ملحــق اليـوم

http://www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

العدد ( )4377ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -اخلمي�س (� )21شباط 2019
رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

to follow us on internet or view us on App store

w w w . a l m a d a p a p e r . n e t

جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

القوات الأمن ّية تبحث عن م�صري ع�شرات املدنيني اختفوا يف رحالت جمع الكم�أ
ّ

دواع�ش عراقيون حما�صرون يف �سوريا
يحاولون التفاو�ض لإرجاعهم �إىل العراق
 بغداد /وائل نعمة
تت�شابك الأحداث يف غرب العراق
م ��ع معرك ��ة الأمت ��ار الأخرية يف
�ش ��رق �سوري ��ا �ض ��د تنظي ��م داع� ��ش ،حيث
ترغ ��ب مئ ��ات العوائ ��ل املحا�ص ��رة ب�ي�ن
الباغ ��وز ال�سوري ومدين ��ة القائم بالدخول
اىل العراق.
وت�أتي تل ��ك الأحداث يف وق ��ت تت�سرب فيه
معلوم ��ات عن نية بغداد ا�سرتجاع عراقيني
حما�صري ��ن يف تلك املناط ��ق ،ال ي�ستبعد �أن
يك ��ون بينهم "دواع� ��ش" ترغ ��ب ال�سلطات
العراقية مبحا�سبتهم �أي�ضا.
كذل ��ك م ��ازال الغمو� ��ض يلف �إع�ل�ان بغداد
مطل ��ع الأ�سبوع احلايل ع ��ن نيتها ا�ستقبال
� 50ألف الج ��ئ �سوري بالتع ��اون مع الأمم

املتح ��دة ،قد يك ��ون بينه ��م عوائ ��ل مقاتلي
"داع� ��ش" العراقي�ي�ن ال ��ذي هرب ��وا �إىل
�سوريا.
ويك�شف م�صدر �أمني مطلع لـ(املدى) عن �أن
قوات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة )ق�سد( جتري
عملي ��ات "تفاو� ��ض م ��ع ع ��دد م ��ن العوائل
املحا�ص ��رة يف الباغ ��وز ال�س ��وري ،طلب ��وا
العودة اىل العراق".
يف املقاب ��ل ت�ش�ي�ر بع� ��ض الت�سريب ��ات اىل
�أن املحا�صري ��ن يف "الباغ ��وز" بينهم 300
م�سلح يدفعون الأهايل لذلك الطلب من �أجل
الت�سرب معهم اىل داخل احلدود العراقية.
ويق ��ول امل�ص ��در املطل ��ع �إنّ "احلكوم ��ة
العراقي ��ة بدوره ��ا ترغ ��ب يف ا�ستع ��ادة
املدني�ي�ن يف الباغ ��وز ك ��ون البع� ��ض منهم
عراقي�ي�ن و�آخري ��ن من تنظي ��م داع�ش تريد

بغداد حماكمتهم".
وم�ؤخر ًا قال م�صطفى بايل ،املتحدث با�سم
ق ��وات ق�س ��د� ،إنّ "ع ��دد املعتقل�ي�ن الأجانب
لديه ��م عدا العراقيني يبل ��غ  1300معتقل"،
مبين� � ًا "�أنه ��م طالب ��وا دوله ��م بت�سلمه ��م
ملحاكمته ��م لديه ��ا ( )..مب ��ا �أنن ��ا يف �شم ��ال
�سوريا ال منلك �أر�ضية قانونية معرتف بها،
لك ��ن مل يت ��م التج ��اوب معنا" ،داعي� � ًا الأمم
املتح ��دة �إىل �إن�ش ��اء حمكمة دولي ��ة خا�صة
بهم.
ع ��ادل عبد امله ��دي رئي�س ال ��وزراء ،بدوره
�أك ��د �أن ب�ل�اده معني ��ة بتطه�ي�ر �آخ ��ر جيب
لتنظيم "داع�ش" يف �سوريا.
وق ��ال عب ��د امله ��دي يف ت�صري ��ح مقت�ض ��ب
خالل م�ؤمتره ال�صحفي الأ�سبوعي الثالثاء
املا�ض ��ي� ،إن "العامل اليوم �أك�ث�ر �أمن ًا و�سلم ًا

قال � َّإن بالده لي�ست مع العقوبات الأمريكية ّ
�ضد دول اجلوار

ِّ
ً
منتدى رو�سي :ال توجد
ممثل بغداد يف
قواعد �أمريك ّية يف العراق

 مو�سكو  /عبداهلل ح ّبه

ب�سبب الت�ضحيات التي بذلها العراقيون يف
الق�ضاء على داع�ش".
وبح ��ث عبد امله ��دي ،قب ��ل يومني ،م ��ع قائد
القيادة املركزية الأمريكية اجلرنال جوزيف
فوتي ��ل ،اجلهود املبذولة للق�ض ��اء على بقايا
تنظيم "داع�ش" يف �سوريا.
وللأ�سبوع الث ��اين ي�ستمر ا�ستنفار نحو 20
�ألف مقات ��ل عراقي على احل ��دود مع �سوريا
ملنع ت�سلل م�سلحي "داع�ش" اىل الداخل� ،أو
انتقال املعارك بني قوات �سوريا الدميقراطية
املدعومة من وا�شنطن اىل العراق.
وبح�س ��ب م�س�ؤولني ،ف� ��إنّ القوات املرابطة
على احلدود منعت خالل االيام املا�ضية �أي
تقرب ملدنيني او م�سلحني للحدود.
 التفا�صيل �ص3

عق ��د يف العا�صم ��ة الرو�سي ��ة يف يوم ��ي
19و� 20شب ��اط  2019منت ��دى احل ��وار
ال ��دويل "فال ��داي" بدورت ��ه التا�سع ��ة مب�شارك ��ة
�شخ�صي ��ات بارزة من عدد من بل ��دان ال�شرق الأو�سط
والعامل.
وت�أ�س� ��س املنت ��دى يف ع ��ام  2004يف دورت ��ه الأوىل
مبدين ��ة فيليك ��ي نوفج ��ورود عل ��ى �ضف ��اف بح�ي�رة
فالداي يف رو�سيا .ويه ��دف لدعم احلوار بني النخب
املثقف ��ة يف رو�سي ��ا والع ��امل وتقدمي حتلي ��ل م�ستقل
ومو�ضوع ��ي للأح ��داث ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية يف
رو�سي ��ا والعامل .وم ّثل العراق في ��ه عبدالكرمي ها�شم
م�صطف ��ى م�ست�ش ��ار رئي�س ال ��وزراء ورئي� ��س مكتب
�إدارته.
و�أ�ش ��ار في ��ودور لوكيان ��وف ،امل�شرف عل ��ى الن�شاط
العلم ��ي للمنت ��دى يف اجلل�س ��ة االفتتاحي ��ة اىل �أن
"الو�ضع يف منطقة ال�شرق الأو�سط قد تغري كثري ًا منذ
�أوا�س ��ط العقد املا�ضي  ،وكان �أحد العوامل الهامة يف

ح ��دوث هذه التغريات هو تفعي ��ل ال�سيا�سة الرو�سية
يف املنطق ��ة حلد امل�شارك ��ة ع�سكري ًا يف ت�سوية الأزمة
ال�سورية ،ونتيجة ذلك مت الق�ضاء على ما ي�سمى دولة
اخلالف ��ة ككيان عل ��ى الأر�ض .لك ��نّ م�شكل ��ة التطرف
باقي ��ة وتتخ ��ذ �أ�ش ��كا ًال جدي ��دة وتنت�ش ��ر يف خمتلف
املناطق يف ال�شرق الأو�سط ويف العامل".
و�أ�ض ��اف" :ال�س�ؤال املط ��روح يف اللقاء ه ��و :ما هي
�سرتاتيجي ��ة مواجه ��ة التطرف يف املرحل ��ة الراهنة،
وم ��ا ه ��ي مه ��ام رو�سي ��ا وقدراته ��ا عل ��ى الت�أث�ي�ر يف
الأحداث باملنطقة؟".
ب ��دوره ،ت�ل�ا ميخائي ��ل بوجدان ��وف ،نائ ��ب وزي ��ر
اخلارجي ��ة الرو�سي كلم ��ة الوزير �سريج ��ي الفروف
قائال �إن "ال�شرق الأو�سط ما زال يحتل مكانة ال�صدارة
من االهتمام على ال�صعيد الدويل ،وت�صبو رو�سيا اىل
ت�سوي ��ة م�شاكل املنطقة على �أ�سا�س االلتزام بالقانون
الدويل وبدء العملية ال�سيا�سية حلل امل�شاكل وت�سهيل
عودة النازحني اىل مواطنهم".

العلوان� :إلغاء
معظم �أُجور
اخلدمات ال�صح ّية

 التفا�صيل �ص2

ر�شيد اخليون
القمة
يكتبّ :
العامل ّية للحكومات..
امل�ستقبل �أو ً
ال
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 بغداد /املدى
�أعل ��ن وزير ال�صحة ع�ل�اء الدين العلوان،
�أم�س االربعاء� ،إلغاء معظم �أجور خدمات
الرعاية ال�صحية املقدمة للمواطنني.
وق ��ال العلوان خ�ل�ال م�ؤمتر �صحفي �إن ��ه "مت �إلغاء
معظ ��م �أج ��ور خدم ��ات الرعاي ��ة ال�صحي ��ة املقدم ��ة
للمواطن�ي�ن يف امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة احلكومي ��ة
م ��ن م�ست�شفي ��ات ومراك ��ز �صحي ��ة يف بغ ��داد
واملحافظات".
و�أ�ضاف �إن "�إلغاء معظم االجور للخدمات ال�صحية
�سيت�ضم ��ن تذك ��رة مل ��رة واح ��دة جلمي ��ع اخلدم ��ات
� 1000أل ��ف دين ��ار فق ��ط خ�ل�ال مراجع ��ة �أي م ��ن
املراك ��ز ال�صحية و� ٣آالف دينار فقط خالل مراجعة
امل�ست�شفيات الثانوية والثالثية وخم�سة �آالف دينار
فقط للرق ��ود يف امل�ست�شفيات وجميع اخلدمات بعد
�أن كانت � ٥آالف لليوم الواحد".
وب�ّي�نّ �أن "رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي دعا اىل
ت�شكي ��ل جلن ��ة وزارية م ��ن ال ��وزارات املعنية لرفع
الت�سك�ي�ن الوظيف ��ي لذوي امله ��ن ال�صحي ��ة وزيادة
خم�ص�صات اخلطورة لهم وتقدمي تو�صيات اللجنة
ملجل�س الوزراء ب�أ�سرع وقت ممكن".
و�أ�ش ��ار اىل "حر�ص الوزارة على توفري االدوية يف
عموم امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف بغداد واملحافظات"،
م�ؤك ��د ًا "احلر� ��ص عل ��ى مكافحة الف�س ��اد وا�ستعداد
الوزارة لتلقي جميع امللفات �أو �أي مو�ضوع بالطرق
ال�صحيحة".

جناح هادي كبة
يكتب :يف العقل ّية
اخلراف ّية للفرد
واملجتمع
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ور�شة لت�صليح الأنتيكات  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

اللجنة ال�سدا�سية تختار مر�شحني لـ 4وزارات �شاغرة
مبوافقة �سائرون والفتح
 بغداد  /حممد �صباح
ح�سم ��ت اللجن ��ة ال�سدا�سي ��ة
امل�ش ّكلة من حتالفي �سائرون
والفت ��ح �أ�سماء ما تبقى م ��ن الوزارات
ال�شاغ ��رة و�سلمته ��ا �إىل رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي ال ��ذي
�سيقدمه ��ا بدوره �إىل الربملان يف بداية
الف�ص ��ل الت�شريع ��ي الث ��اين للت�صويت

عليها.
كم ��ا عر�ضت اللجنة امل�شرتكة مقرراتها
على حتالفي الإ�صالح والبناء املت�ضمنة
ملف ��ات ،منه ��ا مل ��ف توزي ��ع الدرجات
اخلا�صة والهيئات امل�ستقلة.
ويك�ش ��ف النائب عن حتال ��ف �سائرون
حمم ��د الغ ��زي يف حدي ��ث م ��ع (املدى)
�أن "اللجن ��ة ال�سدا�سي ��ة امل�ش ّكل ��ة ب�ي�ن
حتالف ��ي الفت ��ح و�سائ ��رون منا�صف ��ة

عقدت اجتماعها الثال ��ث م�ساء �أول من
�أم� ��س الثالثاء ،وناق�ش ��ت �أربعة ملفات
منه ��ا انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات،
وا�ستكمال الكابينة احلكومية ،وح�سم
رئا�س ��ات اللج ��ان الربملاني ��ة ،و�إنه ��اء
�إدارة املنا�صب بالوكالة".
ويف الراب ��ع م ��ن �شهر �شب ��اط اجلاري
اتف ��ق حتالف ��ا �سائ ��رون والفت ��ح عل ��ى
ت�شكي ��ل جلنة م�شرتك ��ة بدورها ت�شكل

جلان� � ًا لتق ��ومي وم�سان ��دة احلكوم ��ة
ومعاجلة توزي ��ع الدرج ��ات اخلا�صة،
وا�ستكمال امللف الوزاري ،و�إنهاء ملف
الوكاالت للمواقع التنفيذية.
وي�ضي ��ف الغ ��زي قائ�ل�ا" :متخ� ��ض
ع ��ن االجتماعات الت ��ي نفذته ��ا اللجنة
ال�سدا�سي ��ة ت�شكيل جلان فرعية مهمتها
ح�سم امللفات الأربعة".
 التفا�صيل �ص2

وفد املوارد املائية من هولندا :العراقيون يعتمدون على مياه
القناين البال�ستيكية
 هولندا  /زينب امل�شاط
�شهد م�ؤمت ��ر االمن الكوكب ��ي واملناخي يف
هولندا ال ��ذي ا�ستمر على م ��دى يومني 19
– � 20شب ��اط  2019العديد من الور�ش والفعاليات
اخلا�صة بالتغري املناخي وم�شاكل املياه يف العراق.
و�ش ��ارك الوف ��د العراق ��ي ال ��ذي ميث ��ل وزارة املوارد

املائي ��ة بور�شة تتحدث عن م�شكل ��ة املياه التي تواجه
الب�ل�اد ،والتي ق ��د تت�سبب م�ستقب ًال بك ��وارث عديدة.
و�أدار حواري ��ة اجلل�س ��ة الباحث عن معه ��د كالنجدل
الهولن ��دي توبيا� ��س فون لو� ��س .وق ��ال �إن "امل�شاكل
الت ��ي تواج ��ه املي ��اه يف الع ��راق كبرية للغاي ��ة ،وهي
تف ��وق ا�ستع ��دادات احلكوم ��ة العراقية حلله ��ا ،لكننا
ن�أمل خري ًا ب� ��أن احلكومة العراقية تعمل على مناق�شة

االزم ��ة من �أج ��ل و�ض ��ع احلل ��ول املنا�سب ��ة" ،مُ�شري ًا
�إىل �أن "وزي ��ر املوارد املائية العراق ��ي جمال العاديل
مل يتمك ��ن من املج ��يء ب�سبب االزم ��ات التي يواجهها
الع ��راق ،لكن ��ه �أر�س ��ل وفد ًا ميثل ��ه برئا�س ��ة مدير عام
دائرة التخطيط واملتابعة يف وزارة املوارد املائية".
 التفا�صيل �ص3

نا�صر احلجاج
يكتب :ما الفرق بني
دولة �صدام ودولة
الإ�سالم ال�سيا�سي؟

جرنال كندي� :إهمال �أ�سباب ظهور
داع�ش ِّ
يهدد بعودة التنظيم ّ
جمدد ًا
 ترجمة /حامد احمد
حذر جرنال كندي �ضمن قيادة
ق ��وات التحال ��ف ال ��دويل م ��ن
احتمالي ��ة عودة ظهور داع�ش يف العراق
م ��ا مل تق ��م احلكوم ��ة اجلدي ��دة مبعاجلة
امل�ش ��اكل الت ��ي �أدت اىل ظه ��ور التنظي ��م
باال�سا� ��س الناجمة عن جتاه ��ل و�إخفاق
يف توف�ي�ر عم ��ل وخدم ��ات �أ�سا�سية مثل
امل ��اء والكهرب ��اء ل�شريح ��ة كب�ي�رة م ��ن
النا�س .
وق ��ال اجل�ن�رال الكندي كول ��ن كيفر ،يف
لق ��اء م ��ع موق ��ع ذي نا�شن ��ال الإخب ��اري
ان �إحل ��اق الهزمي ��ة الدائمي ��ة بداع� ��ش
متوق ��ف عل ��ى توف�ي�ر فر�ص عم ��ل وبنى
حتتية وتوفري خدمات �أ�سا�سية مثل املاء
والكهرب ��اء ل�شع ��ب العراق ال ��ذي �أنهكته
احلرب .
و�أ�ضاف اجل�ن�رال كيفر قائ�ل�ا "من �أجل
تعزيز الن�ص ��ر الع�سكري على داع�ش يف
العراق يج ��ب ان تعقب ��ه معاجلة لالمور
الت ��ي ت�سبب ��ت يف ظه ��وره ،واىل �أن يتم
حتقيق ذل ��ك فعندها �سيكون الن�صر عليه

دائمي ًا وم�ستمر ًا ".
ون�ش� ��أ داع� ��ش يف مناط ��ق عان ��ت م ��ن
تده ��ور اقت�ص ��ادي وبطال ��ة وتهمي� ��ش
و ّلدت ا�ستياءات وبيئة خ�صبة للتطرف.
وبحلول عام  2014اجتاح تنظيم داع�ش
م�ساح ��ات وا�سع ��ة من الع ��راق و�سوريا
معلن ًا خالفته املزعومة .
رغ ��م �أن الع ��راق �أعلن الن�ص ��ر الع�سكري
على داع�ش يف كان ��ون االول عام 2017
ف� ��إن م�سلحي التنظيم جل�أوا اىل التخفي
واالنت�ش ��ار يف مناط ��ق �صحراوية نائية
ومناط ��ق جبلي ��ة ب�ي�ن الع ��راق و�سوريا
�سعي ًا ملحاولة �إعادة ترتيب �صفوفهم يف
كل من �سوريا والعراق وليبيا .
وقال اجلرنال كيفر "�أعتقد �أنهم يعرفون
ب� ��أن حل ��م اخلالف ��ة ق ��د انته ��ى .ولكنه ��م
يحاولون يائ�سني �إعادة ترتيب �صفوفهم
كتنظيم م�سلح .
وم�ض ��ى بقول ��ه "عل ��ى ال�شع ��ب العراقي
وحكومت ��ه �أن يتقارب ��ا مع� � ًا عل ��ى غ ��رار
تقاربهم ��ا يف حملة الق�ض ��اء على داع�ش
عام ". 2014
 التفا�صيل �ص3
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حملة املخابرات ناق�صة..

و�أ�ش ��ار في ��ودور لوكيان ��وف ،امل�ش ��رف
عل ��ى الن�ش ��اط العلم ��ي للمنت ��دى يف
اجلل�س ��ة االفتتاحي ��ة اىل �أن "الو�ض ��ع يف
منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط ق ��د تغ�ي�ر كثري ًا
من ��ذ �أوا�س ��ط العق ��د املا�ض ��ي  ،وكان �أحد
العوامل الهامة يف ح ��دوث هذه التغريات
هو تفعيل ال�سيا�س ��ة الرو�س ��ية يف املنطقة
حلد امل�ش ��اركة ع�س ��كري ًا يف ت�سوية الأزمة
ال�س ��ورية ،ونتيجة ذلك مت الق�ضاء على ما
ي�س ��مى دولة اخلالفة ككي ��ان على الأر�ض.
ّ
لكن م�ش ��كلة التطرف باقية وتتخذ �أ�ش ��كا ًال

كم ��ا عر�ض ��ت اللجن ��ة امل�ش�ت�ركة
مقرراته ��ا عل ��ى حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح
والبناء املت�ض ��منة ملفات ،منها ملف
توزيع الدرجات اخلا�ص ��ة والهيئات
امل�ستقلة.
ويك�شف النائب عن حتالف �سائرون
حممد الغزي يف حدي ��ث مع (املدى)
�أن "اللجنة ال�سدا�س ��ية امل�ش� � ّكلة بني
حتالف ��ي الفتح و�س ��ائرون منا�ص ��فة
عقدت اجتماعها الثالث م�ساء �أول من
�أم�س الثالثاء ،وناق�شت �أربعة ملفات
منها انتخاب ��ات جمال�س املحافظات،
وا�س ��تكمال الكابين ��ة احلكومي ��ة،
وح�س ��م رئا�س ��ات اللجان الربملانية،
و�إنه ��اء �إدارة املنا�ص ��ب بالوكال ��ة".
ويف الرابع من �ش ��هر �شباط اجلاري
اتف ��ق حتالف ��ا �س ��ائرون والفتح على
ت�شكيل جلنة م�شرتكة بدورها ت�شكل
جلان� � ًا لتق ��ومي وم�س ��اندة احلكومة
ومعاجلة توزيع الدرجات اخلا�صة،
وا�س ��تكمال امللف ال ��وزاري ،و�إنهاء
ملف الوكاالت للمواقع التنفيذية.
وي�ض ��يف الغ ��زي قائ�ل�ا" :متخ� ��ض
عن االجتماعات الت ��ي نفذتها اللجنة
ال�سدا�س ��ية ت�ش ��كيل جل ��ان فرعي ��ة
مهمته ��ا ح�س ��م امللف ��ات الأربع ��ة"،
مو�ضح ًا �أن "اللجان الفرعية ت�ضم يف
ع�ضويتها نواب ًا من حتالفي �سائرون
والفت ��ح كل بح�س ��ب اخت�صا�ص ��ه".
ويك�ش ��ف ع�ض ��و حتال ��ف �س ��ائرون
�أن "اللجن ��ة ال�سدا�س ��ية واللجن ��ة
الفرعي ��ة املكلفة با�س ��تكمال الكابينة
احلكومية تو�صلتا �إىل اتفاق يق�ضي
بح�سم اجلدل على ملف الوزراء من
خ�ل�ال طرح �أ�س ��ماء جديدة مر�ش ��حة
�إىل ال ��وزارات ال�ش ��اغرة و�س ��لمت
�إىل رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل
عب ��د امله ��دي" .وي�ؤك ��د الغ ��زي �أن

جانب من
اجتماع �سابق
بني الفتح
و�سائرون
"الأ�س ��ماء الت ��ي كان ��ت يف وق ��ت
�س ��ابق حمل خ�ل�اف ب�ي�ن التحالفني
خرجت من دائرة املناف�س ��ة" ،م�ؤكد ًا
�حي الدف ��اع والداخلية مت
�أن "مر�ش � َ
تغيريهم ��ا مبر�ش ��حني جديدي ��ن"،
وهما كل م ��ن فالح الفيا� ��ض حلقيبة
الداخلي ��ة ،وفي�ص ��ل اجلرب ��ا حلقيبة
الدفاع .ويبني ع�ضو جمل�س النواب
�أن "الت�ص ��ويت على �أربعة مر�شحني
�س ��يكون يف جل�س ��ة واح ��دة حت ��دد
خالل الفرتة املقبلة".
ويف �س ��ياق �آخ ��ر� ،أ�ش ��ار الغ ��زي
�إىل �أن "املل ��ف الث ��اين الذي �أو�ش ��ك
عل ��ى االنته ��اء ه ��و رئا�س ��ات اللجان
الربملاني ��ة الدائمة و�س ��يكون جاهز ًا
قب ��ل بداي ��ة الف�ص ��ل الت�ش ��ريعي
اجلدي ��د" .وي�ض ��يف �إن "من �ض ��من
امللف ��ات الت ��ي ح�س ��مت ه ��ي ملف ��ات

الدرج ��ات اخلا�ص ��ة والهيئ ��ات
امل�س ��تقلة" ،م�ؤك ��د ًا "�س ��يتم عر� ��ض
هذه الأ�س ��ماء من قبل رئي�س جمل�س
ال ��وزراء عل ��ى الربمل ��ان للت�ص ��ويت
عليه ��ا" .و�أمه ��ل قان ��ون املوازن ��ة
االحتادي ��ة لع ��ام  2019احلكوم ��ة
موع ��د ًا ينته ��ي يف2019/6/30
لإنه ��اء �إدارة م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
بالوكال ��ة ع ��دا الأجه ��زة الأمني ��ة
الع�سكرية ،معتربة � ّأن �أيّ �إجراء بعد
ه ��ذا التاريخ يع ّد باط�ل ً�ا ،وال يرتتب
عليه �أي �أثر قانوين.
ويلف ��ت ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة
الربملاني ��ة �إىل �أن "مق ��ررات اللجنة
ال�سدا�س ��ية امل�ش�ت�ركة بني التحالفني
عر�ض ��ت عل ��ى حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح
والبن ��اء .والطرف ��ان وافق ��ا عليها"،
م�ؤك ��د ًا �أن "اخل�ل�اف كان قائم ��ا بني

حتالف ��ي والفت ��ح" .ب ��دوره يتحدث
النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف الفت ��ح ولي ��د
ال�سهالين يف ت�صريح لـ(املدى) قائال
�إن "االجتم ��اع الثال ��ث ج ��اء مكم�ل ً�ا
لالجتماع�ي�ن املا�ض ��يني وناق�ش عدة
ملف ��ات �أبرزه ��ا ا�س ��تكمال الكابين ��ة
احلكومي ��ة وانتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات" .وي�ض ��يف ال�سهالين �إن
"االجتماع تطرق �إىل �ضرورة ح�سم
مل ��ف رئا�س ��ات اللج ��ان الربملاني ��ة
ونيابته ��ا واملقررين ،وناق�ش �أي�ض ��ا
مو�ضوع جتميد جمال�س املحافظات
م ��ن عدم ��ه" ،م�ؤك ��دا �أن "اللجن ��ة
امل�شرتكة �ستقوم بزيارة للمحافظات
لالطالع على الواقع اخلدمي".
انتهت والية جمال�س املحافظات منذ
ما يقارب �سنتني ومل تتمكن مفو�ضية
االنتخاب ��ات م ��ن تنظي ��م االق�ت�راع

