و�أنهم اختاروا الذهاب اىل
فك ��رة الإقليم ب�س ��بب الف�س ��اد واالرهاب

اجتماع اللجنة
التح�ضريية
لإقليم نينوى
الذي تواجهه املحافظة.
بالتزامن مع ذلك و�صلت التحذيرات من
تراجع الو�ض ��ع االمني يف املحافظة اىل
رئي� ��س الوزراء عادل عب ��د املهدي ،الذي
�أوف ��د يف نهاية العام املا�ض ��ي ،جمموعة
من �ضباطه لتق�صي احلقائق.
وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء بع ��د انته ��اء
التحقيقات الق�صرية ،ان هناك "مبالغات
يف حج ��م ن�ش ��اط داع� ��ش يف نين ��وى"،
رغ ��م ت�أكيده على وجود بع�ض الن�ش ��اط
للتنظيم هناك.

وكان عب ��د امله ��دي قد علق عل ��ى انفجار
�س ��يارتني مفخختني يف و�س ��ط وجنوب
املو�ص ��ل الع ��ام املا�ض ��ي ،ب� ��أن دوافعه ��ا
اقت�صادية .وحذر جمل�س النواب ،بعد �أن
�ش� � ّكل هو بدوره جلنة لتق�صي احلقائق
يف املو�ص ��ل ،م ��ن �س ��يطرة "ملي�ش ��يات
م�س ��لحة" عل ��ى الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي
و�س ��وق العقارات وتهريب النفط .كذلك
كان ��ت اللجنة الربملانية قد ك�ش ��فت ،نقال
عن �ض ��باط رفيعي امل�س ��توى ،عن ت�سلل
 400م�سلح من �سوريا اىل مناطق قريبة

بـ"براد �أ�سلحة داع�ش" يف نينوى
عمل ّية ع�سكريّة ُتطيح
ّ

م�سية
تعزيزات كبرية وطائرات رّ
على احلدود مع �سوريا

من املو�صل.
لكن اجلويجاتي يق ��ول �إن جلنة االقليم
اعتم ��دت يف عمله ��ا عل ��ى م ��واد (،117
 )119 ،118يف الد�ستور العراقي ،وهي
مواد تدعم �إن�شاء الأقاليم ،باال�ضافة اىل
القان ��ون رق ��م  13لع ��ام  2008اخلا� ��ص
بالإجراءات التنفيذية لت�شكيل الإقليم.
وك�ش ��ف ع�ض ��و جلنة �إقليم نينوى اي�ض ًا
عن تنفي ��ذ املرحلة االوىل م ��ن متطلبات
ت�شكيل الإقليم ،اخلا�صة باحل�صول على
ت�أيي ��د  %2من �س ��كان املحافظة ،لكنه قال

ان "مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات يف نين ��وى
رف�ض ��ت الطل ��ب" .و�أك ��د يف امل�ؤمتر ان
اللجنة قررت "رفع دعوى ق�ض ��ائية �ضد
املفو�ضية يف املحكمة االحتادية".
بدوره ،عر�ض وعدالله عزالدين ،بطرح
نف�س ��ه ب�ص ��فته املتح ��دث با�س ��م اللجنة،
لل�ص ��حفيني قوائم ق ��ال �إنها ت�ض ��م 500
�أل ��ف ا�س ��م م�ؤي ��د لإن�ش ��اء الإقلي ��م يف
نينوى ،فيم ��ا رف�ض الإجابة عن �أ�س ��ئلة
ال�ص ��حفيني ،ومنها �س� ��ؤال حول فيما لو
يفك ��رون باحل�ص ��ول على دع ��م من قوى

�سيا�سية معنية لإكمال م�شروعهم.
�آخر مرة طرحت فيها فكرة �إقليم املو�صل
او نين ��وى كان ��ت يف  2016م ��ن بع� ��ض
النا�شطني يف املدينة ،ك�أحد احللول بعد
حتريرها من داع�ش.
ويف ذلك الوق ��ت كانت الفكرة ان يتكون
االقليم من  6حمافظات ،وهي� :س ��نجار،
وتلعفر ،و�سهل نينوى ،وجنوب املو�صل
(حمام العليل ،ال�شورة ،القيارة ،احل�ضر
البع ��اج) ،وخمم ��ور ،ومدينة املو�ص ��ل،
وهي عا�صمة الإقليم.

احللبو�سي من القاهرة :نريد �إنهاء حالة التجايف بني العرب
 بغداد /املدى
قال رئي�س الربملان حممد احللبو�س ��ي� ،أم�س الأحد� ،إن بالده ت�سعى
لإنه ��اء حالة اخل�ص ��ومة والتجايف بني الأ�ش ��قاء الع ��رب ،م�ؤكد ًا �أن
ال�ش ��عوب تتطل ��ع �إىل وح ��دة عربي ��ة ق ��ادرة عل ��ى التقدم .و�أ�ض ��اف
احللبو�س ��ي خالل كلمة له يف جل�س ��ة اال�ستماع ب�ش�أن ال�سودان مبقر
الربملان العربي يف العا�ص ��مة امل�ص ��رية ،القاهرة� ،إن "العراق يدعم
كل الإجراءات التي تعزز ا�س ��تقرار الأ�شقاء يف ال�سودان ،ومتنحهم
الفر�ص ��ة يف تعزي ��ز النظ ��ام الدميقراطي ومتكن ال�س ��ودان من �أداء
دوره م ��ع ال�ش ��ركاء الدولي�ي�ن ملواجهة حتركات التط ��رف والوقوف
بوجه م�س ��بباته" .و�أو�ض ��ح احللبو�س ��ي ان "الع ��راق ي�أمل ان تنتج

 5جلان تعمل متهيداً
لعودة القوات الكرد ّية �إىل
املناطق املتنازع عليها

احل ��وارات ع ��ن وفاق عرب ��ي حقيقي يف جمي ��ع امللف ��ات على جميع
ال�ص ��عد ويف جميع االجتاهات ،و�أن ت�سهم هذه احلوارات يف �إنهاء
حالة اخل�ص ��ومة والتجايف بني الأ�ش ��قاء �ض ��من �إطار البيت العربي
الكب�ي�ر" .وتاب ��ع رئي� ��س الربملان العراق ��ي �أن "�ش ��عوبنا تتطلع اىل
وحدة عربية قادرة على �ص ��ناعة حالة من التقدم وت�ضييق الفجوات
يف عامل يتجه نحو التعاون امل�شرتك".
بدوره� ،أفاد جمل�س النواب العراقي ب�أن النائبني ظافر العاين ونبيل
الط ��ريف ع�ض ��وا الربمل ��ان العربي ي�ش ��اركان يف جل�س ��ة اال�س ��تماع.
وقال ��ت الدائ ��رة الإعالمي ��ة للمجل� ��س� ،إن وف ��دا من جمل� ��س النواب
العراقي ي�ض ��م النائبني ظافر العاين ونبيل الطريف ع�ضوي الربملان
العربي ي�ش ��اركان يف جل�سة ا�س ��تماع خم�ص�صة لرفع ا�سم جمهورية

ال�س ��ودان من قائمة الدول الراعية للإره ��اب املنعقدة مبقر اجلامعة
العربية يف القاهرة  .و�أو�ض ��حت �أنه "يح�ض ��ر يف جل�س ��ة اال�ستماع
التي يرت�أ�سها م�شعل بن فهم ال�سلمي رئي�س الربملان العربي ،كل من
رئي� ��س املجل�س الوطني ال�س ��وداين ور�ؤ�س ��اء املجال�س والربملانات
العربي ��ة ،وممثلون عن االحتادات واملجال� ��س والربملانات الإقليمية
والدولي ��ة ،واملندوب�ي�ن الدائمني لل ��دول العربية ل ��دى جامعة الدول
العربية ،و�س ��فراء الدول دائمة الع�ضوية مبجل�س الأمن الدويل يف
القاه ��رة وممثل االحتاد الإفريقي وممثل االحتاد الأوروبي" .وعقد
الربمل ��ان العربي �أم�س الأحد ،مبق ��ر جامعة الدول العربية بالقاهرة،
جل�س ��ة ا�س ��تماع لرفع ا�س ��م جمهوري ��ة ال�س ��ودان ،من قائم ��ة الدول
الراعية للإرهاب بالتعاون مع املجل�س الوطني لل�سودان.

عمل ّيات م�شرتكة بني اجلي�ش والبي�شمركة لت�أمني
ّ
خط متا�س بطول  20كم

 بغداد /املدى
 بغداد /املدى
ق ��ال املتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات
امل�ش�ت�ركة العمي ��د يحي ��ى ر�س ��ول� ،إن
منطق ��ة احل ��دود العراقي ��ة ال�س ��ورية
م�ؤمنة ب�ش ��كل كامل من قبل قوات الأمن
العراقية ملنع �أي ت�سلل لعنا�صر داع�ش.
و�أ�ض ��اف رد ًا عل ��ى �س� ��ؤال ب�ش� ��أن
اال�س ��تعدادات الأمني ��ة عل ��ى اجلان ��ب
العراق ��ي بالتزام ��ن م ��ع �إط�ل�اق ق ��وات
�س ��وريا الدميقراطي ��ة لعملية ع�س ��كرية
�ض ��د تنظيم داع�ش الإرهابي يف منطقة
�ش ��رق الفرات على احل ��دود مع العراق،
�إن ��ه "بالفعل مت �إر�س ��ال قوات �إ�ض ��افية
ملنطق ��ة احل ��دود ،مع ��ززة بالطائ ��رات
امل�س�ي�رة ملراقب ��ة �أي حت ��رك للإرهابيني
داخل �سوريا جتاه احلدود العراقية".
ويف م ��ا يتعلق بالتن�س ��يق مع الواليات
املتحدة بخ�ص ��و�ص العملية الع�س ��كرية
يف �س ��وريا ،قال ر�س ��ول ،لـ(�سبوتنيك)،
"هناك تن�س ��يق بني الع ��راق والتحالف
بقيادة وا�شنطن ب�ش�أن تبادل املعلومات
اال�ستخباراتية ومتابعة ما يجري داخل
الأرا�ضي ال�سورية من حتركات من قبل
عنا�صر التنظيم الإرهابي".
و�أو�ض ��ح� ،أن احل ��دود امل�ش�ت�ركة الت ��ي
ترب ��ط �س ��وريا بالع ��راق مت ت�أمينه ��ا
بقطاعات م�ش�ت�ركة م ��ن اجلي�ش وقوات
احل�شد ال�شعبي وقوات حر�س احلدود،
حي ��ث مت حف ��ر خن ��ادق وحت�ص ��ينات
�ش ��ديدة و�أب ��راج مراقب ��ة �إ�ض ��افة �إىل

دوري ��ات جوية ينفذها ط�ي�ران اجلي�ش
العراقي.
و�أ�ش ��ار املتحدث با�س ��م قيادة العمليات
امل�ش�ت�ركة العراقي ��ة� ،إىل تنفيذ عمليات
ع�س ��كرية نوعي ��ة وعملي ��ات تفتي� ��ش
ومداهم ��ة م�س ��تمرة يف قلب ال�ص ��حراء
التي تربط احلدود ال�س ��ورية العراقية،
ب�إ�س ��ناد م ��ن ط�ي�ران اجلي� ��ش العراقي،
�ضد ما تبقى من �إرهابيني.
ويف �س ��ياق �آخر� ،أعلنت اال�س ��تخبارات
الع�سكرية ،الإطاحة مبا و�صفته بـ"ب ّراد
�أ�س ��لحة داع� ��ش" و"حلق ��ة الو�ص ��ل مع
الإرهابيني" يف قرية كنعو�ص مبحافظة
نينوى.
وقال ��ت اال�س ��تخبارات الع�س ��كرية يف
بي ��ان �إن مفارزه ��ا "يف مق ��ر الفرقة 20
بالتعاون مع ا�س ��تخبارات الفوج االول
لواء امل�شاة  43نفذت عملية ا�ستخبارية
نوعية على وفق معلومات ا�س ��تخبارية
دقيق ��ة متكن ��ت خالله ��ا م ��ن الإطاح ��ة
املند�س�ي�ن يف
ب�أح ��د الإرهابيني املهمني
ّ
خمي ��م حمام العلي ��ل باملو�ص ��ل" ،مبينة
�أن املعتق ��ل "كان يعم ��ل ب� � ّراد ًا لأ�س ��لحة
ع�صابات داع�ش (م�ص ّلح �أ�سلحة)".
و�أو�ض ��حت ان املعتقل "كان يعمل �أي�ضا
عن�صر ارتباط مع الإرهابيني املتواجدين
يف اجل ��زرات يف قري ��ة كنعو� ��ص بع ��د
هروبه م ��ن القري ��ة واختبائه يف خميم
حم ��ام العلي ��ل" .وا�ش ��ارت اىل �أنه "من
املطلوبني للق�ضاء مبوجب مذكرة قب�ض
على وفق املادة � 4إرهاب".

هل الوقت منا�سب؟
وقب ��ل ذل ��ك ،كان ��ت الفك ��رة نف�س ��ها ق ��د
طرح ��ت يف عام ��ي  2008و 2014قب ��ل
�سقوط املو�صل بيد تنظيم داع�ش ،حيث
كان �أثي ��ل النجيف ��ي املحاف ��ظ ال�س ��ابق
�أ�ش ��د املتحم�س�ي�ن لها ،ال ��ذي ي�ؤكد حزبه
"متح ��دون" الآن بان ��ه لي� ��س طرفا يف
الفكرة اجلديدة.
ويق ��ول ح�س�ي�ن حاجم ،وهو ع�ض ��و يف
احلزب لـ(املدى) �أم�س :حني طرح حزبه
الفك ��رة يف ذلك الوق ��ت كان لدى نينوى
" 14م�ست�شفى ،وم�صفيان اثنان للنفط،
والطاقة الكهربائية و�إمكانات ال�س ��ياحة
والزراعة ،لكن الآن كل ذلك قد انتهى".
وي�ش�ي�ر حاج ��م اىل ان نين ��وى تعتم ��د
الآن ب�ش ��كل كل ��ي على الروات ��ب القادمة
م ��ن بغداد .وي�ض ��يف قائال "ل ��و ت�أخرت
الروات ��ب � 10أي ��ام فقط تتوق ��ف احلياة
يف املحافظة".
وتعر�ض ��ت املحافظ ��ة اىل دم ��ار هائ ��ل
ب�سبب �سيطرة داع�ش وعمليات التحرير
الت ��ي حلقتها ،فيما ق ��در حاجة املحافظة
اىل نح ��و  50ملي ��ار دوالر لإع ��ادة
�إعمارها.
وينف ��ي حاج ��م تدخ ��ل �أ�س ��امة النجيفي
زعي ��م ائت�ل�اف متح ��دون� ،أو �أحم ��د
اجلب ��وري (اب ��و م ��ازن) رئي� ��س كتل ��ة
اجلماهري الوطنية يف امل�ساعي اجلديدة
لإن�شاء الإقليم.
باملقابل نفى طالب املعماري ،وهو نائب
�س ��ابق وع�ض ��و يف حزب احل ��ل ،التابع
جلم ��ال الكرب ��ويل يف ان يك ��ون االخري
يدعم الن�شاط الأخري لت�شكيل الإقليم.
وق ��ال املعم ��اري لـ(امل ��دى) ام� ��س ان
"الن�شاط يقوده جمموعة من النا�شطني
واالكادمييني تدعمهم بع�ض الع�ش ��ائر"،
مبينا ان ال�ش ��ارع يف نينوى مل ي�ؤيد او
يرف�ض تلك الفكرة حتى الآن.

تنطلق قوات اجلي�ش مع قوات البي�شمركة ،قريبا،
بعملي ��ات يت ��م التن�س ��يق له ��ا ،يف مراك ��ز �أن�ش ��ئت
حديثا ،القت�ل�اع اخلاليا النائمة واملتخفية لـداع�ش
الإرهاب ��ي يف مناط ��ق حت ��اذي ال�س ��واتر الأمني ��ة
�شمايل العراق.
وك�ش ��ف املتحدث الر�س ��مي با�س ��م قيادة العمليات
امل�شرتكة ،العميد يحيى ر�سول يف ت�صريح �صحفي،
عن الهدف من �إن�ش ��اء مراكز التن�سيق امل�شرتك مع
ق ��وات البي�ش ��مركة .وب�ّي�ننّ ر�س ��ول� ،أنه مت �إن�ش ��اء
مراك ��ز ولي� ��س مركز ًا واح ��د ًا ،م�ش�ت�ركة مع قوات
البي�شمركة ،مهمتها التن�سيق يف حركة القطاعات،
والآليات ،وتبادل املعلومات اال�ستخبارية ،وكذلك
عملي ��ات �إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى املطلوبني للق�ض ��اء،
�س ��واء يف مناطق �إقليم كرد�ستان� ،أو يف �أي مكان
�أخر .و�أ�ضاف ر�س ��ول ،يتم التن�سيق بغر�ض جلب
ه� ��ؤالء املتهم�ي�ن بق�ض ��ايا الإرهاب ،بالتن�س ��يق مع
قوات البي�شمركة.
و�أو�ض ��ح ر�س ��ول ،هن ��اك مناط ��ق مرتوك ��ة ب�ي�ن
قطاعاتنا ،وبني �سواتر قوات البي�شمركة ،م�سافتها
ترتاوح ما بني  12كيلومرتا� ،إىل  20كيلومرتا بد�أ
الع ��دو ي�س ��تخدمها وتكوين مالذات �آمن ��ة له ،لأننا
والبي�شمركة ،ال نقوم بعمليات يف هذه املناطق.
و�أكم ��ل املتحدث الر�س ��مي با�س ��م قي ��ادة العمليات
امل�شرتكة ،نحن ن�سقنا ،لعمليات م�سح ميداين لهذه
املناطق بالتن�س ��يق مع البي�شمركة ،و�أي�ضا عمليات
تفتي� ��ش ،الغاي ��ة منها من ��ع تواج ��د الإرهابيني يف
هذه املناطق.
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل ،ق ��ال نائ ��ب رئي� ��س الأركان
ل�ش� ��ؤون العملي ��ات يف وزارة البي�ش ��مركة ،اللواء
قارمان �ش ��يخ كمال ،ل�ش ��بكة رووداو الإعالمية �إن
"وزارتي الدفاع والبي�شمركة �شكلتا خم�س جلان
فرعية لتطبيع �أو�ضاع املناطق املتنازع عليها ،وما

يعن ��ى ب ��ه �إقليم كرد�س ��تان هو اللجان امل�ش ��كلة يف
دياىل وكركوك واملو�صل وخممور".
و�أ�ض ��اف �إن "اللج ��ان �س ��تبد�أ عمله ��ا ب�ش ��كل فعلي
حي ��ث �س ��تقوم ب�إج ��راء عملي ��ات م�س ��ح ،وتق ��دمي
تقاريره ��ا �إىل جلنتني رئي�س ��تني" .و�أ�ش ��ار �ش ��يخ
كم ��ال "نحن بانتظ ��ار تقرير اللج ��ان التي جتري
ك�ش ��وفات ميدانية م ��ن �أجل عودة البي�ش ��مركة �إىل
املناط ��ق املتنازع عليها" .و�أعلن ��ت قيادة العمليات
امل�ش�ت�ركة ،الأربعاء املا�ضي ،يف يوم � 6شباط ،عن
اتفاق ب�ي�ن اجلي�ش العراقي ،وقوات البي�ش ��مركة،
على �إن�شاء مركز تن�سيق م�شرتك والقيام بعمليات
ملعاجلة الثغرات والطوارئ.
وك�ش ��ف املتح ��دث با�س ��م القي ��ادة العمي ��د يحي ��ى
ر�سول ،يف بيان ،الأربعاء ،قائال" :تناقلت و�سائل
الإعالم مزاعم مفاده ��ا موافقة القائد العام للقوات
امل�س ��لحة على عودة قوات البي�شمركة �إىل املناطق
امل�سماة متنازع عليها ،وهذه املزاعم كاذبة وعارية
عن ال�صحة".

