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جلنة الأمن الربملانية :خاليا التنظيم ما تزال خطرة

احل�شد الع�شائري يخالف اتفاق ت�أمني احلدود
وداع�ش يزيد حتركاته يف املناطق ال�صحراوية
 بغداد /وائل نعمة
بع ��د نح ��و عام�ي�ن عل ��ى دح ��ر
تنظي ��م داع� ��ش م ��ازال عنا�صره
ي�سيط ��رون عل ��ى �أج ��زاء من الب�ل�اد ب�شكل
متقطع ،وفق م�س�ؤولني.
ويواجه رئي� ��س الوزراء عادل عبد املهدي،
�أزمة مركب ��ة ب�سبب ت�صاع ��د ن�شاط داع�ش
اىل جانب قيام جماعات حملية با�ستهداف
مواق ��ع ترتبط بنحو مبا�شر �أو غري مبا�شر
بامل�صالح الأمريكية يف العراق.
ويف ه ��ذا الإطار يقول خل ��ف احلديدي،
وهو ع�ض ��و يف جمل�س حمافظة نينوى،
لـ(املدى) �إن "الدواع�ش ي�ســــيطرون على
�أج ��زاء يف غـــــــ ��رب املو�ص ��ل بعد حلول
الظ�ل�ام قب ��ل �أن ت�سرتجعه ��ا القـــــ ��وات

الأمنية �صباح كل يوم".
وي�ؤك ��د امل�س� ��ؤول املحل ��ي تزاي ��د تواج ��د
التنظي ��م يف املناط ��ق ال�صحراوي ��ة ،وهي
مواق ��ع انطالق التنظي ��م يف  ،2014حلظة
�سقوط املو�صل.
وخالل عام تقريب ًا ،تراجع الآالف من �سكان
الق ��رى يف غ ��رب املو�صل اىل ال ��وراء عدة
كليومرتات جتنب� � ًا ملنطقة يعتقد �أنها ت�ضم
نحو  50جمموع ��ة تابعة لداع� ��ش .وت�شن
تلك املجاميع بني فرتة و�أخرى غارات على
القروي�ي�ن لـ"ت�صفية احل�سابات" مع بع�ض
الع�شائر �أو لغر�ض ال�سطو.
ويتمت ��ع املهاجم ��ون ب�إمكان ��ات كب�ي�رة يف
التح ��رك ،لوج ��ود ف ��راغ �أمن ��ي يف تل ��ك
املناط ��ق ال�شا�سع ��ة ،ويتغلغ ��ل امل�سلح ��ون
يف بع�ض الدوائ ��ر الأمنية احل�سا�سة التي

توفر لهم الغطاء.
وينتقد احلدي ��دي قوات احل�شد الع�شائري
يف ق�ض ��اء البعاج ،غربي املو�صل� ،إذ يقول
�إن "دوره ��م �سلب ��ي يف املنطق ��ة" ،وب�أنه ��م
خالف ��وا اتفاق� � ًا �سابق� � ًا باالنت�ش ��ار عل ��ى
احلدود.
وي�ضي ��ف امل�س� ��ؤول املحل ��ي �أن "�أداء تل ��ك
احل�شود داخل املدن غ�ي�ر من�ضبط وبد�أوا
ي�ضغطون على ال�سكان".
وي�ؤكد احلدي ��دي �أن هناك عمليات متفرقة
خلطف مدنيني وقتل خماتري.
وقب ��ل حادث ��ة عب ��ارة املو�صل الت ��ي غرقت
يف �آذار املا�ض ��ي ،كان الربمل ��ان ق ��د ك�ش ��ف
عن �إفادات �صادم ��ة لـ 30م�س�ؤو ًال �أمني ًا يف
غ ��رب نينوى� ،ضم ��ن تقرير جلن ��ة تق�صي
احلقائ ��ق .و�أو�ض ��ح التقرير ،ال ��ذي منعت

�أط ��راف �سيا�سية يف الربملان قراءته ب�شكل
علني ،وجود  1600كم يف نينوى ال توجد
فيها قطعات ع�سكرية.
و�أظه ��ر التقري ��ر �أن فرقت�ي�ن ع�سكريت�ي�ن
ون�ص ��ف الفرقة م ��ن �أ�ص ��ل  3موجودة يف
نين ��وى ،م�شغولة بت�أمني مناط ��ق التما�س
بني املحافظة وحدود �إقليم كرد�ستان ،وهو
�أمر انتقده القادة الع�سكريون الذين قدموا
�شهادتهم �أمام جلنة تق�صي احلقائق.
كم ��ا ا�ش ��ار التقري ��ر اىل وج ��ود نحو 650
م�سلح ًا عربوا احلدود من �سوريا منذ نهاية
 ،2018وا�ستق ��روا يف مناط ��ق �صحراوية
بني املو�صل والأنبار و�صالح الدين.
 التفا�صيل �ص3

اتفاق برملاين على متديد الف�صل
الت�شريعي ومترير قانوين املحكمة
االحتادية وانتخابات جمال�س املحافظات
 بغداد /المدى

يعت ��زم جمل� ��س الن ��واب
متدي ��د ف�صل ��ه الت�شريع ��ي
احل ��ايل مل ��دة �شه ��ر للت�صوي ��ت
عل ��ى قوان�ي�ن املحكم ��ة االحتادي ��ة
وانتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
وهيئ ��ة الإعالم واالت�ص ��االت ،ف� ً
ضال
عن ح�س ��م ر�ؤ�ساء اللج ��ان الربملانية
والكابينة احلكومية وملف الدرجات
اخلا�صة.
يقول رئي�س جلن ��ة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية والهجرة واملهجرين رعد
الدهلك ��ي ،يف ت�صري ��ح لـ(املدى)� ،إن
"اجتم ��اع رئا�سة جمل�س النواب مع
ر�ؤ�ساء اللجان والكتل الربملانية ركز
على و�ض ��ع �آلية حم ��ددة لل�سري نحو
متري ��ر �أه ��م القوانني الت ��ي �أر�سلتها
احلكومة".

وي�ضي ��ف الدهلك ��ي �أن "االجتم ��اع
بح ��ث �أي�ض ًا �إمكاني ��ة ح�سم مو�ضوع
رئا�س ��ات اللج ��ان الربملاني ��ة املعطلة
(الرتبي ��ة ،التخطي ��ط ال�سرتاتيجي،
النزاه ��ة ،اخلدم ��ات والإعمار) خالل
جل�س ��ات الف�ص ��ل احل ��ايل" ،منوه� � ًا
ب� ��أن "رئا�س ��ة املجل�س طالب ��ت الكتل
الربملانية ب�سحب �أع�ضائها الفائ�ضني
عن احلاجة من بع�ض اللجان ".
وعقدت هيئة رئا�سة جمل�س النواب،
ال�سب ��ت ،اجتماع ًا مو�سع� � ًا يف القاعة
الد�ستوري ��ة م ��ع ر�ؤ�س ��اء اللج ��ان
والكت ��ل النيابية ،ركز عل ��ى مراجعة
عامة للقوانني ،وعمل جمل�س النواب
للأي ��ام املقبل ��ة كم ��ا ناق� ��ش جمم ��ل
الإج ��راءات الت�شريعي ��ة للقوان�ي�ن
املهي� ��أة للت�صوي ��ت والتعدي�ل�ات
الالزم ��ة وفق ال�سياق ��ات الد�ستورية
والنظ ��ام الداخل ��ي ملجل� ��س النواب،

وفق بيان للدائ ��رة الإعالمية ملجل�س
النواب.
و�أكم ��ل جمل� ��س الن ��واب ،قب ��ل
ف�ت�رة ،انتخ ��اب ر�ؤ�س ��اء ع ��دد م ��ن
اللج ��ان الربملاني ��ة ،ه ��ي (النف ��ط
والطاق ��ة للنائب هيب ��ت احللبو�سي،
واالقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار للنائ ��ب
�أحم ��د الكن ��اين ،والزراع ��ة واملي ��اه
للنائ ��ب �س�ل�ام ال�شم ��ري ،وحق ��وق
الإن�س ��ان للنائ ��ب �أر�ش ��د ال�صاحل ��ي،
والأم ��ن والدفاع للنائ ��ب حممد ر�ضا
احلي ��دري ،والثقافة والإعالم للنائبة
�سميعة الغالب ،وال�شباب والريا�ضة
للنائ ��ب عبا� ��س علي ��وي ،والقانونية
للنائب ريبوار هادي ،واملالية للنائب
هيث ��م اجلب ��وري ،وامل ��ر�أة والأ�سرة
والطفولة للنائبة هيفاء الأمني).
 التفا�صيل �ص2

القوة اجلوية يهزم الزوراء بهدف
عماد حم�سن
 بغداد  /املدى
�أحلق فريق القوة اجلوية
لك ��رة الق ��دم اخل�س ��ارة
بغرميه اللدود فريق الزوراء حامل
اللق ��ب بنتيج ��ة ()0-1يف املب ��اراة
امل�ؤجل ��ة م ��ن اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة
ع�ش ��رة م ��ن مرحلة الذه ��اب لدوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م الك ��روي
2019-2018الت ��ي ج ��رت عل ��ى
ملع ��ب ال�شعب الدويل يف العا�صمة
بغ ��داد بح�ض ��ور جماه�ي�ري كب�ي�ر
جت ��اوز �أك�ث�ر م ��ن � 25أل ��ف متفرج

م ��ن �أن�صارهما م ��ن جانب ��ي الكرخ
والر�صافة واملحافظات .
�سيطر التعادل ال�سلبي على جمريات
املب ��اراة حت ��ى الدقيق ��ة الرابع ��ة
والثمان�ي�ن الت ��ي �شه ��دت ت�سجي ��ل
ه ��دف التقدم لفري ��ق القوة اجلوية
لك ��رة الق ��دم ع ��ن طري ��ق املهاج ��م
البدي ��ل عم ��اد حم�سن ال ��ذي �أ�شركه
امل ��درب �أيوب �أودي�ش ��و يف الدقيقة
ال�سابع ��ة والع�شرين بد ًال من القائد
حم ��ادي �أحم ��د ال ��ذي تعر� ��ض اىل
�إ�صاب ��ة بالغة .وا�ستم ��رت النتيجة
عل ��ى حالها حتى الدقيق ��ة اخلام�سة

من الوقت ب ��دل ال�ضائع التي �أطلق
فيه ��ا احلك ��م ال ��دويل مهن ��د قا�س ��م
�صاف ��رة النهاي ��ة بفوز ثم�ي�ن لفريق
الق ��وة اجلوية على فري ��ق الزوراء
بهدف مقابل ال�شيء.
وحافظ فري ��ق الق ��وة اجلوية على
مركز الو�صيف يف الرتتيب بجدول
دوري الك ��رة املمت ��از بر�صي ��د 72
نقط ��ة مقل�ص� � ًا ف ��ارق النق ��اط التي
تف�صله عن فري ��ق ال�شرطة املت�صدر
اىل �سب ��ع نق ��اط فيما جتم ��د ر�صيد
فري ��ق ال ��زوراء عن ��د النقط ��ة 56
باملركز الثالث.

عملية �أمنية تغلق طرق �إمداد داع�ش بني احل�ضر وال�صينية

الب�صريون ّ
ينظمون ثالث تظاهرة خالل 4
�أيام للمطالبة باخلدمات وفر�ص العمل
نيجريفان بارزاين:
م�ستعدون لت�سليم
� 250ألف برميل نفط
�إىل بغداد

2

فالح احلمراين
يكتب :الت�صعيد
يف �إدلب ي�ضع
العالقات الرو�سية
 /الرتكية يف
مفرتق
الطريق

6

ق�صي ال�صايف
يكتب :كرم
�سماحة الر�أ�سمايل

6
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املعار�ضة تفوز يف �إ�سطنبول وتعلن عن
"بداية جديدة" لرتكيا
 متابعة املدى
�أعل ��ن مر�ش ��ح ح ��زب
ال�شع ��ب اجلمه ��وري
املعار� ��ض� ،أكرم �إمام �أوغلو فوزه
يف االنتخاب ��ات املع ��ادة لرئا�س ��ة
بلدي ��ة �إ�سطنب ��ول عل ��ى مناف�س ��ه
مر�ش ��ح ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة
احلاكم ال ��ذي ير�أ�س ��ه رجب طيب
�أردوغ ��ان .واعترب �إمام �أوغلو �أن
فوزه يف �إ�سطنبول ي�شكل "بداية
جديدة" لرتكيا.
وح�س ��ب وكال ��ة �أنب ��اء الأنا�ضول
الرتكية ،ف� ��إن �إم ��ام �أوغلو ح�صل
عل ��ى  54.03باملئ ��ة م ��ن �أ�صوات
الناخب�ي�ن يف �إ�سطنب ��ول ،مقاب ��ل
 45.09باملئ ��ة ملناف�س ��ه ب ��ن عل ��ي
يل ��درمي ،وذل ��ك بعد ف ��رز 99.37
باملئة من �أ�صوات الناخبني.
وذك ��رت و�سائل �إع�ل�ام حملية �أن
مر�شح احلزب احلاكم هن�أ مر�شح
وعب عن
املعار�ض ��ة �إمام �أوغل ��و رّ
ً
�أمله يف �أن "يخدم املدينة جيدا".
وتع ��د ه ��ذه النتائج �صفع ��ة قوية
حل ��زب الرئي� ��س رج ��ب طي ��ب
�أردوغان الذي �ضغط على اللجنة
العليا لالنتخاب ��ات من �أجل �إعادة
االق�ت�راع يف املدين ��ة الت ��ي كانت

خزان� � ًا انتخابي� � ًا للح ��زب احلاكم
بعد خ�سارة مر�شحه.
و�أث ��ار ق ��رار �إع ��ادة االنتخاب ��ات
انتق ��ادات دولي ��ة واتهام ��ات م ��ن
املعار�ضة بت�آكل �سي ��ادة القانون،
وخ ��رج ال�س ��كان يف ع ��دد م ��ن
املناط ��ق �إىل ال�ش ��وارع وه ��م
يقرع ��ون الأواين احتجاج� � ًا على
ذلك.
وكرر �أردوغ ��ان اعتقاده ب�أن "من
يف ��وز ب�إ�سطنبول يف ��وز برتكيا"،
ما يعن ��ي �أن خ�س ��ارة املدينة مرة

ثاني ��ة �ستمث ��ل حرج� � ًا لأردوغ ��ان
وق ��د ت�ضع ��ف ما ب ��دا حت ��ى وقت
قريب �أنه ��ا قب�ضته احلديدية على
ال�سلط ��ة ،علم ًا �أنه ت ��وىل من�صب
رئي� ��س بلدي ��ة �إ�سطنب ��ول يف
الت�سعينات.
وتعليق� � ًا عل ��ى النتائ ��ج الأولي ��ة،
هن� ��أ يلدرمي مناف�س ��ه يف ت�صريح
�صح ��ايف ،قائ ًال "النتائ ��ج الأولية
ت�ش�ي�ر �إىل تق ��دم �إم ��ام �أوغل ��و،
مب ��ارك عليه هذا ،رغ ��م �أن الأرقام
لي�ست نهائية".

الأمريكان والإيطاليون يعلنون اكتمال �صيانة �سد
املو�صل وتكليف العراقيني مبهام التح�شية
 ترجمة  /حامد �أحمد
ا�ستم ��ر احت�ل�ال تنظي ��م داع� ��ش
لأك�ب�ر �س ��د يف الع ��راق م ��دة
�أ�سبوع�ي�ن فق ��ط خ�ل�ال الع ��ام  ،2014لكن
ذلك حفز على �إثارة حتذيرات من �أن هيكل
ال�س ��د مه ��دد باالنهي ��ار والذي ق ��د يت�سبب
مب ��وت ودم ��ار �أه ��ايل املو�ص ��ل ومناط ��ق
�أخرى .
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،ق ��ال م�س�ؤول ��ون �إن
ال�س ��د قد "وقف �صامد ًا قوي ًا" رغم معدالت
هطول الأمط ��ار القيا�سية ،يف وقت احتفل
في ��ه م�س�ؤول ��ون عراقي ��ون و�أم�ي�ركان
و�إيطالي ��ون مبنا�سبة �إكم ��ال م�شروع دعم

و�إ�سناد هيكل ال�س ��د البالغ طوله  2.2ميل
مبيزانية قدرها  530مليون دوالر.
يحج ��ز ال�سد ،الذي يقع عل ��ى بعد  25مي ًال
�شم ��ايل مدين ��ة املو�صل ،ما يق ��رب من 32
مليار لرت م ��اء .ال�سف�ي�ر الأمريكي اجلديد
لدى العراق ماثيو تولر ،قال خالل مرا�سم
انته ��اء املهم ��ة اجلمع ��ة املا�ضي ��ة "�سيبقى
�س ��د املو�ص ��ل �شاخ�ص� � ًا للأبد كمث ��ال على
م ��ا ت�ستطي ��ع دول جمتمع ��ة �أن تنجزه يف
حتقيق هدف م�شرتك.
و�أ�ضاف ال�سفري الأمريكي ،يف بيان له� ،أن
وا�شنطن �أنفقت ما يق ��رب من  125مليون
دوالر ل�صال ��ح الفرق ��ة الهند�سي ��ة للجي� ��ش
الأمريكي لتوفري ما يلزم من عمل هند�سي

وم�ش ��ورة فني ��ة بالعم ��ل جنب� � ًا اىل جن ��ب
م ��ع �شرك ��ة تريف ��ي  SPAالإيطالية التي
�س ��ددت له ��ا احلكوم ��ة العراقي ��ة م ��ا يقرب
من  410مالي�ي�ن دوالر مقابل �أعمال �إعادة
ت�أهيل ال�سد .
وج ��اء يف تقري ��ر بحثي ،ن�ش ��ر يف ني�سان
املا�ض ��ي� ،أن ��ه بينم ��ا �أدت �أعم ��ال التاهي ��ل
وال�صيانة اىل حتقيق ا�ستقرار بنية ال�سد،
ف�إن االخفاقات احلا�صلة يف عملية �إن�شائه
والت ��ي �شكل ��ت تهديدات من ��ذ �إكمال ��ه عام
 1986م ��ا تزال حتظ ��ى بعملي ��ات �إ�صالح
وترميم م�ستمرة .
 التفا�صيل �ص3

ارتفاع يف درجات احلرارة ي�صل اىل ن�صف درجة الغليان
 بغداد /املدى
قالت هيئة الأن ��واء اجلوية ،يوم
�أم� ��س الأحد� ،إن درجات احلرارة
�سرتتفع تدريجيا ابتدا ًء من اليوم و�ست�صل
اىل الـ 50مئوية نهاية الأ�سبوع.
وقالت الهيئة ،يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
من ��ه� ،إن "طق�س الي ��وم الإثنني �سيكون يف
عم ��وم الب�ل�اد �صحو ًا م ��ع ارتف ��اع قليل يف

درجات احلرارة".
و�أ�ضاف ��ت �أن "الطق� ��س �سيكون يف املنطقة
تغي
الو�سطى لي ��وم الثالثاء �صح ��و ًا ،وال رّ
يف درجات احل ��رارة ،فيما �سيكون الطق�س
يف املنطق ��ة ال�شمالي ��ة �صح ��و ًا م ��ع ارتفاع
قلي ��ل يف درج ��ات احل ��رارة ،كم ��ا �سيك ��ون
الطق� ��س يف املنطق ��ة اجلنوبي ��ة �صحو ًا مع
ارتفاع يف درجات احل ��رارة لب�ضع درجات
ق ��د ت�ص ��ل يف بع�ض الأماك ��ن �إىل  50درجة

مئوية".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن "طق� ��س ي ��وم الأربع ��اء
�سيك ��ون يف املنطق ��ة الو�سط ��ى �صحو ًا وال
تغي يف درجات احلرارة ،و�سيكون الطق�س
رّ
يف املنطقة ال�شمالية �صحو ًا مع ارتفاع قليل
يف درجات احل ��رارة ،فيما �سيكون الطق�س
يف املنطقة اجلنوبية �صحو ًا مع ارتفاع يف
درجات احل ��رارة لب�ضع درجات ،وقد ت�صل
يف بع�ض الأماكن �إىل  50درجة مئوية".

2

سياسة
الكتل تخو�ض جوالت
تفاو�ضية جديدة حل�سم
رئا�سات  4جلان نيابية

العدد ( )4455ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني ( )24حزيران 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

اتفاق برملاين على متديد الف�صل الت�شريعي ومترير
قانوين املحكمة االحتادية وانتخابات جمال�س املحافظات

 بغداد  /املدى
يعت ��زم جمل� ��س الن ��واب متدي ��د
ف�صل ��ه الت�شريع ��ي احل ��ايل مل ��دة
�شه ��ر للت�صوي ��ت عل ��ى قوان�ي�ن
املحكم ��ة االحتادي ��ة وانتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظ ��ات وهيئ ��ة
الإع�ل�ام واالت�ص ��االت ،ف�ض�ل ً�ا عن
ح�س ��م ر�ؤ�س ��اء اللج ��ان الربملاني ��ة
والكابين ��ة احلكومي ��ة ومل ��ف
الدرجات اخلا�صة.
يق ��ول رئي� ��س جلن ��ة العم ��ل
وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة والهجرة
واملهجري ��ن رع ��د الدهلك ��ي ،يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)� ،إن "اجتم ��اع
رئا�سة جمل�س الن ��واب مع ر�ؤ�ساء
اللج ��ان والكتل الربملانية ركز على
و�ض ��ع �آلي ��ة حم ��ددة لل�س�ي�ر نحو
مترير �أه ��م القوانني التي �أر�سلتها
احلكومة".
وي�ضي ��ف الدهلك ��ي �أن "االجتماع
بحث �أي�ض ًا �إمكانية ح�سم مو�ضوع
رئا�سات اللج ��ان الربملانية املعطلة
(الرتبية ،التخطيط ال�سرتاتيجي،
النزاه ��ة ،اخلدم ��ات والإعم ��ار)
خ�ل�ال جل�س ��ات الف�ص ��ل احلايل"،
منوه ًا ب�أن "رئا�سة املجل�س طالبت
الكتل الربملانية ب�سح ��ب �أع�ضائها
الفائ�ض�ي�ن عن احلاجة م ��ن بع�ض
اللجان ".
وعق ��دت هيئ ��ة رئا�س ��ة جمل� ��س
النواب ،ال�سب ��ت ،اجتماع ًا مو�سع ًا

جل�سة �سابقة
ملجل�س
النواب..
ار�شيف
يف القاعة الد�ستوري ��ة مع ر�ؤ�ساء
اللجان والكت ��ل النيابية ،ركز على
مراجع ��ة عام ��ة للقوان�ي�ن ،وعم ��ل
جمل� ��س الن ��واب للأي ��ام املقبل ��ة
كم ��ا ناق� ��ش جمم ��ل الإج ��راءات
الت�شريعي ��ة للقوان�ي�ن املهي� ��أة

للت�صوي ��ت والتعدي�ل�ات الالزم ��ة
وف ��ق ال�سياق ��ات الد�ستوري ��ة
والنظ ��ام الداخلي ملجل�س النواب،
وف ��ق بي ��ان للدائ ��رة الإعالمي ��ة
ملجل�س النواب.
و�أكم ��ل جمل� ��س الن ��واب ،قب ��ل

ف�ت�رة ،انتخ ��اب ر�ؤ�س ��اء ع ��دد من
اللج ��ان الربملاني ��ة ،ه ��ي (النف ��ط
والطاقة للنائب هيبت احللبو�سي،
واالقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار للنائ ��ب
�أحمد الكن ��اين ،والزراع ��ة واملياه
للنائ ��ب �س�ل�ام ال�شم ��ري ،وحقوق

نيجريفان بارزاين :م�ستعدون لت�سليم
� 250ألف برميل نفط �إىل بغداد

 متابعة /املدى
�أك ��د رئي�س �إقلي ��م كرد�ستان نيجريف ��ان بارزاين عدم
ممانع ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان يف ت�سلي ��م الكمي ��ة املتف ��ق
عليه ��ا من النفط �إىل بغداد ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �ضرورة عقد
مباحثات حول بع�ض امل�سائل القانونية املتعلقة بهذا
مر�ض للطرف�ي�ن .و�شدد على
ال�ش� ��أن والتو�صل حل ��ل ٍ
ا�ستع ��داد الإقلي ��م للتع ��اون م ��ع بغ ��داد لت�صدير نفط
كركوك �أو �أية منطق ��ة �أخرى �إىل اخلارج عرب �أنبوب
�إقليم كرد�ستان النفطي .وقال نيجريفان بارزاين ،يف
مقابلة مع وكالة الأنا�ضول الرتكية" :من حيث املبد�أ،
لي�ست لدينا �أية م�شكلة يف ت�سليم � 250ألف برميل من
النف ��ط �إىل بغداد ،لكن قبل حدوث ذلك يجب �أن تكون
هنالك مباحثات".
و�أ�ض ��اف" :كن ��ت يف بغداد وق ��د حتدثت م ��ع رئي�س
ال ��وزراء ح ��ول ه ��ذا الأم ��ر ،وال ب ��د م ��ن بح ��ث ه ��ذا
املو�ض ��وع ،فالأم ��ر ال يتعل ��ق فقط بت�سلي ��م � 250ألف
برميل فقط بل هنالك م�سائل قانونية ،لأن قطع ح�صة
�إقلي ��م كرد�ستان من املوازنة منذ عام � ،2014أدى �إىل
تراك ��م القرو� ��ض عل ��ى الإقلي ��م ".وتاب ��ع" :ال بد من
مر�ض
احلدي ��ث عن كل هذه الأم ��ور للتو�صل �إىل حل ٍ
لإقلي ��م كرد�ست ��ان ولبغداد ،فمن امله ��م للطرفني �إيجاد

�آلي ��ة ت�سوية هذه امل�س�أل ��ة" ،مبين ًا�" :إقلي ��م كرد�ستان
م�ستعد للتن�سيق الكامل مع بغداد للتو�صل �إىل نتيجة
م�شرتكة تر�ضي الطرفني".
وح ��ول موق ��ع �إقلي ��م كرد�ست ��ان م ��ن احتم ��ال اندالع
حرب بني الوالي ��ات املتحدة و�إي ��ران ،قال نيجريفان
ب ��ارزاين" :يف البداي ��ة ن�أمل �أال تندلع احل ��رب �أو ًال،
وحول ه ��ذه امل�س�أل ��ة لدين ��ا تن�سيق كامل م ��ع بغداد،
و�سيا�ستن ��ا تتمث ��ل يف ع ��دم جع ��ل الع ��راق �ساح ��ة
لل�ص ��راع بني �أي ط ��رف ،ون�أم ��ل �أن ن�ستطيع جتنيب
الع ��راق و�إقليم كرد�ستان باعتباره ج ��زء ًا من العراق
�أية حرب �أو م�شكلة".
و�شدد عل ��ى �أن "�إقليم كرد�ستان يرف� ��ض ب�شكل قاطع
وج ��ود حزب العم ��ال الكرد�ست ��اين �أو �أي ��ة جمموعة
م�سلح ��ة ت�شكل تهديد ًا للج�ي�ران ،وهذه �سيا�ستنا منذ
وقت �سابق وم�ستمرة و�ستتوا�صل".
و�أو�ضح" :هناك  500قرية يف �إقليم كرد�ستان �أخليت
من �سكانها لوجود هذه املجاميع التي تت�سبب مبخاطر
كث�ي�رة ويجب عل ��ى كل املجاميع امل�سلح ��ة �إدراك ذلك
وع ��دم زعزعة �أم ��ن كرد�ست ��ان الع ��راق لأن �سيا�ستنا
تتمث ��ل ب�إقام ��ة عالقات جي ��دة م ��ع كل دول اجلوار".
وفيم ��ا يتعلق بزيارته �إىل تركيا ،قال �إن "زيارتنا �إىل
�إ�سطنبول مهمة بالن�سبة لنا وهي �أول زيارة خارجية
لنا منذ تولينا من�صب رئي�س �إقليم كرد�ستان" ،معرب ًا
ع ��ن �سعادته بلقاء الرئي� ��س �أردوغان ،م�ؤك ��د ًا "�أنهما
بحثا ب�ش ��كل مطوّ ل �سبل تطوي ��ر العالقات بني تركيا
والإقلي ��م والعراق ب�شكل عام ".وبينّ �أن اللقاء تطرق
مف�ص ��ل �إىل ق�ضايا ذات �أهمية بالن�سبة �إىل كال
ب�شكل ّ
الطرفني ،متابع ًا" :اعتقد ب�أن مرحلة جديدة �ستنطلق
يف العالق ��ات بني �إقلي ��م كرد�ستان وتركي ��ا والعراق،
و�أمتنى �أن تكون زيارتي و�سيلة لتطوير العالقات".
ولف ��ت �إىل �أن زي ��ارة الرئي�س �أردوغ ��ان املرتقبة �إىل
العراق� ،ستكون �أي�ض ًا خطوة مهمة بالن�سبة للعالقات
ب�ي�ن البلدي ��ن ،م�ش�ي�ر ًا �إىل وج ��ود رواب ��ط �صداق ��ة
تاريخية بني �أنق ��رة و�أربيل ،بالقول" :تركيا �ساعدت
�شعبن ��ا يف جميع املراح ��ل ال�صعبة ،وجددن ��ا �شكرنا
لرئي�س جمهورية تركيا و�شعبها حيال م�ساعداتهم".
وح ��ول ت�شكي ��ل جلنة م�شرتكة ب�ي�ن تركيا واحلكومة
املركزي ��ة العراقي ��ة م ��ن �أج ��ل افتتاح مع�ب�ر حدودي
جدي ��د ب�ي�ن البلدي ��ن ،ذك ��ر �أن ��ه "ال بد من بح ��ث هذه
امل�س�ألة ب�شكل جدي بني �أربيل وبغداد و�أنقرة ،ونحن
م�ستع ��دون للقي ��ام ب�أية خطوة الزم ��ة لتعزيز التبادل
التجاري" ،مبين� � ًا" :هناك �أنبوب نفط ��ي يربط �إقليم
كرد�ست ��ان مبين ��اء جيه ��ان الرتكي ،ونح ��ن جاهزون
للمزيد من التعاون مع بغداد لت�صدير نفط كركوك �أو
�أية منطقة �أخرى عرب �أنبوب نفط كرد�ستان ونخطط
لتح�س�ي�ن �أداء الأنبوب من �أجل ت�صدير كميات نفطية
�أكرب من خالله".
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الإن�سان للنائ ��ب �أر�شد ال�صاحلي،
والأم ��ن والدف ��اع للنائ ��ب حمم ��د
ر�ضا احليدري ،والثقافة والإعالم
للنائبة �سميعة الغ�ل�اب ،وال�شباب
والريا�ضة للنائ ��ب عبا�س عليوي،
والقانونية للنائ ��ب ريبوار هادي،

