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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

املالية النيابية تتحدث عن خروج  45مليار دوالر �سنويا من العراق

تقارير النزاهة وديوان الرقابة ت�ؤ�شر غ�سل
�أموال :مزاد العملة خارج �سيطرة البنك املركزي
ع�ش ��رة تريليونات دينار عراق ��ي �سنوي ًا ،يف
ح�ي�ن مل ت�ستلم الدوائر املالية �سوى تريليون
دينار عراقي فقط.
مب ��وازاة ذلك ما زالت اللجنة امل�صغرة املكلفة
بالتحقي ��ق يف بناية البنك املرك ��زي العراقي
تدق ��ق يف مئ ��ات امللف ��ات للت�أك ��د م ��ن م�س ��ح
الأر�ض والكلف املالية والإحاالت.
يف �سي ��اق �آخ ��ر� ،أو�ش ��ك جمل�س الن ��واب على
االنته ��اء م ��ن التحقيق ��ات ب�ش� ��أن تل ��ف وغرق
�سبع ��ة مليارات دينار عراق ��ي يف العام 2013
يف م�صرف الرافدي ��ن وت�ستعد املالية النيابية
لتقدمي تقريرها النهائي يف اجلل�سات املقبلة.
يو�ض ��ح ع�ض ��و اللجن ��ة الربملاني ��ة امل�صغ ��رة
املعني ��ة مبتابع ��ة تنفي ��ذ املوازنة عب ��د الهادي
ال�سع ��داوي ان "م ��ن �أكرث امللف ��ات ف�سادا التي

 بغداد  /محمد �صباح
مل يتوق ��ف دي ��وان الرقاب ��ة املالية
وهيئ ��ة النزاه ��ة من ��ذ ع ��ام 2014
عن �إر�سال تقاري ��ر �إىل جمل�س النواب ت�ؤ�شر
عملي ��ات تهريب للعمل ��ة ال�صعب ��ة وخروقات
مالي ��ة كب�ي�رة حت�صل يف ناف ��ذة بي ��ع العملة
ترتكبه ��ا بع�ض امل�ص ��ارف الأهلي ��ة و�شركات
ال�صريفة.
وتتح ��دث التقاري ��ر ع ��ن �أن حج ��م مبيع ��ات
البن ��ك املركزي من الدوالر �إىل هذه امل�صارف
وال�شركات الأهلية ت�صل �إىل  45مليار دوالر
يف ال�سن ��ة جميعها تذهب �إىل خ ��ارج العراق
من دون دفع �ضرائبها.
وتقدر ال�ضرائ ��ب الفعلية له ��ذه املبالغ بنحو

يجرى التحقق منها هو ملف نافذة العملة".
ويب�ي�ن ال�سع ��داوي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان
"هن ��اك م�ش ��اكل وخمالفات �سجل ��ت على بيع
العمل ��ة من قب ��ل البن ��ك املركزي وكذل ��ك اي�ضا
�سعر �صرف العملة الذي غالبا ما يكون متحركا
وغري ثاب ��ت يف اغلب الأحي ��ان" ،الفتا �إىل ان
"�أي مر�شح ملن�صب املحافظ عليه اجللو�س مع
املالية النيابية ملناق�شة هذين الأمرين".
وغالب ��ا ما يتح ��دث ن ��واب من خمتل ��ف الكتل
واملكون ��ات ع ��ن وج ��ود عمليات ف�س ��اد كبرية
جت ��ري يف م ��زاد بيع العمل ��ة تقوم به ��ا بنوك
و�شخ�صيات متهمة بعمليات غ�سل �أموال
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ن�ش ��رت ملف ًا ع ��ن وثائق
جمعه ��ا ال�سيا�س ��ي الراح ��ل �أحم ��د اجللب ��ي
وعرف ��ت يف ما بع ��د بـ"ملف ��ات اجللبي" مطلع

ت�شرين الثاين  2015ك�شفت عن وجود ق�ضية
ف�س ��اد �إداري وم ��ايل وعملي ��ات غ�س ��ل �أموال
وتهريب للعملة ال�صعبة عن طريق مزاد العملة
يف البنك املركزي .
وكان جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى قد ق ��رر ت�شكيل
هيئ ��ة حتقيقية ق�ضائية يف ع ��ام  2015للنظر
يف الوثائ ��ق ،لكن ��ه مل يعل ��ن نتائ ��ج حتقيقاته
حتى الآن.
وي�ضي ��ف النائب عن حمافظ ��ة ذي قار بالقول
�إن "هناك قناع ��ة تامة باتت متوفرة يف املالية
النيابي ��ة ت�ؤكد وجود عملي ��ات ف�ساد يف نافذة
بيع العملة ب�سبب طريقة بيع الدوالر واجلهات
التي تتعامل مع البنك املركزي".
 التفا�صيل �ص2

"�إرادة الن�صر" ُتط ِب ْق على مواقع
داع�ش البديلة يف ال�صحراء
 بغداد /وائل نعمة
�أطل ��ق الع ��راق ام� ��س
االح ��د ،عملي ��ة ع�سكرية
هي االكرب منذ اع�ل�ان الن�صر على
تنظيم داع� ��ش ،لتطه�ي�ر االرا�ضي
ال�صحراوي ��ة باجت ��اه احل ��دود
ال�سوري ��ة التي جل�أ اليه ��ا التنظيم
بعد هزميته.
ي�شارك يف احلمل ��ة التي �ست�ستمر
لع ��دة اي ��ام نح ��و  20ال ��ف مقات ��ل
ن�صفه ��م عل ��ى االقل م ��ن احل�شدين
ال�شعبي والع�شائري ،وبا�سناد من
طريان التحالف الدويل.
ومن املفرت�ض �أن ت�ستهدف احلملة
الع�سكري ��ة م�ساح ��ات كبرية ت�صل
ل� �ـ� 5آالف ك ��م مربع ،ي�ش ��ك بوجود
م�ضافات داخلها للتنظيم املهزوم.
و�أطلقت قيادة العمليات امل�شرتكة،
ا�س ��م "�إرادة الن�ص ��ر" على العملية

الع�سكري ��ة والت ��ي ت�سته ��دف
تطهري املثل ��ث ال�صحراوي الواقع
ب�ي�ن حمافظ ��ات ،نين ��وى ،االنبار
و�صالح الدين.
وقال قائ ��د العمليات الفريق الركن
عب ��د الأمري ر�شيد ي ��ار الله ،ام�س،
ان ��ه "يف �صب ��اح الي ��وم ا ألح ��د
انطلقت املرحل ��ة الأوىل من عملية
�إرادة الن�ص ��ر ،بعملي ��ات وا�سع ��ة
لتطه�ي�ر املناط ��ق املح�ص ��ورة بني
حمافظ ��ات �صالح الدي ��ن ونينوى
والأنب ��ار �إىل احل ��دود الدولي ��ة
العراقية – ال�سورية".
و�أو�ض ��ح � ّأن "العملي ��ة ّ
مت ��ت
مب�شارك ��ة قطع ��ات كب�ي�رة م ��ن
م ��وارد اجلي� ��ش لقي ��ادة عملي ��ات
(اجلزي ��رة ونين ��وى و�ص�ل�اح
الدي ��ن) ،وكذل ��ك قطع ��ات كب�ي�رة
م ��ن احل�ش ��د ال�شعب ��ي املتمثلة يف
قي ��ادات املحاور (نين ��وى و�صالح

الدي ��ن واجلزي ��رة) ،وم�شارك ��ة
احل�ش ��د الع�شائ ��ري ،وبدعم جوي
من القوة اجلوية وطريان اجلي�ش
والتحال ��ف ال ��دويل" ،م ؤ�ك ��د ًا � ّأن
"العملية ت�ستمر عدة �أيّام".
من جهته� ،أكد رئي�س الوزراء عادل
عب ��د املهدي� ،أن الق ��وات �ست�ضيف
ن�ص ��ر ًا جدي ��د ًا النت�صاراته ��ا م ��ن
خالل هذه العملية.
وق ��ال يف بي ��ان مقت�ض ��ب يف
ال�ساعات االوىل من حلظة انطالق
العملي ��ة الع�سكري ��ة" :ن�ش� � ّد عل ��ى
�أيدي قواتن ��ا البطل ��ة ،و�سيتحقق
الن�صر الأكيد بعزمية الأبطال على
ع�صابات داع�ش الإرهابية".
وبع ��د نحو عامني على دحر تنظيم
داع�ش ما زال عنا�صره ي�سيطرون
عل ��ى �أج ��زاء م ��ن الب�ل�اد ب�ش ��كل
متقطع ،وفق م�س�ؤولني.
 التفا�صيل �ص3

�أ�سو�شييتد بر�س :دمج احل�شد
�ضمن املنظومة الع�سكرية مقامرة
مثرية لعبد املهدي
 ترجمة  /حامد �أحمد
حت ��رك احلكوم ��ة لو�ض ��ع ق ��وات
احل�ش ��د حت ��ت أ�م ��رة قي ��ادة القوات
امل�سلحة هي مقام ��رة �سيا�سية اتخذها رئي�س
ال ��وزراء و�س ��ط تناف� ��س خطر ب�ي�ن �سما�سرة
ال�سلط ��ة الرئي�س�ي�ن يف الع ��راق ،الوالي ��ات
املتحدة وايران .
وكونه يتعر�ض ل�ضغوط من الواليات املتحدة
للحد م ��ن نفوذ ف�صائ ��ل م�سلح ��ة مدعومة من
اي ��ران ،فان ه ��ذه اخلط ��وة �ست�سم ��ح لرئي�س
ال ��وزراء عادل عبد امله ��دي يف ان يظهر موقفا
حازم ��ا يف وق ��ت ي�سب ��ق زي ��ارة خمط ��ط له ��ا
لوا�شنط ��ن متوقع ان حت�صل خ�ل�ال اال�سابيع
القادم ��ة .رغ ��م ذلك ،فان ��ه من غ�ي�ر املتوقع ان
يك ��ون قادرا عل ��ى م�سك زمام ف�صائ ��ل متنفذة
مدعوم ��ة م ��ن اي ��ران ،واذا مل ي�ستطع حتقيق
ذل ��ك �سيتعر� ��ض خلط ��ورة انك�شاف ��ه كزعي ��م
�ضعيف غري م�ؤثر .
باال�ضاف ��ة لظهورها كق ��وة فعالة �ض ��د تنظيم
داع�ش ،فان ه ��ذه الف�صائل امل�سلحة املن�ضوية
حت ��ت مظلة احل�شد ال�شعب ��ي ت�شكل من ناحية
اخ ��رى ق ��وة �سيا�سي ��ة مهمة له ��ا وزراء ف�ضال
عن أ�ك�ث�ر من  48مقعدا يف الربملان املكون من

 329مقعدا .
خالل م ؤ�مت ��ره ال�صحف ��ي اال�سبوعي الثالثاء
املا�ضي قال عبد املهدي متحدثا عن هذا القرار
"احل�ش ��د هو م ��ن بني االط ��راف التي حققت
ن�ص ��ر الع ��راق �ض ��د تنظي ��م داع� ��ش وحررت
املو�ص ��ل وا�ستع ��ادت االم ��ن للب�ل�اد .لقد حان
الوقت لتنظي ��م و�ضعهم ب�شكل قانوين ...هذا
يعني ال �سالح خارج اطار الدولة ".
من ال�صعب جدا اقناع احد بهذا الكالم يف بلد
مغرق با�سلحة وجماميع م�سلحة اغلبها تعمل
خارج �سيطرة الدولة .
زعم ��اء بع�ض الف�صائل امل�سلح ��ة الكبرية مثل
ع�صائ ��ب اه ��ل احل ��ق وب ��در و�سراي ��ا ال�سالم
رحب ��وا بالق ��رار ،وا�صفي ��ه بان ��ه خط ��وة يف
االجتاه ال�صحيح .ولكن احد زعماء الف�صائل
امل�سلح ��ة يف احل�شد ق ��ال �إن ف�صيله له مكاتب
�سري ��ة لن يقوم ��ون بغلقها ،وا�صف ��ا قرار عبد
املهدي بانه "توجيه من الواليات املتحدة".
وق ��ال متحدث ��ا لال�سو�شييتدبر� ��س طالبا عدم
ذك ��ر ا�سم ��ه �إن رئي� ��س ال ��وزراء واالمريكان
"يحلم ��ون" �إذ يعتقدون ان ��ه بامكانهم تنفيذ
هذا القرار .
غياب خطط حتديث الطرق يجعل العا�صمة �أ�سرية الزحامات  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص2

ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي ال�سوداين

فتحي الف�ضل لـ( ) :نريد حماكمة عادلة لكل من
�أجرم بحق ال�شعب والوطن
 حاورته  /املدى
الناط ��ق
ق ��ال
با�س ��م احل ��زب
ال�شيوعي ال�س ��وداين وع�ضو
املكت ��ب ال�سيا�س ��ي للح ��زب،
ع�ض ��و حتال ��ف ق ��وى �إع�ل�ان
احلري ��ة والتغي�ي�ر الدكت ��ور
فتح ��ي الف�ض ��ل :عن ��د انطالق
التظاه ��رات مل تظه ��ر قي ��ادة

موح ��دة ،لك ��ن مب ��رور
الأي ��ام وبتج ��ذر االنتفا�ض ��ة
ومبب ��ادرات م ��ن قب ��ل حزبن ��ا
والقوى الأخرى – مت االتفاق
عل ��ى تكوي ��ن قي ��ادة موح ��دة
تقرره ��ا جلن ��ة التن�سي ��ق
املكونة من كل قوى املعار�ضة
ال�سيا�سي ��ة والنقابية واملهنية
ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين

والت ��ي ع�ّب�رّ ت ع ��ن نف�سها يف
�إعالن قوى احلرية والتغيري.
وفيم ��ا اذا انح ��از اجلي� ��ش
�إىل االنتفا�ض ��ة ق ��ال الف�ض ��ل:
احلقيق ��ة يج ��ب تو�ضي ��ح م ��ا
جرى ويجري يف ال�سودان..
وتو�ضيح اخلالفات الأ�سا�سية
منها واجلزئية..
 التفا�صيل �ص6

تظاهرة �أمام التعليم العايل لتو�سيع خطة القبول يف الدرا�سات العليا
 بغداد  /املدى
تظاهر الع�ش ��رات من املتقدمني
للدرا�سات العليا يف اجلامعات
العراقي ��ة ،ام� ��س االحد ،ام ��ام مقر وزارة
التعليم الع ��ايل والبحث العلمي للمطالبة
بتو�سعة املقاعد املخ�ص�صة للطلبة .

وق ��ال مرا�س ��ل (امل ��دى) ان جمموع ��ة من
ال�شب ��اب جتمع ��وا ام ��ام مبن ��ى وزارة
التعلي ��م الع ��ايل ورفع ��وا الفت ��ات تطالب
بتو�سع ��ة خط ��ة القب ��ول يف الدرا�س ��ات
العليا.
وا�ضاف ان املتظاهرين طالبوا ب�ضرورة
�إ�شغ ��ال املقاع ��د ال�شاغ ��رة يف الدكتوراه

واملاج�ستري والدبلوم العايل ملن هم دون
الـ( )40درجة ،وتو�سعة مقاعد الدرا�سات
العليا يف ظل االعداد الكبرية للمتقدمني.
وا�ش ��ار اىل ان املتظاهري ��ن �شكل ��وا وفدا
لت�سليم مطالبه ��م اىل اجلهة املعنية داخل
ال ��وزارة ،فيم ��ا وع ��دت االخ�ي�رة بالنظر
باملطالب.

قرار "الزي املوحد" يثري حفيظة االعالميني
 بغداد /املدى
اث ��ارت تعليم ��ات ا�صدرته ��ا االمان ��ة العامة
ملجل� ��س الن ��واب ب�ش� ��أن ارتداء ال�ص ��حفيني
ال ��زي الر�س ��مي خ�ل�ال تواجدهم يف الربمل ��ان حفيظة
املر�صد العراقي للحريات ال�ص ��حفية الذي دان القرار
ودعا اىل مقاطعة املجل�س.
وقال ��ت االمان ��ة العام ��ة ملجل�س الن ��واب يف بي ��ان �إنه
"يف خ�ض ��م حال ��ة اال�ستقطاب ال ��ذي يعي�شه جمل�س
الن ��واب على ال�صعيدين العرب ��ي والدويل واحل�ضور
الدبلوما�س ��ي الكبري عل ��ى جميع امل�ستوي ��ات يف هذه
ال ��دورة النيابي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن اال�ستقط ��اب املحل ��ي
الر�سم ��ي واجلماهريي واهمي ��ة دور املجل�س كاحدى
امل�ؤ�س�س ��ات املهم ��ة والت ��ي تخ ��رج م ��ن رحمه ��ا جميع
امل�ؤ�س�س ��ات االخرى م ��ن رئا�سة اجلمهوري ��ة ورئا�سة
جمل�س الوزراء وباقي امل�ؤ�س�سات ونظرا للدور الكبري
والفع ��ال الذي ي�ؤديه املجل�س يف اجلانبني الت�شريعي
والرقاب ��ي ،ارت� ��أت االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س الن ��واب
ولإج ��راءات تنظيمي ��ة واداري ��ة ،تفعي ��ل التعليم ��ات
اخلا�صة بالزي الر�سمي".
واعت�ب�رت االمانة العامة ان هدف ذلك "من اجل ظهور
موظفيه ��ا بجمي ��ع درجاته ��م باملظهر الالئ ��ق امل�شرف
امام جميع �ضيوف جمل�س النواب دون ا�ستثناء وكذا
احل ��ال بالن�سب ��ة لالعالمي�ي�ن الذين يكون مق ��ر عملهم

الدائم يف جمل�س النواب".
لك ��ن املر�ص ��د العراقي للحري ��ات ال�صحفي ��ة يف نقابة
ال�صحفيني العراقيني ،دان الإجراءات.
وق ��ال يف بي ��ان" :ن�ستنك ��ر االج ��راءات العبثي ��ة غري
امل�سبوق ��ة التي اتخذه ��ا الأمني الع ��ام ملجل�س النواب
�س�ي�روان �سريين ��ي ع�ض ��و جلن ��ة الرتبي ��ة ال�ساب ��ق،
واملتمثل ��ة ب�إلزام ال�صحفيني بارتداء البذالت الر�سمية
م ��ع �أربط ��ة العنق ،وتكلي ��ف حرا� ��س املجل�س ب�سحب
بطاق ��ات العم ��ل ال�صحف ��ي م ��ن ال�صحفي�ي�ن الذي ��ن ال
يلتزمون بالقرار ،ومنعهم من دخول مبنى الربملان".
و�أ�ض ��اف "انن ��ا نثني على موق ��ف الدائ ��رة الإعالمية
يف املجل� ��س التي رف�ض ��ت الإجراءات تل ��ك برغم عدم
الأخ ��ذ مبوقفها من قبل �سرييني و�إ�صراره على قراره
املجح ��ف والعبث ��ي والغري ��ب ،ونيته �إخ ��راج الدائرة
الإعالمية اىل مكان خارج املجل�س".
وطال ��ب املر�ص ��د "رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حمم ��د
احللبو�س ��ي بتنفي ��ذ تعهدات ��ه باح�ت�رام ال�صحفي�ي�ن
وو�سائ ��ل الإعالم ،ووقف كل �إجراء م ��ن �ش�أنه تعطيل
العمل وفق الد�ستور والقانون" ،مو�ضحا ان "التعامل
م ��ع ال�صحفيني م ��ن قبل قوى �سيا�سي ��ة وامنية حتول
اىل نوع من العبث الميكن القبول به مطلقا".
ودع ��ا املر�صد "ال�صحفيني كاف ��ة اىل مقاطعة جل�سات
الربمل ��ان حت ��ى يح�ت�رم قادت ��ه الد�ست ��ور وحري ��ة
ال�صحافة".
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تقارير النزاهة وديوان الرقابة ت�ؤ�شر عمليات غ�سل �أموال:
مزاد العملة خارج �سيطرة البنك املركزي

 بغداد  /حممد �صباح
مل يتوقف دي ��وان الرقاب ��ة املالية وهيئة
النزاهة منذ عام  2014عن �إر�سال تقارير
�إىل جمل�س النواب ت�ؤ�شر عمليات تهريب
للعمل ��ة ال�صعبة وخروق ��ات مالية كبرية
حت�ص ��ل يف ناف ��ذة بي ��ع العمل ��ة ترتكبها
بع� ��ض امل�ص ��ارف الأهلي ��ة و�ش ��ركات
ال�صريفة.
وتتح ��دث التقارير ع ��ن �أن حجم مبيعات
البن ��ك املرك ��زي م ��ن ال ��دوالر �إىل ه ��ذه
امل�ص ��ارف وال�ش ��ركات الأهلي ��ة ت�ص ��ل
�إىل  45ملي ��ار دوالر يف ال�سن ��ة جميعه ��ا
تذه ��ب �إىل خ ��ارج العراق م ��ن دون دفع
�ضرائبها.
وتق ��در ال�ضرائ ��ب الفعلي ��ة له ��ذه املبالغ
بنح ��و ع�ش ��رة تريليونات دين ��ار عراقي
�سنوي ًا ،يف حني مل ت�ستلم الدوائر املالية
�سوى تريليون دينار عراقي فقط.
مب ��وازاة ذلك م ��ا زالت اللجن ��ة امل�صغرة
املكلفة بالتحقيق يف بناية البنك املركزي
العراقي تدقق يف مئات امللفات للت�أكد من
م�سح الأر�ض والكلف املالية والإحاالت.
يف �سي ��اق �آخ ��ر� ،أو�شك جمل� ��س النواب
عل ��ى االنتهاء من التحقيق ��ات ب�ش�أن تلف
وغ ��رق �سبع ��ة ملي ��ارات دين ��ار عراق ��ي
يف الع ��ام  2013يف م�ص ��رف الرافدي ��ن
وت�ستع ��د املالية النيابية لتقدمي تقريرها
النهائي يف اجلل�سات املقبلة.
يو�ض ��ح ع�ضو جلنة الربملاني ��ة امل�صغرة
املعني ��ة مبتابع ��ة تنفي ��ذ املوازن ��ة عب ��د
اله ��ادي ال�سعداوي ان "م ��ن �أكرث امللفات
ف�سادا التي يجرى التحقق منها هو ملف
نافذة العملة".
ويبني ال�سع ��داوي يف ت�صريح لـ(املدى)
ان "هن ��اك م�ش ��اكل وخمالف ��ات �سجل ��ت
عل ��ى بي ��ع العملة من قبل البن ��ك املركزي
وكذل ��ك اي�ضا �سع ��ر �ص ��رف العملة الذي
غالب ��ا ما يك ��ون متحركا وغ�ي�ر ثابت يف
اغلب الأحيان" ،الفتا �إىل ان "�أي مر�شح
ملن�صب املحافظ عليه اجللو�س مع املالية
النيابية ملناق�شة هذين الأمرين".
وغالب ��ا م ��ا يتح ��دث ن ��واب م ��ن خمتلف
الكت ��ل واملكون ��ات ع ��ن وج ��ود عملي ��ات
ف�س ��اد كبرية جتري يف م ��زاد بيع العملة
تق ��وم به ��ا بن ��وك و�شخ�صي ��ات متهم ��ة
بعمليات غ�سل �أموال.
وكانت (املدى) قد ن�شرت ملف ًا عن وثائق
جمعه ��ا ال�سيا�سي الراح ��ل �أحمد اجللبي
وعرف ��ت يف ما بع ��د بـ"ملف ��ات اجللبي"
مطل ��ع ت�شري ��ن الث ��اين  2015ك�شف ��ت

