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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

قوتني ع�سكريتني
روايات مت�ضاربة� ..إحداها عن خالف بني ّ

كتل تريد الرت ّيث لكن مطلبها يتعار�ض مع فقرة يف قانون املوازنة

اتفاق بني عبد املهدي والفتح و�سائرون على
ا�ستبدال  500موقع تدار بالوكالة قبل انتهاء ال�شهر
 بغداد  /محمد �صباح
يق�ض ��ي اتفاق م�ب�رم بني رئي�س
احلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي
وحتالفي �سائ ��رون والفتح على ا�ستبدال
( )500موقع حكومي ت ��دار بالوكالة قبل
الثالثني م ��ن �شهر حزي ��ران اجلاري على
�أن ت�ستكم ��ل باقي املواق ��ع واملنا�صب يف
وقت الحق.
باملقاب ��ل ،انتهت اللج ��ان التفاو�ضية التي
�ش ّكلها رئي�س احلكومة يف وقت �سابق من
ت�سمي ��ة ( )150مدير ًا عام� � ًا جديد ًا وع�شر

هيئ ��ات م�ستقلة ،و�ستطرح ه ��ذه الأ�سماء
اجلديدة يف جل�سة جمل�س الوزراء املقبلة
للم�صادقة عليها و�إر�سالها �إىل الربملان.
وفيم ��ا �أب ��دت كت ��ل متع ��ددة اعرتا�ضه ��ا
وحتفظه ��ا عل ��ى عملي ��ة اختي ��ار امل ��دراء
العام�ي�ن اجلدد ،اتهم ��ت حتالفي �سائرون
والفت ��ح بالهيمن ��ة على �أكرب ع ��دد من هذه
املواقع.
ويك�ش ��ف املتح ��دث با�سم حتال ��ف القوى
العراقي ��ة فال ��ح العي�س ��اوي يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �أن "الوق ��ت املتبق ��ي على نهاية
كاف �أم ��ام جمل�س
العم ��ل بالوكال ��ة غ�ي�ر ٍ

النواب حل�سم ملف الوكالة ب�شكل كامل"،
الفت� � ًا �إىل �أن "هن ��اك كت�ل ً�ا برملانية طالبت
رئي� ��س احلكوم ��ة بت�أجي ��ل ح�س ��م مل ��ف
الوكاالت لفرتة ت�سعني يوم ًا".
و�أل ��زم قان ��ون املوازنة العام ��ة يف مادته
( )58ب�إنه ��اء ملف الوكاالت قبل الأول من
�شه ��ر متوز ،معترب ًا �أن �أي �إجراء بعد هذا
التاريخ يعد باط ًال ،وال يرتتب عليه �أي �أثر
قان ��وين ،وطالب الدائ ��رة املعنية ب�إيقاف
جمي ��ع املخ�ص�صات املالي ��ة وال�صالحيات
الإدارية يف حال ا�ستمراره.
ويع ��رج العي�س ��اوي عل ��ى كيفي ��ة تخل�ص

احلكوم ��ة والربمل ��ان م ��ن ه ��ذا امل� ��أزق
القان ��وين بالق ��ول" :نح ��ن �أم ��ام م�شكل ��ة
حقيقي ��ة تتطلب منا ت�ل�ايف هذا املو�ضوع
ع ��ن طري ��ق �إ�ص ��دار ق ��رار �أو ت�شري ��ع �أو
�إجراء تعديل على م�شروع قانون املوازنة
االحتادي ��ة يتيح متديد ف�ت�رة نهاية العمل
بالوكال ��ة اىل �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل ملن ��ح
احلكوم ��ة مزي ��د ًا م ��ن الوق ��ت لالتفاق مع
الكتل الربملانية على ملف الوكاالت".
 التفا�صيل �ص2

القب���ض عل��ى انتح��اري يف دي��اىل وا�سته��داف جتم��ع لداع���ش يف نين��وى 3

بغداديون قلقون من تزايد التو ّتر
يجر العراق
بني طهران ووا�شنطنُّ :
�إىل الفو�ضى
 ترجمة /حامد احمد
حينم ��ا ازدادت التوت ��رات ح ��دة
يوم اجلمع ��ة بني الوالي ��ات املتحدة
و�إي ��ران ،تخوّ ف عراقيون من توقعات اجنرار
بالدهم م ��رة �أخرى و�سط الأزم ��ة لتتحول اىل
�ساحة معركة بني اخل�صمني .
الهزمية الع�سكرية الأخرية التي حلقت بتنظيم
داع� ��ش يف الع ��راق انته ��ت مبرحل ��ة ا�ستقرار
غ�ي�ر م�سبوق ��ة .مقاه ��ي ومطاعم بغ ��داد تزخر
بروادها ،وعند حلول الظالم تـ�أخذ حياة الليل
رونقها ون�شاطه ��ا يف العا�صمة بحيث �أن جيل
ال�شب ��اب هن ��ا يعي�شون ه ��ذه اللحظ ��ات للمرة
الأوىل يف حياتهم .
لكن هناك من يعبرّ عن تخوّ فه من هذه التوترات
�.أحم ��د عل ��ي ( 58عام� � ًا) ،جندي متقاع ��د ،قال
وهو يجل�س حت ��ت ظل مقهى يف الهواء الطلق
و�س ��ط بغداد" :اذا ما اندلعت حرب بني �أمريكا
و�إيران فعندها بالت�أكيد �سنكون يف و�سط هذه
الأزمة ولن يكون ذلك يف �صاحلنا �أبد ًا".

 ذي قار /املدى
ك�ش ��ف مرك ��ز الأورام ال�سرطاني ��ة يف ذي ق ��ار ع ��ن
ت�سجي ��ل �أك�ث�ر م ��ن �أربع ��ة �آالف م�ص ��اب مبر� ��ض
ال�سرطان ،و�أن مع ��دل الإ�صابات ال�سنوي باملر�ض ترتاوح ما
ب�ي�ن  900اىل � 950إ�صاب ��ة .وفيما �أ�ش ��ار اىل وفاة نحو 500
م�ص ��اب بال�سرط ��ان �سنوي ًا� ،أك ��د �أن جتهيز الأدوي ��ة للمر�ضى

7

اعمال ترقيعية يف �شارع ابي نوا�س  ..وال حلول جذرية مل�شاكل الطرق  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

ال يغط ��ي احلاج ��ة الفعلية و�أن ن�سب ��ة العجز تتج ��اوز حاجز
اخلم�سني باملئة من االحتياج الفعلي.
وق ��ال مع ��اون مدي ��ر مرك ��ز الأورام ال�سرطانية ومدي ��ر �شعبة
ال�سيط ��رة عل ��ى ال�سرط ��ان يف دائ ��رة �صح ��ة ذي ق ��ار با�س ��م
عب ��د الرزاق حم ��ود لـ(امل ��دى) �إن "�إجمايل املر�ض ��ى امل�صابني
بال�سرط ��ان امل�سجل�ي�ن يف مرك ��ز الأورام ال�سرطاني ��ة يف ذي
ق ��ار يبلغ  4200م�صاب و�إن معدل الإ�صابات ال�سنوي مبر�ض

ال�سرط ��ان ي�ت�راوح ما ب�ي�ن  900اىل � 950إ�صاب ��ة" ،مبين ًا �أن
"مركز الأورام ال�سرطانية يف ذي قار يقدم العالج الكيمياوي
ويهت ��م مبعاجل ��ة ومتابع ��ة احل ��االت املر�ضية الأخ ��رى ،و�أن
ع ��دد املر�ضى امل�سجلني �سنوي ًا لتلقي الع�ل�اج الكيمياوي فقط
يرتاوح ما بني  600اىل  700مري�ض".
 التفا�صيل �ص4

وفاة حممد مر�سي بنوبة قلبية خالل جل�سة حماكمته

�أعلن التلفزي ��ون امل�صري الر�سمي
نب� ��أ وف ��اة الرئي� ��س ال�سابق حممد
مر�س ��ي خ�ل�ال جل�س ��ة حماكمت ��ه يف ق�ضي ��ة
التخابر مع حركة حما�س الفل�سطينية.
و�أو�ض ��ح التلفزي ��ون الر�سم ��ي� ،أن مر�س ��ي
ال ��ذي يبلغ من العم ��ر  67عام ًا ،طل ��ب الكلمة
م ��ن رئي� ��س املحكم ��ة و�سم ��ح له به ��ا ،وعقب
�إنهاء مر�سي كلمته �أ�صيب بنوبة قلبية تويف
على �إثره ��ا ب�شكل فوري ،ونق ��ل جثمانه �إىل
امل�ست�شفى.
وقال م�صدران ،ق�ضائ ��ي و�أمني� ،إن "مر�سي
تك ّل ��م �أمام املحكم ��ة ملدة  20دقيق ��ة ،وانفعل،

ت�سري احلملة الع�سكرية
الأخ�ي�رة يف ق�ض ��اء
الطارمي ��ة� ،شم ��ايل بغ ��داد ،الت ��ي
ب ��د�أت قب ��ل � 3أيام ،باجت ��اه نتائج
متوقع ��ة ،حي ��ث مل ُيع�ث�ر عل ��ى �أي
م�سل ��ح حت ��ى الآن ،فيم ��ا ت ��زداد
ال�شك ��وك ب�أن �إرب ��اك الأمن يف تلك
البلدة تقف وراءه بع�ض الروايات
الغريبة.
تنف ��رد الطارمي ��ة ،ذات الطاب ��ع
الزراع ��ي ،ب�أنه ��ا البقع ��ة الوحيدة
تقريب ًا يف بغ ��داد التي مل تهد�أ منذ
�سن ��وات ،رغم تنفيذ ع ��دة عمليات
لتثبي ��ت الأم ��ن ،كان ��ت كرباها قبل
عام�ي�ن -قب ��ل �إع�ل�ان الن�ص ��ر على
داع�ش بعدة �أ�شهر.
يف تل ��ك احلمل ��ة الت ��ي نف ��ذت يف

 التفا�صيل �ص3

� 4آالف م�صاب بال�سرطان يف ذي قار ال يح�صلون على ن�صف عالجاتهم

 متابعة  /املدى

 بغداد /وائل نعمة

ني�س ��ان  ،2017جُ � � ّرد اجلمي ��ع
(ال�سكان) من �أ�سلحتهم ،حيث كان
ينظ ��ر اىل �أغلب الأهايل هناك على
�أنهم "دواع� ��ش" او متعاطفون مع
التنظي ��م ،عل ��ى �أق ��ل تقدي ��ر ،وهي
و�صم ��ة مازال ��ت تالحقه ��م حت ��ى
الآن ،رغم �أن البل ��دة مل ت�سقط بيد
التنظيم.
يق ��ول عدن ��ان امل�شه ��داين ،ممث ��ل
الق�ضاء يف جمل�س حمافظة بغداد،
لـ(امل ��دى) �إن "م�شكل ��ة الطارمي ��ة
هي ب�سبب تعامل الق ��وات الأمنية
ال�سيئ مع ال�س ��كان" ،م�ضيف ًا ،نق ًال
عن �شه ��ادات الأه ��ايل� ،أن القوات
الأمنية "تقوم بابتزازهم و�إهانتهم
ب�شكل علني".
ومنع ��ت �شبه ��ات االنتم ��اء اىل
التنظيم ،بح�سب امل�س�ؤول املحلي،
م ��ن ت�سلي ��ح الع�شائ ��ر  -كما جرى

م ��ع الكث�ي�ر م ��ن املناط ��ق الواقعة
يف �أط ��راف املدن ــ وت ��رك ال�سكان
يتعر�ض ��ون ملخاط ��ر مل ت�ستط ��ع
القوات الأمني ��ة مبفردها الت�صدي
لها.
ويق ��ول امل�شه ��داين" :منذ �سنوات
نطال ��ب بت�شكي ��ل ف ��وج م ��ن �أبناء
املدينة او قوات تابعة للح�شد ،لكن
يتم رف�ض الطلب دائم ًا".
مين ��ع ال�س ��كان ،وف ��ق م ��ا يقول ��ه
امل�س� ��ؤول ،من التطوع يف �صفوف
اجلي� ��ش او ال�شرط ��ة ،وال�سب ��ب
بح�س ��ب زعمه �أن "�سكان الطارمية
دواع�ش".
وي�ص ��ف م�س�ؤول ��ون يف بغ ��داد
تابع�ي�ن لأح ��زاب �شيعي ��ة ،الق�ضاء
ب�أنه مزي ��ج من حتال ��ف "وهابي-
بعثي".
 التفا�صيل �ص3

ال توج ��د هناك بلدان ي�ؤث ��ر عليها ال�صراع بني
وا�شنطن وطهران كما هو ت�أثريه على العراق.
�صفق ��ات م ��ا وراء الكوالي� ��س ب�ي�ن م�س� ��ؤويل
الدولت�ي�ن هي الت ��ي �صاغت ت�شكي ��ل حكومات
العراق.
وبتوجي ��ه الرئي� ��س ترام ��ب ،ي ��وم اجلمع ��ة
املا�ض ��ي ،اتهامه لإيران مبهاجم ��ة ناقلتي نفط
يف خلي ��ج عم ��ان ،ت�س ��اءل عراقي ��ون فيم ��ا �إذا
�سي�شهدون ت�صعي ��د ًا جديد ًا من العنف يح�صل
على �أر�ضهم .
ً
�إي ��ران تدعم ع ��ددا م ��ن املجامي ��ع امل�سلحة يف
العراق ،يف وقت حتتفظ فيه الواليات املتحدة
ب�أك�ث�ر من  5000جندي هن ��اك .ال�شهر املا�ضي
قال ��ت �إدارة الرئي�س ترامب �إن لديها معلومات
ا�ستخباري ��ة ت�شري اىل وج ��ود تهديد ي�ستهدف
الق ��وات الأمريكي ��ة ،و�أ�ص ��درت اخلارجي ��ة
الأمريكية �أوامر �إخالء جزئي لأع�ضاء �سفارتها
وقن�صلياتها يف العراق .

ناجح املعموري يكتب :الر�أ�سمال
الثقايف للجماعة

َ
انفعل �أمام املحكمة
غمي عليه
ثم �أُ َ

نريان �صديقة تربك الأمن يف الطارمية
وو�صمة داع�ش تعرقل ت�شكيل ح�شد ع�شائري

ث ��م �أغم ��ي علي ��ه .ونق ��ل اىل امل�ست�شفى حيث
تويف".
وكان مر�س ��ي يح�ضر جل�سة �إع ��ادة حماكمته
م ��ع � 23آخرين يف ق�ضي ��ة "التخابر مع قوى
�أجنبية" ،بينها حركة حما�س وقطر.
وق ��د �ص ��در بح ّق ��ه حك ��م بال�سج ��ن امل�ؤبد يف
املحاكم ��ة الأوىل يف حزي ��ران � .2015إال �أن
حمكمة النق�ض �ألغت احلك ��م ،و�أمرت ب�إعادة
املحاكمة.
وكان ��ت تظاهرات �شعبي ��ة �ضخمة �ضد حكمه
يف الثالث�ي�ن من حزي ��ران ع ��ام � 2013أيدها
جلي� ��ش امل�ص ��ري ق ��د �أطاح ��ت مبر�س ��ي م ��ن
احلكم.
وكان مر�س ��ي �أح ��د �أب ��رز الق ��ادة ال�سيا�سيني

داخ ��ل ح ��زب احلري ��ة والعدال ��ة ،ال ��ذراع
ال�سيا�س ��ي جلماع ��ة الإخ ��وان امل�سلمني التي

حتظره ��ا ال�سلط ��ات امل�صرية حالي� � ًا ،قبل �أن
يرت�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية.
و�ش ��ارك مر�س ��ي يف انتخاب ��ات الرئا�س ��ة
امل�صرية عام  2012مر�شح ًا عن حزب احلرية
والعدال ��ة ،وكان احلزب قد �أعل ��ن يف ال�سابع
من ني�س ��ان  2012عن تر�شيحه ملر�سي ب�شكل
احتياطي ،بينما كان املر�ش ��ح الفعلي للحزب
خ�ي�رت ال�شاط ��ر ،ال ��ذي ا�ستبعدت ��ه جلن ��ة
االنتخابات الرئا�سية الحق ًا لأ�سباب قانونية،
وبالت ��ايل �أ�صب ��ح مر�س ��ي املر�ش ��ح الر�سم ��ي
للحزب واجلماعة.
وفاز مر�سي يف االنتخابات الرئا�سية ،2012
بف ��ارق ب�سي ��ط عل ��ى مناف�س ��ه الفري ��ق �أحمد
�شفيق.

احلكمة يتب ّنى "املعار�ضة ال�سيا�سية"
يرحب
والن�صر ّ
 بغداد /املدى
�أعلن تيار احلكم ��ة ،م�ساء الأحد الفائت،
تب ّني ��ه املعار�ضة ال�سيا�سي ��ة الد�ستورية

الب ّناءة.
و�أعلن املكتب ال�سيا�سي لتيار احلكومة الوطني ،يف
بيان تلقته (املدى)� ،أنه "عقد اجتماع ًا ا�ستثنائي ًا يف
املقر املركزي للتيار ،در�س فيه الأو�ضاع ال�سيا�سية
ب�شكل عام ،وامل�ستوى اخلدمي ،وهواج�س ال�شارع
العراقي ب�شكل خا�ص".
و�أ�ض ��اف" :مت اال�ستماع �إىل جميع وجهات النظر،
ومناق�شته ��ا ب�ش ��كل تف�صيلي ح ��ول م�ستوى الأداء
احلكوم ��ي ،وم ��ا علي ��ه امل�شه ��د الع ��ام يف العراق.
وبن ��ا ًء عل ��ى مراجعة ال ��ر�ؤى والقناع ��ات ال�سابقة
املطروح ��ة الت ��ي ناق�شه ��ا املكت ��ب ب�ش ��كل مف�ص ��ل،
فق ��د انته ��ى االجتم ��اع �إىل �أن يعلن (تي ��ار احلكمة
الوطن ��ي) ع ��ن تب ّني ��ه خي ��ار املعار�ض ��ة ال�سيا�سية
الد�ستوري ��ة الوطني ��ة الب ّن ��اءة وااللت ��زام الكام ��ل
بهذا اخلي ��ار التياري وما يقت�ضي ��ه ،وما ي�ستلزمه
م ��ن دور ،وح ��راك ،و�أداء ،ومواقف عل ��ى ال�صعيد
الوطني.
بدوره� ،أكد النائب عن تيار احلكمة ح�سن فدعم� ،أن

خيار املعار�ضة ال�سيا�سية الذي �أعلنه التيار "لي�س
مفاجئ� � ًا" ،عاد ًا �إي ��اه "مكم ًال" للعملي ��ة ال�سيا�سية.
وفيم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن تياره "ال يه ��دف �إىل �إ�سقاط"
حكوم ��ة عب ��د امله ��دي ،ب� نّ
ّي� �أن م ��ا مت تنفي ��ذه م ��ن
الربنامج احلكومي مل يتجاوز ما ن�سبته .%3
وق ��ال فدعم ،يف حديث �صحف ��ي� ،إن "تيار احلكمة
�أعل ��ن ب�شكل وا�ض ��ح �أنه �سيكون �ضم ��ن املعار�ضة
ال�سيا�سية داخل جمل�س النواب" ،مبين ًا �أن "عملنا
�سيك ��ون مراقب ��ة عم ��ل احلكوم ��ة وال نه ��دف �إىل
�إ�سقاطها �أو ا�ستهداف و�إ�ضعاف العملية ال�سيا�سية
يف العراق".
و�أ�ض ��اف �أن "احلكم ��ة ه ��ي معار�ض ��ة م ��ن داخ ��ل
العملي ��ة ال�سيا�سية ملحاربة الف�س ��اد وحتديد نقاط
اخلل ��ل لنكون ل�س ��ان ال�شعب وندافع ع ��ن حقوقهم
وع ��ن م�شروعن ��ا الوطن ��ي" ،الفت� � ًا �إىل �أن "خي ��ار
املعار�ض ��ة ه ��و خي ��ار �ض ��روري ومكم ��ل للعملي ��ة
الدميقراطي ��ة وهو �أمر لي� ��س مفاجئ ًا �أو جديد ًا من
قبلن ��ا ،فقد �سبق لن ��ا و�أن طرحنا هذا املبد�أ منذ عام
 2014و�أكدن ��ا �أهمية وجود ق ��وة موالية للحكومة
و�أخرى معار�ضة لها".
 التفا�صيل �ص2
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اتفاق بني عبد املهدي والفتح و�سائرون على ا�ستبدال
 500موقع تدار بالوكالة قبل انتهاء ال�شهر

 بغداد  /حممد �صباح
يق�ض ��ي اتفاق مربم بني رئي�س احلكومة
ع ��ادل عب ��د امله ��دي وحتالف ��ي �سائرون
والفت ��ح عل ��ى ا�ستب ��دال ( )500موق ��ع
حكومي تدار بالوكال ��ة قبل الثالثني من
�شهر حزيران اجل ��اري على �أن ت�ستكمل
باقي املواقع واملنا�صب يف وقت الحق.
باملقابل ،انتهت اللجان التفاو�ضية التي
�ش ّكله ��ا رئي�س احلكوم ��ة يف وقت �سابق
م ��ن ت�سمي ��ة ( )150مدي ��ر ًا عام� � ًا جديد ًا
وع�ش ��ر هيئات م�ستقل ��ة ،و�ستطرح هذه
الأ�سم ��اء اجلدي ��دة يف جل�س ��ة جمل� ��س
ال ��وزراء املقبل ��ة للم�صادق ��ة عليه ��ا
و�إر�سالها �إىل الربملان.
وفيم ��ا �أب ��دت كت ��ل متع ��ددة اعرتا�ضه ��ا
وحتفظه ��ا عل ��ى عملي ��ة اختي ��ار املدراء
العامني اجلدد ،اتهمت حتالفي �سائرون
والفتح بالهيمن ��ة على اكرب عدد من هذه
املواقع.
ويك�ش ��ف املتحدث با�س ��م حتالف القوى
العراقي ��ة فال ��ح العي�س ��اوي يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "الوق ��ت املتبقي على نهاية
كاف �أم ��ام جمل�س
العم ��ل بالوكال ��ة غري ٍ
الن ��واب حل�س ��م مل ��ف الوكال ��ة ب�ش ��كل
كام ��ل" ،الفت ًا �إىل �أن "هناك كت ًال برملانية
طالب ��ت رئي� ��س احلكوم ��ة بت�أجيل ح�سم
ملف الوكاالت لفرتة ت�سعني يوم ًا".
و�أل ��زم قانون املوازن ��ة العامة يف مادته
( )58ب�إنه ��اء مل ��ف ال ��وكاالت قبل الأول
م ��ن �شه ��ر مت ��وز ،معت�ب�ر ًا �أن �أي �إجراء
بعد هذا التاريخ يع ��د باط ًال ،وال يرتتب
علي ��ه �أي �أثر قان ��وين ،وطال ��ب الدائرة
املعني ��ة ب�إيق ��اف جمي ��ع املخ�ص�ص ��ات
املالي ��ة وال�صالحي ��ات الإداري ��ة يف حال
ا�ستم ��راره .ويع ��رج العي�س ��اوي عل ��ى
كيفي ��ة تخل� ��ص احلكوم ��ة والربملان من
ه ��ذا امل� ��أزق القان ��وين بالق ��ول" :نح ��ن
�أمام م�شكل ��ة حقيقية تتطل ��ب منا تاليف
ه ��ذا املو�ضوع ع ��ن طريق �إ�ص ��دار قرار
�أو ت�شريع �أو �إجراء تعديل على م�شروع
قان ��ون املوازنة االحتادي ��ة يتيح متديد
ف�ت�رة نهاي ��ة العم ��ل بالوكال ��ة اىل �شه ��ر
�أيل ��ول املقبل ملن ��ح احلكومة مزي ��د ًا من
الوقت لالتفاق م ��ع الكتل الربملانية على
ملف الوكاالت".
ويلف ��ت �إىل �أن "رئي�س جمل� ��س النواب
م�ص� � ّر على ع ��دم ت�أجيل مو�ض ��وع نهاية
العم ��ل بالوكال ��ة رغم تلوي ��ح الكثري من
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة الدف ��ع بالرتيث حتى
�شه ��ر �أيل ��ول" ،الفت� � ًا �إىل �أن "هذه الكتل
ال�سيا�سي ��ة ممثلة ب�أكرث م ��ن ا�ستحقاقها
يف ال ��وزارات وحت ��اول االلتف ��اف على
قرار جمل�س النواب ال�سابق امل�ض َّمن يف

عبد املهدي
خالل جل�سة منح
الثقة للحكومة..
ار�شيف
قانون املوازنة االحتادية".
ويب�ّي�نّ املتح ��دث با�س ��م حتال ��ف القوى
العراقي ��ة �أن "احت ��اد الق ��وى العراقي ��ة
يرف�ض ت�أجيل البت مبو�ضوع الوكاالت
�إىل �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل" ،الفت� � ًا �إىل �أن
"الت�أجي ��ل يفر� ��ض �إج ��راء تعديل على
قان ��ون املوازن ��ة �أو ت�شري ��ع �أو �إ�ص ��دار
ق ��رار م ��ن قب ��ل جمل� ��س الن ��واب مين ��ح
ال�صفة القانونية على الرتيث".
بع ��د �إدراج الفق ��رة يف قان ��ون املوازنة،
�ش� � ّكل رئي� ��س احلكوم ��ة جلن ��ة تقييمية
م ��ن جمل�س الوزراء ومن مكتبه ملراجعة
�أداء امل ��دراء العام�ي�ن ووكالء الوزارات
ال�ستكم ��ال تر�شيح ��ات امل ��دراء العامني
وتقدميه ��م للكت ��ل الربملاني ��ة للموافق ��ة
عليهم.
وي�ؤك ��د النائب ع ��ن حمافظ ��ة الأنبار �أن
"جمل� ��س النواب غري ق ��ادر على ح�سم
ملف الوكاالت يف الفرتة القليلة املقبلة،
وبالت ��ايل �سيك ��ون هن ��اك �إرب ��اك �إداري

وحكوم ��ي يف كل امل�ؤ�س�س ��ات التابع ��ة
للدولة" ،الفت� � ًا �إىل �أن "الكتل ال�سيا�سية
عاجزة عن ا�ستكم ��ال الدرجات اخلا�صة
لأنه ��ا دخل ��ت يف �إ�شكالي ��ة التوافق ��ات
واملحا�ص�ص ��ة والت ��وازن واال�ستحق ��اق
االنتخابي".
وي�ش�ي�ر ع�ضو جلنة الأم ��ن والدفاع �إىل
�أن "اللج ��ان التفاو�ضي ��ة الت ��ي �ش ّكله ��ا
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء اتفق ��ت عل ��ى
ح�س ��م �أ�سماء ( )150مدي ��ر ًا عام ًا جديد ًا
�ستق ��دم للت�صوي ��ت يف جل�س ��ة جمل� ��س
ال ��وزراء املقبلة للم�صادق ��ة عليها" ،الفت ًا
�إىل �أن "مواقع املدراء العامني التي تدار
بالوكالة تقدر ب�أك�ث�ر من ( )600من�صب
يف عموم الدولة العراقية".
ويلفت العي�ساوي �إىل �أن "ملف الهيئات
امل�ستقل ��ة مل يج � ِ�ر احلديث عن ��ه من قبل
اللج ��ان احلكومي ��ة وال�سيا�سي ��ة الت ��ي
باتت من�شغلة ط ��وال الوقت املا�ضي يف
ملف امل ��دراء العام�ي�ن" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن

"الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة واملكوّ ن ��ات التي ال
متتل ��ك مدير ًا عام ًا يف �أي ��ة وزارة ال تعد
ممثلة يف احلكومة".
يف �سي ��اق مت�صل ،ح ّذر ائت�ل�اف الن�صر
من ح�سم ملف املدراء العامني والدرجات
اخلا�ص ��ة بطريق ��ة املحا�ص�ص ��ة املقيت ��ة
احلالية ،مطالب ًا بت�أجيل ح�سم هذا امللف
حلني ا�ستكمال اال�شرتاطات املو�ضوعية
وال�ش ��روط املهني ��ة والوطني ��ة ب�إدارت ��ه
و�إنهائ ��ه ،حفاظ� � ًا عل ��ى البن ��اء ال�سلي ��م
مل�ؤ�س�سات الدولة.
واعترب االئت�ل�اف ،يف بيان اطلعت عليه
(امل ��دى)ّ � ،أن "الف�ت�رة املتبقي ��ة لنهاي ��ة
حزي ��ران احل ��ايل غري كافي ��ة حل�سم هذا
املل ��ف ب�صورة �سليم ��ة ودقيقة مع غياب
الآليات الوا�ضح ��ة ،واقت�صار التفاو�ض
عل ��ى الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة الناف ��ذة،
واعتم ��اد �سيا�س ��ات التخ ��ادم ال�سيا�سي
امل�صاحلي".
ويعل ��ق نائب رئي�س كتلة ائتالف الن�صر

يف جمل� ��س الن ��واب ،ط ��ه الدفاعي ،على
موق ��ف ائتالف ��ه الراف� ��ض حل�س ��م مل ��ف
امل ��دراء العام�ي�ن قائ�ل ً�ا �إن "م�شروعن ��ا
الوطن ��ي يرف� ��ض توزي ��ع الدرج ��ات
اخلا�ص ��ة وف ��ق مب ��د�أ املحا�ص�ص ��ة ب�ي�ن
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة" ،داعي� � ًا �إىل "ت�شكيل
جلن ��ة خ�ب�راء الختي ��ار امل ��دراء العامني
و�أ�صحاب الدرجات اخلا�صة".
و�أ�ضاف الدفاعي ،يف ت�صريح لـ(املدى)،
�أن "هناك �أحزاب ًا وكت ًال كبرية ،وحتديد ًا
�سائرون والفتح ،ما�ضون باجتاه اختيار
مدراء عامني للوزارات عرب تغيري بع�ض
م ��ن الكفاءات املهم ��ة التي عمل ��ت لفرتة
طويلة" ،منوه� � ًا �إىل �أن "ه ��ذه الطريقة
يرف�ضها ائت�ل�اف الن�ص ��ر ويتحفظ على
�إدارة الدولة بهذه االجتاه".
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة بغ ��داد
�إن حتالف ��ي �سائ ��رون والفت ��ح يق ��ودان
مفاو�ض ��ات ح�س ��م ملف العم ��ل بالوكالة
وميار�س ��ان �ضغوط ��ات م ��ن �أج ��ل

احل�صول على �أكرب عدد من هذه املواقع
واملنا�ص ��ب" ،الفت� � ًا �إىل �أن "املو�ضوع ال
يقت�ص ��ر فق ��ط عل ��ى امل ��دراء العامني بل
ي�شمل �أي�ض ًا الهيئات امل�ستقلة".
ويو�ض ��ح �أن "ع ��دد امل ��دراء العامني يف
جمي ��ع مفا�ص ��ل الدول ��ة العراقي ��ة ي�صل
�إىل م ��ا يق ��ارب ال� �ـ (� )4آالف و�أك�ث�ر من
 700درجة وكي ��ل و 36هيئة م�ستقلة"،
كا�شف� � ًا �أن "حتالف ��ي �سائ ��رون والفت ��ح
�سيح�سم ��ان  500موق ��ع ومن�ص ��ب قبل
الثالث�ي�ن من حزي ��ران اجل ��اري موزعة
ب�ي�ن م ��دراء عام�ي�ن ووكالء وزارات
وهيئات م�ستقلة".
ويلفت الدفاع ��ي �إىل �أن "الوقت املتبقي
م ��ن املدد القانونية املح ��ددة يف املوازنة
كاف للحكومة والربملان
االحتادية غ�ي�ر ٍ
حل�س ��م مل ��ف العم ��ل بالوكال ��ة" ،منوه ًا
�إىل �أن "االتفاق ب�ي�ن الطرفني (�سائرون
والفت ��ح) يق�ض ��ي بح�س ��م  500من�ص ��ب
وموقع كمرحلة �أوىل �أي ما ن�سبته %25

من جممل املنا�صب واملواقع".
وي�ش�ي�ر ع�ض ��و ائت�ل�اف الن�ص ��ر �إىل �أن
"املواق ��ع واملنا�صب الت ��ي �ستح�سم يف
املرحلة الأوىل �ستكون  107مدراء عامني
وع�شر هيئات م�ستقلة وبع�ض الدرجات
اخلا�ص ��ة" ،م�ؤكد ًا �أن "ائتالف الن�صر مل
يح�صل على �أي موق ��ع �أو من�صب �ضمن
املدرجة يف املرحلة الأوىل".
وي�ش�ت�رط الد�ست ��ور يف مادت ��ه ()61
خام�سا/ب_ج ت�صويت جمل�س النواب
عل ��ى ال�سف ��راء و�أ�صح ��اب الدرج ��ات
اخلا�ص ��ة ورئي� ��س الأركان ومعاوني ��ه،
ومن ه ��م مبن�ص ��ب قائد فرقة فم ��ا فوق،
بناء على اقرتاح من جمل�س الوزراء.
ويتاب ��ع �أن "هن ��اك توجه� � ًا الئت�ل�اف
الن�ص ��ر الذي يقوده حيدر العبادي نحو
املعار�ض ��ة التقوميية لعم ��ل احلكومة"،
م�ؤك ��د ًا �أن هن ��اك ح ��وارات م�ستمرة مع
بع� ��ض الكت ��ل للعم ��ل مع� � ًا يف املعار�ضة
الربملانية ".
وتقرتب �س ��تّ قوى �سيا�سي ��ة من �إعالن
ت�شكي ��ل كتل ��ة نيابية معار�ض ��ة حلكومة
ع ��ادل عب ��د امله ��دي يف جمل� ��س النواب
خالل الأي ��ام �أو الأ�سابيع القليلة املقبلة.
ومل ت�ستبع ��د ه ��ذه الأط ��راف �أن يك ��ون
الهدف م ��ن وراء ت�أ�سي�س كتلة املعار�ضة
�إ�سقاط حكومة عبد املهدي.
باملقاب ��ل ،ي ��رى النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف
�سائرون �س�ل�ام ال�شمري �أن "ح�سم ملف
العم ��ل بالوكالة م ��ن امللف ��ات احل�سا�سة
واملهم ��ة الت ��ي يفرت� ��ض ح�سمه ��ا قب ��ل
الثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر حزيران اجل ��اري"،
الفت� � ًا �إىل �أن "هن ��اك اتفاق� � ًا م ��ع رئي� ��س
احلكوم ��ة على �إبق ��اء الأكف ��اء واملهنيني
من امل ��دراء العام�ي�ن ووكالء ال ��وزارات
العاملني بالوكالة".
وتوجِّ ه �أطراف �شيعية متعددة انتقادات
الذع ��ة �إىل حزب الدعوة ب�سبب �سيطرته
عل ��ى عدد كب�ي�ر م ��ن الهيئ ��ات امل�ستقلة،
وتتهم ��ه بالهيمن ��ة واال�ستح ��واذ عل ��ى
الكثري م ��ن الدرجات اخلا�ص ��ة واملواقع
واملنا�صب احلكومية و�إدارتها بالوكالة.
وي�ضي ��ف ال�شم ��ري ،يف حدي ��ث م ��ع
(املدى)� ،أن "رئي�س احلكومة عازم على
االنته ��اء من ملف العم ��ل بالوكالة خالل
الفرتة املتبقية" ،الفت� � ًا �إىل �أن "جمموع
الدرج ��ات اخلا�ص ��ة وامل ��دراء العام�ي�ن
ي�ص ��ل �إىل  6433يف جمي ��ع مفا�ص ��ل
الدولة".
ويعتقد رئي�س جلن ��ة الزراعة الربملانية
والنائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة باب ��ل �أن "ح�سم
 %75من ه ��ذه املنا�صب �ضمن املدد التي
حددته ��ا املوازنة االحتادي ��ة لعام 2019
�سيكون �إجناز ًا للحكومة والربملان".

يرح��ب
احلكمـ��ة يتب ّنـ��ى "املعـار�ضــ��ة الب ّن��اءة" ..والن�ص��ر ّ
 بغداد /املدى

�أعلن تيار احلكمة،
م�ساء الأحد الفائت،
تب ّنيه املعار�ضة
ال�سيا�سية الد�ستورية
البناءة.
و�أعلن املكتب ال�سيا�سي
لتيار احلكومة الوطني،
يف بيان تلقته (املدى)،
�أنه "عقد اجتماع ًا
ا�ستثنائي ًا يف املقر
املركزي للتيار ،در�س
فيه الأو�ضاع ال�سيا�سية
ب�شكل عام ،وامل�ستوى
اخلدمي ،وهواج�س
ال�شارع العراقي ب�شكل
خا�ص".

و�أ�ض ��اف" :مت اال�ستماع �إىل جميع
وجه ��ات النظ ��ر ،ومناق�شتها ب�شكل
تف�صيل ��ي ح ��ول م�ست ��وى الأداء
احلكومي ،وما عليه امل�شهد العام يف
العراق .وبنا ًء على مراجعة الر�ؤى
والقناعات ال�سابقة املطروحة التي
ناق�شه ��ا املكتب ب�ش ��كل مف�صل ،فقد
انته ��ى االجتماع �إىل �أن يعلن (تيار
احلكم ��ة الوطني) ع ��ن تب ّنيه خيار
املعار�ض ��ة ال�سيا�سي ��ة الد�ستوري ��ة
الوطني ��ة الب ّناءة وااللت ��زام الكامل
بهذا اخلي ��ار التياري وما يقت�ضيه،
وم ��ا ي�ستلزم ��ه م ��ن دور ،وح ��راك،
و�أداء ،ومواق ��ف عل ��ى ال�صعي ��د
الوطني.
بدوره� ،أكد النائب عن تيار احلكمة
ح�س ��ن فدع ��م� ،أن خي ��ار املعار�ض ��ة
ال�سيا�سي ��ة ال ��ذي �أعلن ��ه التي ��ار
"لي�س مفاجئ ًا" ،عاد ًا �إياه "مكم ًال"
للعملية ال�سيا�سية .وفيما �أ�شار �إىل
�أن تي ��اره "ال يه ��دف �إىل �إ�سق ��اط"
حكومة عب ��د املهدي ،ب�ّي�نّ �أن ما مت
تنفي ��ذه من الربنام ��ج احلكومي مل
يتجاوز ما ن�سبته ..%3
وق ��ال فدع ��م ،يف حدي ��ث �صحف ��ي،
�إن "تي ��ار احلكم ��ة �أعل ��ن ب�ش ��كل
وا�ضح �أنه �سيكون �ضمن املعار�ضة
ال�سيا�سية داخ ��ل جمل�س النواب"،

مبين� � ًا �أن "عملن ��ا �سيك ��ون مراقبة
عم ��ل احلكوم ��ة وال نه ��دف �إىل
�إ�سقاطه ��ا �أو ا�سته ��داف و�إ�ضع ��اف
العملية ال�سيا�سية يف العراق".
و�أ�ض ��اف �أن "احلكمة هي معار�ضة
من داخل العملية ال�سيا�سية ملحاربة
الف�ساد وحتديد نقاط اخللل لنكون
ل�سان ال�شع ��ب وندافع عن حقوقهم
وم�شروعن ��ا الوطني" ،الفت ًا �إىل �أن

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

"خيار املعار�ضة هو خيار �ضروري
ومكمل للعملي ��ة الدميقراطية وهو
�أم ��ر لي� ��س مفاجئ� � ًا �أو جدي ��د ًا م ��ن
قبلن ��ا ،فق ��د �سب ��ق لن ��ا و�أن طرحنا
ه ��ذا املبد�أ من ��ذ ع ��ام  2014و�أكدنا
�أهمي ��ة وجود قوة موالية للحكومة
و�أخرى معار�ضة لها".
و�أو�ض ��ح �أن "ما �أطلق من �شعارات
ر ّنانة عن نافذة الكرتونية وكفاءات

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

تكنوق ��راط وتوف�ي�ر اخلدم ��ات يف �أي وزير تكنوقراط ون�سبة التنفيذ
بداي ��ة ت�شكي ��ل احلكوم ��ة احلالي ��ة للربنام ��ج احلكوم ��ي والوع ��ود مل
جعلن ��ا نرتي ��ث بقرارن ��ا عل ��ى تتجاوزالـ  %3والتوقيتات الزمنية
اعتب ��ار �أن �أي ��ة معار�ض ��ة حينه ��ا مل تتحق ��ق ،لذا ب ��ات الوقت منا�سب ًا
تف�س ��ر ب�أنه ��ا رف� ��ض للتكنوق ��راط لبيان موقفنا ب�شكل وا�ضح".
وتوف�ي�ر اخلدم ��ات وامل�ش ��روع ب ��دوره ،ع ّل ��ق ائت�ل�اف الن�ص ��ر،
اخلدم ��ي الكب�ي�ر" ،م�ضيف� � ًا" :بعد بزعام ��ة رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق
�أن تو�ضحت ال�ص ��ورة ووجدنا �أن حيدر العب ��ادي ،يوم �أم�س االثنني،
الناف ��ذة الإلكرتونية مل يخرج منها عل ��ى �إعالن تيار احلكم ��ة الوطني،

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
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بزعام ��ة عم ��ار احلكي ��م املعار�ض ��ة
ال�سيا�سية.
وق ��ال القي ��ادي يف االئت�ل�اف عل ��ي
ال�سني ��د ،يف بي ��ان" :نرحب بخيار
تيار احلكمة ،واعتباره قوة ملوقفنا
بتب ّن ��ي (املعار�ض ��ة التقوميي ��ة)
للحكوم ��ة� ،أي قب ��ل �إع�ل�ان احلكمة
بثالثة �أيام ،خ�صو�ص ًا �أن املعار�ضة
حتتاج �إىل جبه ��ة �سيا�سية عري�ضة
وم�س�ؤول ��ة وفاعل ��ة و�ضاغط ��ة
باجتاه الت�صحيح".
و�أ�ض ��اف" :لق ��د ّ
�شخ� ��ص ائت�ل�اف
الن�صر اخللل مبكر ًا �سواء بت�شكيل
احلكوم ��ة �أو �أدائه ��ا �أو يف املعادلة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أنتجته ��ا ،وكان
الن�ص ��ر �سبّاق� � ًا با�ستخدام م�صطلح
(املعار�ض ��ة)" ،م�ؤك ��د ًا� :أنن ��ا "ال
نتناف�س م ��ع الآخري ��ن بال�سبق يف
�إع�ل�ان املعار�ضة من عدمه ،ونعترب
امل ��واالة واملعار�ض ��ة و�أ�شكالهم ��ا
و�شدتهم ��ا �أو �ضعفهم ��ا مت�صل ��ة
ب�إ�ص�ل�اح �أداء وفع ��ل احلكوم ��ة،
فدعم احلكوم ��ة �أو معار�ضتها لي�س
هدف� � ًا بذات ��ه ب ��ل الإ�ص�ل�اح والأداء
الأمث ��ل واال�ستجاب ��ة للتحدي ��ات
ه ��ي الأه ��داف ،وكل عم ��ل ي� ��ؤدي
لأداء �أمثل للحكوم ��ة جتاه ال�شعب
والدول ��ة ه ��و اله ��دف ،م ��ن هن ��ا

املدير الفني

خالد خ�ضري

ا�ستخدمن ��ا م�صطل ��ح (املعار�ض ��ة
التقوميي ��ة) للحكوم ��ة� .إنَّ التقومي
يعني التعديل و�إ�صالح ما اعوج".
كم ��ا �أك ��د �أن "ائت�ل�اف الن�ص ��ر ال
ي�سته ��دف �إ�سق ��اط احلكومة ملجرد
التناف� ��س ال�سيا�س ��ي ،و�أن بق ��اء �أو
رحي ��ل ه ��ذه احلكومة بيده ��ا وبيد
الق ��وى الت ��ي �ش ّكلته ��ا م ��ن خ�ل�ال
القدرة عل ��ى �أداء مهامها الوطنية"،
مبين� � ًا �أن "الن�ص ��ر م�ش ��روع دول ��ة
ناجح ��ة ولي� ��س م�ش ��روع �سلط ��ة
مغام ��رة ي�سته ��دف الو�ص ��ول �إليها
ب�أي ثمن".
وتاب ��ع بالق ��ول �إن "زعي ��م ائتالف
الن�ص ��ر حيدر العب ��ادي ،رجل دولة
ه ّم ��ه الإ�صالح ولي�س رج ��ل �سلطة
يرتق ��ب الفر�ص ��ة للوث ��وب عل ��ى
ال�سلط ��ة ،والن�صر �شع ��اره (الدولة
�أو ًال) ويعت�ب�ر كل �ش ��يء خ ��ارج
الدولة ه ��و تيه وت�ش ��رذم وفو�ضى
وا�ست�ل�اب ،وق ��وة الدول ��ة باحلكم
الف ّع ��ال الق ��ادر عل ��ى اال�ستجاب ��ة
للتحديات".
وخت ��م القيادي يف ائت�ل�اف الن�صر
قول ��ه� :إن "موقفن ��ا م ��ن احلكوم ��ة
يتط ��ور ح�س ��ب مقت�ضي ��ات �إ�صالح
الدول ��ة و�أهل ّي ��ة احلك ��م وفاعليت ��ه
مبعزل عن التناف�س ال�سيا�سي".

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

العدد ( )4451ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الثالثاء ( )18حزيران 2019

Email: info@almadapaper.net

روايات مت�ضاربة وراء ما
يجري يف الق�ضاء� ..إحداها
قوتني
عن خالف بني ّ
ع�سكريتني

http://www.almadapaper.net

3

سياسة

نريان �صديقة تربك الأمن يف الطارمية وو�صمة
داع�ش تعرقل ت�شكيل ح�شد ع�شائري

بغداد /وائل نعمة
ت�سري احلمل ��ة الع�سكرية الأخرية
يف ق�ض ��اء الطارمي ��ة� ،شم ��ايل
بغ ��داد ،الت ��ي ب ��د�أت قب ��ل � 3أيام،
باجت ��اه نتائج متوقع ��ة ،حيث مل
يُعرث عل ��ى �أي م�سلح حت ��ى الآن،
فيما ت ��زداد ال�شك ��وك ب� ��أن �إرباك
الأمن يف تلك البل ��دة تقف وراءه
بع�ض الروايات الغريبة.
تنف ��رد الطارمي ��ة ،ذات الطاب ��ع
الزراع ��ي ،ب�أنها البقع ��ة الوحيدة
تقريب ًا يف بغداد التي مل تهد�أ منذ
�سنوات ،رغم تنفي ��ذ عدة عمليات
لتثبي ��ت الأمن ،كان ��ت كرباها قبل
عام�ي�ن -قب ��ل �إع�ل�ان الن�صر على
داع�ش بعدة �أ�شهر.
يف تل ��ك احلمل ��ة الت ��ي نف ��ذت يف
ني�س ��ان ُ ،2017ج� � ّرد اجلمي ��ع
(ال�سكان) من �أ�سلحتهم ،حيث كان
ينظر اىل �أغلب الأهايل هناك على
�أنهم "دواع�ش" او متعاطفون مع
التنظي ��م ،عل ��ى �أقل تقدي ��ر ،وهي
و�صم ��ة مازال ��ت تالحقه ��م حت ��ى
الآن ،رغ ��م �أن البلدة مل ت�سقط بيد
التنظيم.
يق ��ول عدن ��ان امل�شه ��داين ،ممثل
الق�ضاء يف جمل�س حمافظة بغداد،
لـ(امل ��دى) �إن "م�شكل ��ة الطارمي ��ة
هي ب�سبب تعامل القوات الأمنية
ال�سي ��ئ م ��ع ال�س ��كان" ،م�ضيف� � ًا،
نق�ل� ًا ع ��ن �شه ��ادات الأه ��ايل� ،أن
القوات الأمنية "تقوم بابتزازهم
و�إهانتهم ب�شكل علني".
ومنع ��ت �شبه ��ات االنتم ��اء اىل
التنظي ��م ،بح�س ��ب امل�س� ��ؤول
املحل ��ي ،م ��ن ت�سلي ��ح الع�شائ ��ر -
كم ��ا جرى مع الكث�ي�ر من املناطق
الواقعة يف �أط ��راف املدن ــ وترك
ال�س ��كان يتعر�ض ��ون ملخاط ��ر مل
ت�ستطع الق ��وات الأمنية مبفردها
الت�صدي لها.
ويق ��ول امل�شهداين" :منذ �سنوات
نطال ��ب بت�شكي ��ل ف ��وج م ��ن �أبناء
املدين ��ة او ق ��وات تابع ��ة للح�شد،
لكن يتم رف�ض الطلب دائم ًا".
مين ��ع ال�س ��كان ،وف ��ق م ��ا يقول ��ه
امل�س�ؤول ،من التطوع يف �صفوف
اجلي� ��ش او ال�شرط ��ة ،وال�سب ��ب

يف ذل ��ك الي ��وم هو  25ب�ي�ن قتيل
وجريح من عنا�صر الأمن ،م�ضيف ًا
�أن "ال�شه ��داء واجلرح ��ى وقع ��وا
ب�سبب نريان �صديقة"!
ويقول امل�س� ��ؤول املحلي �إن هناك
خالف ًا ب�ي�ن القوتني يف الطارمية،
و�إن االنفج ��ار وق ��ع ب�ي�ن برجني
تابع�ي�ن للفريق�ي�ن ،ب�ي�ن الربجني
من ��زل تابع لأحد ال�س ��كان� ،أ�صاب
االنفجار عجلته اخلا�صة.
بع ��د ذل ��ك التفج�ي�ر ق ��ال قي� ��س
اخلزعل ��ي ،زعي ��م ع�صائ ��ب �أه ��ل
احل ��ق� ،إن تنظي ��م "داع� ��ش" مل
يغ ��ادر مطلق ًا الطارمية ،داعي ًا �إىل
�إجراء عملية تطهري ع�سكرية.
باملقابل حذر القيادي يف املجل�س
الأعلى الإ�سالمي ووزير الداخلية
الأ�سب ��ق باق ��ر جرب �ص ��والغ ،مما
�أ�سم ��اه "اخلالي ��ا النائم ��ة يف
الطارمية".

قوة من اجلي�ش
يف الطارمية..
ار�شيف
بح�سب زعمه �أن "�سكان الطارمية
دواع�ش".
وي�ص ��ف م�س�ؤول ��ون يف بغ ��داد
تابع�ي�ن لأحزاب �شيعي ��ة ،الق�ضاء
ب�أنه مزيج م ��ن حتالف "وهابي-
بعث ��ي" ،وتل ��ك التهم ��ة كافية ملنع
�أي تق ��ارب ب�ي�ن الق ��وات الأمني ��ة
وال�سكان.
و�شهدت الطارمية حوادث نادرة،
فالبل ��دة الت ��ي تبع ��د نح ��و  20كم
�شمايل بغداد ،ومع انح�سار قدرة
"داع�ش" بعد التحرير على تنفيذ
هجمات ،فج ��رت امر�أة يف �شباط
 ،2018نف�سها بعد حما�صرتها يف

مدر�سة.
وقب ��ل االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
الأخ�ي�رة (جرت يف �أي ��ار )2018
�ش ��نّ م�سلح ��ون ،يعتق ��د ب�أنه ��م
ينتم ��ون اىل داع� ��ش ،هجوم� � ًا
عنيف ًا على البلدة ،قتلوا خالله 21
مدني ًا ،بينهم  14من عائلة واحدة
�أُعدم ��وا ف ��ور اقتح ��ام املنطق ��ة،
و�أ�صابوا �أكرث من � 30آخرين.
وت ��دور �شكوك يف املدينة بوجود
بقعة جمهول ��ة ،ت�سمى "الهورة"،
وه ��ي م�ستقن ��ع مائ ��ي حتيط ��ه
�أحرا� ��ش كثيف ��ة ،يختف ��ي داخلها
املطلوب ��ون .و�س ��رت �إ�شاع ��ات

حول ذلك املكان ب�أنه "خط �أحمر"
ال ميك ��ن التق ��رب من ��ه لأ�سب ��اب
�سيا�سية!
يق ��ول رزاق الفراج ��ي� ،أح ��د
وجه ��اء الطارمي ��ة ،لـ(امل ��دى):
"نحن النعرف ماذا يوجد يف تلك
البقع ��ة ،ن�سمع �أن القوات الأمنية
ّ
م�شط ��ت املنطق ��ة عدة م ��رات ومل
تعرث على �شيء".
ق�ضي ��ة اله ��ورة ،واح ��دة م ��ن
الرواي ��ات الت ��ي يعتق ��د �أنها تقف
وراء �إرب ��اك الأم ��ن يف الطارمية،
مثل ما ح ��دث بعد الهجوم الأخري
الذي جرى قبل االنتخابات.