واملالي ��ة للنائ ��ب هيث ��م اجلبوري،
واملر�أة والأ�سرة والطفولة للنائبة
هيفاء الأمني).
وي�ش�ي�ر الدهلك ��ي �إىل �أن "هن ��اك
جلان� � ًا مل حت�س ��م كاخلدم ��ات
والنزاهة والتخطيط ال�سرتاتيجي

التي حتت ��اج �إىل توافقات الختيار
رئا�ساته ��ا" ،م�ؤك ��د ًا �أن "هن ��اك
خالف ��ات ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
عل ��ى رئا�س ��ة ه ��ذه اللج ��ان ف�ض ًال
عن تواجد �أع�ضاء يف هذه اللجان
يف ��وق الع ��دد املطل ��وب واملقيد يف
النظام الداخلي".
يف �سي ��اق �آخ ��ر ،ق ��ال الدهلك ��ي
�إن "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ور�ؤ�س ��اء
اللجان الربملاني ��ة اتفقوا مع هيئة
رئا�س ��ة الربملان على متديد الف�صل
الت�شريع ��ي الث ��اين وال ��ذي ينتهي
يف الأول من متوز املقبل ملدة �شهر
من �أج ��ل �إجناز ومتري ��ر القوانني
املعطل ��ة" ،الفت� � ًا �إىل �أن "رئا�س ��ة
الربمل ��ان �ست�ض ��ع قائم ��ة للقوانني
الت ��ي �ستم ��رر خ�ل�ال ف�ت�رة متديد
الف�صل الت�شريعي".
وكان ��ت احلكوم ��ة ق ��د �أر�سلت ،يف
�شه ��ر كان ��ون الأول املا�ضي ،قائمة
م ��ن القوانني املعطلة بع ��د اتفاقها
مع الربملان تق�ضي بت�شريع خم�سة
ع�ش ��ر قانون� � ًا معط�ل ً�ا من ��ذ الدورة
ال�سابق ��ة �أبرزه ��ا تعدي ��ل قان ��وين
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
واملحكمة االحتادية.
وم ��ن �أه ��م القوان�ي�ن املعطل ��ة منذ
�أك�ث�ر م ��ن دورة برملاني ��ة ه ��ي:
قوان�ي�ن انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظ ��ات ،املحكم ��ة االحتادي ��ة،
واملجل� ��س االحت ��ادي ،مزدوج ��و
اجلن�سي ��ة ،والنفط والغ ��از ،هيئة

الإع�ل�ام واالت�ص ��االت ،وحري ��ة
الر�أي والتظاهر ال�سلمي.
بدوره ��ا ،ت�ؤك ��د مق ��ررة جمل� ��س
الن ��واب خديجة عل ��ي �أن "جمل�س
الن ��واب �سيم�ض ��ي خ�ل�ال جل�ساته
املقبل ��ة بالت�صوي ��ت عل ��ى ر�ؤ�س ��اء
اللجان الربملانية املتبقية" ،م�ؤكدة
�أن "امل�ش ��اورات مازالت قائمة بني
الكتل لالتفاق عل ��ى ح�سم رئا�سات
ما تبقى من اللجان".
وتو�ض ��ح عل ��ي ،يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى)� ،أن "من �أب ��رز القوانني
الت ��ي �سيدرجه ��ا جمل� ��س الن ��واب
على الئحت ��ه لتمريرها هي قوانني
املحكم ��ة االحتادي ��ة وانتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظ ��ات وهيئ ��ة
الإع�ل�ام واالت�ص ��االت" ،م�ش ��ددة
عل ��ى �أن "الربملان �سينج ��ز الكثري
م ��ن القوان�ي�ن خالل ف�ت�رة متديده
للف�صل الت�شريعي اجلاري".
وت�ش�ي�ر �إىل �أن "هن ��اك خالف ��ات
ب�ي�ن مكون ��ات الق ��وى ال�شيعي ��ة
عل ��ى رئا�سة جلنة الرتيب ��ة وكذلك
ال�سنية � ّأخرت
اخلالفات بني الكتل ُ
ح�س ��م رئا�س ��ة جلن ��ة النزاه ��ة"،
منوهة اىل �أن "هناك خالفات بني
الكتل الربملانية عل ��ى رئا�سة جلنة
اخلدمات الربملانية".
وتتاب ��ع �أن "ملف ��ي ال ��وزارات
ال�شاغ ��رة والدرج ��ات اخلا�ص ��ة
�سيتم ح�سمهم ��ا يف جل�سة الربملان
املقبلة".

نواب نينوى يطالبون رئي�سي احلكومة والربملان ب�إنهاء النزاع على �أمالك
وال�س ّني
الوقفني ال�شيعي ُ
 بغداد /املدى
طال ��ب ن ��واب حمافظ ��ة نين ��وى ،ي ��وم �أم�س
االح ��د ،رئي� ��س ال ��وزراء ورئي� ��س جمل� ��س
الن ��واب ب�إنه ��اء حال ��ة الن ��زاع عل ��ى �أم�ل�اك
الوقف�ي�ن يف املحافظ ��ة .وقال بي ��ان م�شرتك
�ص ��در ع ��ن ن ��واب نين ��وى� ،إن "ع ��دد ًا م ��ن
ن ��واب املحافظة عقدوا لق ��ا ًء خا�ص ًا من �أجل
مناق�ش ��ة الق�ضايا العاجلة التي تخ�ص و�ضع
املحافظة" ،مبين ًا �أنه "متت مناق�شة ال�صراع
املت�صاع ��د على �أم�ل�اك الأوق ��اف يف نينوى
ومراجعة حيثياتها".
وبح�س ��ب البي ��ان ،ف� ��إن املجتمع�ي�ن طالب ��وا
"رئي� ��س ال ��وزراء والن ��واب با�ست�ضاف ��ة
رئي�سي الوقفني ال�س ّني وال�شيعي وبح�ضور

ممث ��ل عن رئي�س ال ��وزراء حل�س ��م مو�ضوع
التداعي ��ات الت ��ي جت ��ري يف املحافظ ��ة
واملتعلق ��ة بالوقف�ي�ن و�إنه ��اء حال ��ة الن ��زاع
القائم ��ة وبال�ش ��كل ال ��ذي يحف ��ظ حق ��وق
اجلمي ��ع ،وين�أى باملحافظة ع ��ن اال�ضطراب
والتوت ��ر ".بدوره ،ح ��ذر النائب يف حتالف
الن�صر خال ��د العبيدي ،يوم �أم�س الأحد ،من
فتنة تهدد ال�سلم املجتمعي يف نينوى ،مطالب ًا
بتدخ ��ل فوري ملنع االنتهاكات احلا�صلة �ضد
ال�سنية يف املحافظة.
الأوقاف ُ
وق ��ال العبي ��دي يف بي ��ان �إن ��ه "يف الوق ��ت
ال ��ذي كنا ننتظر في ��ه �أن جتتمع كل الإرادات
العراقي ��ة عل ��ى كلم ��ة �س ��واء لبن ��اء املناطق
املح ��ررة ،ويف مقدمته ��ا نين ��وى باعتبارها
الأك�ث�ر دم ��ار ًا ونزوح� � ًا ب�سب ��ب العملي ��ات

القب�ض على 3
�إرهابيني داخل مدينة
�سامراء
 بغداد /املدى
كب ��دت الق ��وات امل�شرتك ��ة ،اخلاليا
النائم ��ة واملتخفي ��ة لتنظي ��م داع�ش
الإرهاب ��ي ،خ�سائر فادحة بالأرواح
والأوكار ،يف حمافظ ��ة نين ��وى،
�شم ��ايل الب�ل�اد .و�أعلن ��ت خلي ��ة
الإع�ل�ام الأمن ��ي العراق ��ي ،يف
بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)" :نف ��ذ �أبطال
جه ��از مكافح ��ة االره ��اب يف قيادة
العمليات اخلا�صة الثانية ،وب�إ�سناد
م ��ن ط�ي�ران اجلي� ��ش العراق ��ي،
وط�ي�ران التحالف الدويل ،عمليات
نوعي ��ة ا�ستم ��رت ليوم�ي�ن من ��ذ
احلادي والع�شري ��ن ولغاية الثالث
والع�شري ��ن م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري،
لتعق ��ب فل ��ول ع�صاب ��ات داع� ��ش
الإرهابي ��ة جنوب ��ي منطقة احل�ضر
و�صو ًال �إىل منطقة ال�صينية جنوب
غربي مدينة املو�صل مركز نينوى،
�شمال بغداد".
وك�شفت اخللية ع ��ن عمليات �إنزال
متعددة ج ��رت مع تعق ��ب وتفتي�ش
دقي ��ق وفق� � ًا لقواع ��د ا�شتب ��اك
العمليات اخلا�صة .و�أفادت اخللية

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

الع�سكرية التي رافق ��ت مرحلة حتريرها من
ع�صابات داع�ش ،نرى �أن هناك من يعمل على
خلق فتن ��ة طائفية بحج ��ج ووثائق الت�ستند
اىل وقائ ��ع قانوني ��ة او حت ��ى تاريخي ��ة".
و�أ�ض ��اف العبي ��دي �أن "الفتن ��ة التي يحاول
ا�شعاله ��ا مغر�ض ��ون ب ��د�أوا باال�ستيالء على
ال�سني ��ة يف حمافظة نينوى
�أم�ل�اك الأوقاف ُ
دون وج ��ه حق� ،سته ��دد �أم ��ن املحافظة وقد
يط ��ول �شره ��ا العراق كل ��ه ،خ�صو�ص� � ًا و�أن
ه�ؤالء املغر�ضني الذين يحملون (مع الأ�سف)
عناوي ��ن دينية ب ��د�أوا بقط ��ع �أرزاق �ساكني
ه ��ذه الأوق ��اف ب�أ�سالي ��ب وحت ��ت �ضغ ��وط
وتهدي ��دات �شت ��ى" .ودع ��ا العبي ��دي رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء ورئي� ��س جمل� ��س النواب
و"كل العقالء من جميع الكتل ال�سيا�سية من

احلري�صني على وحدة العراق �شعب ًا و�أر�ض ًا
ودول ��ة اىل التدخل الف ��وري ملنع االنتهاكات
ال�سني ��ة يف نينوى
احلا�صل ��ة �ض ��د الأوقاف ُ
لرد كي ��د وج ��ور الظاملني" ،كما ح ��ذر من �أن
"اي تباط�ؤ او ت�سويف يف منع الظلم ورد
�أ�صح ��اب الفتن ��ة على �أعقابه ��م �ستهدد الأمن
ال�سلم ��ي واملجتمع ��ي ال ��ذي ي�سع ��ى ل ��ه كل
ال�سني يف املو�صل
العراقيني" .وكان الوقف ُ
ق ��د اته ��م يف وق ��ت �ساب ��ق الوق ��ف ال�شيعي
ال�سني،
باال�ستيالء على �أمالك تابعة للوقف ُ
ال�سني �أب ��و بكر كنعان
�إذ ق ��ال مدير الوق ��ف ُ
يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن "هن ��اك حم ��اوالت
متكررة من قبل الوق ��ف ال�شيعي لنقل ملكية
العدي ��د م ��ن امل�ساج ��د واملواق ��ع الدينية �إىل
الوقف ال�شيعي".

عملية �أمنية تغلق طرق �إمداد داع�ش بني
احل�ضر وال�صينية

ب�أن العملي ��ة �أ�سفرت عن تدمري 10
�أنف ��اق وكه ��وف ،وقت ��ل �إرهابي�ي�ن
كانوا بداخلها ،وحرق م�ستودعات
خا�صة بالع�صابات الإرهابية ت�ضم
مواد للدعم اللوج�ستي.
و�أكمل ��ت :كم ��ا مت قط ��ع وتدم�ي�ر
طري ��ق الإم ��داد للإرهابي�ي�ن ب�ي�ن
ق�ض ��اء احل�ضر ومنطق ��ة ال�صينية،
واملناط ��ق املحيطة بهم ��ا .ونوّ هت
اخللي ��ة ب� ��أن ط�ي�ران التحال ��ف نفذ
� 8ضرب ��ات جوي ��ة عل ��ى �أه ��داف

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

منتخب ��ة �ضم ��ن منطق ��ة الواج ��ب
ال ��ذي تكل ��ل بالنج ��اح .يف �سي ��اق
�آخر ،اعتقلت الأجهزة الأمنية ،يوم
�أم� ��س الأحد ،جمموع ��ة من عنا�صر
داع�ش الإرهابي ،يعملون يف قاطع
ع�سكري ،مبحافظة �صالح الدين.
و�أعلن ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي،
يف بي ��ان� ،أن "ق ��وة م ��ن وكال ��ة
اال�ستخب ��ارات ،بجه ��ود ومتابع ��ة
ميداني ��ة� ،ألقت القب� ��ض على ثالثة
م ��ن عنا�ص ��ر داع� ��ش الإرهاب ��ي يف

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

مدين ��ة �سام ��راء جنوب ��ي �ص�ل�اح
الدي ��ن" .و�أك ��دت اخللي ��ة �أن
"العنا�ص ��ر الإرهابي ��ة ،مطلوب ��ون
بق�ضاي ��ا �إرهابي ��ة ،وق ��د اعرتف ��وا
م ��ن خ�ل�ال التحقيق معه ��م من قبل
مديري ��ة ا�ستخب ��ارات ال�شرط ��ة
االحتادي ��ة ب�أنه ��م يعمل ��ون يف م ��ا
ي�سمى ع�سكري قاطع �سامراء".
ونوّ ه ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي
ب� ��أن مديرية ا�ستخب ��ارات ال�شرطة
االحتادي ��ة ،اتخ ��ذت الإج ��راءات

املدير الفني

خالد خ�ضري

القانوني ��ة الالزم ��ة �أ�صولي� � ًا ،بحق
الإرهابيني الثالثة.
وتعترب مدين ��ة �سام ��راء ،التي تقع
عل ��ى ال�ضفة ال�شرقية لنهر دجلة يف
حمافظة �صالح الدين ،وتبعد 125
كيلومرتا �شم ��ال العا�صم ��ة بغداد،
م ��ن امل ��دن التاريخي ��ة واملقد�س ��ة
يف الب�ل�اد .و�أعل ��ن الع ��راق حترير
كام ��ل �أرا�ضيه من قب�ض ��ة "داع�ش"
الإرهاب ��ي ،يف العا�ش ��ر م ��ن كانون
الأول لع ��ام  ،2017بع ��د نحو ثالث
�سن ��وات م ��ن احل ��رب .وتوا�ص ��ل
الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة عمليات
التفتي� ��ش والتطه�ي�ر ومالحق ��ة
فل ��ول "داع� ��ش" يف �أنح ��اء البالد،
ل�ضم ��ان عدم عودة ظه ��ور التنظيم
وعنا�صره الفا ّري ��ن جمدد ًا .وتعلن
خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي ،ب�صف ��ة
يومي ��ة ،نتائ ��ج عملي ��ات نوعي ��ة
تنفذها الأجه ��زة الأمني ��ة العراقية
يف حمافظ ��ات نين ��وى ،ودي ��اىل،
وكركوك ،و�صالح الدين ،والأنبار،
يف التفتي�ش ،ومالحقة فلول وبقايا
"داع�ش" الإرهابي ،وتدمري �أوكاره
وخملفاته.
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سياسة

احل�شد الع�شائري يخالف اتفاق ت�أمني احلدود
وداع�ش يزيد حتركاته يف املناطق ال�صحراوية

 بغداد /وائل نعمة
بع ��د نح ��و عامني عل ��ى دح ��ر تنظيم
داع� ��ش م ��ازال عنا�ص ��ره ي�سيطرون
عل ��ى �أجزاء من البالد ب�شكل متقطع،
وفق م�س�ؤولني.
ويواج ��ه رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد
امله ��دي� ،أزمة مركب ��ة ب�سبب ت�صاعد
ن�ش ��اط داع� ��ش اىل جان ��ب قي ��ام
جماع ��ات حملية با�سته ��داف مواقع
ترتبط بنحو مبا�ش ��ر �أو غري مبا�شر
بامل�صالح الأمريكية يف العراق.
ويف ه ��ذا الإط ��ار يق ��ول خل ��ف
احلدي ��دي ،وه ��و ع�ض ��و يف جمل�س
حمافظ ��ة نين ��وى ،لـ(امل ��دى) �إن
"الدواع�ش ي�سيط ��رون على �أجزاء
يف غرب املو�صل بع ��د حلول الظالم
قب ��ل �أن ت�سرتجعها الق ��وات الأمنية
�صباح كل يوم".
وي�ؤكد امل�س�ؤول املحلي تزايد تواجد
التنظي ��م يف املناط ��ق ال�صحراوية،
وه ��ي مواق ��ع انط�ل�اق التنظي ��م يف
 ،2014حلظة �سقوط املو�صل.
وخ�ل�ال ع ��ام تقريب� � ًا ،تراج ��ع �آالف
من �س ��كان القرى يف غ ��رب املو�صل
اىل ال ��وراء عدة كليوم�ت�رات جتنب ًا
ملنطق ��ة يعتق ��د �أنه ��ا ت�ض ��م نحو 50
جمموعة تابع ��ة لداع�ش .وت�شن تلك
املجامي ��ع بني فرتة و�أخ ��رى غارات
على القرويني لـ"ت�صفية احل�سابات"
م ��ع بع� ��ض الع�شائ ��ر �أو لغر� ��ض
ال�سطو.
ويتمتع املهاجم ��ون ب�إمكانات كبرية
يف التح ��رك ،لوجود ف ��راغ �أمني يف
تل ��ك املناط ��ق ال�شا�سع ��ة ،ويتغلغ ��ل
امل�سلحون يف بع�ض الدوائر الأمنية
احل�سا�سة التي توفر لهم الغطاء.
وينتق ��د احلدي ��دي ق ��وات احل�ش ��د
الع�شائري يف ق�ض ��اء البعاج ،غربي
املو�ص ��ل� ،إذ يقول �إن "دورهم �سلبي
يف املنطق ��ة" ،وب�أنه ��م خالفوا اتفاق ًا
�سابق ًا باالنت�شار على احلدود.
وي�ضي ��ف امل�س� ��ؤول املحل ��ي �أن
"�أداء تل ��ك احل�شود داخل املدن غري
من�ضب ��ط وب ��د�أوا ي�ضغط ��ون عل ��ى
ال�سكان".

عب ��وات خ�ل�ال  12دقيق ��ة فق ��ط يف
مناطق ع ��دة يف املحافظة ،و�أ�سفرت
عن مقتل و�إ�صابة � 40شخ�ص ًا.
ويقول جناة ح�سني ،وهو ع�ضو يف
جمل�س حمافظ ��ة كرك ��وك ،لـ(املدى)
�إن ��ه رغم حتقيق الن�ص ��ر على داع�ش
�إال �أن "التنظي ��م مازال ميتلك القدرة
عل ��ى الهجوم واختي ��ار الوقت الذي
ينا�سبه".

قوة ع�سكرية
غرب االنبار..
ار�شيف
وي�ؤك ��د احلديدي �أن هن ��اك عمليات
متفرق ��ة خلط ��ف مدني�ي�ن وقت ��ل
خماتري.
وقب ��ل حادث ��ة عب ��ارة املو�ص ��ل التي
غرقت يف �آذار املا�ضي ،كان الربملان
ق ��د ك�ش ��ف عن �إف ��ادات �صادم ��ة لـ30
م�س� ��ؤو ًال �أمني� � ًا يف غ ��رب نين ��وى،
�ضمن تقري ��ر جلنة تق�صي احلقائق.
و�أو�ض ��ح التقري ��ر ،ال ��ذي منع ��ت
�أط ��راف �سيا�سية يف الربملان قراءته
ب�ش ��كل علن ��ي ،وج ��ود  1600ك ��م
يف نين ��وى ال توج ��د فيه ��ا قطع ��ات
ع�سكرية.
و�أظهر التقرير �أن فرقتني ع�سكريتني

ون�ص ��ف الفرقة من �أ�صل  3موجودة
يف نين ��وى ،م�شغولة بت�أمني مناطق
التما�س ب�ي�ن املحافظة وحدود �إقليم
كرد�ست ��ان ،وه ��و �أمر انتق ��ده القادة
الع�سكري ��ون الذين قدم ��وا �شهادتهم
�أمام جلنة تق�صي احلقائق.
كم ��ا ا�ش ��ار التقرير اىل وج ��ود نحو
 650م�سلح� � ًا ع�ب�روا احل ��دود م ��ن
�سوريا منذ نهاية  ،2018وا�ستقروا
يف مناط ��ق �صحراوي ��ة بني املو�صل
والأنبار و�صالح الدين.
حتذيرات
�أول م ��ن �أم� ��س ،ق ��ال بي ��ان من�سوب

لتحالف الإ�صالح والإعم ��ار ،تعليق ًا
عل ��ى �أداء حكوم ��ة عب ��د امله ��دي� ،إن
هن ��اك تراجع� � ًا �أمني� � ًا "يف املناط ��ق
املح ��ررة وخ�صو�ص ًا نينوى ،دياىل،
كركوك ،حزام بغداد".
وانتق ��د التحال ��ف الذي متث ��ل كتلة
�سائ ��رون امل�شارك ��ة يف احلكوم ��ة
اجل ��زء الأك�ب�ر داخل ��ه ،ع ��دم اتخ ��اذ
"�إج ��راءات حقيقي ��ة للح ��د م ��ن
الفو�ض ��ى العام ��ة وانت�ش ��ار ال�سالح
خارج �إطار القانون وال�سلطة".
لكن املتحدث الر�سمي لكتلة �سائرون
النائ ��ب حم ��د الل ��ه الركاب ��ي ،نف ��ى
ذلك ،وق ��ال يف بي ��ان تلق ��ت (املدى)

ن�سخ ��ة منه" :ال يخف ��ى على اجلميع
�أن عملي ��ة تقيي ��م احلكوم ��ة وتبيان
موا�ض ��ع اخلل ��ل والنج ��اح فيه ��ا من
�أولوي ��ات حتالف الإ�صالح والإعمار
وهي عملية مهمة و�ضرورية لتقومي
الأداء واالرتق ��اء ب ��ه مب ��ا ي�ضم ��ن
حتقيق اخلدمات ال�ضرورية واملهمة
التي يحت ��اج �إليها ال�شع ��ب العراقي
بكل مكوناته و�أطيافه".
و�أ�ض ��اف الركاب ��ي �أن "حتال ��ف
الإ�صالح والإعم ��ار مل ي�صدر تقييم ًا
ر�سمي� � ًا للأداء احلكوم ��ي حتى الآن،
و�أن التقييم ��ات الت ��ي ت�صدر من هنا
وهن ��اك تع�ب�ر عن مواق ��ف �شخ�صية

و�سيا�سية وال متث ��ل الر�أي الر�سمي
العام لتحالف الإ�صالح".
ونفى الركابي "�صدور �أي تقييم من
قيادة حتالف الإ�صالح" ،م�شري ًا اىل
�أن "ي ��وم غد الثالث ��اء �سيكون هناك
اجتم ��اع ملناق�شة املوا�ضيع املختلفة،
و�أن موقفن ��ا من تقييم �أداء احلكومة
ينبغ ��ي �أن يكون حت ��ت قبة الربملان،
فق ��رة فقرة ،بع ��د �أن تر�سل احلكومة
للربمل ��ان تقيي ��م �إجنازاته ��ا ومن ثم
ننظر اىل ه ��ذا التقيي ��م ب�شكل مهني
وبالأرقام".
ويق ��ول �سع ��ران الأعاجيب ��ي ،وه ��و
نائ ��ب ع ��ن �سائرون يف جلن ��ة الأمن

الأمريكان والإيطاليون يعلنون اكتمال �صيانة �سد املو�صل
وتكليف العراقيني مبهام التح�شية
 ترجمة  /حامد �أحمد
ا�ستمر احتالل تنظيم داع�ش لأكرب �سد
يف الع ��راق مدة �أ�سبوع�ي�ن فقط خالل
العام  ،2014لك ��ن ذلك حفز على �إثارة
حتذي ��رات م ��ن �أن هي ��كل ال�س ��د مهدد
باالنهي ��ار وال ��ذي ق ��د يت�سب ��ب مبوت
ودمار �أهايل املو�صل ومناطق �أخرى.
الأ�سب ��وع املا�ضي ،ق ��ال م�س�ؤولون �إن
ال�س ��د ق ��د "وق ��ف �صام ��د ًا قوي� � ًا" رغم
معدالت هط ��ول الأمطار القيا�سية ،يف
وقت احتفل في ��ه م�س�ؤولون عراقيون
و�أمريكان و�إيطاليون مبنا�سبة �إكمال
م�ش ��روع دع ��م و�إ�سن ��اد هي ��كل ال�س ��د
البال ��غ طوله  2.2ميل مبيزانية قدرها
 530مليون دوالر .يحجز ال�سد ،الذي
يق ��ع على بع ��د  25مي ًال �شم ��ايل مدينة
املو�ص ��ل ،ما يق ��رب م ��ن  32مليار لرت
م ��اء .ال�سف�ي�ر الأمريك ��ي اجلديد لدى
العراق ماثي ��و تولر ،قال خالل مرا�سم
انتهاء املهمة اجلمعة املا�ضية "�سيبقى

�سد املو�صل �شاخ�ص ًا للأبد كمثال على
ما ت�ستطي ��ع دول جمتمع ��ه �أن تنجزه
يف حتقيق هدف م�شرتك.
و�أ�ض ��اف ال�سفري الأمريك ��ي ،يف بيان
ل ��ه� ،أن وا�شنط ��ن �أنفقت م ��ا يقرب من
 125ملي ��ون دوالر ل�صال ��ح الفرق ��ة
الهند�سي ��ة للجي� ��ش الأمريك ��ي لتوفري
م ��ا يل ��زم من عم ��ل هند�س ��ي وم�شورة
فنية بالعم ��ل جنب ًا اىل جنب مع �شركة
تريف ��ي  SPAالإيطالية التي �سددت
له ��ا احلكوم ��ة العراقي ��ة ما يق ��رب من
 410ماليني دوالر مقابل �أعمال �إعادة
ت�أهيل ال�س ��د  .وجاء يف تقرير بحثي،
ن�شر يف ني�سان املا�ضي� ،أنه بينما �أدت
�أعمال التاهي ��ل وال�صيانة اىل حتقيق
ا�ستق ��رار بني ��ة ال�سد ،ف� ��إن االخفاقات
احلا�صل ��ة يف عملي ��ة �إن�شائ ��ه والت ��ي
�شكلت تهديدات منذ �إكماله عام 1986
م ��ا ت ��زال حتظ ��ى بعملي ��ات �إ�ص�ل�اح
وترميم م�ستمرة .
�س ��د املو�صل هو من�ش� ��أة توفر خدمات

ت�ت�راوح بني احلماية م ��ن الفي�ضانات
وتوليد الطاق ��ة الكهربائية مع خدمات
ال ��ري وجتهيز الأه ��ايل باملي ��اه ،لكنه
�أقي ��م على �أر�ضي ��ة ذات طبيعة جب�سية
قابلة للذوبان التي تت�آكل مبرور الزمن
مامل ت�ضخ يف قواعده يف �أعماق املياه
خلط ��ة ا�سمن ��ت طيني ��ة وه ��ي عملي ��ة
ت�سمى بـ(الرت�سيب القاعي) .
وقال الكولونيل فيليب �سكري�ست ،قائد
الفرق ��ة الهند�سي ��ة للجي� ��ش الأمريكي
املوكل ��ة مبهم ��ة �صيانة �س ��د املو�صل:
"�سد املو�ص ��ل هو عبارة عن م�شروع
�إن�شائ ��ي ال ينته ��ي وذل ��ك ب�سبب حجم
و�سع ��ة مه ��ام ال�صيان ��ة الت ��ي تتخللها
عمليات حفر وتر�سيب قاعي م�ستمرة
(عمليات التح�شية)".
منذ الع ��ام  2016مت �ضخ ما يقرب من
� 40ألف مرت مكعب من الإ�سمنت داخل
ُا ُ�س� ��س ال�سد لتبطئ عملية الت�آكل التي
تتعر� ��ض لها .يف حني ق ��ام العراقيون
منذ الع ��ام  1991ب�ضخ ثالثة �أ�ضعاف

تل ��ك الكمي ��ة م ��ن الإ�سمن ��ت يف قواعد
ال�س ��د  .عندم ��ا ق ��ام تنظي ��م داع� ��ش
باحتالل موقع ال�سد لفرتة وجيزة يف
�آب ع ��ام  2014ق ��ام م�سلحوه ب�إعطاب
املع ��دات و�سرق ��ة التجهي ��زات م ��ا
ت�سبب ب�إيقاف جه ��ود الإدامة املتمثلة
بعمليات الرت�سي ��ب القاعي لل�سد على
م ��دى �أ�شهر .بعد �أقل م ��ن �سنة من ذلك
التاري ��خ ،وح�س ��ب التقري ��ر البحث ��ي
ال ��ذي �أع ��ده املهند� ��س اال�ست�ش ��اري
ن�صرت �أدامو ،ال ��ذي كان يعمل �سابق ًا
رئي�س� � ًا للمهند�س�ي�ن امل�شرف�ي�ن عل ��ى
تداع
ال�س ��د ،ف� ��إن ال�س ��د يع ��اين حال ��ة ٍ
عالية اخلطورة مل ي�سبق لها مثيل .
وق ��ال �أدام ��و ،يف ت�صري ��ح ل�صحيف ��ة
�ست ��ارز �آن ��د �سرتب� ��س الأمريكي ��ة
اجلمع ��ة" :لق ��د ا�ستح ��وذ ال�س ��د عل ��ى
اهتمام ��ي من ��ذ �أن حركن ��ا �أول جرافة
للمبا�شرة ب�إن�شائه عام ".1981
وقد ن�شر املهند�س اال�ست�شاري �أدامو،
بعد ذل ��ك ب�سنوات عدي ��دة ،الكثري من

مهند�سون امريكان وايطاليون وعراقيون قرب ال�سد.