للمجال� ��س املحلي ��ة ب�س ��بب خالفات
الكت ��ل ال�سيا�س ��ية يف حينه ��ا عل ��ى
تعديل فق ��رات يف قان ��ون انتخابات
جمال�س املحافظات.
اخلالف ��ات القائم ��ة ب�ي�ن الق ��وى
ال�سيا�س ��ية دفعت الهيئة التن�س ��يقية
العلي ��ا ب�ي�ن املحافظ ��ات اىل �إ�ص ��دار
�إعم ��ام �إىل املجال�س املحلية ،بتاريخ
 ،2017 /6 /13ي�شرعن ا�ستمرارها
بالعمل حتى �إجراء عملية االنتخابات
اجلديدة.
واقرتح ��ت مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
عل ��ى احلكوم ��ة مواعي ��د �إج ��راء
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات يف
 2019/11/16م�ش�ت�رطة �إج ��راء
تعدي�ل�ات عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات
املحلية .وتن�ص املادة (� / 46أوال) من
قانون انتخابات جمال�س املحافظات

عل ��ى �أن "حتديد موع ��د االنتخابات
يكون بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء
على اقرتاح من املفو�ض ��ية يعلن عنه
بو�سائل الإعالم املختلفة قبل املوعد
املح ��دد لإجرائ ��ه ب� �ـ  60يوم� � ًا" .من
جانبه ي�ؤكد ع�ض ��و املكتب ال�سيا�سي
حلركة �ص ��ادقون لي ��ث الع ��ذاري �أن
"هناك تقارب ًا بني حتالفي �س ��ائرون
والفتح على ملف ا�س ��تكمال الكابينة
الوزاري ��ة بن�س ��بة  ."%90وي�ض ��يف
الع ��ذاري يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) �أن
"ه ��ذه االجتماع ��ات ت�ض ��منت �أربع
نق ��اط �أ�سا�س ��ية  ،منها ت�ش ��كيل جلان
رئي�س ��ة وفرعي ��ة لتق ��دمي اخلدم ��ات
اىل املواطن�ي�ن ،ومناق�ش ��ة تداعيات
التواج ��د الأمريك ��ي وزي ��ادة عدي ��د
قوات ��ه عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ة،
وا�س ��تكمال ملف الكابينة احلكومية
وانتخابات جمال�س املحافظات".
ويتاب ��ع �أن "خمرج ��ات ه ��ذه
االجتماع ��ات تنعك� ��س عل ��ى ار� ��ض
الواقع يف بداية الف�ص ��ل الت�شريعي
الث ��اين ملجل� ��س الن ��واب" ،م�ؤك ��د ًا
�أن "ه ��ذه املخرج ��ات حتت ��اج �إىل
ت�شريعات داخل جمل�س النواب حتى
تكون متكاملة من الناحية القانونية
والد�ستورية".
ويو�ضح �أن "هناك تقارب ًا يف وجهات
النظ ��ر بني �س ��ائرون والفتح ب�ش� ��أن
ملف ا�س ��تكمال الكابينة احلكومية"،
م�ؤك ��د ًا � ّأن "كل الأم ��ور داخل اللجنة
امل�ش�ت�ركة ت ��دار ب�ش ��كل �إيجابي بني
الطرفني".
ويلف ��ت �إىل �أن "جمي ��ع امللف ��ات مل
حت�س ��م ب�ش ��كل نهائي داخ ��ل اللجنة
التن�س ��يقية وحتى مو�ض ��وع ت�شريع
قان ��ون بقاء الق ��وات الأجنبية مازال
قي ��د الدرا�س ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "اللجان
الرئي�سة والفرعية مل ت�ستكمل جميع
املهام املوكلة لها ".

ِّ
ً
منتدى رو�سي :ال توجد قواعد
ممثل بغداد فـي
�أمريك ّية فـي العراق

جدي ��دة وتنت�ش ��ر يف خمتل ��ف املناطق يف
ال�شرق الأو�سط ويف العامل".
و�أ�ض ��اف" :ال�س� ��ؤال املط ��روح يف اللق ��اء
هو :ما هي �س�ت�راتيجية مواجهة التطرف
يف املرحلة الراهنة ،وما هي مهام رو�س ��يا
وقدراته ��ا عل ��ى الت�أث�ي�ر يف الأح ��داث
باملنطقة؟".
ب ��دوره ،ت�ل�ا ميخائيل بوجدان ��وف ،نائب
وزي ��ر اخلارجي ��ة الرو�س ��ي كلم ��ة الوزير
�س�ي�رجي الف ��روف قائ�ل�ا �إن "ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ما زال يحتل مكانة ال�صدارة من
االهتم ��ام على ال�ص ��عيد الدويل ،وت�ص ��بو
رو�س ��يا اىل ت�س ��وية م�ش ��اكل املنطقة على
�أ�س ��ا�س االلت ��زام بالقان ��ون ال ��دويل وبدء
العملية ال�سيا�س ��ية حلل امل�ش ��اكل وت�سهيل
عودة النازحني اىل مواطنهم".
و�أ�ض ��اف بوجدانوف" :حلق ��ت املتطرفني
هزمي ��ة نك ��راء يف �س ��وريا بف�ض ��ل دع ��م
القوات الرو�س ��ية لل�سلطة ال�ش ��رعية ،لكن
م ��ا زال هناك بع�ض ب� ��ؤر الإرهاب املتمثلة
مب�سلحي جبهة الن�صرة ،ورو�سيا م�ستعدة
للتعاون م ��ع جميع الأطراف  ،ومنها الأمم
املتحدة ملكافحة الإرهاب".
و�أ�ش ��ار املتحدث �إىل �ض ��رورة دعم العراق
يف تقوية مواقع ال�س ��لطة الوطنية .وحذر
من ازدياد ن�ش ��اط القاعدة وقوى الإرهاب
يف ليبي ��ا ،قائ�ل�ا �إنه ��ا تك�س ��ب مواق ��ع لها
يف اليم ��ن ب�س ��بب احل ��رب الأهلي ��ة هناك.
وبر�أيه �إن داع�ش ميكن �أن تتحول اىل قوة
�إرهابية خطرة ال�سيما �إذا مدت نفوذها اىل
�أفغان�س ��تان وجمهوريات �آ�س ��يا الو�سطى
بدعم من القوى اخلارجية.
وبدورها حتدثت بثينة �شعبان ،م�ست�شارة
الرئي�س ال�سوري عن ظهور خطر الإرهاب

يف املنطق ��ة بعد �أحداث عام  ،2011قائلة
"ال يوجد �إرهاب غري خمطط ومنفلت ،وال
يوج ��د �إرهاب بال دعم من ق ��وى خارجية.
ول ��وال الدع ��م الأمريك ��ي والرتك ��ي لقوى
التطرف ملا حدث ما حدث يف �س ��وريا .وقد
وقف ��ت رو�س ��يا وكذل ��ك ال�ص�ي�ن اىل جانب
ال�س ��لطة ال�ش ��رعية يف �س ��وريا و�أعلن ��ت
رو�س ��يا الفيتو  11م ��رة يف جمل�س الأمن
الدويل ل�صالح �سوريا".
و�أ�ض ��افت �أنه "لو اتفقت رو�س ��يا و�أمريكا
عل ��ى حمارب ��ة الإره ��اب لت�س ��نى الق�ض ��اء
علي ��ه ب�س ��رعة وب�أق ��ل اخل�س ��ائر .وق ��د
فر�ض ��ت ال ��دول الغربي ��ة العقوب ��ات عل ��ى
�سوريا و�أرفقتها بحملة �إعالمية ظاملة �ضد
ال�س ��لطة� .إنها ت�شن �ضدها حرب ًا ناعمة يف

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

اللجنة ال�سدا�سية تختار مر�شحني لـ 4وزارات
�شاغرة مبوافقة �سائرون والفتح

 بغداد  /حممد �صباح

ومتوجبة يف �سبيل مكافحة
احلملة جيدة
ّ
الظاهرة �أو ً
ومتوجبة �أي�ض ًا
ال ،وجيدة
ّ
لأن من ّ
يتعرفوا �إليها عن
حق النا�س �أن
ّ
قرب بالتفا�صيل يف �سبيل امل�ساعدة يف
مواجهتها ومكافحتها.

تن�ضم
قال �إنَّ بالده ال
ُّ
�إىل منظومة العقوبات
�ضدّ دول اجلوار
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ّ
امل�شكلة من حتالفي �سائرون والفتح �أ�سماء ما تبقى من الوزارات
ح�سمت اللجنة ال�سدا�سية
ال�شاغ��رة و�سلمتها �إىل رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد امله��دي الذي �سيقدمها بدوره �إىل
الربملان يف بداية الف�صل الت�شريعي الثاين للت�صويت عليها.

احلملة التي �ش ��رع بها جهاز املخاب ��رات يف الأيام الأخرية
للك�شف عن منت�س ��بيه� ،أو م ّدعي االنت�ساب �إليه و�إىل ديوان
جمل� ��س ال ��وزراء و�س ��واه م ��ن دواوي ��ن الدول ��ة العليا من
�أج ��ل االبت ��زاز ببيع منا�ص ��ب رفيعة ،هي حمل ��ة جيدة جد ًا
ومتوجبة للغاية ،فاملمار�س ��ة امل�س ��تهدفة هي من املمار�سات
ّ
اخلطرية التي تفاقمت مبرور الأيام �إىل ظاهرة يف "العراق
اجلديد" (الإ�س�ل�امي!) ،قائمة منذ عهد احلكومات ال�سابقة،
وكث�ي�ر من النا�س ،مبن فيهم �إعالميون وقادة ر�أي ،حت ّدثوا
فيها بال�ص ��وت العايل ،من دون فائدة حت ��ى ّ
خل ّيل �إلينا �أنها
ظاهرة قد ُوجدت لتبق ��ى بفعل فاعل �أو فاعلني داخل الدولة
وخارجها برغم �أنوفنا.
ومتوجبة يف �س ��بيل مكافح ��ة الظاهرة �أو ًال،
احلمل ��ة جيدة
ّ
ً
ّ
ومتوجب ��ة �أي�ض� �ا لأن من ح ��ق النا� ��س �أن يتع ّرفوا
وجي ��دة
ّ
�إليها عن قرب بالتفا�صيل يف �سبيل امل�ساعدة يف مواجهتها
ومكافحتها.
لك ��ن ث ّمة مالحظ ��ات عليها فما ظه ��ر لنا حت ��ى الآن يف �إطار
احلمل ��ة ع ��دد حم ��دود م ��ن الأ�ش ��خا�ص ( ثالث ��ة �أو �أربع ��ة)
يتحدث ��ون م ��ن تلق ��اء �أنف�س ��هم فيم ��ا املفرو� ��ض �أن يج ��ري
توجي ��ه الأ�س ��ئلة اال�ستي�ض ��احية التي ت�س ��اعد �أجوبتها يف
ك�ش ��ف احلقيقة و�إعالم النا�س ب�أ�ساليب ه�ؤالء املجرمني يف
االبتزاز.
ال�ش ��يء الآخ ��ر امله ��م �ألاّ يقت�ص ��ر �أمر احلملة على منت�س ��بي
جه ��از واح ��د يف الدول ��ة ،فنح ��ن نع ��رف �أنّ هنال ��ك نظراء،
ورمبا �شركاء ،لهم يف �سائر الوزارات والأجهزة احلكومية
والنيابي ��ة واملحلي ��ة الأخ ��رى ،و�أن ثمة مئة �ش ��كل و�ش ��كل
لالبتزاز.
هناك �أي�ض� � ًا بالفعل �أ�ش ��خا�ص يعملون يف الدواوين العليا،
ولي�س ��وا جم ّرد م ّدعني ،وي�ستغ ّلون مواقعهم لبيع الوظائف
واالمتيازات وت�س ��هيل امل�ص ��الح  ..ه�ؤالء جميع ًا من اللاّ زم
مالحقتهم وك�ش ��فهم �أي�ض� � ًا ،فاملكافحة ال ميك ��ن لها �أن تكون
و�أن تنجح �إذ تقت�صر على "نا�س ونا�س".
م ��ن امله ��م كذلك �ألاّ تنح�ص ��ر احلمل ��ة يف ه�ؤالء الأ�ش ��خا�ص
القائم�ي�ن بالأفع ��ال اجلرمي ��ة مبا�ش ��رة ،فثمة َمنْ �س ��اعدهم
يف احل�ص ��ول عل ��ى الوثائ ��ق الالزم ��ة وثم ��ة من �س ��اعدهم
يف الو�ص ��ول اىل بع� ��ض "املقامات" الر�س ��مية  ..ه�ؤالء من
الواجب ف�ض ��حهم ،فبخالف هذا �سنكون كمن يعالج احل ّمى
�أو وج ��ع الر�أ�س ب�أخذ حبوب بارا�س ��يتومول عند الإ�ص ��ابة
بااللتهاب من دون تناول دواء م�ضاد لاللتهاب نف�سه.

عقد يف العا�صمة الرو�سية
يف يومي 19و� 20شباط 2019
منتدى احلوار الدويل "فالداي"
بدورته التا�سعة مب�شاركة
�شخ�صيات بارزة من عدد من
بلدان ال�شرق الأو�سط والعامل.
وت�أ�س�س املنتدى يف عام  2004يف
دورته الأوىل مبدينة فيليكي
نوفجورود على �ضفاف بحرية
فالداي يف رو�سيا .ويهدف لدعم
احلوار بني النخب املثقفة يف
رو�سيا والعامل وتقدمي حتليل
م�ستقل ومو�ضوعي للأحداث
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
رو�سيا والعامل .وم ّثل العراق
فيه عبدالكرمي ها�شم م�صطفى
م�ست�شار رئي�س الوزراء ورئي�س
مكتب �إدارته.
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�صوتا على
التحالفان ّ
مقررات اللجان امل�شرتكة
ّ
ب�ش�أن ّ 4
ملفات

 عدنان ح�سني

 مو�سكو  /عبداهلل ح ّبه

العدد ( )4377ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -اخلمي�س (� )21شباط 2019

جمال االقت�صاد �أي�ضا".
وقالت بثينة �ش ��عبان "�إنن ��ا ندعو اىل قيام
نظام عاملي جديد تكون رو�س ��يا وال�ص�ي�ن
من ركائ ��زه ،ويحارب في ��ه الإرهاب فعال،
وال ي�س ��تغل كو�س ��يلة للعدوان على الدول
ذات ال�سيادة".
ب ��دوره� ،أ�ش ��ار املن ��دوب الإي ��راين كاظ ��م
�س ��جاد بور ،نائب وزير اخلارجية ومدير
معهد البح ��وث ال�سيا�س ��ية والإعالمية يف
�إيران �إىل �أن الو�ض ��ع يف ال�شرق الأو�سط
يت�س ��م بع ��دة تناق�ض ��ات  ،منه ��ا الغمو�ض
والو�ض ��وح .فالواليات املتحدة تن�سب كل
ما يحدث من �س ��لبيات يف ال�شرق الأو�سط
اىل �إي ��رانّ .
لكن ال�ش ��رق الأو�س ��ط ي�ش ��هد
العديد م ��ن التغ�ي�رات حالي� � ًا ومل يعد كما

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

كان �سابقا .و�شمل التغري �أمريكا و�أوروبا
�أي�ض ��ا .وف�ش ��لت جميع امل�ش ��اريع للهيمنة
والتدخ ��ل يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط وحماولة
تغيري ميزان القوى يف املنطقة وتق�سيمها
با�ستخدام خمتلف الذرائع  ،ومنها الدفاع
عن حقوق الإن�سان.
وذكر بور �أن الالعبني الإقليميني ميار�سون
دورا هام ��ا يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط وبينه ��م
�إي ��ران وتركي ��ا وال�س ��عودية و�إ�س ��رائيل.
وثم ��ة حاجة اىل التع ��اون ولي�س املجابهة
بني الدول الإقليمية حلل م�شاكل املنطقة.
ب ��دوره ،ذكر املندوب العراق ��ي عبدالكرمي
ها�ش ��م م�ص ��طفى �أن ��ه من ��ذ �أن كان �س ��فري ًا
للع ��راق مبو�س ��كو قب ��ل  15عام ��ا تغريت
�أم ��ور كثرية .فقد ظه ��رت يف العراق دولة

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

�إ�سالمية م�صطنعة لها م�ؤ�س�ساتها وغالبية
�أفراده ��ا م ��ن العراقي�ي�ن لكنها ا�س ��تقطبت
الكث�ي�ر م ��ن الإرهابي�ي�ن الأجان ��ب الذي ��ن
ج ��اءوا اىل العراق و�س ��وريا على �أ�س ��ا�س
فك ��رة �إقام ��ة دول ��ة عل ��ى وف ��ق العقي ��دة
الإ�س�ل�امية .علم ��ا �أن ه ��ذه الفك ��رة مل تكن
وليدة املنطقة .فهناك من عمل على حتويل
جزء من املنطقة اىل كيان دولة ذات حدود
وم�ؤ�س�سات حتى �أن البع�ض فكر يف كيفية
التعامل مع كيان الدولة هذا .وقد ا�ستغلت
بع� ��ض ال ��دول ه ��ذا الأم ��ر ل�ص ��احلها� .إن
ال�ش ��عب العراقي الذي �أدخله نظام �ص ��دام
ح�س�ي�ن يف ك ��وارث وح ��روب كان يرح ��ب
ب� ��أي دع ��م للتخل�ص من ��ه .لك � ّ�ن العراقيني
وقفوا �ض ��د االحتالل با�س ��تخدام الو�سائل
ال�سيا�س ��ية ،ومت الحق ��ا ان�س ��حاب القوات
الأمريكي ��ة .لك ��ن بع�ض الق ��وى اخلارجية
ا�س ��تغلت مكافحة الإرهاب وتنظيم داع�ش
ال ��ذي ق ��ام �أوال يف الع ��راق وم ��ن ث ��م يف
�س ��وريا من �أجل حتقيق �أهدافها اخلا�صة.
لقد مت الق�ض ��اء على داع�ش بقوى اجلي�ش
وال�شرطة والبي�شمركة ،ومت التحالف بني
العراق و�سوريا ورو�سيا.
و�أ�ش ��ار اخلطي ��ب اىل ع ��دم وج ��ود قواعد
ع�سكرية �أمريكية يف العراق بل �إن القوات
الأمريكي ��ة ترابط يف القواعد الع�س ��كرية
العراقي ��ة به ��دف التدري ��ب والتع ��اون
اال�س ��تخباري ووجوده ��ا مت بطل ��ب م ��ن
ال�س ��لطات العراقي ��ة .كم ��ا �أ�ش ��ار اىل �أن
الع ��راق ال ين�ض� � ّم اىل منظوم ��ة العقوبات
الأمريكية �ض ��د دول اجل ��وار التي يرتبط
الع ��راق به ��ا برواب ��ط الأخوّ ة وال�ص ��داقة
التاريخي ��ة وال�س ��يما م ��ع �س ��وريا و�إيران
وكذلك تركيا التي تربطها بالعراق عالقات

املدير الفني

خالد خ�ضري

جتاري ��ة قوي ��ة .والعالق ��ات م ��ع اجل ��ارة
ال�س ��عودية جيدة وتتطور نحو الأح�س ��ن.
�إن العراق وقف دوم ًا اىل جانب ال�ش ��رعية
الدولي ��ة وحاف ��ظ على عالقاته مع �س ��وريا
طوال الوقت منذ ن�شوء الأزمة هناك.
�إىل ذل ��ك ،ق ��ال املن ��دوب الفل�س ��طيني نبيل
�ش ��عث م�ست�ش ��ار رئي� ��س دول ��ة فل�س ��طني
�إن الق�ض ��ية الفل�س ��طينية يف حال ��ة رك ��ود
ب�س ��بب موقف الواليات املتحدة التي تريد
احت ��كار الت�س ��ويةّ .
لكن الوالي ��ات املتحدة
تخ�س ��ر نفوذه ��ا يف املنطقة �ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا
ب�س ��بب تغ�ي�ر تنا�س ��ب الق ��وى يف الع ��امل
ون�ش ��وء نظ ��ام ال ��دول املتع ��دد الأقط ��اب.
�إن ترام ��ب ونتنياه ��و يح ��اوالن جرج ��رة
الو�ضع وت�أجيل حل الق�ضية الفل�سطينية.
لكن ال�ش ��عب الفل�سطيني �س ��يقرر م�صريه
بنف�سه .علم ًا �أن ترامب يركز اهتمامه على
حماربة �إيران ويريد ت�شكيل حتالف عربي
�ضد �إيران.
وذكر حممد البدري نائب وزير اخلارجية
امل�ص ��ري �أن التدخ ��ل اخلارجي يف منطقة
ال�شرق الأو�س ��ط مت با�ستغالل التناق�ضات
الداخلي ��ة ودعم ب�ؤر احل ��ركات الإرهابية.
� ّإن حمارب ��ة الإره ��اب م ��ن واج ��ب الدولة،
لكن ح�ي�ن تكون الدولة �ض ��عيفة ع�س ��كريا
ومالي ��ا تبدو عاجزة ع ��ن مكافحة الإرهاب
لوحده ��ا .وعندئ ��ذ يح ��دث التدخ ��ل
اخلارج ��ي .ويح ��دث ذلك �أحيان ��ا من دون
موافقة ال�س ��لطة ال�ش ��رعية .لذا ف� ��إن املهمة
املطروحة هي دعم كيان الدولة لكي تتوىل
بنف�س ��ها مكافح ��ة الإره ��اب .لك � ّ�ن الق ��وى
اخلارجي ��ة غالب ًا ما تتوىل متويل الإرهاب
ودعمه بال�سالح تنفيذ ًا لأغرا�ضها اخلا�صة
وذلك با�ستغالل العامل الديني.
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سياسة

دواع�ش عراقيون حما�صرون فـي �سوريا يحاولون
التفاو�ض لإرجاعهم �إىل العراق

 بغداد /وائل نعمة
تت�ش ��ابك الأح ��داث يف غ ��رب الع ��راق
مع معرك ��ة الأمتار الأخرية يف �ش ��رق
�سوريا �ضد تنظيم داع�ش ،حيث ترغب
مئات العوائل املحا�ص ��رة بني الباغوز
ال�س ��وري ومدينة القائم بالدخول اىل
العراق.
وت�أتي تلك الأحداث يف وقت تت�س ��رب
فيه معلومات عن نية بغداد ا�س�ت�رجاع
عراقيني حما�ص ��رين يف تلك املناطق،
ال ي�س ��تبعد �أن يكون بينهم "دواع�ش"
ترغب ال�سلطات العراقية مبحا�سبتهم
�أي�ضا.
كذل ��ك م ��ازال الغمو� ��ض يل ��ف �إع�ل�ان
بغ ��داد مطل ��ع الأ�س ��بوع احل ��ايل ع ��ن
نيتها ا�س ��تقبال � 50ألف الجئ �س ��وري
بالتع ��اون م ��ع الأمم املتح ��دة ،ق ��د
يك ��ون بينهم عوائل مقاتل ��ي "داع�ش"
العراقيني الذي هربوا �إىل �سوريا.
ويك�شف م�ص ��در �أمني مطلع لـ(املدى)
ع ��ن �أن ق ��وات �س ��وريا الدميقراطية )
ق�سد( جتري عمليات "تفاو�ض مع عدد
م ��ن العوائ ��ل املحا�ص ��رة يف الباغ ��وز
ال�سوري ،طلبوا العودة اىل العراق".
يف املقاب ��ل ت�ش�ي�ر بع�ض الت�س ��ريبات
اىل �أن املحا�ص ��رين يف "الباغ ��وز"
بينه ��م  300م�س ��لح يدفع ��ون الأهايل
لذل ��ك الطلب م ��ن �أجل الت�س ��رب معهم
اىل داخل احلدود العراقية.
ويقول امل�ص ��در املطل ��ع �إنّ "احلكومة
العراقي ��ة بدورها ترغب يف ا�س ��تعادة
املدنيني يف الباغوز كون البع�ض منهم
عراقي�ي�ن و�آخري ��ن من تنظي ��م داع�ش
تريد بغداد حماكمتهم".
وم�ؤخرا�إ قال م�صطفى بايل ،املتحدث
با�س ��م قوات ق�س ��د� ،إنّ "عدد املعتقلني
الأجان ��ب لديه ��م ع ��دا العراقي�ي�ن يبلغ
 1300معتق ��ل" ،مبين� � ًا "�أنه ��م طالبوا
دولهم بت�س ��لمهم ملحاكمته ��م لديها ()..
مب ��ا �أنن ��ا يف �ش ��مال �س ��وريا ال منل ��ك
�أر�ض ��ية قانوني ��ة مع�ت�رف به ��ا ،لك ��ن
مل يت ��م التج ��اوب معنا" ،داعي� � ًا الأمم
املتح ��دة �إىل �إن�ش ��اء حمكم ��ة دولي ��ة
خا�صة بهم.
ع ��ادل عب ��د امله ��دي رئي� ��س ال ��وزراء،

يف ال�ص ��حراء" ،مبين� � ًا �أن لي�س لديهم
�أي معلومات عن بقية املختطفني.
وكان � 3ش ��بان ق ��د قتل ��وا اال�س ��بوع
املا�ض ��ي �أي�ض ��ا ق ��رب جب ��ال مكح ��ول
يف �ش ��مال �ص�ل�اح الدين� ،أثن ��اء رحلة
البحث عن النبات الفطري الذي يكون
موعد جنيه �س ��نوي ًا يف �ش ��هري �شباط
و�آذار.
وك�شفت العمليات امل�ستمرة الختطاف
املدنيني ،عن ن�ش ��اط جدي ��د لـ"داع�ش"
تزام ��ن م ��ع مع ��ارك �س ��وريا الأخ�ي�رة
والأنباء التي حتدث عن ت�س ��لل املئات
منهم اىل داخل العراق.
إنّ
وق ��ال امل�س� ��ؤول املحل ��ي � رع ��اة
الغنم -وهم يف العادة م�ص ��ادر ن�شطة
لال�س ��تخبارات� -أك ��دوا �أن "الدواع�ش
يتجولون ب�س ��يارات حديث ��ة نوع بيك
يف ال�صحراء".