و�أ�ض ��اف ر�س ��ول� ،إمن ��ا الذي ح�ص ��ل ه ��و اجتماع
يف وزارة الداخلي ��ة للإقلي ��م ،قبل يومني ،بني قادة
ع�س ��كريني برئا�س ��ة معاون رئي� ��س �أركان اجلي�ش
للعملي ��ات ،ووف ��د ميث ��ل البي�ش ��مركة يف الإقلي ��م
برئا�س ��ة رئي� ��س �أركان البي�ش ��مركة ،وع ��دد م ��ن
الق ��ادة يف وزارة داخلي ��ة الإقليم يف �أربيل ،لبحث
ومناق�شة الثغرات بني خطي متا�س القوات امل�سلحة
االحتادية وقوات البي�ش ��مركة التي ت�ستغلها خاليا
"داع� ��ش" الإرهابية ،لإحداث خروق �أمنية .و�أكد
ر�س ��ول ،مت االتف ��اق عل ��ى �إن�ش ��اء مراك ��ز تن�س ��يق
م�ش�ت�ركة والقي ��ام بعمليات م�ش�ت�ركة ملعاجلة هذه
الثغ ��رات والطوارئ التي حت�ص ��ل والتعامل معها
مبرونة وتن�س ��يق ل�ض ��مان الأمن واال�س ��تقرار يف
جمي ��ع املناطق ،ومل يتم احلدي ��ث عن �أي تغيريات
يف خطوط التما�س �أو حركة القطعات الع�س ��كرية
يف كركوك واملناطق املحاذية للإقليم.
اجلدير بالذكر� ،إن قوات البي�ش ��مركة ،قد ان�سحبت
م ��ن املناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا د�س ��توري ًا على وفق

امل ��ادة  140بع ��د تق ��دم الق ��وات االحتادي ��ة ،ب�أم ��ر
رئي� ��س احلكوم ��ة ال�س ��ابق حي ��در العب ��ادي ،عقب
�إجراء �إقليم كرد�س ��تان ا�ستفتاء على تقرير امل�صري
يف �أيلول عام .2017
و�أعل ��ن الع ��راق ،يف كان ��ون الأول  ،2017حترير
كامل �أرا�ض ��يه من قب�ض ��ة تنظيم داع�ش الإرهابي،
لك ��ن التنظي ��م يك ��رر ب�ي�ن وق ��ت و�آخر ا�س ��تهداف
املناط ��ق التي فقد ال�س ��يطرة عليه ��ا� ،إال �أن القوات
الأمني ��ة تقوم ب�إحباط غالبية تلك العمليات و�إيقاع
خ�سائر بني عنا�صر التنظيم.
وي ��وم الثالثاء املا�ض ��ي� ،أكد الأمني الع ��ام لوزارة
البي�ش ��مركة ،جب ��ار ي ��اور" :عقدنا ي ��وم �أم�س �أول
اجتماع بني اجلانبني بعد مرور �س ��نة وعدة �أ�شهر
عل ��ى االجتماع ��ات التي عق ��دت يف املو�ص ��ل حول
�أح ��داث  16ت�ش ��رين االول  2017وم ��ا راف ��ق ذلك
من خرق للمادة التا�س ��عة من الد�س ��تور التي متنع
ا�س ��تخدام اجلي�ش �ضد املواطنني حيث ا�ستخدمت
القوة لإخراج البي�شمركة من املناطق التي حررتها
من �إرهابيي داع�ش".
و�أ�ض ��اف" :االجتم ��اع يه ��دف ال�س ��تئناف العم ��ل
امل�شرتك بني قوات البي�ش ��مركة واجلي�ش العراقي
يف دي ��اىل وطوزخورمات ��و وكرك ��وك وخمم ��ور
و�ش ��رق املو�ص ��ل وغربها" ،مبين ًا" :ما حتدثنا عنه
يتعلق ب�أمر دي ��واين وقرار وزارة الدفاع العراقية
لت�شكيل جلنة تن�س ��يق عليا وجلان مناطقية للعمل
امل�ش�ت�رك والتن�سيق و�إعادة ن�ش ��ر القوات بح�سب
احلاجة �إليها والعمليات الأمنية �ضد تنظيم داع�ش
وتنفيذ ذلك ب�شكل عملي على الأر�ض".
و�ش ��دد عل ��ى �أن "املفاو�ض ��ات ج ��ادة وكان ل ��دى
الطرفني تفاهم م�ش�ت�رك ب�ض ��رورة العم ��ل مع ًا كما
كان علي ��ه احلال قبل عام  2014خا�ص ��ة �أن داع�ش
ع ��اود الظه ��ور يف ه ��ذه املناط ��ق وهو على و�ش ��ك
�أن ي�ش ��كل تهديد ًا خط�ي�ر ًا عليها حيث ينفذ عمليات
�إرهابية ب�شكل �شبه يومي".
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محليات
السطور األخيرة
� سالم خياط

قرا�آت .
جمم ��ل الن�ص م�س ��تل وم�س ��توحى من كتاب ق ��دمي لإبن
قتيبة  ،حتقيق الأ�ستاذ حميي الدين عبد احلميد
…………………….
يقال  :بالرفاء والبنني  ..والرفاء الإلتحام ومنه �إ�ستعري
( رفو الثوب ) ،دعاء يقال للمتزوج حديث ًا .
يقال  :اهلك الرج ��ال الأحمران  ،اللحم واخلمر  .و�آهلك
الن�ساء الأ�صفران  :الذهب والزعفران
يقال  :احل�شمة  ،ي�ضعها النا�س مو�ضع الإ�ستحياء  ،قال
الأ�صمعي  :امنا هي مبعنى الغ�ضب .
يقال  :حياك وبياك  ..يراد حياك الله ملكك  ،وبياك  .اي
�إعتمدك بامللك واخلري  .ويقال  :بياك تعني  :ا�ضحكك .
يقال  :الفقراء وامل�ساكني  ،ال يكاد النا�س يفرقون بينهما
 ،فالفق�ي�ر الذي له البلغة من العي�ش  ،وامل�س ��كني الذي ال
�شيء له .
يق ��ال  :البخيل واللئيم  ..يذهب النا�س اىل �إنهما �س ��واء
 ،فالبخيل ال�ش ��حيح ال�ض ��نني واللئيم الذي جمع ال�ش ��ح
ودن ��اءة ومهانة النف�س ،لذا قيل  :كل لئيم بخيل  ،ولي�س
كل بخيل لئيم ًا .
يقال  :احلمد وال�ش ��كر  ،ال ي ��كاد النا�س يفرقون بينهما .
فال يو�ضع ال�شكر مو�ضع احلمد .
يق ��ال  :ف�ل�ان يداج ��ي فالن ��ا  .م�أخ ��وذ م ��ن الدجية وهي
الظلمة � ،أي ي�ضمر له العداوة ويخفيها عنه
يق ��ال  :فالن ن�س ��يج وحده  ،وا�ص ��له ان الث ��وب النفي�س
ال ين�س ��ج على من ��وال غريه  ،يقال لكل كرمي اخل�ص ��ال
 .املتفرد بها .
يقال  :ملن رفع �صوته  :رفع عقريته  :والأ�صل � :إن رجال
قطعت �إحدى قدميه فرفع �س ��اقه وو�ضعها على الأخرى ،
و�ص ��رخ ب�آعلى �ص ��وته  ،فقيل لكل رافع �صوته  :قد رفع
عقريته .
يقال  :هو ابن عمي حلا � ،،أي خال�ص الن�سب .
يقال  :برح اخلفاء� ،أي انك�شف الأمر و�إنهتك ال�سرت .
يقال  :لغ�سل اليد والوجه  :الو�ضوء  ،و�آ�صله الو�ضاءة
 .ك�أن الغا�سل وجهه ويديه قد و�ض�آهم � ،أي ح�سنهم .
يق ��ال  :رجل معربد يف �س ��كره  ،والعرب ��د حية تنفخ وال
ت�ؤذي .
يقال :رجل م�أبون � ،آي معروف بخلة من ال�سوء  ،ورجل
م�أفون  ،ك�أنه م�ستخرج العقل ،
يقال  :ملن رفع �صوته  :رفع عقريته  :والأ�صل
� :إن رج�لا قطعت �إح��دى قدميه فرفع �ساقه
وو�ضعها على الأخرى  ،و�صرخ ب�آعلى �صوته ،
فقيل لكل رافع �صوته  :قد رفع عقريته .
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ممنوع االختالط :قوانني داع�ش تظهر من جديد " يف جامعة املو�صل
 نينوى � /صالح اليا�س
" ال �أريد ف�ض ��يحة" ،قالت الطالبة
لزميله ��ا ب�ص ��وت منخف� ��ض وهي
ترجت ��ف م ��ن اخل ��وف ،بينم ��ا هو
ي�ص ��رخ �أثن ��اء م�ش ��ادة كالمي ��ة
م ��ع عنا�ص ��ر املتابع ��ة يف جامع ��ة
املو�ص ��ل ،ويف النهاي ��ة ر�ض ��خ
وواف ��ق عل ��ى الذه ��اب معه ��م لأنه
كان يجل� ��س �إىل جان ��ب زميلت ��ه.
احلادثة وقعت الأ�س ��بوع املا�ض ��ي
يف �إحدى حدائق جامعة املو�صل،
للطال ��ب �س ��مري ،الذي و�ص ��ل �إىل
مق ��ر "الأم ��ن واملتابعة" يف احلرم
اجلامعي وكانت بطاقته التعريفية
اجلامعية ه ��و وزميلت ��ه ،بيد �أحد
منت�س ��بي املتابع ��ة ،ليحقق ��وا معه
عن �س ��بب وجودهما مع بع�ض ��هما
بطريقة ا�ستفزازية.
خ ��رج �س ��مري ع ��ن �ص ��مته ،بعدم ��ا
تعالت �أ�صوات الطلبة والنا�شطني
على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي،
و�س ��ردوا ق�ص�ص� � ًا ع ��ن ح ��وادث
م�ش ��ابهة مل ��ا ج ��رى ل�س ��مري يف
اجلامعة.
يف هذه الأثناء �أمتت املو�صل للتو
�سنة ون�صف ال�سنة على اخلال�ص
من �سيطرة تنظيم "داع�ش" ،الذي
�س � ّ�خر مئات العنا�ص ��ر يف "ديوان
احل�س ��بة" لفر�ض التعاليم الدينية
املت�ش ��ددة عل ��ى �س ��كانها� ،إذ كانوا
يعاقب ��ون كل ام ��ر�أة تتز ّي ��ن �أو ال
ترتدي النقاب �أو تخرج من منزلها
مبفردها ،ف�ض ًال عن معاقبة الرجل
الذي يطيل ثياب ��ه �أو يحلق حليته
�أو يدخ ��ن ،كم ��ا مينعون االختالط
بني اجلن�سني.
وبع ��د �أن ا�س ��تعادت الق ��وات
العراقي ��ة �س ��يطرتها عل ��ى املدين ��ة
يف  10متوز(يولي ��و) ،2017
ب ��رز نا�ش ��طون ومدونون �ش ��باب
يطالب ��ون باحلريات ال�شخ�ص ��ية،
بينما هناك تيارات دينية تعار�ض
ذل ��ك وحت ��ذر م ��ن موج ��ة �إحل ��اد
وهجم ��ة غربي ��ة �ض ��د الإ�س�ل�ام
وتقاليد وهوية املجتمع.

التق ��ط �س ��مري نف�س� � ًا عميق� � ًا وقال
ملنت�س ��بي املتابع ��ة� :أن ��ا طال ��ب يف
كلية العلوم ومعي زميلتي من كلية
�أخرى ،وكنا جال�س�ي�ن مع بع�ض ��نا
يف مكان عام ،ف�أين امل�شكلة؟
كان رده ��م ح ��اد ًا ويحم ��ل ن�ب�رة
اته ��ام وا�ض ��حة� ،أخربته ��م �أنن ��ا
زم�ل�اء ومل نرتك ��ب فع�ل ً�ا خاد�ش� � ًا
للحي ��اء �أو م�س ��يئ ًا لأح ��د ،لكنه ��م
علي ورف�ض ��وا
رفع ��وا �أ�ص ��واتهم ّ
�إع ��ادة بطاقت ��ي التعريفية وبطاقة
زميلت ��ي" ،عليه ��ا �أن حت�ض ��ر �إىل
هنا لنت�ص ��ل بعائلته ��ا ونبلغهم مبا
جرى".
عندما ع ��دت اىل زميلت ��ي وجدتها
تبك ��ي خوف� � ًا م ��ن �أن يع ��رف �أهلها
بالأم ��ر ويتم تف�س�ي�ر ما جرى على
�أنه خارج حدود الأخالق ،وتتحول
الق�ص ��ة هذه �إىل ف�ض ��يحة ،عندها
ق ��د مينعه ��ا �أهلها من الدرا�س ��ة يف
اجلامعة نهائيا" ،ي�ضيف �سمري.
ع ��ادت احلي ��اة اىل اجلامع ��ة بع ��د
توقف الدوام فيها لثالث �س ��نوات
ب�سبب �سيطرة داع�ش على املدينة،
وهي حتت�ض ��ن الآن �أكرث من ()32
�أل ��ف طال ��ب وطالب ��ة م ��ن خمتلف

حمافظ ��ات الع ��راق ،م�س ��لمون
وم�س ��يحيون و�أيزيدي ��ون ،وه ��ي
ت�ش ��كل امل�ؤ�س�س ��ة الأهم التي دائم ًا
ما حتاول التيارات الدينية ب�س ��ط
نفوذها عليها.
م�ش ��كلة �س ��مري وزميلته عدّت على
خ�ي�ر ،بعدم ��ا تو�س ��ط ل ��دى �أح ��د
ال�ض ��باط يف الأجه ��زة الأمني ��ة
وا�س ��تطاع ا�س ��تعادة بطاقتيهم ��ا،
"من ��ذ ذل ��ك الي ��وم مل نلت � ِ�ق داخل
احلرم اجلامعي� ،أ�ص ��بحنا نخ�شى
احل�سبة" ،يختم حديثه.
الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر"
جمع ��ت يف �أق ��ل م ��ن � 24س ��اعة
ت�س ��ع �ش ��هادات ع ��ن ه ��ذا الن ��وع
م ��ن احل ��وادث� ،أحده ��م طالب يف
الدرا�س ��ات العلي ��ا �إذ ق ��ال " :بينما
كنت جال�س ًا وحبيبتي يف كافيرتيا
كلي ��ة الرتبي ��ة ،ج ��اء �أحد عنا�ص ��ر
املتابع ��ة ،طل ��ب هويت ��ي و�أخذين
جانب� � ًا ،ليق ��ول :بلغن ��ي �أنكم ��ا
جتل�س ��ان هنا من ��ذ �س ��اعتني ،وقد
فعلتما بع�ض الأ�ش ��ياء و�ض ��حكتما
�ال ،تف�ض ��ل مع ��ي �إىل
ب�ص ��وت ع � ٍ

الإدارة".
لقد رف�ض ��ت ،و�أخربته �أن وظيفته
حفظ الأمن ولي�س الأمر باملعروف
والنه ��ي ع ��ن املنك ��ر ،وطالبته مبا
يثب ��ت �أنني �أخ ��ل ب ��الآداب العامة
والأخ�ل�اق ،ف�أج ��اب" :مل � َ
أرك
بعيني ،بل �أخربين �أحد رجالنا".
�أم ��ا الطالبة حنان فت�س ��رد ق�ص ��تها
مبزح ��ة :داهمتن ��ا �إح ��دى ف ��رق
املتابع ��ة اجلوالة و�أنا �أم�س ��ك يده
وه ��و جال� ��س جنب ��ي ،وبادرون ��ا
بال�س�ؤال املعتاد :هوياتكم؟
م ��ن �أنت وم ��ا تفع ��ل هنا؟ �س� ��ألوه
وه ��م يدقق ��ون النظ ��ر يف بطاقت ��ه
التعريفية ،ف�أجابهم :هذه زوجتي.
لك ��ن الإجابة مل تك ��ن كافية ،طلبوا
ن�س ��خة من عق ��د زواجن ��ا! فتحول
الأم ��ر اىل م�ش ��ادة كالمي ��ة بينه ��م
وبني زوج ��ي كادت �أن تتحول اىل
�شجار.
عندم ��ا غ ��ادر زوج ��ي الكلي ��ة وقد
�أ�صبح مزاجنا عكرا ،ودعته وقلت
" :ال مزي ��د م ��ن الرومان�س ��ية هنا،
�س ��نفعل كل �شيء يف املنزل" .قد ال
يتوقف الأمر عند حدود االختالط،
بل ي�صل اىل حد حما�سبة الطالبات

والط�ل�اب عل ��ى مالب�س ��هم ،وثم ��ة
موظ ��ف يف اجلامع ��ة حت ��دث ع ��ن
وج ��ود جلن ��ة يف اجلامعة ا�س ��مها
(جلنة التربج) وظيفتها ا�س ��تدعاء
الطالب ��ات اللواتي يرتدين مالب�س
�ض ��يقة �أو ق�ص�ي�رة ،ليت ��م وعظهن
وتوبيخهن.
ال تعليمات متنع
االختالط
يف املقابل ،وبعد ف�شل احل�صول
على ت�صريح من رئي�س اجلامعة،
�أكد م�صدر غري خمول بالت�صريح
يف اجلامعة� ،أنه ال توجد تعليمات
مبن ��ع االخت�ل�اط عل ��ى نحو غري
خمل ب ��الآداب العامة والأخالق،
والأرجح �أن هذه الت�ص ��رفات �إن
وجدت فهي �شخ�ص ��ية من بع�ض
عنا�ص ��ر املتابع ��ة .و�أ�ض ��اف �إن
"عمل املتابعة لي�س ��ت كما ي�صفه
بع�ض النا�شطني واملدونني كعمل
"احل�س ��بة" ،هذا فيه ظلم كبري،
�إمن ��ا التدخ ��ل يف ح ��ال ح�ص ��ول
م�ش ��اجرة �أو جت ��اوز م ��ن بع�ض
الط�ل�اب �أو دخول �أ�ش ��خا�ص من
خارج اجلامعة غري خمولني".

كثري من الط�ل�اب والطالبات ،مل
يواجهوا �أو ي�شاهدوا جتاوزات
�أو ت�ض ��ييقا كالت ��ي حت ��دث عنها
زمال�ؤهم �أعاله" ،مل ن�سمع �إال من
الفي�سبوك" ،هذا ما قاله بع�ضهم،
ومبث ��ل ذلك حت ��دث الأ�س ��تاذ يف
كلية الآداب د.هجران ال�صاحلي،
"�ش ��اهدت بع� ��ض الط�ل�اب
ي�ض ��ايقون طالبات ،ومل �أ�ش ��اهد
�أو ا�س ��مع من طالبي م�ض ��ايقات
من منت�سبي املتابعة".
ب ��ل �إن رئي� ��س ق�س ��م يف �إح ��دى
كلي ��ات اجلامع ��ة ،كت ��ب عل ��ى
ح�س ��ابه يف في�س ��بوك :نداء اىل
الآباء والأمه ��ات ،زوروا بناتكم
يف مدار�س ��هم واملعاهد والكليات
�سرتون العجب ،عالقات م�شينة،
�ض ��حك وا�س ��تهتار ي�ص ��ل �إىل
التالم�س بني الطالب والطالبات،
م�س ��احيق التجميل تو�ض ��ع على
وجوهه ��ن وعن ��د نهاي ��ة ال ��دوام
مي�سحنه� ،أما ال�سفرات وحفالت
التخرج فطامة كربى".
وختم من�ش ��وره املل ��يء بالوعظ
والآي ��ات القر�آني ��ة والأحادي ��ث
النبوية�" ،إذا تكلمت عما يح�صل
يف املعاه ��د او الكلي ��ات ل ��ن
ت�ص ��دقوا ،انحط ��اط يف �أخ�ل�اق
بع�ض الطالبات".
بناء على ال�ش ��هادات ومن�شورات
املدون�ي�ن� ،إن امل�ش ��كلة تع ��ود
�إىل بداي ��ة الع ��ام الدرا�س ��ي قبل
�ش ��هرين ،وق ��د �أث�ي�رت الآن �إث ��ر
تدخ ��ل املتابع ��ة لدى م�ش ��اهدتهم
طالب ًا وطالبة يجل�سان قرب كلية
ال�ص ��يدلة ،واتخ ��ذوا �إجراءه ��م
املعت ��اد� ،س ��حبوا بطاقتيهم ��ا
وطلب ��وا ح�ض ��ور الطالب ��ة
للتحقيق.
ق ��د ال ت�أخ ��ذ ه ��ذه املمار�س ��ات
يف الوق ��ت احل ��ايل بع ��دا ديني ��ا
وا�ض ��حا� ،إال �أنه ��ا تدخ ��ل يف
�إط ��ار الت�ض ��ييق عل ��ى احلريات
وحماول ��ة تكري� ��س الف�ص ��ل بني
الذكور والإناث حتى يف الو�سط
اجلامعي

امل����خ����درات ت��ن��ت�����ش��ر ف��ـ��ي امل��ح��اف��ظ��ات وف�����ش��ل ح��ك��وم��ي ف��ـ��ي احل����د منها
 بغداد  /متابعة املدى
ذك ��ر بي ��ان للمر�ص ��د العراق ��ي حلق ��وق
الإن�س ��ان� ،أن حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن،
ت�ش ��هد ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف ن�سبة وطبيعة
تعاط ��ي املخ ��درات ،وذل ��ك �أم ��ام جه ��ود
حكومي ��ة ال ترق ��ى ملعاجلة ه ��ذه الظاهرة
ومنع انت�شارها.
وقال املر�ص ��د يف بيانه� ،إن "�س ��بب تفاقم
�أزمة املخدرات يف حمافظة �صالح الدين،
ه ��و �س ��يطرة تنظي ��م "داع� ��ش" الإرهابي
عليها ،يف منت�ص ��ف ع ��ام  ،2014وهو ما
�أ�سهم يف تو�سيع انت�شار االجتار وتعاطي
املخدرات ،خا�صة لدى فئة ال�شباب".
و�أو�ض ��حت �ش ��بكة الر�ص ��د يف املر�ص ��د
العراقي حلقوق الإن�سان� ،إن "امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف املحافظة تفتقر �إىل الآليات
املنا�س ��بة ملواجه ��ة ظاه ��رة التعاط ��ي

والإجتار التي �أخذت ت�سري نحو االزدياد
�أمام جتاهل احلكومة الإحتادية".
وقال ��ت ال�ش ��بكة يف بيانه ��ا" :يب ��دو �أن
اجلهات املروج ��ة للمخدرات حتظى بدعم
وحماية جه ��ات متنفذة .يبدو �أي�ض� � ًا �إنها
تعمل بحرية كبرية".
وقالت رئي� ��س جلنة ال�ص ��حة والبيئة يف
جمل� ��س حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن� ،س ��حر
النعيم ��ي� ،إن ��ه "ال توج ��د �أرق ��ام حقيقية
للمتعاطني يف املحافظة وال حتى يف عموم
العراق ،وهذا ما ي�ؤخر عمليات ر�صد تلك
الظاهرة التي تعمل يف الظالم".
وتعتق ��د النعيم ��ي �أن "�ض ��عف الرقاب ��ة
ال�ص ��حية عل ��ى املذاخ ��ر وال�ص ��يدليات
ا�س ��هم يف زي ��ادة انت�ش ��ار تن ��اول الأدوية
والعالجات املخ ��درة ،و�أن جماعات نافذة
متتلك �سلطة كبرية تعمل على حماية ودعم
جتارة املخ ��درات يف املحافظ ��ة مبختلف

م�صرف الرافدين  /االدارة العامة
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل /املدين �سامان ابراهيم خان مراد  -عنوانه:
م  - 834ز  - 51د 21
الكفيل� :سرمد عدنان �سوادي  -عنوانه  :م 952
 -ز  - 21د 16

م � /إنــــذار

نظرا ً لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين املستحق
بذمتكم بالتكافل والتضامن عن (السلف) املمنوح
للمدين اعاله والبالغ ( )1917750دينار (مليون وتسعمائة
وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون دينار) وامللزمني
بدفعها إلى مصرفنا واستنادا ً إلى املادة الثالثة من
قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة 1977
فأني وحسب الصالحية اخملولة لي مبوجب املادة الثانية
من القانون أعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين
املشار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه خالل عشرة
أيام اعتبارا ً من اليوم التالي لتبليغكم باإلنذار وبعكسه
فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام
املادة اخلامسة الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع
إشارة احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة والغير
املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين وحتميلكم كافة
املصاريف ولقد أعذر من أنذر...

