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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ال�صراع الأمريكي – الإيراين يك�شف لغز اجلرف :الفيتو من ف�صيل ّ
م�سلح

�آل ّية توزيع املنا�صب ُتف ِّتت الكتل ال�سن ّية املن�ضوية يف التحالفني الكبريين

معلومات عن م�شاريع ا�ستثماريّة يف
جرف الن�صر متنع عودة �س ّكانها

ن ّواب ممتع�ضون يف حتالفي الإ�صالح والبناء
يقرتبون من �إعالن  5كتل جديدة
 بغداد  /محمد �صباح
ك�ش ��فت �أو�س ��اط �سيا�س ��ية �أن 30
نائب� � ًا �س ��ني ًا �أنه ��وا ا�س ��تعداداتهم
لإع�ل�ان ان�ش ��قاقهم ع ��ن حتال ��ف البن ��اء الذي
يقوده ه ��ادي العام ��ري بعدما تو�ص ��لوا �إىل
اتفاق يق�ضي بت�شكيل كتلتهم اجلديدة (احتاد
القوى الوطنية) بقيادة رئي�س الربملان حممد
احللبو�سي.
وتوقعت هذه الأو�س ��اط ت�شظي كتل حتالفي
الإ�ص�ل�اح والبن ��اء �إىل خم� ��س تكت�ل�ات �أو
حتالفات خ�ل�ال الأيام القليل ��ة املقبلة ،عازية
�س ��بب ذلك �إىل تفرد حتالفي �سائرون والفتح
بتوزي ��ع املنا�ص ��ب واملواق ��ع التنفيذية دون
الرجوع للكتل.

و�ش ��كل الن ��واب جلان� � ًا تن�س ��يقية �أخ ��ذت
تبحث يف �إمكانية ت�أ�س ��ي�س ه ��ذه التحالفات
ا�س ��تعداد ًا خلو�ض غمار مناف�سة االنتخابات
املحلية املقبلة.
وي�ؤكد النائب ال�سابق بدر الفحل يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "رئي� ��س جمل� ��س النواب حممد
ما�ض يف ت�ش ��كيل حزبه اجلديد
احللبو�س ��ي ٍ
ال ��ذي �سي�ض ��م �شخ�ص ��يات �س ��نية ع�ش ��ائرية
و�سيا�س ��ية وبرملانية حالية يقابله حترك من
نوع �آخ ��ر لرئي�س كتلة احلل جمال الكربويل
ال�ساعي للإعالن عن جتمعه الربملاين اجلديد
ا�س ��تعداد ًا خلو� ��ض مناف�س ��ات انتخاب ��ات
جمال�س املحافظات املقبلة".
و�أعل ��ن يف �آب املا�ض ��ي ع ��ن ت�ش ��كيل كتل ��ة
"املحور الوطني" الذي ي�ضم �ست كتل �سنية

ف ��ازت يف االنتخاب ��ات الربملاني ��ة التي جرت
يف �أي ��ار املا�ض ��ي ،منها حتال ��ف القرار جناح
خمي�س اخلنج ��ر ،وحتالف الق ��وى العراقية
بزعام ��ة جمال الكربويل ،وكتل ��ة العمل التي
ير�أ�س ��ها �س ��ليم اجلب ��وري ،بالإ�ض ��افة �إىل
ال�سيا�س ��ي ف�ل�اح ح�س ��ن زيدان ع ��ن حمافظة
نينوى.
واختار حتالف املحور الوطني االن�ضمام يف
م ��ا بعد �إىل حتالف البن ��اء الذي يقوده هادي
العام ��ري املكون من حتال ��ف الفتح وائتالف
دول ��ة القان ��ون ال ��ذي ب ��د�أ مبناف�س ��ة حتالف
الإ�صالح والإعمار لت�شكيل احلكومة.

 بغداد  /المدى

وي�ض ��يف الفحل هناك "دوافع وراء ان�شقاق
احللبو�س ��ي ع ��ن حتال ��ف املح ��ور وجم ��ال
الكربويل وم�ساعيه لت�شكيل حزب جديد يعود
�إىل املناف�س ��ة (بني الكربويل واحللبو�س ��ي)
على زعامة املكون ال�س ��ني" ،كا�شف ًا �أن "�أبرز
الكتل ال�س ��نية التي �ستن�ضم �إىل حزب حممد
احللبو�س ��ي هي كتل ��ة احلوار الت ��ي يقودها
�صالح املطلك وبع�ض ال�شخ�صيات الربملانية
كالنائ ��ب حمم ��د متي ��م وف�ل�اح ح�س ��ن زيدان
ومثنى عبد ال�صمد".
 التفا�صيل �ص2

ك�ش ��ف ت�ص ��عيد وا�ش ��نطن �ض ��د طهران يف �سياق
�سيا�س ��ة العقوب ��ات املفرو�ض ��ة عل ��ى اجلمهورية
الإ�س�ل�امية ،اللغز الذي منع �س ��كان جرف الن�ص ��ر (ال�ص ��خر
�س ��ابقا) من العودة اىل مناطقهم على الرغم من مرور نحو 5
�سنوات على حتريرها من قب�ضة تنظيم داع�ش.
الت�ص ��ريحات الأمريكي ��ة الأخرية بخ�ص ��و�ص اجلرف التي
جاءت على ل�س ��ان القائم ب�أعمال ال�سفري الأمريكي يف بغداد
جودي هود اعتربت مبثابة ك�شف لأحد �أ�سرار ما يجري بعد
عملي ��ات التحرير يف بع�ض املدن .وق ��ال هود يف لقاء متلفز
قب ��ل يوم�ي�ن� ،إن "كتائب ح ��زب الله التي تتلق ��ى متويال من
احلر� ��س الثوري االي ��راين ،متنع عودة ال�س ��كان اىل جرف
ال�ص ��خر" .و�أ�ض ��اف يف �إطار احلديث عن اعتبار "احلر�س"

وكالة �أمريك ّية :بغداد تفاو�ض طهران ل�شراء الغاز الطبيعي بالدينار العراقي
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منظم ��ة �إرهابي ��ة وفق� � ًا للق ��رار الأمريك ��ي الأخ�ي�ر� ،إن "تلك
الف�ص ��ائل تت�س ��بب يف بق ��اء نازحني يف خميم ��ات بالفلوجة
(� )...س� ��ألنا اجله ��ات احلكومية مل ��اذا مل ي�س ��تطيعوا �إعادة
النازحني ،لكننا مل نتلق �أي �إجابة".
�أزم ��ة اجلرف ،قد تكون فريدة يف الع ��راق ،حيث تعد البلدة
الواقع ��ة يف جن ��وب بغ ��داد الوحي ��دة الت ��ي ن�س ��بة ع ��ودة
النازحني اليها �صفر باملئة� ،إذ ال ت�شبه اية حالة �أخرى �سوى
بلدة �س ��ليمان بيك يف �ش ��رق تكريت ،التي حتركت �أو�ضاعها
م�ؤخر ًا وا�ستطاع جزء من �سكنها العودة �إليها �ضمن ت�سوية
معقدة مع �أحد ف�ص ��ائل احل�ش ��د ال�ش ��عبي التي تقوم بحماية
املنطقة.
حتري ��ر اجل ��رف بعد � 4أ�ش ��هر فقط من �س ��قوط املو�ص ��ل يف
حزي ��ران  ،2014كانت كلفته كبرية خ�صو�ص ��ا على ف�ص ��ائل
احل�ش ��د ال�ش ��عبي .كانت �أوىل املع ��ارك تقريبا �ض ��د التنظيم
وزج فيه ��ا (احل�ش ��د) ع ��دد ًا م ��ن ال�ش ��باب املتحم�س�ي�ن غ�ي�ر
املتدربني على حمل ال�سالح.
 التفا�صيل �ص3

ت�سجيل  132حماولة انتحار خالل � 3أ�شهر
 بغداد /املدى
ك�ش ��فت مفو�ض ��ية حق ��وق الإن�س ��ان� ،أم� ��س
الثالث ��اء ،عن ت�س ��جيل  132حال ��ة وحماولة
انتحار خالل الربع الأول من العام .2019
وقالت املفو�ض ��ية يف بي ��ان تلقت (املدى) ن�س ��خة منه،
�إن "�إح�ص ��ائية حلاالت االنتح ��ار يف حمافظات العراق
للربع الأول من العام  2019بح�س ��ب ر�ص ��د مفو�ض ��ية
حق ��وق الإن�س ��ان بالتن�س ��يق م ��ع دوائ ��ر ال�ص ��حة يف

املحافظ ��ات وقي ��ادات ال�ش ��رطة (جاءت كم ��ا ي�أتي) 5 :
ح ��االت يف باب ��ل 5 ،حاالت يف وا�س ��ط 9 ،يف دياىل مت
�إنقاذ ثالثة".
و�أ�ض ��افت املفو�ض ��ية� ،أن ��ه مت ت�س ��جيل " 12حال ��ة يف
الديواني ��ة ( 8ذك ��ور� 4 ،إن ��اث) ،و 14حالة يف ذي قار،
و 6ح ��االت يف املثنى ،وحالت�ي�ن يف الأنبار ،و 20حالة
يف كرب�ل�اء (ذك ��ر� 19 ،أنث ��ى) ،و 14حالة يف مي�س ��ان،
و 15حال ��ة يف كرك ��وك ،و 19حالة يف الب�ص ��رة ،و11
حالة يف النجف".

جنائ ّي��ة نين��وى :ارتفاع ح��االت االنتقام �ض��دّ عوائ��ل داع�ش
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جامع مرجان ..من �أ�شهر م�ساجد العراق الأثرية القدمية يعاين من الإهمال  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

هدى بركات تفوز بالبوكر ..وكجه جي ت�صف اجلائزة بـ "عر�س واو ّية"
 متابعة  /املدى
�أعلنت اجلائ ��زة العاملية للرواية
العربية ،البوكر  ،2019عن فوز
رواي ��ة "بري ��د اللي ��ل" للروائي ��ة اللبنانية
هدى بركات ،باجلائزة الكربى ،التي تقدر
قيمتها بـ� 50ألف دوالر ،بالإ�ض ��افة �إىل 10
�آالف دوالر لو�ص ��ول الرواي ��ة ذاته ��ا �إىل
القائمة الق�صرية.
وج ��اء �إع�ل�ان الرواي ��ة الفائ ��زة باجلائزة
العاملية للرواية العربية ،البوكر  ،2019فى
حفل �أقيم م�ساء ام�س  ،الثالثاء ،بالعا�صمة
الإماراتية �أبوظبى ،ع�شية انطالق معر�ض
�أبوظبى الدويل للكتاب .2019
و�ش ��هد حفل الإع�ل�ان عن الرواي ��ة الفائزة
باجلائ ��زة عر� ��ض �س ��تة �أف�ل�ام ق�ص�ي�رة
حول الرواي ��ات التي و�ص ��لت �إىل القائمة
الق�ص�ي�رة ،وعق ��ب عر� ��ض كل فيل ��م ،مت
تك ��رمي الكاتب ��ة �أو الكات ��ب� ،إال �أن �إدارة

هدى بركات

�إنعام كجه جى

اجلائزة �أعلنت عقب عر�ض فيلم ق�صري عن
رواية "النبيذة" عن تعذر ح�ض ��ور الكاتبة
العراقية �إنعام كجه جي.
وكان ��ت القائمة الق�ص�ي�رة للجائزة العاملية
للرواية العربي ��ة ،البوكر  ،2019قد ت�ألفت
من �س ��ت رواي ��ات ،هي :رواي ��ة بريد الليل
للكاتب ��ة اللبناني ��ة ه ��دى ب ��ركات ، ،رواية

�شم�س بي�ض ��اء باردة للكاتبة الأردنية كفى
الزعبي ، ،رواية �ص ��يف مع العدو ،للكاتبة
ال�سورية �شهال العجيلي ،رواية الو�صايا،
للكاتب امل�ص ��ري ع ��ادل ع�ص ��مت ، ،رواية
النبيذة ،للكاتب ��ة العراقية �إنعام كجه جي،
رواية ب� ��أي ذنب رحل ��ت؟ ،للكاتب املغربي
حممد املعزوز .

وكانت الروائية العراقية �إنعام كجه جى،
ق ��د قال ��ت �إنه ��ا امتنع ��ت عن ح�ض ��ور حفل
توزي ��ع جوائز اجلائ ��زة العاملي ��ة للرواية
العربية البوكر ،ب�س ��بب الت�س ��ريبات التي
مت ��ت حول ا�س ��م الفائ ��ز بال ��دورة احلالية
للجائزة لعام .2019
وقال ��ت "كجه ج ��ي" ف ��ى تدوينة له ��ا على
موقع التوا�ص ��ل االجتماع ��ى "في�س بوك"
الآن ب ��د�أ يف �أب ��و ظب ��ى حفل الإع�ل�ان عن
الفائ ��ز بجائزة البوك ��ر للرواي ��ة العربية.
وج ��دت �أن م ��ن املنا�س ��ب االمتن ��اع ع ��ن
ح�ض ��ور احلف ��ل ب�س ��بب الت�س ��ريبات التي
�سبقته وت�ضر بهذه اجلائزة".
وتابع ��ت" :ال ميكنن ��ي امل�ش ��اركة يف م ��ا
ن�س ��ميه باللهجة العراقي ��ة (عر�س واويّة).
مب ��ارك للعزي ��زة ه ��دى ب ��ركات فوزه ��ا
بالبوكر ،وهي ت�س ��تحق ما هو �أف�ض ��ل من
ه ��ذه اجلائ ��زة الت ��ي كان ��ت على ح ��ق يوم
دعتني ملقاطعتها".

ال��زوراء ي�س��قط يف كم�ين الن�ص��ر ال�س��عودي بكرب�لاء
 بغداد /املدى
ق ّل� ��ص فري ��ق ال ��زوراء حامل لق ��ب دوري الكرة
املمت ��از م ��ن حظوظ ��ه بالت�أه ��ل اىل دور ثم ��ن
النهائ ��ي ملنطق ��ة غ ��رب �آ�س ��يا ببطول ��ة دوري �أبطال �آ�س ��يا
 2019بعد تعر�ض ��ه اىل اخل�سارة �أمام �ضيفه فريق الن�صر
ال�س ��عودي بنتيج ��ة ()2-1يف املب ��اراة التي ج ��رت بينهما
على ملعب كربالء الدويل �ض ��من مناف�سات اجلولة االوىل
من مرحلة الإياب حل�ساب املجموعة االوىل التي ت�ضم اىل

جانبهما فريقي ذوب �آهن الإيراين والو�صل الإماراتي .
وجن ��ح مهاجم فريق ال ��زوراء لكرة القدم ع�ل�اء عبا�س يف
ت�س ��جيل هدف التقدم بالدقيقة الثالثني من ال�ش ��وط االول
ال ��ذي انته ��ى ل�ص ��الح فريقه به ��دف مقابل ال�ش ��يء ومتكن
�ص ��انع �ألعاب فريق الن�ص ��ر ال�س ��عودي يحيى ال�شهري من
�إحراز هدف التعادل يف الدقيقة اخلام�س ��ة واخلم�سني يف
املباراة و�س ��جل زميله املهاجم نواف الفر�شان هدف الفوز
الثم�ي�ن يف الدقيق ��ة الثامن ��ة من وقت بدل ال�ض ��ائع قبل ان
يطلق احلكم العماين �أحمد �أبو بكر الكاف �صفارته بانتهاء

املباراة ل�صالح فريق الن�صر ال�سعودي بهدفني مقابل هدف
واحد لفريق الزوراء.
واحتل فريق الن�ص ��ر ال�س ��عودي املركز الث ��اين يف ترتيب
املجموعة االوىل بر�صيد  6نقاط متخلفا بفارق اربع نقاط
عن فريق ذوب اهن االيراين املت�ص ��در الذي �ض ��من بطاقة
الت�أهل اىل دور ثمن النهائي فيما تراجع فريق الزوراء اىل
املركز الثالث بر�صيد  4نقاط وحل فريق الو�صل االماراتي
باملركز االخري بر�ص ��يد  3نقاط بانتهاء اجلولة االوىل من
مرحلة الإياب .
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ن ّواب ممتع�ضون يف حتالفي الإ�صالح والبناء يقرتبون
من �إعالن  5كتل جديدة

 بغداد  /حممد �صباح
ك�ش ��فت �أو�س ��اط �سيا�س ��ية �أن  30نائب� � ًا
�س ��ني ًا �أنه ��وا ا�س ��تعداداتهم لإع�ل�ان
ان�شقاقهم عن حتالف البناء الذي يقوده
ه ��ادي العام ��ري بعدم ��ا تو�ص ��لوا �إىل
اتفاق يق�ض ��ي بت�ش ��كيل كتلتهم اجلديدة
(احت ��اد القوى الوطني ��ة) بقيادة رئي�س
الربملان حممد احللبو�سي.
وتوقع ��ت ه ��ذه الأو�س ��اط ت�ش ��ظي كتل
حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح والبن ��اء �إىل خم� ��س
تكتالت �أو حتالف ��ات خالل الأيام القليلة
املقبلة ،عازية �سبب ذلك �إىل تفرد حتالفي
�س ��ائرون والفت ��ح بتوزي ��ع املنا�ص ��ب
واملواقع التنفيذية دون الرجوع للكتل.
و�ش ��كل النواب جلان� � ًا تن�س ��يقية �أخذت
تبح ��ث يف �إمكاني ��ة ت�أ�س ��ي�س ه ��ذه
التحالف ��ات ا�س ��تعداد ًا خلو� ��ض غم ��ار
مناف�سة االنتخابات املحلية املقبلة.
وي�ؤك ��د النائب ال�س ��ابق ب ��در الفحل يف
ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) �أن "رئي� ��س جمل� ��س
الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي ما� ٍ��ض يف
ت�ش ��كيل حزب ��ه اجلدي ��د ال ��ذي �سي�ض ��م
�شخ�ص ��يات �س ��نية ع�ش ��ائرية و�سيا�سية
وبرملاني ��ة حالية يقابله حت ��رك من نوع
�آخر لرئي�س كتل ��ة احلل جمال الكربويل
ال�س ��اعي للإع�ل�ان عن جتمع ��ه الربملاين
اجلدي ��د ا�س ��تعداد ًا خلو� ��ض مناف�س ��ات
انتخابات جمال�س املحافظات املقبلة".
و�أعلن يف �آب املا�ض ��ي عن ت�ش ��كيل كتلة
"املحور الوطني" الذي ي�ضم �ست كتل
�س ��نية ف ��ازت يف االنتخاب ��ات الربملانية
الت ��ي ج ��رت يف �أي ��ار املا�ض ��ي ،منه ��ا
حتالف الق ��رار جناح خمي� ��س اخلنجر،
وحتالف الق ��وى العراقية بزعامة جمال
الكرب ��ويل ،وكتل ��ة العمل التي ير�أ�س ��ها
�سليم اجلبوري ،بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سي
فالح ح�سن زيدان عن حمافظة نينوى.
واخت ��ار حتال ��ف املح ��ور الوطن ��ي
االن�ض ��مام يف ما بع ��د �إىل حتالف البناء
الذي يق ��وده هادي العام ��ري املكون من
حتال ��ف الفتح وائت�ل�اف دول ��ة القانون
ال ��ذي ب ��د�أ مبناف�س ��ة حتال ��ف الإ�ص�ل�اح
والإعمار لت�شكيل احلكومة.
وي�ض ��يف الفح ��ل �أن "الدواف ��ع وراء
ان�ش ��قاق احللبو�س ��ي عن حتالف املحور
وجم ��ال الكرب ��ويل وم�س ��اعيه لت�ش ��كيل
ح ��زب جدي ��د يع ��ود �إىل املناف�س ��ة (ب�ي�ن
الكرب ��ويل واحللبو�س ��ي) عل ��ى زعام ��ة
املكون ال�س ��ني" ،كا�ش ��ف ًا �أن "�أبرز الكتل
ال�س ��نية التي �ستن�ض ��م �إىل حزب حممد
احللبو�سي هي كتلة احلوار التي يقودها
�ص ��الح املطل ��ك وبع� ��ض ال�شخ�ص ��يات
الربملاني ��ة كالنائ ��ب حممد متي ��م وفالح

م�ؤمتر
�سابق لنواب
و�سيا�سيي �سنة
 ...ار�شيف
ح�سن زيدان ومثنى عبد ال�صمد".
ومي�ض ��ي النائ ��ب ال�س ��ابق بالق ��ول �إن
"حممد احللبو�سي ميتلك حزبا م�سجال
يف مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات ا�س ��مه حزب
احت ��اد الق ��وى العراقية الذي �ش ��كل قبل
االنتخابات الربملانية املا�ضية" ،متوقع ًا
�أن "ي�ص ��ل عدد اع�ض ��اء احل ��زب اجلديد
اىل نحو ثالثني نائبا".
ويف �آذار � 2018أعل ��ن ع ��ن ت�أ�س ��ي�س
ح ��زب احت ��اد الق ��وى الوطنية برئا�س ��ة
حممد احللبو�س ��ي الذي �ض ��م ع ��ددا من
ال�سيا�س ��يني والن ��واب م ��ن حمافظ ��ات
نينوى وكركوك والأنبار و�صالح الدين
ودياىل وبغداد �إ�ض ��افة �إىل �شخ�ص ��يات
ع�شائرية.
وي�ش�ي�ر الفحل �إىل �أن "التحالف الوقتي
املكون من كتلة اجلماه�ي�ر التي يقودها
�أحمد اجلبوري (�أبو مازن) وامل�ش ��روع
العرب ��ي بزعام ��ة خمي� ��س اخلنج ��ر مل
يح�س ��م �أم ��ره باالن�ض ��مام �إىل ه ��ذه
الكتلة اجلدي ��دة �أو الإعالن عن ت�ش ��كيل
حتال ��ف بينهم مبعزل عل ��ى الكربويل او
احللبو�س ��ي" ،الفتا �إىل �أن "امل�ش ��اورات
ب�ي�ن احللبو�س ��ي واخلنجر و�أب ��و مازن
مازالت م�ستمرة ولن تتوقف".
ويقول النائب ال�س ��ابق �أن "هذا احلراك

الأ�سدي� :سنفتح ّ
ملفات
ف�ساد كبرية يف وزارة
الداخل ّية

والتخندق ��ات اجلاري ��ة ت�أتي حت�ض�ي�ر ًا
خلو� ��ض انتخابات جمال� ��س املحافظات
ومللم ��ة البي ��ت ال�س ��ني بقي ��ادة حمم ��د
احللبو�س ��ي" ،م�ض ��يفا �أن "هذا التجمع
اجلديد بد�أ �أول حتركاته من �أجل ح�س ��م
من�صب حمافظ نينوى ل�صاحله".
ويلفت اىل ان "كتل ��ة اجلماهري العريبة
الت ��ي يتزعمها �أحم ��د اجلبوري ورئي�س
الربملان حممد احللبو�سي مازاال قريبني
من حتالف الفتح".
ويف �س ��ياق �آخ ��ر ،يتاب ��ع الفح ��ل ان
"التق ��ارب الثنائ ��ي بني حتالف ��ي الفتح
و�سائرون ح�س ��م امللف الوزاري و�سيتم
الت�ص ��ويت عل ��ى �أ�س ��ماء ال ��وزارات
ال�ش ��اغرة" .ب ��دوره ،يق ��ول القيادي يف
حتال ��ف القرار عب ��د ذي ��اب العجيلي يف
ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى)" :هن ��اك مباحث ��ات
ومفاو�ض ��ات جتريه ��ا كت ��ل متع ��ددة يف
حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح والبن ��اء م ��ن �أج ��ل
ت�ش ��كيل حتالف ��ات �أو تكت�ل�ات برملاني ��ة
جديدة" ،متوقعا �أن "ت�شهد الأيام املقبلة
�إع�ل�ان خ ��روج ه ��ذه الكتل م ��ن حتالفي
الإ�صالح والبناء".
ومنذ �إعالن نتائج االنتخابات الربملانية
الت ��ي ج ��رت يف �أيار املا�ض ��ي م ��ن العام
 2018انق�س ��مت الكت ��ل الفائ ��زة بني من

وكالة �أمريك ّية :بغداد تفاو�ض طهران ل�شراء الغاز الطبيعي بالدينار العراقي
 ترجمة /حامد �أحمد

 بغداد /املدى
�أك ��د املفت� ��ش العام لوزارة الداخلية جمال الأ�س ��دي ،ام� ��س الثالثاء ،اننا
نتوعد املت�س�ت�رين على الفا�س ��دين بامل�س ��اءلة القانونية ،فيما ا�ش ��ار اىل
�أن العراق مقبل على و�ض ��ع مغاير ال مكان فيه للفا�س ��دين .وقال الأ�سدي
يف بيان تلقت (املدى) ن�س ��خة منه� ،إن "�إلزام الأمر الت�ش ��ريعي  57الذي
يعم ��ل به املفت�ش ��ون العامون جمي ��ع العاملني يف دوائر ال ��وزارة بتبليغ
املفت� ��ش العام بكل حاالت الف�س ��اد الت ��ي حتدث يف دوائرهم" .و�أ�ض ��اف
�أن "القان ��ون خ ��ول املفت� ��ش الع ��ام بالتحقي ��ق الإداري مع امل�ش ��تبه بهم
بق�ض ��ايا ف�ساد �أو خمالفة القوانني واللوائح ،ف� ً
ضال عن تخويله �صالحية
الو�ص ��ول والتحقيق والتحق ��ق مع جميع العاملني يف ال ��وزارة مب فيهم
م�س� ��ؤول ال ��وزارة وال ��وكالء واملدي ��رون العام ��ون عند الل ��زوم" .ودعا
املفت� ��ش العام العاملني يف ال ��وزارة مبختلف رتبهم ودرجاتهم الوظيفية
وطبيع ��ة عملهم اىل "التبليغ عن احلاالت امل�ش ��بوهة التي تندرج �ض ��من
خانة الف�س ��اد االداري واملايل" ،حمذر ًا من �أن "املت�س�ت�ر على الفا�س ��دين
�س ��يعر�ض نف�سه للم�ساءلة القانونية و�سيكون �ش ��ريك ًا للفا�سد بف�ساده".
و�أكد �أن "احلرب على الف�س ��اد تتطلب ت�ضافر اجلهود وتوحدها من �أجل
ادامته ��ا بغية حتقيق الن�ص ��ر امل�ؤزر على الفا�س ��دين ،فالعراق مقبل على
و�ض ��ع مغاير ال مكان فيه للفا�س ��دين" ،حم ّذر ًا من "اال�س ��اءة لت�ض ��حيات
الوزارة وجهودها الكبرية التي تقدمها للمواطنني" .و�شدد الأ�سدي على
"عزم احلكومة والأجهزة الرقابية على ال�ضرب بيد من حديد على مكامن
الف�ساد و�ست�ش ��هد الأيام املقبلة فتح ملفات الف�ساد الكبرية والتي �ستنتج
احالة املتورطني فيها اىل الق�ضاء".

