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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

و�ضع بدائل الحت�ساب الأ�صوات وتنقالت الأع�ضاء وو�ضع كركوك

الزبري تقرر االنف�صال عن املحافظة اجلنوبية

الب�صرة مهددة بت�صاعد االحتجاجات وخ�سارة
ن�صف انتاج النفط و�إيرادات املنافذ
 بغداد /وائل نعمة
تنته ��ي اليوم املهلة الت ��ي الزم بها
حماف ��ظ الب�صرة ا�سع ��د العيداين
نف�س ��ه لتنفي ��ذ مطال ��ب املتظاهري ��ن املتعلقة
ب�سوء اخلدمات وملف البطالة.
ويتوق ��ع م�س�ؤول ��ون ونا�شط ��ون ت�صاع ��د
حدة االحتجاج ��ات يف املدينة اجلال�سة على
�صفي ��ح �ساخ ��ن ،خ�صو�ص ��ا وان ��ه ال توج ��د
م�ؤ�شرات على حتقيق تلك املطالب.
وقام العي ��داين نهاية حزي ��ران املا�ضي ،يف
خط ��وة المت�صا�ص غ�ضب مئات املتظاهرين
الذي ��ن جتمع ��وا ام ��ام مبن ��ى املحافظ ��ة،
باعطائهم وعدا بتحقي ��ق مطالبهم خالل 10

ايام.
وميتل ��ك املحاف ��ظ �سج�ل�ا �سيئ ��ا م ��ع حرك ��ة
االحتجاج ��ات يف الب�صرة ،خ�صو�صا عندما
الح ��ق يف ال�صيف املا�ضي اح ��د املتظاهرين
بنف�س ��ه ،ح�ي�ن اعرت� ��ض (املتظاه ��ر) موكبه
اثناء خروج العيداين من مبنى املحافظة.
ويق ��ول احم ��د العكيلي ،اح ��د النا�شطني يف
الب�ص ��رة لـ(امل ��دى) تعليق ��ا على مهل ��ة االيام
الع�ش ��رة ،ان "املحاف ��ظ مل ي�ستطع ان يحقق
اي جناح خالل عامني فكيف �سيفعل ذلك يف
اي ��ام؟!" .وتوىل العيداين من�صبه يف ايلول
 2017خلفا ملاجد الن�صراوي الذي هرب من
الب�صرة بظروف غام�ضة.
ويحم ��ل نا�شط ��ون يف املدين ��ة ،العي ��داين،

م�س�ؤولية عودة اختطاف املتظاهرين من قبل
جماعات جمهولة ،كم ��ا ح�صل مع االكادميي
والنا�ش ��ط الب�ص ��ري كاظم ال�سه�ل�اين ،عقب
توجهيه انتقادات اىل املحافظ.
واختطف ال�سه�ل�اين اال�سبوع املا�ضي عقب
انته ��اء تظاهرة امام املحافظة ،من منزله يف
الب�ص ��رة من قب ��ل م�سلحني ملثم�ي�ن ،قبل ان
يطلقوا �سراحه بعد ذلك ب�ساعات.
باملقاب ��ل يتوق ��ع رئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة يف
جمل� ��س حمافظ ��ة الب�ص ��رة امني وه ��ب ،ان
تتزايد حدة التظاه ��رات يف الب�صرة ب�سبب
املهلة التي وعد فيها املحافظ بتنفيذ املطالب
"ومل يتحقق منها �شيء حتى الآن".
وي�ضيف امل�س�ؤول املحلي يف ات�صال هاتفي

م ��ع (امل ��دى) ام� ��س ان "تلك املهل ��ة هي ف�شل
�سيا�سي للمحافظ ،النه وعد ب�شيء ال ميلكه"،
م�ؤك ��دا ان العي ��داين "مل يتح ��رك ومل يذهب
اىل بغ ��داد او الي جه ��ة اخرى خ�ل�ال االيام
املا�ضية لتحقيق مطالب املتظاهرين".
ويقول وهب ان "احلكومة االحتادية اعطت
املحاف ��ظ �صالحي ��ات ا�ستثنائي ��ة م ��ن متوز
 2018وحت ��ى الآن مل ي�ستط ��ع احال ��ة اي
م�ش ��روع للتنفي ��ذ" ،متوقع ��ا ان ت�صريحات
املحاف ��ظ ووع ��وده "�ستع ��ود ب�ش ��كل �سلبي
عل ��ى املحافظ ��ة وجمل�سه ��ا و�ستزي ��د غ�ضب
ال�شارع".
 التفا�صيل �ص3

تعديل قانون انتخابات جمال�س املحافظات
ُيطرح للت�صويت غد ًا بدون اتفاق
 بغداد  /محمد �صباح
مل تتو�ص ��ل هيئة رئا�سة
جمل� ��س الن ��واب يف
اجتماعه ��ا ال ��ذي عقدت ��ه ،ام� ��س
الثالث ��اء ،م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة �إىل اتف ��اق بت�صف�ي�ر
النقاط اخلالفية التي �أعاقت مترير
تعديل قانون انتخابات املحافظات
واالق�ضية.
يف �سي ��اق �آخ ��ر تواج ��ه الكت ��ل
م�شكل ��ة حمافظة كرك ��وك و�سجلها
االنتخاب ��ي ،وم ��ن املق ��رر ان تعقد
اجتماع ��ا اليوم الأربع ��اء من اجل
التو�ص ��ل �إىل حال ��ة توافقية تنهي
اجلدل قبل جل�س ��ة الت�صويت على
القانون.

ويق ��ول النائ ��ب �ش�ي�روان جم ��ال
خ�ض ��ر دوب ��رداين ،ع�ض ��و جلن ��ة
االقاليم واملحافظات غري املنتظمة
يف اقلي ��م ،لـ(امل ��دى) �إن "اجتم ��اع
جمع هيئة رئا�س ��ة جمل�س النواب
ور�ؤ�ساء الكتل الربملانية دام ثالث
�ساعات رك ��ز على مناق�ش ��ة النقاط
وامل ��واد اخلالفي ��ة الت ��ي تعرت�ض
متري ��ر التعدي ��ل الأول لقان ��ون
انتخاب ��ات جمال�س املحافظات رقم
 12ل�سنة ."2018
وكانت هيئة رئا�سة جمل�س النواب
ق ��د عق ��دت اجتماع ��ا له ��ا م�س ��اء
ام� ��س الثالثاء م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكتل
الربملاني ��ة يف القاع ��ة الد�ستوري ��ة
لالتفاق على بنود وفقرات التعديل
الأول لقان ��ون انتخاب ��ات جمال�س

املحافظات غ�ي�ر املنتظمة يف �إقليم
والأق�ضية.
وكان جمل� ��س الن ��واب ق ��د �ص ��وّ ت
عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون انتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظات غ�ي�ر املنتظمة
يف �إقلي ��م يف �شه ��ر �آذار م ��ن العام
.2018
ونف ��ذت احلكوم ��ة تغي�ي�رات
عل ��ى قان ��ون جمال� ��س املحافظات
والأق�ضي ��ة رق ��م  12و�أر�سلت ��ه �إىل
الربمل ��ان مت�ضمن� � ًا من ��ح  % 30من
املقاع ��د �إىل املر�شح�ي�ن الأعل ��ى
�أ�صوات� � ًا و %70م ��ن املقاعد توزع
وف ��ق نظ ��ام �سان ��ت ليغ ��و املع ��دل
واملحدد بـ(.)1.9
 التفا�صيل �ص2

انطالق املرحلة الثالثة من
عملية �إرادة الن�صر 3 :حمافظات
تالحق بقايا داع�ش
 بغداد /املدى
حقق ��ت القوات امل�شرتك ��ة خالل 48
�ساع ��ة ،نتائ ��ج نوعي ��ة جدي ��دة يف
عملي ��ات "�إرادة الن�ص ��ر" الت ��ي انطلق ��ت قبل
 3اي ��ام ،للق�ض ��اء على بقايا وفل ��ول "داع�ش"
الإرهاب ��ي ،يف املناط ��ق الرابط ��ة ب�ي�ن ث�ل�اث
حمافظات و�صوال �إىل احلدود مع �سوريا.
وانطلقت ،ام� ��س الثالثاء ال�صفحة الثالثة من
عملي ��ات "�إرادة الن�صر" م ��ن عدة حماور يف
حمافظات :نينوى ،و�صالح الدين ،والأنبار،
و�أعلنت خلية الإع�ل�ام الأمني يف بيان قائلة:
"بعد �أن حققت ال�صفحتني الأوىل ،والثانية
م ��ن عملي ��ة �إرادة الن�صر �أهدافه ��ا املر�سومة،
انطلق ��ت �صب ��اح الي ��وم ال�صفح ��ة الثالث ��ة،
ب�إ�شراف قيادة العمليات امل�شرتكة".
و�أف ��ادت اخللي ��ة� ،أن القطع ��ات �شرعت �ضمن
قاط ��ع عملي ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن ،بالعملي ��ة من
خم�س ��ة حم ��اور ،ا�شرتك ��ت فيه ��ا الألوية (،6

 )24 ،25م ��ن احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،والفوج�ي�ن
التكتيك ��ي ،و�س ��وات م ��ن مديري ��ة �شرط ��ة
املحافظة.
وك�شف ��ت ،عن عث ��ور الق ��وات الأمني ��ة �ضمن
قاط ��ع ف ��وج "�س ��وات" عل ��ى معم ��ل تفخي ��خ
يحت ��وي  11عبوة �ضد الدروع ،و� 4صمامات
ه ��اون عي ��ار  120مل ��م ،و 5كيل ��و غ ��رام م ��ن
الك ��رات احلديدي ��ة خمتلفة الأن ��واع ،وقد مت
تفجريها حتت ال�سيطرة دون حادث يذكر.
و�أكمل ��ت اخللي ��ة� :أما قيادة عملي ��ات نينوى،
فق ��د �شرعت قطع ��ات فرق ��ة امل�ش ��اة الع�شرين
واحل�شدين ال�شعبي ،والع�شائري ،بال�صفحة
الثالث ��ة �أي�ض ��ا م ��ن عملي ��ة "�إرادة الن�ص ��ر"،
لتطهري �صحراء اجلزيرة ومن ثالثة حماور.
وتابع ��ت ،ا�ش�ت�رك يف العملي ��ة �ضم ��ن ه ��ذا
القاط ��ع الل ��واء  ،60والل ��واء  ،43وق ��وات
احل�شد ال�شعبي.
 التفا�صيل �ص2

الدحيل القطري يلغي م�شاركة ميمي يف
غرب �آ�سيا

5

�سائق القطار يلوح بقبعته قبل انطالق رحلة من بغداد �إىل الفلوجة  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

الن�صر مل ينه تواجد امل�سلحني والعمليات ما تزال قريبة

املو�صل حتيي الذكرى الثانية لتحريرها مبناطق مهدمة
و� 300ألف نازح
 بغداد /املدى
قب ��ل عام�ي�ن وق ��ف رئي�س
ال ��وزراء ال�ساب ��ق حي ��در
العب ��ادي و�س ��ط مدين ��ة املو�ص ��ل
معلن ��ا االنت�صار عل ��ى داع�ش وطرد
امل�سلح�ي�ن م ��ن املدينة ،وه ��و اليوم
ال ��ذي مثل �ضرب ��ة قا�صم ��ة للتنظيم
الإرهابي وانهى مراكز دفاعاته.
بق ��ي العب ��ادي حينه ��ا يتج ��ول يف

املدين ��ة يوم�ي�ن قب ��ل �أن يلتف حوله
اجلن ��ود ويعل ��ن انته ��اء مع ��ارك
التحرير بعد �أكرث م ��ن � 9أ�شهر على
انطالقها.
وق ��ال العب ��ادي خ�ل�ال االحتف ��ال:
"�سنبق ��ى اوفياء لتل ��ك الت�ضحيات
التي ازاحت ع�صابة داع�ش املجرمة
وهزمته ��ا �ش ��ر هزمي ��ة وبوحدتن ��ا
اي�ض ��ا �سنتمك ��ن م ��ن الق�ض ��اء على
م ��ا تبقى م ��ن الع�صاب ��ات وخالياها

املجرم ��ة وتعقبه ��ا حت ��ى خ ��ارج
احلدود".
ويف الذك ��رى االوىل احتف ��ل
املو�صلي ��ون بالتحري ��ر يف ال�ساحل
االي�س ��ر ،فيم ��ا كان ال�ساح ��ل االمين
مدمرا واالنقا�ض وخملفات املعارك
ما تزال تغلق الطرق.
وا�ست ��وىل داع�ش عل ��ى املو�صل يف
حزي ��ران  2014يف هج ��وم خاطف
ا�سف ��ر ع ��ن انهي ��ار جزئ ��ي للجي�ش

العراق ��ي وق ��اد اىل اال�ستي�ل�اء على
ثلث ��ي م�ساح ��ة الب�ل�اد ،واع�ل�ان
املو�صل عا�صمة خلالفته.
و�أطلق العراق عملية حترير املدينة
يف  17م ��ن ت�شري ��ن االول ع ��ام
 2016مب�شارك ��ة  100ال ��ف مقات ��ل
من الق ��وات العراقي ��ة والبي�شمركة
وبدعم من التحالف الدويل.
 التفا�صيل �ص3

النجف ي�ؤجل تتويج ال�شرطة بلقب دوري املمتاز
 بغداد  /المدى
ح�سم التع ��ادل ال�سلبي نتيج ��ة املواجهة
املث�ي�رة الت ��ي جمع ��ت فري ��ق ال�شرط ��ة
مت�ص ��در ترتيب دوري الكرة املت ��از وم�ضيفه فريق
النج ��ف عل ��ى ملع ��ب النج ��ف الأوملب ��ي يف خت ��ام
مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة ع�شرة من مرحلة االياب
بدوري الك ��رة املمتاز للمو�سم احلايل الذي ي�شارك

فيه  20فريقا من العا�صمة بغداد واملحافظات.
وفر�ض ��ت ح�سا�سية املباراة طيل ��ة دقائق ال�شوطني
االول والث ��اين عامال م�ؤث ��را يف ان ي�سيطر احلذر
عليه ��ا وينح�ص ��ر اللع ��ب يف منطق ��ة الو�س ��ط م ��ع
هجم ��ات خجول ��ة على مرمى الفريق�ي�ن رغم وجود
ع ��دد كب�ي�ر م ��ن العب ��ي ال�شرط ��ة والنج ��ف �ضم ��ن
�صفوف املنتخب ��ات الوطنية العراقية لت�شري لوحة
الت�سجي ��ل يف النهاي ��ة اىل التع ��ادل بنتيجة ()0-0

ليعزز ال�شرط ��ة �صدارته بر�صي ��د  86نقطة م�ؤجال
�أفراح ��ه يف التتوي ��ج باللقب اىل اجلول ��ة ال�سابعة
ع�ش ��رة من مرحلة االي ��اب التي �سيح ��ل فيها �ضيفا
ثقي�ل�ا عل ��ى م�ضيف ��ه فري ��ق املين ��اء الب�ص ��ري على
ملع ��ب الفيحاء باملدينة الريا�ضية فيما و�صل فريق
النج ��ف اىل النقطة  39باملرك ��ز اخلام�س ع�شر يف
الرتتي ��ب وليحافظ على فر�صة البق ��اء يف الدوري
املمتاز ملو�سم جديد.

الزراعة تدعو �أ�صحاب حقول
الدواجن حلماية املنتج الوطني
 ذي قار /المدى
دعت مديرية زراعة ذي قار،
ا�صح ��اب حق ��ول الدواج ��ن
اىل دعم �سيا�سة حماية املنتج الوطني
التي تنتهجها الوزارة لت�شجيع القطاع
الزراع ��ي املحل ��ي ،وفيم ��ا ح ��ذرت من
ا�ستغالل البع�ض من ا�صحاب احلقول
والتج ��ار الق ��رار ال ��وزاري اخلا� ��ص
مبنع ا�سترياد بي�ض املائدة.
ق ��ال مدي ��ر زراع ��ة ذي ق ��ار املهند� ��س
فرج ناه ��ي متار لـ(امل ��دى) ان "القرار
الوزاري مبنع ا�ست�ي�راد بي�ض املائدة
ي�صب يف م�صلح ��ة االقت�صاد الوطني
وكذل ��ك يف م�صلح ��ة ا�صح ��اب حقول
الدواج ��ن لك ��ن رفع ا�صح ��اب احلقول
للأ�سعار ا�صبح يدفع ثمنه امل�ستهلك".
وا�ض ��اف "كان م ��ن املفرو� ��ض م ��ن
ا�صح ��اب احلق ��ول ان يحر�ص ��وا على
ت ��وازن اال�سع ��ار وحماي ��ة امل�ستهل ��ك
حت ��ى تنج ��ح �سيا�س ��ة حماي ��ة املنت ��ج
الوطني".

واردف مت ��ار ان "اللجن ��ة الزراعي ��ة
العلي ��ا يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار ق ��ررت
م�ؤخ ��را تخفي� ��ض �سعر بي� ��ض املائدة
اىل  47ال ��ف للكارت ��ون بع ��د ان بل ��غ
�سع ��ره  60ال ��ف دينار" ،الفت ��ا اىل ان
"انت ��اج البي�ض وبيع ��ه بال�سعر الذي
قررت ��ه احلكومة املحلي ��ة يحقق ربحا
جيدا لأ�صحاب احلقول حتى لو كانوا
ي�ستخدمون االع�ل�اف التجارية فكيف
وان دائرة الزراعة جتهزهم بالأعالف
املدعومة املتمثلة بفول ال�صويا والذرة
ال�صفراء؟".
وا�ش ��ار مدي ��ر زراع ��ة ذي ق ��ار اىل ان
"ا�سع ��ار بي ��ع كارت ��ون البي�ض كانت
قب ��ل اقل من �شهر  22ال ��ف دينار وفيه
هام� ��ش ربح لأ�صح ��اب احلقول فكيف
اذا ا�صب ��ح بـ  47الف دين ��ار" ،حمذرا
"م ��ن ا�ستغالل البع� ��ض من ا�صحاب
احلق ��ول والتجار لق ��رار منع ا�سترياد
بي�ض املائدة".
 التفا�صيل �ص 4
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قانون انتخابات جمال�س املحافظات يُطرح للت�صويت
غد ًا بدون اتفاق

و�ضع بدائل الحت�ساب
الأ�صوات وتنقالت
الأع�ضاء وو�ضع كركوك
 بغداد  /حممد �صباح
مل تتو�ص ��ل هيئ ��ة رئا�س ��ة جمل� ��س
الن ��واب يف اجتماعها ال ��ذي عقدته،
ام� ��س الثالث ��اء ،م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكتل
ال�سيا�سي ��ة �إىل اتف ��اق بت�صف�ي�ر
النقاط اخلالفي ��ة التي �أعاقت مترير
تعديل قانون انتخاب ��ات املحافظات
واالق�ضية.
يف �سياق �آخر تواج ��ه الكتل م�شكلة
حمافظة كركوك و�سجلها االنتخابي،
وم ��ن املقرر ان تعق ��د اجتماعا اليوم
الأربع ��اء من اجل التو�صل �إىل حالة
توافقي ��ة تنه ��ي اجل ��دل قب ��ل جل�سة
الت�صويت على القانون.
ويقول النائب �شريوان جمال خ�ضر
دوب ��رداين ،ع�ض ��و جلن ��ة االقالي ��م
واملحافظات غري املنتظمة يف اقليم،
لـ(امل ��دى) �إن "اجتم ��اع جم ��ع هيئ ��ة
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب ور�ؤ�س ��اء
الكت ��ل الربملاني ��ة دام ث�ل�اث �ساعات
رك ��ز عل ��ى مناق�ش ��ة النق ��اط واملواد
اخلالفي ��ة الت ��ي تعرت� ��ض متري ��ر
التعدي ��ل الأول لقان ��ون انتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظ ��ات رق ��م  12ل�سنة
 ."2018وكانت هيئة رئا�سة جمل�س
النواب قد عق ��دت اجتماعا لها م�ساء
ام� ��س الثالث ��اء م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل
الربملاني ��ة يف القاع ��ة الد�ستوري ��ة
لالتفاق على بن ��ود وفقرات التعديل
الأول لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظ ��ات غ�ي�ر املنتظم ��ة يف �إقليم
والأق�ضي ��ة .وكان جمل�س النواب قد
�صوّ ت على م�شروع قانون انتخابات
جمال�س املحافظات غري املنتظمة يف
�إقليم يف �شهر �آذار من العام .2018
ونف ��ذت احلكوم ��ة تغي�ي�رات عل ��ى
قانون جمال�س املحافظات والأق�ضية
رق ��م  12و�أر�سلت ��ه �إىل الربمل ��ان
مت�ضمن� � ًا منح  % 30م ��ن املقاعد �إىل

موظفون
خالل عملية
العد والفرز..
ار�شيف
املر�شحني الأعلى �أ�صوات ًا و %70من
املقاع ��د توزع وفق نظام �سانت ليغو
املعدل واملحدد بـ((1.9
وي�ضي ��ف دوب ��رداين بالق ��ول ان
"االجتماع خل�ص �إىل اتفاق يق�ضي
بعر� ��ض القان ��ون عل ��ى الت�صوي ��ت
يف جل�س ��ة غ ��د اخلمي� ��س" ،الفت ��ا
�إىل ان هن ��اك "نقاط ��ا خالفي ��ة مل
تتو�ص ��ل الق ��وى الربملاني ��ة حلل ��ول
ب�ش�أنه ��ا و�سيتم البت به ��ا يف جل�سة
الت�صويت".
وي�ش�ي�ر النائ ��ب الكرد�ستاين �إىل ان
"النقاط اخلالفية تتمثل يف اعتماد
الباق ��ة البايومرتي ��ة �أو االلكرتونية

يف االنتخاب ��ات املحلي ��ة املقبل ��ة".
ويلف ��ت �إىل ان "الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
مبحافظات الو�س ��ط واجلنوب تريد
اعتم ��اد البطاق ��ة البايومرتي ��ة يف
ح�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة املمثلة يف
املحافظ ��ات الغربي ��ة تري ��د اعتم ��اد
البطاقتني االلكرتونية والبايومرتية
يف انتخابات جمال�س املحافظات".
ويتاب ��ع ان "م ��ن النق ��اط اخلالفي ��ة
التي تعرق ��ل مترير قانون انتخابات
جمال�س املحافظات اي�ضا هي النظام
االنتخاب ��ي �سان ��ت ليغ ��و (احت�ساب
الأ�ص ��وات) حي ��ث قدم ��ت �أربع ��ة
مقرتح ��ات ب�ش�أن ��ه؛ الأول يت�ضم ��ن

اعتم ��اد ب� �ـ 1.7وه ��و مق�ت�رح جلنتا
القانوني ��ة والأقاليم ،املقرتح الثاين
مق�ت�رح احلكوم ��ة وال ��ذي حددت ��ه
ب� �ـ ،1.9واملقرتح الثال ��ث قدمته كتل
جمع ��ت تواقي ��ع تطال ��ب بتوزيع ما
ن�سبت ��ه  %50من املقاع ��د يف الدائرة
االنتخابية وفق �آلي ��ة اعادة ت�سل�سل
املر�شح�ي�ن جميعه ��م يف القوائ ��م
الفائزة واخلا�س ��رة على �أ�سا�س عدد
الأ�ص ��وات التي ح�صل عليها املر�شح
ويك ��ون الفائ ��ز الأول م ��ن ح�ص ��ل
عل ��ى �أعلى الأ�ص ��وات ،وتوزع %50
الأخ ��رى وفق نظام �سانت ليغو على
 ،1.4ام ��ا املقرتح الرابع فهو مقرتح

انطالق املرحلة الثالثة من عملية �إرادة الن�صر 3 :حمافظات
تالحق بقايا داع�ش

�سقوط  3قذائف هاون
على ال�شرقاط

 بغداد /املدى

 بغداد /رويرتز
قال م�س�ؤولون بال�شرطة وم�صادر يف م�ست�شفى �إن ثالثة �أ�شخا�ص على الأقل قتلوا
و�أ�صي ��ب �أربع ��ة عندما �سقطت ث�ل�اث قذائف مورت ��ر على بلدة ال�شرق ��اط ب�شمايل
العراق يوم �أم�س الثالثاء.
وقال م�س�ؤولو ال�شرطة يف املنطقة �إن عنا�صر من تنظيم داع�ش االرهابي �شاركوا
يف الهج ��وم ،و�أ�ضاف ��وا �أن قذائف املورتر �أطلقت من منطق ��ة جبلية قريبة ال يزال
ين�شط االرهابيون فيها.
وقال العقيد خليل ال�صحن مدير �شرطة ال�شرقاط �إن عنا�صر تنظيم داع�ش يختبئون
يف منطقة جبل خمور وي�ستخدمونه كقاعدة انطالق ل�شن هجماتهم.
و�ش ��ن التنظيم م�ؤخ ��را �سل�سلة هجمات ب�أ�سلوب ح ��رب الع�صابات بهدف تقوي�ض
احلكوم ��ة .و�أعلن العراق يف كان ��ون الأول  2017الن�صر عل ��ى التنظيم الذي كان
ي�سيطر ذات يوم على م�ساحات �شا�سعة من البالد.
ولك ��ن بع ��د هزميته وط ��رد عنا�صره من املناط ��ق التي �سيطر عليه ��ا ل�سنوات ،جل�أ
التنظي ��م �إىل �أ�سلوب حرب الع�صابات .بالتزامن م ��ع ذلك� ،أعلنت وزارة الداخلية،
�إحباط حماولة ا�ستهداف ق�ضاء داقوق يف حمافظة كركوك ب�صاروخ موجه.
وذكرت مديرية ال�ش�ؤون الداخلية واالمن يف كركوك يف بيان تلقته املدى ،انه "مت
�ضبط �ص ��اروخ موجه من خالل معلومات موثقة م ��ن م�صادرنا ،ال�ستهداف ق�ضاء
داق ��وق" .و�أ�ضافت �أنه "مت تفكيك ال�صارخ وت�سليمه �إىل اجلهات املخت�صة لإكمال
الإجراءات القانونية الالزمة" .و�سبق ان اعلنت وزارة الداخلية ،العثور على 17
�صاروخا و�ست قذائف باال�ضافة اىل مقذوفات حربية �ضمن حمافظة كركوك.
وقال ��ت الوزارة يف بيان �إن "مفارز ا�ستخب ��ارات ال�شرطة االحتادية العاملة �ضمن
وكال ��ة اال�ستخب ��ارات يف وزارة الداخلي ��ة ومبعلوم ��ات دقيقة ،ع�ث�رت على كد�س
للعت ��اد يف منطق ��ة العطاري ��ة �ضمن حمافظة كرك ��وك ،احت ��وى  ٦قذائف من�ساوي
عيار  57ملم و� ١٧صاروخ طائرة �صغري ومقذوفني حربيني".
وا�ضافت الوزارة� ،أنه "مت رفع املواد املتفجرة دون حادث يذكر".

