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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ح�سا�سة خالل �أقل من �شهر بينها مقر للحلبو�سي وقاعدة ع�سكرية
ا�ستهداف مناطق ّ

القوى ال�شيعية ت�شتكي من جماعات
"الكاتيو�شا" :تريد �إثارة الأزمات يف املنطقة
ال�س�لاح منفل��ت يف دي��اىل وال يوج��د م�ش��تبه ب��ه بهجم��ات ال�ص��واريخ
 بغداد /وائل نعمة
للمرة الثانية ،يف غ�ض ��ون �أقل
م ��ن �ش ��هر ،تتعر� ��ض مناط ��ق
ح�سا�سة يف بغداد �إىل هجمات ب�صواريخ
الكاتيو�ش ��ا دون �أن يعل ��ن تنظي ��م داع�ش
وقوفه وراء احلادث.
بيانات القوى ال�ش ��يعية ،خا�ص ��ة املقربة
من احل�شد ال�ش ��عبي ،يفهم منها �أن املتهم
لي�س التنظيم املتطرف مثل كل مرة ،و�إمنا
ف�ص ��ائل عراقية م�سلحة من الداخل ،بات
يطل ��ق عليها ت�س ��مية "جماع ��ات خارجة

على القانون".
وتو�سع يف الأيام القليلة املا�ضية حميط
هجمات تل ��ك اجلماع ��ات املجهولة ،التي
ت�ستخدم فيها الهاونات ،لت�ستهدف قاعدة
ع�سكرية مهمة يف �شمايل بغداد ومناطق
يف دياىل.
ت�أت ��ي تل ��ك الهجم ��ات يف وقت وع ��د فيه
رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي مبالحقة
"فلول داع�ش" �أينما كانوا يف البالد.
وق ��ال عبد املهدي ،يف الذكرى اخلام�س ��ة
جلرمي ��ة �س ��بايكر� ،إن م�س ��لحي التنظيم
"لن يكون لهم مكان �آمن يف العراق".

وجاءت ت�ص ��ريحات رئي� ��س الوزراء رد ًا
عل ��ى بيان ملرجعي ��ة النج ��ف يف الذكرى
اخلام�س ��ة �أي�ض� � ًا ل�س ��قوط املو�ص ��ل بيد
داع� ��ش ،والتي حذرت من عودة عنا�ص ��ر
التنظيم نتيجة "ا�س ��تمرار ال�ص ��راع على
املكا�س ��ب والغنائ ��م ب�ي�ن م ��ن يت�س ��لمون
زمام الأمور يف البالد".
ويوم اجلمعة املا�ض ��ي� ،س ��قط �ص ��اروخ
كاتيو�ش ��ا على منزل يف منطقة اجلادرية
و�سط بغداد ،والتي ت�ضم مقرات لأحزاب
ودور م�س�ؤولني.
وقال ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي التابع ��ة

للحكومة �إن احلادث مل ي�س ��فر عن وقوع
خ�سائر ،دون �إعطاء تفا�صيل �أخرى.
بدوره ،يقول �س ��عران الأعاجيبي ،ع�ضو
جلن ��ة الأمن يف الربملان لـ(املدى) ،تعليق ًا
عل ��ى اجلهة التي قد تق ��ف وراء الهجوم،
�إن الو�ض ��ع ملتب� ��س ،و"مازال ��ت هن ��اك
خالي ��ا لداع�ش ت�س ��تطيع تنفي ��ذ هجمات
م�س ��لحة ،كم ��ا يوج ��د خارج ��ون عل ��ى
القانون وجمرمون يدّعون انتماءهم اىل
احل�شد ال�شعبي".
 التفا�صيل �ص3

 6كتل تقرتب من ّ
تبني خيار املعار�ضة
و�سائرون ت�ستف�سر عن الربنامج احلكومي
 بغداد  /محمد �صباح
تقرتب �س ��تّ قوى �سيا�س ��ية من �إعالن ت�شكيل كتلة
نيابي ��ة معار�ض ��ة حلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د املهدي يف
جمل�س النواب خالل الأيام �أو الأ�سابيع القليلة املقبلة.
ومل ت�ستبعد هذه الأطراف �أن يكون الهدف من وراء ت�أ�سي�س
كتلة املعار�ضة �إ�سقاط حكومة عبد املهدي.
ويقول النائب عن كتلة تيار احلكمة الربملانية عبا�س �صروط،
يف ت�ص ��ريح لـ(املدى)� ،إن "تيار احلكمة ارت�أى ت�أجيل �إعالن
معار�ض ��ته التقوميي ��ة داخ ��ل جمل� ��س النواب خ�ل�ال الفرتة
احلالية نظر ًا للظروف ال�سيا�سية والأمنية والتوتر احلا�صل
يف املنطق ��ة" ،م�ؤكد ًا �أن "اخليار م ��ازال مفتوح ًا نتيجة تلك�ؤ
احلكومة يف تنفيذ برناجمها احلكومي".
ويلف ��ت �إىل �أن "بيان املرجعية الدينية يف خطبة اجلمعة يف
مدينة كربالء كان وا�ضح ًا و�صريح ًا بعدما حتدث عن وجود
خيبة �أمل ولوم على �أداء احلكومة طيلة الفرتات املا�ضية".
ووجه ��ت املرجعية الدينية ،يف بي ��ان تاله ممثلها يف كربالء
�أحمد ال�ص ��ايف ،اجلمعة املا�ضية ،انتقادات الذعة اىل الطبقة
ال�سيا�س ��ية والق ��وى التي ب ��رزت خالل احلرب عل ��ى داع�ش

والتي بد�أت ت�س ��عى للح�ص ��ول على مكا�س ��ب معينة و� ّأخرت
ح�س ��م املنا�ص ��ب واملواقع ـ ومنها وزارتا الدف ��اع والداخلية
ـ ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أن الف�س ��اد م ��ا ي ��زال م�ست�ش ��ري ًا يف م�ؤ�س�س ��ات
الدولة.
ويلف ��ت �ص ��روط �إىل �أن "�أغل ��ب الكت ��ل بات ��ت م�ؤي ��دة لفكرة
املعار�ض ��ة التقوميي ��ة التي طرحه ��ا تيار احلكم ��ة يف الأيام
املا�ض ��ية" ،م�ؤك ��د ًا "وج ��ود ات�ص ��االت لتي ��اره م ��ع ائتالفات
الن�ص ��ر والوطنية والقرار وكتل وقوائم �أخرى �إ�ض ��افة �إىل
�أطراف كردية لت�شكيل الكتلة الربملانية املعار�ضة".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "كل الكت ��ل الربملاني ��ة تنتظ ��ر ق ��رار احلكمة
ب�إعالن معار�ضته ،لكن الظروف ال�سيا�سية والأمنية ت�سببت
بت�أجي ��ل ه ��ذا املو�ض ��وع" ،مرجح� � ًا �أن "يكون هن ��اك ،خالل
الأيام �أو الأ�سابيع املقبلة ،كالم ور�أي �آخر".
وتداولت و�س ��ائل �إعالم متعددة ومواقع توا�صل االجتماعي
�أنباء زعمت �أن ائتالفات الن�صر واحلكمة والوطنية و�أطراف
�أخ ��رى عق ��دت اجتماع� � ًا لها يف من ��زل رئي�س جبه ��ة احلوار
�ص ��الح املطلك ادعت فيها �أن املجتمعني ناق�ش ��وا ت�شكيل كتلة
برملانية معار�ضة.
 التفا�صيل �ص2

ارتفاع درجات احلرارة و�ضعف منظومة الطاقة
ي�ضعان وزير الكهرباء يف اختبار حقيقي
 بغداد /ا ف ب
م ��ع ارتفاع درج ��ات احلرارة
�إىل م�س ��تويات غري م�سبوقة،
انطف�أت املراوح يف امل�ست�ش ��فيات وف�سد
الطع ��ام يف الثالج ��ات ب�س ��بب انقط ��اع
الكهرباء ،ما ينذر ب�ص ��يف �س ��اخن يهدد
�سالمة العراقيني.
يف مواجهة موجة احلر ال�ش ��ديد ،ارتفع
ا�س ��تهالك الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،م ��ا زاد

بال�ض ��غط على البنية التحتية املتدهورة
�أ�سا�س� � ًا مع ت�س ��رب ي�س ��بب هدر ًا ن�سبته
�أربع�ي�ن باملئ ��ة م ��ن �إنت ��اج الكهرباء يف
البالد ،وفق وكالة الطاقة الدولية.
وقال عبد احل�سن اجلابري ،مدير ال�صحة
يف ذي قار جنوب بغداد ،لوكالة فران�س
بر�س �إن "انقطاع التيار الكهربائي ي�صل
�إىل  17مرة يف اليوم".
ويلج�أ كثري من املر�ضى اىل امل�ست�شفيات
اخلا�ص ��ة لتلق ��ي الع�ل�اج رغ ��م التكاليف

العالي ��ة ،لأنه ��ا تعتم ��د عل ��ى نف�س ��ها يف
ت�أمني الكهرباء.
وق ��رر البقال �أب ��و حيدر� ،ش ��راء مولدته
اخلا�ص ��ة يف النا�ص ��رية ،ك�ب�رى م ��دن
حمافظ ��ة ذي ق ��ار .ويف ه ��ذه املحافظ ��ة
الت ��ي ت�ض ��م �أك�ث�ر م ��ن مليوين ن�س ��مة،
يح�ص ��ل ال�س ��كان على كهرباء من الدولة
من ع�شر �إىل � 12ساعة يومي ًا.
 التفا�صيل �ص2

عمال يف �أحد
معامل تعليب
املياه
عد�سة:
حممود ر�ؤوف

�إحباط ت�سلل لداع�ش عرب الزوارق يف �سامراء

عملي��ة تفتي���ش يف "رك��ن �سرتاتيج��ي" يرب��ط  4حمافظ��ات
 بغداد /المدى
الق ��وات
�أطلق ��ت
امل�ش�ت�ركة ،ي ��وم �أم� ��س
الأح ��د ،عملي ��ة تفتي�ش يف ق�ض ��اء
�س�ت�راتيجي يرب ��ط بغ ��داد بثالث
حمافظات �شمايل وغربي البالد.
و�أعلنت خلي ��ة الإعالم الأمني ،يف

بيان تلقت ��ه (امل ��دى)� ،أن "القوات
الأمنية �ضمن عمليات قيادة بغداد،
والقطاع ��ات املحلقة بها ،با�ش ��رت
وب�إ�سناد طريان اجلي�ش ،والقوات
اجلوية ،بواجب تفتي�ش يف ق�ضاء
الطارمية� ،شمايل العا�صمة".
و�أ�ض ��افت اخللي ��ة �أن "العملي ��ة
ج ��اءت لتعزي ��ز الأم ��ن هن ��اك،

ومالحقة املطلوبني للق�ضاء".
ونوّ هت خلية الإع�ل�ام الأمني �إىل
�أن "عملي ��ة التفتي�ش �ش ��ملت عدد ًا
م ��ن الق ��رى والب�س ��اتني التابع ��ة
لق�ض ��اء الطارمية" ،ملمحة �إىل �أن
مزيد ًا من التفا�ص ��يل �س ��وف تعلن
الحق ًا.
ويعت�ب�ر ق�ض ��اء الطارمي ��ة �أح ��د

الطلبة ي�سقط يف كمني النفط مبوقعة ال�شعب
 بغداد  /المدى
وا�ص ��ل فري ��ق الطلب ��ة م�سل�س ��ل توا�ض ��ع
نتائج ��ه يف دوري الك ��رة املمت ��از حي ��ث
تعر�ض اىل هزمية ثقيلة بنتيجة (� )4-1أمام م�ضيفه
فري ��ق النفط يف اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب
ال�شعب الدويل م�ساء �أم�س الأحد يف ختام مناف�سات
اجلولة الثانية ع�شرة من مرحلة االياب .
وجن ��ح مهاج ��م فري ��ق النف ��ط لك ��رة الق ��دم فرح ��ان
�ش ��كور توفيق يف �إح ��راز اله ��دف الأول يف الدقيقة
الثاني ��ة م ��ن املباراة� ،س ��رعان م ��ا عززه به ��دف ثان
يف الدقيقة العا�ش ��رة ،وا�ستطاع زميله املهاجم وليد
ك ��رمي ت�س ��جيل اله ��دف الثال ��ث يف الدقيق ��ة الثامنة
ع�ش ��رة لينتهي ال�شوط الأول مل�صلحة النفط بثالثية
نظيفة.
وا�س ��تطاع مهاجم فري ��ق الطلبة لك ��رة القدم مروان

ح�سني تقلي�ص الفارق عندما متكن من خطف الهدف
الأول يف الدقيق ��ة الثالث ��ة واخلم�س�ي�ن ،ومل مت� ِ��ض
�س ��وى ثالث وع�ش ��رين دقيقة حتى �ض ��اعف املهاجم
فرح ��ان �ش ��كور توفي ��ق م ��ن غ ّل ��ة فري ��ق النف ��ط من
الأه ��داف لتبلغ �أربعة �س ��اهمت ب�إدخال الفرحة لدى
املالك التدريبي بقيادة با�سم قا�سم وزمالئه الالعبني
على د ّكة االحتياط ،فيم ��ا ع ّم احلزن جماهري الأنيق
اجلال�س�ي�ن عل ��ى مدرج ��ات ملع ��ب ال�ش ��عب ال ��دويل
وهم ي�ش ��اهدونه يتجرع اخل�س ��ارة احلادية ع�ش ��رة
م ��ن جمموع  31مب ��اراة لعبها حت ��ى الآن يف دوري
الك ��رة املمتاز .وا�س ��تمرت النتيجة عل ��ى حالها التي
�أ�ش ��ارت يف النهاية اىل فوز كبري للنفط على الطلبة
بنتيجة ( )1-4لريفع النفط ر�ص ��يده من النقاط اىل
 46ويقفز اىل املركز ال�س ��اد�س يف الرتتيب يف حني
جتمد ر�ص ��يد الطلب ��ة من النقاط عن ��د  37يف املركز
احلادي ع�شر.

الأق�ض ��ية ال�س� � ّتة امل�س ��ماة ح ��زام
بغ ��داد ،و�أهمه ��ا لكون ��ه يربط بني
�أرب ��ع حمافظ ��ات ه ��ي العا�ص ��مة،
و�ص�ل�اح الدي ��ن �ش ��ما ًال ،ودي ��اىل
�ش ��رق ًا ،والأنب ��ار ،الت ��ي ت�ش ��كل
وحده ��ا ثل ��ث م�س ��احة الع ��راق،
غرب ًا.
و�ش ��هد ق�ض ��اء الطارمي ��ة ،مطل ��ع

6

ال�ش ��هر اجل ��اري ،اعت ��دا ًء �إرهابي ًا
ا�س ��تهدف �أح ��د جمال� ��س الع ��زاء،
و�أ�س ��فر عن �ضحايا من املواطنني،
وهجم ��ات ع ��دة �أخرى عل ��ى مدى
ال�ش ��هور وال�س ��نوات املا�ض ��ية،
طالت املدنيني والقوات الأمنية.
 التفا�صيل �ص3

فالح احلمـراين
يكتب� :إ�سرائيل
تزيد اهتمامها
بالعراق على خلفية
التوترات الإقليمية

قا�سم ح�سني �صالح
التحر�ش
يكتب:
ّ
اجلن�سي ..بن�سخته
العراقية
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 6كتل تقرتب من تب ّني خيار املعار�ضة و�سائرون ت�ستف�سر عن
الربنامج احلكومي
بغداد  /حممد �صباح
تق�ت�رب �س ��تّ ق ��وى �سيا�س ��ية م ��ن �إعالن
ت�ش ��كيل كتل ��ة نيابي ��ة معار�ض ��ة حلكومة
عادل عبد املهدي يف جمل�س النواب خالل
الأيام �أو الأ�سابيع القليلة املقبلة.
ومل ت�س ��تبعد ه ��ذه الأط ��راف �أن يك ��ون
الهدف من وراء ت�أ�س ��ي�س كتلة املعار�ض ��ة
�إ�سقاط حكومة عبد املهدي.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة تي ��ار احلكمة
الربملاني ��ة عبا�س �ص ��روط ،يف ت�ص ��ريح
لـ(املدى)� ،إن "تيار احلكمة ارت�أى ت�أجيل
�إعالن معار�ضته التقوميية داخل جمل�س
الن ��واب خ�ل�ال الف�ت�رة احلالي ��ة نظ ��ر ًا
للظ ��روف ال�سيا�س ��ية والأمني ��ة والتوتر
احلا�صل يف املنطقة" ،م�ؤكد ًا �أن "اخليار
مازال مفتوح� � ًا نتيجة تلك�ؤ احلكومة يف
تنفيذ برناجمها احلكومي".
ويلف ��ت �إىل �أن "بي ��ان املرجعي ��ة الدينية
يف خطب ��ة اجلمع ��ة يف مدين ��ة كرب�ل�اء
كان وا�ضح ًا و�ص ��ريح ًا بعدما حتدث عن
وجود خيبة �أمل ولوم على �أداء احلكومة
طيلة الفرتات املا�ضية".
ووجهت املرجعية الدينية ،يف بيان تاله
ممثلها يف كربالء �أحمد ال�صايف ،اجلمعة
املا�ض ��ية ،انتق ��ادات الذع ��ة اىل الطبق ��ة
ال�سيا�س ��ية والق ��وى الت ��ي ب ��رزت خالل
احلرب عل ��ى داع�ش والتي بد�أت ت�س ��عى
للح�ص ��ول على مكا�س ��ب معين ��ة و� ّأخرت
ح�س ��م املنا�ص ��ب واملواقع ـ ومنها وزارتا
الدفاع والداخلية ـ ف�ض ًال عن �أن الف�ساد ما
يزال م�ست�شري ًا يف م�ؤ�س�سات الدولة.
ويلفت �صروط �إىل �أن "�أغلب الكتل باتت
م�ؤي ��دة لفكرة املعار�ض ��ة التقوميية التي
طرحها تيار احلكمة يف الأيام املا�ض ��ية"،
م�ؤك ��د ًا "وج ��ود ات�ص ��االت لتي ��اره م ��ع
ائتالفات الن�صر والوطنية والقرار وكتل
وقوائم �أخرى �إ�ض ��افة �إىل �أطراف كردية

اجتماع �سابق
للقوى ال�سيا�سية
مع الرئا�سات
الثالث
لت�شكيل الكتلة الربملانية املعار�ضة".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "كل الكت ��ل الربملاني ��ة
تنتظر ق ��رار احلكمة ب�إعالن معار�ض ��ته،
لكن الظروف ال�سيا�سية والأمنية ت�سببت
بت�أجي ��ل ه ��ذا املو�ض ��وع" ،مرجح� � ًا �أن
"يكون هناك ،خالل الأيام �أو الأ�س ��ابيع
املقبلة ،كالم ور�أي �آخر".
وتداولت و�س ��ائل �إعالم متعددة ومواقع
توا�ص ��ل االجتماع ��ي �أنب ��اء زعم ��ت �أن
ائتالف ��ات الن�ص ��ر واحلكم ��ة والوطني ��ة
و�أط ��راف �أخ ��رى عقدت اجتماع� � ًا لها يف

منزل رئي�س جبهة احلوار �ص ��الح املطلك
ادعت فيها �أن املجتمعني ناق�ش ��وا ت�شكيل
كتل ��ة برملانية معار�ض ��ة .ويق ��ول النائب
�ص ��روط �إنه "ال ميتلك �أي ��ة معلومات عن
هذا االجتماع".
وكان رئي�س ائتالف الن�صر حيدر العبادي
قد اعترب ،يف ت�صريحات �صحفية �سابقة،
�أن التحالفات ال�سيا�سية ّ
ه�شة وقلقة و�أن
املحا�ص�ص ��ة د ّم ��رت م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن احلكوم ��ة احلالية �أنتجها
حتال ��ف ال يعتم ��د يف املب ��د�أ الد�س ��توري

بالكتل ��ة الأك�ب�ر ،وهي نت ��اج حتالف قلق
وه� ��ش ،وم ��ا زال الأداء احلكوم ��ي دون
امل�ستوى املطلوب.
ب ��دوره ،ي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف
الن�ص ��ر خلي ��ل حمم ��د �س ��عيد �أن ��ه "بع ��د
مرور �أكرث من �س ��بعة �أ�ش ��هر على ت�شكيل
احلكوم ��ة احلالية ف�إنها مل تلت ��زم بتنفيذ
برناجمها احلكوم ��ي يف تقدمي اخلدمات
للمواطنني" ،الفت ًا �إىل �أن كتلته "�ستذهب
�إىل املعار�ضة التقوميية".
ويو�ض ��ح املوىل يف ت�صريح لـ(املدى) �أن

"�أغلب الكتل ال�سيا�س ��ية �أ�صبحت قريبة
اىل توجهاتن ��ا القائمة على ت�ش ��كيل كتلة
معار�ض ��ة داخل جمل�س النواب" ،م�شري ًا
�إىل �أن "�أب ��رز ه ��ذه الكت ��ل والأط ��راف
الت ��ي �س ��تلتحق باملعار�ض ��ة الربملاني ��ة
ه ��ي ائتالفات الوطنية والقرار والن�ص ��ر
واحلكم ��ة و�س ��ائرون ودول ��ة القان ��ون
وق ��وى كردية ".وين ��وّ ه �إىل ان "ائتالف
الن�ص ��ر مل يعلن بعد ت�أ�س ��ي�س �أو ت�شكيل
كتلة املعار�ض ��ة الربملاني ��ة ".ودعت كتلة
حتال ��ف �س ��ائرون املدعوم ��ة م ��ن زعي ��م

التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�ص ��در ،م�س ��اء
ال�س ��بت ،رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د
املهدي �إىل احل�ضور يف الربملان من �أجل
تق ��دمي تقري ��ر مف�ص ��ل وكامل عن ن�س ��ب
�إجناز الربنامج احلكومي و�شرح ما هي
املعوقات التي حالت دون تنفيذه.
وف�س ��رت ه ��ذه الدع ��وة على �أنه ��ا بداية
ل�س ��حب ت�أيي ��د كتلة حتالف �س ��ائرون من
رئي� ��س احلكومة عادل عب ��د املهدي الذي
يواج ��ه حتديات كب�ي�رة بعد ع ��دم متكنه
خالل الفرتات املا�ض ��ية م ��ن تنفيذ فقرات

برناجمه احلكومي.
باملقاب ��ل ،يو�ض ��ح النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف
�س ��ائرون رائ ��د فهم ��ي �أن "احلكوم ��ة مل
تق ��دم تقاري ��ر ع ��ن �إجنازاته ��ا املتحقق ��ة
�ض ��من برناجمه ��ا احلكوم ��ي �إىل جلن ��ة
مراقب ��ة تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكوم ��ي
والتخطيط ال�س�ت�راتيجي" ،الفت ًا �إىل �أن
"احلكوم ��ة مل تغري م ��ن حياة املواطنني
ف�ض ًال عن ا�ست�شراء الف�ساد يف الكثري من
م�ؤ�س�سات الدولة".
ويتاب ��ع فهم ��ي ،يف حدي ��ث م ��ع (املدى)،
�أن "ال�ش ��عور بالإحب ��اط مل يتوق ��ف عن ��د
حدود املواطنني بل و�صل لدى الكثري من
ال�سيا�س ��يني" ،منوه ًا �إىل �أن "ا�ست�ض ��افة
رئي� ��س احلكوم ��ة ه ��ي من �أج ��ل التعرف
عل ��ى ن�س ��ب الإجن ��ازات املتحقق ��ة م ��ن
برناجمه احلكومي".
وي�ض ��يف �أن "دع ��م حتال ��ف �س ��ائرون
للتوجه ��ات الإيجابية للحكومة يف تنفيذ
برناجمها ال ��وزاري ال مينعنا من توجيه
النق ��د لها" ،م�ؤك ��د ًا �أن حتالفه "حتى هذه
اللحظ ��ة مل يطالب بتغي�ي�ر حكومة عادل
عبد املهدي".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن حتالفه "�سيقدم طلب ًا �إىل
رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب ملخاطبة جمل�س
الوزراء ال�ست�ضافة رئي�س احلكومة عادل
عب ��د املهدي لال�س ��تماع اليه ع ��ن الفقرات
الت ��ي طبق ��ت يف الربنام ��ج احلكوم ��ي"،
معت�ب�ر ًا املطالب ��ة ب� �ـ "ا�ست�ض ��افة رئي� ��س
احلكوم ��ة ت�أت ��ي �ض ��من ع ��دم القناعة يف
وترية العمل احلكومي التي مل ت�س ��تجب
�إىل تطلعات النا�س".
وي�ض ��يف �أن "م ��ا ن�س ��عى له ه ��و �أحداث
تغي�ي�رات ج ّدي ��ة تعتم ��د �سيا�س ��يات
�إ�ص�ل�احية حقيقي ��ة ق ��د م� � ّر تطبيقه ��ا يف
مراح ��ل منه ��ا تغي�ي�ر �أو الإبق ��اء عل ��ى
احلكومة م ��ن �أجل حتقيقه ��ا" ،م�ؤكد ًا �أن
"اخليارات �أ�صبحت مفتوحة �أمامنا ".