مع التقدير

�أنواعها" .بينما ك�شف �ضابط م�س�ؤول يف
وحدة جتارة املخدرات مبحافظة �ص�ل�اح
الدين للمر�ص ��د العراقي حلقوق الإن�سان،
والذي رف�ض الك�شف عن �إ�سمه� ،إن "�أغلب
املتعاطني للمواد املخ ��درة يتناولون مادة
"الكري�س ��تال" ،التي ت�ش ��به �إىل حد كبري
مادة "مل ��ح الليمون" ،التي ت�س ��تخدم يف
التوابل وت�سمى حمليا بـ (الالمندوزي) .
بينما �أ�ش ��ار �إىل �أن "ن�س ��بة �ضئيلة تعتمد
عل ��ى تن ��اول احلبوب والأدوي ��ة املخدرة،
والتي ت�ص ��نع ن�ش ��وة قريبة م ��ن تلك التي
تقوم بها املخدرات ،وهذا ما يعقد الق�ضية،
لأن الكث�ي�ر م ��ن املتعاطني لديه ��م مربرات
ال�ستخدامها كعالجات للأمرا�ض".
وي�ش ��كو ال�ض ��ابط م ��ن "ع ��دم وج ��ود
خمتربات خا�ص ��ة لك�ش ��ف املخدرات ،مما
ي�ضطرنا �إىل �إر�سالها ملخترب يف العا�صمة
بغداد ،وهذا ما ي�ؤخر موعد الك�شف عنها،

م�صرف الرافدين  /االدارة العامة
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

�إىل /امل�ضمن ه�شام ابو الهيل حممد
عنوانه :ال�شعب  /حملة  / 339ز  / 55د 45

�إنــــذار

حيث سبق وان مت تضمينك مبلغ مقداره
( )80021541دينار (ثمانون مليون وواحد وعشرون
ألف وخمسمائة وواحد واربعون دينار) مبوجب
األمر الوزارة املرقم ( )2610بالعدد ( 6442في
 )2015/1/27واستنادا ً إلى أحكام قانون حتصيل
الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977فقد تقرر
انذاركم بوجوب تسديد مبلغ التضمني املشار
إليه اعاله خالل فترة عشرة أيام من اليوم التالي
لتاريخ تبليغكم بهذا االنذار وبخالفه فسوف
يتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك وذلك
بوضع اشارة احلجز التنفيذي على كافة اموالكم
املنقولة والغير منقولة وذلك الستحصال مبلغ
التضمني وقد أعذر من أنذر.

مع التقدير

�إ�ض ��افة �إىل تعر�ض النتائ ��ج �إىل التالعب
ب�سبب ت�أخر املدة الزمنية لها".
وق ��ال املر�ص ��د العراقي حلقوق الإن�س ��ان
�إن "على وزارة ال�ص ��حة فر� ��ض تعليمات
�ص ��ارمة تدع ��و �إىل �ض ��رورة �أن يك ��ون
جميع العاملني يف املذاخر وال�ص ��يدليات
م ��ن املتخ�ص�ص�ي�ن ،و�أن ال يتم �ص ��رف �أي
دواء ،مامل تكن هناك و�ص ��فة طبية تر�سل
من قبل �أح ��د الأطباء ولي�س االعتماد على
ق�صا�ص ��ات ورقي ��ة �أو اال�س ��تجابة لرغبة
امل�شرتين".
وذكر املر�ص ��د العراقي حلقوق الإن�س ��ان،
�إن "هن ��اك  23متهم� � ًا بجرائ ��م التعاط ��ي
والإجت ��ار �أو الرتوي ��ج للمخ ��درات يف
حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدين مت �إ�ص ��دار �أحكام
ق�ض ��ائية بحقهم ،فيما مت �إحالتهم اىل دور
اال�صالح املخت�صة".
كما لفت �إىل �أن "قانون مكافحة املخدرات

م�صرف الرافدين  /االدارة العامة
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل /امل�ضمن عبد احل�سني باقر ح�سني

عنوانه :بغداد حي اجلامعة  /حملة  / 637ز / 51د 8

�إنــــذار

حيث سبق وان مت تضمينك مبلغ مقداره
( )2125000دينار (مليونان ومائة وخمسة
وعشرون ألف دينار) مبوجب األمر الوزارة املرقم
( )4545بالعدد ( )2012/66واستنادا ً إلى أحكام
قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة
 1977فقد تقرر انذاركم بوجوب تسديد مبلغ
التضمني املشار إليه اعاله خالل فترة عشرة
أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغكم بهذا
االنذار وبخالفه فسوف يتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقك وذلك بوضع اشارة احلجز
التنفيذي على كافة اموالكم املنقولة والغير
منقولة وذلك الستحصال مبلغ التضمني
وقد أعذر من أنذر.
مع التقدير

رقم ( )68ل�سنة  1965الذي كان نافذ ًا قبل
العام  2003بالإ�ضافة �إىل القانون اجلديد
وهو قانون املخ ��درات وامل�ؤثرات العقلية
رق ��م  50ل�س ��نة  2017حظ ��را الإجت ��ار
وتعاطي امل ��واد املخدرة �أو ت�ص ��نيعها �أو
�إنتاجها ب�أي �شكل من اال�شكال".
و�أ�ض ��اف املر�ص ��د �أن "الهيئ ��ة الوطني ��ة
العلي ��ا ل�ش� ��ؤون املخ ��درات وامل�ؤث ��رات
العقلية امل�ش ��كلة مبوج ��ب القانون مل تقم
بالدور املطلوب منها حتى الآن بالرغم من
ال�صالحيات الوا�سعة التي منحت لهذه".
واختتم املر�صد العراقي حلقوق الإن�سان
بيانه ،ب�أن "خطر املخدرات يداهم املجتمع
العراقي ،وبات ي�ضرب فئة ال�شباب ب�شكل
كب�ي�ر ،وم ��ا ه ��و موج ��ود م ��ن �إج ��راءات
حكومية ال يرتقي وحجم الكارثة التي من
املمكن �أن تكرب وتت�سع رقعتها اجلغرافية
والإ�ستهالكية خالل ال�سنوات املقبلة".

جمهورية العراق
وزارة العدل  /دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ (ال�شعب)
رقم االضبارة 2017 / 2507 :
التاريخ2019/1/28 :
�إىل /املنفذ عليه (علي �سامي ح�سن علوان)

لقد حتقق لهذه املديرية من خالل اشعار مركز
شرطة القدس بالعدد ( )154في ()2019/1/21
انك مجهول محل االقامة وليس لديك موطن
دائم أو مؤقت او مختار ،ميكن اجراء التبليغ
عليه ،واستنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا ً باحلضور في مديرية التنفيذ
(الشعب) خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من
اليوم الثاني للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية
بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه
املديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
�أو�صاف املحرر:

املنفذ العام

 -1ورقة التبليغ الصادرة من مديرية تنفيذ
الشعب بالعدد  2017/ 2507في 2019/1/21
والتي أوجبت تسيد النفقات للدائنة (جنران
زكريا عبد الهادي) خالل مدة ستون يوما ً من
تاريخ التبليغ.

رياضة

العدد ( )4369ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني (� )11شباط 2019
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قوة �سلطة الدولة ّ
ت�صد باب فتنة الأولمبية الدولية

بأمانة

 حممد العبيدي

 من��ى الب��دري :ر�ؤ�س��اء �ستة اتح��ادات ك�شف��وا الخروق��ات والوقائ��ع ال�صادمة!

قانون الرواد ّ
ه�ش وحمدود

تتخوف��ون م��ن �شراك��ة الحكوم��ة و�أن�شطتك��م تعتا���ش م��ن �أمواله��ا؟!
 لم��اذا
ّ
تع��ودوه عل��ى �شط��ب التاري��خ
 بلدن��ا عري��ق ف��ي ت�شري��ع القواني��ن وال
ّ
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
اخت�ل�اف بعد اِئت�ل�اف  ..م�شه ��د مل يتو ّقعه
املراقب ��ون لأزمة انتخابات اللجنة الأوملبية
الوطني ��ة الت ��ي ب ��د�أت مبق�ت�رح اجتم ��اع
حكوم ��ي للخروج بحل مر� ٍ��ض ي�س ّد �أبواب
فتن ��ة التدخ ��ل ال ��دويل لإيق ��اف ان�شط ��ة
وتو�ص ��ل املجتمعون
الريا�ض ��ة العراقي ��ة،
َّ
ملق�ت�رح ت�شكي ��ل هيئ ��ة م�ؤقتة تدي ��ر �ش�ؤون
العمل الريا�ض ��ي ملدة معلومة حتى ي�ستقيم
طري ��ق الفرقاء ويلتقوا حت ��ت مظلة قانون
جدي ��د ي�أخ ��ذ ب�أيديه ��م لتوحي ��د املواق ��ف
ومالم�سة نا�صيات االجنازات.
لك ��ن م ��ا ح�ص ��ل بع ��د ف� �ّ�ض االجتم ��اع
�اف يف القناعات
احلكوم ��ي �إننا �أمام اخت�ل ٍ
والتف�سريات والتوجّ ه ��ات ،فوزير ال�شباب
والريا�ض ��ة الدكتور �أحم ��د ريا�ض العبيدي
�أكد �أن "الو�ضع القانوين للمكتب التنفيذي
للجن ��ة الأوملبية الوطنية يع ��د غري �شرعي،
وعلي ��ه يتوجّ ب ت�شكيل هيئ ��ة م�ؤقتة لإدارة
ملف الأوملبية اىل حني �إقرار قانون اللجنة
الأوملبي ��ة يف جمل�س النواب" ،وا�ضاف يف
ت�صري ��ح نقله ق�س ��م الإع�ل�ام واالت�صال يف
الوزارة �إن " ا�ص ��رار املكتب التنفيذي على
�إج ��راء االنتخاب ��ات يع ��د خمالف ��ة �صريحة
لقوانني الدولة ،ويتحمّل الق�ضاء م�س�ؤولية
الدف ��اع ع ��ن قرارات ��ه ال �سيم ��ا �أن الع ��راق
بل ��د يح�ت�رم مب ��د�أ الف�ص ��ل ب�ي�ن ال�سلطات،
وعل ��ى الهيئ ��ة العامة �أي�ض ًا �إح�ت�رام الدولة
وقوانينه ��ا كونه ��ا �صاحب ��ة الدع ��م ب ��كل
�أ�شكاله".
فيم ��ا فاج� ��أ رع ��د حم ��ودي رئي� ��س اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الو�س ��ط الريا�ض ��ي بت�صري ��ح
للزميل ��ة (املالع ��ب) �أك ��د في ��ه " �إن مق�ت�رح
احلكوم ��ة بت�أجي ��ل االنتخاب ��ات �سيع ّر� ��ض
الريا�ض ��ة العراقي ��ة اىل عقوب ��ات دولي ��ة
ت�ض� � ّر بريا�ض ��ة الع ��راق" .م�ضيف� � ًا �إن "
اللجنة الأوملبية الوطنية ما�ضية اىل �إجراء
االنتخاب ��ات يف موعده ��ا املح� �دّد يوم ��ي
اجلمع ��ة وال�سب ��ت املقبل�ي�ن يف ح ��ال ع ��دم
ورود م ��ا يخال ��ف �إجراءها م ��ن قبل اللجنة
الأوملبية الدولية".
ت ��رى �أه ��ذه خال�ص ��ة االجتم ��اع بع ��د �ش� � ّد
وج ��ذب لأك�ث�ر من �سن ��ة ال�سيم ��ا �أن الطرف
احلكوم ��ي حر� ��ص عل ��ى التعام ��ل ب�شفافية
و�ص�ب�ر كبريين واجه �أزاءهم ��ا نقد ًا وا�سع ًا
من قطاعات ريا�ضية وجماهريية بحثت عن
�إجراء ر�سمي نهائي ال رجعة عنه ،ثم هل �أن
مطلب احلكوم ��ة بت�شكيل هيئة م�ؤقتة ت�أخذ
بعاتقها ت�سيري الأم ��ور اىل �ض ّفة الأمان من
خ�ل�ال تعديل م�سار العملي ��ة االنتخابية هو
ي�ضمن عدم جتدّد امل�شاكل
�إجراء مجُ دٍ ،ومن ِ
خالل ف�ت�رة امل�ؤقتة ،وما �أب ��رز الأمور التي
تناق�شها الهيئة ح�سب اهميتها وال�شخو�ص
املر�شح�ي�ن له ��ا لتف ��ادي �سلبي ��ات م ��ا ح�صل
ع ��ام  2008بعد ح � ّ�ل الأوملبية �آن ��ذاك بقرار
حكوم ��ي �أي�ض� � ًا؟ وال ُيع ��رف ه ��ل �أن م ��دة
امل�ؤقت ��ة تكفي لكتابة قان ��ون جديد للأوملبية
�أم ُتعتم ��د امل�سودّة الأخ�ي�رة التي ُركنت يف
الربمل ��ان وت�ض ��اف اليه ��ا البن ��ود املقرتحة،
و�أخ�ي�ر ًا �إذا م ��ا ج ��اء ر ّد الأوملبي ��ة الدولي ��ة
بعدم قبول وج ��ود امل�ؤقتة ما املطلوب عمله
من احلكومة وال ُنخب الريا�ضية التي رفعت
تو�صيات خمل�صة لال�صالح؟!
للح�ص ��ول على �أجوب ��ة مقبولة يف حدودها
الواقعي ��ة� ،إلتق ��تْ (امل ��دى) ع�ض ��وة ملتق ��ى
النخب االكادميي ��ة د.منى البدري واطلعتها
عل ��ى كل الت�س ��ا�ؤالت واملح ��اور التي ت�شغل

وقي ��ادات ريا�ضية �سبق له ��م �أن عملوا فرتات
�سابقة يف قطاعات ريا�ضية خمتلفة ،وهمّ�شوا
متام ًا ل�سبب �أو لآخر ،ه�ؤالء ُهم مَن �سيُحددوا
ّ
خط ��ة العم ��ل الأف�ض ��ل عل ��ى وف ��ق معطي ��ات
معين ��ة ،كل ذلك يتوق ��ف على موافق ��ة اللجنة
الأوملبية الدولية".
م�سودّة القانون

د .منى البدري
احلكومي اال�صالحي قوي ًا مب�ساندة جمل�س
الن ��واب ،فنظ ��رة مت�أنية عن واق ��ع بلدنا لن
جن ��د �أي فاعلية للمرتك ��زات اال�سا�سية مثل
الريا�ضة املدر�سة واجلامعية كما ان الأندية
ال تعمل ب�شكل �صحيح ،وبالتايل هناك عمل
ع�شوائي يف �سوح الريا�ضة و�أن املرتكزات
الثالثة ت�ؤث ��ر ب�شكل �أ�سا�سي و�صميمي على
االحتادات والأوملبية".

ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي فب ��ادرتْ بالق ��ول  ":كنا
ننتظ ��ر االجتم ��اع احلكومي بف ��ارغ ال�صرب
بعدما ُخ ّطط له من ��ذ فرتة ،وتوقعنا النتائج
التي ّ
متخ�ض عن ��ه طاملا �أن اجلميع يحر�ص
عل ��ى �أنهاء الأزمة ويف املقدمة منا احلكومة
الت ��ي تعي مدى تده ��ور الو�ض ��ع الريا�ضي
العام وحت ��اول مع بع�ض القيادات املعروفة
يف ه ��ذا املجال �أن ت�ضع اخلطوط العري�ضة
حللول منطقية و�سريعة بعيد ًا عن �أي خرق
�شخو�ص امل�ؤقتة
�أو جتاوز لقوانني اللجنة الأوملبية الدولية،
لي� ��س خوف� � ًا ،ب ��ل احرتام� � ًا وحر�ص� � ًا عل ��ى وع ��ن م ��دى �ص ��واب ت�شكي ��ل الهيئ ��ة امل�ؤقتة
لإدارة اللجن ��ة الأوملبي ��ة يف املرحل ��ة املقبل ��ة
دميومة الريا�ضة يف العراق".
قال ��ت  ":ج ��رى احلديث �سابق ًا ب�ش ��كل مُ�سهب
َم َظ َّ
الت الوزارات
ع ��ن موجبات الت�شكي ��ل املُلحّ لت�سي�ي�ر الأمور
وا�ضافت ":كل من يقول �إن الريا�ضة بعيدة اىل ب ّر الأم ��ان ،لكن ينبغي �أن نـ�أخذ هذه املرة
ع ��ن احلكوم ��ة فه ��و خاط ��ئ وتل ��ك �شماعته بع�ض النقاط على حممل اجلد ونت�ساءل �أو ًال
يع ّلق عليها خروقاته وجتاوزاته القانونية ،م ��ن �أين �ست�ش َرع امل�ؤقت ��ة بعملها ،هل �ستكون
فقان ��ون اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة يول ��د مُك ّمل ��ة لت�صحي ��ح امل�س ��ار �أم تلغ ��ي كل �ش ��يء
م ��ن رحم جمل� ��س الن ��واب كجه ��ة ت�شريعية وتب ��د�أ من ال�صفر؟ �أعتق ��د �أن �أجدر من يجيب
واحلكوم ��ة التنفيذي ��ة واجهزته ��ا الرقابية ع ��ن هذي ��ن الت�سا�ؤلني ه ��م ال�شخو� ��ص الذين
تتاب ��ع االنف ��اق امل ��ايل والإج ��راء الإداري مي�سك ��ون زم ��ام �إدارة الهيئة امل�ؤقت ��ة فيما لو
بدق ��ة ،ومعلوم �أن كثري م ��ن االندية متار�س كان وافق ��ت اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة عليها
ان�شطته ��ا حت ��ت م ََظ�ل َّ�ات وزارات حكومية و�شخ�صي ًا � ّ
أ�شك مبنحها املوافقة".
مادي� � ًا و�إداري ًا ناهي ��ك عن املُنح ��ة ال�سنوية وتتاب ��ع " �أرى وج ��وب اختي ��ار ال�شخو� ��ص
املخ�ص�صة للأوملبية الوطنية ،فكيف ال عالقة لتح ّم ��ل م�س�ؤولي ��ة الهيئ ��ة امل�ؤقت ��ة بطريق ��ة
للحكومة بالريا�ضة ومبا تتخذه من قرارات �سليمة جم� � ّردة عن �أي م�صال ��ح خا�صة ،لدينا
حتمي م�صاحلها من عبث اال�شخا�ص؟!
ا�سم ��اء معروف ��ة بنزاهته ��ا و�أيديه ��ا بي�ض ��اء
و�أو�ضحت البدري " :يجب �أن يكون ّ
التدخل وباعه ��ا طوي ��ل يف ه ��ذا املج ��ال� ،أكادميي ��ون

و�أ�ش ��ارت عمي ��دة كلي ��ة الرتبي ��ة الريا�ضي ��ة
للبنات �سابق ًا �إىل "�ض ��رورة مراجعة م�سودة
قانون الأوملبية اجلديد و�أبرز مواده املكتوبة
قبل �سنتني و�إ�ضافة بنود الزمة وحذف �أخرى
متخ�ص�صني
ح�سب الأهمية بعد الت�ش ��اور مع
ّ
قانوني� � ًا و�إداري� � ًا و�أوملبي� � ًا ،وم ��ع اال�سف يف
جمي ��ع املج ��االت الإدارية �إننا نهم ��ل ما �أجن َز
�سابق ًا ،و�أي �إدارة ت�ستلم املهام تن�سف ما عملته
الإدارة ال�سابقة وتبد�أ من ال�صفر ،وهذا خط�أ،
فنح ��ن بلد عريق لدينا م ��ن الت�شريعات املهمة
الت ��ي ميك ��ن �أن ن�ستند اليها ،ميك ��ن �إ�ضافة ما
يالئم م�ستج� �دّات عملنا يف هذا الظرف ،فتلك
حالة م�ستهجن ��ة �أن يتعوّ د العراق على �شطب
تاريخ ��ه والإتيان بجديد م ��ن دون �سند يُدعم
االفكار امل�ستحدثة".
ن�صيحة

وك�شف ��ت الب ��دري " �أتوق ��ع ع ��دم قب ��ول
الأوملبي ��ة الدولي ��ة مق�ت�رح ت�شكي ��ل الهيئ ��ة
امل�ؤقت ��ة لإدارة �ش� ��ؤون الريا�ض ��ة ،ولي� ��س
بغري ��ب عليه ��ا رف�ض ��ه ،وم ��ن هن ��ا �أتوجّ ��ه
بالن�صيح ��ة مل�س�ؤويل الأوملبي ��ة الدولية لو
عرف ْتم بالواق ��ع احلقيقي للريا�ضة العراقية
وما و�صلت اليه من تخ ّلف ل�سارعتم بفر�ض
هيئ ��ات رقابية �صارمة مب�سان ��دة حكومتنا
ل�ضب ��ط م ��ا يحدث من جمري ��ات �صادمة يف
مفا�صل ريا�ضتن ��ا ،وبناء على ذلك من ح ّقنا
الت�س ��ا�ؤل :مَن ينقل الواق ��ع ال�صادم للجنة
الأوملبية الدولية؟ �س�أت ��رك االجابة للو�سط
الريا�ض ��ي الواع ��ي وامل�ؤمن ب� ��أن القرارات
الدولي ��ة ت�ص ��اغ عل ��ى وف ��ق م ��ا ي�صلها من
معلومات �إيجاب ًا كانت �أم �سلب ًا".
من فمك �أدينك!