ع ��ن وج ��ود ق�ضي ��ة ف�س ��اد �إداري ومايل
وعملي ��ات غ�س ��ل �أموال وتهري ��ب للعملة
ال�صعبة عن طريق مزاد العملة يف البنك
املركزي .
وكان جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ق ��د ق ��رر
ت�شكيل هيئ ��ة حتقيقي ��ة ق�ضائية يف عام
 2015للنظر يف الوثائ ��ق ،لكنه مل يعلن
نتائج حتقيقاته حتى الآن.
وي�ضي ��ف النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة ذي قار
بالق ��ول �إن "هن ��اك قناع ��ة تام ��ة بات ��ت
متوف ��رة يف املالي ��ة النيابية ت�ؤكد وجود
عملي ��ات ف�س ��اد يف ناف ��ذة بي ��ع العمل ��ة
ب�سبب طريقة بيع الدوالر واجلهات التي
تتعامل مع البنك املركزي".
ويق�ت�رح ال�سع ��داوي "ح ��ل م�شكل ��ة بيع
العملة واحلد من ظاهرة الف�ساد مبراقبة
جمي ��ع امل�ص ��ارف الأهلي ��ة و�ش ��ركات
ال�صريف ��ة يف ق�ضي ��ة بيع العمل ��ة" ،الفتا
�إىل ان "مبيع ��ات البن ��ك املرك ��زي م ��ن
ال ��دوالر ت�ت�راوح ب�ي�ن � 150إىل 200

املنتقدون ا�ستبعدوا
تنفيذ القرار بدون
موافقة طهران
 ترجمة  /حامد �أحمد
حت ��رك احلكومة لو�ضع ق ��وات احل�شد
حت ��ت �أم ��رة قي ��ادة الق ��وات امل�سلح ��ة
ه ��ي مقام ��رة �سيا�سي ��ة اتخذه ��ا رئي�س
ال ��وزراء و�س ��ط تناف� ��س خط ��ر ب�ي�ن
�سما�سرة ال�سلطة الرئي�سني يف العراق،
الواليات املتحدة وايران .
وكونه يتعر� ��ض ل�ضغوط من الواليات
املتحدة للحد من نف ��وذ ف�صائل م�سلحة
مدعوم ��ة من ايران ،ف ��ان هذه اخلطوة
�ست�سم ��ح لرئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
امله ��دي يف ان يظه ��ر موقف ��ا حازم ��ا
يف وق ��ت ي�سب ��ق زي ��ارة خمط ��ط له ��ا
لوا�شنط ��ن متوق ��ع ان حت�ص ��ل خ�ل�ال
اال�سابي ��ع القادم ��ة .رغم ذل ��ك ،فانه من
غ�ي�ر املتوقع ان يكون ق ��ادرا على م�سك
زمام ف�صائل متنفذة مدعومة من ايران،
واذا مل ي�ستط ��ع حتقيق ذلك �سيتعر�ض
خلط ��ورة انك�شافه كزعي ��م �ضعيف غري
م�ؤثر .
باال�ضاف ��ة لظهوره ��ا كق ��وة فعال ��ة �ضد
تنظي ��م داع� ��ش ،ف ��ان ه ��ذه الف�صائ ��ل
امل�سلحة املن�ضوية حت ��ت مظلة احل�شد
ال�شعب ��ي ت�ش ��كل من ناحي ��ة اخرى قوة
�سيا�سية مهمة لها وزراء ف�ضال عن �أكرث

مليون دوالر ب�شكل يومي".
وي�ضي ��ف ان "هن ��اك تقاري ��ر �سنوي ��ة
وف�صلية و�شهري ��ة ترد �إىل اللجنة املالية
النيابي ��ة من ديوان الرقابة املالية وهيئة
النزاه ��ة من ��ذ ع ��ام  2014ت�ؤك ��د وج ��ود
تالع ��ب وعمليات ف�ساد ك�ب�رى يف نافذة
بيع العمل ��ة" ،م�ضيفا ان "ه ��ذه التقارير
ت�ؤ�شر عدم �سيط ��رة �إدارة البنك املركزي
على نافذة بيع العملة".
ويلف ��ت �إىل ان "اللجن ��ة املالي ��ة النيابية
كلف ��ت جلن ��ة م�صغ ��رة مكون ��ة م ��ن �ستة
ن ��واب للتحقي ��ق يف ه ��ذا املل ��ف جت ��ري
حاليا �سل�سلة من اللقاءات واال�ست�ضافات
مع العديد من ال�شخ�صيات امل�س�ؤولة عن
بيع نافذة العملة �أو (مزاد العملة)".
وي�ش�ي�ر �إىل ان "امل�ص ��ارف الأهلية تعلن
ع ��ن بع� ��ض �أرباحه ��ا وتخف ��ي �أرباح ��ا
حققته ��ا تهرب ��ا م ��ن ال�ضرائ ��ب والت�سرت
على تعامالتها اخلارجية (عمليات غ�سل
الأم ��وال)" .بدوره ي�ؤك ��د ع�ضو �آخر يف

ا�سو�شييتدبر�س :دمج احل�شد �ضمن املنظومة الع�سكرية
مقامرة مثرية لعبد املهدي

م ��ن  48مقع ��دا يف الربمل ��ان املكون من
 329مقعدا .
خ�ل�ال م�ؤمت ��ره ال�صحف ��ي اال�سبوع ��ي
الثالثاء املا�ضي قال عبد املهدي متحدثا
ع ��ن ه ��ذا الق ��رار "احل�شد ه ��و من بني
االط ��راف الت ��ي حقق ��ت ن�ص ��ر الع ��راق
�ض ��د تنظي ��م داع� ��ش وح ��ررت املو�صل
وا�ستعادت االمن للبالد .لقد حان الوقت
لتنظيم و�ضعهم ب�ش ��كل قانوين ...هذا
يعني ال �سالح خارج اطار الدولة ".
من ال�صع ��ب جدا اقناع احد بهذا الكالم
يف بلد مغرق با�سلحة وجماميع م�سلحة
اغلبها تعمل خارج �سيطرة الدولة .
زعماء بع�ض الف�صائل امل�سلحة الكبرية
مثل ع�صائب اهل احل ��ق وبدر و�سرايا
ال�سالم رحب ��وا بالق ��رار ،وا�صفيه بانه
خطوة يف االجتاه ال�صحيح .ولكن احد
زعماء الف�صائل امل�سلحة يف احل�شد قال
�إن ف�صيله ل ��ه مكاتب �سرية لن يقومون
بغلقه ��ا ،وا�صف ��ا قرار عبد امله ��دي بانه
"توجيه من الواليات املتحدة".
وقال متحدث ��ا لال�سو�شييتدبر�س طالبا
ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه �إن رئي� ��س ال ��وزراء
واالمريكان "يحلمون" �إذ يعتقدون انه
بامكانهم تنفيذ هذا القرار .
كتائ ��ب حزب الل ��ه� ،أحد �أك�ب�ر الف�صائل

امل�سلح ��ة املقرب ��ة م ��ن اي ��ران ،انتق ��دت املناطة باحلكومة ه ��و �إزالة ما و�صفته ت�ش ��كل تهديدا كبريا لالمن .ومل تتطرق ق ��وات اف ��راد احل�ش ��د ال�شعب ��ي بحدود
الق ��رار ب�ش ��كل غري مبا�ش ��ر يف بيان لها بقوات االحت�ل�ال االمريكي وم�صاحلها املجموع ��ة يف بيانه ��ا فيم ��ا اذا �ستلتزم � 140,000ألف �شخ�ص .
اخلمي�س .وقالت �إن من اهم امل�س�ؤوليات التجاري ��ة من الع ��راق ،م�شرية اىل انها ب�أوام ��ر عب ��د امله ��دي �أو ال .وتقدر عدد الباح ��ث ،ج ��وي م ��اكارون ،م ��ن مركز
الدرا�س ��ات العربي ��ة يف وا�شنط ��ن قال
"هدف النظام االيراين هو ان يحر�ص
على دمج ق ��وات احل�شد كق ��وة م�ستقلة
�ضم ��ن ت�شكيلة اجلي�ش كما هو احلر�س
الثوري .مع ذلك فان هناك ر�ؤية عراقية
اخ ��رى �ضمن امل�ؤ�س�س ��ة ال�شيعية تدعو
لدم ��ج قوات احل�شد ب�ش ��كل كامل �ضمن
اجلي�ش ".
مل تذكر احلكومة يف قرارها كيف �سيتم
تنفي ��ذ الأوامر ومل يتن ��اول عبد املهدي
اي�ض ��ا ه ��ذا املو�ض ��وع خ�ل�ال م�ؤمتره
ال�صحفي اال�سبوعي الثالثاء .
وبينم ��ا ي�سع ��ى ه ��ذا الق ��رار بو�ضوح
اىل ار�ضاء الوالي ��ات املتحدة ،فانه من
الوا�ض ��ح اي�ض ��ا ان يك ��ون حت ��رك عبد
امله ��دي ق ��د مت بالتن�سيق م ��ع ايران مع
االدراك ب ��ان هذه القوات ل ��ن يتم حلها
وال ادماجها ب�شكل كامل يف اجلي�ش .
نقاد اعتربوا القرار انه قرار غري م�ؤثر
ولن يت ��م تطبيقه على االر� ��ض .املحلل
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي واث ��ق الها�شم ��ي
ق ��ال "ه ��ذه الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة �سوف
ل ��ن ت�ستجي ��ب للحكوم ��ة ،خ�صو�ص ��ا

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

اللجن ��ة املالي ��ة ان "ه ��ذه التقاري ��ر ت�أتي
ب�ش ��كل ي�ؤ�ش ��ر �إىل عمليات ف�س ��اد وهدر
للعمل ��ة" ،كا�شف ��ا ان "مبيع ��ات البن ��ك
املرك ��زي ال�سنوي ��ة ت�ص ��ل �إىل  45مليار
دوالر تذه ��ب كله ��ا خ ��ارج الع ��راق حتت
م�سمى م�شرتيات".
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة عدن ��ان ال ��زريف
يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى) �إن "ال�ضرائ ��ب
امل�ستح�صل ��ة م ��ن هذه املبال ��غ الكبرية ال
تتعدى تريليون واحد يف ال�سنة" ،الفتا
�إىل �أن "املالي ��ة النيابي ��ة ت�ضغط ملعاجلة
هذه اخلروقات يف املوازنة ."2020
وي�ضي ��ف ان "هذه اجلهات التي ت�شرتي
ال ��دوالر م ��ن البنك املرك ��زي عليه ��ا دفع
ال�ضرائ ��ب الفعلي ��ة للدول ��ة العراقية من
اج ��ل الت�أك ��د م ��ن ع ��دم قيامه ��ا بتبي� ��ض
الأم ��وال" ،الفت ��ا �إىل ان "ال�ضرائ ��ب
الفعلي ��ة له ��ذه املبال ��غ ( 45ملي ��ار دوالر
�سنوي ��ا) ال تقل عن ع�شرة تريليون دينار
عراقي خالل ال�سنة الواحدة".

ويحم ��ل النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة النج ��ف
"�أ�سب ��اب ه ��ذا اله ��در �إىل تره ��ل الدولة
و�إهمال ال ��وزارات يف معرفة الإيرادات
الفعلي ��ة" .و�شكل ��ت اللجن ��ة املالي ��ة يف
جمل�س النواب قبل اكرث من �شهر تقريبا
�أربع جل ��ان فرعي ��ة الأوىل متابعة تنفيذ
بن ��ود قانون املوازن ��ة العام ��ة ،والثانية
التحقي ��ق يف غرق �سبع ��ة مليارات دينار
يف م�ص ��رف الرافدي ��ن ،والثالث ��ة بف�ساد
نافذة العملة ،والرابعة بكلف بناية البنك
املركزي اجلديدة.
ومن جانب �آخ ��ر ،توا�صل جلنة برملانية
مكلفة بالتحقيق يف بناية البنك املركزي
مراجع ��ة العق ��ود اخلا�ص ��ة بالبناي ��ة
اجلدي ��دة .وتق ��ول اللجن ��ة �إن "الوثائق
الت ��ي ح�صل ��ت عليه ��ا كب�ي�رة وو�ضع ��ت
يف خم�س ��ة ع�شر �صندوق ��ا ت�شمل العقود
والإح ��االت للعقود املربم ��ة لإن�شاء هذه
البناي ��ة" .وي�ؤكد ع�ض ��و اللجنة الفرعية
عدن ��ان ال ��زريف �أن جلنت ��ه امل�صغ ��رة

واملكلفة من قب ��ل املالية النيابية "جتري
مراجعة �شاملة لهذه الوثائق التي تخ�ص
عق ��ود البناية اجلديدة" ،م�ؤكدا �أن "هذه
الوثائ ��ق كث�ي�رة وتتطل ��ب وقت ��ا طويال
الجنازها" .وو�ضعت املعمارية العراقية
الراحل ��ة زها حدي ��د الت�صاميم الهند�سية
لبناي ��ة البنك املرك ��زي العراقي اجلديدة
الواقع ��ة يف منطق ��ة اجلادري ��ة واملطل ��ة
عل ��ى نهر دجلة واملكون ��ة من ( )34طابقا
�إ�ضافة �إىل طابقني حتت الأر�ض.
وتق� �دّر كلف ��ة بناية البن ��ك اجلديدة ٨٠٠
ملي ��ون دوالر ،وت�صميمها ي�صل �إىل ٣٠
ملي ��ون دوالر ،حيث �أثارت ه ��ذه الأرقام
ردود فع ��ل كب�ي�رة داخل جمل� ��س النواب
وانتق ��ادات كب�ي�رة �ض ��د �إدارة البن ��ك
املركزي العراقي.
وي�ؤك ��د ال ��زريف �أن "التدقي ��ق �شم ��ل
حت ��ى املوا�ضي ��ع م�ساحة م�س ��ح الأر�ض
واختيار امل ��كان ون�س ��ب الكونكريت من
اج ��ل التو�صل �إىل الكل ��ف احلقيقية لهذا

امل�شروع و�أرباح ال�شركة ".
يف �سي ��اق مت�ص ��ل ،تقول ع�ض ��و اللجنة
املالية يف جمل� ��س النواب �سهام العقيلي
لـ(امل ��دى) ان "التحقيق ��ات ب�ش� ��أن غ ��رق
و�إتالف �سبعة مليارات دينار يف م�صرف
الرافدي ��ن ما زالت قائمة م ��ن قبل اللجنة
امل�صغرة التي �شكلتها املالية النيابية قبل
�أكرث من �شهر تقريبا".
وكان حماف ��ظ البنك املركزي علي العالق
قد �أكد �أمام جمل�س النواب يف  12ت�شرين
الث ��اين  2018تلف قرابة �سبعة مليارات
دين ��ار عراقي نتيجة دخول مياه الأمطار
�إىل خزائن م�صرف الرافدين عام 2013
مما �أدى �إىل ت�ضرر الأوراق النقدية.
وت�ضيف ع�ضو جلن ��ة التحقيق امل�صغرة
�أن جلنته ��ا "ا�ست�ضاف ��ت قب ��ل ف�ت�رة
قليل ��ة جلن ��ة التدقيق يف البن ��ك املركزي
لال�ستماع اىل الأ�سباب التي دفعتهم �إىل
ا�ستب ��دال �أو اتالف ه ��ذه العملة" ،مبينة
�أن "التحقيقات �شمل ��ت ا�ستدعاء اللجنة
اخلا�ص ��ة يف م�ص ��رف الرافدي ��ن الت ��ي
�أ�شرفت على اتالف العملة".
وكان ��ت كتل ��ة �سائ ��رون ق ��د ه ��ددت يف
جمل� ��س الن ��واب يف وق ��ت �ساب ��ق ب�إقالة
حماف ��ظ البن ��ك املركزي عل ��ي العالق من
من�صب ��ه و�إحالت ��ه �إىل الق�ضاء ما مل يقدم
�أجوب ��ة مقنعة ب�ش�أن �صحة غرق و�إتالف
�سبعة مليارات دينار يف  ،2013معتربة
�أن التناق�ض يف ادعاءات املحافظ يعطي
دلي�ل ً�ا وا�ضح� � ًا على �سرقة ه ��ذه الأموال
بطريق ��ة منظم ��ة .وت�ضي ��ف العقيلي ان
"هناك ت�ضاربا يف �إجابات جلنتي البنك
املركزي وم�ص ��رف الرافدين يف التعامل
يف العمل ��ة بع ��د غرقها حي ��ث قالت جلنة
البن ��ك املرك ��زي ان ات�ل�اف العمل ��ة ت�أخر
�ستة �أ�شه ��ر يف حني جلنة الرافدين قالت
�إنها عاجلت املو�ض ��وع فور غرقها مبياه
الأمط ��ار" .وتو�ض ��ح �أن ��ه "ب�سب ��ب ه ��ذا
الت�ض ��ارب يف الإجاب ��ات ق ��ررت اللجنة
امل�صغرة ا�ستدع ��اء اللجنتني يف اجتماع
داخل املالية النيابي ��ة للتحقق من م�س�ألة
وقت معاجلة اتالف العملة".
وت�ؤك ��د ع�ض ��و جلن ��ة التدقي ��ق امل�صغرة
ان "هيئة االن ��واء اجلوية زودت جلنتها
بتقاري ��ر ت�ؤكد �صحة وج ��ود �أمطار �أدت
�إىل غرق هذه االموال يف خزائن م�صرف
الرافدين" .وت�ضيف �أن "اللجنة امل�صغرة
�ستقدم تقريرها النهائي بعد االنتهاء من
االجتم ��اع مع اللجنت�ي�ن لو�ضع الأ�سباب
الت ��ي �أدت �إىل غ ��رق و�إتالف الأموال يف
م�صرف الرافدين".
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اذا اخذن ��ا بنظر االعتب ��ار انها مرتبطة
اديولوجيا بايران وتتلقى �أوامر ب�شكل
مبا�شر من طهران ".
ظافر الع ��اين قال انه ي�أم ��ل ان ال يكون
ه ��ذا الق ��رار جم ��رد ح�ب�ر عل ��ى ورق،
م�ضيف ��ا انه �سيك ��ون م ��ن االف�ضل دمج
ق ��وات احل�شد بالق ��وات االمنية وانهاء
ظاهرة امللي�شيات ب�شكل كامل .
الباح ��ث االمريكي ماكارون قال ان عبد
املهدي بفعله هذا ي�شرتي وقتا يف وقت
يتعر� ��ض في ��ه ل�ضغ ��وط م ��ن وا�شنطن
وطهران .
�إدراج احل�ش ��د حت ��ت قي ��ادة اجلي� ��ش
ب�شكل ر�سمي قد تعترب طريقة لردع اي
هجوم عليها م ��ن قبل الواليات املتحدة
او اط ��راف اخرى .م�س�ؤولون امريكان
اك ��دوا ان الوالي ��ات املتحدة �سرتد على
اي هج ��وم ي�سته ��دف م�صاحله ��ا يف
العراق .
وا�ض ��اف م ��اكارون قائ�ل�ا "ق�س ��م يف
وا�شنط ��ن والعامل العرب ��ي رحبوا بهذا
الق ��رار العراقي بف ��رح ولك ��ن احلقيقة
ه ��ي ان ��ه لن يطبق ب ��دون ر�ض ��ا ايران،
فهي يف الواقع تريد ان تبقي على نفوذ
لها يف البلد ".
 عن :ا�سو�شييتدبر�س
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سياسة

"�إرادة الن�صر" تطبق على مواقع داع�ش
البديلة يف ال�صحراء

 بغداد /وائل نعمة
�أطل ��ق الع ��راق ام� ��س االح ��د ،عملي ��ة
ع�سكرية ه ��ي االكرب منذ اع�ل�ان الن�صر
عل ��ى تنظيم داع� ��ش ،لتطه�ي�ر االرا�ضي
ال�صحراوي ��ة باجتاه احل ��دود ال�سورية
التي جل�أ اليها التنظيم بعد هزميته.
ي�ش ��ارك يف احلمل ��ة الت ��ي �ست�ستم ��ر
لعدة اي ��ام نحو  20الف مقات ��ل ن�صفهم
عل ��ى االق ��ل م ��ن احل�شدي ��ن ال�شعب ��ي
والع�شائ ��ري ،وبا�سن ��اد م ��ن ط�ي�ران
التحالف الدويل.
وم ��ن املفرت� ��ض �أن ت�سته ��دف احلمل ��ة
الع�سكري ��ة م�ساح ��ات كب�ي�رة ت�ص ��ل لـ5
�آالف ك ��م مربع ،ي�شك بوج ��ود م�ضافات
داخلها للتنظيم املهزوم.
و�أطلقت قيادة العمليات امل�شرتكة ،ا�سم
"�إرادة الن�صر" على العملية الع�سكرية
والت ��ي ت�سته ��دف تطه�ي�ر املثل ��ث
ال�صح ��راوي الواق ��ع ب�ي�ن حمافظ ��ات،
نينوى ،االنبار و�صالح الدين.
وق ��ال قائد العملي ��ات الفريق الركن عبد
الأم�ي�ر ر�شيد ي ��ار الله ،ام� ��س ،انه "يف
�صب ��اح الي ��وم الأح ��د انطلق ��ت املرحلة
الأوىل من عملية �إرادة الن�صر ،بعمليات
وا�سع ��ة لتطه�ي�ر املناط ��ق املح�ص ��ورة
ب�ي�ن حمافظات �ص�ل�اح الدي ��ن ونينوى
والأنب ��ار �إىل احل ��دود الدولية العراقية
– ال�سوري ��ة" .و�أو�ض ��ح �أنّ "العملي ��ة
ّ
مت ��ت مب�شاركة قطعات كبرية من موارد
اجلي� ��ش لقي ��ادة عملي ��ات (اجلزي ��رة
ونينوى و�صالح الدين) ،وكذلك قطعات
كب�ي�رة م ��ن احل�ش ��د ال�شعب ��ي املتمثل ��ة
يف قي ��ادات املح ��اور (نين ��وى و�صالح
الدي ��ن واجلزي ��رة) ،وم�شارك ��ة احل�شد
الع�شائ ��ري ،وبدع ��م ج ��وي م ��ن الق ��وة
اجلوي ��ة وط�ي�ران اجلي� ��ش والتحال ��ف
ال ��دويل" ،م�ؤك ��د ًا �أنّ "العملي ��ة ت�ستمر
عدة �أيّام".
م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء عادل
عب ��د امله ��دي� ،أن الق ��وات �ست�ضي ��ف
ن�ص ��ر ًا جدي ��د ًا النت�صاراته ��ا م ��ن خالل
ه ��ذه العملي ��ة .وقال يف بي ��ان مقت�ضب