م�صور �أمريكي يوثق جهود �إزالة الألغام ارتفاع درجات احلرارة و�ضعف منظومة الطاقة ي�ضعان
و�ضحايا احلرب يف املو�صل
وزير الكهرباء يف اختبار حقيقي
 ترجمة  /حامد �أحمد

منذ  2015وامل�صور احلربي الدويل
الأمريكي جينغز يار ،يواظب على
تغطية جمريات املعارك يف العراق
�ضد داع�ش.
وكان امل�صور يار ،الذي ينحدر من
والية �شيكاغو الأمريكية ،قد وثق
منذ �أربع �سنوات مراحل احلمالت
الع�سكرية التي انتهت بتحرير
املو�صل ل�صالح عدة وكاالت و�صحف
�إخبارية عاملية.
وق ��ال يف مقابلة مع جملة (اتز ناي�س ذات) الربيطانية
املعني ��ة بالأمور الفنية" :كنت �أراف ��ق القوات العراقية
يف زحفه ��ا �أثن ��اء احلملة الع�س ��كرية لتحرير املو�ص ��ل
و�أغط ��ي ح ��وادث الأزم ��ات الإن�س ��انية بالإ�ض ��افة اىل
تغطيتي للعمليات الع�س ��كرية ،كنت �أفك ��ر مبا قد يفعله
تنظيم داع�ش من حماوالت زراعت ��ه للألغام والعبوات
النا�س ��فة يف مدينة املو�ص ��ل وما قد تخلفه من �أ�ضرار،
لكن ما �شاهدته كان �أ�سو�أ بكثري مما توقعت" .
لقد �ش ��هد امل�ص ��ور الأحداث املروعة التدمريية للحرب،
وق ��ال �إن تنظي ��م داع�ش جل�أ اىل زراع ��ة �آالف العبوات
النا�س ��فة والألغام والقنابل حول املو�صل وحاملا يتنقل
�أي �ش ��خ�ص م ��دين يف املنطق ��ة تنفجر �سل�س ��لة عبوات
نا�سفة خملفة عواقب كارثية .
و�أ�ض ��اف امل�ص ��ور ،يف حديث ��ة للمجل ��ة" ،كان الأم ��ر
مروع ًا بحق ،ال ميكنني و�ص ��ف ما �ش ��اهدته ب�أي �شكل
من الأ�ش ��كال ،عملية �س ��فك الدماء هذه ا�س ��تمرت طوال
فرتة الت�س ��عة �أ�ش ��هر الت ��ي ا�س ��تغرقتها عمليات حترير
املو�ص ��ل ".بينم ��ا اقرتبت احل ��رب املدمرة م ��ن نهايتها
وت ��واىل حتري ��ر الأرا�ض ��ي الواحدة بع ��د الأخرى من
تنظيم داع�ش انتقل امل�ص ��ور ي ��ار ،بعد ذلك ،اىل مرافقة
منظمة يومنا�س الدولية املعنية ب�إزالة ومكافحة الألغام
وق ��ام بتوثي ��ق جهود فري ��ق املنظم ��ة ب�ص ��ور التقطها

وجهود الفريق املحلي من �أهايل مدينة املو�ص ��ل الذين
ك ّر�س ��وا �أنف�س ��هم لهذه املهمة اخلطرة لتنظيف املنطقة
م ��ن خملفات داع�ش املميتة حيث كان �أكرثهم من الذين
عا�شوا حتت حكمه.
وكان امل�ص ��ور كلما يلتقي �أحد �أفراد فريق �إزالة الألغام
من ال�س ��كان املحليني يق ��ول له "ملاذا تق ��وم بهذا العمل
اخلط ��ر الذي ق ��د يودي بحيات ��ك؟" ،ثم ي�أتي ��ه اجلواب
ب� ��أن تنظيم داع�ش الإرهابي كان قد جل�أ قبل ان�س ��حابه
اىل زراعة �آالف العبوات النا�سفة يف احلقول والطرق
واملدار�س حول املدينة ونح ��ن نريد �أن ننظف مدينتنا
م ��ن هذه املخلف ��ات اخلط ��رة وال يوجد �أح ��د غرينا من
�س ��ي�أتي لتنفي ��ذ هذه املهم ��ة ..نريد �أن ن�أخ ��ذ دورنا يف
هذه املهمة مع املنظمة الدولية .
ويقول امل�ص ��ور �إنه على الرغم من �أن مدينة املو�صل قد
حلقها الدمار ب�سبب احلرب واملعارك ف�إن القائمني على
مهمة �إزال ��ة الألغام من الفريق املحلي ي�ش ��عرون بفخر
كب�ي�ر يف �إجن ��از مهمتهم بتنظيف املدين ��ة من العبوات
يف �س ��بيل توف�ي�ر الأم ��ان لبقي ��ة الأه ��ايل ،وكان يوثق
جهودهم يف �صوره التي يقتن�صها �أثناء عملهم .
و ّثق امل�ص ��ور ،جينغز يار ،جوانب متعددة من عمليات
�إزال ��ة الألغ ��ام عل ��ى الأر� ��ض وكذل ��ك ب�ص ��ور التقطه ��ا
لأ�ش ��خا�ص كان ��وا �ض ��حايا انفج ��ارات �ألغ ��ام وعبوات
نا�س ��فة ،كما هي ال�ص ��ورة التي التقطها للطفل ح�س�ي�ن
م ��ع والدت ��ه هبة  .يقول يار" :حدث ذل ��ك بعد �أن انتهت
املعرك ��ة بوق ��ت ق�ص�ي�ر ،رمبا تك ��ون رمان ��ة يدوية فقد
مزقت �ش ��ظية �ساق الطفل ح�س�ي�ن ثم مرت عرب معدته.
وب�س ��بب الدم ��ار ال ��ذي حلق باملدين ��ة ف�إن ��ه يعي�ش هو
ووالدت ��ه يف مبنى م�ست�ش ��فى بيط ��ري لأن بيتهم قد مت
تدم�ي�ره " .ويف لقط ��ات توثيقي ��ة تبع ��ث الأم ��ل �أكرث،
�ص ��وّ ر املرا�س ��ل الأمريكي جهود عمليات �إعادة الإعمار
الت ��ي جت ��ري الآن بحيث �أن بع�ض ال�ش ��وارع قد رفعت
عنها الأنقا�ض وا�ص ��بحت وا�ضحة املعامل ،م�ست�شفيات
�ان عام ��ة اخ ��رى بد�أت
ومدار� ��س وج�س ��ور وع ��دة مب � ٍ
ت�س ��تعيد و�ض ��عها الطبيع ��ي م ��رة �أخرى وذلك بف�ض ��ل
جه ��ود فري ��ق �إزالة الألغ ��ام ملنظمة يومنا� ��س والفريق
املحل ��ي العراق ��ي  .و�أ�ض ��اف امل�ص ��ور بقول ��ه" :و ّثقت
يف �ص ��وري �أي�ض� � ًا ما يتعلق ب�أن�ش ��طة تخ�ص م�ستقبل
الع ��راق �أال وه ��و النظ ��ام الرتب ��وي �إذ �أ�ص ��بح الأوالد
قادرين على الذهاب للمدار�س بعد تنظيفها من الألغام،
وكذلك احلال مع امل�ست�ش ��فيات ومن�ش� ��آت معاجلة املياه
التي ا�ستعادت ن�شاطها" .
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 بغداد /ا ف ب
م ��ع ارتفاع درجات احلرارة �إىل م�س ��تويات
غ�ي�ر م�س ��بوقة ،انطف� ��أت امل ��راوح يف
امل�ست�ش ��فيات وف�س ��د الطع ��ام يف الثالجات
ب�س ��بب انقطاع الكهرب ��اء ،ما ينذر ب�ص ��يف
�ساخن يهدد �سالمة العراقيني.
يف مواجه ��ة موج ��ة احل ��ر ال�ش ��ديد ،ارتفع
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية ،ما زاد بال�ضغط
عل ��ى البنية التحتي ��ة املتدهورة �أ�سا�س� � ًا مع
ت�سرب ي�سبب هدر ًا ن�سبته �أربعني باملئة من
�إنتاج الكهرباء يف البالد ،وفق وكالة الطاقة
الدولية .وقال عبد احل�س ��ن اجلابري ،مدير
ال�ص ��حة يف ذي ق ��ار جنوب بغ ��داد ،لوكالة
فران�س بر� ��س �إن "انقطاع التيار الكهربائي
ي�صل �إىل  17مرة يف اليوم".
ويلج� ��أ كثري من املر�ض ��ى اىل امل�ست�ش ��فيات
اخلا�صة لتلقي العالج رغم التكاليف العالية،
لأنها تعتمد على نف�سها يف ت�أمني الكهرباء.
وق ��رر البق ��ال �أب ��و حي ��در� ،ش ��راء مولدت ��ه
اخلا�صة يف النا�صرية ،كربى مدن حمافظة
ذي قار .ويف هذه املحافظة التي ت�ضم �أكرث
م ��ن مليوين ن�س ��مة ،يح�ص ��ل ال�س ��كان على
كهرب ��اء من الدولة من ع�ش ��ر �إىل � 12س ��اعة
يومي� � ًا .وف�س ��دت بع�ض ب�ض ��ائع �أبي حيدر
بالفع ��ل قب ��ل �أن يتمكن م ��ن بيعه ��ا .ويقول
لفران� ��س بر� ��س" :ت�أثر عملنا كثري ًا ب�س ��بب
ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة لأن الكث�ي�ر م ��ن
امل ��واد الغذائية تتلف قبل بيعها ،خ�صو�ص� � ًا
م ��ع م�ش ��اكل الكهرب ��اء" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
"الكثري من النا�س خف�ضوا م�شرتياتهم من
املواد الغذائية".
ويف بغداد ،تطوع عدد من �أ�ص ��حاب املحال
بو�ضع ّ
مر�شات مياه يف الهواء الطلق ،هناك
من ي�ض ��ع ر�أ�س ��ه حتتها للتخفيف من �ش ��دة
احل ��رارة ،بينم ��ا يلج� ��أ �آخرون لال�س ��تعانة
بقطع قما�ش باردة للإم�س ��اك ب�آالت ومعدات
احلدي ��د .يف ظ ��ل ه ��ذه الأج ��واء الالهب ��ة
حتت �أ�شعة ال�ش ��م�س� ،أ�صبحت بع�ض املهن
�أك�ث�ر �إرهاق� � ًا ب ��ل �أك�ث�ر خط ��ورة وتهدي ��د ًا

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

حلي ��اة الكث�ي�ر من الذي ��ن ي�ض ��طرون للعمل
حتت �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س .ففي مدينة الب�ص ��رة
اجلنوبي ��ة ،الغني ��ة بالنفط ،الت ��ي تقع على
اخللي ��ج وتت�س ��م بدرج ��ات عالي ��ة ،رفع ��ت
�شركات النفط العاملة هناك العلم البنف�سجي
لتنبي ��ه العاملني م ��ن �أجل تف ��ادي التعر�ض
للأ�شعة فوق البنف�سجية� .أما عنا�صر �شرطة
امل ��رور الذي ��ن يجوبون ال�ش ��وارع والطرق
املكتظ ��ة و�س ��ط دخ ��ان املركب ��ات املم ��زوج
ب�أ�ش ��عة �ش ��م�س ،فقد يكونون الأكرث معاناة
من الأو�ض ��اع القا�س ��ية ال�س ��ائدة يف عموم
البالد ب�سبب موجات احلر ال�شديد.
ب�س ��بب هذه الأجواء القا�سية ،باتت بطولة
ال ��دوري العراق ��ي لك ��رة الق ��دم الت ��ي تع ��د
الأط ��ول يف املنطق ��ة ،خط ��ر ًا يه ��دد �س�ل�امة

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

الالعبني.
عادة ،تنتهي م�س ��ابقة الدوري يف منت�ص ��ف
�آب يف ذروة ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة يف
الع ��راق ،ويتع ��ذر عل ��ى العب ��ي ك ��رة الق ��دم
خو� ��ض املباري ��ات م�س ��اء لع ��دم وج ��ود
منظومة الأنوار الكا�ش ��فة يف �أغلب املالعب
التي ت�سمح ب�إقامة املباريات يف امل�ساء.
وب�س ��بب افتق ��ار مالعبه ��ا ملعاي�ي�ر متقدم ��ة
�أبرزها الأنوار الكا�ش ��فة ،ت�ضطر الفرق اىل
خو�ض املباري ��ات ع�ص ��ر ًا يف وقت تتخطى
درجات احلرارة حاجز الـ 46درجة.
ومل يرتدد خبري التغذية الريا�ض ��ية ومدرب
كرة القدم لطفي املو�سوي يف ت�أكيد املخاطر
املهدّدة ل�سالمة الالعبني.
وق ��ال �إن "الأجواء احلارة تت�س ��بب بجفاف

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

�شديد وهذا ي�ؤدي اىل م�شاكل �أبرزها هبوط
ال�سكر و�صعوبة التنف�س والإرهاق ال�شديد
اىل حد الإغماء ورمبا ي�ش ��عر بهذه امل�ش ��اكل
الالعبون م�ستقب ًال".
ويلج� ��أ احلك ��م �إىل �إيق ��اف املب ��اراة ب�ش ��كل
متقطع لإتاحة الفر�صة �أمام الالعبني ل�شرب
املياه و�سوائل �أخرى.
من جهته� ،ص ��رح م�س� ��ؤول املكتب الإعالمي
لن ��ادي الكهرب ��اء (خي ��ام اخلزرج ��ي) �أن
"اجلهاز الطبي ي�ضع يف ح�ساباته مثل هذه
الآثار ال�س ��لبية ،ويف اليوم التايل يخ�ض ��ع
الالعب ��ون لفحو�ص ��ات روتيني ��ة للت�أكد من
�س�ل�امتهم" .وي�ش ��ارك ع�ش ��رون فريق� � ًا م ��ن
خمتلف املدن العراقية يف مباريات الدوري
التي متتد اىل �أ�شهر ال�صيف احلارة جدا.
وتنح�ص ��ر املباريات يف خم�سة مالعب لكرة
الق ��دم يف الع ��راق ق ��ادرة عل ��ى ا�ست�ض ��افة
هذه الن�ش ��اطات يف امل�س ��اء ،يف بغداد حيث
جت ��رى يف "ملعب ال�ش ��عب" ،ومدن النجف
والب�ص ��رة وكرب�ل�اء اىل جان ��ب ا�س ��تاد
فران�س ��وا حريري يف اربيل .ويف ال�ص ��يف
املا�ض ��ي ،وبع ��د �سل�س ��لة م ��ن التظاه ��رات
الغا�ض ��بة �ض ��د نق�ص الكهرب ��اء� ،أقيل وزير
الكهرباء .وهذا العام ي�ستعد الوزير اجلديد
ملواجه ��ة ا�س ��تفتاء فعل ��ي على التق ��دم الذي
و�صلت اليه احلكومة.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي بلغت فيه احلرارة
درج ��ات غ�ي�ر م�س ��بوقة من ��ذ ع ��ام ،2011
بح�س ��ب املتح ��دث با�س ��م هيئ ��ة الإر�ص ��اد
اجلوي عامر اجلابري.
وب ��ات ف�ص ��ل ال�ص ��يف م ��ن كل عام مو�س ��م ًا
لتظاهرات غا�ض ��بة للمطالبة بتخ�صي�ص ��ات
عائدات النفط لبناء اخلدمات العامة ولي�س
للإث ��راء ال�شخ�ص ��ي ولل�سيا�س ��يني يف ه ��ذا
البل ��د ال ��ذي ي�ش ��غل الرتتي ��ب  12ب�ي�ن اكرث
البلدان ف�ساد ًا يف العامل.
وخ ��رج مئ ��ات املتظاهري ��ن مب�س�ي�رة يف
الب�ص ��رة والديوانية يف جنوب البالد ،فيما
يحذر اجلابري من �ص ��يف �س ��اخن قد ت�صل
فيه احلرارة �إىل  50درجة مئوية.
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سياسة

القوى ال�شيعية ت�شتكي للحكومة من جماعات
"الكاتيو�شا" :تريد �إثارة الأزمات يف املنطقة

ال�������س�ل�اح م��ن��ف��ل��ت يف دي�����اىل وال ي���وج���د م�����ش��ت��ب��ه ب���ه ب��ه��ج��م��ات ال�����ص��واري��خ

بغداد /وائل نعمة

اجلهات املتورطة باحلادث.

للم ��رة الثانية ،يف غ�ض ��ون �أقل من
�ش ��هر ،تتعر� ��ض مناط ��ق ح�سا�س ��ة
يف بغ ��داد �إىل هجمات ب�ص ��واريخ
الكاتيو�ش ��ا دون �أن يعل ��ن تنظي ��م
داع�ش وقوفه وراء احلادث.
بيان ��ات الق ��وى ال�ش ��يعية ،خا�ص ��ة
املقربة من احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،يفهم
منه ��ا �أن املته ��م لي� ��س التنظي ��م
املتط ��رف مث ��ل كل م ��رة ،و�إمن ��ا
ف�صائل عراقية م�سلحة من الداخل،
بات يطلق عليها ت�س ��مية "جماعات
خارج ��ة عل ��ى القان ��ون ".وتو�س ��ع
يف الأي ��ام القليل ��ة املا�ض ��ية حميط
هجم ��ات تلك اجلماع ��ات املجهولة،
الت ��ي ت�س ��تخدم فيه ��ا الهاون ��ات،
لت�ستهدف قاعدة ع�سكرية مهمة يف
�شمايل بغداد ومناطق يف دياىل.
ت�أت ��ي تل ��ك الهجم ��ات يف وقت وعد
فيه رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي
مبالحقة "فلول داع�ش" �أينما كانوا
يف البالد.
وق ��ال عب ��د امله ��دي ،يف الذك ��رى
اخلام�س ��ة جلرمي ��ة �س ��بايكر� ،إن
م�س ��لحي التنظي ��م "ل ��ن يك ��ون لهم
مكان �آمن يف العراق".
وجاءت ت�صريحات رئي�س الوزراء
رد ًا عل ��ى بيان ملرجعي ��ة النجف يف
الذكرى اخلام�س ��ة �أي�ض� � ًا ل�س ��قوط
املو�ص ��ل بيد داع�ش ،والتي حذرت
من عودة عنا�ص ��ر التنظي ��م نتيجة
"ا�س ��تمرار ال�ص ��راع على املكا�سب
والغنائ ��م ب�ي�ن من يت�س ��لمون زمام
الأمور يف البالد".
وي ��وم اجلمع ��ة املا�ض ��ي� ،س ��قط
�ص ��اروخ كاتيو�ش ��ا عل ��ى منزل يف
منطق ��ة اجلادري ��ة و�س ��ط بغ ��داد،
والتي ت�ض ��م مقرات لأحزاب ودور
م�س� ��ؤولني .وقال ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام
الأمني التابعة للحكومة �إن احلادث
مل ي�س ��فر ع ��ن وقوع خ�س ��ائر ،دون
�إعطاء تفا�صيل �أخرى.
بدوره ،يقول �س ��عران الأعاجيبي،
ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن يف الربمل ��ان
لـ(امل ��دى) ،تعليق ًا عل ��ى اجلهة التي
ق ��د تقف وراء الهجوم� ،إن الو�ض ��ع
ملتب� ��س ،و"مازال ��ت هن ��اك خالي ��ا
لداع� ��ش ت�س ��تطيع تنفي ��ذ هجم ��ات
م�س ��لحة ،كم ��ا يوج ��د خارج ��ون
عل ��ى القان ��ون وجمرم ��ون يدّعون

جمهولون يف دياىل
"ال�سيناريو" ذاته تكرر يف دياىل،
حي ��ث �ش ��هدت املحافظ ��ة ت�ص ��اعد
الهجم ��ات املن َّف ��ذة ب�ص ��واريخ
الكاتيو�ش ��ا من ��ذ منت�ص ��ف �أي ��ار
املا�ض ��ي ،بع ��د �أ�ش ��هر قليل ��ة م ��ن
اله ��دوء .ويق ��ول عل ��ي الداين ��ي،
رئي�س جمل�س املحافظ ��ة ،لـ(املدى)
�إن "داع� ��ش وجماعات خارجة على
القانون تدّعي انت�سابها اىل احل�شد
ال�شعبي هما املتهمان الرئي�سان يف
تلك احلوادث".
وعادت الهجمات ب�شكل وا�ضح اىل
دياىل حني �سقطت ،ال�شهر املا�ضي،
 15قذيفة هاون على ناحية كنعان،
�ش ��رقي بعقوب ��ة ،يف وق ��ت كان فيه
جمل� ��س املحافظ ��ة يق ��ود م�س ��اعيه
لإعادة �ألفي عائلة نازحة هناك.
وا�س ��تمرت الهجم ��ات بع ��د ذلك يف
مناط ��ق خمتلفة م ��ن املحافظ ��ة� ،إذ
بلغ جمموع الهجمات التي �شهدتها
دي ��اىل خالل �ش ��هرين �أك�ث�ر من 40
ا�س ��تهداف ًا بني قذيفة هاون و�إطالق
نار وعبوات نا�سفة واغتيال ب�شكل
مبا�ش ��ر يف  8مناطق ب�شمال �شرقي
دياىل� ،أ�سفرت عن مقتل وجرح عدد
من املدنيني ،وخطف �آخرين ما زال
م�صريهم جمهو ًال ،حتى الآن.
و ُتعت�ب�ر مناط ��ق املخي�س ��ة والكبّة
و�أب ��و كرمة و�أب ��و اخلنازير وقرى
وق�ص ��بات املقدادي ��ة و�أب ��و �ص ��يدا
ومنديل و�ش ��هربان واخلال�ص �أبرز
املناطق امل�س ��تهدفة ،فيما مل تك�شف
ق ��وات الأمن العراقية عن �أية نتائج
حتقي ��ق بتلك الهجم ��ات كما وعدت
�س ��ابق ًا .ويق ��ول الداين ��ي �إن ��ه �أبلغ
رئي�سي الوزراء ،ال�سابق واحلايل،
بخط ��ورة تل ��ك املناط ��ق ووج ��ود
كثي ��ف جلماعات م�س ��لحة "خارجة
على القانون" ،م�ض ��يف ًا �أنه ال يوجد
حت ��ى الآن �أي م�ش ��تبه ب ��ه يف تل ��ك
احلوادث .وبح�سب رئي�س جمل�س
املحافظ ��ة ،ف� ��إن ال�س�ل�اح والقذائف
موج ��ودة يف كل م ��كان وال توج ��د
عمليات حل�ص ��رها� ،أما فيما يتعلق
باملناطق ال�س ��اخنة ،فقد قال الأخري
�إن الق ��وات الأمنية وعدت ��ه م�ؤخر ًا
ب�أنها "�سرت�س ��ل تعزي ��زات اىل تلك
املناطق".

اجتماع بني
العامري
وحتالف
�سائرون..
ار�شيف
انتماءهم اىل احل�شد ال�شعبي".
وكان ��ت جلن ��ة الأم ��ن يف جمل� ��س
حمافظ ��ة بغ ��داد ق ��د نف ��ت هج ��وم
اجلادري ��ة .وق ��ال نائ ��ب رئي� ��س
اللجنة حممد الربيعي بعد احلادث
�إن "الو�ض ��ع يف بغ ��داد �آم ��ن وال
يوجد �أي �ص ��اروخ �س ��قط على دار
�سكني".
ا�ستهداف احللبو�سي!
لك ��ن النائ ��ب ال�س ��ابق م�ش ��عان
اجلب ��وري ق ��ال �إن ال�ص ��اروخ ق ��د
ا�س ��تهدف مقر �إقامة رئي�س جمل�س
النواب حممد احللبو�سي.
وق ��ال اجلب ��وري يف تغري ��دة على
تويرت" :هذا يعن ��ي �أن اجلهة التي
هددته (احللبو�سي) �سابق ًا قد نفذت
تهديدها؟!" ،يف �إ�ش ��ارة �إىل "حزب
الله" العراقي.
وكان القي ��ادي يف احت ��اد الق ��وى

�إحباط ت�سلل
لداع�ش عرب
الزوارق يف �سامراء
 بغداد /املدى
�أطلقت القوات امل�ش�ت�ركة ،يوم �أم�س الأحد،
عملية تفتي�ش يف ق�ض ��اء �سرتاتيجي يربط
بغ ��داد بث�ل�اث حمافظ ��ات �ش ��مايل وغرب ��ي
البالد.
و�أعلنت خلية الإعالم الأمني ،يف بيان تلقته
(املدى)� ،أن "القوات الأمنية �ض ��من عمليات
قيادة بغداد ،والقطاعات املحلقة بها ،با�شرت
وب�إ�سناد طريان اجلي�ش ،والقوات اجلوية،
بواجب تفتي�ش يف ق�ضاء الطارمية� ،شمايل
العا�صمة".
و�أ�ضافت اخللية �أن "العملية جاءت لتعزيز
الأمن هناك ،ومالحقة املطلوبني للق�ضاء".
ونوّ هت خلية الإعالم الأمني �إىل �أن "عملية

العراقية� ،ص ��باح الكربويل ،قد �أكد
�أواخر �أيار املا�ضي ،فتح حتقيق من
قبل هادي العامري وقيادات �أخرى
يف احل�شد ال�شعبي ،بالتهديد الذي
تلقاه احللبو�سي من قبل "حزب الله
العراقي" ب�سبب موقفه من ال�صراع
الأمريك ��ي – الإيراين ،م�ض ��يف ًا �أن
"ر�سالة التهديد كانت حتمل �شعار
احل ��زب" .وكان ��ت ت�س ��ريبات ق ��د
حتدث ��ت عن �أن عنا�ص ��ر ح ��زب الله
العراقي "متكنوا من �إر�سال ر�سالة
تهدي ��د بالقت ��ل من خ�ل�ال اعرتا�ض
�سيارة �سكرتري احللبو�سي يف �أحد
�ش ��وارع العا�ص ��مة بغ ��داد وطلبوا
منه ت�سليم الر�سالة ب�شكل �شخ�صي
لرئي� ��س جمل�س النواب" ،م�ض ��يف ًة
�أن "ال�ش ��خ�ص ال ��ذي اعرت� ��ض
�سيارة �س ��كرتري احللبو�سي يعرف
با�س ��م (�أبو حيدر) وهو من قيادات
ح ��زب الل ��ه العراقي" .ج ��اءت تلك

التهدي ��دات متزامن ��ة م ��ع موق ��ف
احللبو�س ��ي من الأزمة الأمريكية-
الإيراني ��ة ،و�إع�ل�ان رئي�س جمل�س
الن ��واب �أن "العراق �س ��يلعبُ دور ًا
حموري� � ًا" خلف� ��ض الت�ص ��عيد ب�ي�ن
الطرف�ي�ن وب�أن ��ه "لن يك ��ون يف �أيِّ
حم ��ور" .وكان ذل ��ك التهدي ��د ق ��د
�سبقه ا�ستهداف للمنطقة اخل�ضراء
ب�ص ��اروخ كاتيو�شا �س ��قط بالقرب
من ال�سفارة الأمريكية ،دون وقوع
خ�سائر.
و�أعلن ��ت حينه ��ا جمموع ��ة عراقية
م�س ��لحة ،غ�ي�ر معروف ��ة ،تبنيه ��ا
للهج ��وم ب�س ��بب �إف ��راج الرئي� ��س
الأمريكي دونالد ترامب عن جندي
قت ��ل معتق�ل ً�ا عراقي� � ًا ب� �ـ "العم ��د"
قب ��ل  11عام� � ًا ،على خ�ل�اف حادث
اجلادري ��ة ال ��ذي مل تعل ��ن �أية جهة
م�س�ؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
كم ��ا مل تع�ث�ر الق ��وات الأمنية على