ولفتت الب ��دري انتب ��اه الو�س ��ط الريا�ضي
�إىل ان ��ه" كان هن ��اك �ستة ر�ؤ�س ��اء احتادات

ريا�ضية مركزية يف اللقاء الت�شاوري الذي
دع ��ا اليه اخلب�ي�ر الريا�ضي الدكت ��ور با�سل
عبدامله ��دي يف فن ��دق باب ��ل ،وه ��م انف�سهم
ّ
و�شخ�ص ��وا
ك�شف ��وا م�ست ��ور اخلروق ��ات
االخفاق ��ات ول�سنا نحن لأنن ��ا غري مُطلعني
عل ��ى �أروق ��ة اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة
مثلم ��ا ُهم كوننا ال نعم ��ل فيها ،بل ن�ست�شعر
الف�ش ��ل احلا�صل مبرارة� ،أما كيف ذلك ومن
امل�س�ؤول عنه؟ ُهم نقلوا ت�صوّ رات وا�ضحة
وكافي ��ة للحُ ك ��م على ع ��دم �ص�ل�اح ا�ستمرار
الو�ض ��ع الريا�ض ��ي و�ض ��رورة و�ض ��ع ح� � ٍّد
ل ��ه الي ��وم قب ��ل الغد وكم ��ا يق ��ال  ..من فمك
�أدينك".
وا�ستدركت قائلة ":يف حال رف�ضت اللجنة
الأوملبي ��ة الدولي ��ة مق�ت�رح ت�شكي ��ل الهيئ ��ة
امل�ؤقت ��ة يج ��ب �أن ت�أخ ��ذ احلكوم ��ة دوره ��ا
بقوة �أك�ب�ر ،والبد من فر� ��ض �سلطة الدولة
يف هذه املرحلة ،كما ندعو اىل ت�شكيل هيئة
رقابي ��ة عليا ل�ش� ��ؤون الريا�ض ��ة يف العراق
ك�أحد احلل ��ول ال�سريعة ملواجه ��ة �أي م�ص ّد
دويل يُعي ��ق حركة الدول ��ة لت�صحيح م�سار
الريا�ضة".
التخوف؟
ملاذا
ّ

واختتم ��ت د.من ��ى الب ��دري حديثه ��ا �":إن
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة م�س�ؤول ��ة ع ��ن
ريا�ض ��ة االجن ��از ،وتوج ��د م�ؤ�س�س ��ات
تابع ��ة للدولة م�س�ؤولة ع ��ن قطاعات �أخرى
يف الريا�ض ��ة كالرتبي ��ة والتعلي ��م الع ��ايل
وال�شب ��اب ،ولهذا تواج ��د يف االجتماع مع
رئي�س اللجنة الأوملبية وزير التعليم العايل
د.ق�ص ��ي ال�سهي ��ل ووزير ال�شب ��اب د.احمد
ريا� ��ض العبيدي ،فلماذا تتخ ��وّ ف الأوملبية
من ا�ش ��راك احلكوم ��ة يف �إتخ ��اذ القرارات
ومتهّد ل ��و�أد الأزمة بحزمة م ��ن الإجراءات
الالزمة ال�سيما �أنها تت�س ّلم �أموال طائلة من
الدول ��ة والق�س ��م الأعظم مل ��وارد االندية من
ال ��وزارات التابعة لها مثل الطلبة والزوراء
وال�شرطة والنفط وهكذا بالن�سبة لريا�ضات
اجلامع ��ة والرتبي ��ة الت ��ي ترف ��د املنتخبات
بالالعب�ي�ن والالعب ��ات وتعم ��ل �سوي ��ة من
�أجل االرتق ��اء بالريا�ض ��ة العراقية كل هذه
االن�شط ��ة ت�ستم ��د ميزانياته ��ا ال�سنوية من
وزارات الدولة".

�أ�ش ��ار الزميل �إياد ال�صاحلي قب ��ل �أيام عرب ريا�ضة املدى اىل
مو�ضوع يف غاي ��ة الأهمية واملو�ضوعية لع ��دة �أ�سباب ي�أتي
يف مقدمته ��ا ت�سلي ��ط ال�ضوء جمدد ًا عل ��ى التفا�صيل املتعلقة
ب�آلي ��ة تنفيذ قان ��ون الريا�ضيني الرواد كج ��زء �أ�سا�س يرتبط
بالعملي ��ة التنظيمي ��ة والإداري ��ة يف جمم ��ل منظوم ��ة العمل
الريا�ض ��ي وال�شبابي يف الع ��راق حيث تناول املو�ضوع �آنف
الذك ��ر احلاج ��ة اىل تعدي�ل�ات �ضرورية على �صعي ��د الرعاية
جت�س ��د مبد�أ الوفاء
ال�صحي ��ة واخلدم ��ات االجتماعية والتي ّ
والعرفان ور ّد الدين ل�شريحة مهمة من �أبناء املجتمع العراقي
الرواد وذويهم وهي حالة من املفرو�ض �أن
وهم الريا�ضيون ّ
تكون قائمة و�سارية املفعول على الدوام ّ
بغ�ض النظر عن �أية
متغيات تطر�أ على الهيئات الإدارية وامل�ؤ�س�سات احلكومية
رّ
ذات العالق ��ة ،و�أن يت ��م ذل ��ك مبوجب معايري دقيق ��ة و�شاملة
ت�ضم ��ن حق اجلمي ��ع دون غ�ب�ن �أو �إجحاف مهم ��ا كان �سببه
واملواظبة على تعديلها مبا يتفق مع املبد�أ العام.
من غ�ي�ر املمك ��ن �أن تك ��ون امل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة واجلهات
الت�شريعي ��ة يف يومن ��ا ه ��ذا م ��ا ت ��زال بحاج ��ة اىل تفعي ��ل
ا�سا�سي ��ات يفرت�ض بها �أن تكون موج ��ودة ونافذة منذ وقت
طوي ��ل رمبا فقط يتم تعديلها نحو الأف�ضل بتفا�صيل ب�سيطة
تع ّزز املفهوم اال�سا�سي وتزيد من ت�أثريه الإيجابي.
قبل �أك�ث�ر من  20عام ًا وحتديد ًا عام  1996مت اطالق مبادرة
تك ��رمي نخبة من رموز ورواد احلرك ��ة الريا�ضية يف العراق
رح ��م الل ��ه من وافت ��ه املني ��ة منه ��م وكان من بينه ��م املرحوم
الوال ��د قا�س ��م العبي ��دي وعب ��د الق ��ادر العاين وعب ��د اجلليل
مو�سى واحم ��د الق�صاب وعمو باب ��ا ود.غالب رنكة حيث مت
تكرميه ��م بالو�س ��ام الأوملب ��ي وكان املفرو� ��ض �أن يتم �شمول
املك ّرمني بالعديد من االمتيازات ومنها تخفي�ضات على تذاكر
ال�سفر وحت ّمل نفقات العالج وقبول خا�ص لأبنائهم يف كليات
الرتبي ��ة الريا�ضية وغريها من االمتي ��ازات العديدة الأخرى
�رواد على الو�س ��ام الأوملب ��ي لكن لال�سف
وبالفع ��ل ح�صل ال � ّ
مل يكت ��ب لهذه املب ��ادرة اال�ستمرار والتطوي ��ر ومل يح�صلوا
على االمتي ��ازات التي وع ��دوا بها وباتت يف ط ��ي الن�سيان،
وبقي ��ت عل ��ى م ّر ال�سن�ي�ن مب ��ادرات تكرميه ��م �أو عالجهم �أو
تلبي ��ة احتياجاته ��م رهينة مبن يهم� ��س با�س ��م �أو �أكرث ب�إذن
ه ��ذا امل�س� ��ؤول �أو ذاك يف منا�سب ��ات خمتلف ��ة ال تخ�ضع لأية
مقايي� ��س �أو �ش ��روط ،وم ��ن جه ��ة اخ ��رى جل� ��أ البع� ��ض اىل
منا�شدة احلكومة وامل�س�ؤول�ي�ن واملي�سورين طلب ًا للم�ساعدة
واالنقاذ من �ضن ��ك العي�ش بينما بقي عدد �آخر من الرواد يف
عزلة و�أهمال م�ؤ�سف.
وا�ستم ��ر احلال حت ��ى مت ت�شريع قان ��ون الريا�ضيني من قبل
الربمل ��ان العراقي رق ��م ( )6ل�سنة  2013يف خط ��وة �إيجابية
مهم ��ة مطل ��وب حت�صينه ��ا باملزيد م ��ن الدع ��م والتعديل مبا
مت�ساو وعادل.
ي�ضمن حق اجلميع ب�شكل
ٍ
ال ينح�صر التعديل ومراع ��اة �ش�ؤون الريا�ضيني على الرواد
واالبط ��ال فح�سب ،ب ��ل ميتد هذا الإج ��راء اىل كافة القوانني
واالنظم ��ة التي ّ
تنظم عم ��ل وزارة ال�شباب واللجنة الأوملبية
العراقية التي تعي� ��ش �أ�سو�أ حاالت التخ ّبط والف�شل الإداري
والتنظيمي يف تاريخ العراق.
دور جلنة ال�شباب والريا�ضة يف الربملان العراقي يكاد يكون
معدوم ًا ،ومثله ��م امل�ست�شارون يف الرئا�سات الثالث وال �أحد
يع ��رف طبيعة عملهم وما ه ��ي واجباتهم و�أين خمرجات هذا
العمل؟
يف مراح ��ل عدي ��دة اعقبت االحتالل على الع ��راق عام 2003
و�ص ��رف موازن ��ات انفجارية مل حت ّقق �أي ه ��دف يوازي 20
باملئة من ما مت �إنفاقه من �أموال طائلة بال رقابة!
م ��ن ا�سا�سيات النج ��اح ومن �أولويات بن ��اء البيت الريا�ضي
ه ��و ال�شعور العايل بامل�س�ؤولية واحلر�ص على �أداء الواجب
ب�أمان ��ة ونزاهة واخال�ص و�ش ��رف ،هكذا فقط ُتبنى الأوطان
وتعوّ � ��ض ما فاتها كما هو احل ��ال يف الكثري من البلدان التي
م� � ّرت بظ ��روف �صعبة وح ��روب ومذابح ودم ��ار ومنها على
�سبي ��ل املث ��ال �أملاني ��ا وكوري ��ا اجلنوبية وغريهم ��ا ،عدا هذا
مل ول ��ن نتقدم خطوة واح ��دة ،بل �سيبقى القط ��اع الريا�ضي
وال�شبابي يرتاجع وتبقى الفو�ضى �سائدة ويت� ّأ�صل التخ ّلف
وي�ستفحل الف�ساد ،ب ��ل �صار منهج ًا مع هدر الأموال و�ضياع
اجلهود وو�أد املوهبة والإبداع.
من غير الممكن �أن تكون الم�ؤ�س�سات
الحكومية والجهات الت�شريعية في
يومنا هذا ما تزال بحاجة الى تفعيل
ا�سا�سيات يفتر�ض بها �أن تكون موجودة
ونافذة منذ وقت طويل ربما فقط يتم
تعديلها نحو الأف�ضل بتفا�صيل ب�سيطة
ّ
تعزز المفهوم اال�سا�سي وتزيد من
ت�أثيره الإيجابي.

طائرة البي�شمركة تن�شد فوز ًا ً
�سهال �أمام �أربيل

�سلة ال�شرطة تتجاوز عقبة الحلة ب�صعوبة في الدوري الممتاز

 بغداد  /املدى
اجلمع ��ة املقبل املواف ��ق اخلام� ��س ع�شر من
�شه ��ر �شب ��اط اجلاري مب ��اراة واح ��دة يحل
ت�ستكم ��ل غ ��د الثالث ��اء مناف�س ��ات اجلول ��ة فيه ��ا فري ��ق احلباني ��ة الق ��ادم م ��ن حمافظة
الثالث ��ة من مرحلة الذه ��اب من دوري �أندية االنب ��ار �ضيف ًا ثقي�ل� ًا على فري ��ق البي�شمركة
العراق املمتاز للمو�س ��م احلايل مب�شاركة  8التي �ستق ��ام على قاعة الأخ�ي�ر يف حمافظة
فرق من العا�صمة بغداد واملحافظات .
ال�سليماني ��ة �ضم ��ن مرحل ��ة الذه ��اب تعقبه
و�ستقام يف ال�ساعة الثالثة ع�صر ًا مباراتان �إقامة مباراة واحدة فقط يف ال�ساعة الثالثة
الأوىل جتم ��ع فريق البي�شمرك ��ة على قاعته ع�صر يوم ال�سبت املقبل بني الفريقني �ضمن
يف حمافظة ال�سليماني ��ة يف �إقليم كرد�ستان مرحل ��ة الإي ��اب .ويواجه فري ��ق �أربيل على
م ��ع جاره فريق �أربي ��ل يف م�سعى ين�شد منه قاع ��ة ال�شهيد فران�سوا حري ��ري يف ال�ساعة
�أ�صح ��اب الأر� ��ض اىل احل�ص ��ول عل ��ى فوز الثالثة ع�صر يوم ال�ساد� ��س ع�شر من ال�شهر
ثم�ي�ن م ��ن �أج ��ل تعزي ��ز �أمال ��ه يف املناف�سة ذات ��ه �ضيف ��ه فري ��ق ال�شرطة ،فيم ��ا �ستكون
بقوة عل ��ى زعامة املو�سم احل ��ايل بالطائرة قاعة ن ��ادي ال�صناعة الريا�ضي يف العا�صمة
يف ظل الرعاي ��ة واالهتمام الت ��ي يلقاها من بغ ��داد م�سرح� � ًا يف التوقي ��ت ذات ��ه ملب ��اراة
قب ��ل �إدارة النادي واملب ��اراة الثانية �ستكون �صاح ��ب الأر�ض م ��ع فريق الق ��وة اجلوية .
قاع ��ة ال�شهي ��د و�س ��ام عريب ��ي يف حمافظ ��ة ويلع ��ب ي ��وم التا�سع ع�شر م ��ن ال�شهر نف�سه
مي�س ��ان م�سرح� � ًا ب�ي�ن فريق الق ��وة اجلوية فري ��ق احلبانية مع م�ضيفه فريق �أربيل على
الق ��ادم م ��ن العا�صمة بغ ��داد وم�ضيفه فريق قاعة ال�شهيد فران�سوا حريري �ضمن مرحلة
نفط مي�سان.
الذه ��اب ،وتق ��ام يف الي ��وم الت ��ايل مب ��اراة
و�ستج ��ري يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�ص ��ر يوم مرحلة الإياب بني الفريقني .

 بغداد  /حيدر مدلول
حاف ��ظ فريق ال�شرط ��ة لك ��رة ال�سلة على
�صدارة الدوري املمتاز بر�صيد  32نقطة
بع ��د جتاوزه ب�صعبة عقبة م�ضيفه فريق
احلل ��ة بفارق  10نق ��اط يف املباراة التي
جمعتهما على قاعة ال�شهيد حمزة نوري
يف حمافظة بابل �ضمن مناف�سات اجلولة
ال�ساد�سة من مرحلة االياب .
وجنح العبو فريق ال�شرطة يف ا�ستثمار
اخل�ب�رة الت ��ي يتمي ��زون به ��ا يف فر�ض
�سيطرته ��م عل ��ى نظرائه ��م م ��ن العب ��ي
فري ��ق احللة خالل �أغل ��ب دقائق ال�شوط
الأول ال ��ذي �أنته ��ى مل�صلح ��ة فريقه ��م
بنتيج ��ة  16-24نقط ��ة و�أ�ستم ��ر احلال
يف ال�ش ��وط الثاين كما حدث يف ال�شوط
الأول لينته ��ي بنتيج ��ة ( )19-24لفريق
ال�شرط ��ة فيم ��ا �شه ��دت دقائ ��ق ال�ش ��وط
الثالث �أث ��ارة وندية بني العبي الفريقني
الذي ح�سم يف اللحظات االخرية ل�صالح

ال�شرط ��ة بف ��ارق نقطت�ي�ن وجن ��ح فريق
احلل ��ة يف ال�ش ��وط الراب ��ع والأخري يف
رد االعتبار له واخل ��روج بفارق  5نقاط
ل�صاحل ��ه لتنتهي املباراة بف ��وز ال�شرطة
بنتيجة ( )73-83نقطة متم�سك ًا باملركز
االول يف ترتي ��ب الف ��رق امل�شارك ��ة يف
املو�س ��م ال�سلوي احل ��ايل بفارق نقطتني

ع ��ن فري ��ق الك ��رخ ال ��ذي تعر� ��ض اىل
خ�س ��ارة جدي ��دة �أمام �ضيف ��ه فريق نفط
اجلن ��وب بنتيج ��ة ( )79-76نقط ��ة يف
املباراة التي �أقيمت عل ��ى قاعته وبفارق
 4نق ��اط عن فريق النف ��ط الذي �سيواجه
ج ��اره فريق الكهرب ��اء بعد غ ��د االربعاء
يف خت ��ام مناف�سات اجلولة ال�ساد�س من

مرحلة االياب من الدوري املمتاز .
و�أ�صدر احتاد ال�سل ��ة مواعيد اجلولتني
ال�سابع ��ة والثامن ��ة م ��ن مرحل ��ة االياب
لدوري ال�سلة املمتاز الذي ي�شارك فيه 11
فريق ًا من العا�صمة بغداد واملحافظات .
وتنطل ��ق اجلول ��ة ال�سابع ��ة يف ال�ساعة
الرابع ��ة ع�صر يوم اجلمع ��ة املقبل حيث
تق ��ام في ��ه مباراتني �ستك ��ون الأوىل بني
فريق ��ي نفط اجلنوب واحلل ��ة على قاعة
اللجن ��ة االوملبي ��ة يف حمافظ ��ة الب�صرة
والثاني ��ة يلتق ��ي فيه ��ا فريق املين ��اء مع
م�ضيف ��ه فري ��ق الت�ضام ��ن يف حمافظ ��ة
النج ��ف فيم ��ا حتت�ض ��ن قاع ��ة ال�شع ��ب
املغلق ��ة لاللع ��اب الريا�ضي ��ة بالعا�صم ��ة
بغداد يف اليوم الت ��ايل مواجهتني حيث
يلتقي فريق اخلطوط اجلوية مع الكرخ
يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�ص ��را تعقبه ��ا يف
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اءا املواجهة بني
فريق الكهرباء مع �ضيفه فريق االعظمية
.