ال�صينية اىل ج�سر ال�سكريات.
ومت خ�ل�ال العملية تطهري ع ��دد من القرى
يف جزي ��رة ال�صيني ��ة اهمه ��ا اب ��و ق�صب،
زهيلي ��ل الغربي ،العكيدان ،ع�سيلية �ضمن
قاطع عمليات �صالح الدين.
ويف �آذار املا�ض ��ي ك�ش ��ف الربمل ��ان ع ��ن
�إف ��ادات �صادم ��ة ل� �ـ 30م�س� ��ؤو ًال �أمني ًا يف
غ ��رب نينوى� ،ضم ��ن تقرير جلن ��ة تق�صي
احلقائ ��ق .و�أو�ضح التقري ��ر ،الذي منعت
�أطراف �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�أم�ي�ن مناطق 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 ع�ب�روا احلدود م ��ن �سوري ��ا منذ
نهاي ��ة  ،2018وا�ستق ��روا يف مناط ��ق
�صحراوية بني املو�ص ��ل والأنبار و�صالح
الدين.
ما بعد "�إرادة الن�صر"

قوة ع�سكرية
يف �صحراء
االنبار..
ار�شيف
يف ال�ساع ��ات االوىل م ��ن حلظة انطالق
العملي ��ة الع�سكري ��ة" :ن�ش� � ّد عل ��ى �أيدي
قواتن ��ا البطل ��ة ،و�سيتحق ��ق الن�ص ��ر
الأكي ��د بعزمي ��ة الأبطال عل ��ى ع�صابات
داع� ��ش الإرهابي ��ة" .وبع ��د نحو عامني
على دحر تنظيم داع�ش ما زال عنا�صره
ي�سيطرون عل ��ى �أجزاء من البالد ب�شكل
متقطع ،وفق م�س�ؤولني.
ويواجه عبد املهدي� ،أزمة مركبة ب�سبب
ت�صاع ��د ن�ش ��اط داع� ��ش اىل جانب قيام

حتدث عن اكتظاظ
�سجون املحافظة
باملعتقلني

جماع ��ات حملي ��ة با�سته ��داف مواق ��ع
ترتب ��ط بنح ��و مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر مبا�ش ��ر
بامل�صالح الأمريكية يف العراق.
وي�ؤكد م�س�ؤولون �أمنيون تزايد تواجد
التنظيم يف املناطق ال�صحراوية ،وهي
مواق ��ع انط�ل�اق التنظي ��م يف ،2014
حلظة �سقوط املو�صل.
وخ�ل�ال ع ��ام تقريب� � ًا ،تراج ��ع �آالف من
�س ��كان الق ��رى يف غ ��رب املو�ص ��ل اىل
ال ��وراء ع ��دة كليومرتات جتنب� � ًا ملنطقة

يعتقد �أنها ت�ضم نحو  50جمموعة تابعة
لداع� ��ش .وت�شن تلك املجاميع بني فرتة
و�أخرى غارات على القرويني لـ"ت�صفية
احل�ساب ��ات" م ��ع بع� ��ض الع�شائ ��ر �أو
لغر�ض ال�سطو.
ويتمت ��ع املهاجمون ب�إمكانات كبرية يف
التح ��رك ،لوج ��ود ف ��راغ �أمن ��ي يف تلك
املناطق ال�شا�سع ��ة ،ويتغلغل امل�سلحون
يف بع� ��ض الدوائ ��ر الأمني ��ة احل�سا�سة
التي توفر لهم الغطاء.

�شرطة نينوى تكذب تقرير لـ"رايت�س
ووت�ش" ونائب ي�ؤكد �صحته

قطع الطريق على داع�ش

ويق ��ول م�صدر امني مطل ��ع لـ(املدى) ان
احلمل ��ة الع�سكرية االخ�ي�رة "تهدف اىل
منع ع ��ودة م�سلحي داع� ��ش اىل املناطق
ال�صحراوي ��ة" .وي�ش�ي�ر امل�ص ��در اىل
�صعوب ��ة ال�سيط ��رة عل ��ى تل ��ك املناطق،
م�ضيف ��ا ":الهجم ��ات املتك ��ررة على تلك
املواقع وتدمري امل�ضاف ��ات �ستمنع فلول
التنظيم من البقاء هناك".
وي�ؤك ��د امل�ص ��در ان العملي ��ة "�ست�ستمر

مل ��دة اربع ��ة اي ��ام" ،وي�ش ��ارك فيه ��ا عدد
كب�ي�ر من املقاتلني م ��ن اجلي�ش واحل�شد
بح ��دود  3ف ��رق ع�سكري ��ة .وت�أت ��ي ه ��ذه
العملي ��ة عق ��ب جن ��اح العملي ��ة الع�سكرية
التي انطلق ��ت غربي االنبار نهاية حزيران
املا�ضي ،وا�سف ��رت عن قطع خطوط الدعم
لـ"داع�ش" وتطهري  5940كم مربع.
وبح�س ��ب بيان ��ات احل�ش ��د ال�شعب ��ي ع ��ن
"�إرادة الن�ص ��ر" انه مت ��ت معاجلة �أربعة
من ��ازل مفخخ ��ة وتفتي� ��ش الطري ��ق م ��ن

وكان مقرتح �سابق لقائد عمليات نينوى
الل ��واء جن ��م اجلب ��وري (اقي ��ل ال�شه ��ر
املا�ض ��ي) ت�ضمن ت�سلي ��ح ابناء  50قرية
يف املناط ��ق النائي ��ة يف خط ��ة جدي ��دة
ملواجهة داع�ش يف تلك املناطق.
لك ��ن حمم ��د ال ��وكاع ،وهو اح ��د قيادات
احل�شد ال�شعبي يف نينوى ،قال لـ(املدى)
انه "ال توجد معلومات حتى الآن عن تلك
اخلط ��ة" .واكد الوكاع وج ��ود م�ضافات
ي�ستغله ��ا التنظيم بني احلني والآخر يف
جنوب املو�صل ،حيث املكان الذي جتري
فيه العملية الع�سكرية االخرية.
وا�ستبعد القيادي يف احل�شد ان تت�ضمن
العملية �آلية مل�س ��ك االرا�ضي التي �سيتم
تطهريه ��ا ،م�ش ��ددا عل ��ى ان اح ��د اه ��م
عوام ��ل اال�ستق ��رار يف تل ��ك املناطق هو
"ان�ش ��اء مواقع امني ��ة ثابتة ملنع عودة
داع�ش".

ال�سجن ل�ضابطني قتال متهما �أثناء التحقيق
 بغداد /املدى
ق�ضت جنايات النجف ،ام�س الأحد ،بال�سجن
بحق مدانني اثنني يعمالن �ضابطني ،لت�سببهما
بوفاة موقوف �إثر االعتداء عليه.
و�أعلن �إعالم جمل�س الق�ضاء الأعلى ،يف بيان �أن
حمكمة جنايات النجف� ،أ�صدرت حكما بال�سجن
ملدة �ست �سنوات بحق مدانني اثنني يعمالن
�ضابطني يف مديرية مكافحة �إجرام النجف
لقيامهما باالعتداء على موقوف بال�ضرب ما
ت�سبب يف وفاته.
و�أو�ضح املركز� ،أن املدانني �أقدما على االعتداء
عمدا بال�ضرب على املجني عليه عندما كان
موقوفا لدى �شعبة الوفاء ملكافحة الإجرام يف

مدينة النجف على ذمة ق�ضية �سرقة م�سجلة لدى
ال�شعبة املذكورة.
ولفت املركز �إىل �أن االعتداء بال�ضرب �أدى �إىل
وفاة املوقوف ،مبينا �أن املحكمة نظرت ق�ضية
املدانني ،ووجدت الأدلة كافية ،و�أ�صدرت قرارها
بال�سجن لكل منهما ملدة �ست �سنوات وفقا لأحكام
املادة  ،410وبداللة مواد اال�شرتاك (،48 ،47
 )49من قانون العقوبات.
ووثقت �إح�صائيات مفو�ضية حقوق الإن�سان
مزاعم التعذيب و�سوء املعاملة يف ال�سجون طيلة
عامي ( )2017-2018لرتتفع من نحو �ألفي
دعوى �إىل � 15ألف حالة.
كما ان املنظمات الدولية تراقب عمليات االعتداء
يف ال�سجون العراقية .وقالت هيومن رايت�س

ووت�ش� ،أواخر ال�شهر املا�ضي� ،إن �شرطيا
يف مركز �شرطة احلارثية ببغداد ت�سبب ببرت
ذراع �أحد املحتجزين يف �أوائل  2019ب�سبب
التعذيب.
وقال �شقيق املحتجز املذكورّ � ،إن املحكمة جتاهلت
�شكوى ال�ضحية �أثناء حماكمته ،و� ّإن زوجته التي
تقدّمت ب�شكوى �إىل الهيئة امل�شرفة على ال�سلوك
الق�ضائي ،مل َ
تلق �أي رد.
و�أ�ضاف � ّأن مطالبته ب�إجراء حتقيق �أدّت �إىل نقل
�ضابط �شرطة �إىل مركز �آخر ،لكن مل ُت ّتخذ بح ّقه
�إجراءات ت�أديبية.
ودعت املنظمة ال�سلطات الق�ضائية �إىل التحقيق
يف الق�ضية ،وحتديد امل�س�ؤول ،ومعاقبة ال�ضباط
املعتدين ،وتعوي�ض ال�ضحية.

ت����������ع����������زي����������ة
 بغداد /املدى
ا�صدرت قيادة �شرطة نينوى ،تنويها ب�ش�أن
تقرير منظمة هيومن رايت�س ووت�ش حول
او�ضاع حمتجزي ��ن يف �سجون املحافظة،
مبين ��ة ان جمي ��ع املوقوف�ي�ن يحال ��ون اىل
املحاك ��م املخت�ص ��ة بع ��د اكم ��ال مراح ��ل
التحقي ��ق كاف ��ة .وقال ��ت القي ��ادة يف بيان
تلقت (امل ��دى) ،ن�سخة منه انه "ال �صحة ملا
جاء بتقرير منظمة هيومن رايت�س ووت�ش
حول وج ��ود الآف املحتجزين منهم اطفال
يف او�ض ��اع مهين ��ة وغري ان�ساني ��ة وعدم
وجود ا�سا�س قانوين وا�ضح لالحتجاز"،
مبين ��ة ان "جمي ��ع املوقوف�ي�ن يف �سجون
حمافظ ��ة نينوى ب�أوامر وقرارات ق�ضائية
وفق م ��واد قانونية خمتلف ��ة منها بجرائم
خا�ص ��ة بق�ضايا الإره ��اب وق�ضايا جنائية
خمتلفة".
وا�ضاف ��ت انه "ال يوجد لدين ��ا �أي �شخ�ص
موقوف ب ��دون قرار ق�ضائي" ،م�شرية اىل
ان "جمي ��ع املوقوفني حمتجزي ��ن بقاعات
مكيف ��ة ومتوف ��ر فيها اخلدم ��ات االن�سانية
والرعاية ال�صحية وتقدم لهم ثالث وجبات
طعام خمتلفة الأن ��واع وجيدة جد ًا ح�سب
العقد املربم مع وزارة العدل".

وتابع ��ت ان "جميع املوقوفني وبعد اكمال
مراحل التحقيق كافة يحالون اىل املحاكم
املخت�صة ملحاكمهتم وفق القانون ولينالوا
جزائهم العادل".
لكن ،النائب عن حمافظة نينوى� ،شريوان
دوبرداين �أكد ،ام�س الأح ��د� ،أن الأو�ضاع
الإن�سانية يف �سجون املحافظة �سيئة جدا،
فيما اته ��م احلكومة االحتادية بـ"تهمي�ش"
نينوى.
وق ��ال دوبرداين يف م�ؤمت ��ر �صحفي عقده
مع النائ ��ب الأول ملحافظ نينوى �سريوان
روزبي ��اين� ،إن "الأو�ض ��اع الإن�ساني ��ة يف
ال�سج ��ون �سيئة ج ��دا ويتن ��اوب ال�سجناء
على النوم من �شدة االكتظاظ".
و�أ�ض ��اف" ،يج ��ب �أن يك ��ون هن ��اك �سع ��ي
لإيج ��اد مواقع بديلة لل�سج ��ون ك�أن تكون
القالع القدمية يف منطقة بازوايا" ،منتقدا
"احلكومة االحتادية بجميع وزاراتها من
ناحية تهمي�شها ملحافظة نينوى".
و�أك ��د �أن ��ه "يف �سج ��ن تلكيف يوج ��د �أكرث
م ��ن  ٢٢٠ام ��ر�أة  ٤٩حمكوم ��ات ،و�أك�ث�ر
م ��ن  ١٠٥٠م ��ن الأح ��داث  ٢٤٤منه ��م
�ص ��ادرة بحقهم �أح ��كام ق�ضائية واملجموع
النهائ ��ي للمعتقلني يف �سج ��ن تلكيف يبلغ
 ٢٤٩٠معتق�ل�ا م ��ا بني حمك ��وم ومتهم قيد

التحقي ��ق� ،أم ��ا ع ��دد املعتقل�ي�ن يف �سج ��ن
ت�سف�ي�رات الفي�صلية  ١٠٤٩ب�ضمنهم ٢٤٤
من الأحداث و ٤٠٠من الن�ساء".
وكان ��ت منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س ووت�ش
ق ��د و�صف ��ت قب ��ل يوم�ي�ن� ،أو�ض ��اع �آالف
املحتجزين العراقيني يف عدد من ال�سجون
ب�أنها "مهينة".
تق ��ول منظم ��ة هيومن رايت� ��س ووت�ش ان
مراكز االحتجاز املكتظة يف نينوى حتوي
�آالف ال�سجن ��اء العراقيني لف�ت�رات طويلة
يف ظروف مهينة للغاي ��ة بحيث ترقى �إىل
حد �سوء املعاملة.
وا�ضافت املنظم ��ة يف تقرير تلقت (املدى)
ن�سخ ��ة من ��ه ،انه "ينبغ ��ي عل ��ى ال�سلطات
�ضم ��ان عدم احتج ��از ال�سجناء يف ظروف
غ�ي�ر �إن�ساني ��ة ،ووج ��ود �أ�سا� ��س قانوين
وا�ض ��ح لالحتجاز" ،م�ش�ي�رة اىل ان اغلب
املحتجزين تالحقهم تهم االرهاب.
قال ��ت ملا فقيه ،مديرة ق�سم ال�شرق الأو�سط
بالإناب ��ة يف هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش:
"حتت ��اج احلكوم ��ة العراقي ��ة ب�ش ��دة �إىل
�إع ��ادة بن ��اء مراك ��ز االحتج ��از و�إع ��ادة
ت�أهيله ��ا .ينبغي للع ��راق �إبقاء املحتجزين
يف م ��كان الئق ،مب ��ا يتما�شى م ��ع املعايري
الدولية".

تتقدم م�ؤ�س�سة للإعالم
والثقافة والفنون
أحر التعازي لعائلة املرحوم
ب� ّ

بنـــاي جــــار اهلل
�صاحب مكتبة ودار ن�شر التحرير

الذي تويف بعد مر�ض ع�ضال ..الذكر الطيّب للفقيد ،ولعائلته
ورفاقه وحمبّيه ال�صرب وال�سلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

اعالنات

�إع���ل��ان������ات
+ 964 7809144160

+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
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�شركة نفط ال�شمال � /شركة عامة
كركوك
م � /إعـــــالن للمرة الأوىل

تعلن ش��ركة نفط الش��مال  /ش��ركة عامة  /كركوك ع��ن إجراء مزايدة علني��ة لتأجير العقارات العائ��دة لها املدرجة
تفاصيله��ا ف��ي اجلدول أدناه وفقا ً الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس��نة  2013وتعديالته وذلك في متام
الس��اعة العاش��رة من صباح االيام املؤش��رة ازاء كل عقار .فعلى الراغبني باالش��تراك في املزايدات ادناه مراجعة قسم
العقود  /عرفة  /كركوك لالطالع على الش��روط وتقدمي املستمس��كات املطلوبة وتس��ديد مبلغ التأمينات إلى قس��م
احلسابات العامة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها ( )%2من بدل رسو املزايدة .
تاريخ
املزايدة

موقع املزايدة

مدة االيجار

مبلغ الت�أمينات

1

حانوت قسم اخملازن

2019/8/7

مقر قسم العقود

سنة واحدة

 4.600.000اربعة ماليني وستمائة ألف دينار

2

حانوت الهيئة االدارية

2019/8/8

قرب استعالمات دوائر عرفه

سنة واحدة

 7.000.000سبعة ماليني دينار

3

محل رقم ( )14عيادة طب اسنان

2019/8/21

اسواق عرفه  /كانتني

ثالث سنوات

 5.250.000خمسة ماليني ومائتان وخمسون ألف دينار

4

حانوت لبيع املواد الغذائية في عني
زالة نينوى

2019/8/22

مقر قسم العقود

سنة واحدة

 510.000خمسمائة وعشرة ألف دينار

ت

امل�أجور

امل�ستم�سكات املطلوبة:

 -1هوية االحوال املدنية .
 -2شهادة اجلنسية العراقية .
 -3بطاقة السكن .
 -4البطاقة التموينية .
 -5براءة ذمة من الضريبة .

جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لكربيت امل�شراق
ق�سم ال�ش�ؤون التجارية

Republic of Iraq
Ministry of Industry and Minerals
Mishraq Sulphur Stare Company
Commercial Department

ن�شر �إعالن فر�صة ا�ستثمارية لت�أهيل خط انتاج الكربيت امل�صفى احلبيبي
يس��ر الش��ركة العامة لكبريت املشراق ،إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن العراقية ،إعالن فرصة
اس��تثمارية ملش��روع تأهيل خط انتاج الكبريت املصفى احلبيبي ودعوة املس��تثمرين والشركات العاملية
والعربية والعراقية الرصينة املصنعة أو املنتجة أو وكالءها املعتمدون املتخصصون في مجال اس��تخراج
وصناعة الكبريت والتي لها اخلبرة الكافية لتأهيل وتشغيل خط انتاج الكبريت املصفى احلبيبي بطاقة
(مليون طن س��نوياً) لالش��تراك في هذه الفرصة ،وملا لهذا املشروع من جدوى اقتصادية واملزايا املتحققة
للمس��تثمر ومنه��ا االحتياط��ي املنجمي العال��ي للكبريت اخلام في حقل املش��راق وكذل��ك توافر املواد
االساس��ية الداخلة في االنتاج وموقع الش��ركة املتميز على نهر دجلة وسمعتها الرائدة في مجال انتاج
الكبريت املنجمي واخلبرة العالية لكوادر الشركة واملتراكمة لعشرات السنني في هذا اجملال.
وباالمكان احلصول على امللف االستثماري من مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى ( )45كم جنوبا ً او
مكتب الش��ركة الكائن في بغداد  /البتاوين  /عمارة ش��ركة املالحة العربية  /قرب مستشفى السعدون
األهل��ي مقاب��ل مبلغ مقداره ( )500000دينار (خمس��مائة ألف دينار عراقي) غير قاب��ل للرد مع مراعاة ما
يلي:
 -1ال يت��م فت��ح الع��روض إال بعد مضي مدة  30يوم من تاريخ نش��ر اإلعالن وفي حال��ة ورود عرض أو أكثر
بعد إنتهاء املدة آنفا يتم إيقاف اإلعالن لغرض دراس��ة وحتليل العرض أو العروض املقدمة التخاذ التوصية
باإلحالة من عدمها وفي حال عدم الوصول إلى التوصية باإلحالة يصار إلى االس��تمرار باإلعالن لغاية 30
يوم أخرى وبنفس اآللية املعتمدة في أعاله والتي تس��تمر ملدة ال تزيد عن سنة تقوميية من تاريخ اول نشر
يتم بعدها إعادة دراسة وتقييم املوضوع املعلن عنه.
 -2تقدمي وصل شراء الفرصة االستثمارية مع العطاء.
 -3تتحمل الشركة الفائزة أجور النشر واإلعالن.
 -4العمل مبوجب إس��تمارات املعلومات ومعايير التقييم والشروط العامة املرفقة في امللف االستثماري
املعلن.
فعلى الراغبني باالشتراك زيارة مقر الشركة واالطالع على وحدات املشروع واملناطق االنتاجية األربعة ،وان
الشركة على استعداد لتقدمي كافة املعلومات التفصيلية والتسهيالت الالزمة لذلك على ان يتم تقدمي
العروض وفق الش��روط الواردة في امللف االس��تثماري وتقدمي العروض بطردين منفصلني مغلقني (عرض
فني وعرض جتاري) مع مراعاة ان تكون الوثائق املرافقة للعروض مصدقة أصوليا ً من اجلهات الرسمية في
دول الشركات املتقدمة بالعرض ومصدقة من السفارة العراقية في عواصمها.
على ان تودع العروض في صندوق العطاءات في مقر الشركة حصرا ً مع مالحظة ما يلي:
 -1ف��ي حال��ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية أو منع للتجوال يكون الغلق ف��ي أول يوم يليه من أيام
الدوام الرسمي.
 -2تدعو شركتنا كافة الشركات املشاركة حلضور املؤمتر الذي سيعقد قبل سبعة أيام من التاريخ املنوه
عنه في الفقرة ( )1آنفة الذكر لالجابة على االستفسارات حول الفرصة االستثمارية.
بتاريخ  2018/8/19لإلجابة على االستفسارات حول الفرصة االستثمارية.
وملزي��د من االستفس��ار يرجى زيارة موقع الش��ركة في محافظ��ة نينوى أو االطالع على موقع الش��ركة
االلكتروني وروابط االتصال ادناه:
العنوان :جمهورية العراق االحتادية  /محافظة نينوى  /ناحية الشورة ( )45كم جنوباً.
عنوان املوقع االلكترونيhttp:// www.mishraq.industry.gov.iq :
البريد االلكترونيmshrakebrt@yahoo.com / info@mishraq.industry.gov.iq :
مكتب املدير العام00964-7708232082 :
املدير التجاري00964-7710441237 :
املدير العام
مكتب املدير العام07708232082 :
مكتب بغداد 07708849244 :
العنوان احلايل :بغداد �شارع ال�سعدون عمارة �شركة املالحة
العربية املتحدة مقابل م�ست�شفى ال�سعدون الأهلي

D.G. office: 07708232082
Baghdad office: 07708849244
E-mail: info@mishraq.industry.gov.iq
mshrakebrt@yahoo.com

ء  /املدير العام
جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لكربيت امل�شراق
ق�سم ال�ش�ؤون التجارية

Republic of Iraq
Ministry of Industry and Minerals
Mishraq Sulphur Stare Company
Commercial Department