موق ��ع �إطالق ال�ص ��اروخ كما جرى
يف امل ��رة ال�س ��ابقة حينم ��ا ع�ث�رت
الأخرية عل ��ى من�ص ��ة الإطالق بعد
�س ��اعات فق ��ط م ��ن الهج ��وم خل ��ف
اجلامع ��ة التكنولوجي ��ة يف منطقة
الكرادة و�سط بغداد.
مواقف القوى ال�شيعية
وتبث القوى ال�ش ��يعية ،يف بيانات
�ص ��درت عن زعيم التيار ال�ص ��دري
مقتدى ال�ص ��در وزعي ��م منظمة بدر
ه ��ادي العام ��ري ،مواق ��ف راف�ض ��ة
للهج ��وم عل ��ى املنطقة اخل�ض ��راء،
ولتوري ��ط الع ��راق يف احلرب بني
طهران ووا�شنطن.
ح ��ادث اجلادري ��ة الأخ�ي�ر تزام ��ن
�أي�ض� � ًا مع هجوم مماثل على قاعدة
بلد الع�س ��كرية جنوب �صالح الدين
�أ�صيب منت�سبان من احل�شد خالله،
وتبن ��ت الق ��وى ال�ش ��يعية مواق ��ف

عملية تفتي�ش يف "ركن �سرتاتيجي" يربط
 4حمافظات

التفتي�ش �ش ��ملت عدد ًا من القرى والب�ساتني
التابع ��ة لق�ض ��اء الطارمية" ،ملمح ��ة �إىل �أن
مزيد ًا من التفا�صيل �سوف تعلن الحق ًا.
ويعترب ق�ضاء الطارمية �أحد الأق�ضية ال�س ّتة
امل�س ��ماة حزام بغداد ،و�أهمه ��ا لكونه يربط
بني �أربع حمافظات هي العا�ص ��مة ،و�صالح
الدين �ش ��ما ًال ،ودياىل �شرق ًا ،والأنبار ،التي
ت�شكل وحدها ثلث م�ساحة العراق ،غرب ًا.
و�ش ��هد ق�ض ��اء الطارمي ��ة ،مطل ��ع ال�ش ��هر
اجل ��اري ،اعت ��دا ًء �إرهابي� � ًا ا�س ��تهدف �أح ��د
جمال� ��س الع ��زاء ،و�أ�س ��فر ع ��ن �ض ��حايا من
املواطنني ،وهجمات ع ��دة �أخرى على مدى
ال�شهور وال�سنوات املا�ضية ،طالت املدنيني
والقوات الأمنية.
يف �س ��ياق مت�صل ،ك�ش ��فت �س ��رايا ال�سالم،

ي ��وم �أم�س الأح ��د� ،إحب ��اط حماولة ت�س ��لل
ملجموع ��ة تابع ��ة لتنظيم داع� ��ش يف منطقة
املدرات بق�ضاء �سامراء.
وقال �إعالم ال�سرايا ،يف بيان تلقت (املدى)
ن�س ��خة من ��ه� ،إن "معلوم ��ات ا�س ��تخباراتية
�أف ��ادت ب� ��أن جمموعة م ��ن الدواع� ��ش تروم
الت�سلل اىل منطقة املدرات املحاذية لعمليات
�شرق الأنبار لتنفيذ عمليات �إرهابية".
و�أ�ض ��اف البيان �أن "قيادة عمليات �سامراء
وجه ��ت باتخاذ ال�ل�ازم ،فقام الل ��واء الثاين
(التاب ��ع لقي ��ادة عملي ��ات �س ��امراء ل�س ��رايا
ال�س�ل�ام) بن�ص ��ب كم�ي�ن خ ��ارج قاط ��ع
امل�س� ��ؤولية للمجموع ��ة املت�س ��للة واملتكونة
من �ستة زوارق حتمل الإرهابيني".
و�أ�ش ��ار البيان �إىل �أن "�أبطال اللواء الثاين

�أجربوا الدواع�ش على الفرار بعد الت�صدي
لهم بالأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة".
ويف �ص�ل�اح الدي ��ن �أي�ض� � ًا� ،أعلن ��ت مديرية
اال�س ��تخبارات الع�سكرية ،يوم �أم�س الأحد،
�ضبط م�ضافة لتنظيم داع�ش بداخلها �أ�سلحة
و�أعتدة يف جزيرة مكحول مبحافظة �صالح
الدين.
وقال ��ت يف بيان ،تلقت (املدى) ن�س ��خة منه،
�إن "ق ��وة من مف ��ارز مديرية اال�س ��تخبارات
الع�س ��كرية يف قيادة عمليات �ص�ل�اح الدين
وبالتعاون مع الف ��وج الأول لواء ٩١الفرقة
 ١٤و�إث ��ر معلوم ��ات ا�س ��تخبارية دقيق ��ة
داهمت �إحدى امل�ضافات يف قرية البوجليب
بجزي ��رة مكح ��ول يف حمافظ ��ة �ص�ل�اح
الدين".
و�أو�ض ��حت مديرية اال�ستخبارات �أن القوة
"�ض ��بطت بداخله ��ا  ١٧عب ��وة متنوع ��ة،
� ١١ش ��ريحة موباي ��ل ٨ ،م�س ��اطر تفج�ي�ر،
 ٢موباي ��ل ،بالإ�ض ��افة اىل معم ��ل لت�ص ��نيع
العبوات ،ومفكرة ت�ضم �أ�سماء الدواع�ش".
وا�ش ��ارت اىل �أن "املفارز الهند�سية التابعة
للقيادة قامت بتفجري املواد موقعيا".
ويف دي ��اىل� ،أعلنت مديرية اال�س ��تخبارات
الع�س ��كرية ،القب�ض عل ��ى �إرهابي ينتمي ملا
ت�س ��مى والي ��ة دي ��اىل .وقال ��ت املديرية يف
بيان �إن "مفارز اال�ستخبارات الع�سكرية يف
الفرقة اخلام�سة وبالتعاون مع ا�ستخبارات
الف ��وج الثال ��ث ل ��واء  ٧٤و�إث ��ر معلوم ��ات
ا�س ��تخبارية دقيقة� ،ألقت القب� ��ض على �أحد
الإرهابيني الذين ينتمون ملا ت�س ��مى بوالية
دياىل".
وا�ض ��افت �أن "املعتقل �شارك يف عدة معارك
�ض ��د قواتنا الأمنية يف املحافظة وخارجها
قب ��ل التحري ��ر" ،م�ش�ي�رة اىل �أن ��ه "م ��ن
املطلوب�ي�ن للق�ض ��اء مبوجب مذك ��رة قب�ض
وفق �أحكام املادة � ٤إرهاب".

راف�ضة �أي�ض ًا.
ت�ش ��ر
وحت ��ى يف ه ��ذه امل ��رة ،مل ِ
البيان ��ات اىل ت ��ورط تنظيم داع�ش
يف الهج ��وم .وق ��ال حتال ��ف الفتح
(املظل ��ة ال�سيا�س ��ية للح�ش ��د) �إن ��ه
ي�ش ��عر بقل ��ق بال ��غ ب�س ��بب "�إطالق
ع ��دد م ��ن الهاون ��ات وال�ص ��واريخ
باجت ��اه املنطقة اخل�ض ��راء وقاعدة
بل ��د ومنطق ��ة اجلادري ��ة يف الأيام
القليلة املا�ض ��ية" ،مبين� � ًا �أنه "بناء
عل ��ى م ��ا يتوفر م ��ن معطي ��ات ،ف�إن
هنال ��ك �أيديَ جمرم ��ة عابثة ال تريد
اخل�ي�ر للع ��راق و�ش ��عبه تقف خلف
�إطالق هذه املقذوفات".
واعت�ب�رت الكتل ��ة �أن الهج ��وم جاء
من "�أج ��ل خل ��ط الأوراق والت�أثري
على الواقع الأمني امل�ستتب ولرفع
م�س ��توى التوت ��ر يف املنطق ��ة"،
مطالبة احلكومة و�أجهزتها الأمنية
مبالحق ��ة الفاعل�ي�ن و�إنزال �أق�ص ��ى

العقوبات بهم .وكانت هيئة احل�شد
ال�ش ��عبي قد ح ��ذرت ،يف بيان حول
الهجم ��ات الأخ�ي�رة" ،جمي ��ع م ��ن
ت�س ��وّ ل له ��م �أنف�س ��هم حماولة خلط
الأوراق يف هذا الظرف احل�سا�س،
ومن �أنها �س ��تكون يف طليعة اجلهد
احلكوم ��ي وحت ��ت �إ�ش ��راف القائد
الع ��ام للق ��وات امل�س ��لحة للت�ص ��دي
لهذه املحاوالت البائ�سة".
وح�صل التعر�ض الأخري يف قاعدة
بل ��د ،ب�أرب ��ع قذائ ��ف ه ��اون� ،أثن ��اء
تبديل الوجب ��ات يف املرابطات بني
الطري ��ق الراب ��ط ب�ي�ن حمافظت ��ي
�ص�ل�اح الدي ��ن ودي ��اىل م ��ا �أ�س ��فر
عن �إ�ص ��ابة ع ��دد من �أف ��راد الكتيبة
الثاني ��ة يف مديري ��ة مقاتلة الدروع
�إىل جانب �أفراد من احل�شد.
باملقابل ،قال �سعران الأعاجيبي �إن
جلنة الأم ��ن والدفاع يف الربملان مل
تتل ��ق �أي ��ة معلومات حت ��ى الآن عن

مراقبون :وا�شنطن غري مقتنعة مبوقف
العراق من العقوبات على �إيران
 بغداد /املدى

تلقى رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي ،يوم اجلمعة املا�ضي،
ات�صا ً
ال هاتفي ًا من وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو� ،إذ تبادل
الطرفان وجهات النظر ب�ش�أن
التطورات التي ت�شهدها املنطقة،
على خلفية الأزمة بني الواليات
املتحدة الأمريكية و�إيران.
وبح�سب و�سائل �إعالم عراقية،
ف�إن "الوزير الأمريكي ا�ستفهم عن
موقف العراق ب�ش�أن التطورات
املت�صاعدة والتوتر بني �إيران
والواليات املتحدة".
و�أ�ضافت و�س ��ائل الإعالم "�أن بومبيو حاول ا�ستجالء
موق ��ف الع ��راق ،واجلان ��ب ال ��ذي ميي ��ل �إلي ��ه يف هذه
الأزمة ،لكنه تل ّقى ت�أكيد ًا وا�ض ��ح ًا من عبد املهدي ب�ش�أن
الت ��زام بغداد �سيا�س ��ة احلياد الإيجابي ب�ي�ن الواليات
املتح ��دة و�إيران" .وي�أتي ات�ص ��ال مبومبي ��و فيما هدد
الرئي� ��س الأمريك ��ي باتخ ��اذ ما يل ��زم بعد اته ��ام �إيران
بالوق ��وف خل ��ف هجمات بح ��ر عُمان .ويق ��ول اخلبري
الأمني �أحمد ال�ش ��ريفي ،يف ت�ص ��ريح لـ(�س ��بوتنيك):،
"املوق ��ف العراقي املحايد هو موقف قد يكون متبنى
�إعالمي� � ًا ،لكن االنق�س ��امات ال�سيا�س ��ية الداخلية تذهب
باجتاه�ي�ن :اجتاه ي�ؤي ��د �إيران على ح�س ��اب الواليات
املتح ��دة ،والآخ ��ر هو اجت ��اه معاك�س ي�ؤي ��د الواليات

املتحدة �ضد �إيران ،وهذا االنق�سام �سيلقي بظالله على
�سلوك وقرارات الربملان واحلكومة" .
وتاب ��ع ال�ش ��ريفي�" :أم ��ا املعادل ��ة الأخ ��رى التي جتب
الإ�ش ��ارة �إليه ��ا ،فه ��ي �أن الآث ��ار املرتتبة عل ��ى احلدث
املتوقع واملتمثل بال�صدام بني �إيران والواليات املتحدة
�س ��تكون فيه ��ا �أبع ��اد مركبة ،تب ��د�أ م ��ن �إمكانية حدوث
تداعي ��ات �أمني ��ة وع�س ��كرية ،ف�أمني ًا �س ��يكون ذلك عرب
حركة بع�ض العنا�ص ��ر ال�س ��تهداف امل�صالح الأمريكية،
ان�سجام ًا وت�أييد ًا لإيران� ،أما على امل�ستوى الع�سكري،
فيمكن �أن تكون هناك ا�ضطراب حدودية".
و�ش ��دد ال�ش ��ريفي عل ��ى "�أن املعادل ��ة الأك�ث�ر خط ��ورة
تكمن يف الواقع االقت�ص ��ادي العراقي وكيف �س ��يكون،
فاقت�ص ��اد الع ��راق ريع ��ي ،و�أي ا�ض ��طراب يف منطق ��ة
اخلليج ي�ؤدي �إىل غلق م�ضيق هرمز ،تتعرث معه عملية
ت�ص ��دير الب�ت�رول ،ما �س ��ي�ؤثر عل ��ى دخ ��ل الدولة ،يف
الوقت الذي يعاين فيه العراق من �أزمة �سيولة و�أزمات
اقت�صادية �أخرى" .
و�أ�ض ��اف ال�ش ��ريفي" :ال �أعتقد �أن احلكوم ��ة العراقية
�س ��تكون مب�س ��توى احلدث ،كون الأ�س ���س التي ت�ستند
عليها يف قراراتها ه�شة و�ضعيفة" .
وعن املوقف العراقي املحايد وما تريده وا�ش ��نطن من
العراق ،يقول ال�ش ��ريفي�" :إن مفردة احلياد هي مفردة
تب ّناها �ص ّناع القرار ال�سيا�سي يف العراق ،وهي مفردة
غري مقنعة بالن�س ��بة للواليات املتحدة ،فالأخرية تقول
�إنه ��ا مرتبط ��ة م ��ع الع ��راق باتفاقيتني �س�ت�راتيجيتني
موثقت�ي�ن يف الأمم املتح ��دة� ،إ�ض ��افة �إىل م�س� ��ألة دع ��م
العراق بعد دخول داع�ش وت�شكيل التحالف الدويل ،كل
ذل ��ك يلزم العراق يف �أن ين�س ��اق مع توجهات الواليات
املتحدة ان�س ��ياق ًا تام ًا ،بو�ص ��فه حليف ًا �سرتاتيجي ًا� ،أما
م�س� ��ألة احلياد والن�أي بالنف�س فه ��ي للدول غري املقيدة
باتفاقيات �س�ت�راتيجية ،والعراق مييل ب�شكل �أو ب�آخر
�إىل ك�س ��ر احل�ص ��ار عن �إيران ،وه ��ذا مبثابة مترد على
االتفاقيات التي �أبرمت بني الواليات املتحدة والعراق،
ووا�ش ��نطن �س ��وف ت�س ��تنطق الإرادات متهيد ًا التخاذ
قرار ،وقد يتمثل هذا القرار با�ستبدال جذري للحكومة
العراقية �أو ا�ستبدالها بحكومة طوارئ".
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تعلن جمعية الكرخ التعاونية االستهالكية
ع��ن وجود مزاي��دة علنية للمح�لات املدرجة
أرقامهم ادناه والعائ��دة إلى جمعيتنا صباح
ي��وم  2019/7/1في مكان املزاي��دة الواقع في
حي اجلامع��ة محلة  633ز  35علما ً أن جميع
املصاريف والداللية البالغة  %2يتحملها من
ترسو عليه املزايدة  /رقم احملل 9 – 8 – 1
رئي�س جمل�س االدارة
عدنان �شالل

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون احوال االنبار

العدد 1779 :
التاريخ2019/6/11 :

�إعــــالن

قدم املدعي (ياس��ر عبد الرزاق جعفر لطوفي) دع��وى واملتضمنة تبديل لقبه
وجعله (احلس��يني) ب��دال ً من (العاني) فمن لديه ح��ق االعتراض مراجعة مقر
هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم وبعكسه سيتم النظر في طلبه وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة .2016

ء /اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون احوال االنبار

العدد 1780 :
التاريخ2019/6/11 :

�إعــــالن

ق��دم املدعي (فراس عبد الرزاق جعفر لطوف��ي) دعوى واملتضمنة تبديل لقبه
وجعله (احلس��يني) ب��دال ً من (العاني) فمن لديه ح��ق االعتراض مراجعة مقر
هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم وبعكسه سيتم النظر في طلبه وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة .2016

ء /اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
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يسر (شركة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم (جتهيز منظومة قياس مستوى
املنت��وج م��ع أجهزة االالت الدقيقة مع صمامات كهربائية مع منظومة س��يطرة خلزانني س��عة  2000م 3و 3000م 3في مصفى
الدورة اطفاء مع االدوات االحتياطية ملدة س��نتني تس��ليمها وتفريغها في مخازن الشركة في الدورة  ،وأن تكون املواد من املناشئ
التالي��ة (ايطاليا ،اململكة املتح��دة  ،املانيا ،الواليات املتحدة االمريكية ،كندا  ،اليابان ،اس��بانيا ،فنلندا  ،هولندا ،بلجيكا ،دمنارك ،
الس��ويد  ،فرنس��ا  ،النمس��ا) علما ً ان املناقصة ممولة ذاتيا ً وكلفتها التخمينية (( )449.400.000اربعمائة وتسعة واربعون مليون
واربعمائة ألف دينار عراقي) وتكون مدة التنفيذ ( )90تسعون يوم تقوميي  ،مع مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العط��اء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بش��ركة املش��اريع النفطية  /قس��م
التوريدات والتعاقدات ( Pur.cus@scop.oil.gov.iq // scop@scop.oil.gov.iqمن االحد إلى اخلميس وخالل الدوام الرس��مي من
الساعة ( 9:00ص) لغاية ( 12:00م) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2عل��ى اجملهزي��ن الراغب�ين واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالش��تراك في هذه املناقصة تقدمي عطاءاتهم وفقا ً للش��روط
املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير االتية :
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع وتشمل (مواد احتياطية ملدة سنتني وكذلك مواد احتياطية للتشغيل االولي).
ج -االعمال املماثلة بعدد ثالث اعمال تقاس على اس��اس كلفة ونوع وحجم العمل كما ال يس��مح بجمع عدد من العقود لتلبية
قيم��ة العم��ل املطل��وب اي يجب ان ينظر إل��ى قيمة كل عمل مماث��ل على حدا ويكون مبلغها نس��بة إلى الكلف��ة التخمينية
للمناقصة بنسبة ( )%35وان عدد السنوات املطلوبة لالعمال املماثلة ( )5سنوات.
د -االعمال املنجزة ضمن االختصاص .
هـ -مدة تنفيذ العقد بااليام التقوميية .
و -حجم االيراد السنوي يجب ان يكون  %30من الكلفة التخمينية للسنوات اخلمسة االخيرة.
ز -احلسابات اخلتامية التي تظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني مدققة من قبل محاسب قانوني اذا كان للشركات املشتركة
في املناقصة اعمال منفذة في السنوات التي سبقت  ، 2014فعليهم تقدمي حساباتهم اخلتامية الرابحة آلخر سنتني السابقة
لعام .2014
ح -يج��ب ان يق��دم مقدم العطاء م��ا يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ  %30م��ن الكلفة التخمينية من مص��رف معتمد في
العراق.
ك -يك��ون التجهي��ز مع التفري��غ  CIPويتحمل اجملهز كافة الرس��وم والضرائب عل��ى ان يكون التجهيز في مخازن الش��ركة في
الدورة.
ل -مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة .
 -3إذا كان املتقدم للمناقصة شركة أجنبية فيجب أن تلتزم مبا يلي:
أ -تلت��زم الش��ركة االجنبي��ة املتقدمة تقدمي تعهد يقض��ي بعدم وجود مطالبة مالية غير محس��ومة جتاه مختلف الش��ركات
واملؤسسات العراقية خالل ( )30يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ً ان اجراء التسوية شرط الزامي الصدار قرار وبخالف ذلك
يتم استبعاد الشركة االجنبية املتقدمة باملناقصة.
ب -في حالة وجود مطالبات لدى الشركة االجنبية املتقدمة في املناقصة تلتزم بتقدمي تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية
وفقا ً التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  2014أو شطب الدين كليا ً بحسب مقتضى احلال)
الية منازعات او مطالبات سابقة خالل ( )30يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ً ان اجراء التسوية شرطا الزامي الصدار قرار
االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة االجنبية املتقدمة باملناقصة .
ج -تتعه��د الش��ركة االجنبي��ة بعدم اجراء اي مطالبة قضائية او ادارية على اي مديونية بحق مختلف الش��ركات واملؤسس��ات
العراقية بعد االحالة مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء او كل الدين بصفة رضائية أو قضائية مبعنى
استمرار عالقة الشركة املتقدمة للعمل بالعراق باملديونيات املتنازل عنها واملباعة للغير ،ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة
للمساهمة لتسوية تلك املطالبات .
 -4بامكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (( )250.000مئتان وخمسون ألف دينار) نقدا ً وغير قابل للرد .
 -5يكون مكان بيع وثائق املناقصة (ش��ركة املش��اريع النفطية – قس��م التوريدات والتعاقدات – الوزيرية  /خلف معهد التدريب
النفطي).
 -6مكان تس��ليم العطاء (وزارة النفط – ش��ركة املش��اريع النفطية – جلنة اس��تالم وفتح العطاءات  / -الوزيرية  /خلف معهد
التدريب النفطي).
 -7يكون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العطاءات بتاريخ ( )2019/7/10حيث ان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم الفتح
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي:
وزارة النفط  /شركة املشاريع النفطية
شارع بور سعيد  /بغداد  /العراق
اجلهة التي تستلم العطاء  /جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية .
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح .
 -8يتم دعوة مقدمي العطاءات اخملولني بحضور مؤمتر ما قبل تقدمي العطاء للتوضيح واالجابة على االستفس��ارات ويكون تاريخ
االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي استفساراتهم حتريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر .
الوقت 9:00( :ص ) لغاية ( 12:00م).
التاريخ :
املكان :يحدد الحقا ً .
 -9تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعش��رون يوما ً من تاريخ الغلق احملدد على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات
األولية والبالغة (( )13.000.000ثالثة عشر مليون دينار عراقي) ( ،ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان أو سفتجة او صك مصدق
ص��ادر من مصرف عراقي معتمد حس��ب النش��رة الص��ادرة من البنك املركزي العراق��ي على أن تكون نافذة مل��دة ( )120يوم مائة

وعشرون يوما ً من تاريخ الغلق  /يوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة .
 -10للجان التحليل اس��تكمال البيانات املبينة في ادناه والتي ال ترتب عليها تغيير في اس��عار الوحدات املس��عرة من قبل مقدم
العطاء بالزيادة او النقصان وللعطاءات الثالثة املرشحة لالحالة وفي حالة عدم قيام مقدم العطاء باستكمالها فيتم استبعاد
عطاءه ومصادرة التأمينات األولية .
أ -البيانات الفنية غير اجلوهرية او تصحيح االخطاء احلسابية .
ب -الشروط القانونية غيراجلوهرية .
ج -الشروط القانونية اجلوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا ً مع استبعادها في حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا ً .
 -11يكون البيع خالل اسبوع العمل من االحد إلى اخلميس اثناء الدوام الرسمي .
 -12يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم :
 ش��هادة تأس��يس الشركة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة في بلد تأسيس الشركة ومصدقة من السفارة العراقية فيذلك البلد ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبيا ً .
 هوية غرفة التجارة ( نافذة) وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة. عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركاتفي وزارة التجارة .
 تقدمي كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى شركة املشاريع النفطية . وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية . االعم��ال املماثل��ة بعد ثالثة اعمال تقاس على اس��اس كلفة ونوع وحجم العمل كما ال يس��مح بجمع عدد من العقود لتلبيةقيم��ة العم��ل املطل��وب أي يجب أن ينظر إل��ى قيمة كل عمل مماث��ل على حدا ويكون مبلغها نس��بة إلى الكلف��ة التخمينية
للمناقصة بنسبة ( )%35وان عدد السنوات املطلوبة لالعمال املماثلة ( )5سنوات.
 يجب أن يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ  %30من الكلفة التخمينية من مصرف معتمد في العراق . االعمال املنجزة ضمن االختصاص. تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء . يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة . وصل شراء وثائق املناقصة االصلي. املستمسكات الثبوتية ملدير املفوض (شهادة اجلنسية – هوية االحوال املدنية – بطاقة السكن – تأييد السكن مصدق اصوليا ً– عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان ).
 احلس��ابات اخلتامية التي تظهر حتقيق االرباح للس��نتني االخيرتني مدققة من قبل محاسب قانوني إذا كان للشركات املشتركةفي املناقصة أعمال منفذة في الس��نوات التي س��بقت  ، 2014فعليهم تقدمي حس��اباتهم الرابحة آلخر س��نتني السابقة لعام
. 2014
 يلتزم مقدم العطاء بتقدمي كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشتراكه بالضمان االجتماعي للعمال .املالحظات:
يتم تقدمي العطاء في خمسة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري :
االول – يحتوي على املستمسكات املطلوبة اعاله .
الثاني – يحتوي على العرض الفني  +منهاج العمل .
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر – مالحظات املناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد.
الرابع – يحتوي على العرض التجاري املسعر – مالحظات املناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد .
اخلامس – يحتوي على التأمينات االولية والبالغة (( )13.000.000ثالثة عش��ر مليون دينار عراقي فقط ) (ويجب ان تكون بش��كل
خطاب ضمان او س��فتجة او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد ويوضع في ظرف منفصل مغلق مس��جل عليه رقم
الطلبية واسم الشركة).
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس��مي وبش��مع س��ري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما
يلي:
أ – اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -عنوان مقدم العطاء وفقا ً للفقرة  1- 24من تعليمات ملقدمي العطاء .
ج -اس��م املناقصة ورقمها كما هو مش��ار إليه في الفقرة الفرعية  1 -1من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة
في بيانات العقد.
د -تاريخ الغلق.
ه��ـ  -بي��ان محت��وى الظرف الداخلي (ع��رض فني  ،عرض جتاري مس��عر  ،عرض جتاري غير مس��عر  ،الوثائق املطلوب��ة  ،التأمينات
األولية).
 -13الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -14يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
 -15تهم��ل العطاءات الغير مس��توفية للمستمس��كات املطلوبة ويتم اس��تبعاد العطاء غير مس��توفي مل��ا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة أقسامها.
 -16يت��م تدوي��ن العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املس��ؤول عن متابعة االستفس��ارات وتثبيت املوق��ع والبريد
االلكتروني وعليه اشعار الشركة بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل ( )7ايام على االقل من حصول التغيير.
 -17ميكن الرجوع إلى موقع الشركة او الوزارة على االنترنيت .
Web site: http:// www.scop.gov.iq
E-mail : scop@scop.Oil.gov.iq
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq

و .مدير عام
�شركة امل�شاريع النفطية

إعــــــــالن

وزارة ال�صحة والبيئة /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا
على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة ( )www.kimadia.iqواملوقع اخلا�ص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون  $هو ( ) 1000000مليون دينار غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون  $هو ( )2000000مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من
�سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة  %1من قيمة العر�ض تقدم على �شكل خطاب �ضمان نافذ
ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما �أن طريقة الدفع
�ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن (� )CIPأو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات القانونية (كفالة
ح�سن الأداء) البالغة  %5من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�شركة
�أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم االثنني .2019/ 7 /1
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق ,ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1.000.000) one million Iraqi dinar unreturnable, while for the offer which its amounts more
than (1) million dollars is (2.000.000) Two million Iraqi dinar unreturnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with
presented offers, a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note,
the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender
will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled
Monday 1 / 7 /2019 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.
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حكيم النوار�س ي�صنع ماركة مغربية في الدوري

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

 ه���دي���ة ب�����ص��ري��ة ت���و�� ّ��س���ع ال���ن���ق���اط ب�ي�ن "القيثارة وال�صقور"
 بغداد  /حيدر مدلول

الت ��ي ال ت�س� � ُر �صدي ��ق و ال ع ��دو بحيث
�ستفق ��د الك ��رة الب�صري ��ة اح ��د ممثليه ��ا
الثالثة الذين تواج ��دوا للمو�سم الثالث
عل ��ى الت ��وايل يف ال ��دوري املحل ��ي مما
�سيدف ��ع ع ��دد كبري من الالعب�ي�ن باجتاه
مغازل ��ه الف ��رق اجلنوبية اجل ��ارة التي
بد�أت يف التفكري يف تعزيز �صفوفها بعد
�أن جنح ��ت يف ت�أكي ��د تواجده ��ا ملو�سم
جدي ��د برغ ��م الأزم ��ة املالية الت ��ي عانت
منها منذ حلظة انطالق املناف�سات.