البح ��وث جت ��اوزت  17بحث� � ًا وكتاب� � ًا
من � 400صفحة حت ��دث فيها عن ال�سد
ونقاط ال�ضعف فيه .
وخوف ًا من حدوث كارثة ،وبتحذيرات
و�ضغوط م ��ن قبل الوالي ��ات املتحدة،
�سع ��ت بغ ��داد يف الع ��ام  2016لطل ��ب
م�ساع ��دة دولية يف وقت كانت القوات
العراقي ��ة املدعوم ��ة م ��ن الوالي ��ات
املتحدة وق ��وات البي�شمرك ��ة م�ستعدة
لتحرير املو�صل من م�سلحي داع�ش .
يف �أيل ��ول م ��ن ذل ��ك الع ��ام ب ��د�أت
مهم ��ة فرقة اجله ��د الهند�س ��ي للقوات
الأمريكي ��ة م ��ع �أك�ث�ر م ��ن  85مدني� � ًا
ومنت�سب� � ًا ع�سكري� � ًا يف حمل ��ة لدع ��م
جه ��ود ترمي ��م ال�سد و�إ�سن ��اد قواعده.
ويف الأ�سب ��وع املا�ض ��ي مت تكرمي عدد
من اجلنود ب�أو�سم ��ة الثناء الع�سكري
مل�ساهماتهم يف �إجناز املهمة .
وكان ��ت ق ��وة طوارئ م ��ن  500جندي
�إيط ��ايل �ساهم ��ت يف توف�ي�ر حماي ��ة
�أمني ��ة للموق ��ع ومنت�سب ��ي ال�شرك ��ة
الإيطالي ��ة مع تق ��دمي تدريبات للقوات
الأمني ��ة العراقي ��ة .وم ��ن املتوق ��ع �أن
تغ ��ادر ال�شرك ��ة الإيطالي ��ة (تريف ��ي
العراق) ال�شهر املقبل .
ومت خ�ل�ال مرا�سم انتهاء املهمة ت�سليم
م�س�ؤولي ��ة �صيان ��ة ال�س ��د وعملي ��ات
�ض ��خ الرت�سي ��ب القاع ��ي لل�س ��د اىل
احلكومة العراقية .وتوجد الآن مئات
احل�سا�س ��ات تراق ��ب و�ضعي ��ة ال�س ��د
وتبل ��غ امل�س�ؤول�ي�ن عن �أي ��ة حالة خلل
او ت�صدع .وق ��د مت تدريب  250عام ًال
عراقي� � ًا عل ��ى املع ��دات اجلدي ��دة التي
وفرته ��ا ال�شرك ��ة الإيطالي ��ة لعملي ��ات
الرتمي ��م املطلوب ��ة  .وق ��ال املهند� ��س
�أدام ��و" :لق ��د قدم ��ت فرق ��ة اجله ��د
الهند�س ��ي للجي� ��ش الأمريك ��ي خدم ��ة
كب�ي�رة� .سد املو�ص ��ل �أكرث �أمن� � ًا الآن،
ولك ��ن حت ��ى مبوا�صلة عملي ��ات �ضخ
الإ�سمنت والرت�سيب القاعي ف�إن ال�سد
�سي�ستمر يف كونه ي�شكل تهديد ًا".
عن� :صحيفة �ستارز �آند
�سرتب�س

الربملاني ��ة ،لـ(امل ��دى) �إن "داع� ��ش
لي�ست لدي ��ه قيادة موح ��دة الآن وال
ي�ستطيع �ش ��ن هجمات كب�ي�رة ،لكن
اخلاليا النائمة مازالت خطرة".
و�أع ��رب النائ ��ب ع ��ن اعتق ��اده ب� ��أن
الأه ��م م ��ن الإج ��راءات الأمني ��ة هو
حمارب ��ة الفكر املتط ��رف "لأن �أفكار
داع� ��ش مازالت موجودة لدى بع�ض
اجلماعات".
ويف مطل ��ع حزيران اجل ��اري ،قالت
م�ص ��ادر لـ(املدى) �إن القوات الأمنية
�أهمل ��ت معلوم ��ات ع ��ن ا�سته ��داف
مناطق حيوية يف كركوك.
وانفج ��رت يف ذل ��ك الوق ��ت نح ��و 9

�أداء �أمني �ضعيف
يف ه ��ذا ال�ش�أن يقول عل ��ي الدايني،
رئي� ��س جمل� ��س حمافظة دي ��اىل� ،إن
"هناك فو�ضى وانت�شار ًا لل�سالح يف
بع� ��ض مناط ��ق املحافظ ��ة وال توجد
حلول حقيقية".
وقب ��ل يومني ،متك ��ن انتح ��اري من
مهاجم ��ة مقه ��ى �شعب ��ي يف خانقني،
�شرق ��ي بعقوب ��ة (مرك ��ز حمافظ ��ة
دي ��اىل) ،وفجر رمان ��ة يدوية قبل �أن
تقتله القوات الأمنية.
و�أول م ��ن �أم� ��س ح ��ذر النائ ��ب ع ��ن
دي ��اىل ف ��رات التميمي م ��ن تداعيات
�أمني ��ة قال �إنها "خط�ي�رة وتهدد �أمن
بغداد ودياىل".
وق ��ال التميمي ،يف م�ؤمت ��ر �صحفي
عق ��ده يف مبن ��ى الربمل ��ان� ،إن عل ��ى
القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة تنفيذ
"عملي ��ة �أمني ��ة نوعي ��ة يف مناط ��ق
جنوب ��ي ناحيت ��ي كنع ��ان وبه ��رز
للق�ض ��اء عل ��ى م ��ا تبق ��ى م ��ن خالي ��ا
داع�ش".
وكان ع�ض ��و جلنة الأمن يف الربملان
والنائ ��ب ع ��ن دي ��اىل عب ��د اخلال ��ق
الع ��زاوي ق ��د ق ��ال ،قب ��ل ا�سبوعني،
لـ(امل ��دى) �إن "هن ��اك  15قرية خالية
م ��ن ال�س ��كان ينت�ش ��ر فيه ��ا داع� ��ش
ب�ي�ن �ص�ل�اح الدي ��ن ودي ��اىل" ،وال
توجد فيها عملي ��ات ع�سكرية ب�سبب
خالفات بني قيادت ��ي عمليات �صالح
الدين ودجلة.
باملقاب ��ل يق ��ول عل ��ي الداين ��ي "ال
توج ��د حم�ل�ات جلم ��ع ال�س�ل�اح يف
دي ��اىل وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن مذكرات
القب�ض غري مفعّلة" ،دون �أن يو�ضح
الأ�سباب.

الب�صريون ّ
ينظمون ثالث تظاهرة
خالل � 4أيام للمطالبة باخلدمات
وفر�ص العمل

 بغداد /املدى
جمدد ًا ،خ ��رج الب�صريون اىل ال�شارع بعد �سنة
م ��ن ال�صرب على ع ��دم تلبية املطال ��ب من توفري
فر� ��ص العم ��ل واخلدم ��ات يف املدين ��ة الأغن ��ى
نفطي ًا يف �أق�ص ��ى جنوب العراق ،يف تظاهرات
م�ستمرة منذ نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
واحت�ش ��د املئ ��ات م ��ن ال�شب ��اب والرج ��ال
املتظاهرين و�سط ت�شدد وانت�شار �أمني وا�سع،
يوم �أم� ��س الأحد� ،أم ��ام مقر احلكوم ��ة املحلية
يف الب�ص ��رة الغني ��ة مبوارده ��ا التجاري ��ة،
واالقت�صادية العديدة.
ّ
وغطت مواق ��ع التوا�صل االجتماعي ،بال�صور،
التظاه ��رات يف الب�ص ��رة الت ��ي ت�شه ��د ارتفاع ًا
كب�ي�ر ًا بع ��دد العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل ،ودرج ��ات
احل ��رارة املرتفع ��ة .و�أعلن النا�ش ��ط البارز يف
التظاه ��رات و�أحد امل�شارك�ي�ن يف االحتجاجات
الت ��ي ت�شهدها الب�صرة من ��ذ العام املا�ضي ،علي
املعل ��م ،قائ ًال" :ب ��د�أت التظاه ��رات �صباح ًا عند
ال�ساع ��ة التا�سعة وه ��ي الثالثة م ��ن نوعها بعد
تظاهرات ع�صر يوم ال�سبت ،و�صباح اخلمي�س
املا�ضي".
و�أ�ض ��اف املعل ��م "�أن مطالبنا ه ��ي توفري فر�ص
العم ��ل لل�شب ��اب بالدرج ��ة الأوىل ،والأ�سا� ��س،
وكذلك منح احلق ��وق وتوفريها لذوي ال�شهداء
من املتظاهرين الذين قتلوا �أثناء م�شاركتهم يف
التظاهرات خالل العام املا�ضي".

ون ��وه ب� ��أن التظاه ��رات احلالية ،احت�ش ��د فيها
املحتجون �أمام مبنى حمافظة الب�صرة ،وهناك
انت�ش ��ار �أمن ��ي كب�ي�ر ،م�ش�ي�ر ًا �إىل "�أن ما نقوم
ب ��ه ه ��و وقف ��ات احتجاجي ��ة ولي� ��س اعت�صام ًا
مفتوح� � ًا ".وكان ��ت التظاه ��رات الغا�ضب ��ة ق ��د
انطلق ��ت ،يف حمافظة الب�ص ��رة ،عدة مرات منذ
منت�ص ��ف العام املا�ضي  ،2018مبطالب �أ�ضيف
�إليه ��ا �إنقاذ ال�سكان م ��ن ال�سم القات ��ل الذي دبّ
يف مي ��اه ال�ش ��رب و�أ�صاب ع�ش ��رات الآالف من
املواطن�ي�ن .حينه ��ا انطلق ��ت حم�ل�ات لنا�شطني
من الب�صرة ،عرب مواق ��ع التوا�صل االجتماعي
"في�سبوك ،وتويرت ،وان�ستغرام" ،وت�ضامنت
معه ��ا باقي املحافظات لإعالن املحافظة منكوبة
وعدم �صالح العي�ش فيها نتيجة التلوث والفقر.
وحت ��ى �أواخ ��ر �آب املا�ض ��ي ،قارب ��ت ح�صيل ��ة
العن ��ف الذي ط ��ال املتظاهري ��ن املنتف�ضني �ضد
الفق ��ر يف الب�صرة الـ� 400شخ� ��ص ما بني قتيل
وجريح ،ومعتقل ،وجمهول امل�صري.
وح�س ��ب احل�صيلة فقد قت ��ل �أربعة متظاهرين،
و�أ�صي ��ب � 250آخ ��رون بج ��روح ،نتيج ��ة قمع
التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية يف مناطق
متفرقة من حمافظة الب�صرة.
�أم ��ا عدد املتظاهرين الذين مت اعتقالهم ،من قبل
الأجه ��زة الأمنية ،فقد بلغ خالل �شهرين من بدء
التظاهرات  137معتق ًال ،يف حني مت ت�سجيل 6
�أ�شخا�ص �ضمن "جمهويل امل�صري" مت اعتقالهم
ومل يتم معرفة م�صريهم.

اعالنات
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حمافظ بغداد :املالية توافق على �صرف اجور املحا�ضرين باملجان
لرتبية الكرخ الثانية والثالثة

اعل��ن محافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري،
أم��س االحد ،ع��ن موافق��ة وزارة املالية على
صرف اج��ور احملاضرين باجمل��ان ملديريتي تربية
الكرخ الثانية والثالثة.
وقال السيد احملافظ ان "موافقة وزارة املالية
جاءت بناء على رفعنا كتاب رس��مي تضمن
جمي��ع اس��ماء احملاضري��ن اجملان ف��ي جميع

مديري��ات تربي��ة بغداد الس��تة" ،مؤكدا "ان
اج��ور احملاضري��ن لبقية املديريات س��تصرف
تباعا".
واضاف الس��يد احملافظ "انن��ا حريصون على
ضم��ان جميع حقوقه��م تقديرا مل��ا قدموه
من جهود طوال س��نوات خدمتهم وبصفة
تطوعية".

مناق�صة
اىل � /شركات املقاوالت
تعلن اإلغاثة اإلسالمية العراق عن مناقصة
رق��م ( )IRI2019- 0018اع��ادة تاهيل محطة
املي��اه اجملمع��ة في عربي��د  ،عل��ى الراغبني
باالشتراك زيارة املوقع االلكتروني:

تعل��ن اإلغاث��ة اإلس�لامية الع��راق عن اع��ادة مناقص��ة رقم
( :)IRI2019- 0017دعم األس��ر املستضعفة التي ترأسها نساء
م��ع مدخ�لات تربي��ة احليوانات ف��ي محافظة نين��وى  /قضاء
احلضر ،على الراغبني باالشتراك زيارة املوقع االلكتروني:

لالستفسار tendering@ir-iraq.org
رقم الهاتف 07518396949

لالستفسار tendering@ir-iraq.org
رقم الهاتف 07518396949

www.ncciraq.org

�إعــــــــالن

قدم املدعي (حسني علي ياسني) طلبا ً يروم فيه تبديل (االسم) من (حسني) إلى
(ادم) فم��ن لديه اعتراض على الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها
(خمسة عش��ر يوم) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق أحكام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  /جامعة �سامراء
�إعالن مناق�صة رقم ( )1ل�سنة 2019

تعلن (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /جامعة سامراء) عن اجراء مناقصة عامة واخلاصة بـ (مشروع عامدة كلية
التربية جامعة سامراء) تكلمة االعمال املتبقية واملدرجة ضمن تخصيصات (املوازنة االستثمارية وبكلفة تخمينية قدرها
( )893.358.000ثمامنائة وثالثة وتس��عون مليون وثالثمائة وثمانية وخمس��ون ألف دينار عراقي ،فعلى الراغبني باالش��تراك
في املناقصة من الش��ركات من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرس��مي إلى العنوان التالي
(محافظة صالح الدين /قضاء سامراء /حي املعلمني /جامعة سامراء – رئاسة اجلامعة – شعبة العقود احلكومية) على ان
تقدم العطاءات في ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم الشركة والعنوان االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم
املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
 -1التأميات األولية والبالغة ( )%3من الكلفة التخمينية بشكل خطاب أو صك مصدق أو سفتجة ويكون نافذ ملدة ( )90يوم.
 -2عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب ومعنون إلى (جامعة سامراء) وتكون بالنسخة االصلية.
 -3شهادة تأسيس الشركة.
 -4عقد تأسس الشركة والنظام الداخلي.
 -5هوية تصنيف الشركات (نافذة وقت تقدمي العطاء).
 -6وصل شراء وثائق املناقصة (نسخة أصلية).
 -7البيانات املالية (احلسابات اخلتامية مصدقة أصولياً) للسنوات الثالث األخيرة.
فعل��ى الراغب�ين االش��تراك باملناقصة مراجع��ة (جامعة س��امراء  /بناية اجلامعة  /ش��عبة العقود احلكومي��ة) وان مبلغ
مس��تندات املناقصة البالغ ( )350.000ثالثمائة وخمس��ون ألف دينار عراقي غير قابل للرد وآخر موعد لبيع وثائق املناقصة
س��يكون يوم (االربعاء) املصادف ( )2019/7/17وان يوم (اخلميس) املصادف ( )2019/7/18الس��اعة العاشرة صباحا ً هو موعد
غلق املناقصة وس��يتم فتح العطاءات بش��كل علني في نفس الساعة العاشرة صباحا ً هو موعد غلق املناقصة وسيتم
فتح العطاءات بش��كل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات وإذا صادف يوم الفتح عطلة فيؤجل إلى اليوم
الذي يليه وس��وف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة ،ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر
واالعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
س��يتم عقد مؤمتر خاص على استفس��ارات املش��اركني في املناقصة عند الس��اعة العاش��رة من يوم (االثنني) املصادف
( )2019/7/8في جامعة س��امراء  /قس��م االعمار واملش��اريع مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا ً للمعايير املدرجة
في ادناه:
 -1ان تكون درجة تصنيف ال تقل عن الدرجة اخلامسة (انشائي ،كهربائي ،ميكانيكي).
 -2ان تكون لديه اعمال مماثلة منجزة مؤيدة من اجلهات املعنية.
 -3ان يكون لديه اليات ومعدات وكادر قيادي هندسي وإداري وعمالي مت حتديدها في شروط املناقصة.
 -4ان يكون لديه خبرة عامة وخبرة تخصصية في مجال التعاقدات وادارة العقود.
 -5ان يكون لديه اداء مالي ومعدل ايراد سنوي والقدرة املالية الالزمة الجناز املشروع.
 -6ال يوجد لديه اي تضارب في املصالح مع مقدمي العطاء املنافسني.
 -7ان يقوم مبلء (القس��م الرابع) اخلاص بالوثيقة القياس��ية (اس��تمارات العطاء) وبخالف ذلك س��يتم استبعاد العطاء
املقدم.
مالحظة:
للجامعة حق الغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات ،ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة ضمن ضوابط معينة.

�أ.د .مو�سى جا�سم حممد احلمي�ش
رئي�س جامعة �سامراء

�إعادة مناق�صة
اىل  /ال�شركات التجارية

www.ncciraq.org

�إعالن مناق�صة عامة حملية
(للمرة الأوىل)
م /املناق�صة املرقمة  /1م  /م 2019 /
يس��ر (ش��ركة أور العامة إحدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن)
بدعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم
لتجهيز ( 100طن قضبان نحاس قياس  8ملم وحسب املواصفات
الفنية املطلوبة املوضحة في جدول املواصفات الفنية .
فترة التجهيز 30 :يوم على شكل دفعة واحدة.
مع مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العط��اء املؤهل�ين والراغبني ف��ي احلصول على
معلوم��ات أضافي��ة االتصال ب��ـ (ش��ركة اور العامة) عب��ر البريد
االلكترون��ي  urscoe@ur.industry.gov.iqأو urcoe@gmail.com
خ�لال أيام الدوام الرس��مي من األح��د إلى اخلميس من الس��اعة
الثامنة صباحا ً وحتى الس��اعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2مبلغ الكلفة التخمينية:
( 800دوالر  )LME +للط��ن الواح��د  DDPواص��ل مخازن الش��ركة ،
ويتم احتس��اب مبلغ  LMEليوم فتح العطاءات الحتس��اب املبلغ
الكلي للمناقصة  .ويتم إعادة احتساب مبلغ ( )LMEلغرض حتديد
املس��تحقات املالية باعتماد معدل ( )LMEلثالثة أيام التي تس��بق
وصول املواد إلى الش��ركة ويتم اس��تبعاد العطاءات التي تزيد عن
الكلفة التخمينية بأي نسبة كانت.
 -3مق��دار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع
العطاء ( )%1من مبلغ العطاء.
 -4يتحمل من ترس��و علي��ه املناقصة حتميل وتفري��غ املواد داخل
الش��ركة وذل��ك بتوفير وس��ائل التحمي��ل والتفري��غ وال تتحمل
شركتنا أي مسؤولية في االضرار التي تصاحب عمليات التحميل
والتفريغ وألي سبب كان.
 -5س��عر بيع مس��تندات املناقصة هو  500000دينار (خمسمائة
أل��ف دينار ال غيرها) غير قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة من
قبل ش��ركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فق��ط دون تعويض ملقدمي
العطاء.
 -6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي
طلب حتريري إلى ش��ركة أور العامة في مقرها الرئيس الكائن في

مدينة الناصرية أو مكتب بغداد العائد إلى ش��ركتنا في منطقة
الك��رادة – البوجمعة – رقم الدار  – 139ش��ارع أب��و نؤاس – مجاور
فندق ديانا الس��ياحي (رقم املوبايل  07901299181للحصول على
أوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح في الفقرة ()4
أعاله.
 -7على مقدم العطاء أن يس��تخدم منوذج صيغة العطاء املوجود
في القس��م الرابع (من��اذج العطاء) ويجب أن يت��م تعبئة النموذج
بالكامل باملعلومات املطلوبة دون تغيير في ش��كله ولن تقبل أي
بدائل.
 -8متطلب��ات التأهي��ل املطلوبة( :كما مبينة ف��ي وثائق العطاء)
وشركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ االسعار.
 -9يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة أور العامة /
القس��م التجاري  ،العنوان  :محافظة ذي قار – الناصرية – تقاطع
سوق الشيوخ) في املوعد احملدد (لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر
حس��ب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية من تاري��خ غلق املناقصة
في  .)2019/7/16وان العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور
في العنوان اآلتي (املقر الرئيس��ي لشركة أور العامة في الناصرية
 /غرفة جلنة فتح العروض) في الزمان والتاريخ الذي يلي يوم الغلق
(الساعة التاسعة صباحا ً ليوم .)2019/7/17
 -10س��يعقد مؤمت��ر خ��اص لالجابة ع��ن االستفس��ارات بتاريخ
 2019/7/9في متام الساعة التاسعة صباحا ً بالتوقيت احمللي ملدينة
الناصري��ة وذلك على قاع��ة االجتماعات ،وان كل االستفس��ارات
املتعلق��ة بوثائق املناقصة يجب أن تتم في موعد أقصاه س��بعة
أيام تس��بق تاريخ انعقاد املؤمتر .وإذا ص��ادف موعد انعقاد املؤمتر أو
موع��د غلق املناقصة عطلة رس��مية فان موعد انعق��اد املؤمتر أو
موعد غلق املناقصة حس��ب احلال س��يكون في الي��وم الذي يلي
العطلة ومتام الس��اعة احملددة ف��ي التاريخ االس��اس لعقد املؤمتر
وساعة الغلق .. .مع التقدير

املهند�س حيدر �سهر نعيمة
املدير العام وكالة ورئي�س جمل�س االدارة

�إعادة �إعالن مناق�صة

م ( /جتهيز مواد كهربائية مل�شروع م�ستودع العمارة اجلديد)
رقم الطلبية 5342/ ER-BEL – 017 /2018 :
يس��ر (ش��ركة املش��اريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم (جتهيز
مواد كهربائية ملستودع العمارة اجلديد) وتسليمها وتفريغها في موقع املشروع  .وأن تكون املواد من املناشئ
التالي��ة (أوربا الغربي��ة  ،اململكة املتحدة  ،الواليات املتحدة االمريكية ،الياب��ان) علما ً ان املناقصة ممولة ذاتيا ً
وكلفتها التخمينية هي ( )413.450.000دينار عراقي (اربعمائة وثالثة عشر مليون واربعمائة وخمسون ألف
دينار عراقي) وتكون مدة التنفيذ ( )90يوم تقوميي  ،مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بش��ركة املش��اريع
النفطية  /قس��م التوريدات والتعاق��دات ( Pur.cus@scop.oil.gov.iq // scop@scop.oil.gov.iqمن االحد
إل��ى اخلميس وخالل الدوام الرس��مي م��ن الس��اعة ( 9:00ص) لغاية ( 12:00م) وكما موضح��ة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات.
 -2على اجملهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالشتراك في هذه املناقصة تقدمي عطاءاتهم
وفقا ً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير االتية :
 املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها. خدمات ما بعد البيع . االعمال املماثلة بعدد ثالث اعمال تقاس على اس��اس كلفة ونوع وحجم العمل كما ال يسمح بجمع عددمن العقود لتلبية قيمة العمل املطلوب اي يجب ان ينظر إلى قيمة كل عمل مماثل على حدا ويكون مبلغها
نس��بة إلى الكلفة التخمينية للمناقصة بنس��بة ( )%35وان عدد الس��نوات املطلوبة لالعمال املماثلة ()5
سنوات.
 االعمال املنجزة ضمن االختصاص . مدة تنفيذ العقد بااليام التقوميية . حجم االيراد السنوي يجب ان يكون  %30من الكلفة التخمينية للسنوات اخلمسة االخيرة. احلس��ابات اخلتامي��ة التي تظه��ر حتقيق االرباح للس��نتني االخيرتني مدققة من قبل محاس��ب قانوني اذاكان للش��ركات املش��تركة في املناقصة اعمال منفذة في الس��نوات التي س��بقت  ، 2014فعليهم تقدمي
حساباتهم اخلتامية الرابحة آلخر سنتني السابقة لعام .2014
 يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ  %30من الكلفة التخمينية من مصرفمعتمد في العراق.
 يك��ون التجهيز مع التفريغ  CIPويتحمل اجملهز كافة الرس��وم والضرائب على ان يكون التجهيز في موقعاملشروع .
 مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة . تلتزم الش��ركة االجنبية املش��تركة تقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محس��ومة اجتاهمختلف الش��ركات واملؤسس��ات العراقي��ة خالل ( )30ثالثون يوما ً م��ن تاريخ التبليغ بق��رار االحالة علما ً أن
اجراء التس��وية ش��رط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الش��ركة االجنبية املشتركة
باملناقصة.
 ف��ي حالة وجود مطالبات لدى الش��ركة االجنبية املش��تركة ف��ي املناقصة تلتزم بتقدمي تعهد بتس��ويةمرضية للطرفني (التس��وية وفقا ً التفاقية نادي باريس أو التس��وية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة
 2014أو ش��طب الدين كليا ً بحسب مقتضي احلال) الية منازعات أو مطالبات سابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً
من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ً ان التس��وية ش��رط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم اس��تبعاد
الشركة االجنبية املشتركة.
 تتعهد الشركة االجنبية بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية على اي مديونية بحق مختلف الشركاتواملؤسسات العراقية بعد االحالة مباشرة او غير مباشرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو كل الدين
بصفة رضائية او قضائية مبعنى اس��تمرار عالقة الش��ركة املتقدمة او املشتركة للعمل بالعراق باملديونات