يف الوق ��ت الذي �أعلنت في ��ه �إدارة الرئي�س
االمريك ��ي دونال ��د ترام ��ب الإثن�ي�ن �إيقاف
ا�س ��تثناء ع ��دد م ��ن ال ��دول م ��ن العقوب ��ات
املفرو�ض ��ة على �إيران ،ف�إن وزارة الكهرباء
العراقية ت�س ��تعد لزي ��ادة ا�س ��ترياداتها من
الغ ��از الطبيع ��ي م ��ن جارته ��ا ل�س ��د الطلب
املتزاي ��د خ�ل�ال ف�ت�رة ف�ص ��ل ال�ص ��يف على
الطاقة الكهربائية .
وال ي�ستورد العراق "نفط خام " من �إيران،
ولكن ��ه ي�س ��تورد الغ ��از الطبيعي لت�ش ��غيل
حمط ��ات تولي ��د الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،لك ��ن
م ��ن املمكن ان ي�ش ��كل عائق ًا للح�ص ��ول على
ا�س ��تثناء �إ�ض ��ايف من العقوبات املفرو�ضة
عل ��ى �إيران ال�س ��ترياد الغاز بع ��د ان تنتهي
مدة اال�ستثناء يف حزيران القادم .
�س ��يعتمد ذلك عل ��ى حالتني ،فيم ��ا �إذا تدرك
وا�ش ��نطن امل�ش ��اكل القا�س ��ية التي ميكن �أن
ت�س ��ببها انقطاع ��ات التي ��ار الكهربائ ��ي يف
الع ��راق جراء انقط ��اع الغاز امل�س ��تورد من
�إيران لت�ش ��غيل حمط ��ات التوليد ،و�أن ترى
بغ ��داد وه ��ي جتري خط ��وات جت ��اه تقليل
اعتمادها على �إيران .
م�ص ��عب املدر� ��س ،املتح ��دث با�س ��م وزارة
الكهرباء قال يف ت�ص ��ريحات له على هام�ش
م�ؤمت ��ر الطاقة يف بغداد" :بالن�س ��بة لنا يف
ثان يف الوقت
العراق ،لي�س لدينا �أي خيار ٍ
احلا�ض ��ر  ".وق ��ال �إن مع ��دل الطل ��ب عل ��ى

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

التحق بتحالف الإ�صالح والإعمار وبني
من ان�ضم �إىل حتالف البناء و�أخذ هذان
التحالف ��ان يتناف�س ��ان عل ��ى �أي منهم ��ا
ه ��و الكتل ��ة االك�ب�ر الت ��ي تكل ��ف رئي�س
الوزراء.
وتو�ص ��ل التحالفان املتناف�سان يف �شهر
ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي �إىل اتف ��اق عجل
باخل ��روج م ��ن �أزم ��ة الكت ��ل الربملاني ��ة
الأك�ب�ر ع ��ددا من خالل تق ��دمي عادل عبد
املهدي كمر�شح ت�سوية لرئا�سة احلكومة
اجلديدة التي مل تكتمل بعد.
وبعد ف�شل حتالفي الإ�صالح والبناء من
التو�ص ��ل �إىل اتفاق ال�س ��تكمال مر�شحي
وزارات الرتيب ��ة والع ��دل والدف ��اع
والداخلية �أخذ حتالفا �س ��ائرون والفتح
ب�إجراء لقاءات ثنائية بينهما مبعزل عن
الكت ��ل الأخ ��رى وتو�ص�ل�ا �إىل تفاهمات
متقدم ��ة ب�ش� ��أن املل ��ف ال ��وزاري وحتى
رئا�س ��ات اللجان الربملاني ��ة املعطلة منذ
�س ��بعة �أ�ش ��هر .ويعلل العجيلي �أ�س ��باب
هذه االن�سحابات �إىل "التقارب احلا�صل
بني �س ��ائرون والفتح (هم ��ا �أكرب كتلتني
يف التحالف�ي�ن)" ،م�ض ��يف ًا �إن "الكت ��ل
التي ب ��د�أت تفكر باخل ��روج من حتالفي
الإ�ص�ل�اح والبن ��اء جت ��ري يف الغ ��رف
املظلم ��ة مباحثاته ��ا الت ��ي مل ت�ص ��ل �إىل

مرحلة الإعالن".
ويتوق ��ع الوزي ��ر الأ�س ��بق �أن "حت ��دث
خ�ل�ال الأي ��ام املقبل ��ة ان�س ��حابات م ��ن
حتال ��ف البن ��اء" ،م�ؤك ��دا ان "�أوىل هذه
الكت ��ل التي �س ��يعلن ع ��ن ت�أ�سي�س ��ها هي
كتل ��ة رئي�س الربملان حممد احللبو�س ��ي
الت ��ي �س ��تكون على ح�س ��اب كت ��ل احلل
واجلماهري وامل�شروع العربي املن�ضوية
يف حتالف املحور".
لكن هن ��اك من يرى انه ال توجد م�ش ��كلة
بتوا�ص ��ل حتال ��ف الفت ��ح م ��ع �س ��ائرون
مبعزل ع ��ن بقية الكتل ،معت�ب�را �أن هذه
اللق ��اءات ت�أت ��ي لدع ��م رئي� ��س احلكومة
لإكم ��ال الكابين ��ة الوزاري ��ة ورئا�س ��ات
اللج ��ان الربملاني ��ة الدائم ��ة والهيئ ��ات
امل�ستقلة والدرجات اخلا�صة.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف املح ��ور
يحي ��ى املحم ��دي يف ت�ص ��ريح لـ(املدى)
�إن "هن ��اك اختالف ��ات يف وجهات النظر
ب�ي�ن مكون ��ات حتال ��ف البن ��اء ال تتعلق
مبو�ض ��وع توا�ص ��ل الفتح مع �س ��ائرون
ب ��ل ترتبط بتوزي ��ع املنا�ص ��ب واملواقع
التنفيذية".
ويقل ��ل املحمدي م ��ن "�إمكانية ان�ش ��قاق
رئي� ��س الربمل ��ان حممد احللبو�س ��ي من
كتلة احلل التي يقودها جمال الكربويل

�أو م ��ن حتالف البناء وت�أ�سي�س ��ه حلزب
�سيا�س ��ي جدي ��د" ،نافي ��ا "وجود م�س ��اع
لت�ش ��كيل تكتل يقوده احللبو�س ��ي مكون
من ثالثني نائبا".
ويعلق النائب عن املحور ان "اخلالفات
ب�ي�ن االقط ��اب ال�س ��نية يف وجه ��ات
النظ ��ر موج ��ودة ،لكنه ��ا مل ت�ص ��ل �إىل
التقاطعات بني الأطراف" ،وا�صفا �إياها
بـ"ال�شخ�ص ��ية" .ويلفت �إىل �أن "خروج
الكرب ��ويل م ��ن البن ��اء جاء نتيج ��ة عدم
التزام قادة البناء باالتفاقات املوقعة مع
حتالف املحور".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "اخلالف ��ات ب�ي�ن
احللبو�سي و�أبو مازن واخلنجر تتعلق
باال�س ��تحقاقات واملواق ��ع داخ ��ل املكون
ال�س ��ني" ،م�ؤكدا ان "حتال ��ف املحور ما
يزال داعما لتويل مر�ش ��ح كتلة امل�شروع
العربي حلقيبة وزارة الرتيبة".
وال تب ��دو االن�ش ��قاقات مقت�ص ��رة عل ��ى
الكتل ال�س ��نية ،فاجلانب ال�ش ��يعي اي�ضا
يرتقب انق�سامات كبرية.
ائتالف الن�ص ��ر يق ��ول ان "دمج حتالفي
الن�ص ��ر ودول ��ة القان ��ون بكتل ��ة واحدة
م ��ع تيار احلكم ��ة وباقي الكت ��ل الأخرى
لت�ش ��كيل تكتله ��م اجلدي ��د ماي ��زال قي ��د
البحث والنقا�ش".

وتعليق� � ًا عل ��ى ذل ��ك ،يق ��ول النائ ��ب عن
كتل ��ة احلكم ��ة الربملاني ��ة حمم ��ود م�ل�ا
ط�ل�ال لـ(املدى) �إن كتلت ��ه "متحفظة على
تدخ�ل�ات بع� ��ض الكت ��ل وت�أثريه ��ا على
احلكومة يف �ضمان متثيلهم يف الهيئات
امل�س ��تقلة والدرجات اخلا�ص ��ة" ،م�شددا
�أن كتلت ��ه "داعمة ب�ش ��كل كامل للحكومة
مع ت�صحيح الأخطاء �إن وجدت".
وي�ض ��يف م�ل�ا ط�ل�ال ان "كتل ��ة تي ��ار
احلكمة املن�ض ��وية يف حتالف الإ�ص�ل�اح
مل تطلع عل ��ى فحوى اللق ��اءات الثنائية
التي جمعت �سائرون والفتح" ،لكنه قال
ان "منظوم ��ة حتالف الإ�ص�ل�اح مازالت
قوية ومتما�سكة".
ومي�ض ��ي النائ ��ب ع ��ن حمافظة وا�س ��ط
بقول ��ه" :ال يح ��ق لتحال ��ف �س ��ائرون
التفاو� ��ض م ��ع حتال ��ف الفت ��ح با�س ��م
حتال ��ف الإ�ص�ل�اح يف توزي ��ع اللج ��ان
الربمل ��ان والدرجات اخلا�ص ��ة والهيئات
امل�س ��تقلة" ،الفت ��ا �إىل �أن "مو�ض ��وع
توزيع هذه املنا�صب يعتمد على اختيار
الكفاءات واخلربات".
وكان م�ص ��در يف حتالف �سائرون ك�شف
لـ(امل ��دى) يف وق ��ت �س ��ابق ع ��ن اتف ��اق
حتالفه مع كتلة الفتح على توزيع اللجان
الربملاني ��ة وحت ��ى الهيئ ��ات امل�س ��تقلة
والدرجات اخلا�صة بني الكتل املن�ضوية
يف حتالفي الإ�صالح والإعمار" ،م�ضيفا
�إن "هذه اللق ��اءات �أزعجت بع�ض الكتل
وحتديدا دولة القانون وتيار احلكمة".
وي�ؤك ��د النائب مال ط�ل�ال "وجود حراك
لدى بع�ض من الكتل ال�سيا�س ��ية لت�شكيل
حتالف ��ات وتكت�ل�ات جدي ��دة م ��ن خ�ل�ال
ت�ش ��كيل جلان تن�س ��يقية يف م ��ا بينها"،
منوه ًا �إىل �أن "كتلة تيار احلكمة مل تكن
جزءا من هذا احلراك الدائر".
باملقابل يعزو النائب ال�س ��ابق والقيادي
يف حتال ��ف الن�ص ��ر حمم ��د عب ��د رب ��ه،
الأ�س ��باب الت ��ي دفع ��ت رئي� ��س جمل� ��س
النواب حممد احللبو�س ��ي لت�شكيل كتلة
برملاني ��ة �إىل "اخلالف ��ات الداخلي ��ة بني
مكون ��ات حتال ��ف املح ��ور" ،م�ض ��يفا �أن
"اخلالفات دارت ب�ش�أن توزيع املنا�صب
الوزاري ��ة ورغب ��ة ه� ��ؤالء الفرق ��اء يف
زعامة املكون ال�س ��ني لل�س ��نوات الثالث
املقبل ��ة" .ويعلق ع�ض ��و ائتالف الن�ص ��ر
عن حمافظة نينوى يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "خالف ��ات الكرب ��ويل واحللبو�س ��ي
ال ت ��ودي �إىل ان�ش ��قاقات �أو خالف ��ات
يف �ص ��فوف كتل ��ة احل ��ل بقدر م ��ا تكون
وقتية �س ��رعان ما �س ��تنتهي" ،مو�ض ��حا
ان "اخلالفات كانت تدور على مر�ش ��حي
وزارت ��ي الدفاع والداخلية هي من قادت
�إىل هذه االنق�سامات".

الطاقة الكهربائية يف العراق خالل مو�س ��م
ال�ص ��يف ي�صل اىل  24,000ميغاواط حتى
ل ��و �ص ��احب ذل ��ك خطط� � ًا حكومي ��ة ب�إغالق
م�ص ��انع تديرها الدولة وحم ��اوالت �أخرى
لتقلي� ��ص االختن ��اق احلا�ص ��ل عل ��ى مع ��دل
اال�س ��تهالك ،م�ش�ي�را اىل ان الطل ��ب عل ��ى
الكهرباء يزداد بن�سبة � %7سنويا.
يذك ��ر ان احتجاجات عل ��ى نق�ص جتهيزات
الطاقة الكهربائية وغياب خدمات �أ�سا�س ��ية
�أخرى غالب ًا ما تندلع يف ف�صل ال�صيف .يف
ال�س ��ابق مت �إعف ��اء وزراء للكهرباء رد ًا على
تلك االحتجاجات .ويف العام  2018حت�شد

متظاه ��رون �أمام بناي ��ات حكومية وحقول
نفطي ��ة .وله ��ذا فان ��ه م ��ن املحتمل ج ��دا ان
يكون الو�ض ��ع هذه املرة �أكرث �سوءا يف بلد
مثل العراق مايزال ه�ش� � ًا �سيا�س ��ي ًا يف حال
قطع جتهيزات الغاز الإيرانية للعراق .
وق ��ال املدر� ��س يف ت�ص ��ريحاته "نح ��ن
ن�س ��تورد حالي ًا من �إيران بحدود  28مليون
مرتمكع ��ب م ��ن الغ ��از يومي ��ا وه ��و يكف ��ي
لتولي ��د  2800ميغ ��اواط ،ه ��ذا باال�ض ��افة
اىل ا�س ��تريادنا  1500ميغاواط اخرى عرب
احل ��دود من خالل خطوط نقل الطاقة ،لهذا
فانه ��ا �س ��تكون جمتمع ��ة اكرث م ��ن 4,000

ميغ ��اواط م ��ن الغ ��از والطاق ��ة الكهربائية
امل�ستوردة ".
وا�ض ��اف املدر� ��س ان ا�س ��تريادات الغ ��از
�س ��تزداد م�ؤقت ��ا خ�ل�ال ال�ص ��يف لتبل ��غ 35
ملي ��ون مرت مكع ��ب باليوم حيث �ست�ض ��يف
 700ميغاواط �أخرى من الطاقة الكهربائية
املولدة عرب الدعم االيراين يف هذا املجال.
مع ذل ��ك ،ف ��ان الع ��راق يتحرك قدما �ض ��من
�س�ت�راتيجيات لتهدئ ��ة وا�ش ��نطن .فه ��و
يتفاو� ��ض ب�ش� ��أن خط ��ة م ��ع ايران تف�ض ��ي
ب ��ان يت ��م الت�س ��ديد بالدين ��ار العراقي بدال
م ��ن ال ��دوالر مع �ض ��مان �ص ��رف املبلغ عرب

م�ص ��رف عراق ��ي داخ ��ل الع ��راق ،كل ه ��ذه
تعترب اجراءات مهمة فنيا لتحا�ش ��ي انتهاك
العقوبات االمريكية املفرو�ضة على ايران .
من جانب �آخر ي�س ��عى العراق مل�ص ��در بديل
ال�س ��ترياد الطاقة .اال�س ��بوع املا�ضي وعرب
�سل�س ��لة اجتماعات قيادية واقت�ص ��ادية يف
الريا�ض ،وقع العراق مع ال�سعودية مذكرة
تفاهم لن�صب خطوط نقل طاقة حمتملة يتم
خاللها ا�سترياد الكهرباء من ال�سعودية .
وقال املدر�س ان مذك ��رة التفاهم هي متهيد
لإعداد درا�س ��ة جدوى لإن�ش ��اء خطوط نقل
تربط منظومة الكهرباء العراقية باملنظومة
ال�سعودية .وا�ض ��اف بان الوقت امل�ستغرق
لإع ��داد الدرا�س ��ة ل ��ن يك ��ون طوي�ل ً�ا حي ��ث
�س ��تكتمل خالل �شهر او �شهر ون�صف ،ولكن
رب ��ط خطوط النقل ما بني منظومة البلدين
قد ت�س ��تغرق ع�ش ��رة �أ�ش ��هر اىل �سنة ،حيث
�س ��يكون مبقدوره ��ا نق ��ل اك�ث�ر م ��ن 1000
ميغاواط من الطاقة الكهربائية للعراق .
و�أكد املدر�س بان اخليار الوحيد الآخر هو
ان ي�صبح العراق مكتفي ًا ذاتي ًا ب�إنتاج الغاز
لتطوير طاقة �إنتاج كافية من الكهرباء التي
حتتاج لوقت �أطول .
وا�ض ��اف قائال "يجب ان يكون لدينا اكتفاء
ذات ��ي بكمي ��ة الغ ��از املنتج ال�س ��تخدامه يف
قط ��اع حمط ��ات تولي ��د الطاق ��ة وذل ��ك يف
غ�ض ��ون �أربع ��ة �أعوام عندم ��ا نكمل تطوير
حقولنا الغازية ".
عن :وكالة بالت�س الأمريكية
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سياسة

معلومات عن م�شاريع ا�ستثماريّة يف جرف الن�صر
متنع عودة �س ّكانها
ك�شف ت�صعيد وا�شنطن �ضد طهران يف �سياق �سيا�سة العقوبات املفرو�ضة على اجلمهورية الإ�سالمية ،اللغز الذي منع �سكان جرف الن�صر
(ال�ص��خر �س��ابقا) م��ن الع��ودة اىل مناطقهم على الرغم م��ن مرور نحو � 5س��نوات على حتريرها من قب�ض��ة تنظيم داع�ش .الت�ص��ريحات
الأمريكية الأخرية بخ�ص��و�ص اجلرف التي جاءت على ل�س��ان القائم ب�أعمال ال�س��فري الأمريكي يف بغداد جودي هود اعتربت مبثابة
ك�شف لأحد �أ�سرار ما يجري بعد عمليات التحرير يف بع�ض املدن.

 بغداد  /المدى
وق ��ال ه ��ود ف ��ي لق ��اء متلف ��ز قب ��ل
يومين� ،إن "كتائب حزب الله التي
تتلق ��ى تمويال من الحر�س الثوري
االيراني ،تمنع عودة ال�س ��كان الى
جرف ال�صخر".
و�أ�ض ��اف ف ��ي �إط ��ار الحدي ��ث
ع ��ن اعتب ��ار "الحر� ��س" منظم ��ة
�إرهابي ��ة وفق� � ًا للق ��رار الأمريك ��ي
الأخير� ،إن "تلك الف�ص ��ائل تت�سبب
ف ��ي بق ��اء نازحي ��ن ف ��ي مخيم ��ات
بالفلوج ��ة (� )...س� ��ألنا الجه ��ات
الحكومي ��ة لم ��اذا ل ��م ي�س ��تطيعوا
�إع ��ادة النازحين ،لكننا لم نتلق �أي
�إجابة".
�أزم ��ة الجرف ،قد تك ��ون فريدة في
العراق ،حيث تع ��د البلدة الواقعة
في جن ��وب بغ ��داد الوحي ��دة التي
ن�س ��بة عودة النازحين اليها �ص ��فر
بالمئة� ،إذ ال ت�ش ��به اية حالة �أخرى
�سوى بلدة �س ��ليمان بيك في �شرق
تكري ��ت ،الت ��ي تحركت �أو�ض ��اعها
م�ؤخر ًا وا�س ��تطاع جزء من �سكنها
العودة �إليها �ض ��من ت�سوية معقدة
مع �أحد ف�ص ��ائل الح�ش ��د ال�ش ��عبي
التي تقوم بحماية المنطقة.
تحري ��ر الج ��رف بع ��د � 4أ�ش ��هر
فق ��ط م ��ن �س ��قوط المو�ص ��ل ف ��ي
حزي ��ران  ،2014كان ��ت كلفت ��ه
كبي ��رة خ�صو�ص ��ا عل ��ى ف�ص ��ائل
الح�ش ��د ال�ش ��عبي .كان ��ت �أول ��ى
المعارك تقريبا �ض ��د التنظيم وزج
فيها (الح�ش ��د) ع ��دد ًا من ال�ش ��باب
المتحم�س ��ين غي ��ر المتدربين على
حمل ال�سالح.
واعتب ��رت تل ��ك المع ��ارك بمثاب ��ة
تح ��دٍ و�إثبات وجود للح�ش ��د الذي
كان وقتها لم ينظم ب�ش ��كل ر�سمي.

قوة من احل�شد
يف جرف
الن�صر ..
ار�شيف
وا�س ��تمر االخير ف ��ي عملية تطهير
الأر� ��ض م ��ن االلغ ��ام ،واعتب ��ر
"الجرف" واحد ًا من �أكثر المواقع
الت ��ي احت ��وت عل ��ى العب ��وات.
و�ض ��عت ف ��ي اال�ش ��جار و�أعم ��دة
الكهرب ��اء وحت ��ى داخ ��ل الأجه ��زة
الكهربائي ��ة المنزلي ��ة ،وبع�ض ��ها
و�ضع ب�شكل معقد.

�أخذت عملي ��ات "التطهي ��ر" ــ التي
ا�س ��تمر الحديث ب�ش� ��أنها حتى قبل
عامي ��ن تقريبا ــ بمثابة ذريعة لمنع
عودة ال�س ��كان الذي ��ن يقدر عددهم
ب�أكث ��ر م ��ن � 65أل ��ف ن�س ��مة ،عل ��ى
الرغ ��م م ��ن �أن بع�ض ��هم يعي�ش ��ون
على بع ��د م�س ��افة كليومت ��ر واحد
فقط من مدخل الجرف ،في ق�ض ��اء

الم�س ��يب .وحل ��ت ق�ض ��ية الإعمار
ث ��م خطر ع ��ودة عوائ ��ل "داع�ش"،
ك�أحد الأ�سباب الجديدة التي تمنع
�إرجاع ال�س ��كان .يقول م�س�ؤولون
�إن  %60من الجرف مدمرة.
يقول م�س� ��ؤول في بابل لـ(المدى)
طلب عدم ن�شر ا�س ��مه ان "الجميع
يع ��رف ان هناك جماعات م�س ��لحة

تمن ��ع ع ��ودة العوائ ��ل لك ��ن اليتم
الحديث عن ذلك عالنية".
في ال�سنوات االخيرة بد�أ الحديث
ع ��ن وج ��ود معتق�ل�ات �س ��رية ف ��ي
الج ��رف يديره ��ا �أح ��د الف�ص ��ائل،
ويوجد فيها معتقلون من الفلوجة،
لك ��ن جه ��ات حكومي ��ة كان ��ت ق ��د
نف ��ت الخب ��ر .كم ��ا يق ��ول بع� ��ض

جنائ ّية نينوى :ارتفاع حاالت االنتقام ّ
�ضد عوائل داع�ش
 بغداد /المدى
�أك ��د القا�ض ��ي ف ��ي المحكم ��ة الجنائي ��ة ف ��ي
نين ��وى وع ��د الله الخف ��اف ،ارتف ��اع حوادث
االنتق ��ام �ض ��د عوائل م�س ��لحي تنظيم داع�ش
في المو�صل.
وق ��ال الخف ��اف �إن "الحوادث الجنائية �ض ��د
عوائ ��ل داع� ��ش ارتفعت م�ؤخ ��ر ًا ،وقد نظرت
المحكمة الجنائية قبل �أيام دعوى قتل �أم �أحد
�أفراد ع�ص ��ابات داع�ش و�شقيقته من قبل �أحد
المت�ضررين من داع�ش ،حيث اقتحم منزلهما
في حي الحدباء ،وقتلهما مع ًا في الحال ،وتم
القب�ض عليه في وقت الحق".
و�أ�ض ��اف �أن "�أم �أح ��د �أفراد داع�ش تعر�ض ��ت
للقتل ،على يد مت�ض ��ررين من التنظيم �أي�ض ًا،

بع ��د �أن �أقدم على ذلك �ش ��قيقان كان عنا�ص ��ر
التنظي ��م ق ��د �أعدم ��وا والدهما المنت�س ��ب في
الجي�ش العراقي ال�سابق ،بالقرب من منزلهم
في منطقة النور� ،شرق المو�صل ،وتم القب�ض
على الجناة �أي�ض ًا".
وتابع �أن ��ه "تم القب�ض على �أحد الأ�ش ��خا�ص
بعد قتله ل�ش ��قيقة داع�ش ��ي ،خالل عودتها من
المدر�سة ،ب�سالح كاتم لل�صوت ،انتقام ًا لمقتل
زوجته و�أطفاله على يد تنظيم داع�ش".
وكان مجل�س ق�ض ��اء المو�ص ��ل قد �أ�ص ��در في
وق ��ت �س ��ابق تعليم ��ات بنق ��ل عوائ ��ل داع�ش
�إل ��ى مخيم ��ات ،خ�ش ��ية ح ��دوث عملي ��ات
ث� ��أر عك�س ��ي �ض ��دهم م ��ن قب ��ل المواطني ��ن
المت�ضررين ،ف� ً
ضال عن �إعادة ت�أهيلهم ،نف�سي ًا
وفكري� � ًا ،ودمجهم بالمجتم ��ع ،بعد الت�أكد من

ا�ستجابتهم للت�أهيل.
وف ��ي منت�ص ��ف تم ��وز م ��ن الع ��ام الما�ض ��ي،
افتتح ��ت ال�س ��لطات ف ��ي نين ��وى �أول مخي ��م
لإعادة الت�أهيل ف ��ي ناحية برطلة ،وتم ت�أهيل
ع�ش ��رات العوائل لمدة ال تقل عن �شهرين ،ثم
تم ��ت �إعادته ��م بعدها �إلى مناطقه ��م في مركز
المو�صل.
و�أعلنت مفو�ضية حقوق الإن�سان في العراق،
وج ��ود عملي ��ات هج ��رة عك�س ��ية م ��ن م ��دن
محافظة نينوى �إلى �إقليم كرد�س ��تان ب�س ��بب
الو�ضع الأمني.
وقال ع�ضو المفو�ضية �أكرم محمد في بيان �إن
هذه الهجرة "نتيجة لعدم اال�س ��تقرار االمني
والنق�ص ال�شديد في الخدمات ال�ضرورية".
وكان النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة نين ��وى� ،أحم ��د

مدلول الجربا ،ح ��ذر الإثنين رئي�س الوزراء
ع ��ادل عبد المهدي ،من تكرار �أحداث �س ��قوط
مدين ��ة المو�ص ��ل ف ��ي حزي ��ران  2014بي ��د
داع�ش.
وقال الجربا في بيان �إن "و�ضع مناطق غرب
محافظ ��ة نينوى غي ��ر جيد حيث ق ��ام تنظيم
داع� ��ش الإجرام ��ي بخط ��ف �أنا� ��س واي�ض� � ًا
ا�س ��تهداف بع� ��ض القرى ف ��ي ق�ض ��اء البعاج
وا�ض ��طر اهال ��ي بع�ض الق ��رى ال ��ى النزوح
منها لبدء حرك ��ة قوية للدواع�ش خالل االيام
الما�ضية والحالية".
وع ��زا ه ��ذا التح ��رك �إل ��ى "ع ��دم وج ��ود اي
قطع ��ات ع�س ��كرية تابع ��ة ل ��وزارة الدفاع في
ق�ض ��اء البع ��اج وناحي ��ة ت ��ل عبط ��ه وق�ض ��اء
الح�ضر ،ومطار ثري الكراح".