بعد ا�ستبدال القوات
قب ��ل الهج ��وم ،ا�ستبدل ��ت القوات
الت ��ي حتم ��ي املنطق ��ة ب�أخ ��رى،
لكن هناك معلوم ��ات حول وجود
�صراع خفي بني القوتني اجلديدة
والقدمي ��ة والت ��ي تبق ��ت منه ��ا
جمموع ��ة حم ��دودة ،ورغ ��م ذل ��ك
يتهم ال�سكان بالإخالل بالأمن.
ظه ��ر ه ��ذا ال�ص ��راع ،بح�س ��ب
م�س�ؤول�ي�ن يف الطارمي ��ة ،ح�ي�ن
انفج ��رت عب ��وة نا�سف ��ة مطل ��ع
حزي ��ران احلايل بالق ��رب من مقر
القوت�ي�ن (القدمي ��ة واجلدي ��دة)،

بعده ��ا حدث ��ت ا�شتب ��اكات م ��ع
"داع� ��ش" ،بح�س ��ب الرواي ��ة
الر�سمية.
بيان ��ات الق ��وات الأمني ��ة كان ��ت
مرتبك ��ة يف تو�صي ��ف م ��ا ح ��دث،
فق ��ال �أول بي ��ان �ص ��در ع ��ن خلية
الإعالم الأمني التاب ��ع للحكومة،
�إن "الق ��وات الأمنية �أجرت عملية
تفتي�ش بحث ًا عن عنا�صر �إرهابية
�أقدم ��ت على تفجري عب ��وة نا�سفة
عل ��ى عجل ��ة تابع ��ة �إىل الل ��واء
التا�سع واخلم�سني يف الق�ضاء".
و�أ�ضاف ��ت �أن ��ه "خ�ل�ال عملي ��ة
الإخ�ل�اء ح�ص ��ل �إط�ل�اق ن ��ار من

بغداديون قلقون من تزايد التو ّتر بني طهران ووا�شنطن:
يجر العراق �إىل الفو�ضى
ُّ
تخوف عراقيون من توقعات اجنرار بالدهم مرة
حينم��ا ازدادت التوترات حدة يوم اجلمعة بني الواليات املتحدة و�إيرانّ ،
�أخ��رى و�س��ط الأزمة لتتحول اىل �ساحة معرك��ة بني اخل�صمني  .الهزمية الع�سكرية الأخ�يرة التي حلقت بتنظيم داع�ش
يف الع��راق انتهت مبرحلة ا�ستقرار غري م�سبوقة .مقاهي ومطاعم بغداد تزخر بروادها ،وعند حلول الظالم تـ�أخذ حياة
الليل رونقها ون�شاطها يف العا�صمة بحيث �أن جيل ال�شباب هنا يعي�شون هذه اللحظات للمرة الأوىل يف حياتهم .
ترجمة /حامد احمد
لك ��ن هن ��اك من يع�ّب�رّ عن تخوّ ف ��ه من هذه
التوت ��رات �.أحمد عل ��ي ( 58عام ًا) ،جندي
متقاعد ،قال وه ��و يجل�س حتت ظل مقهى
يف اله ��واء الطل ��ق و�س ��ط بغ ��داد" :اذا ما
اندلع ��ت حرب بني �أم�ي�ركا و�إيران فعندها
بالت�أكي ��د �سنك ��ون يف و�س ��ط ه ��ذه الأزمة
ولن يكون ذلك يف �صاحلنا �أبد ًا".
ال توج ��د هناك بلدان ي�ؤث ��ر عليها ال�صراع
ب�ي�ن وا�شنط ��ن وطه ��ران كما ه ��و ت�أثريه
عل ��ى العراق� .صفقات م ��ا وراء الكوالي�س
بني م�س� ��ؤويل الدولتني ه ��ي التي �صاغت
ت�شكيل حكومات العراق.
وبتوجي ��ه الرئي� ��س ترامب ،ي ��وم اجلمعة
املا�ضي ،اتهام ��ه لإيران مبهاجم ��ة ناقلتي
نف ��ط يف خلي ��ج عم ��ان ،ت�س ��اءل عراقيون
فيم ��ا �إذا �سي�شه ��دون ت�صعي ��د ًا جديد ًا من
العنف يح�صل على �أر�ضهم .
�إي ��ران تدعم عدد ًا م ��ن املجامي ��ع امل�سلحة
يف العراق ،يف وقت حتتفظ فيه الواليات
املتح ��دة ب�أك�ث�ر م ��ن  5000جن ��دي هناك.
ال�شه ��ر املا�ض ��ي قال ��ت �إدارة الرئي� ��س
ترام ��ب �إن لديه ��ا معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة
ت�شري اىل وجود تهدي ��د ي�ستهدف القوات
الأمريكية ،و�أ�صدرت اخلارجية الأمريكية
�أوام ��ر �إخ�ل�اء جزئ ��ي لأع�ض ��اء �سفارته ��ا
وقن�صلياتها يف العراق .
وعندما �سقط ،بعد ذلك ب�أيام� ،صاروخ على
م�ساف ��ة �أقل م ��ن ميل عن �سف ��ارة الواليات
املتحدة يف بغداد ،ف�إن الكثري اعتربوا ذلك
تهديد ًا لوا�شنطن.

رئي�س ال ��وزراء العراقي عادل عبد املهدي
دعا ،ي ��وم اجلمع ��ة املا�ضي ،خ�ل�ال مكاملة
هاتفية مع وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو ،اىل التهدئة .
عراقي ��ون �أجريت مقابالت معهم يف بغداد
كانوا مدركني جد ًا للمخاطر التي �سترتتب
عليه ��ا الع ��داوة ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة
و�إي ��ران جارة العراق .بالن�سبة لأ�شخا�ص

مث ��ل اجلندي املتقاع ��د علي ،ف� ��إن التهديد
بح ��دوث ا�شتب ��اكات او هجم ��ات عن ��ف
تب ��دو حقيقية� .أم ��ا بالن�سب ��ة لآخرين ف�إن
حقيق ��ة ت�صاعد التوترات نف�سها هي كافية
جلعلهم يتخوفون من عدم ا�ستمرار فرتة
ا�ستقرار املدينة طوي ًال  .عبا�س مهدي (60
عام� � ًا)� ،صاح ��ب ك�شك لبي ��ع �أقرا�ص افالم
( ،)DVDيف بغداد يقول "�سيكون حال

ذل ��ك كبقية ف�ت�رات اخلوف الإخ ��رى هنا.
الأم ��ور ت ��زداد توت ��ر ًا والنا�س ي ��زدادون
قلق� � ًا وم�صاحله ��م ت�أثرت .هن ��اك كثري من
�أدوات النف ��وذ ميك ��ن لإي ��ران حتريكه ��ا
هن ��ا ،وكاملعت ��اد �سيكون ال�شع ��ب العراقي
م ��ن يدفع الثم ��ن �أكرث ".يق ��ول �آخرون �إن
التعايف االقت�صادي الذي �أعقب االنت�صار
عل ��ى داع� ��ش ما ي ��زال ّ
ه�ش ًا .ر�س ��ول كرمي

(33عام� � ًا) ،بائ ��ع كتب يف �ش ��ارع املتنبي،
متخ ��وف م ��ن ع ��ودة العن ��ف للب�ل�اد� ،إذ
�سيت�سبب ذل ��ك بك�ساد يف ال�س ��وق وي�ؤثر
على قدرت ��ه يف �إعالة عائلت ��ه .و�أكد بقوله
"ع ��ادت احلي ��اة لهذا امل ��كان من جديد ،ال
نريد لهذا ال�شيء �أن يتغري".
من ��ذ فرتة طويل ��ة والعراقي ��ون يتطلعون
بحذر لت�صرفات �إي ��ران التهديدية �ضدهم،
وبينم ��ا يقول ��ون �إن مواجه ��ة �شر�سة بني
الوالي ��ات املتح ��دة و�إي ��ران �أم ��ر ممك ��ن،
ف� ��إن ه�ؤالء العراقي�ي�ن ال يتوقعون حدوث
ال�سيناري ��و الأ�س ��و�أ  .ح�س�ي�ن عالوي(56
عام� � ًا) يق ��ول �إنه "�أم ��ر مقل ��ق ولكنه لي�س
ب�شيء جدي ��د يف العراق .ه ��ذه التوترات
حا�صل ��ة من ��ذ ف�ت�رة ال�سبعين ��ات ،ويب ��دو
جلي ًا هذه املرة �أن �أي ًا من القوتني لن تكون
حمق ��اء اىل درج ��ة �أن ت�شعل حرب� � ًا هنا"،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ��ه "ك�شخ� ��ص عراق ��ي ف�إن ��ه
ي ��رى هناك حقيق ��ة �سيا�سية ق ��د غفل عنها
الرئي� ��س ترامب ".وم�ضى بقوله "امل�شكلة
هن ��ا تكم ��ن يف �أم�ي�ركا ،فه ��ي ال تنظر اىل
�إي ��ران بج ��د كق ��وة دولي ��ة ،وال تنظر اىل
حكم ��ة �سيا�ستها اخلارجي ��ة ،ال �أعتقد انهم
�سيتهورون ويورطونا بحرب" .
حمم ��د عل ��ي ،مهند� ��س ميكاني ��ك �ش ��اب،
ق ��ال �إن ��ه انطالق� � ًا م ��ن تاريخ الع ��راق مع
�إي ��ران والوالي ��ات املتحدة ف�إن ��ه البد على
العراقي�ي�ن �أن ي�شع ��روا باخل ��وف "ولكن
الإيراني�ي�ن ال يريدون حرب ًا وال الأمريكان
�أي�ض� � ًا .انهم ��ا ال يري ��دان ا�شع ��ال املنطق ��ة
بنريان احلرب".
عن :وا�شنطن بو�ست

�أح ��د الب�ساتني القريب ��ة من مكان
احل ��ادث ،حي ��ث ردّت قواتنا على
م�ص ��ادر الن�ي�ران ،وق ��د �أ�سف ��ر
احل ��ادث عن ا�ست�شه ��اد  ٤مقاتلني
و�إ�صابة � ٤آخرين".
لكنه ��ا عادت بعد ذلك بوقت ق�صري
لت�ص ��در بيان� � ًا ثاني ًا قال ��ت فيه �إن
"قواتنا البطلة متكنت من قتل ٣
�إرهابي�ي�ن من الذي ��ن �أقدموا على
�إط�ل�اق الن ��ار عل ��ى قواتن ��ا هناك
(يف الطارمي ��ة) ،ومازال ��ت عملية
البحث والتفتي�ش م�ستمرة".
بح�س ��ب عدن ��ان امل�شه ��داين ،ف�إن
ع ��دد ال�ضحاي ��ا ب�سب ��ب ماج ��رى

جهات جمهولة
وعل ��ى �إث ��ر ذل ��ك ،اتف ��ق �شي ��وخ
الع�شائر يف الطارمية مع القوات
الأمني ��ة� ،أن تنف ��ذ الأخ�ي�رة حملة
ع�سكرية يف الب�ساتني لقطع ال�شك
بوجود م�سلحني خمتبئني.
وحت ��ى الآن مل تعل ��ن الق ��وات
الأمنية عن اعتق ��ال �أي م�شبته به
�ضمن احلملة الأخرية.
ويق ��ول ال�شيخ الفراجي �إن هناك
 3رواي ��ات ح ��ول ماج ��رى بع ��د
تفجري العبوة ،الأوىل �صراع بني
القوت�ي�ن الع�سكريت�ي�ن ،والث ��اين
وج ��ود قنا�ص جمه ��ول ،والثالث
جماميع تابعة لـ"داع�ش".
وي�ؤك ��د الزعيم الع�شائري �أنه "مل
يعرث حت ��ى الآن عل ��ى �أي م�سلح"
وب�أنه ��م ي�سمع ��ون ع ��ن قتل ��ى يف
غ ��ارات ،لكنه ��م اليعرف ��ون هوية
القتلى ومن �أين جاءوا!
ويتف ��ق الفراج ��ي م ��ع �أغل ��ب
امل�س�ؤول�ي�ن يف الطارمي ��ة ،ب� ��أن
احل ��ل يك ��ون مب�شارك ��ة �س ��كان
البل ��دة باملل ��ف الأمن ��ي ،وهو �أمر
يعتق ��د �أن في ��ه بع� ��ض املرونة من
قبل احلكومة يف لقاء عقد م�ؤخر ًا
ب�ي�ن القي ��ادات الأمني ��ة وع�شائ ��ر
املنطقة.

القب�ض على انتحاري فـي
دياىل وا�ستهداف جتمع
لداع�ش فـي نينوى

بغداد /املدى
�ضبط ��ت الأجه ��زة الأمني ��ة �إرهابي� � ًا
بحوزت ��ه ح ��زام نا�س ��ف و�أ�سلح ��ة ،يف
حمافظ ��ة دي ��اىل .وقالت خلي ��ة الإعالم
الأمن ��ي ،يف بيان� ،إن ��ه "وفق ًا ملعلومات
ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة ،متكن ��ت ق ��وة م ��ن
قيادة عمليات دياىل ،م ��ن �إلقاء القب�ض
عل ��ى �أح ��د الإرهابي�ي�ن �ضم ��ن قاط ��ع
امل�س�ؤولية".
و�أعلن ��ت اخللي ��ة �أن الق ��وة �ضبط ��ت
بحوزة الإرهابي حزام ًا نا�سف ًا و�أ�سلحة
و�أعت ��دة ،م�ش�ي�رة �إىل �أن ��ه مت اتخ ��اذ
الإج ��راءات القانوني ��ة الالزم ��ة بحق ��ه
لإكمال �أوراقه التحقيقي ��ة و�إحالته �إىل
الق�ضاء.
بالتزامن مع ذل ��ك ،نفذ طريان التحالف
ال ��دويل �ضد الإرهاب ،ق�صف� � ًا ا�ستهدف
وك ��ر ًا يختبئ في ��ه جمموعة من عنا�صر
تنظيم داع� ��ش الإرهاب ��ي ،يف حمافظة
نينوى.

و�أعلن ��ت خلية الإعالم الأمني ،يف بيان
تلقت ��ه (امل ��دى) ،قائلة :وفق� � ًا ملعلومات
ا�ستخبارية لقي ��ادة عمليات نينوى ،مت
قت ��ل � 16إرهابي ًا داخ ��ل نفق يف "وادي
الك�ص ��ب" ( 30ك ��م جنوب ��ي املو�ص ��ل،
مركز حمافظة نين ��وى) ،ب�ضربة جوية
لطريان التحالف الدويل.
وكانت قوات ال�شرط ��ة قد �ألقت القب�ض
عل ��ى  9م ��ن عنا�ص ��ر تنظي ��م داع�ش يف
حمافظة نينوى.
وكان زعي ��م داع� ��ش �أبو بك ��ر البغدادي
ق ��د �أعل ��ن يف  2014قي ��ام م ��ا ي�سم ��ى
باخلالف ��ة الإ�سالمية م ��ن املو�صل ،قبل
�أن ت�ستعيدها القوات العراقية م�سنودة
بالتحالف الدويل يف منت�صف .2017
و�أعلن العراق حترير كامل �أرا�ضيه من
قب�ض ��ة "داع�ش" يف كان ��ون الأول ،عام
 ،2017بع ��د نح ��و � 3سن ��وات ون�صف
م ��ن املواجهات م ��ع التنظي ��م الإرهابي
الذي احتل نحو ثلث البالد معلنا �إقامة
"خالفة مزعومة".
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اليورانيوم واتهامات بالت�سرت على �أعداد املر�ضى

�أكرث من �أربعة �آالف م�صاب بال�سرطان يف ذي قار ال يح�صلون على ن�صف حاجتهم من الأدوية
ذي قار -بغداد  /ح�سين العامل
ك�ش ��ف مرك ��ز الأورام ال�سرطانية في ذي
ق ��ار ي ��وم االح ��د (  16حزي ��ران ) 2019
عن ت�سجيل �أكثر م ��ن �أربعة �آالف م�صاب
بمر�ض ال�سرط ��ان  ،و�إن معدل الإ�صابات
ال�سنوي ��ة بالمر�ض تت ��راوح ما بين 900
ال ��ى � 950إ�صابة  ،وفيم ��ا �أ�شار الى وفاة
نح ��و  500م�ص ��اب بال�سرط ��ان �سنوي� � ًا ،
�أكد �إن تجهي ��ز الأدوية للمر�ضى ال يغطي
الحاجة الفعلية و�إن ن�سبة العجز تتجاوز
حاج ��ز الخم�سي ��ن بالمئ ��ة م ��ن االحتياج
الفعلي.
وق ��ال مع ��اون مدي ��ر مرك ��ز الأورام
ال�سرطاني ��ة ومدير �شعب ��ة ال�سيطرة على
ال�سرطان في دائرة �صحة ذي قار الدكتور
با�س ��م عب ��د ال ��رزاق حم ��ود للم ��دى �إن "
اجمال ��ي المر�ضى الم�صابي ��ن بال�سرطان
الم�سجلين في مرك ��ز الأورام ال�سرطانية
في ذي قار يبلغ  4200م�صاب و�إن معدل
الإ�صاب ��ات ال�سنوي ��ة بمر� ��ض ال�سرط ��ان
يت ��راوح ما بين  900ال ��ى � 950إ�صابة "،
مبين ��ا �أن " مرك ��ز الأورام ال�سرطانية في
ذي ق ��ار يقدم الع�ل�اج الكيمي ��اوي ويهتم
بمعالج ��ة ومتابع ��ة الح ��االت المر�ضي ��ة
الأخ ��رى  ،و�إن عدد المر�ض ��ى الم�سجلين
�سنوي� � ًا لتلق ��ي الع�ل�اج الكيمي ��اوي فقط
يتراوح ما بين  600الى  700مري�ض".
و�أ�ش ��ار حم ��ود ال ��ى �أن " المر�ضى الذين
يحتاج ��ون ال ��ى الع�ل�اج بالي ��ود الم�ش ��ع
ير�سل ��ون الى م�ست�شفيات بغداد وال�سيما
الم�صابي ��ن ب�أمرا� ��ض الغ ��دد الدرقي ��ة
ف ��ي حي ��ن يت ��م �إر�س ��ال بع� ��ض الح ��االت
الت ��ي تحتاج ال ��ى الع�ل�اج اال�شعاعي الى
م�ست�شفي ��ات الب�صرة ومي�س ��ان " ،منوه ًا
ال ��ى ان " هن ��اك اع ��داد ًا �أخ ��رى قليلة من
المر�ضى يتعالجون في خارج البالد".
و�أ�ض ��اف مع ��اون مدي ��ر مرك ��ز الأورام
ال�سرطاني ��ة �إن " مع ��دالت الوف ��اة بي ��ن
الم�صابي ��ن ب�أمرا� ��ض ال�سرط ��ان ف ��ي ذي
قار تت ��راوح ما بين  400ال ��ى  500حالة

وف ��اة �سنوي ًا" ،مبين ��ا �إن " حاالت الوفاة
بي ��ن الم�صابي ��ن ب�أمرا� ��ض ال�سرط ��ان ال
تعود جميعها للإ�صابة بالمر�ض المذكور
فبع� ��ض الوفيات تح�ص ��ل نتيجة حوادث
ال�سي ��ارات �أو العملي ��ات الع�سكري ��ة �أو
�إ�صاب ��ة ب�أمرا�ض �أخ ��رى ك�أمرا�ض القلب
والجلطة الدماغية وغيرها".
و�أردف حم ��ود �إن " مع ��دالت الإ�صاب ��ة
بمر�ض ال�سرطان في العراق هي م�ساوية
تقريب ًا لمعدالت الإ�صابة التي تح�صل في
بلدان منطقة ال�شرق االو�سط كون النظام
الغذائ ��ي وطبيع ��ة المعي�ش ��ة ت ��كاد تكون
متقارب ��ة وال تختلف كثي ��ر ًا" ،و�أ�ضاف "
�إن الإ�صاب ��ة بمر� ��ض �سرط ��ان الرئ ��ة في
الع ��راق والعال ��م يع ��د الأول وي�شكل 20
بالمئ ��ة من ع ��دد الم�صابي ��ن  ،فيما ي�شكل
�سرط ��ان الث ��دي عن ��د الن�س ��اء  18بالمئة
م ��ن بين ع ��دد الم�صابين ف ��ي حين ي�شكل
�سرط ��ان القول ��ون  5بالمئ ��ة و�سرط ��ان
الغ ��دة الدرقي ��ة ي�شكل  3بالمئ ��ة فيما تعد
الإ�صاب ��ة ب�سرطان الجلد ف ��ي العراق هي
الأقل من معدالتها في دول العالم".
ونف ��ى حم ��ود �أن "يكون التل ��وث البيئي
هو ال�سب ��ب في ارتفاع مع ��دالت الإ�صابة
بال�سرط ��ان  ،م�شي ��ر ًا ال ��ى ان " مع ��دالت
الإ�صابة بال�سرط ��ان في عام  2016كانت و�إ�ض ��اف �إن " المرك ��ز يعم ��ل وف ��ق م ��ا ال�سرطاني ��ة ال ��ى �أن " مرك ��ز الأورام التب� � ّرع ب�أم ��وال ُ
الخم�س وال ��زكاة ل�شراء
�أقل من معدالت اال�صابة في � 2011إال �أن ي�ص ��رف له م ��ن الأدوي ��ة الت ��ي طلبها في ال�سرطاني ��ة ي�ستعين في بع� ��ض الأحيان الأدوي ��ة المن ِق ��ذة لحياة المر�ض ��ى  ،فيما
هذه المع ��دالت �سجلت ارتفاع� � ًا ملحوظ ًا القائم ��ة ف�أحيان� � ًا تقوم ال ��وزارة بتجهيز ببع� ��ض المنظم ��ات الإن�ساني ��ة المهتم ��ة �أ�ش ��ار مدير الحملة ال ��ى �أن مركز الأورام
فيما بعد عام ." 2016
المرك ��ز بخم�س ��ة وع�شري ��ن بالمئ ��ة م ��ن بدع ��م مر�ض ��ى الإ�صاب ��ات ال�سرطاني ��ة ال�سرطانية يمر حاليا ب�أزمة غير م�سبوقة
وا�ستط ��رد مع ��اون مدي ��ر مرك ��ز االورام الم ��واد �أو العقاقير الطبي ��ة المطلوبة �أو وال�سيم ��ا حملة �أمل الخيرية التي يديرها ف ��ي نق� ��ص الأدوي ��ة و�إن �أكثر م ��ن �أربعة
ال�سرطاني ��ة �إن "مر� ��ض ال�سرط ��ان ف ��ي  50بالمئ ��ة وهذا الأمر يتف ��اوت من مادة ال�صيدالني مازن الحمداني وهذه الحملة �آالف م�ص ��اب بال�سرط ��ان ف ��ي ذي ق ��ار
الع ��راق وحت ��ى ع ��ام  2016كان ي�أت ��ي ال ��ى �أخرى" .و�أ�ض ��اف " عموم ًا التجهيز قدم ��ت الكثير م ��ن المب ��ادرات االن�سانية يواجه ��ون حالي� � ًا مخاط ��ر �ش ��ح الأدوية
بالمرتبة الثالثة في قائمة االمرا�ض التي قليل جد ًا وال يغطي الحاجة الفعلية وفي الناجح ��ة ودعم ��ت مر�ض ��ى ال�سرط ��ان المنقِذة للحياة.
تت�سب ��ب بالوفاة وهو ي�أت ��ي بعد الجلطة كثير من الأحي ��ان وتتجاوز ن�سبة العجز بالأدوية ال�ضرورية ".
وكان �أطباء وباحثون ،ك�شفوا م�ؤخر ًا عن
الدماغية و�أمرا�ض القلب".
بالأدوي ��ة حاج ��ز الخم�سي ��ن بالمئ ��ة م ��ن حملة �أمل الخيرية لدعم مر�ضى ال�سرطان "ارتفاع ملحوظ" ف ��ي معدالت الإ�صابة
وع ��ن نق�ص الأدوية قال حمود �إن " مركز االحتي ��اج الفعل ��ي " ،و�أردف �إن " ادوي ��ة بمحافظة ذي ق ��ار �أعلنت يوم االحد (  26بالأمرا� ��ض ال�سرطاني ��ة ف ��ي المنطق ��ة
الأورام ال�سرطاني ��ة و�ضم ��ن ال�سياق ��ات ال�سرط ��ان المتوفرة في المركز على قلتها �أيار  ) 2019عن �إط�ل�اق حملتها التا�سعة الجنوبية من العراق ،وبينوا �إن "مر�ض
المعم ��ول به ��ا يق ��دم طلب� � ًا الى ال ��وزارة ه ��ي من منا�شئ عالمي ��ة ر�صينة و�إن ثمن لجم ��ع التبرعات ل�ش ��راء الأدوية لمر�ضى ال�سرط ��ان ه ��و واح ��د م ��ن �أخط ��ر ثالث ��ة
باحتياجات ��ه م ��ن الأدوي ��ة قب ��ل �سن ��ة �أو �إبرة واحدة قد يع ��ادل ثمن عالج مري�ض ال�سرط ��ان وذلك �إث ��ر منا�ش ��دة تلقتها من �أمرا� ��ض ت�ؤدي �إل ��ى الوفاة ف ��ي المنطقة
�سنتي ��ن وبكمي ��ات ت�أخ ��ذ بالح�سب ��ان ال�سرطان في خارج البالد".
مدي ��ر مرك ��ز الأورام ال�سرطاني ��ة ف ��ي المذكورة".
االرتف ��اع المتوق ��ع بع ��دد الإ�صاب ��ات" ،و�أ�ش ��ار مع ��اون مدي ��ر مرك ��ز الأورام المحافظ ��ة يدع ��و فيه ��ا المواطني ��ن ال ��ى وكان ��ت لجن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة ف ��ي ذي

�إعـــــــالن
عل��ى كل مدعي بحق أو دين لش��ركة الزمردة للس�لامة
املهني��ة واخلدمات العامة  /محدودة املس��ؤولية مراجعة
املصفي (س��رمد الدين ضياء عبد احلس�ين) على العنوان
التالي :العراق – بغداد – الصاحلية – حي  – 222شارع – 24
عمارة  – 52مكتب  4سي .

جمهورية العراق
وزارة الكهرباء
ال�شركة العامة لتوزيع كهرباء الو�سط
ق�سم ال�ش�ؤون التجارية� /شعبة املناق�صات

Republic of Iraq
Ministry of Electricity
General company of Middle Electricity
Distribution

العدد12282 :
التاريخ2019/6/16 :
املو�ضوع� /إعالن املناق�صة العامة املرقمة ت2019/8

جتهيز وفح�ص وتنفيذ وت�شغيل مغذي مزدوج لتغذية حمطتي الرارجنية  11/33ك.ف .والتاجية
 11/33ك.ف .املقرتحتني من حمطة جنوب احللة  /11/33/132ك.ف.