Investment Opportunity Announcement

We, Mishraq Sulphur State Company, one of the companies of Iraqi Ministry of Industry and Minerals,
are pleased to announce an investment opportunity to rehabilitate prilled purified sulphur production
project with a capacity (one million ton per year). All interested and qualified Iraqi, Arab and international
companies and investors are invited to submit their offers accordingly.
This project is of high economic feasibility and benefits as:
1. There is high mine reserve of underground raw sulphur in Mishraq field considered as the first
reserve in the world.
2. Its location on Tigris river
3. High quality and typical chemical compositions of Mishraq sulphur
4. High and accumulated experience of Mishraq staff for tens of years
)Investment file could be obtained by unrefundable 500000 ID (Five hundred thousand Iraqi dinars
either from Mishraq main headquarter in Nineveh governorate (45 km south of Mosul city), or from
Mishraq follow-up office in Baghdad (Al-Battawin area/Al-Saadoon hospital St./Arab navigation
building/first floor ).
The following should be taken into consideration and submitted:1- Offers shall be opened after 30 days from the date of announcement. In case of receiving one or
more offers by the end of the above period, the announcement shall be suspended for the purpose of
studying and analyzing the offer of offers submitted to make the recommendation will be continued for
additional (30) days till reaching to final awardness which should not be more than one year from the
date of announcement otherwise investment file should be submitted.
2- Investment file purchasing receipt for the investment file should be re-evaluated.
3- The awarded company will bear the fees of announcement.
4- The information forms, evaluation criteria and general conditions attached to the announced
investment file should be considered.
Interested companies and investors have to visit Mishraq site to get acquainted with the project units
and details on site.
Offers should exclusively be submitted and put in tenders box in Mishraq main headquarter in
Nineveh in accordance with the conditions mentioned in the investment file in two closed and sealed
envelopes (commercial and technical offer) on or during the period that stated in paral (1) . Taking into
consideration that all related documents attached with the offer should be formally certified by the
participants concerned authorities and by Iraqi embassy in their countries.
N.B.:
1. If the closing date will be a holiday or curfew, then the offers to be submitted on the first day of the
official work follows the holiday or curfew.
2. All participants are invited to attend the conference that will be held on 7 days before the dute
referred to in paragraph (1) above to discuss all questions and enquiries concerning this investment
opportunity.
For further information, please visit Mishraq company’s main location in Nineveh/Iraq, and Mishraq
Sulphur website: www.mishraq.industrv.gov.iq . or contact via e-mails: info@mishraq.industrv.gov.iq /
mshrakebrt@yahoo.com
Or contact: Director General office mobile: 009647708232082Commercial Manager mobile: 009647710441237Best Wishes
Director General
مكتب املدير العام07708232082 :
مكتب بغداد 07708849244 :
العنوان احلايل :بغداد �شارع ال�سعدون عمارة �شركة املالحة
العربية املتحدة مقابل م�ست�شفى ال�سعدون الأهلي

D.G. office: 07708232082
Baghdad office: 07708849244
E-mail: info@mishraq.industry.gov.iq
mshrakebrt@yahoo.com
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رياضة

كتيبة �أحمد عبد الجبار ت�ؤمن البقاء في دوري الأ�ضواء

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

 ت����ت����وي����ج ال���������ش����رط����ة ب����ال����ل����ق����ب ي���ن���ت���ظ���ر ن���ت���ي���ج���ة ك�ل�ا����س���ي���ك���و ال����وط����ن
 بغداد  /حيدر مدلول
�أمن فري ��ق ال�صناعات الكهربائية البقاء يف
دوري الك ��رة املمتاز ملو�سم جديد بعد الفوز
الثم�ي�ن الذي حقق ��ه على �ضيف ��ه فريق نفط
اجلنوب الب�صري بهدف نظيف حمل توقيع
مهاجمه م�صطفى حممود يف الدقيقة الثامنة
والثالثني من املباراة التي جرت بينهما على
ملع ��ب نادي التاجي الريا�ضي يف العا�صمة
بغداد يف افتتاح مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة
ع�شرة من مرحل ��ة الإياب لريفع ر�صيده من
النقاط اىل  38نقطة باملركز ال�ساد�س ع�شر
يف الرتتي ��ب وليبتع ��د بف ��ارق  15نقطة عن
فريق ��ي احل�س�ي�ن والبحري اللذي ��ن يقبعان
يف املركزي ��ن التا�س ��ع ع�ش ��ر والع�شري ��ن
و�أ�صبح ��ا مر�شح�ي�ن �ساخن�ي�ن للهبوط اىل
دوري الدرجة االوىل .
وجنح ��ت اجلهود الكبرية الت ��ي بذلها جنم
الك ��رة العراقي ��ة ال�سابق �أحم ��د عبد اجلبار
عندم ��ا �أ�سندت اليه �إدارة ن ��ادي ال�صناعات
الكهربائي ��ة مهمة قيادة الفري ��ق الأول لكرة
القدم يف الن ��ادي اىل جانب م�ساعده حيدر
عبي ��د وامل�ست�شار يون�س عبد علي يف �إعادة
م�سل�سل االنت�صارات �إليه من جديد وخا�صة
يف اجلولت�ي�ن الأخرييت�ي�ن �أم ��ام فريق ��ي
الطلب ��ة ونف ��ط اجلن ��وب ومتك ��ن فيه ��ا من
قط ��ف �ست نقاط ثمين ��ة كان ب�أم�س احلاجة
اليهم من �أجل الأ�ستقرار يف املنطقة الدافئة
التي �ستعطيه عام ًال يف امل�شاركة يف املو�سم
الكروي اجلديد رغ ��م الأزمة املالية اخلانقة
الت ��ي مير به ��ا الن ��ادي لع ��دم ايف ��اء وزارة
ال�صناع ��ة واملع ��ادن الراع ��ي الر�سمي بدفع
امليزاني ��ة املخ�ص�صة ملو�س ��م 2019-2018
حي ��ث كانت ال�سبب الرئي�س يف هجرة �أكرث
م ��ن  14العب ًا اىل الأندية االخرى البغدادية
واملحافظاتي ��ة �أرعبت كثري ًا خطط املدربني
عبا� ��س عطي ��ة ومظف ��ر جب ��ار وجعلتهم ��ا
يقدمان �أ�ستقالتهم ��ا اىل الرئي�س علي خلف
يف نهاية املطاف .
وتنتظ ��ر فريق ال�صناع ��ات الكهربائية لكرة
الق ��دم ثالث مواجه ��ات يف اجلولة ال�سابعة
ع�ش ��رة والثامن ��ة ع�ش ��رة والتا�سع ��ة ع�شرة
�ضمن جول ��ة الإياب من ال ��دوري �أمام فرق
ال�سماوة يوم اخلام�س ع�شر من �شهر متوز
اجل ��اري عل ��ى ملع ��ب االدارة املحلي ��ة يف
حمافظة ال�سماوة يف م�سعى جديد للمدرب

�سمري كاظم لنيل فوز ث ��ان بعد الفوز االول
ال ��ذي حققه على م�ضيفه فري ��ق �أمانة بغداد
وال ��ذي �أعت�ب�ر مبثاب ��ة مفاج� ��أة مدوية يف
اجلولة ال�ساد�س ��ة ع�شرة رفع من غلة نقاط
فريق ��ه اىل  31و�أمام الكهرباء املجتهد يوم
الع�شري ��ن عل ��ى ملعب نادي التاج ��ي و�أمام
نف ��ط مي�س ��ان ي ��وم الراب ��ع والع�شري ��ن من
ال�شه ��ر ذاته على امللعب نف�س ��ه حيث ت�شري
االنباء الواردة من جمل�س �إدارة النادي انه
�سيتم جتديد الثقة باملالك التدريبي املكون
من �أحم ��د عبد اجلبار وحي ��در عبيد وخالد

عطي ��ة مدرب احلرا�س وولي ��د جمعة مدرب
اللياق ��ة البدنية وامل�ست�شار يون�س عبد علي
ملو�سم �آخ ��ر و�إعطائه ال�صالحية الكاملة يف
�ضخ دماء جديدة لهم القدرة على الدفاع عن
�ألوان النادي .
وت�ستكم ��ل يف ال�ساع ��ة اخلام�سة من ع�صر
اليوم الأثنني املناف�س ��ات ب�إجراء مباراتني
على مالع ��ب العا�صمة بغ ��داد واملحافظات
حيث جتمع الأوىل فريق الديوانية �صاحب
املركز الثالث ع�شر يف الرتتيب بر�صيد 40
نقط ��ة على ملعبه وبني جماهريه مع �ضيفه

فريق البح ��ري الب�صري القابع يف م�ؤخرة
الرتتي ��ب بر�صي ��د  23نقط ��ة حي ��ث متي ��ل
كف ��ة النتيج ��ة ل�صال ��ح الأول ال ��ذي يعي�ش
ن�ش ��وة النتائج الرفيعة حت ��ت قيادة املدرب
رزاق فرح ��ان من ��ذ عدة ج ��والت من مرحلة
االي ��اب ب�شكل �أ�سعد ع�شاق ��ه ومتابعيه رغم
ان خ�صم ��ه �سيكون مناف�س� � ًا �شر�س ًا وعنيد ًا
وباتت م�س�أل ��ة ح�صوله على النقاط الثالث
مبثاب ��ة (حي ��اة �أو م ��وت ) للت�شب ��ث ب�آماله
ال�ضعيف ��ة يف مغ ��ادرة دوري الدرج ��ة
املمت ��ازة رغم ع ��دم مغادرة مرك ��زه الأخري
منذ منت�صف جولة الذهاب .
وي�ستقبل فريق احل�سني الذي يحتل املركز
التا�س ��ع ع�شر بر�صي ��د  23نقطة على ملعب
خم�س ��ة �آالف متف ��رج يف مدين ��ة ال�ص ��در
فريق نف ��ط الو�سط �صاح ��ب املركز التا�سع
بر�صي ��د  44نقطة يف لق ��اء �ستكون نتيجته
يف غاية الأهمي ��ة للمدربني �صادق �سعدون
ورا�ض ��ي �شني�شل يف �إط ��ار �سعيهما الدائم
يف حت�سني مرك ��ز فريقهما وخا�صة الأخري
الذي يرغب بعودة فريقه اىل املركز ال�سابع
يف الرتتي ��ب من خ�ل�ال االنت�ص ��ار بد ًال من
فري ��ق �أمانة بغداد بعد جتدي ��د ثقة جمل�س
�إدارة النادي به ومالك ��ه امل�ساعد ملو�سمني
مقبلني �أم�ل ً�ا يف املناف�سة بق ��وة على اللقب

م ��ن خالل عق ��د �صفق ��ات د�سمة بع ��د انتهاء
ال ��دوري م ��ع العبني حملي�ي�ن �أو �أجانب مت
فتح معه ��م مفاو�ضات بعد الرغبة اجلاحمة
التي �أبدوها يف اللعب حتت قيادة �شني�شل
.
و�سي�شه ��د ي ��وم غ ��د الثالث ��اء اختت ��ام
اجلول ��ة ال�ساد�سة ع�شرة م ��ن جولة الأياب
مبواجهت�ي�ن ملتهبت�ي�ن الأوىل �سيحل فيها
فريق ال�شرط ��ة املت�صدر بر�صي ��د  85نقطة
�ضيف� � ًا عل ��ى فري ��ق النجف اخلام� ��س ع�شر
بر�صي ��د  38نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب النج ��ف
االوملبي يف ال�ساعة اخلام�سة ع�صر ًا يبحث
فيه ��ا نيبو�شا والعبوه �إحراز االنت�صار 27
وينتظ ��ر م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد خ�ب�را �سار
يزف ��ه اليه فريق الزوراء الثالث بر�صيد 58
نقطة بهزميته جلاره التقليدي فريق القوة
اجلوي ��ة الو�صي ��ف بر�صي ��د  78نقط ��ة يف
كال�سيك ��و ثالث يجري بينهم ��ا يف ال�ساعة
الثامن ��ة م�ساء حيث �سيتوج فريق القيثارة
اخل�ض ��راء بط�ل ً�ا ر�سمي� � ًا ل ��دوري الك ��رة
املمتاز للمو�سم  -2019 2018ويحتفل مع
جماه�ي�ره يف مدينة النج ��ف الأ�شرف قبل
العودة اىل مقر الن ��ادي يف �شارع فل�سطني
يف العا�صم ��ة بغداد قبل ث�ل�اث جوالت من
اخلتام .

ن�سور قرطاج في مهمة انتحارية �أمام غانا
 بغداد  /املدى
يواج ��ه منتخ ��ب تون� ��س لك ��رة الق ��دم مهمة
انتحاري ��ة �أم ��ام نظ�ي�ره منتخ ��ب غان ��ا يف
ال�ساع ��ة العا�شرة م�ساء الي ��وم الأثنني على
امللعب الرئي�س ملدينة الإ�سماعيلية امل�صرية
يف خت ��ام مناف�س ��ات دور ثم ��ن النهائ ��ي من
بطولة ك�أ� ��س الأمم الأفريقي ��ة  2019التي
ت�ستمر مبارياتها حتى يوم التا�سع ع�شر من
�شهر متوز اجلاري .
وت�أهل منتخب ن�س ��ور قرطاج اىل دور ثمن
النهائ ��ي م ��ن البطول ��ة بع ��د احتالل ��ه املركز
الث ��اين يف ترتي ��ب منتخب ��ات املجموع ��ة
اخلام�سة بر�صيد  3نقاط من ثالث تعادالت
خل ��ف منتخ ��ب م ��ايل املت�ص ��در فيم ��ا ج ��اء

منتخب غانا يف املرك ��ز الأول يف املجموعة
ال�ساد�س ��ة بر�صي ��د  5نق ��اط من ف ��وز واحد
وتعادلني .
وق ��رر الفرن�سي �آالن غريي�س مدرب منتخب
تون�س منع العبيه من الت�صريحات الإعالمية
واالكتف ��اء فق ��ط ب�أخ ��ذ ال�ص ��ور يف الوحدة
التدريبية الأخرية التي �أجراها ع�صر �أم�س
االحد يف الربع �ساعة املخ�ص�صة لل�صحفيني
من �أجل احلف ��اظ على الرتكيز الكامل وعدم
ت�شتيت �أفكارهم يف اخلط ��ة التكتيكية التي
مت تطبيقه ��ا حت�ض�ي�ر ًا للمب ��اراة امل�صريي ��ة
واحلا�سمة �أمام غانا والتي تختلف ب�صورة
جذرية متام� � ًا عن خطط ��ه يف مباريات دور
املجموع ��ات الت ��ي تعر� ��ض فيه ��ا اجلمي ��ع
اىل حمل ��ة انتق ��ادات عنيف ��ة من قب ��ل النقاد

واملتابعني واملحللني يف البطولة .
وحت ��وم ال�شك ��وك ح ��ول م�شارك ��ة وهب ��ي
اخلزرج ��ي يف املب ��اراة ال ��ذي خ�ض ��ع خالل
اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن اىل ع�ل�اج مكث ��ف يف
مق ��ر �أقام ��ة وفد منتخ ��ب تون� ��س يف مدينة
الإ�سماعيلي ��ة م ��ن قب ��ل م ��درب متخ�ص� ��ص
بالعالج الطبيعي حيث �سيتم ح�سم م�صريه
خالل ال�ساعات املقبلة من اليوم الأثنني قبل
�أن يلع ��ن املدرب غريي� ��س القائمة اال�سا�سية
املكون ��ة م ��ن  11العب� � ًا الت ��ي �ستلع ��ب منذ
البداي ��ة وال�سيم ��ا �أن م�ص�ي�ره ب ��ات معلق� � ًا
م ��ن قبل االحتاد التون�سي لك ��رة القدم على
ما�ست�سفر عنه النتيجة يف النهاية .
ب�ي�ن منتخبي م ��ايل و�ساح ��ل الع ��اج �ضمن يف دور ربع النهائي من الن�سخة احلالية من
ويحت�ض ��ن ملعب مدين ��ة ال�سوي�س امل�صرية ال ��دور ذاته حي ��ث �ستك�ش ��ف يف نهايتها عن بطول ��ة ك�أ�س الأمم الإفريقية والذي �سيلعب
يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء قمة كروية �ساخنة هوية املنتخب الثامن ال ��ذي �سيحجز مكانه مع الفائز من مباراة تون�س وغانا

تكليف �آ�سيوي جديد لل�صفارة
العراقية في دوري الأبطال
 بغداد  /املدى
كلف ��ت جلن ��ة احلكام يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
الق ��دم طاقم� � ًا حتكيمي ًا دولي� � ًا عراقي ًا مهم ��ة �إدارة
مب ��اراة فريق ��ي الن�ص ��ر ال�سع ��ودي والوح ��دة
االمارات ��ي الت ��ي �ستج ��ري م�س ��اء ي ��وم اخلام�س
م ��ن �شه ��ر �آب املقبل عل ��ى ملعب املل ��ك فهد الدويل
بالعا�صم ��ة ال�سعودي ��ة الريا�ض �ضم ��ن مناف�سات
جولة الذه ��اب من دور ثمن النهائ ��ي ملنطقة غرب
القارة بدوري �أبطال �آ�سيا . 2019
و�سيتك ��ون الطاق ��م التحكيمي ال ��دويل العراقي
ال ��ذي �سيق ��ود املب ��اراة الت ��ي �سيح ��ل فيه ��ا فريق
الوحدة االماراتي �ضيف� � ًا ثقي ًال على فريق الن�صر
ال�سعودي من علي �صباح حكم ًا للو�سط ويعاونه
حيدر عبد احل�سن حكم ًا م�ساعد ًا �أو ًال و�أمري داود
حكم ًا م�ساعد ًا ثاني ًا ومهند قا�سم حكم ًا رابع ًا فيما
�سيت ��وىل البحريني جا�سم حمم ��ود مهمة مراقبة
للح ��كام وتعترب ه ��ذه املهم ��ة اجلدي ��دة لل�صفارة
العراقي ��ة يف دور ثم ��ن النهائ ��ي لبطول ��ة دوري
�أبط ��ال �آ�سيا  2019على �أث ��ر النجاح الكبري الذي
حققت ��ه �ضمن مناف�س ��ات دور املجموع ��ات ملنطقة
�ش ��رق القارة وكذلك غرب القارة اىل جانب دورها
املتميز يف بطولة ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوية ال�سابعة
ع�ش ��رة الت ��ي �أقيمت يف دول ��ة االم ��ارات العربية
املتحدة خالل الفرتة من اخلام�س من �شهر كانون

الث ��اين ولغاي ��ة الأول م ��ن �شهر �شب ��اط املا�ضيني
ف�ض�ل ً�ا عل ��ى بطول ��ة دوري �أبطال الع ��رب للأندية
الأبط ��ال  2019حيث ح�صلت على تقييمات عالية
م ��ن خالل مقيمي احل ��كام الذين يت ��م تعيينهم من
قب ��ل االحتاد الآ�سيوي لك ��رة القدم وكذلك من قبل
االحت ��اد العربي لكرة القدم خالل املو�سم الكروي
احلايل .
و�ش ��ارك احلك ��م الدويل عل ��ي �صب ��اح اىل جانب
زميل ��ه مهند قا�سم يف ور�شة عم ��ل حلكام ال�ساحة
الدولي�ي�ن م ��ن النخب ��ة الآ�سيوي�ي�ن مل ��دة خم�س ��ة
�أي ��ام يف مق ��ر االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
بالعا�صم ��ة املاليزي ��ة كواالملب ��ور وحا�ض ��ر فيه ��ا
خ�ب�راء وحما�ض ��رون من االحت ��اد ال ��دويل لكرة
الق ��دم اىل جانب �أع�ضاء جلنة احل ��كام الآ�سيوية
واملحا�ضري ��ن حيث ت�ضمنت ور�ش ��ة العمل على
تقني ��ة (الف ��ار) ل�ضمان �إع ��داد احل ��كام يف القارة
ال�صف ��راء ب�أف�ضل �صورة ممكنة حيث ح�صال على
�شهادة جتيز لهما اختيارهما �ضمن طواقم (الفار)
يف املباريات املقبلة �ضمن البطوالت التي ي�شرف
عليه ��ا االحتاد الدويل لكرة الق ��دم وكذلك االحتاد
الآ�سي ��وي باللعب ��ة باعتبارهم ��ا م ��ن الكف ��اءات
التحكيمي ��ة العراقية التي �أثبت ��ت ح�ضورها على
النط ��اق ال ��دويل وبات ��ت تتطل ��ع اىل التواجد يف
بطول ��ة ك�أ�س العامل املقبلة التي ت�ضيفها العا�صمة
القطرية الدوحة عام . 2022