قوة من
احل�شد على
احلدود
ال�سورية..
ار�شيف
بدوره �أكد �أن بالده معنية بتطهري �آخر
جيب لتنظيم "داع�ش" يف �سوريا.
وقال عبد املهدي يف ت�ص ��ريح مقت�ضب
خ�ل�ال م�ؤمتره ال�ص ��حفي الأ�س ��بوعي
الثالث ��اء املا�ض ��ي� ،إن "الع ��امل الي ��وم
�أكرث �أمن ًا و�س ��لم ًا ب�س ��بب الت�ض ��حيات
الت ��ي بذله ��ا العراقي ��ون يف الق�ض ��اء
عل ��ى داع� ��ش" .وبح ��ث عب ��د امله ��دي،
قب ��ل يومني ،مع قائد القي ��ادة املركزية
الأمريكي ��ة اجلرنال جوزي ��ف فوتيل،
اجله ��ود املبذول ��ة للق�ض ��اء عل ��ى بقايا
تنظيم "داع�ش" يف �سوريا.
وللأ�سبوع الثاين ي�ستمر ا�ستنفار نحو
� 20ألف مقاتل عراقي على احلدود مع

قال � َّإن الوزارة عملت
على �إي�صال املياه �إىل
مناطق العراق كافة

�س ��وريا ملنع ت�سلل م�س ��لحي "داع�ش"
اىل الداخ ��ل� ،أو انتق ��ال املع ��ارك ب�ي�ن
قوات �س ��وريا الدميقراطي ��ة املدعومة
من وا�شنطن اىل العراق.
وبح�س ��ب م�س� ��ؤولني ،ف� ��إنّ الق ��وات
املرابط ��ة عل ��ى احل ��دود منع ��ت خالل
االي ��ام املا�ض ��ية �أي تق ��رب ملدني�ي�ن او
م�سلحني للحدود.
وكان م ��ن املخطط �أن ت�ش ��ارك القوات
العراقية يف احل ��رب الربية بعمق 80
كم داخل �س ��وريا قبل �أن تلغى العملية
لأ�س ��باب تتعل ��ق برف� ��ض وا�ش ��نطن
م�شاركة احل�شد ال�شعبي.
�أول م ��ن �أم� ��س نف ��ت قي ��ادة العمليات

العراقية امل�شرتكة نية اجلي�ش العراقي
الدخول اىل الأرا�ضي ال�سورية ملقاتلة
تنظيم داع�ش ،م�ش�ي�رة �إىل �أن القوات
الأمنية مهمتها ت�أمني احلدود فقط.
وقال املتحدث با�س ��م العمليات العميد
يحي ��ى ر�س ��ول ،يف بي ��ان �ص ��حايف:
"ننف ��ي م ��ا ج ��اء ب�إح ��دى ال ��وكاالت
الإخباري ��ة ع ��ن �أن القوات الع�س ��كرية
والقطع ��ات امل�ش�ت�ركة متهيئة للدخول
للأرا�ضي ال�س ��ورية" ،م�ؤكد ًا �أنّ "هذا
كالم غري �صحيح".
و�أ�ض ��اف ر�س ��ول" :واجبن ��ا وا�ض ��ح
ه ��و ت�أمني احلدود العراقية ال�س ��ورية
و�أجرين ��ا حت�ص ��ينات و�أدخلن ��ا

التكنولوجي ��ا باملراقب ��ة وعززن ��ا
القطعات".
�ضحايا الكم�أ
ميداني ًا ،ت�س ��تمر الق ��وات العراقية يف
عمليات البحث عن م�صري �أكرث من 20
خمتطف ًا يف ال�ص ��حراء ب�سبب رحالت
البح ��ث ع ��ن الكم� ��أ املع ��روف �ش ��عبي ًا
بـ"اجلمه".
وو�ص ��ل ي ��وم الثالث ��اء املا�ض ��ي ع ��دد
�ض ��حايا االختط ��اف ب�س ��بب جت ��ارة
"اجلم ��ه" اىل �أكرث م ��ن  40خمتطفا،
بع ��د فقدان �أث ��ر  33فرد ًا يف �ص ��حراء
النخي ��ب ،و�إع ��دام داع� ��ش  6منه ��م

وفد املوارد املائية من هولندا :العراقيون
يعتمدون على مياه القناين البال�ستيكية

�شهد م�ؤمتر االمن الكوكبي واملناخي يف هولندا الذي ا�ستمر على مدى يومني � 20 – 19شباط  2019العديد من
الور�ش والفعاليات اخلا�صة بالتغري املناخي وم�شاكل املياه يف العراق.
و�شارك الوفد العراقي الذي ميثل وزارة املوارد املائية بور�شة تتحدث عن م�شكلة املياه التي تواجه البالد،
ً
م�ستقبال بكوارث عديدة.
التي قد تت�سبب

 هولندا  /زينب امل�شاط
و�أدار حوارية اجلل�سة الباحث عن
معهد كالنجدل الهولندي توبيا�س
فون لو�س .وقال �إن "امل�شاكل التي
تواج ��ه املي ��اه يف الع ��راق كب�ي�رة
للغاي ��ة ،وه ��ي تفوق ا�س ��تعدادات
احلكوم ��ة العراقي ��ة حلله ��ا ،لكننا
ن�أمل خري ًا ب�أن احلكومة العراقية
تعمل على مناق�شة االزمة من �أجل
و�ض ��ع احللول املنا�س ��بة" ،مُ�شري ًا
�إىل �أن "وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة
العراق ��ي جمال الع ��اديل مل يتمكن
من املجيء ب�س ��بب االزم ��ات التي
يواجهها العراق ،لكنه �أر�سل وفد ًا
ميثل ��ه برئا�س ��ة مدي ��ر ع ��ام دائرة
التخطي ��ط واملتابع ��ة يف وزارة
املوارد املائية".
وقال جمال العاين ،مدير عام دائرة

التخطيط واملتابع ��ة ،لـ(املدى) �إن
"احلكومة العراقي ��ة تخطط الآن
لو�ض ��ع حلول م�ستقبلية حتى عام
 2035لك � ّ�ن هذه احلل ��ول بحاجة
اىل ما يق ��ارب  157بلي ��ون دوالر
من �أجل حل هذه االزمة".
و�أك ��د الع ��اين خ�ل�ال كلمت ��ه �أن
"وزارة املوارد املائية عملت على
�إي�ص ��ال املياه �إىل مناطق العراق
كاف ��ة � ،إال �أن الف ��رد العراق ��ي بات
ي�ستخدم مياه القناين البال�ستيكية
يف ال�شرب كتقليد".
و�أ�ض ��اف "�أن ��ا �أي�ض ��ا من ��ذ 2014
وحتى الآن �أ�شرب من قناين املياه
كونه �أ�ص ��بح تقلي ��د ًا يف العراق".
يف �إ�ش ��ارة اىل �أن العراقي�ي�ن ال
ي�شربون مياه احلنفيات.
وا�ش ��ار العاين �إىل �أن ��ه "لي�س من
مه ��ام وزارة امل ��وارد املائية تنقية

وت�ص ��فية املي ��اه ،وه ��ذه املهم ��ات
خا�ص ��ة بدوائر البلدية ،فمنظومة
املي ��اه وكيفي ��ة عمله ��ا ه ��و ام ��ر
م�شرتك ولي�س فردي ًا".
ب ��دوره� ،أك ��د �س ��فري الع ��راق يف
هولن ��دا ه�ش ��ام العل ��وي لـ(املدى)
"ال يوج ��د بل ��د ي�س ��تخدم مي ��اه
احلنفي ��ة الي ��وم لغر�ض ال�ش ��رب،
لكننا ال ننكر �إن املياه غري �صاحلة
لال�س ��تخدام" .و�أ�شار العلوي �إىل
�أن "الع ��راق مل ينف ��ذ �أي اتفاقي ��ة
جدي ��دة م ��ع تركيا ،غ�ي�ر االتفاقية
الت ��ي مت عقدها ع ��ام  2014والتي
مل تو�ضح ح�ص ��ة العراق بال�ضبط
م ��ن املي ��اه ،وج ��اءت ن�ص� � ًا� :إن
العراق يح�ص ��ل على م ��ا يكفيه من
املياه دون حتديد ن�سبة معينة".
وي�ؤي ��د الع ��اين ،حدي ��ث ال�س ��فري
العراق ��ي يف هولن ��دا قائ�ل ً�ا �إن

"العراق حتى الآن يقيم اجتماعات
متعددة مع تركيا ولكنه مل يتو�صل
لأي اتفاقية �سوى تلك التي تو�صل
لها يف عام ".2014
وخ�ل�ال مداخالت الوف ��د العراقي
ال�ص ��حفي وجه ��ت ال�ص ��حفية
العراقي ��ة ني ��از عب ��د الل ��ه �س� ��ؤاال
اىل مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة التخطي ��ط
واملتابع ��ة يف وزارة امل ��وارد
املائي ��ة جم ��ال الع ��اين قائل ��ة ماذا
تخط ��ط ال ��وزارة لفعل ��ه م ��ن �أجل
�أبن ��اء الب�ص ��رة الذي ��ن ال يزال ��ون
يتظاه ��رون م ��ن �أج ��ل احل�ص ��ول
على حقهم يف املياه؟
و�أكد الع ��اين "�أننا مازلنا ن�س ��عى
من �أج ��ل تق ��دمي خطة م�س ��تقبلية
حلل هذه الأزمة ،خا�صة �إن العراق
ت�أثر اقت�ص ��ادي ًا ب�شكل كبري نتيجة
احلروب التي م ّر بها بعد �س ��يطرة

�إرهاب داع�ش على املنطقة".
ب ��دوره ،ق ��دم اخلب�ي�ر املائ ��ي
وال�ص ��حفي املخت� ��ص يف جم ��ال
االم ��ن املناخ ��ي ع ��زام علو� ��ش
عدد ًا م ��ن احللول التي من �ش� ��أنها
االرتق ��اء بالواق ��ع االقت�ص ��ادي
العراقي على املدى البعيد.
وق ��ال علو�ش "نحن ق ��ادرون على
بي ��ع الغ ��از والنف ��ط اىل تركي ��ا
وت�أجري �س ��د �ألي�س ��وا خلزن املياه
العراقي ��ة في ��ه و�ص ��رفها لن ��ا عن ��د
حاجتنا لها ،وهذا املخطط �سيغري
من الواقع االقت�ص ��ادي يف العراق
على املدى البعيد".
و�شهد يوم �أم�س االربعاء االعمال
اخلتامي ��ة للم�ؤمت ��ر حي ��ث زارت
�س ��فرية التنمي ��ة امل�س ��تدامة يف
وزارة اخلارجية الهولندية كاروال
فان ريجن�س ��وير الوفد ال�ص ��حفي
ال ��دويل املعن ��ي بال�ش� ��أن املناخي
الدويل.و�أك ��دت لل�ص ��حفيني
العراقي�ي�ن امل�ش ��اركني م ��ع الوف ��د
�إن "اجله ��ات الهولندي ��ة املعني ��ة
بال�ش� ��أن املناخي تعمل ب�شكل جاد
م ��ن �أج ��ل �إيج ��اد احللول مل�ش ��اكل
املي ��اه يف العراق ،ا�ض ��افة �إىل �أن
هنالك م�ص ��ادر ترفدنا باملعلومات
ال�ص ��حيحة � ،إنن ��ا ال نعتم ��د على
م�ص ��ادر احلكوم ��ة العراقي ��ة
وح�سب".
و�أ�ض ��افت ريجن�س ��وير قائل ��ة
"كنا ننتظر جم ��يء وزير املوارد
العراق ��ي جم ��ال الع ��اديل لن ��زور
�أماك ��ن خمت�ص ��ة لإدارة املي ��اه يف
هولن ��دا لالط�ل�اع عليه ��ا ،ع�س ��ى
�أن تنفعك ��م يف ط ��رق �إدارة املي ��اه
العراقية".

و�إطالق �سراح � 3آخرين.
ويقول فرح ��ان حممد الدليمي ع�ض ��و
جمل�س حمافظة الأنبار لـ(املدى) �أم�س
�إن "املختطف�ي�ن يف النخيب كان بينهم
عوائ ��ل ذهب ��ت للبح ��ث عن الكم� ��أ ،وال
نعرف م�صري الـ 26املتبقني منهم".
وكان الق ��وات االمني ��ة قد ع�ث�رت �أول
م ��ن �أم� ��س عل ��ى � 5أ�ش ��خا�ص كانوا قد
اختطفوا اال�سبوع املا�ضي يف �صحراء
غرب حديثة ،من �ضمن � 8أفراد خرجوا
للبحث عن "اجلمه" �أي�ضا.
و�أ�ض ��اف الدليمي ان "ال�ش ��باب الذين
مت العث ��ور عليه ��م كان ��وا مع�ص ��وبي
الأع�ي�ن ووج ��دوا يف من ��ازل مهجورة

نق�ص القوات
وحت ��ذر االنب ��ار م ��ن ازدي ��اد ن�ش ��اط
امل�س ��لحني يف �أطراف امل ��دن ،يف وقت
ق ��رر في ��ه رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
امله ��دي �إلغاء �إحدى قي ��ادات العمليات
القريب ��ة م ��ن املناط ��ق احل�سا�س ��ة يف
�ش ��رق االنب ��ار وحتوي ��ل �أفراده ��ا اىل
كرك ��وك .وقال نعي ��م الكع ��ود ،رئي�س
اللجن ��ة االمني ��ة يف االنب ��ار لـ(املدى)
�إن "الفرق ��ة  14التابع ��ة للجي�ش التي
ت�ش ��كل قيادة عمليات �ش ��رق االنبار قد
حل ��ت الآن ونق ��ل جمي ��ع �أفراده ��ا اىل
كرك ��وك" ،فيم ��ا نف ��ى �أن يك ��ون هناك
تعوي�ض عن تلك القوات حتى الآن.
وكانت تلك الفرقة ت�ش ��رف على مناطق
عامرية الفلوجة ،والفلوجة ،والكرمة،
فيم ��ا �أ�ش ��ر حدوث ع ��دد م ��ن اخلروق
االمني ��ة التي جرت بعد ان�س ��حاب تلك
القوات.
ويق ��ول الكع ��ود" :يج ��ب تعوي� ��ض
ذل ��ك الع ��دد بال�ش ��رطة املحلي ��ة حي ��ث
م ��ازال لدين ��ا نق� ��ص � 8آالف عن�ص ��ر
�أمن ��ي مف�ص ��ولني ترف� ��ض احلكوم ��ة
�إعادتهم حت ��ى الآن" ،رغم وجود مادة
يف موازن ��ة  2019ت�ؤك ��د �إرج ��اع كل
املف�ص ��ولني م ��ن الق ��وات االمني ��ة اىل
مواقعهم ال�سابقة.

�أكد �أنه يثق بقدرة القوات العراقية على مواجهة التهديدات

جرنال كندي� :إهمال �أ�سباب ظهور داع�ش
يهدد بعودة التنظيم ّ
ِّ
جمدد ًا
 ترجمة /حامد احمد

حذر جرنال كندي �ضمن
قيادة قوات التحالف الدويل
من احتمالية عودة ظهور
داع�ش يف العراق ما مل تقم
احلكومة اجلديدة مبعاجلة
امل�شاكل التي �أدت اىل ظهور
التنظيم باال�سا�س الناجمة
عن جتاهل و�إخفاق يف توفري
عمل وخدمات �أ�سا�سية مثل املاء
والكهرباء ل�شريحة كبرية من
النا�س .
وق ��ال اجل�ن�رال الكندي كولن كيف ��ر ،يف لقاء مع موقع
ذي نا�ش ��نال االخب ��اري ان �إحل ��اق الهزمي ��ة الدائمي ��ة
بداع�ش متوق ��ف على توفري فر�ص عم ��ل وبنى حتتية
وتوف�ي�ر خدمات �أ�سا�س ��ية مثل املاء والكهرباء ل�ش ��عب
العراق الذي �أنهكته احلرب .
و�أ�ض ��اف اجلرنال كيفر قائال "من �أجل تعزيز الن�ص ��ر
الع�س ��كري عل ��ى داع� ��ش يف الع ��راق يج ��ب ان تعقب ��ه
معاجل ��ة لالم ��ور الت ��ي ت�س ��ببت يف ظه ��وره ،واىل �أن
يت ��م حتقيق ذلك فعندها �س ��يكون الن�ص ��ر علي ��ه دائمي ًا
وم�ستمر ًا ".
ون�ش� ��أ داع�ش يف مناط ��ق عانت من تدهور اقت�ص ��ادي
وبطال ��ة وتهمي� ��ش و ّل ��دت ا�س ��تياءات وبيئ ��ة خ�ص ��بة
للتط ��رف .وبحلول ع ��ام  2014اجت ��اح تنظيم داع�ش
م�س ��احات وا�س ��عة من العراق و�س ��وريا معلن ًا خالفته
املزعومة .
رغم �أن العراق �أعلن الن�ص ��ر الع�سكري على داع�ش يف
كان ��ون االول عام  2017ف�إن م�س ��لحي التنظيم جل�أوا
اىل التخف ��ي واالنت�ش ��ار يف مناطق �ص ��حراوية نائية

ومناط ��ق جبلية ب�ي�ن العراق و�س ��وريا �س ��عي ًا ملحاولة
�إع ��ادة ترتي ��ب �ص ��فوفهم يف كل م ��ن �س ��وريا والعراق
وليبيا .
وق ��ال اجل�ن�رال كيف ��ر "�أعتقد �أنه ��م يعرفون ب� ��أن حلم
اخلالف ��ة ق ��د انتهى .ولكنه ��م يحاولون يائ�س�ي�ن �إعادة
ترتيب �صفوفهم كتنظيم م�سلح .
وم�ض ��ى بقول ��ه "على ال�ش ��عب العراق ��ي وحكومته �أن
يتقاربا مع ًا على غرار تقاربهما يف حملة الق�ض ��اء على
داع�ش عام ". 2014
هذه الر�ؤية ت�ضررت ب�سبب ح�صول ركود يف الن�شاط
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي .ورغ ��م ان رئي�س ال ��وزراء عادل
عب ��د املهدي قد متك ��ن يف النهاية بعد �أربعة �أ�ش ��هر من
االنتخاب ��ات م ��ن ت�ش ��كيل حكوم ��ة يف ت�ش ��رين االول
املا�ض ��ي ف� ��إن منا�ص ��ب وزاري ��ة حيوي ��ة مث ��ل الدف ��اع
والداخلية ما تزال �شاغرة .
وقال اجلرنال الكندي "من دون �شك �أنت بحاجة لوزير
داخلية ،وعليهم �أن يالحقوا الف�ساد يف العراق ".
م ��ن ناحية �أخرى قال اجل�ن�رال ان قرار ترامب االخري
ب�س ��حب القوات االمريكية من �س ��وريا قد يع ّقد م�س�ألة
الق�ض ��اء على داع�ش �أك�ث�ر ،م�ش�ي�را اىل �أن كل �أطراف
دول التحال ��ف �ض ��د داع�ش تتح ��اور الآن يف م ��ا بينها
ع ��ن عواقب هذا القرار وما ميكن اتخاذه من �إجراءات
لتاليف ح�صول �أي خروق
وبخ�ص ��و�ص ت�ص ��ريحات ترام ��ب با�س ��تخدام قاع ��دة
الأ�سد ملراقبة �إيران التي �أثارت انتقادات بعدم مراعاة
�س ��يادة العراق قال اجلرنال الكندي "علينا ان نقر بانه
الب ��د ان تكون هن ��اك عالقة جرية بني الع ��راق وايران
وه ��ذا يه ��م م�س ��تقبل العراق� .أن ��ا لدي ثق ��ة باحلكومة
العراقية يف قدرتها على اقامة نوع العالقة التي ت�صب
يف م�صلحتها".
ويق ��ول اجل�ن�رال ،انه متفائ ��ل بقدرة الق ��وات االمنية
العراقي ��ة على مواجه ��ة اي تهديدات حي ��ث تقوم كندا
حاليا مبهام تدريب الق ��وات العراقية لتكون �أكرث قوة
وكفاءة .
يف حزي ��ران املا�ض ��ي �أعلن ��ت كن ��دا �أنها �س ��تقود مهمة
للناتو لتدريب القوات العراقية �ض ��من قوات التحالف
يف العراق التي من املقرر لها �أن تنتهي يف �آذار القادم.
وعندما �س ��ئل عن احتمالية متديد املهمة ،قال اجلرنال
كيف ��ر "كل امل�ؤ�ش ��رات تفيد ب� ��أن املهمة �س ��يتم متديدها
ولكن هذا �ش�أن يخ�ص احلكومة الكندية".
عن :موقع ذي نا�شنال الإخباري
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�إىل الزميالت والزمالء �أطباء الأ�سنان املحرتمني
م  /دعوة حل�ضور اجتماع الهيئة العامة لأطباء الأ�سنان

�إع����������ل���������ان��������������������ات
+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045

تدعوكم نقابة أطباء األسنان الجتماع الهيئة العامة
في مقر النقابة صباح يوم اجلمعة املصادف 2019/3/29
ملناقشة التقرير االداري والتقرير املالي وعند عدم اكتمال
النصاب يؤجل االجتماع إلى صباح يوم اجلمعة املصادف
 2019/4/5وحضوركم سيزيدنا فرحة وابتهاجا ً
اال�ستاذ الدكتور فخري الفتالوي
نقيب اطباء اال�سنان يف العراق

zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
من دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2 /

�إعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
�إىل الراهن  /فالح ح�سن علوان
نوع التبليغ  :أول
التسلسل أو رقم القطعة 15591 /1 :
احملل او رقم واسم املقاطعة( 7 :البور)
اجلنس  :ثالثة دور مفرزة بصورة غير رسمية .