حقق ��ت الق ��وات امل�شرتك ��ة خ�ل�ال 48
�ساع ��ة ،نتائ ��ج نوعي ��ة جدي ��دة يف
عملي ��ات "�إرادة الن�صر" التي انطلقت
قبل  3اي ��ام ،للق�ضاء على بقايا وفلول
"داع� ��ش" الإرهاب ��ي ،يف املناط ��ق
الرابطة بني ث�ل�اث حمافظات و�صوال
�إىل احلدود مع �سوريا.
وانطلق ��ت ،ام� ��س الثالث ��اء ال�صفح ��ة
الثالثة من عمليات "�إرادة الن�صر" من
عدة حم ��اور يف حمافظ ��ات :نينوى،
و�ص�ل�اح الدي ��ن ،والأنب ��ار ،و�أعلن ��ت
خلي ��ة الإعالم الأمني يف بي ��ان قائلة:
"بع ��د �أن حقق ��ت ال�صفحتني الأوىل،
والثاني ��ة م ��ن عملي ��ة �إرادة الن�ص ��ر
�أهدافه ��ا املر�سوم ��ة ،انطلق ��ت �صب ��اح
اليوم ال�صفحة الثالثة ،ب�إ�شراف قيادة
العمليات امل�شرتكة".
و�أف ��ادت اخللي ��ة� ،أن القطعات �شرعت
�ضم ��ن قاط ��ع عملي ��ات �ص�ل�اح الدين،
بالعملية من خم�سة حماور ،ا�شرتكت
فيها الألوي ��ة ( )24 ،25 ،6من احل�شد
ال�شعب ��ي ،والفوج�ي�ن التكتيك ��ي،
و�سوات من مديرية �شرطة املحافظة.
وك�شف ��ت ،عن عث ��ور الق ��وات الأمنية
�ضمن قاطع فوج "�سوات" على معمل
تفخيخ يحتوي  11عبوة �ضد الدروع،
و� 4صمام ��ات ه ��اون عي ��ار  120ملم،
و 5كيل ��و غرام من الك ��رات احلديدية
خمتلف ��ة الأن ��واع ،وق ��د مت تفجريه ��ا
حتت ال�سيطرة دون حادث يذكر.
و�أكمل ��ت اخللي ��ة� :أم ��ا قي ��ادة عمليات
نين ��وى ،فق ��د �شرع ��ت قطع ��ات فرق ��ة
امل�شاة الع�شرين واحل�شدين ال�شعبي،
والع�شائري ،بال�صفح ��ة الثالثة �أي�ضا
م ��ن عملي ��ة "�إرادة الن�ص ��ر" ،لتطه�ي�ر
�صحراء اجلزيرة ومن ثالثة حماور.

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

رئي� ��س الربمل ��ان والكت ��ل الكب�ي�رة
ه ��و تق�سي ��م الأ�ص ��وات ال�صحيح ��ة
لكل قائمة عل ��ى الأع ��داد الت�سل�سلية
( ) ....3،5، 1.9عل ��ى ع ��دد مقاع ��د
الدائ ��رة االنتخابي ��ة" ،الفت ��ا �إىل ان
"ه ��ذه املقرتح ��ات �ستح�سم بطريقة
الت�صويت يف جل�سة غد اخلمي�س".
وانتهت والية جمال�س املحافظات يف
�صي ��ف  2017ومل تتمك ��ن مفو�ضية
االنتخاب ��ات م ��ن تنظي ��م االق�ت�راع
للمجال� ��س املحلي ��ة ب�سب ��ب خالفات
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة يف حينه ��ا عل ��ى
تعديل فق ��رات يف قان ��ون انتخابات
جمال�س املحافظات.

اخلالف ��ات القائم ��ة ب�ي�ن الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة دفعت الهيئ ��ة التن�سيقية
العليا بني املحافظات لإ�صدار �إعمام
�إىل املجال� ��س املحلي ��ة ،بتاريخ /13
 ،2017 /6ي�شرع ��ن ا�ستمراره ��ا
بالعم ��ل حت ��ى �إج ��راء عملي ��ة
االنتخابات اجلديدة.
ويتط ��رق النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة احلزب
الدميقراط ��ي اىل ان "النقط ��ة
اخلالفي ��ة االخ�ي�رة تتمث ��ل يف
انتخاب ��ات حمافظة كرك ��وك حيث ال
تزال مكونات املحافظة خمتلفة على
اعتماد �أي �سجل للناخبني قبل العام
 2003وهو مطلب الرتكمان والعرب

�أو �سج ��ل الناخبني لع ��ام  2005هو
مطل ��ب القوى الكردي ��ة" ،م�ضيفا ان
"مكون ��ات كرك ��وك اي�ض ��ا خمتلف ��ة
عل ��ى اعتم ��اد البطاق ��ة االلكرتوني ��ة
يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة" .ويب�ي�ن
النائ ��ب عن احل ��زب الكرد�ستاين ان
كتلت ��ه "�ضمنت التعدي�ل�ات اجلديدة
عل ��ى القانون فقرة تل ��زم بعودة فتح
مق ��رات الأح ��زاب ملمار�س ��ة �أعماله ��ا
االنتخابي ��ة و�إع ��ادة التطبي ��ع �إىل
حمافظة كركوك" ،الفتا �إىل ان "هذه
اخلالف ��ات التي تعرت� ��ض انتخابات
كرك ��وك �ستح�س ��م يف اجتماع اليوم
ملكونات املحافظة".

وي�ضي ��ف ان "من �ضم ��ن املقرتحات
التي �ضمنت يف م�سودة القانون هو
حتديد يوم الرابع من ني�سان موعدا
لإج ��راء االنتخاب ��ات املحلية املقبلة،
بدال من  16ت�شرين الثاين املقبل".
باملقابل يقول ع�ضو اللجنة القانونية
يف جمل� ��س النواب يحي ��ى املحمدي
ان "مو�ض ��وع انتق ��ال الع�ض ��و م ��ن
كتل ��ة �إىل �أخرى حم ��ل جدل وخالف
بني الكت ��ل الربملاني ��ة" ،الفتا �إىل ان
"هذه النقط �ستت ��م اعادة �صياغتها
بطريق ��ة اعتبارية تن�سجم مع مبادئ
الد�ست ��ور" .وتن�ص امل ��ادة عا�شرا/
ثالث ��ا من التعدي�ل�ات الت ��ي ار�سلتها
احلكومة للربمل ��ان لأع�ض ��اء القائمة
اخل ��روج بع ��د ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
املحلية واختيار ر�ؤ�ساء اللجان.
ويبني املحمدي يف ت�صريح لـ(املدى)
ان "م ��ن ال�صع ��ب ا�ستب ��دال الع�ضو
ال ��ذي ينتق ��ل م ��ن قائم ��ة �إىل �أخرى
وال يح ��ق لأية جهة املطالبة بتغيريه
مهم ��ا كان ��ت الأ�سب ��اب" ،م�ؤك ��دا ان
"ه ��ذه النقطة مازال ��ت حمل خالف
ب�سبب تعدد وجهات النظر".
وحت ��اول الكت ��ل الكب�ي�رة من ��ع
كل االنتق ��االت الت ��ي حت�ص ��ل يف
احلكوم ��ات املحلي ��ة الت ��ي ادت �إىل
تغيري الكثري من املحافظني ور�ؤ�ساء
جمال� ��س املحافظ ��ات بع ��د ان�سحاب
ع ��دد م ��ن �أع�ضائه ��ا وان�ضمامهم �إىل
كتل �أخرى".
وي�ؤكد النائب عن كتلة احتاد القوى
العراقية ان "كل هذه النقاط اخلالفية
توجد فيها خيارات �سي�صوت جمل�س
الن ��واب على احداه ��ا" ،الفتا �إىل ان
"مو�ضوع كركوك ي�ستثنى مو�ضوع
ح�سمه من الت�صويت بل �سي�صار �إىل
االتفاق بني مكونات كركوك ومن ثم
الت�صوي ��ت على ما مت االتف ��اق عليه
يف جل�سة غد اخلمي�س".

املدير العام
غادة العاملي

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

وتابع ��ت ،ا�ش�ت�رك يف العملي ��ة �ضمن
هذا القاط ��ع الل ��واء  ،60واللواء ،43
وقوات احل�شد ال�شعبي.
و�أك ��دت خلية الإعالم الأمني يف ختام
بيانه ��ا� ،أن ط�ي�ران اجلي� ��ش ،متك ��ن
�ضم ��ن قاط ��ع عملي ��ات نين ��وى ،م ��ن
تدمري حف ��ارة ،و�سيارة ،وحرق خيمة
وقتل � 4إرهابيني.
ويف وق ��ت �ساب ��ق من االثن�ي�ن �أعلنت
خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي يف بي ��ان �أن
قي ��ادة عملي ��ات اجلزي ��رة ،متكنت من
تدم�ي�ر وكرين للإرهابي�ي�ن ،وعبوتني
نا�سفتني.
ومتك ��ن ط�ي�ران اجلي�ش �ضم ��ن قاطع
امل�س�ؤولية يف قي ��ادة عمليات نينوى،
و�ضم ��ن حم ��ور قطع ��ات احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ،من قت ��ل � 3إرهابيني ،كانوا

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

داخل �سيارة بعد تدمريها.
و�ضبطت قوات احل�شد ال�شعبي خالل
ه ��ذه العملي ��ة ،ح�س ��ب بي ��ان اخللية،
�سي ��ارة ت�ستخ ��دم م ��ن قب ��ل عنا�ص ��ر
�إرهابي ��ة يف �إح ��دى الودي ��ان� ،ضم ��ن
قاطع عمليات نينوى.
ودمرت الق ��وات امل�شرتكة ،الأحد11 ،
وك ��را ب�ي�ن مع�سك ��ر وملج� ��أ ،وكميات
كب�ي�رة من امل ��واد املتنوع ��ة اخلطورة
لـ"داع� ��ش" الإرهابي ،يف نتائج �أولية
لعمليات "�إرادة الن�صر" التي انطلقت
�صباح ��ا بدع ��م م ��ن التحال ��ف الدويل
�ض ��د الإره ��اب .يف �سياق �آخ ��ر �أفادت
قي ��ادة العمليات امل�شرتك ��ة ،ام�س� ،أن
قي ��ادة عملي ��ات اجلزي ��رة يف الأنب ��ار
"املحافظ ��ة التي ت�ش ��كل وحدها ثلث
م�ساح ��ة الع ��راق غرب ��ا" ،واملتمثل ��ة

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
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بقطع ��ات القي ��ادة ،واحل�ش ��د ال�شعبي
واحل�ش ��د الع�شائري ،ووفقا ملعلومات
دقيق ��ة مت تنفي ��ذ �ضربتني جويتني من
قبل ط�ي�ران التحالف الدويل ،وتدمري
وكرين للإرهابيني.
و�أ�ضاف ��ت :كم ��ا مت تفتي� ��ش املناط ��ق
"خنيف� ��س ،واملاحل ��ة ،و�أم الطو�س"
وق ��د نتج عنه ��ا تدم�ي�ر ثالث ��ة �أوكار،
وتفجري  8عبوات نا�سفة ،واال�ستيالء
على دراجتني ناريتني.
و�أكمل ��ت القي ��ادة :قام ��ت الفرق ��ة
ال�سابع ��ة ،وق ��وة م ��ن ح�ش ��د حديث ��ة
غربي الأنب ��ار ،غرب الب�ل�اد ،بتفتي�ش
مناط ��ق" :كوي� ��س ،والكوي ��ن ،و�أم
العظ ��ام" ،وكان ��ت النتائ ��ج تفج�ي�ر 5
عبوات نا�سفة.
وتابعت" :حققت قوات الفرقة الثامنة

املدير الفني

خالد خ�ضري

من اجلي�ش العراقي ،وقوة من احل�شد
ال�شعب ��ي ،نتائ ��ج نوعي ��ة م ��ن تفتي�ش
منطق ��ة "ال�سدة وامل�س ��كار" واملناطق
املحيط ��ة" ،ومتكنت م ��ن تدمري ثالثة
�أوكار ،وخندق �شقي".
ونوه ��ت القي ��ادة �إىل �أن "قطاع ��ات
احل ��دود ،قامت بتفتي� ��ش م�سافة تبلغ
 10ك ��م خل ��ف خ ��ط احل ��دود العراقية
— ال�سورية".
ب ��دوره� ،أك ��د ع�ضو جمل� ��س حمافظة
الأنب ��ار عي ��د عما� ��ش الكرب ��ويل ،يف
ت�صري ��ح �صحف ��ي �أن عملي ��ات تنطلق
بني فرتة و�أخ ��رى لتم�شيط ال�صحراء
العراقية ،قائال "كما تعلمون ما يربط
بني حمافظات الأنبار ،و�صالح الدين،
ونين ��وى� ،صح ��راء كب�ي�رة ،وهن ��اك
تواج ��د لعنا�ص ��ر داع� ��ش يف ه ��ذه
املناطق ال�صحراوية �سواء بني �صالح
الدي ��ن ،والأنب ��ار يف منطق ��ة الرثثار
وم ��ا يحيط به ��ا ،و�صح ��راء ال�صينية
وغريه ��ا ،وكذل ��ك ال�صح ��راء املمت ��دة
من ق�ض ��اء راوة �شماال �إىل البعاج �إىل
ربيع ��ة وغريها م ��ن مناط ��ق نينوى،
بالت�أكي ��د هن ��اك تع ��اون ب�ي�ن عمليات
�ص�ل�اح الدي ��ن والأنب ��ار ،واجلزي ��رة
والبادية ونينوى".
و�أ�ض ��اف الكرب ��ويل �أن ��ه ب�ي�ن ف�ت�رة
و�أخرى يكون هن ��اك جهد ا�ستخباري
يق ��وم ب�إي�ص ��ال معلوم ��ات لقي ��ادات
عمليات املحافظ ��ات الثالث ،وبالتايل
تت ��م معاجل ��ة الأه ��داف ،وه ��ذا ه ��و
العم ��ل ال�صحيح ،لأن ��ه �إذا �أمن ه�ؤالء
العنا�ص ��ر ،بالت�أكي ��د يتم ��ددون يف
ال�صحراء.
و�أكمل ،بالتايل العمليات اال�ستباقية،
واملتكررة جتع ��ل العنا�صر الإرهابية،
يتواج ��دون يف منطق ��ة معين ��ة ،ويتم
الق�ضاء عليهم.
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سياسة

الب�صرة مهددة بت�صاعد االحتجاجات وخ�سارة ن�صف
انتاج النفط و�إيرادات املنافذ
تنتهي اليوم المهلة التي الزم بها محافظ الب�صرة ا�سعد العيداني نف�سه لتنفيذ مطالب
المتظاهرين المتعلقة ب�سوء الخدمات وملف البطالة .ويتوقع م�س�ؤولون ونا�شطون ت�صاعد
حدة االحتجاجات في المدينة الجال�سة على �صفيح �ساخن ،خ�صو�صا وانه ال توجد م�ؤ�شرات
على تحقيق تلك المطالب.

 بغداد /وائل نعمة
وق ��ام العيدان ��ي نهاي ��ة حزي ��ران
الما�ض ��ي ،ف ��ي خط ��وة المت�صا� ��ص
غ�ض ��ب مئ ��ات المتظاهري ��ن الذي ��ن
تجمع ��وا ام ��ام مبن ��ى المحافظ ��ة،
باعطائه ��م وع ��دا بتحقي ��ق مطالبه ��م
خالل  10ايام.
ويمتل ��ك المحاف ��ظ �سج�ل�ا �سيئ ��ا مع
حرك ��ة االحتجاج ��ات ف ��ي الب�ص ��رة،
خ�صو�ص ��ا عندم ��ا الحق ف ��ي ال�صيف
الما�ض ��ي اح ��د المتظاهري ��ن بنف�سه،
حي ��ن اعتر� ��ض (المتظاه ��ر) موكب ��ه
اثن ��اء خ ��روج العيدان ��ي م ��ن مبن ��ى
المحافظة.
ويقول احمد العكيلي ،احد النا�شطين
ف ��ي الب�ص ��رة لـ(الم ��دى) تعليق ��ا على
مهل ��ة االي ��ام الع�ش ��رة ،ان "المحافظ
لم ي�ستطع ان يحق ��ق اي نجاح خالل
عامين فكيف �سيفعل ذلك في ايام؟!".
وتول ��ى العيداني من�صب ��ه في ايلول
 2017خلفا لماج ��د الن�صراوي الذي
هرب من الب�صرة بظروف غام�ضة.
ويحم ��ل نا�شط ��ون ف ��ي المدين ��ة،
العيدان ��ي ،م�س�ؤولية عودة اختطاف
المتظاهري ��ن م ��ن قب ��ل جماع ��ات
مجهول ��ة ،كم ��ا ح�صل م ��ع االكاديمي
والنا�شط الب�ص ��ري كاظم ال�سهالني،
عق ��ب توجهي ��ه انتق ��ادات ال ��ى
المحافظ.
واختط ��ف ال�سهالن ��ي اال�سب ��وع
الما�ض ��ي عق ��ب انتهاء تظاه ��رة امام
المحافظ ��ة ،من منزله في الب�صرة من
قبل م�سلحين ملثمين ،قبل ان يطلقوا
�سراحه بعد ذلك ب�ساعات.
فتح النار على الحكومة
المحلية
بالمقاب ��ل يتوقع رئي� ��س تيار الحكمة
ف ��ي مجل�س محافظ ��ة الب�ص ��رة امين
وه ��ب ،ان تتزاي ��د ح ��دة التظاهرات
ف ��ي الب�صرة ب�سب ��ب المهلة التي وعد
فيه ��ا المحافظ بتنفي ��ذ المطالب "ولم
يتحقق منها �شيء حتى الآن".

حكومي� � ًا و�أخ ��رى تابع ��ة للقن�صلي ��ة
الإيرانية ولأحزاب.
ويحت ��اج المجل� ��س ال ��ى � 19صوت� � ًا
ليتمكن من �إقال ��ة العيداني وهو عدد
لم يتحقق حتى الآن.

تظاهرات يف
الب�صرة..
ار�شيف
وي�ضي ��ف الم�س� ��ؤول المحل ��ي ف ��ي
ات�ص ��ال هاتف ��ي م ��ع (الم ��دى) ام� ��س
ان "تل ��ك المهل ��ة ه ��ي ف�ش ��ل �سيا�سي
للمحافظ ،النه وعد ب�شيء ال يملكه"،
م�ؤك ��دا ان العيداني "ل ��م يتحرك ولم
يذه ��ب الى بغ ��داد او الي جهة اخرى
خالل االيام الما�ضية لتحقيق مطالب
المتظاهرين".
ويقول وهب ان "الحكومة االتحادية
اعطت المحافظ �صالحيات ا�ستثنائية
م ��ن تم ��وز  2018وحت ��ى الآن ل ��م

ي�ستطع احالة اي م�ش ��روع للتنفيذ"،
متوقع ��ا ان ت�صريح ��ات المحاف ��ظ
ووعوده "�ستعود ب�ش ��كل �سلبي على
المحافظ ��ة ومجل�سها و�ستزيد غ�ضب
ال�شارع".
و�شهدت تظاهرات حزيران الما�ضي،
ح ��االت �ص ��دام بي ��ن المحتجي ��ن
والق ��وات االمني ��ة ،اطلق ��ت فيه ��ا
العي ��ارات الناري ��ة ،خ�صو�ص ��ا م ��ع
محاول ��ة المحتجي ��ن اقتح ��ام من ��زل
رئي� ��س مجل� ��س المحافظ ��ة �صب ��اح

اجلهاد والبناء :الأمر الديواين ال
يعني دمج احل�شد مع القوات امل�سلحة

البزوني .وق ��ال العيداني اثناء لقائه
المتظاهري ��ن نهاية ال�شه ��ر الما�ضي،
ان الكثي ��ر م ��ن الم�شاري ��ع المتوقف ��ة
�أعيد العم ��ل بها وهناك �أكثر من ٥٠٠
م�ش ��روع �أقرته ��ا الحكوم ��ة المحلية،
وان الب�ص ��رة ت�سي ��ر ف ��ي االتج ��اه
ال�صحيح نحو تح�سين ملف الخدمات
خالل خطة العام الحالي.
واعط ��ي العيدان ��ي عل ��ى خلفي ��ة
احتجاجات ال�صي ��ف  2018ا�ستثناء
م ��ن ال�سياق ��ات المعت ��ادة للتعاقد في

الن�صر مل ينه تواجد
امل�سلحني والعمليات ما
تزال قريبة
 بغداد /المدى

 بغداد /المدى
قال قائد في الح�شد ال�شعبي ان االمر الديواني
ال يعن ��ي دم ��ج الح�ش ��د بالق ��وات الم�سلح ��ة
وانم ��ا ايجاد اماك ��ن خا�صة للح�ش ��د قريبة من
الجبهات.
ق ��ال �أمي ��ن ع ��ام حرك ��ة "الجه ��اد والبن ��اء"
المن�ضوية في الح�شد ال�شعبي ح�سن ال�ساري،
�إن ��ه ال يوج ��د ق ��رار لدم ��ج الح�شد م ��ع القوات
الم�سلح ��ة ،م�شيرا �إل ��ى �أن الح�شد قوة م�ستقلة
تابع ��ة للحكوم ��ة وتح ��ت قي ��ادة القائ ��د العام
للق ��وات الم�سلح ��ة ،الفت ��ا �إل ��ى �أن الق ��رار كان
يق�ض ��ي ب�إيجاد اماكن خا�ص ��ة للح�شد ال�شعبي
وقريبة للجبهات و�إبع ��اد التدخالت ال�سيا�سية
عن الح�شد.
وح ��ول تنفيذ ما جاء ف ��ي الأم ��ر الديواني من
�إخ�ل�اء الم ��دن من مق ��رات الح�ش ��د� ،أك ��د �أمين
عام حركة الجهاد والبن ��اء� ،أن الأمر الديواني
�أعط ��ى مهل ��ة حت ��ى نهاي ��ة ال�شه ��ر الج ��اري،
م�شيرا �إل ��ى �أن عملية التنق ��ل تحتاج لأكثر من
�شه ��ر لبن ��اء مع�سك ��رات جدي ��دة للح�ش ��د حتى
ينتق ��ل بالكامل .م ��ن جانبه قال ا�ست ��اذ العلوم