وتق ��ام اجلولة الثامنة من مرحلة االياب
يوم احل ��ادي والع�شرين من �شهر �شباط
اجل ��اري حي ��ث �سيلع ��ب يف املب ��اراة
االفتتاحية فريق الكرخ مع فريق الكهرباء
يف ديرب ��ي بغ ��دادي �ساخ ��ن عل ��ى قاعة
االول بال�ساع ��ة الرابعة ع�صرا و�سيكون
يوم الثاين والع�شري ��ن من ال�شهر نف�سه
موعدا الجراء ثالث مباريات على قاعات
املحافظات حيث يواجه فريق احللة على
قاع ��ة ال�شهيد حمزة ن ��وري يف حمافظة
باب ��ل �ضيف ��ه فري ��ق اخلط ��وط اجلوي ��ة
الق ��ادم من العا�صمة بغ ��داد ويحل فريق
نف ��ط اجلنوب الب�صري �ضيفا على فريق
زاخ ��و فيم ��ا تنتظ ��ر فري ��ق ال�شرطة قمة
نارية مع م�ضيفه فري ��ق امليناء الب�صري
وتختت ��م املناف�س ��ات يف ال�ساعة الرابعة
ع�صر يوم الثال ��ث والع�شرين من ال�شهر
ذات ��ه حيث يلتق ��ي فري ��ق االعظمية على
قاع ��ة ال�شعب املغلقة لاللع ��اب الريا�ضية
مع فريق النفط .
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د .ح�سني الهنداوي

العراق هو النبع والبو�صلة

ثم ��ة �أ�صالة وث ��راء وطاقة فائق ��ة يف ق�صائد
ال�شاع ��ر العراقي الكب�ي�ر مظفر النواب الذي
ي�ستله ��م اعل ��ى منج ��زات ال�شع ��ر العرب ��ي
الكال�سيك ��ي يف �أرف ��ع جتلياته ��ا ،ويتماه ��ى
م ��ع ال ��روح العراقي ��ة يف �أرق ت�سامياته ��ا
وانت�صاراتها وانك�ساراتها العظيمة ،وينهل
م ��ن ال�ت�راث الفك ��ري وال�سيا�س ��ي والأدب ��ي
وال�شعب ��ي لع ��وامل عربية و�شرقي ��ة ب�أ�سرها
ولب�ل�اد الرافدين خا�صة م ��ن جهة ،واملنتمي
بقوة و�صدق اىل الفكر اال�شرتاكي والتقدمي
واالن�ساين واملنخرط بجر�أة يف حركة �شعبه
الثوري ��ة من ��ذ خي ��وط �شم�س حيات ��ه الأوىل
وحتى الرمق الأخ�ي�ر ،والن ّزاع اىل التجديد
وحت ��ى املغام ��رة جمالي ��ا ولغوي ��ا وفني ��ا
وفكري ��ا ،واملتعايل على الرتاب ��ة والتع�صب
والتح ��زب واجلم ��ود واجلاه وامل ��ال .وهذا
او بع�ض ��ه م ��ا اكت�شفه وعرفه كث�ي�رون مثلنا
مبكرا وعن كثب لديه.
لكن ثنائي احلر ّية واحلب هو اخليط املر�شد
واحلد الفا�ص ��ل واملفتاح لدى ه ��ذا ال�شاعر.
اما الوط ��ن ،اما العراق ،فهو القلب والنب�ض
وبو�صل ��ة البوا�صل واجل ��رح املفتوح الذي

ال ي�ضاهي ��ه ج ��رح يف اعم ��اق ه ��ذه امللحم ��ة
االن�ساني ��ة البديع ��ة ،ملحم ��ة �شاع ��ر "الريل
وحمد" و"وتري ��ات ليلية" و"امل�ساورة امام
الب ��اب الثاين" و"حجام الربي�س" وع�شرات
الن�صو� ��ص الطويل ��ة والن ��ادرة االخ ��رى
املن�شورة وغري املن�شورة.
ف�شع ��ر مظفر الن ��واب ،يف ت�صورنا اخلا�ص
والراهن� ،سيل من م�شاع ��ر ان�سانية جيا�شة
ومت�سامي ��ة تنتم ��ي اىل عامل حم ��دد وخا�ص
حت ��ى لغويا رمبا ..بيد انه ��ا تظل مذهلة يف
قدرته ��ا الفريدة على موا�صلة التحرك بيننا،
وحت ��ى فين ��ا ،وكل ي ��وم �أحيان� � ًا ،رغ ��م ثق ��ل
الأزمن ��ة وتنائ ��ي ج�س ��د وحت ��ى روح عاملها
الأ�صل ��ي .وعل ��ى العموم ،ين ��در بيننا من مل
يتماي ��ل ببهج ��ة مع "مرين ��ه بيك ��م حمد" او
"روح ��ي" او "البنف�س ��ج" او مل ي�ستذك ��ر
ق�صي ��دة "الرباءة" او "�سع ��ود" او "القد�س
عرو� ��س عروبتكم" حيال حلظات خيبة ،وما
اكرثه ��ا ،يف حياتنا العاطفي ��ة او ال�سيا�سية
واملرتاكم ��ة مع م ��رور الأي ��ام .او مل يتقاطع
م ��ع جتربة هذا ال�شاع ��ر يف حلظة او اخرى
عرب �سج ��ن �أو وقفة �أو ق�صي ��دة �أو لوحة �أو
فرحة �أو بكاء قلب .وهذا منذ منت�صف القرن

الع�شرين وحلد الآن يف الأقل.
وه ��ي ف�ت�رة طويل ��ة عرفن ��ا خ�ل�ال عقوده ��ا
من ��ه مبا�ش ��رة يف الغال ��ب ،او من ه ��ذا وذاك
احيان ��ا ،وتدريجي ��ا ،ان مظف ��ر عب ��د املجيد
الن ��واب ول ��د يف ك ��رخ بغ ��داد ع ��ام 1934
واكم ��ل درا�ست ��ه اجلامعية يف كلي ��ة �آدابها،
ث ��م عم ��ل مدر�س� � ًا فمفت�ش� � ًا فني� � ًا ث ��م مدر�سا
م ��ن جدي ��د يف متو�سط ��ات ع ��دة يف امل�سيب
والكاظمي ��ة وبغ ��داد ،وان ��ه انتم ��ى اىل
احلرك ��ة الثوري ��ة وا�ضط ��ر على الف ��رار من
ب�ل�اده مت�سلال اىل اي ��ران متجها اىل االحتاد
ال�سوفييت ��ي ال�ساب ��ق بع ��د �سق ��وط ب�ل�اده
حتت قب�ضة زمرة م ��ن احلثاالت والقتلة اثر
انق�ل�اب � 8شباط الدم ��وي عام  1963الذي
نظمت ��ه اال�ستخب ��ارات املركزي ��ة االمريكي ��ة
والربيطاني ��ة يف الع ��راق� ،إال ان اجلندرم ��ة
الإيراني ��ة قب�ض ��ت عليه يف كم�ي�ن يف �شمال
ايران قرب احل ��دود ال�سوفييتية ونقلته اىل
معتق ��ل "ب ��اغ مه ��ران" يف الت�ل�ال املحيط ��ة
بطه ��ران واخ�ضعت ��ه اىل حتقي ��ق وتعذي ��ب
نف�سي وج�سدي قب ��ل ان ت�سلمه خمفورا �إىل
�سلط ��ة بغداد قبل ايام من انته ��اء تلك ال�سنة
يف اط ��ار �صفقة قام ��ت ال�سلطت ��ان االيرانية

والعراقية مبوجبها با�ستبدال  121منا�ضال
م ��ن اع�ضاء احلزب ال�شيوعي العراقي كانوا
معتقل�ي�ن لديه ��ا ب� �ـ  56منا�ض�ل ً�ا ايراني ًا من
�أع�ض ��اء ح ��زب ت ��وده كان ��وا يف املعتق�ل�ات
العراقية منذ االطاحة من قبل اال�ستخبارات
املركزي ��ة االمريكي ��ة والربيطاني ��ة بحكومة
الدكتور م�صدق يف �إيران عام .1953
ويف  ،1964وبع ��د ف�ت�رات م ��ن الإقام ��ة
القا�سي ��ة يف �سج ��ون يف الب�ص ��رة والعمارة
وبغ ��داد ،احيل مظف ��ر الن ��واب اىل املجل�س
العريف الذي حكم عليه بعد حماكمة �صورية
زائف ��ة ،بال�سجن لفرتة ع�شري ��ن �سنة �أم�ضى
بع�ضه ��ا يف القاع ��ة رق ��م ع�ش ��رة م ��ن �سجن
"نق ��رة ال�سلمان" ال�صح ��راوي واخرى يف
القاوو�ش رقم �أربعة من �سجن "احللة" الذي
�سرعان ما ف ّر منه مع رفاقه يف نهاية ت�شرين
الث ��اين م ��ن ع ��ام  1967ع�ب�ر نف ��ق حفروه
ب� ��أدوات املطبخ ،فنقلهم �إىل عامل احلرية يف
عملي ��ة جريئة اث ��ارت ذه ��ول ال�سلطة وفرح
ال�شعب العراق ��ي وافتخاره ،و�سمحت ملظفر
النواب بالت�سل ��ل �إىل �أهوار اجلنوب ثم اىل
بغ ��داد ومنه ��ا اىل لبن ��ان يف  1969منتهزا
فر�ص ��ة عفو �سيا�سي مل يلب ��ث �إال ب�ضعة �أيام

دولة العراق..بيد من الآن؟

نافذة من موسكو

درا�سة ا�ستطالعية
من عادتي �إنن ��ي ا�ستطلع الر�أي يف تناولنا
لق�ضي ��ة �سيا�سي ��ة �أو اجتماعي ��ة مهم ��ة �أو
خطرية،لغر�ض�ي�ن،الأول�:أن ت�صاغ بدرا�سة
مو�ضوعي ��ة بعي ��دة ع ��ن حتي ��زات الباح ��ث
لتق ��دم ن�صيحة ملتخذي القرار وفائدة علمية
للك ّتاب واملثقفني،والثاين..توثيق ما يحدث
للتاريخ والأجيال.
وبغ�ض النظر ما اذا كان العراق ميتلك الآن
مقوم ��ات الدول ��ة (ال�سيادة،الأمن،امل�ساواة
�أم ��ام القانون،اال�ستثم ��ار الأمث ��ل مل ��وارد
وثروات الوطن،العدل مبفهوميه اال�سالمي
واحلدي ��ث�،أو �أن فيه دولتان..ر�سمية معلنة
وعميق ��ة خفية)..ف�أنن ��ا توجهنا عرب و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماعي والربي ��د الألكرتوين
بال�س�ؤال الآتي:
(دولة العراق..بيد من الآن؟.
نرج ��و �أن تك ��ون الإجابة مو�ضوعي ��ة لأنها
�ستعتمد يف درا�سة علمية).
�ش ��ارك يف الأجابة  257بينهم اكادمييون
ومثقف ��ون و�إعالميون..اليك ��م من ��اذج منها
كم ��ا وردت بالن� ��ص،وال يعني انن ��ا معها او
�ضدها.
* بيد �أ�شخا�ص لي�س لديهم الأنتماء والوفاء
والوالء لأر� ��ض الوطن،ي�ضحّ ��ون بال�شعب
والأر� ��ض وثروات الوطن م ��ن اجل �أحزاب
هم ينتمون اليها.
* بيد امريكا باملطلق والبقية �أدوات.
* بي ��د �أمريكا،و�إيران،والأح ��زاب الت ��ي
متتلك املال وال�سالح ،واملافيات وملي�شيات
م�سلحة تعمل جلهات خارجية.
* بيد �أحزاب لي�ست �أحزابا باملفهوم العملي
للحزب ،ا�ستولت عليها عوائل متوارثة مثل
(التيار ال�ص ��دري ،احلكمة ،املجل�س االعلى،
ح ��زب الدع ��وة ،احل ��زب اال�سالم ��ي) .حتى
الأحزاب العلماني ��ة كامل�ؤمتر الوطني �أي�ض ًا
ي�سطري عليه �أف ��راد ولي�س هناك دميقراطية
داخل الأحزاب ال�سيا�سية.
* لي� ��س هن ��اك مفه ��وم للدول ��ة وال نظ ��ام
�سيا�س ��ي وا�ض ��ح هناك فق ��ط فو�ضى عارمة
و�ضي ��اع هيب ��ة القانون..وتف�س�ي�ره ح�سب
الرغبة.
* هن ��اك دولتان ..الدول ��ة الر�سمية والدولة
العميقة ،وهما متداخلتان.
* بيد رج ��ال الدي ��ن ال�شيعة،وال�سادة ،ومن
يدعون انهم �أحفاد النبي.
* الدول ��ة بيد الأح ��زاب اال�سالمية ال�شيعية
الفا�س ��دة وبدرج ��ة اق ��ل االح ��زاب ال�سني ��ة
الفا�سدة.
* الدول ��ة بيد الطبقة الو�سط ��ى التي تعي�ش
م ��ن �إنت ��اج اخلدم ��ات وال ت�سه ��م يف �إنت ��اج
ثروة املجتمع
* بيد القوى غري املن�ضبطة واخلارجة على
القانون و�أ�صحاب املال والع�شرية.
* الدولة تخ�ضع لثالث جهات الأوىل امريكا
بنفوذه ��ا وت�أثريه ��ا عل ��ى الواق ��ع العراقي
و�أحداث الفنت واالقتت ��ال الداخلي وقدرتها
عل ��ى �صناع ��ة جماع ��ات �سني ��ة و�شيعي ��ة

د.قا�سم ح�سني �صالح

ت�سته ��دف م ��ن يطال ��ب ب ��ان يك ��ون العراق
دول ��ة يحا�سب فيها م ��ن يرتكب جرمية قتل
ال ان ت�سجل �ضد جمهول.
• �إن الذي ��ن و�صلوا اىل احلكم ا�ستفردوا
بال�سلط ��ة والرثوة،وبه ��ذا افتق ��دت الدولة
واحد ًا م ��ن �أهم مقوماتها املتمثل با�ستثمار
م ��وارد الوط ��ن خلدم ��ة النا� ��س واعم ��ار
الوطن،وتخل ��ت عن �أه ��م مب ��د�أ يف النظام
الدميقراط ��ي املتمث ��ل بتحقي ��ق العدال ��ة
االجتماعية.
• �إن الدول ��ة ت�ش�ت�رط �أن يك ��ون هنال ��ك
ان�سج ��ام ب�ي�ن م ��ا تقول ��ه وم ��ا تعلن ��ه،و�إن
م ��ا يح�ص ��ل الآن يف الع ��راق ه ��و تناق�ض
�ص ��ارخ ومعي ��ب ب�ي�ن م ��ا تعلن ��ه �أح ��زاب
اال�سالم ال�سيا�سي وما تفعله.
ا�ستنتاج ختامي

وكردي ��ة م�ؤث ��رة وحتري ��ك �أدواته ��ا خلل ��ق
�أزم ��ات اقت�صادية وارتب ��اك �أمني .والثانية
بي ��د �أح ��زاب تعمل لتحقي ��ق م�صاحلها حتى
لو �أدى حلرب �أهلي ��ة .والثالثة بيد اجندات
خارجية واقليمية تعم ��ل على �إرباك العراق
لأنه ��ا ت ��رى في ��ه كطائ ��ر العنق ��اء �سرعان ما
يع ��ود اقوى با�س ��ا وبع�ضها ت�ض ��خ االموال
بدافع ان�ساين خادع يحمل خنجر برو�ست.
وكانت هنالك اجابات �ساخرة،مثل:
• ا�سرت علينه ال تودينه بداهيه
• بيد الل�صو�ص،احلرامية
• بي ��د م ��ن يرفعون �شع ��ار (ياليتن ��ا معكم
فنفوز ف ��وز ًا عظيما)،واجزم لو كانوا معهم
لنهبوا امتعتهم وولوا مدبرين
• الدول ��ة عبارة ع ��ن فري�سة ا�صطيدت من
قب ��ل الأ�س ��ود وال�ضب ��اع والن�س ��ور التم ��ت
حوله ��ا .يتناف�س ��ون بالتهامه ��ا ي ��ا ا�ستاذي
الفا�ضل.
• ح�ضرت ��ك ت�س�أل ع ��ن دولة..فكيف جنيب
عن م�سمى ال وجود له.
• بي ��د الل ��ه� .سالت �شخ�صا م ��ا الفرق بني
حكم ال�ش ��اه وحكم املاليل ،فاختزل اجلواب
بجمل ��ة :يف زم ��ن ال�ش ��اه كنا ندع ��و الله كي
يخل�صن ��ا �أم ��ا الآن ف ��ان الل ��ه بال�ش ��ارع وال
نعرف من ندعو كي يخل�صنا!
حتليل النتائج

يجمع امل�ستجيبون ،وغالبيتهم اكادمييون
واعالميون ومثقف ��ون� ،أن العراق ال توجد
في ��ه الآن دولة باملفهوم املتع ��ارف عليه يف
العل ��وم ال�سيا�سية ،وي�صف ��ون واقع احلال
بالآتي:
• الدول ��ة االن موزع ��ة ب�ي�ن �أحزاب وكتل
�سيا�سي ��ة وعوائ ��ل حتتك ��ر م�ؤ�س�س ��ات
ر�سمي ��ة يف الوزارات،وميلي�ش ��ات وق ��وى
م�سلحة ومافيات.
• يفتق ��ر الع ��راق اىل �أح ��د �أه ��م مقومات
الدول ��ة املتمث ��ل بفر� ��ض �سلط ��ة القان ��ون
و�ضم ��ان �أم ��ن املواطنني،فيم ��ا يعي� ��ش
املواطن ��ون فو�ض ��ى عارم ��ة واغتي ��االت

منحه احلرية لكنه فت ��ح عليه ابواب الت�شرد
والغرب ��ة اىل الآن رغ ��م ع ��ودة خاطف ��ة اىل
بالده يف ربيع  ،2011تكاد ان تكون حلظة
عن ��اق ووداع لكل تلك الرم ��وز الكونية التي
ا�ستبطنها ال�شاعر الكبري يف روحه على انها
الع ��راق ..وتل ��ك الرموز ،وحتدي ��دا االر�ض
وال�شم� ��س والنا� ��س الب�سط ��اء وال�شعر ،هي
م ��ا كان يبحث عنه هذا ال�شاعر الويف ل�شعبه
ووطن ��ه خالل زي ��ارة ام�ض ��ى ايامه ��ا طائفا
متنق�ل�ا ب�ي�ن �ش ��وارع املتنب ��ي و�أب ��ي ن�ؤا�س
والكاظمي ��ة واالعظمي ��ة والث ��ورة وال�شعلة
وج�س ��ر ال�شه ��داء ،وب�ي�ن مقه ��ى ال�شاهبندر
و«احت ��اد الأدباء والك ّت ��اب» معلن ًا من من�صة
الأخري« :وج ��ودي يف هذا املبنى �أ�شرف من
وجودي يف �أي مكان �آخر يف الدول العرب ّية
الت ��ي مكث ��ت فيه ��ا» بع ��د �أن كان ق ��د رف� ��ض
املج ��يء اىل ب�ل�اده �س ��واء يف ظ ��ل ال�سلط ��ة
الفا�شي ��ة البعثية املدمرة او يف ظل الإحتالل
الأمريك ��ي الغا�شم ،او املجيء من بوابة غري
بغ ��داد التي دخلها كمواطن ب�سيط وكم�سافر
ب�سيط ،راف�ض ��ا نظام املحا�ص�صات الطائفية
واحلزبي ��ة رف�ض ��ا قاطعا ،وزاه ��دا م�ستكربا
عل ��ى كل املغريات الت ��ي ترامت ام ��ام قدميه

م ��ن رواتب ومكا�سب و�إقام ��ة غناء وحفالت
ا�ستقب ��ال ر�سمي ��ة ،مقت�ص ��را على تل ��ك التي
جمعتن ��ا ب ��ه او جمعته م ��رارا م ��ع نخبة من
قدام ��ى رفاق ال�سجون واملنايف واال�صدقاء.
وكما يخربنا ال�شاعر كاظم غيالن الذي رافقه
خ�ل�ال بع�ض جوالته تلك ببغداد ،كان امل�شهد
الوحي ��د ال ��ذي جع ��ل دم ��وع مظف ��ر النواب
تنهمر ،هو نهر دجلة حني � ّ
أطل عليه من نافذة
ال�سي ��ارة بينما كان يبحث يف بغداد عن بيت
للعائل ��ة يف منطقة ك ��رادة مرمي ،حيث ق�ضى
حتول
ليلته الأخرية قبل املنفى ،ليفاج�أ ب�أ ّنه ّ
�إىل حديقة عا ّمة.
وهك ��ذا ،وط ��وال تل ��ك العق ��ود املليئ ��ة
باالنك�سارات واخليبات التي مل تعد حت�صى،
واالعياد القليلة واملنعطفات الدائمة ،مل ّ
يكف
هذا ال�شاعر من احل�ض ��ور ب�شكل او �آخر يف
همومن ��ا الوجدانية او ال�سيا�سية او كليهما،
وغريهما اي�ضا بني �آونة واخرى متقاربة او
متباع ��دة ح�سب احلال وب�ش ��كل حميم غالبا،
ال �سيم ��ا بني العراقي�ي�ن يف اخلارج وحيثما
انت�ش ��روا عل ��ى �أر� ��ض الل ��ه الوا�سع ��ة التي
بعرثتن ��ا الغرب ��ة واملن ��ايف فوقه ��ا والغرب ��ة
جمعت قلوبنا طوي ًال على حب العراق.

ّ
ي�شخ�ص امل�ستجيبون �إن(امريكا و�أيران)
هما اللتان متليان ما يريدان على احلكومة
العراقية.وامل�شكل ��ة ان هات�ي�ن الدولتني يف
�ص ��راع معلن �ساحت ��ه الأر� ��ض العراقية،اذ
�ص ��رح ترام ��ب يف زيارت ��ه لقاع ��دة (ع�ي�ن
الأ�س ��د) -الت ��ي علم ��ت به ��ا احلكوم ��ة م ��ن
و�سائ ��ل االع�ل�ام!� -إن الغر� ��ض الرئي� ��س
لهذه القاع ��دة الع�سكرية (املذهلة بتعبريه)
هو مراقبة اي ��ران .وان احلكومة العراقية
يف م� ��أزق ي�صع ��ب عليه ��ا ار�ض ��اء دولت�ي�ن
قويتني لهما نفوذ قوي يف العراق،ما يعني
�إنه ��ا فاقدة للتمتع املطلق بال�سيادة بو�صفه
ال�شرط الآول ملقوم ��ات الدولة،و�إنها فاقدة
لل�شروط الأخرى ملقومات بالتبعية.
موقف..قد ي�شكل البداية:

يف لقائ ��ه (االربع ��اء � 6شب ��اط
اجل ��اري )2019باملبعوث ��ة الأممية ،حذر
ال�سي ��د عل ��ي ال�سي�ستاين الكت ��ل ال�سيا�سية
م ��ن انه ��ا اذا مل تعال ��ج االزم ��ات فق ��د تفقد
الفر�ص ��ة الأخرية،وطالب احلكومة بت�أمني
اخلدم ��ات وحما�سب ��ة الفا�سدين..ما يعني
ان املرجعي ��ة املوق ��رة هي مع م ��ا تو�صل له
ه ��ذا اال�ستط�ل�اع م ��ن ت�شخي� ��ص .ومع ان
الأح ��زاب ال�شيعية والكتل املح�سوبة عليها
تبارك م ��ا تقوله املرجعية وتعل ��ن التزامها
بتنفيذه،فانها ال تطبق ذلك عملي ًا،لأنه يهدد
ا�ستفراده ��ا بال�سلط ��ة وال�ث�روة والنف ��وذ.
و�إنه لي�س �أمام الق ��وى التي ت�سعى اىل ان
يك ��ون الع ��راق دولة �سوى توحي ��د موقفها
مبطلب واحد ي�ضمن اخلطوة الأوىل نحو
قيام دولة..هو قيام جمل�س مكافحة الف�ساد
بت�شكي ��ل حمكم ��ة من ق�ض ��اة م�ستقلني تبد�أ
من الآن مبحاكم ��ة حيتان الف�ساد تنقل عرب
و�سائ ��ل الأعالم..وبدونه تبقى �سيكوجليا
التغافل والتماهل هي املخدّر الذي تعتمده
حكوم ��ة ال�سيد عادل عبد امله ��دي�..إن اكمل
واليت ��ه!�..أو �أن املرجعية �ستفاجئ �أحزاب
ال�سلط ��ة املح�سوب ��ة عليه ��ا واخلجل ��ة م ��ن
�أفعاله ��ا مبا يعيد لها دوره ��ا يف �إقامة دولة
مدنية كما فعلت يف ثورة الع�شرين؟!