املتنازل عنها او املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 -3بامكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في ورقة
بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( 250.000دينار) (مئتان وخمسون ألف دينار) نقدا ً وغير
قابل للرد .
 -4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (ش��ركة املش��اريع النفطية – قس��م التوريدات والتعاقدات – الوزيرية /
خلف معهد التدريب النفطي).
 -5مكان تس��ليم العطاء (وزارة النفط – شركة املشاريع النفطية – جلنة استالم وفتح العطاءات  -الطابق
االول  /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي).
يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ ( )2019/7/17حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض
وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي:
شركة املشاريع النفطية  /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي  /بغداد – العراق
اجلهة التي تستلم العطاء  /جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية .
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح .
 -6يت��م دع��وة مقدم��ي العطاءات اخملول�ين بحضور مؤمتر م��ا قبل تق��دمي العطاء للتوضي��ح واالجابة على
االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي استفساراتهم
حتريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر .
الوقت 9:00( :ص ) لغاية ( 12:00م).
التاريخ2019 / / :
املكان :يحدد الحقا ً .
 -7تك��ون العط��اءات املقدم��ة نافذة مل��دة ( )120مائة وعش��رون يوما ً م��ن تاريخ الغلق احملدد عل��ى أن تكون
مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية والبالغة ( )12.000.000دينار عراقي (اثنا عشر مليون دينار عراقي)  ،ويجب
ان تكون بش��كل خطاب ضمان أو س��فتجة او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة
الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة ( )120يوم مائة وعش��رون يوما ً من تاريخ الغلق /
يوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة .
 -8للج��ان التحلي��ل اس��تكمال البيانات املبين��ة في ادناه والت��ي ال ترتب عليها تغيير في اس��عار الوحدات
املس��عرة من قبل مقدم العطاء بالزي��ادة او النقصان وللعطاءات الثالثة املرش��حة لالحالة وفي حالة عدم
قيام مقدم العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات األولية .
أ -البيانات الفنية غير اجلوهرية او تصحيح االخطاء احلسابية .
ب -الشروط القانونية غيراجلوهرية .
ج -الش��روط القانونية اجلوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا ً مع اس��تبعادها في حالة عدم امتالك مقدمي
العطاءات لها ابتداءا ً .
 -9يكون البيع خالل اسبوع العمل من االحد إلى اخلميس اثناء الدوام الرسمي .
 -10يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم :
 ش��هادة تأسيس الش��ركة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة في بلد تأسيس الشركة ومصدقة منالس��فارة العراقي��ة في ذلك البل��د ودائرة التصديقات ف��ي وزارة اخلارجية في الع��راق إذا كان مقدم العطاء
اجنبيا ً .
 هوية غرفة التجارة ( نافذة) وش��هادة تأسيس الش��ركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارةالتجارة.
 عقد تأسيس الش��ركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقةمن مسجل الشركات في وزارة التجارة .

تقدمي كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى شركة املشاريع النفطية.
 وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية . تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء . يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة . وصل شراء وثائق املناقصة االصلي. املستمس��كات الثبوتية ملدير املفوض (ش��هادة اجلنس��ية – هوية االحوال املدنية – بطاقة السكن – تأييدالسكن مصدق اصوليا ً – عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان ).
 يلت��زم مقدم العط��اء بتقدمي كتاب من دائ��رة الضمان االجتماعي يثبت اش��تراكه بالضم��ان االجتماعيللعمال .
املالحظات:
يتم تقدمي العطاء في خمسة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري :
االول – يحتوي على املستمسكات املطلوبة اعاله .
الثاني – يحتوي على العرض الفني  +منهاج العمل .
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر – مالحظات املناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد.
الرابع – يحتوي على العرض التجاري املسعر – مالحظات املناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد .
اخلام��س – يحت��وي على التأمينات االولية والبالغة ( )12.000.000دينار عراقي (اثنا عش��ر مليون دينار عراقي
فقط ) (ويجب ان تكون بش��كل خطاب ضمان او س��فتجة او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد
ويوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة).
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس��مي وبش��مع س��ري ويكتب على الظرف
اخلارجي والداخلي ما يلي:
أ – اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -عنوان مقدم العطاء وفقا ً للفقرة  1- 24من تعليمات ملقدمي العطاء .
ج -اس��م املناقصة ورقمها كما هو مش��ار إليه في الفقرة الفرعية  1 -1من تعليمات ملقدمي العطاء واي
اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد.
د -تاريخ الغلق.
هـ  -بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني  ،عرض جتاري مسعر  ،عرض جتاري غير مسعر  ،الوثائق املطلوبة
 ،التأمينات األولية).
 -11الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -12يتحم��ل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تس��ديدها قبل
توقيع العقد.
 -13تهمل العطاءات الغير مس��توفية للمستمس��كات املطلوبة ويتم اس��تبعاد العطاء غير مستوفي ملا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
 -14يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت
املوقع والبريد االلكتروني وعليه اش��عار الش��ركة بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل ( )7ايام على االقل من
حصول التغيير.
 -15ميكن الرجوع إلى موقع الشركة او الوزارة على االنترنيت .
Web site: http:// www.scop.gov.iq
E-mail : scop@scop.Oil.gov.iq
مدير عام
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq
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رياضة

منحة ال�صحفيني ..متابعة احتادية وم�ساندة ريا�ضية لتعديل القانون

باختصار ديمقراطي

 رواد ال���م���ه���ن���ة م�������س���ي���رة م�����ض��ي��ئ��ة ف����ي رع����اي����ة الأب������ط������ال وال��م��ن��ت��خ��ب��ات

لنح ّلق مع الطائرة

 متابعة  :املدى
عق ��دت الهيئ ��ة الإدارية لالحت ��اد العراقي
لل�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة اجتماعه ��ا الدوري
ي ��وم اخلمي� ��س املواف ��ق الثال ��ث ع�شر من
�شه ��ر حزيران  ، 2019يف مق ��ره برئا�سة
الزميل خالد جا�سم وح�ضور الزمالء كاظم
الطائ ��ي وحمم ��د خل ��ف والدكتورعدن ��ان
لفت ��ه والدكتور موف ��ق عبدالوهاب و�أمني
ال�سرعادل العتابي.
وجرت خالل الأجتماع مناق�شة املوا�ضيع
املطروح ��ة على ج ��دول االعم ��ال و�إتخاذ
الق ��رارات الالزمة ب�ش�أنه ��ا ومنها املتابعة
والتوا�ص ��ل احلثي ��ث م ��ع �أع�ض ��اء جلن ��ة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
ووزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة بخ�صو� ��ص
ق�ضية �إ�ضاف ��ة ال�صحفيني الريا�ضيني اىل
قائم ��ة امل�شمولني بقانون مُنح الريا�ضيني
الأبطال والرواد رقم (  ) 6لعام .2013
وذكر بي ��ان الحت ��اد ال�صحاف ��ة الريا�ضية
ان ��ه " ّ
مت التو�ضي ��ح للمعني�ي�ن �أن �شم ��ول
ال�صحفيني بهذا القانون هو واجب وطني
و�أخالق ��ي بالنظ ��ر لدوره ��م الكب�ي�ر يف
مواكب ��ة الأح ��داث وامل�شارك ��ة يف �صناعة
النجاح ��ات الريا�ضية املختلفة حيث �سبق
الحت ��اد ال�صحافة الريا�ضي ��ة �أن عقد عدة
اجتماع ��ات وور�ش ��ة عمل يف ع ��ام 2015
بالتع ��اون م ��ع احت ��اد الق ��ادة الريا�ضيني
مب�شاركة نخبة من الإعالميني واخلرباء،
التو�صل بعدها اىل �إدخال مقرتحات
ومت
ّ
االحت ��اد وف ��ق معاي�ي�ر مهني ��ة دقيق ��ة يف
م�س ��ودّة التعدي ��ل املق�ت�رح عل ��ى القانون
املذك ��ور" و�أ�ض ��اف البي ��ان " لغر� ��ض �أن
تكون ه ��ذه الق�ضية يف �إطارها ال�صحيح،
فق ��د مت ت�شكي ��ل جلن ��ة لرتتي ��ب قوائ ��م
ب�أ�سماء الزمالء امل�شمولني بالإ�ضافة على
تعديل القانون املذكور تت�ألف من الزمالء
الدكتورعدن ��ان لفت ��ة رئي�س� � ًا وع�ضوي ��ة
الدكتور موفق عبدالوهاب والزميل ناظم
الربيع ��ي امل�ست�ش ��ار القان ��وين لالحت ��اد
والزمي ��ل ع ��ادل العتابي و�ستك ��ون مهمة
اللجن ��ة املذك ��ورة �أجن ��از تثبي ��ت معايري
و�ضواب ��ط امل�شمول�ي�ن مبنح ��ة ال ��رواد
وح�صر الأ�سماء الت ��ي ي�ستحق �أ�صحابها
�شمولهم بالقانون".
و�إ�ش ��ادة االحت ��اد بال ��دور الكب�ي�ر لوزير
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الدكت ��ور �أحم ��د
العبي ��دي ،وجلنة ال�شب ��اب والريا�ضة يف
جمل� ��س النواب من خ�ل�ال رئي�سها النائب
عبا�س علي ��وي ،والدكتور عالء عبدالقادر

مدي ��ر ع ��ام الرتبي ��ة البدني ��ة يف وزارة العراقي ��ة وح ��ان الوقت لينال ��وا حقوقهم
ال�شب ��اب لتفاعلهم الكبري م ��ن �أجل �إجناز امل�شروعة.
الأم ��ر قبل تق ��دمي مق�ت�رح تعدي ��ل قانون
م�ؤازرة الريا�ضيين
منح ��ة ال ��رواد والريا�ضي�ي�ن الأبطال اىل
و�أك ��دت ع�ضوة املكت ��ب التنفي ��ذي للجنة
جمل�س النواب.
بدورهم ،عبرّ عدد من الريا�ضيني لـ(املدى) الأوملبي ��ة الوطني ��ة �سابق� � ًا الدكت ��ورة
ع ��ن موقفه ��م الت�ضامن ��ي م ��ع ال�صحفيني �إمي ��ان �صبيح �أن تعدي ��ل القانون ب�إ�ضافة
الريا�ضي�ي�ن من خ�ل�ال منا�شدته ��م وزارة ال�صحفي�ي�ن الريا�ضي�ي�ن هو ق ��رار �صائب
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة وجلن ��ة ال�شب ��اب ملا يتح ّل ��ى املنتمون لهذه املهنة من �صفات
والريا�ض ��ة الربملاني ��ة لال�س ��راع بتعدي ��ل تتواءم واحلالة القانونية التي انطلق منها
القانون رقم  6ل�سنة  2013و�ضم �شريحة امل�ش� � ّرع بنا ًء على ما �أق� � ّره جمل�س النواب
ال�صحفيني الريا�ضي�ي�ن ح�سب ال�ضوابط و�صادق عليه رئي�س اجلمهورية .مو�ضحة
الت ��ي يت ��م الإتف ��اق ب�ش�أنه ��ا نظ ��ر ًا للدور �أن "�إن�ص ��اف ال�صحفي�ي�ن الريا�ضيني يقع
الكبري الذي لعبوه طوال م�سرية الريا�ضة �ضم ��ن واجبات الدولة نظ�ي�ر ما �أجنزوه

من مهام وطنية ،وقوّ موا �أداء امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية وكتبوا �أه ��م املقرتحات لإعالء
�ش� ��أن الأبط ��ال و�س ّلط ��وا الأ�ض ��واء عل ��ى
ملف ��ات كب�ي�رة �ضم ��ن حم�ل�ات توعي ��ة
املجتمع ،ودعم ��وا ق�ضية املر�أة الريا�ضية
والإداري ��ة والقانوني ��ة من ��ذ ت�شكي ��ل �أول
رابط ��ة لل�صحاف ��ة منت�ص ��ف ال�سبعينيات
حتى موا�صل ��ة احتاد ال�صحافة الريا�ضية
الي ��وم واجبات ��ه حلماي ��ة حقوق ��ه هيئت ��ه
العامة".
ور�أى خب�ي�ر لعبة اجلمب ��از الدكتور عامر
�سك ��ران �أن "الظ ��رف الراه ��ن ي�ستوج ��ب
دع ��م ال�صحفي�ي�ن الريا�ضيني وه ��و لي�س
م ّن ��ة م ��ن �أحد ،ب ��ل ا�ستحقاق م�ض ��ى عليه
�س ��ت �سن ��وات مل يت ��م �شموله ��م يف حينه
لأ�سب ��اب جمهولة" .مبين� � ًا" �أن هناك عدد ًا
لي� ��س قلي ��ل م ��ن ال�صحفي�ي�ن يواجه ��ون
متاع ��ب يف احلي ��اة يجب الوق ��وف معهم
و�ش ّد �أزرهم لي�شعروا �أنهم جزء من �أ�سرة
الريا�ضة ،وهم بالفعل كذلك مل يتخ ّلوا عن
واجباته ��م ومواكبة كل �صغ�ي�رة وكبرية
يف عامل الريا�ضة ،لذا �آن الأوان ليندجموا
م ��ع الق ��رار احلكوم ��ي بع ��د �أن تكتم ��ل
معاي�ي�ر الإ�ضاف ��ة وت�ستح�ص ��ل املوافقات
الت�شريعي ��ة والتنفيذي ��ة ليت�س ّلموا املنحة
�أ�سوة بالريا�ضي�ي�ن وفق ًا للجنة من�صفة ال
تغنب �أحد ًا".

وتفاع ��ل امل ��درب مع ��د �إبراهي ��م املحرتف
يف قط ��ر م ��ع ق�ضي ��ة منح ��ة ال�صحفي�ي�ن
الريا�ضي�ي�ن ،م�ؤك ��د ًا" حر� ��ص جمي ��ع
الريا�ضي�ي�ن عل ��ى ني ��ل ال�صحفي�ي�ن
الريا�ضي�ي�ن حقوقه ��م امل�شروع ��ة ال�سيم ��ا
ال ��رواد منه ��م بع ��د �أن حفل ��ت م�س�ي�رة
ال�صحافة بعديد املواقف امل�ضيئة بت�صدي
نخب ��ة طيبة من حملة القل ��م النزيه لرعاية
االبط ��ال واملنتخب ��ات وكل م ��ا يتع ّل ��ق
مبواكبة البطوالت املحلية واخلارجية"،
الفت� � ًا �إىل �أن " املنح ��ة احلكومية بقدر ما
تث ّم ��ن عط ��اء ال�صحف ��ي الريا�ض ��ي ف�أنه ��ا
تك ّر� ��س ال�شراك ��ة احلقيقي ��ة ولي�س ��ت
ال�شكلي ��ة لتع�شيق ديناميكي ��ة "ال�صحافة
والريا�ضة" فكل واحد مكمّل للآخر ،ف�ض ًال
ع ��ن تب ّني معايري محُ َكم ��ة تفرز ا�ستحقاق
ال�صحف ��ي الريا�ض ��ي ال�سيم ��ا م ��ن �أكم ��ل
العقد اخلام�س من عمره ويوا�صل العطاء
بتميّز رائع".
م ��ن ناحيت ��ه �أب ��دى املدرب ه ��ادي مطن�ش
ا�ستع ��داده للتح ّرك �ضم ��ن م�سعى حتقيق
ه ��دف ال�صحفيني املن�ش ��ود ب�إ�ضافتهم اىل
قوائ ��م امل�شمول�ي�ن باملنح ��ة ،وق ��ال" ه ��ذا
واج ��ب �إن�س ��اين قب ��ل �أن يك ��ون قان ��وين
ومهن ��ي و�شرعي كون رج ��االت ال�صحافة
الريا�ضي ��ة هُ ��م خ�ي�ر ال�سن ��د للريا�ضي�ي�ن
وخا�ص ��ة العب ��ي ومدرب ��ي ك ��رة الق ��دم
و�سجل ��وا مواقف� � ًا م�ش ّرفة معه ��م" م�شري ًا
ّ
�إىل �أن "واح ��دة م ��ن �أه ��داف احلكوم ��ة
با�صداره ��ا القان ��ون رقم  6ل�سن ��ة 2013
هو دعم الريا�ضيني الأبطال والرواد ممن
ح ّقق ��وا منج ��زات يف م�سريته ��م ورفعوا
متج�سدة يف
راية العراق ،وهذه ال�صورة
ّ
ال�صحف ��ي الريا�ض ��ي ال ��ذي �شاركنا رحلة
الدف ��اع عن الع ��راق وبذل اجله ��د والعرق
حت ��ى يو�ص ��ل بر�سائ ��ل مم ّي ��زة وينق ��ل
احلقائق من قلب احلدث".
وقال الالعب الدويل ال�سابق منعم يو�سف
�إن منح ��ة الدول ��ة للريا�ضي�ي�ن الأط ��ال
وال ��رواد ب ��كل ت�أكي ��د ت�شم ��ل ال�صحفي�ي�ن
الريا�ضيني �أي�ض� � ًا نظر ًا للخدمات اجلليلة
والت�ضحي ��ات الكب�ي�رة الت ��ي �سجل ��ت يف
�أك�ث�ر م ��ن بطول ��ة نقل ��وا عنه ��ا منج ��زات
عظيم ��ة �أفرح ��ت ال�شع ��ب
وج�س ��دتْ
ّ
تكام ��ل املهم ��ة الوطني ��ة ب�ي�ن الريا�ض ��ي
وال�صحف ��ي" ،م�ضيف� � ًا" �أرى �أن املعني�ي�ن
يف مترير م�سودّة التعديل هم م�س�ؤولون
عن حتقي ��ق هذا املطل ��ب ال�شرع ��ي �أ�سوة
بالريا�ضيني ممّن خدم ��وا �سنوات طويلة
ب�صدق ونزاهة وفرو�سية".

"مجموعة الموت" ت�شهد مباراة جنوب �أفريقيا و�ساحل العاج
 بغداد  /املدى
يحت�ض ��ن ملعب ال�سالم يف العا�صمة امل�صرية القاهرة
يف ال�ساع ��ة اخلام�سة والن�صف ع�ص ��ر اليوم بتوقيت
بغداد مباراة من العي ��ار الثقيل جتمع منتخب جنوب
�أفريقي ��ا مع نظ�ي�ره �ساحل العاج يف خت ��ام مناف�سات
ال ��دور الأول م ��ن املجموع ��ة الرابع ��ة الت ��ي ت�ضم اىل
جانبهما منتخبي ناميبيا واملغرب ببطولة ك�أ�س الأمم
الأفريقية  2019املقامة حالي ًا يف م�صر.
وي ��درك كل م ��ن منتخب ��ي جن ��وب �أفريقي ��ا (الأوالد)
و�ساح ��ل الع ��اج (الأفيال) م ��دى �أهمي ��ة حتقيق الفوز
يف املب ��اراة الأوىل به ��ذه املجموعة الت ��ي و�صفت من
النق ��اد واملتابع�ي�ن للبطول ��ة ب�أنها "جمموع ��ة املوت"
وله ��ذا �ستمث ��ل املباراة مهم ��ة انتحاري ��ة لكليهما بعد

التغيريات اجلذرية يف ال�سنوات املا�ضية التي طر�أت
عل ��ى ت�شكيلتهما وال يخو�ضا البطولة احلالية ب�أف�ضل
�أجيالهما.
وبرغ ��م ف ��وزه بلق ��ب البطول ��ة يف ع ��ام  2015للمرة
الثاني ��ة فق ��ط يف تاريخ ��ه ،تراجع م�ست ��وى املنتخب
العاج ��ي ب�ش ��كل ح ��اد يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة نظ ��ر ًا
العت ��زال العديد من جنومه البارزين مثل املهاجم الفذ
ديديي ��ه دروغبا والعب الو�سط الرائ ��ع يايا توريه ما
ا�سهم يف خروج الأفيال �صفر اليدين من رحلة الدفاع
ع ��ن اللق ��ب يف ن�سخ ��ة  2017حيث �سق ��ط يف الدور
الأول ويتطل ��ع الأفي ��ال �إىل املناف�س ��ة عل ��ى اللقب يف
الن�سخ ��ة احلالية م ��ن البطولة الأفريقي ��ة� ،أم ًال يف �أن
ت�سهم ه ��ذه امل�شاركة ب�ش ��كل �إيجابي يف �إع ��ادة بنائه
و�سمعته على ال�ساحة القارية ال�سيما بعد توىل قيادته

املدرب الوطني �إبراهيما كمارا الذي يعتمد حالي ًا على
جمموع ��ة من املواهب ال�شابة �إ�ضافة لبع�ض العنا�صر
التي متتلك قدر ًا من اخلربة مثل ويلفريد زاها مهاجم
كري�ست ��ال باال� ��س و�سريج ��ي �أوريي ��ه جن ��م توتنهام
الإنكليزي ��ان اىل جان ��ب نيكوال� ��س بيب ��ي ،جنم خط
و�سط ليل الفرن�سي.
ويحلم كمارا ب�ضربة بداية قوية يف البطولة احلالية
لت�ساعده يف املناف�س ��ة على الت�أهل للأدوار الإق�صائية
م ��ن ناحية ومنح الفريق الثقة الت ��ي ت�ساعد يف �إعادة
بنائه.
ويف املقاب ��ل ،يتطل ��ع منتخ ��ب جن ��وب �أفريقي ��ا �إىل
موا�صل ��ة �سجل ��ه الرائ ��ع يف مواجه ��ة الأفي ��ال حي ��ث
مل ي�سب ��ق �أن خ�س ��ر �أي مب ��اراة يف املواجه ��ات الت ��ي
ج ��رت بينهم ��ا خالل ال�سن ��وات االخرية ولك ��ن مدربه

الربيط ��اين �ستي ��وارت باك�س�ت�ر ي ��درك �إن االعتم ��اد
على ه ��ذه الإح�صائيات والنتائ ��ج ال�سابقة ال يفيد يف
مواجه ��ة منتخ ��ب كبري مث ��ل منتخب �ساح ��ل العاج،
و�أي�ض ًا يف بطولة مثل ك�أ�س الأمم الأفريقية.
و�أك ��د باك�سرت �إن الثقة ه ��ي �أحد الأ�سلحة التي يعتمد
عليها منتخبه لكن يجب �أال تتحول �إىل نوع من الغرور
حي ��ث يعل ��ق �آم ��ا ًال كب�ي�رة يف مواجه ��ة الأفي ��ال على
االن�سجام بني العبيه بعد فرتة الإعداد التي دخلها يف
مدين ��ة دبي االماراتي ��ة والتي تخلله ��ا خو�ضه مباراة
ودي ��ة واحدة م ��ع املنتخ ��ب الغ ��اين �أنته ��ت بالتعادل
ال�سلب ��ي حيث يعتمد عل ��ى التفاهم الكب�ي�ر بني ثنائي
الهج ��وم ليبوغانغ موتيبا وبري�س ��ي تاو حيث ميكنه
�إزعاج �أي دفاع من خالل �سرعته ون�شاطه الكبري �أمام
مرمى املناف�س

 رعد العراقي

نع ��م حان الوقت لأن ُنطلق العنان حلما�س ��ة اجلماهري لأن تذهب
مب�ؤازرته ��ا نحو الك ��رة الطائرة اللعبة الرابعة �ش ��عبي ًا وال تتقيد
بقوان�ي�ن االنحياز ال ��ذي فر�ضته �سطوة كرة الق ��دم وانتزعت من
بقية الألعاب م�ساحة االنت�شار وال�شهرة ،فبات االجناز الريا�ضي
ال ي�أخذ اهتمام ًا ودعم ًا وال قيمة معنوية �إال �إذا كان كروي ًا!
لعب ��ة الك ��رة الطائ ��رة متث ��ل ت�أريخ� � ًا مُ�شرق� � ًا م ��ن حي ��ث عراق ��ة
الت�أ�سي� ��س والتمثيل على امل�ستوى اخلارج ��ي ،فبعد �أن �أنت�شرت
اللعب ��ة يف ع�شرينيات القرن املا�ض ��ي وا�سهم املد ّر�سني العراقيني
املبتعث�ي�ن يف خارج الوط ��ن بتوفري قوانني اللعب ��ة حتى ت�أ�س�س
احتادي الطائرة وال�سلة ع ��ام  1953قبل �أن ينف�صل احتاد الكرة
ع ��ام  1955ثم �أن�ضم اىل االحتاد الدويل عام  1959وكان للعراق
�ش ��رف الدع ��وة اىل امل�ؤمت ��ر الت�أ�سي�س ��ي لالحتاد العرب ��ي للكرة
الطائرة عام .1975
كان له ��ذا التاري ��خ �أث ��ر يف ظه ��ور رموز مثل ��ت الع ��راق خارجياً
كاملرح ��وم الدكت ��ور عبدال ��رزاق الطائي ال ��ذي كان �أول من �شغل
ع�ضوي ��ة االحتاد الدويل وجمال �أمني كنع ��ان واملرحوم الدكتور
ماجد كحلة �أحد الأعالم ورموز الريا�ضة العراقية وعقيل الكاتب
وعماد حمزة وغريهم..
وكان لالهتمام الذي حظيت به تلك اللعبة دو ٌر يف بروز املنتخبات
الوطنية عل ��ى امل�ستوى العربي والأقليم ��ي واملناف�سة بقوة على
�سجلوا بحروف
البط ��والت لتقدم جيل من الالعبني الأفذاذ الذين ّ
م ��ن ذه ��ب ا�سماءهم يف �أر�شيف اللعبة كخال ��د ب�شري وثائر �أ�سود
واملرحوم ن�صري �شامل والكثري من االبطال ممّن ال ت�سع امل�ساحة
لذكرهم.
ويف حينه ��ا برز عدد مهم من الأندية املحلية التي منحت الدوري
طابع� � ًا تناف�سي� � ًا وق ّدم ��ت العدي ��د من الالعب�ي�ن البارزي ��ن كنادي
اجلي�ش ودياىل وال�صناعة وال�شرطة.
بع ��د ع ��ام � 2003شه ��دت اللعب ��ة تراجع ًا خميف� � ًا وانح�س ��ار ًا يف
ع ��دد الأندية امل�شارك ��ة يف البطوالت املحلية مع ع ��زوف ال�شباب
ملمار�سة تلك الريا�ضة حت ��ى على �صعيد الفعاليات املدر�سية التي
كان ��ت �سابق ًا ت�ش� � ّكل ركيزة الكت�ش ��اف املواهب ،ومعه ��ا �أ�صبحت
م�شاركات املنتخبات العراقي ��ة �أقرب اىل ال�شكلية ومل يتحقق �أي
�إجن ��از حقيقي على ال�صعيد اخلارجي حتى يف �أوقات كان الدعم
امل ��ايل كبري ًا وال ي�ش ّكل عائق ًا يف تنفيذ خطط التطوير والنهو�ض
باللعبة �إال �أن الإدارات ال�سابقة مل تتم ّكن من انت�شالها من واقعها
املرير.
احت ��اد الك ��رة الطائ ��رة احل ��ايل بهيئت ��ه الإدارية برئا�س ��ة جميل
العب ��ادي ع�ضو املكتب التنفيذي للجن ��ة الأوملبية الوطنية والذي
ت ��وىل �إدارة االحتاد عق ��ب ا�ستقالة رئي�سه ال�ساب ��ق مناف فا�ضل
وبد�أ حال ت�س ّنمه من�صبه بار�سال ر�سائل االطمئنان بعودة �أجماد
اللعب ��ة من خالل خط ��وات موزونة �أبتد�أت بتنظي ��م دوري ّ
منظم
عل ��ى كل امل�ستوي ��ات ت�ش ��ارك في ��ه العديد م ��ن الأندي ��ة وتتناف�س
بق ��وة لتقدّم لنا وجبة من الإثارة والندي ��ة ،ثم �أجته نحو ت�شكيل
املنتخب ��ات الوطني ��ة و�ض ��م الالعب�ي�ن البارزي ��ن واال�ستع ��داد
للم�ش ��اركات اخلارجي ��ة م ��ن خ�ل�ال �إع ��داد مناه ��ج ومع�سك ��رات
تدريبي ��ة كان ��ت لغة التف ��ا�ؤل والتحدي فيها بتحقي ��ق االجنازات
ه ��ي الب ��ارزة ب ��كل ت�صريحاته ��م ،وه ��و ما تظه ��ره ا�ستع ��دادات
منتخ ��ب حتت  23عام ًا الذي �سيدخل اختبار ت�صفيات غرب �آ�سيا
الت ��ي ت�ضيفها البحري ��ن يوم  27حزيران احل ��ايل مب�شاركة �ستة
منتخب ��ات من �أج ��ل املناف�سة على الت�أهل للنهائي ��ات القارية التي
ت�ضيّفه ��ا مانيمار لتكون تلك البطولة عن ��وان ت�ألق الكرة الطائرة
العراقية من جديد.
ه ��ذه دعوة جلميع الزمالء من �أبناء ال�صحافة والإعالم الريا�ضي
لتوجي ��ه بو�صل ��ة الإهتم ��ام والإ�شه ��ار والتحفي ��ز نح ��و الأجيال
اجلدي ��دة للك ��رة الطائرة ومنح االحت ��اد ون�شاطات ��ه اال�ستحقاق
الفعل ��ي لدوره ��م بعد �أن كانت عي ��ون ال�صحافة غائب ��ة ومن�شغلة
بنق ��ل ال�صراع ��ات والأح ��داث الكروي ��ة وه ��و ما �أ�سه ��م يف �أفول
اللعب ��ة طيلة ال�سنوات املا�ضية حتى ب ��ات ذكرها ال يتعدى بع�ض
الأخب ��ار التي كانت تذك ��ر على ا�ستحياء يف الف�ت�رات ال�صباحية
لقن ��اة العراقي ��ة الريا�ضي ��ة ليكون �شعارن ��ا ندعم كل م ��ن يجتهد
ويحقق االجناز الريا�ضي ولي�س الكروي فقط.
بعد عام � 2003شهدت اللعبة
تراجع ًا مخيف ًا وانح�ساراً في عدد
الأندية الم�شاركة في البطوالت
المحلية مع عزوف ال�شباب
لممار�سة تلك الريا�ضة حتى على
�صعيد الفعاليات المدر�سية