بارزاين واحللبو�سي يبحثان ّ
ملفي ا�ستكمال الكابينة
احلكوم ّية وحمافظة نينوى
 بغداد /املدى
بح ��ث رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب
حمم ��د احللبو�س ��ي ورئي�س احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين م�س ��عود
ب ��ارزاين� ،أم� ��س الإثن�ي�ن ،ملف ��ي
�إكمال الكابين ��ة الوزارية وحمافظة
نينوى ،فيما �أكدا �ضرورة التن�سيق
امل�ش�ت�رك بني املرك ��ز والإقليم .وذكر
مكت ��ب احللبو�س ��ي يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ن�س ��خة من ��ه ،ان "رئي� ��س
جمل� ��س الن ��واب يرافقه وف ��د نيابي
التق ��ى ب ��ارزاين يف �أربي ��ل ،وجرى
خ�ل�ال اللق ��اء بح ��ث الأو�ض ��اع
ال�سيا�س ��ية والأمني ��ة الراهن ��ة يف
البالد ،ومناق�ش ��ة عدد من املوا�ضيع
ذات االهتم ��ام امل�ش�ت�رك" .و�أ�ض ��اف
�أن "اللقاء بحث ملف �إكمال الكابينة
الوزارية ،و�إنهاء م�ؤ�س�س ��ات الدولة
بالوكالة وفقا للمدة املحددة ،وكذلك
مناق�ش ��ة مل ��ف حمافظ ��ة نين ��وى
وا�ستقرارها من خالل تعاون القوى
ال�سيا�سية؛ الختيار حمافظ لها قادر
على النهو�ض بواقع املحافظة".

و�أك ��د اجلانب ��ان ،بح�س ��ب البي ��ان،
على "�ض ��رورة التن�س ��يق امل�ش�ت�رك
بني املرك ��ز والإقليم ،وحل امل�ش ��اكل
العالق ��ة وفق� � ًا للد�س ��تور ،و�أن تكون
املرحل ��ة املقبل ��ة مرحل ��ة ت�ض ��افر
اجلهود؛ خلدمة جميع العراقيني".
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل� ،أك ��د رئي� ��س

وزراء �إقلي ��م كرد�س ��تان ،نيجريف ��ان
ب ��ارزاين ،ورئي� ��س جمل� ��س النواب
العراق ��ي ،حمم ��د احللبو�س ��ي ،على
�أهمية التعاون لإعادة �إعمار املناطق
املت�ضررة جراء حرب داع�ش و�إعادة
النازح�ي�ن �إىل مناطقه ��م .و�أف ��ادت
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�س ��تان يف بي ��ان

ب�أن رئي� ��س وزراء الإقليم نيجريفان
ب ��ارزاين ورئي�س الربملان االحتادي
حمم ��د احللبو�س ��ي ،بحث ��ا الو�ض ��ع
ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق عموم ًا و�آخر
التط ��ورات يف حمافظ ��ة نين ��وى
ب�ش ��كل خا�ص .و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن
نيجريف ��ان ب ��ارزاين واحللبو�س ��ي

�ش ��هود العيان في ق�ض ��اء الم�سيب
القري ��ب م ��ن الج ��رف ،ان هن ��اك
م�ش ��اريع ا�س ��تثمارية بد�أت تن�ش� ��أ
ف ��ي المدينة ،تحت �إ�ش ��راف بع�ض
الف�ص ��ائل ،التي من م�صلحتها عدم
ع ��ودة ال�س ��كان خوف ًا م ��ن تخريب
م�صالحهم.
يق ��ول ه ��ود ان "بع� ��ض الف�ص ��ائل

بع ��د الح ��رب �ض ��د داع� ��ش ب ��د�أت
ت�أخذ االتاوات وتبتز ال�س ��كان في
المو�ص ��ل وديالى واالنب ��ار ،وهي
خارجة عن �إطار الحكومة".
وب ��كالم مماثل ق ��ال الوكيل االقدم
ال�س ��ابق لوزارة الداخلية وع�ض ��و
لجن ��ة االمن ف ��ي البرلم ��ان عدنان
اال�س ��دي ف ��ي ت�ص ��ريح متلف ��ز قبل

م�صدر حكومي :غري معنيني بقرار �إنهاء
اال�ستثناءات من العقوبات الأمريك ّية

 بغداد /المدى
�أكدا على "�أهمية التعاون والتن�سيق
بني اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية يف
البالد لإعادة �إعمار املناطق املت�ضررة
جراء احلرب على داع�ش".
كم ��ا �س ��لط االجتم ��اع ال ��ذي عق ��د
بح�ض ��ور رئي�س ��ة برملان كرد�ستان،
ف ��اال فري ��د ،وع ��دد م ��ن امل�س� ��ؤولني
الآخري ��ن ،ال�ض ��وء عل ��ى "�أو�ض ��اع
النازح�ي�ن العراقي�ي�ن يف خميم ��ات
�إقليم كرد�س ��تان والت�أكيد على �أهمية
تقدمي امل�س ��اعدات من قبل احلكومة
العراقي ��ة واملجتم ��ع ال ��دويل لإعادة
النازحني �إىل مناطقهم و�إعادة �إعمار
املناط ��ق املت�ض ��ررة" .و�أك ��د البي ��ان
�أهمية "العالقات بني �أربيل وبغداد،
وا�س ��تمرار املفاو�ض ��ات حللحل ��ة
امل�ش ��كالت العالق ��ة ع�ب�ر احل ��وار،
وبح ��ث �أو�ض ��اع املنطق ��ة وع ��دة
ق�ض ��ايا �آخرى كانت حمور ًا �آخر يف
االجتماع" .يذك ��ر �أن رئي�س جمل�س
النواب االحتادي حممد احللبو�سي
قد و�ص ��ل �إىل �أربيل عل ��ى ر�أ�س وفد
رفي ��ع امل�س ��توى وعق ��د اجتماع ًا مع
الرئي�س م�سعود بارزاين.

�أي ��ام� ،إن "هناك مجاميع م�س ��لحة
ف ��وق القانون ،ال ت�س ��تطيع وزارة
الداخلية الوقوف بوجهها".
بالمقاب ��ل تق ��ول جه ��ات �سيا�س ��ية
مقرب ��ة م ��ن الح�ش ��د� ،إن الج ��رف
يتعر� ��ض بي ��ن الحي ��ن والآخر الى
هجمات م�س ��لحة ،لكنه كالم ي�شكك
فيه نواب �آخرون من قوى �شيعية.
ويمت ��د جرف الن�ص ��ر م ��ن عامرية
الفلوجة التابع ��ة لمحافظة الأنبار
�ش ��ماال و�ص ��وال �إل ��ى الحل ��ة مركز
محافظ ��ة باب ��ل وكرب�ل�اء جنوب ًا،
وم ��ن الجه ��ة ال�ش ��رقية تت�ص ��ل
بمناط ��ق اليو�س ��فية واللطيفي ��ة
والمحمودي ��ة (المعروف ��ة �س ��ابق ًا
بمثلث الموت) التابعة لبغداد� ،أما
من جهة الغ ��رب فهي مفتوحة على
�صحراء الأنبار.
وف ��ي ال�ص ��يف الما�ض ��ي ،رف� ��ض
محاف ��ظ باب ��ل ال�س ��ابق والنائ ��ب
الحالي �ص ��ادق مدلول ال�سلطاني،
الموافق ��ة عل ��ى ع ��ودة نازح ��ي
الجرف .وقال وقتذاك �إن الحكومة
المحلية تعتب ��ر �أن الخاليا النائمة
لتنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي ال تزال
فاعلة في مناطق مج ��اورة للبلدة.
و�أ�ش ��ار في وقتها �إل ��ى عدم وجود
�أموال كافية لإعمار جرف ال�صخر،
فيما كان كتاب �صادر عن ال�سلطاني
�أي�ضا ،يق�ضي بمعاقبة �أي م�س�ؤول
يطالب ب�إعادة النازحين للجرف.
ويقول ر�شيد العزاوي �ضمن قائمة
الن�صر التي ير�أ�سها حيدر العبادي،
ان هناك مقترحات لإعادة ال�سكان،
لكنها مازالت تحت الدرا�سة.
ويلف ��ت الع ��زاوي ،ال ��ى ان هن ��اك
تغيير ًا في تقبل القوى ال�سيا�س ��ية
للنقا�ش حول �إعادة ال�س ��كان ،وهو
�أمر كان مرفو�ضا قبل � 4سنوات.

�أعلن م�ص ��در مق ��رب من الحكوم ��ة� ،أن الع ��راق غير
معني بقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�إيقاف
الإعفاءات من العقوبات على �إيران.
وق ��ال الم�ص ��در �إن "الع ��راق غير معني به ��ذا القرار
لأن الع ��راق ال ي�س ��تورد النف ��ط م ��ن �إي ��ران ،و�إنم ��ا
ي�ستورد الغاز فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وبع�ض
المحا�صيل الزراعية التي ال تدخل في العقوبات".
و�أ�ض ��اف "وا�ش ��نطن منح ��ت الع ��راق مهلة �إ�ض ��افية
ال�س ��تيراد الغاز من �إيران قبل فترة ولكن وا�ش ��نطن
قد ت�ض ��ع العراق ف ��ي موقف محرج عن ��د انتهاء هذه
المهل ��ة باعتب ��ار �أن العراق يحتاج �إل ��ى توريد الغاز
من �إيران لت�شغيل بع�ض محطاته الكهربائية" .وقال
البي ��ت الأبي�ض في بي ��ان يوم الإثني ��ن �إن "الرئي�س
دونال ��د ترامب قرر ع ��دم �إعادة �إ�ص ��دار �إعفاءات من
العقوب ��ات على �إي ��ران عندما تنتهي �ص�ل�احيتها في
�أوائل �أيار .ويهدف هذا القرار �إلى و�صول �صادرات
النف ��ط الإيراني ��ة �إل ��ى ال�ص ��فر وحرم ��ان النظام من
م�صدر دخله الرئي�س"
و�أ�ض ��اف البي ��ان االميرك ��ي �أن "الوالي ��ات المتحدة
والمملك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية والإم ��ارات العربية
المتح ��دة ،ثالثة من �أكبر منتج ��ي الطاقة في العالم،
�إلى جان ��ب �أ�ص ��دقائنا وحلفائنا ،ملتزمون ب�ض ��مان
ا�ستمرار تزويد �أ�س ��واق النفط العالمية بما يكفي".
على �إثر ذلك ،قال نائب عن كتلة �صادقون البرلمانية،
�أم� ��س الثالث ��اء ،ان وا�ش ��نطن لي�س ��ت و�ص ��ية عل ��ى

العراق ،م�ش ��ددا على �أن قرارها بعدم التمديد للدول
ف ��ي اال�س ��تثناء من عقوباته ��ا على �إي ��ران "ال يعنينا
وغي ��ر ملزمي ��ن بتطبيق ��ه" .وق ��ال النائ ��ب فا�ض ��ل
الفتالوي في ت�ص ��ريح �ص ��حفي �إن "وا�شنطن لي�ست
و�ص ��ية عل ��ى العراق كي تفر� ��ض علي ��ه رغباتها ،بما
ين�س ��جم م ��ع م�ص ��الحها العدواني ��ة ف ��ي المنطق ��ة"،
معتب ��را ان "ق ��رار ترام ��ب بع ��دم التمدي ��د لع ��دد من
ال ��دول ف ��ي عقوباتها عل ��ى �إيران هو ق ��رار ال يعنينا
ول�س ��نا ملزمين بتطبيق ��ه" .وا�ض ��اف الفتالوي ،ان
"العراق دولة ذات �سيادة وتعمل من اجل م�صالحها
فقط ولي�س م�صالح وا�شنطن وحلفاءها" ،م�شددا �أن
"العراق لن يكون جزء ًا من �سيا�سة المحاور" .ولفت
ال ��ى ان "اي ��ران وقفت مع العراق في مرحلة �ص ��عبة
من تاريخه خالل الحرب �ضد �إرهاب داع�ش وت�صدت
لهذا الهجوم االرهابي حتى انت�ص ��ر العراق ،بالتالي
فه ��ي حلي ��ف �س ��تراتيجي للع ��راق ولم ول ��ن نتخلى
عن هك ��ذا حليف لم ّ
يتخل عنا في اق�س ��ى الظروف".
و�أك ��د الفت�ل�اوي ،ان "م�ص ��الح الع ��راق االجتماعية
وال�سيا�س ��ية واالقت�صادية هي المعيار الوحيد الذي
نعمل من خالله ،ونعتقد ان الم�ض ��ي خلف �سيا�س ��ات
امريكا الطائ�شة ونزعاتها العداونية لن يقدم للعراق
�ش ��يئ ًا �سوى االرهاب والخراب واالنعزال عن العالم
وه ��و امر لن نقبل به ب�أي حال م ��ن االحوال" ،داعيا
الحكومة الى "عدم الر�ضوخ ل�ضغوط وا�شنطن وان
ال تلتزم بتلك العقوبات الظالمة وان تعمل لم�ص ��لحة
البلد فقط ولي�س م�ص ��لحة مع�س ��كر ال�ش ��ر واالرهاب
الذي تقوده �أمريكا".
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بالنظ��ر حلصول املصادق��ة على اس��تمارة التقدير للعق��ار العائد
لوقف (خردة خامن) واملبني تفاصيله أدناه...
-1تعلن املديرية عن إيجار ( العقار) التابع لها باملزايدة العلنية (ملدة
سنة واحدة)
-2عل��ى الراغب�ين باالش��تراك باملزاي��دة احلض��ور إل��ى املديري��ة
مس��تصحبني معه��م التأمين��ات األولي��ة البالغ��ة  %20من بدل
التقدير واملستمسكات الرسمية ...
-3س��تجري املزايدة الس��اعة ( )11احلادية عش��ر صباح��ا من اليوم
السابع من تاريخ النشر في الصحف الرسمية ..
 -4يتحم��ل من ترس��و عليه املزايدة أجور النش��ر واإلع�لان وكافة
املصاريف األخرى...
-5يلتزم املس��تأجر بدفع بدل االيجار الس��نوي خالل مدة ( )30يوما
م��ن تاريخ االحالة القطعية واذا امتنع ن��اكال تطبق بحقه احكام
الفقرة ( )9من عقد االيجار
مالحظ��ة  :وج��ود طلب��ات اس��تثمار متكامل��ة للعق��ار لغ��رض
اس��تحصال املوافقة عليه��ا ويلتزم الراغب بالض��م باخالء املاجور
خ�لال فترة العق��د بتس��ليم العقار ال��ى املديرية م��ع أخذ تعهد
خطي
ت

نوع املأجور

1

محل رقم 1

بدل التقدير موقع العقار
املساحة
ورقمه
السنوي
ق  302 /1م
 9.75م26.950.000 2
باب الطاق

فارس صالح حميد الطيار
مدير الوقف الشيعي في محافظة كربالء املقدسة/وكالة

العدد2194/
التأريخ 2019/4/15

بالنظ��ر لعدم دخول راغ��ب بالضم على العق��ار العائد
لوقف (جامع االمامني) واملبني تفاصيله أدناه...
-1تعلن املديري��ة عن إيجار ( العقار) التاب��ع لها باملزايدة
العلنية (ملدة سنة واحدة)
-2على الراغبني باالش��تراك باملزايدة احلضور إلى املديرية
مس��تصحبني معهم التأمينات األولية البالغة  %20من
بدل التقدير واملستمسكات الرسمية ...
-3ستجري املزايدة الساعة ( )11احلادية عشر صباحا من
اليوم السابع من تاريخ النشر في الصحف الرسمية ..
 -4يتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور النش��ر واإلعالن
وكافة املصاريف األخرى...
-5يلتزم املس��تأجر بدفع بدل االيجار الس��نوي خالل مدة
( )30يوم��ا من تاريخ االحالة القطعي��ة واذا امتنع ناكال
تطبق بحقه احكام الفقرة ( )9من عقد االيجار
ت

نوع املأجور

1

محل رقم 3

بدل التقدير موقع العقار
املساحة
ورقمه
السنوي
ق 84 / 255
307.200
 8.75م2
م 21احليدرية

فارس صالح حميد الطيار
مدير الوقف الشيعي في كربالء املقدسة

جمهورية العراق
وزارة الكهرباء

العدد2211/
التأريخ 2019/4/15
بالنظ��ر حلصول املصادقة على اس��تمارة التقدي��ر للعقار العائد
لوقف (علي اكبر هنكاني) واملبني تفاصيله أدناه...
-1تعل��ن املديرية عن إيج��ار ( العقار) التابع له��ا باملزايدة العلنية
(ملدة سنة واحدة)
-2عل��ى الراغب�ين باالش��تراك باملزاي��دة احلض��ور إل��ى املديري��ة
مس��تصحبني معه��م التأمينات األولي��ة البالغ��ة  %20من بدل
التقدير واملستمسكات الرسمية ...
-3س��تجري املزايدة الس��اعة ( )11احلادية عش��ر صباحا من اليوم
السابع من تاريخ النشر في الصحف الرسمية ..
 -4يتحمل من ترس��و علي��ه املزايدة أجور النش��ر واإلعالن وكافة
املصاريف  األخرى...
-5يلتزم املس��تأجر بدفع بدل االيجار السنوي خالل مدة ( )30يوما
م��ن تاريخ االحالة القطعية واذا امتنع ناكال تطبق بحقه احكام
الفقرة ( )9من عقد االيجار
مالحظ��ة  :وج��ود طلب��ات اس��تثمار متكامل��ة للعق��ار لغرض
اس��تحصال املوافقة عليها ويلتزم الراغ��ب بالضم باخالء املأجور
خ�لال فترة العقد بتس��ليم العق��ار الى املديرية م��ع أخذ تعهد
خطي .
ت

1

نوع املأجور

محل رقم 1

http://www.almadapaper.net

بدل التقدير موقع العقار
املساحة
ورقمه
السنوي
ق 862
العباسية
4.200.000
 14م2
الشرقية

فارس صالح حميد الطيار
مدير الوقف الشيعي في محافظة كربالء املقدسة/وكالة

العدد 8916/1/1/8 :
التاريخ2019/4/23 :

(�إعالن مناق�صة عامة)

م /املناق�صة املرقمة �ش ب 2019/5
م�شروع تنفيذ مغذيات  11 + 33كيلو فولت ملحطة �سبع ق�صور الثانوية
يس��ر (وزارة الكهرباء  /الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد) بدع��وة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاتهم ملش��روع (تنفيذ مغذي��ات  11+33كيلو فولت حملطة س��بع قصور
الثانوية) مع مالحظة ما يأتي:
 عل��ى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال (الش��ركةالعامة لتوزيع كهرباء بغداد  /قس��م الش��ؤون التجارية) في مقرها الكائن (بغداد  /مقابل ساحة
املس��تنصرية قرب وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية) (طيلة ايام الدوام الرس��مي من الس��اعة
الثامنة صباحا ً إلى الس��اعة الثالثة بعد الظهر عدا ايام اجلمع والعطل الرس��مية) وكما س��يتم
عقد مؤمتر لالجابة على استفساراتكم يوم اإلثنني املصادف ( 2019/5/6الساعة التاسعة صباحاً)
في قاعة املؤمترات (الطابق األرضي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملددف��ي ورقة بيانات العطاء وبعد دف��ع قيمة البيع للوثائق البالغة (مئتان وخمس��ون ألف دينار) غير
قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاء.
 يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان االتي (الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد  /قسم الشؤونالتجارية  /ش��عبة املناقصات  /الطابق األرضي) في املوعد احملدد  ،آخر موعد لتس��ليم العطاءات (
الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم اإلثنني واملصادف  . )) 2019/5/13العطاءات املتأخرة سوف ترفض
وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية سيكون الغلق بنفس املوعد من اليوم الذي يلي العطلة
 .وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي
(الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد  /قسم الشؤون التجارية /الطابق األرضي  /قاعة املؤمترات))
في الزمان والتاريخ (الساعة التاسعة صباحا ً من يوم الثالثاء واملصادف .)2019/5/14
 الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن. يت��م تس��ليم العطاءات باليد إلى قس��م الش��ؤون التجارية  /مقابل وصل اس��تالم العطاء واليسمح بالتقدمي عن طريق البريد االلكتروني .
 الكلفة التخمينية للعمل ( )310.217.000ثالثمائة وعش��رة مليون ومئتان وس��بعة عش��ر ألفدينار وعلى حس��اب (مشروع محطات التوزيع وش��بكات االيصال في كهرباء الصدر  4/3/10ضمن
اعم��ال خطة خلية األزمة لعام  2018احملجوزة على حس��اب االمانات وفق قان��ون املوازنة االحتادية
لعام .)2019
 يرفق مع العطاء كفالة مصرفية ضامنة (تأمينات اولية) خطاب ضمان غير مش��روط نافذ ملدة( )118يوم من تاريخ الغلق ومن خالل كتاب رسمي من مصرف معتمد من البنك املركزي العراقي ال
يقل تقييمه عن جيد موقع من قبل املدير املفوض مع التعهد بتغطيته وتس��ديد مبلغه عند أول
مطالبة أو صك مصدق معنون إلى الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ومببلغ قيمته ()6.204.340
ستة ماليني ومائتان وأربعة ألف وثالثمائة وأربعون دينار والتي متثل ( )%2من الكلفة التخمينية .
 يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطاءه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق القياسية وتقدميهاورقيا ً مختومة باخلتم احلي وموقعة من املدير املفوض لش��ركته مع كافة الوثائق املكونة لعطاءه
 ،وس��يتم اس��تبعاد العطاءات غير املس��توفية للش��روط العام��ة واخلاصة املذكورة ف��ي الوثائق
القياسية.
 املوقع االلكتروني لنشر شروط املناقصة www.moelc.gov :املهند�س احمد طالب حم�سن
املدير العام  /وكالة
رئي�س جمل�س االدارة

مديرية الوقف ال�شيعي يف كربالء املقد�سة
جلنة املزايدات
العدد2208/
التأريخ 2019/4/15