ال�سيا�سي ��ة بالجامع ��ة الم�ستن�صري ��ة ،ع�ص ��ام
الفيل ��ي �إن" :بع� ��ض ف�صائل الح�ش ��د ال�شعبي،
�أعلن ��ت التزامه ��ا بق ��رار رئي�س ال ��وزراء دمج
الح�ش ��د ال�شعب ��ي ف ��ي الق ��وات الم�سلح ��ة مثل
�سراي ��ا ال�س�ل�ام وع�صائب �أه ��ل الح ��ق� ،إال �أن
هن ��اك بع� ��ض الجهات ت ��رى �أنه ��ا غي ��ر ملزمة
بالق ��رار ،وهي ترتب ��ط عقائديا بوالي ��ة الفقيه
ولديه ��ا امت ��دادات من ��ذ ت�سعيني ��ات الق ��رن
الما�ض ��ي ،م�ضيف ��ا �أن الدول ��ة يج ��ب �أن تتخذ
�إجرا ًء �ضد الذين غير ملتزمين بالقرار".
من جانبه قال المحلل ال�سيا�سي علي ف�ضل الله،
"�إن هيئ ��ة الح�شد ال�شعبي ت�شكلت بعد فتوى
الجه ��اد الكفائي ولكنها اندمجت مع الم�ؤ�س�سة
الأمني ��ة والع�سكري ��ة العراقي ��ة عب ��ر ال�سلط ��ة
الت�شريعي ��ة نهاي ��ة ع ��ام  ،"2016م�ضيف ��ا �أن
"الأمر الديواني الأخير من رئي�س الوزراء هو
عب ��ارة عن تنظيم لحال ��ة الإندماج لي�س �أكثر".
و�أ�ش ��ار ف�ضل الله �إل ��ى �أن هيئ ��ة الح�شد تعمل
منذ � 4أعوام �ضم ��ن �إطار الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
وحققت معها انت�ص ��ارات كبيرة ،وبالتالي ف�إن
الح�شد بمثابة الدعامة لعودة الهيبة للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية بعد عام . 2014

قب ��ل عامي ��ن وق ��ف رئي�س ال ��وزراء
ال�سابق حي ��در العبادي و�سط مدينة
المو�صل معلنا االنت�صار على داع�ش
وطرد الم�سلحين م ��ن المدينة ،وهو
الي ��وم ال ��ذي مث ��ل �ضرب ��ة قا�صم ��ة
للتنظي ��م الإرهاب ��ي وانه ��ى مراك ��ز
دفاعاته.
بق ��ي العب ��ادي حينه ��ا يتج ��ول ف ��ي
المدين ��ة يومين قب ��ل �أن يلتف حوله
الجن ��ود ويعل ��ن انته ��اء مع ��ارك
التحري ��ر بعد �أكثر م ��ن � 9أ�شهر على
انطالقها.
وق ��ال العب ��ادي خ�ل�ال االحتف ��ال:
"�سنبق ��ى اوفي ��اء لتل ��ك الت�ضحيات
التي ازاحت ع�صابة داع�ش المجرمة
وهزمتها �شر هزيمة وبوحدتنا اي�ضا
�سنتمك ��ن م ��ن الق�ضاء على م ��ا تبقى
من الع�صاب ��ات وخالياه ��ا المجرمة
وتعقبها حتى خارج الحدود".
وف ��ي الذك ��رى االول ��ى احتف ��ل
المو�صلي ��ون بالتحري ��ر في ال�ساحل
االي�س ��ر ،فيم ��ا كان ال�ساح ��ل االيمن
مدمر ًا واالنقا�ض ومخلفات المعارك
ما تزال تغلق الطرق.
وا�ستول ��ى داع�ش عل ��ى المو�صل في
حزي ��ران  2014ف ��ي هج ��وم خاطف
ا�سف ��ر ع ��ن انهي ��ار جزئ ��ي للجي� ��ش
العراق ��ي وق ��اد ال ��ى اال�ستي�ل�اء على
ثلث ��ي م�ساح ��ة الب�ل�اد ،واع�ل�ان
المو�صل عا�صمة لخالفته.
و�أطلق العراق عملية تحرير المدينة
في  17م ��ن ت�شرين االول عام 2016
بم�شاركة  100الف مقاتل من القوات
العراقي ��ة والبي�شمرك ��ة وبدع ��م م ��ن
التحالف الدولي.
واك ��د ائتالف الن�صر ،ام�س الثالثاء،
ان ي ��وم العا�ش ��ر م ��ن تم ��وز 2017
ي ��وم تحرير المو�ص ��ل الحدباء ،كان

تنفي ��ذ الم�شاريع لال�س ��راع في تغيير
او�ض ��اع الب�ص ��رة م ��ع  4تريلي ��ون
دين ��ار ك�أ�ضخم ميزانية ح�صلت عليها
المحافظة منذ � 5سنوات.
لكن امين وهب يقول �إن اغلب اع�ضاء
مجل�س المحافظة غير مقتنعين باداء
المحافظ ويعتزمون ا�ستجوابه.
وي�ؤك ��د الم�س�ؤول المحلي ان "عملية
اقن ��اع الج ��زء المتبق ��ي م ��ن اع�ض ��اء
المجل�س ال�ستج ��واب المحافظ لي�س
باالمر ال�سهل ويحتاج الى وقت".

وقد يواجه العيداني  9ملفات رئي�سة
خ�ل�ال جل�س ��ة ا�ستجواب ��ه تتعل ��ق
بملفات ف�ساد في �أحد م�شاريع تحلية
المياه في الب�ص ��رة ،وملف الوظائف
و�سوء االدارة.
كذل ��ك غي ��اب الأخي ��ر المتك ��رر ف ��ي
الأزم ��ات الت ��ي م ��رت به ��ا الب�ص ��رة
باعتب ��اره الم�س� ��ؤول الرئي� ��س ع ��ن
الأمن ف ��ي المحافظة ،مث ��ل غيابه في
تظاه ��رات ال�صي ��ف الما�ض ��ي والتي
ت�سبب ��ت ب�إح ��راق نح ��و  20مبن ��ى

الحل على طريقة الزبير !
ال ��ى ذلك قررت ال�سط ��ات المحلية في
الزبي ��ر ،جنوبي الب�صرة ،حل م�شكلة
غي ��اب الخدمات وقل ��ة التخ�صي�صات
المالي ��ة باللج ��وء الى خي ��ار التحول
الى محافظة م�ستقلة.
و�ص ��وت المجل�س المحلي في الزبير
باالجم ��اع ،االثني ��ن الما�ض ��ي ،عل ��ى
طل ��ب ر�سم ��ي لرفع م�ست ��وى الق�ضاء
�إلى محافظة.
ويق ��ول احمد عب ��د الح�سي ��ن ،ع�ضو
مجل� ��س محافظة الب�ص ��رة لـ(المدى)
ان "انف�ص ��ال الزبي ��ر يعن ��ي تف ��كك
الب�ص ��رة" .وتنتج الزبير نحو ن�صف
ما تنتج ��ه الب�صرة م ��ن النفط والذي
يقدر ب� �ـ 4مليون برمي ��ل يوميا ،فيما
ي�سكنها قرابة المليون �شخ�ص.
وللناحي ��ة الت ��ي ت ��روم التح ��ول الى
محافظ ��ة ،ثالث مناف ��ذ رئي�سة تحقق
الجزء االكبر من اي ��رادات المحافظة
والت ��ي تق ��در ب� �ـ 700ملي ��ار دين ��ار
�سنويا ،وهي (المناف ��ذ)� :سفوان ،ام
ق�ص ��ر ال�شمال ��ي والجنوب ��ي ،وخور
الزبير.
ويعتق ��د الم�س�ؤول المحل ��ي ان خيار
االنف�ص ��ال ع ��ن الب�صرة ج ��اء ب�سبب
"ي�أ� ��س ال�سكان من حل ��ول الحكومة
االتحادي ��ة وتجاه ��ل المدين ��ة الت ��ي
تغذي ميزانية البالد".
ويرج ��ح عب ��د الح�سي ��ن ان تلح ��ق
الزبي ��ر ،ناحيت ��ي القرن ��ة والمدين ��ة
ف ��ي طل ��ب التح ��ول ال ��ى محافظ ��ة،
رغ ��م ت�أكي ��ده ان عملية رف ��ع م�ستوى
الناحية لي�س باالمر الي�سير.
ويقول الم�س� ��ؤول المحل ��ي ان هناك
 13منطقة في الب�صرة يحاول مجل�س
المحافظة تحويله ��ا الى ق�ضاء منذ 9
�سنوات ولم ينجح حتى الآن.

املو�صل حتيي الذكرى الثانية لتحريرها مبناطق
مهدمة و� 300ألف نازح

ي ��وم انت�ص ��ار الع ��راق عل ��ى داع� ��ش
االرهاب والطائفي ��ة والظالم ،مبينا
ان ه ��ذا الن�ص ��ر كان بت�ضحي ��ات
وارادة العراقيي ��ن بجمي ��ع طوائفهم
وقومياتهم.
وق ��ال االئت�ل�اف ف ��ي بي ��ان تلق ��ت
(الم ��دى) ،ن�سخ ��ة من ��ه ان "ي ��وم
العا�ش ��ر م ��ن تم ��وز  2017ه ��و يوم
تحري ��ر المو�ص ��ل الحدب ��اء ،وه ��و
ي ��وم انت�ص ��ار الع ��راق عل ��ى داع� ��ش
االرهاب والطائفية والظالم" ،مبينا
ان "ه ��ذا الن�ص ��ر كان بت�ضحي ��ات
وارادة العراقيي ��ن بجمي ��ع طوائفهم
وقومياته ��م ،وان ��ه ي ��وم انت�ص ��ار
الوحدة والكرامة وال�سيادة".
وق ��ال االئت�ل�اف انّ "المعرك ��ة م ��ع
داع� ��ش كانت معركة كوني ��ة اريد بها
تدمي ��ر الع ��راق ،وان عم ��ق المعركة
تم ّث ��ل ب ��ادارة فعّالة لح ��رب اجندات
و�سيناريوه ��ات ع�سكري ��ة �سيا�سي ��ة

اقت�صادي ��ة امني ��ة مخابراتي ��ة كانت
ت�سته ��دف تدمير الدول ��ة ،وقد ك�سب
العراق ره ��ان تحرير الدولة ووحدة
�شعبها ومكانتها ال�سيادية".
وتاب ��ع ان "ائت�ل�اف الن�صر اذ يحيي
�ص ّن ��اع الن�صر م ��ن الرم ��وز الدينية
والحكومي ��ة و�صن ��وف المقاتلي ��ن
االبط ��ال ،يدع ��و ف ��ي ذات الوق ��ت
ال ��ى االعت ��زاز بالن�صر كر�صي ��د امّة
ا�ستع�ص ��ت على الهزيم ��ة" .قائال ان
"الن�ص ��ر العراقي لي� ��س للبيع ،ولن
يكون".
وا�ش ��ار ال ��ى ان "تعزي ��ز الن�ص ��ر
والحف ��اظ عل ��ى مكت�سبات ��ه يت ��م
بالوح ��دة الوطنية والحك ��م الر�شيد
واكم ��ال اعم ��ار الم ��دن وع ��ودة
النازحين وتحقيق االمن والتعاي�ش
في ربوع مدننا المحررة".
الن�ص ��ر الع�سك ��ري الكبير ل ��م تقابله
خط ��ط ت�أهي ��ل اجتماعي ��ة و�إعم ��ار

ف ��ي المدينة الذي �شاه ��دت كل م�آ�س
داع� ��ش .وقبل يومين ذك ��ر المجل�س
النرويجي لالجئين في تقرير له ،ان
اكثر من  300,000نازح مو�صلي ما
يزال ��ون غير قادرين على العودة الى
بيوتهم .
وقال ��ت المنظم ��ة النرويجي ��ة ان
اللذين اجبروا على مغادرة المو�صل
ي�شكل ��ون خم� ��س ع ��دد النازحين في
الب�ل�اد والذي ��ن يبل ��غ عدده ��م 1.6
ملي ��ون �شخ� ��ص ،موجه ��ة الدع ��وة
التخ ��اذ اج ��راء بخ�صو� ��ص اع ��ادة
االعمار .
وا�ضاف ��ت المنظم ��ة ان المدنيي ��ن
يعان ��ون من تهدي ��م منازلهم و�ضياع
بطاقات الهوي ��ة ال�شخ�صية وبيانات
الوالدة مع الوثائق المهمة الأخرى.
وا�ش ��ارت المنظم ��ة ال ��ى ان ه ��ذه
الم�شكالت باال�ضافة الى تهم االنتماء
لداع� ��ش ت�ش ��كل اح ��دى العوائ ��ق

الرئي�سة التي تحول دون عودة �آالف
من العوائل الى مناطقها.
وتق ��ول المنظم ��ة اي�ض ��ا" :خ�ل�ال
ال�سنتي ��ن الما�ضيتين ق ��ام المجل�س
النرويجي لالجئين با�صالح واعادة
اعمار بي ��وت ت�أوي اكث ��ر من 5200
�شخ�ص ف ��ي المو�صل .وعبر برنامج
الم�ساع ��دة الر�سم ��ي للمنظم ��ة ف ��ي
المنطق ��ة ت ��م دع ��م اكث ��ر م ��ن 6000
�شخ� ��ص غير م�سج ��ل للح�صول على
وثائ ��ق مدني ��ة او ا�ستعادته ��ا ،ولكن
غي ��اب االرادة ال�سيا�سي ��ة واالفتق ��ار
الى الموارد المالي ��ة المخ�ص�صة من
الحكومة تجع ��ل من هذه الإجراءات
الروتيني ��ة عملية مطول ��ة ومزعجة،
وتعمل على عرقل ��ة هذه العوائل من
الع ��ودة واندماجه ��ا بالمجتم ��ع ف ��ي
المدينة مرة اخرى" .
ورغ ��م مرور �سنتين على التحرير ما
ت ��زال الق ��وات االمنية تنف ��ذ عمليات
مالحق ��ة �ض ��د الم�سلحي ��ن المتخفين
في المدينة وعلى اطرافها اي�ضا .كما
�شهدت المو�صل اكثر من تفجير.
واعل ��ن الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،االثني ��ن،
تدمي ��ر عجلة تابع ��ة لتنظي ��م داع�ش
غرب لمو�صل .وذكر الح�شد في بيان
ان "الل ��واء  44بالح�شد تعقب عجلة
تحم ��ل احادية لعنا�ص ��ر التنظيم في
مح ��ور غ ��رب المو�ص ��ل" ،مبين ��ا ان
"مقاتل ��ي اللواء تمكن ��وا من تفجير
العجلة وقتل من فيها".
كم ��ا اعل ��ن اع�ل�ام الح�ش ��د ف ��ي بيان
�آخ ��ر ،ان "قطع ��ات الح�ش ��د ال�شعبي
عثرت على مع�سك ��ر لداع�ش يحتوي
عل ��ى مواد طبية و�أجه ��زة الكترونية
متط ��ورة وبدالت ع�سكرية ف�ض ًال عن
�أ�سلحة وعب ��وات نا�سفة ومتفجرات
�شمال بحيرة �سن�س ��ول جنوب غرب
نين ��وى" .وا�ض ��اف ان "الح�شد دمر
المع�سكر بالكامل".
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الإن�سان وعدمه يف العراق
كنت يف عقود �سابقة قد تعر�ضت كثري ًا مل�ضايقات البعثيني
ورجال الأم ��ن ،ب�سبب انتمائي حلزب �آخ ��ر ،م�ضايقات �شبه
يومية ،يف البيت ،ويف احلرب بعد �سوقي خلدمة االحتياط،
وقب ��ل ذل ��ك يف الدائ ��رة ،حيث كن ��ت ،وكان م ��ن ال�سهل على
بع�ضه ��م قتل ��ي ،فالأ�سباب متاحة كث�ي�رة ،و�أنا مت ��اح مطلق
له ��م �أي�ض ًا ،لكنني كنت �أتفادى موتي بالهرب مرة وبال�صمت
واملراوغ ��ة مرة �أخ ��رى ،وال �أخفي �أمر ًا ،فق ��د قبلت بحلولهم
وانحني ��ت له ��م يف �أكرث من مرة .ما ال ��ذي يفعله واحد مثلي
�أم ��ام ث�ل�اث �أو �أرب ��ع م�ؤ�س�س ��ات �أمنية ،وي�سك ��ن قرية نائية
�أق�ص ��ى اجلن ��وب ،وال ميل ��ك طاقي ��ة �إخف ��اء وال تعويذة �ضد
ال�شر؟
كان �شع ��اري يف املرحلة تل ��ك� :أنَّ ر�أ�سي �أثمن من ر�ؤو�سهم
جميع� � ًا .و�أنني ادّخر حياتي لأيام جميلة قادمة ،و�أنني مفيد
يف مكان وزمن ما .كنت �أعتقد ب�أن �أكرث من بلبل على �سعفة،
ويحبن ��ي م�صغي ًا .بقيت بذاك
هناك ينتظ ��رين� ،أح ّبه مغرد ًا ّ
ال� � ّذل ،وما �أ�ص�ب�رين عليه ،حت ��ى �أنَّ �أحد �أبن ��اء ع ّمي ،وكان
�صغ�ي� ً
را �آن ��ذاك ،ج ��اءين ذات م ��رة ،ليق ��ول يل :ب� ��أن( فالن
بعثي ورجل �أمن ،يطلبني لأمر ما ،كنت عائد ًا
الفالين) وهو ٌّ
م ��ن دائ ��رة الأمن قب ��ل يومني ،حزين� � ًا ،وحمبط� � ًا .كان فالن
الفالين هذا ،من �أ�سو�أ خلق الله ،و� ّ
أحطهم �ش�أن ًا ،وهو بتعبري
العامة(م ��ا ي�سوه فل�سني) ولأنني �أع ��رف ما ي�ضمره يل ،فقد
قل ��ت له ليدخل ،ومثل من ال ميلك ح ��و ًال وال قو ًة� ،أم�ضيت له
على ورقت�ي�ن :ا�ستمارة االنتماء اىل ال�ص ��ف الوطني وقرار
 200امل�ش�ؤوم.
ت�صح علي هن ��ا ت�سمية مثل خ�ضوع ومهانة ومذلة ،نعم،
قد
ُّ
هي كذلك .لكنني ،لن �أ�سميها جبن ًا ،ولن �أخو�ض مع �أحد يف
حدي ��ث البطولة ،لق ��د م�ضى زم ��ن البط ��والت الفردية ،التي
غ�ي�رت جم ��رى التاري ��خ� ،إذ ،مل ُت�سق ��ط م�شنقة فه ��د حكومة
ن ��وري ال�سعيد ،ومل ي�سقط �إع ��دام حممد ال�صدر دولة �صدام
ح�س�ي�ن ،ويف التاريخ حوادث و�شواهد كث�ي�رة ،لن �أ�سوقها
لأج ��ل �أحب ��اط عزمي ��ة �أحد م ��ن ال�شب ��اب ،لكنْ م ��ا �أريده هو
�إنن ��ي ،ومع ��ي املاليني من ابن ��اء ال�شعب ،وبع ��د �سنوات من
احلك ��م الفا�س ��د ،والدميقراطي ��ة الكاذب ��ة ،وتراج ��ع احلياة
يف مفا�صله ��ا كلها ،ما عدن ��ا قادرين على فع ��ل �شيء ،فالذين
مي�سكون بال�سلطة ميتلكون �آليات البقاء واال�ستمرار كلها.
�أن ��ا حمت � ٌّ�ج ،نع ��م ،ومث ��ل عام ��ة �أبن ��اء ال�شعب عل ��ى االداء
احلكوم ��ي ال�سيئ ،ومعن ��ا املرجعية الديني ��ة ،وال�شرفاء من
الوطنيني ،والنخب املثقفة ومئات اخلطباء و�أئمة امل�ساجد،
وق ��د جابت ال�ش ��وارع التظاهرات العارم ��ة ،تطالب ب�إ�سقاط
احلكوم ��ة ،وبتغي�ي�ر امل�س ��ار اخلاطئ ،لكن �شيئ� � ًا مل يحدث.
ل ��ذا� ،أجد �أن ��ه من احلمق �إعتماد الآلي ��ة القدمية يف الت�صدي
للأنظمة هذه .مل ت�سقط نظ ��ام �صدام ح�سني حناجر املاليني
الت ��ي كان ��ت تدع ��و علي ��ه يف اجله ��ر وال�سر ،وع ��ادت خائبة
�أ�ص ��وات الن�س ��اء الث ��كاىل ،ومل ت�سقطه هتاف ��ات املاليني يف
اخل ��ارج ،ومل توقف احلرب مع �إيران جثث مئات الآالف من
ال�شهداء وال�ضحايا ،فال �إرادة �إلهية يف الأمر .رجال الأحزاب
احلاكمة ميلكون البنادق والأ�سباب كلها ،ولن تنفعني يافطة
ما� ،أيّ يافط ��ة� ،إن �شهر �أحدُهم م�سد�سه يف وجهي .االن�سان
العراقي خمذول يف العامل الو�سخ هذا.
ت�ص��ح علي هن��ا ت�سمية مث��ل خ�ضوع
ق��د
ُّ
ومهان��ة ومذلة ،نعم ،ه��ي كذلك .لكنني،
لن �أ�سميه��ا جبن ًا ،ولن �أخو���ض مع �أحد يف
حديث البطولة ،لقد م�ضى زمن البطوالت
الفردية ،التي غريت جمرى التاريخ.
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بعد رفع �سعر كارتون البي�ض من � 22ألف �إلى � 60ألف دينار

الزراعة تدعو �أ�صحاب حقول الدواجن �إىل دعم �سيا�سة حماية املنتج الوطني

 ذي قار /ح�سين العامل
دعت مديرية زراعة ذي قار �أ�صحاب
حق ��ول الدواج ��ن ال ��ى دع ��م �سيا�سة
حماي ��ة المنت ��ج الوطن ��ي الت ��ي
تنتهجها الوزارة في ت�شجيع القطاع
الزراع ��ي المحل ��ي  ،وفيم ��ا ح ��ذرت
م ��ن ا�ستغ�ل�ال البع�ض م ��ن �أ�صحاب
الحق ��ول والتج ��ار الق ��رار الوزاري
الخا� ��ص بمن ��ع ا�ستي ��راد بي� ��ض
المائ ��دة � ،أ�ش ��ارت ال ��ى �أن اال�صرار
على رف ��ع الأ�سع ��ار �سي�ضطر وزارة
الزراع ��ة ال ��ى فتح ا�ستي ��راد البي�ض
للحفاظ على ا�ستقرار ا�سعار ال�سوق
المحلية.
ق ��ال مدي ��ر زراعة ذي ق ��ار المهند�س
فرج ناه ��ي تمار للم ��دى �إن " القرار
ال ��وزاري بمن ��ع ا�ستي ��راد بي� ��ض
المائدة ي�صب في م�صلحة االقت�صاد
الوطني وكذلك في م�صلحة �أ�صحاب
حق ��ول الدواجن لكن رف ��ع �أ�صحاب
الحق ��ول للأ�سع ��ار ب ��ات يدف ��ع ثمنه
الم�ستهل ��ك " ،و�أ�ض ��اف "كان م ��ن
المفرو� ��ض م ��ن �أ�صح ��اب الحق ��ول
�أن يحر�ص ��وا عل ��ى ت ��وازن الأ�سعار
وحماي ��ة الم�ستهل ��ك حت ��ى تنج ��ح
�سيا�سة حماية المنتج الوطني ".
و�أردف تم ��ار �إن " اللجن ��ة الزراعية
العلي ��ا ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار قررت
م�ؤخر ًا تخفي�ض �سعر بي�ض المائدة
ال ��ى � 47أل ��ف للكارتون بع ��د �أن بلغ

�سع ��ره � 60أل ��ف دين ��ار" ،الفت� � ًا الى
�أن "�إنت ��اج البي� ��ض وبيع ��ه بال�سعر
ال ��ذي قررت ��ه الحكوم ��ة المحلي ��ة
يحقق ربح ًا جيد ًا لأ�صحاب الحقول
حت ��ى لو كانوا ي�ستخدمون الأعالف
التجارية فكي ��ف و�إن دائرة الزراعة
تجهزه ��م بالأع�ل�اف المدعوم ��ة
المتمثل ��ة بف ��ول ال�صوي ��ا وال ��ذرة
ال�صفراء ".
و�أ�شار مدي ��ر زراعة ذي قار الى �أن"
�أ�سع ��ار بي ��ع كارتون البي� ��ض كانت
قب ��ل �أقل من �شه ��ر بـ � 22أل ��ف دينار