لماذا �أ�صبح العراق �أ�سو�أ بلد في نوعية الحياة
في الترتيب الدولي؟

د .فالح احلمـراين

عل ��ى وف ��ق حتليل العدي ��د من و�سائ ��ل الإع�ل�ام واملراقبني
يف مو�سك ��و ،ف ��ان التط ��ورات يف العراق م ��ع حلول العام
اجلدي ��د ،مل ت�ؤ�شر �إىل احتم ��االت حدوث انعطاف �إيجابي
يف امل�ستقب ��ل املنظ ��ور� ،س ��واء عل ��ى ال�صعي ��د الأمن ��ي �أو
االقت�صادي ،كما �أن العراق وفق التقييمات الدولية �أ�صبح
�أ�س ��و�أ بل ��د يف نوعية احلي ��اة يف الرتتيب ال ��دويل .وتلقي
التقاري ��ر املتاح ��ة م�س�ؤولي ��ة ا�ستمرار ت ��ردي الو�ضع على
القوى الت ��ي تتحكم بالقرار ال�سيا�س ��ي ،وانخفا�ض مهنية
�أع�ض ��اء الربملان واحلكومة ،ف� ً
ضال ع ��ن ا�ست�شراء الف�ساد
وتداعيات ��ه املميت ��ة عل ��ى االقت�ص ��اد وتهديده �أم ��ن البالد،
ون�ش ��ره م�شاع ��ر الإحب ��اط ل ��دى �شرائ ��ح املجتم ��ع وع ��دم
�إميانه ��ا ب ��ان النظام احل ��ايل هو النظام ال ��ذي كانت تتطلع
له ،كبديل عن النظام الديكتاتوري املقبور.
و�ضمن ه ��ذا ال�سياق اعرب تقري ��ر بالرو�سية تناول نتائج
الف�ص ��ل الأول ملجل� ��س الن ��واب ع ��ن القناع ��ة ب� ��أن ال�ش ��كل
الربمل ��اين للحك ��م ،عل ��ى �سبي ��ل مث ��ال يف الدول ��ة العراقية
احلديث ��ة ،يظه ��ر م ��رة �أخ ��رى ب� ��أن ال قيم ��ة ل ��ه يف ظ ��ل
االجن ��ذاب التقليدي نحو اال�ستب ��داد وتنظيم املجتمع على
�أ�سا� ��س ( �أوتوقراط ��ي) �شكل م ��ن �أ�ش ��كال احلكم ،تكون
في ��ه ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة بي ��د �شخ� ��ص واح ��د بالتعي�ي�ن ال
باالنتخ ��اب .و�إن وج ��دت �صفة له يف الع ��راق فهو الف�ساد
املنفل ��ت ون�ش ��وء احلن�ي�ن تدريجي ��ا ل ��دى ال�س ��كان للقب�ضة
احلديدية حلاكم واحد قادر على �إيقاف كل هذا "ال�سريك
ال�سيا�س ��ي" بني ع�شية و�ضحاها ،ونادر ًا ما ن�سمع تعريفا
�إيجابي ��ا فيما يتعلق ب�أن�شطة النواب يف العراق ،وتو�صف
حتى بعبارات بذيئة .والقول للتقرير.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك  ،ي ��رى � :إن ع ��دم وج ��ود معار�ض ��ة
متما�سك ��ة ،يجع ��ل م ��ن غ�ي�ر املمك ��ن ح ��دوث انعط ��اف يف
الو�ض ��ع يف الربملان على خلفي ��ة ال�سيا�سات التي ينتهجها
�أن�ص ��ار "�سائ ��رون" .وقال م ��ن ال�صعب التكه ��ن �إىل �أين
�ست�ؤدي هذه ال�سيا�سة يف نهاية املطاف.
وم�ض ��ي بالق ��ول �إن ممثل ��ي " �سائ ��رون "  ،واعتماد ًا على
ت�صريحات ممثليهم ،يظهرون� ،أن �أ�ساليبهم وممار�ساتهم
الن�ش ��اط ال�سيا�سي والت�شريع ��ي يقوم على و�ضع مقايي�س
ودرج ��ات تقوميي ��ة لكل موظ ��ف .وير�صد التقري ��ر � ،إنهم
(�سائ ��رون) ولي�س غريه ��م ومرة بعد �أخ ��رى احبطوا كل
حم ��اوالت رئي� ��س ال ��وزراء ال�ستكمال ت�شكي ��ل احلكومة.
وا�ستنتج بانه ولوال " ودعنا نطلق على الأ�شياء �أ�سمائها"
م�ضارباته ��م وهيمنته ��م يف الربمل ��ان ،حي ��ث �أخ�ضع ��وا
الف�صائل ال�صغرية ،ل�شغلت ق�ضايا الكادر الوظيفي مكانة
ثانوية .لكنهم القوا امل�س�ؤولية بهذا على " خ�صوم �سيا�سيني

غام�ض�ي�ن ميار�س ��ون ال�ضغط عل ��ى رئي�س ال ��وزراء ،وهو
نف�س ��ه� ،إما غري خب�ي�ر بالطبيعة الب�شري ��ة ويقدم مر�شحني
غ�ي�ر �أكفاء� ،أو يخلط الأوراق با�ستمرار" .وبر�أي التقرير
ف ��ان " �سائرون " هم الذين جعلوا عادل عبد املهدي يفعل
ذل ��ك  ،حيث با�ستمرار غريوا متطلبات املر�شحني وترتيب
عمليات التدقيق وال�شيكات والتحقيقات التي ال نهاية لها.
وعل ��ى �صعي ��د �آخ ��ر خل�ص تقري ��ر الر�صد ال�شه ��ري ملعهد
ال�ش ��رق الأو�س ��ط �إىل عدم وجود م�ؤ�ش ��رات �إيجابية على
الو�ض ��ع يف الع ��راق يف كان ��ون الث ��اين  2019مقارن ��ة
ب�شه ��ر كان ��ون الث ��اين  ، 2018حي ��ث ،ووف ��ق تقدي ��ره،
ظ ��ل الو�ضع الع�سكري ال�سيا�س ��ي يف العراق �صعباً .وما
ي ��زال ال�سيا�سي ��ون العراقي ��ون غ�ي�ر قادري ��ن عل ��ى �إكمال
عملي ��ة ت�شكي ��ل احلكومة اجلديدة للب�ل�اد .وعلى الرغم من
هزمي ��ة الق ��وى الرئي�سية جلماع ��ة داع� ��ش الإرهابية  ،فما
ت ��زال احلال ��ة الأمنية متوترة ،ال �سيم ��ا يف منطقة احلدود
العراقية ال�سورية .وتبقى العديد من امل�شاكل التي مل حتل
يف العالق ��ات بني احلكومة املركزي ��ة يف العراق و�سلطات
احلكم الذاتي الكردي العراقي.
و�أو�ض ��ح الر�صد بان الو�ضع الع�سك ��ري وال�سيا�سي يف
الع ��راق يف كان ��ون الث ��اين كان معق ��داً .وواجهت حكومة
الب�ل�اد تهدي ��دات �أمني ��ة و�صعوب ��ات اقت�صادي ��ة خط�ي�رة
ومهم ��ة ا�ستع ��ادة بن ��اء املناط ��ق املت�ض ��ررة م ��ن املواجه ��ة
امل�سلح ��ة م ��ع داع� ��ش الإرهاب ��ي ،وح�سب تقدي ��ره يتفاقم
الو�ض ��ع ب�سب ��ب التناق�ض ��ات والتناف�س احل ��اد بني القوى
ال�سيا�سي ��ة الرئي�سي ��ة يف الع ��راق ،والت ��ي ال ت�سم ��ح ،على
وج ��ه اخل�صو� ��ص  ،با�ستكم ��ال عملي ��ة ت�شكي ��ل حكوم ��ة
جدي ��دة للب�ل�اد .و�أق ��ر ب� ��أن م�ست ��وى العن ��ف والن�ش ��اط
الإرهاب ��ي يف الب�ل�اد قد انخف� ��ض �إىل حد م ��ا .و�إن عملية
ح ��ل الق�ضايا اخلالفية بني احلكوم ��ة الفيدرالية يف بغداد
وقي ��ادة احلك ��م الذات ��ي الك ��ردي يف �أربيل مت�ض ��ي قدماً،
و�إن كان ذل ��ك ب�صعوب ��ات كب�ي�رة .ويف �أن�شطته ��ا املتعلقة
بال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة  ،وا�صلت القي ��ادة العراقية الرتكيز
عل ��ى احل�صول على الدعم ال�سيا�سي اخلارجي وامل�ساعدة
املادي ��ة  ،مب ��ا يف ذل ��ك امل�ساع ��دة الع�سكري ��ة والع�سكري ��ة
التقنية.
وعل ��ى ال�صعيد الأمني ال ي ��زال الو�ضع يف العراق متوتر ًا
ب�ش ��كل ع ��ام .وهذا على الرغم من هزمي ��ة القوى الرئي�سية
جلماع ��ة "داع�ش" .فق ��د ا�ستمر الإرهابي ��ون من خمتلف
اجلماع ��ات املتطرف ��ة ،ومعظمه ��م م ��ن داع� ��ش يف ال�شه ��ر
املا�ض ��ي ،يف العم ��ل بن�ش ��اط يف الب�ل�اد .يف الوقت نف�سه
 ،مل يت ��م تنفيذ هجمات �إرهابي ��ة كبرية يف كانون الثاين.

ويف الوق ��ت نف�س ��ه وا�صل ��ت تركي ��ا يف ال�شه ��ر املا�ض ��ي
�أن�شطتها الع�سكري ��ة يف املناطق ال�شمالية من العراق �ضد
مقاتل ��ي ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين االنف�ص ��ايل (ح ��زب
العم ��ال الكرد�ست ��اين  ،املع�ت�رف ب ��ه يف تركي ��ا كمنظم ��ة
�إرهابي ��ة وحمظور).وحتركت القوة اجلوية الرتكية بكثافة
يف الأج ��واء العراقي ��ة ،و�شنت الغارات �ضد مقاتلي حزب
العمال الكرد�ستاين يف اجلزء ال�شمايل من البالد .وقامت
يف كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي ب� �ـ  8غ ��ارات (يف دي�سمرب -
 .)7و ّمت ق�ص ��ف مواق ��ع ي�شبه بانها تعود حلزب العمال
الكرد�ست ��اين يف  2و  5و  10و  12و  20و  21و
 22و  23كانون الثاين.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل �شم ��ال املو�صل ودي ��ايل وكركوك ي�ستمر
الو�ض ��ع الأك�ث�ر �صعوب ��ة يف املناط ��ق املحاذي ��ة للح ��دود
العراقية ال�سورية ،حيث حت ��اول القوات امل�سلحة العراقية
وامليلي�شي ��ات منع ت�سلل ع�صابات داع�ش من حمافظة دير
ال ��زور ال�سوري ��ة �إىل �أرا�ض ��ي الب�ل�اد .يف الوق ��ت نف�س ��ه
� ،أطلق ��ت ق ��وات احل�ش ��د ال�شعبي م ��رار ًا هجم ��ات مدفعية
�ض ��د مقاتلي داع�ش يف �سوري ��ا يف كانون الثاين .وحتى
� 1شباط احلايل ،ح�سب الر�صد ،ا�ستمر م�سلحو تنظيم
داع� ��ش يف العم ��ل يف الع ��راق يف حمافظ ��ات كرك ��وك
ونين ��وى و�ص�ل�اح الدي ��ن والأنب ��ار ودي ��اىل ويف بع� ��ض
الأماك ��ن الأخ ��رى .مناطق منف�صلة يف ه ��ذه املحافظات ال
ت ��زال حتت �سيط ��رة الإرهابيني .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك  ،ف�إن
"اخلالي ��ا النائمة" ملنظمة �إرهابية تعمل �سر ًا يف مناطق
عديدة من العراق..
وم ��ن التحدي ��ات الداخلي ��ة حلكومة ع ��ادل عب ��د املهدي ما
زال �أمامه ��ا حتدي ��ات ح ��ل امل�ش ��اكل امل�ؤمل ��ة للمجتم ��ع مثل
البطال ��ة ،وخا�ص ��ة ب�ي�ن ال�شب ��اب واالنقطاع ��ات املنتظم ��ة
يف �إم ��دادات الكهرب ��اء لل�سكان .ف�ضال ع ��ن تفاقم الو�ضع
ب�سبب التناق�ض ��ات والتناف�س احلاد بني القوى ال�سيا�سية
الرئي�سي ��ة يف الع ��راق ،والت ��ي ال ت�سم ��ح ،عل ��ى وج ��ه
اخل�صو� ��ص ،با�ستكم ��ال عملي ��ة ت�شكي ��ل حكوم ��ة جديدة
للب�ل�اد .وه ��ذا ،قب ��ل كل �ش ��يء ،يتعل ��ق مبنا�ص ��ب وزراء
الدف ��اع والداخلي ��ة .وق ��ال �إن ع ��دم ق ��درة الربمل ��ان عل ��ى
ا�ستكم ��ال عملي ��ة ت�شكي ��ل حكوم ��ة جدي ��دة يف البالد يدل
على امل�شاعر يف جمل�س النواب وعمق اخلالف حول هذه
امل�س�ألة بني ال�سيا�سيني العراقيني.
ولف ��ت �إىل �أن الع ��راق ا�صب ��ح �أ�سو�أ بل ��د يف نوعية احلياة
يف الرتتي ��ب ال ��دويل  ،ال ��ذي ي�ض ��م  80دول ��ة يف العامل.
الع ��راق ه ��و �آخر بلد يف هذا الرتتي ��ب  ،بعد �إيران و�أنغوال
و�صربيا.
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فوزي كرمي ي�ستق�صي الق�صيدة املفكرة
من نظم الق�صيدة املفكرة؟

�شكيب كاظم

في كتابه ( القلب المفكر.
الق�صيدة تغني ولكنها تفكر �أي�ض ًا)
ال�صادرة طبعته الأولى عن دار
المتو�سط بميالنو الإيطالية
�سنة ،٢٠١٧يدر�س ال�شاعر والناقد
العراقي فوزي كريم،الق�صيدة
المفكرة؛ق�صيدة الأفكار،وهو
يرى فقر الإرث ال�شعري العربي
منذ �أيام الجاهلية بهذا اللون من
الق�صيد،وحتى �أيامنا الحا�ضرة،
واحتفاء الق�صيدة العربية
بالمهارة وبالغة اللفظ على
ح�ساب المحتوى والم�ضمون،وهو
ما �أفا�ض فيه نقادنا القدامى
والمحدثون،حتى �إن �أبا عثمان
عمرو بن بحر الجاحظ ( )٢٥٥-١٥٠
ينحاز �إلى ق�صيدة ال�شكل واللفظ،
لأن المعاني -في ر�أيه -مطروحة
في الطريق يعرفها العجمي
والعربي والبدوي والقروي
والمدني ،وانما ال�ش�أن في �إقامة
الوزن وتخير اللفظ و�سهولة
المخرج وكثرة الماء وفي �صحة
الطبع وجودة ال�سبك،وي�ضيف
الجاحظ في كتابه ( الحيوان)
م�ؤكداً ،ف�إنما ال�شعر �صناعة و�ضرب
من الن�سج وجن�س من الت�صوير.

ف ��وزي كرمي،يتعاط ��ف م ��ع الق�صي ��دة
املفكرة،وال�شاع ��ر املفكر،الب ��ل يراه ��ا
ت�ستدع ��ي موهب ��ة خ� ��ص به ��ا كائن حي
بعينه،وه ��ذه املوهب ��ة ال ت�ستقي ��م م ��ن
غ�ي�ر هذه العنا�صر �أو امل�ص ��ادر الأربعة:
العقل،واملخيلة ،و العاطفة واملو�سيقا.
ف ��وزي كرمي،وه ��و ينظ ��ر �إىل ثقاف ��ة
ال�صحاف ��ة العجلى،وثقاف ��ة الفي�س بوك
امل�سطحة،وي ��رى الرطان ��ة املتبادل ��ة بني
الكث�ي�ر م ��ن ن�صو� ��ص ال�شع ��ر والن�ث�ر
وب�ي�ن قرائه،وافتع ��ال الرطان ��ة ب�إ�س ��م
التجري ��ب ،يا�س ��ر ويا�سف،ف�ض�ل�ا ع ��ن
ا�ساه ب�ش�أن ال�شعر امل�ؤدلج امللتزم ب�أفكار
حزبه،نا�سيا الإن�سان و�آماله وطموحاته
وت�شوفاته،الن الفكرة املقد�سة لدى ه�ؤالء
ال�شعراء،تعلو على قدا�سة الإن�سان،الذي
ميجدون ��ه زورا وي�سحقون ��ه حقيقة،يف
�أوط ��ان اجلماج ��م والدم،فهدم ��وا الدنيا
وهدم ��وا الوطن،لذا ر�أين ��ا خفوت ت�أثري
مايدعون ��ه ال�شع ��ر امللت ��زم ،وانف�ضا�ض
النا� ��س عنه،الب ��ل حت ��ى مغ ��ادرة منطقة
ال�شعر جملة.
ف ��وزي ك ��رمي يف كتاب ��ه ( القل ��ب املفكر)
يقف عن ��د الق�صي ��دة املفكرة،ب ��دء ًا ب�أول
ن� ��ص �أنتج ��ه العراق ��ي؛ ه ��و ال ��ذي ر�أى
وفك ��ر يف ملحم ��ة ( قلقمي� ��ش)  -و�أن ��ا
هن ��ا �أمي ��ل اىل ت�سمية الباح ��ث العراقي
الدكت ��ور عب ��د احل ��ق فا�ض ��ل ال ��ذي
ترجمه ��ا �شعر ًا،فتخل�صن ��ا م ��ن ال ��كاف
الأجنبية،واجلي ��م الت ��ي تتح ��ول اىل
احلرف ذاته عن كث�ي�ر من العرب،ومنهم
امل�صري ��ون و�أه ��ل جن ��وب اليم ��ن-
وكذل ��ك ال�شاع ��ر االغريق ��ي تيتو� ��س
لوكريتيو�س،ودانت ��ي يف ( الكوميدي ��ا
الإلهية)،وال�شاع ��ر �إالمل ��اين كوتي ��ه
ع�ب�ر ملحمت ��ه ( فاو�ست)،واملع ��ري
العظيم،وعم ��ر اخليام،وج�ل�ال الدي ��ن
الروم ��ي ،وريلك ��ه ،وال�شاع ��ر اليوناين

ال�شيوع ��ي ييت� ��س ريت�سو�س،ف�ض�ل�ا عن
توما�س �ست�ي�رن ايليوت،واخرياال�شاعر
البولن ��دي ت�شي�س�ل�اف ميوو�ش ،املولود
يف مدين ��ة ليتواني ��ة يف بولن ��دة �سن ��ة
 ،١٩١١واحلائ ��ز على جائزة نوبل لالداب
�سنة  ، ١٩٨٠واملتوفى �سنة . ٢٠٠٤
و�إذ كانت بع�ض هذه الأ�سماء غري معروفة
لدينا ب�ص ��ورة جيدة،مث ��ل لوكريتيو�س
وميوو�ش على الرغ ��م من نيله نوبل،فال
ري ��ب �أنن ��ا تفاعلن ��ا م ��ع ف�ص ��ول الكتاب
الت ��ي در�س ��ت ال�شاع ��ر الفيل�س ��وف اب ��ا
الع�ل�اء املعري،املولود يف معرة النعمان
ع ��ام ، ٣٦٣ودفينها ع ��ام ،٤٤٦ومل يغادرها
�سوى �إىل بغداد عام  ٣٩٨وليبارحها نحو
معرته عام ،٤٠٠بعد ذلك احلادث امل�ؤ�سف
ال ��ذي جرى مع ال�شريف املرت�ضى ،ولعل
م ��ن اروع ف�ص ��ول كتاب ( العق ��ل املفكر)
الف�ص ��ل الذي كتب ��ه الدكتور عب ��د القادر
زي ��دان وعنوان ��ه ( ال�شع ��ر الفل�سف ��ي
العرب ��ي) وهو م�ستل م ��ن كتابه ( ق�ضايا
الع�ص ��ر يف �أدب �أب ��ي الع�ل�اء املع ��ري)
ال�صادر عن الهيئ ��ة امل�صرية للكتاب �سنة
،١٩٨٦اذ �إن ف ��وزي كرمي �ضمن كتابه هذا
منقيات مما قر�أ يف هذا املجال.