�أثب ��ت املهاج ��م املغرب ��ي عم ��ر املن�صوري
املح�ت�رف يف �صف ��وف فريق ال ��زوراء �أنه
مارك ��ة جديدة ا�ستط ��اع ت�سجيل ح�ضوره
ال�سري ��ع �ضم ��ن قائم ��ة الهداف�ي�ن باملو�سم
الكروي احلايل حيث بلغ ��ت �أهدافه � 7أثر
�إح ��رازه هدفني ثمين�ي�ن يف مرمى حار�س
نفط اجلن ��وب �صقر عجيل خ�ل�ال املباراة
الأخ�ي�رة التي جمع ��ت فريقهما على ملعب
ال�شع ��ب ال ��دويل يف اختت ��ام مناف�س ��ات
اجلولة الثاني ��ة ع�شرة م ��ن مرحلة الإياب
ب ��دوري الك ��رة املمت ��از ليثبت �إن ��ه �صفقة
د�سم ��ة للنوار� ��س ع ّززه ��ا خل ��ط الهج ��وم
خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت ال�شتوي ��ة اىل
جانب تواج ��د املهاجمني مهند عبد الرحيم
وعالء عبا� ��س و�أ�صبح املن�صوري من �أهم
الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها املدرب
حكي ��م �شاك ��ر يف خططه الت ��ي ي�ضعها يف
املباريات وخا�ص ��ة �أمام الفرق املناف�سة له
حيث �سيكون حمركه اال�سا�س يف املباراة
النهائي ��ة مل�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��راق الت ��ي
�سيواجه فيها فريق الكهرباء طمع ًا يف نيل
اللق ��ب ومتثيل الكرة العراقية يف الن�سخة
املقبلة م ��ن دوري �أبطال �آ�سي ��ا لكرة القدم
للم ��رة الثاني ��ة من بواب ��ة امللحق مبوجب
التعليم ��ات وال�ضواب ��ط الت ��ي �أ�صدرته ��ا
جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد الآ�سي ��وي
لكرة القدم للمو�س ��م  2019-2020ليكون
البدي ��ل املنا�سب لدرع ال ��دوري الذي بات
م ��ن ال�صعوبة احلفاظ علي ��ه من جديد يف
ظل ف ��ارق الكبري من النق ��اط التي تف�صله
عن فري ��ق ال�شرطة املت�ص ��در التي و�صلت
اىل  13نقط ��ة برغ ��م وج ��ود مبارات�ي�ن
م�ؤجلت�ي�ن ل ��ه م ��ع فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة
ي ��وم الثالث والع�شرين م ��ن �شهر حزيران
اجلاري ومع فري ��ق النجف يوم اخلام�س
والع�شرين من �شهر متوز املقبل.
�سقوط ال�صقور

عوز احتاد الكرة ..ملاذا؟

انت�صارات الكهرباء

دوري �أبطال �آ�سي ��ا  2019بعد خ�سارته
�أمام م�ضيفه فري ��ق باختاكور الأوزبكي
بنتيج ��ة ( )2-1يف املب ��اراة التي جرت
بينهم ��ا على ملع ��ب باختاك ��ور املركزي
يف العا�صم ��ة ط�شقن ��د يف �شه ��ر �شب ��اط
املا�ض ��ي وكان من �أب ��رز الأ�سب ��اب التي
مه ��دت برحي ��ل امل ��درب ال�ساب ��ق با�س ��م
قا�سم ومالك ��ه امل�ساعد عن البيت الأزرق
برغم ان ��ه لعب دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف ح�صول
القوة اجلوية على اللقب الثالث لبطولة
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.

�أ�سهم �سقوط ال�صقور يف فخ التعادل �أمام
�ضيفه فريق امليناء الب�صري يف التقليل
من تطلع ��ات املدرب �أي ��وب �أودي�شو يف
موا�صل ��ة ال�ضغط املتوا�ص ��ل على فريق
القيث ��ارة اخل�ضراء عندم ��ا �أ�صبح فارق
النق ��اط بينهم ��ا ل�صال ��ح الأخ�ي�ر بفارق
دوامة االنتقاد
ع�شرة لي�ضع نف�سه حتت ّ
احلاد من قب ��ل م�شجعيه من جديد خوف ًا
م ��ن خ�شيته ��م بخ ��روج فريقه ��م خ ��ايل
الوفا�ض من البطوالت املحلية والقارية
�أث ��ر ال�سق ��وط امل ��دوي برباعي ��ة �أم ��ام
ال�ضحية 25
غرمي ��ه اللدود فريق ال ��زوراء من الدور
ن�صف النهائي من م�سابقة ك�أ�س العراق وك ّلف ��ت اخل�س ��ارة الت ��ي تلقاه ��ا فري ��ق
وخروجه املبكر من امللحق الت�أهيلي من الك ��رخ م ��ن م�ضيف ��ه فريق نف ��ط مي�سان

عودت ��ه م ��ن جدي ��د اىل دوري اال�ضواء
م ��ن دوري الدرج ��ة الأوىل الت ��ي مك ��ث
في ��ه ملو�سم واحد فق ��ط ف�ض ًال عن �سلمان
�أ�سه ��م يف تواج ��د �أك�ث�ر م ��ن  5جن ��وم
م ��ن قائمت ��ه اال�سا�سي ��ة �ضم ��ن �صفوف
املنتخب�ي�ن الوطن ��ي والأوملب ��ي بع ��د
دعوتهم ��ا من قب ��ل املدرب�ي�ن ال�سلوفيني
�سرتي�شكو كاتانيت� ��ش وعبدالغني �شهد
عل ��ى �ض ��وء امل�ستوي ��ات الرفيع ��ة الت ��ي
قدموه ��ا خالل جولتي الذه ��اب والإياب
بحي ��ث �أ�صبح ��وا حت ��ت �أنظ ��ار الف ��رق
اجلماهريي ��ة البغدادي ��ة الت ��ي ت�سع ��ى
للح�صول على توقيعه ��م ليكونوا �ضمن
فرقها باملو�سم املقبل وخا�صة التي لديها
امل ��درب عبدالك ��رمي �سلم ��ان ليك ��ون م�شاركات خارجية.
ال�ضحي ��ة  25يف قائم ��ة امل�ل�اكات الفنية
البحري  ..وداع ًا
العامل ��ة يف دوري الك ��رة املمت ��از الذين
قدم ��وا ا�ستقالته ��م �أو �أقيل ��وا م ��ن قب ��ل �أ�صبح فريق البحري الب�صري من �أوائل
الإدارات حي ��ث �أدّى اىل �أن تعق ��د �إدارة املغادرين اىل دوري املظاليم يف املو�سم
النادي برئا�سة �شرار حيدر معه اجتماع ًا  2020-2019بحك ��م املرك ��ز االخ�ي�ر
ا�ستثنائي ًا ملناق�شة الأ�سباب التي �أدّت اىل ال ��ذي يحتله يف ترتي ��ب الفرق امل�شاركة
تقدمي طلبه الذي مت رف�ضه رف�ض ًا قاطع ًا يف املو�س ��م احل ��ايل ول ��ه  17نقطة فقط
وجتديد الثق ��ة به يف �أن يق ��ود الكناري وعج ��زه ع ��ن �إيق ��اف م�سل�س ��ل النتائ ��ج
يف املباريات املتبقية من مرحلة الذهاب املتوا�ضعة التي حققه ��ا خالل املباريات
للحف ��اظ على املركز الثال ��ث الذي يحتله  31برغ ��م توايل ثالث ��ة مدربني حمليني
فريق ��ه بر�صيد  55نقاط حتى نهاية عمر على قيادته ودع ��م �إدارة النادي �صفوفه
ال ��دوري وهو اجن ��از �أ�سهم يف نيله اىل بالعبني حمرتفني خالل فرتة االنتقاالت
جان ��ب العبيه برغم امليزانية املتوا�ضعة ال�شتوية وال�صيفية حيث ولدت احلرية
خ�ص�صت ل ��ه من قب ��ل الإدارة بعد والده�شة لدى النقاد واملتابعني ل�ش�ؤونه
الت ��ي ّ

حاف ��ظ فري ��ق الكهرباء لك ��رة القدم على
م�سل�سل االنت�صارات التي احرزها حتت
قي ��ادة امل ��درب عبا� ��س عطي ��ة م ��ن خالل
ف ��وز الثمني ال ��ذي ناله م ��ن �ضيفه فريق
البحري الب�صري �ضمن اجلولة االخرية
التي �ضيفها ملع ��ب نادي التاجي ليكون
�ضمن دائرة منطق ��ة الدافئة التي تبحث
عنه ��ا ادارة النادي اىل جان ��ب انه حقق
اجن ��از تاريخي الول مرة �ضمن م�سابقة
ك�أ�س العراق بعد بلوغه املباراة النهائية
�أثر جتاوزه فريق الطلبة بثالثية نظيفة
يف املب ��اراة الت ��ي �ضيفه ��ا ملع ��ب نادي
ال�صناع ��ة الريا�ض ��ي وب ��ات يتطل ��ع اىل
الظفر باللقب وهو يواجه فريق الزوراء
يف مواجه ��ة �ستك ��ون حامي ��ة الوطي�س
وه ��و يخو�ض لق ��اء �صعب للغاي ��ة امام
خ�ص ��م �سيك ��ون مدع ��وم بجماه�ي�ر
�ستغطي مدرجات ملعب ال�شعب الدويل
يف موعد �سيت ��م حتديده يف وقت الحق
من �شه ��ر حزيران اجلاري من قبل جلنة
امل�سابقات يف احتاد كرة القدم.
زعامة عالء

وا�ص ��ل مهاج ��م فري ��ق ال�شرط ��ة لك ��رة
الق ��دم عالء عبد الزه ��رة مت�سكه بزعامة
الهداف�ي�ن بر�صي ��د  26هدف ��ا بانته ��اء
اجلول ��ة الثانية ع�شرة من مرحلة الإياب
للدوري احلايل �أثر احرازه هدف الفوز
الأول لفريق ��ه يف مرم ��ى فري ��ق �أربي ��ل
باملواجهة التي حدثت بينهما على ملعب
ال�شعب الدويل بالعا�صمة بغداد و�أنتهت
بنتيج ��ة ( )1-2لي�ؤك ��د هدفه الذي اعلنه
ب�أن ��ه �سيك ��ون م ��ن �أب ��رز الالعب�ي�ن يف
تتوي ��ج القيثارة اخل�ض ��راء باللقب لريد
اجلمي ��ل الدارة الن ��ادي واالن�صار التي
دعمت ��ه منذ حلظة �أنتقال ��ه قبل مو�سمني
قادم� � ًا م ��ن فري ��ق ال ��زوراء وكذل ��ك رده
على �أ�ستبعاده من قائمة �أ�سود الرافدين
الت ��ي تنتظرها امل�شارك ��ة يف الت�صفيات
اال�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لبطول ��ة
ك�أ� ��س الع ��امل  2022بقطر وك�أ� ��س �آ�سيا
 2023بال�صني.

الآ�سيوي يحدد مواعيد مباريات ت�صفيات ك�أ�س العامل
 بغداد  /املدى
ح ��ددت جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم مواعي ��د مباريات
ال ��دور الثاين للت�صفيات امل�شرتكة امل�ؤهلة
لبطولة ك�أ�س الع ��امل  2022وبطولة ك�أ�س
�آ�سي ��ا  2023التي �ستنطلق يف �شهر �أيلول
املقب ��ل مب�شارك ��ة  40منتخب� � ًا م ��ن مناطق
القارة اخلم�س.
و�ستق ��ام مناف�س ��ات اجلولت�ي�ن الأوىل
والثانية من مرحل ��ة الذهاب للدور الثاين
للت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�شرتكة (املونديال
وك�أ�س �آ�سيا) يومي اخلام�س والعا�شر من
�شهر �أيلول املقبل ،فيما �ستكون اجلولتني
الثالث ��ة والرابعة من املرحل ��ة ذاتها يومي
العا�ش ��ر واخلام�س ع�شر م ��ن �شهر ت�شرين

الأول املقبل و�ستج ��ري اجلولة اخلام�سة
والأخ�ي�رة يوم ��ي الراب ��ع ع�شر م ��ن �شهر
ت�شري ��ن الثاين املقب ��ل ،يف حني �ستنطلق
مرحل ��ة الإي ��اب ي ��وم التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن
ال�شه ��ر نف�سه و�ستجري اجلولتني الثانية
والثالث ��ة يوم ��ي ال�ساد� ��س والع�شري ��ن
واحل ��ادي والثالثني من �شه ��ر �آذار القادم
و�سيك ��ون يوم ��ي الراب ��ع والتا�س ��ع م ��ن
حزيران  2020موعدين لإجراء اجلولتني
الرابعة واخلام�سة من جولة الإياب.
ومبوج ��ب ت�صني ��ف االحت ��اد ال ��دويل
لك ��رة القدم ل�شه ��ر حزيران احل ��ايل الذي
�صدر ي ��وم اجلمعة املا�ضي ال ��ذي ّ
حل فيه
ً
منتخبن ��ا الوطني يف املرك ��ز  77عامليا و9
�آ�سيوي� � ًا خل ��ف منتخبات �إي ��ران واليابان
وكوري ��ا اجلنوبي ��ة وا�سرتالي ��ا وقط ��ر

والإم ��ارات وال�سعودي ��ة وال�ص�ي�ن حي ��ث
�سيت ��م و�ضع ��ه يف امل�ست ��وى الث ��اين اىل
جان ��ب منتخب ��ات اوزبك�ست ��ان و�سوري ��ا
ولبن ��ان و ُعم ��ان وقريغيز�ست ��ان وفيتنام
والأردن خالل مرا�سيم �سحب القرعة التي
ت�ضيفه ��ا العا�صمة القطرية الدوحة م�ساء
ي ��وم ال�ساب ��ع ع�شر م ��ن �شهر مت ��وز املقبل
الت ��ي �سيت ��م و�ض ��ع املنتخب ��ات الثماني ��ة
الأوىل يف الق ��ارة على رئا�سة املجموعات
الثماني ��ة وتوزي ��ع املنتخب ��ات  32الباقية
�ضمنها حت ��ى ت�صبح كل جمموعة حتتوي
على خم�سة منتخبات.
و�ستت�أه ��ل املنتخب ��ات �صاحب ��ة املراك ��ز
الأوىل يف املجموع ��ات الثماني ��ة و�أف�ضل
�أربع منتخب ��ات حتتل املرك ��ز الثاين اىل
الدور الثالث احلا�سم لبطولة ك�أ�س العامل

املقبل ��ة يف قطر حيث �سي�صبح عددها 12
يت ��م توزيعها عل ��ى جمموعت�ي�ن بواقع 6

يف كل واح ��د منهم ��ا تخو� ��ض املناف�سات
بطريقة الدوري العام من مرحلتني يحجز
بعده ��ا �صاحبي املركزي ��ن الأول والثاين
تذك ��رة االنتق ��ال املبا�ش ��ر اىل املونديال،
فيم ��ا �سيلع ��ب �صاحبي املرك ��ز الثالث يف
كال املجموعتني مباراتي الذهاب والإياب
فيما بينهما لتحديد هوية من ميتلك بطاقة
امللحق عن القارة ال�صفراء الذي �سيواجه
منتخب من القارة اجلنوبية حل�سم تذكرة
املنتخب  32يف مونديال . 2022
و�أم ��ا بالن�سبة لبطولة ك�أ� ��س �آ�سيا 2023
ف� ��أن �صاحب ��ي املركزي ��ن الأول والث ��اين
يف املجموع ��ات الثماني ��ة �سيت�أه�ل�ان
ب�ش ��كل مبا�ش ��رة اىل النهائي ��ات القاري ��ة

الت ��ي ت�ضيفه ��ا ال�ص�ي�ن يف ح�ي�ن �ستلعب
املنتخب ��ات التي حتت ��ل املركزي ��ن الثالث
والراب ��ع الت�صفيات مبوج ��ب نظام �سيتم
حتدي ��ده م ��ن قب ��ل جلن ��ة امل�سابق ��ات يف
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم م ��ن �أجل
الإع�ل�ان الر�سم ��ي للمنتخب ��ات الثماني ��ة
الت ��ي �ستكمل العدد الكل ��ي الذي �سي�صبح
 24منتخب� � ًا ال ��ذي �سي�ش ��ارك يف البطولة
للم ��رة الثانية بنف� ��س العدد ال ��ذي �أقيمت
في ��ه بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2019يف دولة
الإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة من
 5كانون الثاين ولغاية � 1شباط املا�ضيني
و�أح ��رز لقبه ��ا املنتخ ��ب القط ��ري لأول
م ��رة يف تاري ��خ م�شاركاته فيه ��ا يف حني
�ست�ضيف ال�ص�ي�ن البطولة للم ��رة الثانية
بعد عام .2004

لأنها اللعبة ال�ش ��عبية الأوىل يف العامل ولأن العراقيني مبختلف
�سجل ��وا لها ع�شق ًا ال ينتهي ور�سم ��وا لها �صورة الفرح
�أعماره ��م ّ
والوئ ��ام وعنده ��ا جتتم ��ع القل ��وب كان الب ��د على م ��ن يت�صدّى
لد ّف ��ة القيادة لتلك ال�ساحرة امل�ستدي ��رة �أن يعي حجم امل�س�ؤولية
الوطنية التي تقع على عاتقه وفريقه الإداري الذي من املفرت�ض
�إنه ��م ميثلون اخلط الأول يف الدفاع ع ��ن تاريخها وامل�ضي نحو
الإرتق ��اء به ��ا ملدي ��ات تتجاوز ح ��دود الق ��ارة ال�صف ��راء لتالم�س
الإجناز العاملي.
مقاب ��ل تلك احلقيق ��ة ،من املنط ��ق �أن يكون لالحت ��اد فكر و�صدر
وا�س ��ع يف ا�ستيعاب حجم االنتقاد عن ��د �أي انتكا�سة �أو تعرث يف
م�سار الإ�صالح والتطوير الذي تن�شده كل اجلماهري مثلما يدرك
ّ
وت�شخ� ��ص ال�سلبيات
�أي�ض� � ًا ب� ��أن العيون �ستك ��ون له باملر�ص ��اد
وتطالبه بالت�صحيح وهو حق مباح لأ�صغر م�شجع كروي يتط ّلع
لأن تك ��ون تل ��ك القي ��ادة التي ج ��اءت م ��ن املفرت� ��ض بانتخابات
دميقراطي ��ة لتمث ��ل املالي�ي�ن ال ف�ض� � َل له ��ا �إال �إذا �أثبت ��ت كفاءتها
ومار�س ��ت دوره ��ا و�أجنزت مهامه ��ا ب�شكل مُر� ٍ��ض وبخالفه ف�إن
الغط ��اء الدميقراطي ال ��ذي يلج�ؤون اليه يف االع�ت�راف بالف�شل
والتم�س ��ك باملنا�ص ��ب وع ��دم من ��ح الفر�ص ��ة مل ��ن هو �أك�ث�ر قدرة
وكف ��اءة �سيكون �شاهد ًا ودلي ًال دامغ� � ًا على �إنهم �أول من ا�سقطوا
مفهوم الدميقراطية مبعنها احلقيقي.
املع�ضل ��ة الأزلي ��ة الت ��ي يعاين منه ��ا االحتاد ويتخذه ��ا عذر ًا يف
تربير الأزم ��ات تتمثل بخواء اخلزينة والت�ش ّك ��ي امل�ستمر الذي
يرافق ��ه التلوي ��ح ب�إيق ��اف الن�شاط ��ات �أو التق�ص�ي�ر يف �إع ��داد
املنتخب ��ات ،تل ��ك املع�ضل ��ة و�إن كانت متثل مثلم ��ة بحق بلد غني
كالعراق �أ�صبحت مع الأ�سف مدار حديث تتناقله و�سائل الإعالم
ومل يع ��د م�س�ؤولو االحتاد ي�ت�رددون يف البوح به داخل احلدود
وخارجه ��ا ،لك ��ن الغري ��ب يف الأمر جن ��د �أن هناك �صمت� � ًا مطبق ًا
يف ع ��دم اخلو�ض يف �أ�سباب تك ��رار العوز املايل وجت ّنب عر�ض
تفا�صي ��ل �إدارة اخلزين ��ة وفق ��رات ال�ص ��رف بينما عل ��ى اجلانب
الآخ ��ر جن ��د �أن كل الوفود التي كانت تراف ��ق املنتخبات دائم ًا ما
تكون ب�أعداد تفوق احلاجة الفعلية ،وت�ؤكد �أن هناك ثرا ًء ولي�س
خ ��وا ًء �أو �ضعف ًا يف التدبري وه ��در غري مربر لأموال تذهب نحو
غري مقا�صدها احلقيقية.
اللق ��اء االخ�ي�ر ال ��ذي جم ��ع وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة برئي�س
واع�ض ��اء احتاد الك ��رة يكاد يكون نهج ًا اعت ��ادت عليه اجلماهري
بع ��د كل �أزمة مالية تع�صف باالحتاد ي�سبقها احاديث خرجت من
هن ��ا �أو هناك حول وج ��ود نية للذهاب لالحتاد ال ��دويل للت�ش ّكي
و�إيقاف امل�ش ��اركات اخلارجية وهو �سيناريو تكرر كثري ًا ليكون
اللق ��اء منق ��ذ ًا وخمرج ًا لتل ��ك الأزمة وكان القدر قد كت ��ب �أن يبد�أ
املو�ض ��وع ب�إثارة وقلق نف�سي ثم ينته ��ي باتفاق وحل �سحري!!
وال نعل ��م هل �أن احللول باتت تتطل ��ب التهديد والت�صعيد لإنهاء
االزم ��ات �أم �أن هناك �ضواب ��ط و�سياقات تك ��ون متاحة وت�سري
على كل االط ��راف دون احلاجة لت�أخذ زمن ًا من اخلالفات لتنتهي
بحل واحد ال غري (�ضخ االموال خلزينة االحتاد)؟!
ال نري ��د لعالق ��ة �أي مف�ص ��ل م ��ع اجله ��ات احلكومي ��ة ت�ستند اىل
�ص ��راع وتلميح بلي الأذرع طامل ��ا اجلميع ي�ستم ّد وجوده وقوته
التوج ��ه �سيكون معيب ًا بحق
من خزين ��ة الدولة ،و�إن ح�صل هذا
ّ
من يلج�أ اليه وهو ما ال نتمناه.
�إن كان هن ��اك خل ��ل ق ��د ح�ص ��ل يف خزين ��ة االحتاد فان ��ه ال ميثل
ا�ستثن ��ا ًء ال�سباب طارئة وامنا هي �شريعة ونهج ا�صبح دائم منذ
�أن كان ��ت ميزاني ��ة االحتاد �أكرث من �سبعة ملي ��ارات دينار حينها
كان ��ت املنتخبات دائم ًا ما تعاين �ضعف التمويل ،بل كان االحتاد
يلج� ��أ اىل اال�ستدان ��ة من بع� ��ض الالعبني ل�س ��داد ال�صرفيات يف
مع�سك ��رات املنتخ ��ب الأول وه ��و �إج ��راء �أ�ض� � ّر ب�سمع ��ة الك ��رة
العراقي ��ة يف وقت مل يح�صل �أن ا�شتك ��ى احتاد عربي من �ضعف
امكانيات ��ه مقارن ��ة بالع ��راق م ��ن �ضائق ��ة مالي ��ة لفرق ��ه �أو ذهب
القرتا�ض الأموال.
كان م ��ن املفرت�ض �أن تقف الوزارة عل ��ى �أ�سباب اخلواء ال�سريع
خلزين ��ة االحتاد واالطالع على �آلي ��ة ال�صرف واجتاهه من �أجل
و�ضع احللول وال�ضواب ��ط التي ت�سهم يف �إيقاف نزيف الأموال
و�ضب ��ط مقا�صده ��ا ،وب ��ذات الوق ��ت ف�إنن ��ا نحت ��اج لتف�س�ي�ر يف
اخت�ل�اف بيان االحت ��اد الذي �صدر بخ�صو� ��ص اللقاء وبني بيان
ال ��وزارة يف �شرح ما ج ��رى من نقا�ش وتفاهم ��ات وخا�صة فيما
خ�ص�ص ��ت لها ن�سبة 10%
يتعلق بن�سب ��ة رواتب املوظفني التي ّ
فق ��ط من التخ�صي�ص ��ات وغريها من الأمور املهم ��ة التي اختفت
من بيان االحتاد!
المع�ضلة الأزلية التي يعاني منها
االتحاد ويتخذها عذراً في تبرير
الأزمات تتمثل بخواء الخزينة
ّ
والت�شكي الم�ستمر الذي يرافقه
التلويح ب�إيقاف الن�شاطات �أو التق�صير
في �إعداد المنتخبات،

المهاجم��ون المه ّم�ش��ون "�أ�س��لحة" جاه��زة ف��ي ّ
تحدي��ات الموندي��ال
تغريدة
املنطق والواقع ملجريات دوري كرة القدم يفيدان ب�أن
جلنة امل�سابقات احلالية يجب �أن حتل نف�سها حال �إنتهاء
املو�سم  ،2019-2018وذلك بعد �أن ف�شلت يف
املوا�سم الأخرية ب�إيجاد حلول ناجعة تنهي الدوري املمتاز
مطلع �شهر حزيران بد ًال من تع ّر�ض الالعبني ومدربيهم
واملالكات العاملة اىل خماطر الطق�س احلار و�صعوبة
التنفّ�س يف هكذا �أجواء ملتهبة� ،أما تكرار متديد الدوري
اىل نهاية متوز وال مباالة اللجنة واالحتاد مع ًا يف �إ�صالح
اخلط�أ ال�شنيع بعدم تقلي�ص عدد الفرق يعني دلي ًال وا�ضح ًا
على توظيف املو�ضوع مل�صلحة االنتخابات ،وهذا مرفو�ض
ب�شدة ،وعلى الهيئة العامة �أن تبادر لإتخاذ موقف حا�سم
بد ًال من الفُرجة والعجز والي�أ�س من جدوى وجودها .