مقدار الدين  )27.333.328( :دينارا ً سبعة وعشرون مليون
وثالثمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة وثمانية وعشرون
دينار.
اسم الدائن املرتهن :مصرف الرافدين
تاريخ االستحقاق  :مستحق االداء
بناء على استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن
حتصيله وبالنظر لعدم اقامتك في احملل املبني بالعقد وانه
ليس لك محل اقامة معلوم غيره فتعتبر بذلك مجهول
محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين
وتوابعه خالل  15يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشر
االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا ً
للقانون .
مدير  /دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2 /

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
من دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2 /

�إعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
�إىل الراهن � /أحمد علي ح�سني
نوع التبليغ  :أول
التسلسل أو رقم القطعة 11576 /1 :
احملل او رقم واسم املقاطعة( 7 :البور)
اجلنس  :قطعة أرض .
مقدار الدين  )25.499.991( :دينارا ً خمسة وعشرون مليون
واربعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون
دينار.
اسم الدائن املرتهن :مصرف الرافدين
تاريخ االستحقاق  :مستحق االداء
بناء على استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن حتصيله
وبالنظر لعدم اقامتك في احملل املبني بالعقد وانه ليس
لك محل اقامة معلوم غيره فتعتبر بذلك مجهول محل
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل
 15يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشر االعالن واال
فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا ً للقانون .
مدير  /دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2 /

Ministry Of Trade
General Contracts Department

وزارة التجارة
ق�سم العقود العامة
رقم املناقصة MOT/ RED SPLIT LENTIS /1 /2019 :
رقم التبويب  33 :املوازنة اجلارية
تاريخ االعالن 2019/ 2 / 21 :

Advertisement

Tender No : MOT/ RED SPLIT LENTIS / 1 / 2019
Classification No : 33 CURRENT BUDGET
Date : 21 /02 /2019

اعـــــــــــــالن

يسر قسم العقود العامة في وزارة التجارة دعوة الشركات املنتجة حصرا ً للمشاركة في
مناقصة جتهيز مادة العدس االحمر اجملروش درجة اولى بكمية (  ) 10,000طن عشرة االف طن
 %5±كحد ادنى من املادة املذكورة من املناشئ املعتمدة واملنتجة لهذه املادة وحسب املواصفات
املعتمدة لدى الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية والكمية النهائية ستكون حسب خيار
املشتري وان يكون الدفع بطريقة ( االعتماد مستندي او الدفع النقدي ) مع مالحظة ماياتي :
 على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االستفسار عبرالبريد االلكتروني لوزارة التجارة  /مكتب الوزير /قسم العقود العامة على العنوانني التاليني :
) (g.contracts@mot.gov.iq & high_mot@yahoo.comخالل فترة االعالن (  2019 /2/24لغاية
 ) 2019/ 2 /28من الساعة  8:00صباحا ً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة  2:00ظهرا
بتوقيت العراق /بغداد .
 سيتم انعقاد مؤمتر خاص لالجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة بتاريخ(  ( )2019/ 2 / 26مبكتب الوزير  /قسم العقود العامة في مقر الوزارة الكائن في بغداد  /املنصور
 /قرب بناية معرض بغداد الدولي  /قاطع مبنى مكتب الوزير)
 متطلبات التاهيل املطلوبة :تقدمي تامينات اولية مبوجب خطاب ضمان  bid bondاو صك مص ّدق او سفتجة ( على ان يرد
الصك او السفتجة طي كتاب رسمي من الشركة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء ويذكر فيه
ان الصك او السفتجة هو تامينات اولية تخص املناقصة لصالح الشركة العامة لتجارة املواد
الغذائية صادرة من اي مصرف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنسبة %1
من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم ورقم املناقصة في التامينات املقدمة على ان تكون التامينات
االولية نافذة ملدة (  ) 35يوم ابتداءا من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات .
 يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :اوال  /بالنسبة للشركات العراقية :
 يقدم العطاء موقّع ومختوم ( النسخة االصلية ) . ارفاق وصل شراء املناقصة ( النسخة االصلية ) . ذكر العنوان الكامل للشركة ( رقم الهاتف  ,البريد االلكتروني  ,النقاط الدالة لسكن املديراملفوض للشركة ) ألغراض املراسالت ضمن املواعيد احملّددة في شروط املناقصة (الوثيقة
القياسية ) على إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل ()7
أيام من تاريخ حصوله.
 هوية األحوال املدنية . بطاقة سكن. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى وزارة التجارة حصريا ً ونافذ لغايةنهاية العام احلالي .
 هوية غرفة التجارة للتجار نافذة . تقدمي واحدة او اكثر من الشهادات االتية (شهادة تأسيس الشركة /عقد التأسيس/النظامالداخلي للشركة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة).
 احلسابات اخلتامية الرابحة للشركة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة مـن قبلنقابة احملاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخيرتني.
 األعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الــ ( )10-5سنوات السابقةمعززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية .
ثانيا  /بالنسبة للشركات العربية واالجنبية :
 يقدم العطاء موقّع ومختوم ( النسخة االصلية ) . ارفاق وصل شراء املناقصة ( النسخة االصلية ) . ذكر العنوان الكامل للشركة ( رقم الهاتف  ,البريد االلكتروني  ,النقاط الدالة لسكن املديراملفوض للشركة ) ألغراض املراسالت ضمن املواعيد احملّددة في شروط املناقصة على إن يتم
إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله.
 -تقدمي واحدة او اكثر من الشهادات االتية (شهادة تأسيس الشركة مصدقة من القنصل

العراقي او من يقوم مقامه في بلد التأسيس مع نسخة مترجمة باللغة العربية لشهادة
تأسيس الشركات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة /عقد التأسيس/النظام الداخلي
للشركة مصدقة اصوليا .
 احلسابات اخلتامية الرابحة للشركة للسنتني األخيرتني مص ّدقة من قبل محاسب قانوني. االعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين )خالل الــ ( )10-5سنوات السابقةمعززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية
ثالثا /الشروط العامة :
 يجب ان يقدم ممثل الشركة تخويل رسمي باملراجعة وفق القانون بالنسبة للشركات العراقية ,ومص ّدق رسميا من قبل السفارة العراقية في بلد الشركة بالنسبة ملمثلي الشركات العربية
واالجنبية .
 تقدم الشركة مايثبت بان لديها تعامل باستيراد وتصدير مادة العدس االحمر اجملروش وتكونمستمرة بنشاطها التخصصي للسنتني االخيرتني .
 تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن. على مقدم العطاء تقدمي منوذج من مادة العدس االحمر اجملروش بكمية (  5-2كغم ) معالعطاء يث ّبت عليه العالمات التجارية وكافة التاشيرات  .سيمثل هذا النموذج الكمية التي
سيتم التعاقد عليها
 يتوجب على الشركات الراغبة بشراء شروط املناقصة(الوثيقة القياسية ) تقدمي طلب حتريريالى العنوان احملدد في شروط املناقصة بعد دفع مبلغ (  ) 500,000دينار " خمسمائة إلف دينار
غير قابلة للرد .
 يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي ( قسم العقود العامة في مقر الوزارة الكائن فيبغداد  /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدولي  /قاطع مبنى مكتب الوزير) في موعد اقصاه
(( الساعة  10:00صباحا" بتوقيت العراق  /بغداد من يوم االحد املصادف  2019/3 / 3وتكون
العـــروض نافذة للـــرد لغاية  ))2019/ 3 /7وفي حالة تقدمي مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد
العطاء.
 يقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم وضعه فيصندوق العطاءات في استعالمات مكتب الوزير /مقر الوزارة الكائن في بغداد  /املنصور  /قرب
بناية معرض بغداد الدولي  /قاطع مبنى مكتب الوزير) ,وان العطاءات املتاخرة سوف ترفض ,
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان
االتي (مكتب الوزير  /استعالمات مكتب الوزير في مقر الوزارة الكائن في بغداد  /املنصور  /قرب
بناية معرض بغداد الدولي) ليوم االحد املصادف  2019/ 3 /3الساعة  10:00صباحا بتوقيت
بغداد /العراق .
 على مقدم العطاء مليء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا" ومختوم باخلتماحلي للشركة مقدمة العطاء و في حال عدم التزامه مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بالقسم
الرابع منها فأنه سيتم استبعاده
 على مقدم العطاء أن يجهز جدوال ً مشابها ً للمواصفات الفنية املنصوص عليها في القسمالسادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفيه تطابقها مع املواصفات املطلوبة باإلضافة إلى
ملئ احلقل (د) في جدول قائمة السلع وجدول التسليم في القسم املشار إلية أعاله .
مالحظات
 ان الوزارة غير ملزمة باوطأ العطاءات . اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية في العراق  ،فيعتبر اليوم التالي موعدا لغلقاملناقصة .
 بإالمكان أيجاد اإلعالن على املواقع االلكترونية للوزارة  www.iraqitic.com :و www.mot.gov.iqواملوقع االلكتروني ملعلومات املناقصات واملشتريات الدولية WWW.dgmarket.Com : Dg Market

مدير ق�سم العقود العامة
يف وزارة التجارة

- Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate certified
by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in addition to a
translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted
section / foundation contract / the company's internal system, legally certified .
- Earning profits Final financial statement for the last two years authenticated by an
auditor
- Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5- 10) years as a similar trade
dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions :
- Representative of Iraqi companies have to present dully official certified authorization
& for their representation according to law, and regarding Representative of Arabic
Foreign Companies, they have to present certified authorization by Iraqi embassy in
the country of the company
- The bidders have to submit a proof of their previous dealing with export & import red
split lentils and are continuing their specialization activity for the last two years.
- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
- Bidder has to submit attached with the bid a qty of ( 25- kg ) as a sample of red split
lentils first class printed with brand and all required marks .This sample will represent
the qty to be contracted of.
- Companies who are willing in purchasing tender's conditions (The Standard Bids), they
have to visit the General Contracts Department in the head quarter of MOT located in
Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair, and submit an official
letter to obtain this tender's conditions against nonrefundable amount of 500,000 Iraqi
Dinars.
- The bids to be delivered to the following address: (General Contracts Department
at Ministry of Trade / Minister's Office section in Almansour City – nearby Baghdad
International Fair ) at the specified date (10:00 AM Iraq / BLT on 03 / 03 /2019 ) and offers
are valid to reply up to 07 / 03 /2019. Any bid with shorter validity shall be disregarded
- Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company's
name and marked with the tender's no. &name .These offers must be put in the tenders
box in Ministers' Office Reception in the head quarter of MOT / Almansour City – nearby
Baghdad International Fair).
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders or their
'representatives who are willing to attend this process at the following address Ministers
Office Reception in the head quarter of MOT / Almansour City – nearby Baghdad
International Fair) at the specified date 10:00 AM BLT /Iraq on 03 /03 /2019.
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be submitted in a
paper and sealed with the original stamp of the bidding company . In case the bidder un
fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above , he will be disregarded .
- The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth
part of the standard bids to clarify its compliance with the required specifications in
addition to fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table in the
part mentioned above
Note :
- Ministry of Trade is un obliged to accept the lower offers.
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq ,then
the closing date will be on the next day
- Advertisement can be founded in MOT"S Websites: www.iraqitic.com & www.mot.gov.iq
and dg Market- tenders& Procurement Worldwide :www.dq markt.com

Acting for Manager Of General Contracts Department
Ministry Of Trade

Iraqi Ministry of Trade ( MOT ) , General Contracts Department , is pleased to invite
the exclusively producing companies to participate in a tender for purchasing the
quantity of (10,000 ) mt ±5% in minimum red split lentils first class from all approved and
producing origins according to the specification adopted by State Co. For Foodstuff
Trading, and the final quantity will be specified by the buyer . Payment will be effected
by L/C or cash payment .
The following should be noted :
- The qualified companies who want to obtain additional information should contact
(General Contracts Department) through it's official e-mails (high_mot@yahoo.com
& g.contracts@mot.gov.iq) during the official working days of tender period from
( 24 /02 /2019 - 28 /02 /2019 ) between 08:00 hrs -14:00 hrs Iraq /BLT ).
- A conference will be held on 26 /02 /2019 in (General Contracts Department at Ministry
of Trade / Minister's Office section in Almansour City – nearby Baghdad International
Fair ) to answer the inquiries of the participants in the tender .
- The requisite qualification requirements :
Offers must be accompanied by bid bond or certified check or bill of exchange (provided
that check or bill of exchange should be submitted attached to an official letter issued
by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted
check or bill of exchange is a bond related to the said tender) issued through any Iraqi
& bank (inside Baghdad) accredited by Central Bank of Iraq that mention the name
number of the above tender at rate of 1% of the bid's value issued by the bidder in favor
of State Co. For Foodstuff Trading. Bid bond must be valid for (35 days) starting from
offers validity's expiry date .
Document required from Iraqi companies :
) - Offer should be signed & stamped (original copy
) - Purchase bill of tender ( original copy
– - Mention the full details of the company address (phone no . – e- mail address
indicative points of the home address for the company's Commissioner director) for the
purpose of correspondences within the specified dates stipulated in tenders̀ conditions
( The Standard Bids ) provided that the company should notify the contracting party of
any change in it's address within 7 days of the date of change
- ID .
- Habitation card .
- A letter of no objection from the State Authority of Taxes addressed to The Ministry Of
Trade exclusively and should be valid until the end of the year .
- Valid trade chamber ID .
- Submitting one or more of the following documents : Incorporation certificate/
foundation contract / the company's internal system certified recently by Companies
Recorder Directorate in Ministry of Trade .
- The Earning profits Final financial statement for the last two years authenticated by an
auditor and certified by the Iraqi Accountants and Auditors Union
- Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5- 10) years as a similar trade
dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies :
) - Offer should be signed & stamped (original copy
) - Purchase bill of tender ( original copy
- Mention the full details of the company address (phone no . – e- mail address – indicative
points of the home address for the company's Commissioner director) for the purpose of
correspondences within the specified dates stipulated in tenders̀ conditions provided
that the company should notify the contracting party of any change in it's address within
7 days of the date of change.

العدد ( )4377ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -اخلمي�س (� )21شباط

رياضة

2019

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

قمة كروية ملتهبة بني القوة اجلوية والطلبة

 ال���������س� ّ
���ف����ان����ة ت���خ�������ش���ى ال���������س����ق����وط يف ف�����خ �أم������ان������ة ب����غ����داد
بغداد  /حيدر مدلول
تتطلع اجلماهري الريا�ضي ��ة العراقية يف ال�ساعة
 4:45ع�ص ��ر الي ��وم اخلمي� ��س اىل قم ��ة القوة
اجلوي ��ة رابع الرتتيب بر�صيد  34نقطة وغرميه
التقليدي فريق الطلب ��ة ال�سابع بر�صيد  24نقطة
الت ��ي �سيحت�ضنه ��ا ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل يف
العا�صم ��ة بغداد �ضمن مناف�س ��ات اجلولة الثامنة
ع�شرة م ��ن مرحلة الذه ��اب لدوري الك ��رة املمتاز
باملو�س ��م  2019-2018الت ��ي م ��ن املتوق ��ع �أن
يح�ضرها عدد كبري من �أن�صارهما .
وتدخل كتيب ��ة املدرب با�سم قا�س ��م هذه املواجهة
للبحث ع ��ن الفوز احلادي ع�ش ��ر من جمموع 15
مب ��اراة خا�ضه ��ا خ�ل�ال املو�س ��م الك ��روي احلايل
حيث جنح يف حتقي ��ق االنت�صار يف  10وتعادل
يف  4وتعر� ��ض اىل خ�س ��ارة واح ��دة �أم ��ام فريق
احل ��دود بنتيج ��ة (�صف ��ر  ) -1ولدي ��ه م�ؤجلت�ي�ن
�أحداهم ��ا من اجلول ��ة الثالثة م ��ن مرحلة الذهاب
م ��ع فريق نف ��ط مي�سان �ستك ��ون ي ��وم الثالث من
�شه ��ر �أذار املقبل والأخرى من اجلول ��ة ال�ساد�سة
ع�ش ��رة مع فري ��ق ال ��زوراء يف كال�سيك ��و العراق
�ستج ��ري ي ��وم اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر ذاته
على ملع ��ب ال�شعب الدويل حيث ان ك�سب النقاط
الث�ل�اث �ستبقيه �ضمن دائ ��رة الفرق التي تتناف�س
بقوة عل ��ى لقب املو�سم الكروي احلايل الذي بات
اخلي ��ار املحل ��ي االول ال ��ذي ترنو الي ��ه ال�صقور
اىل جان ��ب م�سابق ��ة الك�أ�س التي و�ص ��ل فيها اىل
دور رب ��ع النهائ ��ي لتعوي� ��ض م ��رارة الف�ش ��ل يف
الت�أه ��ل اىل دور املجموع ��ات يف بطول ��ة دوري
�أبط ��ال ا�سي ��ا  2019بع ��د تعر�ض ��ه اىل الهزمية
�أم ��ام فريق باختاك ��ور االوزبكي يف املباراة التي
ج ��رت بينهما عل ��ى ملعب باختاك ��ور املركزي يف
العا�صم ��ة ط�شقند �ضمن مناف�س ��ات ملحق منطقة
غ ��رب القارة و�سيك ��ون املدافع �أحم ��د عبد الر�ضا
م ��ن �أب ��رز الالعبني املتغيب�ي�ن نتيجة ع ��دم �شفائه
م ��ن اال�صابة الت ��ي حلقت ب ��ه م�ؤخرا فيم ��ا تبقى
م�شاركة علي ح�صن ��ي حتت رهن املالك التدريبي
للفريق بعد عودته من رحلة عالجية خ�ضع لها يف
العا�صمة اللبنانية بريوت .
يف املقاب ��ل �سيخو� ��ض فري ��ق الطلبة لك ��رة القدم
ه ��ذه املب ��اراة ب�صف ��وف متكاملة �أم�ل�ا يف �أحلاق
خ�سارة ثانية مبناف�سه م ��ن �أجل تعوي�ض النقاط
الت ��ي فقده ��ا يف اجل ��والت الثالثة االخ�ي�رة �أمام

ال�صناع ��ات الكهربائية والكهرب ��اء ونفط مي�سان
حيث مل يتذوق طعم الفوز فيها من �أجل م�صاحلة
اجلماه�ي�ر م ��ن جدي ��د والتق ��دم اىل مرك ��ز جديد
يلب ��ي رغب ��ات �أدارة الن ��ادي برئا�سة ع�ل�اء كاظم
حي ��ث يعول امل ��درب اخلبري يحيى عل ��وان كثريا
عل ��ى املهاج ��م م ��روان ح�س�ي�ن يف اال�ستمرار يف
ممار�سة هوايت ��ه يف ت�سجيل الأه ��داف وال�سيما
انه يحتل املركز الثاين يف قائمة الهدافني بر�صيد
 12نقط ��ة يف ظ ��ل االن�سج ��ام والتفاه ��م ال ��ذي
يعي�شه مع بقية زمالئ ��ه الذين يتفا�ؤلون به كثريا
ويعتربوه القنا� ��ص الذي يفرح �أن�صاره رغم انه
�سيكون حتت كما�شة مدافعي القوة اجلوية الذي
�سيتنابون فيما بينهم طيلة دقائق ال�شوطني االول
والث ��اين من اج ��ل احلد من خطورت ��ه وحتركاته
الت ��ي �أرهق ��ت العبي الف ��رق امل�شارك ��ة يف دوري
الكرة املمتاز .
ويخ�ش ��ى فريق املين ��اء الب�ص ��ري اخلام�س ع�شر
بر�صي ��د  17نقط ��ة م ��ن ال�سقوط يف ف ��خ م�ضيفه
فريق �أمانة بغ ��داد الرابع ع�شر بر�صيد  17نقطة
يف اللقاء الذي �سيجري بينهما يف ال�ساعة 2:30
ظه ��را على ملع ��ب بغ ��داد يف متنزه ال ��زوراء يف
العا�صم ��ة بغداد حيث �إن و�ضعيته باتت التتحمل
�أن يخ�س ��ر نق ��اط جدي ��دة يف ظ ��ل املرك ��ز املت�أخر
الذي يحتله والين�سجم مع التطلعات التي تن�شده
اجلماه�ي�ر ب�أن يكون �ضمن دائ ��رة الفرق الع�شرة
الكب ��ار يف انته ��اء جول ��ة الذه ��اب م ��ن املو�س ��م
الك ��روي احلايل بعد جم ��ى جنم الك ��رة العراقية
ال�ساب ��ق هادي �أحمد لقي ��ادة جمل�س �إدارة النادي
حي ��ث �أ�ضطر الأخري اىل تق ��دمي �أ�ستقالته بعد ان
مل�س ع ��دم وجود نوايا �صادقة لدى �شركة امل�ؤاين ذاته ديربي ًا بغدادي� � ًا �ساخن ًا يجمع فريق ال�شرطة
الراع ��ي الر�سمي للنادي يف االيفاء بالوعود التي املت�ص ��در بر�صيد  40نقطة وم�ضيفه فريق الكرخ
قطعته ��ا له يف دفع امليزانية الت ��ي مت تخ�صي�صها �صاح ��ب املرك ��ز الث ��اين بر�صي ��د  36نقط ��ة يف
للنادي قبيل �أنطالق املناف�سات ح�سب التوجيهات �أختب ��ار ي�أم ��ل من ��ه االول باحل�ص ��ول عل ��ى ثالث
ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل وزارة النق ��ل اىل جانب عدم نق ��اط غالي ��ة م ��ن �أج ��ل �إنه ��اء مناف�س ��ات مرحلة
ت�سمي ��ة م ��درب جدي ��د خلف� � ًا للم ��درب ال�ساب ��ق الذه ��اب مل�صلحته دون النظ ��ر اىل نتيجة املباراة
عقي ��ل هات ��و ال ��ذي ق ��دم ا�ستقالت ��ه حي ��ث يتوىل املقبل ��ة يف اجلولة التا�سعة ع�شرة واالخرية التي
التون�س ��ي ه�شام ب ��ن غزية م ��درب اللياقة البدنية �سيخو�ضها �أمام فريق البحري رغم وجود مباراة
قي ��ادة ال�سفانة للمباراة الثالث ��ة على التوايل بعد م�ؤجل ��ة ل ��ه من اجلول ��ة الثالثة �أم ��ام فريق النفط
مبارات ��ي احل ��دود وال�شرط ��ة ب�شكل �أث ��ار ده�شة يف ظل تواج ��د جمموعة متجان�س ��ة من الالعبني
و�أ�ستغ ��راب النق ��اد واملحلل�ي�ن واملتابعني مل�سرية متتل ��ك اخلربة واالبداع عل ��ى امل�ستطيل االخ�ضر
الفري ��ق الذي يعت�ب�ر من �أهم الف ��رق اجلماهريية �س ��واء من املحليني واملحرتفني اىل جانب تواجد
يف املحافظات .
امل ��درب املونتيغ�ي�ري نيبوي�شا العا�ش ��ق لاللقاب
ويحت�ض ��ن ملع ��ب الك ��رخ الرتب ��وي يف التوقيت عل ��ى رئا�سة املالك التدريب ��ي حيث يرتبط بعالقة

حمب ��ة م ��ع �أن�ص ��اره الذي ��ن ي�صفقون ل ��ه بعد كل
مب ��اراة يفوز فيه ��ا الفريق �أم�ل�ا يف �أرجاع اللقب
اىل خزينة النادي مرة �أخرى .
وي�ضي ��ف ملعب ن ��ادي التاجي الريا�ض ��ي مباراة
فريق ال�صناعات الكهربائية �صاحب املركز الثامن
ع�شر بر�صي ��د  13نقطة وفري ��ق الكهرباء الثاين
ع�ش ��ر بر�صي ��د  18نقط ��ة يف مهم ��ة يتمن ��ى فيها
الأخ�ي�ر �أن يزيد من غلة نقاطه اىل  21ي�صعد من
خالله ��ا مركز ًا واحد ًا ب�ص ��ورة م�ؤقتة حتت قيادة
املدرب املجته ��د عبا�س عطية بانتظ ��ار ما�ست�سفر
عنه مب ��اراة فري ��ق نف ��ط اجلنوب احل ��ادي ع�شر
بر�صي ��د  20نقط ��ة وم�ضيف ��ه فريق نف ��ط مي�سان
اخلام� ��س بر�صي ��د  27نقط ��ة الت ��ي �سيحت�ضنها
ملعب مي�سان الدويل يف مدينة العمارة .

وتتجه الأنظار اىل ملعب النجف االوملبي حيث
يواج ��ه في ��ه فريق ال�سم ��اوة الذي يحت ��ل املركز
التا�س ��ع ع�شر بر�صيد  13نقط ��ة وم�ضيفه فريق
النج ��ف �صاحب املركز الثال ��ث ع�شر بر�صيد 18
نقطة يف اختب ��ار يطمح فيه امل ��درب ثائر ج�سام
م ��ن العبي ��ه بتج ��اوز �آثارالهزمية الت ��ي تعر�ض
له ��ا فريقهم �أم ��ام فريق �أمانة بغ ��داد الذي �أثارت
الكث�ي�ر م ��ن عالم ��ات اال�ستفه ��ام والتعجب لدى
�أع ��داد كبرية من جماه�ي�ره يف امل�ستوى الهزيل
الذي قدم ��وه بعد �سل�سلة م ��ن النتائج االيجابية
الت ��ي حققه ��ا غ ��زالن البادي ��ة جعلت ��ه ي�ستقر يف
املنطق ��ة الدافئ ��ة ويبتعد عن الف ��رق التي تواجه
�شب ��ح الهب ��وط اىل دوري املظالي ��م يف املو�س ��م
املقبل فيم ��ا �سي�شهد غد اجلمعة خت ��ام مناف�سات

اجلول ��ة الثامن ��ة ع�ش ��رة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب
باج ��راء مباراة واح ��دة على ملع ��ب �أمانة بغداد
يف ال�ساع ��ة  2:30ظه ��را ب�ي�ن فري ��ق احل�س�ي�ن
�صاح ��ب املركز الأخ�ي�ر يف الرتتيب بر�صيد 11
نقط ��ة و�ضيفه فريق النفط ال�ساد�س بر�صيد 24
نقط ��ة يف مواجهة متيل كفتها ل�صالح الأخري يف
ظل ف ��ارق االمكانيات املوج ��ودة بينهما ورغبته
يف حتقي ��ق الفوز مرة �أخ ��رى رغم �أن ��ه �سيفتقد
خلدمات املهاجم حمم ��د داوود الذي تعر�ض اىل
ك�س ��ر يف الكاحل بعد التحام ��ه مع حار�س مرمى
فريق القوة اجلوية �أجمد رحيم حيث �أ�ضطر اىل
مغادرة ملعب ن ��ادي ال�صناعة الريا�ضي و�أثبتت
الفحو�ص ��ات الت ��ي خ�ض ��ع له ��ا �أن ��ه يحت ��اج اىل
�شهرين على الأقل للعودة اىل املالعب .
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ح ��ددت جلن ��ة امل�سابق ��ات
املركزي ��ة يف احتاد الك ��رة موعد مباري ��ات �إياب
دور الثماني ��ة مل�سابق ��ة بطول ��ة الك�أ� ��س باملو�سم
 -2019 2018التي �ستنطلق مناف�ساتها يوم
الثالث من �شهر حزيران املقبل.
وق ��ال ع�ضو جلنة امل�سابق ��ات املركزية يف احتاد
الكرة �صادق عبد احل�سني� :إن اللجنة ك�شفت عن
موع ��د مباريات �إي ��اب الك�أ�س ون�ص ��ف النهائي،
حي ��ث �ستج ��ري �أرب ��ع مباريات ي ��وم الثالث من
�شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل �ستت�أه ��ل منه ��ا لأربع ��ة
ف ��رق اىل ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي ،اذ �سيلتق ��ي
فري ��ق �أمان ��ة بغ ��داد على ملعب ��ه فري ��ق الزوراء
حي ��ث انتهت مباراة الذهاب بف ��وز الأول بهدف
لال�ش ��يء ،ويحل فري ��ق النفط �ضيف� � ًا ثقي ًال على
فريق الق ��وة اجلوية � ،إذ انتهت مباراتهم الأوىل
بنتيجة التع ��ادل ال�سلبي ،وي�ضيف فريق الطلبة
على ملعب فريق ال�صناع ��ة الريا�ضي فريق نفط
مي�س ��ان بعدما تع ��ادال يف ذه ��اب البطولة بهدف
ل ��كل منه ��م ،ويلع ��ب فري ��ق احلدود عل ��ى ملعب
التاج ��ي الريا�ضي فريق الكهرب ��اء ،حيث انتهت
�أي�ضا مواجهة الذهاب بالتعادل االيجابي بهدف
لكل فريق.
و�أ�ض ��اف عبد احل�س�ي�ن� :إن جلنته ح ��ددت يوم
ال�ساب ��ع م ��ن حزي ��ران املقب ��ل موع ��دا لإقام ��ة
مناف�س ��ات دور ن�ص ��ف النهائي لبطول ��ة الك�أ�س
التي ي�ضيفها ملع ��ب ال�شعب الدويل � ،إذ �ستلعب
املباراتني بنظام خروج املغلوب  ،والفائزمنهما
�سيت�أه ��ل اىل املب ��اراة النهائي ��ة الت ��ي �سيتح ��دد
موعدها يف وقت الحق .