تعلن الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط احدى تش��كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن املناقصة العامة احمللية ت 2019/8واملبينة تفاصيلها في
ادناه وفقا ً للوثائق القياسية لعقود االشغال للمناقصة العامة ضمن اخلطة االستثمارية لعام .2019
فعلى الراغبني من الشركات املسجلة رسميا ً داخل العراق تقدمي عطاءاتهم وحسب الشروط التي ميكن احلصول عليها من قسم الشؤون التجارية
في مقر الش��ركة العامة الكائن في محافظة بابل – احللة – ش��ارع  60وس��يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط وما تتطلبه الوثيقة القياسية
بكافة اقسامها او يرد بعد موعد الغلق وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
 -1وصف املناقصة :جتهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل مغذي مزدوج بجهد  33ك.ف .مبسار مقترح ( 14300م (7300م هوائي  7000 +م قابلو)) لتغذية
محطتي الرارجنية  11/33ك.ف .والتاجية  11/33ك.ف .املقترحتني من محطة جنوب احللة  /11/33/132ك.ف.
 -2الكلفة التخمينية 4.830.351.300( :دينار) فقط اربعة مليارات وثمامنائة وثالثون مليون وثالثمائة وواحد وخمسون ألف وثالثمائة دينار عراقي.
 -3تاريخ الغلق :آخر يوم لتقدمي العطاءات سيكون الساعة (الواحدة) ظهرا ً من يوم االثنني املصادف  2019/7/8وفي حال صادف موعد الغلق عطلة
رسمية يكون الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي يلي العطلة ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور
في العنوان اعاله في نفس يوم الغلق.
 -4فترة نفاذية العطاء :ال تقل عن اربعة أشهر.
 -5ثم��ن الوثائق :بامكان مقدمي العطاءات املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طل��ب حتريري ودفع قيمة بيع للوثائق البالغة ( )200.000فقط
مائتا ألف دينار عراقي تسلم بصك مصدق أو نقدا ً إلى امانة الصندوق ويرفق مع العطاء غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة من قبل الشركة
حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
وسيتم عقد مؤمتر في يوم االثنني املصادف  2019/7/1الساعة العاشرة صباحا ً في توقيت بغداد لإلجابة على استفساراتكم .
 -6تس��لم العطاءات في مقر الش��ركة الكائن في مدينة احللة  /ش��ارع  60قرب مجسر اجلمعية ،متضمنا ً التأمينات األولية البالغة (48.303.513
دين��ار عراق��ي) فقط ثمانية واربعون مليون وثالثمائة وثالثة االف وخمس��مائة وثالثة عش��ر دينار عراقي ما يعادل  %1م��ن الكلفة التخمينية على
ش��كل صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ ملدة ال تقل عن  120يوم من تاريخ الغلق من خالل كتاب رس��مي صادر من املصرف اخملتص على ان يكون
من املصارف املعتمدة حاليا ً لدى البنك املركزي.
لالستفسار االتصال على البريد االلكتروني خالل ايام الدوام الرسمي من االحد الى اخلميس من الساعة الثامنة صباحا ً إلى الساعة الثالثة ظهرا ً
وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات :عنوان الشركة )moelc.gov.iq@mfuratd1_33( :او عنوان قسم الشؤون التجاريةtrade@moelc. :
 ))gov.iqوسيتم نشر التفاصيل اخلاصة باملناقصة املعلنة على املوقع االلكتروني لشركتنا وسيتم نشر التفاصيل اخلاصة باملناقصة املعلنة على
املوقع االلكتروني لشركتنا .www.Dfme.moelc.gov.iq
مالحظة :يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما جاء بالفصل الرابع من الوثائق بعد ملئه وتقدميه ورقيا ً وختمه باخلتم احلي وتوقيعه من املدير
املفوض للشركة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب القرص املدمج الـ  CDالذي يستلمه إضافة إلى استمارة تقدمي العطاء ومنوذج ضمان العطاء
(الكفالة املصرفية) (وبخالفه يتم استبعاده).
خليل ابراهيم حممد �صالح
مع التقدير

املدير العام

ق ��ار ،ك�شفت ف ��ي كان ��ون الأول الما�ضي،
عن تزاي ��د الإ�صابات ب�سرطان الثدي بين
ن�ساء المحافظة ،وعزت ذلك �إلى الحروب
وما رافقها تلوث بيئي و�إ�شعاعي وتلوث
المياه ونوعي ��ة الأغذية والحالة النف�سية
للمري�ض وطبيعة معي�شته.
وكانت درا�س ��ات ميداني ��ة �أعدها عدد من
الباحثي ��ن في جامع ��ة ذي قار ق ��د ك�شفت
عن زي ��ادة "مقلقة" في مع ��دالت الإ�صابة
بالأمرا� ��ض ال�سرطاني ��ة ف ��ي محافظة ذي
ق ��ار � ،إذ ق ��ال عميد كلي ��ة الط ��ب الدكتور
م�ؤي ��د ناج ��ي المو�س ��وي ،ف ��ي حينه ��ا،
�إن الدرا�س ��ات الت ��ي ق ��ام به ��ا ع ��دد م ��ن
الباحثي ��ن ف ��ي المحافظة �أظه ��رت وجود
زي ��ادة مط ��ردة ومقلقة بن�سب ��ة الأمرا�ض
ال�سرطانية الم�سجلة في الدوائر ال�صحية
المتخ�ص�ص ��ة وبمختلف الفئ ��ات العمرية
مقارنة بباقي المحافظات
وعر�ض برنامج تلفزيون ��ي من على قناة
رو�سي ��ا الي ��وم معلوم ��ات مثي ��رة  ،حيث
ا�ست�ضاف البرنامج
الدكت ��ور كاظ ��م المق ��دادي  ،المخت� ��ص
بالأث ��ار البيولوجي ��ة ال�ستخ ��دام �أ�سلحة
اليوراني ��وم ومن�س ��ق حمل ��ة “تنظي ��ف
البيئ ��ة العراقي ��ة و�إنق ��اذ �ضحاي ��ا المواد
الم�شع ��ة” .ال ��ذي �أك ��د �أن ا�ستخ ��دام
الق ��وات االميركي ��ة للأ�سلح ��ة الم�صنع ��ة
باليورانيوم المن�ضب خالل حروبها على
العراق�،أدى ال ��ى ارتفاع مرعب في معدل
�إ�صاب ��ات ال�سرطان بي ��ن ال�سكان وبوجه
خا�ص في محافظة الب�صرة .
و�أ�ضاف المقدادي في برنامج (تحقيقات)
�إن ال�سلط ��ات العراقي ��ة ت�سع ��ى الخف ��اء
المعلوم ��ات والمعطي ��ات الحقيقي ��ة ع ��ن
حاالت ال�سرطان ر�ضوخ ًا لإرادة الواليات
المتح ��دة الت ��ي ارغم ��ت منظم ��ة ال�صحة
العالمي ��ة على ا�صدار تقرير مزيف ي�شوه
ويخف ��ي الحقائق ع ��ن �إ�صابات ال�سرطان
في العراق وم�سبباته .
وعر� ��ض الدكت ��ور المق ��دادي لجمل ��ة من
المعطي ��ات الت ��ي جمعها م ��ع فريق دولي

من الخبراء على مدى اكثر من عقدين.
وح�س ��ب الدكت ��ور ج ��واد العل ��ي ع�ض ��و
مجل�س ال�سرطان في العراق الذي تحدث
�أي�ض� � ًا ال ��ى البرنام ��ج ،ف ��ان التل ��وث في
الب�صرة واالدم ��ان على التدخين وعوادم
النف ��ط �أ�سباب رئي�سة لمر� ��ض ال�سرطان،
م�شي ��ر ًا ال ��ى ان ن�سب ��ة تط ��ور مع ��دالت
المر�ض في محافظة الب�صرة،تعتبر عادية
قيا�س ًا الى دول الجوار والزيادة ال�سكانية
من ��ذ ح ��رب الخلي ��ج الأول ��ى ع ��ام واح ��د
وت�سعي ��ن م ��ن الق ��رن الما�ض ��ي .و�أ�شار
العل ��ي ال ��ى �أن ا�ستخ ��دام اليوراني ��وم
المن�ضب في الحروب عل ��ى العراق يمثل
�أحد �أ�سباب التعر�ض لال�صابة بال�سرطان
ولي�س �سبب� � ًا رئي�س ًا الأمر الذي اتفق معه
المتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صحة العراقية
الدكت ��ور �سي ��ف الب ��در الذي اعت ��رف ب�أن
عملي ��ة ت�سجي ��ل الم�صابين تت ��م بطريقة
ع�شوائية مم ��ا ي�سبب بفو�ضى المعطيات
والمبالغة بحجمها .
وعر�ض ��ت القن ��اة تقري ��را م ��ن الب�ص ��رة
،ا�شتك ��ى خالله مر�ضى م ��ن نق�ص العالج
والأدوي ��ة .فيما ك�ش ��ف �أح ��د المتحدثين
ع ��ن ان ال�سلط ��ات تتعمد اخف ��اء الحقائق
و�أ�سب ��اب اال�صاب ��ات الت ��ي تت�ضاع ��ف
بمعدالت كببرة .
وك�ش ��ف مه ��دي التميم ��ي مفو� ��ض لجنة
حق ��وق الإن�س ��ان ف ��ي الب�ص ��رة ع ��ن �أن
الإ�صاب ��ات ال�سرطاني ��ة ف ��ي الب�ص ��رة
لوحده ��ا تبلغ الآالف �سنوي ًا و�سط تعتيم
حكومي متعمد ونق�ص قاتل في العالج.
وظه ��ر ف ��ي البرنام ��ج ت�صري ��ح للخبي ��ر
البريطان ��ي كري� ��س بازب ��ي المتخ�ص�ص
ف ��ي الأورام ال�سرطاني ��ة �أعل ��ن في ��ه �إن
الجامعةالبريطاني ��ة الت ��ي يعم ��ل فيه ��ا
ا�ستغن ��ت ع ��ن خدمات ��ه لأنه �أم ��اط اللثام
عن الآث ��ار المدمرة لأ�سلح ��ة اليورانيوم
المن�ضب التي ا�ستخدمت في العراق على
يد القوات االميركية ،و�إن حياته معر�ضة
للخطر بفع ��ل دفاعه ع ��ن الحقيقة وك�شفه
للم�ستور.
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احتاد كرة القدم  ..خروق باجلملة وم�ساءلة م�ؤجلة

بعبارة أخرى
 علي رياح

 يون���س جا�س��م� :سك��وت "الآ�سي��وي" ع��ن التزوي��ر يناق���ض تعه��د �سلم��ان!

�أ�ستفتي  ..بفلو�سي!

 ي���ط���ال���ب���ون ت����وف��ي�ر امل�����ل�����ي�����ارات ب��ل��ا ن���ق���ا����ش ل���ئ�ل�ا ي���ن���زع���ج ال��ف��ي��ف��ا
 ا����س���ت���م���رار ال����������دوري ب�����ح�����رارة  50م���ئ���وي���ة ي����ه����دد ح����ي����اة ال�ل�اع���ب�ي�ن
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أكد املدرب يون�س جا�سم القطان �أن ا�ستمرار
الو�ض ��ع الراه ��ن يف ظ ��ل عملي ��ات الف�س ��اد
والتزوي ��ر والتحاي ��ل على القان ��ون ال ميكن
�أن يق� �دّم ريا�ض ��ة عراقي ��ة نظيف ��ة م ��ا مل يتم
�إحال ��ة �أكرث من مل ��ف اىل املحاك ��م والنزاهة
من قبل جلان الإ�صالح امل�ستق ّلة بهدف �إتخاذ
الإج ��راءات الالزم ��ة للمحافظ ��ة عل ��ى امل ��ال
العام وحماية املواق ��ع من املنتفعني و�سالمة
الإج ��راءات لإيج ��اد بيئ ��ة ريا�ضي ��ة ت�صل ��ح
ل�صناعة الأبطال.
وقال يون�س يف حديث خ�ص به (املدى) م�ساء
�أول �أم� ��س الأح ��د م ��ن العا�صم ��ة الرنويجية
�أو�سلو� ":أبارك ت�شكيل جلنة مكافحة الف�ساد
الريا�ض ��ي بجه ��ود ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب
ال�ساب ��ق رحي ��م الدراج ��ي ورئي� ��س م�ؤ�س�سة
التغي�ي�ر والإ�صالح الريا�ضي �صباح الكناين
الت ��ي جمع ��ت ملفات كث�ي�رة عن ب� ��ؤر الف�ساد
يف م�س � ٍ�ح يتماه ��ى م ��ع توجّ ه ��ات احلكوم ��ة
مبحارب ��ة الف�س ��اد يف جميع مفا�ص ��ل الدولة
وت�ض ��م ريا�ضي�ي�ن وقانوني�ي�ن و�إعالمي�ي�ن
ين�شدون الإ�ص�ل�اح واخلال�ص من الفا�سدين
الذي ��ن �أ�س ��اءوا الإدارة وعبث ��وا مبق ��درات
الريا�ضة ل�سنني طويلة دون رادع".
و�أ�ض ��اف" �أطلع ��ت على خرب موق ��ع �أخباري
م�ستقل بقي ��ام مفاحتة هيئ ��ة النزاهة الحتاد
ك ��رة الق ��دم لتزويده ��ا بهوي ��ات االح ��وال
املدني ��ة لأكرث من �سبعني العب ًا �سبق �أن مثلوا
املنتخب ��ات الوطني ��ة بهدف تدقي ��ق اعمارهم
والوق ��وف عل ��ى حقيق ��ة قيامه ��م بتزوي ��ر
يتن�صل
مواليده ��م من عدم ��ه ،و�أمتن ��ى �أن ال ّ
احت ��اد كرة القدم من م�س�ؤوليت ��ه كما عهدناه
يف �أك�ث�ر م ��ن ق�ضي ��ة لأن ه� ��ؤالء الالعب�ي�ن
�شارك ��وا با�س ��م العراق يف بط ��والت ر�سمية
م ��ع منتخب ��ات م�ش ّكل ��ة م ��ن االحت ��اد نف�س ��ه،
وهو امل�س�ؤول عن اعتم ��اد �أوراقهم الثبوتية
ورفعه ��ا اىل اللجان املنظم ��ة للم�سابقات يف
االحتادي ��ن ال ��دويل والآ�سي ��وي ويفرت� ��ض
ب ��ه �أن يتعاون مع اجله ��ات الرقابية مل�صلحة
اللعبة و�سمعته".
كرة التق�صير

و�أو�ضح يون�س �":إن ما يدعونا للتم ّني بعدم
تن�ص ��ل االحتاد من واجباته هو تكراره رمي
ّ
"كرة التق�صري" يف ملعب الآخرين حتى و�إن
كان ��وا م ��ن �أقرب النا� ��س �إلي ��ه ،مثلما يرتقب
ثالث ��ة م ��ن موظفي ��ه م�صريه ��م يف حمكم ��ة
اجلناي ��ات واخلا�ص بق�ضي ��ة ا�ستبعاد ممثل
نادي ال ��زوراء عدنان درجال عن الدخول يف
انتخابات � 31أيار  2018واحلقيقة �أن الثالثة
ال ميكنه ��م تروي ��ج كت ��ب ر�سمي ��ة �أو تناقله ��ا
دون عل ��م رئي�س االحتاد مثلم ��ا �شهد ذلك طه
عبد حالته رئي�س جلن ��ة االن�ضباط امل�ستقيل
وحت� �دّث علن� � ًا للجمهور يف �إح ��دى القنوات
بع ��د عودته من حمكمة كا� ��س الدولية ،و�آمل
�أن ال يق ��ع �أي م ��ن املوظف�ي�ن الثالث ��ة �ضحية
ارتكاب جُ ��رم التزوير �إذا ما ثبتَ ذلك و�صدر
احلكم النهائي يف الق�ضية".

للتدقي ��ق والتحقي ��ق وعدم ت�أجي ��ل امل�ساءلة
يف ق�ضاي ��ا تزوير �أعم ��ار الالعبني منذ زمن
الوزي ��ر ال�ساب ��ق ،وبيان �أ�سب ��اب عدم كفاية
امليزاني ��ة منت�صف كل ع ��ام منذ  2014حتى
الآن ،وكيفي ��ة الت�ش ّك ��ي م ��ن محُ اربة الوزير
ال�ساب ��ق لالحتاد وهو ممث ��ل للحكومة ويف
الوق ��ت نف�سه متن ��ح الأخرية مبال ��غ �سنوية
ت�صل اىل �ست ��ة مليارات دينار ب�ضمنها مُنح
وزارية عاجلة".
طلب بال نقا�ش

لوزي ��ر ال�شباب ال�ساب ��ق عبداحل�سني عبطان
بتاري ��خ � 2آب � 2018أك ��د في ��ه �إن ��ه �سيدع ��م
منتخب� � ًا نا�شئ� � ًا جدي ��د ًا خالي� � ًا م ��ن التزوير،
�أي �إن الدول ��ة لديها معلوم ��ات وافية عن �آفة
التزوير يف ملف ك ��رة القدم وت�سعى للق�ضاء
عليها ،بينما ين�أى االحتاد املعني باللعبة عن
االعرتاف بوجود الآفة عرب �أكرث من ت�صريح
متلف ��ز لرئي�سه عبداخلالق م�سعود منذ توليه
من�صبه احلايل عام  2014وحتى قبله".

تحذير التن�سيقية

و�أ�ش ��ار يون� ��س اىل �أن":ظاه ��رة تزوي ��ر
الالعب�ي�ن لي�ست خمفية ،وكانت متثل املحور
الأ�سا� ��س يف االجتم ��اع الأول ال ��ذي عقدت ��ه
اللجن ��ة التن�سيقي ��ة العليا لتطوي ��ر الريا�ضة
يف الع ��راق ي ��وم الأثن�ي�ن  27ت�شري ��ن الأول
 2014بح�ض ��ور وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
ال�ساب ��ق عبد احل�سني عبطان ورئي�س اللجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة رع ��د حم ��ودي ،و�أك ��دت
اللجن ��ة عل ��ى �أن عملي ��ات التزوير تت ��م بعلم
من �أطراف االحتاد واملدربني وح ّذرت جميع
االحتادات م ��ن ا�ستمرارها ،داعية اىل �إتخاذ
خط ��وات ج ��ادة للحد م ��ن ظاه ��رة التزوير،
فماذا فعل احتاد الك ��رة �أزاء هذا التحذير؟ ال
�شيء بدلي ��ل بعد �أربع �سن ��وات (متوز ل�سنة
� )2018سق ��ط االحتاد بف�ضيحة منع �سلطات
مط ��ار بغ ��داد منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن م ��ن ال�سفر
الكت�شافها تزوير �أعمار عدد كبري من العبيه،
ويف �ض ��وء ذل ��ك مت �إقالة امل ��درب علي هادي
ومالكه امل�ساعد".
دوري الرجال

و�أكد يون�س�":إن جُ رم التزوير يف املنتخبات
العمري ��ة ال ميك ��ن �أن مي� � ّر دون حما�سب ��ة،
واحت ��اد الك ��رة يعل ��م �إن االحت ��اد ال ��دويل ال
يجي ��ز م�شارك ��ة الالع ��ب يف دوري الك ��رة
للم�ست ��وى الأول (الرج ��ال) دون �إكماله �سن
ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة ،ومب ��ا �أن االحت ��اد يو ّث ��ق
م�شاركة الالع ��ب خالل �أربع ��ة موا�سم ممث ًال
نادي ��ه �أو ع ��دة �أندي ��ة �ضمن امل�سابق ��ة نف�سها
ويحتف ��ظ بوثيق ��ة تو ّل ��ده وكل م ��ا يتع ّل ��ق
ببيانات ��ه الر�سمي ��ة التي تفيد ب�أن ��ه �أكمل 20
عام� � ًا ،كي ��ف ي�سم ��ح مب�شاركته بع ��د ذلك مع
منتخب ��ي النا�شئني وال�شب ��اب حتت  19و17
عام ًا على التوايل؟!

�سكوت االتحاد الآ�سيوي

العب بتو ّلدين!

وك�ش ��ف يون� ��س� ":أن احت ��اد الك ��رة يع ��رف
جي ��د ًا �أن بع�ض الالعبني هم طلب ��ة كليات �أو
موظفني ب�صفة مد ّر�س مث ًال ومع ذلك �شاركوا
مع منتخب ال�شباب يف بطوالت �سابقة ،و�أن
تو ّل ��د الالع ��ب (� ��س) ع ��ام  2012كان1989
ولعب وقتها لنادي بغدادي با�سم �أب خمتلف
ال�سم �أبوه اليوم وبتو ّلد  !!1993هذا الالعب
وغريه �أدل ��ة �صارخة على وجود التزوير يف
ملف الكرة العراقية".
منا�شدة الطائي ودعم عبطان

وا�ست ��درك  ":قب ��ل ع ��ام دافع وه ��اب الطائي
املتح ��دث الر�سم ��ي ال�ساب ��ق با�س ��م وزارة
الداخلي ��ة ع ��ن م�ؤ�س�سته م ��ن االتهامات التي
طال ��ت بع�ض دوائ ��ر اجل ��وازات ،ونا�شد يف
ت�صريح ر�سم ��ي جميع الالعبني امل�شكوك يف
تولداته ��م لت�صحي ��ح �أعمارهم خ�ل�ال ع�شرة
�أي ��ام و�إنه ��اء امل�ش ��كالت الناجمة ع ��ن منعهم
تدقيق وتحقيق
من ال�سف ��ر عقب ف�ضيحة منتخ ��ب النا�شئني،
وج ��اء الت�صري ��ح مبثاب ��ة ت�أكيد عل ��ى وجود ودع ��ا يون�س م�ست�شار رئي� ��س الوزراء �إياد
تالع ��ب يف الأعم ��ار ،وميث ��ل حماول ��ة لغلق بني ��ان ووزير ال�شب ��اب والريا�ض ��ة د�.أحمد
املل ��ف والبدء ب�إجراءات �سليمة حتفظ �سمعة ريا� ��ض ورئي� ��س اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية
كرتن ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إىل م ��ا ورد يف بيان �صحفي رعد حمودي اىل  ":اخ�ضاع احتاد كرة القدم

الأنيق ي�ستعين بمدرب ثالث
في كرة الممتاز!
 بغداد /املدى
ق ��ررت �إدارة ن ��ادي الطلب ��ة الريا�ض ��ي اال�ستعان ��ة
بخدم ��ات م ��درب منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن ال�ساب ��ق علي
هادي ليتوىل قيادة فريقه ��ا الكروي بد ًال من املدرب
ال�ساب ��ق ثائ ��ر �أحمد الذي �أعلن عن ف ��ك �أرتباطه بعد
اخل�س ��ارة الثقيل ��ة التي تلقاه ��ا من فري ��ق الكهرباء
بثالثية بي�ضاء �ضم ��ن مناف�سات دور ن�صف النهائي
من م�سابقة ك�أ�س العراق للمو�سم .2019-2018
وج ��اء التعاقد مع املدرب علي هادي ومالكه امل�ساعد
املكون من �شقيقه حمزة هادي وعبا�س لعيبي مدرب
اللياقة البدني ��ة وعماد ها�شم م ��درب حرا�س املرمى
م ��ن �أجل امت�صا� ��ص نقمة جماه�ي�ره الغا�ضبة التي
دعت اىل مظاهرة حا�شدة غ ��د ًا الأربعاء �أمام وزارة
التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث العلمي الراع ��ي الر�سمي
لنادي الطلبة الريا�ضي من �أجل ّ
حث الوزير د.ق�صي
ال�سهيل على �إقالة جمل�س الإدارة برئا�سة عالء كاظم
وتكلي ��ف هيئ ��ة م�ؤقت ��ة م ��ن �أبن ��اء الن ��ادي لت�سيري
الأم ��ور وفت ��ح الأب ��واب �أمام النج ��وم للرت�شيح يف
االنتخابات اجلديدة التي متهّد الطريق نحو اختيار
جمل� ��س جديد له القدرة على �إعادة ال�صورة الزاهية
املعروف ��ة ع ��ن الأني ��ق ب�أنه م ��ن الف ��رق اجلماهريية
الت ��ي تتناف� ��س على الألق ��اب املحلي ��ة ومتثيل الكرة
العراقي ��ة يف املحافل اخلارجية ب�صورة م�ش ّرفة اىل
جانب �ضخ العبني اىل �صف ��وف املنتخبات الوطنية
العراقية.

وح ّم ��ل يون�س االحتاد الآ�سي ��وي لكرة القدم
م�س�ؤولية عدم متابع ��ة ما يجري يف االحتاد
العراقي ،وقال" من املُعيب �أن ي�سكت الرئي�س
�سلمان بن �إبراهيم وال يتخذ الإجراء اجلدّي
والأخالقي �ض ��د رئي�س االحت ��اد عبداخلالق
م�سع ��ود بعد ف�ضائح التزوي ��ر يف املنتخبات
الوطني ��ة الت ��ي تناولته ��ا و�سائ ��ل الإع�ل�ام
العراقي ��ة واخلليجي ��ة والدولي ��ة ،وال نعل ��م
ملاذا مل يحق ��ق الآ�سيوي يف الأمر مع ت�صاعد
درج ��ات احل ��زم ل ��دى جلن ��ة الأخ�ل�اق يف
االحت ��اد الدويل لتنظيف اللعب ��ة من التزوير
والف�ساد؟
وتاب ��ع :الغري ��ب �إن الرئي� ��س �سلم ��ان تع ّه ��د
مب�ستقب ��ل م�ش ��رق للعب ��ة يف ر�سال ��ة جتديد
الوالي ��ة بال�ساد� ��س م ��ن ني�س ��ان املا�ض ��ي،
وت�أكي ��ده "�إنن ��ا م�ؤمتن ��ون عل ��ى املب ��ادئ
الرا�سخ ��ة الت ��ي ي�سع ��ى االحت ��اد الآ�سي ��وي
لت�أ�صيله ��ا يف عامل اللعب ��ة" فكيف يهمل هكذا
ملف يدمّر م�ستقبل الأجيال؟ �سكوته يناق�ض
تعهده".

و�أ�سهم ��ت النتائ ��ج املتوا�ضع ��ة التي حققه ��ا الفريق
الأول يف الن ��ادي يف م�سابقت ��ي ال ��دوري والك�أ� ��س
خ�ل�ال املو�سم الكروي احلايل والتي �أثارت الده�شة
واال�ستغراب على الرغم من التعاقدات الد�سمة التي
قامت به ��ا الإدارة قبيل انط�ل�اق املناف�سات باالتفاق
م ��ع املدرب يحي ��ى عل ��وان وامل�ست�شار ن ��زار �أ�شرف
من خ�ل�ال دعم ال�صفوف بالعب�ي�ن حمليني ميتلكون
اخلربة الطويلة �أم ًال يف �إعادة الع�صر الذهبي حيث
�أج�ب�رت جمل� ��س �إدارة الن ��ادي عل ��ى فر� ��ض عقوبة
مالي ��ة عل ��ى الالعبني و�صل ��ت اىل خ�ص ��م ن�سبة 50
 %من مبالغ العقود اىل جانب �إيقاف �صانع �ألعاب
�سيف �سلمان من اللع ��ب حتى نهاية املو�سم اجلاري
بنا ًء عل ��ى احلركة التي قام بها خ�ل�ال مباراة النفط
الت ��ي مت توثيقها تلفازي ًا من قبل العراقية الريا�ضية
التي �أثارت ا�ستياء ال�شارع الريا�ضي.
ويواجه نادي الطلبة الريا�ضي موقف ًا ع�صيب ًا يتمثل
يف م�شكل ��ة �سح ��ب رخ�ص ��ة الرتخي� ��ص اخلا�صة به
بامل�شاركة يف دوري الكرة املمتاز وانزاله اىل دوري
الدرج ��ة الأوىل يف املو�س ��م املقبل يف حالة عدم دفع
املبال ��غ امل�ستحقة بذمته لعدد م ��ن الالعبني واملدرب
الروماين تيت ��ا الذين ك�سبوا دعواته ��م على النادي
ل ��دى االحتاد الآ�سيوي لكرة الق ��دم حتى نهاية �شهر
حزيران اجلاري .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن الفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم يف
ن ��ادي الطلبة يحتل املركز احلادي ع�شر يف الرتتيب
بر�صيد  37نقطة.

ووجّ ه يون� ��س �س� ��ؤا ًال اىل الوزير د.ريا�ض
":كي ��ف مل ت�س�أل رئي� ��س و�أع�ض ��اء االحتاد
عندم ��ا �ألتقي ��ت به ��م الثالث ��اء املا�ض ��ي �أين
تنفق مبال ��غ االحتادين ال ��دويل والآ�سيوي
والرعاي ��ة م ��ن ال�ش ��ركات الداعم ��ة للعب ��ة
وعوائ ��د النق ��ل التلفازي؟ ه ��ل املطلوب من
احلكوم ��ة �أن تدف ��ع ع�ش ��رة ملي ��ارات م ��ن
الأموال العامة لالحت ��اد ح�سب طلب رئي�سه
بتعدي ��ل امليزانية ل�سد العوز وال تناق�شه يف
�أب ��واب ال�صرف ك ��ي ال يُزع ��ج الفيفا ويعده
تدخ ًال؟!".
م�س�ؤولية رئي�س االتحاد

وق� �دّم يون� ��س جا�سم م�ب ّ�ررات التحقيق مع
احت ��اد الكرة قائ�ل ً�ا� ":إن الق�ض ��اء يف العامل
ال ُي�ب ّ�رىء رئي�س �أي م�ؤ�س�س ��ة من اخلروق
والأخط ��اء الت ��ي متار� ��س فيها ،وعلي ��ه ف�إن
رئي� ��س احت ��اد الكرة يتح ّم ��ل امل�س�ؤولية يف
ق�ضايا عدة منها� :أوراق ق�ضية عدنان درجال
املعرو�ضة يف حمكمة اجلنايات ،واخلروق
احلا�صلة يف املنتخبات التي اتهمت بوجود
�شبه ��ات تالعب يف اعم ��ار العبيها وثبت يف
بع�ضها لأنه �صادق على ا�صدار كتب �إيفادها،
واحتف ��ظ ب�أكرث من ت�صري ��ح له ي�ؤكد فيه �إن
كل من يروّ ج عن ظاهرة التزوير هو ال يحب
العراق ويعمل �ضده ،بينما مل َ
يبق مدرب مل
يعرتف بعدم �شرعية الفوز ببطوالت الفئات
العمرية القارية لل�سنني املا�ضية ،ماذا نف�سّ ر
�إ�صراره؟".
خطورة الدوري !