 متابعة� :إياد ال�صاحلي
ك َ
رث احلدي ��ث يف الآون ��ة الأخرية عن
�إهمال عدد م ��ن جنوم الدوري ال�سيما
ال�شب ��اب منهم وع ��دم توجي ��ه الدعوة
له ��م لالنخراط �ضمن �صفوف املنتخب
الوطن ��ي ال ��ذي تنتظ ��ره ا�ستحقاقات
عدّة يف مقدمتها ت�صفيات ك�أ�س العامل
 2022التي �ستنطلق يف اخلام�س من
�أيلول املقبل.
ومل يك ��ن ت�ش ّك ��ي النج ��وم �أنف�سهم �أو
النق ��اد �أو اجلمهور من حال ��ة الإهمال
ه ��ذه مبثاب ��ة رد فع ��ل على �س ��وء �أداء
العب ��ي املنتخ ��ب يف بع� ��ض املباريات
فح�س ��ب ،ب ��ل للتذك�ي�ر ب�ضع ��ف �إدارة
املنتخب وغي ��اب حلق ��ة التقييم املهمة
يف �سل�سلة التح�ض�ي�رات وامل�شاركات
الت ��ي تك�ش ��ف عن نق ��اط �سلبي ��ة لي�س

بو�سع املالك التدريبي معاجلتها كونه
حمكوم� � ًا بخي ��ارات يجده ��ا الأف�ض ��ل
والأن�س ��ب لربناجم ��ه ويخ�ش ��ى �أن
يت ��و ّرط يف ا�ستقطاب ب ��دالء ال ميتلك
عنه ��م فكرة وافية يف ظ ��ل عدم وجود
دع ��م لوج�ستي من جلن ��ة فنية تناق�شه
وجتادله وت�ستفهم منه �أ�سباب تراجع
بع� ��ض الالعب�ي�ن يف مراك ��ز م ��ا وم ��ا
احللول لتفادي ذلك.
مهاجم فريق الطلب ��ة مروان ح�سني –
مث ��ال ولي�س ح�ص ��ر ًا -يُعد �أح ��د �أبرز
الالعبني املُهمّ�شني ومل يُ�سمع له �صوت
�ساب ��ق للمطالب ��ة ب�ض ّم ��ه للمنتخ ��ب،
ب ��ل كان ي�ت�رك هدي ��ر اجلماهري وهي
تهتف با�سم ��ه فرح ًا بُعي ��د ت�سجيل كل
ه ��دف لفريقه مبثاب ��ة ال�صرخ ��ة لرفع
الظل ��م عن ��ه و�ضمّه اىل قائم ��ة الأ�سود
ا�ستحقاق ًا ولي�س تعاطف ًا.

قب ��ل ب ��دء اجلول ��ة الثانية ع�ش ��رة من
مرحل ��ة الإي ��اب ملو�س ��م 2019-2018
�أم� ��س الأح ��د� ،سجّ ل م ��روان  19هدف ًا
م ��ع الطلب ��ة ،بفارق �سبع ��ة �أهداف عن
مهاجم ال�شرطة عالء عبدالزهرة زعيم
الهداف�ي�ن حت ��ى الآن ،ويلق ��ى م ��روان
مناف�س ��ة �شدي ��دة م ��ن الثالث ��ي مهن ��د
علي وحمم ��د داود وعالء عبا�س حيث
�سجل ��وا ( 18و16و )15هدف� � ًا عل ��ى
التوايل ،ما يعني �أن قدراته التهديفية
مك�س ��ب كب�ي�ر للمنتخ ��ب الوطن ��ي،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مزي ��ة الط ��ول واقتنا� ��ص
الك ��رات الر�أ�سية ،وتطوي ��ع الكرة يف
ال�صراعات الثنائية ،والتوغل اجلريء
بها يف منطقة اجلزاء ومباغتة حار�س
املرم ��ى وهز �شباك ��ه بطريق ��ة مذهلة،
كل ه ��ذه امل�ؤ�ش ��رات الفني ��ة تد ّلل على
ا�ستحق ��اق م ��روان ح�س�ي�ن �إرت ��داء

القمي� ��ص الوطن ��ي والثق ��ة بالنج ��اح
م ��ع زمالئ ��ه يف ح�سم املباري ��ات برغم
الظروف القاهرة التي مير بها فريقه.
ومع ��روف �أن العن�ص ��ر الهجوم ��ي
ال�ض ��ارب يُعد �أه ��م �أ�سلحة املنتخبات،
ب ��ل و�أك�ث�ر منتخب ��ات �آ�سي ��ا الي ��وم

متتل ��ك خطوط� � ًا هجومي ��ة متم ّر�س ��ة
وخط�ي�رة ترتجم جه ��ود الالعبني اىل
فر� ��ص حمققة تهديهم �أثمن النقاط يف
رحل ��ة الت�صفي ��ات املاراثونية ،و�سبق
�أن جت ّرعن ��ا م ��رارة �ضي ��اع الفر�ص -
�آخرها يف ك�أ�س �آ�سيا الأمارات كانون
الث ��اين املا�ضي  -ب�سب ��ب تخبّطنا يف
اعتماد هذا املهاج ��م وذاك دون درا�سة
م�ؤهالته وواجبات ��ه ومدى تفاعله مع
مموّ يل الك ��رات من اجلانب وامل�ساحة
املتوق ��ع �أن يتح� � ّرك فيه ��ا م ��ع الزيادة
العددية يف ال�ضغط لتهديد املرمى.
�أي ��ن دور اللجن ��ة الفني ��ة ،م ��ا جدوى
ا�ستم ��رار عمله ��ا �إن كان ��ت ال ّ
تلخ� ��ص
مالحظ ��ات تقييمها مل�ست ��وى املنتخب
الأول والالعبني املحليني واملحرتفني
ونوعي ��ة العنا�ص ��ر االحتي ��اط ومدى
ا�ستجاب ��ة امل ��درب ال�سلوفين ��ي

�سرتي�شك ��و كاتانيت� ��ش مل ��ا ُيط ��رح يف
الإعالم عرب برام ��ج التحليل ومقاالت
الكت ��اب املعروف�ي�ن مبو�ضوعيته ��م؟
نع ��م ،يتمت ��ع كاتانيت� ��ش با�ستقاللي ��ة
تام ��ة من ��ذ �إبرام ��ه العق ��د الر�سمي مع
االحتاد ومبا�شرته املهمة يف اخلام�س
م ��ن �أيلول  ،2018لكن حتى الآن مل ن َر
تقييم� � ًا مُن�صف� � ًا من جلنة فني ��ة �سواء
املعتم ��دة �ضمن جلان احتاد كرة القدم
�أو يَنتخ ��ب جمل� ��س �إدارة الأخ�ي�ر ث ّلة
من ال�شخ�صيات الأكادميية واخلبرية
يف �ش�ؤون حتليل مكامن قوة و�ضعف
املنتخب و�إعداد ورقة مناق�شة جتمعهم
م ��ع امل ��درب للخ ��روج بر�ؤي ��ة مقنع ��ة
ّ
ي�ستدل م ��ن خاللها على خارطة طريق
�آمنة مت ّك ��ن الأ�سود من ك�سب حتدّيات
الف ��وز مبقعد مونديال قطر بعد ثماين
حماوالت فا�شلة منذ عام .1990
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التح ّر�ش اجلن�سي ..بن�سخته العراقية.
لنب ��د�أ بتحدي ��د مفهوم التحر�ش اجلن�س ��ي ولنعتمد تعريف
املرك ��ز امل�صري حلق ��وق امل ��ر�أة ب�أنه "كل �سل ��وك غري الئق
ل ��ه طبيعة جن�سية ي�ضايق امل ��ر�أة �أو يعطيها �إح�سا�س ًا بعدم
الأمان ..ي�أخذ �صيغة من الكلمات غري املرحب بها �أو الأفعال
ذات الطاب ��ع اجلن�س ��ي والتي تنتهك ج�س ��د ًا �أو خ�صو�صية
�أو م�شاع ��ر �شخ� ��ص ما وجتعل ��ه ي�شعر بع ��دم االرتياح� ،أو
التهدي ��د� ،أو عدم الأمان� ،أو اخل ��وف� ،أو عدم االحرتام� ،أو
الرتويع� ،أو الإهانة� ،أو الإ�ساءة� ،أو الرتهيب� ،أو االنتهاك
".ون�ضي ��ف ب� ��أن التحر� ��ش اجلن�سي هو �إك ��راه على فعل
ج�سدي �،أو وعد غري الئق �أو غري مرحب به مبكاف�آت مقابل
خدمات جن�سية.وهناك تعريف ��ات �أخرى تختلف باختالف
الثقافات.
�أ�سبابه التقليدية:

حت ��دد الدرا�س ��ات العلمي ��ة �أه ��م �أ�سب ��اب التحر� ��ش ب� �ـ:
�س ��وء الرتبي ��ة الأ�سري ��ة واحل ��االت الناجم ��ة ع ��ن التفكك
الأ�سري،الكبت اجلن�سي واعتبار التحر�ش و�سيلة ترفيهية
من العناء،ثقافة جمتمعية متخلفة تزود املراهقني بفكرة �أن
التحر�ش يع ّد نوع ًا من الرجولة�،ضعف الوازع الديني،عدم
وج ��ود عقوب ��ات ق�ضائي ��ة رادعة،وجود تاري ��خ �سابق من
التحر�ش ��ات اجلن�سي ��ة �أو تاري ��خ �إجرام ��ي �أو تاري ��خ من
الأمرا�ض النف�سية.
�أ�سبابه العراقية
به ��دف حتدي ��د �أ�سب ��اب التحر� ��ش اجلن�س ��ي يف جمتمعنا
العراقي ،توجهنا عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�أكرث
من ا�ستطالع..حل�ضراتكم مناذج من الأجابات:
· اح�سان الفرج:ثمة انهيار تام ملنظومة الأخالق مير بها
املجتمع العراقي ولن تنفع �أية حلول �آنية للحد منه.
· �أم�ي�ر القي�سي :عملنا بحث� � ًا عنه يف اجلامعات واقت�صر
عل ��ى الطالب ��ات وكان ��ت النتائ ��ج �إن التح ّر� ��ش اجلن�س ��ي
موج ��ود وله ع ��دة مظاهر وموج ��ه نحو الطالب ��ات من قبل
بع� ��ض الطلب ��ة وقلة جد ًا م ��ن التدري�سيني ولكن ��ه ال ي�ش ّكل
ظاهرة.
· ه ��دى العزاوي:نع ��م ظاه ��رة اجتماعي ��ة ظه ��رت عل ��ى
جمتمعنا خالل ال � 15سنة املا�ضية� ،أ�سبابها انهيار احلكم،
و�ضي ��اع الت ��وازن االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي
�،أدى اىل اال�ستهان ��ة بالقيم الأخالقي ��ة وكذلك غياب الرادع
والعقوبات.
· خال�ص �إبراهيم:موجود ولكن لي�ست ظاهرة م�ست�شرية
�سببه انهي ��ار منظومة القي ��م االجتماعي ��ة وطريقة اللب�س
واملكياج وا�ستخ ��دام و�سائل التوا�صل االجتماعي بطريقة
ال تتنا�سب مع قيم املجتمع العراقي الأ�صيل وغياب الوازع
الديني والفارق يف امل�ستويات املادية للمجتمع.

· �أم ��ل التميمي:حتر� ��ش الرج ��ل العراقي بامل ��ر�أة يعتربه
غنيمة يتلذذ بها.
· اكرم االن�صاري:نعم موجود ولكن ب�سبب عدم اال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي والثقايف ،ولأنه كلم ��ا زاد التديّن
باملجتمع زاد التح ّر�ش.
· عام ��ر املعموري:التح ّر� ��ش اجلن�س ��ي واجلن�سية املثلية
ظواه ��ر �ش ��اذة يف ظروف �ضي ��اع القيم الناج ��م عن �ضياع
ال�سيا�س ��ي والأمني واملجتمعي ب�سب ��ب انا�س مل يح�سنوا
�إدارة البلد.
· د جمال العزازي 75%:من جانب االنثى ب�سبب التربج
ب�أ�شكال ��ه املختلف ��ة الناج ��م ع ��ن انهي ��ار الأخ�ل�اق احلميدة
وع ��دم خماف ��ة الل ��ه م ��ن الطرفني .احلج ��اب �أم ��ر الهي يف
حال ��ة االلت ��زام �سيك ��ون اال�ستق ��رار االجتماع ��ي الرقي ��ب
الداخلي �أقوى من اخلارجي.
· ن�ض ��ال ال�سعدي:االنغ�ل�اق املجتمع ��ي ب�سب ��ب حت ��رمي
الأديان و�أ�سلمة املجتع.
· �إبراهي ��م م�ل�ا :ت�شهد هذه الأيام حتر� ��ش البنت بالولد،
وحامل ��ا يت ��م التوا�ص ��ل ت�ستنفر الع�شائ ��ر امكانياته ��ا لتبد�أ
امل�شكل ��ة الك�ب�رى حي ��ث يتم الت�شه�ي�ر بالبن ��ت مقابل حفنة
ماليني.
· ح�س�ي�ن را�ش ��د اجلبوري�:أ�صبح ظاه ��رة و�سببها زيادة
يف املعرو� ��ض االنث ��وي الذي قل ��ل من �شموخ امل ��ر�أة حتى
�أ�ضح ��ى بع�ض الرج ��ال ال يقيم ��ون لها وزن ًا م ��ن االحرتام
بعد ان كانت �سور ًا منيع ًا .
· ان�س الغزي:ا�ضطراب ال�سيا�سة �أدى اىل غياب القانون
مع توافر م�ص ��ادر ت�شجيع الرغبات وغياب الواعز الديني
و�ضعف امل�ؤ�س�سة التعليمية .
تحليل وا�ستنتاجات

اختلف ��ت الآراء م ��ا �إذا كان التحر� ��ش اجلن�سي يف العراق
�أ�صب ��ح ظاه ��رة �أم ال،وه ��ذا يع ��ود اىل اخت�ل�اف مناط ��ق
امل�ستجيبني،فف ��ي النا�صرية،مث�ل ً�ا،ال يعد ظاه ��رة فيما يعد
ظاه ��رة يف العا�صم ��ة بغ ��داد بح�س ��ب امل�ستجيبني.واتفق
امل�ستجيب ��ون عل ��ى وج ��ود الأ�سب ��اب التقليدي ��ة للتح ّر� ��ش
يف املجتم ��ع العراقي،م�ضيف�ي�ن له ��ا بطال ��ة ال�شباب،وعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي.
وعلمي ًا،يع� � ّد التحر� ��ش حالة معق ��دة يتداخل يف درا�ستها
الط ��ب النف�س ��ي ،عل ��م النف� ��س ،عل ��م الأجتماع،العل ��وم
اجلنائي ��ة ،وعل ��وم الدين.وه ��و حال ��ة موج ��ودة يف كل
املجتمع ��ات مبا فيه ��ا املجتمع ��ات الأوروبية،لك ��ن ن�سبتها
تختلف �إذ تبلغ بحدود  5%يف املجتمعات الأوروبية،فيما
تزي ��د عل ��ى  80%يف املجتم ��ع امل�صري،وت�ش ��كل ظاه ��رة
مقلق ��ة اجتماعي ًا ومتعب ��ة ان�ضباطي ًا للأجه ��زة الأمنية يف
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يف ال�ش ��ارع ويتناول ��ن الآي� ��س ك ��رمي (املوط ��ه) يتعر�ضن
للتحر�ش،وكانت �أحدى �إجابات ال�شباب :
(دكت ��ور اذا هي مت�ص موطه ومت�ش ��ي تتمايل ا�شلون مااحتر�ش بيها !)
وق ��د نوق�شت الدرا�سة يف ن ��دوة علمية دعوت حل�ضورها
ال�صدي ��ق الراح ��ل الدكت ��ور عل ��ي ال ��وردي وكان ��ت احدى
تعليقات ��ه اجلريئ ��ة قول ��ه بانن ��ا اذا منعن ��ا االخت�ل�اط ب�ي�ن
اجلن�سني فان الذك ��ور �سيلج�ؤون اىل اللواط والإناث اىل
ال�سحاق.
وعلمي ًا،لي� ��س �صحيح ��ا حتمي ��ل امل�س�ؤولي ��ة لط ��رف دون
�آخر،ف ��كل الأط ��راف م�س�ؤولة ب ��دء ًا من الفرد�،شاب� � ًا كان �أم
فتاة،م ��رور ًا بالأ�سرة،وامل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة و�صو ًال اىل
ال�سلطة..غ�ي�ر ان ن�سب ه ��ذه امل�س�ؤولي ��ة تتباين من طرف
اىل �آخر.
والالف ��ت �إن التح ّر� ��ش اجلن�س ��ي بن�سخت ��ه العراقية!�أفرز
ثالث مفارقات:
الأوىل � :إن كثريي ��ن �أ�ش ��اروا اىل غي ��اب ال ��وازع الديني..
واملفارق ��ة�..أن الدول ��ة حتكمها �أح ��زاب اال�س�ل�ام ال�سا�سي
وهنال ��ك �أكرث من خم�سني ف�ضائي ��ة عراقية بينها من ميلكها
قادة �أحزاب ا�سالمية و�أخرى ميلكها معممون!
والثانية� :إن التحر� ��ش اجلن�سي �أ�صبح ق�ضية ع�شائرية�،إذ
يطل ��ب م ��ن املتحر�ش دفع مالي�ي�ن الدنانري لع�ش�ي�رة البنت
التي حتر�ش بها�،أو �إجباره على الزواج منها.
والثالث ��ة� :إن كثريين يدع ��ون اىل احلجاب بو�صفه و�سيلة
�ضامن ��ة �ض ��د التحر� ��ش اجلن�سي،فيم ��ا �أف ��ادت حمجب ��ات
عراقيات ب�أنهن تعر�ضن اىل التح ّر�ش.

دول عربي ��ة وا�سالمية..وللأ�سف ف�أنن ��ا ال منتلك م�ؤ�شرات
اح�صائية عن حجم وجوده يف العراق.
وعراقي ًا،كانت �أول (حملة) للحد منه ح�صلت يف �سبعينيات
الق ��رن املا�ضي ي ��وم قامت �شرط ��ة الآداب ب�صبغ �سيقان من
تلب� ��س (تن ��ورة) ق�صرية م ��ن طالب ��ات �إعدادي ��ة احلريري
بـ(البويه) .
ويف الثمانيني ��ات عمل ��ت خب�ي�ر ًا مبرك ��ز البح ��وث التاب ��ع
ل ��وزارة الداخلية،وكانت وقتها ق ��د زادت حاالت التحر�ش،
فعمدن ��ا اىل التحق ��ق م ��ن الأ�سب ��اب ميداني ًا بينه ��ا �أن لون
املالب� ��س الت ��ي ترتديه ��ا الفت ��اة ي�ش ��كل �سبب ًا .فت ��م تكليف
فتات�ي�ن تعم�ل�ان بال ��وزارة ارت ��داء �أل ��وان خمتلف ��ة وكانت
احداهم ��ا تقف مبدخل ج�س ��ر ال�صرافية (حممية من مفرزة
�شرطة مبكان خفي)..فتبني ان اللون الأ�صفر جذب �سائقي
ال�سي ��ارات اخل�صو�ص ��ي اىل التوقف عند (فت ��اة الأختبار)
يلي ��ه الل ��ون الأحمر .وتب�ي�ن لنا ان الفتي ��ات الالئي مي�شني
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واال�ستنتاج (العراقي اجلديد) هو �أن التحر�ش اجلن�سي..
�أزمة قيم ناجمة عن ازمة �سيا�سة،تتعلق بال�ضمري االخالقي
حتديد ًا.فم ��ا ال يدركه كثريون �إن اف ��دح كوارثنا االخالقية
واالجتماعية هو ما ح�صل (لل�ضمري العراقي) يف ال�سنوات
الأربعني الأخرية،بو�صفه (القا�ض ��ي) الذي يحا�سبنا على
�أخطائنا،او(احلار� ��س) �أو (ال ��رادع) الذي يردعنا حني نهم
يف القيام بعمل غري �أخالقي.
وت�ش�ي�ر الدرا�س ��ات االجتماعي ��ة ع�ب�ر التاري ��خ اىل �أن �ألد
ثالثة �أع ��داء لل�ضمري هي:احلروب والظلم والكراهية،و�أن
اف ��دح اال�ض ��رار االجتماعي ��ة للح ��رب الطويل ��ة �إنها حتدث
تخلخال يف املنظومات القيمي ��ة للأفراد ،وت�ضعف ال�ضمري
،وتهرئ� � ُه عن ��د �آخرين،وتدخل ��ه يف غيبوبة
عن ��د كثريي ��ن
ِ
عن ��د �أغلبية مطلقة..فكيف بالعراقي�ي�ن الذين خربوا �أربعة
ح ��روب كارثية يف الأربع�ي�ن �سنة الأخرية.ف�ض�ل ً�ا عن �إننا
نفتق ��د احلاكم القدوة،ب ��ل �إن الربملان الذي ينبغي �أن يكون

ممث�ل�ا لل�شعب يف الأخالق �أي� ًضا�،ص ��ار م�ضرب الأمثال يف
الف�ساد املايل والأخالقي.
وم ��ع �إن بع� ��ض ال ��دول اتخ ��ذت اج ��راءات �صارم ��ة بحق
املتحر�ش جن�سي ًا يف العمل الوظيفي ،فان دو ًال �أخرى بينها
العراق ما تزال اجراءاتها دون م�ستوى احلد منه.فامل�ش ّرع
العراقي،وفق ��ا للدكت ��ور ريا� ��ض ال�سندي( مل ي ��ورد تعريفا
حم ��ددا ل� �ـ (التحر� ��ش) يف قان ��ون العقوب ��ات العراقي رقم
111ل�سن ��ة  1969املع ��دل النافذ ،ب ��ل �أورده �ضمن اجلرائم
املخلة باالخالق والآداب العامة حيث ن�صت املادة  402منه
على ان:
 .1يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال
تزيد على ثالثني دينار ًا �أو باحدى هاتني العقوبتني :
�أ .م ��ن طل ��ب �أم ��ور ًا خمالف ��ة لالداب م ��ن �آخر ذك ��را كان �أم
�أنثى،
ب .م ��ن تعر� ��ض لأنث ��ى يف حمل ع ��ام ب�أق ��وال �أو �أفعال �أو
�إ�شارات على وجه يخد�ش حياءها.
وي�ضيف ب� ��أن تعريف التحر�ش اجلن�س ��ي ورد (يف قانون
العم ��ل العراقي رقم  37ل�سن ��ة  2015النافذ ب�أنه اي �سلوك
ج�س ��دي �أو �شفه ��ي ذو طبيع ��ة جن�سي ��ة� ،أو �أي �سلوك �آخر
ي�ستن ��د اىل اجلن�س ومي�س كرامة الن�ساء والرجال ويكون
غ�ي�ر مرغوب وغري معق ��ول ومهين ًا ملن يتلق ��اه وي�ؤدي اىل
رف� ��ض �أي �شخ� ��ص �أو عدم خ�ضوعه له ��ذا الو�ضع �صراحة
�أو �ضمن� � ًا التخاذ قرار ي�ؤثر على وظيفته،ون�صت يف املادة
 11من ��ه بعقوب ��ة احلب� ��س م ��دة ال تزي ��د على �ست ��ة �أ�شهر
وبغرام ��ة ال تزيد على مليون دين ��ار �أو باحداهن) .ومع ان
ه ��ذه العقوبة تب ��دو مقبولة لكنه ��ا تتعر� ��ض لأنتهاكات يف
التطبي ��ق ف�ض ًال عن عدم وجود ثقاف ��ة �إعالمية ت�شيعها بني
ال�شباب ب�شكل خا�ص.
ولأن �إ�ص�ل�اح العملية ال�سيا�سي ��ة يف العراق �أمر �صعب ما
يعني انها �ستبقى منتجة للأزمات فان هنالك �أربعة م�صادر
قوي ��ة ميكنه ��ا �أن حت ��ول دون حت ��وّ ل التحر� ��ش اجلن�س ��ي
اىل ظاه ��رة تتمث ��ل بالأ�س ��رة ال�سيم ��ا متابع ��ة الفت ��اة م ��ن
حي ��ث نوعية مالب�سه ��ا ،م�ساحي ��ق الزينة،وطريقة م�شيتها
يف الأماك ��ن العامة،واحل ��ركات ونظ ��رات العي ��ون وكل ما
يجذب املتح ّر� ��ش �أو يفهمه ب�أنها دعوة ليتقدم،وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية،وو�سائ ��ل الأعالم،ورابعه ��ا خطب ��اء اجلوام ��ع
واحل�سينيات.
ولتحقي ��ق ذلك،ف� ��أن الأم ��ر يتطلب عقد ن ��دوة علمية تخرج
بتو�صيات ملزمة،ي�شارك فيها ممثلون عن احلكومة(وزارة
الداخلية)،وجمل� ��س النواب،و�أكادميي ��ون ورج ��ال دين..
ونقرتح على وزارة الثقا فة �أو وزارة التعليم العايل ممثلة
مبرك ��ز البح ��وث النف�سية ..القي ��ام بهذه املهم ��ة الأخالقية
النبيلة.