�إعـــــالن

بالنظر حلصول املصادقة على استمارة التقدير للعقار العائد لوقف (صفية
البصري) واملبني تفاصيله أدناه...
-1تعل��ن املديرية عن إيج��ار ( العقار) التابع لها باملزايدة العلنية (ملدة س��نة
واحدة)
-2على الراغبني باالشتراك باملزايدة احلضور إلى املديرية مستصحبني معهم
التأمينات األولية البالغة  %20من بدل التقدير واملستمسكات الرسمية ...
-3س��تجري املزايدة الس��اعة ( )11احلادية عشر صباحا من اليوم السابع من
تاريخ النشر في الصحف الرسمية ..
 -4يتحم��ل م��ن ترس��و علي��ه املزاي��دة أج��ور النش��ر واإلع�لان وكاف��ة
املصاريف  األخرى...
-5يلتزم املس��تأجر بدفع بدل االيجار الس��نوي خالل مدة ( )30يوما من تاريخ
االحالة القطعي��ة واذا امتنع ناكال تطبق بحقه احكام الفقرة ( )9من عقد
االيجار
مالحظ��ة  :وجود طلب��ات اس��تثمار متكامل��ة للعقار لغرض اس��تحصال
املوافق��ة عليه��ا ويلت��زم الراغ��ب بالضم باخ�لاء املأجور خالل فت��رة العقد
بتسليم العقار الى املديرية مع أخذ تعهد خطي .
بدل التقدير موقع العقار
ت نوع املأجور املساحة
ورقمه
السنوي
ق 1/711
 1محل رقم  10.8 1م5.550.000 2
عباسية
ق 1/711
1.060.000
 2محل رقم  9.7 5م2
عباسية
فارس صالح حميد الطيار
مدير الوقف الشيعي في محافظة كربالء املقدسة/وكالة

وزارة الكهرباء
ال�شركة العامة لتوزيع
كهرباء بغداد

مديرية الوقف ال�شيعي يف كربالء املقد�سة
جلنة املزايدات

العدد2193/
التأريخ 2019/4/15

�إعـــــالن

بالنظ��ر لعدم دخ��ول راغب بالضم عل��ى العقار العائ��د لوقف (ميرزا
حسني الطهراني) واملبني تفاصيله أدناه...
-1تعل��ن املديرية عن إيج��ار ( العقار) التابع لها باملزاي��دة العلنية (ملدة
سنة واحدة)
-2على الراغبني باالش��تراك باملزايدة احلضور إلى املديرية مستصحبني
معهم التأمينات األولية البالغة  %20من بدل التقدير واملستمسكات
الرسمية ...
-3س��تجري املزايدة الساعة ( )11احلادية عشر صباحا من اليوم السابع
من تاريخ النشر في الصحف الرسمية ..
 -4يتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف
األخرى...
-5يلتزم املس��تأجر بدفع بدل االيجار الس��نوي خالل مدة ( )30يوما من
تاري��خ االحالة القطعية واذا امتنع ن��اكال تطبق بحقه احكام الفقرة
( )9من عقد االيجار.
ت
1

نوع املأجور املساحة بدل التقدير
السنوي
900.000
محل رقم  9.5 2م2

2

محل رقم 5

 6.5م2

900.000

3

محل رقم  7.96 6م2

1.000.000

4

محل رقم  6.54 8م2

980.000

5

محل رقم  6.5 11م2

900.000

موقع العقار
ورقمه
ق 61 /60
سيد حسني
ق 61 /60
سيد حسني
ق 61 /60
سيد حسني
ق 61 /60
سيد حسني
ق 61 /60
سيد حسني

فارس صالح حميد الطيار
مدير الوقف الشيعي في كربالء املقدسة

العدد 8915/1/1/8 :
التاريخ2019/4/23 :

�إعالن مناق�صة عامة
م� /ش ب  2019/4جتهيز قابلو ( )400*1ملم 33( 2كيلو فولت)
يس��ر (وزارة الكهرباء  /الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغ��داد) بدعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة
لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز قابلو ( )400×1ملم 33( 2كيلو فولت) وبكمية ( )400.000متر مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال (الشركة العامة
لتوزيع كهرباء بغداد  /قس��م الش��ؤون التجارية) في مقرها الكائن (بغداد  /مقابل س��احة املستنصرية
ق��رب وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية) (طيلة ايام الدوام الرس��مي من الس��اعة الثامن��ة صباحا ً إلى
الس��اعة الثالثة بعد الظهر عدا ايام اجلمع والعطل الرس��مية) وكما س��يتم عق��د مؤمتر لالجابة على
استفس��اراتكم يوم الثالثاء املصادف ( 2019/5/7الس��اعة التاس��عة صباحاً) في قاعة املؤمترات (الطابق
األرضي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتري��ري إلى العنوان احملدد في
ورق��ة بيان��ات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (خمس��مائة ألف دينار) غير قابلة للرد إال في
حالة الغاء املناقصة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاء.
 -3يت��م تس��ليم العطاءات إلى العنوان االتي (الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد  /قس��م الش��ؤون
التجارية  /شعبة املناقصات  /الطابق األرضي) في املوعد احملدد  ،آخر موعد لتسليم العطاءات ( الساعة
الواح��دة بعد الظهر من يوم األح��د واملصادف  . )) 2019/5/19العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وفي حال
صادف يوم الغلق عطلة رس��مية سيكون الغلق بنفس املوعد من اليوم الذي يلي العطلة  .وسيتم فتح
العط��اءات بحضور مقدم��ي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (الش��ركة العامة
لتوزي��ع كهرباء بغداد  /قس��م الش��ؤون التجارية /الطاب��ق األرضي  /قاعة املؤمترات)) ف��ي الزمان والتاريخ
(الساعة التاسعة صباحا ً من يوم االثنني واملصادف .)2019/5/20
 -4الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -5يتم تس��ليم العطاءات باليد إلى قس��م الش��ؤون التجارية  /مقابل وصل استالم العطاء وال يسمح
بالتقدمي عن طريق البريد االلكتروني .
 -6الكلفة التخمينية للعمل ( )16.914.000.000س��تة عش��ر مليار وتسعمائة وأربعة عشر مليون دينار
عراقي واملواد واصلة  CIPإلى مخازن شركتنا في بغداد.
 -7تخصيصات املشروع على حساب:
 ( )200كم على مبالغ خلية األزمة لعام  2018احملجوزة ضمن حس��اب االمانات اس��تنادا ً للفقرة  /28أوال ًمن قانون املوازنة االحتادية لعام  2019و للتبويبات.
 محطات االيصال وشبكات التوزيع في الرصافة 2/3/10 محطات االيصال وشبكات التوزيع في الكرخ 3/3 /10 محطات االيصال وشبكات التوزيع في الصدر 4/3/10 ( )200كم وعلى تخصيصات املوازنة االستثمارية لعام  2019ولنفس التبويبات اعاله. -8سعر العطاء يقدم بالدينار العراقي والسعر ثابت وغير قابل للتعديل .
 -9يرفق مع العطاء كفالة مصرفية ضامنة (تأمينات اولية) خطاب ضمان غير مش��روط نافذ ملدة ()118
يوم من تاريخ الغلق ومن خالل كتاب رسمي من مصرف معتمد من البنك املركزي العراقي ال يقل تقييمه
ع��ن جي��د موقع من قبل املدير املفوض مع التعهد بتغطيته وتس��ديد مبلغه عن��د أول مطالبة أو صك
مص��دق معنون إلى الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغ��داد ومببلغ قيمته ( )169.140.000مائة وتس��عة
وستون مليون ومائة وأربعون ألف دينار والتي متثل ( )%1من الكلفة التخمينية .
 -10يلت��زم مقدم العطاء بتقدمي عطاءه مع مراعاة ملئ القس��م الرابع من الوثائق القياس��ية وتقدميها
ورقيا ً مختومة باخلتم احلي وموقعة من املدير املفوض لشركته مع كافة الوثائق املكونة لعطاءه ،وااللتزام
بالصيغ اخلاصة بتخويل املصنع والكفالة املصرفية  ،وسيتم استبعاد العطاءات غير املستوفية للشروط
العامة واخلاصة املذكورة في الوثائق القياس��ية  .كما س��يتم اعتماد معايير التأهيل املذكورة في وثائق
املناقصة (القسم الثالث) لغرض الوصول إلى العطاء املؤهل لالحالة .
 -11املوقع االلكتروني لنشر شروط املناقصة www.moelc.gov :

املهند�س احمد طالب حم�سن
املدير العام  /وكالة
رئي�س جمل�س االدارة

العدد ( )4416ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االربعاء ( )24ني�سان

2019

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

رياضة

ّ
مت�صدر الممتاز
مناف�سة " جوية كرخية" حامية لمطاردة

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

ّ
����������ددان م�����������ص��ي��ر ي������و�������س������ف �����س����ع����ي����د!
� أرب���������ي���������ل وال�������ك�������ه�������رب�������اء ي�����������ح�
 بغداد  /حيدر مدلول
تتوا�صل مناف�س ��ات الإثارة بني فريقي القوة
اجلوية و�ص ��يف مت�صدر دوري الكرة املمتاز
بر�ص ��يد  48نقطة ومط ��ارده التقليدي فريق
الك ��رخ �ص ��احب املرك ��ز الثال ��ث بر�ص ��يد 45
نقطة يف �إطار �س ��عيهما الدائم لتقلي�ص فارق
النق ��اط ع ��ن فريق ال�ش ��رطة ال ��ذي ميتلك 57
نقطة و�أ�ص ��بح قريب ًا من خطف لقب املو�س ��م
 2019-2018بحك ��م �إن ��ه حق ��ق االنت�ص ��ار
ال�س ��اد�س ع�ش ��ر ل ��ه �ض ��من جولت ��ي الذهاب
والإي ��اب ومل يتع ّر� ��ض اىل �أي هزمي ��ة اىل
جانب تواجد قائد املنتخب الوطني ال�س ��ابق
لكرة القدم عالء عبد الزهرة يف �صفوفه الذي
يت�ص ��در قائم ��ة الهداف�ي�ن بر�ص ��يد  15هدف� � ًا
وو�صيفه مهند علي كاظم الذي �أحرز  14هدف ًا
و�أ�ص ��بح عالمة فارقة مقارنة بباقي مهاجمي
الف ��رق  19الأخ ��رى نتيجة لك�ث�رة العرو�ض
االحرتافي ��ة الت ��ي تلقاه ��ا من ��ذ حلظ ��ة ت�ألقه
م ��ع �أ�س ��ود الرافدي ��ن يف بطول ��ة ك�أ�س الأمم
الآ�س ��يوية ال�سابعة ع�ش ��رة التي �أختتمت يف
دولة الإمارات العربية املتحدة و�س ��جل فيها
هدفني جميلني يف مرمى فيتنام واليمن.
الكرخ × نفط الو�سط

ويرنو فريق الكرخ لكرة القدم اىل موا�ص ��لة
نتائج ��ه االيجابية على ملعبه عندما ي�ض ��يف
يف ال�س ��اعة الرابع ��ة ع�ص ��ر الي ��وم الأربعاء
فري ��ق نف ��ط الو�س ��ط ال�س ��اد�س بر�ص ��يد 33
نقط ��ة ب�أفتت ��اح اجلول ��ة الرابعة م ��ن مرحلة
الأياب لدوري الكرة املمتاز يف مهمة جديدة
للم ��درب عب ��د الكرمي �س ��لمان خلط ��ف مركز
الو�صافة برغم �إنه يعاين من غيابات م�ؤثرة
يف كتيبت ��ه نتيجة لق ��رار جمل�س �إدارة ناديه
ب�إبعاد الالعبني عدي �ش ��هاب وح�س�ي�ن جبار
وحمم ��د �ص ��الح اىل نهاي ��ة املو�س ��م الكروي
احلايل الذين ي�ش ��كلون العم ��ود الرئي�س يف
املباريات ال�سابقة التي لعبها.
الح�سين × القوة الجوية

وينتظ ��ر الك ��رخ �أن يق ��دم له فريق احل�س�ي�ن
الذي يحتل املركز الثامن ع�ش ��ر بر�ص ��يد 20
نقطة هدية جمانية من خالل اال�س ��تمرار يف
حتقيق مفاج�أة مدوية ب�أ�سقاطه فريق القوة
اجلوية على ملع ��ب  5000متفرج يف مدينة
ال�ص ��در باللق ��اء ال ��ذي �س ��يجري بينهما يف
التوقيت ذاته م�ستغ ًال الغيابات امل�ؤثرة التي  16نقطة وم�ض ��يفه فريق ال�س ��ماوة التا�س ��ع
يعاين منها ال�صقور لثمانية من �أبرز العبيه ع�ش ��ر بر�ص ��يد  19نقطة يف مواجهة �ستكون
بداع ��ي اال�ص ��ابة �أو الإيق ��اف (�س ��عد ناط ��ق يف غاي ��ة الأهمي ��ة لكليهم ��ا بحك ��م حاجتهما
وعلي ح�ص ��ني و�أحمد عبد الر�ض ��ا و�س ��امح املا�س ��ة اىل نيل ثالث نقاط م ��ن �أجل االبتعاد
�س ��عيد وكرار نبيل و�أحمد عبد الأمري و�أجمد عن �ش ��بح الهبوط الذي يواجههما اىل دوري
را�ض ��ي وم�ؤيد العجان ) التي �ش� � ّكلت �صداع الدرجة الأوىل لكرة القدم يف املو�سم -2019
 2020حيث �ساهم �أفتقادهما اىل اخلربة يف
دائم للمدرب اخلبري �أيوب �أودي�شو.
تعر�ضها اىل خ�سارات يف اللحظات الأخرية
ال�سماوة × البحري
باملباريات الثالث والع�شرين املا�ضية.
ويحت�ض ��ن ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف مدينة
الحدود× ال�صناعات الكهربائية
ال�سماوة يف ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا "الديربي
اجلنوب ��ي" ال ��ذي يجم ��ع فري ��ق البح ��ري وين�ش ��د فريق احلدود الثاين ع�ش ��ر بر�ص ��يد
الب�ص ��ري القابع يف م�ؤخرة الرتتيب بر�صيد  27نقطة اىل �إيقاف نزيف النقاط و�إ�ستعادة

االنت�ص ��ارات يف اللق ��اء نفط الو�سط �ستة موا�سم .
الذي �س ��يقام عل ��ى ملعب
ثالثة لقاءات
ن ��ادي التاجي الريا�ض ��ي
�أم ��ام فري ��ق ال�ص ��ناعات و�س ��تجري يف الي ��وم الت ��ايل ثالث ��ة لقاءات
الكهربائية ال�ساد�س ع�شر عل ��ى مالع ��ب العا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظات
بر�ص ��يد  24نقطة �س ��عي ًا �أثنان منها يف ال�س ��اعة الرابعة ع�صر ًا حيث
للعودة اىل دائ ��رة الفرق يواجه فريق النفط ال�سابع بر�صيد  32نقطة
الع�ش ��رة الكب ��ار وه ��ي على ملعب نادي ال�ص ��ناعة الريا�ض ��ي �ضيفه
الرغبة اجلاحمة للمدرب فريق النجف الثالث ع�ش ��ر بر�ص ��يد  26نقطة
ع ��ادل نعم ��ة والعب ��وه يف �أختب ��ار يتمنى فيها املدرب با�س ��م قا�س ��م
ب�أعتبار �أن فريقهم �أ�صبح تعوي� ��ض الهزميت�ي�ن �أم ��ام ال�ش ��رطة و�أمانة
حم ��ط �أنظ ��ار مدرب ��ي بغداد والتقدم اىل املركز ال�س ��اد�س م�س ��تغ ًال
املنتخب ��ات الوطني ��ة ع ��ودة املهاج ��م حمم ��د داوود اىل �ص ��فوف
فريقه بعد �ش ��فائه من اال�ص ��ابة التي تعر�ض
العراقية.
له ��ا مع فريق الق ��وة اجلوي ��ة وتنتظر فريق
ال�شرطة× نفط الجنوب
نفط مي�سان اخلام�س بر�صيد  35نقطة مهمة
وي�س ��تقبل فريق ال�ش ��رطة مت�ص ��در الرتتيب �شاقة مع م�ضيفه فريق الديوانية ال�سابع ع�شر
بر�صيد  57نقطة يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساء بر�ص ��يد  21نقطة لكونه �س ��يلعب مع خ�ص ��م
غد اخلمي�س على ملعب ال�شعب الدويل فريق م ��ن ال�ص ��عوبة �أن تخطف منه نقط ��ة واحدة
نف ��ط اجلنوب الب�ص ��ري الثامن بر�ص ��يد  30عندم ��ا يلعب على �أر�ض ��ه وبني جماهريه اىل
نقط ��ة يف مباراة متي ��ل كفتها ل�ص ��الح الأول جانب انه �س ��يفتقد اىل تواج ��د املدرب �أحمد
ال ��ذي يراهن كثري ًا على تواجد �أن�ص ��اره اىل دحام والقائد و�سام �س ��عدون لتعر�ضهما اىل
جانب العبيه لزيادة غ ّلته من النقاط يف �إطار االيقاف لثالث مباريات متتالية �أ�س ��تناد ًا اىل
رحلته اجلادة ال�ستعادة درع الدوري و�ضمه عقوبة �أن�ضباطية مت اتخاذها بحقهما من قبل
يف خزين ��ة النادي اىل جانب درع لقب دوري جلنة االن�ض ��باط يف احتاد ك ��رة القدم  ،فيما
ك ��رة ال�ص ��االت الذي �أنه ��ى به �أحت ��كار فريق �س ��يلتقي فري ��ق الطلبة التا�س ��ع بر�ص ��يد 29

نقطة على ملعب ال�ش ��عب الدويل يف ال�ساعة
اخلام�س ��ة م�س ��ا ًء فريق �أمانة بغداد العا�ش ��ر
بر�صيد  29نقطة يف قمة بغدادية يواجه فيها
امل ��درب ثائر �أحم ��د فريقه ال�س ��ابق الذي كان
يتوىل رئا�سة مالكه التدريبي قبل �أن يغادره
بنهاي ��ة مرحلة الذه ��اب �ص ��وب الأنيق حيث
يتطلع اىل الفوز من �أجل م�صاحلة اجلماهري
التي باتت تطلب من ��ه �أن يعيد �أيامه الذهبية
مرة �أخرى يف ظ ��ل الدعم الذي يلقاه من قبل
رئي�س جمل�س �إدارة النادي عالء كاظم.
و�ست�ش ��هد ال�س ��اعة اخلام�س ��ة م�س ��اء ي ��وم
ال�س ��بت املقب ��ل خت ��ام اجلولة اخلام�س ��ة من
مرحل ��ة الإي ��اب ب�إج ��راء مبارات�ي�ن مثريتني
الأوىل �س ��يكون فيه ��ا احلكم الدويل يو�س ��ف
�سعيد حتت �أنظار مقيمي حكام تابعني للجنة
احلكام يف االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم من
�أجل الب ��ت النهائي يف �إعتماده �ض ��من قائمة
النخب ��ة لل�ص ��فارة القارية بالع ��ام اجلاري �إذ
�س ��يقود مب ��اراة فري ��ق �أربيل احلادي ع�ش ��ر
بر�ص ��يد  27نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب فران�س ��وا
حري ��ري و�ض ��يفه فري ��ق الكهرب ��اء اخلام�س
ع�ش ��ر بر�ص ��يد  24نقطة و الثانية �س ��تجري
على ملعب ال�ش ��عب الدويل بالعا�ص ��مة بغداد
ب�ي�ن فري ��ق املين ��اء الب�ص ��ري الراب ��ع ع�ش ��ر
بر�ص ��يد  24نقط ��ة وم�ض ��يفه فري ��ق الزوراء
الرابع بر�صيد  38نقطة.

م��ه��م��ة ق��اري��ة ج��دي��دة ل�����ص��ف��ارة ع��ل��ي �صباح
 بغداد  /املدى
كلفت جلنة احلكام يف االحتاد الآ�س ��يوي
لكرة القدم احلكم الدويل علي �صباح عداي
بقي ��ادة مب ��اراة كا�ش ��يما انتل ��رز الياباين
و�ض ��يفه جيوجنن ��ام الك ��وري اجلنوب ��ي
التي �س ��تجري على ملعب كا�ش ��يما �سوكر
يف ال�س ��اعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء
�ضمن مناف�سات اجلولة الأوىل من مرحلة
الإي ��اب حل�س ��اب املجموعة اخلام�س ��ة يف
بطولة دوري �أبطال �آ�سيا .2019
و�ستكون هذه املباراة الواجب التحكيمي

الثال ��ث ال ��ذي يكل ��ف احلكم ال ��دويل علي
�ص ��باح ب ��ه اىل جان ��ب زمالئه حي ��در عبد
احل�س ��ن وزيد ثامر �ض ��من مناف�سات دور
املجموعات من بطولة دوري �أبطال �آ�س ��يا
احلالية حيث �سبق له و�أن �أ�سند عليه مهمة
�إدارة مبارات�ي�ن �ض ��من اجلولت�ي�ن الثانية
والثالثة �ضمن منطقة �شرق القارة.
و�ش ��ارك احلك ��م ال ��دويل علي �ص ��باح اىل
جان ��ب زميله مهند قا�س ��م يف ور�ش ��ة عمل
حل ��كام ال�س ��احة الدولي�ي�ن م ��ن النخب ��ة
الآ�س ��يويني مل ��دة خم�س ��ة �أي ��ام يف مق ��ر
االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم بالعا�ص ��مة

املاليزية كواالملبور وحا�ض ��ر فيها خرباء
وحما�ض ��رين م ��ن االحت ��اد ال ��دويل لكرة
الق ��دم اىل جان ��ب �أع�ض ��اء جلن ��ة احلكام
الآ�س ��يوية واملحا�ض ��رين حيث ت�ض� �مّنت
ور�ش ��ة العم ��ل على تقنية (الفار) ل�ض ��مان
�إعداد احلكام يف القارة ال�ص ��فراء ب�أف�ضل
�ص ��ورة ممكنة حيث ح�ص ��ل على �ش ��هادة
جتيز ل ��ه اختياره �ض ��من طواق ��م (الفار)
يف املباريات املقبلة �ضمن البطوالت التي
ي�ش ��رف عليها االحتاد ال ��دويل لكرة القدم
وكذلك االحتاد الآ�سيوي باللعبة.
ويعترب احلكم علي �ص ��باح م ��ن الكفاءات

التحكيمية العراقية التي �أثبتت ح�ضورها
�ضمن مناف�سات بطولة ك�أ�س �آ�سيا 2019
الت ��ي �ض ��يفتها دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة
املتح ��دة من خالل ح�ص ��وله على تقييمات
عالي ��ة م ��ن قب ��ل جلن ��ة ح ��كام البطول ��ة
للمباري ��ات الت ��ي �أدارها خالل مناف�س ��ات
دور املجموع ��ات والدور ثمن النهائي اىل
جانب اختياره �ضمن الطواقم التحكيمية
النخب ��ة التي ت�س ��ند اليها واجبات �ض ��من
مناف�س ��ات الن�س ��خة احلالي ��ة م ��ن بطولة
دوري �أبطال �آ�سيا.
من جهة �أخرى �أ�سندت جلنة احلكام يف

االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم اىل احلكم
ال ��دويل ال�س ��ريالنكي هيتيكامكاناجمي
بريي ��را مهم ��ة �إدارة مب ��اراة فريق ��ي
ال ��زوراء وذوب �آه ��ن الإي ��راين الت ��ي
�س ��تقام يف ال�س ��اعة ال�ساد�س ��ة من م�ساء
ي ��وم ال�س ��ابع من �ش ��هر �أي ��ار املقبل على
ملع ��ب كربالء الدويل �ض ��من مناف�س ��ات
اجلول ��ة اخلام�س ��ة م ��ن ال ��دور الأول
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل التي ت�ض ��م
اىل جانبهم ��ا فريقي الن�ص ��ر ال�س ��عودي
والو�ص ��ل الإمارات ��ي مبنطق ��ة غ ��رب
القارة.