و�أختتم يون�س جا�س ��م حديثه ":واحدة من
�أهم الق�ضايا التي يجب �أن ي�ستدرك االحتاد
خطورتها هي ا�ستمراري ��ة مناف�سات دوري
الكرة املمتاز حتى نهاية متوز املقبل بدرجة
ح ��رارة عالي ��ة تتج ��اوز اخلم�س�ي�ن مئوي ��ة
وم ��ا ي�ستنزفه م ��ن ميزاني ��ات باهظة لأندية
حكومي ��ة وم�ستقل ��ة دون �أي حل ��ول تنق ��ذ
الالعب�ي�ن م ��ن �إ�صاب ��ات خطرية ت� ��ؤدي اىل
الوف ��اة ،هذه الق�ضية تحُ ّم ��ل رئي�س االحتاد
امل�س�ؤولي ��ة �أم ��ام الفيف ��ا يف حال ��ة تق ��دمي
�شك ��وى ر�سمية من ثالثة ر�ؤ�س ��اء �أندية من
�أ�ض ��رار ال ��دوري ال�صحي ��ة واملادي ��ة ،وهنا
�أنا�ش ��د الفيفا با�ستثناء الدوري العراقي من
�ضوابط �إيقاف اللعب دقيقتني يف كل �شوط
ل�شرب املاء وجعلها دقيقتني كل  15دقيقة �أي
�إيقافها �ست م ّرات �إنقاذ ًا لأي عار�ض �صحي،
هل من مهازل �أكرث من ذلك!".

نخط ��و م�سرعني نحو خامت ��ة مو�سمنا الك ��روي (الراك�ض) نحو
ذم ��ة التاري ��خ  ..ومل �أج ��د الق ��درة على من ��ع نف�سي م ��ن �أن تع ّلق
بالعب ��ارة امل�صري ��ة ال�شه�ي�رة (�أه ��و كالم وال�س�ل�ام)  ،حني قر�أت
ه ��ذا الدمار املف ��زع الذي ح� � َّل باال�ستفتاءات الريا�ضي ��ة العربية،
و�إىل احل ��د الذي باتت فيه احلقائق امللمو�سة باملقايي�س النظرية
والعملية� ،أ�شبه بالنكات التي ت�ستدر �ضحك ًا كالبكاء!
انظ ��روا �إىل هذه الوجهة الت ��ي ي�أخذها ا�ستفت ��اء �أقوى دوريات
ك ��رة القدم يف الوط ��ن العربي عرب �إحدى الإذاع ��ات العربية وقد
كن ��ت ا�ستمع �إليه و�أن ��ا ا�ستقر يف التاك�سي �أن�شد الذهاب �إىل �أحد
الأماكن ..النتائج حتى اللحظة التي �أكتب فيها هذه الفكرة ،ت�شري
�إىل اكت�س ��اح �سعودي ال يُبارى و�صل �إىل م�ستوى احل�صول على
ما يزي ��د عن ثلث �أ�صوات امل�شارك�ي�ن يف اال�ستفتاء عرب الر�سائل
الن�صية� ،أي تلك الو�سيلة الت ��ي تكلف �صحابها مبلغ ًا ولو �ضئي ًال
من املال..
�أما املفاج�أة املدوّ ية التي ت�ستحق �أن تقرتن بها عبارة (من العيار
الثقي ��ل) فهي �أن دوريات عربية �أخرى يف بلدان متدنية امل�ستوى
يف الك ��رة ،ق ��د ا�ستولت عل ��ى ن�صيب لي� ��س قلي ًال م ��ن الأ�صوات،
وه ��ذه دول ال قيمة فنية للدوري فيها كم ��ا �أن منتخباتها مل ت�سلم
من الرتاجع خالل ال�سنوات الأخرية ب�سبب هبوط املردود الفني
يف الدوري املحلي!
عقل ��ك �سيتملم ��ل ،و�سيتح ��رك عل ��ى الف ��ور و�ست�س� ��أل ع ّم ��ا ح ��لّ
بالدوري ��ات العريق ��ة الكب�ي�رة يف م�ص ��ر وتون� ��س والع ��راق
واملغ ��رب وقط ��ر والأردن وغريها ..معك حق فيم ��ا �ستذهب �إليه،
فلق ��د اختفت ه ��ذه الدوريات متام ��ا من واجه ��ة اال�ستفتاء ،وهي
�ضرب ��ة موجعة موجه ��ة �إىل طبيعة اال�ستفتاء قب ��ل �أن توجه �إىل
الدوري ��ات نف�سها ..وهذا ناجت عن فعل (امل ��ادة) وتدخل الأهواء
ال�شخ�صي ��ة �أو التع�صب النادوي يف االختيار ،وهو �أمر مينحك،
ب ��دوره ،الفر�صة لتتوقف عند طبيعة اجلمهور الذي ت�ستقطبه �أو
ت�ستدرج ��ه هذه اال�ستفتاءات التي تلعب كثري ًا على وتر التع�صب
ولي�س ال�صوت املنطقي املعقول!
فخالل خم�سني �سنة م�ضت ،مل تنتزع �أ�شكال التطور احلا�صل يف
ك ��رة القدم �صفة (التف� � ّرد) من م�سابقة كال ��دوري امل�صري ،فلماذا
يغيب هذا اللون العريق املميز الذي احتفظ ب�سحره ،وب�أجوائه،
وبنجوم ��ه ،وب�أ�صدائه املثرية ،ف�ض ًال عن م�ستوى املباريات وهو
مميّز وحتيط به املتعة من كل �صوب ..
�أم ��ا ال ��دوري العراقي  ،فبالرغم من مالحظات كث�ي�رة ت� َّؤ�شر على
نظام ��ه  ،وعل ��ى م�ستوياته خ�ل�ال املوا�سم املا�ضي ��ة  ،وعلى �أمده
الزمن ��ي ال�شديد املرهق الذي ي�صل �إىل م ��ا �أ�سميناه قبل �سنوات
(دوري الف�ص ��ول الأربع ��ة)  ،ف�إنه يظل يف مرتب ��ة متقدمة  ..و�أنا
�أراه يف ترتي ��ب متق ��دم �إىل جان ��ب ال ��دوري امل�ص ��ري والقطري
والتون�س ��ي وال�سعودي واملغربي والأردين  ..ومع كل هذا  ،فان
ال�صوت العراقي اختفى متام ًا..
ه ��ذا هو بال�ضب ��ط ما ميكن �أن ن�سمي ��ه (ا�ستفت ��اء  ..وال�سالم) ..
فالغاي ��ة جل ّي ��ة وال ت�ستدع ��ي �إجراء بحوث مع ّمق ��ة متنح الرباءة
للجانب التجاري الذي يحاول ـ يف كل مرة ـ العزف على اهتمامات
اجلمه ��ور العرب ��ي املُح ��ب لك ��رة الق ��دم ،وحماولة ا�ستخ ��راج ما
يف اجلي ��وب م ��ن منطلق ح ��ث كل م�شج ��ع على التع�ص ��ب لناديه
وللدوري الذي يلعب فيه!
ا�ستفت ��اءات جماهريي ��ة؟! ال �ش ��ك يف ذل ��ك  ،ففر�ص ��ة الت�صوي ��ت
متاحة لك  ،و�أنت حمق يف ما تقول �أو تختار بعد �أن تدفع مقاب ًال
ل�صوت ��ك  ..لكن ما �أبعد �إفرازاته ��ا ونتائجها عن القدر الأدنى من
املو�ضوعية ..فبعد �أيام� ،ست�أتي النتائج ،لتتحدث عمّا بلغناه من
التع�صب وعلى القف ��ز فوق احلقائ ��ق ..فنحن جنري
ق ��درة عل ��ى
ّ
ونقفز ونلهو بفلو�سنا ،وال دخل للحقائق يف عمل جتاري يرتدي
لبو�س الكرة!
عقلك �سيتململ ،و�سيتحرك على الفور
عما ّ
حل بالدوريات العريقة
و�ست�س�أل ّ
الكبيرة في م�صر وتون�س والعراق
والمغرب وقطر والأردن وغيرها..
معك حق فيما �ستذهب �إليه،

مهمة �شاقة لليوث ال�صاالت الجتياز احلاجز الياباين
 بغداد  /حيدر مدلول
تنتظ ��ر منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة ال�ص ��االت
مهم ��ة �شاقة الجتي ��از نظ�ي�ره الياباين يف
املباراة الت ��ي �ستجري بينهم ��ا يف ال�ساعة
الثانية ع�شرة والن�صف ظهر اليوم الثالثاء
بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى قاع ��ة بور�شريف ��ي
مبدين ��ة تربي ��ز االيرانية �ضم ��ن مناف�سات
دور رب ��ع النهائي من بطول ��ة �آ�سيا لل�شباب
حت ��ت  20عام ًا لكرة ال�ص ��االت  2019التي
ت�ستمر مناف�ساتها لغاية الثاين والع�شرين
من �شهر حزيران اجلاري .
وت�أه ��ل منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة ال�ص ��االت
اىل دور رب ��ع النهائ ��ي بع ��د احتالله املركز
الث ��اين يف ترتي ��ب املجموع ��ة الرابع ��ة
بر�صيد  3نق ��اط �أثر خ�سارته �أمام املنتخب
االندوني�س ��ي بنتيج ��ة ( )2-1الذي وفوزه
عل ��ى املنتخ ��ب التاي ��واين ()2-5فيم ��ا
ت ��وج املنتخ ��ب الياباين باملرك ��ز الأول يف
ترتيب املجموعة الثالثة من انت�صاره على
منتخبي فيتنام بنتيجة ( )1-2والطاجيكي
(. )1-3
وقال مدرب منتخب ال�شباب لكرة ال�صاالت
علي طال ��ب �إن مباراتنا مع اليابان �ستكون
مف�صلي ��ة بالن�سب ��ة لنا حي ��ث �إن الفوز فيها
�سي�ضم ��ن لن ��ا تذك ��رة العب ��ور اىل املرب ��ع
الذهب ��ي م ��ن الن�سخ ��ة احلالية م ��ن بطولة
كا� ��س �آ�سيا حت ��ت  20عام ًا لك ��رة ال�صاالت
 2019حي ��ث و�ضعنا اخلط ��ة الكفيلة التي

متكننا من التغلب على منتخب ال�ساموراي
بطل املجموع ��ة الثالثة ال ��ذي ح�صد نقاطه
كاملة من خالل �إحلاقه اخل�سارة باملنتخبني
الطاجيك ��ي والفيتنام ��ي خ�ل�ال مناف�س ��ات
الدور االول الت ��ي �ساهمت يف اي�صاله اىل
دور ربع النهائي .
و�أ�ض ��اف يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي ال ��ذي عقد
�أم� ��س االثنني اخلا� ��ص مبناف�سات دور ربع
النهائ ��ي � :إن ل ��دي الثق ��ة الكامل ��ة بالعب ��ي
املنتخ ��ب يف حتقي ��ق االنت�ص ��ار يف ه ��ذه
املب ��اراة الت ��ي �أعتربها مبثاب ��ة نهائي مبكر

لأنه ��ا ت�ض ��م فريق�ي�ن مر�شح�ي�ن بق ��وة على
اللق ��ب اىل جان ��ب �إيران البل ��د املنظم بحكم
تواجد عدد من �أف�ضل النجوم يف �صفوفهما
واجلميع يف الوفد ع ��ازم على �أهداء اجناز
جدي ��د اىل اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة يف ظ ��ل
املكان ��ة املتميزة التي حتتله ��ا كرة ال�صاالت
العراقية على �صعيد اخلارطة القارية .
و�أعرتف طال ��ب �إن املنتخ ��ب الياباين لكرة
الق ��دم قوي ج ��د ًا ويلع ��ب بنف� ��س الروحية
حت ��ى اللحظ ��ات الأخ�ي�رة و�أع� � ّد ب�ص ��ورة
متميزة م ��ن قبل احتاده �أم ًال يف �أحراز لقب

البطول ��ة احلالي ��ة وليكون �أمت ��داد يف �ضخ
املنتخب�ي�ن االوملبي واالول بدم ��اء �شابة لها
ق ��درة االن�سجام ال�سريع م ��ع بقية الالعبني
املتواجدي ��ن يف �صفوفه ��ا اىل جانب وجود
دوري حمرتفني عايل امل�ستوى فيه .
ومن جهته �أكد مدرب منتخب �شباب اليابان
لكرة ال�صاالت ريوجي �سوزوكي ان املنتخب
العراقي يعترب من الفرق الكبرية يف القارة
اال�سيوية بدليل احرازه مركز الو�صافة يف
الن�سخ ��ة ال�سابقة من البطول ��ة التي �أقيمت
يف تايالن ��د عام  2017وقدّم م�ستوى رفيع ًا
يف م�سابق ��ة ك ��رة ال�صاالت ب ��دورة االلعاب
االوملبي ��ة لل�شباب الت ��ي �ضيفته ��ا العا�صمة
االرجنتينية يف �شهر ت�شرين الأول .2018
و�أ�ض ��اف �إن مباراتن ��ا معه �ستك ��ون �صعبة
ج ��د ًا لقلة خ�ب�رة العبينا مقارن ��ة بنظرائهم
العراقي�ي�ن ولكنن ��ا ن�سع ��ى اىل ني ��ل الفوز
فيه ��ا م ��ن �أجل بلوغ ال ��دور ن�ص ��ف النهائي
ال ��ذي �سنلتق ��ي في ��ه م ��ع الفائز م ��ن مباراة
�إيران ولبنان بعد غد اخلمي�س حيث يُق ّربنا
االنت�صار فيها م ��ن املباراة النهائية وخطف
لقب �آ�سيا لكرة ال�صاالت حتت  20عام ًا.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن منتخب ��ات �إي ��ران
و�أفغان�ستان (املجموعة االوىل ) وتايالند
ولبن ��ان ( املجموع ��ة الثاني ��ة ) والياب ��ان
وفيتنام (املجموع ��ة الثالثة ) و�أندوني�سيا
والع ��راق (املجموعة الرابع ��ة) ت�أهلت اىل
دور رب ��ع النهائ ��ي م ��ن مناف�س ��ات ال ��دور
الأول.
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الحب"
"�س�ؤال الحب" �أم "�سيرة ُ
د.علي املرهج

2-2
يعر� ��ض لن ��ا عل ��ي ح�س ��ن "�س�ي�رة ا ُ
حل ��ب" عرب
تلخي�ص ��ه ل�سردي ��ات كبار �أمث ��ال :د�ستويف�سكي
وتورغني ��ف و�ساغ ��ان وهمنغ ��واي وبل ��زاك
�صاح ��ب رواي ��ة "�إم ��ر�أة يف الثالث�ي�ن" ،وميل ��ر
حينم ��ا مات ُحب ًا مبارلني مونرو جميلة ال�سينما
ل�س ��نوات ع� �دَة .لق ��د عا� ��ش ذات احلال ��ة (�أري ��ك
رميارك) الذي ع�ش ��ق الفنانة "مارلني ديرتي�ش"
وبادلته هي ذات الع�شق
�أو حلظات ع�ش ��ق ُحر يف حياة الفال�سفة كما هو
احلال مع جان جاك رو�س ��و � ،أو مع �سارتر ودي
بوف ��وار .وهك ��ذا احلال م ��ع ال�ش ��عراء ،ومنهم:
(�أراغ ��ون) بعبارته ال�ش ��هرية "�س ��وف يخمد ُكل
م ��ا يتعار�ض مع ا ُ
حل ��ب" ،و(�إيلوار) يف �أ�ش ��هر
ق�صائده:
�أُح َبك
ُ
ُ
لأجل كل الن�ساء اللواتي مل �أعرفهن �أحبك
لأجل ُكل الأزمنة التي مل �أع�شها �أحبك
لأج ��ل رائح ��ة البح ��ر الوا�س ��ع وم ��ذاق اخلب ��ز
ال�ساخن
لأجل الثلج الذي يذوب لأجل الزهور الأوىل
لأج ��ل احليوان ��ات الطاه ��رة الت ��ي ال يُفزعه ��ا
الإن�سان
�أُحبك لأجل ا ُ
حلب
لأجل ُكل الن�ساء اللواتي مل �أُحبهنَ قط �أُحبك
...
"عندم ��ا ال يوج ��د حب حقيق ��ي ،يعي�ش النا�س
عل ��ى ال�س ��راب" ،ولأن ال ُكتاب الرو�س ي�ش ��غلهم
تغي�ي�ر الواق ��ع ،فه ��م غ�ي�ر م�ش ��غولني مب ��ا ه ��و
خي ��ايل ،بقدر ما هم م�ش ��غولون ب�ص ��ناعة حياة
و�أدب يُحاكي الواقع ويقرتب من احلقيقة.
"دون ج ��وان" (مولري) يف م�س ��رحيته "ماجن
ا�ش ��بيلية" ُتق ��دم نوع ًا م ��ن اخللط ب�ي�ن املجون
وا ُ
حل ��ب ،وكان (كازنوف ��ا) �ص ��ورة دون ج ��وان
الواقعية ،فهو َمن ع�ش ��قته �أكرث من � 125إمر�أة

فاتن ��ة نامت يف فرا�ش هذا العا�ش ��ق املاجن� .إنه
(جنون ا ُ
حلب).
ويبح ��ث عل ��ي ح�س�ي�ن ع ��ن دون ج ��وان عربي،
ليك�ش ��ف عنه ��ا يف (جمن ��ون ليل ��ى) لقي� ��س ب ��ن
امللوح:
�ضممتك حتى ُقلت ناري قد �أُنطف�أت
فلم تطف نرياين وزاد وقودها
...
تكاد يدي تندى �إذا ما مل�ستها
وينبتُ يف �أطرافها الورق الن�ض ُر
ويف نفائ�س ما كتبه (جميل بُثينة):
يهواك ما ع�شت الف�ؤاد ف�إن �أمت
رب
يتبع �صداي �صداك بني الأق ُ
ويف كتاب "طوق احلمامة" لأبي حزم الأندل�سي
دف ��اع عن ا ُ
حل ��ب والهي ��ام ،وكلنا يعل ُم �أن �ش ��عر
ُ
ه� ��ؤالء يُدرج حت ��ت مُ�س ��مى "احل ��ب العذري"،
الأمر ال ��ذي يجعله بعيد ًا عن ن ��زوع دون جوان
يف ا ُ
حل ��ب الذي ي�ؤ�س�س ��ه وفق عالق ��ات غرامية
ه� � َم دون ج ��وان فيه ��ا تفري ��غ طاقته اجلن�س ��ية
املكبوتة.
تناول علي ح�س�ي�ن "�س�ي�رة ا ُ
حل ��ب" عند بع�ض
العلماء على ر�أ�سهم �أين�شتاين ب�شيء من الإيجاز
لأن ��ه تخلو من الت�ش ��ويق واملغامرة �س ��وى حبه
مليليفي ��ا التي تكربه ب�س ��نوات ،وقد كانت ا ُ
حلب
عنده ُحب ًا �أفالطوني ًا يُعنى بع�شق الروح والعقل
ال اجل�سد.
ما يمُ يز كتابة علي ح�س�ي�ن يف الأدب والفل�س ��فة
�إنه يتنق ��ل بك ،وك�أنك تطري عل ��ى جناح البجعة
الذهبي ��ة لرتى ب�ل�اد العجائب ،فهو ت ��ارة يطري
بك ب�ي�ن �أزاهري الأدب والفكر الفرن�س ��ي ،وتارة
�أخ ��رى يح ��ط رحال ��ه يف ب�س ��اتني الواقعي ��ة
ال�س ��حرية الت ��ي ير�س ��مها لن ��ا لوحات �ص ��وفية
وجداني ��ة ُكتاب �أمري ��كا الالتيني ��ة ،وله جوالت
يف عوامل حدائق �سانت بطر�س برغ وهند�ستها

التي ت�ستلهم الواقع يف جماليات
التناف� ��س وال�ص ��راع ال ��ذي ظه ��ر
جلي� � ًا يف كتابات :د�ستويف�س ��كي
وتول�س ��توي و�أنطون ت�شيخوف
ومك�س ��يم غورك ��ي ال ��ذي ُ�س ��ميت
حديقة غ َناء با�سمه.
كان للأدب ��اء الع ��رب ح�ص ��تهم يف
هذا الكتاب �أمثال :توفيق احلكيم:
"ا ُ
حلب ق�صة ال يجب �أن تنتهي"
وجنيب حمف ��وظ ،فكانت ثالثيته
"بني الق�ص ��رين" مو�ض ��وع علي
ح�سني عن "�سرية ا ُ
حلب" العربي
الذي يتحرك وفق من ��اذج �أربعة:
حلب ـ ال�شوق"" ،ا ُ
حلب ـ ال�شهوة"" ،ا ُ
"ا ُ
حلب ـ
الغري ��زة"" ،ا ُ
حلب ـ الزه ��و� ،أو التفاخر" ،وعند
جنيب حمف ��وظ يكون "ا ُ
حلب ـ ال�ش ��وق" هو ما
بنى عليه ر�ؤيته مل�س�ألة ا ُ
حلب.
�أحب طه ح�س�ي�ن �س ��وزان الفرن�س ��ية وتزوجها،
فكتب لها مرة ر�س ��الة يقول فيها" :بدونك �أ�شعر
�أين �أعمى حق ًا� ،أما و�أنا معك ،ف�إين �أتو�ص ��ل �إىل
ال�شعور بكل ال�شيء".
كان للعقاد ح�ص ��ة يف هذا الكتاب� ،سواء �أ كانت
جتارب ��ه العاطفية مع (م ��ي زي ��ادة)� ،أو روايته
(�س ��ارة) ،فقد كتب العقاد ملي زيادة �ش ��عر ًا يقول
فيه:
يف حماكم كعبة ترمقها
مُهج م َنا و�آماق ظماء
ع� � َرف العق ��اد ا ُ
حل ��ب ب�ص ��يغة النفي �أو ال�س ��لب
بقول ��ه" :ا ُ
حل ��ب لي�س هو الغري ��زة ،لأن الغريزة
ال تع ��رف االختي ��ار ،وا ُ
حلب لي�س ال�ش ��هوة ،لأن
الإن�س ��ان ق ��د ي�ش ��تهي دون �أن ُيح ��ب ،وقد يُحب
حلب..وا ُ
وتنتهي ال�ش ��هوة بالق�ض ��اء على ا ُ
حلب
لي� ��س ال�ص ��داقة لأن ال�ص ��داقة تك ��ون �أق ��وى م ��ا
تك ��ون ب�ي�ن اثنني م ��ن جن� ��س واح ��د ،وا ُ
حلب ال

"خلف ال�سدة" ..الكتابة ال�ساخرة
كاظم غيالن

تعر�ض العديد من
�أحداث العراق كوطن ّ
طبقات �شعبه الم�سحوقة لكوارث �شتى بفعل
�سيا�سة القمع والإق�صاء والتهمي�ش ّ
لخ�صها
العديد من مذكرات زعماء وقادة �سيا�سيين
وم�ؤلفات م�ست�شرقين بارزين.وبما �أن الرواية
تلخ�ص الأحداث بما هو مت�سع يفوق ال�شعر
بالكثير فقد ظهر العديد من الأعمال الروائية
العراقية التي لخ�صت �أحداث ًا ووقائع كبيرة
عبر حكايات �أبطالها ،لكن �أهمية العمل
تكمن بمدى مهارة �صانعه – م�ؤلفه ،ولنا في
�أعمال غائب طعمة فرمان خال�صة لوقائع
حياة المدينة العراقية وبغداد تحديداً مثلما
لنا في رباعية الفقيد �شمران اليا�سري (�أبو
كاطع) خال�صة �أخرى لوقائع حياة الريف
ً
ف�ضال عن عموده ال�صحفي الخالد
العراقي،
(ب�صراحة �أبو كاطع) الذي �إ ّتخذ خالله من
�شخ�صية (خلف الدواح) حاكي ًا �ساخراً تهكمي ًا
من ال�سلطة الفا�شية وممار�سات م�س�ؤوليها الذين
ج ّلهم من �أن�صــاف المتعلمين.

ولك ��ي ال ينفل ��ت ال ��ذي ابتغيه ع�ب�ر ه ��ذه الكتابة فمن
املالح ��ظ �أن ر�ص ��د التح ��والت االجتماعي ��ة املرتبطة
بالبيئ ��ة ال�ش ��عبية وطبق ��ات �أهلها امل�س ��حوقة مل يكن
بذل ��ك امل�س ��توى م ��ن الطموح عل ��ى م�س ��توى الكتابة
الإبداعية �إال القليل.
رواي ��ة (خل ��ف ال�س ��دة) لل�ص ��ديق الروائ ��ي العراقي
املغرتب ق�سر ًا عبد الله �صخي من �أبرز الروايات التي
خل�ص ��ت حياة �أبناء اجلنوب الذين نزحوا للعا�ص ��مة
العراقي ��ة بغ ��داد و�أ�س�س ��وا لأنف�س ��هم عراق ًا م�ص ��غر ًا
ا�س ��تمدوا فيه كل عاداتهم وطقو�س ��هم التي توارثوها
يف اجلنوب .ولعلها الرواية الأبرز من حيث تلخي�صها
ملجمل تفا�ص ��يل هذه ال�شرائح ال�شعبية حياة ،وغنا ًء،
مكاب ��رة وكفاح� � ًا من �أج ��ل لقمة عي�ش �ش ��ريفة جميدة
حتى التفاتة الزعيم الوطني ال�شهيد عبد الكرمي قا�سم
ي ��وم وزع عليه ��م �س ��ندات متلي ��ك �أرا�ض مب�س ��احات
متوا�ض ��عة متكنوا من خاللها �إن�ش ��اء بي ��وت لهم على
�شكل قطاعات .ولن يغفل �صخي ت�سجيل وقفة الوفاء
�ب ه� ��ؤالء الفق ��راء لن�ص ��رة زعيمهم
امل�ش ��رفة ي ��وم ه � َّ
املغ ��دور �ص ��بيحة االنق�ل�اب ال ��ذي ا�س ��تهدفه و�أدخل
العراق نفق� � ًا مظلمـــا على مدى �أكرث م ��ن ثالثة عقـــود
�صبيحة الثامن من �شبـــاط الأ�سود .1963
من يقر�أ هذه الرواية ال ب َّد �أن يقتفي الأثر ال�شعبي فيها
حتى ي�صل لقناعة ب�أنها �شعبية خال�صة تقابل الأعمال
الروائي ��ة العربية والعاملي ��ة العظيمة التي نحت ذات
املنحى ولرمبا تقف قبالتها رواية ال�س ��وداين الطيب
�ص ��الح ال�ش ��هرية (مو�س ��م الهج ��رة �إىل ال�ش ��مال) .ما
حققه الروائي يف عمله هذا ُع َّد �سبق ًا �إذ كتب من بعده
ال�ص ��ديقان كرمي العراقي (ال�شاكرية) و�شوقي كرمي
(ال�ش ��روكيــــة) لكــــنَّ العملني لن يرتقيا
لرواية (خلف ال�سدة) .
لي�س ما تقدم كله ي�س ��جل للروائي هنا
ح�سب �إمنا ا�ستح�ض ��اره لتلك امل�شاهد
وتلخي�ص ��ها بتف ��وق فن ��ي وم�ص ��داقية
عالي ��ة وهو يعي� ��ش يف �أجواء عا�ص ��مة
ال�ض ��باب – لن ��دن – �إنه لأمر ي�س ��تحــق
الدرا�س ��ة امل�ستفي�ض ��ة ويف �أكثـــ ��ر م ��ن
جانب.
نع ��م �إن مو�ض ��وعة ترتبط بحي ��اة النا�س
الذي ��ن �أداروا ظهوره ��م لري ��ف اجلن ��وب
العراقي لي�ؤ�س�س ��وا وطن ًا لهم خلف ال�سدة
ظهر ب�صدده العديد من الكتابات ال�صحفية
كتحقيق ��ات ومق ��االت �أدبي ��ة وخواطــــ ��ر
مب�س ��توى الذكريات لكن ما �أجن ��زه عبد الله
�ص ��خي كان تتويج ًا حلدث تاريخي ب�ص ��يغة
�إبداعي ��ة مهم ��ة وانتقالة جغرافية م�ش ��حونة
بالغراب ��ة ،وك ��م كان ��ت توظيفات ��ه للأغ ��اين
ال�ش ��عبية املتوارث ��ة املغرقة باحل ��زن واللوعة
املكتوي ��ة يف القل ��وب موفق ��ة ج ��د ًا ،و�أ�ض ��افت
�ش ��حنة جمالي ��ة للعمل الإبداع ��ي� ،إال �أنه �إجناز
يف طريق موروثنا ال�ش ��عبي و�إبعاده عن التلف
وال�ضياع .حتية لــ (خلف ال�سدة) وم�ؤلفها الكبري
عبد الله �صخي.