�أع����ل���ان��������ات
((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

خطاب جيم�س ال�صادم!
خط ��اب مدي ��ر الت�ضامن االوملب ��ي والعالق ��ات الدولية يف
اللجن ��ة االوملبي ��ة الدولي ��ة جيم� ��س ماكلي ��ود املوجه اىل
وزارة ال�شباب والريا�ضة وال ��ذي ت�ضمن خارطة الطريق
التي مت االتفاق عليها مع وفدي الوزارة واللجنة االوملبية
العراقية خالل االجتم ��اع الذي عقد يف الثامن والع�شرين
من حزيران املا�ضي  2019يف مدينة لوزان ال�سوي�سرية
ج ��اء ليهدم �آخر خطوط الدفاع الت ��ي كان يتح�صن خلفها
حملة �شعار ( حظر للريا�ضة العراقية �إن تدخلت احلكومة
العراقية )!!
ح�سن� � ًا فعل ��ت اللجن ��ة االوملبي ��ة الدولية ح�ي�ن قدمت �صك
براءتها �أو ًال من ادعاءات كانت ت�صيب مكانتها االعتبارية
حني ر�سمت لها �صورة قامتة على �إنها م�ؤ�س�سة دكتاتورية
الت�سمح بان تكون للحكومات �سلطة على اللجان االوملبية
املحلي ��ة حتى وان كان ��ت تلك اللجان تطف ��و على �سيل من
ال�سلبي ��ات واملخالف ��ات وت�ستن ��د اىل �أركان متهالكة جعل
منها عبئ ًا وكيان ًا ي�ستهلك الأموال دون �أن ينتج االجنازات
�أو يط ��رح م�شروع� � ًا م�ستقبلي� � ًا ميك ��ن �أن مين ��ح الأمل يف
م�ستقبل م�شرق لريا�ضة البلد.
اخلط ��اب كان ينط ��ق ب�صوت عال ب� ��أن الحماي ��ة ملن يريد
�أن يك ��ون خ ��ارج منظوم ��ة ال�سيطرة احلكومي ��ة التي من
واجبه ��ا مراقب ��ة عمل كل املفا�ص ��ل و�أن تتب ��ع �صحة �سري
�أمواله ��ا نح ��و مقا�صده ��ا ال�صحيحة طامل ��ا �أن ال�شخو�ص
تعتا� ��ش م ��ن خزائنها وتبني مكانتها حت ��ت جناح هويتها
بعد �أن �أ�ؤمتنت لقيادة مهمة تطوير والنهو�ض بالريا�ضة
داخلي ًا وخارجي ًا .
�سن ��وات ونح ��ن ننتظ ��ر �أن يك�ش ��ف اللث ��ام ع ��ن �سرعقدة
احلوار املت�أزم مع اللجنة االوملبية الدولية و�أ�سلوب �إدارة
النقا�ش الذي كان ي�صطدم دائم ًا برف�ض التدخل احلكومي
وهو م ��اكان يثري ال�سخط والنقم ��ة يف الو�سط الريا�ضي
ويدف ��ع املتخندق�ي�ن خلف �أب ��واب االوملبي ��ة اىل مزيد من
الأزم ��ات م ��ع ن�ب�رات التح ��دي والتلويح بورق ��ة اللجوء
وال�شك ��وى الدولي ��ة مع �أي قرار �أو �إج ��راء حكومي ميكن
�أن ي�شكل تهديد ًا وتقييد ًا حلريتها �أو �سلطتها الإدارية.
اليوم �سجلت وزارة ال�شباب والريا�ضة �سابقة دبلوما�سية
وباحرتافي ��ة عالي ��ة حني جت ��اوزت اخلط ��وات الروتينية
التي كان ��ت متبعة �سابق ًا وذهب ��ت اىل لوزان وهي حتمل
�أجن ��دة مدعم ��ة بالأدل ��ة والرباهني على حر� ��ص احلكومة
�أو ًال فر�ض �إج ��راءات �شفافة ل�سري الأم ��وال و�إبعادها عن
�أي �شبه ��ة ف�س ��اد م ��ع تر�صني القط ��اع الريا�ض ��ي بقوانني
موحدة ت�سه ��م يف حتديث م�سالك العمل وحتفظ احلقوق
والأم ��وال وتنظ ��م �أعم ��ال اللجن ��ة االوملبي ��ة واالحتادات
والأندي ��ة ..وكل تلك اخلطوات ال متثل تدخ ًال يف �سياقات
�أو توجه ��ات �سيا�س ��ة اللجن ��ة االوملبي ��ة �أو تتعار� ��ض مع
�أ�س� ��س و�ضوابط اللجنة االوملبي ��ة الدولية ..وحني يكون
احلوار واثق ًا ومنطقي ًا وذكي ًا ف�إن الو�صول للغاية �سيبدو
بالت�أكي ��د �سه ًال ومثمر ًا وهو م ��ا ح�صده الوزير من جناح
يح�سب له.
ولأجل �أن ن�ستثمر مواقف اللجنة االوملبية الدولية ونزيد
م ��ن روابط الثقة باج ��راءات احلكوم ��ة للنهو�ض بالواقع
الريا�ض ��ي ف� ��إن املرحل ��ة القادمة تتطلب العم ��ل باجتاهني
الأول �أن نتج ��ه نح ��و امل�ضي ب�إق ��رار القوانني دون ت�أخري
بع ��د �أن يجري متحي�صه ��ا وتكيفها باجت ��اه منحها القوة
والثب ��ات لتحقي ��ق الهدف م ��ن �إقرارها والث ��اين دعم عمل
اللجن ��ة اخلما�سية والبحث عن �صي ��غ حتفظ املوازنة بني
تنظيم و�ضب ��ط الإجراءات وبني املحافظ ��ة على ن�شاطات
االحت ��ادات و�ضمان ا�ستمراره ��ا دون توقف قد يكون هو
الرهان الأخري للمت�ضررين من خطاب جيم�س ال�صادم !
ح�سن ًا فعلت اللجنة االولمبية
الدولية حين قدمت �صك براءتها
�أو ً
ال من ادعاءات كانت ت�صيب مكانتها
االعتبارية حين ر�سمت لها �صورة
قاتمة على �إنها م�ؤ�س�سة دكتاتورية
الت�سمح بان تكون للحكومات �سلطة
على اللجان االولمبية المحلية

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

�إىل  /املدين ر�سول �سليمان ر�سول  -عنوانه م  712ز  7د 98
الكفيل  :فا�ضل جميد ونا�س  -عنوانه اخل�ضراء م  627ز  14د 15

�إىل  /املدين �سرمد جعفر كاظم  -عنوانه كرادة م  929ز  2د 1/17
الكفيل � :سعدي �صالح قدوري  -عنوانه حي تون�س م  330ز  66د 6

نظ��را ً لع��دم قيامك��م بتس��ديد مبلغ الدي��ن املس��تحق بذمتكم
بالتكافل والتضامن عن (تس��هيالت) املمن��وح للمدين اعاله والبالغ
( 2.270.700دينار) (مليونان ومائتان وس��بعون ألف وس��بعمائة دينار
ع��دا الفوائ��د واملصاريف) وامللزم�ين بدفعه إلى مصرفنا واس��تنادا ً
إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لس��نة
 1977فأني وحسب الصالحية املمنوحة لي مبوجب املادة الثانية من
القانون أعاله انذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله
مع الفوائد املترتبة عليه خالل عش��رة أيام اعتب��ارا ً من اليوم التالي
لتبليغك��م باإلنذار وبعكس��ه فس��وف تتخذ االج��راءات القانونية
الالزم��ة وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة ( )1من القانون املذكور
وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي على اموالك��م املنقولة والغير
املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد أعذر من أنذر...
مع التقدير

نظ��را ً لع��دم قيامك��م بتس��ديد مبلغ الدي��ن املس��تحق بذمتكم
بالتكافل والتضامن عن (تس��هيالت) املمن��وح للمدين اعاله والبالغ
( 9.418.300دين��ار) (تس��عة مالي�ين واربعمائة وثمانية عش��ر ألف
وثالثمائة دينار عدا الفوائد واملصاريف) وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا
واس��تنادا ً إلى املادة الثالثة من قان��ون حتصيل الديون احلكومية رقم
 56لس��نة  1977فأني وحسب الصالحية املمنوحة لي مبوجب املادة
الثانية من القانون أعاله انذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املشار
إلي��ه اعاله م��ع الفوائد املترتبة عليه خالل عش��رة أي��ام اعتبارا ً من
اليوم التالي لتبليغكم باإلنذار وبعكس��ه فس��وف تتخذ االجراءات
القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامسة الفقرة ( )1من القانون
املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلج��ز التنفيذي على اموالكم املنقولة
والغير املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد أعذر من أنذر...
مع التقدير

�إنــــذار

�إنــــذار
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فتحي الف�ضل ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي ال�سوداين للمدى :

االنقالب على الب�شري كان الهدف منه النيل من االنتفا�ضة و�إنقاذ ما ميكن �إنقاذه من النظام
هدفنا ا�ستعادة توحيد جهاز الدولة لتنفيذ برامج البديل الدميقراطي  ..و�إنهاء و�إزالة �أ�سباب احلرب وحماكمة عادلة لكل من �أجرم بحق ال�شعب والوطن
ي�ضع الناطق با�سم احلزب ال�شيوعي ال�سوداين وع�ضو اللجنة املركزية للحزب  ،ع�ضو حتالف قوى �إعالن احلرية والتغيري  ،الدكتور فتحي الف�ضل،
ما للتحالف املعار�ض وما عليه على طاولة املراجعة� ،إزاء ما �آل �إليه احلراك ال�شعبي يف ال�سودان يف ّ
ظل �سيطرة املجل�س الع�سكري على مفا�صل
احلكم .،وهي مراجعة ملا جرى منذ حلظة �إ�سقاط نظام عمر الب�شري وحتى الأيام املا�ضية  ،قبل �أن يُعلن االتفاق الأخري بني املجل�س الع�سكري وقوى
احلرية والتغيري � ،إىل �ضرورة اال�ستفادة من جميع القوى الوطنية والدميقراطية  ،ويحدد الدكتور الف�ضل �أهداف حتالف احلرية والتغيري
وهي �أهداف جميع ال�سودانيني  ،وي�شرح �أبعاد ما جرى خالل الأ�شهر املا�ضية يف احلوار التايل الذي خ�ص به جريدة املدى  ..وقد �أجري احلوار
قبل �إعالن االتفاق الذي مت بني املجل�س الع�سكري وقوى احلرية والتغيري ،والذي مت االتفاق من خالله على رئا�سة دورية للمجل�س ال�سيادي بني
الع�سكريني واملدنيني خالل الفرتة االنتقالية.

 خا�ص باملدى

الدكتور فتحي الف�ضل يعد من القيادات
املهم ��ة للح ��زب ال�شيوعي ال�س ��وداين ،
ع�ض ��و اللجنة املركزية للح ��زب وناطق
ر�سم ��ي با�سم احل ��زب  ..مار� ��س العمل
ال�سيا�س ��ي من ��ذ �أن كان طالب� � ًا جامعي� � ًا
وقد مثل احتاد اخلرطوم يف �سكرتارية
احت ��اد الط�ل�اب العامل ��ي ،وكان �أول
�سوداين ي�شغل من�صب ال�سكرتري العام
للمنظم ��ة العاملي ��ة ،وق ��د تاب ��ع درا�سته
يف برل�ي�ن حي ��ث ح�ص ��ل عل ��ى دبل ��وم
التاري ��خ والفل�سفة والعل ��وم ال�سيا�سية
ون ��ال �شه ��ادة دكت ��وراه يف العل ��وم
ال�سيا�سي ��ة ،وكان ��ت ر�سالته عن جتربة
احل ��زب الواحد يف �أفريقي ��ا ،وبعد ذلك
عم ��ل �أي�ض� � ًا يف املركز ال ��دويل للحقوق
النقابية وال ��ذي الي ��زال يوا�صل العمل
فيه حتى الآن .

ا�سقاط النظ ��ام وتفكيك ��ه وت�صفيته ..
�إزال ��ة ر�أ�س النظ ��ام – ح�سب تقديرات
من نفذوا االنق�ل�اب ومن دفعوا اليه –
هدفت كذلك �إىل فتح الطريق �إىل تنفيذ
م�شروع الهبوط الناعم.

 من��ذ بداي��ة االنتفا�ض��ة
ال�سوداني��ة ل��م تظه��ر قي��ادة
وا�ضحة لتلك االنتفا�ضة؟!

 رمب���ا كان ال�سب���ب – خا�ص���ة يفالبداية – �أن االنتفا�ضة العفوية قد
فاج�أت �أغلبية الق���وى ال�سيا�سية –
فمث ًال كان جتم���ع املهنية ال�سودانية
يعد ملوك���ب مطلبي يف يوم 12/25
حول احل���د الأدنى للأجور – و�ضد
ميزانية الفق���ر واملر�ض التي �أعلنها
رئي����س ال���وزراء �آن���ذاك – لك���ن يف
يوم  19دي�سمرب  /كانون الأول من
مدين���ة عطربة  -املدينة العمالية –
خرجت تظاه���رات عدي���دة – بد�أت
بهت���اف واح���د "اخلب���ز – اخلب���ز"
حتولت
– لك���ن يف ظ���رف وجي���ز ّ
الهتافات – مطالبة ب�إ�سقاط النظام
وحول
وهك���ذا انفج���رت االنتفا�ضة ّ
املهني���ون مطالباتهم �إىل موقف �ضد
النظام.
احلقيق���ة الأخ���رى مل تك���ن الق���وى
ال�سيا�سية موحدة يف تلك الفرتة ..
�أي الف�ت�رة قبل ان���دالع االنتفا�ضة
– كانت هناك قوى �سيا�سية – مثل
قي���ادة ح���زب الأم���ة – تراه���ن على
�إمكاني���ة الت�صال���ح واحل���وار م���ع
النظام يف حال���ة تنازله عن طبيعته
العدوانية و�إرخ���اء الق�ضبة الأمنية
و�إجراء انتخابات دميوقراطية.
لك���ن ه���ذه الأ�سب���اب مل تُظه���ر يف
البداية قيادة موح���دة  .لكن مبرور
الأي���ام وبتج���ذر االنتفا�ض���ة ...
ومببادرات م���ن قبل حزبنا والقوى
الأخ���رى – مت االتف���اق على تكوين
قيادة موحدة تقررها جلنة التن�سيق
املكون���ة م���ن كل ق���وى املعار�ض���ة
ال�سيا�سي���ة والنقابي���ة واملهني���ة
ومنظم���ات املجتمع املدين  ..والتي
ع�ّب�رّ ت ع���ن نف�سها يف �إع�ل�ان قوى
احلرية والتغيري .

 ما هو م�شروع الهبوط الناعم ؟؟

فتحي الف�ضل – ع�ضو املكتب ال�سيا�سي والناطق الر�سمي با�سم اللجنة املركزية
هل �إنحاز الجي�ش �إلى االنتفا�ضة
كم��ا ي�ص��رح بذل��ك المجل���س
الع�سكري ؟!

* احلقيق ��ة  .يج ��ب تو�ضي ��ح م ��ا جرى
ويج ��ري يف ال�س ��ودان  ..وتو�ضي ��ح
اخلالف ��ات الأ�سا�سي ��ة منه ��ا واجلزئية
� ..أو ًال يف حتليلن ��ا لعملي ��ة " انق�ل�اب
الق�ص ��ر "الت ��ي مت ��ت و�أزاح ��ت ر�أ� ��س
النظ ��ام – لق ��د نف ��ذت لإنق ��اذ م ��ا ميكن

�إنق ��اذه م ��ن النظام  ..ولوق ��ف و�ضرب
االنتفا�ضة – خا�ص ��ة و�إن الذين نفذوا
العملي ��ة الع�سكري ��ة ه ��م م ��ن جرناالت
الق ��وات امل�سلح ��ة والأم ��ن وال�شرط ��ة
كانوا م�ستفيدين يف وجوده و�ساهموا
ب�صورة وا�ضحة يف �ضرب الثوار ..
باخت�ص ��ار االنقالب مت لقط ��ع الطريق
�أم ��ام االنتفا�ضة ال�شعبي ��ة العارمة بعد
الو�ص ��ول �إىل �أهدافه ��ا املتمثل ��ة يف

 ال�ص ��راع ال ��ذي دار وي ��دور الآن يفبالدن ��ا هو ب�ي�ن م�شروع�ي�ن  :امل�شروع
الأول هو م�شروع الهبوط الناعم الذي
يتبناه املجتمع ال ��دويل بقيادة الإدارة
الأمريكي ��ة  ..ه ��ذا امل�ش ��روع يرمي �إىل
�إج ��راء ت�سوي ��ة و�إ�صالح ��ات �شكلي ��ة
ت� ��ؤدي �إىل تعدي ��ل بع� ��ض �سيا�س ��ات
النظ ��ام وطريقة احلك ��م لتف�سح املجال
مل�شارك ��ة وج ��ذب ق ��وى م ��ن املعار�ضة
يف احلك ��م  ،هذه القوى الت ��ي تن�سجم
م�صاحله ��ا م ��ع بقاي ��ا النظ ��ام بق�ص ��د
تو�سيع قاعدته االجتماعية مع احلفاظ
على الطبيعة الطبقي ��ة للنظام و�ضمان
م�صال ��ح الر�أ� ��س م ��ال الأجنب ��ي �أي
الربجوازي ��ة الطفيلية وعمالء ووكالء
الر�أ� ��س املال العاملي – والبريوقراطية
يف جهاز الدولة.
�أم ��ا امل�ش ��روع الآخ ��ر وال ��ذي طرح ��ه
احلزب ال�شيوعي ال�سوداين وحلفا�ؤه
يف ق ��وى الإجم ��اع الوطن ��ي والت ��ي
تبنت ��ه بقية القوى فيم ��ا بعد بتعديالت
 ،ه ��ذا امل�ش ��روع ال ��ذي قبلت ��ه املجاميع
العري�ض ��ة يف انتفا�ضته ��ا  ..وع�ّب�ررّ ت
عنه يف تظاهراته ��ا ومواكبها  .ي�سعى
�إىل توحيد كافة املت�ضررين من النظام
يف جبه ��ة عري�ض ��ة م ��ن �أج ��ل �إ�سق ��اط
النظ ��ام ورمي ��ه يف مزبل ��ة التاري ��خ ..
وا�ستع ��ادة توحيد جه ��از الدولة �ضمن
حتولت
فرتة انتقالي ��ة ملدة � 4سن ��وات ّ
�إىل � 3سن ��وات لتنفي ��ذ برام ��ج البدي ��ل
الدميقراط ��ي  ..و�ضم ��ن �أه ��داف ه ��ذا
امل�ش ��روع �إنهاء و�إزال ��ة �أ�سباب احلرب
وحماكمة عادلة ل ��كل من �أجرم يف حق
ال�شعب والوطن.

 يب��دو �أن المفاو�ض��ات بين قوى
الحري��ة والتغيي��ر والع�سك��ر ق��د
توقفت؟

 نحن يف احلزب ال�شيوعي وا�ستناد ًا�إىل تقييمنا �إن املجل� ��س الع�سكري هو
امت ��داد لنظ ��ام الب�ش�ي�ر  -كن ��ا ومازلنا
نرف�ض التفاو�ض مع املجل�س الع�سكري
 ..ونطال ��ب بت�سلي ��م ال�سلط ��ة الفوري
لقوى احلرية والتغيري  ..اخلالف بيننا
وبني بع�ض �أطراف املعار�ضة لي�س فقط
ح ��ول �إقت�سام ال�سلطة مع الع�سكر 7/8
�أو � 7/7أو � 5/5أو م ��ن ير�أ�س املجل�س
ال�سي ��ادي الت�شريع ��ي – اخل�ل�اف ه ��و
حول م�ستقب ��ل ال�سودان وبناء �سودان
مدين علماين دميقراطي ي�سع اجلميع
– املجل�س الع�سكري يدعي �إنه منحاز
للث ��ورة "ثورة ال�شب ��اب"  ،لكن منذ 11
ابريل /ني�س ��ان  ،و�إزاح ��ة الب�شري فهم
يوجهون �أ�سلحتهم و�أقوالهم و�أفعالهم
للهجوم على قوى املعار�ضة ب�شكل عام
وحزبنا ب�شكل خا�ص .
�أفع ��ال املجل� ��س الع�سكري ه ��ي الدليل
على موقفه ��م املعادي لل�شع ��ب ..فف�ض
االعت�ص ��ام بالق ��وة املفرط ��ة وقت ��ل م ��ا
يزيد ع ��ن � 120شخ�ص ًا  .وبقية الأفعال
ال�شائنة من �ضرب واعتقال واغت�صاب
تدل داللة وا�ضحة عل ��ى نوايا املجل�س
الع�سك ��ري  ..املفاو�ضات ه ��ي م�ضيعة
للوق ��ت  ،وحماول ��ة لإطف ��اء ج ��ذوة
االنتفا�ضة .
م ��ا ي�ؤك ��د م ��ا ذهبن ��ا �إلي ��ه ه ��و العنف
�صاحب الهبة اجلماهريية
املفرط الذي َ
يف ي ��وم  30يونيو/حزي ��ران – اليوم
ال ��ذي مت في ��ه انقالب الب�ش�ي�ر وجماعة
الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن يف ع ��ام – 1989
لقد خ ��رج ماليني الث ��وار يف العا�صمة
واملدن والريف مطالبة بت�سليم ال�سلطة
لق ��وى احلري ��ة والتغي�ي�ر  .وكان رد
املجل� ��س الع�سكري هو قتل ما يزيد عن
� 30شهيد ًا وجرح املئات .

 ماهو موقفكم الآن ؟

 نح ��ن م ��ع ا�ستم ��رار املظاه ��راتال�سلمي ��ة والتح ��ول تدريجي� � ًا نح ��و
�إع�ل�ان اال�ض ��راب ال�سيا�س ��ي الع ��ام
والع�صي ��ان امل ��دين – بع ��د التح�ض�ي�ر
اجلي ��د – لفر�ض واق ��ع جديد ت�ستطيع
من خالله الق ��وى الأكرث جر�أة وثورية
معتم ��دة على اجلماه�ي�ر العري�ضة من
ا�ستالم ال�سلط ��ة  ..لقد �ضاعت الفر�صة
الت�أريخية ال�ست�ل�ام ال�سلطة يف 11-6
ابريل/ني�سان املا�ضي .
امله ��م الآن اننا كجزء م ��ن قوى احلرية
والتغي�ي�ر نتف ��ق م ��ع الربنام ��ج ال ��ذي
�أعلنته والذي يت�ضمن التم�سك بتكوين
جلن ��ة حتقي ��ق م�ستقل ��ة – م�سن ��ودة
�إقليمي� � ًا وعاملي ًا – للك�ش ��ف عن اجلناة
وحتقي ��ق العدالة ل�شه ��داء املجازر منذ
� 11أبريل !
ونطال ��ب املجل� ��س الع�سك ��ري بت�سليم
مقالي ��د ال�سلط ��ة ف ��ور ًا ل�سلط ��ة مدني ��ة
انتقالي ��ة وفق� � ًا لإع�ل�ان ق ��وى احلري ��ة
والتغي�ي�ر  ..وذل ��ك بت�شكي ��ل جمل� ��س
�سي ��ادة خمتل ��ط – م ��ع الع�سك ��ر –
ب�سلطات �سيادية ت�شريعية  ..وجمل�س
وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة ..
وبكامل ال�سلطات التنفيذية  ..وتكوين
جمل� ��س ت�شريع ��ي م ��دين م ��ن ق ��وى
االنتفا�ضة ال�سودانية ي�ضطلع ب�إ�صدار
القوان�ي�ن والت�شريع ��ات ويراق ��ب �أداء
املجل�سني ال�سيادي والوزاري..
ن ��رى ا�ستم ��رار احل ��راك  ..تدعي ��م
وت�أهيل وبناء جل ��ان املقاومة  ..ودعم
دور اللجان امليدانية – وبناء ال�شبكات
ال�ضرورية بينه ��ا – والتح�ضري اجليد
لال�ض ��راب الع ��ام ع�ب�ر الدخ ��ول يف
(بروف ��ة) �إ�ضراب ��ات ت�سب ��ق �إع�ل�ان
اال�ض ��راب ال�سيا�سي الع ��ام والع�صيان
امل ��دين امل� ��ؤدي �إىل �إ�سق ��اط النظ ��ام
وا�ست�ل�ام ال�سلطة من قبل قوى احلرية
والتغيري .