�أوملبية قيد التدقيق
�إنعطافة بارزة حق ًا �ش ��هدتها �أزمة اللجنة الأوملبية الوطنية ب�إ�ص ��دار
جمل�س الوزراء قراره املرقم  140يف جل�س ��ته االعتيادية اخلام�س ��ة
ع�شرة يف  16ني�سان اجلاري عدّل مبوجبه قراره املرقم  ٦٠اخلا�ص
بالأزم ��ة ذاتها  ،و�أخ ًذ بنظر احل�س ��بان ت�س ��ريع الإج ��راءات املتع ّلقة
ب�إجن ��از القان ��ون يف مدة �أق�ص ��اها �س ��تني يوم� � ًا ليت�س ��نى النظر فيه
وتهيئته للم�صادقة �ضمن الأطر القانونية.
و�إذ نثن ��ي عل ��ى اجله ��د احلكوم ��ي يف متابع ��ة �أزمة الأوملبي ��ة برغم
الأولويات املتقدّمة على الريا�ض ��ة �ض ��من جدول �أعماله لبناء الدولة
يف �أكرث من مف�ص ��ل يعاين م�ش ��اكل �إدارية ومالية كبرية  ،ف�إننا �سبق
�أن ا�ستقر�أنا تبعات القرار  60وما �شهدته �آليات تنفيذه من ا�ستفراد
وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة بت�ص ��ريف �أعمال اللجان ب�شكل م�سك فيه
�أك�ث�ر من مل ��ف بيد واح ��دة مر ّكز ًا يف حمل ��ة موجّ هة �ض ��د الأمانتني
املالي ��ة والعام ��ة للجن ��ة الأوملبي ��ة دون النظ ��ر اىل جوه ��ر الق ��رار
احلكومي با�س ��تكمال متط ّلبات �إ�ص ��دار قانون الأوملبية واكت�س ��ابها
ال�صفة الر�سمية �أمام امل�ؤ�س�ستني "الت�شريعية والتنفيذية" والأوملبية
الدولي ��ة واملجل� ��س الأوملبي الآ�س ��يوي بعد �أن ّ
د�ش ��نت العام 2018
بقرار املحكمة االحتادية العليا الذي عدّها كيان ًا منحالً.
هن ��اك م�س� ��ألتان �س ��بق �أن نبّهن ��ا القائم�ي�ن عل ��ى �ش� ��ؤون �إدارة �أزمة
الأوملبية عنهما يف تقرير ن�ش ��رته املدى يوم اخلمي�س احلادي ع�ش ��ر
م ��ن ني�س ��ان اجلاري حتت عن ��وان (  54يوم� � ًا و�إج ��راءات الوزارة
رتيب ��ة  ..والرئي�س حمودي منزوع ال�ش ��رعية حملي ًا ) ت�س ��اءلنا فيه
 :ملاذا ن�س � ّ�ي الطرف ��ان "الوزارة والأوملبية" ت�س ��ريع اجلهود لإجناز
القان ��ون وانهم ��كا يف املل ��ف املايل بحث ًا ع ��ن خمرج ��ات �إنفاقه دون
غ�ي�ره؟! فجاء ال ��رد متناغم ًا بقرار جمل�س الوزراء  ،140لي�س ��تدرك
فداحة �إ�ض ��اعة الوقت م ��ن قبل جلان ال ��وزارة دون التعجيل بتقدمي
قانون جديد مثلما �ش� �دّد املجل�س على "الإ�س ��راع يف ت�ش ��ريع قانون
اللجن ��ة الأوملبي ��ة من اجله ��ات ذات العالق ��ة وتكليف الأمان ��ة العامة
ملجل� ��س الوزراء وحتدي ��د ًا الدائرة القانونية مبتابعة املو�ض ��وع مع
جمل�س الدولة لغر�ض عر�ضه على جمل�س الوزراء خالل مدة �أق�صاها
�ستني يوم ًا".
وامل�س� ��ألة الثانية هي لفتنا الأنظار اىل الرئي�س رعد حمودي ب�صفته
ال�ش ��خ�ص الوحي ��د ال ��ذي تق� � ّر احلكوم ��ة العراقي ��ة ب�س�ل�امة موقف
التفاو� ��ض معه كم�س� ��ؤول حمل ��ي مرتب ��ط مبجل�س �أوملبي �آ�س ��يوي
ودويل ولي�س ب�صفته رئي� ًسا للجنة الأوملبية الوطنية من ني�سان عام
 2009حتى �شباط  ،2019وهذه �أي� ًضا �أنتبه اليها جمل�س الوزراء
حيث مل ي�ش ��ر اىل �ص ��فة حم ��ودي يف الق ��رار  140و�أبق ��ى وجوده
�شكلي ًا �إىل جانب �أع�ضاء اللجنة اخلما�سية التي ي�ؤلفها وزير ال�شباب
والريا�ض ��ة د�.أحم ��د ريا� ��ض برئا�س ��ة ممثل ع ��ن الوزارة وع�ض ��وية
ممثل�ي�ن ع ��ن (وزارة املالية وديوان الرقاب ��ة املالية االحتادي) وعلي
حمزة ح�س ��ن معاون املدير العام لل�ش�ؤون املالية يف الدائرة الإدارية
واملالية يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء (ع�ضو ًا ومقرر ًا) .
بذل ��ك يك ��ون املجل�س ق ��د �أنه ��ى �أي وج ��ود للمكتب التنفي ��ذي للجنة
الأوملبي ��ة املنبث ��ق يف انتخابات � 16ش ��باط املا�ض ��ي بعدم الإ�ش ��ارة
�إىل �ص ��فة رئي�سه يف القرار اجلديد  ،وقد �أ�شار اخلبري القانوين يف
�ش� ��ؤون الريا�ضة طارق ال�ش ��رع بتعليق له حول ذلك " �إن ذكر ال�صفة
�سيمنح حمودي ال�شرعية  ،فتم ذكر ا�سمه فقط ان�سجام ًا مع الأعراف
الدولي ��ة واحرتام� � ًا ملواثيقها  ،فهو من ناحية مع�ت�رف به دولي ًا ومن
ناحي ��ة �أخرى ال �ش� ��أن للأوملبية الدولية مبا يُتخذ من �إجراء ر�س ��مي
حمل ��ي �أزاءه � ،أي �أن الدولة راعت �ش ��خ�ص حم ��ودي كرجل معرتف
به دولي ًا � ،أما املكتب التنفيذي فيُعد فاقد ًا ل�ش ��رعيته متام ًا بعد تعديل
القرار ."60
�صراحة � ،إن موجبات �إ�صدار القرار  140كما نقر�أها هي :ا�ستقاللية
اال�س ��ماء املكلفة ب�إجناز واجبها دون تع ّر�ضها اىل �ضغوط وم�صالح
�سيا�سية وغريها تعيق �أعمالها وتخرج بنتائج ناجعة تنهي الأزمة مع
�ش ��به حتييد لوزير الريا�ضة وان�ص ��هار جهد رعد حمودي ك�شخ�صية
ريا�ضية عامة للبحث عن حلول وعدم ا�ستخدامه هو وغريه ك�أدوات
معرقل ��ة لتنفي ��ذ �آليات توزيع املن ��ح املالية  ،مع �إل ��زام اجلميع العمل
ب�أمرة الأمانة العامة ملجل�س الوزراء لتقدمي قانون متكامل يُرفع اىل
الأوملبية الدولية للم�صادقة دون اعرتا�ض.
ن�أم ��ل بع ��د ذلك تو�ض ��يح كيفية معاجلة عدم ا�س�ت�رجاع مبالغ �س ��لف
بقيمة  13مليار دينار حتى الآن  ،وبيان م�ص�ي�ر �ش ��راء� 130سيارة
 ،ومدى تنا�س ��ب تعيني 550موظف ًا للمق ��ر الإداري للأوملبية مع86
للت�ش ��ريفات وغريه ��ا من ملفات و�ش ��كاوى تنظر فيه ��ا هيئة النزاهة
بان�ص ��اف حلماي ��ة �أم ��وال الدول ��ة  ،وتكليف دي ��وان الرقاب ��ة املالية
االحت ��ادي لتدقيق احل�س ��ابات اخلتامي ��ة للأوملبية من ��ذ عام 2003
�ضمن حملة وا�سعة يقودها رئي�س الوزراء ملحاربة الف�ساد يف جميع
القطاعات.
�إن موجبات �إ�صدار القرار 140
كما نقر�أها هي :ا�ستقاللية
اال�سماء المكلفة ب�إنجاز واجبها
تعر�ضها الى �ضغوط وم�صالح
دون ّ
�سيا�سية وغيرها تعيق �أعمالها
وتخرج بنتائج ناجعة

مان�ش�سرت �سيتي يطمع با�ستعادة زعامة الربميرليغ من بوابة ال�شياطني احلمر
 بغداد  /املدى
بات فريق مان�ش�س�ت�ر �سيتي حامل لقب
ال ��دوري االنكليزي لك ��رة القدم بحاجة
ما�س ��ة اىل الف ��وز عل ��ى م�ض ��يفه فري ��ق
مان�ش�س�ت�ر يونايتد يف املباراة امل�ؤجلة
من املرحلة احلادية والثالثني للم�سابقة
يف القمة ال�س ��اخنة التي �س ��تقام بينهما
يف ال�س ��اعة العا�ش ��رة م�س ��اء الي ��وم
االربعاء على ملع ��ب �أولدترافورد التي
يتوق ��ع ان يح�ض ��رها �أع ��داد كب�ي�رة من
�أن�صارهما .
ويحتل فريق مان�ش�س�ت�ر �س ��يتي املركز
الث ��اين يف ترتيب الفرق امل�ش ��اركة يف
املو�س ��م الك ��روي االنكلي ��زي احل ��ايل
بر�ص ��يد  86متخلف ��ا بف ��ارق نقطت�ي�ن
خلف فري ��ق ليفرب ��ول املت�ص ��در لتكون
النقاط الثالثة يف هذه املباراة امل�ؤجلة

مبثابة م�ؤ�ش ��ر كبري على �إمكانية دفاعه
ع ��ن اللقب حيث �سي�س ��تعيد م ��ن خاللها
ال�ص ��دارة بف ��ارق نقط ��ة واح ��دة �أم ��ام
ليفربول قبل �آخر  3مباريات لكل منهما
يف امل�سابقة.
وقال الإ�س ��باين بي ��ب غوارديوال املدير
الفني ملان�ش�سرت �س ��يتي �إن فريقه يدرك
�أن �أي نتيج ��ة �أخ ��رى خ�ل�اف الفوز يف
ه ��ذه املب ��اراة ق ��د تكل ��ف الفري ��ق لق ��ب
الدوري الإنكليزي.
و�أ�ض ��اف � :إن ��ه مع هذا الفارق ل�ص ��الح
ليفربول نعرف ما �س ��يحدث �إذا خ�سرنا
ه ��ذه املب ��اراة حيث الري ��دز فريق كبري
و�أ�ص ��بح متكام�ل� ًا وبره ��ن عل ��ى قوته
الهائل ��ة ببلوغه املرب ��ع الذهبي لبطولة
دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا للع ��ام الث ��اين
عل ��ى الت ��وايل م�ش�ي�را اىل �إن ��ه ي�ش ��عر
بال�س ��عادة لظهور الفريق متما�س ��ك ًا كل

� 3أي ��ام و�أرى كل ي ��وم ما قدمناه على
مدار مو�س ��مني والالعبون يظهرون يل
�شخ�صية الفريق كل � 3أيام .
وم ��ن جهته �أكد الرنويجي �سول�س ��كاير
م ��درب فريق مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د لكرة
الق ��دم �أن فريق ��ه يج ��ب �أن ي ��رد بق ��وة
بعد الهزمية الثقيل ��ة �أمام �إيفرتون يوم
االحد املا�ضي
و�أ�ض ��اف � :إن مواجهة فريق مان�ش�سرت
�س ��يتي على ملعب �أولد ترافورد م�ساء
الي ��وم الأربع ��اء �س ��يكون �أك�ب�ر حاف ��ز
ممكن لن ��ا و خ�س ��رنا ( )4-0للتو وهو
م ��ا ال ينطبق على مان�ش�س�ت�ر �س ��يتي و
لكنني �أثق ب�أن اجلماهري �ست�ساندنا يف
املباراة وال�سيما العبي الفريق مدينون
للجماه�ي�ر وعليهم تق ��دمي �أداء جيد يف
ال�شوطني الأول والثاين .
وتابع �سول�س ��كاير  :نعلم م ��دى �أهمية

املب ��اراة حيث �إذا مل ي�س ��تطع الالعبون
االرتق ��اء مل�س ��توى ديرب ��ي مان�ش�س�ت�ر
�س ��يكون هن ��اك خط� ��أ م ��ا ولكنن ��ي �أثق
ب�أنه ��م �س ��يكونون جاهزي ��ن حي ��ث
يحت ��اج ال�ش ��ياطني احلمر ال ��ذي يحتل
املرك ��ز ال�س ��اد�س بف ��ارق نقطت�ي�ن خلف
�آر�س ��نال وت�شيل�س ��ي �إىل الف ��وز يف
املباراة لينع�ش �آماله يف املناف�س ��ة على
�أحد املراك ��ز الأربعة الأوىل التي يت�أهل
�أ�صحابها �إىل دوري الأبطال.
و�أ�ش ��ار اىل �أن لرغب ��ة يف امل�ش ��اركة
بدوري الأبطال املو�س ��م املقبل �س ��تكون
حافز ًا كافيا لالعبني على الت�ألق والفوز
على ملعب �أولد ترافد وخا�صة ما زالت
�أمامن ��ا  4مباري ��ات متبقي ��ة وميكنن ��ا
حتقيق  4انت�ص ��ارات و�س ��تكون املهمة
�ص ��عبة لكنني �أثق بقدرتنا على حتقيق
هذا .
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هادي عزيز علي

املحكمة االحتادية العليا هيئة ق�ضائية م�ستقلة
 ،هذا ما ين�ص عليه الد�س ��تور �ضمن �أحكام املادة
( ، ) 92وعل ��ى وف ��ق ه ��ذا الفه ��م  ،ف� ��إن اختي ��ار
ق�ض ��اتها يج ��ب �أن ي�أخ ��ذ يف االعتب ��ار �أهليته ��م
املطلوب ��ة لتحمل تبعة اال�س ��تقالل  .ي�ض ��اف اىل
ذل ��ك الآلية املتقن ��ة املف�ض ��ية لأختيار الأف�ض ��ل ,
وال �ض�ي�ر واحلال ��ة هذه م ��ن اال�س ��تعانة بالإرث
الق�ض ��ائي و�أدبيات ��ه املتعلق ��ة ب�أختيار الق�ض ��اة
�س ��واء ما ن�ص عليه يف قانون التنظيم الق�ضائي
�أو قان ��ون املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا احل ��ايل
و�سواهما من الت�ش ��ريعات الأخرى املنظمة لهذا
االختيار .
ويل ��زم �أن يت ��م االختي ��ار باال�س ��تناد اىل مب ��د�أ
الف�ص ��ل بني ال�سلطات املتج�س ��دة �أحكامه �ضمن
امل ��ادة ( )47من الد�س ��تور  ,بحيث ال تفر�ض �أية
�س ��لطة �أوامرها ونواهيها على ال�سلطة الأخرى
بحيث تف�س ��د البناء امل�ؤ�س�س ��ي لهذه ال�س ��لطة �أو
تلك وتف�س ��د عليه ��ا دورها املر�س ��وم لها مبوجب
احكام الد�ستور  ،املف�ضي اىل تعطيل احد مرافق
الدولة  ،خا�ص ��ة �إذا كان ذلك املرفق معني بف�ض
املنازعات وحتقيق العدالة .
�إال �أن م�ش ��روع قانون املحكم ��ة االحتادية العليا

املق ��روء ق ��راءة �أوىل يحمل يف طيات ��ه �أكرث من
ا�ش ��كالية �س ��واء م ��ا تعل ��ق منه ��ا بال�شخ�ص ��يات
املر�ش ��حة له ��ذه املهم ��ة �أو بطريق ��ة اختياره ��ا .
ومنها على �س ��بيل املثال  :خرباء الفقه اال�سالمي
وطريقة اختيارهم
�إذ ن�ص ��ت امل ��ادة  / 3ثاني ��ا  /ب م ��ن امل�ش ��روع
عل ��ى  ( :ير�ش ��ح دي ��وان الوق ��ف ال�ش ��يعي ()3
ثالثة مر�ش ��حني وير�ش ��ح ديوان الوقف ال�س� � ّني
بالتن�سيق مع وزارة االوقاف يف اقليم كرد�ستان
( )3ثالثة مر�ش ��حني عل ��ى ان يكونوا من خرباء
الفق ��ه اال�س�ل�امي  ، ) ...ثم يج ��ري اختيار اثنني
ع ��ن الوقف ال�ش ��يعي واثنني عن الوقف ال�س ��ني
لي�ص ��بح جمموع خ�ب�راء الفقه اال�س�ل�امي �أربعة
�أع�ض ��اء ي�ش ��كلون �أك�ث�ر م ��ن ثل ��ث م ��ن �أع�ض ��اء
املحكم ��ة االحتادي ��ة  ،وم ��ع التحفظ الذي �س ��بق
بيان ��ه يف مق ��االت �س ��ابقة ع ��ن وظيف ��ة اخلب�ي�ر
املختلف ��ة لغ ��ة وا�ص ��طالح ًا وقانون ًا ع ��ن وظيفة
القا�ضي  ،ولكن الذي يهمنا يف هذه ال�سطور هو
اعتماد دواوين الوقف لهذا النوع من الرت�ش ��يح
وال ��ذي نب�ي�ن مالحظاتن ��ا عن ��ه باعتب ��اره خم ًال
بالعمل الق�ضائي :
�أو ًال – �إن دواوي ��ن االوقاف ه ��ي قطع ًا لي�س من

قناطر

 طالب عبد العزيز

موا�سم زيادة المياه في الجنوب
ا�س����تعادت الب�ص����رة الكث��ي�ر م����ن عافيته����ا ب�س����بب
ال�س����يول والزيادات املائية ،و�ص����ورة �شط العرب
ه����ي االجم����ل اليوم ،هنالك �س����عادة وا�ض����حة لدى
ال�س����كان يف ر�ؤيته����م ملنظر ال�ش����ط وقد امت��ل��أ ما ًء
حل����و ًا عذب���� ًا ،م����ع وجود اخل�ش����ية من حت����ول ذلك
اىل كارث����ة� ،إذ �أن ا�س����تعدادات احلكوم����ة املحلي����ة
غري وا�ض����حة ،يف حالة و�صول زيادة مائية وغري
متوقعة.
ب����دا وا�ض����ح ًا �أن الذي����ن قالوا باهمية ال�س����د على
�ش����ط الع����رب ،كان����وا على خط�����أ متام ًا ،فق����د بينت
ال�سيول الفي�ضانية والزيادات املائية الكبرية ب�أن
�أي �س����د على ال�شط� ،س����يكون كارثيا على الب�صرة
واجلن����وب بعامة .وهنا� ،أ�ش����هد ب�����أن خرباء الري
واملي����اه و�أخ�ص بالذكر(د .ح�س����ن اجلنابي وعون
عبد ذياب ورم�ض����ان البدران وغريهم ) كانوا على
حق ،يوم وقفوا بال�ضد من فكرة بناء ال�سد.
ولأن املو�ض����وع م����ا زال قائم���� ًا بع����د ،واخل�ش����ية
من �ش����ح يف اطالقات املوا�س����م القادمة ق�ضية غري
م�س����تبعدة ،فهذه الطبيعة تكون رطبة يف �سنوات
وق����د تكون قا�س����ية جاف����ة يف �س����نوات �أخ����ر ،لذا،
�س����يكون اهمال نظ����م ال����ري واالعتم����اد على جود
الطبيع����ة واالت����كال عل����ى ال����دول املج����اورة جالب ًا
للكارث����ة علين����ا ال حمالة ذات ي����وم ،وكانت جتربة
االعوام التي تلت العام  2009قا�س����ية عرب �أل�س����نة
امللح على الب�صرة ومكلفة يف االقت�صاد والبيئة .
يب����دو �أن حكوماتن����ا الفدرالي����ة واملحلي����ة تعمالن
بال�ض����غط والتفط��ي�ن ،ولي�����س بال�س��ت�راتيجيات
والتخطيط ،فما �أن هد�أت ثورة اجلماهري املطالبة
بامل����اء احلل����و حت����ى هب����ت احلكومة تق��ت�رح وتعد
وحت����اول ،لك����نْ  ،ومع م����رور االي����ام ،ومتكنها من
الغ�ض����ب بالر�ص����ا�ص والرعب ،اهملت ق�ضية بناء
حمط����ات التحلي����ة والت�ص����فية اي�ض���� ًا ،ف��ل�ا حديث
الي����وم عن عق����ود مع �ش����ركات �أجنبية ب�ش�����أن ذلك،
ومل ي�ش����عر املواطن الب�صري ب�أي تغيري يف �شبكة
اال�س����الة ،اللهم �إال ما ج����ادت الطبيعة به عليه ،بعد
انق�ش����اع موج����ة امللح بفع����ل ال�س����يول والزيادات،
التي �أزاح����ت امللح وخملفاته باجتاه البحر ،لكن،
ال�س�����ؤال يقول :هل �س����تظل احلكوم����ة تعتمد على
ج����ود الطبيع����ة يف حلوله����ا� ،أم �أنها تنتظر غ�ض����ب ًا
جديد ًا؟
م����ا تنعم به الب�ص����رة ومدن اجلنوب من حت�س����ن
يف نوعية املياه يجب �أن يتوقف عنده امل�س�ؤولون
احلكومي����ون ،فذه����اب الكمي����ات الهائلة م����ن املياه
العذبة اىل البحر ق�ضية بحاجة اىل تامل ،والنق�ص
الذي تعاين منه املدن الواقعة على نهر الفرات يف
اجلنوب(ال�سماوة والنا�صرية) بحاجة اىل ت�أمل،
�إذا ما علمنا بان الفرات مل يعد مت�ص��ل� ًا بدجلة عند
نقط����ة القرن����ة ،ه����و منبرت يف جن����وب النا�ص����رية
ويعاين من قلة يف مياهه� ،أما �أمكانية ا�س����تحداث
خزان����ات يف بادي����ة ال�س����ماوة ف�أمر ممكن اي�ض���� ًا،
فخرباء االن����واء اجلوي����ة يقولون بان ال�س����نوات
القادمة �ست�ش����هد �أجواء رطبة ماطرة وغزيرة املاء
وهناك موجة في�ض����انات غري م�سبوقة قد تتعر�ض
له����ا املنطقة ،ورمب����ا تكون مدن اجلن����وب العراقي
هي االكرث ت�ضرر ًا جراء ذلك.

ت�ش ��كيالت امل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة  ،لكونه ��ا دوائ ��ر
ر�س ��مية ترتب ��ط بال�س ��لطة التنفيذي ��ة  ،وت� ��ؤدي
وظائف ر�سمية  .ور�ؤ�ساء هذه امل�ؤ�س�سة وطيلة
عم ��ر الدول ��ة العراقي ��ة �ش ��غلوا رئا�س ��تها وه ��م
يرت ��دون ب ��دالت تتمتع بال�ش ��ياكة وربطات عنق
�أنيقة و�أحذية المعة  ،وق�س ��م منهم كان عازف ًا عن
�أداء ال�ص�ل�اة حتى  ،وميار�س ��ون رئا�ستها �ضمن
�أح ��كام الوظيف ��ة الداخل ��ة يف امل�ل�اك ب�أعتبارها
دائ ��رة ر�س ��مية  .وم ��ن اخلط� ��أ �إدراجها �ض ��من
ت�شكيالت امل�ؤ�س�س ��ة الدينية  ،لكون هذا الإدراج
يخالف الن�صو�ص القانونية امل�ؤ�س�سة لها  .التي
ال تخرج �أبد ًا عن مفهوم الدائرة التنفيذية.
�أذ يعرف الوقف من الناحية الفقهية ب�أنه  ( :حب�س
العني وت�سبيل املنفعة ) ومن هذا التعريف يعني
ان عم ��ل الوقف ه ��و ( �إدارة ) وبهذا التو�ص ��يف
�أخذت الت�شريعات العراقية �.إذ بينت الن�صو�ص
عل ��ى �أن وظيف ��ة امل�ؤ�س�س ��ة الوقفي ��ة ه ��ي �إدارة
امل ��ال املوقوف وتنميت ��ه �أي �إنها وظيف ��ة �إدارية
تق ��وم بها ال�س ��لطة التنفيذي ��ة  .وهذا م ��ا جاءت
ب ��ه �أحكام قان ��ون �إدارة االوقاف رقم  64ل�س ��نة
 1966املعدل  ،وقانون هيئة �إدارة وا�ستثمار
�أم ��وال الأوقاف رقم  18ل�س ��نة  . 1994ف�ض�ل ً�ا

عن �أن امل ��ادة ( )1من قانون الوقف ال�س� � ّني رقم
 56ل�سنة  2015تن�ص على  ( :ي�ؤ�س�س ديوان
ي�س ��مى دي ��وان الوقف ال�س ��ني يرتب ��ط مبجل�س
ال ��وزراء ويتمت ��ع بال�شخ�ص ��ية املعنوية وميثله
رئي�س ��ه �أو من يخول ��ه)  .ويكون رئي�س الديوان
بدرج ��ة وزي ��ر ( امل ��ادة  /4ثانيا ) م ��ن القانون .
والأمر ذاته بالن�س ��بة للوقف ال�ش ��يعي �إذ ن�ص ��ت
املادة ( )1من قانونه املرقم ( )57ل�سنة 2015
بذات الن�ص الوارد يف قانون الوقف ال�س ّني مبا
يف ذل ��ك متتعه بدرج ��ة وزير ال ��واردة يف املادة
( )4من ��ه  .م ��ن ذل ��ك نخل� ��ص �أن عم ��ل الأوق ��اف
�ض ��من املنظومة الت�ش ��ريعية العراقي ��ة هو عمل
�إداري حم�ض ت�ؤديه ال�سلطة التنفيذية من خالل
�أجهزته ��ا الوظيفي ��ة وال عالق ��ة ل ��ه بالتعب ��د �أو
اجلانب الديني .
ثاني� � ًا – املنتفع ��ون م ��ن الوق ��ف – ر�ؤ�س ��اء
ومتولون ومرتزقة  -يجاهدون من �أجل �إ�ض ��فاء
ال�ص ��فة الديني ��ة عل ��ى الوق ��ف بغية ا�س ��تخدامه
ك�س ��لطة من قبل رجال الدين �إذ متكنوا من ح�شر
بع�ض الن�ص ��و�ص يف النظام الت�ش ��ريعي امللبية
لرغباته ��م ه ��ذه  .ولك ��ن واق ��ع احل ��ال يثب ��ت �أن
الوقف ن�ش ��اط للمجتمع امل ��دين لكونه من �أعمال

والب  ،ولي�س تكليف ًا �شرعي ًا  ،لعدم ادراجه
اخلري رِ
�ض ��من �أحكام ثوابت اال�س�ل�ام لعدم حيازته على
االجم ��اع لكونه خمتل ��ف عليه  .ال ب ��ل �أن جانب ًا
م ��ن الفق ��ه يق�ض ��ي مبنع ��ه لأن ��ه يعط ��ل االي ��ات
القر�آنية اخلا�ص ��ة باملواريث الواردة يف �سورة
الن�س ��اء � ،إذ �أن ترك ��ة املتوفى ب ��د ًال من �أن تذهب
اىل ورثته ح�س ��ب مقا�ص ��د ال�ش ��ريعة اال�سالمية
جن ��د �أن الوقف يحب�س ��ها عنه ��م ويحولها للجهة
الوقفي ��ة  .وم ��ن القائل�ي�ن مبنع الوقف القا�ض ��ي
�ش ��ريح وابو حنيفة وهو ق ��ول عامة �أهل الكوفة
حينئ ��ذ � .إذ ذك ��ر يف ( التبينّ )  ( :الوقف ال يجوز
عند ابي حنيفة �أ�ص�ل ً�ا )  ،وقال اخل�صاف  ( :قال
�أبو حنيفة ال يج ��وز الوقف �إال ما كان عن طريق
الو�صايا ) ومعلوم �أن الو�صية لي�ست وقف ًا .
ومم ��ا تق ��دم ولثب ��وت �أن دواوي ��ن الأوقاف هي
دوائر ر�سمية تنت�سب اىل ال�سلطة التنفيذية فمن
غري املقب ��ول �أن تق ��وم هذه الدواوين برت�ش ��يح
�أ�ش ��خا�ص بغي ��ة �ض ��مهم اىل املحكم ��ة االحتادية
العليا  ،لأن عم ًال كهذا يعد تدخ ًال من قبل ال�سلطة
التنفيذي ��ة يف عم ��ل ال�س ��لطة الق�ض ��ائية وه ��ذا
يخال ��ف �أح ��كام امل ��ادة  47م ��ن الد�س ��تور الت ��ي
تق�ض ��ي بالف�ص ��ل بني ال�س ��لطات  .لأن تدخ ًال من

هذا النوع يثبط عمل ال�سلطة الق�ضائية ويحول
دون حتقيق العدالة.
ثالث� � ًا – تعيني رئي� ��س دي ��وان �أي وقف – حتى
موظفيه – تتم العتبارات متعلقة بالوالء ح�صر ًا
 ،وال ميت ��د �أثره ��ا العتب ��ارات تتعل ��ق باخل�ب�رة
والكف ��اءة  .وه ��ذا م ��ا يف�ص ��ح عنه واق ��ع احلال
يف الدواوي ��ن كاف ��ة  .وذل ��ك لك ��ون الدواوي ��ن
تل ��ك ت ��رزح حتت وط� ��أة الأح ��زاب ذات اخلطاب
ال�سيا�س ��ي الديني و�س ��عيها املتوا�ص ��ل لرت�سيخ
الواقع الطائفي  .وال ميكن �أن نخرج مر�ش ��حيهم
– خرباء الفقه اال�سالمي  -عن ذلك الوالء � .إذ
من امل�ستحيل �أن ترت�شح عنهم �شخ�صية م�ستقلة
مهما حازت من العلم واال�س ��تقامة والف�ضل  ،وملا
كان املر�شح عن جهة الوقف وجد �أ�ص ًال مت�سرب ًال
بال ��والء ومعب�أ بالرجحان للجهة التي ر�ش ��حته ،
فيك ��ون ابت ��داء فاقد ًا للحي ��دة ومنح ��از  .وبذلك
يفقد اال�س ��تقالل الذي تتطلبه املحكمة االحتادية
العليا ب�أعتبارها هيئة ق�ض ��ائية م�س ��تقلة  .وعدم
حتق ��ق اال�س ��تقالل يف �ش ��خ�ص املر�ش ��ح يفق ��ده
ال�صالحية املطلوبة لالنت�ساب للعمل الق�ضائي .
عليه ف�أن �آلية االختيار املتبناة من قبل امل�ش ��روع
تعد �آلية معطوبة ال ت�صلح لعمل من هذا النوع .