ي�أت ��ي باالختي ��ار لأن الإن�س ��ان قد ُيح ��ب قبل �أن
ي�ش ��عر ب�أن ��ه ُيح ��ب ودون �أن يُفك ��ر باالختي ��ار
واالنتقاء..وا ُ
حل ��ب لي�س الرحم ��ة لأن املُحب قد
ً
يكون قا�س ��ي ًا مع حبيبه عامدا �أو غري عامد ،وقد
يقبل منه العذاب م ��ع االقرتاب وال يقبل الرحمة
مع الفراق".
كان ج�ب�ران خلي ��ل ج�ب�ران يُخاط ��ب حبيبت ��ه
بالقول":ي ��داك الإلهيت ��ان وهبت ��اين احلي ��اة
ال ُف�ض ��لى"" ،وا ُ
حل ��ب يف ال ��روح ال يف اجل�س ��م
نعرفه ،كاخلمر للوحي ال لل�سكر ينع�ص ُر" ،وك�أن
ج�ب�ران خلي ��ل ج�ب�ران يتفق م ��ع هرنيك �أب�س ��ن
حينم ��ا يقول عن ا ُ
حلب ب�أن ��ه" :هو حُ ب اجلمال،
ُ
وال يمُ كن ق�صره على احلب اجل�سدي".
غ ��اب الأدب ��اء والكت ��اب والفنان ��ون العراقي ��ون
ع ��ن تدوي ��ن "�س�ي�رة ا ُ
حل ��ب" التي ر�س ��م معاملها
علي ح�س�ي�ن يف كتابه ،ومل يح�ض ��ر منهم �س ��وى
الفن ��ان جواد �س ��ليم ال ��ذي يعي�ش ا ُ
حل ��ب بنظرة
�أفالطونية ،وال �أعرف ملاذا مل يح�ضر يف كتاباته
اجلواهري الذي عا�ش ق�ص�ص ا ُ
حلب وكتب عنها
�شعر ًا؟!.
ً
"ا ُ
حلب مثل احل�ص ��بة ،يُخلف �آث ��ارا ال مُتحى"

هك ��ذا ر�أت �إيزابي ��ل اللين ��دي ا ُ
حل ��ب
و�أفاعيل ��ه عل ��ى م� � َر الزم ��ان ،م�ؤكدة
على �أن "ا�س ��تدامة ا ُ
حل ��ب تعتمد �إىل
حد كبري على املر�أة".
مُلخ� ��ص الق ��ول الذي ي�ص ��ل ل ��ه علي
ح�س�ي�ن مُتفق� � ًا م ��ع �أريك ف ��روم وهو
�أن "ا ُ
حل ��ب ما ه ��و �إال ف ��ن ،متام ًا كما
احلي ��اة ،ف� ��إذا �أردن ��ا �أن نتعل ��م كي ��ف
ُنحب ،فعلينا �أن نتخذ نف�س اخلطوات
التي يجب علينا اتخاذها �إذا �أردنا �أن
نتعلم �أي نوع �آخر من الفنون".
يف ا ُ
حل ��ب جت ��ارب وق ��د كان كت ��اب
علي ح�س�ي�ن مُكر�س� � ًا لها ،وعن ا ُ
حلب
ت�ص ��ورات عما يمُ كن ت�س ��ميته "ا ُ
حل ��ب املثايل"
ال ��ذي يعي�ش ��ه ال�ش ��خ�ص ت�أم�ل� ًا �أو ت�ص ��ور ًا يف
خُميلت ��ه ،ورمبا يطرحه يف كتابات ��ه ،وكان هذا
الن ��ع م ��ن ا ُ
حل ��ب ه ��و الأق ��ل ح�ض ��ور ًا يف كتاب
ُ
"�س�ؤال ا ُ
حلب" .احلب جتربتان ،جتربة عُذرية
�أو روحية وتلك �أ�سمى و�أرقى ،وجتربة ج�سدية،
وتلك �أقل �س ��مو ًا ح�س ��ب الت�ص ��ور الرومان�س ��ي
املث ��ايل للُح ��ب ،وال �أعرف هل هُ ن ��اك ُحب يجمع
الإح�س ��ا�س بالتجربتني مع ًا ،هو ع�ش ��ق للج�س ��د
وهيام يف روح املحبوب بعد مُالم�سة وعناق؟!.
احلديث يف كتاب علي ح�س�ي�ن ي ��دور حول ُحب
وحب
الرج ��ل للمر�أة ،وهناك ُحب املرء لنف�س ��هُ ،
الإن�سان للرب� ،أو ما يُ�سمى بـ "الع�شق الإلهي"،
وحب الإن�س ��ان
وحب الإن�س ��ان للعلم والعلماءُ ،
ُ
للعمل ،وتلك ما �أعتقد �أنها مهمة "�س� ��ؤال ا ُ
حلب"
لف ��ك الرتاب ��ط بينها وتف�س�ي�ر �أ�س ��بابها ومتييز
بع�ض ��ها عن بع� ��ض� ،أو العمل عل ��ى ايجاد نقاط
ال�ش ��به واالخت�ل�اف م ��ا بينها جميع� � ًا وبني ُحب
الرج ��ل للمر�أة �أو املر�أة للرجل ،وهذا مو�ض ��وع
�أح ��ق �أن يُكتب عنه ،فلم يتناول علي ح�س�ي�ن من
مو�ض ��وعة ُحب املر�أة للرجل �س�ي�رة وكتابة يف

�سرد �سوى القليل منه!.
�إن ما طرحه علي ح�سني يف كتابه (�س�ؤال ا ُ
حلب)
مل ي ُكن حفر ًا يف �أ�سبابه ومُ�سبباته ،بقدر ما كان
للحب" على �أل�سنة امل�شاهري يف الأدب
"�س�ي�رة ُ
حل ��ب ،وا ُ
والفك ��ر ،لأن "احلي ��اة ه ��ي ا ُ
حلب هو
احلياة" وتل ��ك عبارة من الفك ��ر الهندي الذي ال
للحب بو�صفه �س�ؤا ًال لأن يف ال�س�ؤال بحث ًا
ينظر ُ
عن مُ�ش ��كل يحت ��اج حلل وتل ��ك مهمة الفل�س ��فة،
ولك ��ن املُحب�ي�ن والعا�ش ��قني ال يخو�ض ��ون غمار
الأ�ش ��كلة الت ��ي تقت�ض ��يها الأ�س ��ئلة� ،إمن ��ا ا ُ
حلب
عندهم دروب ي�س ��لكها العا�ش ��قون خارج لتلتقي
فيه ��ا النفو� ��س �أو الأرواح م ��ن دون بح ��ث ع ��ن
الأ�س ��باب� .إذن ما كتبه علي ح�س�ي�ن لي�س �س�ؤا ًال
ع ��ن ا ُ
حلب� ،إمنا هو دفاع عنه على قاعدة "عذلت
�أهل الع�شق حتى ذقته..فعجبتُ كيف ميوتُ من
ُ
يع�شق".
ال
ا ُ
حلب يف الفل�س ��فة �س� ��ؤال عن �أ�سبابه للو�صول
لتف�س�ي�ر مقبول لهذه املُ�ش ��كلة التي يعدها بع�ض
الفال�س ��فة مُ�ش ��كلة فل�س ��فية ،لأن الكث�ي�ر منهم مل
ي�ش ��تغل عليها بو�ص ��فها متاثل وتق ��ارب روحي
عل ��ى قاعدة التج ��اذب ال ��ذي ال مقبولية عقالنية
ل ��ه بقدر مقبوليت ��ه الوجدانية ،لذل ��ك جند كتاب
علي ح�س�ي�ن يخلو م ��ن تناول مو�ض ��وعة ا ُ
حلب
بو�صفها �س� ��ؤال وهذا ما يتطلبه عنوان الكتاب،
�أظ ��ن لأن ��ه مل يجد م ��ن تناول م�ش ��كلة ا ُ
حلب وال
عا�ش ق�ص ��ة ُحب �أثرية� ،س ��وى القليل منهم مثل
�أري ��ك فروم تناولها كم�ش ��كلة ،و�س ��ارتر تناولها
كم�ش ��كلة وعا�ش ��ها كحياة ،ونيت�ش ��ه رف�ضها من
الأ�ص ��ل وقال ع ��ن ا ُ
حلب ب�أنه "فق ��ر الروح الذي
يت�ش ��ارك فيه اثنان" ،ولرمبا توافق برنارد�ش ��و
مع ه ��ذا الر�أي بقوله�":إن عالق ��ة املر�أة والرجل
هي عالقة رجل ال�ش ��رطة بال�س ��جني الذي يمُ �سك
ب ��ه" ،وه� ��ؤالء الفال�س ��فة وجدوا له ��م �أمكنة يف
الكتاب تطول �أو تق�صر.

يوميات مفكر في مرا�سالت جورج لوكات�ش
�أنور حممد

ِّ
المفكر
لزمن طويل و " جورج لوكات�ش"
ٍ
والناقد المجري ( )1971-1885مرجع
�أبوي لكثير من الم�شتغلين بالأدب والنقد
َ
وكنت ق َّلما تجد ن�ص ًا نقدي ًا مهما
العربي.
َّ
كان منهج كاتبه �إال ويُز ِّينه بر� ٍأي لجورج
�صحة تحليله وا�ستنتاجه،
لوكات�ش ليدعم َّ
ك�أ َّنه يمنح �أو ِّ
يرقي نف�سه رتبة علمية.
مهما يكن ف�إنَّ لوكات�ش ِّ
مفكر �إ�شكالي ،وفي
هذا الكتاب الذي �صدر م�ؤخراً عن وزارة
الثقافة ال�سورية �سنعرف الكثير من �أ�سراره
لأ َّننا �سنتطلع على مرا�سالته التي تك�شف
عن الجانب الذاتي وال�شخ�صي من حياته،
�سنقر�أ ر�سائله  -ر�سائل كما يقول المترجم
نافع معال كان �أودعها جورج لوكات�ش في
بنك هايدلبرغ ب�ألمانيا في  7ت�شرين الثاني
 ،1917واكت�شفها (فريتزريداتز) ف�أعدَّ ها
و�أ�صدرها في كتاب� ،إلى جانب مخطوطات
باليد ،ومذكرات ،وملخ�صات .والر�سائل هذه
عددها  ،2000منها  1500ر�سالة معنونة
�إليه ،و 500ر�سالة كتبها بخط يده ،والتي
لن ي�صلنا منها �سوى  154ر�سالة مع �أنَّ
المترجم يقول في مقدمته �إ ِّنه ترجم
 350ر�سالة.

الر�س ��ائل عموم� � ًا مثرية ،فهي تك�ش ��ف كث�ي�ر ًا عن
الرتبي ��ة ال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة وكي ��ف يرق ��ى
املف ِّكر �أو املث َّقف درجات املعرفة ولي�س ال�ش ��هرة.
ففي ر�سالة من «كاروي بوالين»�سيا�سي وم�ؤ ِّرخ
اقت�ص ��ادي  -يف  9كان ��ون الث ��اين  1908يوجه
دع ��وة �إىل ج ��ورج لوكات� ��ش حل�ض ��ور جل�س ��ة
حواري ��ة يف رابط ��ة «غاليلة العلمي ��ة» بعنوان
(احلقيقة العلمية) ،يرجوه فيها �أن يح�ضرها،
وي�ش ��ارك يف مداخلة يرى �أ َّنها �ست�ضفي على

هذه اجلل�س ��ة خ�صو�ص ��ية و�إمتاع� � ًا ،ومن ناحي ��ة ثانية
�س ��تكون مترين� � ًا جل ��ورج لوكات� ��ش على النقا� ��ش علن ًا،
فيبتعد عن الإرباك م�س ��تقب ًال .يب ��دو �أنَّ جورج لوكات�ش
كان يف بداية حياته الفكرية يعاين م�شاكل مثل اخلوف
واخلج ��ل من مواجه ��ة اجلمهور .بل �إ َّنه كان �س ��ينتحر،
ر�س ��امة وحبيبة
فف ��ي ر�س ��الة �إىل �إيرما �س ��ايدلر وه ��ي َّ
لوكات� ��ش كتب يق ��ول :التغ�ض ��بي ،ف�أن ��ا ال�أدري �إن كنت
كنت املعنى الوحيد يف حياتي،
�أعني لكِ �شيئ ًا ،رغم �أ َّنكِ ِ
�س� ��أتابع هذه احلياة الفارغة البائ�س ��ة؛ �إىل �أن يقول لها
ك�أ َّنه �س ��ينتحر . :ت�ص ��لك هذه ال�س ��طور �س ��وية مع خرب
موت ��ي .لكنن ��ا نعلم ب� ��أنَّ �إيرما ه ��ي التي انتح ��رت عام
الر�س ��ام ريثي كاروي ،فيما
 1911بعد زواج فا�ش ��ل من َّ
عا� ��ش بعده ��ا لوكات�ش �س ��تني عام� � ًا� .إيرما ه ��ذه تخرب
لوكات� ��ش يف ر�س ��الة �إ َّنها تع َّلمت لعب ال ��ورق عند عائلة
�ألك�سندر ،وقد جنت فائدة كبرية من قراءة الكتب خا�صة
م�س ��رحيات «�سرتنيد بريغ» ،و�إ َّنها ال حتب قراءة الكتب
النظري ��ة ،فهي تع � َّ�ودت �أن تقر�أ بتحري� ��ض من الطبيعة
بعك� ��س لوكات� ��ش ال ��ذي يق ��ر�أ بتحري� ��ض م ��ن التاريخ
ومارك�س.
ويف ر�س ��الة من ج ��ورج لوكات�ش �إىل �ص ��ديقه «�ش ��اري
فرنت�س ��ي» ناقد �أدبي  -كان �أر�س ��لها له عام  1909يقول
ل ��ه فيه ��ا :نحن الثالث ��ة؛ �أن ��ت ،و�أن ��ا ،و�ص ��ديقك� .أنتما
تتح َّدث ��ان ع ��ن �أفالط ��ون و�أن ��ا تث�ي�رين روح �س ��قراط
الإن�س ��ان الديالكتيك ��ي ،الق ��وي ،الواث ��ق ،ال ��ذي خا�ض
كث�ي�ر ًا م ��ن املع ��ارك ،حت ��ى لقي م�ص�ي�ره اال�ست�ش ��هادي
به ��دوء القدي� ��س .فنكت�ش ��ف �أنَّ لوكات�ش يف
ه ��ذه الر�س ��الة

ي�ش ��غله الفكر؛ ت�ش ��غله املب ��ادئ .بل �إ َّنه راح يف ر�س ��الته
وهو يف غاية االنفعال ي�س� ��أل �ش ��اريَ :مل َ�ش� � َع َر �سقراط
ب� ��أنَّ امل ��وت خال� ��ص ،وهو من كان ��ت حيات ��ه قائمة على
يقينيات متغطر�س ��ة؟ َمل نا�ض ��ل من �أج ��ل املوت ورف�ض
كل �إمكانية لإنقاذ حياته؟ َمل كانت تغمره ال�س ��عادة حني
جاءت ��ه فر�ص ��ة املوت؟ ه ��ل هذا م ��ا كان يحتج ��ب خلف
كالمه؟ �أتراها ب�صريته اخلارقة لـ(الالغائية)؟
�أ�سئلة لوكات�ش هذه وهي تك�شف �صدقه وع�صبيته ونزقه
وحما�س ��ته لعقيدته ال�شيوعية ،كانت �أ�سئلتنا نحن جيل
ال�س ��بعينيات من القرن الع�ش ��رين .بل �أ�س ��ئلة الكثريين
م ��ن املثقفني الع ��رب �إنْ يف �س ��وريا �أو يف لبن ��ان �أو يف
م�ص ��ر واملغرب العربي ،ودفعنا ثمنه ��ا غالي ًا من حياتنا
يف املعتق�ل�ات� ،أو يف بي ��وت الفقر واجلوع ،والت�س ��كع
يف املقاه ��ي وال�ش ��وارع ،واملنايف االختياري ��ة .لقد ك َّنا
نحمل �أفكارنا وم�ش ��اعرنا الثوري ��ة احلقيقية على نزقها
ولي� ��س تطرفها �أينما رحن ��ا .مل نكن نخاف املوت ،كما ال
تخافه اجلماه�ي�ر العربية اليوم ،وهي جتابه ر�ص ��ا�ص
الدولة البولي�سية ب�ص ��دور عارية يف �شوارع و�ساحات
املدن العربية ،مطالبة ب�إ�س ��قاط ورحيل الطواغيت التي
حتكمنا بغرائزها ال بالعقل.
عفوية وخجل
يف ر�س ��الة �إىل لوكات�ش من فرنت� ��س باومغارتن ـ باحث
جم ��ايل وناق ��د  -يف  1909/5/27نالح ��ظ الب�س ��اطة؛
�أو ه ��ي العفوية حيث يكون اخلطاب مبا�ش ��ر ًا فيه �أناقة
ال ��روح وفو�ض ��اها ،ث� � َّم ن ��رى اخلج ��ل وحت ��ى التلعث ��م
والتنقل من مو�ض ��وع �إىل �آخر فيقول ا َّنه مل ي�ش�أ ي�سافر
�إلي ��ه بيد فارغة  -فم ��ن �آداب ال�س ��فر �أن حتمل هدية �إىل
امل�س ��افر �إلي ��ه  -ث� � َّم يطل ��ب م ��ن لوكات� ��ش �أال
يت�س� � َّرب �إليه الي�أ�س :انظر �إىل الأمام،
واح�ش ��د كل �آمالك للنظر �إىل م�ستقبلك
الأمل ��اين ،واقف� � ًا عل ��ى القاع ��دة الت ��ي
� َّأ�س�س ��تها بكتابك .ويف ر�س ��الة �إىل «ليو
بوب ��ر» ـ ناق ��د فن ��ي  -ن ��رى يف لوكات�ش
جدية الناقد الباحث وهو يك�ش ��ف �أ�سرار
معمله الإبداعي النقدي يف ر�سالة �أر�سلها
من بوداب�ست يف � :1909/5/25س�أح�ضر
م ��ن �أجل امتح ��ان الدكتوراه التي �س� ��أقوم
علي مطالعة الأدب
بها يف اخلريف ،لذا ف�إ َّنه َّ
الأملاين القدمي .ث َّم ي�س�أله :ما ال�ضري؟ لو �أ َّنه
جم ��ع عدد ًا م ��ن مقاالته و�أ�ص ��درها يف كتاب
بعن ��وان (الروح والأ�ش ��كال) وكان ه ��ذا � َّأول
كتاب �أ�ص ��دره ج ��ورج لوكات�ش من �أ�ص ��ل 28
كتاب ًا.
الر�س ��ائل مليئ ��ة بالدرام ��ا الذهنية وامل�ش ��وِّ قة،
غنية بال�صراعات النف�سية ،و�صراعات الأفكار،
وملَّ ��ا ُكتب ��ت م ��ن و�إىل ج ��ورج لوكات� ��ش مل يكن
تاريخ نقر�أها كمن
�تتحول �إىل
يعرف �إن كانت �س � َّ
ٍ
يقر�أ �س ��ر ًا� -أ�س ��رار ًا ،مل يكن يعرف �أ َّننا �سنقر�أها
يف زمن الر�سائل االلكرتونية ،التي مل ت�ستطع �أن
تبتلع زمن الر�س ��ائل الورقية ،التي ما زال �س ��اعي
الربيد يحملها �إلينا ،ولو �أنَ الر�س ��ائل الألكرتونية
يرجع �إليها بع�ض الف�ضل يف �إذكاء روح الثورة ،يف
�شوارع و�ساحات املدن العربية.
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ثقافة

ال���ر�أ����س���م���ال ال���ث���ق���اف���ي ل��ل��ج��م��اع��ة
ناجح املعموري

يعن ��ي التعام ��ل م ��ع الهوية فح� ��ص اللغة
اخلا�ص ��ة باجلماع ��ة  ،لأنه ��ا ــ اللغ ��ة ــ هي
التي انتج ��ت املكونات الثقافية املدونة او
املروي ��ة  ،التي ما زالت بع� ��ض الدرا�سات
الثقافي ��ة تتعام ��ل معها باعتباره ��ا ثقافية
هام�شي ��ة  ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن انه ��ا متث ��ل
امل ��وروث املرتاكم من ال�سل ��ف  ،م�ضاف ًا له
م ��ا ينت ��ج يف احلا�ض ��ر  .اذن اللغ ��ة مركز
الهوي ��ة و�أ�شار لذلك هايدج ��ر عندما قال "
اللغ ��ة بيت الوج ��ود " مبعنى ه ��ي الرحم
احلا�ض ��ن للكينون ��ة  .و�أ�شار ج ��اك دريدا
ال وج ��ود ل�شيء خارج الن�ص  .مبعنى هو
الذي ح ��ازت علي ��ه اللغة وه ��ي احلا�ضنة
ل ��ه  ،وه ��و بذل ��ك يتعار� ��ض م ��ع البنيوية
التكوينية التي ذهب ��ت باجتاه املرجعيات
اخلارجي ��ة للن�ص  .وق ��ال �سو�سري  :اللغة
ه ��ي نظ ��ام م ��ن اللغ ��ة واملجتم ��ع  .ح�ي�ن
نتح ��دث ع ��ن اللغة جن ��د فع ًال ـ� �ـ �إنها وعاء
التفك�ي�ر  ،فلي�س هن ��اك طريق ��ة للتوا�صل
ب�ي�ن النا�س �أك�ث�ر ديناميكي ��ة وفاعلية من
اللغ ��ة  /د� .سعي ��د جعفر  /اللغ ��ة والهوية
 ،ا�ستفدنا من ه ��ذا املقال املركز واملمتاز /
جملة الهوية  /العدد الأول /
يعن ��ي الر�أ�سم ��ال الثقايف الهوي ��ة املميزة
للجماع ��ات  ،مبعن ��ى فل�سفته الت ��ي يعتمد
عليه ��ا م ��ن �أج ��ل �أن يع�ب�ر بها ع ��ن �سمات
احلياة بكل عنا�صره ��ا ومنها  :ال�سرديات
 /الأزي ��اء  /املطبخ  /وهذه تعني الذاكرة
وم ��ا تنتجه عرب تاريخ طوي ��ل  ،بالإ�ضافة
اىل الإرادة التي اعرتفت بها الفل�سفة وهذا
ما �أ�شار له ب ��ول ريكور يف كتابه " فل�سفة
الإرادة  .ظ ��ل مفه ��وم الهوية مل ��دى طويل
مفهوم� � ًا هام�شي� � ًا يف العل ��وم الإن�سانية .
�إال �إن ��ه �شه ��د حت ��و ًال مفاجئ ًا وكثيف� � ًا بدء ًا
م ��ن الت�سعينيات  .من هن ��ا كان ا�ستخدام
كلمة " هوالء " لتكون نقطة و�صل  ،ت�شري
اىل ظواه ��ر مث ��ل ال�صراع ��ات االثني ��ة "
الت ��ي تو�ص ��ف بال�صراع ��ات عل ��ى الهوية
" والو�ضعي ��ات والأدوار االجتماعي ��ة "
الهوي ��ة الذكوري ��ة " الهوي ��ة والعم ��ل " "
ثقاف ��ة املجموع ��ة " الهوي ��ة القومي ��ة �أو "
الديني ��ة " �أو الإ�ش ��ارة اىل " البح ��ث ع ��ن
الذات" حي ��در التميمي  /جمل ��ة الهوية /
�ص //17
الذاك ��رة �سردي ��ات  ،متيزت به ��ا اجلماعة

عبد الغني عماد

حم�سن املو�سوي

ارن�ست كا�سيري

باعتباره ��ا ثقافته ��ا اخلا�ص ��ة  .مل تك ��ن
والثقاف ��ة " تقالي ��د ًا ولي�س ��ت عقليات  ،بل
متث�ل�ات م�شيدة م ��ن قبل التاري ��خ  ،وهي
قليل ��ة الدميومة وتن�شط تبع� � ًا للظروف "
كما �إنها تعني ــ الذاكرة ــ الهوية مبالحمها
اخلا�صة باجلماع ��ة  ،مثلما هي موروثات
بالت ��داول  ،وتتح ��ول بالتدريج اىل ملكية
موروثة للجماعة التي حازت عليها  ،لأنها
مرتوكات ال�سلف  ،فالبد من االحتفاظ بها
والدف ��اع عليه ��ا  ،لذا �أب ��رزت الآليات التي
�أف�ضت اىل ال�صراع العنفي بني اجلماعات
 /القومي ��ات  /الأقليات  /الطوائف � /إنها
الهوي ��ة  .وهنا ب ��رز ال�صراع ��ات وا�ضحة
بو�صفها جارحة  /وحمروقة .
التحول اجلوهري الذي فتح ف�ضا ًء جديد ًا
لل�س ��رد والعالق ��ة مع الهوية ه ��و " الزمان
وال�س ��رد  /والوجود  /والزم ��ان وال�سرد
 /و�أي�ض� � ًا الذاك ��رة والن�سي ��ان  ،كل ه ��ذه
النظري ��ات املعرفي ��ة والفل�سفي ��ة اخلا�صة
بب ��ول ريكور هي الت ��ي جعلت من الذاكرة
جوهر ًا للهوية  ،مثلما �صاغ ال�سرد بحيوية
انطولوجي ��ا املعرفة " تبق ��ى الذاكرة ذات
اهمية حمورية يف بن ��اء الهوية ملا ت�شكله
وعي و�ص�ل�ات حميمة وحلظ ��ات انتاجها
واع ��ادة انتاجه ��ا وا�ستح�ضاره ��ا د .عب ��د
الغن ��ي عم ��اد � /سو�سيولوجي ��ة الهوية /
مرك ��ز درا�سات الوحدة العربية /2017 /
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�أ�شار �إ�سرائي ��ل �شيفلز يف كتابه " العوامل
الرمزي ��ة " اىل �أن اللغ ��ة  /الف ��ن  /الدي ��ن
ه ��ي العنا�ص ��ر الرمزي ��ة للع ��امل  ،ومثلم ��ا
وردت الإ�ش ��ارة يف البداي ��ة اىل �أن اللغ ��ة
ه ��ي الو�سيل ��ة الرمزية التي اعتم ��د عليها
الإن�سان للتعرف على العامل و�أدرك عوامله