نافذة من موسكو

�إ�سرائيل تزيد اهتمامها بالعراق على خلفية التوترات الإقليمية
محمد عارف

" �أرق ��ى فن ��ون احلرب ه ��و �أن تقهر ع ��دوك دون
قتال» .قال ذلك قب ��ل  2400عام الع�سكري ال�صيني
«�صون ت ��زو» يف كتابه «فن احل ��رب» .ويُق ُّر بالقهر
�أدم�ي�رال البحري ��ة الأمريكي ��ة «بي ��ل �أوين ��ز» يف
مقدم ��ة كت ��اب «�س ّر ه ��واوي» ،حي ��ث يلخ�ص �سبب
نقم ��ة وا�شنط ��ن على بك�ي�ن بال�سط ��ور التالية« :مل
تع ��د الواليات املتحدة قائ ��دة العامل يف االت�صاالت
ومكوناتها .وحان وقت تخلي حكومات الغرب عن
تاريخ االتهامات �ضد (هواوي) وردود االتهامات،
والت�سليم ب�أن (هواوي) متلك التكنولوجيات التي
حتتاجه ��ا �أم�ي�ركا» .و«�أوينز» ال ��ذي �شغل من�صب
نائ ��ب رئي�س الق ��وات امل�سلحة الأمريكي ��ة ،ور�أ�س
«نورتي ��ل» ،وه ��ي واحدة م ��ن �أكرب ث�ل�اث �شركات
ات�صاالت �أمريكي ��ةُّ ،
يحث وا�شنطن على التعلم من
�أ�سلوب ال�شركة ال�صينية" :يف بحثنا عن مقاربات
جدي ��دة يف ه ��ذا العامل ،ال ��ذي ال ميك ��ن التنب�ؤ به،
علين ��ا ت�أم ��ل ه ��ذه ال�شركة الت ��ي ميلكه ��ا العاملون
فيها ،ورئي�سها املتوا�ضع ،الذي �أ�س�سها ،وفل�سفتها
املختلفة"
و�إذا كان ال ��ذكاء وح ��ده ،من دون احلكم ��ة ،دليلنا
لفهم «هواوي» وال�صني فلن نفهمهما .وهذه م�شكلة
وا�شنط ��ن «الذكية» الت ��ي ال ت�ستطي ��ع ،وبالأحرى
ال تري ��د �أن تفهم .واحلكمة املرح ��ة �سادت «منتدى
بطر�س�ب�رغ االقت�ص ��ادي ال ��دويل» يف الأ�سب ��وع
املا�ض ��ي ،والذي ح�ضره ممثل ��و  140دولة ،ونحو
� 5آالف �صحف ��ي ،وفي ��ه �أعل ��ن الزعي ��م ال�صين ��ي
«�شي جينبين ��غ» عن ا�ستعداد ب�ل�اده للم�شاركة يف
تكنولوجي ��ا  G5التي طوّ رته ��ا «هواوي» .وثارت
عا�صف ��ة م ��ن الت�صفي ��ق وال�ضح ��ك ،عندم ��ا �سئ ��ل
الزعي ��م ال�صيني عن نتيجة احل ��رب التجارية بني
بك�ي�ن ووا�شنط ��ن ،فقال« :رمبا تك ��ون الإجابة بني
الأوراق الت ��ي يف يدي»! وا�ست�شهد بحكمة �صينية
تق ��ول�« :إذا كن ��ت غ�ي�ر �سعي ��د بالقم ��ل يف معطفك
الفرو فال ينبغي لك �أن ترميه يف الفرن» .واملعطف
هو العوملة التي تخلت عنها وا�شنطن واحت�ضنتها
ال�صني ورو�سيا.
وال�ص�ي�ن فتح ��ت �أبوابه ��ا ،فيما فر�ض ��ت وا�شنطن
عل ��ى «جوج ��ل» و«في�سب ��وك» وق ��ف عالقاتهما مع
ال�ص�ي�ن .وهذا مبثاب ��ة «ال�ستار احلدي ��دي» ح�سب
«نيوي ��ورك تاميز» .وح ّذرت «جوج ��ل» من عواقب

تلح ُقه ��ا القي ��و ُد الأمريكية على
�أمني ��ة وخيمة ق ��د ِ
ال�ص�ي�ن ،والت ��ي �ست�ضط ��ر «ه ��واوي» �إىل تطوير
نظ ��ام ت�شغي ��ل خا� ��ص به ��ا .ومل تنتظ ��ر «هواوي»
�أن تدرجها وزارة التجاري ��ة الأمريكية يف القائمة
ال�سوداء ،فالنظام البديل الذي تطوره �ستطلقه يف
اخلريف الق ��ادم .ومرا�سيم االتف ��اق على امل�شاركة
يف تطوي ��ر  G5بني بك�ي�ن ومو�سكو �أهم حدث يف
منتدى «بطر�سربغ» الذي �شاركت فيه � 1300شركة
�أجنبية و 2500رو�سية ،وحقق الرقم القيا�سي يف
عدد ال�صفقات� 650 :صفقة بقيمة  46مليار دوالر.
ولي� ��س م�صادف� � ًة �أن تك ��ون ال�ص�ي�ن ال�شيوعي ��ة،
ال�سبّاق ��ة يف تطوي ��ر  G5ال ��ذي يحدث ث ��ور ًة يف
ق ��وى وعالق ��ات الإنت ��اج على ح ��د �س ��واء ،والتي
توقعها الفيل�س ��وف «مارك�س» املرفوعة �صوره يف
امليادي ��ن العام ��ة بال�ص�ي�ن .فاجلي ��ل الراب ��ع و�ضع
يف �أيدين ��ا هوات ��ف ذكية ،تقوم مبه ��ام االت�صاالت
ومعاجل ��ة املعلوم ��ات ،و�أت ��اح لأك�ث�ر م ��ن ملي ��ار
�شخ� ��ص جماني� � َة تبادل ر�سائ ��ل مدوّ ن ��ة و�صوتية
ع�ب�ر «في�سب ��وك» و«وات� ��س �آب» وغريهم ��ا .فم ��ا
ال ��ذي يهبن ��ا اجليل اخلام� ��س ،الذي تبل ��غ �سرعته
ح�سب جت ��ارب «كوالك ��وم» � 20ضعف ًا عل ��ى الأقل؟
يجيب على ال�س�ؤال تغ�ي�ر العالقات الدولية ،حيث
طال ��ب م�س�ؤول ��ون �أوروبي ��ون وا�شنط ��ن بتقدمي
معلوم ��ات تربهن عل ��ى �أن حكومة بك�ي�ن ت�ستخدم
�أجه ��زة «ه ��واوي» للتج�س�س ،والت ��ي تعتمد عليها
�شب ��كات ات�صاالت ال�سلكية �أوروبي ��ة كبرية ،بينها
«فوداف ��ون» و«دويت�ش ��ه تيليك ��وم» ،وتغيريه ��ا
ي�ؤخ ��ر �إدخال اجلي ��ل اجلديد م ��ن االت�صاالت ،يف
الهوات ��ف الذكي ��ة وع�ش ��رات الأجهزة الت ��ي ُ
تدخل
جمي َع جماالت احلياة ،من الألعاب ،و«الروبوتات»
امل�ستخدم ��ة يف �أعمال الإنق ��اذ يف مواقع ي�ستحيل
عل ��ى عمليات الإ�سع ��اف بلوغها ،والعرب ��ات ذاتية
احلرك ��ة ،والع�ل�اج الطب ��ي م ��ن بعي ��د ،والت�شغيل
الآيل للم�صانع ،و«العقل اال�صطناعي» ،و«�إنرتنت
الأ�شي ��اء» الذي يجعل جمي ��ع الأجهزة الإلكرتونية
(م ��ن الطائرات �إىل املعدات املنزلية) تتوا�صل فيما
بينها ،وتنظم عملها ذاتي ًا.
�إن اجلي ��ل اخلام� ��س ،وباخت�ص ��ار ،يجع ��ل الواقع
االفرتا�ض ��ي �أك�ث�ر واقعي ��ة ،والعق ��ل اال�صطناعي
�أكرث عقالنية ،والب�شر الآليني �أكرث ب�شرية

وقع وزير املالي ��ة الإ�سرائيلي مو�شيه كحلون
يف الأ�سب ��وع املا�ض ��ي � ،أم� � ًرا ر�سم ًي ��ا يق�ضي
با�ستبع ��اد العراق من بني ال ��دول التي ينطبق
عليها مب ��د�أ "حظر التجارة مع العدو" .وهكذا
 ،يُرف ��ع العراق من الئحة �أع ��داء �إ�سرائيل مثل
�إيران �أو لبنان .وبالرغم من �أن القرار يكت�سب
طبيع ��ة اقت�صادية  ،ونظ ��ر ًا الحتفاظ الطرفني
منذ ف�ت�رة طويلة بالعالق ��ات التجارية  ،ولكن
ب�ش ��كل غ�ي�ر ر�سمي  ،من خ�ل�ال بل ��دان ثالثة ،
مث ��ل قرب� ��ص �أو الأردن  ،ف�أن ��ه ينط ��وي عل ��ى
�أبع ��اد �سيا�سية وا�ضحة ودواف ��ع ،ت�ستند �إىل
احلقائق الإقليمية.
ويق ��ف وراء الق ��رار ع ��دة عوام ��ل م ��ن بينه ��ا
تع ��اون تل �أبيب مع بع� ��ض اجلهات العراقية،
وت�ساوره ��ا خم ��اوف �أمني ��ة م ��ن ت�صاع ��د
التوت ��رات الإيراني ��ة  /الأمريكية يف اخلليج.
عل ��ى خلفية اتهام وا�شنطن لطه ��ران بالتورط
يف بالهجم ��ات عل ��ى ال�سف ��ن يف اخلليج  ،فيما
ذك ��رت اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة �أن �إيران
تق ��ف وراء هج ��وم الطائ ��رات ب ��دون طي ��ار
على حمط ��ات ال�ضخ التابعة له ��ا .ومن ناحية
�أخرى  ،ن�شر ممثلو احلر�س الثوري الإيراين
معلومات عن االنت�صار على الواليات املتحدة
يف ح ��رب املعلومات املتعلق ��ة بهذه احلوادث ،
وبر�أيه ��م  ،باتت الواليات املتحدة الآن تخ�شى
من �إر�سال �سفنها احلربية �إىل اخلليج.
يف ه ��ذا ال�صدد � ،أ�صبح ��ت الدوائر الع�سكرية
وال�سيا�سي ��ة واخل�ب�راء يف �إ�سرائي ��ل تناق�ش
ب�صورة متزايدة احتمال اجنرار �إ�سرائيل يف
ه ��ذا النزاع ،على �أ�سا� ��س �إنها حليف للواليات
املتحدة  .وعلى وج ��ه اخل�صو�ص  ،كما ذكرت
�صحيفة  Yedioth Ahronothيف منت�صف
�شهر �آيار  ،متت مناق�شة �سيناريوهات حمتملة
ملثل هذا الن ��زاع يف اجتماعات الأركان العامة
جلي� ��ش الدف ��اع الإ�سرائيل ��ي واملخاب ��رات
الع�سكري ��ة الإ�سرائيلية .و�أخط ��ر االحتماالت
ه ��و تعر� ��ض �إ�سرائي ��ل للهج ��وم ب�صواري ��خ
ي�ت�راوح مداه ��ا ب�ي�ن  700و  1000كيلومرت ،
والتي �سيتم �إطالقها من �أرا�ضي غرب العراق.
يف الوق ��ت نف�سه  ،ووفق� � ًا للمعطيات املتوفرة
 ،ف� ��إن �إ�سرائي ��ل كان ��ت مدرك ��ة له ��ذا التهدي ��د
من ��ذ حوايل ع ��ام ون�صف الع ��ام  ،عندما بد�أت

م�س�أل ��ة وج ��ود �صواريخ �أر� ��ض – ار�ض لدى
ميلي�شي ��ات موالي ��ة لإي ��ران يف �إث ��ارة قلق تل
�أبي ��ب  ،التي تخ�شى من �أن يت ��م ا�ستخدام تلك
ال�صواري ��خ كتدب�ي�ر م�ض ��اد للرد عل ��ى تدمري
�أهداف يف �سوريا تعود لإيران وحزب الله.
ووفق� � ًا مل�ص ��ادر عراقي ��ة � ،أبل ��غ زعي ��م �أح ��دى
التحالف ��ات العراقي ��ة ،الوالي ��ات املتح ��دة �أن
قاذف ��ات ال�صواري ��خ البال�ستي ��ة املنت�ش ��رة
يف اجت ��اه دول اخللي ��ج العربي ��ة و�إ�سرائي ��ل
متمرك ��زة يف جنوب ��ي الع ��راق .ومت نقل هذه
املعلومات �إىل ممثل ��ي الواليات املتحدة خالل
اجتم ��اع ُعق ��د يف الأردن  ،وه ��ذه االعتب ��ارات
ه ��ي التي تف�س ��ر الإلغاء غ�ي�ر املتوق ��ع لزيارة
وزي ��رة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة ماي ��ك بومبيو
�إىل برل�ي�ن  ،الت ��ي كان م ��ن املق ��رر عقده ��ا يف
� 7آي ��ار وا�ستبداله ��ا بزي ��ارة مفاجئ ��ة لبغداد.
وال ي�ستبع ��د وزير الطاق ��ة الإ�سرائيلي يوفال
�شتاينت ��ز �إن تق ��وم �إيران بعم ��ل مفاجئ حتت
�ضغ ��ط العقوب ��ات  ،وم ��ع ذل ��ك  ،فه ��و ال يزال
يعتقد �إن قطاع غزة و�سوريا �سيكونان املجال
الرئي�س للأن�شطة الإيرانية.
وب�شكل ع ��ام يو�ضح تطور الأح ��داث الأهمية
ال�سرتاتيجي ��ة املتزاي ��دة للع ��راق ومكونات ��ه
مل�صال ��ح �إ�سرائي ��ل ،الت ��ي ترج ��ع �أ�سا�س� � ًا �إىل
الن�ش ��اط الإي ��راين ،لي� ��س فيم ��ا يتعل ��ق بت ��ل
�أبي ��ب ،ولك ��ن �أي�ض� � ًا بوا�شنطن ،له ��ذا ال�سبب
يتجاوز القرار التج ��اري املنفعة االقت�صادية،
وه ��ذا ين�سجم م ��ع نه ��ج �إ�سرائي ��ل با�ستخدام
الآليات االقت�صادية لأغرا�ض �سيا�سية ،ولي�س
مبعاقب ��ة الدول املعادية و�إمن ��ا ت�شجيع الدول
ال�صديقة ،وكذلك عن طريق االمتناع عن ك�شف
املعلوم ��ات ،ع ��ن التطبيق ��ات الت ��ي ت�ستخ ��دم
للتعامل مع هذه الدولة �أو تلك ،من �أجل ت�أمني
املناورة لتحركاتها.
وعل ��ى �صعي ��د �آخ ��ر �أ�ش ��ار الر�ص ��د ال�شه ��ري
ملعهد ال�شرق الأو�س ��ط يف مو�سكو �إن الو�ضع
الع�سكري ال�سيا�سي يف العراق يف �أيار 2019
ظل معقد ًا .وت�سود البلد حالة اال�ستقرار اله�ش.
وال تزال حكومة البالد تواجه تهديدات للأمن
 ،و�صعوبات اقت�صادي ��ة خطرية ومهمة �إعادة
بن ��اء املناطق املت�ضررة م ��ن املواجهة امل�سلحة
م ��ع جماع ��ة الدول ��ة الإ�سالمي ��ة الإرهابي ��ة

د .فالح الحمـراني

(داع�ش)  ،ويتفاقم الو�ضع ب�سبب التناق�ضات
والتناف� ��س ب�ي�ن القوى ال�سيا�سي ��ة يف العراق
 ،والت ��ي ال ت�سم ��ح  ،عل ��ى وج ��ه اخل�صو�ص ،
با�ستكمال عملية ت�شكيل احلكومة اجلديدة يف
البالد بعد االنتخاب ��ات الربملانية التي �أجريت
يف �أيار .2018
وعلى الرغم م ��ن هزمية قوات داع�ش الرئي�سة
وانخفا� ��ض طفي ��ف يف م�ست ��وى الن�ش ��اط
الإرهاب ��ي  ،ال ي ��زال الو�ض ��ع الأمن ��ي يف عدد
م ��ن مناطق الب�ل�اد غري م�ستق ��ر� .إن عملية حل
امل�ش ��كالت املث�ي�رة للج ��دل يف العالق ��ات ب�ي�ن
احلكوم ��ة الفيدرالية يف بغ ��داد وقيادة احلكم
الذاتي الك ��ردي مت�ضي قدم ًا  ،و�إن كانت هناك
�صعوب ��ات ملحوظة .وتكثف بغداد من �أن�شطة
ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة .و"ال ي ��زال التح ��دي
الرئي� ��س ال ��ذي يواج ��ه ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة
للع ��راق يتمث ��ل يف املواجه ��ة ب�ي�ن الوالي ��ات
املتح ��دة و�إي ��ران  ،الت ��ي ته ��دد �أحدهم ��ا ب� ��أن
ت�صب ��ح الع ��راق ميدان ًا لت�صفي ��ة امل�صالح بني
الدولت�ي�ن".وال يزال الو�ضع الأمني يف بع�ض
�أج ��زاء الع ��راق م�ضطرب ًا  ،مع وج ��ود عنا�صر
من التوتر .وهذا على الرغم من هزمية القوى
الرئي�سة جلماعة الدولة الإ�سالمية.
وتواج ��ه حكوم ��ة الب�ل�اد تهدي ��دات �أمني ��ة
و�صعوب ��ات اقت�صادي ��ة خط�ي�رة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
مهمة ا�ستعادة املناطق املت�ضررة من املواجهة
امل�سلحة مع جماعة داع� ��ش الإرهابية .وتبقى
امل�ش ��اكل الت ��ي مل يت ��م حله ��ا للمجتم ��ع مث ��ل
البطال ��ة  ،ال �سيم ��ا بني ال�شب ��اب  ،وانقطاعات
منتظمة يف توفري الكهرباء لل�سكان  ،وخا�صة
يف املناط ��ق اجلنوبي ��ة م ��ن الب�ل�اد .ويتفاق ��م
الو�ض ��ع ب�سب ��ب التناق�ض ��ات والتناف� ��س بني
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الرئي�سي ��ة يف الع ��راق ،
والت ��ي ال ت�سم ��ح  ،عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص ،
ب�إكمال عملي ��ة ت�شكيل حكوم ��ة جديدة للبالد.

ويالحظ املراقب ��ون ال�سيا�سي ��ون �أن "م�شاكل
الع ��راق مرتبطة داخلي ًا باملواجهة بني خمتلف
الأح ��زاب ال�سيا�سية واجلماع ��ات التي ت�سعى
�إىل زيادة وزنها وتعزيز مواقعها يف احلكومة
اجلديدة يف البالد".
وق ��ال املمث ��ل الر�سم ��ي للتحال ��ف ال ��دويل
املناه� ��ض للإره ��اب ال ��ذي تق ��وده الوالي ��ات
املتح ��دة �ضد الدول ��ة الإ�سالمي ��ة يف  14مايو
� /أي ��ار �إن ح ��وايل � 10آالف من مقاتلي داع�ش
واملتعاطفني معهم ،ما زالوا يف العراق .ووفق ًا
ل ��ه  ،ف�إن املتطرفني "ع ��ادوا �إىل و�ضع اخلاليا
الإرهابية ال�سرية .م�ؤكدا �إن هذه لي�ست نهاية
داع� ��ش ،حي ��ث ال ي ��زال املت�ش ��ددون يقومون
بن�ص ��ب كمائ ��ن لدوري ��ات الأم ��ن  ،ويقومون
برتكيب عب ��وات نا�سف ��ة  ،ويخطف ��ون النا�س
" .وتعي ��د داع�ش تنظيم خالياها يف العراق.
ويت ��م تعزي ��ز ال�شبك ��ة التي يت ��م ت�شكيلها على
م�ست ��وى املحافظات من قب ��ل امل�سلحني الذين
ي�صل ��ون �إىل �سوري ��ا قادم�ي�ن م ��ن �سوري ��ا.
وقالت املمثلة اخلا�صة للأمني العام يف العراق
جين�ي�ن بال�سخ ��ارت  ،يف � 21أي ��ار� ،إن ع ��ودة
الإرهابيني من �سوريا لن تحُ ل ب�شكل �صحيح.
مو�ضحة "�إن عودة الآالف والآالف من النا�س
 ،العراقيني وغري العراقيني  ،لي�س فقط م�صدر
قل ��ق خطري م ��ن حيث الأم ��ن والق ��درة  ،ولكن
�أي� ًضا م�شاكل ملح ��ة يف جمال حقوق الإن�سان
واحلماي ��ة الإن�ساني ��ة� .إذا مل نتعام ��ل معه ��ا
ب�ش ��كل �صحي ��ح  ،ف�إنن ��ا جنازف بخل ��ق �أر�ض
خ�صبة جدي ��دة للجيل القادم م ��ن الإرهابيني.
و�أ�ضاف ��ت " ه ��ذه لي�ست م�شكل ��ة عراقية فقط.
�إذا مل تت ��م معاجلة هذه امل�شكل ��ة ب�شكل �سيئ ،
ف�ست�ؤثر علينا جميع ًا يف املنطقة وخارجها".
_____________
•اعتمدت املادة على مواد نُ�شرت يف و�سائل الإعالم
الرو�سية ،بينها تقرير من ا�سرائيل.
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ثقافة

عمارات

عمارة "�ضريح لينين" :الفكرة ،في �سيروراتها الت�صميمية
د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكاديمي

�ضريح لينني "ال�ضريح اخل�شبي" ( )1924ـ ال�ساحة احلمراء ،مو�سكو ،املعمار :الك�سي �شو�سيف ،منظر عام.
�أ�شعر بمتعة عندما �أتحدث �أو
�أكتب عن "العمارة" .لكني �أ�شعر
بـ " َل َذاذة" �أكثر ،عندما اكتب
عن نماذج معمارية �شاهدتها،
و�سعيت وراء ر�ؤيتها وهي في
مواقعها المكانية� .إحدى تلك
"العمارات" :مبنى "�ضريح
لينين" في مو�سكو -المبنى الذي
كنت �أعرفه وا�سمع به قبل �أن
�أراه .وعندما ر�أيته ،و�أنا �شاب
لم �أتجاوز الع�شرين من عمري،
�شغفت به وبعمارته (من دون
ان �أعي ،بالطبع وقتذاك ،قيمة
تلك العمارة� ،أو �أدرك اهميتها
الت�صميمية!) .وظل ذلك ال�شغف
مالزم ًا لي طيلة درا�ستي العمارة
في "معهدي"< :معهد مو�سكو
المعماري> ،وخارج �أزمان تلك
الدرا�سة؛ �أزوره با�ستمرار ،و�أتع ّنى
م�شاهدته في ظروف مناخية
مختلفة .وقد ظ ّللت (والزلت)
مولع ًا بمقاربته الت�صميمية،
وم�ستمتع ًا في قراءة كتب عديدة
عنه وعن عمارته وعن معماره!
وحان الوقت ،كما �أرى� ،أن �أتحدث
عنه ولو باخت�صار ،في "عمارات"،
التي اكتب فيها عن روائع العمارة
العالمية؛ ال�سيما �أن هذا المبنى
تمر ت�سعون �سنة عليه في هذا
تم ت�صميمه
العام ( ،)2019منذ �أن ّ
في �شكل ال�صيغة الغرانيتية
المعروفة لدى كثر من النا�س في
جميع انحاء العالم.