نافذة من موسكو

نق�ص المياه عامل �إ�ضافي في زعزعة ا�ستقرار المنطقة
�أ�صبحت �إم ��دادات املياه يف ال�ش ��رق الأو�سط ،
التي ُتع ��د ال�شرط الأك�ث�ر �أهمية لإنت ��اج الغذاء
واحلف ��اظ عل ��ى العملي ��ات الإنتاجي ��ة عموم ًا ،
والرك ��ن الرئي�س يف عودة املنطق ��ة �إىل احلياة
ال�سلمي ��ة ،بع ��د �أن �شه ��دت واح ��دة م ��ن �أك�ث�ر
ال�صراعات عنف� � ًا يف ع�صرن ��ا املرتبطة بالكفاح
�ضد ما ي�سمى بالدولة الإ�سالمية (داع�ش).
�إن ه ��ذه امل�سالة �أحدث ��ت االن�شقاق يف العالقات
ب�ي�ن بع� ��ض دول املنطق ��ة  ،مم ��ا زاد م ��ن تفاق ��م
امل�شكل ��ة  ،مبعنى �أن حله ��ا ممكن فقط بالتعاون
الوثي ��ق وفهم م�شرتك للخطر م ��ن جانب جميع
القوى ال�سيا�سية والعام ��ة يف املنطقة .هذا من
جهة .ومن ناحية �أخرى � ،أدى غياب التنظيم ،وال
�سيما �سيادة اال�ضطراب يف احلياة االقت�صادية
يف كل م ��ن البلدان املت�ض ��ررة ،وزعزعة توازن
الأولوي ��ات �إىل �أق�ص ��ى ح ��د  ،وت�شتي ��ت انتباه
ال�سلط ��ات � ،إىل و�ضع حكوماته ��ا �أمام �ضرورة
ا�ستع ��ادة الإمكان ��ات االقت�صادي ��ة عل ��ى خلفية
م�شكل ��ة املي ��اه املتفاقم ��ة ب�سب ��ب الأ�ض ��رار �أو
التدم�ي�ر املبا�ش ��ر للبنية التحتي ��ة وعطب نظام
�إمدادات املياه.
و�أ�صبح ��ت م�شكل ��ة املي ��اه يف منطق ��ة ال�ش ��رق
الأو�س ��ط الآن م�ؤمل ��ة وملحة �إىل درج ��ة �أنه يتم
�إدراجه ��ا �ضمن ق�ضاي ��ا الأمن الوطن ��ي من قبل
جميع بلدان املنطق ��ة التي تفتقر �إىل هذا النوع
من امل ��وارد الطبيعي ��ة .بعد كل �ش ��يء  ،تقع كل
هذه البلدان يف واحدة من �أكرث املناطق اجلافة
يف العامل  ،حيث موارد املياه املتجددة حمدودة
ب�شدة.

وبالتايل  ،ت�شغل الدول العربية  9٪من م�ساحة
الكرة الأر�ضية ،ومتلك عدد ًا كبري ًا من ال�سكان ،
وت�شغل جمتمع ��ة املرتبة اخلام�سة بني دول يف
العامل وفق ًا لهذا امل�ؤ�شر .وتقدر موارد املياه يف
جمي ��ع الدول العربية ب� �ـ  0.9٪فقط من �إجمايل
االحتياطي ��ات العاملي ��ة  ،وال تتج ��اوز م�ص ��ادر
املي ��اه املتج ��ددة  1٪م ��ن الإمكان ��ات العاملي ��ة.
ونتيجة لذلك  ،ينخف�ض حجم املياه موزع ًا على
الف ��رد ب�شكل مطرد هن ��ا� :إذا كانت ه ��ذه القيمة
يف ع ��ام  1960تبل ��غ � 3.3آالف م�ت�ر مكع ��ب.
لل�شخ� ��ص الواح ��د  ،يف ع ��ام � 1.3 - 1990ألف
مرت مكعب .التوقعات وحتى عام  2025خميبة
للآم ��ال� 0.7 :أل ��ف مرت مكعب فق ��ط ،مما يعني
انخفا� ��ض خم�س ��ة �أ�ضعاف يف القاع ��دة  .وهذا
ه ��و �أق ��ل بكثري م ��ن املتو�س ��ط العامل ��ي  ،والتي
تبلغ الآن � 13ألف مرت مكعب ،من املاء لل�شخ�ص
الواحد يف ال�سنة.
وبالت ��ايل  ،ف�إن الو�ض ��ع يتفاقم تدريجي ًا  ،حيث
ي�صب ��ح النق�ص املتزايد يف املي ��اه عائ ًقا خطريًا
�أمام النمو االقت�ص ��ادي .وميكن �أن يتحول �إىل
م�شكل ��ة �صعبة بالن�سبة للدول العربية  ،لأنها قد
تعن ��ي بالن�سبة للعديد منه ��ا تباط�ؤًا يف التنمية
يف �أه ��م حلظة تاريخية مت ��ر بها  ،عندما ت�سعى
للقي ��ام بطفرة يف �سبيل االندم ��اج يف املجتمع
العاملي على ق ��دم امل�ساواة� .إن حمدودية موارد
املياه العذبة ه ��ي امل�سار الأكرث احتماال للتطور
يف ه ��ذه امل�شكل ��ة  ،ب�سب ��ب �أن منطق ��ة ال�ش ��رق
الأو�سط ال متتلك حالي� � ًا احتياطي ًا ا�سرتاتيجي ًا
م ��ن املياه ق ��ادر ًا عل ��ى �إن�ش ��اء جم ��ال للمناورة

بالرثوات.
لذل ��ك  ،ف� ��إن م�شكلة املي ��اه يف ال�ش ��رق الأو�سط
تكت�س ��ب ب�سرع ��ة طابع� � ًا دولي� � ًا  ،وبالت ��ايل
�أ�صبح ��ت عام�ل� ًا خط�ي�ر ًا يف ال�سيا�س ��ة العاملية
يف املنطق ��ة وتناق�ض ��ات ال ��دول العربي ��ة م ��ع
الدول املجاورة وفيما بينها .ومع ا�شتداد توقع
ح ��دوث �أزمة يف �إم ��دادات املياه  ،تب ��د�أ م�شكلة
عال  ،حيث ال يقت�صر
املي ��اه يف الظهور ب�صوت ٍ
الأمر عل ��ى املتخ�ص�صني واخلرباء فح�سب  ،بل
ي�شم ��ل �أي�ض� � ًا ال�سيا�سيني .وتكم ��ن امل�شكلة يف
�أنها �أ�ضعف حلقة يف العالقات الإقليمية .وطاملا
�إنها كانت منذ فرتة بعيدة موجودة ب�شكل خفي
يف هيئة تناق�ضات  ،على �سبيل املثال  ،يف نزاع
ال�شرق الأو�سط بني �إ�سرائيل وجريانها العرب
� ،أو يف "مثل ��ث تركيا  -الع ��راق � -سوريا" � ،أو
ب�سبب اخلالفات حول توزيع مياه نهر النيل.
يف ه ��ذا ال�صدد  ،من املمكن الإ�شارة �إىل م�شكلة
توزي ��ع مياه نهري دجلة والف ��رات .حيث نفذت
تركي ��ا من ��ذ ع ��ام  ، 1961با�ستم ��رار م�شروع� � ًا
وا�س ��ع النطاق لبناء املن�ش� ��آت املائية والري يف
اجل ��زء اجلنوب ��ي الغرب ��ي .ونتيج ��ة لذلك  ،مت
ت�شكيل ح ��وايل  1.7مليون هكتار من الأرا�ضي
املنا�سب ��ة ملزاولة هنا الزراع ��ة عالية الإنتاجية
هن ��ا .وخطط امل�شروع لبن ��اء  19حمطة لتوليد
الطاقة الكهرومائية على نهري دجلة والفرات ،
مما �أدى �إىل زيادة كبرية يف �إنتاج الكهرباء.
وبالفع ��ل يف الت�سعين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ضي ،
حفزت الكهرباء الرخي�صة ن�سبي ًا زيادة ملحوظة
يف الإنتاج ال�صناعي يف البالد .كما مت بناء �سد

كمال �أتاتورك العمالق لي�صبح �أكرب مرفق للري
يف ال�شرق الأو�سط .و�سم ��ح بنائه لرتكيا بحل
م�شكلة الغذاء بالكام ��ل تقريبًا  ،مما زاد من غلة
املحا�صيل مبقدار  3-2مرات.
وم ��ع ذلك  ،فقد اتخ ��ذت تركيا جمي ��ع القرارات
املتعلق ��ة مبرافق ال ��ري دون التن�سيق واالتفاق
م ��ع ال ��دول املج ��اورة .وقامت تركي ��ا يف يناير
 ، 1990ب�سد خزان �سد كمال �أتاتورك  ،ما اف�ضى
�إىل التوق ��ف ملدة �شهر كامل ع ��ن تزويد �سوريا
مبياه الفرات  .وب�شكل عام  ،ب�سبب الإجراءات
الرتكي ��ة التع�سفية  ،جرى االنخفا�ض الرتاكمي
يف �إم ��دادات املي ��اه من نهر الف ��رات �إىل �سوريا
من ��ذ منت�ص ��ف ال�سبعيني ��ات .والت ��ي تق ��در ب
 150مكعب .ك ��م � ،أي ي�ساوي التدفق الرتاكمي
للفرات يف خم�س �سنوات.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك  ،ا�ستخدمت تركيا يف بع�ض
احلاالت "عامل املياه" كو�سيلة ملمار�سة ال�ضغط
ال�سيا�س ��ي على �سوريا .عل ��ى �سبيل املثال  ،يف
ع ��ام  ، 1987عند ج ��رى توقيع اتفاقي ��ة �أخرى
ح ��ول توزي ��ع مياه نه ��ر الفرات  ،طالب ��ت تركيا
دم�ش ��ق بالتخل ��ي الت ��ام ع ��ن دعم ح ��زب العمال
الكرد�ست ��اين  ،ال ��ذي تعت�ب�ره �أنق ��رة منظم ��ة
�إرهابية.
وع�شي ��ة احل ��رب الأهلي ��ة يف �سوري ��ا  ،الت ��ي
ب ��د�أت يف ع ��ام  ، 2011تده ��ور الو�ض ��ع املائي
هن ��ا ب�ش ��كل حاد ب�سب ��ب اجلفاف طوي ��ل الأجل
الذي �ضرب ع ��ددًا من بلدان ال�ش ��رق الأو�سط،،
وا�ستم ��ر خم� ��س �سن ��وات (، )2011-2006
وكان ��ت عواقبه كارثية عل ��ى �سوريا .ومنذ عام

د .فالح الحمـراني

يف الثانية الواحدة بدال من ال  500مرت مكعب
احلالي ��ة .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك  ،ب ��د�أ العراق يف
احل�صول على كميات �أق ��ل من املياه من الفرات
نتيجة لبن ��اء �سدود قبان يف تركي ��ا وطباكا يف
�سوري ��ا .ومن �أج ��ل التعوي�ض ع ��ن اخل�سائر ،
طال ��ب العراق ب� ��أن يكون تدفق مي ��اه دجلة �إىل
�أرا�ضي ��ه على الأق ��ل  200مرت مكعب يف الثانية
الواحدة  ،لكن �أنق ��رة رف�ضت ذلك .وهكذا  ،قبل
بدء بن ��اء �سد يل�سو ( 65كم من احلدود الرتكية
م ��ع العراق و�سوريا)  ،كانت اخلالفات بني هذه
ال ��دول تتعل ��ق �أ�سا�س� � ًا بتوزي ��ع مي ��اه الفرات ،
والآن ق ��د �أث ��رت � ً
أي�ضا على حو� ��ض نهر دجلة .
ووفق ��ا لبع�ض التقديرات  ،ف�إن �سد يل�سو ،الذي
بلغ حجم خزانه  11مليار مرت مكعب ،ميكن �أن
يقل ��ل من تدفق املي ��اه �إىل الع ��راق  ،ونهر دجلة
بنحو .٪ 50
ً
وتدخل ��ت �إي ��ران �أي�ض� �ا يف توزيع مي ��اه دجلة
 ،حي ��ث قامت ببن ��اء ال�سدود على نه ��ري الزاب
الكب�ي�ر وال�صغ�ي�ر  ،مم ��ا �أدى �إىل تغي�ي�ر كثافة
رواف ��د نه ��ر دجل ��ة .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك  ،قامت
�إيران ببناء �س ��دود على نهري كريخي وكارون
 ،مم ��ا ت�سبب يف نق� ��ص حاد يف املياه يف روافد
�شط العرب  ،مما �أدى �إىل تدمري هائل للأ�شجار
وحما�صيل احل�شائ�ش والأرز التي تزرع تقليدي ًا
هنا يف هذه املنطقة الزراعية بالعراق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2007ا�ضط ��ر ال�س ��كان �إىل مغ ��ادرة �أك�ث�ر من
 160منطق ��ة �سكنية يف �شرق ��ي البالد .والحظ
ال�صلي ��ب الأحم ��ر ال ��دويل �أن � 800ألف �سوري
فق ��دوا �سبل عي�شه ��م .بعد االنتق ��ال �إىل مناطق
�أخرى  ،وحفر ه� ��ؤالء "املهاجرون الق�سريون"
�أك�ث�ر م ��ن � 25ألف بئر  ،مم ��ا �أدى �إىل انخفا�ض
ملح ��وظ يف م�ست ��وى املياه اجلوفي ��ة  .وبد�أت
�أوىل املظاه ��رات اجلماهريي ��ة املناه�ض ��ة
للحكوم ��ة يف املناط ��ق القاحل ��ة يف �سوري ��ا -
حمافظ ��ات درعا (يف اجلن ��وب) وقام�شلي (يف
ال�شمال ال�شرقي).
وتفاقمت امل�شكل ��ة بالفعل يف �أيامنا هذه ،خالل
تزاي ��د الهجمات امل�سلحة �ضد داع�ش يف �سوريا
والعراق  ،الأمر ال ��ذي �أعطى تركيا حج ًة للعمل
�ض ��د مقاتلي داع� ��ش  ،دون الأخذ بعني االعتبار
حرمة حدود ال ��دول املجاورة .يف الوقت نف�سه
 ،ف ��ان �سيط ��رة الإرهابي�ي�ن م ��ن جمموعة جبهة
الن�صرة على اخلزانني ال�سوريني ت�شرين و �سد
الطبق ��ة  ،ثم انتقالهما حتت �سيط ��رة داع�ش مع
خزان ��ات الرثثار والفلوج ��ة يف العراق  ،اللتني
ا�ستول ��ت عليهم ��ا داع�ش يف وق ��ت �سابق� ،شكل
تهديد ًا بوقف و�صول �إمدادات املياه ل�سكان هذه
املناطق .ومن خ�ل�ال مفاو�ضات طويلة و�صعبة
يف مرحل ��ة �أك�ث�ر التطورات �سلبي ��ة  ،مت جتنب
اال�شتب ��اكات ال�شر�سة من �أج ��ل املياه  ،ووا�صل
اخل�ب�راء ال�سوريون والعراقي ��ون تنظيم تدفق
املياه �إىل ال�سكان املحليني.
ب ��دوره  ،ي�ص ��ر العراق على ان تق ��وم تركيا يف *اعتم ��دت على درا�سة ن�شرت يف جملة " ا�سيا وافريقيا
تزوي ��ده ب� �ـ  700مرت مكعب عل ��ى الأقل من املاء اليوم" ال�صادرة عن معهد اال�ست�شراق يف مو�سكو
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مقاب�سات و�أفكار واجرتاحات فل�سفية:

نخبة المعة من الروائيين والمفكرين حول “قوة الكلمات”
ها�شم �شفيق
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كانت حماورات فيدرو�س الأفالطونية قد مهَّدت كان ��ت تغ ��رق الإن�س ��ان يف تياره ��ا الال
ال�سبي ��ل �إىل تفعي ��ل عملي ��ة العق ��ل ،واملنط ��ق ،نهائ ��ي .فرواي ��ات مث ��ل “موب ��ي ديك”
وت�سريع �إث ��ارة املخيل ��ة ،بتن�شيطها يف اقرتاح لهرم ��ن ملفل ،و”امل ��وت يف البندقية”
الأ�سئلة ال�صعبة ،والدالة ،واملثالية على ظاهرة لتوما� ��س م ��ان ،و”الأم�ي�ر الأ�س ��ود”
الوج ��ود ب ��كل جتلياته ��ا ،وبالأخ� ��ص ال�صعي ��د لآري� ��س مردوك ،هي �أعم ��ال متماهية
الكائناتي العاق ��ل وغري ﺷـﻜﻠ
العاقل،ﺖ ﻋﻼﻗـﺔ
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الالهوتية ،واملتجاوز بنظرته ﻫـﺬهب �اﻹﺿﻤﺎ
ﻣﺔ ﻣﻦ
الداح�ض لل
يف جم ��ال الفل�سف ��ة،
�ارزون،
الفل�سفي ��ة ،و�آرائ ��ه الفكرية الن�سي ��ج املتني لعلم والإب ��داع الروائ ��ي ،املت�آخ ��ي
ﺣـ
ﻮﺍ
ﺭﺍ
ﺕ
ﻭﺃ
الالهوت ول�شبكته الإكلريو�سية.
م ��ع الفل�سف ��ة ،وطروحاته ��ا
ﻓـ
ﻜ
ﺎﺭ
ﻟﻄﻔﻴﺔ اﻟ
لق ��د دح� ��ض الفيل�س ��وف الأمل ��اين �سبين ��وزا كل
والنف�سية ،والأدبية،
العقلية،
ﺪﻟﻴﻤﻲ
ما ق ��دم الالهوت من �أفكار ديني ��ة ،قانعة بالبعد والفكرية .فنحن نرى �أنف�سنا
الآخ ��روي ،وبوج ��ود ح�س ��اب وث ��واب وعقاب ونح ��ن نطال ��ع الكت ��اب �أمام
يف مرحلة م ��ا بعد املوت ،والنهاي ��ات الب�شرية ،فال�سفة فاعل�ي�ن يف و�سطهم
فق ��د رف�ضه ��ا علمي ًا و�ش ��كك بقواه ��ا العليا ،غري العمل ��ي الدرا�س ��ي املتمث ��ل
املنظورة حتى ُع ّد �أكرب امللحدين ،ونعت من قبل باجلامعات ،وبالكتب التي
الكني�سة بـ “ال�شيطان الأكرب على الأر�ض”.
ي�صدرونه ��ا ،تل ��ك الت ��ي
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قب ��ل بدئه مبئ ��ة ع ��ام ،والأب
املج�س ��د للم�شاكلة وال�صح ��ايف يف امليدي ��ا
ّ
اجلدلية ،فهو من ك ّر� ��س مفهوم جدلية الوجود ،العاملي ��ة ،وتعك� ��س مدى
تلك التي �سرعان ما انتقلت �إىل �إنكلرتا.
التفاع ��ل الفل�سف ��ي م ��ع
وح�س ��ب التاري ��خ الفل�سف ��ي ،وت ��د ُّرج مفاهيمه �أزمنتن ��ا املعا�صرة ،وال ي ��زال الطلبة الدار�سون ويل�س ��ون� ،أو
و�أن�ساقه ومدياته ،فه ��و �أول من �سحب الب�ساط يف الع ��امل يخو�ض ��ون غماره ��ا ،فالفل�سف ��ة مل الربيط ��اين الآخ ��ر برتران ��د ر�سل
من حت ��ت �أقدام الالهوتي�ي�ن ،و�أ�س�س لفكرة �أنه مت ��تْ كم ��ا ي�شاع �أحيان� � ًا ،وقد �أ�شي ��ع �ضمن هذا ومقاالت ��ه املن�ش ��ورة يف �صحيف ��ة “الغارديان”
ميكن ت�أ�سي�س الأخالقيات ،وفق قواعد علمانية ال�سي ��اق مبوت ال�شع ��ر� ،أو موت النق ��د ،ذلك � ّأن الربيطاني ��ة ،ذل ��ك الفيل�س ��وف الكب�ي�ر واملث�ي�ر
خال�ص ��ة ،وه ��و بذل ��ك كان ال�شخ�صي ��ة املركزية ه ��ذه احلق ��ول الإن�ساني ��ة ،املخت�ص ��ة بالأفكار ،للج ��دل ،وال ��ذي عا� ��ش قرابة املئة ع ��ام ،ق�ضاها
لع�ص ��ر التنوي ��ر� ،أي ال�شخ�صي ��ة اجلدلي ��ة ،وامل�شاع ��ر ،والهواج�س ،وال ��ر�ؤى الب�شرية ،قد جماد ًال يف حقول الفك ��ر ،والفل�سفة ،واملجتمع،
املُحا َرب ��ة ،واملط ��رودة ،واملنب ��وذة م ��ن قب ��ل �صاحبت الإن�سان منذ بزوغ احل�ضارات الأوىل وال�سيا�س ��ة ،وغريه ��ا م ��ن املج ��االت كحق ��وق
الالهوتي�ي�ن وفال�سفتها ال�صغ ��ار ،وقد �سار على عل ��ى الأر�ض ،وحتى يومنا ه ��ذا ،وكل ما �أ�شيع الإن�س ��ان ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال� ،أو ذل ��ك املق ��ال
هديه الكث�ي�رون من الفال�سفة املتنوّ رين ،كهيغل حول موت هذه احلق ��ول ،هو نوع من االجتهاد ال ��ذي ي�ستعر�ض كت ��اب الفيل�سوف ��ة والروائية
ومارك� ��س و�إجنل ��ز وغوتة ،ونيت�ش ��ه ،وغريهم ال�شخ�صي ،الفردي ،لكاتب معني �أو مفكر ما.
ريبي ��كا غولد�شتاي ��ن املعنون ب� �ـ “�أفالطون يف
م ��ن الالحق�ي�ن� ،أبرزهم ج ��ان بول �سارت ��ر ،فقد تق ��دم املرتجم ��ة نخب ��ة المع ��ة م ��ن الروائي�ي�ن ع�ص ��ر غوغل” ،وه ��و يناق�ش الأ�سب ��اب الكامنة
عمل ��ت �أف ��كاره ومواقف ��ه و�آرا�ؤه عل ��ى جت�سري واملفكرين� ،أولئ ��ك الذين �أجريتْ معهم حوارات وراء ع ��دم م ��وت الفل�سف ��ة يف حياتن ��ا احلديثة
الفك ��رة ال�سبينوزي ��ة مع الفك ��رة الروائية ،وقد و�أحاديث فكري ��ة� ،أو �أولئك الذين كتبوا مقاالت والع�صرية ،ع�صر املحرك غوغل .وقد ا�ستعر�ض
ول ��د ذل ��ك التناغ ��م الفل�سف ��ي م ��ع الأدب ��ي ل ��دى فل�سفي ��ة وفكرية واجتماعي ��ة المعة ،فلفتت نظر الكتاب يف �صحيفة “وول �سرتيت” ،وكاتبه هو
روائي�ي�ن مت�أثري ��ن بالفل�سف ��ة ال�سبينوزية التي العامل �إليها ،كحالة الفيل�سوف الربيطاين كولن فيل�س ��وف بريط ��اين معروف� ،إن ��ه كولن ماغن،
ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
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ميت ��د تاري ��خ الأف ��كار والعم ��ر الفل�سف ��ي �إىل
حقب ��ات بعي ��دة ،من ��ذ البانتي ��ون اليون ��اين
واجل ��دل القائم �أو �آنذاك بني تل ��ك الأعمدة التي
ت�شربت الفكر الفل�سفي لعمالق ��ة الفل�سفة الكبار
�أفالطون و�سقراط و�أر�سطو ،واملحاورات التي
كان ��ت ت ��دور ب�ي�ن الأ�سات ��ذة وتالميذه ��م الذين
�سي�صبح ��ون بقوة الديالكتي ��ك فال�سفة الحقني،
يناورون ،ويجادلون ،ويقرتحون ،ويجرتحون
ال ��ر�ؤى ،والأف ��كار واملفاهيم اجلدي ��دة التي بد�أ
به ��ا الأ�ساتذة ،كم ��ا ح�صل بني �سق ��راط التلميذ
و�أفالطون اال�ستاذ والرائي.