 .لذا تعددت رم ��وز اللغة وتنوعت كثري ًا ،
ملم ��ا �ساعدها على متثل الأف ��كار واملفاهيم
االجتماعي ��ة  .وه ��ذا التع ��دد الرم ��زي يف
اللغ ��ة ــ كما قال د� .سعي ��د جعفر ــ هو الذي
�ص ��اغ طريق ��ة تفكرين ��ا  .وهن ��ا كم ��ا نعلم
تعار� ��ض هذه الر�ؤية ما طرحته املارك�سية
من ك ��ون اللغة هي جزء من البناء الفوقي
 ،حالها حال الأخ�ل�اق والقوانني والفنون
والآداب و�إنها تعاك�س البناء التحتي � ،أي
حرك ��ة املجتمع االقت�صادية ـ� �ـ االجتماعية
 .رغ ��م �أن مارك� ��س مل يق ��ل حق� � ًا بعالق ��ة
ميكانيكية بل ديناميكية  /ديالكتيكية بني
البن ��اء الفوق ��ي والبن ��اء التحت ��ي  ،بل ان
املارك�سيني الذين �أوّ ل ��وا مارك�س  ،هم من
ر�سم ��وا ه ��ذه العالقة بال�ش ��كل امليكانيكي
اجلربي اجلام ��د  /د� .سعيد جعفر � /سبق
ذكره �ص//3
العنا�ص ��ر الت ��ي ا�شرن ��ا لها قب ��ل قليل هي
الرمزيات التي اكد عليها �أرن�ست كا�سيرير
وظل ��ت اىل االن وحت ��ى امل�ستقب ��ل .
وللتذكري به ��ا هي  :الرموز  /اللغة  /الفن
 /الدي ��ن  /الأ�ساط�ي�ر  ......ال ��خ هذه هي
التي يتعامل معه ��ا الكائن  /او اجلماعات
 ...وكل ف ��رد يح ��وز منه ��ا ما ه ��و بحاجة
ل ��ه ويراكمه ويتح ��ول اىل ر�أ�سمال ثقايف
 .اللغ ��ة و�سيل ��ة النت ��اج ال�سلط ��ة والهوية
والر�أ�سم ��ال واالوىل داعم ��ة حل�ض ��ور
الثانية ومتابعة احلماية لها .
الهوية التي عرفتها احل�ضارات االم ثابتة
 .والتح ��ول دائم� � ًا م ��ا ح�ص ��ل يف هويات
مت�أخ ��رة  ،موروث ��ة  ،لكن ��ه ب�سي ��ط جد ًا ،
لأن اجلماع ��ات تعامل ��ت معه ��ا كم ��وروث
لل�سلف وتراكمت علي ��ه قيم و�أفكار و�صار
�صعب ًا ال�سماح للآخر لتهمي�شها  .لذا كانت

اجلماعات ت�ضطر ملمار�سة العنف للحفاظ
على ذاكرتها  /وتاريخها  .ونادر ًا ما تت�أكل
كل الهوي ��ة وتندث ��ر �سردياته ��ا  ،واعتق ��د
خط� ��أ �شي ��وع ر�أي يف الأو�س ��اط الثقافية
ح ��ول اندثار الهويات  .وعلى �سبيل املثال
ما زالت احل�ضارية ال�سومرية باقية حتى
اللحظ ��ة عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان الط�ي�ن ه ��و
م�ساحة التدوين  ،وهو �سريع التفتت .
بع� ��ض عنا�ص ��ر الهوي ��ة  ،الف ��ن  /الرموز
/ال�ص ��ورة  /الدي ��ن  /الطقو� ��س  ،ذات
خ�صائ� ��ص �شعري ��ة  ،وال�س ��ارد حا�ض ��ر
فيها ومتتلك ق ��وة جوهرية  ،الن التخييل
م�ساه ��م بانت ��اج تل ��ك العنا�ص ��ر  .وميكن
التعامل معه  ،بو�صفه بناء ًا جوهري ًا .
�أكرر ما قلته يف حما�ضرة يل �ضمن م�ؤمتر
من�ب�ر العق ��ل املنعقد �صب ��اح ي ��وم ال�سبت
 2019/3/2ع ��ن م�ش�ت�ركات عنا�صر دالة
عل ��ى عمق الت�شارك بني الر�أ�سمال الثقايف
وامل�ل�اذ الثق ��ايف  ،وكالهم ��ا ال يبتع ��دان
ع ��ن م�صطل ��ح الهوي ��ة  .فامل�ل�اذ الثقايف "
الهابيتو� ��س " وه ��و التبل ��ور واالت�ض ��اح
املك ��ون نتاج� � ًا لفاعلية الف ��رد واجلماعة ،
مبعن ��ى الت�ش ��كل واالنب ��اء كما ق ��ال د عبد
الغن ��ي عم ��اد  ،وينط ��وي " الهابيتو�س "
وال ��ذي يعن ��ي ح�س ��ب ترجم ��ة د  .حم�سن
املو�س ��وي " امل�ل�اذ الثق ��ايف " = بنظر اىل
دار�ستنا عن املالذ الثقايف  ،فاعل اجتماعي
بناء = جريدة بني النهرين ثالث حلقات .
كان ��ت ت�صوراتنا عنه قريبة م ��ن مفهوم "
نورب ��رت اليا�س " اخلا�ص ��ة بالهابيتو�س
يف الثالثين ��ات م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن
قب ��ل ان ي�ستعمل ��ه بوردي ��و يف كتابات ��ه
ال�سو�سيولوجية املتنوعة  .وقد ا�ستخدمه
ليعني به تلك املعرفة املجتمعية امل�ست�ضمرة

تلويحة المدى
� شاكر لعيبي

�أو املخزن ��ة ل ��دى االفراد ب�ش ��كل غري واع
 .بحي ��ث تتج ��ذر مع م ��رور الوق ��ت بفعل
الأ�سرة �أو امل�ؤ�س�س ��ة �أو احلزب �أو الدولة
 ،وت�صب ��ح بالتايل  ،تدل عل ��ى هوية الفرد
 ،كم ��ا تدل عل ��ى هوية اجلماع ��ة  .ويحيل
ه ��ذا على ما ي�سم ��ى التن�شئ ��ة االجتماعية
�أو التطب ��ع �أو االندم ��اج االجتماع ��ي  /د.
عبد الغني عم ��اد � /سو�سيولوجيا الهوية
 /جدليات الوعي والتفكك واعادة البناء /
مركز درا�سات الوحدة العربية / 2017 /
لكن هذا ال يعني انعدام املبتد�أ يف التكون
 ،وتبل ��ور املالم ��ح الثقافي ��ة واالجتم ��اع
خل�صائ� ��ص الف ��رد واجلماع ��ات  ،فهوية "
االن ��ا " ه ��ي اال�سبق م ��ن هوية الـ� �ـ " نحن
" ول ��وال الأوىل مل ��ا ب ��رزت ق ��وة الثاني ��ة
الت ��ي كانت عام ًال فاع�ل ً�ا لتحريك احلوار ،
وانبث ��اق التباين واالخت�ل�اف و�سيقودان
اىل ال�صدام .
�أخري ًا العالق ��ة الثقافي ��ة وعنا�صر تكونها
 ،ت�شب ��ه �آلي ��ات انبثاق الر�أ�سم ��ال الثقايف
والهوية واملالذ الثقايف .
�أ�شار د .عبد الغني عماد اىل �أن التمايزات
واالختالف ��ات والتفك�ي�ر مبنط ��ق العق ��ل
تنتظ ��م وت�سيط ��ر عل ��ى ه ��ذا الف�ض ��اء
االجتماع ��ي وح ��ول بعدي ��ن هم ��ا االول
 :احلج ��م االجم ��ايل للم ��وارد املمتلك ��ة ،
وتوزيعها بني ر�أ�سمال اقت�صادي " ثروة ،
رواتب  ،مداخيل " والثاين ر�أ�سمال ثقايف
" مع ��ارف � ،شه ��ادات � ،آداب ال�سل ��وك "
وهذا ال�شرخ بني النقود والثقافة متييزي
ج ��د ًا ح�س ��ب بورديو  ،ذل ��ك �إن �أحد دوافع
الهوي ��ة للفنانني يكمن يف اختي ��ار " الفن
من �أجل الف ��ن " وعدم االكرتاث باملكا�سب
املالي ��ة  .ويف فئ ��ات اجتماعية اخرى على
العك� ��س  ،تكون النق ��ود عالمة على التميز
 .الفاع ��ل االجتماع ��ي بح�س ��ب بورديو ال
يبحث �سوى ع ��ن الفائدة  .فهو يبحث عن
امتي ��از وعن اع�ت�راف الآخري ��ن  /د .عبد
الغني عماد  /الهوي ��ة واملعرفة  /املجتمع
والدين  /علم اجتماع املعرفة  :االجتاهات
اجلديدة واملقاربات العربية  /دار الطبيعة
 /بريوت � / 2017 /ص//115
يوفر الر�أ�سمال الثقايف لدى الفرد  ،ي�ؤهله
لرتتي ��ب الرثوات الثقافي ��ة  ،كما �إنه مييز
الفرد احلائز عليه ع ��ن طريق االهتمامات
الثقافية واالن�شغاالت الفكرية .
�أخ�ي�ر ًا  ،يعن ��ي الر�أ�سم ��ال الثق ��ايف �أه ��م
خ�صائ� ��ص الف ��رد و�أب ��رز عالئ ��م ومالمح
�شخ�صيت ��ه ويجعل ��ه �أك�ث�ر ح�ض ��ور ًا
وا�ستدعا ًء الهتمام الآخرين به .

الأفعال "اجلوهرية" ب�صفتها حمموالت لل�شعرية
لعل من تاب ��ع �أو يتابع ما نكتبه على �صفح ��ات "املدى" ي�ستخل�ص
�أن اله ��دف من مراجعتنا لل�سان العرب يتمحور حول نقطة رئي�سية
تتعلق بداللة "ال�شعرية" عرب اال�ستخدام اال�ستعاريّ وا�سع النطاق
ملف ��ردات و�أفعال املعجم ،ك�أن هذا اال�ستخدام اال�ستعاري هو قاعدة
العربي ��ة ،وبالتايل ل ��ك� ّأن لغة العرب تقوم عل ��ى اال�ستعاريّ ولي�س
الدالل ��ة احلقيقة للمف ��ردات .ويف ذلك ما مينح العربي ��ة ،منذ البدء
طاقة تعبريي ��ة "�شعرية" .نحن نعرف ال�سج ��االت التقليدية ب�ش�أن
"احلقيق � ّ�ي" و"املج ��ازيّ " يف لغ ��ة الق ��ر�آن ،ونع ��رف املالحظات
احلديث ��ة الت ��ي ذهب ��ت ببع�ضهم �إىل الق ��ول �إن لغة الع ��رب �أقل دقة
م ��ن غريها م ��ن اللغات م ��ع م ��ا ي�ستتبع ذل ��ك من نتائ ��ج يف احلقل
العلم ��ي مث ًال .مثل ه ��ذا ال�سجال لي�س من طبيع ��ة �سجالنا الواقف،
ح�صري ًا تقريب ًا ،عند تخوم ال�شعرية ال�ضاربة يف �أ�صول ا�ستخدام
العربي.
املعجم ،وعن معنى وداللة ال�شعرية يف الل�سان
ّ
توق ��ف ا�ستق�صا�ؤنا عند الزعم �أن ما �أ�سميناه "الأفعال اجلوهرية"
�أو االفع ��ال الوجودي ��ة ال�ضارب ��ة يف الن�ش ��اط الإن�س ��ا ّ
ين قد تكون
بطبيعته ��ا مُو ِ ّلدة لال�ستع ��اريّ وال�شعريّ  ،وتوقفا �أم ��ام �أفعال مثل
عرت�ض
"�أكل" و"�ش ��رب" وقبلهم ��ا الفعل (�ضرب) .وذكرن ��ا �أن المُ ِ
�سيق ��ول �إن مثل هذه الأفعال وغريها يف اللغات الأخرى (و�سن�أخذ
الفرن�سي ��ة مث ��ا ًال) تتعر� ��ض ال�ستخدام ��ات جمازي ��ة مماثل ��ة .ه ��ذا
�صحيح.
فف ��ي الفرن�سي ��ة الفع ��ل �أكل يُ�ستخ ��دم جماز ًي ��ا على نح ��و عري�ض،
الرب الطيب":
فالتعبري "�أَ َك َل ّ
Manger le Bon Dieu.

ي�شري �إىل تناول الع�شاء الربا ّ
ين ،وهو م�ستخدم يف الفرن�سية منذ
عام  .1828والتعبري "�أكل ال�صوف على ظهر �أحدهم":
Manger la laine sur le dos de qqn.

ي�ش�ي�ر �إىل ل ��وم الذات ،ع ��دم معرفة كيفية الدفاع ع ��ن النف�س ،كون
الإن�س ��ان يف غاي ��ة الطيبة ،ا�ستغ�ل�ال �شخ�ص م ��ا واال�ستفادة منه،
وه ��و م�ستخ ��دم يف الفرن�سية منذ ع ��ام  .1899والتعب�ي�ر "قد �أكل
�أ�سد ًا":
Avoir mangé du lion.

�أي كث�ي�ر الطاقة ،وهو حديث ن�سبي ًا على م ��ا يبدو .والتعبري "�أكل
البقرة امل�سعورة":
Manger de la vache enragée.

مبعن ��ى العي�ش يف الب�ؤ�س واحلرمان وه ��و من القرن الثامن ع�شر
امليالدي .والتعبري "ي�أكل كلماته" �أو "ال مي�ضغ كلماته":
Manger ses mots.
Ne pas mâcher ses mots

االول مبعنى يغمغم ويطمطم ،والثاين يتكلم ب�صراحة فائقة ،وهو
يرقى للقرن ال�سابع ع�شر امليالدي ،والتعبري "�أكل الأنف» �أو �أنفه:
Se manger le nez.

�أي ي�ص ��ارع ويج ��ادل و�إنه يف �شجار ،وت�شجي ��ع على القتال ،وهو
يعود غالب ًا لعام  .1842والتعبري "�أكلوا بيا�ض عيونهم":
Ils se sont mangé le blanc des yeux.
�أي يت�صارعون ويتجادلون وهو من عام 1760م .ثم التعبري"الأكل

بالقبالت �أو املداعبات [ك�أَ َك َلها بالقبالت]:

نادي القراءة ي�ست�ضيف ((بيكا�سو)) في بيت المدى

Manger de baisers, de caresses.
ح�سا�سة ،وهو يف الغالب من عام .1853
�أي اللم�س برقة وبطريقة ّ

ومثله التعبري "�أكله احل�سد" �أو ال�شغف:

? Être mangé par la jalousie, la passion. 1899
ولعله من عام 1899م وم�ؤخرا "�أكل الكيلومرتات":
Manger des kilomètres.

متابعة /ما�س القي�سي

بيكا�سو� ،سيرة حياة الر�سام
العبقري للكاتبة جيرترود
�ستاين ،كانت محور حديث
جل�سة نادي المدى للقراءة
في بيت المدى في المتنبي،
قدمتها موج يو�سف (ناقدة
اكاديمية) با�ست�ضافة مترجم
هذه ال�سيرة ،يا�سين طه حافظ
(�شاعر ومترجم) بح�ضورعدد
من �أع�ضاء النادي والأ�صدقاء
المتابعين.

�أكلني ر�أ�سي ،و�أكل �أنفه

�سرية حياة بابلو بيكا�سو الر�سام والنحات
وال�شاعر م ��ن وجهة نظر جريترود �ستاين
الكاتب ��ة والناق ��دة الأمريكي ��ة الت ��ي ق�ضت
معظ ��م حياتها يف باري�س ،و كانت �صديقة
مقربة من بيكا�سو ،حيث جعلت من منزلها
�صالون� � ًا �أدبي� � ًا يجتم ��ع في ��ه كب ��ار الأدباء
والفنانني ،ات�ضح على �إنها �إحدى معجباته
ولي� ��س �صديقة مقربة فح�س ��ب ،وفق ر�أي
موج يو�س ��ف (مقدمة اجلل�س ��ة) فقالت" :
كان البد للكاتبة ،باعتبارها �صديقة مقربة
م ��ن بيكا�س ��و� ،أن تطلعن ��ا عل ��ى تنفا�صيل
حياته اخلا�صة ،فلم جند �سوى مقتطفات،
مل ت� �� ِأت مبعلوم ��ة جدي ��دة النعرفه ��ا عنه،
كما �إنه ��ا مل تقدم لنا حتلي�ل ً�ا نقدي ًا لأعماله
الفنية الت ��ي عر�ضتها على الرغم من كونها
ناقدة".

وفيما يخ� ��ص �أ�سلوب �ستاي ��ن يف الكتابة
تق ��ول م ��وج " :كنا نتوقع الكث�ي�ر من هذه
ال�س�ي�رة ،لك ��ن بعد قراءة الكت ��اب ،الحظنا
ركاك ��ة يف الأ�سل ��وب واللغ ��ة .ن�صو� ��ص
�ضعيف ��ة وتكرارغ�ي�ر مربر للكلم ��ات ،كان
م ��ن الأج ��در باملرتج ��م �أن يت�ص ��رف بتل ��ك
الن�صو� ��ص التي �شوّ هت ال�س ��رد ".م�ؤكدة
على �أن نقدها لي�س بهدف التقليل من �ش�أن
جه ��د املرتجم �أو عمل الكاتب ��ة لكنها تعترب
الرتجم ��ة ح�سب و�صفه ��ا � ":إما �أن ترتقي
بالعمل الأدبي �أو جتعل منه �صورة مبتذلة
�،إذ �أن الكث�ي�ر م ��ن الرواي ��ات املرتجم ��ة
حت�ص ��ل عل ��ى جوائزعدي ��دة وذل ��ك يع ��ود
لدور املرتجم و�إمكانيته العالية ".
م ��ن اجلدير بالذكروالإنتب ��اه ان جريترود
�ستاي ��ن له ��ا �أ�سل ��وب خا� ��ص يف الكتاب ��ة،

يتميز ب�سال�سة لفظية ترتكزعلى �إيحاءات
الكلم ��ة �أكرثم ��ن داللته ��ا املعنوي ��ة ،كم ��ا
ي�صفه ��ا ال�شاعر حافظ قائ�ل ً�ا  ":هي تكتب
وك�أنها تتح ��دث �إليكم مبا�ش ��رة " ب�أ�سلوب
طف ��ويل اليحت ��اج لتربيرواجته ��اد يف
التف�س�ي�ر وفيم ��ا يخ� ��ص دوره يف ترجمة
ال�سرية يق ��ول� " :أنا حقيق ًة حاولت جتنب
الوق ��وع يف ف ��خ الرتجم ��ة ،واحلفاظ على
روح الن�ص وجماليت ��ه �إخال�ص ًا واحرتام ًا
ملهنية النقل".
وق ��د نوه ��ت بع� ��ض املداخ�ل�ات م ��ن قب ��ل
احل�ض ��ور �إىل وج ��ود م�صطلح ��ات يف
ال�س�ي�رة ،ترتب ��ط بالف ��ن الت�شكيل ��ي ،ق ��د
اليع ��رف ع ��ن مفهومها �س ��وى املتخ�ص�ص
يف ه ��ذا املج ��ال ،مل يُ�ش ��ر �إليه ��ا كتو�ضيح
يف احلا�شي ��ة (�أ�سف ��ل ال�صفح ��ات) ،و�إن

�صور اللوحات والأعم ��ال الفنية لبيكا�سو
مل ًتعر� ��ض ب�ش ��كل منظ ��م متعاقب ،مرتبط
بالأح ��داث الزمني ��ة الت ��ي م ��رت بحي ��اة
بيكا�س ��و ،و�إمن ��ا ِوزع ��ت ب�ش ��كل ع�شوائي
ب�ي�ن �صفح ��ات ال�سرية .كم ��ا ت�س ��اءل �أحد
احل�ضورعن فكرة قرب بيكا�سو من الأدباء
ب ��د ًال من زمالئه الر�سامني يف �أغلب فرتات
حياته.
هذا العم ��ل موجه للمتخ�ص�ص�ي�ن يف الفن
الت�شكيلي ،لذلك مل يك ��ن يف طي احل�سبان
التنوي ��ه لأي م�صطلح فن ��ي يف ال�سرد كما
ق ��ال حاف ��ظ و�أ�ض ��اف  ":بيكا�س ��و مل يك ��ن
ر�سام� � ًا فح�سب بل كان ير�س ��م ما يفكر به"
م�ؤك ��دا عل ��ى �أن بيكا�سو مل يك ��ن مقربا من
نخبة الأدباء عبث ًا ،ب ��ل لأجل �أن ي�ستوحي
من �أفكارهم ما يطلق له خميلته.

�أي نهب امل�سافة نهب ًا.
املالحظ ��ة الأوىل تتعلق بحداث ��ة اال�ستخدم ��ات الفرن�سية ،مقارنة
ب ِق� �دَم اال�ستخدامات العربية التي بع�ضها مو�صول بالقر�آن �أي منذ
القرن ال�ساد�س للميالد.
ه ��ل الالتينية الأوىل التي ت�ص ��در عنها الفرن�سية الالحقة ،خلو من
اال�ستخدم ��ات اال�ستعاري ��ة؟ كال دون �شك ،لك ��ن ال�شك يظل يراودنا
بات�ساع رقعتها وطبيعتها مقارنة بخ�صي�صتها اال�ستعارية الل�صيقة
بلغ ��ة الع ��رب ،حتى �أن فر�ضيتن ��ا تذهب �إىل الق ��ول �إن العربية لغة
جمازية بالأحرى .علينا اال�ستعانة بقراءاتنا ملا ترجم من الالتينية،
وقبله ��ا الأغريقية من ن�صو�ص �أدبية ،وق ��راءة املتخ�ص�صني ب�ش�أن
املج ��از واال�ستع ��ارة يف الأغريقي ��ة والالتينية لكي نق ��ارب ات�ساع
املج ��ازي يف املعجم العرب � ّ�ي بان�ضباطه واحت�شام ��ه يف املعجمني
مو�ضوع املقاربة.
م�ش ��روع املقارب ��ة م ��ن االت�س ��اع بحي ��ث ال ميك ��ن �إال جمموع ��ة من
الباحث�ي�ن ال�شروع به ،مما ال يُح ِ ّي ��د الفر�ضية احلالية :العربية لغة
جمازي ��ة وا�ستعاري ��ة ،الأمر الذي �سم ��ح ملفرداتها م ��ن جهة �أخرى
للحقيقي .وهن ��ا ثانية تقع بع�ض
ب�إ�ض ��اءات كربى من جه ��ات عدة
ّ
�شعرية ل�سان العرب.
توقف ا�ستق�صا�ؤنا عند الزعم �أن
ما �أ�سميناه "الأفعال الجوهرية" �أو
االفعال الوجودية ال�ضاربة في الن�شاط
إن�ساني قد تكون بطبيعتها ُم ِ ّ
ولدة
ال
ّ
وال�شعري ،وتوقفا �أمام
لال�ستعاري
ّ
ّ
�أفعال مثل "�أكل" و"�شرب" وقبلهما
الفعل (�ضرب).