وفيه هام� ��ش ربح لأ�صحاب الحقول
فكيف �إذا �أ�صبح ب� �ـ � 47ألف دينار"،
مح ��ذر ًا "م ��ن ا�ستغ�ل�ال البع�ض من
�أ�صحاب الحقول والتجار لقرار منع
ا�ستي ��راد بي� ��ض المائ ��دة" .و�أ�ش ��ار
تم ��ار ال ��ى �أن " �إ�ص ��رار �أ�صح ��اب
الدواجن على رفع الأ�سعار �سي�ضطر
ال ��وزارة ال ��ى فت ��ح ا�ستي ��راد بي�ض
المائدة للحفاظ على ا�ستقرار ا�سعار
ال�س ��وق المحلية" ،منوه� � ًا الى �أن "
وزارة الزراعة ف ��ي متابعة م�ستمرة
لأو�ضاع ال�سوق وفي حال �شخ�صت

وج ��ود عج ��ز ف ��ي االنت ��اج المحلي
�ستق ��رر فت ��ح اال�ستي ��راد ل�سد حاجة
ال�سوق وحماية الم�ستهلك".
و�ش ��دد مدي ��ر زراع ��ة ذي ق ��ار عل ��ى
"�أهمي ��ة التزام �أ�صح ��اب الدواجن
بال�سعر المحدد لبي ��ع بي�ض المائدة
وتطوي ��ر �إنت ��اج البي� ��ض م ��ن خالل
ا�ستخدام الطرق الحديثة والمجربة
والت ��ي تزي ��د االنت ��اج وتحافظ على
ا�ستقرار �أ�سعار ال�سوق وتدر �أرباح ًا
جي ��دة عل ��ى مربي الدواج ��ن" ،الفت ًا
ال ��ى �أن "حجم انتاج بي� ��ض المائدة

في محافظة ذي قار يغطي حالي ًا  30الدواج ��ن بالأقفا� ��ص الت ��ي تحتوي
بالمئة من حاجة ال�سوق المحلية في عل ��ى ث�ل�اث خط ��وط انتاجي ��ة ف ��ي
المحافظ ��ة غير �أن االنت ��اج الوطني الحقل الواحد كونه ��ا طريقة ناجعة
ب�ص ��ورة عام ��ة يغط ��ي كام ��ل حاجة م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�ضاع ��ف االنت ��اج
البالد".
ال ��ى ع ��دة م ��رات مقارن ��ة بالطريقة
و�أ�ض ��اف تم ��ار ان " ذي ق ��ار ت�س ��د الأر�ضي ��ة الم�ستخدمة حالي ًا" ،مبينا
حاجته ��ا م ��ن البي� ��ض ف ��ي الوق ��ت �أن " اح ��د الحق ��ول ال ��ذي ا�ستخ ��دم
الحا�ض ��ر عب ��ر محافظ ��ات ال�سماوة طريقة االقفا�ص ذات الثالث خطوط
والديواني ��ة وكرب�ل�اء والنج ��ف انتاجية ارتفع �إنتاجه من � 5آالف و
ووا�س ��ط وغيره ��ا م ��ن المحافظات  900دجاج ��ة بيا�ض ��ة ال ��ى � 25آلف
الأخ ��رى" .منوه� � ًا ال ��ى �أن " رئي�س دجاج ��ة" .وكانت اللجن ��ة الزراعية
اللجنة الزراعية العليا في المحافظة العلي ��ا ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار قررت
ع ��ادل الدخيل ��ي بحث م�ؤخ ��ر ًا �سبل ف ��ي (منت�صف �شهر حزي ��ران 2019
تطوير انتاج بي�ض المائدة وارتفاع ) �إلزام ا�صحاب الدواجن بتخفي�ض
�أ�سع ��ار البي�ض مع �أ�صحاب الحقول �سعر كارتون بي� ��ض المائدة من 60
ف ��ي المحافظ ��ة واتخ ��ذ �سل�سل ��ة من �ألف دين ��ار الى � 47أل ��ف دينار قاب ًال
االج ��راءات م ��ن بينه ��ا تخفي� ��ض للتخفي� ��ض  ,وح ��ذرت م ��ن التالعب
الأ�سع ��ار وت�شكي ��ل لجان م ��ن الأمن بقوت المواطنين .
االقت�ص ��ادي والزراع ��ة لمتابع ��ة و�شه ��دت الأ�س ��واق المحلي ��ة خالل
اال�سع ��ار وفت ��ح مناف ��ذ بي ��ع مبا�شر الأ�سابي ��ع القليلة الما�ضي ��ة ارتفاع ًا
من قبل �أ�صح ��اب الحقول الخت�صار غير م�سبوق ب�أ�سع ��ار بي�ض المائدة
حلق ��ات و�ص ��ول بي�ض المائ ��دة الى �إذ قف ��ز �سع ��ر الكارتون م ��ن � 22ألف
المواطني ��ن" .و�أ�ش ��ار مدي ��ر زراعة دين ��ار ال ��ى � 60أل ��ف دين ��ار بزي ��ادة
ذي ق ��ار ال ��ى �أن " �أ�صحاب الدواجن ت�ش ��كل ثالثة �أ�ضعاف �سعره ال�سابق
ابدوا تعاونهم في هذا المجال و�إنهم تقريب ًا.
وافقوا على البيع بال�سعر المقرر �إال وكان ��ت وزارة الزراع ��ة �ش ��ددت
�إنه ��م اكدوا عدم تحملهم الم�س�ؤولية خ�ل�ال الأ�سابي ��ع الما�ضي ��ة عل ��ى
في حال رفع اال�سعار من قبل التجار �ضرورة منع ا�ستيراد بي�ض المائدة
له ��ذا كان االقت ��راح بفت ��ح منافذ بيع والدواجن بطرق غير قانونية وذلك
مبا�ش ��ر " .ودع ��ا تم ��ار " �أ�صح ��اب لدع ��م المنتوج الوطن ��ي بعد تحقيق
الحقول ال ��ى ا�ستخدام طريقة تربية االكتفاء الذاتي.

العراق يخف�ض �سعر بيع خام الب�صرة الخفيف لآ�سيا

التهديد الإيراين وخف�ض الإنتاج يرفعان �أ�سعار النفط
 متابعة  /المدى
�أفادت وثيقة ت�سعي ��ر اطلعت عليها رويترز
�أم� ��س الثالثاء �أن العراق خف�ض �سعر البيع
الر�سم ��ي لخ ��ام الب�صرة الخفي ��ف �إلى �آ�سيا
ف ��ي �آب بمق ��دار � 35سنت ًا �إل ��ى  1.75دوالر
للبرمي ��ل ف ��وق متو�سط �أ�سع ��ار عمان/دبي
المعرو�ض ��ة مقارن ��ة م ��ع ال�شه ��ر ال�ساب ��ق.
وتحدد �سعر بيع خام الب�صرة الثقيل لآ�سيا
في ال�شهر ذاته عند خ�صم � 60سنت ًا للبرميل
من متو�سط �أ�سع ��ار عمان/دبي المعرو�ضة
بارتفاع ع�شرة �سنتات عن ال�شهر ال�سابق.
من جهة �أخرى ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س
الثالث ��اء لت�صع ��د ف ��وق  64دوالر ًا للبرميل
�إثر تخفي�ضات �إنت ��اج �أوبك والتوترات في
ال�شرق الأو�سط في ظل ال�ضغوط الأميركية
عل ��ى طه ��ران وال ��رد الإيران ��ي بالع ��ودة
لتخ�صي ��ب اليوراني ��وم والت�صعي ��د �ض ��د

بريطاني ��ا بعد احتج ��از ناقلة نف ��ط �إيرانية
في جبل طارق.
ودعم اتف ��اق �أوب ��ك وحلفا�ؤها عل ��ى تمديد
اتف ��اق خف� ��ض الإنت ��اج حت ��ى �آذار .2020
�سع ��ر النف ��ط حي ��ث ارتفع خ ��ام برنت نحو
 %20من ��ذ بداي ��ة الع ��ام الج ��اري مدعوم� � ًا
باالتف ��اق والتوت ��رات في ال�ش ��رق الأو�سط
ال �سيما المخ ��اوف ب�ش�أن البرنامج النووي
الإيران ��ي .من جان ��ب �آخر ،يحد م ��ن ت�أثير
خف� ��ض الإم ��دادات والتوت ��رات الجاري ��ة،
الن ��زاع التج ��اري الأميرك ��ي ال�صيني الذي
ينعك� ��س �سلب ًا عل ��ى حجم الطل ��ب العالمي.
وبحلول ال�ساعة  09.10بتوقيت غرينت�ش،
ارتفع خام القيا�س العالمي مزيج برنت 38
�سنت ًا �إلى  64.49دوالر للبرميل ،وزاد خام
غرب تك�سا� ��س الو�سيط الأميركي � 20سنت ًا
�إل ��ى  57.86دوالر للبرمي ��ل .وق ��ال تاما�س
فارج ��ا المحل ��ل ل ��دى بي.ف ��ي�.إم "�أوب ��ك

وحلفا�ؤه ��ا يبذل ��ون ق�ص ��ارى جهدهم لدعم بـ"القر�صنة البحرية" مجدد ًا .
ال�س ��وق� .ستتما�س ��ك �أ�سع ��ار النف ��ط جي ��د ًا ف ��ي الأثن ��اء ،مات ��زال ناقل ��ة نف ��ط �إيراني ��ة
الأ�شهر المقبلة �أو لن تهوي على الأقل".
�أخرى متوقفة بميناء جدة ،الذي ر�ست فيه
وه ��ددت �إي ��ران �أم� ��س الأول االثني ��ن قب ��ل �شهرين �إث ��ر تعطل فن ��ي و�سط حديث
با�ستئن ��اف ت�شغيل �أجه ��زة الطرد المركزي �إيران ��ي ع ��ن �أن الريا� ��ض تمن ��ع الناقلة من
الت ��ي توقف ��ت ع ��ن العم ��ل وتخ�صي ��ب مغادرة مياهها.
اليوراني ��وم بدرج ��ة نق ��اء  %20ف ��ي تحرك وفي �آخ ��ر المواقف الإيراني ��ة من موا�صلة
يع ��زز التهدي ��دات لالتفاق الن ��ووي المُبرم بريطاني ��ا احتجاز ناقلة النف ��ط ،اتهم وزير
في عام  2015وال ��ذي تخلت عنه وا�شنطن الخارجي ��ة الإيران ��ي ،محمد ج ��واد ظريف
العام الما�ضي.
لن ��دن باحتج ��از ناقلة "غري� ��س  "1الحاملة
كم ��ا تفاعلت ق�ضية احتج ��از بريطانيا ناقلة للنفط الإيراني نيابة عن الواليات المتحدة
نفط كانت تحم ��ل مليوني برميل من النفط الأميركي ��ة و�إ�سرائي ��ل وال�سعودي ��ة .وفيما
الإيراني في جب ��ل طارق الخمي�س الما�ضي �أعلن ��ت الحكوم ��ة البريطاني ��ة �أن احتج ��از
ب�ش ��كل كبير ف ��ي �إيران خالل الأي ��ام القليلة الناقلة جاء على خلفي ��ة �سعيها �إلى التوجه
الما�ضي ��ة ،فعل ��ى �ض ��وء انعدام ب ��وادر حل نحو �سورياالتفاف ًا على العقوبات الأوروبية
له ��ذه الأزمة� ،صعّدت ال�سلط ��ات في طهران المفرو�ضة على النظام ال�سوري ،قال وزير
نب ��رة تهديداته ��ا للن ��دن ،مه ��ددة ر�سمي ��ا الخارجي ��ة الإيران ��ي� ،إن "�إي ��ران لي�س ��ت
بال ��رد على هذه الخط ��وة ،بعدم ��ا و�صفتها ع�ض ��و ًا ف ��ي االتح ��اد الأوروب ��ي ولي�س ��ت

م�شمولة ب�أي حظر نفطي �أوروبي".
وف ��ي هذا ال�صدد ،قال �أي�ض ًا المتحدث با�سم
الخارجية الإيرانية عبا�س مو�سوي ،خالل
م�ؤتمره ال�صحافي �أم�س الإثنين� ،إن �إيران
"تتاب ��ع خطواته ��ا ال�سيا�سي ��ة والقانونية
ب�شكل ج ��اد" ،م�شير ًا �إل ��ى ا�ستدعاء ال�سفير
البريطان ��ي لدى طه ��ران مرتين والتوا�صل
مع دبلوما�سيي ��ن �أوروبيين حول الحادث،
كم ��ا رف�ض الك�ش ��ف عن وجه ��ة ناقلة النفط
المحتجزة ،قائ ًال "�إنني ال �أعلم عنها".
وجاء احتج ��از "غري� ��س  ،"1البالغ طولها
 330مت ��ر ًا ،ف ��ي خ�ض ��م التوت ��ر الإيران ��ي
الأوروبي ب�سبب تطورات االتفاق النووي،
ليزيد الم�شهد تعقيد ًا و�ضبابية.
وتته ��م �إي ��ران �أوروب ��ا ال�شريك ��ة ف ��ي ه ��ذا
االتف ��اق بالتن�ص ��ل م ��ن التزاماته ��ا بع ��د
االن�سح ��اب الأميركي منه وم ��ا تبع ذلك من
عقوبات �أميركية �شاملة وقا�سية.

وزارة الدفاع
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حكمت محكمة قوى األمن الداخلي األولى – للمنطقة الثالثة /
بغداد عل��ى املدان الهارب العريف (محمد عبد الهادي جابر عامر)
بالسجن ملدة  7سنوات (سبعة سنوات) استنادا ً إلحكام املادة 32
أوال ً من ق .ع .د .رقم  14لسنة  2008الختالسه الهوية العسكرية
املرقمة ( )1761848م��ع جتهيزات حكومية) وعتاد بندقية من نوع
كالش��نكوف عدد ( )120اطالقة وتضمينه مبل��غ قدره ()44.250
ألف دينار عراقي قيمة التجيهزات أعاله اخملتلسة استنادا ً ألحكام
امل��ادة  32ثاني �ا ً ق .ع .د .رقم  14لس��نة  2008وط��رده من اخلدمة
اس��تنادا ً الحكام املادة  32ثانيا ً ق.ع.د رقم  14لس��نة  2008وحجز
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الدحيل القطري يلغي م�شاركة ميمي في غرب �آ�سيا

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

� إره������������اق جن�������وم ال������������دوري امل����ح����ل����ي ي�����������ؤرق ك���ات���ان���ي���ت�������ش
 بغداد  /حيدر مدلول
م ��ن امل�ؤم ��ل �أن يخ�ضع مهاج ��م فريق نادي
ال�شرط ��ة لكرة القدم مهن ��د علي كاظم اليوم
الأربع ��اء للك�ش ��ف الطب ��ي يف م�ست�شف ��ى
�سبيتار للطب الريا�ضي بالعا�صمة القطرية
الدوحة متهيد ًا لالن�ضمام �إىل �صفوف فريق
الدحيل حامل لقب ك�أ�س �أمري قطر للمو�سم
املن�ص ��رم كالعب �آ�سيوي ب ��د ًال من الياباين
�شويا ناكاجيما املنتقل �إىل �صفوف بورتو
الربتغايل.
وعلم ��ت (املدى) �أن مهند علي كاظم �سيوقع
عق ��د االن�ضمام الر�سمي �إىل ن ��ادي الدحيل
قادم� � ًا من نادي ال�شرطة ملدة خم�سة موا�سم
وذل ��ك عق ��ب االنته ��اء م ��ن الك�ش ��ف الطبي
حي ��ث �سيت ��م تقدمي ��ه اىل و�سائ ��ل الإعالم
املق ��روءة واملرئية وامل�سموع ��ة يف م�ؤمتر
�صحف ��ي تعقده �إدارة الن ��ادي قبل �أن يغادر
�إىل مدينة بورتومايو الربتغالية لاللتحاق
باملع�سك ��ر التدريب ��ي ال ��ذي يقيم ��ه الفريق
هناك حتت قي ��ادة امل ��درب الربتغايل روي
فاري ��ا ا�ستع ��داد ًا للمو�س ��م اجلدي ��د ال ��ذي
ي�ستهله مبواجه ��ة جاره اللدود فريق ال�سد
يوم ال�ساد�س من �شهر �آب املقبل على ملعب
عبد الله ب ��ن خليفة �ضم ��ن مناف�سات جولة
الذه ��اب من ال ��دور ال�ستة ع�ش ��ر من بطولة
دوري �أبط ��ال �آ�سيا وي ��وم الثالث ع�شر من
ال�شه ��ر ذات ��ه �ضم ��ن جولة االي ��اب و�أ�صبح
مهن ��د الالع ��ب املح�ت�رف الأجنب ��ي الثالث
يف قائم ��ة فريق الدحيل لك ��رة القدم ملو�سم
� 2020-2019إىل جانب املغربي مهدي بن
عطية والبلجيكي ادمل�سون.
ولعب جنم الك ��رة العراقية ال�سابق يون�س
حمم ��ود ال ��ذي يعم ��ل حمل�ل ً�ا يف برنام ��ج
املجل� ��س دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف �إمت ��ام �صفق ��ة
االنتق ��ال ه ��ذه الت ��ي �ستك ��ون �أول جترب ��ة
�أحرتافي ��ة مليمي يف اخلارج بدوري جنوم
قط ��ر بع ��د �أن �أ�ش ��ارت الأنب ��اء اىل ان �أحد
الدوري ��ات الأوروبي ��ة �سيك ��ون حمطت ��ه
املقبل ��ة على �أث ��ر العرو� ��ض الكث�ي�رة التي
و�صلت اىل جمل�س �إدارة نادي ال�شرطة من
�أندية املقدمة يف �إيطالي ��ا و�إنكلرتا وتركيا
والربتغ ��ال وبلجيكا بع ��د امل�ستوى الرفيع
ال ��ذي قدمه مع املنتخب الوطني لكرة القدم
يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا  2019التي جرت يف
دول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة وت�سجيله
هدفني يف مرم ��ى منتخبي فيتن ��ام واليمن

�ضمن مناف�سات الدور الأول.
و�سيفتقد ال�سلوفيني �سرتي�شكو كاتانيت�ش
مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خدمات
املهاج ��م مهند عل ��ي كاظ ��م يف بطولة غرب
�آ�سي ��ا التا�سع ��ة لك ��رة الق ��دم للرج ��ال التي
�ستنطل ��ق ي ��وم الثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر مت ��وز
اجلاري نظ ��ر ًا النخراطه يف �صفوف فريق
الدحي ��ل ال ��ذي ي�ستع ��د خلو� ��ض مناف�سات
دور ثم ��ن النهائ ��ي لبطول ��ة دوري �أبط ��ال
�آ�سي ��ا  2019الت ��ي �ستنطلق ي ��وم ال�ساد�س
م ��ن �شه ��ر �آب املقب ��ل اىل جان ��ب �أن بطولة
غ ��رب �آ�سي ��ا غ�ي�ر مع�ت�رف به ��ا م ��ن قب ��ل
االحت ��اد ال ��دويل لكرة القدم وغ�ي�ر مدرجة
عل ��ى �أجندته للعام احل ��ايل �ضمن الدورات
والبط ��والت العاملي ��ة والقاري ��ة والأقليمية
الت ��ي ي�سم ��ح فيه ��ا لالعب املح�ت�رف خارج
بل ��ده باالن�ضمام اىل �صف ��وف منتخبه قبل
� 72ساع ��ة من موعد االنطالق لذلك �سيكون
م ��ن �أب ��رز الغائب�ي�ن ع ��ن القائم ��ة النهائية
املكون ��ة من  23العب� � ًا اىل جانب املحرتفني
علي عدن ��ان وجي�سنت مريام و�أحمد يا�سني
وريوان �أمني و�ضرغام �أ�سماعيل.
ويف ال�ش� ��أن ذاته يواج ��ه منتخبنا الوطني
لك ��رة الق ��دم م�شكل ��ة كب�ي�رة قبي ��ل انطالق

مناف�س ��ات بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا لكون ��ه
�سيخو�ض �أول مب ��اراة له يف افتتاح الدور
الأول حل�ساب املجموعة الأوىل التي و�ضع
عل ��ى رئا�سته ��ا اىل جانب منتخب ��ات اليمن
و�سوري ��ا وفل�سط�ي�ن ولبن ��ان عل ��ى ملع ��ب
كربالء الدويل بع ��د �إنتهاء املو�سم الكروي
املحلي بثالث ��ة �أيام حيث �سي�س ��دل ال�ستار
عليه ب�إقامة املب ��اراة النهائية لبطولة ك�أ�س
الع ��راق بني فريقي الزوراء والكهرباء على
ملع ��ب ال�شعب ال ��دويل م�ساء ي ��وم ال�سابع
والع�شرين من �شهر متوز اجلاري.

وهذه امل�شكلة �أ ّرقت ال�سلوفيني �سرتي�شكو
كاتانيت�ش كثري ًا نتيجة عدم ح�صول العبيه
املحلي�ي�ن الذين �سيت ��م اختياره ��م من قبله
�ضمن قائمته النهائية على راحة �سلبية كما
هو احل ��ال مع العب ��ي املنتخب ��ات املناف�سة
ل ��ه يف املجموع ��ة الذي ��ن �أنته ��ت دورياتهم
يف �شه ��ر حزي ��ران املا�ض ��ي حي ��ث دخل ��وا
يف مع�سك ��رات تدريبي ��ة حملي ��ة وخارجية
مت و�ضعه ��ا بع ��د االتف ��اق ب�ي�ن احتاداته ��م
الوطنية واملدربني يف �إط ��ار اال�ستعدادات
النهائي ��ة قب ��ل امل�شارك ��ة يف ه ��ذه البطولة

الت ��ي �ستك ��ون بروف ��ة نهائي ��ة للت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة امل�ؤهل ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
 2022بقطر وبطولة ك�أ�س �أمم �آ�سيا 2023
بقط ��ر امل�ؤم ��ل �أنطالقها ي ��وم اخلام�س من
�شهر �أيلول املقبل مب�شاركة  40منتخب ًا.
وب ��ات عل ��ى اال�سب ��اين ت�ش ��ايف رودريغيز
مدرب اللياقة البدنية ملنتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم املن�ض ��م حديثا اىل امل�ل�اك التدريبي
امل�ساعد للمنتخب �أن ي�ضع برناجما ت�أهيلي ًا
�سريع� � ًا لالعبني يرفع م ��ن درجة جاهزيتهم
الفني ��ة والبدني ��ة مب ��ا ميكنه ��م م ��ن رف ��ع
ال�ضغوط عليهم كثري ًا نتيجة اجلهد العايل
ال ��ذي بذل ��وه خ�ل�ال دوري الك ��رة املمت ��از
للمو�س ��م  2019-2018ال�سيما يف املباراة
االفتتاحي ��ة �أم ��ام منتخ ��ب �سيت ��م الك�ش ��ف
عن ��ه من خالل اجلدول ال ��ذي �سيتم و�ضعه
خ�ل�ال مرا�س ��م القرع ��ة الت ��ي �سيحت�ضنه ��ا
مق ��ر احتاد ك ��رة الق ��دم يف العا�صمة بغداد
ي ��وم الع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر مت ��وز اجلاري
مب�شاركة ممثلي منتخب ��ات �سوريا ولبنان
واليمن وفل�سط�ي�ن وال�سعودي ��ة والكويت
والبحري ��ن والأردن ح�سب املوعد الذي مت
و�ضع ��ه من قب ��ل جمل� ��س �إدارة احتاد غرب
�آ�سيا لكرة القدم ال ��ذي ي�أتي بعد ثالثة �أيام
من �سحب قرع ��ة املونديال وك�أ�س �آ�سيا يف
مقر االحتاد اال�سيوي لكرة القدم بالعا�صمة
املاليزية كواالملبور.
اجلدي ��ر بالذكر �إن ال�سلوفين ��ي �سرتي�شكو
كاتانيت� ��ش �أخت ��ار قائم ��ة �أولي ��ة ملنتخبن ��ا
الوطن ��ي لبطولة غرب �آ�سي ��ا ال�سابعة لكرة
القدم تكونت من  44العب ًا وهم جالل ح�سن
وحممد حمي ��د وحممد �صال ��ح وعلي كاظم
وعل ��ي عدن ��ان وفران�س بطر� ��س و�ضرغام
�أ�سماعي ��ل وجن ��م �ش ��وان و�أحم ��د �أبراهيم
وريب�ي�ن �سوالق ��ا و�سع ��د ناط ��ق ورعد فرن
وميث ��م جبار وعدي �شهاب وم�صطفى ناظم
وع�ل�اء علي مه ��اوي وم�صطفى حممد جرب
و�سامح �سعيد و�صف ��اء هادي وب�شار ر�سن
وا�سامة ر�شي ��د وكرار نبي ��ل وحممد قا�سم
وابراهي ��م باي� ��ش ومه ��دي كام ��ل وو�س ��ام
�سعدون واحمد فا�ضل وريوان �أمني و�أحمد
يا�سني وهم ��ام طارق ومازن فيا�ض واحمد
ج�ل�ال وحممد خ�ض ��ر وني ��از وح�سني علي
واجم ��د عط ��وان وجي�سنت م�ي�رام وحممد
داود يا�سني ومهند علي كاظم وعالء عبا�س
و�أمين ح�س�ي�ن ومهند عبد الرحيم ومروان
ح�سني.