الدكتور زي ��دان يتحدث عن
عبثي ��ة احلي ��اة يف منظ ��ور
اب ��ي العالء،ل ��ذاكان يكي ��ل
العتاب،ولك ��ن ب� ��أدب �إىل
�أبوي ��ه اللذي ��ن كان ��ا �سببا
يف جميئ ��ه �إىل ه ��ذه
الدنيا،الت ��ي ن ��وى مرات
عدي ��دة عل ��ى مبارحته ��ا
لك ��ن يخ�ش ��ى التبع ��ة
واحل�س ��اب وقدوم ��ه
عل ��ى اجلبار قائال (:لو
امن ��ت التبعة جل ��از �أن
�أم�سك عن الطعام وال�شراب حتى اخل�ص
م ��ن �ضن ��ك احلياة،ولك ��ن �أره ��ب غواءل
ال�سبيل) تنظر �ص١١٦
وهن ��ا حت�ض ��رين الر�سائ ��ل املتبادل ��ة
بين ��ه وب�ي�ن داع ��ي الدع ��اة الفاطمي يف
م�صر،ال ��ذي اقح ��م نف�سه عل ��ى حياة �أبي
الع�ل�اء املتن�سكة املعتزل ��ة للنا�س وللدنيا
وتطف ��ل عليها،تقرا الر�سائل فتجد البون
ال�شا�سع بني العقليتني،هذا العقل ال�ضاج
ب�إط�ل�اق الأ�سئل ��ة،وذاك العق ��ل امل�ستكني
البليد.
يف ف�صل عنوانه ( ق�صيدتان� :سعيد عقل

�أدبيات بيكيت في نادي المدى للقراءة في بغداد
بقراءة د.عقيل مهدي

مونولوج
�ساالر �سليم

هو حلم،
حنان الغريب للغريب
نقطة الله النادرة
حتت انتظاره
حني يدفع بال جدوى

زينب امل�شاط

�أقام ن ��ادي املدى للقراءة يف بغداد
جل�س ��ة ملناق�ش ��ة �أدبي ��ات الكات ��ب
امل�سرح ��ي االيرلن ��دي العبث ��ي
�صموئي ��ل بيكي ��ت واحلدي ��ث ع ��ن
م�ؤلفات ��ه و�أ�سلوب ��ه يف الكتاب ��ة،
وذل ��ك �صباح يوم اجلمع ��ة الفائت
يف بي ��ت املدى يف �ش ��ارع املتنبي،
حي ��ث ق ��دم اجلل�س ��ة الكات ��ب
وال�صحف ��ي عل ��ي ح�س�ي�ن ال ��ذي
حت ��دث ع ��ن بع� ��ض اجلوان ��ب من
حي ��اة بيكيت وم�ؤلفات ��ه قائ ًال " �إن
�شخ�صية �صموئي ��ل بيكيت ككاتب
معروف ��ة ل ��دى اجلمي ��ع م ��ن خالل
م�سرحيت ��ه ال�شه�ي�رة " يف انتظار
غ ��ودو" والتي مايزال امل�سرحيون
ي�شتغلونه ��ا الي ��وم بطرقه ��م
اخلا�صة ،وهو اي�ض ًا روائي �شهري
�إال ان ال ُق ��راء عرف ��وه كم�سرح ��ي
�أك�ث�ر مما عرف ��وه كروائ ��ي� ،إال ان
روايات ��ه مهم ��ة ج ��د ًا خا�ص ��ة ان ��ه
ح�صل على جائ ��زة نوبل من خالل
رواياته".
حني كت ��ب بيكيت رواية "مولوي"
وعر�ضه ��ا عل ��ى النا�ش ��ر كم ��ا يذكر
لنا الكات ��ب علي ح�س�ي�ن قائ ًال " مل
يوافق النا�شر على طباعتها ،حيث
كان يظن �إن الرواية لن تالقي ذلك
ال�ص ��دى الكب�ي�ر فيم ��ا ل ��و طبعت،
عمل ��ت زوج ��ة بيكي ��ت عل ��ى اقناع
النا�ش ��ر ليطبعه ��ا يف النهاي ��ة ".مل
تكن لزوج ��ة بيكيت وحده ��ا دور ًا
يف حيات ��ه ب ��ل كان لوالدت ��ه كذل ��ك
دور كب�ي�ر كم ��ا يقول عل ��ي ح�سني
" ه ��ي الت ��ي حفزته عل ��ى القراءة
و�أر�سلت ��ه اىل فرن�س ��ا م ��ا جع ��ل
توا�صل ��ه م ��ع لغات اخ ��رى ويطلع
عل ��ى �أدبيات بلدان اخرى ويتثقف
بثقافاتهم".
انتم ��ى بيكي ��ت اىل التي ��ار العبثي
يف م�ؤلفات ��ه وق ��د تبنى كم ��ا يذكر
لن ��ا عل ��ي ح�س�ي�ن وجه ��ات نظ ��ر
"�شوبن ه ��اور ،لأنه يجدها تتفق
مع نظريات ��ه" ،وم ّر بحالة مر�ضية
ع�صبي ��ة بعد رحيل وال ��ده ،حياته
وادبيات ��ه كان ��ت جزء ًا م ��ن منطقه

و�أبو �شبك ��ة) يتحدث
عن ق�صي ��دة ال�شاعر اللبن ��اين املعروف
�سعي ��د عق ��ل (  )٢٠١٤ -١٩١١اجلميل ��ة
املفك ��رة التي تقرتب من �شع ��ر الرمزيني
ويقابله م ��ن ال�شاع ��ر الفرن�سي ماالرميه
( )١٨٩٨-١٨٤٢ف�ضال عن ق�صيد اليا�س �أبو
�شبكة ( )١٩٤٧-١٩٠٣ق�صيدته املفكرة التي
تقول �شيئا يف حماربة ال�شرور واالثام،
وتقدمي �صورة جدي ��دة عن املر�أة،ناف�ضا
عنه ��ا رداء الدمية احلل ��وة اللذيذة،حتى
�إذا وه ��ن العظ ��م وا�شتع ��ل ر�أ� ��س �سعيد
عق ��ل �شيبا،ون�ضب ��ت النزع ��ة ال�شعري ��ة

اجلمالية،غ ��ادر ع ��وامل
الق�صي ��دة تل ��ك
لينغم�س يف ق�صيدة
ال�سيا�سة،تورمت-
كم ��ا يق ��ول ف ��وزي
ك ��رمي -لدي ��ه م�شاعر
ح ��ب لبنان،و�ص ��ار
يتح ��دث بكراهي ��ة
عميا ء � ،شا ن ��ه
�ش� ��أن ال�سوق ��ة يف
مع�ت�رك ال�سيا�س ��ة
العربية،واالمر ين�سحب
على ن ��زار القباين،الذي
كان يكت ��ب ق�صائد احلب
واحلن�ي�ن فام�س ��ى يكتب
بال�سكني�،سلع ��ة بالغ ��ة
ال ��رواج يف ال�سوق،ولكن
الرائ ��ع �أن الولي ��د ال�شائ ��ه
ه ��ذا ال ي�ستطي ��ع �أن يغي ��ب
ق�صائ ��د املرحل ��ة الأوىل
الوفية حلا�سة اجلمال.تنظر
�ص .٢٦
ق ��د ال �أتف ��ق م ��ع الباح ��ث
ال�شاع ��ر ف ��وزي ك ��رمي يف
تخريجات ��ه ه ��ذه ،فالتغي�ي�ر
ال ��ذي ران عليهم ��ا وغريه ��م
كثري،قدح�ص ��ل ب�سب ��ب كارث ��ة
اخلام�س من حزيران  ١٩٦٧التي
قلب ��ت الدني ��ا العربية،فته ��اوت
حكومات،ورحل ��ت م ��ن تداعياته ��ا
زعامات،ورق�أ مد فكر�،سيطر على احلياة
العربي ��ة �أك�ث�ر من عق ��د م ��ن الزمان،املد
القومي الذي فجره ت�أميم قناة ال�سوي�س
يف مت ��وز ،١٩٥٦وزاده �سطوع ��ا �إب ��رام
الوح ��دة امل�صري ��ة -ال�سوري ��ة يف
�شب ��اط، ١٩٥٨الب ��ل �إن ح ��ركات �سيا�سي ��ة
غ ��ادرت �أفكاره ��ا لرتمت� ��س يف الفك ��ر
املارك�سي،بل يف الفكر الرتوت�سكي،فلقد
تطامن ��ت املارك�سي ��ة وحتول ��ت �إىل نهج

غد العاطفة
نحو موا�سم من الغناء البارد
نحو عطر حتمله احلوا�س بعناية،
حب حدوث ..
هو ّ
ي�شبه نقر املاء للماء
ه�ش،
فطري،
ّ
يرجتف
يغالب حنينه ب�صربه
يعازل بني �شوقه وحنينه

خا�سر،
كل مكان له
وال يعود
له �سماء يف كل �سماء
وال يعود
هو الرت ّدد ..
كراق�ص يدور من غري �أغنية حتميه
يخ ّيل اليه
�إن املكان ايقاع للنائمني
و�إن برهانه على ر�ؤياه

دولة ال فكر الث ��ورة الذي ج�سده وقتذاك
ارن�ستو -جي_جيفارا يف الب�ؤر الثورية
وح ��رب الع�صابات،والفرن�سي ريجي�س
دوبري ��ه وكتاب ��ه ( ث ��ورة يف الث ��ورة)
ال ��ذي كان املقاتلون يحملون ��ه معهم كما
يحمل ��ون الكالكن�شوف،وانطلقت حركة
املقاومة الفل�سطينية فكرا وتطبيقا،فكرا
من خالل الدرا�س ��ات وال�شعارات (:لتكن
�أك�ث�ر م ��ن هان ��وي واح ��دة) �أو فيتن ��ام
واحدة،ومق ��والت لنني تزين �صدر جملة
( اله ��دف) ل�س ��ان ح ��ال حرك ��ة القوميني
الع ��رب وجناحه ��ا الع�سكري؛اجلبه ��ة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني بقيادة الطبيب
ج ��ورج حب�ش،وجت ��اوزت دني ��ا النك�سة
�أفكار زكي االر�سوزي و�ساطع احل�صري
ودروزة.
�إذن ه ��ل كان هذا اعت ��ذارا من �سعيد عقل
للأم ��ة على ما فرط يف جنبه ��ا؛ هو الذي
كان ين ��ادي بالكتاب ��ة باحل ��رف الفينيقي
بو�صف اللبنانيني احف ��اد ا�ؤلك،ودعوته
للكتابة باملحكية اللبنانية العامية،وترك
الف�صيح ��ة ون�ش ��ر يف هذا الل ��ون ديوانه
ال�شعري (يارا) �أعتذر لأمته فكتب ق�صائد
( زه ��رة املدائن) و( القد� ��س العتيقة) و(
القد� ��س على الب ��ال الآن الآن ولي�س غدا)
و�شدت بها الرائعة ال�سيدة فريوز.
وه ��ل ه ��ي توب ��ة نزارية،ال ��ذي �أم�ض ��ى
العم ��ر يكت ��ب �شع ��ره بقل ��م �أحم ��ر �شفاه
احل�سناوات،ليكت ��ب ق�صائ ��ده على دفرت
النك�سة؟ فهي ي ��ا نزار ماكانت نك�سة،وما
كان يلزمها دفرتا بل جملدات!
كت ��اب ( القل ��ب املفكر) ال ��ذي يدر�س فيه
فوزي كرمي الق�صي ��دة التي تغني ف�ضال
عن كونها تفكر اي�ضا،اليقدم على قراءته
�إال ق ��ارىء يفكر،فه ��ذا الناث ��ر م ��ن طراز
رفيع،جتلي وجتلو ن�ث�ره وتزينه ثقافة
وا�سعة ر�صينة،وينم ��از ب�أ�سلوب ا�سر-
كما ي�صفه الدكتور ح�سن ناظم -بحاجة
�إىل مثل هذا القارئ؛ قارىء يفكر

مبتور من الطبيعة
واللغة
هو نفور من اخللود
هو االن
هنا،
يوا�صل نقل الكون
من انعزاله ال�صويفّ
وال ي�س�أل :
ما عمره؟
و ما جدواه؟

�صغيرة ولكنها مميتة:
البطاقات البريدية التي غذت الثورة الرو�سية
ترجمة � /أحمد فا�ضل

ال�شخ�صي...
�ضيف اجلل�سة املخرج واالكادميي
امل�سرح ��ي وعميد اكادميية الفنون
�سابق� � ًا د .عقي ��ل مه ��دي يو�س ��ف
يتحدث ع ��ن �صموئيل بيكيت قائ ًال
" �إن بيكي ��ت ناق� ��ش يف �أدبيات ��ه
الوجود واملاهية ،وميز بني م�س�ألة
اخلوف والقلق الذان عدهما حمنه
وجودية ،حيث وجد �إن القلق يعد
كينونة احلياة ون�سيجها".
وي�ش�ي�ر مه ��دي �أن "بيكي ��ت اي�ض ًا
كان يدع ��و يف ادبيات ��ه اىل م ��وت
االل ��ه كم ��ا فع ��ل نيت�ش ��ه ،وه ��ذا ما
جن ��ده �أي�ض ��ا م ��ن خ�ل�ال رواياته
وابطاله ��ا وم�سرحيات ��ه حيث كان
ينتظ ��ر ق ��دوم ال ��رب ولك ��ن دون
جدوى من االنتظار".
فيم ��ا قدم ��ه �صموئي ��ل بيكيت كان
يت�ضم ��ن �شيئ� � ًا م ��ن ال�سوداوي ��ة،
يق ��ول د .عقي ��ل مه ��دي " �إن
�سوداويته تت�ض ��ح ب�شكل كبري يف
م�ؤلفات ��ه ،فهو من جل ��ب لنا �أبطاله

الذي ��ن يعان ��ون دائم� � ًا �س ��واء م ��ن
الأمرا� ��ض �أو العق ��د النف�سي ��ة� ،أو
كونهم جمانني كان هناك دائم ًا نوع
من الدمار يف حي ��اة �أبطال بيكيت
وهذا ما جن ��ده جلي ًا ووا�ضحا يف
كتابه االيام ال�سعيدة".
خ�ل�ال اجلل�سة �س�أل اح ��د متابعي
الب ��ث املبا�شر وع�ضو ن ��ادي املدى
للق ��راءة عل ��ي �إبراهي ��م الكات ��ب
عقي ��ل مه ��دي يو�سف ع ��ن " عبثية
بيكي ��ت ،و�سوداويت ��ه يف كتاباته،
مطالب ًا اياه �أن يتحدث عن املدر�سة
العبثية".
يق ��ول مه ��دي " �إن الك ّت ��اب امث ��ال
بيكي ��ت يج ��دون �إن العي� ��ش يف
احلي ��اة ال ج ��دوى من ��ه م ��ا دمن ��ا
نع ��ي النهاية وهي امل ��وت ،فكل ما
ه ��و موجود ب�ي�ن ال ��والدة واملوت
بالقيم ��ة وال حاج ��ة لأن يُذك ��ر".
وي�ضي ��ف مه ��دي " يف رواي ��ة
مولوي اج ��د ان بيكيت يحاول ان
ينتق ��م من ابطال روايت ��ه ".م�ؤكد ًا

"�أن ال كاتب غرائبي برع يف جمال
الالمعق ��ول كم ��ا ب ��رع �صموئي ��ل
بيكي ��ت ،فم ��ا جاء ب ��ه م ��ن ادبيات
وامناط هو نتاج دمار احلداثة يف
التكنولوجي ��ا والتقني ��ات املدمرة
وعدم ان�ساني ��ة االن�سان حيث فقد
كل �ش ��يء روحيته ب�سب ��ب التطور
احلا�صل اليوم".
وذك ��ر مه ��دي قائ�ل ً�ا �إن "الر�ؤي ��ا
الفل�سفي ��ة ل ��دى االدي ��ب والفن ��ان
تختل ��ف ع ��ن ر�ؤي ��ة الفيل�س ��وف،
�أج ��د �أن بيكي ��ت ب ��ات م ��ن تقالي ��د
الف ��ن امل�سرحي والروائ ��ي العاملي
م�ستخدم ًا تقنية معينة خا�صة به"
ويف مداخل ��ة للدكت ��ور �أحم ��د
الظفريي ع�ضو نادي املدى للقراءة
قال �إن "بيكيت هو جزء من امتداد
الفل�سفة وهو �أ�س�س ملرحلة جديدة
للفل�سف ��ة العدمي ��ة وعك�سه ��ا عل ��ى
الأدب� ،أج ��د �أن بيكي ��ت ه ��و ال ��ذي
طب ��ق الفل�سف ��ة الت ��ي �أ�س� ��س له ��ا
�شوبنهاور".

بعد " يوم الأحد الدامي " يف �س ��ان بطر�س�ب�رغ
ع ��ام  1905يف االمرباطوري ��ة الرو�س ��ية  ،ح�ي�ن
تقدم متظاهرون غري م�سلحني نحو ق�صر ال�شتاء
ليقدموا التما�س� � ًا للقي�ص ��ر نيقوال الثاين فوجه
�إليهم احلر�س الإمرباطوري الرو�س ��ي واب ًال من
الر�ص ��ا�ص  ،ق ��اد الأب غاب ��ون التظاهرة و كان
ه ��دف املتظاهري ��ن ت�أ�س ��ي�س منظم ��ات عمالية
ف ��كان له ��ذا الت�أري ��خ وق ��ع كب�ي�ر بَ�ش� � َر ب� ��أول
ث ��ورة �شعبية �ضد نظام القي�صر حيث بلغ عدد
املتظاهري ��ن �أكرث م ��ن � 300000شخ�ص و فاق
ع ��دد القتل ��ى  4000ح�سب تقدي ��رات املعار�ضني
و  96ح�س ��ب تقدي ��رات ال�سلط ��ات و ت�سب ��ب
ه ��ذا احل ��دث يف الث ��ورة الرو�سي ��ة � .1905إثر
احلادثة ف ��ر الأب غابون خ ��ارج رو�سيا و�سرعان
م ��ا ظهرت عل ��ى الفور بطاقات بريدية ت�صور
املذاب ��ح الت ��ي اقرتفها نظام القي�ص ��ر الرو�سي
�ضد �أبناء �شعبه حيث بقيت هذه البطاقات دعامة
�أ�سا�سي ��ة للدعاية �ضد احلكومة  ،وو�سط فو�ضى
وعن ��ف ث ��ورة  1905يف رو�سيا  ،ق ��ام معار�ضو
القي�ص ��ر بطباع ��ة وتوزي ��ع كمي ��ات هائل ��ة من
البطاق ��ات الربيدية امل�صورة التي كانت �سهلة
يف م�شاركتها غ�ضب ال�شع ��ب و�سهلة يف �إخفائها
وتهريبه ��ا وكان ��ت و�سيلة للتغل ��ب على الرقيب
ون�شر ر�سالة التحدي .
يف ه ��ذا الكتاب الذي حم ��ل عنوان " حتية من
املتاري� ��س  :بطاق ��ات بريدية ثورية يف رو�سيا
الإمرباطوري ��ة " املو�ض ��ح ب�ش ��كل رائ ��ع  ،يُظه ��ر
توب ��ي ماثي ��و دور البطاقات الربيدي ��ة ما قبل
الثورة فقد كان ��ت منا�سبة ب�شكل مثايل للإثارة
املناه�ض ��ة �ضد �سلط ��ة القي�صر  ،ومع �أنها كانت
حتم ��ل الكثري م ��ن املخاوف يف ن�شره ��ا  ،فقد ّ
مت
احلف ��اظ عليها ل�سن ��وات يف �ألبوم ��ات البطاقات
الربيدي ��ة التي كان ��ت �سمة من �سم ��ات البيوتات
الرو�سي ��ة و�أع ��داد متزايدة من �أك ��واخ الفالحني
وثكنات العمال .

حمتوي ��ات ه ��ذه البطاق ��ات ا�شتمل ��ت عل ��ى
جمموع ��ة متنوعة م ��ن الثوري�ي�ن والليرباليني
واالنتهازي�ي�ن عل ��ى �ش ��كل ر�س ��وم كاريكاتريي ��ة
�ساخ ��رة وموجهة �ضد احلكوم ��ة  ،كما ا�شتملت
عل ��ى �صور نادرة للمظاه ��رات الثورية والعديد

منه ��ا جتم ��ع ب�ي�ن ال�ضح ��ك وال�شع ��ور بال�سخط
ال�شديد من مظامل حكم رو�سيا القي�صرية .
وه ��ي �أول درا�سة رئي�سة ع ��ن ت�صميم و�إنتاج
وتوزيع هذه البطاقات قبل قيام الثورة الرو�سية
وه ��و امل�صطل ��ح ال ��ذي ع�ب�ر ع ��ن �سل�سل ��ة م ��ن
اال�ضطراب ��ات ال�شعبية حدث ��ت يف رو�سيا قبل
تغي�ي�ر حك ��م الإمرباطوري ��ة القي�صري ��ة ع ��ام
 1917والت ��ي كان له ��ا الدور الأبرز يف تغيري
جمرى التاريخ  ،وقد قامت بها �أ�سا�س ًا اجلماهري
الرو�سية اجلائعة مُنهية بذلك احلكم القي�صري ،
ومقيم ��ة مكانه حكومة م�ؤقتة �أف�ضت �إىل �إن�شاء
االحتاد ال�سوفياتي .
الكت ��اب �ضم �أكرث م ��ن � 200صورة مع ًا �شكلت
جمموعة غنية م ��ن الفن ال�سيا�س ��ي الذي يو�ضح
خطر معار�ضة النظام خالل تلك الفرتة امل�ضطربة
م ��ن تاري ��خ رو�سي ��ا  ،وتوب ��ي ماثي ��و كات ��ب
وم� ��ؤرخ متخ�ص�ص يف ف ��ن اجلرافيك الرو�سي
والدعاية عا�ش �سابق ًا يف كييف ومو�سكو حيث
ق�ض ��ى ثالث �سنوات يعم ��ل ك�صحفي يف وكالة
�أ�سو�شيتد بر�س وهو موجود الآن يف لندن .
عن  /جملة �سبيكتاتور
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اقــــرأ
يف املو�سيقى والأدب

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب " يف املو�س ��يقى والأدب "
للأديب واملرتج ��م الراحل جنيب املانع  ،ولكتاب �أ�ش ��به
ب�سرية ثقافية عرب ن�صو�ص
ً
ت ��كاد تكون يف كث�ي�ر من الأحيان �ض ��ربا من االعرتاف.
وهي �س�ي�رة ثقافية حيث ي�ص � ّ�ور جنيب املانع م�صادر
قراءات ��ه وعالقته باملو�س ��يقى ت�ص ��وير ًا واقعي� � ًا ،ومن
خالله ��ا نتع ��رف عل ��ى م�ص ��ادر املعرفة للأدي ��ب الراحل
 ،الت ��ي تنوع ��ت ب�ي�ن احلدي ��ث ع ��ن م ��وزارت وبتهوفن
واالهتمام ب�أدب مار�سيل برو�ست و�شك�سبري .