عندم ��ا تويف "فالدمري ايلت� ��ش لينني" (– 1870
 ،)1924زعي ��م الث ��ورة البل�شفي ��ة الرو�سية (تلك
الثورة ،التى حفرت باعرتاف كثري من الدار�سيني
مع تباين وجه ��ات نظره ��م الأيديولوجية� ،أثار ًا
ال متح ��ى يف م�س�ي�رة التاري ��خ العامل ��ي بالق ��رن
الع�شري ��ن) ،عندما ت ��ويف يف  21كان ��ون الثاين
م ��ن �سن ��ة  ،1924اتخ ��ذت ال�سلط ��ات امل�س�ؤول ��ة
قرارات مهمة وعديدة لتخلي ��د ا�سم زعيم الثورة
ومنج ��زه ال�شخ�ص ��ي ،كقائ ��د للمجتم ��ع اجلدي ��د
وطبقته الربولتارية ولنظام الدولة الذي �أ�س�سه.
وم ��ن �ضم ��ن تلك الق ��رارات عمل �ضري ��ح موقت،
بغي ��ة ف�س ��ح املج ��ال وا�سع� � ًا �أم ��ام �أع ��داد غفرية
م ��ن ال�شغيلة التي تواف ��دت على مو�سك ��و لإلقاء

نظرة الوداع عل ��ى قائد ثورتهم وابداء االحرتام
وتكري� ��س �شع ��ور االنتماء للقيم الت ��ى نا�ضل من
�أجلها الفقيد ،و�إظهار الوالء لها.
يف ليلة  24كانون الثاين من �سنة �( 1924أي بعد
فرتة ق�صرية من �إعالن وفاة لينني) ،كلفت اللجنة
احلكومية امل�شكلة من قبل ال�سلطات ال�سوفيتية،
املعم ��ار "الك�س ��ي �شو�سي ��ف" ()1949 – 1873
 ،Алексей Щусевعمل "ت�صميم �ضريح
م�ؤق ��ت على وج ��ه ال�سرعة" مين ��ح ال�شغيلة التي
ت ��روم وداع لين�ي�ن امكاني ��ة الدخ ��ول اىل املكان
امل�سج ��ى جثمانه ب ��ه .و�أ�شارت اللجن ��ة يف قرار
التكليف ب� ��أن �أعمال الت�صميم والتنفيذ لل�ضريح،
ينبغ ��ي �أن تكون مكتمل ��ة بالتزامن مع موعد دفن
لين�ي�ن� ،أي خ�ل�ال ثالث ��ة �أيام! وقد �أجن ��ز املعمار
"�شو�سي ��ف" مهمته الت�صميمي ��ة خالل �ساعات،
ويف ظ ��رف يوم�ي�ن ون�ص ��ف (اي يف  27كان ��ون
الث ��اين) ،كان مبن ��ى ال�ضري ��ح املوق ��ت امل�شغول
باخل�ش ��ب ،م�شي ��د ًا يف املكان املخت ��ار قرب �سور
الكرملني يف ال�ساحة احلمراء!
و�أود ،قبل احلديث عن عمارة مبنى ال�ضريح� ،أن
�أ�ش�ي�ر اىل تاريخ املبن ��ى و"�سريوراته" املتعددة
الت ��ي م ّر بها ،قب ��ل �أن ينته ��ي اىل ال�شكل احلايل
الذي يعرفه الآن كثري من النا�س يف جميع �أنحاء
العامل ،ك�إحدى "�إيقون ��ات" ال�ساحة احلمراء يف
العا�صم ��ة الرو�سية ،والعم ��ل الت�صميمي الأ�شهر
يف منت ��ج العم ��ارة ال�سوفيتي ��ة والرو�سي ��ة على
ح� � ٍد �سواء .فم ��ن املعلوم (وخ�صو�ص� � ًا للمهتمني
يف عم ��ارة ال�ضريح) ،ب� ��أن ثمة ثالث ��ة �أنواع من
املب ��اين �شي ��دت لل�ضري ��ح ب ��دء ًا من �سن ��ة 1924
وحل�ي�ن �سن ��ة  ،1929حيث اكتم ��ل ت�صميم �شكل
ال�ضري ��ح يف هيئت ��ه الرخامي ��ة املعروف ��ة .يعود
�ش ��كل ال�ضري ��ح يف �صيغت ��ه الأوىل اىل "فورم"
الت�صميم الأويل الذي �صممه "الك�سي �شو�سيف"
يف  24كان ��ون الثاين �سنة � ،1924أي بُعيد وفاة
لين�ي�ن ،ونف ��ذ وقتئ ��اك باخل�ش ��ب .ا�ستم ��ر ه ��ذا
ال�ضريح امل�ؤقت قائم ًا منذ افتتاحه يف  27كانون
الث ��اين ولفرتة �شهري ��ن .كان �شكل ��ه العام عبارة
عن كتلة متدرجة ذات خمطط متوازي ال�سطوح
 . Parallelepipedثم ��ة �س ّلمان متناظران
عل ��ى �شكل حرف  Lالالتيني يقع ��ان على جانبي
ه ��ذه الكتلة .كان عل ��ى زائر ال�ضري ��ح �أن ينحدر
ن ��زو ًال م ��ن خ�ل�ال �سل ��م اجله ��ة اليمن ��ى ،ويدور
ح ��ول اجلثمان امل�سجى من ثالث جهات ،ويخرج
�صع ��ود ًا ع�ب�ر �سلم يف اجله ��ة الي�س ��رى .عك�ست
عمارة هذا ال�ضري ��ح امل�ؤقت ،الأفكار الت�صميمية
الأوىل الت ��ي اقرتحه ��ا "�ألك�س ��ي �شو�سي ��ف"
واجنزها يف خ�ضم تل ��ك ال�ساعات احلرجة التي
اعقبت تكليفه بهذا العمل.
مت الرجوع اىل املعمار "�شو�سيف" ،م ّرة �أخرى،

لت�صمي ��م وتنفي ��ذ مبن ��ى ال�ضري ��ح يف �صيغت ��ه
الثانية ،عل ��ى �أن تكون كتلته مت�سمة ب�صرحية/
ر�سماني ��ة  Monumentalعالي ��ة ،وان
تتالفى ال�صيغة اجلدي ��دة بع�ض ال�سلبيات التى
ظهرت يف ا�ستخدام املبن ��ى يف �صيغته الأوىل،
م ��ع اختي ��ار منظوم ��ة تركيبي ��ة �أك�ث�ر اتقان� � ًا،
وا�ستخ ��دام م ��واد ان�شائي ��ة م ��ن قط ��ع خ�شبي ��ة
اف�ض ��ل م ��ن �سابقتها .حاف ��ظ املعم ��ار مبقرتحه
اجلدي ��د لت�صميم ال�ضريح عل ��ى جوهر مرجعية
الأف ��كار الت�صميمية التى �أوجدها �سابق ًا ،والتي
�شكل ��ت هيئة ال�ضري ��ح الأوىل .وات ��ى النموذج
الث ��اين لل�ضري ��ح اخل�شبي بتكوي ��ن متدرج مع
و�ضع مواق ��ع ملن�صات خم�ص�ص ��ة لقادة احلزب
واحلكوم ��ة على جانب ��ي املبنى .و�ص ��ل ارتفاع
النم ��وذج الثاين اىل � 9أمتار ،يف حني بلغ طوله
�ضعف هذا االرتفاع ( 18مرت ًا) .وبغية املحافظة
على متانة الألواح اخل�شبية وتفا�صيلها لفرتات
زمني ��ة طويل ��ة ،مت اك�سائها با�صب ��اغ زيتية ،ما
من ��ح ال�ضري ��ح لون� � ًا بني� � ًا فاحت� � ًا .وق ��د ّ
مت عمل
�إط ��ارات االبواب و�أعم ��دة ال ��رواق العلوي ،من
�أل ��واح خ�شبي ��ة م�شغول ��ة م ��ن �أ�شج ��ار البل ��وط
الأ�س ��ود .كما نفذت �أ�شرط ��ة علوية حتيط مببنى
ال�ضري ��ح ،م ��ن ذات امل ��ادة اخل�شبي ��ة ال�س ��وداء.
و�أبقي ��ت كلم ��ة "لين�ي�ن" املختزل ��ة ذات الأحرف
املتق�شفة ،التي ترى بو�ض ��وح يف مكانها ،ب�أعلى
الواجه ��ة الأمامي ��ة .مت ت�شييد ه ��ذا املقرتح بدء ًا
م ��ن �آذار (مار�س) �سن ��ة  ،1924واكتمل يف �شهر
�آب (اغ�سط� ��س) م ��ن نف� ��س الع ��ام .عَ�ّبلرّ ال�ش ��كل
اخلارج ��ي لل�ضريح ،ب�صورة امين ��ة ،عن طبيعة
الف�ض ��اءات الداخلي ��ة في ��ه .فال�ش ��كل املت ��درج
اجلانب ��ي عك�س اجت ��اه ال�سالمل و�صي ��غ امكنتها
اخلارجي ��ة والداخلي ��ة ،يف ح�ي�ن �أظه ��رت الكتلة
الهرمية الرئي�سة املتدرج ��ة ،نوعية ت�سقيف حيز
قاعة النع�ش الداخلي ��ة .وجاءت منطقة املن�صات
اخل�شبي ��ة اخلا�صة �أقل ط ��و ًال وارتفاع� � ًا من تلك
التي كانت يف النم ��وذج الأويل .وقد ا�ستمر هذا
ال�ضري ��ح اخل�شبي قائم ًا من �سن ��ة  1924وحتى
�سنة .1929
عندم ��ا تق ��رر ت�شيي ��د �ضري ��ح رخام ��ي دائ ��م يف
�سن ��ة  ،1924نظم ��ت اللجنة احلكومي ��ة امل�شكلة
له ��ذا الغر� ��ض ،يف كان ��ون الثاين �سن ��ة ،1925
م�سابقة معمارية دولية ملبنى "�ضريح لينني" يف
ال�ساحة احلمراء مبو�سكو .وقد ا�ستلمت اللجنة
مقرتح ��ات متنوع ��ة لت�صميم ال�ضري ��ح ،كان من
�ضمنه ��ا :ت�صمي ��م على �ش ��كل �سفين ��ة "اكتوبر"
ومتثال لينني على متنها ،وت�صميم �آخر ل�ضريح
عل ��ى �شكل كتل ��ة كروية ،يراد به ��ا التذكري بهيئة
الكرة الأر�ضية ،وت�صميم ثالث ي�ستن�سخ �أ�شكال
االهرام ��ات امل�صرية ،و�ضري ��ح على �شكل جنمة

�ضريح لينني "ال�ضريح الرخامي" ()1930ـ ـ ال�ساحة احلمراء ،مو�سكو ،املعمار :الك�سي �شو�سيف ،منظر عام.

�ضريح لينني "ال�ضريح الرخامي" ()1930ـ ال�ساحة احلمراء ،مو�سكو ،املعمار :الك�سي �شو�سيف ،تف�صيل.
خما�سي ��ة وم ��ا �شاب ��ه ذل ��ك م ��ن �أ�ش ��كال ت�ستعري
يف �صيغه ��ا املتنوع ��ة �أ�ش ��كال مب ��اين الأ�ضرحة
التاريخي ��ة م ��ع مزجه ��ا بعنا�ص ��ر �أم�س ��ى �شكلها
يوم ��ئ اىل �أح ��د عنا�ص ��ر ذخ�ي�رة "التقالي ��د"
الثوري ��ة ورموزه ��ا .بي ��د �إن اللجن ��ة رف�ض ��ت
جمي ��ع تل ��ك الت�صامي ��م ،وق ��ررت الرج ��وع مرة
�أخ ��رى اىل مق�ت�رح املعمار "الك�س ��ي �شو�سيف"
املنف ��ذ يف �صيغ ��ة مبن ��ى "ال�ضري ��ح اخل�شبي"،
خ�صو�ص� � ًا ،و�إن "امي ��ج" ذل ��ك ال�ضري ��ح �أ�صبح
م�ألوف ًا ومعروف ًا و�شائع ًا يف جميع �أنحاء العامل،
و�أم�س ��ت "ال�ساحة احلم ��راء" ال�شه�ي�رةُ ،تع ّرف
ب ��ه كاحدى �إيقوناته ��ا املهم ��ة؛ باال�ضافة اىل ما
معان ،وما يج�سد ح�ضوره من
يحم ��ل املبنى من ٍ
قيم ارتبطت بذكرى رجل اقرتن ا�سمه بت�أ�سي�س
�أول دول ��ة ا�شرتاكية يف التاري ��خ .وانطالق ًا من
تلك الغايات ،التى عبرّ ت عنها بو�ضوح تام هيئة
ال�ضري ��ح اخل�شب ��ي ،وجد من املنا�س ��ب احلفاظ
عل ��ى ذات الهيئ ��ة املمي ��زة ،ولك ��ن يتع�ي�ن الآن
تنفيذها مبادة الرخام.
ُب ��دئ بتنفي ��ذ ال�ضري ��ح الرخام ��ي اعتب ��ار ًا م ��ن
حزي ��ران (يوني ��ه)  ،1929واكتم ��ل ت�شيي ��ده
يف اكتوب ��ر  ،1930يف نف� ��س املوق ��ع ال ��ذي كان
ي�شغل ��ه ،يف ال�ساب ��ق ،ال�ضري ��ح اخل�شب ��ي ،عند
�أ�سوار الكرملني وعلى املحور العر�ضي لل�ساحة
احلم ��راء ،حي ��ث يرق ��د هن ��اك �شه ��داء الث ��ورة
ورجاالته ��ا .عك� ��س خمطط ال�ضري ��ح الرخامي
ب�شكل ام�ي�ن و�صريح ال�صيغة التكوينية ملخطط
ال�ضري ��ح اخل�شبي؛ فاملدخ ��ل الرئي�س الذي يقع
على املح ��ور اال�سا�سي للمبنى ،يق ��ود اىل البهو
الرئي� ��س ،الذي من ��ه يقود �سلم بعر� ��ض � 3أمتار
اىل الأ�سف ��ل نح ��و قاع ��ة النع�ش املربع ��ة بطول

�ضل ��ع � 10أمت ��ار .اخت�ي�رت منظوم ��ة ان�شائي ��ة
لل�ضري ��ح م�ؤلف ��ة من هي ��كل خر�س ��اين ،مع ملء
اجل ��دران ما بني �أعمدتها احلامل ��ة مبادة الآجر.
كم ��ا ا�ستخدم ��ت يف ال�ضريح �أن ��واع متعددة من
امل ��واد االن�شائية امل�ستخرجة من مناطق خمتلفة
م ��ن الب�ل�اد ،كالرخ ��ام والغراني ��ت (ال�ص ��وان)
وحج ��ر الالبرادوري ��ت بالإ�ضاف ��ة اىل احلج ��ر
ال�سماق ��ي Porphyry؛ وغ�ي�ر ذل ��ك م ��ن
امل ��واد االن�شائية الأخ ��رى .كما عك� ��س التكوين
الف�ضائ ��ي -احلجمي لل�ضريح ،ب�صورة �أ�سا�سية
احللول التكوينية اخلا�ص ��ة بال�ضريح اخل�شبي
اي�ض� � ًا .لك ��ن ال�ضري ��ح الرخام ��ي امتل ��ك حافات
متدرج ��ة اك�ث�ر و�سع ��ا م ��ن اخل�شب ��ي ،وج ��اءت
�أبعاده �أطول �أي�ضا من اخل�شبي� ،إذ ُقدر ارتفاعه
ب� �ـ  12م�ت�ر ًا وطول ��ه بـ  24م�ت�ر ًا .كم ��ا اقت�صرت
حافاته املتدرجة عل ��ى خم�سة �أق�سام خمتلفة يف
االرتف ��اع ،يف حني كانت تل ��ك احلافات املتدرجة
�ست يف ال�ضريح اخل�شبي( .كما �أ�ضيفت ،الحق ًا،
من�ص ��ة �أمامي ��ة رئي�سي ��ة يف احلاف ��ة املتدرج ��ة
الأوىل خا�ص ��ة لزعماء احلزب والدولة ،يف �سنة
 .)1945وملنا�سبة ظه ��ور ال�ضريح الرخامي يف
موقع ��ه بال�ساحة احلم ��راء ،جرى �إع ��ادة تبليط
ال�ساحة بحج ��ارة الغرانيت ور�صفه ��ا كلها بتلك
احلج ��ارة ،ب ��د ًال م ��ن �أ�سل ��وب ر�ص ��ف ال�ساح ��ة
ال�ساب ��ق بـقط ��ع (احل�ص ��ى) الكب�ي�رة .وتقرر �أن
تك ��ون نقطة موقع ال�ضريح ،ه ��ي النقطة الأعلى
يف ال�ساح ��ة ،ما تطلب �إع ��ادة "ر�سم" ت�ضاري�س
�سط ��ح ال�ساحة كله لتك ��ون منا�سيبها بارتفاعات
حمددة طبق ًا لتلك الغاية.
تبق ��ى الفك ��رة الت�صميمي ��ة الأ�سا�سي ��ة ،الكامنة
يف احل ��ل التكويني لل�ضري ��ح ،معتمدة على تلك

الأف ��كار الت ��ي "اجرتحه ��ا" املعم ��ار "الك�س ��ي
�شو�سيف" يف تلك ال�ساعات "الليلية" احلرجة،
�أثن ��اء تكليفه بت�صميم "�ضري ��ح لينني" .وهذه
الأف ��كار(�أو باالح ��رى <الفك ��رة> املهيمن ��ة
اال�سا�سية) ،الدالة عل ��ى ا�ستمرارية (الق�ضية)
الن�ضالي ��ة ،رغ ��م رحي ��ل رج ��ل الث ��ورة البارز
وقائدها امللهم؛ �ستبقى حا�ضرة رغم ذلك الفقد
املوج ��ع! ويعرتف "�شو�سي ��ف" بانه ا�سرت�شد
اىل تل ��ك الفك ��رة واهت ��دى �إليه ��ا ،م ��ن �سي ��اق
"جملة" وردت يف بيان احلزب واحلكومة يف
نعي لينني و�إعالن وفاته ،حيث جاء ،كما يذكر
املعم ��ار ،يف ذلك النع ��ي مايل ��ي� .." :ست�ستمر
ق�ضي ��ة الثورة و�ستظل مبادئه ��ا حا�ضرة ،رغم
غي ��اب زعي ��م الث ��ورة وقائده ��ا ال�شج ��اع! و�إذ
ن ��ودع لين�ي�ن ،رب ��ان �سفينتن ��ا ،ال ��ذي خ�سرنا
بوفاته قائد ًا ثوري ًا ملهم� � ًا ،لكننا �سنبقى ننظر
للأمام نح ��و امل�ستقبل الزاهر ل�شعبنا ووطننا.
�أيه ��ا الرف ��اق� ،أيه ��ا الإخ ��وة ،ارفع ��وا عالي� � ًا
راياتن ��ا احلم ��راء ،وال ي�ساورك ��م �ش ��ك �أو تردد
يف انت�ص ��ار ن�ضالن ��ا التح ��رري العظيم!" .يف
كلمات ه ��ذه اجلملة ،وم ��ا ت�شي بها م ��ن معان،
�أوحي ا ّ
يل ،كم ��ا يذكر املعمار" ،فكرة" ال�ضريح
ً
امل�ستقبل ��ي :فلي� ��س الأم ��ر مقت�ص ��را على عمل
"مدف ��ن" ،بقدر م ��ا ت�ستح�ضر واقع ��ة الغياب:
حال ��ة احل�ض ��ور! مبعن ��ى �آخر عل � ّ�ي� ،أن اكر�س
يف ت�صميمي تل ��ك "اال�ستمرارية" وذلك التوق
يف التح ��رر وال�سع ��ي نحو الأف�ض � ّ�ل" .وهو ما
مت يف ذل ��ك الت�صميم من خ�ل�ال ايجاد "من�صة"
�ضم ��ن عنا�ص ��ر تكوي ��ن ال�ضري ��ح ،يق ��ف عليها
م�س�ؤول ��و احل ��زب والدول ��ة ،كامي ��اءة رمزي ��ة
عن تل ��ك "الدميومة" وتعبري ًا ع ��ن ا�ستمرارية
املبادئ والقي ��م واملفاهيم الثورية التى ر�سخها
قائد الثورة ،امل�سجى جثمانه داخل هذا املكان،
والتي يحمل لوائه ��ا ،الآن ،اولئك الذين يقفون
عند املن�صة �إياها!
لق ��د قدم لنا "�شو�سيف" ت�صميم ًا مميز ًا وعميق ًا
يف معناه؛ ت�صميم يدمج وجوده بع�ضوية الفتة
م ��ع مف ��ردات وعنا�ص ��ر ال�ساح ��ة ال�شه�ي�رة .كما
ان الت�صمي ��م ،ا�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ،يتيح جلماهري
�شعبي ��ة غفرية امكاني ��ة الو�صول الي ��ه ب�صورة
�سهل ��ة ومريح ��ة وم ��ن دون عوائ ��ق ،ه ��ذا ف�ض ًال
م ��ن �أن عم ��ارة املبن ��ى تظهر بج�ل�اء "�سريورة"
الأف ��كار املبتدعة التي "ن�ش�أت" �أول م ّرة يف تلك
ال�ساعات "الليلية" ،وظل ��ت تتمظهر يف "تراكم
كمي" ال�ضافات متتالية ،كانت حا�ضرة يف جميع
تكوينات مناذج املبنى الثالثة املبنية.
واملعم ��ار "الك�س ��ي فيكتورفيت� ��ش �شو�سي ��ف"
املول ��ود يف �سن ��ة  1873مبدين ��ة "كي�شينيوف"
�إحدى مدن رو�سيا االمرباطورية (الآن عا�صمة
جمهورية مولدافيا امل�ستقلة) ،ح�صل على تعليمه
املعماري يف املدر�س ��ة الفنية العليا يف "�سانت-
بيرتب ��ورغ" (لينينغ ��راد الحق� � ًا) ،متخرج ًا منها
ينتم اىل تيار معماري بعينه،
يف �سنة  .1897مل ِ
لكنه ج ��رب غالبية الأ�ساليب املعمارية يف نتاجه
املهني املحرتف مثل تيار "الوطني الرومان�سي"،
وتيارات :الآرت نوفو ،ونيو رن�صان�ص ،وحتى
"الكون�سرتوكتفي ��زم" واالر ديك ��و� .صمم عدة
مب ��ان معروفة �إبان رو�سي ��ا القي�صرية ،ب�ضمنها
"حمطة كازان�سكي" للقطارات مبو�سكو ،التي
ظ ��ل يعم ��ل عل ��ى تو�سيعها نح ��و ما يق ��ارب 30
�سن ��ة من  1913ولغاية  ، 1940كما �صمم وزارة
(مفو�ضي ��ة) الزراعة مبو�سكو ()1929ـ و"فندق
مو�سك ��و" (باال�شرتاك مع معمار �آخر) يف و�سط
العا�صم ��ة ()1932؛ وم�س ��رح االوب ��را والباليه
يف ط�شقن ��د �سن ��ة  ،1947وغري ذل ��ك من املباين
املهمة الأخرى .تويف مبو�سكو يف � 24أيار �سنة
.1949

"ن�شيد الفجيعة" ..معر�ض فني ي�ستلهم �آثار الحرب والأرهاب
العمالن اللذان �ضمهما املعر�ض يتناوالن الواقع
عالء املفرجي
الفجائع ��ي ال ��ذي مر ب ��ه العراق على م ��دى �أكرث
من ثالث ��ة عقود من احل ��روب واحل ��رب الأهلية
واحل�صار ،والآث ��ار ال�سلبية للو�ضع االقت�صادي
واالجتماعي.
النح ��ات ر�ضا فرح ��ان بعمل ��ه (بقاي ��ا) الذي هو
عب ��ارة عن عرب ��ة خ�شبية م ��ن تلك الت ��ي مازالت
ت�ستخدم يف �أ�سواق بغداد وبداخلها ر�أ�س ب�شري
مقطوع و ه ��و رمز �أو �إ�ش ��ارة للإن�سان بدالالته
املعرفي ��ه واحلياتي ��ة ،حي ��ث يح ��اول �أن يبع ��د
ن�شيد الفجيعة هو عنوان املعر�ض
املتلق ��ي عن فك ��رة الر�أ�س املقط ��وع ،فراح يفت�ش
امل�شرتك الذي �أقيم هذا الأ�سبوع يف
ع ��ن رمزي ��ة الر�أ� ��س الذي يب ��ث ر�سائ ��ل الرف�ض
�أو االحتج ��اج واحل ��ب والع�ش ��ق �أو حتى الأمل ،
قاعة برج بابل ببغداد ،للفنانني
العراقيني ر�ضا فرحان وعقيل خريف ..يق ��ول الفنان ر�ضا" :حاول ��ت �أن �أج�سد الإن�سان
برمزي ��ة الر�أ�س حني يرتك احلياة في�صبح �سلعة
لها ثمن تباع وت�شرتى" وي�ضيف " :قدمت عملي
ر�أ�س به جمموعة من اال�شرطة الربونزية تدخل
متيز ه ��ذا املعر�ض ب�أن �ضم عمل�ي�ن فقط ،بواقع الر�أ� ��س من جانبي ��ه متثل الأح�ل�ام  ،الذكريات ،
عم ��ل واح ��د ل ��كل فن ��ان .العم�ل�ان ينتمي ��ان اىل الوجع  ،الطموح  ،احلزن  ،الفرح  ،ت�صبح �سلعة
مايع ��رف بالفن الرتكيب ��ي ،الذي الق ��ى انت�شار ًا تب ��اع يف �أ�سواق العتي ��ق �أو اخل ��رده  . ".ي�ضع
وا�سع� � ًا م ��ن قي ��ل الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن ،بو�صفه الفن ��ان فرح ��ان جان ��ب عمل ��ه ورقة كت ��ب فيها":
الفن الذي يعتمد على عنا�صر وخامات م�ستهلكة �شاهدت هذا يف �أ�سواق اخلردة و�أ�سواق الهرج،
وب�ش ��كل يوم ��ي م ��ن قب ��ل اجلمهور  ،مم ��ا مينح تباع الكثري م ��ن ال�سلع �أو املكتب ��ات واالنتيكات
املتلق ��ي فر�ص ��ة يف النظ ��ر للمو�ض ��وع باعتباره �أو لوح ��ات عزيزة  ،دفاتر ذكري ��ات تعود لأنا�س
جزء ًا منه.
يف ي ��وم كانوا يع�شقون م ��ا ميلكون وال يفرطوا

ب ��ه �أبد ًا ،لكن هي �سنة احلي ��اة ..تباع يف عربات
حتت ج�سر النه�ضة".
وع ��ن مكون ��ات عمل ��ه يق ��ول فرح ��ان " :العرب ��ة
امل�ألوفة التي نراها كل يوم يف الأ�سواق و�ضعت
عليه ��ا الر�أ� ��س وحولته ��ا م ��ن �ش ��ي م�أل ��وف اىل
عرب ��ة برونزي ��ة بها �أ�شرطة ذهبي ��ة رمبا حاولت
�أن �أق ��ول �إنه ��ا عرب ��ة ملكية ،حت ��ول امل�ألوف اىل
داللة رمزية ملفه ��وم معريف لنقل �صوره للمتلقي

يتفاعل مع عربتي رغ ��م �إنه يرى مثلها الع�شرات
كل ي ��وم ،وو�ضعت كر�سي �صغري بجانب العربة
م ��ن يجل�س عليه ي�صبح ج ��زء ًا مما يباع يف هذه
العربة".
�أم ��ا الفن ��ان عقي ��ل خري ��ف فيق ��دم عم�ل ً�ا حم ��ل
عن ��وان (جثة يف مك ��ب النفاي ��ات) بقيا�س 300
*  cm 185يق ��دم فيه ر�ؤي ��ة فردية للفن اجلاهز
..وامل�ستهل ��ك ..عل ��ب الك ��وال ..جمعه ��ا لتك ��ون

م�شهد ًا ب�صري ًا ل�صرخة موحدة ..عالمات مرمزة
لأف ��واه مفتوح ��ة وهي تهم بال�ص ��راخ ،وقد كتب
ه ��و الآخ ��ر ورقة م ��ع عمله يق ��ول فيه ��ا "ال قيمة
للإن�س ��ان يف ع ��امل تق ��وده �آل ��ة اخل ��راب� ،سلعة
تباع وت�شرتى ،يرفع الظلم ر�أ�سه وي�صغر �أمامه
الإن�س ��ان ،ه ��ذا العامل �أ�صب ��ح كئيب� � ًا ..التع�صب
الديني والعرقي �أ�صبح عبئ� � ًا على الب�شرية ،من
يقود الع ��امل يقد�س كل �شيء �إال الإن�سان� ،أ�صبح
�سع ��ر الف ��رد ي�س ��اوي قنينة “ك ��وال “ وهو �سعر
الر�صا�صة الت ��ي اخرتقت ر�أ�سه لي�ستقر به الأمر
يف مكب النفايات".
ومكون ��ات العمل جمموعة كبرية من علب الكوال
جمع ��ت من مكب النفايات يف بغ ��داد وهي نف�س
االماك ��ن التي كانت ترمى فيه ��ا اجلثث املغدورة
..
وقد كت ��ب الفن ��ان العراقي فاخر حمم ��د عن هذا
يف برو�ش ��ور املعر�ض ":ر�ضا فرح ��ان ..وعقيل
خريف.....فنان ��ان يف�صلهم ��ا ف ��ارق زمن ��ي يف
العم ��ر ..ولكنهم ��ا يلتقيان يف الر�ؤي ��ه االبداعية
ملو�ضوع ��ة عا�شه ��ا االن�س ��ان العراق ��ي خ�ل�ال
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ومازال ��ت �آثاره ��ا نعي�شه ��ا
يوميا ..احلرب والأرهاب ..والوجود الأن�ساين
املهم� ��ش وامل�ضط ��رب ..يف حمي ��ط .وبيئ ��ه..
يت�س ��اوى م ��ن خاللها قيم ��ة الأن�س ��ان وم�صريه
..مع قيم ��ة علبة الكوال ،وي�ضي ��ف الفنان فاخر:

"اعمالهم ��ا نابع ��ة م ��ن م�شاه ��دات ومعاي�ش ��ة
..ذاك ��رة م�ستعادة لأح ��داث ح�صلت  ..كل ح�سب
طبيع ��ة ر�ؤيته و�أ�سلوب تقنتي ��ه ..فر�ضا  ...قدم
عمله من خالل ا�ستخ ��دام تقنيه الربونز وا�ضعا
رئ�سا ب�شريا يف عرب ��ة خ�شبيه ..ت�ستخدم كثريا
يف اال�س ��واق ال�شعبي ��ة العراقي ��ة ...فاال�س ��واق
كان ��ت م�سرح ��ا مفتوح ��ا للعب ��وات النا�سف ��ه
وال�سي ��ارات املفخخة....والفن ��ان هن ��ا ا�ستخدم
العربة اخل�شبية للداللة على ما و�صلت اليه قيمة
االن�سان ...ووجوده ..واقعية �صادمة .ال تزويق
فيه ��ا ..واقعية عراقية بامتي ��از  ..عقيل يف عمله
هذا يقدم ر�ؤية فردي ��ة للفن اجلاهز ..وامل�ستهلك
�.....صرخات �سمعناها كثريا ..خالل ال� ٤٠سنه
املا�ضي ��ة ..وازداد �ص ��دى املها خ�ل�ال ال� ١٢سنه
املا�ضي ��ة �..صرخ ��ات ال�ضحاي ��ا عل ��ى االر�صف ��ة
..وال�ش ��وارع واال�سواق ..تقنيه عقيل يف العمل
قدمها بر�ؤي ��ة متقدمة ..فهو من الفنانني ال�شباب
امل�ؤمنني باخلط ��اب الب�صري املوازي للتحوالت
الكربى التي ح�صلت يف العامل واملنطقة العربية
...قن ��اين الكوال الت ��ي جمعها عقي ��ل ..يف عمله
ه ��ذا ...تقرتب كث�ي�را من �سع ��ر الر�صا�صة التي
انهت حي ��اة الكثري م ��ن العراقي�ي�ن .....معر�ض
الفنان�ي�ن ..ر�ض ��ا وعقيل ه ��ذا ..جزء م ��ن ن�شيد
الفجيعة ..الذي مازال يرتدد �صداه يف كل �شارع
ور�صيف ومقهى وبيت ومدر�سة يوميا ...
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اقــــرأ
كان يا ماكان

ع ��ن "دار امل ��دى"� ،ص ��درت الرتجم ��ة العربي ��ة لق�ص ���ص
لويجي كاپوانا "كان يا ماكان" ،التي تتناول مو�ض ��وعات
�ش ��عبية اعتم ��د فيه ��ا عل ��ى وقائ ��ع احلي ��اة اليومي ��ة ب ��كل
تفا�ص ��يلها ،وج ��اءت لغته واقعية �أي�ض� � ًا ال بالغ ��ة فيها وال
تنمي ��ق ،وتظهر الق�ص ���ص م ��دى انخراط الكات ��ب يف تيار
الواقعية احلقيقية ،وهو تيار �أدبي ن�ش� ��أ يف القرن التا�سع
ع�ش ��ر وكان ك ّتابه يدعون �إىل ت�ص ��وير الواقع االجتماعي
ت�ص ��وير ًا مو�ضوعي ًا ومتثيل كل طبقاته .و�أو�ضح مرتجم
الق�ص ���ص ،نبيل ر�ض ��ا املهاين ��ي� ،أن كابوانا ا�س ��تعمل يف
عمله الأدبي طريقة �أ�سا�س ��ية تعتمد على ت�ص ��وير الواقع
ت�ص ��وير ًا مبا�ش ��ر ًا وا�س ��تقاء �أحداث الرواية من الوقائع
احلية التي عا�شها.