تون�س والجزائر يحفظان هيبة العرب في ك�أ�س �أفريقيا
بغداد  /املدى
�أكم ��ل منتخ ��ب تون�س لك ��رة القدم
قائم ��ة املنتخب ��ات الثماني ��ة الت ��ي
ت�أهلت اىل دور ربع النهائي لبطولة
ك�أ� ��س الأمم الأفريقي ��ة  2019بع ��د
ف ��وزه املث�ي�ر عل ��ى منتخ ��ب غينيا
بف ��ارق ركالت الرتجيح ( )4-5بعد
انته ��اء الوقتني الأ�صلي والأ�ضايف
بالتع ��ادل ( )1-1يف املب ��اراة التي
ج ��رت بينهم ��ا على ملع ��ب الرئي�س
ملدين ��ة الأ�سماعيلي ��ة امل�صري ��ة يف
خت ��ام دور ثم ��ن النهائ ��ي ليحف ��ظ
هيب ��ة الك ��رة العربي ��ة اىل جان ��ب
�شقيق ��ه منتخب اجلزائ ��ريف البقاء
بقوة للمناف�سة على اللقب ون�سيان
�أح ��زان اجلماه�ي�ر م ��ن م ��رارة
اخل ��روج املبك ��ر ملنتخب ��ي املغ ��رب

وم�صر البلد امل�ضي ��ف الذي ت�سبب
يف ا�ستقال ��ة رئي� ��س االحتاد هاين
�أب ��و ريدة وع ��دد كبري م ��ن �أع�ضاء
جمل� ��س الإدارة اىل �أجان ��ب �إقال ��ة
املك�سيك ��ي �أغريي ومالك ��ه امل�ساعد
من مهمة تدريب الفراعنة .
وتزايدت تكهنات املتابعني والنقاد
واملحلل�ي�ن املتواجدي ��ن حالي� � ًا يف
م�ص ��ر �أن ت�شه ��د ه ��ذه الن�سخة من
البطول ��ة نهائي ًا عربي� � ًا خال�ص ًا بني
اجلزائ ��ر وتون� ��س يف ظ ��ل ابتعاد
كل منتخب ع ��ن طريق الآخر حتى
املب ��اراة النهائي ��ة الت ��ي �ستج ��ري
ي ��وم التا�س ��ع ع�شر م ��ن �شهر متوز
اجلاري على ملعب القاهرة الدويل
رغ ��م �أن م�شوارهم ��ا �سيك ��ون يف
غاي ��ة ال�صعوبة �أم�ل�ا للو�صول اىل
املباراة النهائية .

الق�ضاء ينظر بدعوى لجنة �إنقاذ ال�صحافة الريا�ضية العربية
 متابعة :املدى
قرر الق�ض ��اء الأردين قب ��ول دعوى
الطع ��ن يف انتخاب ��ات االحت ��اد
العرب ��ي لل�صحافة الريا�ضية املقامة
من جلن ��ة الإنق ��اذ لالحت ��اد العربي
لل�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة ع�ب�ر رئي�سها
رئي� ��س االحت ��اد الأردين للإع�ل�ام
الريا�ضي �أجم ��د املجايل ،للنظر يف
املخالفات الإدارية واملالية املرتكبة
ال�سيما ما �شهدته اجلمعية العمومية وكان ��ت اللجن ��ة التنفيذي ��ة لالحتاد العمل الإداري.
لالحتاد بتاريخ  28ني�سان  2019العرب ��ي املنتهي ��ة ال�صالحية ،قامت رئي� ��س جلنة الإنق ��اذ �أجمد املجايل
يف العا�صمة الأردنية.
با�ستب ��دال اجله ��ة املمثل ��ة لإح ��دى ق ��ال بع ��د الإدالء ب�إفادت ��ه� ،إن ��ه
ج ��اء ذل ��ك يف بي ��ان �أ�صدرت ��ه جلنة ال ��دول االع�ض ��اء ،كم ��ا منعت ممثل تق ��دم بالدع ��وى بت�أيي ��د جمموع ��ة
الإنق ��اذ لالحت ��اد العرب ��ي لل�صحافة دول ��ة �أخرى م ��ن امل�شارك ��ة ،وكذلك ال ��دول الت ��ي ت�ش� � ّكل جلن ��ة الإنقاذ،
الريا�ضي ��ة تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة وجّ ��ه الرئي�س الدع ��وة لالنتخابات وان تل ��ك اخلط ��وة كان ��ت ال�سبي ��ل
منه �أكدت في ��ه "�إن الق�ضاء الأردين خالف� � ًا للقان ��ون ال ��ذي ين ��وط هذه الوحي ��د للطعن ب�إجراءات اجلمعية
ينظ ��ر يف الدع ��وى ا�ستن ��اد ًا لكون املهم ��ة بالأم�ي�ن الع ��ام ح�ص ��ر ًا ،العمومي ��ة االنتخابي ��ة لالحت ��اد
الأردن البل ��د املقر لالحت ��اد العربي وع ��دم توزي ��ع البي ��ان الإداري قبل العربي على ما �شابها من خمالفات،
لل�صحاف ��ة الريا�ضية بح�سب نظامه امل ��دة املح ��ددة لإق ��راره وكذلك عدم ولو�ض ��ع ح ��د لالرتكاب ��ات الت ��ي
الداخل ��ي ،ويعت�ب�ر م ��ن �صالحياته توزي ��ع البيان املايل باملطلق ،وعدم ي�شهدها االحت ��اد والعبث مبقدراته
النظ ��ر يف الدع ��اوى يف املخالف ��ات مناق�شت ��ه وبالت ��ايل ع ��دم �إق ��راره م ��ن قب ��ل امل�س�ؤولني علي ��ه من دون
واالرتكابات التي تقع على �أرا�ضي لإبراء ذمّة الهيئة الإدارية ال�سابقة ،وج ��ه ح ��ق ،م�ؤكد ًا انط�ل�اق م�سرية
اململكة الها�شمية الأردنية".
ما ي�ش� � ّكل خمالفة ج�سيم ��ة لأ�صول �إ�صالح االحت ��اد العربي من الداخل

وال عودة اىل الوراء ،و�أن الأحداث
امل�ؤ�سف ��ة الت ��ي �شهدته ��ا اجلمعي ��ة
العمومي ��ة �شه ��ر ني�س ��ان املا�ضي ال
ميك ��ن �أن نرت�ض ��ي به ��ا ك�إعالمي�ي�ن
ريا�ضيني عرب.
وكان الع ��راق ق ��د ف ��از بع�ضوي ��ة
اللجن ��ة التنفيذية لالحت ��اد العربي
لل�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة ع�ب�ر ممثل ��ه
الدكت ��ور ه ��ادي عبدالله ال ��ذي نال
� 13صوت� � ًا  ،وح�ض ��ر اجلمعي ��ة
العمومي ��ة ممثل ��ون ع ��ن جمعي ��ات
ورواب ��ط  18بل ��د ًا عربي� � ًا وه ��ي
(دولة الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة ،
اململك ��ة الأردني ��ة الها�شمية  ،مملكة
البحري ��ن  ،اجلمهوري ��ة التون�سي ��ة
 ،اجلمهوري ��ة اجلزائري ��ة  ،اململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة  ،اجلمهوري ��ة
ال�سوداني ��ة  ،اجلمهوري ��ة العراقية
 ،اجلمهوري ��ة العربي ��ة ال�سوري ��ة ،
دول ��ة الكويت � ،سلطنة عُمان  ،دولة
فل�سط�ي�ن  ،دولة قط ��ر  ،اجلمهورية
اللبناني ��ة  ،جمهورية م�صر العربية
 ،اململك ��ة املغربي ��ة  ،اجلمهوري ��ة
املوريتانية  ،اجلمهورية اليمنية) .

ويواج ��ه منتخ ��ب حمارب ��و
ال�صح ��راء يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
م�ساء غد اخلمي� ��س منتخب �ساحل
العاج على ملعب ال�سوي�س اجلديد
يف لق ��اء ميتل ��ك الأخ�ي�ر الأف�ضيلة
خ�ل�ال املواجه ��ات ال�سب ��ع ال�سابقة
الت ��ي جمعتهم ��ا حيث حق ��ق ثالثة
انت�صارات مقاب ��ل فوزين للجزائر
وخي ��م التع ��ادل على لقائ�ي�ن ولكن
الفر�صة �ستك ��ون مواتية هذه امل ّرة
للجزائريني يف الث�أر من خ�سارتهم
()3-1يف �آخ ��ر مواجه ��ة جمع ��ت
بينهم ��ا يف البطول ��ة عندم ��ا التقيا
يف دور الثماني ��ة يف ن�سخة 2015
حي ��ث �سيلع ��ب يف حال ��ة عب ��وره
العقب ��ة العاجي ��ة يوم الأح ��د املقبل
على ملع ��ب القاهرة ال ��دويل �ضمن
دور ن�ص ��ف النهائي م ��ع الفائز من

مب ��اراة نيجرييا وجن ��وب �إفريقيا
التي �ستقام اليوم الأربعاء .
يف املقاب ��ل يلتق ��ي منتخ ��ب تون�س
لكرة القدم نظريه منتخب مدغ�شقر
على ملعب ال�س�ل�ام يف القاهرة يف
ال�ساعة العا�شرة م�ساء غد اخلمي�س
يف ختام مناف�سات دور ربع النهائي
يف مهم ��ة ل ��ن يواجه فيه ��ا العبوه
�صعوبة بالغة يف الو�صول اىل دور
ن�صف النهائي التي �سيلعب فيه مع
الفائز م ��ن مب ��اراة ال�سنغال وبنني
الت ��ي ي�ضيفها م�ساء اليوم االربعاء
ملع ��ب الدفاع اجل ��وي يف القاهرة
�ضم ��ن م�سريت ��ه نح ��و الزحف اىل
النهائي ال ��ذي �سيتواجد فيه للم ّرة
الثاني ��ة بعد ن�سخة عام  2004التي
ف ��از فيها بعد ك�سبه مب ��اراة املغرب
بنتيجة ()1-2

جا�سو�س في الأولمبية
كم هو م�ؤمل للنف�س وللمجتمع وللدولة ،عندما ت�سقط الأخالق ويرتقي
امل�شب ��وه على �أكتاف اال�شقياء �صع ��ود ًا نحو بُرج املال لفرتة من الزمن
يف ن�ش ��وة املجد الزائف وال�سمعة الق ��ذرة ،ويف املقابل يذهب ال�شرفاء
�ضحاي ��ا اتهام ��ات خُمتلق ��ة ال تراع ��ي خرباته ��م وتاريخه ��م النظي ��ف
وخمافتهم الله دون �أن ينربي �أحد لإن�صافهم و�سط هذا الكم الهائل من
اللغط والنفاق والتكالب ل�ضمان امل�صالح غري �آبهني ملن دفع الثمن ُظلم ًا
وتخ ّل ��ى عن موقعه جُمرب ًا حتت وقع تهمة �شنيعة ال تليق �إال بامل�شكوك
يف ف�صيلة دم �إنتمائه للج�سد العراقي.
َم ��ن م ّن ��ا مل يفتخ ��ر بـ "حام ��د الرعد" �أق ��دم �شخ�صي ��ة �إداري ��ة ريا�ضية
بق ��ي ميار�س عمل ��ه دون انقطاع منذ ع ��ام  1973حت ��ى الآن ،مل يتلوّن
م ��ع الأنظمة ال�سيا�سية ،وحافظ على �أ�صالت ��ه وكيا�سته واحرتامه بني
الريا�ضي�ي�ن على م ��دى  46عام ًا ،مدي ��ر ًا يف �إدارة احتاد ك ��رة القدم ثم
ع�ضو ًا في ��ه ،ورئي�س ًا الحتاد الفنون القتالي ��ة ،ورئي�س ًا لنادي اجلي�ش،
ورئي�س� � ًا لالحتاد اجلوي ،و�أم�ي�ن �سر نادي القوة اجلوية ،و�أمني مايل
للن ��ادي نف�س ��ه ،و�أمني �سر ن ��ادي الك ��رخ ،ومدير الأندي ��ة واالحتادات
الريا�ضية ما بعد عام  ،2003ومدير مكاتب �أربعة وكالء ووزيرين قبل
وبع ��د العام ذاته ،خربة مرتاكمة من النادر �أن ي�صمد �إداري ًا مثله برغم
ه ��ول الأزمات الت ��ي تالعبت مبقدرات الريا�ض ��ة العراقية ،عمل بهدوء
وفق� � ًا لل�ضواب ��ط ولي� ��س لدي ��ه خزينة غري م�ؤ َ
مت ��ن عليه ��ا وال �إيفادات
وهمي ��ة وال �سل ��وك �أعوج ينال م ��ن مقامه املحف ��وظ يف املجتمع العام
والريا�ضي خا�صة.
با�ش ��ر مبهم ��ة مدي ��ر �إدارة اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية ع ��ام  2009حال
ت�س ّلم الكابنت رعد حمودي رئا�ستها وجاء اختياره �ضمن مالك موظفي
الأوملبي ��ة لأمانته ،ونعرف جيد ًا كل خفاي ��ا العمل امل�ضني الذي �شهدته
�أروق ��ة الأوملبية يف حقبة الكاب�ت�ن املغلوب على �أم ��ره للأ�سف ب�شهادة
�أقرب النا�س �إلي ��ه يف العمل برغم طيبته ورغبته اجلاحمة لإعالء �ش�أن
الريا�ضة وهو من فئة قليلة قدّمت لها �أبهى االجنازات يوم كان حار�س ًا
�أمين ًا ل�شب ��اك منتخباتنا الوطنية والع�سكري ��ة لكنه يف ق�ضية الرعد مل
يك ��ن �أمين� � ًا عل ��ى "جوه ��رة" الإدارة الريا�ضية وف ّرط ب ��ه مبوقف غري
م�ش ّرف.
ي ��وم الثام ��ن م ��ن �آذار  ، 2019مت ا�ستب ��دال حامد الرع ��د بزميله م�ؤيد
�سامي ليكون مدير ًا لإدارة الأوملبية يف املقر الرئي�سي وهو �أمر داخلي
ال �ش�أن لنا به ،لكن م�صادر موثوقة �أكدت لنا �أن الرعد خرج بتهمة خم ّلة
مبكانت ��ه كرج ��ل م�ص ��داق ونزي ��ه و ُك ��فء ،فبعد زي ��ارة وزي ��ر ال�شباب
والريا�ض ��ة د�.أحم ��د ريا�ض اىل مق ��ر اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية ب�شكل
مفاجىء يف �أحد �صباحات �آذار املا�ضي ،كان يف ا�ستقباله الرعد مرحب ًا
ب ��ه وجت ّول معه بني غ ��رف الأوملبية ،واكت�شف الوزي ��ر �أن هناك غياب
ع ��دد غري قليل من �أع�ض ��اء املكتب التنفيذي عن ال ��دوام وخرج ب�سرعة
مُنهي� � ًا زيارته الق�صرية ،لتنهال ال�شكوك عل ��ى الرعد ب�أنه تواط�أ م�سبق ًا
م ��ع الوزير على موعد الزيارة الت ��ي �أغاظتْ املكتب التنفيذي يف اليوم
الت ��ايل عطف ًا على ارتفاع من�سوب ا ُ
حلن ��ق �ضد الوزير بُعيد الإجراءات
املالي ��ة الت ��ي �إتخذها يف اللجن ��ة الثالثية امل�ش ّكلة مبوج ��ب القرار ،60
و�أن ��ه (�أي الرع ��د) يتج�سّ �س مل�صلحة احلكومة وال ��وزارة ،ويُ�س ِّرب لها
وثائق وبيانات وخطابات ت�ض ّر مب�صلحة الأوملبية!
تهم ��ة �صادم ��ة للرع ��د ،مل يجد خي ��ار الرد عليه ��ا �سوى مغ ��ادرة موقعه
�صوب املقر الثاين للجنة الأوملبية ،وك�أنه يقول لكل من �أتهمه " �إن نار
ُ
الظل ��م �ستحرق الظامل ولو بعد حني" فمي ��دان الريا�ضة بعيد كل البعد
ع ��ن �س ّريات العمل مثل وزارتي الدف ��اع والداخلية وبقية دوائر الدولة
احل�سا�سة ،وال نعلم �أي �س ّريات مالية و�إدارية تخاف الأوملبية �أن يكون
الرعد قد �أحاط احلكومة وزائر ال�صباح بها؟!
�إن احلقيق ��ة املوجع ��ة التي تدوّي يف ر�ؤو�س �أع�ض ��اء املكتب التنفيذي
للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة وت�أ�سر �شعوره ��م باالخفاق املزم ��ن هي �أن
َم ��ن �أو�ص َل م�صري الأوملبية اىل ّ
تدخ ��ل حكومي �شبه كامل يف �ش�ؤونها
وبت�أيي ��د م ��ن الأوملبي ��ة الدولي ��ة يج ��ب �أن يق� � ّر بع ��دم �صالح ��ه لقيادة
الريا�ضة وعدم حر�صه عل ��ى توظيف مليارات الدنانري لتحقيق الهدف
الأبرز يف �صناعة البطل.
وزير ال�شباب والريا�ضة مطالب بفتح حتقيق ي�ستدعي فيه كل من وجّ ه
حلام ��د الرعد تهم ��ة التج�سّ �س ل�صال ��ح احلكومة وال ��وزارة ورماه يف
موق ��ع نا ٍء وبديل ال ي�ستحقه بعد ت�ضحيات ��ه النبيلة و�أمانته الوظيفية
يف قطاع تطوّعي نتم ّنى �أن يختتم خدمته فيه ُم َّكرم ًا ،و�أن يُك ّلل بالورد
وال يُذل باخليانة!
تهمة �صادمة للرعد ،لم يجد خيار
الرد عليها �سوى مغادرة موقعه �صوب
المقر الثاني للجنة الأولمبية ،وك�أنه
يقول لكل من �أتهمه " �إن نار ُ
الظلم
�ستحرق الظالم ولو بعد حين"

زاخو و�سامراء يوا�صالن زحفهما �إلى دوري الممتاز
 بغداد  /املدى
وا�صل فري ��ق زاخو لكرة القدم زحفه
نحو خطف بطاق ��ة املجموعة الثانية
لل ��دور الت�أهيل ��ي اىل دوري الك ��رة
املمت ��از للمو�س ��م � 2020-2019إث ��ر
ف ��وزه الكب�ي�ر عل ��ى فري ��ق الرم ��ادي
لكرة القدم ثالثي ��ة نظيفة يف املباراة
الت ��ي �ضيفها ملع ��ب ن ��ادي ال�صناعة
الريا�ضي ليحافظ عل ��ى املركز الأول
يف الرتتي ��ب للم ��رة الثاني ��ة عل ��ى
التوايل بر�صيد  6نقاط متفوق ًا بفارق
نقطتني ع ��ن و�صيف ��ه فري ��ق برايتي
ال ��ذي انت ��زع ث�ل�اث نق ��اط غالية من
فري ��ق ال�صناعة بعدم ��ا �أ�شرت نتيجة
لقائهم ��ا ل�صاحل ��ه بنتيج ��ة ()1-2
لريف ��ع من ا�سم ��ه يف البق ��اء كمطارد
وحي ��د لفري ��ق زاخ ��و فيم ��ا تراج ��ع
ال�صناع ��ة اىل املركز الثال ��ث بر�صيد
 3نق ��اط يليه يف املرك ��ز الرابع فريق
�س ��وق ال�شيوخ من حمافظ ��ة ذي قار
الذي ميلك ثالث نقاط بعد جناحه يف
هزمية فريق الكوفة بهدف نظيف يف
املباراة التي جرت بينهما على ملعب

الكرخ الرتبوي تارك ًا املركز اخلام�س
للأخ�ي�ر بر�صي ��د نقط ��ة واح ��دة فيما
تراج ��ع فري ��ق الرمادي م ��ن حمافظة
االنبار اىل املركز الأخري يف الرتتيب
بدون ر�صيد من النقاط.
و�سيلتق ��ي فريق ال�صناعة على ملعبه
وبني جماه�ي�ره مع فري ��ق زاخو يف

ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء بعد غد يف
افتت ��اح اجلول ��ة الثالث ��ة للمجموع ��ة
الثانية ويلعب فري ��ق �سوق ال�شيوخ
مع فريق برايتي يف ال�ساعة ال�سابعة
م�سا ًء على ملعب الكرخ الرتبوي فيما
�ستج ��ري مب ��اراة الرم ��ادي والكوفة
على ملعب نادي ال�صناعة يف ال�ساعة

التا�سعة م�ساءً.
وحاف ��ظ فري ��ق �سام ��راء لك ��رة القدم
عل ��ى املرك ��ز الأول يف ترتي ��ب ف ��رق
املجموعة الأوىل بر�صيد  6نقاط من
انت�صاره الثمني على فريق اجلن�سية
بنتيجة ( )0-1يف املباراة التي جرت
يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء ت ��ارك ًا املرك ��ز
الث ��اين لفري ��ق القا�سم بر�صي ��د �أربع
نق ��اط بع ��د �سقوط ��ه يف ف ��خ التعادل
ال�سلب ��ي �أمام فريق مي�س ��ان فيما قفز
فري ��ق غاز ال�شم ��ال اىل املركز الثالث
بع ��د متكن ��ه م ��ن �إحل ��اق اخل�س ��ارة
بفري ��ق كربالء به ��دف مقابل ال �شيء
وحل فري ��ق مي�س ��ان باملرك ��ز الرابع
بر�صيد نقطتني واملركز اخلام�س من
ن�صي ��ب فريق اجلن�سي ��ة وجاء فريق
كرب�ل�اء يف املرك ��ز ال�ساد�س والأخري
بدون ر�صيد من النقاط.
ويواج ��ه فري ��ق �سام ��راء بع ��د غ ��د
اخلمي� ��س فري ��ق القا�س ��م يف افتتاح
اجلول ��ة الثالث ��ة حل�س ��اب املجموعة
الأوىل يف قمة كروية �ساخنة ويلعب
فريق كربالء مع فريق اجلن�سية وغاز
ال�شمال مع فريق مي�سان.
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رهانات الأدب في ع�صر العولمة
 كه يالن حممد
بينم ��ا انفتحت املجتمع ��ات بع�ضها على
بع�ض بفع ��ل التط ��ورات التكنولوجية،
فم ��ن املُفرت� ��ض �إيج ��اد جم ��ال �أرح ��ب
لت ��داول الأعم ��ال الأدبي ��ة وتنته ��ي
الكلي�شه ��ات املر�سوم ��ة وفق� � ًا لثنائي ��ة
ُ
يالحظ يف
الهام� ��ش واملرك ��ز .لك ��ن م ��ا
الواقع املُتعومل ي�ض ُع املُتاب َع �أمام �س�ؤالٍ
أدب
جوه ��ري هل املق�صو ُد م ��ن عاملية ال ِ
يف ه ��ذا الع�صر ه ��و �سيادة ل ��ون واحد
والرتويج للم�ؤلفات الروائية
من الأدب
َ
التي ُتكمل دورة اال�ستهالك لدى القارئ؟
هذا م ��ا يناق�ش ُه ال�صح ��ايف والأكادميي
الأمريكي �آدم كري� ��ش يف كتابه املعنون
(الرواي ��ة العاملي ��ة التن ��اول الروائ ��ي
للع ��امل يف الق ��رن احل ��ادي والع�شرين)
�ساد االعتقادُ ب�أنَّ الأعمال
ال�ص ��ادر من دار امل ��دى برتجمة الكاتبة
الأدبية الموغلة في المحلية
والروائي ��ة لطفي ��ة الدليم ��ي ،ويح ��او ُل
والمطبوعة بخ�صو�صيات
امل�ؤل ��ف ر�ص ��د الأ�سب ��اب وراء ت�صا ُع� � َد
ُ
�ستكون فر�صتها لل�صعود
بيئتها
مقروئي ��ة بع� ��ض الأعم ��ال الروائي ��ة
أكبر،
�
العالمية
من�صة
نحو
وترب ��ع �أ�صحابه ��ا على عر� ��ش العاملية،
ً
و�ضرب المهتمون مثاال ب�أعمال
َ
حي � ُ�ث ج ��اءت اختياراته م ��ن ح�ضارات
الروائيين العظام الذين حافظوا وبيئات جمتمعي ��ة ُمتنوعة .ي�شتغ ُل �آدم
كري�ش على رواية (ثلج) للكاتب الرتكي
أ�صبح
على قيم الأ�صالة ،و�
َ
�أوره ��ان بام ��وك و" "Q84 1للياباين
قراء ومعجبون في كل
لهم
ُ
ُمد العمل هاروك ��ي باروكوم ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل
�أرجاء المعمورة وما ي ُ
 2666لربرت ��و بوالني ��و و"�أمريكان ��ا"
الأدبي بزخم االنطالقة خارج
لت�شمامان ��دا �أديت�ش ��ي و"الأ�ص ��ويل
المحددات القومية والهوياتية
ُ
املتوج� ��س" ملح�سن حميد ،كم ��ا ي ُ
ُ�ضيف
والتطلعات
والهموم
القيم
هو
الروائي ��ة الكندية مارغري ��ت �آتوود �إىل
الإن�سانية التي غدت قوام ًا
قائمته املُختارة .عدا ذلك ي�ستن ُد كري�ش
للعمل الأدبي وثيمات �أثيرة
يف �إط ��ار درا�ست ��ه �إىل طروح ��ات م ��ن
لدى الأُدباء بالطبع ،ف�إنَّ هناك �سبقه يف هذا امل�ضمار.
تفاوت ًا في �أ�ساليب وم�ستويات
المعالجة لهذه المو�ضوعات من
ُ
�أديب �إلى �آخر.