ح

ول العا

لم

"عناوين" املعر�ض ال�شخ�صي الأول للت�شكيلي حيدر املحرابي يف برج بابل
�أق ��ام الفنان الت�شيكيلي حيدر
امل �ح��راب��ي م�ع��ر��ض��ه ال�شخ�صي
االول يحمل عنوان "عنوانني"
على قاعة م�ؤ�س�سة  ،بح�ضور
جمع من الأكادمييني والفنانني
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي�ي�ن و�إع �ل�ام � �ي �ي�ن
و�شخ�صيات اجتماعية و�سيا�سية،
انطلق املعر�ض م�ساء يوم ال�سبت
الفائت وي�ستمر على مدى ثالثة
�أيام متوا�صلة .
وق��دم الفنان الت�شكيلي ح�سني
م�ط���ش��ر ك �ل �م��ة اف �ت �ت��اح م�ع��ر���ض
"عناوين"  ،ذاكر ًا خاللها �أن "
الإع�ل�ام ��ي وال �ف �ن��ان الت�شكيلي
حيدر امل ِْحرابي يعر�ض لوحات
ف �ن �ي��ة ذه� �ب ��ت ع �م �ي �ق��ا لأج� � ��واء
�أح � � ��داث ال � �ع� ��راق ال���س�ي��ا��س�ي��ة
والفنية والثقافية وتطرق لر�سم
�شخ�صيات معا�صرة بالتاريخ
احل��دي��ث للبالد  ،و�أث�ن��ى مرحّ ب ًا
بقدوم جمهور متنوع غفري حتت
�أجواء املطر وطق�س ال�شتاء" .

ك �م��ا حت���دث ال �ن��اق��د الت�شكيلي
ال ��دك� �ت ��ور ب�ل�ا���س��م حم� �م ��د ع��ن
اجل ��ان ��ب ال �ن �ق��دي يف االع��م��ال
املعرو�ضة قائ ًال " �إن املحرابي
يتمتع باملوهبة وهو ذو ب�صرية
فنية وا�ضحة كما نرى من خالل
االعمال املعرو�ضة .وا�شار حممد
قائ ًال " �إن للت�شكيلي ب�صرية فنية
وه ��ذا جن��ده وا��ض�ح� ًا م��ن خالل
وق� ��وع ع�ي�ن�ي��ه ع �ل��ى ت�شخي�ص
غ�ي�ر م � ��ؤل� ��وف ب��ال �ف��ن

ال�ع��راق��ي ور��س��م �شخ�صيات لها
�أثرها امل�شوق  ،وبالرغم من �أن
التخ�ص�ص الأك��ادمي��ي ل��ه لي�س
الفنون الت�شكيلية  ،لكن املوهبة
والإب � � � ��داع واالن� �ت� �ق ��اء ح��ا��ض��ر
باجلمالية واالنفراد بنوع خا�ص
بالر�سم وااللوان وحجم اللوحات
" .كما ّ
�شخ�ص الفنان الت�شكيلي
ور�سام الكاريكاتري د .عبد الرحيم
يا�سر  ،لوحات وري�شة االل��وان
للفنان وو�صفها ب�ـ " ال��رائ��دة "

ذاك ��ر ًا انها "�أعمال متقدمة عن
�أبناء جيله من الفنانني وباتت
ن��وادر للفن الت�شكيلي املعا�صر
عاملي ًا وعربي ًا  ،ونرى يف املعر�ض
الأول الإع� �ج ��اب والت�شخي�ص
واحل�ضور جلمهور متنوع من
امل�ج�ت�م��ع ال �ع��راق��ي  ،وه ��ذا �أم��ر
مهم ان يكون اجلمهور بفئاته
وم�ستوياته متوا� ً
صال مع الفنان".
ب ��دوره ب�ّي�نّ الإع�ل�ام��ي والفنان
الت�شكيلي حيدر املحرابي �أن :
ال�ق��دوم اىل ب�غ��داد م��ن وا�شنطن
وال �ت �خ �ط �ي��ط لإق���ام���ة امل �ع��ر���ض
ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي االول "عناوين"
واللوحات املتعددة ر�سالة تدل
على � ّأن العراق بخري  ،واختيار
امل �ك��ان لإق��ام��ة امل�ع��ر���ض اع �ت��زاز
ب��ال��وط�ن�ي��ة واالن��ت��م��اء و�إب � ��داع
ال��وط��ن ال ��ذي �أجن ��ب ك �ف��اءات ال
ح ��دود لإم�ك��ان��ات�ه��ا  ،وا�ستمتاع
اجلمهور احلا�ضر بعبق وعمق
�أفكار و�أل��وان الر�سم الت�شكيلي ،
ي�شجعنا على اال�ستمرار ور�سم
الأف �� �ض��ل  ".م� ��ؤك ��د ًا �أن " ه��ذا
املعر�ض يع ّد خطوة مهمة ت�ضيف
له الكثري ومل�سريته كذلك.

براد بيت يحتفل بعيد
ميالد جنيفر �أني�ستون..

 معر�ض على هام�ش
(عراقيون(
على هام�ش ن�شاط (عراقيون )
الذي �أقامته م�ؤ�س�سة املدى يف
الذكرى الـ  56النقالب �شباط
الأ� �س��ود ع��ام  1963و�إع ��دام
ال��زع �ي��م ع �ب��د ال� �ك ��رمي ق��ا��س��م
ليدخل العراق وقتها �سنوات
م��ن ال �ق �م��ع والإره � � ��اب بحق
ابناء �شعبنا ،نظم امل�ؤرخ (عبد
النبي جعفر الطائي) معر�ضا
م �ب �ت �ك��را يف ه� ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة
ت�ضمن عدد ًا من املجالت التي
ك��ان��ت ت���ص��در يف ت�ل��ك ال�ف�ترة

وال�صحف اليومية �إ�ضافة اىل
�صور ال�ضباط الذين �أعدموا
مع الزعيم عبد الكرمي قا�سم..
وح� �ظ ��ي امل��ع��ر���ض مب�ت��اب�ع��ة
اجلمهور ال��ذي ح�ضر لإحياء
هذه املنا�سبة .
 حممد جميل �أحمد
الدكتور  ،ت�ضيفه دار الن�شر
والثقافة الكردية خالل ندوة
بعنوان " باحلوار البناء تقوى
�أوا�صر املحبة وال�سالم" وذلك
�صباح ي��وم غ��د ال�ث�لاث��اء على
قاعة �شريكو بيكه �س.

تقف هذه الزاوية مع �شخ�صية
مبدع���ة يف جماله���ا يف �أ�س���ئلة
�س���ريعة حول م���ا ت�ش���غله الآن
وجديد �إنتاجها وبع�ض ما تو ّد
�أن تقول���ه ملتابعيه���ا م���ن خالل
�ص���حيفة امل���دى ،يف وقف���ة مع
االكادمي���ي املو�س���يقي د .وليد
ح�سن اجلابري.
• مب���اذا �أن���ت من�ش���غل ه���ذه
االيام ؟
من�ش���غل بتق���دمي ع���دد م���نالبح���وث الدرا�س���ية للجامع���ة
والإ�ش���راف عل���ى طلب���ة
املاج�ستري والدكتوراه� ،إ�ضافة
اىل ت�أليف ع���دد من املقطوعات
املو�سيقية.

ك�ش ��فت ال�ص ��حافيتان الفرن�س ��يتان �إيف ��ا جام�ش ��يدي ونات ��ايل �ش ��وك يف
كتابهما اجلديد ال�صادر عن من�شورات بلون حتت عنوان «رئي�سة فرن�سا»
�أن بع� ��ض مع ��اوين الرئي� ��س ماك ��رون يتم َّنون م ��وت زوجت ��ه بريجيت.
وتر�ص ��د ال�صحافيتان يف الكتاب تفا�ص ��يل العالقة املتوترة بني بريجيت
ماكرون وبع�ض املقربني من زوجها .ونقلتا على ما ن�ش ��رته لوباريزيان
ع ��ن �ص ��ديق مقرب من ماك ��رون قوله «�إنه يدين لها بكل �ش ��يء وبف�ض ��لها
�أ�صبح رئي�س ًا» ،لكنهما �أكدتا �أي�ض ًا نق ًال عن م�صدر �آخر �أن «بع�ض املقربني
من الرئي�س يتم َّنون موتها و�أن الرئي�س الأرمل �سيكون عظيم ًا» .و�ش ّككت
بع� ��ض و�س ��ائل الإعالم الفرن�س ��ية يف ما ورد يف الكتاب ب�س ��بب عدم ذكر
ا�سم امل�صدر ،رغم �أنها لي�ست املرة الأوىل التي تتحدث فيها ت�سريبات عن
توتر العالقة بني ال�سيدة الأوىل واملقربني من زوجها .ويف ت�شرين االول
 2017ك�شفت جملة ماريان عن م�شاحنات بني �إ�سماعيل �إمييليان (31عام ًا)
الذي ي�ش ��غل من�صب امل�ست�شار اخلا�ص للرئي�س وال�سيدة الأوىل .وذكرت
ال�صحيفة �أن بريجيت ماكرون �سعت منذ  2016ال�ستبداله.

كيف يتحدى الأب ال�صعاب يف "عامل بال ن�ساء"؟

فجرها م�صورو " البابارتزي"
مفاج�أة من العيار الثقيل ّ
�أم�س وذل��ك بعد التقاط عدة �صور لنجم هوليوود براد
بيت خالل توجهه حل�ضور االحتفال بعيد ميالد زوجته
ال�سابقة النجمة جنيفر �أني�ستون ال��ذي �أقيم يف فندق
 Sunset Towerيف لو�س �أجنلو�س بالواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،وذل ��ك بح�سب م��وق��ع "جا�ست
جريد".
وظهر النجم البالغ من العمر  55عاما خالل و�صوله
ملكان احلفل ب�سيارة دفع رباعي ذات اللون الأ�سود،
وكانت ال�سيارة تنزله مبا�شرة �أمام باب الفندق ،وبهذا
الظهور تزيد التكهنات ح��ول ع��ودة ق�صة ح��ب ب��راد
و�أني�ستون من جديد .وح�ضر �أم�س عيد ميالد جنيفر
�أني�ستون عدد كبري من النجوم العامليني من �أبرزهم
جوينيث بالرتو و �ساندرا بولوك و�ألني دي جنريي�س
وكاتي بريي واورالندو بلوم  ،وغريهم.
يذكر �أن الزوجني بد�أ تعارفهما عام  1998وتزوجا يف
يوليو عام  2000ثم �أعلنا انف�صالهما يف يناير  2005ومت
االنتهاء من طالقهما يف �أكتوبر .2005

وقفة مع

معاونو ماكرون يتم َّنون
موت زوجته!

قال املمثل الأمريكي
كي�سي �أفليك ،احلائز على الأو�سكار عام ،2017
�إن فيلمه اجلديد "نور حياتي" (اليت �أوف ماي
اليف) الذي يدور حول عالقة �أب بابنته يف عامل
بال ن�ساء يعك�س ال�صعوبات التي واجهها يف
حياته ك�أب وحيد بعد انف�صاله عن زوجته.
ويُعر�ض الفيلم يف مهرجان برلني ال�سينمائي
ال ��دويل خ�لال دورت ��ه احل��ال�ي��ة ال�ت��ي ب ��د�أت يف
ال�سابع من فرباير ،وتختتم يف  17من ال�شهر

ذاته.
ويج�سد �أفليك ،ال��ذي �أخ��رج الفيلم �أي�ضا،
دور �أب يعزل ابنته عن املجتمع ،يف حماولة
يائ�سة حلمايتها من وب��اء ق�ضى على معظم
الن�ساء.
وخ�ل�ال ف���ص��ول ت�ل��ك امل �ع��ان��اة ي �ح��اول الأب
واب�ن�ت��ه ،املتخفية على هيئة �صبي ،جتنب
ك�شف �أمرهما ،ويخططان مع ًا لطرق هروب
�أي �ن �م��ا ح�ل�ا ،وي �� �س�يران ع�ب�ر ط�ق����س متقلب
وغابات ،ويحتميان يف منزل مهجور وكني�سة،
مع  3من رجال الدين.
وقال �أفليك ،الفائز بجائزة �أو�سكار �أف�ضل ممثل
عام  2017عن فيلم الدراما العائلية "مان�ش�سرت
على البحر" (مان�ش�سرت باي ذا �سي)� ،إن بع�ض
�أفكار فيلمه اجلديد قد تعد منا�صرة للن�ساء ،لكن
هدفه مل يكن �صنع فيلم يحمل ر�سالة �سيا�سية.
و�أ� �ض��اف يف م��ؤمت��ر �صحفي" :بالطبع ي��دور
(الفيلم) حول �شابة حتاول �إثبات نف�سها ب�شكل
ما ،ب�صفتها من تروي الق�صة ،وحتدد �شخ�صيتها
من خالل الطريقة التي تختار �أن حتكيها بها".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

بغداد بني ال�سيطرات
و الأحزاب
من امل�ؤكد � ّأن قادتنا امليامني
ميتلك الواحد منهم �أكرث من
جهاز تلفزيون .ومن امل�ؤكد �أنهم
ي�شاهدون كل يوم كيف تتعامل
احلكومات مع �شعوبها  .و�أكيد
�أنهم تفرجوا مثلي على زوج ملكة
بريطانيا الأمري فيليب وهو يحال
اىل املدعي العام ب�سبب حادث
ت�صادم تورط فيه خالل قيادته
ل�سيارته بالقرب من منزله  ،وهو
االمر الذي �أثار موجة من الغ�ضب
�ضد االمري الذي قرر التخلي عن
رخ�صة القيادة  ،وقدم اعتذار ًا
مكتوب ًا قال فيه � " :أريد �أن تعرفوا
كم �أنا �آ�سف جدا لت�سببي يف
احلادث "
ماذا �ستقول �أيها القارئ العزيز
و�أنت تقر�أ مثل هذه الأخبار ،
بالتاكيد البع�ض �سيتهمني بالبطر
 ،بل وبخيانه املبادئ و�سيكتب
هل من املعقول �أن ت�ست�شهد بنظام
ملكي ا�ستعماري  ،يارجل �أين
�أفكار الي�سار والتغني باملارك�سية
و�سارتر واملرحوم جيفارا  ،ماذا
نفعل يا�سادة ونحن جند �أنف�سنا
بعد �سنوات من اخلراب �أ�سرى بيد
جمموعة من املغامرين والفا�شلني؟
 .ت�سعى احلكومات " الكافرة "
ب�أن ت�ضع مواطنيها يف مكان الئق
 ،فيما ت�صر �أحزابنا " امل�ؤمنة "
يف بالدنا على ال�سري فينا �إىل
جمتمع الغابة وثقافة القطيع .
والآن هل تريد �أن ت�س�أل :هل كثري
علينا �أن يخرج �أحد امل�س�ؤولني،
ليقول �إننا ف�شلنا يف تر�سيخ
ثقافة املواطنة وحماربة الف�ساد
واالنتهازية والل�صو�صية ؟ وهل
من حقنا �أن نعرف هل نحن رهينة
�أمزجة بع�ض الذين يتخذون من
ال�سيا�سة مهنة للرتبّح والتجارة..
هل ن�ستطيع ان ن�س�أل ما هي
امل�سافة التي قطعتها �أحزابنا "
امل�ؤمنة "؟
حادث �سيارة وقفت العائلة املالكة
الربيطانية تعتذر المر�أتني
�أ�صيبتا بجروح  ،فيما رف�ض قادتنا
الأمنيون الأ�شاو�س عبور عتبة
الربملان ليجيبوا عن �س�ؤال :ملاذا
حتولت العديد من مدن العراق
خالل ال�سنوات املا�ضية �إىل مقابر
جماعية؟
يا�سادة نحن ال�شعب الوحيد
الذي ال يعرف �أي �أخبار يرد و�أي
ت�صريحات يتقي ،مل نعد �أكرث من
متفرجني على نوع جديد من املهازل
 ،كان �آخرها ان احلكومة ب�شرتنا
ب�أن بغداد �ستكون بال �سيطرات
،وقبل ان ي�ضاف هذا اخلرب اىل
االجنازات العمالقة التي يتنعّم بها
ال�شعب العراقي خرج علينا الناطق
با�سم عمليات بغداد ليقول القرار
جمرد مزحة � " :إجراءات رفع
ال�سيطرات قد يكون من �أجل تغيري
مكانها فقط " .
بغداد بال �سيطرات و�أي�ضا بال
مقرات لبع�ض الف�صائل امل�سلحة
،هذا اق�صى ما ُنفرح به هذا ال�شعب
 ،ان�سوا ان االحزاب التي جتاوز
عددها الع�شرات ت�ستويل على كل
�شيء يف بغداد .
عندما قرر الرئي�س االمريكي
جيفر�سون �أن يقدّم هدية �إىل
بلده قدّم مكتبته ،يف الوقت
الذي نتح�سر فيه هذه االيام على
ابراهيم اجلعفري وهو يرطن داخل
مكتبته .

وليد ح�سن اجلابري� :أميل للمو�سيقى الرتكية
• م���ا ه���و �آخر �أعمال���ك وماذا
ته ّيئ للم�ستقبل ؟
 قدم���ت ع���دد ًا م���ن املقطوعاتقب���ل ع���ام م���ن �ألبوم���ي االخري
لغر�ض عمله فديو كليب �صوري
مع املو�س���يقى ،منه���ا مقطوعة
عت���اب ،ومقطوع���ة الع�ص���فور
الطائ���ر ،و�س���والف ،و�ش���روق
جلميل ب�ش�ي�ر ،م�س���تقب ًال �أعمل
على ت�أليف مقطوعات �أخرى.
• لو ع���اد بكَ الزمن من جديد
� ،أي م�سار تختار؟
 �أمي���ل للمج���ال الت�ش���كيلي،وقدم���ت معر�ض�ي�ن يف عام���ي
 2006و.2008
• ما هو التغيري الذي ت�أمل �أو

الطقس

واع ،تدي���ر
ذات �ض���مري فن���ي ٍ
امل�شهد الثقايف العراقي وتكون
محُ ّبة للتطور.
• �شخ�صية من املا�ضي تتمنى
اللقاء بها  ،وملاذا ؟
 �شخ�ص���يات كث�ي�رة ولك���ن�أمتن���ى اللق���اء بال�شخ�ص���ية
املثالي���ة �ش���ريف حمي���ي الدين
حيدر.
• كت���اب تع���ود الي���ه دوما ،او
�ص���ديق تتذك���ره دائم���ا ،او
�أغنية ترددها؟
 كت���اب الآالت واملقام���اتاملو�سيقية� ،أ�صدقائي كرث� ،أميل
أثرت
تريده �أن يح�صل يف العراق؟ للمو�سيقى الرتكية وقد ت� ْ
-العراق بحاجة اىل �شخ�ص���ية مقطوعاتي بالفن الرتكي.

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة ،حالة الطق�س ودرج ��ات احلرارة يف عموم
مناطق العراق لليوم الإثنني .وقالت الهيئة يف تقريرها اليومي ّ � ،إن الأجواء �س ��تكون غائمة
جزئي� � ًا مع ت�س ��اقط �أمطار خفيف ��ة يف �أماكن متع� �دّدة ،و� ّإن درجات احلرارة �س ��تحافظ على
م�ستوياتها.

• م���اذا ت�ش���اهد الآن  ..وه���ل
تقرتح على الق���راء برناجم ًا �أو
م�سل�س ًال ميكن م�شاهدته ؟
 بع�ض الفديوات التي تنقل لنااجلان���ب املتطور واحل�ض���اري
من العامل .
• م���اذا تق���ر�أ الآن ،ول���و تريد
اق�ت�راح كت���اب عل���ى الق���راء ..
�أي كتاب تختار وملاذا؟
�آخ���ر م���ا قر�أته كت���اب القيادةاملو�سيقية .
• ه���ل هن���اك �أمنية يف حياتك
مل حتققها  ،وملاذا ؟
 لقد حققت كل امنياتي وهناكتفا�ص���يل �ص���غرية ال �إ�شكال �إن
مل تحُ قق.

بورتريه
الأكادميي ودكت ��ور العلوم املو�سيقية يف
�أكادميي ��ة الفنون اجلميل ��ة د .وليد ح�سن
اجلاب ��ري م ��ن موالي ��د  1969يع� � ّد �أول
مو�سيقي حا�ص ��ل على �شهادة الدكتوراه
وه ��و اول خمت�ص على �آلة الناي التي بد�أ
الع ��زف عليه ��ا منذ ع ��ام  1989وق ��د �ألف
العدي ��د م ��ن املقطوع ��ات كم ��ا ق ��دم العديد
م ��ن البح ��وث املو�سيقية وكتب ع ��دد ًا من
املقاالت املو�سيقية التي ن�شرها يف بع�ض
ال�صحف العراقية .
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