ح

ول العا

لم

�إميـا �ستون

تدعم �سباي�سي جريلز
يف عودتهن للغناء

ن �� �ش��رت ال �ن �ج �م��ة ال �� �ش��اب��ة
احل��ا��ص�ل��ة ع�ل��ى الأو� �س �ك��ار
�إمي� ��ا � �س �ت��ون� � ،ص��ورة لها
م��ن واح� ��دة م��ن ع���ض��وات
ف ��رق ��ة � �س �ب��اي �� �س��ي ج�يرل��ز
ال�بري �ط��ان �ي��ة ،ال �ت��ي ع��ادت
للغناء من جديد.
وكانت ال�صورة التي ن�شرتها
�إمي��ا على �صفحتها اخلا�صة
على م��وق��ع ان�ستجرام ،خالل
ح�ف��ل ال �ف��رق��ة ب��ا��س�ت��اد وميبلي
بالعا�صمة الإجنليزية لندن.
وك��ان��ت ع���ض��وات ف��رق �سباي�سي
جريلز قد �أعلنّ عن عودتهن للغناء
ب �ع��د غ��ي��اب  20ع ��ام ��ا ،يف غ�ي��اب
جن�م�ت�ه��م ف �ي �ك �ت��وري��ا ب �ي �ك �ه��ام ال�ت��ي
مت�سكت بتقاعدها عن الغناء.

رحيل زيفرييللي..عا�شق �شك�سبري وال�سري احلياتية
ت� ��ويف امل� �خ ��رج الإي � �ط� ��ايل ف��رن �ك��و
زي�ف�يري�ل�ل��ي ،اول م��ن ام ����س ،مبنزله
يف روم��ا عن  96عاما ،وف��ق ما نقلت
و�سائل �إع�لام �إيطالية عن �أف��راد من
عائلته.
و�أورد الإع �ل�ام الإي �ط��ايل �أن فرنكو
زفرييللي" :فارق احل�ي��اة بعد �صراع
ط��وي��ل م ��ع م��ر���ض ت �ف��اق��م يف الأ� �ش �ه��ر
الأخرية".
وك �ت��ب داري � ��و ن ��اردي�ل�ا رئ �ي ����س بلدية
فلورن�سا م�سقط ر�أ�س ال�سينمائي الكبري
يف تغريدة" :مل �أكن �أريد �أن ي�أتي هذا
اليوم �أبدا .فقد غادرنا فرنكو ت�سيفرييلي لوكينو في�سكونتي .وا��س�ت��وح��ى الكثري
هذا ال�صباح .وهو من عظماء الثقافة من �أعماله من الأدب الإنكليزي وق�ص�ص
ال�ع��امل�ي��ة .ون �ق �دّم ت�ع��ازي�ن��ا لأق��رب��ائ��ه .الأوبرا ال�شهرية .و�أ�شهر �أفالمه هو "ي�سوع
وداعا �أيها الأ�ستاذ العزيز .فلورن�سا لن النا�صري" الذي يروي ويج�سّ د �سرية حياة
تن�ساك �أبدا" .خا�ض ت�سيفرييلي جماالت ي�سوع و "روميو وجولييت" املقتب�س من
الإخراج والإنتاج وت�أليف ال�سيناريوهات ،امل�سرحية ال�شهرية لوليام �شك�سبري .ومن
ويف ر�صيده نحو ع�شرين فيلما طويال� .أعماله املعروفة �أي�ضا "ذي تيمينغ �أوف ذي
وه��و ت��وىل �أي�ضا �إخ ��راج �أك�ثر م��ن ثالثني �شرو" ( )1967من بطولة �إليزابيث تايلور
م�سرحية وعر�ض �أوب��را .وت�سيفرييلي هو وريت�شارد بورتن.
من كبار �أت�ب��اع �أ�سلوب ال�سينما اجلمالية وقد ظل �شك�سبري حا�ضرا يف الئحة �أفالم
الذي اكت�سبه من وا�ضع هذا النهج املخرج زيفرييللي ،ال��ذي كان �أ�شبه بـ"قائد جوقة

الرتاتيل" .ف�إىل جانب "روميو وجولييت"،
هناك "عطيل" ( )1986و"هاملت" (،)1990
من بطولة ميل غيب�سون وغلني كلوز .وقبلهما
"تروي�ض النمرة" ( ،)1967الذي جمع �أحد
�أ�شهر الثنائيات التمثيلية يف تاريخ الفن
ال�سابع� :إليزابيت تايلور ( 1932ـ )2011
وريت�شارد بورتون ( 1925ـ  .)1984اما
الأوبراليات ،فمتم ّثلة �أ�سا�سا بـ"ال ترافياتا"
( ،)1983املقتب�سة ع��ن �أوب� ��را بالعنوان
نف�سه ،و�ضعها غوي�سيبّي ِف��ردي ( 1813ـ
 )1901عام  .1853لكن هو�سه بالن�صو�ص

الأدب�ي��ة والأوب��رال�ي��ة القدمية مل يحل دون
ميله �إىل الأح� ��دث ،ول��و ق�ل�ي� ًلا ،بتحويله
رواي� ��ة "جني �آير" ( )1847للإنكليزية
فيلم
�شارلوت برونتي ( 1816ـ � )1855إىل ٍ
بالعنوان نف�سه ،عام � .1996أم��ا الأع��وام
الأخ �ي��رة ( 1999ـ  )2002م��ن ال���س�يرة
�درك
املهنيّة لفرانكو زيفرييللي ،ال��ذي ُي� ِ
متاما ع��امل امليتم لعي�شه فيه ف�ترة طويلة
من مراهقته ،فتتميّز بندرة الأف�لام ، ،رغم
ا�شتغاله على م�شاريع فنية غري �سينمائية،
وغ�ير مكتملة .ع��ام  ،1999ي�ستعيد ـ يف
"�شاي مع مو�سوليني" ـ حقبة من تاريخ
�إيطاليا (ثالثينات القرن ال�ـ ،)20عرب ن�ساء
�إن�ك�ل�ي��زي��ات ُم�ق�ي�م��ات يف فلورن�سا ع�شية
�صعود الفا�شيّة والتحوّ الت املرافقة لها يف
االجتماع وال�سيا�سة واالقت�صاد والعي�ش
ال �ي��وم��ي .وع ��ام  ،2002ي�خ�ت��ار ال�ي��ون��ان
لإجناز "كاال�س دائما" ،م�ستعيدا مالمح من
�سرية املغنيّة ماريا كاال�س ( 1923ـ )1977
عرب املمثلة الفرن�سية فاين �آردان.

بع��د رحل��ة ع�لاج � ..إلي�س��ا تظه��ر بال�ض��مادات
ن�شرت الفنانة �إلي�سا �صورا لها بعد رحلتها
العالجية عرب �صفحتيها يف مواقع التوا�صل
"تويرت" و"�إن�ستغرام" .وظهرت �إلي�سا يف
ال�صور وهي برفقة �صديقتها ،وقد ل ّفت يدها
ب�ضماد �أبي�ض .ال�صورة �أحدثت �ضجة كبرية،
وحققت �آالف الإعجابات عرب املوقعني ،وكذلك
�أرفقت ال�صورتني بكلمات م�ؤثرة من حمبي
الفنانة الذين �أعلنوا ت�شجيعهم وم�ساندتهم
لنجمتهم املحبوبة .وكانت و�سائل التوا�صل

االجتماعي قد �ضجت منذ فرتة بخرب عودة
الفنانة اللبنانية �إلي�سا للعالج م��ن جديد
�إث ��ر ع ��ودة امل��ر���ض �إل �ي �ه��ا� ،إال �أن �ه��ا خرجت
وطم�أنت جمهورها بتغريدة عرب �صفحتها
على تويرت كتبت فيها�" :أنا بخري .ال �أجري
عملية جراحية� ،إمنا جمرد عالج عادي ليدي
ب�سبب م�ضاعفات العمليات .ال داعي للقلق وال
للأخبار اخلاطئة .بحبكن" .وقد ن�شرت الفنانة
اللبنانية �إلي�سا مقطع فيديو على ح�سابها يف

موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت" ،يظهر
قيامها ب� ��أداء مت��اري��ن ري��ا��ض�ي��ة ،و�إىل
جانبها يظهر كلبها يف الفيديو .و�أرفقت
الفيديو بعبارة "متاريني ال�صباحية مع
جنمي" ،باللغة الإجنليزية .القى الفيديو
الكثري من الإعجابات والتعليقات ،وكذلك
اطم�أن جمهور الفنانة على �أنها ب�صحة جيدة
وح��ال��ة م�ستقرة ،بعد ع��ودت�ه��ا م��ن رحلة
العالج التي �أعلنت عنها.

ب����ي����ك����ا�����س����و ي���������س����اف����ر ال������ـ������ى ال�������ص�ي�ن
ّ
تد�شن بكني معر�ض "بيكا�سو ،والدة عبقري"
الأك �ب�ر يف ال���ص�ين ع��ن ال��ر� �س��ام الإ� �س �ب��اين
ال�شهري .ويجمع ه��ذا املعر�ض "�أف�ضل" ما
يقدّمه املتحف الوطني لبيكا�سو يف باري�س،
بح�سب ما ق��ال مدير املتحف ل��وران لو بون
لوكالة فران�س ب��ر���س .وه��و ي�ض ّم �أك�ثر من
مئة عمل ،من لوحات ور�سومات ومنحوتات
حماطة ب�صور كبرية لبيكا�سو يف �شبابه يف
بر�شلونة �أو باري�س.
وق��د نقل املتحف الباري�سي ه��ذه القطع يف

�سبع طائرات خمتلفة ،وفق �شروط �شركات وقال لو بون "كان الرهان يق�ضي بعر�ض
الت�أمني .وتتخطى القيمة الإجمالية للت�أمني التحف الرئي�سة التي ن��ادرا ما تخرج من
 800مليون يورو .وقد ّ
نظم �أول معر�ض عن متاحفها ...و�إب��راز يف الوقت عينه املواهب
بيكا�سو يف ال�صني �سنة  1983ملنا�سبة زيارة املتعددة لبيكا�سو".
الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا م�ي�تران لبكني .وي�س ّلط املعر�ض ال�ضوء خ�صو�صا على ما
وع��ر���ض وق�ت�ه��ا  33ع�م�لا ال غ�ير م��ن توقيع يعرف بـ "احلقبة الزرقاء" ()1904-1901
مبتكر ّ
الفن احلديث.
التي كان الفنان الكاتاالين يويل فيها �أهمية
�أما هذه املرة ،فري ّكز املعر�ض على ال�سنوات كبرية للب�ؤ�ساء واملوم�سات ،بح�سب ما
الثالثني الأوىل من نتاج الفنان بهدف �إبراز �أف��ادت مفوّ �ضة املعر�ض �إميليا فيليبو
عبقرية بيكا�سو ((. 1973-1881
خالل م�ؤمتر �صحايف.

تقــريــر
� إياد را�ضي
الممثل ،ي���ش��ارك ف��ي الفيلم
ال�سينمائي " م�ن��ى ف �ي��زا "
وال ��ذي �سيعر�ض قريبا في
��ص��االت ال�سينما  ..ي�شارك
في الفيلم االء ح�سين وا�سيا
ك�م��ال وع�ل��ي ج��اب��ر و�سامي
ق �ف �ط��ان وف��اط �م��ة ال��رب�ي�ع��ي
وال �م �ط��رب ��س�ع��د � �س �ت��ار و
الممثلة التون�سية زه��راء
حبيب .
 كريم خنجر
المخرج الم�سرحي ،ي�شارك
في مهرجان قرطاج الدولي
ل �ل �م �� �س��رح بم�سرحيته"،
م�سنون لكن ظ��رف��اء " وهي
من تاليفه  ،الم�سرحية تدور
احداثها ح��ول مجموعة من
كبار ال�سن يعي�شون في دار
للعجزة ب�سبب نكران ابنائهم
لهم

الطبعة الثانية م��ن كتاب"
ج��ان دم��و التركة و الحياة
" والذي ي�سلط فيه ال�ضوء
على �شخ�صية ال�شاعر جان
دم��و ال��ذي توفي قبل اع��وام
في منفاه با�ستراليا.
وا�شتهر دمو باعتباره واحدا
من ا�شهر ال�شعراء ال�صعاليك
في ال �ع��راق ..الكتاب �سيرة
 ح�سين علي يون�س ذاتية مع نماذج من كتابات
ال�شاعر والكاتب� ،صدرت له جان دمو .

 حممد جا�سم
الفن ��ان الت�ش ��كيلي ح�س�ي�ن البل ��داوي
يجته ��د يف معر�ض ��ه اجلدي ��د لتق ��دمي
جترب ��ة مغاي ��رة لأعماله ال�س ��ابقة يف
حماول ��ة وجداني ��ة فيا�ض ��ة ملكنونات
ال ��روح يف معاناته ��ا ،وه ��ي تتل ��وى
�ش ��وق ًا لالحتاد باملطل ��ق والعودة اىل
م�ستقرها الأرفع .فما تراه يف معر�ضه
"جتليات لونية خلفايا الروح" غي�ض
من في�ض مل�ش ��اعر جيا�ش ��ة �س ��كبها يف
�أعمال لونية قد جتد �صداها يف نفو�س
تعاين ما يعانيه الفنان من م�ش�ت�ركات
يف الأمل والقلق واحلزن العميق الذي
يكاد ي�ضيء بني جوانحه.

الطقس

العمود
الثامن
 علي ح�سني

فقهاء املحكمة..
اغتيال وطن
ان�شغلنا جميع ًا يف حماوالت حيدر
العبادي العودة ثانية للجلو�س على
كر�سي رئا�سة الوزراء ،وتنا�سينا
�أمور ًا حيوية يتم طبخها على نار
هادئة يف الربملان� ،أبرزها م�شاورات
ومناورات للعودة اىل مو�ضوع
تعيني فقهاء من ال�صوبني "�س ّنة
و�شيعة" �ضمن قانون املحكمة
االحتادية  ،ومنحهم حق "الفيتو"
على �أي قرار ال يرونه منا�سب ًا ،لي�س
للمواطن وامنا لقناعاتهم الدينية
ولأن البع�ض يتخذ من الد�ستور
�شعار ًا يرفعه يف وجوهنا كل يوم
ف�إنني �أحيله �إىل املادة الثانية من
الد�ستور والتي جاء فيها" :ال يجوز
�سن قانون يتعار�ض مع مبادئ
الدميقراطية ،ال يجوز �سن قانون
يتعار�ض مع احلقوق واحلريات
الأ�سا�سية الواردة يف هذا الد�ستور،
ي�ضمن هذا الد�ستور احلفاظ على
الهوية الإ�سالمية لغالبية ال�شعب
العراقي ،كما وي�ضمن كامل احلقوق
الدينية جلميع الأفراد يف احلرية
واملمار�سة الدينية ،كامل�سيحيني،
والإيزيديني ،وال�صابئة".
فما الذي تغري حتى جند البع�ض
م�صر ًا على "لفلفة" الدميقراطية
وو�ضعها يف جيبه ،وملاذا يتخوف
ال�سيا�سيون من الدولة املدنية
ويريدون �أن يجعلوا من املحكمة
االحتادية حائط ًا ملنع التيارات
املدنية و�أبناء الطوائف الأخرى من
العي�ش يف بلدهم �آمنني مطمئنني؟ .
للأ�سف ،يعتقد البع�ض من دراو�شة
ال�سيا�سة �أن م�شكلة العراقيني
�إنهم قوم "كفرة" يعي�شون ع�صور
اجلاهلية ومن واجب دعاة الف�ضيلة
واحل�شمة �أن يهدوهم �إىل طريق
الهداية.
كانت النا�س تتمنى �أن يكون �شعار
جمل�س النواب هو التعاي�ش بني
مكونات املجتمع العراقي كافة،
وكانت النا�س تتمنى �أن يرتجم
هذا ال�شعار عملي ًا عرب م�ؤ�س�سات
حتت�ضن الكفاءات ،وقوانني حتارب
الطائفية واالنتهازية ال�سيا�سية
و�سرقة املال العام ،غري �أن ال�سنني
والأيام املا�ضية �أثبتت �أن نوابنا
الأفا�ضل م�صرون على اختطاف
مفهوم دولة املواطنة بعيد ًا عن
جوهره احلقيقي ،حماولني ت�سويقه
على �أنه معركة للف�ضيلة والإميان
�أو وفق ًا حلالة االنت�شاء التي يظهر
عليها البع�ض منهم حني يعتقدون
�أنهم ب�صدد تهيئة املعركة من �أجل
دحر كفار العراق ،و�أن هذه البالد
مل تعد مكان ًا لأقوام اجلاهلية.
طبع ًا يف خ�ضم ال�شعارات الثورية
ون�شوة االنت�صار ين�سى جميع
ال�سادة دراوي�ش الربملان �أن
معظمهم يحملون جن�سيات لدول
�أجنبية ،قوانينها مدنية ،ومل ن�سمع
يوم ًا �أن �أحد ًا اعرت�ض على قانون
يف الدمنارك او و�ضع �أنفه يف
ت�شريعات هولندا �أو ال�سويد �أو
بريطانيا.
هل نريد �أن نتحول �إىل دولة دينية؟
طبع ًا من حق الأحزاب الإ�سالمية �أن
تنفذ م�شروعها ال�سيا�سي ،لكن علينا
�أن ال نن�سى �أن كل هذه الأحزاب
ظلت ايام االنتخابات  ،ت�صدع
ر�ؤو�س املواطنني باحلقوق املدنية
والدميقراطية.
لتكن حمكمة احتادية عراقية
خال�صة ،ولي�ست جمرد هيئة تتبع
بع�ض الأحزاب ،فالوطن لي�س
بحاجة اىل فقهاء يف املحكمة
االحتادية بقدر حاجته اىل رجال
دين يدافعون عن حقوقه مواطنيه
ويف�ضحون الف�ساد واملف�سدين.

جتليات لونية خلفايا الروح
التجريد والرمزية
املعر� ��ض �أقي ��م عل ��ى قاعة ع�ش ��تار يف
وزارة الثقاف ��ة برعاية دائ ��رة الفنون
العامة ،و�ض ��م �أكرث م ��ن ثالثني لوحة
خمتلفة ،كل منها حتمل ه ّم ًا من الهموم
الت ��ي كابدها ر�س ��ام املعر�ض ح�س�ي�ن
البلداوي الذي قال عن الأ�سلوب الذي
ا�س ��تخدمه يف املعر� ��ض -:الأ�س ��لوب
ميي ��ل اىل التجري ��د والرمزي ��ة ،م ��ع
ت�أطريهم ��ا ب�أ�س ��لوب معا�ص ��ر يحاكي
همومنا وق�ض ��ايانا الت ��ي التنفك عنا،
وهذه التجربة ت�أتي امتداد ًا لتجاربي
ال�س ��ابقة خ�ل�ال ال�س ��نتني الأخريتني،
والت ��ي متثلت برتانيم ��ي التي قدمتها
يف قاع ��ة كولبنكي ��ان م�س ��تلهم ًا فيه ��ا
الرتاث بر�ؤية جديدة ومعا�صرة.

�إعالء �صوت املبدع
�أ�ض ��اف البلداوي -:يجب �أن نوا�صل
الإب ��داع با�س ��تمرار كي يبق ��ى وطننا
مبكانت ��ه احل�ض ��ارية والثقافي ��ة ،و�أن
الن�ت�رك الب�ل�اد للمف�س ��دين واجلهل ��ة
ليعيثوا ب ��ه ويخربوه ،الب ��د �أن يعلو
�ص ��وت املبدعني على �ص ��وت الف�س ��اد
واخل ��راب ليعود �ألق الب�ل�اد ورونقها
اجلمي ��ل .فيما ق ��ال عنه الفن ��ان حيدر
�س ��امل :فر�ش ��اة و�ألوان ،وع�صارة فكر
فن ��ان� ،أبدعت لوح ��ات يف هذا املكان،
�ش ��كر ًا للفن ��ان البل ��داوي على �إ�ش ��اعة
الفرح فينا .يف حني قال الفنان قا�س ��م
حم ��زة� -:إنها جترب ��ة جديدة وجميلة
حتت ��اج اىل تر�س ��يخ لكي ت�ض ��اف اىل
جتارب ��ه ال�س ��ابقة� ،أمتن ��ى �أن ت�أخ ��ذ

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س
له ��ذا اليوم (الإثنني )� ،إذ تتخف� ��ض درجات احلرارة قليال
عن معدالتها مع رياح خفيفة

�صداها وا�س ��تحقاقها الذي يبغي اليه
البلداوي العزيز.
روح عراقية
و�أ�ش ��ار الفنان الت�ش ��كيلي فهد ال�صكر
اىل� -:أن البل ��داوي عمل على ب�ص ��مة
جديدة يف الت�شكيل العراقي ،وا�شتغل
عل ��ى ع ��دة مدار� ��س عك� ��س الآخري ��ن
الذين يعملون على �س ��تايل واحد ،لذا
جتد يف لوحات ��ه اجلديدة االنطباعية
والتعبريي ��ة والتجري ��د ،كم ��ا جت ��د
االخت�ل�اف يف كل لوح ��ة م ��ن لوحات
املعر� ��ض ،حت ��ى يف التكني ��ك اللوين
كان خمتلف� � ًا ،وجتلياته اللونية جاءت
م ��ن ال ��روح العراقي ��ة الأ�ص ��يلة ب ��كل
انعكا�س ��اتها احلزين ��ة والفرح ��ة ،هذا
املعر�ض يحاكي بكل �صدق ما موجود

يف الواق ��ع العراق ��ي ،حاك ��ي ال ��روح
الب�ش ��رية للعراقيني كم ��ا حاكى البيئة
العراقي ��ة ،ودخ ��ل يف عم ��ق الواق ��ع
العراقي لينبهنا اىل ذلك� ،أحيي فناننا
ح�س�ي�ن البل ��داوي على ه ��ذه التجربة
اجلديدة واجلميلة والرائعة.
وقال الت�ش ��كيلي عبدالكرمي املالكي-:
بالرغم من �أنني من �أ�ش ��د املعار�ض�ي�ن
ملث ��ل ه ��ذه الأعم ��ال ،لكونن ��ا فنان�ي�ن
واقعي�ي�ن ،لك ��ن البل ��دواي ا�س ��تطاع
�أن يوظ ��ف �ش ��عورنا بالتعاط ��ف معه،
ومتك ��ن �أن يق ��دم �أعم ��ا ًال قريب ��ة م ��ن
الواقع الت�ش ��كيلي العراقي ،ب�صراحة
�أعماله �أفرحتني لأنها داعبت عواطفي
و�أحا�سي�س ��ي ،و�أق ��دم له تهنئ ��ة قلبية
على معر�ضه اجلميل هذا.
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