ال�شعبوية والرواية

تت�ص ��د ُر ه ��ذه الدرا�س ��ة مبقال ��ة ن�شره ��ا
الكاتب الهندي �سيدهارتاديب ،يف �إحدى
ُ
مطبوعات �أمريكية ي�ستق�صي فيها امل�شه َد
ظل ع ��ودة اخلطاب
الروائ ��ي العاملي يف ِ
ري �إىل ر�ؤية �آدم كري�ش
ال�شعبوي� ،إذ ي�ش ُ

ب�ش� ��أن الره ��ان عل ��ى الرواي ��ة بو�صفه ��ا
�أداة �ض ��د رغب ��ة االنكف ��اء والتزمت ،كما
ميك ��ن فهم �شغف القراء بفن الرواية ب�أ َّنه
ت�أكي ��د على راهنية قي ��م الت�سامح وقبول
االختالف والتبادل احلر للأفكار.
والالف ��تُ فيم ��ا ورد باملق ��ال ه ��و �إ�ش ��ارة
�سيدهارتادي ��ب �إىل ر�أي ج ��ون �أبداي ��ك
ح ��ول رواي ��ة م ��دن املل ��ح لعب ��د الرحمن
مني ��ف ،على الرغ ��م من �إ�شادت ��ه بنفحات
ملحمية يف الرواية ،لكن يلمحُ يف �سياق
مراجعت ��ه لرائع ��ة مني ��ف �إىل �أن الأخري
مل يت�شبع مبا يكف ��ي بالقيم الغربية التي
متكن ُه من ت�أليف عمل روائي مبوا�صفات
م ��ا ي�سمي بـ "رواي ��ة" يف الغرب .يف�صحُ
ه ��ذا الكالم ع ��ن النزع ��ة العدوانية بنظر
ويعب ع ��ن ر�ؤية �إ�ستعالئية
�سيد هارتا ،رّ
ل ��كل وافد من الأط ��راف �إىل املركز ،ومن
ُث� � َّم يتتب ُع واق ��ع ما بعد احل ��رب الباردة،
الفت� � ًا �إىل �أن ما قاله جون �أبدايك ال ميكن
�أن ي�ص ��د َر م ��ن �أك�ث�ر املُت�شددي ��ن ح ��ول
الرواي ��ات املُرتجم ��ة عق ��ب اندف ��اع تيار
العوملة ،وبالتايل �ساهمت التحوالت يف
ن�ش�أة �شكل �أدب ��ي جديد ي�ستهوى الك ّتاب
الذين يرتحلون بني الثقافات املُتعددة.
والأه ��م فيم ��ا يدر�س� � ُه �آدم كري� ��ش ه ��و
مُناه�ض ��ة الأدب وخياله النف ��اذ للخطاب
ال�سيا�س ��ي الرتامب ��ي وحمدوديت ��ه،
أدب ه ��ي البح ��ث عن
و�إذا كان ��ت غاي ��ة ال ِ
امل�ساح ��ات امل�شرتكة ،ف� ��إنَّ ال�سيا�سة كما
ميثله ��ا دونالد ترام ��ب ُت َغذي اخلوف من
الآخر.
فع�ل� ًا �إنَّ الأدب كم ��ا تق ��و ُل الفيل�سوف ��ة
ري من النقاد
مارث ��ا نو�سب ��اوم ي�شجعن ��ا عل ��ى �أن الت�شاب � َ�ك قائ ��م ب�ي�ن ال�سيا�س ��ة والأدب ال�س�ؤال الإ�شكايل .ثم ��ة كث ُ
ن�شغ ��ل �أنف�سن ��ا بخ�ي�ر �أنا� ��س تب ��دو وعندم ��ا يتح ��ول العم ��ل الأدب ��ي �إىل يرف�ضون مفه ��وم العاملية وحجة ه�ؤالء
�أمن ��اط حياته ��م خمتلف ��ة ع ��ن طريقتنا من�ص ��ة دعائي ��ة ،فيفق� � ُد قيمته ه ��ل نفه َم ح�س ��ب ما يذكرها كري�ش ه ��ي ا�ستحالة
يف العي� ��ش ،ويعق � ُ�ب كري� ��ش عل ��ى هذا م ��ن ذل ��ك �أن الأعم ��ال الأدبي ��ة املقروءة ُمتابع ��ة القارئ مل ��ا ي�صد ُر م ��ن امل�ؤلفات
ال ��ر�أي مو�ضح ��ا �أنَّ الأدب ��اء ق ��د وقعوا عل ��ى امل�ست ��وى العاملي ت�ستم� � ُد فرادتها باال�ستم ��رار ،كم ��ا �أن الآلي ��ات التي يت ُم
يف �ش ��رك اال�صطفاف ��ات الأيدولوجي ��ة من ت�شكيلته ��ا الأ�سلوبية ومو�ضوعاتها مبوجبه ��ا االحتف ��اء بنخبة محُ ��ددة من
ويطرح
�إبانة مرحل ��ة احلرب الب ��اردة� .إذن ف�إنَّ العميق ��ة؟ تتباي ��نُ الآراء ب�ش� �� ِأن ه ��ذا الروائي�ي�ن ي�شوبها الغمو� � ُ�ض،
ُ

م��ذك��رات �أوروي��ـ��ـ��ل ..لي�ست اع�تراف��ات
� ساميون لي�س
ترجمة توفيق الأ�سدي
مبنا�سب ��ة �ص ��دور كت ��اب "مذك ��رات" جل ��ورج
�أوروي ��ل ،م ��ن حتري ��ر "بي�ت�ر دافيد�س ��ون" ،
ه ��ذا املقال ن�ش ��رته جمل ��ة "نيوي ��ورك ريفيو �أو
بوك�س"
ج ��ورج �أوروي ��ل احلميم؟ بدا مثل ه ��ذا العنوان
ملقال ��ة عن مذكراته  ،ولكن ميكنه �أي�ض ًا �أن يكون
م�ض ِّل�ل ً�ا من حيث �إنه قد يوح ��ي بتمييز م�صطنع
�أو رمب ��ا ت�ض ��اد – ب�ي�ن "�إيريك بل�ي�ر" (اال�سماحلقيقي لأورويل) ،ال�شخ� ��ص العادي وجورج
�أوروي ��ل الكات ��ب ال ��ذي ن�ش ��رت �أعمال ��ه .كان
«�إيري ��ك بلري» بطبع ��ه �شخ�ص ًا متحفظ� � ًا وكتوم ًا
ب ��ل وحت ��ى �أخ ��رق ،وه ��ذا �صحي ��ح .بينم ��ا كان
«�أوروي ��ل» والقلم (�أو امل�سد�س) يف يده ،حمارب ًا
جريئ� � ًا .ويف الواق ��ع ،ف� ��إن ه ��ذا ي�صب ��ح �أك�ث�ر
و�ضوح� � ًا بعد ق ��راءة هذين الكتاب�ي�ن ،فقد كانت
احلي ��اة ال�شخ�صي ��ة «لبلري» والن�ش ��اط العمومي
«لأوروي ��ل» يعك�سان �شخ�صي ��ة واحدة ذات ر�أي
م�ستق ��ل �إىل ح ٍّد كب ٍري .لقد ً�صنع «بلري� -أورويل»
من قطعة واحدة :وهناك مو�ضوعة تتكرر كثري ًا
يف �شه ��ادات كل �أولئ ��ك الذين عرف ��وه عن كثب،
�أال وهي "ب�ساطت ��ه الرهيبة" .كانت لديه "براءة
�شخ�ص بدائي".
وعل ��ى نحو خمالف مل ��ا افرت�ضه بع� ��ض املعلقني
�سابق� � ًا (و�أن ��ا واح ��د منه ��م) ،ف� ��إن تبني ��ه ال�س ��م
م�ستع ��ار كان جمرد �صدف ��ة ومل يحمل �أي �أهمية
خا�ص ��ة ل ��ه على الإط�ل�اق .فحني ن�ش ��ر �أول كتبه
"معدم يف باري�س ولندن" ( ،)1939كان يرغب
بب�ساطة يف �أن يوفر على �أبويه �إحراج ًا حمتم ًال:
فال�سي ��د وال�سيدة بلري العج ��وزان كانا ينتميان
�إىل "ال�شريح ��ة العلي ��ا م ��ن الطبق ��ة املتو�سطة"
التي ال متلك ما ًال؛

وكان م ��ن املمك ��ن �أن ي�شعرا باحلزن ل ��و �أنه كان
�سيُن�ش ��ر على امللأ �أن ابنهم ��ا الوحيد عا�ش حياة
ت�سك ��ع وبطال ��ة وت�شرد و�إفال� ��س .وهكذا اختار
ا�سمه امل�ستعار ع�شوائي ًا يف �آخر دقيقة قبل ن�شر
الكت ��اب .ولكنه وا�صل ا�ستخدام ��ه الحق ًا يف ك ِّل
من�شورات ��ه – يف ال�صحافة واملقاالت والكتب –
فبقي ملت�صق ًا به.
ن�ش ��رت جميع مذك ��رات «�أوروي ��ل» التي ما تزال
موجودة (فبع�ضها ُفقد وواحدة منها �سرقت منه
يف بر�شلونة خالل احلرب الأهلية الإ�سبانية من
قبل ع�ضو يف ال�شرطة ال�سرية ال�ستالينية ...وقد
تكون ما تزال حت ��ى اليوم حمفوظة يف �أر�شيف
مو�سكو) عام ( )1998من قبل «بيرت دافيد�سون»
والتي �ضمّنها يف كتابه "الأعمال الكاملة جلورج
�أوروي ��ل" (يف  20جملد ًا وت�سعة �آالف �صفحة).
وه ��ذه املذك ��رات جمع ��ت الآن ب�ش ��كل مالئم يف
جملد واحد مع مقدمة ممتازة وتعليقات و�شروح
«لدافيد�س ��ون» نف�سه .وتقدم هذه املذكرات ثروة
م ��ن املعلومات ع ��ن �أن�شطة «�أوروي ��ل» وهمومه
واهتمامات ��ه يوم ًا بي ��وم .وهي متث ��ل للباحثني
قيم ��ة وثائقي ��ة كب�ي�رة ،ولكنها ال تتف ��ق مع زعم
«دافيد�س ��ون» ب�أن "هذه املذك ��رات تعر�ض �سرية
ذاتي ��ة بحكم الواقع حليات ��ه و�أفكاره خالل جزء
كبري من �سني عمره".
مذك ��رات «�أوروي ��ل» لي�س ��ت اعرتافي ��ة :فه ��و ال
ي�سج ��ل �إال ن ��ادر ًا ج ��د ًا انفعاالت ��ه وانطباعات ��ه
و�أمزجت ��ه وم�شاع ��ره� .أم ��ا م ��ا يدون ��ه ب�سرع ��ة
و�إيج ��از فعب ��ارة ع ��ن وقائ ��ع �صارم ��ة وجاف ��ة؛
�أحداث جتري يف العامل اخلارجي �أو يف حديقة
اخل�ض ��ار ال�صغ�ي�رة خا�صته .فهو يذك ��ر �إ�صابة
عنزته"مورييل" ب�إ�سه ��ال خفيف من جراء �أكلها
للع�شب الن ��ديّ « .ت�شر�شل» يع ��ود �إىل احلكومة.
هناك قت ��ال يجري يف "مانت�شوكوو" ( .)1نبات
الراون ��د ينم ��و جيد ًا".بيال ك ��ون " ( )2يُقتل يف
مو�سك ��و .زه ��ور الثال ��وث وبقدون� ��س
التي� ��س تتفت ��ح .يقدر
ع ��دد اجل ��رذان يف
بريطاني ��ا ب�ي�ن 5-4
مالي�ي�ن ج ��رذ يف نهاية
ع ��ام ( .)1940وم ��ع
تعاظ ��م خط ��ر الغ ��زو
الأملاين لربيطانيا يقول:
"�أم�شي يف ال�شارع و�أجد
نف�س ��ي �أنظ ��ر �إىل النواف ��ذ
لأرى �أيه ��ا ي�صل ��ح ليك ��ون
مركز ًا للمدافع الر�شا�شة.
يف اختي ��ار «دافيد�س ��ون»
للر�سائ ��ل ،ن ��رى «�أوروي ��ل»
خ�ل�اف الكثريي ��ن م ��ن كت ��اب
الر�سائل� ،صاحب �صوت واحد؛
فهو متحف ��ظ حتى مع �أ�صدقائه
و�سخي م ��ع الغرباء،
القدام ��ى،
ّ
ولكن ��ه يعامل اجلمي ��ع بال�صدق
نف�سه .وتو�ض ��ح الر�سائل جميع
هموم ��ه واهتمامات ��ه وعواطف ��ه
الأ�سا�سي ��ة ،وتنري بع�ض النواحي

املذهلة من �شخ�صيته.
يف ال�سيا�سة:
ع� � ّرف «�أورويل» نف�سه ذات م� � ّرة يف كالم ن�صف
م ��ازح ب�أن ��ه "فو�ضوي م ��ن ح ��زب املحافظني".
وبالفع ��ل ،بع ��د جتربت ��ه ال�شبابي ��ة الأوىل يف
ال�شرط ��ة الكولونيالي ��ة يف بورم ��ا ،ف ��كل ما كان
يعرف ��ه �أن ��ه يك ��ره الإمربيالي ��ة وجمي ��ع �أ�شكال
اال�ضطهاد ال�سيا�سي .بدت ل ��ه ال�سلطة ب�أنواعها
كافة كمو�ضع للريبة .يقول":حتى جمرد النجاح
كان يب ��دو يل ك�ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال التن ّم ��ر ".ث ��م
طور بعد بحث ��ه يف �أو�ضاع العم ��ال يف املناطق
ال�صناعية من �شمال �إنكل�ت�را خالل فرتة الك�ساد
االقت�ص ��ادي ،التزام� � ًا كب�ي�ر ًا بـ"اال�شرتاكي ��ة"
دون الت ��زام حزب ��ي" :اال�شرتاكية تعن ��ي العدل
واحلرية حني نخل�صه ��ا من الهراء ".وقد حدثت
نقط ��ة التح ��ول احلا�سمة يف تط ��وره ال�سيا�سي
يف �إ�سبانيا ،حيث تطوع ملحاربة الفا�شية� .أو ًال،
كاد يُقت ��ل بر�صا�صة فا�شي ��ة ثم جنا ب�صعوبة من
االغتيال على يد ال�شرطة ال�سرية ل�ستالني:
((م ��ا �شاهدت ��ه يف �إ�سباني ��ا وم ��ا ر�أيت ��ه منذ ذلك
احل�ي�ن من �أ�سالي ��ب عمل الأح ��زاب الي�سارية قد
جعلن ��ي �أ�صاب ب� �ـ "رعب م ��ن ال�سيا�س ��ة"� ...أنا
ي�س ��اري دون �ش ��ك ،ولكن ��ي �أعتق ��د �أن الكاتب ال
ي�ستطيع البقاء �صادق ًا �إال �إذا حترر من املل�صقات
احلزبية)) .
ومنذ ذلك احلني اعترب �أن الواجب الأول على كل
ا�شرتاكي هو حماربة حكم الفرد والذي يعني من
حي ��ث املمار�سة "�إنكار الأ�سط ��ورة ال�سوفييتية،
فال فرق كبري بني الفا�شية وال�ستالينية".
ح�ي�ن �أراد بع� ��ض املن�شق�ي�ن ال�سوفيي ��ت ترجمة
روايت ��ه "مزرع ��ة احليوان ��ات" �إىل الرو�سي ��ة
(لتوزيعه ��ا �س ��ر ًا وراء ال�ست ��ار احلدي ��دي) فق ��د
را�سلوه ليطلبوا منه الإذن بالرتجمة :وقد كانت
الر�سالة باللغ ��ة الرو�سية� ،إ ْذ �إنه ��م افرت�ضوا �أن
كاتب� � ًا كان يتحلى بذل ��ك الفهم الدقي ��ق وال�شامل
للواق ��ع ال�سوفييت ��ي – بالتناق� ��ض م ��ع اجله ��ل
املري ��ع ملعظ ��م املثقفني الغربي�ي�ن -كان ال بد و�أن
يكون على معرفة جيدة باللغة الرو�سية.
كان «�أوروي ��ل» رج�ل ً�ا �صب ��ور ًا مل يتذمر قط من
ظروفه املادية واجل�سدية مهما بلغت يف ق�سوتها
معظ ��م الوقت .ولكن م ��ن املعلومات املتوفرة يف
"الر�سائل" يدرك املرء �أن �ضائقته املادية (التي
و�صل ��ت �أحيان ًا �إىل الفقر املفرط) رافقته حتى ما
قبل ثالث �سنني من وفاته حني ا�ستلم ح�صته من
مبيعات "مزرعة احليوانات" التي حققت جناح ًا
كب�ي�ر ًا رمبا مل يكن هو يتوقعه .وبينما �أ�صبحت
حالت ��ه ال�صحي ��ة م�شكل ��ة دائمة وعوي�ص ��ة (كان
م�صاب� � ًا بال�س ��ل ولك ��ن دون �أن يُ�شخ� ��ص املر�ض
ب�ش ��كل �صحيح) من ��ذ عودته م ��ن بورما يف �سن
اخلام�سة والع�شرين .يف ال�سنوات الالحقة كان
يخ�ضع لعالج متكرر ومط ��ول وم�ؤمل يف �أحيان
كث�ي�رة يف م�ست�شفيات متع ��ددة .ويف ال�سنوات
االثنت ��ي ع�ش ��رة الأخ�ي�رة م ��ن حيات ��ه الق�صرية
(م ��ات يف �سن ال�ساد�سة والأربعني) كان �شخ�ص ًا
معلو ًال ،لكن ��ه �أ�ص ّر معظم الوقت على اال�ستمرار
بن�شاطه العادي.

امل�ؤل � ُ
�ف �س� ��ؤا ًال ب�ش� ��أن �أعم ��ال روائي ��ة
�أ�صبح ��ت معروفة بف�ض ��ل الرتجمة هل
ه ��ي �أف�ضل و�أكرث �أ�صال ��ة من الروايات
املكتوبة بذات اللغة التي ن�شرت بها تلك
الأعم ��ال املدموغة بالعاملية� ،أو �أن ال�سر
يكمنُ يف �أنَّ م ��ا ي�صل �إىل العاملية متثل
حل�ساب ��ات جتاري ��ة قائم ��ة يف ال�س ��وق
ويخد ُم �أجندات معينة؟
يفر ُد �آدم كري� ��ش م�ساحة لر�ؤى خمتلفة
حول مو�ض ��وع العاملي ��ة ،وذل ��ك �إدراك ًا
من ��ه لت�شعب جمال ا�شتغال ��ه وما يثريه
م ��ن اجلدل عل ��ى عدة م�ستوي ��ات .ومما
ي ��ر ُد ذك ��ره يف الكت ��اب ه ��و ر�أي الناقد
تي ��م بارك�س الذي الح � َ�ظ �أن الكاتب من
حلظ ��ة �إدراك ��ه ب�أن ��ه يخاط ��ب جمهور ًا
عاملي ًا تتب ��دل طبيعة �أعمال ��ه الإبداعية،
من�صرف� � ًا �إىل �إزالة العوائق التي حتول
دون اال�ستقب ��ال العاملي .ويوج ُد اجتاه
�أكرث ح ��د ًة يف مقاربة العاملي ��ة� ،إذ يرى
�أنَّ حظ ��وة انت�ش ��ار املنت ��ج الأدب ��ي هي
تدجينه من جانب الن�سق النيوليربايل.
وه ��ذا يعني �ض ��رورة توفري موا�صفات
الوجبات ال�سريع ��ة وال�سلع التي تغزو
ال�سوق يف العم ��ل الأدبي .ويق ُر كري�ش
م ��ن جانبه �أن الروايات الناجحة ح�سب
عدد متابعيها هي تت ��وا َء ُم مع ُمتطلبات
ال�س ��وقُ ،
ر �إىل �ستيغ الر�سن
حيث ي�ش�ي� ُ
ال ��ذي ا�ستوح ��ي �أج ��واء الرع ��ب يف
رواياته من �أفالم هوليوود .وما ي�ساه ُم
يف ال�صعود نح ��و العاملية بر�أي الكاتب
ه ��و االهتم ��ام بامل�ستقب ��ل الب�ش ��ري،
�أي الب� � َّد م ��ن �أن تك ��ون امل ��ادة الروائية
ُمطعم� � ًة بالن�ب�رة التنب�ؤي ��ة .عل ��ى غرار
ما تقدم ��ه الروائي ��ة الكندي ��ة مارغريت
�أت ��وود الت ��ي اجنرف ��ت وراء طروحات
الكات ��ب الفرن�سي مي�شي ��ل ويلبييك بكل
ما يحمله من الإث ��ارة والبنورنوغرفية
والكراهي ��ة ،كما �أن تن ��اول ثنائية القيم
العلماني ��ة والديني ��ة يف الرواي ��ات من

العوام ��ل الأ�سا�سية للتتوي ��ج بالعاملية،
وهذا م ��ا دف ��ع برواية "ثل ��ج" لأورهان
باموك �أن تكون �سف�ي�ر ًا للأدب الرتكي.
ويف�س� � ُر كري� ��ش عاملي ��ة م�ؤل ��ف "ا�سمي
�أحم ��ر" على �ض ��وء مواقف ��ه ال�سيا�سية
املتناغمة مع �أجن ��دة االحتاد الأوروبي
املناوئ ��ة للنظ ��ام الرتكي� .أم ��ا بالن�سبة
لهاروكي موراكام ��ي مع �أنَّ طوكيو هي
م�س ��رح �أح ��داث روايت ��ه ( ،)1984لكن
مرجعيت ��ه الثقافية تنتم ��ي �إىل الف�ضاء
الأوروبي والأمريكي ،لذلك يرى بع�ض
النق ��اد اليابانيني �أنَّ روايات موراكامي
غري مت�شربة ب ��روح الأ�صالة و ُمتماهية
م ��ع م�ؤث ��رات الثقافة الغربي ��ة .وما يه ُم
روبرت ��و بوالين ��و يف ( )2666ال ��ذي
تنقل بني عدة الأمكن ��ة واختلط ببيئات
متنوع ��ة ه ��و االهتم ��ام بامل�ستقب ��ل،
ويلتق ��ي يف ه ��ذه النقط ��ة مبوراكامي،
لأن هاج� ��س امل�ص�ي�ر ه ��و م ��ا ي�شغ ��ل
االثن�ي�ن .وت ��دور رواي ��ة "�أمريكان ��ا"
للكاتب ��ة النيجرية ت�شامامان ��دا نغوزي
�أديت�ش ��ي حول ثيم ��ات الهجرة والهوية
والتميي ��ز العرقي الدف�ي�ن يف الواليات
يقارب الروائي
املتح ��دة الأمريكية ،كما
ُ
ال�صومايل حم�سن حميد يف (الأ�صويل
املتوج�س) ال�ص ��راع بني الغرب والعامل
الإ�سالم ��ي ،وم ��ن املعل ��وم �أنَّ ه ��ذا
املو�ض ��وع يت�ص ��د ُر واجه ��ة االهتم ��ام
العاملي منذ �أحداث � 11سبتمرب ،والأمر
ال يحت ��اج �إىل كثري من املجهود لإم�ساك
باخلي ��ط ال ��ذي يجم ��ع ب�ي�ن الأعم ��ال
الت ��ي يدر�سه ��ا �آدم كري� ��ش� ،إذ تت ��وزع
مو�ضوعاتها بني النزع ��ة اال�ست�شرافية
والهاج� ��س م ��ن الآخ ��ر وال�ص ��راع ب�ي�ن
التقلي ��د واحلداث ��ة .وما يقول ��ه امل�ؤلف
ب� ��أنَّ الروائ ��ي املُعا�صر كلم ��ا �أراد �سرد
مرويته ين�ساق وراء موا�صفات الرواية
العاملي ��ة ت�شخي�ص دقي ��ق ل�صرعة �أدبية
يف املرحلة الراهنة.