�أرب���ي���ل ي��ت��ط � ّل��ع �إل����ى ا���س��ت��ع��ادة �أل���ق���ه �أم�����ام ال��ن��ج��ف
تغريدة
ك�شف �إحدى القنوات التلفازية قائمة الالعبني
ُ
املزورين مل�ستم�سكاتهم الثبوتية يع ّزز ت�صريحات
ّ
�سابقة ملدربني و�إعالميني �أن هناك تقاع�س ًا من قبل
احتاد كرة القدم يف عدم متابعة ه�ؤالء ومطالبتهم
بح�سم اال�شكاليات التي �أوقعوا �أنف�سهم بها
والتي �ستكون دلي ًال دامغ ًا للمنتخبات املناف�سة
لنا يف ت�صفيات ك�أ�س العامل � 2022إذا ما
خ�سرت فر�صة الفوز �أمامنا لل�شكوى لدى االحتاد
الدويل للعبة ،وعليه البد �أن يبا�شر االحتاد املحلي
بت�شكيل جلنة خا�صة فور ًا تدر�س تبعات ك�شف
القائمة �أمام و�سائل الإعالم املحلية والعربية
والدولية وا�ستغالل الوقت لإ�صالح �أوراقهم
ر�سمي ًا وقانوني ًا عرب التعاون مع اجلهات ذات
العالقة �أو �إ�صدار قرار جريء مينع من متثيلهم
العراق مع املنتخبات والأندية التي ت�شرتك يف
البطوالت املُطلقة من االحتادين الدويل والآ�سيوي
مهما كلفتنا النتائج الفنية املقبلة حتى ي�شتد عود
البدالء.

بغداد  /حيدر مدلول
جت ��ري الي ��وم عل ��ى مالع ��ب
العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات
�أربع مباريات يف �أفتتاح اجلولة
الرابعة ع�شرة من مرحلة الإياب
ل ��دوري الك ��رة املمت ��از باملو�سم
.2019-2018
ويلتقي فريق �أربي ��ل لكرة القدم
�صاح ��ب املرك ��ز احل ��ادي ع�ش ��ر
يف الرتتي ��ب بر�صي ��د  39نقط ��ة
عل ��ى ملع ��ب فران�س ��وا حري ��ري
مع �ضيف ��ه فريق النج ��ف الرابع
ع�ش ��ر بر�صي ��د  36نقط ��ة يف
ال�ساع ��ة ال�سابعة والرب ��ع م�سا ًء
يف مواجه ��ة يتط ّل ��ع فيها املدرب
�أكرم �أحم ��د �سلمان والعبوه اىل
ا�ستع ��ادة �سكة االنت�صارات التي
فقده ��ا خ�ل�ال اجلولت�ي�ن الثانية
ع�ش ��رة والثالثة ع�ش ��رة على �إثر
خ�سارت ��ه �أم ��ام فري ��ق ال�شرط ��ة
بنتيج ��ة ( )2-1و�أم ��ام �أمان ��ة
بغ ��داد ( )2-0و�أدّت اىل خروجه

م ��ن دائرة الفرق الع�ش ��رة الكبار
يف املو�سم الكروي احلايل حيث
�سيقف عامِ ال الأر�ض واجلمهور
اىل جانبهم من �أجل خطف ثالث
أم�س احلاج ��ة �إليها
نقاط ب ��ات ب� ّ
من �أج ��ل �أ�ستع ��ادة �أل ��ق فريقهم
بحك ��م املكانة املتميّزة وال�شعبية
اجلارف ��ة التي يحتله ��ا باعتباره
م ��ن الأندي ��ة اجلماهريي ��ة يف
حمافظات �أقليم كرد�ستان و�سبق
ل ��ه و�أن ت ��وّ ج ملوا�سم ع ��دة بط ًال
لل ��دوري املمت ��از وح�ص ��ل عل ��ى
لقب و�صافة بطولة ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم م ّرتني.
وي�أم ��ل غ ��زالن البادي ��ة �أن
يتج ��اوزوا الظ ��روف ال�صعب ��ة
الذي مي ّر به جمل�س �إدارة النادي
حي ��ث كان ال�سب ��ب املبا�ش ��ر يف
�إعالن الرئي�س ر�ض ��وان الكندي
ا�ستقالته يف ظ ��ل تواجد املدرب
اخلب�ي�ر ثائر ج�سام عل ��ى رئا�سة
ّ
�سيوظف
مالك ��ه التدريبي ال ��ذي
خربت ��ه خ�ل�ال دقائ ��ق ال�شوطني

الأول والث ��اين من املب ��اراة �أم ًال
بتحقيق نتيجة �إيجابية �ستكون
عام ًال م�ساع ��د ًا يف حت�سني مركز
الفريق خ�ل�ال اجلوالت اخلم�س
املتبقي ��ة م ��ن عم ��ر املناف�س ��ات
الحتالل مركز ير�ضي به �أن�صاره

الذي ��ن �ساهم ��وا يف اخلروج من
دائ ��رة خطر الهب ��وط اىل دوري
املظاليم.
وينتظ ��ر فريق املين ��اء الب�صري
اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صي ��د 35
نقطة حتت قي ��ادة مدربه اجلديد

الروم ��اين تيت ��ا لق ��ا ًء يف غاي ��ة
ال�صعوب ��ة م ��ع م�ضيف ��ه فري ��ق
الديوانية ال�ساد�س ع�شر بر�صيد
 34نقط ��ة يف ال�ساع ��ة اخلام�سة
ع�صر ًا على ملعب الإدارة املحلية
يف حمافظ ��ة الديوانية نظر ًا لأن

الأخ�ي�ر رفع �شع ��ار اللعب بخيار
االنت�ص ��ار فق ��ط عندم ��ا يلع ��ب
عل ��ى �أر�ض ��ه و�أن�ص ��اره الذي ��ن
�سيحت�ش ��دون على املدرجات منذ
وقت مب ّك ��ر من موع ��د االنطالق
يف ظ ��ل العالق ��ة الوثيق ��ة الت ��ي
تربطه ��م م ��ع امل�ل�اك التدريب ��ي
والالعبني �سعي� � ًا الدخال الفرحة
لديه ��م وهم ي ��رون فريقهم ي�سري
بخطى واثقة نحو مراكز متقدمة
برغ ��م الأزمة املالية التي مي ّر بها
النادي.
وين�ش ��د فريق النف ��ط لكرة القدم
ال ��ذي يحت ��ل املرك ��ز اخلام� ��س
بر�صي ��د  49نقط ��ة اىل جت ��اوز
عقبة فريق ال�صناعات الكهربائية
�صاح ��ب املرك ��ز ال�ساب ��ع ع�ش ��ر
بر�صي ��د  32نقط ��ة يف املب ��اراة
التي �ستجري بينهما يف ال�ساعة
اخلام�سة ع�صرا على ملعب نادي
ال�صناع ��ة الريا�ض ��ي ملوا�صل ��ة
ال�س�ي�ر يف مالحق ��ة ف ��رق املربع
الذهب ��ي خل ��ف ال�شرط ��ة والقوة

اجلوية والزوراء والكرخ.
وي�ضي ��ف فريق احل�سني �صاحب
املرك ��ز التا�سع ع�ش ��ر بر�صيد 22
نقط ��ة على ملع ��ب خم�س ��ة �آالف
متف� � ّرج يف مدين ��ة ال�ص ��دريف
ال�ساع ��ة اخلام�سة ع�ص ��ر ًا فريق
الك ��رخ الرابع بر�صي ��د  55نقطة
يف اختب ��ار �سيك ��ون يف غاي ��ة
الأهمي ��ة للأول ال ��ذي يطمح اىل
الف ��وز يف املب ��اراة لرف ��ع �أ�سه ��م
حظوظه يف �إمكاني ��ة النجاة من
�شبح الن ��زول اىل دوري الدرجة
الأوىل باملو�س ��م املقب ��ل م�ستغ ًال
�أزم ��ة الغياب ��ات ل ��دى �صف ��وف
الكن ��اري الت ��ي جعلت ��ه ين ��زف
العديد من النقاط فقد من خاللها
املرك ��ز الثال ��ث ل�صال ��ح فري ��ق
ال ��زوراء حام ��ل لق ��ب الن�سخ ��ة
الأخرية من ال ��دوري املمتازبعد
خ�سارته �أمام �ضيفه فريق القوة
اجلوي ��ة بنتيجة ()3-1يف ختام
مناف�سات اجلول ��ة الثالثة ع�شرة
من مرحلة الإياب.
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ك������رم ����س���م���اح���ة ال����ر�أ�����س����م����ايل
تعر�ض �أو�س���كار وايلد النتقادات �ش���ديدة لقوله
�إن �أ�س���و�أ ال�س���ادة اولئك الذين يعاملون عبيدهم
با�ش���فاق ،لأنه���م يحجب���ون ع���ن ر�ؤيتن���ا جوهر
النظ���ام العب���ودي .بالطبع مل يك���ن وايلد بق�صد
�إدانة طيب���ة وعطف ال�سادة م���ن منظور �أخالقي
�إن�س���اين ،امن���ا ي�ش�ي�ر اىل ما ق���د ين�ش�أ ع���ن تلك
الظاه���رة من ف���خ ثقايف ي�سه���م يف جتميل نظام
العبودية وح���رف االنظار عن جوهره الوح�شي
القائ���م عل���ى ملكي���ة الإن�س���ان لأخي���ه الإن�س���ان،
ك�سلعة تباع وت�شرتى ،وكثري ًا ما نعرث يف الأدب
الكال�سيكي على �صورة مالك العبيد املح�سن ،يف
مقاب���ل العبد ناك���ر اجلميل ،حت���ى �إن تول�ستوي
العظي���م رائ���د املذه���ب الأن�ساين ق���د انزلق بهذا
الفخ يف جمموعته الق�ص�صي���ة (املالك) .واليوم
يف ظ���ل العوملة وهيمن���ة النيوليربالية وال�سوق
املتحررة من �أي �ضواب���ط �أو قيود ن�شهد ظاهرة
مماثل���ة تتمث���ل بالأعم���ال اخلريي���ة مل�ؤ�س�س���ات
متوله���ا ب�سخ���اء كربي���ات ال�ش���ركات متع���ددة
اجلن�سي���ة و�أثري���اء الع���امل ،يعق���دون ع�ش���رات
امل�ؤمترات �سنوي���ا يف دافو�س وغريها ،ملكافحة
الفقر وكوارث الت�سخني احلراري ودعم التعليم
والق�ض���اء عل���ى االمرا����ض وخا�ص���ة يف ال���دول
الفقرية.
ت�ضفي تلك الأعم���ال اخلريية على النيوليربالية
بعد ًا �أخالقي ًا نقابله باعجاب �ساذج ،فهي ت�ستثري
م�شاعرن���ا الإن�ساني���ة وتوقن���ا الطبيع���ي للعدالة
االجتماعية� ،إال �إنه���ا تعالج الأعرا�ض ال املر�ض،
كم���ا �إن املعاجلة تتم �ضمن منط���ق ال�سوق ،دون
امل�سا����س ب�آليات���ه املنتجة للفق���ر وامل�س�ؤولة عن
االت�ساع اخلطري يف الفجوة بني فاح�شي الرثاء
وعام���ة النا����س ،فح�سب ج���داول اوك�سفام العام
املا�ض���ي بلغ جمم���وع ثروات  26ف���رد ًا من �أغنى
الأغني���اء م���ا يع���ادل جمم���وع ث���روات الن�ص���ف
الأفقر م���ن �سكان الع���امل �أي  3.8مليار ن�سمة ،و
يف الهن���د ميث���ل جمموع ث���روات � 9أفراد فقط
ما ميتلكه ن�صف ال�شع���ب يف �أ�سفل ال�سلم ،بينما
ميتلك ثالثة �أفراد فقط (بيل غيتز ،وارن بوفيت،
بيزو����س) م���ا يع���ادل جمم���وع ث���روات الن�صف
الأفق���ر من ال�شع���ب االمريكي جمتمع�ي�ن� ،أي ما
يق���ارب  163ملي���ون ن�سمة ،كما ت�ش�ي�ر التقارير
�أن �أغن���ى رج���ل يف الع���امل (بيزو����س ومثله 60
�شركة كربى) مل يدفعوا دوالر ًا واحد ًا لل�ضرائب
الفدرالي���ة ،وهذا ما يف�سر جتاه���ل �أثرياء العامل

ومنظماته���م اخلريي���ة معاجلة ج���ذر امل�شكلة �أي
نظ���ام النيوليربالي���ة ،ال���ذي يتي���ح له���م االثراء
الفاح����ش ومترك���ز ر�أ����س امل���ال كم���ا تنب����أ بذلك
مارك�س م�صيب ًا .
مع التقدم املت�س���ارع يف التكنولوجيا ،واملرونة
املفرط���ة يف ال�ضواب���ط املفرو�ضة عل���ى ال�سوق
احل���رة ،ينت���ج االقت�صاد املع���ومل ث���روات هائلة
ترافقه���ا درج���ة خط�ي�رة م���ن الالم�س���اواة .و
ك���ي حتم���ي الر�أ�سمالي���ة نف�سه���ا م���ن نف�سه���ا ،و
خلل���ق حالة م���ن اال�ستق���رار االجتماع���ي ،يتعني
عل���ى الدول���ة املبني���ة م�ؤ�س�ساته���ا عل���ى ا�س����س
الدميقراطية احلقيقية �إعادة توزيع الرثوة عرب
فر����ض نظام �ضريبي ت�صاعدي واطالق م�شاريع
وبرام���ج دع���م للطبق���ات الدنيا وتوف�ي�ر الت�أمني
ال�صح���ي والتعلي���م واخلدم���ات االجتماعي���ة
وغريه���ا� ،إال �أن العق���ود الأربع���ة الأخ�ي�رة ق���د
�شه���دت تراجع��� ًا كب�ي�ر ًا يف دور الدولة ،مما ترك
فراغ ًا �شغلته مئ���ات امل�ؤ�س�سات اخلريية العائدة
لل�شركات وامل�ص���ارف الكربى ،و�ش���اع م�صطلح
الر�أ�سمالي���ة اخلريية يف ال�صحافة واالعالم� .أي
ان م���ن يلق���ي بحمم الن���ار قد �آث���ر ان يرتدي بزة
رجل االطفاء.
تبن���ت تل���ك امل�ؤ�س�س���ات جمابه���ة م�ش���اكل العامل
وه���ي قيادات غ�ي�ر منتخبة ،وتلك عل���ى ما يبدو
اح���دى م�ؤ�شرات جتاوز مرحل���ة الدولة القومية
الت���ي كانت احلجر اال�سا�س للر�أ�سمالية يف طور
ن�ش�أته���ا و�صعوده���ا كطبقة حاكم���ة ،وقد وجلنا
طور ًا جدي���د ًا للر�أ�سمالية �أ�صبحت فيه ال�شركات
متع���ددة اجلن�سية عاب���رة للقومي���ة .امل�ؤ�س�سات
اخلريية املمولة من قب���ل ال�شركات ال تتمتع باي
درجة من ال�شفافية ،ومبا ان العمل اخلريي عمل
تطوع���ي �إن�ساين فهي ال تخ�ض���ع الي م�سائله �أو
تقييم خلططها و ممار�ساتها ،بل حتا�سب نف�سها
بنف�سها ،غ�ي�ر ان ال�صحافة اال�ستق�صائية اجلادة
قد ك�شف���ت عن تناق�ضات ف�ضائحي���ة بني اهدافها
املعلنة وممار�ساتها يف الواقع.
 امل�ساعدات لتلميع �صورة الأوليغارك:ي�ص���ف االع�ل�ام بي���ل غيت���ز (�صاح���ب احت���كار
مايكرو�سوف���ت �سابق��� ًا) بانه املح�س���ن ذو القلب
الكب�ي�ر ،ال���ذي مل يتوق���ف ع���ن الت�صري���ح بان���ه
�سيتربع بكامل ثروته لعمل اخلري� ،إال �أن ثروته
تتزاي���د عام ًا بعد عام حتى بلغت  90مليار دوالر
ه���ذا الع���ام .حو�ص���ر يف الت�سعيني���ات بع�شرات

ق�صي ال�صافي

الدعاوى يف املحاكم الأوروبية واالمريكية بتهم
االحتكار وخمالفة قوانني املناف�سة والتهرب من
ال�ضرائب ،تنبه حينها فقط �أن هناك فقراء جياع ًا
ومر�ض���ى يف الع���امل ،فقدح���ت يف ذهن���ه فك���رة
تنت�ش���ل �صورت���ه من الوح���ل وجتعل من���ه بط ًال
منقذ ًا لفق���راء االر�ض ،وذل���ك بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة
بي���ل و ميليندا اخلريية ،وقد �ص���ح ما و�صفه به
ال�صحفي ليونيل �آرتك� :إنه يغادر املطعم دون ان
يدفع وجبته لكنه يرتك اكرامية كبرية للنادل.
 م�ساعدات �أم تو�سع ا�ستثماري؟�إعف���اء �أم���وال التربع���ات م���ن ال�ضرائ���ب يكل���ف
دافع���ي ال�ضرائ���ب يف �أم�ي�ركا  60ملي���ار دوالر،
فه���ل ت�صل تلك الأم���وال اىل املنتفع�ي�ن �أ�صحاب
احلاج���ة فع ًال؟.ملعرف���ة ذلك رمبا تك���ون م�ؤ�س�سة
بي���ل وميليندا منوذج ًا مثالي ًا للدرا�سة ملا متتعت
به من متجيد و �إطراء يف و�سائل االعالم.
للم�ؤ�س�س���ة �صندوق ا�ستثم���اري على �شكل �أ�سهم
يف كربي���ات ال�ش���ركات املث�ي�رة للج���دل (�صناعة
ال�س�ل�اح ،الب�ت�رول ،مون�سانتا ،ك���وكا كوال ،جي
ب���ي مورغ���ان ،ماكدونال���د  ...ال���خ)� ،أرب���اح تلك
اال�سه���م -كما تدعي امل�ؤ�س�س���ة -تنفق يف برامج
ملكافح���ة االمرا����ض والفق���ر وتطوي���ر التعلي���م
وخا�ص���ة يف البل���دان الفق�ي�رة� ،إال ان ح�ساب���ات
امل�ؤ�س�س���ة ت�شري اىل ان  % 1.4من االموال فقط
تنف���ق عل���ى املرافق العام���ة التي تق���دم خدماتها
مبا�ش���رة للمحتاج�ي�ن كاملدار����س وامل�ست�شفيات،

بغداد ال�سبعينيات

فكي���ف ت�ص���رف باق���ي االم���وال؟ تذه���ب منح��� ًا
(ولي����س قرو�ض��� ًا) لكربي���ات ال�ش���ركات حت���ت
يافط���ة :اال�ستثمار �سريفع م���ن م�ستوى معي�شة
اجلمي���ع مب���ا فيه���م الفق���راء .املنح���ة الأكرب من
ن�صي���ب مون�سانت���و وهي اكرب �شرك���ة يف العامل
حتتكر الب���ذور املطورة جيني ًا وت�سوقها ب�أ�سعار
غالي���ة جد ًا ومتن���ع ا�ستعمالها م���ن قبل الفالحني
بع���د انته���اء املو�س���م فعليه���م �شراءه���ا ثاني���ة،
م�ش���روع م�ضم���ون ل�سح���ق الفالح�ي�ن ال�صغ���ار
الذي���ن ي�شكل���ون الغالبي���ة العظم���ى يف افريقي���ا
خا�ص���ة ،و الت���ي يعتم���د  % 80م���ن مزارعيه���ا
عل���ى الب���ذور املحلي���ة ،وم���ن اجلدي���ر بالذكر ان
مون�سانت���و تواجه حالي ًا عدد ًا كبري ًا من الق�ضايا
يف حماكم ام�ي�ركا ال�ستخدامها م���واد ًا م�سرطنة
يف �صناعاته���ا .يق���دم بي���ل غيت���ز �أي�ض��� ًا منح���ة
و�صل���ت اىل  11ملي���ون دوالر ل�شرك���ة ما�س�ت�ر
كارد كي ت�صدر بطاق���ات ت�أمني (كردت كارد) يف
نريوبي وكينيا لتمكني املواطنني من ا�ستدانة ما
يحتاجونه من �أموال ،يبدو ان الفقراء ال يعوزهم
�س���وى بطاقة ت�أمني م�صريف!! ،ت���وزع امل�ؤ�س�سة
اخلريية جد ًا منحها املليونية �أي�ض ًا على �شركات
الإع�ل�ام العمالقة ( ) Univisio، ABC، NBC
عل���ى اعتبارها ت�ساه���م يف " توعية املواطنني"،
علم ًا ان ايرادات تلك املحطات تبلغ عدة مليارات
من الدوالرات �سنوي ًا ،وال ت�شغلها التوعية بقدر
ما ت�شغلها دعايات البيتزا و الكوكا كوال .القائمة

تطول واخلال�صة ان امل�ساعدات اخلريية لي�ست
�سوى واجهة �أخالقية زائفة لتمدد ال�سوق احلرة
وتعاظم نفوذها.
 الإح�سان ك�سبيل للنفوذ وال�سلطة:حق���ق اوليغارك الر�أ�سمال العامل���ي نفوذ ًا وا�سع ًا
ع�ب�ر م���ا ي�سم���ى بالعم���ل الالربح���ي املعف���ى من
ال�ضرائ���ب ،وكان بي���ل غيت���ز ه���و االك�ث�ر نفوذ ًا
على اعتب���اره �أكرم املح�سنني .ت�ب�رع عام 2012
مببلغ  300مليون دوالر ملنظمة ال�صحة العاملية،
ال كمنحة بل عرب م�شاري���ع ت�ستثمر فيها �شركات
�صناع���ة االدوي���ة واللقاح���ات مثلم���ا و�ضح���ت
الفقرة ال�سابقة ،تلك العطايا ون�شاطاتها االخرى
قد حققت ل���ه نفوذ ًا وعالقات م�ؤث���رة مع ر�ؤ�ساء
ووزراء الع���امل ،وطامل���ا �ش���كا امل�س�ؤول���ون م���ن
هيمنت���ه على خط���ط وق���رارات منظم���ة ال�صحة
العاملي���ة ،وق���د تعر����ض للكث�ي�ر م���ن االنتق���ادات
والت�سا�ؤالت:
 مل ي�ستثم���ر نف���وذه يف ح���ث �أي حكوم���ة علىاط�ل�اق برامج ت�أم�ي�ن �صحي جم���اين �شامل ،بل
لتو�سي���ع اخل�صخ�ص���ة و اال�ستثم���ارات يف هذا
املجال.
 يف حني يجمع خرباء منظمة ال�صحة العامليةعل���ى ان العقبة الرئي�سية لو�ص���ول الفقراء اىل
االدوي���ة الغالء الفاح����ش ب�سبب نظ���ام احتكار
املارك���ة امل�سجل���ة غ�ي�ر الع���ادل ،ويدع���ون اىل
ال�سم���اح لل�ش���ركات انتاج ادوية بديل���ة با�سعار
رخي�صة ،يواجه هو تلك االقرتاحات مبعار�ضة
�شدي���دة ،ويع���ود ذل���ك كم���ا ي���رى البع����ض اىل
ان���ه جم���ع ثروت���ه م���ن احت���كار مايكرو�سوفت
وه���و ي�سع���ى اىل دع���م ا�ستم���رار االحت���كارات
ل�ش���ركات له فيها الكثري من اال�ستثمارات (باير،
مون�سانتو ...الخ) .
 ي�ص���ر عل���ى �ص���رف امل�ساعدات عل���ى لقاحاتال�شل���ل ال���ذي ال ي�صيب �س���وى املئ���ات �سنوي ًا،
بينم���ا يتجاه���ل االمرا����ض املنت�ش���رة بال�سمنة
والقل���ب وال�سك���ري ،ويع���زو البع����ض ذلك اىل
جتن���ب فر����ض �ضواب���ط �صحي���ة وبيئي���ة على
�ش���ركات الغذاء والبرتول والغاز التي تدر عليه
ا�ستثماراته فيها �أموا ًال طائلة.
 فعل اخلري كن�شاط لوبي:ك�شف���ت درا�س���ة �ص���ادرة ع���ن (املكت���ب القومي
للدرا�س���ات االقت�صادي���ة) يف وا�شنط���ن �أن
التربع���ات التي تقدمه���ا ال�ش���ركات با�سم العمل

اخل�ي�ري مل�ؤ�س�سة اجتماعية ت���زداد ب�شكل كبري
�إذا م���ا كان مدي���ر تل���ك امل�ؤ�س�س���ة ع�ض���و برملان
�أو م�س����ؤوال ميتل���ك �صالحيات ميك���ن ان تنتفع
منه���ا ال�شركة املتربعة ،وم���ا ان يرتك ال�سيا�سي
امل�س����ؤول تل���ك امل�ؤ�س�س���ة تنقط���ع �أو تنخف����ض
مبال���غ التربع���ات ب�ش���كل ملح���وظ ،وق���د قدرت
الدرا�س���ة �أن الأم���وال اخلريي���ة الت���ي ته���دف
اىل الت�أث�ي�ر عل���ى ال�سيا�سيني متث���ل  % 40من
جمم���وع االم���وال املدفوع���ة للن�ش���اط اللوب���ي.
عل���ى �سبي���ل املث���ال ال احل�ص���ر تربع���ات �شركة
بوينغ مل�ؤ�س�سة كلينتون اخلريية قد درت عليها
عق���ود ًا مربحة مع دول عربية بو�ساطة هيالري
كوزيرة خارجية �آنذاك.
 امل�ساعدات للتغطية على نهب الرثوات:تت�ساب���ق ال�ش���ركات الغربي���ة وم�صارفه���ا عل���ى
اط�ل�اق امل�شاري���ع اخلريية العانة فق���راء الدول
النامي���ة وخا�ص���ة يف افريقي���ا للتغطي���ة على ما
ي�صف���ه توم بريج���ز مباكنة النه���ب املمنهج (يف
كتاب يحمل نف�س العنوان) ،يوثق فيه بالتف�صيل
دع���م ال�ش���ركات الغربي���ة للح���كام الفا�سدي���ن
ومتويل حمالتهم االنتخابية و تقدمي العموالت
والر�ش���اوى ،و متوي���ل ملي�شيات قبلي���ة ت�ؤمن
احتكاره���م للتعدين و البرتول وتهريب الرثوة
خارج القارة ،وقد �أ�صدرت احلكومة االمريكية
ع���ام  2010حتذير ًا لعدد من ال�شركات من بينها
�آب���ل و لوكهي���د مارتن لوقف متوي���ل امللي�شيات
الت���ي ت�ستمر يف االقتتال فيم���ا بينها لل�سيطرة
عل���ى مناج���م التعدي���ن .اظه���رت االح�صائيات
ان جمم���وع اال�ستثم���ارات االجنبيه ومداخيلها
مبا فيه���ا امل�ساعدات االن�ساني���ة املقدمة من قبل
ال�ش���ركات والدول الغربي���ة اىل البلدان الفقرية
ق���د بل���غ ع���ام  2012م���ا يق���ارب  1.3تريلي���ون
دوالر ،بينم���ا غادرت اىل ال���دول ال�صناعية عن
طري���ق ال�ش���ركات متع���ددة اجلن�سي���ة م���ن تل���ك
البل���دان الفق�ي�رة  3.3ترلي���ون دوالر يف نف����س
الع���ام ،فم���ن ي�ساعد من؟ هذا اذا م���ا جتاهلنا ما
ترتكه تلك ال�ش���ركات من تلوث للبيئة و اختالل
يف توازن الطبيعة ،مما ي�ؤدي اىل مناخات غري
�صحية وزيادة الكوارث الطبيعية والت�صحر.
ما ي�سم���ى بامل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة لي�ست �سوى
واجهة �أخالقية لنظ���ام عوملة غري عادل ،يجري
وفقه انتقال الرثوة من القاعدة �إىل القمة ،ومن
البلدان الفقرية اىل البلدان الغنية.