ان������ت������ح������ار ال���������ش����ب����اب
م�����ه�����داة ل���م���ن ي���ف���ك���ر ب���ب���ن���اء �أ����س���ي���ج���ة ع���ل���ى ج�������س���ور ب���غ���داد

د.قا�سم ح�سني �صالح

من بني �أكرث املو�ض ��وعات �إثارة للده�ش ��ة،
�أن يقدم الإن�س ��ان على " نحر" نف�س ��ه! فنحن
ننده�ش من تلك الق ��درة الغريبة التي متتلك
الإن�س ��ان  ،فتول ��د لدي ��ه الإ�ص ��رار عل ��ى �أن
ينه ��ي حيات ��ه بقتلها ! .والأغ ��رب ما يف هذه
القدرة حلظة تنفيذ هذا الإ�صرار � .إنها  -يف
اجتهادي � -أفظع م�أ�ساة تراجيدية مت ّثل فع ًال
على م�س ��رح احلياة الب�ش ��رية  ،يكون فيها "
البطل " هو القاتل والقتيل مع ًا! .ونت�ساءل:
ملاذا يقتل الإن�س ��ان نف�سه ؟ هل يكفي �أن يفقد
الإن�سان الأمل يف احلياة ليغادر هذه احلياة
؟ وهل �إذا ح ّلت به �آالم " فرتر" �أو " �سيزيف
" �أو " روميو " �أو " جوليت " ف�أنه ال خال�ص
له منها �إال بقتل النف�س ؟! .
وحت ��ى لو ح�س ��بنا احلياة على م ��ا يرى ابن
الرومي حني قال :
(فال حت�سب الدنيا �إذا ما �سكنتها
قرار ًا فما دنياك غري طريق)
�أو لي� ��س م ��ن الأج ��دى �أن ن�س�ي�ر يف ه ��ذا
الطري ��ق على مهل  ،ال �أن ننطل ��ق �إىل نهايته
مثل ر�صا�صة؟!

مواده ��ا � " :إن االنتحار جرمي ��ة وخطيئة "
،فيما يع� � ّد الدين الإ�س�ل�امي �أ�ش� �دّها توكيد ًا
بتح ��رمي قتل النف�س،ب�آيات قر�آنية �ص ��ريحة
بذل ��ك  " :وال تقتل ��وا �أنف�س ��كم �إن الل ��ه كان
بكم رحيم ًا " �سورة الن�ساء (.)86وعن جابر
بن �س ��مرة قال� :أخربين النب ��ي (�ص) برجل
قتل نف�س ��ه فقال " :ال ا�ص� � ّلي عليه " (�أخرجه
�أبو داود ،)81ما يعني �أن املنتحر،من وجهة
نظر الإ�س�ل�ام،جزا�ؤه الن ��ار وال عذر له مهما
كانت مربراته .واملفارقة العراقية �أن حاالت
االنتح ��ار ت�ض ��اعفت يف زم ��ن حك ��م �أحزاب
الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي فيم ��ا يفرت�ض ح�ص ��ول
العك�س!
و�سيكولوجي ًا،هنالك�أربعةمنظوراتتختلف
يف ت�شخي�ص �أ�س ��باب االنتحارهي:التحليل
ا لنف�سي  ،ا ل�س ��لو كي  ،ا لأ جتما عي
احل�ضاري،والوجودي،وفل�س ��فات حديث ��ة
(الوجودية ب�ش ��كل خا�ص) ناق�ش ��ت م�س ��ائل
�أ�سا�س ��ية يف معن ��ى الوج ��ود واحلري ��ة
وااللت ��زام واحلي ��اة وامل ��وت يف الوق ��ت
املنا�سب!..ال جمال لذكرها.

االنتحار  ..قديم ًا وحديث ًا :

االنتحار..عالمي ًا و..عراقي ًا:
• هناك ما بني � 800ألف �إىل مليون �شخ�ص
ينتحرون كل عام�،أي مبعدل �ش ��خ�ص كل 40

يرتب ��ط االنتح ��ار باملوت،وللمجتمع ��ات
واملدني ��ات القدمي ��ة فل�س ��فاتها يف امل ��وت.
فالفيثاغور�س ��ية ت�ؤمن بالتنا�س ��خ واخللود،
حت ��ى �أن فيثاغور�س نف�س ��ه �إدع ��ى يف زمانه
ب�أن ��ه متج�س ��د حين ��ذاك للم ��رة اخلام�س ��ة !
والبوذي ��ة تعتق ��د ب ��ان املث ��ل الأ�س ��مى الذي
ميكن �أن ي�ص ��بو �أليه الفرد هو الو�صول �إىل
حال ��ة " الرنفانا " �أو " العدم العام " �أي فناء
الذات وات�ص ��الها بعامل احلقيق ��ة  .فالوجود
�ش ��ر عل ��ى الإن�س ��ان .فيم ��ا ينظ ��ر البابليون
�إىل امل ��وت على �أن ��ه خمي ��ف .ومل يبدو على
ال�س ��ومريني والأكدي�ي�ن �إنه ��م فك ��روا ب� ��أن
املوت ��ى يحيون،بل يبقون موت ��ى �إال احل ّكام
فه ��م الذي ��ن يعي�ش ��ون حي ��اة �أخرى،ولذل ��ك
يدفن معهم مرافقوهم وزوجاتهم وحا�شيتهم
وحر�سهم وعدتهم.
وق ��د ح ّرم ��ت الأدي ��ان قت ��ل النف� ��س،و�إن
تباين ��ت يف توكي ��د التح ��رمي .فامل�س ��يحية
�أ�ص ��درت ق ��رارات بتح ��رمي االنتح ��ار ع ��ام
(639م)،وقبله ��ا وبعده ��ا ج ��اء يف بع� ��ض

ثانية،وفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية.
• يع ّد الإنتحار ثاين �أهم �س ��بب للوفاة بني
م ��ن ت�ت�راوح �أعماره ��م ب�ي�ن  15و  29عام� � ًا
على ال�صعيد العاملي يف عام .2015
• ت�س ��ت�أثر البلدان املنخف�ض ��ة واملتو�س ��طة
الدخ ��ل بنح ��و  78%م ��ن ح ��االت الإنتحار
يف العامل.
• مع ��دالت الإنتحار �أعل ��ى يف الرجال عنه
يف الن�ساء ،مبقدار ثالث اىل �أربع م ّرات.
• وفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية لقائمة الدول
ح�سب ن�سب االنتحار،احتلت اليابان الرتتيب
التا�س ��ع (36%ذك ��ور �13%،إن ��اث لع ��ام
.)2004و�سوي�س ��را� -أف�ضل دول العامل لعام
،2018الرتتيب 24%(22ذكور�11%،إناث
لع ��ام .)2004وج ��اءت الكوي ��ت بالرتتي ��ب
(�،)89سوريا(،)98م�ص ��ر ( )100ومل ي ��رد
ا�سم العراق(ويكيبديا).
الأنتحار ..عراقيا�..شواهد:

• �ش ��هد املجتمع العراقي ارتفاع ًا يف ن�سب
االنتحار،خ�صو�ص ًا بني ال�شباب واملراهقني(
احلياة ،كانون الثاين )2016
• ح�ص ��لت وزارة حق ��وق الإن�س ��ان عل ��ى
معلوم ��ات م�ؤك ��دة بزي ��ادة ح ��االت االنتحار
مبحافظ ��ة كرب�ل�اء غالبيته ��ا م ��ن ال�ش ��باب
والفتيات،و�س ��جّ ل �أحد الباحثني يف درا�س ��ة
ملدة � 11ش ��هر ًا �أكرث من  120حالة انتحار �أو
حماولة انتحار(،الناطق با�سم وزارة حقوق
االن�سان ).
• ك�ش ��فت قي ��ادة �ش ��رطة حمافظ ��ة ذي ق ��ار
�أن ح�ص ��يلة ح ��االت االنتحار امل�س ��جلة لدى
ال�شرطة منذ مطلع العام  2013ولنهاية �آيار
بلغت  17حالة لأ�ش ��خا�ص ال تزي ��د �أعمارهم
عن � 25سنة (ال�سومرية نيوز ،ايار )2013
• ن�شرت مفو�ضية حقوق الإن�سان العراقية
يف مار�س�/آذار � ،2014إح�صائية ،ك�شفت عن
ت�ص ��در املحافظات اجلنوبية الن�سب الأعلى
يف االنتح ��ار،يف مقدمته ��ا ذي ق ��ار بـ()199
حال ��ة يف(2013القد� ��س العرب ��ي).ويف
ت�ص ��ريح �أحدث للق�ض ��اء العراقي:ت�صدرت
بغ ��داد وكرب�ل�اء وذي ق ��ار ح ��االت االنتحار
للع ��ام( )2016بواق ��ع  22،23،38حالة على
التوايل(احلرة عراق.)2017/7/5،
• �أث ��ار تزايد حاالت االنتحار بني ال�ش ��باب
والفتي ��ات يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار املزي ��د م ��ن
القلق بني الأو�س ��اط ال�شعبية،داعني اجلهات
املعني ��ة �إىل التدخل ملعاجلة �أ�س ��باب ودوافع
االنتح ��ار واحلد من ه ��ذه الظاه ��رة الآخذة
بالتزايد) املدى ).
• حالة من القلق واخلوف ت�ش ��وب ال�شارع
ال�ش ��عبي الب�ص ��ري بع ��د تزاي ��د ح ��االت
الإنتح ��ار يف املحافظ ��ة وو�ص ��ولها درجات
مقلقة تقرتب من الظاهرة(غوغل).
• انتح ��ر �ش ��ابان يف مدين ��ة احللة يف يوم
واحد (ال�شرقية  21ني�سان .)2019
دوافع الأنتحار

• عادات وتقاليد اجتماعية متخلفة.
تلك هي الأ�سباب التقليدية لالنتحار،والذي
ح�ص ��ل بع ��د التغيري،تزاي ��د �ش ��دة وح ��دة
الأ�س ��باب التقليدية هذه�،إذ �أ�ش ��ارت التقارير
اىل �أن ن�س ��بة البطال ��ة مبحافظ ��ة ذي ق ��ار
بلغ ��ت (،)34%فيم ��ا تع ��دى ع ��دد م ��ن ه ��م
دون م�س ��توى خ ��ط الفق ��ر �س ��بعة مالي�ي�ن
عراق ��ي،وزاد عليه ��ا ظه ��ور �أ�س ��باب عراقية
جديد ّة! للأنتحار نوجزها بالآتي:
• ت ��وايل اخليب ��ات� .ص�ب�ر العراقي خم�س
�س ��نوات بعد ( )2003ثم خم�س ًا،ثم خم�سا..
ولأن لل�ص�ب�ر حدود،وقدرة على التحمل،فان
البع� ��ض م ��ن الذي ��ن نفد �ص�ب�رهم عم ��د اىل
االنتحار بو�صفه احلل الأخري مل�شكلته.
• ال�ش ��عور باحلي ��ف والندم.جت ��ري ل ��دى
بع�ض ال�ش ��باب مقارنة بني �شخ�صه وقدراته
وقيم ��ه وب�ي�ن �آخري ��ن يحتل ��ون منا�ص ��ب
مب�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة يق ّل ��ون عن ��ه خ�ب�رة
وكفاءة وقيم ًا،م�ص ��حوب ًا ب�شعور الندم على
�إ�ضاعة الفر�صة..فيعاقب نف�سه بقتلها.
• االكتئ ��اب والي�أ� ��س والو�ص ��ول اىل حالة
العج ��ز .حني يجد الف ��رد �أن الواق ��ع ال يقدم
ل ��ه ح�ّل�اّ مل�شكلته،وي�ص ��ل مرحل ��ة الي�أ� ��س
والعجز،فان ��ه يلج� ��أ لإنه ��اء حياته.وهنال ��ك
�أكرث من حادثة بينها انتحار �س ��ت ن�س ��اء يف
النجف قبل �سبعة �أعوام جاءت ب�سبب و�ضع
�أطفالهن ال�صعب،ولأنهن مل ي�ستطعن �إعالتهم
ف�إنهن اخرتن االنتحار ب�شكل جماعي.
• ف�ش ��ل ال�س ��لطة وا�س ��تفرادها بال�ث�روة.
تع� � ّرف ال�سيا�س ��ة ب�أنه ��ا ف ��ن �إدارة �ش� ��ؤون
النا�س،وم ��ا ح�ص ��ل يف الع ��راق �إن الطبق ��ة
ال�سيا�س ��ية عزلت نف�س ��ها مكاني ًا ونف�سي ًا يف
ع�ش ��رة كيلوم�ت�ر مربع لتعي�ش حي ��اة مرفهة
وتركت النا�س يعي�ش ��ون حياة اجلحيم،ومل
ت�س ��تجب ملطالبه ��م وتظاهراتهم من �ش ��باط
( )2011واىل الآن.
• �إ�ش ��اعة الأحباط.يعمد الأعالم وو�س ��ائل
االت�ص ��ال االجتماع ��ي اىل �إ�ش ��اعةالإحباط
،مبوا�ص ��لة الع ّد التنازيل للأمل،ال�س ��يما يف
تغريدات عرب الفي�سبوك من قبيل:
 �ش ��عب �س ��لبي راف� ��ض ل ��كل فع ��ل باجت ��اهخال�صه.
 تغي�ي�ر احل ��ال بالعراق..حل ��م �إبلي� ��سباجلنة.
 م ��ع �أن �أغل ��ب الفا�س ��دين يعرتف ��ون ب�أنهم�سرقوا ال�شعب..ف�إنه �سيعيد انتخابهم.
وبتزامن ه ��ذه الأفكار (القاتلة) مع م�ش ��اهد
القتل اليومي والفواجع،فان االنتحار يكون
نهاية حم�س ��ومة لدى من ت�صل لديه احلال..
درجة ال�صفر.
وهنالك �أ�س ��باب �أخ ��رى ال نريد الأ�س ��تطراد
بها.

يف قراءتن ��ا للأدبي ��ات والتحقيق ��ات
ال�صحفية،تتلخ�ص �أ�سبابه بثالثة:
كنت ا�ستطلعت ر�أيهم عرب هذه الأ�صبوحة:
• البطالة يف قطاع ال�شباب،
• ت ��ردي الأو�ض ��اع االجتماعي ��ة ( جمل�س حمافظة بغداد ي�أمر ببناء �أ�س ��يجة
للج�س ��ور ملن ��ع ال�ش ��باب م ��ن االنتح ��ار.مب
واالقت�صادية،
جمهور الفي�سبوك

ت�صف من "�أبدع هذا الأبتكار"،ومن �أو�صل
ال�شباب لهذا القرار 22 -ني�سان .)2019
بلغ عدد من اطلع على هذا املن�شور ()3765
وع ��دد التعليقات( )102معظمها ت�س ��خر من
هذا الأج ��راء بالطريقة العراقية!،اخرتنا ما
ميثل ر�أي �أكادمييني ومثقفني:
• عندما ي ��وكل الأمر لغري �أهله فال تعجب
م ��ن القرارات.وم ��ع �أن ه ��ذا الق ��رار يف
العا�ص ��مة وه ��ي ت�ض ��م �آالف م ��ن �أ�ص ��حاب
الأخت�ص ��ا�ص،فكان يفرت� ��ض مبجل� ��س
املحافظ ��ة الت�ش ��اور معه ��م لإيج ��اد حل ��ول
جذرية ولي�ست ترقيعية(د�.آ�سو)
• ال حتول ��وا ج�س ��ورنا اىل �أقفا� ��ص.
�إجرا�ؤك ��م ه ��ذا ل ��ن يقل ��ل م ��ن ح ��االت
الأنتحار(نا�شطون)
• كل منتحر يقفز من اجل�سر يريد اي�صال
ر�سالة احتجاج ل�سلطة الف�ساد احلاكمة على
ظلمه ��ا وحتطيم م�س ��تقبل �ش ��بابنا وانهيار
معظ ��م املعاي�ي�ر الأخالقية الت ��ي يقوم عليها
املجتمع ال�سليم(عالء اخلزرجي)
• طبع ��ا ابت ��كار جدي ��د وي�س ��تحقون عليه
ب ��راءة اخ�ت�راع لأن ��ه تف�ن�ن جدي ��د بعق ��ود
�سرت�سي على املتعهدين واملقاولني التابعني
لأحزابهم(طاهر البطوطي).
• لق ��د اكت�ش ��ف رئي� ��س جمل� ��س حمافظ ��ة
بغداد �س� � ّر ًا خطري ًا مل تعرفه االن�سانية على
م ��ر الع�ص ��ور ح�ي�ن تو�ص ��ل اىل �أن طريق ��ة
االنتح ��ار تت ��م بوا�س ��طة اجل�س ��ور ووج ��د
الع�ل�اج املنا�سب�.ش ��كر ًا جمل� ��س حمافظ ��ة
بغداد على هذا االجناز العظيم(ف�ؤاد بندر).
• �ش ّر البلية ما ي�ضحك!(غ�سان الر�شيد)
نكتف ��ي بذل ��ك ..ونختت ��م بتوجي ��ه اق�ت�راح
اىل احلكوم ��ة العراقي ��ة والربملان وجمل�س
حمافظة بغداد نلخ�صه بالآتي:
توحيد جهود امل�ؤ�س�س ��ات املعنية بال�ص ��حة
النف�س ��ية،واجلمعية العراقي ��ة للبح ��وث
والدرا�س ��ات الطبية يف الب�ص ��رة،وجمعية
الأطب ��اء النف�س ��يني العراقيني،واجلمعي ��ة
النف�س ��ية العراقية،بو�ض ��ع خط ��ة علمي ��ة
ت�س ��تهدف احل ��د م ��ن ظاه ��رة االنتح ��ار يف
العراق.ودعوة �أق�سام علم النف�س واالر�شاد
الرتب ��وي والنف�س ��ي وعل ��م االجتم ��اع يف
اجلامع ��ات العراقي ��ة اىل التن�س ��يق فيم ��ا
بينه ��ا للتعام ��ل م ��ع ظاه ��رة االنتح ��ار يف
الأو�س ��اط اجلامعي ��ة ب�ش ��كل خا�ص.وعق ��د
ن ��دوة تدع ��و الك ّت ��اب واملثقف�ي�ن وو�س ��ائل
الأع�ل�ام اىل التوق ��ف ع ��ن �إ�ش ��اعة ثقاف ��ة
التيئي�س،ون�شر الثقافة التي ت�شيع التفا�ؤل
والتع ّلق باحلياة،وتقدمي برامج تخ�ص�صية
ت�ستهدف حل امل�شكالت بر�ؤية �سيكولوجية
وكيفية التعامل مع ال�ض ��غوط النف�سية على
غرار الربنامج الدرام ��ي (حذار من الي�أ�س)
الذي ك ّن ��ا نقدمه من �إذاعة بغ ��داد على مدى
�س ��بع ع�ش ��رة �س ��نة وم ��ا ي ��زال العراقي ��ون
يتذكرونه.
م ��ع واف ��ر التقدي ��ر والأحرتام ملن ي�س ��تمع
الن�صيحة وي�أخذ بها.
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العودة �إلى بريطانيا
ع ��اد �آالن يف مار� ��س ( �آذار )  1943عل ��ى
ظه ��ر �س ��فينة ع�س ��كرية خم�ص�ص ��ة لنق ��ل
القوات الربيطانية  ،وكان حمظوظ ًا للمرة
الثانية �إذ مل تكن تلك ال�سفينة �صيد ًا �سائغ ًا
ت�س ��تهدفه الغوا�ص ��ات الأملاني ��ة بهجماتها
الفتاك ��ة  .رمب ��ا كان �آالن �آن ��ذاك واثق� � ًا من
حقيقة م�س ��اهمة عمله ( هو وفريقه العامل
يف الك ��وخ  8م ��ن مرك ��ز بليت�ش ��لي بارك )
اخلا�ص بفتح �ش ��فرة �إينيغم ��ا الأملانية يف
جعل حت ّركات �أ�سطول الغوا�صات الأملانية
�وع من
يف املحي ��ط الأطل�س ��ي خا�ض ��ع ًا لن � ٍ
الرقابة املُ ْحكمة للحلفاء .
يف غي ��اب �آالن ع ��ن مركز بليت�ش ��لي بارك
ت� �ولىّ الك�س ��اندر هي ��و Alexander
 ( Hughوه ��و �أح ��د زم�ل�اء �آالن العاملني
معه يف فريق فتح �ش ��فرة �إينيغما الأملانية
ف�ض ًال عن كونه �أحد املو ّقعني على الر�سالة
الت ��ي �أر�س ��لها فري ��ق �آالن �إىل ت�شرت�ش ��ل )
م�س� ��ؤولية قيادة العم ��ل يف الكوخ  8الذي
�أت ��اح �إ�س ��تمرارية العمل يف فتح ال�ش ��فرة
الأملاني ��ة  .ادرك �آالن عقب عودته بقليل � ّأن
العم ��ل على فتح ال�ش ��فرة الأملانية مي�ض ��ي
بوت�ي�رة ممت ��ازة يف الك ��وخ  8و� ّأن العمل
على �إ�س�ت�راق الر�س ��ائل الأملانية امل�ش ��فرة
وفتحها وقراءتها مي�ضي هو الآخر بنجاح
وانتظ ��ام  ،وهك ��ذا مل ي ُع� � ْد �آالن  ،و�إىل ح ّد
بعيد  ،مي ّثل عن�ص ��ر ًا حيوي ًا يف �إدامة زخم
العمل يف الكوخ . 8
من ��ح القيادي ��ون الربيطاني ��ون ملرك ��ز
بليت�ش ��لي ب ��ارك �آالن حتدي� � ًا جدي ��د ًا يف
العمل على فتح �شفرة �أملانية �أخرى عو�ض ًا
عن �ش ��فرة �إينيغم ��ا ال�س ��ابقة  .كان الأملان
ي�س ��تخدمون خالل احلرب �ش ��فرة ثانية -
بالإ�ض ��افة �إىل �ش ��فرة �إينيغم ��ا  -تنتج عن
�إ�س ��تخدام �آلة لورن ��ز الأملاني ��ة التي اطلق
عليه ��ا الربيطانيون مف ��ردة ( ال�س ��مكة ) ،
وه ��ي الآلية الت�ش ��فريية ذاته ��ا التي كانت
ت�س� � َتخ َد ُم للح�ص ��ول عل ��ى �ش ��فرة ت ��اين ،

ولأجل فتح هذه ال�شفرة �صمّم وبنى فريق
يف مركز بليت�ش ��لي بارك جهاز ًا �ألكرتوني ًا
يُدع ��ى ( هيث روبن�س ��ون ) كان ي�س ��تخد ُم
�ش ��ريطينْ ورقيينْ  :ال�شريط الورقي الأول
يحت ��وي على احل ��روف امل�ش ��فرة الناجتة
عن الر�س ��الة امل�س�ت�رقة ؛ يف حني يحتوي
ال�ش ��ريط الثاين على الإمكانيات املحتملة
لرتتي ��ب العجالت الدوارة والتي تقرتحها
�آل لورن ��ز اخلا�ص ��ة بفتح ال�ش ��فرات  .كان
ال�ش ��ريط الورقي يمُ � � ّرر يف اجلهاز مبعدّل
�ألف حرف يف الثانية الواحدة  ،واملع�ضلة
الرئي�س ��ة التي واجهها العاملون على هذه
الآلية مت ّثلت يف خروج ال�ش ��رائط الورقية
ع ��ن العمل املتزامن فيما بينها  ،ف�ض�ل ً�ا عن
�إنح�شار الورق يف اجلهاز �أغلب الأحيان .
نظ ��ر ماك�س نيوم ��ان Max Newman
( وه ��و �أح ��د مد ّر�س ��ي �آالن ال�س ��ابقني يف
كام�ب�ردج ) يف �أم ��ر تل ��ك املع�ض�ل�ات التي
جابه ��ت عمل �آلة هيث روبن�س ��ون  ،وجنح
مبعية مهند� ��س �ألكرتوني ��ات يدعى تومي
فل ��ورز  Tommy Flowersيف ت�ص ��ميم
وبن ��اء ن�س ��خته املط ��وّ رة اجلدي ��دة م ��ن
تل ��ك الآل ��ة الت ��ي �ص ��ارت ت�س ��تخدم مناذج
يت� � ّم توليده ��ا �ألكرتوني ًا ب ��دل اللجوء �إىل
ال�ش ��رائط الورقية  ،وب�سبب هذا التطوير

ان����ط����ب����اع ي��ت��ح��ج��ر

ال تني يف باحة جرياين

انا مثلك يف هيام الذكورة
ابلل قلبي
وان�شره على حـبال الغ�سيل
منتظرا فار�س ال�صيف

وانا مثلك
اعزل من ف�صول الغرام
وخارج �سرب احلاملني

ونحل احلديقة

اعد دالية تت�سلق جدران روحي
وا�شد على انك�ساري
وموطئ غيابك الباذخ

انا مرار يتكوم كل م�ساء
وركام حرب
جترفه الع�ساكر
اناجي �سراب �أيامي
وهي مت�ضي
كور�شة م�سن ي�ؤ�آن�سه التذمر
ال قلب يف جممرتي

انا مثلك متاما يا �سيدي
كل حرويف ثكلى
وقلبي بال نا�صر
او
حبيب
——-
�إنهاء الدرد�شة
اكتب ر�سالة...