درجال :هدفنا �إلغاء نتائج انتخابات الكرة وت�أ�سي�س قاعدة متينة للعبة
بغداد  /املدى
قال جنم الكرة العراقية ال�سابق عدنان
درج ��ال �أن ��ه تلق ��ى ر�سالة م ��ن حمكمة
كا� ��س الدولي ��ة تفي ��د فيه ��ا ب� ��أن مدينة
ل ��وزان ال�سوي�سري ��ة �ستحت�ضن يومي
 30و� 31أي ��ار املقبل جل�س ��ة اال�ستماع
للق�ضايا الث�ل�اث املرفوعة ب�شكوى منه
واملعرت�ض�ي�ن مع ��ه �إليها �ض ��د االحتاد
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم بخ�صو� ��ص
انتخابات ��ه الت ��ي ج ��رت ي ��وم � 31أي ��ار
. 2018
و�أ�ض ��اف يف بيان تلقت امل ��دى ن�سخة
من ��ه � :إن تلك الر�سالة �أكدت ب�ضرورة
�إر�سال �صور اجلوازات لل�شهود الذين
�سيدل ��ون ب�شهاداته ��م �أم ��ام املحكم ��ة
يف الق�ضاي ��ا املرفوع ��ة �ض ��د االحت ��اد
لغر� ��ض ت�سهي ��ل �إج ��راءات احل�ص ��ول
عل ��ى ت�أ�شريات الدخ ��ول اىل الأرا�ضي
ال�سوي�سري ��ة و�إن جمي ��ع الأخ ��وة
ال�شه ��ود الذي ��ن �سيدل ��ون ب�شهاداته ��م
يف ل ��وزان وبغ ��داد جاه ��زون ل�ل�ادالء
ب�شهاداته ��م �أمام حمكم ��ة ك�أ�س مبنتهى
الثقة وال�صدقية �إظه ��ار ًا للحقيقة التي
�أراد االحت ��اد وم�ست�شاره ��م القان ��وين
طم�سها وت�ضليل الر�أي العام وال�شارع

الريا�ضي وكذلك بع�ض من �إخواننا يف
الهيئة العامة طوال الفرتة التي �سبقت
االنتخاب ��ات وما بعدها وه ��ذا ما �سبب
�ضي ��اع وق ��ت طويل قب ��ل حتديد موعد
اجلل�سة ر�سمي ًا.
وتاب ��ع درجال � :إن رغبتنا كانت ملحة
بتقدمي موع ��د اجلل�س ��ة اىل �آذاراملقبل
�إال �أن االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة الق ��دم
اعرت� ��ض عل ��ى ذل ��ك لع ��دم قدرت ��ه على
احل�ض ��ور خالله ��ا ،واق�ت�رح الأخ�ي�ر
�أ�شه ��ر �أي ��ار �أو حزي ��ران �أو مت ��وز
القادم�ي�ن ومت رف�ضه م ��ن املحكمة التي
�أرت� ��أت تثبي ��ت يوم ��ي  30ني�س ��ان و1
�أي ��ار لعق ��د اجلل�سة ،ف�أن�ب�رى م�ست�شار
االحت ��اد املحامي د.ن ��زار �أحمد معتذر ًا
عن احل�ض ��ور ب�سبب ارتباطه باجتماع
يف مدين ��ة دبي الإماراتي ��ة يومي -29
 30ني�س ��ان وذل ��ك ب�إر�س ��ال كت ��اب م ��ن
�شرك ��ة العال ي�ؤكد في ��ه موعد االجتماع
 ،مع العلم �إنن ��ا نعلم جيد ًا من هو مالك
هذه ال�شركة وما هي العالقة بينه وبني
االحتاد وم�ست�شارهم القانوين.
و�أو�ض ��ح جنم الك ��رة العراقية ال�سابق
� :إن ال�ش ��كاوى الت ��ي تقدمن ��ا به ��ا اىل
حمكم ��ة كا� ��س الدولي ��ة تت�ضم ��ن ثالث
ق�ضاي ��ا الأوىل ه ��ي ق�ضي ��ة ت�أجي ��ل

جمهورية العراق  /وزارة املالية
هي�أة التقاعد الوطنية
ال�ش�ؤون القانونية

االنتخاب ��ات وه ��ذه
�سبق ��ت موع ��د
�إقامتها يف � 31أيار
 ،2018والثانية هي
ال�شكوى اجلماعية
املوقع ��ة م ��ن �أح ��د
ع�ش ��ر �شخ�ص� � ًا
�ض ��د �إج ��راءات
ا ال نتخا ب ��ا ت
ونتائجها ،والثالثة
�إث ��ارة
الأك�ث�ر
تخ� ��ص الق�ضي ��ة
ا ال ن�ضبا طي ��ة
املرفوع ��ة �ض ��دي
م ��ن قب ��ل م�ست�ش ��ار
االحت ��اد والت ��ي
ق�ض ��ت ب�إ�ص ��دار
عقوب ��ات �ض ��دي
مبح ��ررات ر�سمي ��ة
مزورة با�سم �أع�ضاء
جلنت ��ي االن�ضب ��اط
واال�ستئن ��اف ال
�أ�سا� ��س له ��ا م ��ن الوج ��ود �ص ��ادرة من
االحت ��اد وبتوقي ��ع �أم�ي�ن �س ��ر االحتاد
ولوال ه ��ذه الق�ضية التي بد�أت بتاريخ
� ٨آي ��ار� ٢٠١٨أي بع ��د يوم م ��ن تقدميي

اال�ستف ��ادة م ��ن املُدد الق�ص ��وى وكذلك
ع ��دم دفع الر�سوم التي يجب دفعها من
قبل االحتاد �ضم ��ن املدد القانونية مما
يتطلب مني دفع ر�س ��وم االحتاد �أي�ض ًا
من �أج ��ل ا�ستمرار النظ ��ر يف الق�ضايا
املرفوعة �ضدهم.
و�أ�ش ��ار اىل �أنن ��ا عل ��ى ثق ��ة م ��ن
احل�ص ��ول عل ��ى ق ��رار م ��ن املحكم ��ة
ب�إعادة االنتخابات وذل ��ك ا�ستنادا اىل
املخالف ��ات العدي ��دة والكب�ي�رة الت ��ي
�صاحب ��ت العملي ��ة االنتخابي ��ة وهناك
معلومات دامغة ووثائق
�صارخ ��ة وت�سجي�ل�ات
ت�ؤك ��د �أحقيتن ��ا يف
ال�شك ��وى ومو�ضوعي ��ة
ما ي ��ديل ب ��ه ال�شهود من
حقائ ��ق م�ستنبط ��ة ،قبل
و�أثن ��اء وبع ��د العملي ��ة
االنتخابي ��ة حي ��ث بذلنا
م ��ع جمموعة من االخوة
الإعالمي�ي�ن واملحام�ي�ن
يف الع ��راق ويف �إيطاليا
ال�شك ��وى الأوىل بتاري ��خ ٧
وكذل ��ك البع� ��ض م ��ن
�آي ��ار ٢٠١٨م ��ا كان لق�ضيتن ��ا يف
االخ ��وة الريا�ضي�ي�ن
حمكمة كا�س الدولي ��ة ان ت�أخذ كل هذا القان ��وين يف االحت ��اد العراق ��ي لكرة طبع ًا بالإ�ضافة اىل الإخوة املعرت�ضني
الوق ��ت الطوي ��ل كم ��ا و�أن امل�ست�ش ��ار الق ��دم ق ��ام بت�أخ�ي�ر دفوعات ��ه حماو ًال جه ��ود ًا كب�ي�رة م ��ن اجل تق ��دمي ما مت

العدد :قانونية 331 /
الرقم التقاعدي
التاريخ2019/2/19 :

�إعادة �إعالن بيع مواد تالفة وم�ستهلكة (�سكراب)

تعلن هيأة التقاعد الوطنية عن إجراء مزايدة علنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة 2013
املعدل للمرة الثانية لبيع اثاث واجهزة كهربائية مس��تهلكة (س��كراب) في مقرها الكائن بغداد  /العالوي
 /الش��واكة  /س��احة الش��هداء وذلك في متام الس��اعة العاش��رة من صباح يوم االثنني املصادف 2019/3/4
وبامكان الراغبني باالشتراك باملزايدة االطالع على املواد املباعة خالل اوقات الدوام الرسمي لاليام التي تسبق
يوم املزايدة اعاله.
فعل��ى الراغب�ين باالش��تراك باملزايدة احلضور ف��ي الزمان واملكان احملددين مس��تصحبني معه��م التأمينات
القانونية مبقدار ( )1.300.000مليون وثالثمائة ألف دينار ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة كافة اجور النش��ر
واالعالن والداللية واملناداة على ان يتم رفع املواد املباعة خالل خمس��ة عشر يوم من تاريخ االحالة القطعية
وبعكسه يتحمل غرامة تأخيرية مقدارها ( )%2من قيمة البيع عن كل يوم تأخير.
�أحمد عبد اجلليل ح�سني
مدير عام �صندوق تقاعد موظفي الدولة
رئي�س هي�أة التقاعد الوطنية  /وكالة

�إعـــــــالن

تقدمي ��ه من وثائ ��ق ت�ؤك ��د �أحقيتنا يف
هذه ال�شكوى.
وختم درج ��ال بيانه قائ�ل ً�ا � :إن هدفنا
من ال�شكوى ملن ال يزال يخلط الأوراق
دون وعي ،يرتكز يف نقطتني مهمتني،
الأوىل �إلغ ��اء نتائ ��ج االنتخاب ��ات
و�إعادته ��ا بق ��رار م ��ن حمكم ��ة كا� ��س
الدولية وهذا م ��ا مل تت�أثر به ن�شاطات
االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة الق ��دم وال
تتعر� ��ض كرتن ��ا اىل االيق ��اف الدويل
يروج البع�ض ،ب ��ل �سي�صار اىل
مثلم ��ا ّ
�إع ��ادة االنتخاب ��ات لي�أخ ��ذ كل ذي حق
حقه ،والثاني ��ة �سعينا الد�ؤوب خلدمة
اللعبة وتطويرها من خالل العمل على
تف�س�ي�ر النظام الأ�سا�س ب�شكل �صحيح
وتعدي ��ل بع�ض فقراته مبا يتما�شى مع
امل�صال ��ح العلي ��ا للبلد بعد ط ��رح الأمر
عل ��ى االخوة اع�ض ��اء االحت ��اد جميعا
واملن�صو� ��ص عليه ��م يف امل ��ادة  ١٠من
النظام الأ�سا�سي وثاني ًا �إعداد منتخب
وطني قادر على الت�أهل اىل ك�أ�س العامل
 2022يف قط ��ر ،وكذلك �إعداد جيل من
الالعب�ي�ن ال�شب ��اب �ضمن مرحل ��ة بناء
ك ��روي متني ميتد من زاخ ��و اىل الفاو
وي�ؤ�س� ��س قاع ��دة االنط�ل�اق اىل ك�أ�س
العامل .2026

تعل��ن الش��ركة العام��ة لتس��ويق األدوي��ة
واملس��تلزمات الطبية عن إعالن ملحق رقم ()3
للمناقص��ة ( ) MED – 1 – 2019والذي يتضمن
حذف مادتني واضافة وح��دة قياس احتياج ملادة
للمناقص��ة آنف��ا ً وال��ذي مت االع�لان عنها على
موقعنا www.kimadia.iq :

آراء وأفكار

العدد ( )4377ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -اخلمي�س (� )21شباط
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القمة العاملية للحكومات ..امل�ستقبل �أو ًال

ً ُ
تارة أخرى ..

ما الفرق بني دولة �صدام ودولة
الإ�سالم ال�سيا�سي؟
ر�شيد اخليون

ق ��د يظن َمن ي�سمع بعن ��وان م�ؤمتر دبي ال�سنوي
«القم ��ة العاملية للحكوم ��ات» (عقدت هذا العام يف
� 10شب ��اط  )2019ب�أنه ��ا قم ��ة �سيا�سي ��ة لر�ؤ�ساء
دول الع ��امل ،كعق ��د معاه ��دة اقت�صادي ��ة �أو حلف
ع�سكري� ،أو لتدارك حرب مث ًال ،لكن ال وجود ِّ
لكل
ه ��ذا يف القمة املذك ��ورة� ،إمنا ه ��ي تبادل خربات
بعي ��دة عن الإط ��ار ال َّر�سم ��ي ال�سيا�سي احلكومي
املع ��روف ،يف �شت ��ى املج ��االت ،يح�ض ��ره رئي�س
جمهوري ��ة ور�ؤ�س ��اء وزراء �سابق ��ون وحاليون،
ورئي� ��س منظم ��ة دولي ��ة ،وخمت�ص ��ون يف البيئة
والإلك�ت�رون والف�ضاء والثقاف ��ة والفن وعاملون
يف ال�سالم الديني من رج ��ال الدين لتبادل الآراء
واخلربات.
�إنه ��ا تظاه ��رة عاملي ��ة ،غري خمت�ص ��ة باحلكومات
مبعناه ��ا املع ��روف ،و�إمنا العمل مله ��ام حكومات
امل�ستقب ��ل ،فمِ ن املعروف ال املا�ض ��ي وال احلا�ضر
يحتاج ��ان �إىل تخطيط وو�ضع �أفكار لأنهما واقع
ق ��د ح�صل� ،إمن ��ا ما يخطط ه ��و للم�ستقب ��ل الذي
�سيك ��ون ما�ضي ًا وحا�ض ��ر ًا ،وامل�ستقب ��ل ال ُيعا�ش
بالأفعال ب ��ل بالأفكار ،فما نراه من عمارات هائلة
البن ��اء وم�شاريع عا�شه ��ا ويعي�شه ��ا ال َّنا�س بد�أت
بخيال ،ثم ر�سم الأف ��كار والت�صاميم على الورق،
له ��ذا �أ�صبحت للأفكار ميادي ��ن وم�ؤ�س�سات تقابل
م�ؤ�س�سات العًمران املنفذة يف �شتى جماالته.
ال�س� ��ؤال ،كي ��ف حتمل ��ت دول ��ة الإم ��ارات ه ��ذه
التظاه ��رة ،التي ي�صل ع ��دد �ضيوفه ��ا امل�شاركني
�إىل �أربع ��ة �آالف �شخ�صية؟ وكي ��ف اجتمعت هذه
العاملي ��ة يف الدولة التي تعترب فتي ��ة قيا�س ًا بدول
ي�ص ��ل تاريخها �إىل مئ ��ات ال�سنني؟ كيف يتحم�س
للح�ض ��ور هذا العدد ،وبينهم قادة دول وفكر وفن
م�ؤثرون عاملي� � ًا ،بال �أدنى حت�س�س؟! مثلما يحدث
يف م�ؤمترات الدول العقائدية؟!
�إن ��ه ال�سع ��ي والتهيئ ��ة للعاملي ��ة ،ويف مقدمته ��ا
الت�سام ��ح الدين ��ي واملذهب ��ي ،لي�س هن ��اك فر�ض
�زي حمدد عل ��ى املر�أة ،وال من ��ع �صاحب علم من
ل� ٍ

علم ��ه ،القبول باجلميع ديني ًا واجتماعي ًا ،وتهيئة
بيئ ��ة خ ��ارج املحلي ��ة املغلق ��ة ،وم ��ا ميثل ��ه الأمن
ال�شخ�ص ��ي واالجتماع ��ي ،فال نظ ��ن �أن مكان ًا يف
الع ��امل �أكرث �أمن� � ًا للن�ساء مم ��ا وفرت ��ه الإمارات،
بثقاف ��ة وقوان�ي�ن �صارم ��ة ،و�إذا �أمنت امل ��ر�أة من
حتر�ش واعت ��داء وا�ست�ضعاف �أمن املجتمع ككل،
ب�ل�اد مفتوح ��ة عل ��ى كل جدي ��د والعم ��ران لأج ��ل
العاملي ��ة م�ستمر ،لهذا يتمن ��ى كل �إن�سان مهما كان
دين ��ه ومذهبه �أن يعي� ��ش يف مثل ه ��ذه الأجواء،
�إذا مل ي�ستغ ��ل وج ��وده لغ�ي�ر التعاي� ��ش ،كالعمل
ال�سيا�سي احلزبي العقائدي.
مثلما �أ�شرنا� ،أن َّ
كل كلمةٍ يف القمة خ�صت امل�ستقبل،
فالإن�س ��ان يعي� ��ش يف حت ��دٍ م ��ع م�ستج ��دات العلم،
ومدى حم ��اوالت ك�شف �أ�سرار الكون يف هذا القرن
والذي بعده .ففي املُتحف امللحق بقاعات الندوات،
ُطرحت فك ��رة كيف �سيكون عليه دم ��اغ الإن�سان يف
()2100؟ كي ��ف �سيك ��ون علي ��ه الط ��ب يف امل�ستقبل
القري ��ب� ،أن تفح� ��ص بنف�س ��ك �إلكرتوني� � ًا وب�سرعة
ودقة فائقتني.
م ��ن املوا�ضيع التي �ضمها الع ��ام املا�ضي واحلا�ضر
من القمة العاملية�« :سيا�سات تقدمية مل�ستقبل ناجح»
لرئي� ��س وزراء فرن�س ��ا�« ،أر� ��ض الإله ��ام والفر�ص»
لوزي ��ر داخلي ��ة الإم ��ارات ،بع ��د �أن ع ��دد الت�سميات
الت ��ي ا�شته ��رت فيه ��ا ال ��دول ،مث ��ل �أملاني ��ا ت�سم ��ى
ب�أر� ��ض الأف ��كار الن�ي�رة ،وه ��ي بالفع ��ل تعت�ب�ر «�أم
الفل�سف ��ة احلديث ��ة» ،و�أمريكا «�أم الأح�ل�ام» ،والهند
«�أم العجائ ��ب» ،وم ��ا يح�ص ��ل بالإم ��ارات م ��ن تقدم
�سري ��ع يف العمران واالجتماع ،من احلق �أن ت�سمى
بـ«�أر�ض الإلهام والفر�ص» ،وال تدعي �أنها تعمل لهذا
الأم ��ر مبفرده ��ا وبجهده ��ا الذاتي� ،إمن ��ا عن طريق
العاملية.
من موا�ضي ��ع امل�ستقبل �أي�ض ًا« :التعايف االقت�صادي
العامل ��ي لبناء ع ��امل �أف�ضل» قدمتها مدي ��رة �صندوق
النق ��د ال ��دويل ،و«دور احلكوم ��ات يف بن ��اء ر�أ� ��س
املال الب�ش ��ري» ،قدمها رئي�س البنك الدويلُ .طرحت

م�س�أل ��ة املياه ،وحلولها يف امل�ستقبل ،والتعليم كيف
�سيك ��ون علي ��ه يف امل�ستقبل .نظرت كلم ��ات العلماء
امل�شارك�ي�ن يف كيفية �إدارة املوارد يف الف�ضاء ،كيف
�ستكون الزراعة هناك مث ًال.
فرق كب�ي�ر بني َم ��ن يجعل مهمت ��ه جت ��اه اكت�شافات
الف�ض ��اء الهائل ��ة و َمن يفك ��ر بتحطيم الع ��امل بفكرة
عقائدي ��ة ،واالن�شغال بالتمهي ��د للمنقذ الذي يُهدد به
الع ��امل ،وكيف �ستكون العب ��ادة يف املريخ ،من دون
علم ب�أ�سرار الكواكب ،بينما التخطيط حلل �إ�شكالية
امل ��اء والطع ��ام هن ��اك ج ��رى بعل ��م ،و�أن اكت�ش ��اف
الف�ض ��اء بطل ��ه العق ��ل وه ��و املنق ��ذ ال غ�ي�ره .يقول
ا�س �أن يقوم �إمام يف
املعري(ت449ه)« :يرجتي ال َّن ُ
الكتيب ��ة اخلر�ساء/ك ��ذب الظن ال �إم ��ام �سوى العقل
م�شري ًا يف �صبحه وامل�ساء»(لزوم ما ال يلزم).
هذا ومل يرد يف القر�آن مِ ن ثابت يف كل الأزمنة غري
العقل ،فبه جتود احلياة ويُفهم الدِّين.
مِ ��ن �أه ��م ما �أ�شري �إلي ��ه يف هذه القمة ه ��و مو�ضوع
الت�سام ��ح ،ال ��ذي و�ض ��ح دوره وزي ��ر الت�سام ��ح يف
دول ��ة الإم ��ارات ،كعامل مه ��م يف ال�شراك ��ة العاملية،
فهو املب ��د�أ الذي تت�أ�س�س وفقه امل ��دن الر�شيدة ،و�أن
حكوم ��ات ه ��ذه املدن �أو ال ��دول ال تك ��ون ر�شيدة �إال
بدعمه ��ا للت�سام ��ح الدين ��ي واالجتماع ��ي ،وبع ��دم
ال�سماح مبعرقالت الت�سام ��ح ،وهذا ما يجعل مئتي
َّ
جن�سية على اختالف عقائده ��م ي�ضمهم مكان واحد
بال تدافع.
ال تتحق ��ق العاملي ��ة �إال عل ��ى قاع ��دة الت�سام ��ح ،تلك
الت ��ي ال تعرفه ��ا ال�سيا�س ��ات العقائدي ��ة ،فالعقائدي
ال يع�ت�رف بتب ��ادل اخل�ب�رة ،وال بنق�ص ��ه ،وملحمود
ال ��وراق(230ه)�« :أ َّ
مت ال َّنا� ��س �أعرفه ��م بنق�ص ��ه/
و�أقمعه ��م ل�شهوت ��ه وحر�ص ��ه» ،و�شه ��وة العقائدية
دم ��رت بلدان� � ًا ثري ��ة ب�أر�ضه ��ا وب�شره ��ا ،مل تن�شغل
بامل�ستقبل وعامليته بقدر ما �شغلها املا�ضي وحمليته،
غ�ي�ر �أن ر�سم امل�ستقبل هو الأ�سا�س ،وهذا ما مل�سناه
يف ندوات «القمة العاملية للحكومات» بدبي.
عن االحتاد االماراتية

موازنة  2019م�ضيعة للأموال

د .اثري يو�سف حداد

تبل ��غ موازن ��ة ه ��ذا الع ��ام ، 2019م ��ا
جمموعة  133ترليون دينار عراقي ،اي
ما يع ��ادل  105ملي ��ارات دوالر تقريب ًا،
وه ��ي �أعلى موازن ��ة يف تاري ��خ الدولة
العراقي ��ة .ورغم �ضخامة ه ��ذا املبلغ �إال
�أن اجلمي ��ع ي�صرخ بقل ��ة التخ�صي�صات
! وقب ��ل الدخ ��ول يف بع� ��ض التفا�صي ��ل
واالراء دع ��وين �أق ��دم تعريف� � ًا مب�سط� � ًا
ملوازن ��ة الدول ��ة :فه ��ي وثيق ��ة قانونية
خلط ��ة اقت�صادي ��ة مع�ب�ر عنه ��ا بالنقد .
�أي �إنه ��ا تعك� ��س اخلط ��ة االقت�صادي ��ة
للحكوم ��ة العراقي ��ة لل�سن ��ة القادمة � ،أو

بكلمة �أخ ��رى هي الفل�سف ��ة االقت�صادية
لل�سلط ��ة احلاكم ��ة لف�ت�رة قادم ��ة مع�ب�ر
عنه ��ا بالنق ��ود .ه ��ذه املوازن ��ة حتتوي
على جانبني ،جان ��ب الإيرادات وجانب
الإنف ��اق .وم ��ن املف�ض ��ل �أن تتف ��وق
االي ��رادات على االنف ��اق الن ذلك �ضمان
ل�ث�روة الأجي ��ال القادمة،وبالن�سب ��ة
لبل ��د كالع ��راق ،فهو ذو م�ست ��وى تطور
اقت�صادي �ضعيف ،ودرجة انفتاحه على
اخلارج كبرية جد ًا ,حيث تفوق م�صادر
التمويل �أو االيرادات من ت�صدير النفط
عل ��ى % 90من احلجم الكلي لاليرادات
مم ��ا ي�سم ��ى بدرجة انك�ش ��اف االقت�صاد
على اخلارج.
م ��ا الذي تعني ��ه الـ  105ملي ��ارات دوالر
؟ انه ��ا تعن ��ي ان كتل ��ة نقدي ��ة بحج ��م
 105ملي ��ارات دوالر �ست�ض ��خ اىل
االقت�ص ��اد العراق ��ي ،وهنا ي�ب�رز �أمامنا
�س� ��ؤال ي�صفعن ��ا هو  :ه ��ل �إن االقت�صاد
العراق ��ي قادر على امت�صا�ص هذا املبلغ
الكب�ي�ر دون ه ��زات ت�ضخمي ��ة ؟ و�إن
حدث ��ت تل ��ك اله ��زات فه ��ل �أن احلكومة
ق ��ادرة على ال�سيطرة عل ��ى تلك الهزات.
وحي ��ث �إن امل�ص ��ارف العراقية ال متتلك
قاع ��دة ر�صينة من ناحي ��ة ثقة اجلمهور
به ��ا وق ��وة ر�أ�سماله ��ا ومكونات ��ه و�إن
امل�صارف ال حتتفظ بكامل قيمة الودائع
ب ��ل بن�سب ��ة �صغ�ي�رة منه ��ا؛ مم ��ا ي�ؤدي
�إىل �ص ��دور النق ��ود اخلا�ص ��ة بالودائع
ب�أ�ضع ��اف كبرية ينتج عنه� � ّا ارتفاع يف
العر� ��ض النق ��ديّ  ،وال ��ذي ي�ساه ��م يف
ظهور الت�ضخم النقديّ  ،واالعتماد على
القرو� ��ض املايل كو�سيلة لتقليل الفجوة
الظاهرة بني الطلب والدخل.
�أم ��ا ال�ض ��رر الآخ ��ر ،والن ��اجت ع ��ن هذا
احلج ��م يف املوازن ��ة اىل جان ��ب �ضعف
تطور البنى االقت�صادي ��ة العراقية ،فان
غالبية تل ��ك الأموال �سيج ��ري حتويلها
اىل دوالر ع�ب�ر البنك املرك ��زي العراقي
م ��ن �أج ��ل ا�ست�ي�راد �سل ��ع وخدم ��ات ال
ترقى اىل م�ستوى احلاجيات اال�سا�سية
لالقت�ص ��اد العراق ��ي� ،أي وبكلم ��ة
�أخ ��رى �إنه ��ا تتجه نحو متوي ��ل االنفاق
اال�ستهالك ��ي ولي� ��س اال�ستثم ��اري ,مما
ي�ؤدي اىل ا�ستن ��زاف االر�صدة النقدية،