نافذة من موسكو

الت�صعيد في �إدلب ي�ضع العالقات الرو�سية  /التركية في مفترق الطريق
�سمير عطا اهلل

مقاه���ي بغ���داد يف ال�ستيني���ات وال�سبعيني���ات ،مقاه���ي طنجة
ودم�ش���ق وب�ي�روت .املن���ايف القريب���ة التي يلج����أ �إليه���ا ال�شعراء
والك ّت���اب الهاربون من فقر البيوت وزحام الأزقة ،املليئة برخات
التب���غ املحل���ي الرخي����ص .البع����ض يحم���ل �إليه���ا �أي�ض��� ًا �أقالمهم
ودفاتره���م .والبع����ض ال يحم���ل �شيئ��� ًا �س���وى املزيد م���ن الي�أ�س
والرتابة و�أحالم ال�سفر �إىل مكان �آخر� .أي مكان �آخر.
�إىل ذلك العامل يعود ها�شم �شفيق يف «بغداد ال�سبعينيات :ال�شعر
واملقاه���ي واحلانات» (دار املدى) ،كي يلقي نظرة �شاعرية حانية
عل���ى الرف���اق .و�أي�ض��� ًا على م���ن كان يك�ب�ره من �شع���راء العراق:
بلن���د احليدري ،والبيات���ي ،وبقية ال�سرب .بل �س���وف يذهب �إىل
الب�ص���رة يبحث عل���ى �ضفاف جيكور عن بيت ب���در �شاكر ال�سياب
وال يج���د فيه �سوى �صدى الزمان وج���دران الأحزان وتلك املرايا
البائ�س���ة التي كان يت�أمله���ا بدر ،ويحوّ له���ا �إىل ق�صائد ومواويل
بغدادية بال انتهاء.
ل���وال �أن بغداد ه���ي بغداد ،لكانت ه���ذه ال�صور الت���ي يعيد ها�شم
�شفي���ق ر�سمه���ا ،ت�شب���ه بع�ض ح���ارات حممد املاغ���وط� ،أو بع�ض
دونه حممد �شكري ،لكانت ه���ذه املدينة التي ينمو
الب�ؤ�س ال���ذي َّ
ال�شع���ر عل���ى �ضفافها .وكذل���ك اخل���وف وال�شرطة وزم���ن �صدام
ح�سني،
م���اذا يفعل ال�شع���راء يف بغ���داد؟ ي�سافرون� .س���وف يكت�شف ،من
دون �أن ي���دري ه���و بذلك� ،أن ها�ش���م �شفيق ،مثل جمي���ع ال�سرب،
�ساف���ر يف باري����س وب�ي�روت وب���راغ ،اجلواه���ري يف قرب�ص ثم
لن���دن ،اجلميع .وط���وال ع�شرين عام ًا مل يع���د �إىل عا�صمته خوف ًا
م���ن رع���ب ال�سلطة وموقفها من ال�شعر وما يلي���ه .وعندما عاد ،مل
تك���ن بغداد يف انتظ���اره ،وال املقاهي التي ي�ص�ب�ر �أ�صحابها على
ال�شعراء نهار ًا كام ًال بفنجان قهوة .غالب ًا بالدين.
يف ب�ي�روت مل يك���ن ال�سادة الأدباء يكتف���ون ب�إحالة الت�سديد على
«�آخ���ر ال�شهر» ،بل كانوا يقرت�ض���ون �أي�ض ًا من �صاحب املقهى لكي
ي�صرفوا يف �أماكن �أخرى .وفيها اكت�شف ها�شم �شفيق ،القادم من
العراق بالبا�ص ،طاوي ًا ال�ساعات الطويلة والغبار ،مقهى خ�شبي ًا
رخي�ص��� ًا على البحر ،يت�أمل ويكتب ويتناول الب�سيط من الطعام.
وال ين�س���ى �أن يلف���ت انتباهنا �إىل �أنه هن���ا ر�أى البحر لأول مرة.
ونح���ن الذين منحنا الل ُه هذه املن���ح ،يغيب عنا �أن املاء ي�شكل 70
يف املائة من الكوكب ،لكن مع ذلك ،يعي�ش كثريون من دون ر�ؤية
البحر .وعندما جاء �شقيقي منري مع زوجته الكندية لزيارتنا يف
لن���دن املرة الأوىل� ،س�ألناه �إن كان هناك �شيء معني تريد زيارته،
ده�شنا عندما �أجاب� ،إنها مل ت َر البحر حتى الآن.
عن ال�شرق االو�سط

د .فالح الحمـراني

و�ض���ع الت�صعي���د يف �إدل���ب العالق���ات الرو�سي���ة ـ
الرتكي���ة على حاف���ة الت����أزم ،فيما ظه���رت �شكوك يف
مو�سك���و ب����أن �أنقرة ال تف���ي بالتزاماتها ب�ش����أن �إقامة
منطق���ة منزوعة ال�سالح مب�ساف���ة  20كم املتفق عليها
ب�ي�ن الرئي�سني بوت�ي�ن و�أوردغان ،و�إنه���ا عاجزة عن
" تهدئ���ة " اجلماع���ات امل�سلحة ،ب���ل وهناك �شبهات
حت���وم ب�ص���دد ت�سليحه���ا ومتويلها تل���ك اجلماعات،
ورف�ضه���ا امل�شاركة يف حرب للق�ضاء عليها ،ف�ض ًال عن
وجود خماوف ب�أن ين�سف الو�ضع املحتدم يف �إدلب،
فيما ت���راه مو�سكو م���ن �إجنازات حتقق���ت بجهودها
يف تقري���ب الت�سوي���ة ال�سوري���ة عل���ى �أ�سا����س احلل
ال�سيا�س���ي ،و�إعادة �إعمار ما دمرت���ه احلرب ،وعودة
الالجئني �إىل مناطق �سكنهم الدائمة ،وبالتايل اطالق
عم���ل اللجن���ة الد�ستورية ،ل�س���ن القان���ون الأ�سا�سي
للب�ل�اد ،الذي �ستبد�أ على �أ�سا�س���ه العملية ال�سيا�سية،
الت���ي من املفرت����ض �أن ي�شارك فيها كاف���ة ال�سوريني.
وتلقى مو�سكو م�س�ؤولي���ة تدهور الو�ضع يف منطقة
تخفيف الت�صعيد يف �إدل���ب ،على اجلماعات امل�سلحة
املرابطة هناك .وكما جاء على ل�سان وزير اخلارجية
�سريغ���ي الفروف خ�ل�ال امل�ؤمتر ال�صحف���ي مع وزير
خارجي���ة م���ايل االثن�ي�ن املا�ض���ي ،ف����إن "اجلماع���ات
امل�سلح���ة املتمرك���زة هن���اك تنته���ك ب�ص���ورة دوري���ة
االتف���اق حول املنطق���ة املجردة من ال�س�ل�اح" .ووفق ًا
للجانب الرو�سي ف�إنها تهاجم مواقع جي�ش احلكومة
ال�سورية والت�شكيالت املتحالفة معها ،وكذلك حتاول
ا�ستغ�ل�ال �أي فر�ص���ة ملهاجم���ة القاع���دة الع�سكري���ة
الرو�سية يف حميمي���م ،با�ستعمال الطائرات امل�سرية
من دون طيار ،وبال�صواري���خ .و ُت َلوح مو�سكو بالرد
احلا�سم على اجلماعات امل�سلحة ب�إدلب ،رغم �إدراكها
ب����أن الوق���ت غ�ي�ر منا�س���ب للقي���ام بعملي���ة ع�سكرية
وا�سع���ة هناك .و ح�سب ق���ول الفروف�" ،إن اجلانبني
الرو�سي وال�س���وري لن يرتكا ذلك بدون رد �ساحق".
يف نف����س الوقت جدد الفروف الدع���وة الرو�سية �إىل
�ض���رورة فك املعار�ض���ة امل�سلحة (املعتدل���ة) ارتباطها

بجبه���ة " الن�ص���رة" وق���ال "�إن عل���ى �أنق���رة �إن تلعب
ال���دور الأ�سا�سي يف هذه العملي���ة ،على وفق االتفاق
ب�ي�ن الرئي�س�ي�ن الرو�س���ي فالدميري بوت�ي�ن والرتكي
رج���ب طي���ب �أوردغ���ان" .و�أ�ش�ي�ر �إىل �أن���ه يف اليوم
ال���ذي �أعل���ن فيه الف���روف عن " ال���رد ال�ساح���ق" قام
ال�س�ل�اح اجلوي بهجوم وا�سع ا�سف���ر عن تدمري عدد
كبري م���ن املباين ،وميك���ن �أن يكون هذا ه���و بداية "
االنتق���ام" .ورب���ط خ�ب�راء ع�سكري���ون ب���دء العملية
الع�سكري���ة وا�سع���ة النطاق مبدى فعالي���ة امل�سلحني
الحق��� ًا .وهناك توقعات ب����أن العملية قد تب���د�أ بعد �أن
يتم و�ضع وثيقة عم���ل خالل الأ�شهر القريبة القادمة.
م���ن ناحيته �أعل���ن �سفري رو�سي���ا يف �سوريا الك�سندر
يفيمييف �إن تهم الدول الغربية لرو�سيا واجلمهورية
العربية ال�سورية بق�ص���ف املدنيني يف حمافظة �إدلب
يعت�ب�ر ج���زء م���ن احل���رب الإعالمي���ة .وكان الرئي�س
الأمريك���ي دونال���د ترامب ق���د �أعلن عن قي���ام رو�سيا
و�سوري���ا و�إي���ران بق�ص���ف حمافظ���ة �إدل���ب ،وطالب
بوقفها .وم���ن ثم جدد حتذيره ب�شن الغارات اجلوية
عل���ى �سوري���ا .وح�س���ب تقومي���ات ال�سف�ي�ر الرو�سي
ف����إن اجلانب�ي�ن ال�س���وري والرو�س���ي �أعلنت���ا م���رار
وتك���رارا ب�أن ،م���ن و�صفه���م بالإرهابي�ي�ن ،يق�صفون
البن���ى التحتي���ة .وقال " بق���در ما �أن ال���دول الغربية
ال ت�ستطي���ع الت�أثري على جناح���ات اجلي�ش ال�سوري
والق���وات امل�سلحة /الف�ضائي���ة الرو�سية يف املنطقة،
ف�إنه���ا تختل���ق الذرائ���ع املختلف���ة للته���م العاري���ة عن
ال�صح���ة ،من �أج���ل ن�سف جناحاتن���ا" .ت�صعيد لهجة
الت�صريحات الر�سمية الرو�سية جاءت على خلفية ما
ن�شرته و�سائل الأعالم ،مبا ذلك الرو�سية ،عن حتقيق
اجلماعات امل�سلحة عدد من االنت�صارات على القوات
احلكومية ،وا�ستعادة ال�سيطرة على بع�ض الأرا�ضي
التي كانت ق���د تراجعت عنها يف وقت �سابق .ويعزو
تقري���ر ملوقع "ال�صحافة احلرة" �سبب تلك النجاحات
�إىل �أوال :نق�ص �إعدادات القوات احلكومية ال�سورية،
الت���ي ت�سم���ح باخرتاق تل���ك الأماكن ،حي���ث ال يجوز

ال�سم���اح فيه���ا .وثانيا :معطي���ات �أجه���زة املخابرات
الأجنبي���ة ،الت���ي ب���راي بع����ض اخل�ب�راء الرو����س،
تت�س���رب بهذا الطريقة �أو الأخ���رى �إىل �إدلب ،وت�صل
�إىل ما ي�صفونهم بالإرهابيني.
ولك���ن التقري���ر ي���رى �أن العام���ل الرئي����س يف هزائم
اجلي����ش ال�س���وري تلك ،يكم���ن الدعم الرتك���ي .وعلى
وفق تلك املعطيات ف����إن �أنقرة تقوم بت�سليح ومتويل
االئت�ل�اف الوطني ال�س���وري يف �إدلب .وقال التقرير:
�إن القواف���ل تنطل���ق ب�ص���ورة منتظمة م���ن تركيا �إىل
�إدل���ب وه���ي حتم���ل الأ�سلحة ،ح�س���ب رواي���ة �أنقرة،
�إىل الق���وات الرتكي���ة املرابطة هناك ،منوه��� ًا ب�أن من
ال�صعوب���ة مبكان الربهنة عل���ى اجلهة التي تذهب لها
تلك الأ�سلحة ،وت�ساءل :ولكن ملاذا هذا الكم الكبري من
الأ�سلح���ة اخلفيف���ة للقوات الرتكية حم���دودة العدد؟.
ونقل ع���ن و�سائل �إعالم عاملية �إ�شارته���ا �إىل �أن �أنقرة
تقوم ومن���ذ زمن بعي���د بت�سليح جماع���ات املعار�ضة،
ب���ل وحتى من تندرج يف لوائ���ح املنظمات الإرهابية.
وق���ال �إن رو�سي���ا جتاهل���ت ه���ذه احلقائ���ق حلني من
الوق���ت ،فيما حتدث���ت �أنقرة عن تهدئ���ة امل�سلحني يف
الوقت القري���ب القادم .ولكن ذل���ك مل يحدث ،والكالم
للتقري���ر " ،لذل���ك ب���د�أت دم�شق يف هج���وم م�ضاد يف
اجتاهات حمددة ،فيما دعمتها مو�سكو من اجلو".
و�ضمن ه���ذا ال�سياق يذه���ب بع�ض املحلل�ي�ن الرو�س
�إىل �أن الع�سكريني ال�سوريني والرو�س بقوا يراقبون
با�ستياء ا�ستمرار الهجمات التي ي�شنها امل�سلحون من
�إدلب ،ويعي�شون عل���ى وعود اجلانب الرتكي .بيد �أن
�أنقرة مل تنجح يف مهمتها فا�ضطرت مو�سكو ودم�شق
للب���دء باحلرب �ض���د امل�سلحني املتمركزي���ن يف �إدلب.
و�إن العملي���ة جتري منذ فرتة ،بيد �أنها مل تتحول �إىل
هج���وم كا�سح .ويرج���ح املراقب الع�سك���ري الك�سندر
ليونك���وف �أن هن���اك م�ش���اورات مكثف���ة جت���ري ب�ي�ن
اجلانب�ي�ن الرو�س���ي والرتكي ،ال�ستي�ض���اح مواقفهما
ب�ش�أن التطورات يف �إدلب .وعلى حد قوله �إن اجلانب
الرو�سي مل يعد يحتمل ،ما و�صفها باال�ستفزازات التي

ال نهاية لها ،والتي متر بالقرب من املعابر الرتكية.
وي���رى العدي���د من املراقب�ي�ن �أن �أنقرة غ�ي�ر م�ستعدة
حل���د الآن الك���ف ع���ن دع���م جبه���ة الن�ص���رة وغريه���ا
م���ن اجلماع���ات التي ته���دد دم�ش���ق ورو�سي���ا ،وهذا
ما يث�ي�ر امتعا����ض الكرمل�ي�ن ال�شدي���د� ،إىل درجة �أن
و�سائ���ل الإعالم الأجنبية مبا يف ذلك الكردية ،ن�شرت
معلوم���ات تفي���د ب���ان رو�سي���ا بات���ت م�ستع���دة لدعم
"وح���دات حماية ال�شعب" يف حربها �ضد تركيا يف
�شمال/غ���رب �سوريا .وقال احد التقارير" اذا كان يف
هذا �ش���يء قليل من ال�صحة ،فانه يعن���ي �إن العالقات
الرو�سي���ة /الرتكي���ة ،تق�ت�رب م���ن الول���وج يف �أزمة
عميقة".
لك���ن املراق���ب الع�سك���ري اولي���غ جو�ش�ي�ن ي���رى �أن
العالق���ات الرو�سية الرتكية لن ت�ص���ل �إىل هذا احلد،
لأن رو�سي���ا وتركي���ا يف ظ���ل مث���ل ه���ذا اال�صطفاف
�ستقرتب���ان م���ن حاف���ة احلرب ،وه���و م���ا ال يرغب به
اح���د اجلانبني .وقال يف حديث �صحفي� ":أن رو�سيا
الآن تثم���ن العالقات مع تركيا" مو�ضحا �أن تركيا من
جانبه���ا �أي�ضا بحاجة ما�سة لرو�سي���ا .وي�شكك يف �أن
اح���د الطرف�ي�ن يعت���زم القي���ام بحركة حادة م���ن �أجل
دم�ش���ق �أو من �أجل �إدل���ب .وا�ستدرك "غري �أن رو�سيا
ال تن���وي ،وال ت�ستطيع اال�ستمرار بتقدمي التنازالت،
وجتاه���ل كل �ش���يء" .معربا عن القناع���ة مب�صداقية
نواي���ا اوردغان بفر�ض النظ���ام يف �إدلب" ،ولكن من
ال�صعب علي���ه التفاهم مع اجلماع���ات امل�سلحة ،التي
ال تفه���م غري الق���وة" .وح�سب راي���ه "�إن تركيا تدرك
جي���دا �ضرورة معاجل���ة الو�ضع يف �إدل���ب ،لأنه يهدد
لي����س �سوري���ا وح�سب ،بل وتركيا نف�سه���ا" .و�أعرب
ع���ن الأ�سف "لوج���ود حل واح���د يف الوقت احلايل :
هو احلل الع�سكري ،ولكن تركيا ال ت�ستطيع امل�شاركة
يف الق�ضاء عل���ى الإرهابيني" .وربط ذلك بعدم رغبة
�أوردغان بوقوع خ�سائر ب�شرية من القوات الرتكية،
كم���ا �إن���ه ال يروم فق���دان �صورت���ه كمدافع ع���ن قوى
املعار�ضة يف �سوريا.
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الر�سام �صالح جياد و�سبعينيو الر�سم العراقي..
���ح���ن
جت���������ارب حم�����ا������ص�����رة
ِ
ب���ال���ـ���م َ
خالد خ�ضري ال�صاحلي

�إن انقطاع الر�سام العراقي �صالح
جياد( ،الب�صرة  ،)1947عن
ال�ساحة الثقافية العراقية ب�سبب
الهجرة الى فرن�سا وما نتج عنها
من �ضعف في ت�سويق التجربة
�إلينا ،من هناك ،قد �ألقى بظالله
على تقييمنا لتلك التجربة،
وو�ضع اللم�سات الأخيرة لخ�سارتنا
�إحدى اهم تجارب �سبعينيات
القرن الما�ضي في الفن الت�شكيلي
العراقي ،ونحن نحاول الآن �أن
نرتق �صورتها من اذهاننا ،ونختبر
قناعتنا القديمة الرا�سخة التي
مازال الكثيرون متم�سكين بها
حولها ،والتي تقول بانه لوال
تلك الهجرات لكان ممكن ًا للفن
العراقي �أن يمتلك الآن ذات الزخم
الت�شكيلي الذي كان في �سبعينيات
القرن الما�ضي ،و�أي�ض ًا �أن يكون
لتجربة �صالح جياد تحديداً �ش�أن
�أعظم في الر�سم العراقي.

فحينم ��ا كتب الكاتب الر�س ��ام يو�سف النا�صر عن
�ص�ل�اح جياد كان يخيل يل �إنه كان لقد �شخ�صتُ ،
(يف مق ��ال �ساب ��ق ن�شرت ��ه ،قب ��ل خم�س ��ة �أع ��وام،
يف ع ��دد خم�ص� ��ص للر�س ��ام �ص�ل�اح جي ��اد كفنان
الع ��دد من جمل ��ة فن ��ارات ،التي ي�صدره ��ا احتاد
االدب ��اء والكت ��اب يف الب�ص ��رة) ،مهيمن� � ًة �شكلية
رئي�سة ،كان يبني عليها �صالح جياد والر�سامون
ال�سبعينيون الي�ساري ��ون املجايلون له ،اعما َلهم،
وه ��ي م ��ا اطلق ��ت علي ��ه م ��رة ايقون ��ة (املنا�ض ��ل
اجلورنيك ��ي) ،ورمب ��ا اعدها من م�ؤث ��رات بع�ض
ر�سام ��ي اخلم�سينيات و�أهمه ��م :حممود �صربي
ال ��ذي نقله ��ا حينم ��ا كان يف مرحلت ��ه التعبريي ��ة
(الثوري ��ة) عن بيكا�سو ،وكاظم حيدر يف معر�ض
ال�شهي ��د ،و�ضي ��اء الع ��زاوي يف �أعمال ��ه ع ��ن ت ��ل
الزعرت ،وم�ؤثرات جواد �سليم يف ن�صب احلرية،
وه ��ي ايقون ��ة لرج ��ل �ص ��ارخ يرف ��ع قب�ضت ��ه يف
الهواء رغ ��م تقطع �أو�صاله ،وبقائ ��ه :ر�أ�س ًا ،ويد ًا
ترق ��ع قب�ضتها ،وبع� ��ض الأ�ش�ل�اء املقطعة ،وكان
منوذج ��ه القيا�سي :ذلك الر�أ�س املت�أمل الذي يحتل
مقدمة �أ�شكال لوحة جورنيكا بيكا�سو ،فكان �أغلب

املنج ��ز ال�سبعيني ،لل�شب ��اب وقتذاك ،ومنه منجز
�صالح جي ��اد وفي�صل لعيبي ونعمان ماهر ووليد
�شي ��ت قبل �إكمال درا�سته خ ��ارج العراق ،ا�شتغاال
عل ��ى تك ��رار ذات الثيم ��ات ،و�أ�شكاله ��ا الإيقونية
املتكررة" ،بتطوي ��رات وحتويرات متليها طبيعة
اللوح ��ة" ،ومل يكن العامل اخلا� ��ص ب�صالح جياد
�إال ذاك ال ��ذي حمله معه اىل فرن�س ��ا ،وظل ير�سم
حت ��ت وط� ��أة �إيقونات ��ه و�أ�شكال ��ه املهيمن ��ة دون
تغي�ي�ر كبري يف املو�ضوعات ،مك ��رر ًا �إياها طوال
منجزه املا�ضي ،مما يعن ��ي �أن قناعاته الأ�سا�سية
ع ��ن اللوح ��ة ،وماهي ��ة الر�س ��م لدي ��ه �إمن ��ا بقيت
ثابتة لدي ��ه وكثري م ��ن جمايليه م ��ن ال�سبعينيني
العراقيني الذين كان الر�سم عندهم (�سطح ًا متلأه
�إيقون ��ات اجلورنيكا)! ،و�أدى ذل ��ك اىل ما �أ�سماه
يو�سف النا�ص ��ر ( ات�ساع مهمة اللوحة) عند جيل
ال�سبعينيي ��ات ،ف�ص ��ار مطلوب� � ًا منه ��ا �أن ت� ��ؤدي
وظائ ��ف جدي ��دة �أدت اىل خ�ضوعها اىل مزيد من
(االلزام ��ات) اال�ضافي ��ة واقرتابه ��ا ،بدرج ��ة م ��ا،
اىل ن ��وع م ��ن و�سائ ��ل االي�ض ��اح (البو�س�ت�رات)
التي �شه ��دت معار�ضها فورة باالنت ��اج والعر�ض
وقت ��ذاك ،حي ��ث كان ��ت برعاي ��ة ر�سمية م ��ن قوى
ال�سلطة والقرار ،فكانت موجِّ اتها �سردية( ،خارج
ب�صري ��ة) ،و(خ ��ارج جمالي ��ة) ،وق ��د ا�ستحكم ��ت
(امله ��ام) املنوط ��ة بالبو�س�ت�رات الإعالني ��ة الت ��ي
ا�ستحكمت �شيئ ًا ف�شيئ� � ًا باللوحة تالي ًا ،ب�سبب ما
حتظ ��ى به م ��ن قبول (ر�سم ��ي) ،لكن ذل ��ك ال�سيل
الواف ��د من مناب ��ع تقع خارج ح ��دود الت�شكيل مل
ع�صف جارف عن ��د �صالح ،وال�سبب،
يتخ ��ذ �شك َل ٍ
كم ��ا ي�ؤك ��د النا�ص ��ر "ق ��وة الوان ��ه ،وخطوط ��ه،
وحريت ��ه ،التي هي� ��أت له مدخ�ل�ا امن ��ا ال�ستقبال
الع�صف ولال�ستجابة للفرو�ض اجلديدة� ،ساعده
يف ذل ��ك انت�ش ��ا ُر و�شعبي ��ة بع� ��ض ال�صياغ ��ات
اجلاه ��زة الت ��ي منحه ��ا الفن � ُ
�ان ابع ��ادا جدي ��دة،
وبدا االعال ُم ال�صدي � ُ�ق مزهوا باملواهب التقدمية
ال�شابة".
لقد كان �صالح جياد واحد ًا من �شباب الر�سامني يف
الب�ص ��رة من الذين ا�ستوعب ��وا الدر�س الأكادميي
االنطباع ��ي لأ�ستاذهم الراح ��ل فائق ح�سن ب�شكل
ا�ستثنائ ��ي� ،إال �أن جترب ��ة �ص�ل�اح جي ��اد مل ت�أخذ
مداه ��ا املتوقع ب�سبب جملة حمن ،رمبا كان النقد
الت�شكيلي العراقي باجتاهه االيديولوجي الفاعل
فيه ،ه ��و الطرف الأكرث م�س�ؤولي ��ة عن ذلك ،رمبا
ب�سب ��ب التط� � ّرف يف التن ��اول املعي ��اري العتيق:

ال�������س���ج���ن..
ري�سان اخلزعلي

ال �شيء َ غري ُ الريح .
،.....
الريح ُ هذي الليلة َ ال ت�أتي ..
كيف َ
�أرى
امل�سافة َ
طري ًا ..؟
كيف َ �أ�ش ُّم املياه َ ل�صق َ الأ�صابع..؟
ومتى �أُ�شري ُ بقلبي �صوب َ بيتي ..؟
،....
يف ال�سجن ِ ،..
كلُّ امتداد ٍ يو�صل ُالأفكار َ خلف َ ال�سياج
وكلُّ نهار ٍ مبوعده ِ ط ّيع ٌ/..
الاّ الذي ،..
قد �ضاع َ يف الأوهام ِ ال ي�أتي .
.....
..... .....
...... ...... .....
يف ال�سجن ٍ ،..
�أودعت ُ الرياح َ �أُغنيتي و�صمتي .
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�سلب� � ًا �أو �إيجاب ��ا� ،أو رمبا باالمتن ��اع عن الكتابة،
ولكل من ه�ؤالء دوافعه (النفعية) املختلفة.
لق ��د خ�ضع ��ت جترب ��ة ه ��ذا الر�س ��ام �إىل ق ��وى
�ضاغطة كانت �أهمها حمن ��ة اجليل ال�سبعيني من
الت�شكيلي�ي�ن واملثقف�ي�ن العراقي�ي�ن الذين تزامنت
تلمذته ��م ،و�صعوده ��م ،م ��ع ت�صاع ��د اخلطاب ��ات
الأيديولوجي ��ة الت ��ي كان ��ت ت�سع ��ى �إىل توظيف
الف ��ن ،والثقاف ��ة العراقي ��ة ،لوجه ��ة نظره ��ا،
وم�صاحله ��ا بع ��د  ،1968فقولب ��ت جي�ل ً�ا بكامل ��ه
وق ��ع الكث�ي�ر منه ��م حت ��ت طائل ��ة (�شيزوفرينيا)
ثقافي ��ة مماثلة ملا وقع فيه جيل ال�ستينيات قبلهم،
حينم ��ا انف�صل عندهم اخلط ��اب اللغوي وجهازه
املفاهيم ��ي ،ع ��ن التجرب ��ة املتحققة ،فف ��ي الوقت
الذي انتمى فيه خطاب جيل ال�ستينيات وجهازهم
املفاهيم ��ي ،اىل بقايا خط ��اب جيل اخلم�سينيات،
الذي هو ب ��دوره كان م�ستمد ًا م ��ن م�صادر عتيقة
م�ستمدة من اخلطابات التنويرية لع�صر النه�ضة
العربي ��ة ،وه ��ي خطاب ��ات نرثي ��ة ال تنتم ��ي �إىل
اجلوهر املادي (ال�شيئ ��ي) للفن الت�شكيلي ،وذات
طبيع ��ة التهامي ��ة ق ��ادرة عل ��ى توظي ��ف �أي حقل
يخدم �أهدافها ،بينما كانت اللوحة ،وعلى العك�س
م ��ن اخلط ��اب العتي ��ق املحايث له ��ا ،ق ��د انطلقت
يف �آف ��اق احلداث ��ة ،وجت ��اوزت ع�صره ��ا� ،سواء
من ناحي ��ة التحرر من مو�ضوع ��ات وم�شخ�صات
الواق ��ع ،او م ��ن ناحي ��ة �سربه ��ا �آفاق ��ا تقنية كان
ال�ستينيون يجربونه ��ا؛ فظهروا بها وك�أنهم �أكرث
حداث ��ة من �أجي ��ال �شابة ظهرت يف جي ��ل تال لهم
وعا�صرته ��م ،فب ��دت جترب ��ة �صال ��ح اجلميع ��ي،
كمث ��ال منوذجي له ��ذا اجلي ��ل ،مبواده ��ا �شديدة
الغراب ��ة منوذج� � ًا لع�صر تخلفت في ��ه التنظريات
ع ��ن منجزات تدعي تلك التنظ�ي�رات �إنها ناجتها،
وميك ��ن الرج ��وع اىل البيان ��ات واملدون ��ات التي
كان ي�صدرها ال�ستينيون وجماعاتهم لريى درجة
تخلف اخلطاب عن املنجز.
�إن حمنة ال�سبعيني�ي�ن كانت حمنة م�ضاعفة� ،أو ًال
من خالل الت�صاق غالبيتهم مبو�ضوعاتهم فكانوا
يفك ��رون نرثي� � ًا بطريق ��ة (ر�سام ��ي �إلبو�سرتات)
فت�أتي نتاجاتهم ،رمب ��ا بوعي �أو دونه ،يف خدمة
اجتاهات فكرية خارج الواقع ��ة الفنية وماديتها،
بينم ��ا كان ��وا ينفذونه ��ا كر�سام�ي�ن ،وه ��و وج ��ه
التناق� ��ض املماث ��ل ملا وق ��ع فيه جي ��ل ال�ستينيات،
ولكن منحة ال�سبعينيني الآن تقع داخل اللوحة ال
خارجها ،ورغ ��م �أن غالبية ه�ؤالء ،ومنهم� :صالح

جياد ،نعمان هادي ،في�ص ��ل لعيبي ،عفيفة لعيبي
وغريه ��م؛ كانوا من �أخل�ص تالميذ الر�سام الرائد
فائق ح�س ��ن ،و�أكرثهم ق ��درة وت�أهي�ل ً�ا �أكادميي ًا،
وج ��دارة تقني ��ة عالي ��ة ،ورمب ��ا فاق ��وا يف ذل ��ك
الأجيال ال�سابقة لهم يف هذا..
لق ��د تربى �صالح جياد عل ��ى مرجعية فكرية تركز
عل ��ى (البط ��ل الإيجابي) و ُتعلي م ��ن �ش�أنه ،حيث
كان ��ت الرت�سيم ��ة القيا�سي ��ة لذل ��ك البط ��ل ال�سمة
الأك�ث�ر ملمو�سي ��ة للر�س ��م الواقع ��ي مبفاهيم ��ه
الت ��ي كان ��ت تط ��رح يف الأدبي ��ات العراقي ��ة يف
ال�سبعينيات ،والتي �سادت ،كما قلنا ،بفعل �أعمال
بيكا�س ��و (الثورية) و�أهمها اجلورنيكا التي غدت
(عالمة) ت�شبّع بها جي ��ل ال�سبعينيات ،باعتبارها
مرتكزات قبلية لكل عمل فني ،وهو اجتاه �أ�شاعه
وحافظ عليه ر�سامون خم�سينيون �أهمهم :حممود
�ص�ب�ري يف �أعمال ��ه ع ��ن الث ��ورات وامل�س�ي�رات،
وال ��ذي حت ��ول �أخ�ي�ر ًا اىل جتريدي ��ة هند�سي ��ة
موندرياني ��ة (ن�سب ��ة اىل الر�س ��ام موندري ��ان)
ا�سماه ��ا واقعية الكم والف عنه ��ا كتابا بالعنوان
ذات ��ه ،وال�ستين ��ي حمم ��د مه ��ر الدين ال ��ذي حتى
حينم ��ا حتول اىل التجريد كان مو�ضوع ما �سمي
بـ(البط ��ل الإيجابي) يط ��ل ب�شكل م ��ا ،يف �أعماله
فكانت خطاب ��ات ذلك البطل تظه ��ر ب�شكل كتابات
تعل ��ن �سخطه ��ا عل ��ى الإمربيالي ��ة ،واال�ستعمار،
و�أمري ��كا ،وكل �أ�ش ��كال ا�ستعب ��اد الإن�س ��ان لأخيه
الإن�س ��ان ،وكان ذل ��ك البط ��ل مهيمن� � ًا يف جترب ��ة
�ستيني ��ة �شه�ي�رة ه ��ي جترب ��ة (كاظم حي ��در) يف
ملحم ��ة ال�شهيد ،والتي كانت احلدود التي ينطلق
منه ��ا ويع ��ود اليه ��ا جي ��ل وا�س ��ع م ��ن الر�سامني
العراقي�ي�ن ،فهيمن ذلك البط ��ل على جتربة �صالح
جي ��اد باعتب ��اره مو�ضوع ��ا �أثريا والزم ��ة تقريبا
يف بن ��اء اللوحة" ،فاجل�س ��د �أو بع�ض من �أجزائه
ي�شكل القا�سم امل�شرتك لأه ��م مفرداته الت�شكيلية،
والت ��ي ي�صع ��ب جتاوزه ��ا ،حتى ل ��و ا�شتغل على
امل�شه ��د الطبيعي" (علي النج ��ار)؛ فكانت لوحته
تعبريي ��ة يف �شكلها ،ويف مو�ضوعه ��ا ،وغالبا ما
ي�شكله ��ا ح�شد م ��ن (الأبط ��ال) ال�ساخط�ي�ن الذين
يخ�ضعهم الر�سام ل�شتى �ضروب اال�شتغال التقني
املتمث ��ل ب�شتى الفورانات اللونية؛ لينقل للمتلقي
�إح�سا�س ��ا بحال ��ة اللوح ��ة ،من خ�ل�ال رداء لوين
تقن ��ي ع ��ال ،ولكن بقي ��ت روح الل ��ون االنطباعي
تطل برا�سها من خالل تلك الأجواء..
�إن ان�شغ ��ال الر�سام باملو�ض ��وع (النرثي) للبطل

الإيجاب ��ي مل يك ��ن تو�سيع ًا لدائ ��رة اهتمامات فن
الر�س ��م ،كم ��ا كان ي�صور ذل ��ك (النق ��اد) املك َّر�سني
للكتابة يف ال�صحافة والنقد وقتذاك ،بل هو قناعة
بوه ��م ال يعدو ان يكون �ضغط ��ا للمو�ضوع ذاته،
كم ��ا كان يفعل العديد م ��ن الر�سام�ي�ن :فرن�سي�س
بيك ��ون ال ��ذي مل يك ��د ي�ض ��ع فر�شاته عل ��ى �سطح
اللوح ��ة حتى يظهر الكائن الذي كان ال يتورع عن
ت�صوي ��ره وهو جال� ��س على املرحا� ��ض �أو منكب
فوق املغ�سلة ،فخلق ذلك الر�سام كال�سيكية رفيعة
يف الت�صمي ��م ،وق ��د تنبه ��ت العا�صم ��ة الفرن�سية
لـ(�ص ��راخ �أ�شكاله) الت ��ي حققت حلم ��ه بال�شهرة،
ومن العراقي�ي�ن ا�سماعيل فتاح الرتك يف ر�سومه
للوج ��وه� ،إمنا يفعل كما كان يهدف �سيزان حينما
مل تكن تفاحاته مو�ضوعا مطلقا ،بل كانت و�سيلة
ل�ضغط املو�ضوع يف اقل درجاته املمكنة ،وهو ما
كان يفعله بيكون ،والرتك ،وحممود �صربي ،وما
انتهى اليه �صالح جياد فعال..
�إن مو�ض ��وع البط ��ل الإيجاب ��ي و ْه� � ٌم كر�ست ��ه
الأيديولوجيات ،وبع� ��ض نقادها من الذين كانوا
يب�شرون مبيالد فن وادب (الواقعية اال�شرتاكية)
ب�إ�ص ��رار �أ�ش ��د من �إ�ص ��رار منظ ��ري الأدب والفن
ال�سوفيات ��ي ،مما جعل الف ��ن حق ًال ط ّيع� � ًا ملنفعية
اجله ��ات الت ��ي تنف ��ذت يف الثقاف ��ة العراقي ��ة يف
�سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ع�ب�ر ثيم ��ة (البط ��ل
الإيجاب ��ي) ،وهو ما �ش ��كل املحنة الأ�ش ��د �إيالما،
واال�ش ��د ارتكا�س ��ا لتج ��ارب ر�سام�ي�ن كثريين من
جي ��ل ال�سبعينيات ،ومنها جترب ��ة الر�سام �صالح

جي ��اد ،ه ��ذا الر�س ��ام ال ��ذي يتوف ��ر عل ��ى ق ��درات
اكادميي ��ة وتقني ��ة كب�ي�رة مت �إجها�ضه ��ا بفع ��ل
الإ�ص ��رار على ر�سم مو�ضوع ��ات مبحددات قبلية
ال تدخ ��ل �ضمن جوه ��ر الر�سم ،وه ��و �أمر حمزن
وخميب مبا فيه الكفاية...
�إن نقطة القوة التي يتمتع بها الر�سام �صالح جياد
كانت عقب �آخيل يف جتربته ،ونق�صد بها التقنية
االنطباعي ��ة الت ��ي ميتلكه ��ا ،فق ��د ق ��دم ،وم ��ذ كان
طالب فن� ،أعما ًال درا�سية انطباعية جلبت اهتمام
املعني�ي�ن له ،فقد ات�صف ،كما ي�ؤكد الكاتب فاروق
�سلوم بـ"ـقدرات ت�صوي ��ر ...ي�ؤاخي (فيها) فائق
ح�س ��ن يف كال�سيكيات ��ه ...وكان منهم ��كا بحرفية
عالية يف درا�سة الطبيعة وخملوقاتها ..منظورها
وتفا�صيله ��ا الدقيق ��ة ب�أ�سل ��وب منهج ��ي م ��درب
وعمي ��ق  ...وكان ��ت معظم الأعم ��ال التي اجنزها
خ�ل�ال عقدين مهمني ،منذ �أواخر ال�ستينيات حتى
�أواخ ��ر ال�سبعيني ��ات� ،أعم ��ا ًال منهجي ��ة متكاملة،
درا�سية وت�شريحية ،ت�سمّيه كر�سام كال�سيكي من
الط ��راز الأول ..يوم كانت الدرا�سة همّه ومبتغاه
يف مواءماتها مع متطلبات التجربة ال�شخ�صية"،
اال ان جتربت ��ه كانت حتتاج ،مب ��رور الوقت� ،إىل
حل ��ول من منط اخر يتخل�ص فيها من روح اللون
االنطباع ��ي ليتج ��ه اىل مدي ��ات حداثي ��ة �أرح ��ب،
ولكن ��ه ،مثل الكثري من االكادميي�ي�ن االنطباعيني
املتمكن�ي�ن ،مل يتمكنوا من اخلال�ص من انطباعية
الل ��ون التي ظلت عالمة عالقة يف جتاربهم حيثما
حل ��وا وارحتل ��وا ،فق ��د كنا ن ��رى ر�سام�ي�ن منهم
ينتقل ��ون اىل التعبريي ��ة ،و�أحيان� � ًا اىل التجريد،
بينما تبقى �ألوانه ��م انطباعية متاثل �أعمال فائق
ح�س ��ن التعبريي ��ة التي بقي ��ت فيها �ألوان ��ه ذاتها
دومنا تغيري ،ف ��ك�أن ه�ؤالء يحاول ��ون �أن يذكروا
املتلقي انهم بارعون يف الر�سم االكادميي ،وانهم
قادرون بذلك على الر�سم يف اية منطقة ي�شا�ؤون،
ف ��كان ذلك ي�صيب منهم مقت ًال ال تخطئه عني خبري
الفن..
وقد �أدرك العديد م ��ن تالميذ فائق ح�سن اخل ّل�ص
حمنته ��م ه ��ذه فحاولوا االجت ��اه متجه ��ات �شتى
للخال� ��ص م ��ن هيمن ��ة (روح) الل ��ون االنطباعي،
فاجتهت عفيفة لعيبي اىل ر�سم قريب من الواقعية
ال�سوفياتية والر�سم املك�سيكي ،بينما اجته في�صل
لعيب ��ي اىل �أج ��واء حملي ��ة تع ��ود فل�سفته ��ا اىل
خطاب جماعة بغداد للفن احلديث ،ب�أ�شكال قريبة
من �أ�ش ��كال عفيفة لعيبي وبتجدي ��دات ت�شريحية
جريئ ��ة ،ولكنه ��ا �أ�ش ��كال ب ��دت اقل �صالب ��ة منها،
وتغل ��ب عليه ��ا مو�ضوع ��ات فولكلوري ��ة تن�سجم
ودعوى املحافظة على الروح املحلية التي �شكلت
جوهر خطاب جماعة بغداد للفن احلديث ومرحلة
اخلم�سيني ��ات ،وهو ما يذكرنا باالكادميي البارع
�سريوان باران الذي ا�ستعار �أجواء بيكون حينما
ارحت ��ل اىل التعبريي ��ة يف حماول ��ة للخال�ص من
هيمنة (روح) الل ��ون االنطباعي على جتربته يف
الر�س ��م ،بينم ��ا ظل نعمان هادي ،عل ��ى حد علمي،
مقتنع� � ًا برباعته الأكادميي ��ة و�ألوانه االنطباعية،
مرت�سم� � ًا خط ��ى �أ�ستاذه فائق ح�س ��ن ،و�إن مل �أكن
�أتاب ��ع جتربت ��ه ب�سب ��ب الهج ��رة اجلماعي ��ة التي
فر�ض ��ت يف الثمانيني ��ات على هذا اجلي ��ل ب�أكمله
نتيج ��ة انتماءاتهم ال�سيا�سي ��ة اجلماعية وهو ما
فعل ��ه حممد �ص�ب�ري ،وهو ر�سام م ��ن جيل الحق
كان ق ��د وقع عل ��ى بيان جماع ��ة الأربعة ،لكنه ظل
وفي ًا جلذوره املدر�سية االنطباعية..

"ال �أ�شرك بالعزلة �أحد ًا" ..ق�صائد تحتمي بالذاكرة ِ  ..وطم�أنينة ِ المكان ِ الأول
عي�سى ح�سن اليا�سري

" كان َ �أبي يحمل ُ طينا ً ..
كان َ الطين ُ � ّأرق َ و�أمي تعجنه ُ
تعجنه ُ ب�أنامل َ من ْ �صوف ٍ
أنف�سهن
القرويات ُ يدرن َ على �
َ
التين
�شجيرات
ِ
ْ
وين�شرن َ غ�سيال ً تحت َ
درايتهن
القرويات ُ بكل ِّ
َ
بما يحدث ُ تحت َ �شجيرات ِ التين ْ
ْ
وعجين ".....................
�أتين َ بخابية..

-ال�شاعر املغربي حممد ميلود غرايف –

لع ��ل َّ �أول ُّ ظاه ��رة ٍ تلف ��ت ُ انتباهن ��ا �إىل ق�صائ ��د ِ ال�شاع ��ر
املغرب ��ي – حممد ميلود غ ��رايف – يف جمموعته ال�شعرية
" ال �أ�شرك بالعزلة �أحد ًا – ال�صادرة عن – دار الأدهم – يف
القاه ��رة  ..تل ��ك العالقات ُ البنائي ��ة ُ ..التي تهبط ُ بظاللها
الأليف ��ة ِ عل ��ى قما�شة ِ الن�ص ِ ال�شع ��ري  ..لترتك ح�ضورها
الندي على ت�شكيالته ِ الفنية ِ  ..ومعاجلاته ِ املو�ضوعية ِ ..
مما يق ِّرب ُ امل�سافة َ بني جتربة ِ ال�شاعر ِ ومتلقيه ِ  ..وك�أنهما
ا�ش�ت�ركا مع ��ا ً يف تهيئة ِ الرتبة ِ الإبداعي ��ة ِ التي حتمل ُ كل
َّ العنا�ص ��ر ِ التي يحتاجها منو هذا اجلن�ي�ن البالغ الغرابة ِ
واجلم ��ال  -الن� ��ص  .. -وهذا ما يحملنا عل ��ى الت�سا�ؤل ..
�أين نعرث ُ على الفعل ِ التغيريي الذي يرتكه ُ املكان ُ اجلديد
على وعيي وخميلة ِ منتج ِ الن�ص  ...؟ .
ال�شاع ��ر – حممد ميلود الغرايف – الذي وجد نف�سه ُ بعيدا
ً ع ��ن ْ الأر� ��ض ِ الأوىل  ..وال�سم ��اء ِ الأوىل  - ..وعن الطني
ال ��ذي تعجنه �أم ��ه بيديها وعن القروي ��ات اللواتي ين�شرن َ
غ�سيله ��ن َ حتت َ �شجريات ِ التني ِ  .. -ف�إىل �أين ذهب َ املكان

ُ اجلدي ��د ال ��ذي نبهنا – با�ش�ل�ار – �إىل جماليات ��ه ِ  ..و�أين َ
ه ��و ح�ضوره ِ امل�ؤث ��ر ِ يف بنية ِ الن� ��ص ال�شعري على وجه ِ
اخل�صو�ص  ...؟ .
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لن�صو� ��ص ال�شاع ��ر ِ هو غ�ي�ر ُ امل ��كان ِ الأول ْ حيث ُ الطفولة
ُ ومرات ��ع ُ ال�صبا  ..ورائحة الأر�ض التي يحب � ..إنها مدن
ُ غريب ��ة تل ��ك َ الت ��ي تقا�سمت ْ حيات ��ه  ..رغم َ �أ َّن ��ه ُ يخاطبها
بلغته ��ا  ..لكن ��ه ُ الي�سمح ُ لها �أن ْ تف ��رغ َ عنابر َ ذاكرته ُ من ْ
غلتها الأثرية َ على نف�سه ِ � ..أو �أن تفر�ض على ن�صه ِ �أبنية َ
منجزها ال�شعري  ..ومدار�سها التي تقدم ُ له ُ در�سا ً يختلف
ُ ع ��ن ذاك َ الدر� ��س ال ��ذي تلقاه ُ عل ��ى يدي معلم ��ه ِ – املكان
الأول � .. -إنه ��ا املدار� ��س الت ��ي تريد ُ �أن ْ تدف ��ع ُ بالتجربة ِ
بعي ��دا ً لتحل َّ ب ��دال ً عنها تلك َ اللغ ��ة ُ امل�ص ّنعة ُ  ..واملوغلة
ُ يف متاه ��ات ِ التجري ��ب ِ ..الت ��ي جتعل ُ من قل ��ب ِ الإن�سان
ِ فارغ ��ا ً وموح�ش ��ا  ..ومفرو�ش ��ا ً باخل ��واء العاطفي  ..هذا
التجري ��ب الذي فر�ض ح�ض ��وره ُ حتى على تل ��ك الأطراف ِ
البعيدة ِ التي ت�أثرت ْ ب�صرعاته ِ البنائية ِ ال�شعرية ِ  ..التي
ت�شب ��ه ُ �صرعات ِ الأزي ��اء ِ والعطور ِ وق�صات ِ ال�شعر  ..ف�أي
ّ �ص ��راع ٍ عا�ش ��ه ُ ال�شاعر  ...؟ و�أي ��ة عزلة ٍ احتمى بها حتى
يحتف ��ظ ب�صوته ِ ال�شعري  ..وقامو�سه ِ ال�شعري  ..و�أداته
ِ الكتابية ِ ال�شعرية  ...؟ .
لق ��د توزع ��ت ْ حياة ُ ال�شاع ��ر ِ بني َ مدن ِ باري� ��س وزيوريخ
وتول ��وز و�سواها من امل ��دن ِ التي جتول ��ت ْ ق�صيدته ُ فوق
�أر�صفته ��ا � ..أوحتت َ ظالل ِ حدائقها  ..هذه ِ الق�صيدة ُ التي
احت�س ��ت ْ قهوته ��ا حت ��ت مظلة ِ مقه ��ى ً �صيف ��ي ٍ � ..أو خلف َ
زج ��اج واجهته ِ املطلية بندى ال�صباحات ِ املتجمد  ..وقد
تك ��ون ُ ه ��ذه ِ الق�صيدة ُ العذراء تنقلت ْ من متحف ٍ فني ٍ �إىل
�آخ ��ر  ..وم ��ن �إم�سية ٍ �شعرية ٍ تلقى فيه ��ا ق�صائد ُ متثل ُ �آخر
َ �صرع ��ات ِ الع�صر ِ  ..و�صيح ��ات احلداثة ِ ال�شعرية ِ ..رمبا
التقت ْ على نا�صية ِ �شارع ٍ ن�صف َ م�ضاء ٍ مع �شبح – تزارا
– وهو يحاول ُ �أن ي�صطاد َ ب�سنارته ِ ق�صيدة ً – دادية ً –
ن�ص ��ف َ م�ضاءة ٍ  ..وقد تكون ُ ق�صيدة ُ – غرايف – العذراء
 ..وه ��و التو�صيف الوحيد الذي وجدت ��ه ُ يليق بها توقفت

لبع�ض الوقت وهي ت�صغي مل�شادات – ال�سوريايل بريتون
– م ��ع بع� ��ض مريديه  ..وقد تكون ُ قد مرت ْ على مقربة ٍ
م ��ن مقه ��ى – اللوك�سمب ��ورغ – فحم ��ل َ لها اله ��واء ُ الذي
يتج ��ول ُ حت ��ت َ �سقوفها �ص ��دى �ضحكة ِ ال�شاع ��ر – فرلني
– ال�صاخبة ِ  ..مع هذا فقد ظلت ْ هذه ِ الق�صيدة ُ تتمتع ُ
بحماي ��ة ٍ ذاتي ��ة ٍ مل نلتق بها يف ق�صائ ��د َ �أخرى تنقلت ْ يف
ذات ِ الأمكن ��ة ِ  ..لكنه ��ا تنك ��رت جلذره ��ا الأول  ..وراحت
ترت ��دي ثياب ��ا ً على غ�ي�ر ِ مقا�سها � ..أمّا ن� ��ص  -الغرايف –
ف ��كل ّ مايرب ��ط ُ ق�صيدت ��ه ُ بتل ��ك َ املدن  ..ذل ��ك الربيد الذي
تنتظ ��ره �سي ��دة ٌ منذ ع�شري ��ن عاما ومل ي�ص ��ل  ..لذا تقطع ُ
عالقته ��ا بالع ��امل ِ املتحقق ِ فعال ً لتتح ��ول �إىل عامل ِ – النت
– الإفرتا�ضي  ..هذا العامل الذي وجدت ْ فيه ِ معظم ُ ن�ساء
امل ��دن الغريب ��ة ِ تعوي�ضا ً ع ��ن �أحالمهن َ املنك�س ��رة  ..وهن َ
يبحث ��ن َ عن احل ��ب ولي�س عن �إ�شباع – اجل�سد  .. -احلب
ال ��ذي مل يع�ث�رن َ علي ��ه ِ �إال يف عامل – الن ��ت  -الإفرتا�ضي
ال ��ذي �صار يتمتع بكل موا�صف ��ات الكائن احلي  ..ويحدث
ه ��ذا من خ�ل�ال قلبهن للعالقة بني العامل�ي�ن  ..ليتحول ماهو
افرتا�ضي عنده ��ن حا�ضرا  ..وماهو حا�ض ��ر ومعا�ش عاملا
افرتا�ضيا ً :
" ع�ش ��رون �سن ��ة ً /عام ��ا ً عام ��ا ً /و�أن ��ا �أنظ ��ر ُ �ص ��وب َ البحر ْ /
و�أرقب عطر َ بريد ٍ اليح�ضر ْ
ع�شرون �سنة ً  /عاما ً عاما ً  /الآن َ عرثت ُ عليك َ - /حزينا ً كالعادة
ِ يف هذا النت ْ –
*
�إذن ْ �أي ��ن ْ يظه ��ر ت�أثري ُ املكان ِ على ن� ��ص ِ ال�شاعر – غرايف
  ...وم ��ا ه ��و َ ت�أث�ي�ر ُ مدن ِ العامل التي انتجت ��ه ُ  ..وعملتْ طوي�ل�ا ً عل ��ى �إن�ض ��اج ِ ثمرت ��ه ِ لت�صل َ مو�س ��م َ قطافها  ...؟
 ..يف اعتق ��ادي �أن ْ ت�أث�ي�ر َ امل ��كان ِ يتج�س ��د ُ يف �إيق ��اظ ِ –
ذاك ��رة ِ ال�شاعر – من نومها  ..والتجوال معها عرب دروبها
الأليفة ِ  ..وثراء ِ حقولها التي الينالها اجلفاف  ..وهذا هو
الت�أثري  -الإيجابي  .. -الذي جعلنا نقف ُ يف ح�ضرة ِ ن�ص
ٍ ين�ش ��ئ ُ �أك�ث�ر َ من عالق ��ة ٍ فنية ٍ ومو�ضوعي ��ة ٍ تربط ُ مابني
مدن ِ العامل التي دخلها خط�أ ً ومابني َ طفولته ِ ال�صحراوية