يف �أكرث بلدان العامل �ص ��ار الفن امل�س ��رحي �ض ��رورة حياتية يعي�شها
النا�س كحاجتهم للخبز  ،و�صار احلال كذلك يف بلدنا العراق .
�صار امل�سرح �ضرورة دينية مقد�سة لكونه ن�ش�أ يف الأ�صل من الطق�س
الديني �أيام الإغريق القدماء ويف الع�ص ��ور الو�سطى تبنته الكن�سية
وا�س ��تخدمته و�س ��يلة للتب�ش�ي�ر  .وبقي امل�س ��رح يف بع� ��ض احلاالت
مرتبط ًا بالطق�س الديني  ،وما ت�ش ��ابيه عا�شوراء �إال نوع ًا من م�سرح
ال�شارع  .ويف العراق ن�ش�أ امل�سرح على �أيادي رجال الدين امل�سيحيني
ومن مدينة املو�ص ��ل  .ويف �ش ��عائر الت�ش ��ابيه تتوفر جميع عنا�ص ��ر
العر�ض امل�س ��رحي ( الن�ص واملمثلون والأزي ��اء وامللحقات) وتتوفر
كذلك عنا�صر الدراما و�أهمها ال�صراع بني فئتني من ال�شخ�صيات .
�ص ��ار امل�س ��رح �ض ��رورة مدنية اجتماعية �سيا�س ��ية يهدف �إ�صالح ما
هو �س ��يئ من املجتم ��ع ويدعو �إىل ما هو خري وكذلك �إ�ص�ل�اح ما هو
�س ��يئ من �س ��لوك ل ��دى الف ��رد �إىل ما هو ح�س ��ن وامل�س ��رح يقف على
الدوام موقف الناقد للن�س ��اء واالنحراف وبال�ض ��د من القبح وال�ش ��ر
والقهر والعنف وما م�س ��رحيات مثل (رومي ��و وجوليت) و(ماكبث)
و(هاملت) و(لري) ل�شك�سبري �إال مناذج.
�ص ��ار امل�س ��رح �ض ��رورة تربوية تعليمية فه ��و ُيعَل ْم خمتل ��ف العلوم
والأداب والفنون حيث يتعر�ض حل�ضارات الأمم وجغرافيات البالء
وت�ش ��تغل فيه قواعد الفيزياء والكيمياء وعلم االجتماع وعلم النف�س
 .وفيه فنون ال�ش ��عر واملو�س ��يقى والرق�ص والر�س ��م والنحت  .وهو
يف بلدن ��ا العزيز مت ت�أ�س ��ي�س معاهد وكليات عدي ��دة للفنون اجلميلة
ت�ضم �أق�سام ًا للفن امل�سرحي حيث تدر�س فيها املناهج املخت�صة بالفن
امل�س ��رحي نظري ًا وتطبيقي� � ًا وهذا دليل على اهتمام الدولة بامل�س ��رح
و�ضرورته التعليمية .
�ص ��ار امل�س ��رح �ض ��رورة توعوية توجيهية تدع ��و �إىل رف�ض التخلف
والظلم واال�س ��تغالل والقهر واىل جمتمع �أف�ضل وما م�سرح (برتولد
بريخت) امللحمي وم�س ��رح بيرت فاي� ��س الوثائقي �إال مناذج للوقوف
�ض ��د ما هو �س ��لبي يف الواقع االجتماعي لأية �أمة والواقع ال�سيا�سي
لأية دولة.
�ص ��ار امل�س ��رح �ض ��رورة ترفيهية للمواطن وذلك عن طريق الت�س ��لية
واملتع ��ة الربيئ ��ة والت ��ذوق اجلمايل  .و�أ�ص ��بحت الت�س ��لية و�س ��يلة
للو�صول �إىل هدف نبيل هو التنوير  .ومل تعد الت�سلية و�سيلة وهدف ًا
يف �آن واحد كما يفعل البع�ض ممن يعملون على تدني�س امل�سرح كفن
رفيع .
�صار امل�سرح �ضرورة �سياحية يف عدد من البلدان فكم من �سائح يزور
انكلرتا ومدينة �سرتاتفورد بلد �شك�سبري لي�شاهدوا م�سرح �شك�سبري
وك ��م من �س ��ائح يزور باري�س لي�ش ��اهد عر�ض� � ًا م�س ��رحي ًا ملوليري يف
م�س ��رح (الكوميدي فران�س ��يز) وكم من �سائح يق�ص ��د مو�سكو لريتاد
م�س ��رح مو�سكو الفني الذي �أ�س�س ��ه (�ستان�سالف�سكي) وكم من �سائح
يق�صد طوكيو لي�شاهد عر�ض� � ًا للم�سرح الياباين التقليدي ( كابويل)
 .ونح ��ن هنا يف العراق اال ميكن �أن ن�س ��تغل الفن امل�س ��رحي كمرفق
لل�س ��ياحة �إ�ض ��افة �إىل املراق ��د الديني ��ة املقد�س ��ة واىل �آث ��ار الأكديني
وال�س ��ومريني والآ�شوريني والعبا�سيني  .و�أن ن�ؤ�س�س تقليد ًا �سنوي ًا
بتق ��دمي ملحمة كلكام�ش �س ��واء يف �أحد امل�س ��ارح �أم يف �أحد املواقع
الأثرية و�أن نقدّم م�س ��رحيات معدّة عن حكايات �ألف ليلة وليلة تقدّم
يف قاعات الق�شلة مث ًال .
�صار الم�سرح �ضرورة تربوية تعليمية
لم مختلف العلوم والأداب
فهو ُي َع ْ
والفنون حيث يتعر�ض لح�ضارات
الأمم وجغرافيات البالء وت�شتغل
فيه قواعد الفيزياء والكيمياء وعلم
االجتماع وعلم النف�س

وجهة نظر

ر�سالة لأمانة بغداد ووزارة الثقافة  ..متى يُنقل متثال املتنبي
نوزاد ح�سن

عبا�س احل�سيني
وانا مثلك يا �سيدي
قلب يتحجر  ،وتويجة تكتم حزنها
انا مثلك متاما
بال قو�س قزح ي�ؤطر كحلي
او ...
راية بي�ضاء
لنكو�ص قبيلتي

الإجرائ ��ي امله� � ّم �ص ��ارت الآلة ق ��ادرة على
معاجل ��ة خم�س ��ة �آالف ح ��رف يف الثاني ��ة
( باملقارن ��ة مع �أل ��ف ح ��رف يف الثانية مع
الن�سخة ال�سابقة ) � .أطلق نيومان وفلورز
�إ�س ��م  ( Colossusال ��ذي يعني التمثال
ال�ض ��خم  ،املرتجم ��ة ) على �آلته ��م املطوّ رة
اجلدي ��دة الت ��ي �ص ��ارت مبثاب ��ة واح ��دة

م ��ن بواك�ي�ر الن�س ��خ العاملة للحوا�س ��يب
الألكرتوني ��ة الرقمي ��ة  ،وقد طل ��ب نيومان
�إىل �آالن �أن ي�ش ��اركه ( ه ��و وفل ��ورز ) يف
كولو�س ��و�س
اجلهود الرامية لتطوير �آلة (
ّ
) وجعلها متتلك ق ��درات �أعظم من قدراتها
احلالية .
رف�ض �آالن هذا العر�ض ؛ فقد �ألهمه اجلهد

البحث ��ي ال ��ذي عمل عليه وه ��و مل يزل يف
�أمريكا ( وبخا�ص ��ة العمل اخلا�ص بت�شفري
ال�ص ��وت الب�ش ��ري يف خمتربات بل ) على
الرغبة يف تطوي ��ر �آلة المتتلك القدرة على
التفكري امل�ستقل واتخاذ القرارات املنا�سبة
( وه ��ي املعروف ��ة ب�آل ��ة تورن ��غ املف ّك ��رة )
فح�س ��ب ب ��ل تطوي ��ر �آل ��ة متتل ��ك الق ��درة
التوا�ص ��لية املبا�ش ��رة با�س ��تخدام ال ��كالم
املنط ��وق  ،ول ��و �أمكن بناء �آل ��ة متتلك هذه
الق ��درة على التوا�ص ��ل اللفظ ��ي من خالل
الر�س ��ائل امل�شفرة ال�ش ��فاهية ك�أي توا�صل
كالم ��ي ب�ش ��ري حقيق ��ي فعندئذ ل ��ن يكون
مهم� � ًا ّ
كل ذل ��ك العم ��ل املجهد وال�ش ��اق يف
ترجمة الر�س ��ائل امل�ش ��فرة حرف ًا �إثر حرف
عل ��ى النح ��و ال ��ذي كان يح�ص ��ل حتى ذلك
احلني يف فتح الر�سائل امل�ش ّفرة .
***
لك ��ن م ��اذا ب�ش� ��أن ج ��وان كالرك يف تل ��ك
الأوق ��ات ؟ كان ثمة تفاهم بني �آالن وجوان
( عندم ��ا كان �آالن يف �أمري ��كا بع� � ُد ) عل ��ى
�أ ّنهم ��ا خمطوب ��ان لبع�ض ��هما وينتظ ��ران
الوقت املنا�س ��ب لل ��زواج ؛ لكن رمبا يكون
الوق ��ت ال ��ذي �إنق�ض ��ى وهما بعي ��دان عن
بع�ض ��هما فر�ص ��ة منا�س ��بة لكليهم ��ا للنظر
فيما ق ��د تعنيه تلك الزيجة لهما وبخا�ص ��ة
�إذا ماو�ض ��عنا يف احل�س ��بان �إعرتاف �آالن
ال�صريح مبيوله اجلن�س ��ية املثلية  .عندما
�إلتقى �آالن مع جوان مبنا�سبة قرب عودته
�إىل عمله ال�سابق يف بليت�شلي بارك �أعرب
�آالن ع ��ن �ش ��كوكه القوي ��ة ب�ش� ��أن جن ��اح
زواجهما بوجود نزعته اجلن�سية املثلية ؛
فما كان بو�سع جوان �سوى �أن تتفهّم الأمر
 ،وانته ��ت العالق ��ة احلميم ��ة بينهما بوعد
بني الإثنني ب�أن ّ
يظل �أحدهما �صديق ًا للآخر
رغم ّ
كل ماح�صل بينهما ؛ لكن حقيقة الأمر
�أن �صداقتهما منذ ذلك احلني مل تكن عميقة
وحميمة مبثل ماكانت يف �سابقات الأيام .
مل ت�ش� � ّكل نهاي ��ة العالق ��ة احلميم ��ة ب�ي�ن
�آالن وج ��وان  ،ومبوج ��ب ّ
كل املقايي� ��س
الإعتباري ��ة � ،س ��وى القلي ��ل م ��ن الت�أث�ي�ر
العاطف ��ي على �آالن  .رمب ��ا كانت عالقتهما
نوع ًا من " الرومان�س ��ية " التي  ،وب�صرف
النظ ��ر ع ��ن طبيعته ��ا الغام�ض ��ة � ،أجّ جتها
ظ ��روف احلرب القا�س ��ية ؛ لكن مع م�ض ��ي
الأيام ماعادت جوان مت ّثل بالن�س ��بة لآالن
�سوى �ص ��ديق �آخر من �أ�صدقائه العديدين
؛ �إذ منذ �أن مات �صديق �آالن املق ّرب لروحه
 ،كري�س ��توفر موركوم  ،مل ُيبْدِ �آالن حق ًا �أيّ
مي � ٍ�ل حقيقي للإنغما� ��س يف عالقة عاطفية
عميقة مع �أيّ �أحد ( رج ًال كان �أم �إمر�أة ) .
ه ��ل كان �آالن م�س ��توحد ًا معزو ًال يف هذا
الوق ��ت ( عق ��ب عودته من �أمري ��كا ) ؟ رمبا
يف�ص ْح �أبد ًا
كان على هذه ال�شاكلة ؛ لكنه مل ِ
عن م�ش ��اعره احلقيقية ب�ش�أن حقيقة عزلته
�س ��واء يف كتاباته �أو يف حديثه مع زمالئه
العامل�ي�ن مبعيته � .ص � ّ�ب �آالن ّ
كل مبتغياته
وغاياته ال�شخ�ص ��ية يف عمله  ،وبدا الأمر
حينذاك وك�أنه لي�س يف حاجة ل�س ��واه من
الب�شر .

و�صار الم�سرح �ضرورة
حياتية

لتمث ��ال املتنبي حكاية رمبا �أكون تطرقت
اليها يف منا�س ��بة �س ��ابقة,حتدثت فيها عن
الرحاب ��ة الب�س ��يطة الت ��ي ال ب ��د ان حتيط
بتمث ��ال ميث ��ل رمز ًا م ��ن رم ��وز الثقافة�.إذ
ال يج ��وز �أن نن�س ��ى اخلط ��وة الأخرية من
حي ��اة �أي عم ��ل فن ��ي ف�ل�ا نفك ��ر يف اجلهة
الت ��ي ن�س ��وق �إليه ��ا ه ��ذا العم ��ل ال ��ذي قد
يكون كتاب� � ًا �أو متثا ًال �أو حف ًال مو�س ��يقي ًا.
هل يعقل �أن نقيم حف ًال مو�س ��يقي ًا ملجموعة
من ال�ص ��م�,أو نوزع املئ ��ات من الكتب على
قرية ال يوجد بها متعلمون.القيا�س نف�س ��ه
ينطب ��ق عل ��ى متثال املتنبي املو�ض ��وع يف
نهاية �ش ��ارع املتنب ��ي.ويف كل مرة اقرتب
م ��ن املتنبي وهو يقف رافع� � ًا يده �أفكر يف
عن�ص ��ر الرحابة املفقود متام ًا يف و�ض ��عه
يف ه ��ذا امل ��كان بالذات.و�أعن ��ي بالرحابة
انفت ��اح املكان عل ��ى �أكرث م ��ن ر�ؤية واكرث
من زاوية.اذن كيف زحف التمثال اىل هذه
النقطة التي ت�شبه املنفى الق�سري.
مل �أفهم الر�س ��الة الفني ��ة لهذا العمل الفني
عل ��ى االطالق.وق ��د �أع ��ود ملناق�ش ��ة فك ��رة
الت�ص ��ميم الت ��ي اظه ��رت املتنب ��ي وافق� � ًا
وك�أنه ين�ش ��د ق�ص ��يدة رافع ًا يده بحما�س ��ة
وا�ض ��حة.لأترك هذه امل�س�ألة الآن  ،وانتقل
اىل احلديث عن �سبب و�ضع متثال املتنبي
عل ��ى كورني�ش نهر دجل ��ة.يف البداية رمبا
يق ��ال �إن بغ ��داد مل تع ��د م�ؤهلة ال�س ��تقبال

متثال واحد.هذا كالم قد يقال على �س ��بيل
النكت ��ة ومع ذلك يظل الت�س ��ا�ؤل املحري عن
�سبب القاء هذا العمل الفني يف مكان يطل
على نهر جميل كدجلة.لو �إننا �س�ألنا هرمان
ملف ��ل كاتب رواية موب ��ي ديك عن ر�أيه يف
م ��كان و�ض ��ع متث ��ال املتنب ��ي لأنده�ش من
هذه العالقة الغريبة بني متثال وكورني�ش
حم ��دود امل�س ��احة وق ��د ال يجوز ت�س ��ميتها
بالكورني�ش �إال جمازا�.سيقول هرمان ملفل
العا�شق للأنهر:الت�أمل امليتافيزيقي والنهر
�ش ��يئان مت�شابهان.و�س ��يقول ملف ��ل لأمانة
بغداد:ياامان ��ة بغ ��داد �أخط� ��أت فكورني�ش
�أي نه ��ر ه ��و م ��ن ح�ص ��ة النه ��ر والنا� ��س.
ومن اجلنون ت�ش ��ويه ح�ض ��ور النهر بهذه
ال�ص ��ورة�.إذن لنكم ��ل م�ش ��وار اخليال يف
تقلي ��ب ق�ض ��ية و�ض ��ع متثال �ش ��اعر عظيم
على كورني�ش نهر جميل.
ال �أ�شك يف �أن كورني�ش �أي نهر هو فر�صة
جمالية ال تعو�ض �أبد ًا لو خ�سرها الإن�سان.
�إن جل�س ��ة فردية هادئة نواج ��ه بها �أمواج
ترتاق�ص المع ��ة كالف�ض ��ة املذابة,ومراقبة
الغيوم,وج�س ��ر ال�ش ��هداء املقو�س �إ�ض ��افة
اىل �ش ��ريط البناي ��ات ال�ص ��امتة املغلف ��ة
ب�س ��كون عل ��ى ال�ض ��فة املقابل ��ة.كل ه ��ذه
التفا�ص ��يل تعطين ��ي �أنا بال ��ذات نوع ًا من
مترين روحي �أن�س ��ى فيه ب�ش ��كل كامل �أي
هواج� ��س عقلية داخلية�.إن هذا �أف�ض ��ل ما
ميك ��ن �أن يح�ص ��ل عليه �أي ب ��وذي يف هذا
الع ��امل�.إن مواجه ��ة دجل ��ة بقل ��ب مفت ��وح
يعني �أن العقل الذي ي�ش ��تعل يف ر�ؤو�س ��نا
قد توقف وانطف�أ.وهذا ما كان يفعله بوذا.
حالة ال�س ��كون التي ال يكون الإن�س ��ان فيها

خا�ض ��ع ًا لأف ��كاره وخماوف ��ه وهواج�س ��ه.
العقل ي�صم ��ت وي�ص ��اب بخر�س,وتتك�سر
اال�ستنتاج ��ات والتحلي�ل�ات البائ�س ��ة.
وتتوق ��ف كل �أح ��كام القيمة الت ��ي تتحول
اىل قوان�ي�ن �صارمة تتحك ��م وتتالعب بنا.
كل املنظوم ��ة العقلي ��ة تتوقف.تهد�أ الروح
حني ي�سقط �ش ��عاع ال�شم�س الف�ضي مانحا
امل ��اء املثقل بالطم ��ي لونه الف�ض ��ي.الله يا
له ��ذا امل�ش ��هد اجلمي ��ل الذي ي�س ��حبني من
عقل ��ي اليه,فيف ��ور تخيل ��ي كقدر�.أح� ��س
برحاب ��ة املكان,وب�أمل خف ��ي خالق ينقذين

من تفاه ��ة الروتني واملعلوم ��ات اجلاهزة
واليقني البارد البعيد عن دفء الإميان كما
ن�ش� ��أ يف حلظات ��ه االوىل القدمية.مواجهة
النه ��ر يف حلظ ��ة �ص ��فاء تدفعن ��ا للتمارين
الروحية حيث ي�س ��قط العق ��ل بكل غروره
فينا.وم ��ن هنا �أق ��ول �أن بغداد ت�ض ��م �أحد
�أحم ��ل طقو� ��س البوذية حي ��ث النهر الذي
يفت ��ح لنا ناف ��ذة التخيل الوا�س ��عة فنح�س
بانن ��ا تغرين ��ا قلي ًال.و�إنن ��ا انت�ص ��رنا على
قانون العقل العنيف يف داخلنا.
على �ض ��وء ما قلت �س ��نكون �أم ��ام نتيجة
خط�ي�رة وه ��ي �إن الرحابة مفق ��ودة متام ًا
ب�سبب و�ضع �أي متثال يف املكان اخلط�أ�.إن
م�شكلة و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان غري
املنا�س ��ب ت�شبه و�ض ��ع متثال مهم يف مكان
غري مالئم له�.صفقة معقدة للغاية.وال �أحد
�أ�ش ��ار لذلك الو�ض ��ع الغريب حيث التمثال
ي�س ��رق من ��ا حلظ ��ة ه ��دوء بوذية,وحي ��ث
النه ��ر يناف�س ح�ض ��ور التمثال�.شخ�ص ��ي ًا
�أق ��ف ثوان معدودة �أمام املتنبي,ثم �أجل�س
وحي ��دا يف مواجهة النه ��ر العظيم وك�أين
�س� ��أعود بعدها اىل زنزانة منفردة لن �أرى
فيها النور �أبد ًا.
الرحابة عن�ص ��ر الفن والروح بكل ت�أكيد.
واذا ما تعاملنا مع عنا�صر املكان بال مباالة
ف�س ��نقتل جمالية الفن ونزيد الفو�ضى من
حولنا.وعل ��ى ه ��ذا الأ�س ��ا�س �أوجه كالمي
لأم�ي�ن بغداد,او ل ��وزارة الثقاف ��ة �أن تقوم
بخط ��وة ج ��ادة وتب ��ادر اىل نق ��ل متث ��ال
املتنبي اىل مكان �أف�ضل.واقرب نقطة تليق
بهذا التمثال هي تقاطع مدينة الطب,وهو
قري ��ب ج ��د ًا م ��ن �ش ��ارع املتنبي.هناك يف

امل ��كان اجلدي ��د �سيح�ص ��ل املتنب ��ي عل ��ى
رحابة مليئة ب�ض ��وء غامر.و�سرتاه الأعني
م ��ن اجله ��ات الأرب ��ع.واذا ارتف ��ع التمثال
و�س ��ط حديقة مزروعة بعناية ف�س ��تتكامل
عنا�صر ال�ص ��ورة جما ًال,و�سيكون الف�ضاء
املفت ��وح اخل ��ايل الآن مكان� � ًا فني ًا,ومعلم ًا
مهم� � ًا كم ��ا ه ��و احلال عن ��د التقاط ��ع الذي
يوجد في ��ه متث ��ال الر�ص ��ايف.ولو تخيلنا
درج ��ة التنا�س ��ق ب�ي�ن �س ��احة الر�ص ��ايف
و�س ��احة املتنبي املفرت�ضة طبع ًا �أي تقاطع
مدين ��ة الط ��ب ف�سنح�ص ��ل على ملح ��ة فنية
مبدع ��ة تتناغ ��م عنا�صرها.و�س ��ندع لدجلة
طق�س ��ه ال ��ذي ال ي�ش ��تته �ص ��خب الكثريين
الذي ��ن ي�أتون اىل كورني� ��ش دجلة اللتقاط
ال�صور عند متثال املتنبي متجاهلني طق�س
النه ��ر وعالقة الف ��رد الباحث ع ��ن حلظات
حقيقي ��ة ينت�ص ��ر فيها على عقله.ل ��ذا �أقول
ليب ��ادر من ه ��و م�س� ��ؤول يف �أ�س ��رع وقت
لنقل التمثال م ��ن مكانه احلايل اىل تقاطع
مدينة الطب لرتك دجلة ت�أخذ ح�ص ��تها من
متعة الت�أمل العفوي الذي يف�ض ��ل �أن يقوم
به ه ��واة تنقية الذات م ��ن هواج�س العقل
ال�صاخبة.
ه ��ذه ه ��ي ر�س ��التي ال�شخ�ص ��ية كعا�ش ��ق
لتفا�ص ��يل احلي ��اة البغدادي ��ة الت ��ي علينا
�أن نحر� ��ص عليه ��ا ون�س ��عى اىل جتميلها.
وهذه الر�س ��الة منا�ش ��دة لأمانة بغ ��داد �أو
ل ��وزارة الثقاف ��ة �إن كان ��ت معني ��ة بالأمر.
املهم �أن ن�صحح الو�ضع اخلط�أ.و�إذا كنا ال
ن�ستطيع �أن ن�ضع الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب فلن�ضع التمثال يف مكانه املنا�سب
وال �أظنها مهمة �صعبة وال م�ستحيلة.
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كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
24 April 2019

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

اقــــرأ

الال متناهي يف راحة اليد
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة الكاتب ��ة النيكراغوي ��ة
جيوكوندا بيلل ��ي " الالمتناهي يف راحة اليد"  .،تقتب�س
بيلل ��ي عن ��وان روايتها م ��ن عب ��ارة وردت يف مقطع لوليم
بليك ،مدرج يف م�ستهل الرواية يقول " :اجمع الالمتناهي
يف راح ��ة اليد والأبدية يف �س ��اعة واح ��دة "  .هذا املقطع
يعرب عن فحوى الرواية ،وعن نكهتها املميزة .تعود بيللي
�إىل بدء اخلليقة ،لت�ص ��وغ ن�ص� � ًا روائي� � ًا ،تعتمد فيه على
الن�ص ��و�ص الدينية ،وتفا�س�ي�رها و�ش ��روحاتها الكثرية،
بي ��د �إنه ��ا ال تتقيد بحرفي ��ة ما جاء فيها ،فه ��ي تخ ّفف من
�سطوة املقد�س ،لت�شرع الباب وا�سع ًا �أمام اخليال .