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﺗﻘ
ﺪﻳﻢ :ﻟﻄﻔﻴﺔ

( �إن كتاب “قوة الكلمات” من
الكتب الم�ستنيرة ،ذلك �أنه
ينطوي على حوارات ،و�أحاديث
ومقاالت فكرية هامة ،تعيد
التوازن لحياتنا المعا�صرة ،تلك
التي �شابها الكثير من االختالل
في �أزمنة الحداثة وتقدّ مها الآلي،
حول الكائنات الآدمية �إلى
تقدّ مٌ ّ
�سلعة ،و�إلى جزء من الآلة العاملة
ليل نهار ،حيث كل ذلك يجري
بم�شيئة قوى الر�أ�سمال العالمي) .

وهو مُد ّر�س يف جامعات
عاملي ��ة مث ��ل �أك�سف ��ورد،
وروتريغ ��ز ،وميام ��ي،
ول ��ه م�ؤلف ��ات فل�سفي ��ة
تزيد عن خم�سة وع�شرين
كتاب ًا ،وجلها ين�صب حول
املفاهيم الفل�سفية احلديثة،
واملالزمة حلياتنا اليومية.
يحم ��ل الكت ��اب �أي�ض� � ًا يف
جزئ ��ه الأخ�ي�ر مو�ضوع� � ًا
ممي ��ز ًا والفت� � ًا ع ��ن “فك ��رة
احلب امللهمة” وهو مقاربات
يف فل�سفة احلب.
ت�سل ��ط املرتجم ��ة ال�ض ��وء
يف ه ��ذه املو�ضوع ��ة عل ��ى
كت ��اب “عقالني ��ة العاطف ��ة”
للربوف�س ��ور دي �سو�س ��ا� ،إذ فيه
ي�شري �إىل �أن “بع�ض النا�س دُفع
دفع ًا �إىل اجلن ��ون ب�سبب احلب،
وم ��ات البع� ��ض الآخ ��ر منه ��م يف
�سبيله ،يف ح�ي�ن ت�سبّب احلب يف
دف ��ع �آخري ��ن �إىل ارت ��كاب جرمية
القت ��ل” �أو االنتح ��ار ،كم ��ا يح ��دث
يف عامل الرواي ��ة وامل�سرح وال�شعر
والق�ص�ص واحلكايات ال�شعبية ،وما
�أكرثها تلك التي تتحدّث عن ق�ص�ص
اجلن ��ون واالنتح ��ار والتف ��اين يف
�سبيله ،كق�صت ��ي قي�س وليلى وجميل
وبثينة العربيتني وروميو وجولييت،
وح ��رب ط ��روادة والق�ص� ��ص الهندية
ال�شه�ي�رة وكذل ��ك الفار�سي ��ة والكردية
والرتكي ��ة الكثرية يف ه ��ذا املجال ،فكل
�شعب له حكاياته وق�ص�صه عن احلب ،لهذا جند
تف�س�ي�رات الربوف�س ��ور دي �سو�س ��ا تبح ��ث يف
طواي ��ا و�أغ ��وار العا�شقني واملحب�ي�ن ،وحتاول
�أن جتد تف�سري ًا لهذا الأم ��ر الإن�ساين وم�صائبه
العديدة امل�أ�سوية واجلميلة.
يف مطل ��ع ال�صفح ��ات الأوىل م ��ن الكت ��اب جند
الفيل�س ��وف البولن ��دي ـ الربيط ��اين �سيغمون ��د
باوم ��ان ،وثم ��ة حدي ��ث طوي ��ل ومف�ص ��ل معه،
يجن ��ح فيه نح ��و الق�ضايا املجتمعي ��ة وبخا�صة
يف ع�صرنا الاله ��ث وراء اال�ستهالك ،وال�صاعد
يف الت�صني ��ع ال�ل�ا �إن�س ��اين ،ذل ��ك ال ��ذي ح ��ول
الأكرثي ��ة �إىل نفايات ب�شري ��ة ،م�صريها جمهول
يف خ�ضم التناف�س وال�صراع املادي وال�صناعي

الفنان �صالح كرمي يعيد �صياغة الواقع بطريقة ُمبتكرة
عدنان ح�سني �أحمد

“قوة الكلمات ـ حوارات و�أفكار”
ترجمة :لطفية الدليمي
دار املدى ،بريوت 1917
� 300صفحة.
عن �صحيفة القد�س العربي

الرجل العجوز الجال�س في ال�شم�س
ماجد احليدر

تكوينات مريحة ب�صري ًا

ال ميكن الإحاطة بتجرب ��ة الفنان الت�شكيلي
العراق ��ي �صال ��ح ك ��رمي م ��ن دون اال�ستعانة
باملدار� ��س والتي ��ارات الفن ّي ��ة الت ��ي انتمى
�إليها ،ومت ّثلها جي� �دًا ،فمنذ طفولته و�صباه
كان �أخ ��وه الأكرب ميدّه بال�ص ��ور والر�سوم
الواقعية التي و ّل ��دت لديه مي ًال �أولي ًا لر�صد
الواق ��ع العراق ��ي ،وحماول ��ة توظيف ��ه يف
منجزه الت�شكيلي .ومبا � ّأن الواقع العراقي
غن � ّ�ي ،ومتن ��وع ،وي�شتم ��ل عل ��ى ح�ضارات
متعاقب ��ة متت ��د �إىل خم�س ��ة �آالف �سن ��ة قبل
املي�ل�اد� ،إ�ضافة �إىل موروث ��ه ال�شعبي الذي
�ش ّكلت ��ه الذاك ��رة اجلمعية على م� � ّر الع�صور
ف� ��إن الإن�س ��ان العراق ��ي ،املثق ��ف حتدي ��د ًا،
ال يول ��د بذاك ��رة بي�ض ��اء لأن جيناته حتمل
بال�ض ��رورة بع� ��ض الأف ��كار وال�ش ��ذرات
الفن ّي ��ة الت ��ي التمع ��ت يف خميل ��ة الفنان�ي�ن
الأوائل الذين عا�ش ��وا بني النهرين وخ ّلفوا
منجزاته ��م الفني ��ة الت ��ي م ��ا ت ��زال حا�ضرة
يف املتاح ��ف واملواق ��ع الأثري ��ة العراقي ��ة
حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا .مل ت� �� ِأت ه ��ذه الإ�ش ��ارة
التاريخي ��ة عف ��و اخلاطر لأن الفن ��ان �صالح
كرمي ي�ستله ��م بع�ض ثيماته و�أ�شكاله الفنية
م ��ن منجم احل�ض ��ارات العراقية املوغلة يف
ال ِقدم ،ويحر�ص عل ��ى �إقامة الآ�صرة القوية
ب�ي�ن املا�ض ��ي واحلا�ضر م ��ن دون �أن ين�سى
ا�ست�شراف امل�ستقبل والنهل من معينه الذي
ال ين�ضب �أبد ًا.

للحرك ��ة الرومان�سي ��ة التي ت�ؤك ��د على قوة
امل�شاع ��ر والأحا�سي� ��س الداخلي ��ة ،وتعتمد
عل ��ى اخلي ��ال املج ّن ��ح للفن ��ان ،الأم ��ر الذي
ا�ضطر الفنان الواقعي لأن ير�صد كل ما تقع
عليه عيناه ،وهذا ما فعله �صالح كرمي الذي
ر�سم كل مظاهر الطبيعة يف مدينة "املَعقل"
التي وُلد فيها قبل �أن ينتقل للدرا�سة والعمل
يف مدينت ��ي الب�صرة وبغداد ،فقد ر�سم �شط
العرب ،والنخل ��ة ،والإن�سان العراقي �سواء
�أكان رج�ل ً�ا �أم امر�أة ،طف�ل ً�ا �أم ً
�شيخا طاع ًنا
يف ال�س ��ن ،ود�أب مثل بقي ��ة �أقرانه الفنانني
يُعن ��ى بثنائية املر�أة والرج ��ل التي ج�سّ دها
ع�ش ��رات امل ��رات بح�س ��ب الثيم ��ات الت ��ي
تخط ��ر ببال ��ه ،وال�شطحات الت ��ي تلتمع يف
ذاكرته الب�صري ��ة املت�أججة .انهمك فرتة من
الزمن يف ر�سم البي ��وت الطينية ،واملَ�شاهد
الريفي ��ة ،ث ��م انتق ��ل �إىل ت�صوي ��ر اجلوامع
بقببه ��ا ومناراتها اجلميلة الت ��ي تحُ يل �إىل
�أمكنه حم ��ددة بعينه ��ا متنح �أعمال ��ه الفنية
نكهة خا�صة.

ولعٌ باللون الكركمي

احلياة ُتق ِّلد الفن

ي�ؤك ��د الفن ��ان �صال ��ح ك ��رمي عل ��ى منح ��اه
الواقعي دائم ًا فهو يحب الأوكر �أو الكركمي
وه ��و ح�صيل ��ة م ��زج اللون�ي�ن الأ�صف ��ر مع
البنف�سجي ،كما ِّ
يف�ض ��ل اللون الأزرق ،لون
ّ
�شط العرب ال ��ذي ينعك�س عن لون ال�سماء،
ويع�شق لون ال�صحراء لأنها قريبة منه ويف
مرم ��ى ب�صره ،كما ميح�ض ل ��ون الطني حُ ب ًا
من ن ��وع خا� ��ص فالغراب ��ة �أن يُهيم ��ن على
غالبية �أعماله الفنية لأن الفنان الواقعي هو
ابن بيئته ولكن ذلك ال مينع خميلته املج ّنحة
م ��ن �أن تختار �ألوا ًنا �أخ ��رى قد ال تتوفر يف
بيئته التي تتوهج بالألوان احلا ّرة.
فعل
ن�ش�أت الواقعي ��ة ،كما هو معروف ،كرد ٍ

ّ
املطردي ��ن ،فباوم ��ان يب ��دو م ��ن خ�ل�ال ح ��واره
وه ��و يف الت�سعينيات من عم ��ره متوقد الذهن،
محُ ب� � ًا للدعابة م ��ع حماوريه ،ولكن ��ه املُ ِّ
�شخ�ص
البارز والأمث ��ل والأ�شهر ،للأمرا�ض املجتمعية،
والر�أ�سمالي ��ة وو�ص ��ول الأمتت ��ة �إىل �أق�ص ��ى
تقنياته ��ا ،م ��ا �أدى �إىل ح�ش ��ر الكائ ��ن الإن�ساين
يف زاوي ��ة حياتي ��ة �ضيق ��ة ،تتمث ��ل يف ال�شبكة
العنكبوتية.
لق ��د �أ ّل ��ف الربوف�سور باوم ��ان �أكرث م ��ن �ستني
كتاب ًا ،وجلها ين�صب حول املجتمعات املعا�صرة،
وم�شاكلها الوجودية ،فهو م�ؤلف كتاب “احلداثة
ال�سائلة” و “احلياة ال�سائلة” و”احلب ال�سائل
ـ يف ه�شا�ش ��ة العالق ��ات الإن�ساني ��ة” و”�أزم ��ان
�سائل ��ة ـ يف ع�صر الاليقني” ،و�أغلب هذه الكتب
يعال ��ج م�صائرن ��ا اليومي ��ة ،يف ع ��امل التقني ��ات
احلديث ��ة ،وع�ب�ر ن�س ��ق احلداث ��ة وم ��ا بعده ��ا،
وبه ��ذا ال�صدد يقول باومان“ :ما عادت احلداثة
يف ه ��ذه الأيام مهتمة باحلفاظ عل ��ى البيئة� ،أو
�صيانته ��ا ،وال بخل ��ق احلدائ ��ق اجلميل ��ة مثلما
فعل ��ت احلداث ��ة من قبل ،و�إن كل م ��ا بات النا�س
يهتمون له يف �أيامنا هذه هو ملء حقائبهم حتى
حوافه ��ا اخلارجية ،من غري �أي اعتبار ملا يتبقى
للآخرين”.
يف �أح ��د ف�ص ��ول الكت ��اب ثم ��ة ح ��وار ناب ��غ مع
الكاتبة كاري ��ن �آرم�سرتونغ تدور بع�ض �أ�سئلته
حول الأ�صوليات ،فهي ترى يف �إجابتها عن ذلك
�أن “الأ�صولية كظاهرة ،بد�أت �أو ًال يف الواليات
املتح ��دة مع بواك�ي�ر القرن الع�شري ��ن ،وقد كان
الأ�صوليون الربوت�ستان ��ت الأمريكان هم رواد
النزعة الدينية املت�شددة” .
ويف ال�سياق ذاته جند �أن كتاب “قوة الكلمات”
م ��ن الكت ��ب امل�ستن�ي�رة ،ذل ��ك �أنه ينط ��وي على
حوارات ،و�أحاديث ومقاالت فكرية هامة ،تعيد
الت ��وازن حلياتن ��ا املعا�ص ��رة ،تلك الت ��ي �شابها
الكث�ي�ر من االختالل يف �أزمنة احلداثة وتقدّمها
الآيل ،تق� � ّد ٌم حوّ ل الكائنات الآدمي ��ة �إىل �سلعة،
و�إىل ج ��زء من الآلة العاملة لي ��ل نهار ،حيث كل
ذلك يجري مب�شيئة قوى الر�أ�سمال العاملي.

ت�ؤك ��د لوحات �صال ��ح ك ��رمي ر�أي �أو�سكار
وايل ��د والتفاتت ��ه الذك ّي ��ة التي يق ��ول فيها
مب ��ا معناه "� ّأن الفن ال يق ّل ��د احلياة ،ولكن
احلياة هي التي تق ّلد الفن" وهذا ما ي�شعر
ب ��ه املُ�شاه ��د ال ��ذي يق ��ف �أم ��ام اللوح ��ات
الواقعي ��ة الت ��ي �س ��وف تتم� � ّرد تدريجي� � ًا
عل ��ى ه ��ذا التو�صيف الأكادمي ��ي وتتالقح
م ��ع تيارات فنية �أخ ��رى �أبرزها التعبريية
وال�سُ ريالي ��ة وامل�ستقبلي ��ة ولع ��ل املتلق ��ي
احل�صي ��ف �سيكت�شف مدار� ��س فنية �أخرى
لو ت�أمل جيد ًا لوح ��ات �صالح كرمي ،ودقق
يف منج ��زه الفني الذي ميت ��د منذ �سنوات
ال�صبا واليفاعة وحتى يومنا هذا.

حتظ ��ى امل ��ر�أة يف لوح ��ات �صال ��ح ك ��رمي
باهتم ��ام خا� ��ص حي ��ث ير�سمه ��ا متوحّ دة
تارة حتمل همومها ال�شخ�صية على ر�أ�سها،
�أو مندغم ��ة مع جمموعة م ��ن الن�ساء تارة
�أخ ��رى ،فهو يلتق ��ط تكوينات ��ه ومَ�شاهده
الب�صرية من الأ�س ��واق والأماكن ال�شعبية
كم ��ا هو احلال يف لوحة "�سوق �شعبي من
الب�صرة" التي خرجت عن �إطارها الواقعي
وذهب ��ت �إىل مدار� ��س فني ��ة متداخلة ،كما
حتيلن ��ا في َكرات هذه اللوح ��ة �إىل نتاجات
العدي ��د م ��ن الفنان�ي�ن الأوروبي�ي�ن الكبار
�س ��واء يف خطوطه ��ا الل ّين ��ة املطواع ��ة �أو
�ألوانها الباردة �أو املحايدة.
ينتم ��ي �صال ��ح ك ��رمي �إىل تي ��ار "الواقعية
اجلديدة" الذي ازدهر خالل عقد ال�ستينيات
من الق ��رن املا�ضي ،وبح�س ��ب الناقد الفني
الفرن�س ��ي بيري ري�ستاين ف� ��إن هذه احلركة
�سعت لتج�سري الهوّ ة� ،أو تقريبها يف الأقل،
بني الفن واحلي ��اة ،وهذا الناقد الأملعي هو
الذي دعا �إىل "�إعادة التدوير ال�شعري"� ،أي
� ّأن الق�صي ��دة الكال�سيكية املوزونة واملق ّفاة
ميك ��ن �أن ُيع ��اد �إنتاجه ��ا كق�صي ��دة تفعيل ��ة
�أو كن� ��ص نرثي .وعل ��ى وفق ه ��ذه الر�ؤية

ميك ��ن �إعادة �إنتاج الواقع بطريقة كوالجية
تق ��وم عل ��ى جتمي ��ع الأ�شي ��اء املتناث ��رة �أو
ديكوالجي ��ة تعتم ��د عل ��ى تفتي ��ت املَ�شه ��د
املكتم ��ل والتعوي ��ل عل ��ى ت�شظيات ��ه الت ��ي
متن ��ح ال�سطح الت�صوي ��ري �أف ��كارًا جديدة
ال ميكنه ��ا �أن تتحقق م ��ا مل يع ّر�ضها الفنان
للن�س ��ف والتدوير .وبهذا املعنى ف�إن �صالح
كرمي هو فنان جتريبي ال ي�ستقر على ر�ؤية
حم ��ددة �أو �أ�سلوب �ص ��ارم يتبناه �إىل الأبد
وق ��د مل�س ��ت ذل ��ك يف لوحاته الت ��ي ا�شرتك
به ��ا يف معار�ض جماعي ��ة �أو مزادات علنية
بلن ��دن �أو تل ��ك الت ��ي ين�شرها عل ��ى و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي خ�ل�ال ال�سن ��وات
الع�ش ��ر الأخ�ي�رة ال ��ذي �أت ��اح لن ��ا م�شاهدة
الق�سم الأكرب من منجزه الفني الذي يحتاج
فع ًال �إىل متحف �إما يف مدينة "املَعقل" التي
ُول ��د فيه ��ا �أو يف مدينة الب�ص ��رة التي يقيم
فيه ��ا الآن بعد �إحالت ��ه �إىل التقاعد ،وتف ّرغه
الك ّل ��ي لتعزي ��ز جتربت ��ه الفن ّي ��ة وترويجها
بوا�سط ��ة امل�شاركة يف املعار�ض ال�شخ�صية
واجلماعية �أو ن�شرها بوا�سطة الفي�سبوك،
ه ��ذا احل�صان اجلامح ال ��ذي يقطع القارات
اخلم�س يف رم�شة عني.

َم ��نْ يُدقق يف لوحات الفن ��ان �صالح كرمي
�س ��وف يجد �أن غالبيتها مكتظة بالفي َكرات
والتكوين ��ات ولكنها مريح ��ة ب�صري ًا ،وال
ي�ش� � ِّكل اكتظاظها ثق�ل ً�ا على ع�ي�ن الرائي،
ب ��ل بالعك�س يبع ��ث فيه البهج ��ة والراحة
واال�سرتخاء .يُوح ��ي البع�ض من لوحاته
�أنه ��ا �أعم ��ال نحتية لكنه ��ا يف واقع احلال
لي�ست كذلك فهي مُنف ّذة بهذه الطريقة التي
ُت�شع ��ر املتلق ��ي وك�أنه يقف �أعم ��ال نحتية
خ�شبي ��ة �أو معدني ��ة .ونظ ��ر ًا لت�شابكه ��ا،
ّ
وتع�شقه ��ا ،وتداخله ��ا املع ّق ��د �إ�ضاف ��ة �إىل
د ّقة التنفيذ ،وجم ��ال �إخراج اللوحة ف�إنها
ُتوه ��م املُ�شاه ��د ب�أن ��ه يقف �أم ��ام منحوتة
متقن ��ة ولي�س �أم ��ام لوح ��ة مر�سومة على
الكانفا� ��س �أو اخل�ش ��ب �أو �أي �سط ��ح
ت�صويري �آخر.
ي�ستله ��م الفنان �صالح ك ��رمي بع�ض �أفكاره
من الفنون ال�سومري ��ة والأكدية والبابلية
القدمية ويتعاطى معها كمنجز فني عراقي
وعامل ��ي يف الوق ��ت ذات ��ه ولع ��ل تقني ��ات
احلف ��ر الب ��ارزة والغائرة الت ��ي ا�ستعملها
الفن ��ان العراقي الق ��دمي تنبثق م ��ن جديد
يف لوح ��ات الفنانني العراقيني املعا�صرين
ومن بينه ��م الفنان �صالح كرمي وغريه من
الت�شكيلي�ي�ن العراقيني الذي ��ن ينهلون من
موروثهم احل�ضاري وال يجدون �ضريًا يف
ا�ستلهام العديد من معطيات الفن العاملي.
ويف اخلتام الب ّد من الإ�شارة �إىل � ّأن الفنان
�صالح ك ��رمي عبا�س احل ْلفي ال يتعاىل على
املتلقني ،وال ميي ��ل �إىل التنظريات املعقدة
الت ��ي ق ��د ُترب ��ك املُ�شاه ��د الع ��ادي ،و�إمن ��ا
يق� �دّم لوحت ��ه الفني ��ة بتوا�ض ��ع كبري ،وال
يبخل علي ��ه ببع�ض ال�شروح ��ات الب�سيطة
الت ��ي مت ّه ��د له الدخ ��ول �إىل ف�ض ��اء الن�ص
الب ََ�ص ��ري ،ولع ��ل ال�صف ��ة الأجم ��ل فيه �إنه
ي�صغ ��ي لأ�صدقائ ��ه م ��ن الأدب ��اء والن ّق ��اد
والفنان�ي�ن وحت ��ى النا� ��س العادي�ي�ن،
وي�ست�أن�س ب�آرائه ��م ،وي�أخذ بالكثري منها.
وقد ر�أيت �شخ�صي ًا تفاعالت ه�ؤالء ال ُكتاب
والفنان�ي�ن �أمث ��ال القا�ص حمم ��د خ�ضري،
والناقد الراحل حممد اجلزائري ،والفنان
�شوكت الربيعي وع�شرات الأ�سماء الأدبية
والفني ��ة الت ��ي تتفاعل م ��ع ه ��ذه التجربة
الفني ��ة املتف ��ردّة الت ��ي ت�ستح ��ق الت�أم ��ل
والدرا�سة والتقييم.

العجوز الرثي اجلال�س يف ال�شم�س

مبعجزات طبية

على الكر�سي املطعم بالعاج

باالنتقام من مناف�سيه

يف احلديقة املرتامية الأطراف

ببناته "الطامعات" الالتي طردهن قبل
ع�شرين عام ًا

يف املنزل ال�شبيه بالقالع
متدثر ًا برداء من فاخر احلرير

ب�أحفاده الذين مل يرهم يوم ًا

مم�سك ًا ب�سيجار هافاين ال يجر�ؤ على

بكبار امل�س�ؤولني الذي �سيح�ضرون

�إيقاده
خوف ًا على رئتيه العليلتني

عزاءه
بالورثة ال�شامتني

و�أمامه ،على ال�صينية الذهبية

ب�سعر �صرف الدوالر

قارورة من �أفخر النبيذ

ببناء جامع جديد

ال يجر�ؤ على �شربها
خوف ًا على معدته املتقرحة

باحلور العني
ب�أن يتبول دون �آالم!

من حوله ثالث خادمات �صبيات

....

يتفجرن بالأنوثة

 -كالب!

يت�أملهن ويقول �آه ..ليتني كنت فت ّيا!

يتمتم العجوز النائم يف ال�شم�س،

..