 ..تل ��ك َ الطفول ��ة امل�شربة ِ ب�سمرة ِ مكانه ��ا الأول  ..وزيت
حبات ِ زيتونها الأخ�ضر  ..ومذاق خبز الأم النادر بعذوبته
ِ � ..إن َّ ف�ضيلة َ هذه املدن اجلديدة قد جعلت ِ ال�شاعر َ يحن
ُّ لعودته ِ �إىل طم�أنينة املكان ِ – الأمومي  .. -ذلك الفردو�س
املفقود ال ��ذي يجعل ُ كل َّ ال�ضائعني يف متاهات مدن العامل
يحلمون بعودتهم �إىل دفء �أمومته احلانية :
" ه ��و ذا خب ��ز ُ �أم ��ي  /وق ��ع ُ ال�شع�ي�ر ِ  /عل ��ى �صيح ��ة ِ الدي ��ك/
ه�سي� ��س ُ �أ�س ��اور م ��ن – جل�ي�ن ٍ –  /يف مع�صميه ��ا  /ربط ��ة ُ
منديلها الرببري
املطرز /فوق اجلبني ِ  /زاد ُ �أبي يف احلقول /
وزادي ال ��ذي تغبطن ��ي عليه ِ املط ��ارات ُ  /ينق�صني  / ..كالهواء ِ هنا
كل َّ يوم ٍ . " .........................
وهن ��ا ميك ��ن يل �أن �أع ��ود َ �إىل ما �أ�ش ��رت ُ �إلي ��ه ِ يف مفتتح ِ
قراءتي لن�صو� ��ص هذا ال�شاعر املتمي ��ز  ..عن العالقة التي
تن�ش� ��أ ب�ي�ن – كاتب الن�ص ومتلقي ��ه  .. -لأجدين طرفا ً يف
ه ��ذه ِ العالق ��ة ِ  ..وك�أن َّ ال�شاع ��ر َ قر�أ حيات ��ي كمتلق ً مثلما
ق ��ر�أ حياته ُ كمنتج ٍ للن�ص  ..وخال ��ق ٍ له  ..وهذا ما يجعلنا
نعي� ��ش ذات احلال ��ة الت ��ي كان عليه ��ا ال�شاعر حلظ ��ة تلقيه ِ
الإ�ش ��ارة الأوىل الت ��ي تنب ��ه ُ �إىل حلظة ِ انثي ��ال ِ الن�ص ِ من
رح ��م املخيل ��ة ِ حتى وقوفه ِ ف ��وق م�سرح احلي ��اة ِ اليومية
ِ  .لق ��د �ألغ ��ى ال�شاع ��ر امل�ساف ��ة َ التي تف�ص ��ل ُ مابني املتلقي
ومابني َ ن�صه ِ امل�شحون ِ بطاقة عاطفية هائلة ٍ  ..حيث جند
ُ طفول ��ة َ ال�شاع ��ر وطفولة املتلقي تعانق ��ان بع�ضهما كما لو
كانت ��ا �شقيقت�ي�ن ِ التقتا بعد غياب طوي ��ل  ..ليتناوال معا ً ..
ومن طبق ٍ واحد ٍ ذاك اخلبز – الأمومي  .. -الذي ي�سيل ُ له
ُ لعاب ُ – املطارات – رغم َ امتالئها ب�أحدث ِ ما تو�صل َ �إليه
ِ طهاة ُ العامل ِ من �إبتكار ٍ للوجبات ِ اليومية ِ ال�سريعة � ..إن
َّ هذا الن�ص ّ �إملعمد َ بقوة �شفرته ِ ال�شعرية ِ  ..و�صدقه الذي
اليحتم ��ل  ..بل وجمي ��ع ُ ن�صو�ص ال�شاع ��ر الأخرى توقظ ُ
مبتلقيه ��ا ذاك احلن�ي�ن العذب َ مل ��ذاق خبز امل ��كان الأول ..
ال ��ذي ال يرتق ��ي لعذوبت ��ه كل ُّ اخلبز ِ الذي �أنتجت ��ه ُ �أحدث ُ
�أفران ِ العامل .
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اقــــرأ

�سرية حياة فريدا كاهلو
ع ��ن "دار املدى" �صدرت الرتجم ��ة العربية لكتاب «�سرية
حي ��اة فري ��دا كاهلو» .وهو باك ��ورة م�ؤلف ��ات م�ؤرخة الفن
"هاي ��دن هريي ��را" املول ��ودة يف املك�سي ��ك ،املخت�صة يف
كتاب ��ة ال�س�ي�ر الذاتي ��ة للفنان�ي�ن ،ويف ع ��ام  2019ت ��وىل
ترجمت ��ه عل ��ي عب ��د الأم�ي�ر �صالح  ،وبه ��ذه الن�سخ ��ة ُمن َِح
ع�ش ��اق الفن يف العامل العربي فر�صة ثمينة ملعرفة جوانب
خفية ومده�شة من حي ��اة الر�سامة املك�سيكية فريدا كاهلو
( ،)1954 -1907الت ��ي عدته ��ا امل�ؤلفة �أك�ث�ر ال�شخ�صيات
حيوي ��ة يف النه�ضة املك�سيكية احلديث ��ة ،حتى �أن �أندريه
بريت ��ون ،كان ق ��د و�صفها ب�أنه ��ا ر�سامة �سريالي ��ة بعد �أن
غلبت نزعة فانتازية فطرية جميع لوحاتها.
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ال�سلطانة هيام �إىل
هوليوود ...ولقاء
مع �آل بات�شينو

يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت �غ �ي��ب فيه
املمثلة ال�ترك�ي��ة م��رمي اوزريل
ع ��ن ال �� �ش��ا� �ش��ة يف ب �ل��ده��ا الأم،
ت�سعى جاهدة للم�شاركة يف �أعمال
فنية خ ��ارج ت��رك�ي��ا ،وه ��ذه امل ��رة يف
هوليوود ،حيث ت�شارك قريب ًا يف فيلم
�أمريكي بعنوان " ."Bruisedالفيلم
م��ن بطولة املمثلة ه��ايل ب�يري و�إن�ت��اج
ج��ون��اث��ان ن� ��والن ،م�ن�ت��ج �سل�سلة �أف�ل�ام
ج��ون وي��ك ،والتقت �أوزريل م��ع املنتج،
واتفقا يف �شكل نهائي على العمل .وكانت
�أوزريل املوجودة حالي ًا يف لو�س �أجنل�س
التقت املمثل العاملي �آل بات�شينو يف �أحد
املطاعم وتناوال الع�شاء مع ًا  .

فنانو بابل يناق�شون التحوالت ال�سردية بني الرواية والفيلم
متابعة املدى
نظم (بيت الفيلم) ،التابع مل�ؤ�س�سة �أبجد
الثقافية يف مدينة احل�ل��ة ،جل�سة ثقافية
ملناق�شة (التحوالت ال�سردية بني الرواية
وال �ف �ي �ل��م ال���روائ���ي) ل�ل�ن��اق��د ال�سينمائي
الدكتور عمار اليا�سري يوم �أول من �أم�س
ال�سبت وا�ستعر�ض مدير بيت الفيلم ذو
الفقار املطريي ال�سرية الذاتية لل�ضيف وما
ميثله من قيمة فنية يف ال�سينما العراقية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ا�ستعر�ض ال�ي��ا��س��ري مراحل
الرواية قائ ًال " �إن الرواية تق�سم �إىل الدراما
وامللحمة وال�شعر امللحمي ح�سب تق�سيمات
�أر�سطو ،وحتولت امللحمة �إىل رواية ،ولكن تعتمد على امل�شاكل التي �أ�سقطتها الثورة التغيريات التي �أحدثتها الثورة الفرن�سية"،
ب�ع��د ع��ام  1900ت�غ�يرت ال��رواي��ة وب ��د�أت ال�صناعية على ال �ف��رد .بعدها ت�غ�يرت مع و�أك��د الناقد على "�أهمية الرواية وف�ضلها

البكاء عند م�شاهدة فيلم عالمة قوة

يعتقد الكثري من النا�س �أن البكاء �أثناء م�شاهدة
الأف �ل��ام ع�لام��ة ��ض�ع��ف .ل�ك��ن ع ��امل االق�ت���ص��اد
الع�صبي بجامعة كلريمونت للدرا�سات العليا،
بول ج .زاك� ،أج��رى درا�سة �أكد فيها �أن �أولئك
الذين يبكون �أثناء الأفالم هم �أقوى عند مواجهة
التحديات اليومية .ويقول زاك �إنه ،من الناحية
املعرفية ،ه ��ؤالء يبكون رغ��م �أنهم يعرفون �أن
الفيلم لي�س حقيقي ًا و�أن الق�صة التي يرونها
على ال�شا�شة خيالية .وال�سبب يف ذل��ك يعود
�إىل هرمون الأوك�سيتو�سني ،وهو مبثابة ناقل
ع�صبي يجعلنا �أك�ث�ر تعاطف ًا ويجعلنا �أك�ثر
تقب ًال جتاه العامل ،بالإ�ضافة �إىل جعلنا ن�شعر
ب��ال���س�ع��ادة .والأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ال ي�شعرون
باحلرج من البكاء �أثناء الأف�لام هم �أك�ثر قوة

نف�سي ًا وعقلي ًا من �أولئك الذين يحاولون �إخفاء
دم��وع�ه��م .وذل��ك لأن�ه��م �شجعان ب��درج��ة كافية
للتعبري عن م�شاعرهم احلقيقية .فهم ال يخافون
من احلكم عليهم �أو انتقادهم .هذا ،ح�سب زاك،
هو �أي�ض ًا ت�أثري للأوك�سيتو�سني ،لأنه بالتعاطف
مع من حولهم ،ال يخاف الب�شر من الوقوف مع
ما يعتقدون �أن��ه احل��ق وال���ص��واب .ويفرت�ض
الأ�شخا�ص الذين يبكون �أثناء الأف�لام �أن��ه من
ال �� �ض��روري يف بع�ض الأح �ي��ان ق�ضاء بع�ض
الوقت يف البكاء .هذا يتيح لهم حتقيق قدر �أكرب
من اال�ستقرار العاطفي من �أولئك الذين يخبئون
م�شاعرهم .كما تبني النتائج التي تو�صل �إليها
زاك �أن �أولئك الذين يبكون يف الأفالم يفهمون
قوة ال�شفاء التي حتويها الدموع.

امل������ر�������ض ي�������س���ي���ط���ر ع����ل����ى جن�������وم ال���ف���ن
يف وق ��ت ان���ش�غ��ل ف�ي��ه ال��و��س��ط
ال �ف � ّن��ي مب��ر���ض ال�ف�ن��ان��ة هيفاء
وهبي� ،أعلن الفنان عبد املجيد
عبد الله �أ ّن��ه م�صاب مب��ر� ٍ��ض ال
ع�لاج ل��ه .ج��اء ه��ذا الإع�ل�ان بعد
�أ ّي � ��ام قليلة ع�ل��ى ع ��ودة �إلي�سا
م��ن رح �ل��ة ع�لاج � ّي��ة ا�ستغرقت
 21ي ��وم� � ًا ،وم �� �س��ارع��ة �شيماء
�سيف �إىل نفي �إ�صابتها مبر�ض
ال �� �س��رط��ان .ال �� �ص �ي��ف امل��ا� �ض��ي
ان�شغل الو�سط الف ّني بالو�ضع
ال�صحّ ي املتدهور للفنانة مرييام
فار�س ،التي مل تعلن لغاية اليوم
عن ال�سبب احلقيقي ملر�ضها� ،إال
�أ ّنها غابت م�دّة طويلة ،وعندما

عادت كانت نحيلة جد ًا و�شاحبة،
ومل تعد بالزخم نف�سه ،وما تزال
�إطالالتها نادرة وحفالتها قليلة.
وقبل �أيام من الك�شف عن �صحّ ة
مرييام املتدهورة� ،أعلنت �إلي�سا
من خ�لال فيديو كليب "�إىل كل
اللي بيحبوين" عن معركتها مع
م��ر���ض ال���س��رط��ان ال�ت��ي مل تنت ِه
تبعاتها ب�ع��د .يف �أواخ� ��ر �شهر
رم�ضان املا�ضي� ،أعلنت الفنانة
هيفاء وهبي ع��ن وعكة �صحيّة
�أملّ� ��ت ب �ه��ا وم�ن�ع�ت�ه��ا م��ن ت�ق��دمي
�أي ج��دي��د ف� ّن��ي �أو ال�ظ�ه��ور يف
و�سائل الإع�لام .وانتقلت هيفاء
من القاهرة �إىل بريوت للعالج،

حيث بقيت يف امل�ست�شفى �شهر ًا
ون �� �ص��ف ال �� �ش �ه��ر ،و�أع� �ل ��ن عن
�إ�صابتها بفايرو�س� ،إال � ّأن هيفاء
مل تك�شف ع��ن طبيعته .انت�شر
م� ��ؤخ ��ر ًا خ�بر �إ� �ص��اب��ة الفنانة

الكوميدية �شيماء �سيف مبر�ض
� �س��رط��ان ال� �ث ��دي ،ب �ع��د ع��ر���ض
الربومو اخلا�ص لربنامج "تو�أم
روحي" ل�ل��إع�ل�ام��ي ال�ل�ب�ن��اين
ني�شان� .ضجّ ت مواقع التوا�صل

تقــريــر
 حممد جا�سم

اب��راه�ي��م  ،وي��ذك��ر ان م��ازن
محمد م�صطفى يعد من ابرز
ممثلي الم�سرح في العراق،
�شارك في العديد من االعمال
الم�سرحية المتميزة وح�صد
العديد من الجوائز .

 عارف ال�ساعدي
ال�شاعر واالعالمي� ،صدرت
ل��ه ع��ن دار �سطور االعمال
ال���ش�ع��ري��ة ال �ك��ام �ل��ة وال �ت��ي
ت � ��ؤرخ ل�ع���ش��ري��ن ع��ام � ًا من
ال�شعر ب��د�أ ب��دي��وان "رحلة
بال لون" ال�صادر عام 1999
وا�ستمر مع دواوين "الماء"  م���ح���م���د غ�����ازي
وج��رة ا�سئلة و"مدونات" االخر�س
ودي � ��وان � ��ه االخ � �ي� ��ر "�آدم االعالمي والباحث ،تعر�ض
ل��ه ��ش��ا��ش��ة ق �ن��اة ال�ع��راق�ي��ة
االخير".
برنامجا من اعداده بعنوان
 م��������ازن م��ح��م��د (� �ص �ف �ح��ة ج ��دي ��دة) ت�ق��دم��ه
هبه با�سم  ،ي�ست�ضيف من
م�صطفى
الممثل ت��م اخ�ت�ي��اره مديرا خ�ل�ال��ه ��ش�خ���ص�ي��ات ادب �ي��ة
للم�سارح في دائرة ال�سينما وفنية وثقافية للحديث عن
والم�سرح خلفا للفنان فالح م�سيرتها االبداعية

يعمل التلفزي ��ون الفرن�سي الر�سمي
عل ��ى �إنت ��اج فيل ��م ت�سجيل ��ي ع ��ن
زق ��ورة عكرك ��وف حل�س ��اب منظمة
اليون�سك ��و التابعة ل�ل��أمم املتحدة،
يق ��وم ب�إخراج ��ه و�إع ��داده الفن ��ان
العراقي الفرن�س ��ي "جواد ب�شارة".
يتناول الفيلم حال زقورة عكركوف
و�أهميته ��ا التاريخي ��ة ،وه ��ي تق ��ع
غرب ��ي بغ ��داد يف ريف منطق ��ة �أبو
غريب.
املخرج ب�شارة ،الذي يحمل اجلن�سية
الفرن�سي ��ة ،ق ��ال لناُ :كلف ��ت من قناة
التلف ��زة الفرن�سية الر�سمية ب�إخراج
ه ��ذا الفيل ��م ال ��ذي ي�سج ��ل تاري ��خ

الطقس

االجتماعي  ،بخرب �إ�صابة الفنان
ال�سعودي عبد املجيد عبد الله
مبر�ض ال �شفاء منه .وكان الف ّنان
ٍ
قد ظهر يف مقابلة �إذاعيّة ،و�أعلن
�أ ّن��ه يعاين من م�شكلة مزمنة يف
الأذن الداخلية ال عالج له.وقال
� ّإن م��ر� �ض��ه ت� ��أث ��ر م ��ع ال��وق��ت
باجلهد واحل�ف�لات والت�سجيل،
و�إن��ه ي�سبب ل��ه ال ��دوار وبع�ض
ال �ع��وار���ض ت �ت ��أرج��ح � �ص �ع��ود ًا
وه �ب��وط � ًا.ك �م��ا ق ��ال � ّإن امل��ر���ض
�سريافقه طوال حياته و�إنه تع ّلم
ال�ت�ع��اي����ش م �ع��ه ،رغ ��م �أن� ��ه ك��ان
ال�سبب يف ابتعاده عن احلفالت
الغنائية.

ع�ل��ى ال�سينما" ،م���ش�ير ًا �إىل "�أن هناك
اخ�ت�لاف� ًا ب�ين ال��رواي��ة وال�سينما بوجود
الكامريا ،فهي �ساند رئي�س ال يحتاج �إىل
راو عك�س ال��رواي��ة ال�ت��ي الب��د م��ن وج��ود
ٍ
روائي ي�سرد الإحداث" .و�أو�ضح ال�ضيف
ان��ه "ال يوجد اقتبا�س كامل بني الرواية
والفيلم ،فالرواية ت�صف يف عدة �صفحات
امل��وق��ع وم��ا يحتويه ب�شكل مف�صل بينما
ي��وف��ره��ا ال�ف�ي�ل��م يف ع�شر ث� ��وان ،وه�ن��اك
االقتبا�س الأم�ي�ن مثل فيلم (ك�ي��ت ك��ات)،
يف الرواية ي�صف البطل بالأعمى املحتال
بينما قدمه عبد ال�سميع على انه بطل حمب
للخري" .و��ش�ه��دت الأم���س�ي��ة ال�ت��ي �أقيمت
يف قاعة البيت الثقايف ،مداخالت عدة من
فناين ومثقفي بابل.

جرمية قتل حقيقية
يف كوالي�س فيلم
�آن هاثاواي اجلديد
توقف ت�صوير فيلم املمثلة العاملية �آن هاثاواي
اجل��دي��د " "The Witchesب�سبب جرمية
قتل حقيقية ح�صلت يف الكوالي�س وذلك بعد ان
تعر�ض �أحد عمال اال�ستوديو للطعن يف عنقه
�أم��ام طاقم املمثلني .وك�شف �شهود العيان عن
�شجار عنيف وق��ع ب�ين اثنني م��ن عمال
اال�ستوديو ب�سبب "ال�شاي"؛ ما
�أ�سفر عن طعن �أحدهما للآخر يف
عنقه ب�سكني .وبح�سب تقرير
ال �� �ش��رط��ة� ،أك� ��دت امل�ت�ح��دث��ة
با�سم �شرطة هريتفورد�شاير:
“مت ا�ستدعاء ال�شرطة يف
ن�ح��و ال���س��اع��ة  12ظ �ه��ر ًا،
و�أف �ي��د ب� ��أن ه �ن��اك ح��ادث � ًا
يف �إ�ستديوهات وارن��ر
ب� ��راذرز ،ح�ي��ث �أ�صيب
رج��ل ب�ج��رح يف رقبته
ون�ق��ل �إىل امل�ست�شفى،
بينما قب�ض على الآخر
ل�لا� �ش �ت �ب��اه يف �إحل� ��اق
ال�ضرر اجل�سدي البالغ
ع��ن ق���ص��د ب���آخ��ر ،وه��و
حمتجز ل��دى ال�شرطة
ح � ��ال� � �ي� � � ًا .ال ت�� ��زال
التحقيقات م�ستمرة
مل �ع��رف��ة �أ�� �س� �ب ��اب ما
حدث”.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

 ..والأخطر �س ّراق
ٌ
مده�ش هذا الوطن ،نادر ًا ما جتد
فيه هذه الأيام م�س�ؤو ًال �أو �سيا�سياً
ال يكذب � ،أو ي�سرق ،بل ونادر ًا ما
جتد فيه حزب ًا �أو تنظيم ًا توا�ضع
ودخل العملية ال�سيا�سية من
�أجل اخلدمة العامة ،حيث تطغى
املنفعة ال�شخ�صية فوق كل ا ُ
خلطب
وال�شعارات  ،فهناك اليوم وفرة
هائلة من الل�صو�ص واالنتهازيني.
كنت قد قر�أت خرب ًا مثري ًا يقول �إن
جلنة مكافحة الف�ساد يف ال�صني
حققت مع م�س�ؤول كبري �أقام حفل
زواج "باذخ" ..الرجل ،الذي وجد
نف�سه متهم ًا بخيانة ثقة ال�شعب،
قال ل�صحيفة بكني نيوز �إنه مل
يتمكن من �إيقاف �أ�سرة العرو�س
من الإنفاق على احلفل ببذخ،
م�شري ًا �إىل �أن �أ�سرة العرو�س من
رجال الأعمال الأثرياء.
ظل الغرب يعامل ال�صني على
�أنها بالد متخ ّلفة غري قادرة على
التطور .فيما جند اليوم �أن الن�سبة
الأكرب من املتفوقني يف جامعات
�أمريكا هم من تلك البالد "املتخ ّلفة"
التي كان الغرب يت�صور �أنها
�ستغرق يف الأفيون ،ففاج�أته ب�أن
حتولت �إىل اقت�صادات مزدهرة،
فيما مانزال نحن نيام ًا حيث جنوع
ونرفع رايات الطائفية واالنتهازية،
ون�صر على ان مننح كر�سي هيئة
االعالم واالت�صاالت للزعيمة حنان
الفتالوي !!
ثمة �أحداث كثرية ال نراها يف
عناوين �صحفنا امل�شغولة بحزب
احللبو�سي اجلديد ،وب�صفقات
�أبي مازن ،وتقلبات بهاء الأعرجي،
و�صراخ م�شعان اجلبوري .
خالل العقود الأخرية ،حتوّ لت
ال�صني من بيوت ب�سيطة �إىل مدن
ت�ضاهي نيويورك وباري�س ،لقد
بد�أ الع�صر ال�صيني يف البزوغ،
يف الوقت الذي يرتاجع فيه الع�صر
الغربي� ،سيذهل القارئ حني
يعرف �أن  %70من �أ�شهر االجهزة
االلكرتونية ت�صنع يف مدن نائية
بال�صني.
ع ّزز دنغ ك�سياو بنغ ،باين ال�صني
احلديثة ،الدعوات �إىل حكمة
قدمية تقول " :ابحث عن احلقيقة
من خالل الوقائع" ،يف �إ�شارة
مق�صودة �إىل �أنه ال توجد خريطة
طريق جاهزة للإ�صالح والتنمية،
و�أنه "يتعني على ال�شعب �أن يعرب
النهر بنف�سه ليتح�س�س ب�أقدامه
احل�صى املوجود يف قاع النهر".
هل يفكر �سا�ستنا بقراءة جتربة
ال�صني ،وي�س�ألون �أنف�سهم عن
حجم م�سافة التقدم التي قطعتها
البالد يف �سنوات حكمهم؟ ما هي
ن�سب النموّ والتطوّ ر والتقدم
وم�ستويات الدخل؟ ما هي
امل�شاريع التي اعتمدتها حكومة
املالكي لتنمية قدرات هذا البلد
النفطي؟ والأهم ما مقدار اال�ستقرار
الذي حتقق؟
كم هي ب�سيطة هموم العراقيني
�أن يعرفوا ،مث ًال ،ملاذا موازنات
الثماين �سنوات يف عهد نوري
املالكي و�صلت اىل �ألف مليار
دوالر ،ولي�س يف العراق حمطات
كهرباء متطورة  ،فيما تفتقد معظم
املدن اىل ماء �صالح لل�شرب ،ال
�ضمان اجتماعي و�صحي وال
�شوارع نظيفة ،اليوم تبحث النا�س
عن دولة غري حمكومة بالف�ساد،
املواطن اليوم ينتحب ويكتئب
حزن ًا على �ضياع احللم ب�أيدي
جمموعة من ال�سيا�سيني حمدودي
الأفق ومتوا�ضعي القدرة..
والأخطر �س ّراق.

زقورة عكركوف يف فيلم ت�سجيلي فرن�سي
و�أهمي ��ة ه ��ذه الزق ��ورة العراقي ��ة.
وق ��د اخ�ت�رت الباح ��ث الرتاث ��ي
وال�شاعر"ع ��ادل العرداوي"ليك ��ون
دلي ًال ومتحدث ًا عن الزقورة وموقعها
و�أثرها التاريخ ��ي ،و�شارح ًا للعديد
م ��ن احلكاي ��ات الت ��ي عا�شته ��ا هذه
الزقورة .وقد مت الت�صوير يف موقع
الزقورة يف �أطرف بغداد الزراعية.
الباح ��ث الرتاث ��ي وال�شاع ��ر ع ��ادل
الع ��رداوي ق ��ال -:انطلقن ��ا باك ��ر ًا
باجت ��اه الزق ��ورة ب�صحب ��ة املخرج
ب�ش ��ارة وفري ��ق الت�صوي ��ر ،وق ��د
الحظت �أن املوقع يف منطقة متميزة وزارة الثقاف ��ة وال�سياح ��ة والآث ��ار
وحتي ��ط ب ��ه امل ��زارع والب�سات�ي�ن ب�إع ��ادة احلي ��اة اىل ه ��ذا املنتج ��ع
اخل�ض ��راء م ��ن جهاته الأرب ��ع ،لكنه ال�سياح ��ي والرتفيه ��ي والآث ��اري،
م�ت�روك و�شب ��ه مهمل .لذل ��ك �أطالب الذي كان يع � ّ�ج بالزائرين طيلة �أيام

م�ستغل�ي�ن ب ��رودة الطق� ��س وقبي ��ل
ا�شتداد ح ��رارة ال�شم�س التي تعيق
الت�صوير..وكان حم ��اوري املخرج
ج ��واد ب�ش ��ارة( دكت ��وراه �سينم ��ا )
وه ��و مقي ��م يف باري�س من ��ذ ن�صف
قرن ،وهوعراقي من مدينة احللة..
ومت ��زوج م ��ن زميلتن ��ا ال�صحفي ��ة
العراقي ��ة راجحة عب ��ود التي تعمل
يف اذاعة(مونت كارلو الدولية) منذ
�سنوات.
وحت ��دث العرداوي ع ��ن �سر عمارة
زق ��ورة عكرك ��وف من ��ذ الق ��رن
الأ�سب ��وع ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أي ��ام العط ��ل اخلام� ��س ع�شر قب ��ل امليالد! و�سبب
والأعياد.
بقائها �صام ��دة بوجه عاديات الزمن
و�أ�ضاف-:فور و�صولنا اىل املوقع ،وتقلب ��ات الطق� ��س حل ��د الي ��وم.
با�شرن ��ا بالت�صوي ��ر والت�سجي ��ل فقال-:

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة
الطق�س له ��ذا اليوم (الإثنني )� ،إذ ترتفع درجات احلرارة
قليال عن معدالتها مع رياح خفيفة

�إن �س ��ر بق ��اء هي ��كل الزق ��ورة يعود
�إىل طريق ��ة ونوعي ��ة البن ��اء الت ��ي
ا�ستخدمه ��ا مل ��وك الكي�شيني ،حكام
املنطق ��ة ملدة � ٥٠٠سن ��ة بعد الع�صر
البابل ��ي الأول .حي ��ث ا�ستخدم ��وا
يف العم ��ارة والبناء نظ ��ام الطبقات
الت ��ي تف�ص ��ل بينه ��ا ح�ص ��ران
الق�صب(البواري) ،فيما ا�ستخدموا
الط�ي�ن( احل ��ري) املخل ��وط بالت�ب�ن
والق�ش ل�صنع ال ِّلبنِ  ،ل�ضمان متا�سكه
لعق ��ود طويل ��ة .ولرمب ��ا �أن البقع ��ة
الت ��ي �شيدت عليه ��ا الزق ��ورة كانت
مرتفعة نوع ًا ما عن الأر�ض املحيطة
به ��ا ،او �أنه ��ا ذات ار�ضي ��ة �صخرية
ولي�ست طينية ،ورمبا هناك عوامل
طوبغرافية �أخرى جنهلها.
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