نا�صر احلجاج

غالب ��ا م ��ا يدور ب�ي�ن العراقيني حديث ع ��ن �أو�ضاع الب�ل�اد ما قبل كم ��ا ي�سم ��ى يف ا�صط�ل�اح العالق ��ات العا ّم ��ة Image and
 2003وما بعدها ،يقارنون فيه الأو�ضاع الإدارية واالقت�صادية .reputation
والأمني ��ة وال�سيا�سية يف عهد الدكتات ��ور ،وعهد �أحزاب الإ�سالم �سمعت ��ك و�صورت ��ك هما ما يح ��ددان تعام ��ل املجتمع مع ��ك ،ف�إذا
ال�سيا�سي الذين و�صلوا بال عناء �إىل التحكم مبقدرات الأمور يف كان ��ت الدولة ،ف� ��إن هيبتها و�سمعتها هم ��ا العام�ل�ان الأ�سا�سيان
الع ��راق! وترى النا�س فريقني يخت�صمون� ،أولهما "يرتحّ م" على ال ��ذي تنبني عليه �سائ ��ر الطبقات ،وبغياب ال�سمع ��ة التي ت�شكل
"�صدّام" قائ ًال �إنه قائد �أعطى للعراق هيبة بني الدول ،فلم يكن هيب ��ة الدولة ،ت�سق ��ط الدولة وتنهار .الأمر مرتب ��ط �سيكولوجي ًا
�أحد من جريان العراق يجر�ؤ على التعدي على �أرا�ضيه ،وال على بنظ ��رة املجتمع لهذا الكي ��ان �أو ذاك ،حتى ميكن القول �إن الدولة
�سيادت ��ه ،وكان الع ��راق يف عه ��ده "مي�شي مث ��ل ال�ساعة"" ،حتى الت ��ي تريد �أن تبني نف�سها بعد خراب ،عليها �أو ًال ترميم �صورتها
ج ��اء احلرامي ��ة" الذين كان ��وا يف ف�صائ ��ل املعار�ض ��ة وت�سلموا املعنوية اخلربة ،ومن ثم ال�سعي لإ�صالح بقية اجلوانب.
احلك ��م فباع ��وا العراق "تف�صي ��خ" .بينما ير ّد الفري ��ق الثاين �إن فم ��ا الفرق الآن ،ب�ي�ن "الهدّام" وب�ي�ن "الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي"؟ �إنه
املقاب ��ر اجلماعي ��ة الت ��ي ملأ به ��ا النظ ��ام البعثي �أر� ��ض العراق ،ال�سمع ��ة! �سمعة الدولة وكياناته ��ا ،و�صورة العراق وهيبته ،فقد
والإعدامات التي كانت تط ��ال العراقيني الأبرياء ملجرد �شبهة ،ال كان �صدام يبذل ماليني الدوالرات على الإعالم ،ال لتلميع �صورته
ميك ��ن �أن نقارن به ��ا احلريات التي يتمتع به ��ا العراقيون اليوم ،الإجرامي ��ة ،وطرح نف�س ��ه "بط ًال للتحرير القوم ��ي" ورفع �شعار
يف ظ ��ل نظام �سيا�سي اختاروه باالنتخابات ،ود�ستور دائم كتبه "حتري ��ر القد�س" ،وح�سب ،بل لأجل بناء "�صورته ،و�سمعته"
العراقيون ب�أنف�سهم.
كقائ ��د ق ��وي ،لعراق قوي ،وهذا م ��ا انعك�س نف�سي� � ًا على احرتام
هذا احلديث و�إن كان ي�شغل م�ساحات وا�سعة من احلوارات التي العراقيني لأنف�سهم�" ،إيه! احرتم نف�سك!".
يجريه ��ا العراقيون يومي ًا ،ال يعدو كونه حديث متفرجني بذاكرة مل يع ��رف الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي معنى ال�سمعة ،ف�أه ��در �سمعة رجل
ق�ص�ي�رة ،فال�شع ��وب الت ��ي تري ��د �إ�ص�ل�اح بلدانها بعد خ ��راب ،ال الدي ��ن ،حت ��ى �ص ��ار الكثري م ��ن العراقي�ي�ن ينظرون به ��وان �إىل
تق ��ارن �سيئ ًا ب�أ�سو�أ منه ،وال الأ�سو�أ بالأقل �سوء ًا ،فتلك املقارنات العمام ��ة �أو يرتاب ��ون منه ��ا ،و�أه ��در الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي �سمعة
ال تغني �شيئ ًا ،وال تغيرّ من واقع احلال ،ل�سبب واحد على الأقل ،الد�ست ��ور وامل�شرع�ي�ن ،ح�ي�ن فر� ��ض "بالإك ��راه" وج ��ود الدي ��ن
هو �أن التحليل ال�سيا�سي للأحداث لن يغريها مطلق ًا.
والطائف ��ة يف كتاب ��ة الد�ست ��ور ،ويف الربمل ��ان� .أ�س ��اء الإ�س�ل�ام
ً
مل يكن "�صدام" قبل ت�سلمه ال�سلطة �ضابط ًا ع�سكري ًا م�سلكيّا ،وال ال�سيا�س ��ي للتح�ضر واملدن ّي ��ة وجعلهما رديف� �ا للف�سق والفجور،
عُرف عنه �أنه كان مفكر ًا �سيا�سي ًا عبقر ّي ًا ،وال هو من الأكادمييني و�أ�ساء لرجل الأمن حني جعل له رديف ًا دينيّا من غري الع�سكريني،
النابه�ي�ن الذين و�صل ��وا �إىل �إدارة الدولة ع�ب�ر خرباتهم العملية و�أ�ساء الإ�سالم ال�سيا�سي ل�سمعة رجل الق�ضاء ،بل و�سمعة �شيخ
والتعليمي ��ة ،ومع ذلك كانت الدول ��ة العراقية وم�ؤ�س�ساتها ت�سري الع�ش�ي�رة ،ح�ي�ن و�ضع الأ�شي ��اء يف غ�ي�ر مو�ضوعه ��ا" :وو�ضع
ب�ش ��كل طبيعي ،رغم ع�ش ��ق العراقيني للو�شاي ��ة ب�أنف�سهم وكتابة الن ��دى يف مو�ض ��ع ال�سي ��ف يف الع�ل�ا ـ م�ض ٌّر كو�ض ��ع ال�سيف يف
التقاري ��ر التي تودي ب�أهليهم �إىل الإعدام �أو التعذيب واالعتقال .مو�ضع الندى"ـ املتنبي.
كان الع ��راق يف عه ��د �ص ��دام عراق ��ا حمرتم� � ًا مهاب ًا م ��ن جريانه �إنه ��ا �سمعة هذه الكيانات الطبيعية للدولة ،للدولة العميقة ،التي
والعامل ،وهذا ما انعك�س على ا�ستقبال الدول وال�شعوب الأخرى ال ت�سق ��ط ب�سهولة ،حتى لو �سقط ��ت الدولة �أو مت اختطافها� .إنها
للعراقيني على �أرا�ضيهم ،وهذا بح ّد ذاته ما ي�شكل الفارق الأعظم �سمع ��ة نحت ��اج يف �إعادته ��ا �إىل �أن نبعد رجل الدي ��ن قلي ًال لنبني
ب�ي�ن م ��ا قبل  2003وم ��ا بعدها ،هو ف ��ارق ال�سمع ��ة وال�صورة ،الدولة ،ونعيد ال�سمعة لنا جميع ًا.

في العقلية الخرافية للفرد والمجتمع
والت ��ي تعت�ب�ر احلا�ضن ��ة �أو "الك�ش ��ن"
حلماي ��ة الدين ��ار العراقي م ��ن التقلبات
ال�سعرية يف ا�سعار �صرفه.
ال�س� ��ؤال امله ��م هن ��ا ،مل ��اذا مل تخلق تلك
املوازنات ال ت�ضخم ًا وال منو ًا اقت�صادي ًا
؟؟؟؟ االنفاق ،وح�سب النظرية الكينزية،
وح�س ��ب مق�ت�رح كين ��ز �أثن ��اء الأزم ��ة
االقت�صادي ��ة العاملي ��ة � 1929/1933أن
يت ��م زي ��ادة االنف ��اق احلكوم ��ي ،حي ��ث
اق�ت�رح عل ��ى احلكوم ��ة الربيطاني ��ة �أن
تق ��وم با�ستخ ��دام عمال ��ة مكثف ��ة يف
ال�س ��كك احلديدي ��ة الربيطانية ،وه�ؤالء
امل�ستخدمني �سيمتلك ��ون دخ ًال ينفقونه
على امل�أكل وامللب�س وال�شراب و امل�سكن
والنق ��ل وامللب� ��س وبالت ��ايل �سيخلقون
دخ ًال لهذه القطاعات الأخرى مما يجعل
العجلة االقت�صادية تدور ،وهذا ما حدث
يف بريطانيا و الواليات املتحدة.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو :ملاذا
مل يحدث ذلك يف العراق رغم املوازنات
ال�ضخم ��ة من ��ذ عل ��ى االق ��ل 2010؟
بت�صوري هناك �سببني:
الأول :هن ��اك حتويل كبري لالموال على
�شكل دوالرات اىل اخلارج اىل ح�سابات
يف امل�ص ��ارف االجنبي ��ة وال تع ��ود
ه ��ذه الأم ��وال اىل ال ��دورة االقت�صادية
العراقي ��ة .وبع�ض الأم ��وال التي تعود
اىل الع ��راق عب ��ارة ع ��ن �سل ��ع زراعي ��ة
تدمر االنتاج الزراعي العراقي� ،أو على
�ش ��كل ا�سترياد مالب� ��س ال ت�ستخدم فيها
عمالة كبرية الثاين “ :والأهم “ �إن هذه
املوازنات ،وم ��ن �ضمنها موازنة 2019
،عب ��ارة ع ��ن موازنات وهمي ��ة � .أي هي
عب ��ارة ع ��ن ديك ��ور �سيا�سي لي� ��س �إال .
واملق�ص ��ود بذلك ان االنف ��اق الفعلي من
�أب ��واب املوازن ��ة �أقل بكثري م ��ن الواقع
املتحق ��ق ،فغالبي ��ة املحافظ ��ات تعي ��د
خم�ص�صاتها من الأم ��وال اىل احلكومة
املركزية وت�س ّمي ذلك خدمة وطنية.
خال�صة و ا�ستنتاجات:
يف حال ��ة غي ��اب ح�ساب ��ات ختامية ،فان
�أي حدي ��ث ع ��ن املوازن ��ة و �أبوابه ��ا و
�أهميتها ب�ل�ا معنى ،لأنه عرب احل�سابات
اخلتامية
ميكن قيا�س هذا اجلانب �أم ذلك

د  .جناح هادي كبة

ت�شي ��ع ب�ي�ن الأف ��راد واملجتمع ��ات العربي ��ة
والإ�سالمي ��ة واملجتمعات الأخرى حتى الغربية
معتق ��دات وخرافات على الرغم م ��ن �أننا نعي�ش
ع�ص ��ر الق ��رن الواح ��د والع�شرين ع�ص ��ر التقدم
التكنولوج ��ي واملع ��ريف ال ��ذي جع ��ل لع�صرن ��ا
عالم ��ة فارق ��ة عما �سبقه م ��ن الع�ص ��ور وال �شك
يف �أن مواجهة الفرد واملجتمع لل�صعوبات التي
تعرت� ��ض طريق ��ه للتق ��دم جعلته يفك ��ر يف ح ّلها
لت�ستقيم له �سبل العي�ش الرغيد فكانت املعتقدات
واخلرافات من الو�سائ ��ل التي مار�سها الإن�سان
البدائ ��ي �إذ اعتق ��د �إنه ��ا تقيه م ��ن ال�شر وجتلب
له اخلري كال�سحر والتنجي ��م والف�أل وال�شعوذة
واعتقد بكثري من املعتق ��دات واخلرافات ل�شفاء
املر� ��ض ومقاوم ��ة ج ��دب الأر�ض وطل ��ب نزول
املط ��ر ل�سقي مزروعات ��ه والدفاع ع ��ن نف�سه من
ك ��وارث الطبيعة والعدو وكان ��ت �سبب ًا لتطوره
فيما بعد .
واخلراف ��ات باقي ��ة عل ��ى م� � ّر الزمن عل ��ى الرغم
مم ��ا عفاها على امتداد التاريخ  ،وال�س�ؤال الذي
يطرح نف�سه ملاذا يتهم العقل العربي والإ�سالمي
بالتخ ّل ��ف والإمي ��ان باخلراف ��ة ؟ و�أن يكون هذا
االته ��ام مق�ص ��ور ًا عليه وحده م ��ع �أن املعتقدات
واخلرافات ال تزال منت�شرة حتى يف املجتمعات
الغربي ��ة �س ��واء �أكان ذل ��ك عل ��ى نطاق الف ��رد �أم
املجتمع  ,جاء يف معج ��م املعتقدات واخلرافات

مل�ؤلف ��ه فيليبا وارنغ �� � ,ص ( : 66يعتقد حمت�سو
القه ��وة يف �أم�ي�ركا ب� ��أن ب�إمكانه ��م ر�ؤي ��ة ُن� � ُذر
امل�ستقب ��ل على �سط ��ح فناجنيهم � ,إن كانت هناك
فقاع ��ات تطف ��و باجتاهك فان نق ��ود ًا يف طريقها
�إلي ��ك و�إن كان ��ت الفقاع ��ات تطف ��و باالجت ��اه
املعاك� ��س فان �أوقاتك �ست�شت ��د ) وجاء �أي�ض ًا يف
املعجم نف�سه �ص ( : 66يف طول �أملانيا وعر�ضها
يق ��ال �إن �أي �شخ� ��ص ي�ضطج ��ع يف تابوت ولو
عل ��ى �سبي ��ل امل ��زاح  ,ف�س ��وف يحل ب ��ه املوت .
و�إن �أي قطع ��ة مالب� ��س تع ��ود �إىل �شخ� ��ص حي
يج ��ب عدم و�ضعها مطلق ًا على ج�سد ميت حينما
ي�سج ��ى يف التابوت  ,ذلك انه عند اهتزازها يف
ّ
القرب فان املالك احلقيق ��ي يتدهور نحو املوت "
وتعد هذه اخلرافة �أحد �أبرز الأ�سباب يف خ�شية
النا� ��س من �إعطاء مالب�سهم القدمية �إىل امل�سنني
والعاجزين " )
وج ��اء يف املعجم نف�سه �� �,ص  ( : 69ثمة خرافة
غريب ��ة مات ��زال موجودة يف �أجزاء م ��ن �إنكلرتا
ب�أنه ميكن �شفاء ال�س ��ل بابتالع �صغار ال�ضفادع
عل ��ى الري ��ق يف ال�صب ��اح قبل الإفط ��ار ) وي�ؤكد
د  .خل ��ف اجل ��راد يف كتاب ��ه اخلراف ��ة وو�أد
العقالني ��ة �� � ,ص� : 64إنه ( تب�ّي نّ �أن املجتمعات
الغربي ��ة املو�سوم ��ة (باملتح�ض ��رة ) تع ��اين
الدجالني وامل�شعوذين وعلى
بدورها من وجود ّ
نط ��اق وا�س ��ع ال ي�ستثنى من ت�أثرياته ��ا ق�صور

الر�ؤ�ساء والبالطات امللكي ��ة احلاكمة �إىل درجة
�أن بع�ض الزعم ��اء الغربيني الكبار ال يتحركون
دون �إ�ش ��ارة م ��ن الع ّرافني واملنجم�ي�ن �أ�صحاب
احل�ض ��ور واملكانة املتمي ��زة واال�ستثنائية  ,كما
كان احل ��ال ــ مثال ــ مع الرئي�س رونالد ريغان ) .
وقد يكون من نافلة الق ��ول �إن العقلية اخلرافية
عقلية متخلفة بال �شك لأنها ال ت�ستند �إىل �أ�سا�س
علمي �سليم وجمتمعنا العرب ��ي والإ�سالمي فيه
الكثري من ال�شرائح االجتماعية واقع حتت ت�أثري
العقلية اخلرافية وال ريب �إن ذلك مدعاة للتخلف
االجتماعي واالقت�ص ��ادي وال�سيا�سي والثقايف
ال ��ذي ي�ستلزم ان تنه�ض ب ��ه املجتمعات العربية
والإ�سالمية فال يزال ــ مثال ــ يف جمتمعنا العراقي
عدد مم ��ن يتو�سم يف وجوههم �إنهم حم�سوبون
على طبقة املثقف�ي�ن ي�س�ألون ويتحرون عن كتب
الأبراج والتنجي ��م وال�سحر ــ وقد �شاهدتهم ب�أُم
عين ��ي ـ� �ـ يف �ش ��ارع املتنب ��ي � ,ش ��ارع املكتبات ــ
يف بغ ��داد ك�أنه ��م يبحثون عن لقي ��ا مفقودة � ,إن
وظيف ��ة الأ�س ��رة واملدر�سة واملناب ��ر الثقافية �أن
ال تقل ��ل م ��ن �شخ�صية الف ��رد �أو املجتمع العربي
والإ�سالم ��ي العتق ��اده مبعتق ��دات وخراف ��ات ال
ت�ستقي ��م واملنط ��ق العلم ��ي بل عليه ��ا �أن تنه�ض
بالف ��رد واملجتم ��ع كونه ��ا منت�ش ��رة يف �أرج ��اء
العامل كله و�إنها كانت �سبب ًا لتدرج الإن�سان نحو
اكت�شاف احلقائق يف امل�ستقبل .
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كالكيت

الخا�صة
فاز بجائزة لجنة التحكيم
ّ

 عالء املفرجي

املخرج الفرن�سي فران�سوا �أوزون:
«فيلمي ينت�صر ل�ضحايا االغت�صاب»
برلني  -خا�ص  -عرفان ر�شيد
�إعتربه ن ّقاد وعدد كبري ممّن �شاهدوا فيلم
«بف�ض ��ل الربّ » للمخ ��رج الفرن�سي فران�سوا
�أوزون يف ال ��دورة ال� �ـ  69للبريلينال ��ة (
مهرج ��ان برل�ي�ن ال�سينمائ ��ي ال ��دويل ) من
ب�ي�ن الأف�ل�ام املُ ّ
ر�شحة للفوز بال ��دبّ الذهبي
ك�أف�ض ��ل فيلم ،لي�س لتميّز �إجنازه ،بل �أي�ض ًا
لتزام ��ن �ص ��دوره مع زخم �إعالم ��ي ونف�سي
كبري ب�سبب �إ�ص ��رار البابا فران�سي�س بفتح
ملف االعت ��داءات واالغت�صاب ��ات اجلن�سيّة
املقرتفة من الق�ساو�سة والرهبان �ضد �أطفال
و�صبي ��ة �إرت ��ادوا الكنائ� ��س .وتزام ��ن حفل
اختت ��ام ال ��دورة احلاليّة من ال� �ـ «بريلينالة»
«و�ص َف ِة»
مع قرار البابا فران�سي�س خلع جبّة ِ
الكهنوتية عن كاردينال بروكلني والواليات
امل ّتح ��دة ،الذي ا ّتهمه عدد كب�ي�ر من �ضحايا
االعت ��داءات اجلن�سي ��ة عل ��ى القا�صري ��ن،
وحكم عليه الق�ضاء الأمريكي.
وبقراره ��ا من ��ح الفيل ��م «جائ ��زة جلن ��ة
اخلا�ص ��ة» ،فق ��د اخت ��ارت اللجنة
التحكي ��م
ّ
الت ��ي تر�أ�سته ��ا النجمة الفرن�س ّي ��ة جولييت
بينو� ��ش تف�ضي ��ل اجلان ��ب الفني في ��ه على
اجلانب ال�سيا�سي واملجتمعي.
ويُوغل الفيلم (خمرجه) الأ�صبع يف جرج
�يء بالقروح ،عان ��ت منه الكني�سة
غائر ومل � ٍ
ٍ
الكاثوليكي ��ة من ��ذ عق ��ود ،وما ت ��زال تعانيه
حت ��ى الآن ،وذل ��ك ه ��و جُ ��رح االعت ��داءات
اجلن�سي ��ة املُقرتفة م ��ن قبل ال ُرهب ��ان ،ومن
ع ��دد م ��ن كب ��ار الق�ساو�س ��ة� ،ض ��د الأطف ��ال
وال�صبية الذين ارتادوا ويرتادون الكنائ�س
لأداء الفرائ� ��ض الدينيّة ،مُ�ستغ ّلني بذلك ثقة
العائالت الت ��ي اطم�أ ّنت �إىل ه ��ذه امل�ؤ�سّ �سة
الديني ��ة الت ��ي يُفرت� ��ض �أن منوذج� � ًا للع ّف ��ة
واحلماية للأ�ضعف من �أبناء املجتمع ،ويف
مقدّم ه�ؤالء الأطفال وال�صبية ال�صغار.
يُذك ��ر ب� �� ّأن ه ��ذه «امل�صيب ��ة» كم ��ا يُ�سمّيها

مالك عبد علي يكتب الر�سالة الأخيرة

العدي ��د من رج ��ال الدي ��ن والك ّت ��اب ،كانت،
وما تزال ،واحدة من الق�ضايا ال�شائكة التي
ت� ّأخ ��رت الكني�س ��ة ع ��ن مواجهته ��ا ،وكانت
�إح ��دى امللف ��ات الت ��ي �أرهق ��ت العدي ��د م ��ن
الواليات البابوية.
�شريط فران�سوا �أوزون يروي حكاية عدد
من ال�ضحايا ،وينطلق م ��ن �آليك�ساندر ،ربّ
الأ�سرة العط ��وف واملدير الناجح يف عمله.
فبع ��د �أن يكت�ش ��ف �آليك�سان ��در ب� ��أن الراهب
ال ��ذي اعت ��دى علي ��ه يف طفولت ��ه م ��ا ي ��زال
يعمل م ��ع الأطف ��ال ،في ّتخذ ،هو وع ��دد �آخر
م ��ن �ضحايا ذل ��ك الراهب ،ق ��رار رفع دعوى
ق�ضائية �ضد اجلاين.
ويُ�سجّ ل هذا الفيلم ،مبو�ضوعه و�أبطاله،
منح � ً�ى جدي ��د ًا يف م�سار هذا املخ ��رج الذي
روت �أفالم ��ه عل ��ى ال ��دوام حكاي ��ا وق�ص�ص
امل ��ر�أة ،ويق ��ول �أوزون ”به ��ذا الفيلم وددت
�أن �أقل ��ب ال�صورة التي عُرفت بها� ،أيْ كوين
خمرج� � ًا
متخ�ص�ص� � ًا باحلدي ��ث ع ��ن ق�ضايا
ّ
وحكاي ��ا املر�أة ،فبع ��د �أفالم كث�ي�رة حتدّثت
فيها عن ن�ساء ب�شخ�صيات قويّة� ،أعر�ض يف
فيلم ��ي اجلديد �شخ�صي ��ات رجالية ب�ضعفها
وه�شا�شته ��ا ،وذل ��ك ع�ب�ر عر� ��ض ق�ص� ��ص
رج ��ال وقع ��وا فرائ� � َ�س ملجرم�ي�ن ا�ستغ ّل ��وا
مواقعه ��م .فعندم ��ا اكت�شفت موق ��ع �ضحايا
االغت�ص ��اب واالعت ��داءات اجلن�س ّي ��ة يف
الكنائ� ��س ،وقر�أت املئات م ��ن الوثائق حول
هذه الق�ضية ،واط ّلعت على العديد الق�ص�ص
والوثائ ��ق واملرا�سالت ،تو ّقف ��ت عند بع�ض
ق�ص ��ة
م ��ن ه ��ذه الق�ص� ��ص ،ويف مقدّمه ��ا ّ
�آليك�سان ��در ،الكاثوليك ��ي املُقتن ��ع ب�إميان ��ه
بعمق ،وال ��ذي امتلك ال�شجاع ��ة يف الك�شف
ع ��ن امل�ستور الذي غل ��ى يف داخله لأكرث من
�أربعني عام ًا“.
ق�صة �آليك�ساندر،
وب ُرغم انطالق الفيلم مع ّ
�إ ّال �أ ّن ��ه يُ�صب ��ح مبثاب ��ة تتابع �سب ��اق رك�ض
الربي ��د ،ال ��ذي يُ�س ّل ��م في ��ه ع� �دّا ٌء «الأمان ��ة»
�إىل الع� �دّاء الت ��ايل ،وبالفع ��ل ،يت�س ّل ��م
فران�سواز الأمانة م ��ن �آليك�ساندر ،ليُ�س ّلمها

�إىل �إميانوي ��ل ،وذل ��ك يف دالل ��ة عل ��ى تعدّد
وك�ث�رة ال�ضحاي ��ا الذين تع ّر�ض ��و�آ �إىل هذه
االعتداءات واالغت�صابات.
تابع املخرج على موقع �ضحايا االغت�صاب
العدي ��د م ��ن املرا�س�ل�ات ،م ��ا ب�ي�ن ال�ضحايا
والكاردين ��ال باربارين والطبيب ��ة النف�سيّة
ريج�ي�ن ماري ��ن ،املك ّلف ��ة بالدع ��م واملتابع ��ة
النف�سيّة لل�ضحايا .وح�سب بع�ض ال�صحف
ف� �� ّإن الكاردين ��ال بارباري ��ن ح ��اول عرقل ��ة
�إجناز الفيلم ،ويُ�ضيف ”لقد �شعرت ببع�ض
القلق حول م�صري الفيلم ،لك ّني �أثق بالعدالة
الفرن�س ّي ��ة ،ث ّم �أن فر� ��ض الرقابة على الفيلم
�سيك ��ون ذا ت�أثري �سلبي للغاية على الكني�سة
الكاثوليك ّي ��ة� ،س ّيم ��ا و� ّأن الفيل ��م لي� ��س �ضد
الكني�س ��ة ،كم�ؤ�س�سة وكمعتق ��د ،بقدر ما هو
حماول ��ة ل�سرب �أغوار التناق�ضات التي متيّز
ملف االعت ��داءات واالغت�صاب ��ات اجلن�سية
�ضد القا�صرين ،وتع ّقده“.