مغامرات بينوكيو ..حكاية الدمية بكل اللغات العاملية
� سو�سن �صيداوي

ك ��م ه ��ي الطفول ��ة جميل ��ة ،جميل ��ة
باملب�س ��م ،جميل ��ة باملح ّي ��ا ،جميل ��ة
بالفك ��ر ال�ب�ريء العاب ��ث ،جميل ��ة
بال ّله ��و الفو�ضوي ال ��ذي يغلب عليه
دائم� � ًا جم ��وح كبري مل�سابق ��ة احلياة
والنهل منها �أكرث مما ميكن ،متهادين
ب�ص ��دى �أ�صواته ��م و�ضحكاته ��م
و�أفكاره ��م و�أحا�سي�سه ��م ،والت ��ي
�إذا ج ّربن ��ا للحظ ��ات �أن ندركه ��ا �أو
نفهمه ��ا �سيكون �صعب� � ًا ،ولكنّ الأمر
الأ�صعب �أننا نقول يف قرارة �أنف�سنا
وبا�ستخف ��اف كب�ي�ر ..ه ��م �أطف ��ال.
اليوم م ��ن الأمور املعن ّي ��ة بالطفولة
ق�ص�ص الأطف ��ال و�أدبه ��م ،وبالطبع
ه ��ي من �أكرث ما ه ��و معقد ومن �أكرث
ما يواجه الك ّتاب من العقبات ،فلي�س
�سه�ل ً�ا �أن يدخل املرء �إىل عقل الطفل
�أو �أن ي�صّ ��ور م�شاعره و�أحا�سي�سه،
�أو �أن ي�ص ��ل لذهني ��ة الطف ��ل الت ��ي
يعتربها اخلرباء واملخت�صون �سهلة
وممتنعة يف �آن معا ،ولهذه الأ�سباب
ح ��اول الكثري م ��ن الك ّت ��اب �أن يكتب
لكنه مل ينجح وعاد مبا�شرة للوراء،
ولكن من ب�ي�ن امل�ؤلفني امل�ؤلف كارلو
كو ّل ��ودي الذي ا�ستط ��اع �أن يخرتق
ع ��امل الطفول ��ة بب�ساط ��ة ممزوج ��ة
بحنك ��ة وذكاء كبريي ��ن بتج ��ارب
ناجحة ولك ��ن مع رواي ��ة «مغامرات
بينوكي ��و» مل يح�س ��ب ح�ساب� � ًا ب�أنها
�ستو�صل ��ه �إىل العاملي ��ة .وجدي ��ر
بالذكر �أنها �صدرت عن وزارة الثقافة
الهيئة العامة ال�سورية للك ّتاب وهي
من ترجمة نبيل ر�ضا املهايني.
بع�ض من �سيرة

امل�ؤل ��ف كارل ��و كو ّل ��ودي(-1826
)1890كان �صحفي� � ًا وكاتب ق�ص�ص
للأطف ��ال ُع ��رف يف �أرج ��اء الع ��امل
بروايته ال�شهرية املمتعة «مغامرات
بينوكيو» ،وطفولته اخلا�صة مل تكن
�سهل ��ة �أو مريح ��ة ،لأن وال ��ده عم ��ل
طباخ� � ًا ،و�أم ��ه خادمة يف بي ��ت �أحد
النب�ل�اء ،وحتى درا�ست ��ه الكهنوتية
والفل�سفي ��ة متت م�ساعدت ��ه لإكمالها
لكن ��ه مل يتابعها لأنه عمل يف مكتبة،

وهن ��ا بد�أ العامل الأه ��م ال�ستحواذه
م ��ن الكت ��ب والق�ص� ��ص والروايات،
وبعده ��ا عمل حمرر ًا وب ��د�أ بالكتابة
يف جمل ��ة فلورن�س ��ا ،وبع ��د ع ��دة
حم ��اوالت روائي ��ة ناجح ��ة �أ�ص ��در
الكاتب �أول رواي ��ة للأطفال وجاءت
بعن ��وان «حكاي ��ا ال�ساح ��رات» ،ث ��م
امل�سل�سل الروائ ��ي «رحلة جاني ّتينو
ع�ب�ر �إيطالي ��ا» .يف ع ��ام  1880ب ��د�أ
بن�ش ��ر مغامرات"بينوكيو"عل ��ى
حلقات يف "جري ��دة الأطفال " وهي
�أول �صحيف ��ة �إيطالي ��ة متخ�ص�ص ��ة
للأطف ��ال ،وفيم ��ا بع ��د �ص ��در
الكت ��اب يف جمل ��د واح ��د لت�صب ��ح
�شخ�صية " بينو كيو " �شخ�صي ��ة
عاملي ��ة حمبب ��ة للكب ��ار ولل�صغ ��ار
عل ��ى ح ��د �س ��واء ،وعندم ��ا تويف
الكات ��ب مل يك ��ن يع ��رف مق ��دار
ال�شه ��رة الت ��ي �سيناله ��ا ب�سب ��ب
�شخ�صي ��ة الدمية"بينوكي ��و"و
ما جت ��در الإ�شارة �إلي ��ه �أن هذا
الكت ��اب متت ترجمته �إىل نحو
 240لغة من لغات العامل.
بينوكيو الدمية

ا�ش ُت � ّ�ق ا�س ��م «بينوكي ��و» م ��ن كلم ��ة
« »Pinoالت ��ي تعن ��ي بالإيطالي ��ة
«�صنوبر» �أو �شجرة ال�صنوبر ،ومن
خ�شب ه ��ذه ال�شج ��رة بال ��ذات متت
�صناع ��ة الدمي ��ة ،وبينوكي ��و ..دمية
�أرادت �أن تك ��ون �إن�سان ًا متكام ًال من
حلم وعظم� ،صالح وم�ستقيم ،وطبع ًا
يف �أحداث الرواية وجمرياتها ،مت ّر
رحل ��ة التح ��ول للدمي ��ة يف مراح ��ل
�شاقة و�صعب ��ة وخطرة ،ت�شبه رحلة
احلي ��اة التي مي� � ّر به ��ا �أي �صبي �أو
�شقي
طف ��ل ومعه ��ا ينقلب م ��ن ول ��د ّ
�إىل ول ��د عاق ��ل ورا�ش ��د و�سعي ��د،
وبعدها يتنامى يف الكرب كي ي�صبح
يف النهاي ��ة رج�ل ً�ا عاق�ل ً�ا فع ��ا ًال يف
املجتمع.
وا�ستط ��اع امل�ؤلف ب�أ�سل ��وب روائي
�شيّق ومط ��واع �أن يُحيي لنا ق�ص�ص ًا
عل ��ى طري ��ق ذل ��ك التح ��ول ،ويرتك
للقارئ ال�صغري والكب�ي�ر �أن ي�ستم ّد
بنف�س ��ه العربة واملوعظ ��ة ،وبالطبع
م ��ن �أه ��م م ��ا ا�شته ��ر ب ��ه «بينوكيو»
و م ��ا مي ّي ��زه يف جمي ��ع الق�ص� ��ص
والرواي ��ات ه ��و �أنف ��ه ال ��ذي يطول
ك ّلم ��ا ك ��ذب ،ويع ��ود �أنف� � ًا طبيعي� � ًا
عندم ��ا يقول احلقيق ��ة ،وحاله كحال
اجلمي ��ع فهو �سرعان م ��ا يتمرد على
�صانعه ويح ��اول �إغاظته واخلروج
ع ��ن طاعت ��ه ،وي ��زداد الأم ��ر �س ��وءا
عندما يتع ّر� ��ض بطل الرواية الدمية
اخل�شبية لفتنة رف ��اق ال�سوء فينج ّر
وراء املغامرات التي يوقعونه فيها.

يف الرواي ��ة وم ��ن
�ضمن �أحداثها وبني احلني والآخر
تدخ ��ل �شخ�صي ��ات �إيجابية و�سلبية
ت�سي حياة البط ��ل ،فهناك �صر�صار
رّ
اللي ��ل الناط ��ق �أو ال�ضم�ي�ر ،وهناك
ال�ساح ��رة ذات ال�شع ��ر الأزرق،
والأخ ��ت يف البداي ��ة ويف املقاب ��ل
هن ��اك الثعل ��ب املاكر ورف ��اق ال�سوء
وغريهم.
و ق ��د ر�أى بع�ض النقاد يف �شخ�صية
«بينوكي ��و» حم ��اكاة لبع� ��ض �أبطال
الأدب العامل ��ي مث ��ل جلجام� ��ش
و�أولي�س فهو مثله ��م ي�سقط �أوال يف
اجلحي ��م ك ��ي يُبع ��ث من جدي ��د بعد
حتوله.
الأثر حتى اليوم

كان الكات ��ب كو ّل ��ودي يري ��د تربي ��ة
الأوالد الإيطالي�ي�ن عل ��ى قي ��م
اجلمهوري ��ة املوح ��دة النا�شئ ��ة
مث ��ل الدرا�س ��ة والعم ��ل وا�ستقام ��ة
ال�سل ��وك والت�ضحي ��ة ،وحتى اليوم
ومن خالل متابع ��ة مواقع الإنرتنت
وال�صور واملواقع واملنتجات الفنية
مبختل ��ف �أنواعه ��ا و�صوره ��ا ،ك ّلها
تتح ��دث ع ��ن �شخ�صي ��ة «بينوكي ��و»
كم ��ا �إن هن ��اك �أفالم� � ًا �سينمائي ��ة
ورواي ��ات وم�سرحي ��ات و�أغ ��اين
و�ألعاب� � ًا ا�ستوحيت جميعها من هذه
ال�شخ�صي ��ة ،كما �أن�شئ ��ت م�ؤ�س�سات
وجمعيات تتابع الأثر الفني والأدبي
وال�سياح ��ي �أي�ض� � ًا املتعل ��ق بالدمية

اخل�شبية وبامل�ؤلف كو ّلودي.
رواية مغام ��رات بينوكيو �أو حكاية
الدمية كما ُذكر �سلف ًا قد متت ترجمتها
�إىل نح ��و  240لغة م ��ن لغات العامل،
ويعترب املرتج ��م نبيل ر�ضا املهايني
�أن ه ��ذا الكت ��اب حماول ��ة جدي ��دة
ت�ض ��اف بالعربي ��ة �إىل ذل ��ك ال�ت�راث
العامل ��ي ،ويعت�ب�ر جه ��ده م�ضاعف� � ًا
لأن ��ه �سع ��ى بج� � ّد كبري حت ��ى ح�صل
على �أكرب ك� � ّم ممكن من ال�صور التي
�أبدعه ��ا ر�سامون م ��ن خمتلف �أنحاء
الع ��امل ،و�ص ��وروا فيه ��ا حمط ��ات
عدي ��دة م ��ن مغام ��رات ه ��ذه الدمية
منذ كان ��ت حطبة �صنوب ��ر مهجورة
وحت ��ى حتولت �إىل �إن�س ��ان من حلم
وعظ ��م ذي فكر ثاق ��ب وقلب ناب�ض،
كم ��ا �أك ��د الكات ��ب قائ ًال جمع ��ت هذه
ال�ص ��ور من عدة مواق ��ع لأقدم املزيد
عن الت�صورات الت ��ي حاكها فنانون
عامليون حول حي ��اة هذه ال�شخ�صية
الفري ��دة� .إن ت�ص ّف ��ح ه ��ذا الكت ��اب
امل�صّ ��ور يكف ��ي وحده لإظه ��ار عمق
املحب ��ة و�إخال� ��ص االلت ��زام و�صدق
الإب ��داع الذي انهم ��ك بها فنانون من
�أنحاء العامل لي�صوروا �أدق تفا�صيل
الرواي ��ة ،و�أعتق ��د �أن تل ��ك ال�صفات
من حمب ��ة و�إخال�ص والت ��زام تظهر
وا�ضحة يف هذا الك ّم القليل ،كما هو
وا�ض ��ح اخت�ل�اف الأذواق وال ��ر�ؤى
و�أ�ساليب التعبري.
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ثقافة

ماهي الثقافة؟؟

كواليس

� سامي عبد احلميد

الناقد واملفكر "تريي �إيغلت" يقرتح تعريفات لها :
قد تكون الثقافة نقداً للحا�ضر �أو �صورة للم�ستقبل..
لطفية الدليمي

�إيغلت ��ون يقدم مانع ��ده ملخ�ص� � ًا �أ�سا�سي ًا
تخ�ص�ص ًا
ومدخ�ل ً�ا لق ��راءات �شاملة �أك�ث�ر ّ
يف الوقت ذاته .
ماهي الثقافة ؟؟

ظ ّل ��ت مف ��ردة ( الثقاف ��ة )ط ��وال الع�صر
احلدي ��ث من �أكرث املف ��ردات �إ�شكالية على
�صعي ��د املفه ��وم والتطبيق ��ات  ،كم ��ا ظ ّلت
الدرا�س ��ات الثقافي ��ة  -الت ��ي تع� � ُّد حق�ل ً�ا
معرفي� � ًا تتداخ ��ل في ��ه الأنرثوبولوجي ��ا
وال�سو�سيولوجي ��ا وت�أري ��خ الأف ��كار
واللغوي ��ات والفلكل ��ور وال�سيا�س ��ات
احلكومي ��ة  -ميدان جت ��اذب وم�ساجالت
فكري ��ة متوات ��رة  ،وبات ��ت الثقاف ��ة بع ��د
التح ��والت التي �أحدثتها احل ��رب العاملية
الثانية و�سيلة من و�سائ ��ل القوة الناعمة
يف احل ��رب الب ��اردة ب�ي�ن املع�سكري ��ن يف
ف�ت�رة نهاي ��ة الأربعيني ��ات حت ��ى �أوائ ��ل
الت�سعيني ��ات ،وقدك�ش ��ف كت ��اب ( م ��ن
يدف ��ع للزمار -احل ��رب الثقافي ��ة الباردة
) مل�ؤلفت ��ه الباحث ��ة الربيطانية فران�سي�س
�ستونر �سوندرز امل�ساعي املحمومة التي
قام ��ت به ��ا ال� �ـ  CIAملحارب ��ة دول الكتلة
اال�شرتاكي ��ة عن طري ��ق الثقافة وت�سخري
املثقفني املتعاون�ي�ن واملجالت وال�صحف
واجلوائ ��ز وو�سائ ��ل االع�ل�ام املختلف ��ة
الخ�ت�راق املنظوم ��ات ال�سيا�سي ��ة ع�ب�ر
الثقافة  ،وقد جنحت الـ  CIAيف م�سعاها
�إىل حد تفكيك املنظوم ��ة اال�شرتاكية  ،ث ّم
ا�س ُتخدم ��ت الثقاف ��ة �سالح� � ًا م ��ن �أ�سلحة
العومل ��ة الت ��ي ت�سع ��ى لتو�سي ��ع نط ��اق
الر�أ�سمالي ��ات الرمزية املدعمة مب�ص ّنعات
مادي ��ة ُتعلي �ش� ��أن الإقت�صادي ��ات الكبرية
وتر�سخ �سطوتها على ال�ساحة العاملية .
ّ
�إح ��دى امل�ساهم ��ات املهمّة واحلديثة يف
تفكيك مفه ��وم ( الثقاف ��ة  ) Cultureهو
كت ��اب ( الثقافة ) ال�ص ��ادر �سنة  2016عن
جامع ��ة يي ��ل للكات ��ب الربيط ��ا ّ
ين ( تريي
�إيغل�ُت نُ�ن  ) Terry Eagletonوال�ص ��ادر
برتجمت ��ي للعربي ��ة ع ��ن ( دار امل ��دى) ،
ّ
ومنظر
ومع ��روف ع ��ن �إيغلتنُ �أن ��ه ناق ��د
أدبي وباحث يف حقل الدرا�سات الثقافية
� ّ
تنُ
و�سيا�س ��ات الثقافة  .ن�ش ��ر �إيغل العديد
من الكتب وق ��د ُترجم بع�ضها �إىل العربية
( ومنه ��ا مذ ّكراته الت ��ي ن�شرتها دار املدى
بعنوان " حار� ��س البوّ ابة " عام  2015و
كت ��اب " املادية "  . 2018وكتاب " الثقافة
كتاب
" وه ��و كتاب م�ستق � ّ�ل ومتميّز عن ٍ
�آخ ��ر ن�شره �إيغلتنُ من قب ُل بعنوان ( فكرة
الثقافة ).
ً
ً
يع� � ُّد كت ��اب ( الثقاف ��ة ) بحث� �ا ت�أريخيا -
�سو�سيولوجي� � ًا  -وانرثوبولوجي ًا مر ّكب ًا
يف مفهوم الثقافة  ،يقدمه �إيغلتنُ ب�أ�سلوبه
ثيمات حمدّدة
الأخاذ ال ��ذي ير ّك ُز فيه على
ٍ
يف �سي ��اق املو�ضوع ��ة الأ�سا�سي ��ة الت ��ي
يتناوله ��ا  ،ومع � ٌ
�روف ع ��ن �إيغل�ُت�نُ ميل ��ه
العتم ��اد الدعاب ��ة والعب ��ارات الق�ص�ي�رة
املتالحق ��ة ؛ مم ��ا يي�سر للق ��ارئ احل�صول
عل ��ى فك ��رة �شامل ��ة و�سريع ��ة وجي ��دة
التن ��اول ع ��ن مو�ضوع ��ة البح ��ث  ،و�إذا
م ��اكان احلديث يتن ��اول مو�ضوعة مع ّقدة
وكثرية الإ�شتب ��اكات مع احلقول املعرفية
الأخ ��رى مثل فك ��رة ( الثقافة ) ف� �� ّإن كتاب

هناك الكثري من عناوين ع�صرنا ووقائعه
ري �إىل الثقاف ��ة � :صراعات الثقافة ،
ما ي�ش ُ
ح ��روب الثقافة  ،الهوي ��ة الثقافية  ،النقاء
الثق ��ايف  ،،،ال ��خ  .يبدو معن ��ى ( الثقافة )
مفهوم ًا متم� �دّد ًا ّ
ومطاط� � ًا وميكن تطبيقه
تقريب ًا عل ��ى �أيّ موق ��ف �أو تعبري �أو جهد
�إن�سا ّ
ين .
نُ
ق� �دّم ت�ي�ري �إيغل�ُت�ن  - :الفيل�س ��وف
الإ�ش ��كا ّ
يل  -م ��ن جانبه حم ��اوالت مثرية
لتعري ��ف ( الثقاف ��ة ) �أو يف �أق � ّ�ل تقدي ��ر
امل�ساع ��دة يف حتدي ��د معاي�ي�ر الثقاف ��ة
وعنا�صرها ذات الداللة املميزة .
�اب الثقاف ��ة عم�ل ً�ا غاي ��ة يف
فج ��اء كت � ُ
الإ�شراق و�إث ��ارة الده�شة واملتعة وميكن
فه ��م م�ضامين ��ه م ��ن غ�ي�ر م�شق ��ة وعناء ،
وتتماه ��ى طريق ��ة
�إيغل�ُت�نُ ومنهجيت ��ه
يف التعام ��ل م ��ع
مو�ضوع ��ات كتاب ��ه
ه ��ذا م ��ع خ�صائ� ��ص
بع� ��ض �أك�ث�ر ال ُك ّت ��اب
�إث ��ارة للفك ��ر اخللاّ ق
عن ��د التعام ��ل م ��ع
مو�ضوع ��ات متت ��د
عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع ،
وم ��ن �أمثل ��ة ه� ��ؤالء
الك ّت ��اب � :إدموند برك
Edmund Burke

� ،أو�س ��كار وايل ��د
، Oscar Wilde
ت ��ي� .إ� ��س� .إليوت T.
 . S. Eliotوتب ��دو
�أطروح ��ات �إيغل�ُت نُ�ن
الدقيق ��ة وال�صارم ��ة
 والت ��ي التعوزه ��اروح الدعاب ��ة  -ب�ش�أن
الثقاف ��ة تب ��دو مثرية
للم�شاع ��ر وبخا�ص ��ة
للأمري ��كان حيث تقع
�أمريكا اليوم يف ّ
جلة
�شعبوي ��ة رئا�سي ��ة
غريب ��ة الطاب ��ع تبعث
امل ��رارة يف النف� ��س ؛ �إذ ن�شه ��د �إنح ��دار ًا
ثقافي� � ًا ع ّز نظريه عل ��ى امل�ستوى الر�سمي
وال�شعبي.
يتن ��اول �إيغلت ��ون مو�ضوعات الثقافة
اجلمعي ��ة والكيفية التي ب ��ات بها التمييز
ب�ي�ن الثقاف ��ة واملجتم ��ع يف ال�سن ��وات
الأخ�ي�رة غ�ي�ر حم� �دّد اخل�صائ� ��ص وعلى
نح � ٍ�و يتزاي ��د يوم� � ًا بع ��د �آخ ��ر  .يكت ��ب
�إيغلتون بهذا ال�ش�أن � " :إ�ستحالت الثقافة
نحو متزايد م�س�ألة �صورة  ،و�شكل
وعلى ٍ
�أيق ��و ّ
ين  ،وم�شهدي ��ات م�صمم ��ة لإمت ��اع
اجلم ��وع  ، " ...ث� � ّم ي�ضيف قائ�ل ً�ا  " :غد ًا
ّ
كل م ��ن التجارة والإنت ��اج يعتمدان �أكرث
ف�أكرث عل ��ى التغليف  ،والت�صميم  ،ومنح
العالم ��ات التجاري ��ة ذات ال�شهرة العاملية
 ،والإع�ل�ان  ،والعالق ��ات العام ��ة ؛ �أ ّم ��ا
العالق ��ات ال�شخ�صية ف�ص ��ارت مو�ضوع ًا

ق�ص�ص ق�صرية جد ًا

متابعة :املدى

( )١الم�سرحية

�أكتظ ��ت القاع ��ة باحل�ضور الذي ��ن جذبتهم
الإعالن ��ات لف�ت�رة طويل ��ة �سبق ��ت موع ��د
العر�ض � ،سل ��ط ال�ضوء على خ�شبة امل�سرح
 ،حترك ��ت ال�ست ��ارة احلم ��راء بب ��طء اىل
اجلانبني  ،وفيِ دائ ��رة ال�ضوء ظهر املخرج
منحني ًا قلي ًال  ،وهو يتحدث ب�صوت ي�سمعه
كل احل�ضور  :نرجو �أن تكون امل�سرحية قد
�أعجبتكم ونالت ر�ضاكم .
( )٢اللوحة

الثقافة بمنظار تيري �إيغلتون

ي�سائِل كتاب " الثقافة " املعاين املختلفة
الت ��ي يثريه ��ا م�صطل ��ح " الثقاف ��ة "  ،ث ��م
مي�ض ��ي يف �إ�ستك�ش ��اف بع� ��ض الفروقات

حيوي� � ًا بدرج ��ة فائق ��ة ولكنْ م ��ن موقفني
نْ
متعار�ضي على نحو حاد .
�سيا�سيّني
ثم ��ة ف�ص� � ٌل يف الكت ��اب ع ��ن �أو�س ��كار
وايل ��د  Oscar Wildeيقدّم بع�ض �آيات
الإج�ل�ال والتوق�ي�ر له ��ذا الناق ��د الثقا ّ
يف
الأك�ث�ر ج�س ��ارة واملُ َت َف ��ق عل ��ى قدرات ��ه
العظيم ��ة ب�ي�ن الن ّق ��اد الثقافي�ي�ن  ،ويو ّفر
ه ��ذا الف�ص ��ل تلخي�ص� � ًا لبع� ��ض املفاهي ��م
املُع ّدل ��ة للثقافة والتي ّ
مت ��ت م�ساءلتها من
قب ُل  ،ث ّم ينعطف الكتاب مل�ساءلة الأ�سباب
الكامن ��ة وراء تعاظ ��م فك ��رة الثقاف ��ة يف
ع�صرن ��ا الذي ي َ
ُنظ ُر �إليه غالب� � ًا ب�أ ّنه ع�ص ٌر
حدي � ٌ�ث متوا�ضع الثقاف ��ة  ،ويتناول بهذا
ال�ش�أن طائف ��ة من تلك الأ�سب ��اب  ،و�أهمّها
م ��ن الناحي ��ة اجلوهري ��ة  :فك ��رة الثقافة
باعتباره ��ا نقد ًا جمالي ًا ومثالي ًا ( يوتوب ّي ًا
) للر�أ�سمالي ��ة ال�صناعيّة  ،ن�شوء النزعات
القوم ّي ��ة الثوري ��ة  ،ال�سيا�س ��ات اخلا�صة
بالتعددي ��ة الثقاف ّي ��ة والهوي ��ة  ،البح ��ث
عن بدي ��ل للدي ��ن � ،إنبثاق ما�ص ��ار يعرف
�صناع ��ة الثقاف ��ة  .يق� �دّم �إيغلت ��ون �أي�ض� � ًا
ر�ؤي ��ة نقد ّي ��ة ملب ��د�أ النزع ��ة الثقافيّة الذي
ميت� � ّد عميق� � ًا �إىل فجر الوج ��ود الإن�سا ّ
ين
وحت ��ى ع�صرن ��ا احلا�ضر جنب ��ا �إىل جنب
م ��ع مو�ضوع ��ة الن�سب ّي ��ة الثقاف ّي ��ة  .ثم ��ة
ختامي يق� �دّم فيه امل�ؤل ��ف ح�صيلة
ف�ص ��ل
ّ
�إ�ستنتاجيّة يناق�ش فيها عدد ًا من الأ�سباب
الداعية العتب ��ار الثقاف ��ة يف ّ
كل الأحوال
مو�ضوعة جوهري ��ة و�أ�سا�سية للغاية يف
املجتمع ��ات احلديث ��ة وعل ��ى النحو الذي
ي ��راه بع� ��ض �أه� � ّم املُدافع�ي�ن ع ��ن الثقافة
وحاملي لوائها .