ح

ول العا

لم

ملتقى الثالثاء

يحتفي بال�شاعر املُت ّيم كاظم ال�سعدي

حممد جا�سم

املهند�س وبا�سم العلي وغريهم.

حلظات جميلة و�سعيدة ع�شناها يف ملتقى
ال �ث�لاث��اء يف احت� ��اد الأدب� � ��اء وال �ك �ت��اب يف
العراق،اثناء جل�سة االحتفاء بال�شاعر الرقيق
واملتيم كاظم ال�سعدي ال��ذي ي��زور العراق
حالي ًا.قدم للجل�سة الدكتور �صالح ال�صحن
رئي�س امللتقى بح�ضور جماهري كثرية من
الفنانني وال�شعراء والأدباء.
�شاعر عربي
الدكتور ال�صحن قدم ال�شاعر ال�سعدي بكالم
جميل يتنا�سب ومكانته .و�أ���ش��ار �إىل �أن
كاظم ال�سعدي لي�س �شاعرا عراقيا فح�سب
ب��ل جت��اوز حمليته و�أ��ص�ب��ح ��ش��اع��را عربيا
ي�شار �إل�ي��ه بالبنان،وتالقحت �أ��ش�ع��اره مع
�أف�ضل املطربني العرب مثل ح�سني اجل�سمي
يف �أغنيته اجلملة كلنا العراق التي حلقت
يف الوطن العربي.وذلك �أغانية مع عا�صي
احل�ل�اين وع�م��ر ال �ع �ب��دالت وك��اظ��م ال�ساهر
ورا�شد املاجد وديانا حداد وغريهم .وا�ضاف
ال�صحن -:ال�سعدي ميتلك القدرة على كتابة
�أ�صعب الق�صائد بروحية العا�شق،وبكلمات
رقيقة تدخل القلب من دون ا�ستئذان .وعلينا
ان نفخر جميعا بهذا ال�شاعر الذي رفع ا�سم
العراق عاليا يف املحافل العربية.
�أغنياتنا �صارت "لطم ّيات"
�أم��ا ال�شاعر املحتفى به فتحدث عن الكثري

وين يامهاجر
وع��ن بغداد يف ذاكرته ق��ال� -:ستبقى جميلة
ومدللة،ورغم كل املحن واحليف الذي حلقها.
و��س�ت�ع��ود رائ �ع��ة وتنف�ض عنها ال�غ�ب��ارلأن�ه��ا
�أ�صيلة.وبعيدا عنها يحبطني وي�ؤملني ويعذبني
.وق��د كتبت عنها غ�ير �أغنية غناها مطربون
كبار،لعل من �أبرزها �أغنية"وين يامهاجر"التي
غناها ب�إجادة الفنان حامت العراقي�..أ�شوفك
وين يامهاجر كلي ب�أي بلد �صاير ..فراقك مو
�سهل عندي واله��ي �أزم��ة وتعدي تعال وطيب
اخلاطر.و�صارت �أغنية املو�سم يف وقتها.وقر�أ
بع�ض االبيات فقال-:
• �أريد اليوم �أ�شوفك واحتفل بيك
لأن ماعندي غريك عيد ميالد
�أنا لوحدي غريب الأهل والدار
وغربتي �سيف ما�ضي بيد جالد
وع �ل��ق ال�ب�ع����ض م��ن �أ� �ص��دق��اء ال���ش��اع��ر فقال
�إن ال�سعدي ل��ه �إ��س�ه��ام��ات ك�ث�يرة يف االغنية
ال�سيا�سية ،منها �أغنيته ال�شهرية عمي يابو
جاكوج التي حلنها جعفر ح�سن وكذلك �أغنية
اللي مي�شي بدربنا �شي�شوف و�أغنية ال ت�س�ألني
ع��ن ع �ن��واين .يف خ�ت��ام اجلل�سة قلد ال�شاعر
�إبراهيم اخلياط الأمني العام الحتاد الأدباء لوح
اجلواهري �إىل ال�شاعر ال�سعدي تثمين ًا لدوره
يف الغناء واملو�سيقى.

من الأمور ،منها �أغنية اليوم فقال -:االغنية
اليوم يرثى لها .لأنها ارتدت ثوب اللطميات
واﻻم��ث��ال ال�شعبية .ل�ك��ن ب��ال��رغ��م م��ن ه��ذا
الورم الكمي تربز �أغنية �أو �أغنيتان هنا �أو
هناك جت�سدان الإبداع.وهذا االنفالت �سببه
عدم وجود جهة رقابية �صارمة تنقي الكالم
وت���ش��ذب��ه م��ن ال���س�ي�ئ��ات.ك��ان��ت ه�ن��اك جلنة
لفح�ص الكلمات واالحل��ان واالداء التعطي
موافقتها على ال �ك�لام امل���س��يء �أو اللحن
الهزيل او االداء غري ال�سليم.لذلك ظهرت
أغان قلما يجود بها الزمن ثانية.
� ٍ
كرة قدم وم�سرح
كما تطرق اىل بداياته االوىل حني لعب
كرة القدم يف نادي ال��زوراء.ث��م غادر
ال �ك��رة ب��اجت��اه امل �� �س��رح وع �م��ل مع

املخرج الراحل عوين كرومي يف م�سرحيته
ال�شهرية ك�شخة ونفخة.ثم وج��د نف�سه يف
ال�شعر والق�صيدة فراح
ي �ك �ت �ب �ه��ا ب �ع��ذوب��ة
متيّم.وجنح يف
ت �ق��دمي ع���ش��رات
االغاين لأف�ضل
اال� � � � � �ص� � � � ��وات
ال �ع��راق �ي��ة،م �ث��ل
ك��اظ��م ال���س��اه��ر
وحامت العراقي
وم� � ��اج� � ��د

م�شاهري جنوا من املوت ب�أُعجوبة!

يحظى م�سل�سل "�صراع العرو�ش" �أو "غيم �أوف ثرونز" ،مبتابعة وا�سعة حول العامل ،ويحر�ص
ماليني املعجبني بالعمل الفني على تعقب �أخبار النجوم امل�شاركني ،ال �سيما الأج��ور التي
يتقا�ضونها مقابل الأداء املبهر .ويف  17من ني�سان اجلاري ،بد�أت حمطة  HBOعر�ض
اجلزء الثامن والأخري من امل�سل�سل ،وبلغت معدالت امل�شاهدة ذروتها باملو�سم
ال�سابع مبتو�سط فاق  30مليون م�شاهد للحلقة الواحدة على خمتلف
من�صاتها .ويف احللقة الأوىل ب��د�أ �أك�ثر م��ن  16مليون �شخ�ص
م�شاهدة م�سل�سل "�صراع العرو�ش" منذ اللحظة الأوىل .ويف
املو�سم ال�سابق ،كان البطالن �إمييليا كالرك وكيت هارينغتون،
يتقا�ضيان ن�صف مليون دوالر عن كل حلقةّ ،
لكن بع�ض التقارير
الفنية �أ�شارت �إىل �أن النجمني طلبا زيادة قدرها � 200ألف دوالر
عن كل حلقة .ويعد � 700ألف دوالر �أكرب �أجر يتقا�ضاه ممثل عن
حلقة واحدة من عمل فني حالي ًا .ويف املنحى ذاته ،يتلقى كيت
هارينغتون ،نحو � 700ألف دوالر لكل حلقة ،وهذا الأجر
يتم دفعه �أي�ضا للممثلة لينا هيدي التي كانت تتلقى
� 300ألف دوالر عن احللقة يف املو�سم ال�سابق.
ويف املقابل ،تتلقى ماي�سي وليامز التي تبلغ من العمر
� 22سنة� 300 ،ألف دوالر عن كل حلقة� ،أما نيكوالي
كو�سرت والدو فيتح�صل على � 700ألف دوالر.

وقفة مع
 ح�سن ح�سني
امل� � �خ � ��رج ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��وين
يوا�صل العمل يف م�سل�سله
اجل ��دي ��د ال �ف �ن��دق ت��ال�ي��ف
حامد املالكي الذي يتناول
ق�ضايا اجتماعية معا�صرة
ي�شارك يف العمل عدد من
ال�ن�ج��وم �أب��رزه��م حممود
�أبو العبا�س وعزيز خيون
و�إي��ن��ا���س ط��ال��ب وغ��ال��ب
جواد وعزيز كرمي .

� سيار اجلميل
الكاتب والباحث ي�شارك
يف م ��ؤمت��ر دويل تعقده املو�سيقي ورئي�س احتاد
جامعة مرمرة با�سطنبول املو�سيقيني �أعلن عن �إقامة
ح� �ي ��ث ي��ل��ق��ي ب��ح��ث��ا ع��ن مهرجان الأغنية البغدادية
فل�سفة التعاي�ش التاريخي الذي �سي�ست�ضيف �أ�صوات ًا
 ..ثم يلقي حما�ضرتني يف غنائية من الرواد وال�شباب
العا�صمة الرتكية �أن�ق��رة ليقدموا اللون البغدادي .
 عبد الرزاق العزاوي

يعتقد الكثريون �أن ال�شتائم تزيد من التوتر وت��ؤدي �إىل ال�شعور
بالأمل ب�شكل �أ�سو�أ ،لكن �أحد علماء النف�س متكن من �إثبات نظرية
خمالفة متاما لتلك املعتقدات .واكت�شف الدكتور ،ريت�شارد �ستيفنز،
�أن ال�شتائم ت�ساعد على تقليل ال�شعور ب��الأمل وخف�ض م�ستويات
ال �ت��وت��ر ،م��ن خ�ل�ال �إج� ��راء جت ��ارب ع�ل��ى ط�لاب��ه يف ج��ام�ع��ة كيل
الربيطانية .و�سمح �ستيفنز ملجموعة من الطالب ب�إلقاء ال�شتائم
والكلمات النابية خالل االختبار ،بينما مل يُ�سمح لأفراد املجموعة
الأخ��رى �سوى بقول كلمات حمايدة ،وذل��ك �أثناء و�ضعهم جميعا
لأيديهم يف دل��و مليء ب��امل��اء املثلج لأط��ول وق��ت ممكن ،الختبار
قدراتهم على احتمال الأمل.
ووجد �ستيفنز �أن ال�شتائم �أدت �إىل ت�سكني الأمل بن�سبة ت�صل �إىل
 ،%50لكن هذا الت�أثري املُ�سكن ال يحدث ملن اعتاد ال�شتم كثريا ،بل
يعمل مع الذين يتجنبون هذه العادة ،ما جعل ال�شتائم والكلمات
النابية �أمرا جديدا بالن�سبة لهم ،وبالتايل كان لها ت�أثري ملمو�س.

كم يتقا�ضى جنوم "�صراع العرو�ش"؟

عندما يتعلق الأمر بامل�شاهري ،دائمًا ما يُ�سلط ال�ضوء على اجلانب امل�شرق من
حياتهم املُرفهة وابت�ساماتهم العري�ضة ،ما يجعلنا يف الكثري من الأحيان نن�سى
�أنهم ب�شر مثلنا ،حتى �أننا كثريًا ما نتعجب من احتمالية مواجهة امل�شاهري بع�ض
امل�شاكل يف حياتهم ،و�أنهم كثريًا ما �أو�شكوا على املوت والتعر�ض حلوادث مثل
�أي �شخ�ص حول العامل .يف العام  ،2000واجهت النجمة "�ساندرا بولوك" املوت
عندما تعر�ضت حلادث حتطم طائرة يف والية "وايومنغ" الأمريكية ،حيث كانت
النجمة الأمريكية و�آخرون على منت الطائرة عندما انزلقت قبالة املدرج �أثناء
الهبوط نتيجة ل�سوء الأحوال اجلوية �آنذاك ،ولكن حل�سن احلظ جنا اجلميع.
ك�شف ليوناردو �أنه بينما كان ي�شارك يف مغامرة غط�س با�ستخدام
قف�ص حتت املاء يف جنوب �أفريقيا ،حا�صرته �سمكة قر�ش بي�ضاء
كبرية ،وقال �إن قمة القف�ص كانت مفتوحة ،وعندما كان يتم لقاء
�سمك التونة للقر�ش من قِبل �آخرين ،ت�سببت موجة عاتية يف تطاير
�سمك التونة ،فتتبعتها �سمكة القر�ش للإم�ساك بها ،ول�سوء احلظ،
علق ن�صف ج�سم القر�ش وفكه داخل القف�ص مع ليوناردو الذي
قال" :حاولت اال�ستلقاء يف قاع القف�ص ،حتى جنحت حماوالت
القر�ش للتحرك يف �إخراجه من القف�ص" .يف العام ُ ،2003نقلت
املمثلة الأمريكية �إىل امل�ست�شفى ب�سبب �صداع �شديد ،ليت�ضح
�إ�صابتها بنزيف يف املخ ،ت�سبب يف بقائها يف امل�ست�شفى �أكرث من
�أ�سبوع ،ولكنها تعافت بعد اخل�ضوع لعملية جراحية.

ع���ن جت� ��دي� ��دات ال �� �ش��رق
الأو�سط ودوره يف القرن
الواحد والع�شرين .

درا�سة تك�شف فائدة غري
متوقعة لل�شتائم!

 -1مباذا من�شغل الآن؟
• حالي ��ا من�ش ��غل ب�إجن ��از املراح ��ل
الأخ�ي�رة لأف�ل�ام وثائقي ��ة ل�ص ��الح
م�ؤ�س�س ��ات �أمريكي ��ة ع ��ن دول البحر
الكاريب ��ي وكتابة م�سل�س ��ل �أ�ض ��ع فيه
خربتي يف الدراما .
 -٢ماهو �آخر عم ��ل لك؟وماذا تخطط
للم�ستقبل؟
• التح�ض�ي�ر لرحل ��ة �إىل �أوروب ��ا
وتركيا قريب ًا.
را�ض عمّا قدمته؟
 -٣هل �أنت ٍ
• مل �أك ��ن را�ض ��ي ًا عم ��ا قدمت ��ه يف
املراح ��ل ال�س ��ابقة لتزام ��ن �إجنازاتنا
م ��ع �أتع� ��س املراح ��ل االقت�ص ��ادية
وال�سيا�س ��ية مل ��ا رافقه ��ا م ��ن ح ��روب
واحت�ل�ال وح�ص ��ار ثم احت�ل�ال .رغم
�أن الإنت ��اج الدرام ��ي يول ��د م ��ن رحم
الواق ��ع �إال �أننا �أجنزن ��ا �أعما ًال عديدة

الطقس

العمود
الثامن
 علي ح�سني

املتنبي
والعيداين
علي
هناك �أمور كثرية تن ّغ�ص ّ
حياتي ،بع�ضها ميكن احتماله،
�أم ًال يف �أن يتكفل الزمن بحلها،
وبع�ضها �أ�شبه بالقدر الذي ال
فكاك منه ،مثل �إ�صالحات حنان
الفتالوي وت�صريحات �أحمد
اجلبوري والظهور امل�ستمر لنجم
الربملان عدنان الأ�سدي  ،ومقولة
�صالح املطلك التي ذهبت مث ًال " :
�أنا �أف�ضل �سيا�سي عراقي !! "
لكن من بني �أكرب املن ّغ�صات
التي تواجهني هي حالة ال�سيد
�أ�سعد العيداين حمافظ الب�صرة
الذي يتوهم �أن �أهايل املدينة
ن�صبوه رئي�س ًا جلمهوريتهم
امل�ستقلة التي ترفع �شعار " :كل
�شيء يهون من �أجل �أن يبقى
العيداين ع�ضو ًا مبجل�س النواب
وحمافظ ًا للب�صرة "  ،حالة
املحافظ و�أ�شباهه من �سيا�سيي
الع�صر اجلديد �أدت �إىل خراب
واحدة من �أهم و�أغنى مدن العامل
و�أعني بها الب�صرة  ،فالرجل
يعتقد �أنه جعل الب�صرة تناف�س
دبي و�سنغافورة يف االقت�صاد
والرفاهية االجتماعية واخلدمات
 ،وعليه البد لأهايل املدينة التي
تعي�ش بف�ضله �أزهى ع�صورها �أن
يحملوا له هذا اجلميل ويعاونوه
على حتقيق رغباته وهي ب�سيطة
ال تتعدى حماولة اجلمع بني
ع�ضوية الربملان ومن�صب حمافظ
الب�صرة.
و�أنت تقر�أ مثلي هذه الأخبار
ماذا تفعل ت�ضحك �أم تبكي ؟ � ،إنه
�ضحك كالبكاء  ،قالها عمنا املتنبي
وهو ير ّد على اخلراب الذي كان
يحا�صره .
وعلى ذكر املتنبي اليزال هذا
ال�شاعر العظيم يثري اجلدل حول
�شعره وحياته  ،برغم مرور �أكرث
من �ألف عام على رحيله  ،واي�ضا
يثري اال�سى الن العراق ادار
بظهره ل�شاعره العظيم  ،حتى ان
قربه يعاين الأهمال واجلحود .
يف واحد من �أجمل الكتب " يف
�صحبة املتنبي " ي�أخذ الروائي
ال�سوداين الطيب �صالح عهدا
على نف�سه �أن يرفع لواء الدفاع
عن كبري �شعراء العرب  ،فنجده
يتتبع حياة ال�شاعر  ،ويناق�ش
بهدوء ما كتب �ضد املتنبي ،
والطيب �صالح كاتب الت�ستطيع
ان تفارق كتبه  ،فاحلمد لله
ورغم ما يجري حولنا من مهازل
ف�أنا بني احلني والآخر �أعيد
قراءة �أحد كتبه املمتعة  ،مثلما
�أعيد قراءة بيانات احلكومات ،
�ست�س�ألني  :ملاذا ؟ لأعرف كيف
دب اخلراب يف مقا�صل الدولة
وكيف انتع�شت االنتهازية  ،وماذا
حققنا يف حقل اخلدع والأكاذيب
ال�سيا�سية  ،رمبا
�إذا مل تقر�أ ت�صريحات
ال�سيا�سيني خالل ال�ست ع�شرة
�سنة املا�ضية  ،فال تلم �إال نف�سك،
لن تعرف ملاذا النزال نرتبّ�ص
على �س ّلم الب�ؤ�س العاملي  ،وكان
�أ�شهر هذه الت�صريحات ما قاله "
عظيم البالد " همام حمودي ذات
يوم للعراقيني :عليكم �أن ت�شكروا
النعمة التي �أنتم فيها ".
عذر ًا �أبا الطيّب لأنني و�ضعتك
يف مقارنة مع جهابذة الع�صر
اجلديد!! .

فالح زكي � :أمت ّنى �أن تكون احلياة مثل �شريط فيديو �أحتكم فيه
ومل يوقفن ��ا احل�ص ��ار وال امليزاني ��ات
الفق�ي�رة وال حت ��ى جل ��ان الفح� ��ص
امل�سي�سة التي �أوقفت عر�ض �أهم عمل
درام ��ي ه ��و م�سل�س ��ل وينك ياج�س ��ر
و�إحالتي للتحقيق.
 -٤ل ��و ع ��اد ب ��ك الزم ��ن �أي جم ��ال
�ستختار؟
• لو عاد بي الزمن �إىل الوراء لكنت
اخرتت الدبلوما�سية اخلارجية.
 -٥م ��ا هو التغي�ي�ر ال ��ذي تتمناه يف
العراق؟
• �أمتن ��ى ا�أن تكون احلياة ك�ش ��ريط
فيدي ��و �أمتكن التحكم في ��ه كي �أرجعه من يكون .
�إىل الأي ��ام الأوىل لالحتالل الأمريكي ا�س ��تدعاء اخل�ب�رات والكف ��اءات
للعراق .كي �أفعل ماي�أتي
العراقي ��ة من داخ ��ل وخ ��ارج العراق
عدم ح ��ل اجلي� ��ش العراق ��ي وتكليفه ومنع �أي تنظيم �سيا�سي �أو ديني.
بغلق احلدود مع جميع دول اجلوار� .إج ��راء انتخاب ��ات عل ��ى وف ��ق برامج
ومنع �أي تدخل يف �ش�ؤون العراق �أي ًا و�س ��ياقات عاملي ��ة يت ��م فيه ��ا انتخاب

الرئي�س واحلكومة وفق ًا لإرادة �شعبية
واحلفاظ على النظام امل�ؤ�س�ساتي مع
تعدي ��ل وحت�س�ي�ن الد�س ��تور ب�ش ��كل
تدريجي.
-٦كت ��اب تع ��ود �إلي ��ه دائم ��ا؟ �ص ��ديق
تتذكره دائما؟ �أغنية ترددها؟
• �أق ��ر�أ و�أراج ��ع كت ��اب الرج ��ل الذي
دفع �أمريكا الحتالل العراق .وي�ش ��كل
م�أ�ساة كبريه.
و�أع ��ود دائم ��ا �إىل �ص ��ديقي �س ��عد
امل�سعودي .
�أم ��ا الأغ ��اين العراقي ��ه اال�ص ��يله هي
دائما يف نفو�سنا.
� -٧شخ�صية من املا�ضي تتمنى اللقاء
بها اليوم.
• الأح ��داث الت ��ي حل ��ت بوطن ��ي مل
ت�ش ��تت العائل ��ة العراقيه فح�س ��ب فقد
مزق ��ت الن�س ��يج االجتماع ��ي الذي له

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،اليوم الأربعاء  ،عن ارتفاع
طفيف يف درجات احلرارة  ،ون�شاط بالرياح ال�سطحية.

تداعيات ��ه عل ��ى مرور الزم ��ن وغريت
القواع ��د والقي ��م والعالقات و�ش ��تتت
كذل ��ك الأ�ص ��دقاء و�ش ��كر ًا ملواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي الت ��ي متكن ��ا
من خالله ��ا �إيج ��اد البع� ��ض ومتابعة
البع�ض الآخر.
 -٨ماذا ت�شاهد اليوم؟
• يومي ًا �أ�ش ��اهد فيلم ًا جديد ًا لأغذي
متابعات ��ي للفن ال�س ��ابع الذي ي�ش ��كل
اخت�صا�صي ودرا�ستي.
�-٩أي كتاب تقر�أ االن؟

The man who push America
 " *to warالرجل الذي يدفع �أمريكا

�إىل احلرب "
� -١٠أمنية مل حتققها حتى الآن؟
• �أن �أم�س ��ك ال�س ��ينما العراقي ��ة و�أن
�أجع ��ل منها م�ؤ�س�س ��ة على امل�س ��توى
العاملي .والت�س�ألني كيف.

بورتريه

ف�ل�اح زك ��ي خم ��رج وكات ��ب �س ��يناريو
تلفزي ��وين  ،ب ��د�أ العم ��ل من ��ذ ع ��ام 1975
مب�سل�س ��ل بيتنا وبي ��وت اجل�ي�ران ت�أليف
قا�س ��م حمم ��د  ،ح�ص ��ل عل ��ى دبل ��وم عال
م ��ن معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة  ،در� ��س يف
كلي ��ة الفنون اجلميل ��ة الإخ ��راج والإنتاج
التلفزي ��وين وح�ص ��ل عل ��ى �ش ��هادة
املاج�ستري � ..أخرج العديد من امل�سل�سالت
�أ�ش ��هرها وينك ياج�سر وم�سل�سل امل�سافر
لكاظ ��م ال�س ��اهر وم�سل�س ��ل ال�س ��فري ع ��ن
حياة ناظم الغزايل .
�آخ ��ر �أعمال ��ة بي ��وت �أهلن ��ا ع ��ام ، 2004
بعده ��ا ق� � ّدم �أعم ��ا ًال للتلفزي ��ون الأمل ��اين
ولبع�ض �ش ��ركات الإنتاج التلفزيوين يف
�أمريكا .
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