�أر�شيف �صاحب "العراب" ماريو بوزو في المزاد
ترجمة � /أحمد فا�ضل
�سي�شه ��د ال�شه ��ر احل ��ايل فرباي ��ر � /شب ��اط
حدث� � ًا كبري ًا عل ��ى ال�صعي ��د الأدب ��ي والفني
ه ��و بي ��ع الأر�شي ��ف ال�شخ�ص ��ي ال�ضخم يف
املزاد العلن ��ي للكاتب والروائي الأمريكي
املع ��روف ماري ��و ب ��وزو �صاح ��ب رواية "
العراب " ال�شهرية  ،حي ��ث �ستت�ضمن �صفقة
البيع � 45صندوق ًا حتتوي على كنز من �آالف
ال�صفح ��ات وامل�سودات واملذك ��رات والن�سخ
املختلف ��ة ل ��كل م ��ن املخطوط ��ة ال�شه�ي�رة
لرواية " العراب " والأفالم ال�سينمائية التي
�ش ��ارك يف كتابته ��ا مع املخ ��رج فران�سي�س
فورد كوبوال  ،كما تت�ضمن تلك ال�صناديق
الر�سائ ��ل الت ��ي مت تبادله ��ا ب�ي�ن ب ��وزو
ومارل ��ون براندو واملخرج كوبوال عندما مت

تعيين ��ه من قبل �شرك ��ة باراماونت من �أجل
تكيي ��ف رواي ��ة ب ��وزو " الع ��راب " �إىل فيلم
�سينمائ ��ي ف�أيد طلب ب ��وزو �أن يلعب مارلون
بران ��دو دور دون كورلي ��وين ال ��ذي �صوره
امل�ؤلف يف دور البطول ��ة منذ كتابة الرواية
 ،حيث �أر�س ��ل الأخري ر�سالة من ��ه �إىل املمثل
ال�شه�ي�ر بتاري ��خ  7مار� ��س � /آذار ير�شح ��ه
لذل ��ك ال ��دور ع ��ام  ، 1970وكان كوب ��وال قد
كت ��ب �سيناري ��و " الع ��راب " بجزئ ��ه الأول
ب�شكل منف�صل يف نيويورك واجلزء الأخري
يف �س ��ان فران�سي�سكو وق ��ام بالتنقيحات
املتك ��ررة لعمل كل منهما  ،ت�ضم ��ن الأر�شيف
كذل ��ك ت�سع ن�سخ جزئية من �أول خمطوطة "
للع ��راب " يف مراحل خمتلفة قبل اكتمالها
 ،منه ��ا خمطوط ��ة م�س ��ودة مكتوب ��ة على
� 744صفحة لها حتمل ا�سم " املافيا "  ،و 15
�صفحة ملخط ��ط رواية  ،و" �آلة كاتبة " نوع

�أوملبي ��ا تع ��ود للعام  1965والت ��ي كان من
املرجح �أنها ا�ستخدمت يف كتابة الرواية .
�ستب ��د�أ املزاي ��دة ع�ب�ر الإنرتن ��ت للبي ��ع
بالتجزئ ��ة الأدبي ��ة من م ��زاد  RRوهو دار
للمزادات مقره يف نورث �إند يف بو�سطن يف
الواليات املتحدة الأمريكية مع مكتب �إنتاج
مقره يف �أمهر�ست  ،نيو هامب�شاير  ،ت�أ�س�س
امل ��زاد لأول م ��رة يف ع ��ام  1976وت�أ�س� ��س
ب�ش ��كل ر�سم ��ي يف ع ��ام  1980م ��ن قب ��ل
الرئي� ��س التنفي ��ذي بوب �إيت ��ون  ،وت�شتهر
ال�شرك ��ة مبزاداته ��ا ال�شهري ��ة م ��ن الوثائق
النادرة واملخطوطات والتحف التاريخية
الت ��ي تتج ��اوز يف الغالب 1000عق ��د للبيع
وتن�ش ��ر كتالوج ��ات �شهري ��ة يف الطباع ��ة
وعلى الإنرتنت .
عن  /جملة رولينغ �ستون

مقارب ��ة ذكية تلك الت ��ي �صنعها المخرج ال�شاب م�ل�اك عبد علي
ف ��ي فيلم ��ه الأخي ��ر (الر�سالة الأخي ��رة) ،بي ��ن م�أ�ساوي ��ة حياة
الكاتب ��ة االنكليزية فيرجينا وولف وحياة بطل ��ة فيلمه الممثلة
الت ��ي تعي�ش في مطحنة الحروب ،ذلك �إنه �أ�سقط �سيرة وولف،
وبالتحديد ق�ضية انتحارها ،بم�صير هذه الممثلة.
ومالك عبد علي و�إن ا�شتغل على مو�ضوعات الحرب وتداعياتها
ال�سلبي ��ة م ّث ��ل �أبناء جيل ��ه� ،إال �إنه تميز عنهم بقراءت ��ه المت�أ ّنية
له ��ذه الحدث الكبير �أعني الحرب ،م ��ن زاوية �أن الحرب لي�ست
مايح ��دث في ميدان القتال من �إزهاق �أرواح فح�سب ،بل هي ما
تتركه من �أثر ومن �صدى ..ففي �أكثر�أفالم هذا المخرج الق�صيرة
مث ��ل :كا�سي ��ت ،و�أ�سم ��ي مري ��م ،و�سالي ��د ،اليتن ��اول تفا�صيل
الح ��رب و�أثرها المدمّر قدر ما يتن ��اول ،تداعياتها و�أثارها على
المدى البعي ��د ..ولم يعتمد ك�أقرانه ق ��راءة الن�شرات االخبارية
للف�ضائيات وت�ضمينها في �أفالمهم لدرجة الملل.
الفيل ��م يب ��د�أ ب�شخ�صي ��ة البطل ��ة ذات الثالثين عام� � ًا تقف على
�ضفة النهر ،متزوجة  ،تعمل ممثلة م�سرح وهي في اال�ستوديو
لعم ��ل اختبار ( كا�ستنغ ) لأحد الأف�ل�ام  ،تحمل في يديها كتاب
�سي ��رة حياة ( فرجيني ��ا وولف ) ،ثم في م�شهد �آخر وهي واقفة
�أمام �شب ��اك اال�ستوديو تنظر الى ال�شارع وحركة ال�سيارات ..
والح ��زن باديٌ على وجهها و�صوته ��ا ،تردد جم ًال  :الحب مات
 ،الحل ��م مات  ،كل �شي به ��ذه المدينة بد�أ يتغير ،حياتي �صارت
�صعبة ،الحرب �أكلت كل �شيء ....لننتقل الى اال�ستوديو حيث
تق ��ف �أمام المخرج والكاميرا ،لت�سج ��ل اختبارها بم�شهد لي�س
�س ��وى ر�سالة انتحار الكاتبة فيرجينا وول ��ف التي كتبتها قبل
انتحارها:
لق ��د ع ��دت ال ��ى جنوني م ��رة �أخ ��رى ،وال �أظ ��ن �إنن ��ا ب�أمكاننا
النج ��اة مج ��دد ًا من تل ��ك الأوقات ال�سيئ ��ة� ،أنا ل ��ن �أتعافى هذه
الم ��رة �،أ�صبح ��ت �أ�سمع �أ�صوات ًا كثيرة داخ ��ل ر�أ�سي  ،ولم �أعد
ق ��ادر ًة عل ��ى التركيز  ،لذل ��ك �س�أفعل الأف�ضل لكلين ��ا ،ال �أظن �إنه
من المعقول الثنين �أن ي�صبحا �أكثر �سعادة منا  ،حتى �أ�صابني
ه ��ذا المر�ض اللعين  ،ال �أ�ستطيع القتال �أكثر � ،أعلم �إنني �أف�سد
علي ��ك حياتك �إنني �أخ�س ��ر كل �شي ،ال �أ�ستطي ��ع اال�ستمرار في
�إف�س ��اد حياتك  ،هذا يكف ��ي  ،اليمكن ل�شخ�صي ��ن �أن يكونا �أكثر
�سعادة مما كنا عليه.
تقر�أها الممثلة وك�أنها ُترثي نف�سها ،ويبدو �إنها اختارت ر�سالة
فيرجين ��ا وول ��ف التي كان ��ت حياته ��ا �سل�سلة م ��ن الإنتكا�سات
النف�سي ��ة ،فقد كانت تعان ��ي من االكتئاب الهو�س ��ي ،فاختارتها
لأنه ��ا تعان ��ي الم�أ�س ��اة نف�سه ��ا فه ��ي تعي� ��ش ف ��ي �أزم ��ة نف�سية
وانهي ��ارات متتالي ��ة ب�سب ��ب عقمه ��ا ،وكان اختي ��ار المخ ��رج
لوول ��ف – لفت ��ة ذكي ��ة  -ال تخرج ع ��ن ال�سبب نف�س ��ه ،ففرجينا
وول ��ف تفاقمت حالتها ب�سبب اندالع الح ��رب العالمية الثانية،
وتدمير منزلها في لندن ،وهو حال بطلة فيلم الر�سالة الأخيرة
(�صف ��ا نج ��م) ..وه ��ذه المقارب ��ة تح�س ��ب للمخ ��رج ،فق ��د �أقنع
الم�شاه ��د بجدواه ��ا خا�صة م ��ع االداء الجي ��د لبطل ��ة الفيلم..
حيث تماهت �صورتا وولف والبطلة في ذهن البطلة وربما في
ذهن المخرج ب�شكل كبي ��ر ،فقد كان م�شهد انتحار (�صفا) وهي
تدخ ��ل الى النه ��ر بينما تترك خات ��م زواجها معلق� � ًا في �شجرة
ق ��رب النهر .يماثل غرق وول ��ف عندما توجهت الى النهر تاركة
(ع�صاها) على �ضفة النهر.
ليختتم الفيلم بـ" تايتل" يت�ضمن معلومة عن الحروب التي مر
به ��ا العراق خالل  ٣٥عام� � ًا وت�أثيراتها عل ��ى الإنجاب بالن�سبة
للم ��ر�أة العراقي ��ة ،و�س� ��ؤال كبي ��ر هو (م ��ن ي�ص ��دق �أن الحرب
انته ��ت) .المخرج كان مقت�ص ��دا في �أدواته وتع ّم ��د �أن تنا�سب
الإ�ض ��اءة الحالة النف�سية للبطلة والت ��ي يرتكز عليها مو�ضوع
الفيلم.
تقر�أها الممثلة وك�أنها ُترثي
نف�سها ،ويبدو �إنها اختارت ر�سالة
فيرجينا وولف التي كانت حياتها
�سل�سلة من الإنتكا�سات النف�سية،
فقد كانت تعاني من االكتئاب
الهو�سي،

ؤ�����س���������س ف������ن ال���ف���ي���دي���و
ن�������ام ج�������ون ب�����اي�����ك م����� ّ
ترجمة � :صالح �سرميني
يُعترب الفنان الكوري الأ�صل "نام جون بايك"
م�ؤ�سّ �س ف ��ن الفيديوُ ،ول ��د يف "�سيئول" عام
 ،1932وت ��ويف يف "ميام ��ي" ع ��ام ،2006
جت�سدت عبقريت ��ه من خالل �إدراكه ب�أن ظهور
التلفزيون قد غري العامل.
يف عام  1975قال "نام جون بايك" :
فعل "مار�سيل دو�شا" ّ
�شيء ما
كل
ٍ
عدا الفيديو.
لقد فتح باب ًا كبرياً للدخول ،وباب ًا
�صغرياً جداً للخروج.
هذا الباب هو الفيديو.
ومن خالله ن�ستطيع �أن نخرج من
"مار�سيل دو�شا".

بع ��د درا�ست ��ه لتاري ��خ املو�سيق ��ى ،والف ��ن يف
كوري ��ا ،ومن ث� � ّم يف اليابان ع ��ام ( 1952بعد
�أن ه ��رب م ��ن احل ��رب يف بل ��ده) ،غادرها يف
ع ��ام  1956ال�ستكم ��ال تعليم ��ه اجلامع ��ي يف
�أملاني ��ا ،وتخ�ص� ��ص يف الك ��والج ال�صوت ��ي
م ��ن الأ�شرط ��ة ال�صوتي ��ة ،واال�سطوان ��ات،
ويف ع ��ام  1958عم ��ل مع امللح ��ن "كارلهاينز
�ستوكه ��اوزن" (رائد املو�سيق ��ى الإلكرتونية)
يف خمترب �أبحاث يخ� �ّ�ص �ستوديو املو�سيقى
االلكرتونية لإذاعة كولونيا  -حيث كان يعمل
�أي�ض ًا امللحنينّ "ماوري�سيو كاغيل" ،و"رينيه

كورين ��غ" ،يف ذلك الوق ��ت ،كان يقدم حفالت،
ومعار� ��ض و "جتلي ��اتٍ مو�سيقي ��ة" خا�ص ��ة
ب ��ه ،وخالله ��ا يهاج ��م الآالت املو�سيقية بهدف
"الق�ضاء على املو�سيقى التقليدية".
يف ع ��ام � ،1961شارك يف م�سرحية مو�سيقية
ل� �ـ "كارلهاينز �ستوكه ��اوزن" ،وكانت بعنوان
"�أ�صلي" ،حيث كان الأداء املبا�شر يرتافق مع
عمل امللحن الأملاين ،وك ��والج �صوتي �أجنزه
بنف�سه ،ويف �إطار تق ��دمي م�سرحية "�أ�صلي"،
ازداد اهتمامه بو�سيط الفيديو.
خ�ل�ال تلك الف�ت�رة ،كان يلتقي م ��ع طليعة تلك
ال�سن ��وات (وخا�ص � ً�ة جوزي ��ف بوي�س ،جون
كيج ،جورج ما�سيونا�س ،مري�سي كانينغهام،
والثنائي كري�ستو ،وجني كلود ،الخ  ،)..ويف
ع ��ام  1962ان�ض ��م �إىل جمموع ��ة فلوك�سو�س
الفني ��ة (املُنبثق ��ة م ��ن حرك ��ة دادا الت ��ي كانت
جتم ��ع �أي�ض ًا بني املو�سيق ��ى ،والأداء املبا�شر،
والفن الت�شكيلي ،والكتابة).
من ��ذ البداية ،متيزت �أعمال "ن ��ام جون بايك"
به ��ذه الت�أث�ي�رات غ�ي�ر املتجان�س ��ة ،واملتعددة
التخ�ص�صات ،والتجريبية.
فلوك�سو�س ،الذهاب اىل الرتبة اخل�صبة.
يف �آذار عام  ،1963وخالل معر�ض فلوك�سو�س
( )Music/Electronic Televisionيف
رواق بارنا� ��س يف فوبرتال�/أملاني ��ا عر� ��ض
�إن�ش ��ا َء �سمعي� � ًا /ب�صري ًا يتك� �وّن من  13جهاز
تلفزي ��ون مثبت ��ة مبا�ش ��رة على الأر� ��ض ،و ّمت
ت�شوي�ش ال�ص ��ورة عن طريق مول ��دات تردد،
ومل تكن الأجهزة تعر�ض �شيئ ًا ماعدا خدو�ش ًا،
وخطوط� � ًا ،كان ذاك املعر�ض �صدى تقنية لغة

غ�ي�ر معروف ��ة ،ومتغ�ي�رة ا�ستخدمه ��ا "جون
كيج" يف �آالت "بيان ��و غري موزونة" (ويعود
"احلدث الأول" �إىل عام  ،)1952تعترب اليوم
�أول عمل من �أعمال فن الفيديو.
يف ذل ��ك الوق ��ت ،كان ��ت كلمة فيدي ��و مل ُتعرف
بع ��د ،والحق ًا ّمت االعرتاف ب� ��أن ما �أجنزه هو
"ف ��ن فيديو" (ح ��وايل  ،1973-1972عندما
بد�أنا ندرك خ�صو�صية هذا الو�سيط).
مل يك ��ن "نام ج ��ون بايك" الفن ��ان الأول الذي
اختطف التلفزي ��ون من ا�ستخداماته املُعتادة،
حي ��ث �أن ��ه ،ويف الوقت نف�س ��ه تقريب ًا ،عر�ض
الأمل ��اين "وولف فو�ستيل" الفيديو التجريبي
(/Sun in your headال�شم�س يف ر�أ�سك)،

وق ��دم الفرن�سي "ج ��ان  -كري�ستوف �أفريتي"
�سل�سل ��ة برام ��ج تلفزيوني ��ة عبثي ��ة بعن ��وان
(العن ��ب الأخ�ضر) ،ولكن يت�أتى االبتكار الذي
م ّي ��زه عن الآخري ��ن ب�أن �أعماله ه ��ي �إن�شاءات
�سمعية/ب�صرية متقنة ،تنتج �صور ًا �إلكرتونية
جتريدية ،وم�ستقلة عن التلفزيون.
يف عام  ،1964التقى "نام جون بايك" بعازفة
الت�شيلو "�شارلوت مورمان"* ،وتعاون معها
يف العديد من العرو�ض.
تتكوّن ك ّل �أعمال "نام جون بايك" من من�ش�آتٍ
فيديوية ،يدمج فيها �آالت مو�سيقية ،و�شا�شات
تلفزي ��ون يُعدله ��ا ك ��ي يحوّله ��ا ع ��ن وظيفتها
الأ�صلي ��ة ،يف �سل�سلته الت ��ي اختار لها عنوان
"الروبوت ��ات" ،يكدّ�س �أجهزة التلفزيون كي
مينحها ً
�شكال جم�سّ م� � ًا ،وعلى عك�س ال�سينما،
يعتمد فن الفيديو اعتماد ًا �أقل على الت�صوير،
و�أكرث على تطويع مادة ال�صورة الإلكرتونية،
حي ��ث يتالع ��ب "ن ��ام ج ��ون باي ��ك" بال�صور،
والأ�صوات ،بتن�ضيده ��ا ،تغيريها ،متديدها،
وت�سريعها ،وي�صل بها �إىل حالة فقدان القدرة
على التعرّف عليها.
بالك�شف عن العملية التقنية للتلفزيون ،يرفع
"نام جون بايك" النقاب عن حماكاة ال�صورة
الإلكرتونية ،ويحدّث طبيعتها الأيديولوجية،
والتكنولوجية.
هي ،ب ��الآن ذاته ،منحوتات ،و�أعمال �سمعية/
ب�صري ��ة ،تق ��دم للم�شاهدي ��ن جترب ��ة ح�س ّي ��ة
كاملة.
يف ع ��ام  ،2008وبع ��د عام�ي�ن م ��ن وفاتهّ ،مت
افتت ��اح مرك ��ز "ن ��ام ج ��ون باي ��ك" للفنون يف

مدينة "يوجنني".
"ن ��ام ج ��ون باي ��ك" ،و"بورتاب ��اك" �شرك ��ة
�سوين.
يف عام  1964عندم ��ا و�صل "نام جون بايك"
�إىل الوالي ��ات املتح ��دة ،كان ��ت �شبك ��ة الطرق
ال�سريع ��ة ال�ضخمة  -حديثة العهد  -ترمز �إىل
فك ��رة معين ��ة عن احلري ��ة الأمريكي ��ة ،وميثل
(� )Electronic Superhighwayإح�سا� ��س
الفنان الكوري ال�شاب عندما و�صل �إىل القارة
الأمريكية ،حيث ت�ستح�ض ��ر �إ�ضاءات النيون
العالمات التجارية املتعددة الألوان ،واملغرية
اخلا�ص ��ة بالفن ��ادق ال�صغ�ي�رة ،واملطاعم على
جانبي الطري ��ق ،وتتدفق العدي ��د من ال�صور
ّ
الوام�ض ��ة مثل املناظ ��ر الطبيعي ��ة املرئية من
�سي ��ارة م�سرعة خ�ل�ال الليل ،الهي ��كل معمول
من �شا�شات تقرتح ب�أن �أ�سطورة �أمريكا بُنيت
على �سينماها.
يف منت�ص ��ف ال�ستين ّي ��ات� ،س ��ارع ظه ��ور
كام�ي�را حممولة جدي ��دة (بورتاب ��اك �سوين)
يف الأ�س ��واق من تطوير ف ��ن الفيديو (�سابق ًا،
كان ��ت الكام�ي�رات الثقيل ��ة ج ��د ًا ال تغ ��ادر
اال�ستوديوهات ،و ُت�ستخدم لأغرا�ض مهنية).
يف عام  ،1965وحاملا ح�صل "نام جون بايك"
عل ��ى تل ��ك الكام�ي�را ،قف ��ز يف �سي ��ارة �أج ��رة،
وذه ��ب �إىل مقه ��ى ( ،)Café au go goوهو
م ��كان ع�صري يف قرية غرينيت� ��ش كان يلتقي
في ��ه جمي ��ع الفنان�ي�ن ال�شب ��اب يف نيويورك،
وقت ��ذاك �صور من ناف ��ذة ال�سي ��ارة م�شواره،
ويف نف� ��س الوق ��ت �سج ��ل املوك ��ب الباب ��ويّ
الذي كان يتوجه نح ��و ال�شارع اخلام�س....،

وللأ�سف ،ال يوجد �أيّ �أثر لهذا ال�شريط...
ولكن ،الفيدي ��و الأول املُ�ؤكد الذي �أخرجه هو
( ،)Buttonوفي ��ه ن ��راه يزرّ ،ويف � ّ�ك معطفه،
�سم ��ة م ��ن روح جمموع ��ة "فلوك�سو� ��س"،
كان ذل ��ك الفيدي ��و نوع ًا من التحي ��ة لـ"جورج
ما�سيونا� ��س" ،بالن�سب ��ة ل ��ه� ،أي �إ�ش ��ارة� ،أو
حرك ��ة ،ميك ��ن اختطافه ��ا م ��ن دورة احلي ��اة
اليومية �إذا تكررت �أكرث من ع�شرين مرة.
(تلفزيون ب ��وذا) واح ُد من �أعم ��ال "نام جون
بايك" ،ويتكوّن من متثال بوذا يت�أمل �صورته
التي تبثها �شا�شة فيديو ( ّمت ت�صويرها بكامريا
داخلي ��ة تخل ��ق دورة النهائية) ،وم ��ع �سل�سلة
ب ��وذا ،يعك�س "نام جون بايك" فكرة عن حالة
كغر�ض للعبادة يف الغرب.
التلفزيون ٍ
وبدء ًا من ع ��ام  ،1986جمع "نام جون بايك"
�أجه ��زة تلفزي ��ون ،ورادي ��و قدمي ��ة ،وخل ��ق
منه ��ا منحوتات ت�شبه الإن�س ��ان ،ومتثل �أفراد
�أ�سرة.

*�شارل ��وت مورم ��ان ( 18نوفم�ب�ر 8 - 1933
نوفم�ب�ر  )1991عازف ��ة ت�شيل ��و �أمريكية ،يف عام
 ،1964وخالل رحلة �إىل نيوي ��ورك التقت بـ"نام
ج ��ون بايك" ،والحق ًا قدما مع ًا عدد ًا من العرو�ض،
ويف �أحده ��ا ،كان ��ت تع ��زف عل ��ى ج�س ��ده ،ويف
عرو�ض �أخ ��رى ،كانت ال�صور الت ��ي تبثها �أجهزة
التلفزي ��ون املو�ضوعة على ج�س ��ده ،تت�شوه وُفق ًا
ملوج ��ات ال�ص ��وت ال�ص ��ادرة م ��ن املو�سيق ��ى التي
تعزفها.
امل�ص ��در( :دف�ت�ر �سيئ ��ول) ،جمل ��ة تهت ��م بالثقافة
الكوري ��ة ،وتقدم ذلك من خ�ل�ال مقابالت ،مقاالت،
�شرائط فيديو فنانني ،ت�صميمات� ،أماكن�...إلخ.
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اقــــرأ

�صباح اخلري �أ ّيها احلزن
�ص ��در ع ��ن دار املدى طبع ��ة جديدة م ��ن رواي ��ة الكاتبة
الفرن�س ��ية فران�س ��واز �ساغان ال�ش ��هرية " �صباح اخلري
�أيه ��ا احل ��زن " وه ��ي الرواية التي �أ�ص ��درتها �س ��اغان
ع ��ام  1954لتدخ ��ل م ��ن خاللها ع ��امل الأدب وال�ش ��هرة
من �أو�س ��ع الأبواب  ،و ت�ص ��بح مع م ��رور الأيام وتتايل
الأعم ��ال الأدبي ��ة واحدة من �أ�ش ��هر الكاتب ��ات يف القرن
الع�ش ��رين ورمز ًا بارز ًا للأدب الفرن�سي عامة  ،ال ميكن
النظر �إىل ” �صباح اخلري �أيها احلزن ” على �أنها رواية
تقليدي ��ة على الإطالق  ،نظر ًا لأنها تك�ش ��ف فيها ال�س ��تار
عن تقييم خفي بني ال�س ��طور للحياة العابثة يف املجتمع
الفرن�سي يف تلك الفرتة .