االن����ت����ق����اد ال���ف���ن���ي ال���ت�������ش���ك���ي���ل���ي ب����ال����ل����ون وال�������ش���ك���ل وامل���ع���ن���ى
�ضحى عبدالر�ؤوف املل
ال تتوق ��ف املع ��اين البيئي ��ة واالجتماعي ��ة يف
�أعم ��ال الفن ��ان “ح�س�ي�ن ح�س�ي�ن (Hussein
”)Husseinمن االنتقاد الفني الت�شكيلي باللون
وال�ش ��كل واملعن ��ى اىل ال�سل ��وك االجتماع ��ي ال ��ذي
ير�ص ��د الأخط ��اء احلياتية املرتبط ��ة بالبيئ ��ة �أو ًال،
وم ��ن ثم كل ما يتعلق ب�أ�سلوب احلياة ،ممهد ًا لر�سم
العالق ��ات بني الإن�س ��ان وبيئته امل�شبع ��ة بالأخطاء،
وامل�ؤث ��رة ب�صري ًا على الذوق و�سالم ��ة الوجود � .إذ
ميككنا ر�ؤية الألوان املتفرقة ،وبرمزية االنتماءات
الع�شوائي ��ة ،كم ��ا ميكنن ��ا ر�ؤية النفاي ��ات والأعالم
امللون ��ة والب�ؤ� ��س ،وبتقمي� ��ش ل ��وين ه ��و جزء من

التبط�ي�ن ال ��ذي ينتهجه ح�س�ي�ن يف ر�سوماته امليالة
اىل التج ��اوز عن امل�أل ��وف ،واملقرتن بدقة املالحظة
وق ��وة النق ��د البيئ ��ي املعتمد عل ��ى الف ��ن الت�شكيلي
و�أهداف ��ه اجلمالي ��ة الت ��ي ينت ��زع من خالله ��ا �أقنعة
اجلم ��ال .لي�ضعه ��ا مع املع ��اين يف �أ�سل ��وب واقعي
مغطى ب�سخرية ب�صري ��ة حددها بدقة يف التفا�صيل
املتعلقة باحلوا�س عام ��ة  .وبالب�صر خا�صة لتكوين
ر�سالة فنية تهدف اىل انتزاع الإ�شكاليات ،وعر�ضها
بق ��وة يف لوح ��ة ه ��ي ت�صوي ��ر انتق ��ادي للح ��االت
االجتماعي ��ة امل�ؤدية اىل ف�س ��اد البيئ ��ة �أو م�ؤثراتها
املمت ��دة اىل الإن�س ��ان الذي اعتاد عل ��ى كل �شيء من
حول ��ه حت ��ى عامود الن ��ور الكهربائي ال ��ذي ي�ضيء
يف النه ��ار ،رغم فق ��دان الكهرب ��اء يف البيوت  .فهل
يح ��اول الفن ��ان" ح�سني ح�س�ي�ن" االهتم ��ام بالنظم

البيئي ��ة عرب مفارق ��ات ب�صرية �أو �إظه ��ار الفروقات
بدقة مالحظة مو�صوف ��ة لوني ًا بالباهت والغمو�ض
واملجتم ��ع املتعاي� ��ش م ��ع كل الأخط ��اء البيئية التي
ر�سمه ��ا وف ��ق تناق�ض ��ات وا�ضحة امل�س ��ارات ،ومن
�ش�أنه ��ا التق ��اط الأخط ��اء يف الطبيع ��ة م ��ن حولن ��ا
وو�ضعه ��ا حتت �أ�سئل ��ة عدي ��دة �أولها �أي ��ن الطبيعة
التي تغ ّنى بها الأدباء وال�شعراء؟
ميثل مفهوم االنتقاد البيئ ��ي �أهداف ًا قوية يف �أعمال
الفن ��ان ح�سني ح�س�ي�ن �.إذ حتقق ال�صدم ��ة الب�صرية
اكت�ش ��اف نقاط ال�ضع ��ف الب�شرية يف حميط العي�ش
الع ��ام ،مت�سائ�ل� ًا هل اكت�ش ��اف الإن�س ��ان لإن�سانيته
يحتاج للوحات ب�صري ��ة تظهر الأخطاء والأخطار ؟
�أم �إن الفن هو جمال اعتمد عليه يف تقمي�ش الألوان
وطم�سها رغم اظهار الواقع احلياتي املر ؟ لندرك �إن

الري�شة �أ�صيبت بدقة املالحظة وان�سابت مع اجلمال
اللوين غري املدرك خلا�صيته الأ�سا�سية ،و�إن �ضمن
النقد البيئي ال ��ذي انتهجه يف ر�سوماته وجماليتها

من حيث امل�ضمون واال�سلوب  ،فبناء اللوحة اعتمد
عل ��ى ر�صد احلاالت االجتماعي ��ة يف بيئة تعاين من
�سلبيات ال ت�شعر بها  ،لأنها �أ�صبحت ترافق االن�سان
يف يوميات ��ه من النفاي ��ات اىل الكهرباء و�صو ًال اىل
اللوح ��ات االعالني ��ة وم�س ��اوئ وجوده ��ا ب�صري� � ًا
قب ��ل �أي �شيء �آخ ��ر ملنح ح�س الرائ ��ي قوة مالحظة
لل�شعور مبا يحدث من حوله �أو خللق يقظة ب�صرية
ته ��دف اىل التق ��اط العل ��ل وت�صحيحه ��ا قب ��ل فوات
الأوان  .فه ��ل الألوان التي ت�صيب النف�س بزهو هي
ذاته ��ا التي ت�ضعنا �أم ��ام الأخطاء البيئية يف احلياة
؟ �أم �أن ر�سومات ��ه هي ك�شف جمايل ل�سلبيات امل�شهد
اليومي ملواطن يف وطن ما؟
ي�ص ��دم الفن ��ان "ح�سني ح�س�ي�ن" املتلق ��ي لتحفيزه
ب�صري� � ًا على فهم البيئة من حوله � .إذ يعتاد االن�سان

عل ��ى العي�ش داخ ��ل بيئت ��ه املليئ ��ة بامل�شوهات دون
الإح�سا� ��س بذلك  .مما يجعل ��ه يت�آخى مع امل�شكالت،
لأن ��ه يتعاي�ش معها داخلي� � ًا دون �أن يط ��رح الأ�سئلة
الت ��ي �أراد لها ح�سني �أن يراه ��ا املتلقي ويدرك مدى
�أخطاره ��ا ب�ألوان باهتة رغم �إنها �صارخة � .إذ يعتمد
عل ��ى تخفيف تدرج ��ات الأل ��وان بتعتيق يب ��دو �إنها
ا�ضغ ��اث �أح�ل�ام وه ��ي حقائ ��ق يدجمها م ��ع الألوان
وبتقطي ��ع يف التفا�صيل كانه ��ا ر�ؤية �ضبابية لر�سام
ير�صد �أخطاء املجتمع من حوله بري�شة بيئية تبحث
عن الزهور والأ�شج ��ار والع�صافري ،فال جتد �سوى
ت�أوّ هات بيئة ت�صرخ من ري�شة فنان يُظهر ال�شوائب
م�ستث�ي�ر ًا احلوا�س التي تتعاط ��ف مع لوحاته هذه،
فهل ميكن حمو الأخطاء البيئية يف لوحات معاك�سة
للواقع الذي ر�سمه لنا؟
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طفولة
�ص ��درت عن "دار املدى" الطبع ��ة اجلديدة من كتاب
الروائية الفرن�سية نات ��ايل �ساروت "طفولة" ،التي
تع ��د �صاحبتها من جيل الرواي ��ة اجلديدة .يف هذا
الكت ��اب ت�سرد الروائي ��ة �سريتها الذاتي ��ة م�ستندة
�إىل �ص ��ور تنبع ��ث م ��ن الذاك ��رة الت ��ي تتفاعل مع
املا�ض ��ي .فقد تكون ق�ص� ��ص املا�ضي الت ��ي ت�سكن
م�شوه ��ة �أو منقو�ص ��ة �أو جمز�أة،
خي ��ال الكاتب ��ة ّ
فالن�سي ��ان يلعب دور ًا هام� � ًا على هذا امل�ستوى ،ما
ي�ؤدي �إىل ظه ��ور �صور املا�ضي يف املخيلة ب�شكل
غ�ي�ر َّ
منظم .ن�شرت �ساروت الكث�ي�ر من الروايات
وامل�سرحي ��ات والدرا�س ��ات التي �أ�س�س ��ت ملفهوم
الرواية اجلديدة.
ح

ول العا

لم

دار الكتب والوثائق تت�س ّلم وثائق الوزير "�سا�سون ح�سقيل"
قبلة تقتل �شابة كندية!
ت�سببت قبلة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 20
عام ًا مع �صديقها بوفاتها ،جراء نق�ص حاد
يف تدفق الأك�سجني �إىل املخ.
قبل ف�ترة وج�ي��زة م��ن امل��وع��د ال�غ��رام��ي مع
حبيبته� ،أكل �شاب �شطرية حتتوي على زبدة
الفول ال�سوداين ،ويبدو �أنه مل يكن يعرف
�شيئ ًا ع��ن مر�ضها ال��ذي كانت تعاين منه:
احل�سا�سية ال�شديدة جتاه الفول ال�سوداين.
ولأن الفتاة تعاين من ح�سا�سية �شديدة جتاه
الفول ال�سوداين ،فقد كانت هذه القبلة �سبب ًا
يف �إ�صابتها بنوبة ربو حادة ،مل يجد معها
جهاز ا�ستن�شاق الربو نفع ًا .ات�صل �صديقها

بالإ�سعاف ،التي و�صلت بعد ثماين دقائق،
لكن الأطباء ،يف الطريق �إىل امل�شفى ،ف�شلوا
يف �إنقاذ الفتاة� ،إذ توقف جهازها التنف�سي
وقلبها ،ولقيت حتفها عقب و�صولها �إىل
امل�شفى بدقائق.
وك�شف ت�شريح اجل�ث��ة �أن الفتاة
ك��ان��ت ت�ع��اين م��ن انكما�ش
��ش��دي��د ل �ل��دم��اغ ،ج��راء
ن �ق ����ص الأك �� �س �ج�ين،
ح�ي��ث ت��وق��ف مت��ام� ًا
ع� ��ن ال� �ت ��دف ��ق �إىل
املخ.

ت�س ّلمت دار الكتب والوثائق الوطنية/
امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل �ل��وث��ائ��ق ال��وج�ب��ة
الأوىل م��ن ال��وث��ائ��ق اخلا�صة ب ��أول
وزير للمالية يف العهد امللكي بالعراق
(�سا�سون ح�سقيل) واملتعلقة ب�أ�صول
دائ��رة ال��دول��ة وذل��ك بعد ا�ستح�صال
املوافقات الأ�صولية لت�سلمها .وت�س ّلم
املركز الق�سم الأول من تلك الوثائق,
ال�سيما ت�ل��ك ال�ت��ي مل تت�ضرر طيلة
احلقبة الزمنية املا�ضية وت�ضمنت
عناوينها (حجز الأموال ,الإيجارات
يف ع� �ق ��ارات ال ��دول ��ة) �إ� �ض��اف��ة
للمو�ضوعات ال�ت��ي تخ�ص
ع �م��ل ال ��دول ��ة ال �ع��راق �ي��ة.

حممد �صالح يوقع على �أي �شيء يف م�صر

ال�سراق
بيال ثرون حترج
ّ
وتن�شر �صورها على تويرت

ال تهد�أ ال�ضجة التي يثريها حممد �صالح
�أينما حل يف ب�لاده .فنجم ليفربول
املتوج قبل �أي��ام بلقب دوري �أبطال
�أوروب ��ا يتمتع ب�شعبية ا�ستثنائية
يف م�صر التي يتواجد فيها حالي ًا
ا��س�ت�ع��داد ًا الن�ط�لاق ك��أ���س �أفريقيا
ال�ت��ي ت�ست�ضيفها  4م��دن م�صرية
بني  21حزيران و 19متوز .حممد
�صالح �أث��ار ج��د ًال �صاخب ًا �أول �أيام
عيد الفطر ،حني �أبدى انزعاجه من
عدم القدرة على اخل��روج من منزله
لأداء ال�صالة ،ب�سبب تزاحم املعجبني
ح��ول م�ن��زل عائلته يف ق��ري��ة جنريج
مبحافظة الغربية ،بدلتا النيل.
وفيما تباينت ردود الأفعال ب�ش�أن تعليق
�صالح ،وتتابعت التقارير ب�ش�أن توفري
حماية خا�صة له �أثناء وجوده يف م�صر،
بدا �أن �صالح قد "ا�ست�سلم للأمر الواقع"

�أ��ص�ب�ح��ت امل�م�ث�ل��ة الأم�يرك �ي��ة "بيال
ثرون" �أح � � ��دث � �ض �ح��اي��ا ج��رائ��م
الإنرتنت بعد �أن قامت جمموعة
م��ن ال �ه��اك��رز ب��ال��و� �ص��ول �إىل
هاتفها و��س��رق��ة ��ص��ور عارية
لها �سبق و�أن التقطتها "بيال"،
لكن ب��د ًال من دف��ع الفدية ،ن�شرت
"ثرون" ال�صور على الإنرتنت بنف�سها!
وبح�سب موقع  metroالربيطاين ،فقد قالت
املمثلة البالغة م��ن العمر  21ع��ام� ًا ،وال�ت��ى كانت
حتتفل ب�إطالق كتابها اجلديد� ،إنها رف�ضت االبتزاز
ون�شرت ال�صور على تويرتو قالت" :على مدار الـ 24
�ساعة املا�ضية ،تعر�ضت للتهديد بن�شر �صور عارية يل"،
مع ن�شر هذه ال�صور �إىل جانب لقطات �شا�شة "�سكرين �شوت"
من الر�سائل الن�صية مع القرا�صنة املزعومني.
وقالت "ثرون" �إنها عندما ن�شرت ه��ذه ال�صور بنف�سها ،مل
ي�صبح لدى الهاكرز �أية و�سيلة لتهديدها ،و�ستعمل مع مكتب
التحقيقات الفيدرايل ( )FBIللك�شف عن هوية ال�شخ�ص
ال��ذي يقف وراء ه��ذه القر�صنة ،ويف وق��ت الح��ق ،قالت
ل�صحيفة هوليود ريبورتر �إنها تعتقد �أن الهاكر هو �شاب
�صغري.
و�أو�ضحت ث��رون �أن هذا الهاكر "يبدو �أن��ه فى �سن ،"17
وعلى الرغم من �أنها مل تكن غا�ضبة بعد الآن� ،إال �أنها ما
زالت تعتقد �أنه يجب تعليمه در�س ًا� ،إذ قالت" :ال يزال طف ًال
يرتكب �أخطاء ،وهذا اخلط�أ �سيئ ،لكنني ال �أريد �أن ُتدمر
حياة كل �شخ�ص يبلغ من العمر  17عام ًا لأنه مل يكن يفكر
ب�شكل م�ستقيم وكان (�أحمق)" ،و�أ�ضافت� " :إنه من الوا�ضح
�أن��ه ذكي ج��د ًا �إذا مت و�ضعه على امل�سار ال�صحيح ال��ذي ميكن
�أن ي�ساعد جمتمعنا ،فال ميكنك دائم ًا متزيق �شخ�ص ما ب�سبب
جوانبه ال�سيئة ،لكن املزيد من ذلك يبني جوانبه اجليدة".

�أعلنت وكالة الف�ضاء الأمريكية اكت�شاف ًا غري
م�ألوف� ،إذ ر�صدت �شيئ ًا ي�شبه �شعار م�سل�سل
خيال �أمريكي �شهري على �سطح كوكب املريخ.
وق��ال��ت الوكالة يف تغريدة ع�بر "تويرت" �إن
مركبة تابعة لها تدور يف مدار الكوكب الأحمر
ر�صدت ج�سم ًا على �سطح الكوكب ،ي�شبه �شعار
م�سل�سل " �ستار تريك" �أو طريق النجوم الذي
بد�أ �إنتاجه يف �ستينات القرن املا�ضي.
والر�سم ال��ذي ر�صدته "�سانا" جاء على �شكل
"�شيفرون" ،ال��ذي ي�شبه حرف  Vيف اللغة
الإجنليزية .وذك��رت الوكالة �أنها ع�ثرت على
هذا ال�شكل يف منطقة هيال�س باننيتيا الواقعة

بغداد  /حممد جا�سم

 علي لفتة �سعيد
القا�ص والروائي� ،صدرت
ل��ه رواي��ة "ف�ضاء �ضيق"
وه ��ي اجل ��زء ال �ث��ال��ث من
ثالثية روائية �صدر منها
اجل�� ��زء االول ب �ع �ن��وان
" ال� ��� �ص ��ورة ال �ث��ال �ث��ة "
واجل ��زء ال �ث��اين بعنوان
"مزامري املدينة" .الرواية  نظلة اجلبوري
ت �ن��اق ����ش االح� � ��داث ال�ت��ي االك��ادمي�ي��ة والباحثة يف
�شهدتها البالد منذ بداية جمال الفل�سفة اال�سالمية،
الثمانينيات اىل م��ا بعد كانت �ضيفة منتدى في�ض
االنتخابات االخ�يرة عام الثقايف حيث قدمت ندوة
بعنوان (الفكر ال�صويف)
.. 2018
ع �ل��ى ق��اع��ة ح �� �س�ين علي
 احمد ح�سن مو�سى حمفوظ يف املركز الثقايف
امل��خ��رج امل �� �س��رح��ي ،مت البغدادي.

فقد طلب �أحد امل�صورين من �صالح توقيعه،
وترك نف�سه ل�سيل املعجبني من مواطنيه.
و�إذا كان االحتفاء ب�صالح �أمر ًا م�ألوف ًا بعد فلم يكن �أم��ام جنم ليفربول �سوى حتقيق
املباريات� ،إذ يحت�شد حوله كثريون بهدف تلك الأمنية بالتوقيع على �أول �شيء �أمامه،
التقاط ال�صور التذكارية �أو احل�صول على وه��و الكامريا ذاتها ،يف �صورة التقطتها
توقيعه �أو حتى قمي�صه� ،إال �أن امل�شهد قناة "�أون �سبورت" التلفزيونية وب��دت
ال�ط��ري��ف ج��اء ه��ذه امل ��رة خ�ل�ال امل �ب��اراة ،حماكاة كروية ،على الطريقة امل�صرية ،مل
ومبواجهة الكامريا التلفزيونية مبا�شرة .حتدث حتى يف عامل التن�س.

نا�سا تعثـر على �شعار م�سل�سل " �ستار تريك" ..على املريخ

وقفة مع

تكليفه مبهمة م��دي��ر عام
دائ��رة ال�سينما وامل�سرح
وكالة  ..مو�سى يعد من
ابرز املخرجني امل�سرحيني
ال �� �ش �ب��اب و� �س �ب��ق ل ��ه ان
توىل من�صب نائب املدير
العام.

وت ��أت��ي ه��ذه اخل�ط��وة ع�م� ً
لا بقانون
حفظ وا��س�ترداد الوثائق املرقم 37
ل�سنة  2016القا�ضي بالتوا�صل مع
دوائر وم�ؤ�س�سات الدولة كافة لغر�ض
ترحيل الوثائق التي بحوزتها �إىل
دار الكتب والوثائق امتثا ًال ملوجبات
ذل��ك القانون .وت�شكل ه��ذه الوثائق
منفذ ًا تاريخي ًا وثقافي ًا ج��دي��د ًا من
��ش��أن��ه ت�ع��زي��ز م�ع�ل��وم��ات ال��دار��س�ين
والباحثني واملهتمني بال�ش�أن الثقايف,
ومبا ي�ضفي على تلك احلقبة �ضوء ًا
ج��دي��د ًا يكون متاح ًا لعموم �شريحة
املتوا�صلني م��ع التاريخ وامل��وروث
الثقايف للعراق خالل تلك الفرتة.

احتف ��ى ملتق ��ى اخلمي� ��س الإبداع ��ي،
مب�شارك ��ة اجلمعي ��ة العراقي ��ة لدع ��م
الثقاف ��ة ،بتجرب ��ة الفن ��ان الدكت ��ور
عقي ��ل مه ��دي ومنج ��زه ال�ث�ر عل ��ى
قاع ��ة اجلواه ��ري ،ق ��دم اجلل�س ��ة
د.ج ��واد الزي ��دي ،بح�ض ��ور د.عب ��د
الأمرياحلم ��داين وزي ��ر الثقافة وجمع
كبري من املثقفني والفنانني والأدباء.
املثقف الع�ضوي
الناق ��د ناجح املعم ��وري ،رئي�س احتاد
الأدب ��اء ،ذ ّك ��ر ب�أهمي ��ة املحتف ��ى به يف
الثقاف ��ة العراقية ،و�أع ��رب عن �سعادته
باالحتف ��اء ب�صديق ��ه وزميل ��ه د .عقي ��ل
مهدي.

الطقس

جنوب �شرقي امل��ري��خ ،ورج�ح��ت الوكالة �أن��ه
ت�شكل نتيجة عوامل الرياح واحلمم الربكانية
والكثبان الرملية.
و�أو�ضحت "نا�سا" �أنه منذ فرتة طويلة كانت
هناك الكثري من الكثبان الرملية تتحرك يف
املنطقة ،ويف مرحلة ما ،حدث انفجار وتدفقت
احل �م��م ال�برك��ان �ي��ة ح ��ول ال �ك �ث �ب��ان ال��رم�ل�ي��ة،
وت�صلبت هذه احلمم.
والحق ًا �أ�صبحت هذه الكثبان مثل جزر عالقة،
لت�أتي ال��ري��اح وتهب عليها وت��ذروه��ا ،لتبقى
الأ�شكال فارغة حماطة باحلمم الربكانية مثل
�آثار الأقدام.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

"عار" جمل�س
النوّاب

منذ �أ�سابيع ،و�أخبار احلرائق التي
التهمت املحا�صيل الزراعية ،وانتقلت
اىل امل�ست�شفيات ،ت�أخذ حيز ًا كبري ًا
يف معظم و�سائل الإعالم ،و�ضجّ ت
بها مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إال
جمل�س النواب الذي ان�شغلً ،
بدال
من ذلك بتهيئة جالل الدين ال�صغري،
ومهدي ال�صميدعي ،لي�سلمهما
مفاتيح املحكمة االحتادية .فيما �أعلن
رئي�سه حممد احللبو�سي �أن املجل�س
لن ي�سرتيح و�سيبقي جل�ساته
منعقدة حتى يعيد اىل النواب الـ ،12
الذين �ألغت املحكمة االحتادية �صفة
الع�ضوية عنهم ،حقوقهم وامتيازاتهم
ورواتبهم وجوازاتهم الدبلوما�سية
وم�صفحاتهم وحماياتهم .يعني نائب
�أقرت املحكمة �أنه و�صل للربملان عن
طريق خط�أ يف ح�ساب الأ�صوات ،
والتنطبق عليه �صفة نائب �سابق
وال حايل  ،ومع هذا قرر رئي�س
الربملان ،ومعه جميع نواب الربملان
وبالإجماع� ،أنهم لن يتهاونوا لكي
يطالبوا ب�أن يحافظ ه�ؤالء الذين ال
يحملون �صفة نائب ،ويحميهم من
غدر هذا ال�شعب.
�سنقول..ال ..لكل الذين يريدون
اال�ستخفاف ب�إرادة النا�س حني
يطلبون منهم �أن يظلوا �ساكتني
�صامتني را�ضني داعمني ملهرجان
امتيازات النواب الذين �أخرجتهم
املحكمة االحتادية حتت �شعارات
م�ضحكة من عيّنة احلفاظ عليهم
لأنهم ميثلون ثروة وطنية.
لقد مار�س جمل�س النواب ،بقيادة
حممد احللبو�سي� ،أق�سى �أنواع
الإهانة ملاليني العراقيني ،وبات
وا�ضح ًا �أن هناك قوى �سيا�سية
حتاول �إجها�ض حلم العراقيني
باحلرية والعدالة االجتماعية  ،قوى
ت�سخر من الدميقراطية ،بع�ضها
يحمل الفتات التقوى ،وبع�ضها
يرتدي لبو�س الوطنية الزائفة،
وبع�ضها يحاول �أن ي�ضحك على
النا�س ب�شعارات م�ضللة ،فيما تقف
وراء كل هذا رموز الف�ساد الذين
ينتفعون من الو�ضع احلايل ،طبقات
�سميكة من �أ�صحاب امل�صالح ،ت�سبّبوا
ويت�سبّبون كل يوم يف قتل �آمال
وطموح العراقيني.
كان العراقيون ي�أملون من جمل�س
نوابهم اجلديد �أن ي�شرع قوانني
ت�ساعدهم وتنه�ض بحياتهم ،قوانني
متنع �سرقة املال العام ،متنع
امل�س�ؤولني من تزوير �شهاداتهم،
متنع حتويل م�ؤ�س�سات الدولة �إىل
ملكية خا�صة ،متنع احتكار ال�سلطة،
حتفظ حريات النا�س ومتنع رفع
ال�شعارات الكاذبة التي تهدد ن�سيج
املجتمع ،قوانني متنع �صبيان
ال�سيا�سة من اللعب مبقدرات ال�شعب،
قوانني تقف بال�ضد من دعاة الطائفية
املقيتة.
من ح ّقنا جميعا �أن يخرج علينا حممد
احللبو�سي ليجيب على ت�سا�ؤلنا:
ملاذا كان اال�ستعجال والهرولة يف
منح العطايا واالمتيازات لأ�شخا�ص
لي�سوا بنواب ،فيما املجل�س ال يزال
مثل ال�سلحفاة يف �إقرار قوانني
تهدف اىل احلد من �سرقة املال العام،
وتقدمي اخلدمات للمواطنني؟
من حق العراقيني �أال يقعوا يف غرام
نوّابهم ،وال�سبب لأن ب�ضاعتهم
مزيفة ،وال تنا�سب مطالب النا�س
بالعدالة االجتماعية وبالإ�صالح
ال�سيا�سي.
�أيها النواب� ..سيظل هذا القرار
و�صمة عار يف تاريخ جمل�س
النواب ،لكن يبدو �أن �ضمائر الكثري
من �أع�ضاء املجل�س نامت ..و�شبعت
نوم ًا.

عقيل مهدي و�سرية م�سرحية يف ملتقى اخلمي�س
احتفاء فوق العادة
وو�ص ��ف د جواد الزي ��دي ،الذي �أدار
اجلل�سة ،ب�أنها احتفاء فوق العادة ،لأنها
ُتق ّلب �أوراق مب ��دع عراقي تكتمل عنده
الأ�شياء ،وتتداخل الفنون يف جتربته،
وهي ت�ص ��ب يف الثقاف ��ة الإن�سانية يف
خال�صاتها النهائية .فاملحتفى به �أ�ستاذ
وفنان و�إن�س ��ان ّ
ومنظر جمايل وممثل
وخم ��رج ورئي� ��س ق�س ��م وعمي ��د كلي ��ة
ووزي ��ر مق�ت�رح للثقافة .وه ��و يلتحف
بغط ��اء التوا�ضع م ��ع النا�س وهمومهم
وق�ضاياه ��م ويع ��د نف�س ��ه ج ��زء ًا منهم،
ال ي�شغ ��ل نف�سه ببهرج ��ة املن�صب ،لأنه يغو� ��ص يف �أعم ��اق الفل�سف ��ة وير�ص ��د اجلميل ��ة ،وعمله يف فرق ��ة م�سرح الفن
من�شغل بالبحث عن اجلديد وامل�سكوت مقوالت اجلمال .وبعث الدكتور �سامي احلديث .فيما �أكد د�.صالح الق�صب �أن
عن ��ه يف �أروقة املعرفة الإن�سانية �سواء عبد احلميد ب�شهادت ��ه التي قر�أها مقدّم عقيل مهدي ،املثقف واملخرج امل�سرحي،
كان ذل ��ك يف حقل الن� ��ص امل�سرحي ،او اجلل�س ��ة منوه ًا بنبوءته عن متيّزعقيل �أث ��ر يف جيل كامل م ��ن الفنانني معرفي ًا
يف ف�ض ��اء ال�س�ي�رة الثقافي ��ة� ،أوعندما من ��ذ �أن كان طالب� � ًا يف �أكادميية الفنون وفني ًا.

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأن ��واء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (الثالثاء)� ،أن درجات احلرارة �ستحافظ على معدالتها ليوم
�أم�س ،مع رياح خفيفة.

من جيل اليتكرر
و�أ�شار الناقد د .ريا�ض مو�سى �سكران
يف �إ�ضاءت ��ه اىل ا�شتغ ��االت مه ��دي
عل ��ى الن� ��ص امل�سرحي وتب ّني ��ه مفهوم
ال�س�ي�رة املغاي ��رة للم�أل ��وف وال�سائد،
ويف االجت ��اه النق ��دي ،ويف الدر� ��س
الأكادمي ��ي ال ��ذي �شغل ��ه بامتي ��از.
وحت ��دث د�.سع ��د عزيز عب ��د ال�صاحب
عن �أهمي ��ة العقل النق ��دي للمحتفى به
بو�صف ��ه واحد ًا من جيل لن يتكرر على
م�ست ��وى التوا�ص ��ل املع ��ريف والفني.
فيما ترك ��زت مداخلة الناق ��د امل�سرحي
عدن ��ان من�شد على العالق ��ة ال�شخ�صية
مع د.عقي ��ل ،تل ��ك الرفقة الت ��ي امتدت
طوي ًال ،وما تخللها من �أحداث مف�صلية
حياتية �أو فنية.
�آخ ��ر املداخ�ل�ات وال�شه ��ادات كان ��ت

للباح ��ث امل�سرح ��ي د .زه�ي�ر البياتي،
ال ��ذي ب�ّي�نّ �أن املحتف ��ى ب ��ه تف� � ّرد يف
تق ��دمي �شخ�صيات م ��ن الواقع املعا�ش،
وطرحها على امل�سرح وفق ر�ؤاه الفنية
والإخراجية.
بعده ��ا ج ��اء دور املحتفى به د.عقيل،
فتح ��دث ع ��ن بدايات ��ه يف مدين ��ة
الك ��وت وقدوم ��ه اىل بغ ��داد ودرا�سته
يف �أكادميي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة،
وح�صوله على الدكت ��وراه من بلغاريا
والإرها�ص ��ات الت ��ي رافق ��ت م�سريت ��ه
املهني ��ة ،ومغادرت ��ه الع ��راق لثم ��اين
�سن ��وات يف ت�سعينات القرن املن�صرم،
كما عرج على ر�ؤيته الفل�سفية اخلا�صة
يف التعام ��ل م ��ع الواقع ��ة يف انت ��اج
الن� ��ص وفل�سفت ��ه الإخراجي ��ة .و�شكر
اجلميع على االحتفاء املتميز.
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