يف احلديقة ال�شا�سعة،

ينام العجوز الغني

يف املنزل ال�صامت الذي ي�شبه القالع.

يف كر�سيه الوثري

� -أ�سكتوا هذه الع�صافري!

يحلم مبزيد من رزم املال

كالب ،حقراء

مبوعد ا�ستالم الإيجارات

لن تنالوا مني فل�س ًا واحد ًا!

من "الكالب" الذين يت�أخرون بالدفع

ويعود لل�شخري!

بسام فرج
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اقــــرأ
مرا�سالت جورج لوكا�ش

ما ي ��زال "جورج لوكات�ش" املف ِّك ��ر والناقد املجري مرجع ًا
لكثري من امل�شتغلني بالأدب والنقد الأدبي ،وكنتَ ق َّلما جتد
ن�ص ًا نقدي ًا ،مهما كان منهج كاتبه� ،إ َّال ويُزيِّنه بر� ٍأي جلورج
�صحة حتليله وا�ستنتاج ��ه ،ك�أ َّنه مينح �أو
لوكات�ش ليدع ��م َّ
ير ِّق ��ي نف�سه رتب ��ة علمية .مهما يك ��ن ،ف� ��إنَّ لوكات�ش مف ِّكر
�إ�ش ��كايل ،ويف ه ��ذا الكتاب ال ��ذي �صدر م�ؤخ ��ر ًا عن "دار
امل ��دى" �سنعرف الكث�ي�ر من �أ�س ��راره لأ َّنن ��ا ّ
�سنطلع على
مرا�سالت ��ه التي تك�ش ��ف عن اجلانب الذات ��ي وال�شخ�صي
م ��ن حيات ��ه� ،سنقر�أ ر�سائل ��ه  -ر�سائل كم ��ا يقول املرتجم
"ناف ��ع مع�ل�ا" كان ج ��ورج لوكات� ��ش �أودعه ��ا يف بن ��ك
هايدلربغ ب�أملانيا يف  7ت�شرين الثاين  ،1917واكت�شفها
(فريتزريداتز) ف�أعدَّها و�أ�صدرها يف كتاب.

ح

ول العا

لم

زوجان من ليتوانيا يفوزان ببطولة
العامل حلمل الزوجات للمرة الثانية

ف��از زوج ��ان م��ن ليتوانيا ببطولة
ال� �ع ��امل حل �م��ل ال� ��زوج� ��ات ،ل�ل�م��رة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال��ت��وايل ،يف مدينة
�سونكاياريف الفنلندية ،وذل��ك يف
م�ضمار يت�ضمن الرك�ض واخلو�ض
يف بركة من املياه واجتياز العديد
من العقبات.
وحقق فيتواتا�س كريكيلياو�سكا�س،
ون�يري �ن �ج��ا ك�يرك�ي�ل�ي��او��س�ك�ي�ن��ي،

اللقب ،بالتفوق على بطل
العامل الفنلندي تاي�ستو ميتينني؛
الفائز بالبطولة �ست مرات .وجتذب
البطولة �آالف الزوار كل عام بالبلدة
الواقعة بو�سط فنلندا ،التي يبلغ
عدد �سكانها  4200ن�سمة .واقتن�ص
كريكيلياو�سكا�س وزوج�ت��ه اللقب
من ميتينني ،بفارق �ضئيل بلغ 0.1
ثانية.

�أط���������ف���������ال ي����ت����ع����ل����م����ون ال�����ك�����ت�����اب�����ة ال���������س����وم����ري����ة
متابعة املدى
يوا�صل االط �ف��ال امل���ش��ارك��ون يف
ال� ��دورات ال�صيفية ال�ت��ي يقيمها
امل ��رك ��ز ال �ث �ق��ايف ل�ل�ط�ف��ل ال �ت��اب��ع
ل ��دار ث�ق��اف��ة االط �ف��ال تدريباتهم
ع �ل��ى ت�ع�ل��م ال �ك �ت��اب��ة امل���س�م��اري��ة
با�ستخدام ال��واح من الطني احلر
و�صناعة الدمى الطينية وا�شكال
متنوعة من الفخار حتت ا�شراف
فريق متخ�ص�ص يف عمل الدمى
الطينية.
وق ��ال رئ�ي����س ف��ري��ق ع�م��ل ال��دم��ى
الطينية عبا�س الكعبي� ،إن �أطفال
الدورات ال�صيفية التي اقيمت يف
مقر املركز ي�ستمتعون يف ور�شة
�صناعة الدمى الطينية ويتقدمون
يف عملهم الن ال�ط�ف��ل بطبيعته
يعتز باال�شياء التي ي�صنعها بيده ال�ق��دم��اء ف��ن ال��دم��ى منذ م��ا يقرب العظمية للأطفال املدفونني فيها،
مما يجعله ي�ضيف ويبتكر ا�شياء م��ن ثمانية �آالف �سنة ،وذل��ك من كما عرث على بع�ض دمى الطني -
جديدة على عمله .و�أ�ضاف الكعبي خالل التنقيبات الآثارية يف �أريدو غالب ًا غري مفخورة  -متثل بع�ض
�أن جتربة الدمى الطينية لي�ست ويف مقربة ت��ل ال���ص��وان – قرب احليوانات .وعليه يت�ضح لنا �أن
ب�ت�ج��رب��ة ح��دي �ث��ة الط��ف��ال م��اب�ين مدينة �سامراء – حني hكت�شفوا �أُ�س�س وجذور فنون العراق القدمي
النهرين حيث ع��رف العراقيون الدمى الطينية امل�صاحبة للهياكل ومنها فن الدمى يعود تاريخها �إىل

�أجنلينا جويل

ً
حفال غنائي ًا يف �أربيل
جورج و�سوف يحيي
من املقرر �أن يحيي املطرب ال�شهري ،جورج و�سوف ،امللقب
بـ"�سلطان الطرب" حف ًال غنائي ًا مبدينة �أربيل يف /7/19
 ،2019وم��ن املتوقع �أن يح�ضره جمهور"�أبو وديع" من
جميع حمافظات العراق  .وقالت ال�شركات املنظمة للحفل،
"�أردنا �أن نقوم بعمل مميز يف عا�صمة �إقليم كرد�ستان
�أرب �ي��ل ،لذلك توا�صلنا م��ع امل�ط��رب امل�شهور على م�ستوى
العامل ،جورج و�سوف ،ال�سيما �أنه يحظى ب�شعبية كبرية بني

الكرد �أي�ض ًا" .و�أ�ضافت ال�شركة يف ت�صريح اعالمي لها �أنه
"تقبل و�سوف فكرة �إحياء حفلة يف �أربيل بحفاوة عالية".
ويذكر �أن هذه احلفلة تعد الأوىل التي يقيمها جورج و�سوف
يف العراق وهي حتظى باهتمام جمهور من املحافظات كافة،
وعرب املطرب جورج و�سوف ،من خالل من�شور على �صفحته
ال�شخ�صية على موقع "في�سبوك" عن �سعادته بح�ضوره �أول
مرة �إىل مدينة �أربيل لإحياء حفلة فيها.

ت������ث���ي��ر ال����ق����ل����ق

كيم كاردا�شيان حت�صل على تعوي�ض  2.7مليون دوالر
ق �� �ض��ت حم �ك �م � ٌة يف ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا،
بتعوي�ض جنمة تلفزيون ال��واق��ع،
ع��ار� �ض��ة الأزي � � ��اء الأم�ي�رك� �ي ��ة ،كيم
ك��اردا��ش�ي��ان ، Kim Kardashian
مببلغ  2.7مليون دوالر .و�ألزم قا�ضي
أزياء بريطاني ٍة ،بدفع
املحكمة �شركة � ٍ
التعوي�ض لكيم ك��اردا��ش�ي��ان ،وذل��ك
عن تقليد مظهرها ومالب�سها لك�سب
املال ،بح�سب موقع "ذا فريج" كما لزم الأزياء الربيطانية " ،"Missguidedلها با�ستمرار على موقع "�إن�ستغرام"
ال�شركة بدفع  59600دوالر �أخ��رى ،ات �ه �م��ت ف�ي�ه��ا الأخ� �ي��رة ب��ا��س�ت�خ��دام للتوا�صل االجتماعي .و�ستدفع �شركة
�أتعاب حماماة .وكانت كيم كاردا�شيان "�شخ�صيتها وعالمتها التجارية" دون الأزي ��اء التعوي�ضات امل��ال�ي��ة ،بعدما
قد رفعت دع��وى ق�ضائي ًة �ضد �شركة �إذن منها ،وكذلك و�ضع و�سم " "tagف�شلت يف الرد على دعوى كاردا�شيان

تقــريــر
 كاظم الن�صار
المخرج الم�سرحي تحتفي
ب��ه جمعية الثقافة للجميع
ب �م �ن��ا� �س �ب��ة �� �ص ��دور ك �ت��اب��ه
"ديمقراطية بكعب عال"
حيث �سيتحدث عن تجربته
في الكتابة ال�ساخرة واي�ضا
يتطرق الى وجهة نظره في
الم�سرح الكوميدي ال�ساخر
ودوره في توعية الم�شاهد..
الفعالية تقام بمقر الجمعية
يوم االربعاء  2019/6/10االجتماعي العديد من زمالئه
ال�ساعة الخام�سة والن�صف من الفنانين.
م�ساء.
 غ�سان في�ضي
 عبا�س �شلتاغ
ال �ف �ن��ان الت�شكيلي المقيم
الممثل الكوميدي توفي اثر ف��ي باري�س افتتح معر�ضه
ازمة قلبية ،وكان الراحل قد ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي ال� ��ذي ق ��دم فيه
�شارك منذ الت�سعينيات في ع��ددا من اللوحات ا�ستمدت
العديد من االعمال الم�سرحية مو�ضوعاتها م��ن ال�ظ��روف
اب��رزه��ا ملك زم��ان��ه وملعب التي تعي�شها المر�أة العراقية
المنافقين وب�ستان الكرز ،في الوقت الحا�ضر ،حيث ان
كما �شارك في عدد من االعمال اللوحات التي عر�ضها الفنان
الدرامية التلفزيونية ،وقد في�ضي كانت تعك�س من خالل
نعاه على �صفحات التوا�صل المر�أة معاناة العراقيين.

 حممد جا�سم
امل�س ��رح التعب�ي�ري وتطبيقات ��ه
املتع ��ددة يف الع ��راق كان مو�ضوع
جل�س ��ة احت ��اد االدب ��اء والكت ��اب
يف الع ��راق ،مل ��ا له ��ذه الق�ضي ��ة من
اهمي ��ة وخ�صو�صية .ق ��دم للجل�سة
الدكت ��ورة الناق ��دة �ساف ��رة ناجي،
وا�ست�ضافت الفنان املخرج ابراهيم
حن ��ون للحديث عن ه ��ذه الظاهرة
وتطبيقاته ��ا عل ��ى م�سرحية (امكنة
ا�سماعيل) باعتبارها امنوذجا.
د� .سافرة ناجي اكدت على حماولة
املخ ��رج القب� ��ض عل ��ى م�ستوي ��ات
ال�ص ��راع وبن ��اءه عل ��ى ماهي ��ة
اجلن ��ون ،ع�ب�ر ابت ��كار �شخ�صي ��ة
مالئم ��ة ت�ستطي ��ع الك�ش ��ف ع ��ن

الطقس

الألف ال�ساد�س قبل امليالد.
ف�ي�م��ا �أ���ش��ار ��س�م�ير امل��ال �ك��ي اح��د
اع�ضاء الفريق ان �صناعة الدمى
الطينية لها اهمية كبرية للحد من
ا��س�ت�خ��دام االل �ع��اب االل�ك�ترون�ي��ة
ال �ت��ي ب��ات��ت ت���ش�ك��ل خ �ط��را على
اط �ف��ال �ن��ا ،ل��ذل��ك ت�ع�ت�بر االل� ��واح
الطينية من البدائل عن ا�ستخدام
االجهزة االلكرتونية لدى االطفال
والعمل يف �صناعة الدمى الطينية

ت�ساعدهم على تو�سيع ذاكرتهم
وخم�ي�ل�ت�ه��م م��ن خ�ل�ال اب�ت�ك��اره��م
ا�ضافات يف عملهم تنمي عقولهم
وتعك�س معلوماتهم على الدمى
ال�ت��ي يعملون عليها وه��ذا �شيء
ايجابي العادة املعلومات لديهم.

وال��دف��اع ع��ن نف�سها ،خا�صة بعد �أن
قدمت "جنمة تلفزيون الواقع" الدليل
امل��ادي ،الذي ي�شمل �صورة من موقع
" "Missguidedو"�إن�ستغرام"،
لعار�ضة �أزي ��اء تابعة لل�شركة وهي
ترتدي ف�ستان ًا ذهبي اللون مطابقا
ل �ف �� �س �ت��ان ك �ي��م ك ��اردا�� �ش� �ي ��ان ال ��ذي
�صمم خ�صي�ص ًا ل�ه��ا ،و� �ص��ورة لكيم
نف�سها ،و�إىل جانبها تعليق يقول:
"لدينا ف�ستان كيم كاردا�شيان ،هناك
ب�ضعة �أي� ٍ�ام فقط للح�صول عليه عرب
الإنرتنت".

�أثارت جنمة هوليود �أجنلينا جويل قلق ع�شاقها وحمبيها
خ�لال ال�ساعات الأخ�ي�رة ب�سبب ظهورها الأخ�ير �أثناء
�سريها وه��ي ترتدي طاقما �أ��س��ود ظهرت فيه نحيفة
للغاية الأم��ر الذي يبدو �أنه �أقلق ع�شاقها وحمبيها
من خمتلف �أنحاء العامل الذين قلقوا على جنمتهم
و�أع��رب��وا عن ذل��ك خ�لال ال�سو�شيال ميديا وفق ًا
لتقرير ن�شره موقع  inquisitrالذي
�أو�ضح �أن ال�صور التي التقطتها عد�سات
م���ص��وري ال �ب��اب��ارات��زي �أث� ��ارت موجة
كبرية من قلق حمبيها خالل تعليقاتهم
�أبرزها طالب ب�ضرورة اهتمامها ب�أكلها
و�صحتها .فيما �أرجع كثريون نحافتها
�إىل عدم �شعورها بال�سعادة حالي ًا منذ
�أن انف�صلت عن حبيبها وزوجها براد
بيت بعد �سنوات طويلة عا�شا فيها مع ًا
�سعادة ك�برى قبل �إنف�صالهما الذي
ح��دث ع��ام  2016قبل ث�لاث �سنوات
ومن يومها وجنمة هوليود ما زالت
�سينغل حيث مل تهتم باالرتباط ب�أي
�شخ�ص.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

بدلة احللبو�سي
من حذاء عالية ن�صيف " الذهبي
" �إىل بدلة حممد احللبو�سي..
كنت ومل ازل �أت�صور �أن ما
يجري يف هذه البالد نوع من
انواع الكوميديا ال�سوداء ،غري
�أنه بات من الوا�ضح �أن منطق
"ال�سذاجة ال�سيا�سية" ال يزال
ي�سيطر على حياتنا .
فال�سيد رئي�س جمل�س النواب
قرر "م�شكورا" �أن "يهندم"
ال�صحفيني ،ويفر�ض على
االعالميني الذين يتابعون
ان�شطة الربملان الزي الر�سمي،
ومن ال يرتدي "قاط وربطة
ويلب�س �ساعة رولك�س" ممنوع
من دخول جنة الربملان ..ملاذا
يا�سيدي الرئي�س ؟ ..ي�أتيك
اجلواب جاهزا :الن قادة اوروبا
يقفون بال�صف للقاء ال�سيد حممد
احللبو�سي داخل قبة الربملان،
والن جمل�س النواب يعي�ش
عر�سا عربيا وعاملي ًا .وهذه
املكانة العاملية املرموقة و�صل
�إليها العراق نتيجة حا�صل جمع
 328نائبا ال يريدوننا �أن نغادر
ع�صر املحا�ص�صة ال�سيا�سية،
وكما تعرف جنابك ف�إن وراء هذا
الإجناز الكبري منظومة متكاملة
حتارب على �أكرث من جبهة لكي
ت�ضع العراق يف قاع �س ّلة ب�ؤ�ساء
العامل ،منظومة تعمل يف تناغم
بديع من ابو مازن الذي �أ�صبح
ي�شرتي ويبيع بكرا�سي الربملان،
�إىل قائمة املحور الوطني التي
تريد �أن تفر�ض رجالها ولو بقوة
ال�سيف� ،إىل ا�صالحيي الربملان
الذين ال يزالون ميار�سون هواية
التز ّلج على �سطح املحا�ص�صة.
�أعرف �أن البع�ض من االعزاء
�سيقول  :يا رجل �أال تفرح
�أن بغداد �ست�ستعيد وهجها
الدبلوما�سي الر�سمي؟..
اعذروين ايها ال�سادة فـ " جنابي
" �سريق�ص فرحا لو ان بغداد
ا�ستعادت �ألقها وفنونها وثقافتها
ووهجها احل�ضاري وتخل�صت
من قائمة مري�سو التي و�ضعتها
يف خانة ا�سو�أ املدن يف جمال
اخلدمات .
ُتع ِّرف الأمم املتح�ضرة� ،أو التي
يتم ّتع �سا�ستها باحلد الأدنى من
واحل�س
�سالمة القوى العقلية
ّ
الإن�ساين والوطني ،الربملان
ب�أنه املكان الذي يجتمع عليه كل
املواطنني ،يف هذا البلد �أو ذاك،
ليجعل حياة اجلميع �أف�ضل ،من
نوع من النهو�ض
خالل �إحداث ٍ
املتكامل ،ي�ستهدف االرتقاء
بحياة املواطن العادي ،و�إنعا�ش
حظوظه يف العي�ش بكرامة ،يف
ظل �سا�سة يحرتمون حقوقه
الأ�سا�سية يف احلرية والعدل
والعمل ..لكن لال�سف ما نتابعه
يف جل�سات جمل�سنا املوقر
ي�ؤكد ان بنية النظام ال�سيا�سي
يف العراق ال تريد ان تغادر
حالة ال�صفقات التي يتحول
فيها البع�ض من ان�سان مغمور
ومفل�س �إىل �صاحب م�شروع
ا�ستثماري يدر املاليني من
الدوالرات .
يا �سيدي رئي�س الربملان
املحرتم� ،أرجو من معاليك �أن
ترتك االعالميني يف حالهم،
و�إذا كان مفهوم االزدهار لدى
جنابك يتمثل يف بدلة ر�سمية،
فالله امل�ستعان ،ال نريده ،و�إذا
كان التطور م�ستم ّد من قرارات
قرقو�شية ،ف�أرجوك اعفينا
من �أن نعي�ش يف نعيم بدالت
"معاليك".

امل�سرح التعبريي العراقي فـي احتاد الأدباء
الال�شع ��ور من خ�ل�ال و�ساطة االنا.
ل ��ذا ابتك ��ر �شخ�صي ��ة حتم ��ل م ��ن
الثقاف ��ة م ��ا ي�سم ��ح ل ��ه ان ي�ؤ�س�س
خطاب ��ا يحم ��ل بني طيات ��ه ا�شكالية
الوجود و�ضغ ��ط العامل اخلارجي.
فوق ��ع االختي ��ار عل ��ى ا�سماعي ��ل
ال ��ذي تقم� ��ص اجلن ��ون ل�سن ��وات
عدي ��دة ،واطل ��ق الال�شع ��ور ليكون
متاح ��ا وطازج ��ا وغ�ي�ر حم ��رف.
ه ��ذه العملية تتم ع�ب�ر تعطيل االنا
ورقابتها ليتمثل هذا ال�سلوك بفعل
اجلنون املراد االيحاء به للح�صول
عل ��ى ت�صري ��ح ر�سم ��ي باجلن ��ون،
ليتخل� ��ص م ��ن الته ��م املن�سوب ��ة
الي ��ه والت ��ي تق ��وده اىل االع ��دام
وه ��ذه جتربة طويل ��ة يف ا�ستعمال
الال�شعور.

يف حني ا�شار املخرج ابراهيم حنون
اىل تناول ��ه �آلي ��ة عمل ��ه يف تفكي ��ك
الن� ��ص املعق ��د للم�ؤلف(هو�شن ��ك
وزي ��ري) .وبالت ��ايل تطبي ��ق

الال�شع ��ور وت�أط�ي�ر �سريورات ��ه
اخلفي ��ة ،الت ��ي حتت ��ل ار� ��ض الأنا
يف موا�ضع ع ��دة يف �سايكولوجية
اجلنون ،والذي يعد الفعل الرئي�س

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة
الطق� ��س لهذا اليوم (االثن�ي�ن)� ،إذ ترتفع درجات احلرارة
قليال عن معدالتها مع رياح خفيفة

له ��ذا العمل ،كم ��ا �أكد املخ ��رج على
�صناع ��ة التماث ��ل اجلم ��ايل لينت ��ح
حلظة ب�صرية م�شحون ��ة بالرموز،
الت ��ي تنج ��ذب لال�شع ��ور وتكتف ��ي
بالإمي ��اء ،م ��ا من ��ح العر� ��ض ق ��درا
كب�ي�را م ��ن اال�س ��رار الت ��ي تذهب
باملتلق ��ي اىل حتقيق ق ��راءة لأفعال
خمفية متعددة.
وق ��ال د.ع�ل�اء ك ��رمي رئي� ��س بي ��ت
امل�سرح يف احتاد االدباء -:ان �آلية
التنا� ��ص الت ��ي عمل عليه ��ا املخرج
بالتوافق مع فك ��رة وفل�سفة امل�ؤلف
و�أهداف ��ه ،لأنه ��ا تق ��وم عل ��ى م ��ادة
مهم ��ة تك�شف ان االن�س ��ان بطبيعته
م�شروط بتكرار االفعال ،التي طاملا
�شكل ��ت له قيمة عل ��ى م�ستوى اللذة
الال�شعوري ��ة .وهذا �أعطى للمخرج

م�ساحة ت�ؤ�س�س على افعال الن�ص.
واك ��د د� .سعد عزيز عب ��د ال�صاحب
امكاني ��ة امل�ؤل ��ف يف توظي ��ف
اجلن ��ون ،ال ��ذي ي�ستع�ص ��ي عل ��ى
احل�ضور لأنه مقاوم وميثل التبا�سا
وتوت ��را دائم�ي�ن ،ولأن ��ه بالت�أكي ��د
�سيك ��ون ب�ل�ا ذاك ��رة واملجن ��ون
يلتحم م ��ع كل االمكنة ويذوب فيها
لأنه ��ا ال متث ��ل له اال علب ��ة للتفريغ.
ووف ��ق ه ��ذه الر�ؤي ��ة �ستك ��ون كل
االمكن ��ة مت�شابهة وال وجود لأمكنة
ا�سماعيل ،الن املجنون الفاقد لأناه
يكون منف�صال عن العامل اخلارجي
وكل حتوالته يف احلروب وغريها
ال ت�ش ��كل �ضغط ��ا لأن ��ه منغم�س يف
ت�صفي ��ة ح�ساب املكب ��وت وتفريغه
وعلى وفق هذه امل�ساحة.
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