ح

ول العا

لم

العود ي�ستعيد �أجماده ويُطلق �أنغامه فـي الب�صرة
اجلزء العا�شر من
م�سل�سل "باب احلارة"
ممنوع �أن يحمل
اال�سم نف�سه

متابعة  /املدى
�شهدت الب�صرة افتتاح ملتقى العود
الثاين ال��ذي �أطلق عليه ا�سم " دورة
جم�ي��د ال�ع�ل��ي " مب���ش��ارك��ة ع��ازف�ين من
خمتلف املحافظات "
وقال مدير امللتقى علي م�شاري ّ � ،إن هذه
الن�سخة الثانية للملتقى ا�ستمرت ملدة
ي��وم�ين يتخللها ع��زف ل�ع��دد م��ن فناين
ال�ع��ود م��ن خمتلف حم��اف�ظ��ات ال�ع��راق
�إ�ضافة اىل عزف لـ �أورك�سرتا دار العود
العراقي وعزف ترانيم من وحي البيات
وكابري�س وحكاية من الزمن اجلميل
و�أطوار وارجتال تقا�سيم العود
للفنان كاظم كزار وغريها.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق��ال��ت
م ��دي ��ر �إدارة
املركز الثقايف
جل � ��ام� � �ع � ��ة
ال� �ب� ��� �ص ��رة
ال� ��راع � �ي� ��ة

ب ��د�أت التح�ض�ي�رات لإجن ��از اجل ��زء
العا�ش ��ر من م�سل�سل "ب ��اب احلارة"،
بع ��د �أن ا�ستحوذت عل ��ى العمل �شركة
�إنت ��اج جدي ��دة  ،نتيجة حك ��م ق�ضائي.
وقد ّ
ف�ضل العديد من جنوم باب احلارة
املعروفني االعتذار ع ��ن العمل ،ومنهم:
�صب ��اح اجلزائ ��ري ،ووف ��اء مو�صل ��ي،
وغريهم ��ا ،وذلك التزا ًم ��ا منهم بالعمل
م ��ع م�ؤ�س� ��س امل�ش ��روع املخ ��رج ب�سام
املال.وللتغلب على هذه النقطة حتديدًا
وتربير غي ��اب املمثلني ،واالنتقال �إىل
حارة �أخرى غري "حارة ال�ضبع" ،ف� ّإن
فكرة ن�ص اجلزء العا�شر من امل�سل�سل،
تق ��وم عل ��ى ح ��دث اعت ��داء االحت�ل�ال
الفرن�س ��ي عل ��ى دم�شق وق�صفه ��ا باملدافع،
م ��ا �أدى �إىل تدمري ما ت�سمى "حارة ال�ضبع"،
يف ح�ي�ن �سيعمد كات ��ب امل�سل�س ��ل �إىل العمل
عل ��ى وف ��اة كل �شخ�صية معروف ��ة يف العمل،
م ��ا مل تن�ضم للجزء العا�شر ،بحجة �أنها ماتت
نتيج ��ة املع ��ارك ،بينم ��ا كل جن ��م م ��ن جنوم
العمل ال�سابق�ي�ن� ،سيكون يف ع ��داد الناجني
�إن و ّق ��ع عل ��ى امل�شارك ��ة باجل ��زء العا�شر من
امل�سل�سل  ،ويف تفا�صيل �أخرى �شركة االنتاج
اجلدي ��دة " ال ميكنه ��ا �أن تعن ��ون عملها با�سم
حممي جتار ّي ًا ومن
"باب احلارة" ،ل ّأن اال�سم
ّ
املرجح �أن تتم ت�سمية العمل با�سم جديد وهو
"حارة ال�صاحلية" ،وهي املكان الذي �ستدور
فيه �أحداث العمل بعد دمار حارة ال�ضبع .

بيت املدى يحتفي بالفنان
الكبري �صالح جياد
ي�ح�ت�ف��ي ب �ي��ت امل� ��دى يف � �ش��ارع
املتنبي بالفنان العراقي الكبري
�صالج جياد وذل��ك �ضمن منهجه
الأ�سبوعي االحتفاء بال�شخ�صيات
العراقية الالمعة  ،و�سيتحدث عدد
من الفنانني واملعنيني عنه وعن
منجزه الفني  ،تبد�أ اجلل�سة يف
ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح
غد اجلمعة .
هادي عزيز
ال�ق��ا��ض��ي وال �ك��ات��ب  ،يلقي
حما�ضرة عن ال�سالح املنفلت
و�أث� � ��ره ع �ل��ى الأمـــــــــــــن
 ،وذل � ��ك يف ال� �ن���دوة ال �ت��ي
يقيمها امل��رك��ز اجل�م�ه��وري
ل�ل��درا��س��ات ال�سرتاتيجية ،
يـــــــــوم ال�سبت املقبل يف
قاعة املجل�س العراقي لل�سلم
والت�ضامن .

كاظم الن�صار
امل �خ��رج امل �� �س��رح��ي ي�ق�ي��م له
م�ن�ت��دى امل �� �س��رح التجريبي
اح�ت�ف��ال�ي��ة مبنا�سبة ��ص��دور
كتابه " دميقراطية ..بكعب
ع� ��ال " و��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي�ت�ح��دث يف
احلفل عدد من املخت�صني يف
امل�سرح .يذكر �أن الكتاب تناول
الدميقراطية ب�سردياته التي
بطعم الكوميديا ال�سوداء .

للملتقى منى خ�ضري �إن امللتقى هو من
�ضمن امل �ب��ادرة الثقافية التي �أطلقتها
اجلامعة وجتمع املهتمني ب�آلة العود من
خمتلف حمافظات العراق  ،م�ؤكدة �أن
املركز �سيقيم هذا الن�شاط �سنوي ًا.
من جانبه �أكد نقيب الفنانني العراقيني
جبار جودي �أن املقطوعات املو�سيقية
وال �ع��زف ارت�ق��ى اىل م�ستوى ع��امل��ي ،
مبين ًا �أن النقابة حتر�ص على ت�شجيع
كل من له عالقة بالفنون وتنميتها يف
العراق .الدكتور عبدالكرمي عبود عودة

املو�سيقيني العراقيني.و”ال�شريف
حميي الدين حيدر ودوره يف مدر�سة
العود بالعراق” للدكتور نا�صر ها�شم
ب ��دن م��ن ج��ام �ع��ة ال �ب �� �ص��رة ،وال�ب�ح��ث
الرابع بعنوان “التقنيات الأدائية يف
عزف العود لدى الأخوين جميل ومنري
ب�شري” للدكتور علي م�شاري ،والبحث
اخلام�س بعنوان ق��راءة تاريخية يف
الت�شكيالت الآلية للمو�سيقى العربية
(فرق العود العربية �أمنوذج ًا) للباحث
�سامي ن�سيم عودة من معهد الدرا�سات
النغمية يف وزارة الثقافة.
كما �شهد امللتقى تقدمي درع املهرجان
ل�ل�ف�ن��ان ال��رائ��د ال��راح��ل جم�ي��د العلي
اع�ت��زاز ًا بعطائه املو�سيقي والإبداعي
امل �ع��روف ال��ذي �سمي امللتقى با�سمه،
وج�ل���س��ة ف�ن�ي��ة ل�ل�ف�ن��ان ال��دك �ت��ور علي
م���ش��اري م��ع ك��اب��ري����س ع�ل��ي م���ش��اري،
و� �س��ام��ر ��س�ع�ي��د ،و�أط� � ��وار وم ��ؤل �ف��ات
م��و��س�ي�ق�ي��ة ل���س��ام��ي ن���س�ي��م ،وف�ع��ال�ي��ة
لرا�ستي جمال ،وارجتال تقا�سيم البيّات
مبو�سيقى عربية لكاظم كزار.
يف اخلتام ك��رم الفنان ال��رائ��د الراحل
�إب��راه �ي��م ال�شم�سي ،وال �ف �ن��ان ال��رائ��د
حممد �صبيح ،و��ص��ان��ع ال�ع��ود ال��رائ��د
فوزي من�شد.

مدير املركز الثقايف يف جامعة الب�صرة م �� �ش��اري و� �س��ام��ي نعيم وك��اظ��م ك��زار
رئ�ي����س اللجنة التح�ضريية للملتقى ورون��د جمال ور�ستي جمال وغريهم
ق��الّ � :إن اختيار (ال �ع��ود) ج��اء طريق ًا  ،ث� � ّم ووزع� ��ت ال �� �ش �ه��ادات ال�ت�ق��دي��ري��ة
ل�ه��ذا ال�ل�ق��اء الإب��داع��ي وت ��أك �ي��د ًا دقيق ًا وال�ه��داي��ا على ال�ع��ازف�ين يف املهرجان
ب ��أن الثقافة وال�ف��ن ق ��ادران على خلق وعدد من ال�ضيوف.
مناخات من ال�سالم واملحبة والت�آخي ،تخللت الفعاليات حلقة نقا�شية ت�ضمنت
 ،فيما �أك��د نقيب الفنانني يف الب�صرة خم�سة �أبحاث ،عن “ال�شكل والأ�سلوب
فتحي �شداد �أن امللتقى يع ّد من �أف�ضل يف م��و��س�ي�ق��ى �آل� ��ة العود” ل�ل��دك�ت��ور
امللتقيات بالب�صرة  .وت�ضمن امللتقى �صالح الفهداوي ،و”التكوين البنائي
عزف ًا للعديد من املقطوعات املو�سيقية للآلة املو�سيقية العربية” للباحث عبد
 ،منها �أورك���س�ترا ومنها منفرد لعلي ال��رزاق العزاوي االم�ين العام جلمعية

�إميا �ستون تعود �إىل حقبة ال�ستين ّيات
بع ��د جناح فيلمها الأخ�ي�ر ،The Favourite
خ�ضع ��ت النجم ��ة العاملي ��ة �إمي ��ا �ست ��ون ،جلل�س ��ة
ت�صويري ��ة جدي ��دة بعد�س ��ة املخ ��رج العامل ��ى
يورجو� ��س النثيمو�س .متيزت جل�س ��ة الت�صوير
اجلدي ��دة للنجم ��ة العاملي ��ة بتفا�صيله ��ا الكث�ي�رة
الت ��ي ج ��اءت ديكوراته ��ا ومالب�سه ��ا يف حقب ��ة
ال�ستيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ى .ال�ص ��ور الت ��ي

التقطه ��ا املخ ��رج النثيمو�س للنجم ��ة العاملية جاءت
يف كوالي� ��س ت�صوي ��ر فيلمه ��ا الأخ�ي�ر ال ��ذي �أخرجه
النثيمو�س وعر�ض يف نوفمرب املا�ضي بدور العر�ض
 .فيل ��م �ستون الأخري الذي حق ��ق �أكرث من  30مليون
دوالر يف �ص ��االت العر� ��ض ،ت ��دور ق�صت ��ه يف �أوائل
الق ��رن الثامن ع�ش ��ر ،يف �إجنل�ت�را �أثن ��اء احلرب مع
الفرن�سي�ي�ن ،حتتل امللكة �آن العر�ش ،وتدير �صديقتها

املقربة ليدي �سارة البلد بد ًال منها ،عندما ت�صل خادمة
جدي ��دة �أبيجي ��ل ،ف� ��إن تتقابل �س ��ارة ،الت ��ي بدورها
ت�أخذه ��ا حتت جناحها وترى �أبيجي ��ل فر�صة للعودة
�إىل جذوره ��ا الأر�ستقراطية ،مب ��ا �أن �سيا�سة احلرب
�أ�صبحت م�ضيعة للوقت بالن�سبة ل�سارة ،ف�إن �أبيجيل
ت�صبح رفيق ��ة امللك ��ة ،و�صداقتهما املزده ��رة تعطيها
فر�صة لتحقيق طموحاتها .

� 12سلوك ًا غريب ًا يف بع�ض البلدان
ن�ش ��رت جمل ��ة ري ��درز دايج�س ��ت
تقري ��را ،حتدث ��ت في ��ه ع ��ن �أب ��رز
ال�سلوكي ��ات الغريب ��ة املوج ��ودة يف
العدي ��د م ��ن البل ��دان التي ج ��اءت كما
ي�أتي :ال يتب ��ادل الأ�شخا�ص يف رو�سيا
امل�صافح ��ة �أثن ��اء وجوده ��م يف مدخ ��ل
املنزل .عليك �أال ُتدي ��ر ظهرك للأ�شخا�ص
عن ق�صد عندما تكون يف رو�سيا� .إذ يعد
ه ��ذا ال�سل ��وك فظ ��ا ووقحا .عل ��ى الرغم
م ��ن �أن ال�سماح للمر�أة بامل ��رور �أو ًال يعد

وقفة مع
تق ��ف هذه الزاوية م ��ع �شخ�صية مبدعة
يف جماله ��ا يف �أ�سئلة �سريع ��ة حول ما
ت�شغل ��ه الآن وجدي ��د �إنتاجه ��ا وبع�ض
م ��ا ت ��و ّد �أن تقول ��ه ملتابعيها م ��ن خالل
�صحيف ��ة املدى ،يف وقف ��ة مع الروائية
العراقية هدية ح�سني.
أنت من�شغلة هذه الأيام؟
 مباذا � ِ
ـ بالبح ��ث ع ��ن ال�سك ��ن املنا�س ��ب بع ��د
عودتي اىل العراق.
 م ��ا هي �آخ ��ر �أعما ِل ��ك وم ��اذا تهيئني
للم�ستقبل؟
 رواي ��ة �أ�ضع عليها اللم�سات الأخرية،و�أمتن ��ى يف امل�ستقب ��ل �أن �أجن ��ز كتاب
(يوميات كندية) الذي ن�شرت منه �أربع
مقاالت.
 ه ��ل �أن � ِ�ت را�ضية عم ��ا قدم ِت ��ه خالل
م�سريتك ..وملاذا؟
 -لو ر�ضي � ُ�ت كل الر�ضا ف�سوف �أتوقف

الطقس

لفتة مهذبة ب�شكل عام يف معظم البلدان،
ف� ��إن الأمر يختل ��ف يف �إيطاليا� ،إذ يف�ضل
الرجل املبادرة بالدخول �أو ًال �إىل املطعم.
م ��ن املعت ��اد �أن يعر�ض علي ��ك النادل يف
الوالي ��ات املتح ��دة �إ�ضاف ��ة بع� ��ض جبنة
البارمي ��زان ف ��وق �أطباق ��ك الإيطالي ��ة،
لك ��ن الإيطالي�ي�ن يعت�ب�رون ه ��ذا الطلب
فظ� � ًا للغاي ��ة .علي ��ك جتن ��ب الأكل بي ��دك
الي�سرى عندما تك ��ون يف الهند ،باعتبار
�أنه ��م يعتق ��دون �أن اليد الي�س ��رى مثرية

لال�شمئزاز .ويندرج التفكري نف�سه �ضمن
بل ��دان ال�شرق الأو�س ��ط وبع�ض املناطق
يف �أفريقي ��ا .من بني القواع ��د التي تهتم
اململكة املتحدة باتباعها ،مترير امل�شروب
�إىل ال�شخ� ��ص اجلال� ��س �إىل ي�سارك على
ال ��دوام .يرف�ض مواطنو الت�شيلي تناول
الطع ��ام بوا�سطة اليدي ��ن� ،إمنا بال�شوكة
وال�سك�ي�ن .كوريا تهتم ب�ضرورة التعبري
عن االحرتام املتبادل .فعلى �سبيل املثال،
�إذا م ��ا قدم لك �أحد ال�شيوخ م�شروبا ،ف�إن

�آداب ال�سل ��وك ال�صحيح ��ة ت�ستوجب �أن
تت�سلم ��ه بكلتا يدي ��ك .يف الهند يعتقدون
�أن تبادل الر�سائل الن�صية يعد �أف�ضل من
االت�صال بالهاتف.
يف اململك ��ة املتح ��دة يعت�ب�رون �أن بع�ض
الإمياءات بالأ�صابع هي مبنزلة �إهانة.
يف رو�سيا واليون ��ان و�إيران و�سردينيا
و�أج ��زاء م ��ن غ ��رب �أفريقي ��ا ،يعترب رفع
�إ�ش ��ارة الإبه ��ام للأعل ��ى للتعب�ي�ر ع ��ن
الإعجاب �أمرا غري مقبول.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

يف مديح
"العد�س"
بداية القرن الع�شرين ت�أمل �أحد
�أدباء النم�سا "�ستيفان ت�سفايج"
ما يجري حوله ،وقال خماطب ًا
نف�سه :ماذا يخبئ لنا امل�ستقبل؟،
ثم ت�ساءل هل ي�ستطيع الإن�سان
�أن يتجاوز �آالم املا�ضي؟ .كان
ذلك نهاية العام  1918واحلرب
العاملية ت�ضع �أوزارها بعد �أن
ح�صدت �أرواح ع�شرة ماليني
�إن�سان.
بعد ع�شرين عاما يعود ليكتب:
"االعتبارات ال�سيا�سية دائم ًا ما
تنت�صر على الأخالق" ويروي
يف ر�سالة يبعثها اىل الأملاين
توما�س مان كيف انه ال حظ �أن
م�ؤ�س�سات الدولة تتحول �إىل
حوا�ضن للتخلف ،حني يتوىل
�أمورها �أنا�س يرفعون �شعارات
وحناجر الظالم ..حني �صدر كتاب
زفايج "عنف الدكتاتورية" عام
 1936كان هتلر يف قمة �صعوده،
ولكن هذا مل مينع �صاحب "بناة
العامل" من �أن يذ ّكر الب�شرية � ّأن
ال�سيا�سي الفا�شل الينتج �سوى
دولة "هواة".
�أف�ضل و�أغنى رواية عن خراب
الأمم ،يرتكها لنا هذا املواطن
النم�ساوي ،ما هو ال�شعور الذي
�سيخامرك و�أنت تقر�أ حكاية
�صعود القوى الفا�شلة والظالمية
كما ي�صفها؟ ال �أدري  ،حاول �أن
تبحث عن م�ؤلفات ت�سفايج يف
املكتبات.
�أقر�أُ تعليقات عدد من القراء يف
موقع اجلريدة ومع�ضمها حتتار
يف و�صف ما يجري  .و�إىل ه�ؤالء
القراء � ،أحب �أن �أقول� ،إذا مل نكن
ذاهبني �إىل "هواء نقي" ف�إىل �أين؟
�إذا مل نكن �سنلغي الف�شل والكذب
واالنتهازية و�سرعة الرثوات
وخداع النا�س وامل�ضي يف
التع�صب والتخلف ،فماذا �سوف
نحقق �إذن؟.
كنتُ مثل غريي كثريين �أتوقع �أن
رئي�س جمل�س الوزراء وب�سبب
الف�ساد املايل والإداري الذي
ا�ست�شرى يف البالد �سيتخذ
الطريق الأ�صلح يف معاجلة
اخلراب  ،ولكن يبدو �أن لي�س كل
ما يتمناه املرء يدركه ،فها هو
يعتقد �أن اجلواب على �س�ؤال
عن كمية العد�س يف احل�صة
التموينية ي�ستحق �أن نتوقف
�أمامه فيقول جملة يعتقد �أنها
حكمة " الزيادة �أف�ضل من
النق�صان " وماذا عن النق�صان يف
النزاهة واخلدمات وامل�س�ؤولية
 ،ملاذا ين�سى رئي�س الوزراء
منهاجه احلكومي الذي �أعلنه
داخل قبة الربملان  ،ماذا بقي �إذن
من امل�ستقبل الذي هلل له البع�ض
و�صفق له ؟ تعالوا نبحث عنه يف
فرحة احلكومة وهي تكيل املديح
لـ " العد�س " .
ال مفاج�أة �إذن � ،أن نكون على قمة
ب�ؤ�ساء العامل ،و�أن نح�صل على
مراكز متقدمة يف الدولة الأكرث
تخ ّلف ًا ونهب ًا للرثوات � ،إجناز
جديد ي�ضاف �إىل قائمة الإجنازات
العمالقة منذ خم�سة ع�شر عام ًا .
ما املفاج�أة يف بلد يريد له �سا�سته
" الأ�شاو�س " �أن ي�ستقيل من
التاريخ واجلغرافيا وال�سيا�سة
 .ما املفاج�أة ونحن نطلق على
توزيع ن�صف كيلو عد�س منجز ًا
غري م�سبوق .

هد ّية ح�سني :كل الأمنيات الكبرية يف حياتي مل تتحقق
ع ��ن اجلدي ��د ،ر�أ�س ��ي ماي ��زال يحتف ��ظ
بالكثري مما �أريد قوله.
 لو عاد ِبك الزمن من جديد� ،أي م�سار
�ستختارين؟
 م�صممة �أزياء. م ��ا ه ��و التغي�ي�ر ال ��ذي ت�أمل�ي�ن� ،أو
تريدين �أن يح�صل يف العراق؟
 �أن تقرتن �أقوال ال�سيا�سيني ب�أفعالهم،�أن تكون �أمان ��ة بغداد �أمينة على �صحة
املواطن�ي�ن وتلتف ��ت اىل ت�ل�ال النفايات
يف املناطق ال�شعبي ��ة� ،أن ي�صدر قانون
من ��ع ال�ضو�ض ��اء� ..أن يع ��رف املوظ ��ف
ب�أن ��ه ي�أخ ��ذ راتب ًا لقاء �إجن ��از معامالت
املواطنني ال �أن يطلب منهم ر�شوة.
� شخ�صي ��ة م ��ن املا�ض ��ي تتمن�ي�ن ل ��و
تلتقني بها ،وملاذا.
 ن�ص�ي�ر الفق ��راء الزعي ��م عب ��د الكرميقا�س ��م ،لأخ�ب�ره � ّأن الفق ��راء يف بلدن ��ا

ازدادوا فقر ًا.
 كتاب تعودي ��ن �إليه دوم ًا� ،أو �صديق
تتذكرينه دائم ًا� ،أو �أغنية ترددينها؟
 رواي ��ة ف�ضيح ��ة للياب ��اين �شو�ساكو�أن ��دو ..الأ�صدق ��اء املخل�ص ��ون ال
يبارح ��ون ذاكرت ��ي ..كثري م ��ن �أغنيات

جناة ال�صغ�ي�رة �أرددها فه ��ي مطربتي
املف�ضلة.
 ماذا ت�شاهدين الآن ،وهل تقرتحني
على الق ّراء برناجم� � ًا �أو م�سل�س ًال ميكن
م�شاهدته؟
 �ألغيت التلفزيون من حياتي منذ �أكرثمن خم�س �سن ��وات� ،أ�ستعي�ض عن ذلك
بت�صفح الأخبار عراقي ًا وعربي ًا وعاملي ًا
من خالل الآيباد.
 م ��اذا تقرئ�ي�ن الآن ،ول ��و تريدي ��ن
اق�ت�راح كت ��اب عل ��ى الق� � ّراء� ،أي كت ��اب
تختارين ،وملاذا؟
 ب�سب ��ب ع ��دم اال�ستقرار مكاني� � ًا هذهالأي ��ام فق ��د تخلخ ��ل منه ��اج قراءات ��ي،
لكنن ��ي مل �أتوق ��ف متام� � ًا� ،أق ��ر�أ يف
املجموعة الق�ص�صية للقا�ص عبد الأمري
املجر و�أدون مالحظ ��ات للكتابة عنها..
�أق�ت�رح عل ��ى الق ��راء �أن يكت�شفوا عامل

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة ،حالة الطق�س ودرج ��ات احلرارة يف عموم
مناط ��ق العراق للي ��وم اخلمي�س .وقال ��ت الهيئة يف تقريره ��ا اليومي ّ � ،إن الأج ��واء �ستكون
غائم ��ة مع احتمال �سقوط �أمطار يف بع�ض املحافظات ،و� ّإن درجات احلرارة �ستحافظ على
م�ستوياتها ليوم �أم�س .

�إيزابي ��ل اللين ��دي يف جميع م ��ا كتبت،
لأنها كاتبة من طراز ا�ستثنائي .
 ر�سالة ..ملن توجهينها؟
 �إىل رئي� ��س جمل�س الن ��واب العراقيال ��ذي دع ��ا اىل ا�ستقط ��اب الكف ��اءات
والعق ��ول العراقية يف اخلارج  ،متمني ًا
�أن يرى العراقيني ينتجون يف بلدهم..
ه ��ا �أن ��ا ع ��دت ي ��ا �سي ��ادة الرئي� ��س منذ
�شهري ��ن ون�صف ،حبذا ل ��و �ساعدمتونا
بالإيعاز اىل بنك الرافدين �أن ي�ستثنينا
من �ش ��رط الإقرا�ض ال ��ذي اقت�صر على
موالي ��د  1964ف�صاع ��د ًا يف م ��ا يخ�ص
�شقق ب�سماية..
 ه ��ل هن ��اك �أمني ��ة يف حيات ��ك مل
حتققيها ،وملاذا؟
 كل الأمني ��ات الكب�ي�رة يف حيات ��ي ملتتحق ��ق� ..أما ال�صغرية فه ��ي مثل عابر
�سبيل ال متكث طوي ًال.

بورتريه
هدية ح�سني روائية عراقية ولدت
يف بغ ��داد وكتب ��ت م ��ا يق ��ارب
ال� �ـ  20عم�ل ً�ا �أدبي� � ًا ب�ي�ن الرواي ��ة
والق�ص ��ة  ،منه ��ا " وتل ��ك ق�ضي ��ة
�أخ ��رى جمموع ��ة ق�ص�صية فازت
باجلائ ��زة الأوىل عن �أندية فتيات
ال�شارقة� ،أن تخاف رواية ،البيت
امل�سكون جمموعة ق�ص�صية ،ريام
وكفى رواية ،و�أعمال �أخرى.
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