تقوم �إدارة فرقة امل�س ��رح الوطني يف البالد املتقدمة م�س ��رحي ًا
بو�ض ��ع خط ��ة ق�ص�ي�رة الأمد و�أخ ��رى بعي ��دة الأم ��د .وتعتمد
اخلط ��ة الق�صرية الأمد عل ��ى انتاج عدد م ��ن امل�سرحيات خالل
ال�سن ��ة �أو املو�س ��م الواح ��د .وتعتمد �أي�ض ًا عل ��ى نظام اخلزين
امل�سرح ��ي (ربرت ��وار) ال ��ذي يت�ضم ��ن �إع ��ادة عر� ��ض �أعم ��ال
م�سرحي ��ة معينة خالل املو�سم و�إيقاف عرو�ض معينة و�إ�ضافة
عرو�ض م�سرحية جديدة ..وهكذا.
للأ�س ��ف حلد الي ��وم مل تفعل الفرقة الوطني ��ة للتمثيل �شيئ ًا من
هذا القبي ��ل كما كانت تفعل يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي،
وهن ��اك �أ�سب ��اب عديدة له ��ذا التق�صري ومنها التغي�ي�ر امل�ستمر
للم ��دراء العامني لدائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح �أو ًال ،ووجود ما
ي�شب ��ه البطال ��ة املقنع ��ة لأع�ض ��اء الفرق ��ة الوطني ��ة حيث ترى
الأغلبي ��ة منهم ال ي�شاركون يف الأعمال امل�سرحية احلالية ثاني ًا
 .وع ��دم الت ��زام �إدارة الفرق ��ة بنظامها امل�ش� � ّرع ر�سمي ًا والعمل
مبوج ��ب مواده ثالث ًا  .وعدم تخ�صي�ص ميزانية خا�صة للفرقة
وانتاجاتها رابع ًا.
ي�ؤدي و�ضع برنامج �سنوي لأعمال الفرقة الوطنية �إىل ت�أ�سي�س
مب ��د�أ امل�س ��رح الدائم من جهة واىل تن ��وّ ع يف امل�سرحيات التي
ُتق ��دم والأ�سالي ��ب التي ت�ستخ ��دم يف انتاجها م ��ن جهة �أخرى
وت�شغيل جمي ��ع �أع�ضاء الفرقة من جهة ثالث ��ة .ومن املحبذ �أن
يحت ��وي الربنامج م�سرحيات مل�ؤلفني عراقيني و�أخرى مل�ؤلفني
ع ��رب و�أخ ��رى مل�ؤلف�ي�ن �أجان ��ب وي� ��ؤدي و�ضع خط ��ة �سنوية
لالنت ��اج امل�سرحي حتدد فيها �أن ��واع امل�سرحيات التي تقدم يف
املو�س ��م امل�سرح ��ي واىل عدم تزاح ��م العرو� ��ض امل�سرحية يف
م ��دة معينة بحي ��ث حتار �إدارة الفرق ��ة يف كيفية توزيع قاعات
التماري ��ن وحت ��ار يف كيفية توزيع امل�س ��ارح التي تعر�ض فيها
تلك امل�سرحيات.
وحتت ��ار �أي�ض� � ًا يف كيفي ��ة توزي ��ع مبال ��غ ميزاني ��ات �إنت ��اج
امل�سرحيات كما ح ��دث يف مو�سم عام  2018اعتبار ًا من ال�شهر
الثالث وحتى ال�شهر اخلام�س.
نع ��م لي�س هناك م ��ن فرقة م�سرحية ر�صين ��ة يف العامل ال تهيء
خط ��ة مل�شاريعه ��ا االنتاجي ��ة وهن ��ا �أ�ض ��رب مث�ل ً�ا لذل ��ك (فرقة
�شك�سب�ي�ر امللكي ��ة) يف انكل�ت�را حيث تقدم كل مو�س ��م عدد ًا من
م�سرحياته ��ا يف م�سارحها يف مدينة (�سرتا تفورد ابون ايفن)
�إ�ضافة �إىل م�سرحيات م�ست�ضافة لفرق �أجنبية كما حدث عندما
ا�ست�ضاف ��ت فرق ��ة م�سرحية عراقي ��ة لتقدمي م�سرحي ��ة بعنوان
(رومي ��و وجوليت يف بغ ��داد) للمخرج منا�ض ��ل داود وا�ستمر
عر�ضها لأحد ع�شر ليلة .و�أ�ضرب مث ًال �آخر من امل�سرح االنكليزي
ه ��و (فرقة امل�سرح الوطني) يف لندن ففي عام  2016خ�ص�صت
هذه الفرقة مو�سم ًا م�سرحي ًا للكاتب امل�سرحي الرو�سي ال�شهري
(انط ��ون جيك ��وف) وقدم ��ت ل ��ه ع ��دد ًا م ��ن م�سرحيات ��ه �ضمن
برنام ��ج الربرت ��وار .و�أ�ضرب مثا ًال �آخر م ��ن امل�سرح الفرن�سي
حيث تربمج (فرقة الكومي ��دي فران�سيز) �سنوي ًا لتقدمي �أعمال
الكات ��ب امل�سرح ��ي الكوميدي ال�شهري (مول�ي�ر) وتقدم البع�ض
منها بالأ�سلوب االخراجي نف�سه الذي كان ذلك الكاتب ال�ساخر
ي�ستخدم ��ه يف زمنه و�أذكر هنا ب�أنني كن ��ت حمظوظ ًا مل�شاهدة
م�سرحيت ��ه (مري�ض الوهم) وكان امل�سرح الذي يت�سع لأكرث من
�ألف متفرج مليئ ًا يف وقتها .
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن الفرق امل�سرحية الر�صينة يف العامل
الآخ ��ر تعتز برتاثه ��ا امل�سرحي حيث تقوم ب�إحي ��اء م�سرحيات
قدمية مل�ؤلفني وخمرجني بارزين كانوا قد رحلوا ولكن تراثهم
يبقى حم ��ل اعتزاز املعا�صري ��ن من العامل�ي�ن يف حقل امل�سرح
ولذل ��ك ي�ضعون يف خططهم ال�سنوية �إحياء ذلك الرتاث ورمبا
لر�ؤى جديدة � .أما هنا يف العراق ف�إن اجليل امل�سرحي اجلديد
ق ��د ن�سي �إبداعات ال ��رواد وراح يتن ّكر لها �أحيان� � ًا متنا�سني �أن
�أولئك هم الذين علموهم ويف ذلك نكران للجميل.

الجامعات الغربية �:أخالقيات
ال�سوق وغطر�سة الثقافة

يورد �إيغلتون يف الف�صل الأخري املعنون
( غطر�س ��ة الثقاف ��ة ) مالحظ ��ات مهم ��ة
وخط�ي�رة ب�ش� ��أن اجلامع ��ات  -باعتبارها
حا�ضن ��ات ثقافية كال�سيكي ��ة  -؛ فقد �صار
التقلي ��د اجلامع � ّ�ي املمت� � ّد لق ��رون ب�ش� ��أن
ك ��ون اجلامع ��ات مراك� � َز للنق ��د الفك ��ري
و�صناع ��ة املعرفة عر�ض� � ًة للتدمري احلا ّ
يل
املمنه ��ج من خ�ل�ال حتويله ��ا �إىل �شركات
�شب ��ه ر�أ�سمال ّي ��ة مز ّيف ��ة حت ��ت �سط ��وة
الآيديولوجي ��ا الإدارية اجلاهل ��ة �شديدة
التغوّ ل والق�سوة  ،وراحت ميادين الت�أمّل
النق ��ديّ وامل�ؤ�س�سات الأكادمي ّي ��ة ُتخ َت َز ُل
نحو م�ضطرد �إىل عنا�صر يف ال�سوق
على ٍ
الر�أ�سمالية ُت ُ
�ضاف �إىل املحلاّ ت التجارية
ومراكز بيع الأطعمة ال�سريعة  ،وو ُِ�ضعت
تلك امليادي ��ن وامل�ؤ�س�س ��ات  -يف معظمها
 ب�أيدي نخب ��ة تكنوقراطية التعني القيمبالن�سب ��ة له ��ا �س ��وى مو�ضوع ��ة مماثل ��ة
للتعام ��ل م ��ع �س ��وق العق ��ارات  ،و�ص ��ار
ال�شغي ��ل ( الربوليت ��اريّ ) اجلدي ��د م ��ن
الأكادمييني املنتمني لعامل الفكر يت ّم تقييمه
م ��ن خالل الكيفيّة الت ��ي ميكن ملحا�ضراته
ح ��ول �أفالط ��ون �أو كوبرنيكو� ��س  -مث ًال
 �أن ت�ساه ��م يف دع ��م الإقت�ص ��اد وتعزيزجني امل ��ال ؛ �أما اخلريج ��ون اجلامعيون
اجل ��دد غري احلا�صل�ي�ن عل ��ى فر�صة عمل
يف احلق ��ول الفكري ��ة في�ش ّكل ��ون بنظ ��ر
التكنوق ��راط الر�أ�سمالي�ي�ن �ش ��ك ًال م ��ن
الإنتلجن�سيا الر ّثة .

ي�ؤدي و�ضع برنامج �سنوي لأعمال
الفرقة الوطنية �إلى ت�أ�سي�س مبد أ�
تنوع
الم�سرح الدائم من جهة والى ّ
في الم�سرحيات التي ُتقدم والأ�ساليب
التي ت�ستخدم في انتاجها من جهة
�أخرى وت�شغيل جميع �أع�ضاء الفرقة
من جهة ثالثة.

تجربة جريدة (تاتو) الثقافية في غاليري مجيد

عبدالرحمن

ب ��د�أ الفنان ي�ش ��كل لوحته ب�ألوان ��ه الهادئة
الت ��ي يف�ضله ��ا  ،كان مقتنع� � ًا �إنه ��ا �ستحوز
الر�ض ��ا والأعج ��اب عندم ��ا يعر�ضه ��ا ك�أبرز
لوحاته  ،ظلت فر�ش ��ات تتحرك يف زواياها
م�شكل ��ة مالحمها بالتناغم الذي يريد  ،فج�أة
توق ��ف الفن ��ان وتراج ��ع اىل اخلل ��ف  ،كان
اللون ��ان الأحم ��ر والأ�س ��ود يزحف ��ان دون
�إرادت ��ه م ��ن �أط ��راف اللوح ��ة اىل مركزه ��ا
يلتهم ��ان �ألوان ��ه املف�ضل ��ة  ،وب ��دا مذه ��و ًال
حزين ًا وهو يتابع خرابها بفم مفتوح .

خا�ضع� � ًا لو�ساط ��ة الن�صو� ��ص وال�ص ��ور
التقنية . " ...
�إنتق ��ادات �إيغلت ��ون للثقافة املعا�صرة قد
تك ��ون الذعة �أحيان ًا ؛ لكنها لي�ست �ساخرة
�أبد ًا وال تعمل على ت�شوي�ش �أذهان قرائه
 .يكتب �إيغلتون بع�ض تعريفاته للثقافة :
" الثقافة ميكن �أن تكون منوذج ًا للكيفية
التي نعي�ش بها � ،أو �شك ًال من هيكلة الذات
�أو حتقي ��ق ال ��ذات � ،أو ثم ��رة حزم ��ة م ��ن
�أ�ش ��كال احلياة املعي�شة جلماعة كربى من
النا� ��س ،وقد تكون الثقافة نق ��د ًا للحا�ضر
�أو �صورة للم�ستقبل . " ...

اجلوهري ��ة ب�ي�ن فك ��رة الثقاف ��ة
ومفه ��وم احل�ض ��ارة  ،وبعده ��ا
يوا�ص ��ل م�ساءل ��ة املب ��د�أ مابع ��د
احلداثي اخلا�ص بالنزعة الثقافية
ّ
( املثاقف ��ة )  Culturalism؛
فق ��د كان ��ت الثقاف ��ة عل ��ى ال ��دوام
�أم ��ر ًا �أ�سا�سي ًا للوج ��ود الإن�سا ّ
ين
 ،ويف �سي ��اق فع ��ل ذل ��ك يعم ��د
امل�ؤل ��ف لتقدمي املفاهي ��م اخلا�صة
بالتن ��وّ ع  ، diversityالتع� �دّد
 ، pluralityالهُجن ��ة ( التهجني )
 ، hybridityال�شمول ( الت�ضمني
)  inclusivityيف �إط ��ار نق ��ديّ
بعي ��د ع ��ن النق ��ودات املعياري ��ة
املتداول ��ة ،كم ��ا يتن ��اول الكت ��اب
املو�ضوع ��ة اخلا�ص ��ة باملعتقدات
ال�سائ ��دة يف حق ��ل الن�سبي ��ة
الثقافية .
ميك ��ن ر�ؤية الثقاف ��ة باعتبارها
�ش ��ك ًال م ��ن �أ�ش ��كال الالوع ��ي
الإجتماع � ّ�ي  ،وم ��ع احلف ��اظ على
ه ��ذه الفك ��رة حا�ض ��رة يف العق ��ل
يتن ��اول امل�ؤل ��ف �أعم ��ال �إثن نْ
�ْي 
م ��ن �أكاب ��ر الداع�ي�ن له ��ذه الفكرة
 :الفيل�س ��وف ال�سيا�س � ّ�ي �إدمون ��د ب ��رك
 ، Edmund Burkeامل�ؤ ّلف الذي ُتع َر ُف
كتاباته على نطاق وا�سع ؛ غري � ّأن ت�أثريه
يف �صياغ ��ة فك ��رة الثقاف ��ة مل يل � َ�ق �صداه
امل�ستح � ّ�ق ل ��دى الأو�س ��اط العام ��ة � ،أم ��ا
الداعي ��ة الثاين فه ��و الفيل�س ��وف الأملا ّ
ين
جوه ��ان غوتفري ��د ه�ي�ردر Johann
 Gotfried Herderال ��ذي مل يتما� � َ�ش
فكره الفريد يف �أ�صالته ب�ش�أن املو�ضوعات
الثقافية مع " املو�ضات " الثقافية ال�سائدة
؛ ل ��ذا مل يل � َ�ق التقدي ��ر ال ��ذي ي�ستح ّق ��ه
بجدارة  .يورد امل�ؤلف �إ�ضافة �إىل ما�سبق
بع�ض التعليقات ب�ش�أن كون الثقافة منط ًا
اجلمعي يف �أعمال تي� .إ�س.
من الالوعي
ّ
�إلي ��وت  T. S. Eliotو راميون ��د وليام ��ز
 : Raymond Williamsهذان املف ّكران
اللذان لطاملا كان ��ت الثقافة لديهما مفهوم ًا

�أهمية التخطيط
للمو�سم الم�سرحي

( )٣المحقق

بعد معاينة اجلرمية  ،كتب املحقق � :أ�ستفز
ال�ضحية قاتله !
( )٤الحار�س

غفا احلار�س وهو يقر�أ ( يف بيتنا رجل )

( )٥الطائر

ن�س � َّ�ي �أغ�ل�اق ب ��اب القف� ��ص  ،لك ��ن الطائر
وا�صل �ألتقاط احلبوب .

�أق ��ام غال�ي�ري جمي ��د و�ضم ��ن برناجم ��ه
الأ�سبوع ��ي جل�سة مناق�ش ��ة عن اجلريدة
الثقافية تات ��و مبنا�سبة الذكرى العا�شرة
ل�صدوره ��ا و�ضي ��ف الغال�ي�ري ع�ل�اء
املفرجي مدير حترير اجلريدة.
يف البداية تناول الإعالمي لطيف جا�سم
ال�ضي ��ف باحلدي ��ث ع ��ن �سريت ��ه املهني ��ة
وكذلك ع ��ن دور جريدة تاتو التي ت�صدر
ع ��ن امل ��دى يف تكري� ��س ثقاف ��ة احلداث ��ة
والتنوي ��ر ،و�أ�ش ��ار اىل الظ ��روف الت ��ي
رافقت �صدور اجلريدة.
وعن جتربة (تاتو) حتدث املفرجي قائ ًال:
�صدرت تات ��و قبل � 10أع ��وام وبال�ضبط
�شه ��ر �آذار م ��ن ع ��ام  2009ومببارك ��ة
وت�شجيع رئي� ��س م�ؤ�س�سة املدى اال�ستاذ
فخ ��ري ك ��رمي ال ��ذي و�ض ��ع كل الأ�سباب
لنجاحها وا�ستمرارها.
كان ��ت الفك ��رة �أن تك ��ون ملحق� � ًا ثقافي� � ًا
ي�صدر ع ��ن الق�سم الثق ��ايف بد�أنا الإعداد
له وان�ضم �إلين ��ا الزميل نزار عبد ال�ستار
الذي كان يعمل �سكرتري ًا للتحرير لنبا�شر
ب�إ�صدار ع ��دد جتريبي كـ (مدراء حترير)
من دون طبعه وتوزيعه ..وكان العدد بال

ا�سم ،عدا عن كونه (ملحق ًا) ثقافي ًا ،حيث
ّ
مت عر�ض ��ه على رئي� ��س التحرير اال�ستاذ
فخري كرمي ،فحاز �إعجابه،
ب ��ل حتم� ��س له كث�ي�ر ًا واق�ت�رح �أن يكون
مطبوع ًا م�ستق�ل� ًا (كجريدة) على �أمل يف
ا�ستم ��رار جناح ��ه �أن يتح ��ول اىل جملة
ثقافية.
وكان علين ��ا ن ��زار (ال ��ذي ت ��رك تاتو بعد
عامه ��ا الأول) و�أن ��ا �أن نخت ��ار اال�س ��م،
فاتفقن ��ا �أن يك ��ون اال�س ��م غ�ي�ر مط ��روق
�سابق� � ًا وغ�ي�ر تقلي ��دي ،فان�ب�رى ن ��زار
ليق ��ول :تاتو ..هذا هو ا�سم املطبوع ومل
يط ��ل الوق ��ت لإقناعن ��ا بذل ��ك ،خ�صو�ص ًا
من جهة مطابق ��ة اال�سم على مو�ضوعات
اجلريدة التي بدوره ��ا غلبت عليها �سمة
(امل�شاك�س ��ة) والتح ��رر م ��ن �أي تاب ��و �أو
حمرم ..فاتفقنا �أن تكون تاتو �إذن!.
وكعادته �أم ��ام اجلديد من الأف ��كار �أطلق
رئي� ��س امل�ؤ�س�س ��ة (يدن ��ا يف تات ��و)..
�أم ��ام الأ�ص ��وات املعرت�ض ��ة عل ��ى طبيعة
مو�ضوعاته ��ا �أو عل ��ى ا�سمه ��ا م ��ن قب ��ل
زمالئن ��ا ..وتباينت ه ��ذه الأ�صوات بني
�أف ��كار حمافظة جتن ��ح اىل مطبوع ين�أى
بن ��ا عن �أي م�شكل ��ة �أو (دوخة را�س)� ،أو
تل ��ك الت ��ي وج ��دت يف ج�س ��ارة املطبوع
تعبري ًا عن مغامرة طائ�شة ..وما زلت بعد
ع�ش ��رة �أعوام �أتذكر جي ��د ًا ما قاله رئي�س

التحري ��ر� :إنها (مغام ��رة وه ّم ًا �سيتحمل
م�س�ؤوليته ��ا وتوابعه ��ا) وا�ستلمن ��ا هذا
ال ��كالم عل ��ى �إنه �إ�ش ��ارة خ�ض ��راء يف �أن
نخو�ض املغامرة.
فارتك ��زت (تات ��و) عل ��ى ه ��ذه (املغامرة)
وا�ستم ��رت ع�ش ��رة �أع ��وام حت ��ى الآن
ملطبوع ثقايف �إ�ستمر على خ�صو�صيته.
و�أ�ض ��اف :يف تات ��و �أدخلن ��ا �أول م ّرة يف
املطب ��وع العراقي فك ��رة �صناعة الغالف
وق ��د �شه ��دت �أع ��داد العام�ي�ن الأول�ي�ن
جت�سي ��د ًا لهذه الفك ��رة التي كانت واحدة
م ��ن العنا�ص ��ر الت ��ي �صنع ��ت جم ��د تاتو
وجناحه ��ا و�أي�ض� � ًا يف جان ��ب �أبوابه ��ا
التي مل يعتدها قارئ املطبوعات الثقافية

ال ��ذي كان �أ�س�ي�ر ًا ملو�ضوع ��ات (الأدب
والف ��ن) فبد�أن ��ا مبو�ضوع ��ات مركون ��ة،
ح�سب تعب�ي�ر ال�صديق ال�شاع ��ر �إبراهيم
البهرزي :ثقافة اجل�س ��د ،الزينة ،املكان،
فن ��ون �صناعة الطع ��ام ،الأزي ��اء وهو ما
كانت تفتقده مطبوعاتنا الثقافية.
كان �ص ��دور تاتو عام  2009هو التحدي
الأهم ،ذلك �إنه تزامن مع احلمالت ال�سيئة
ال�صي ��ت لتقيي ��د احلريات الت ��ي مار�سها
�أ�صح ��اب العقول املل ّثم ��ة والتي كادت �أن
تودي برتاث مديني ثر ،لطاملا كان م�صدر
فخ ��ر ،فقد كانت تاتو ه ��ي املنرب الثقايف
الوحيد اىل جان ��ب ال�شقيقة الأم (املدى)
طبع ًا ،اللتان ا�ستطاعتا التب�شري بالتحرر

ومواجهة هذه احلملة املتخلفة..
وخالل ه ��ذه الفرتة م ��ن الزم ��ن واجهنا
ب�ص ��در رحب و�إ�ص ��رار عل ��ى اال�ستمرار
الأ�ص ��وات الت ��ي ا�ستهجن ��ت خط ��اب
تات ��و اخلارج ع ��ن امل�أل ��وف واملختلف..
والت ��ي �سرعان ما�أقتنع ��ت الآخرين بهذا
اخلطاب.
وم ��ع دخولها عامها احلادي ع�شر ت�ستمر
تات ��و يف النج ��اح نف�سه وت�أكي ��د خطابها
املختل ��ف بنف� ��س اله ّم ��ة باالعتم ��اد عل ��ى
ك ّتابه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا بخطابه ��ا املعل ��ن،
والذين هم حمرروه ��ا بالوقت نف�سه� ،أن
يرفدوه ��ا ب�إبداعاته ��م وكتاباتهم.وقال:
اىل ان تات ��و كان ��ت �أول مطب ��وع ثق ��ايف
ا�ستخ ��دم الغالف امل�صنوع حيث خرجت
الأع ��داد االوىل منه ��ا ب�أغلف ��ة املتح ��دث
مو�ضوعات من�سجمة من نهجها.
ويف خت ��ام الأم�سي ��ة فت ��ح ب ��اب املداخلة
مع احل�ضور ..حيث نوق�شت املطبوعات
الثقافي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام يف الع ��راق
وانح�ساره ��ا لأ�سب ��اب عدي ��دة .والت�أكيد
ب�ش ��كل خا� ��ص على انح�س ��ار املطبوعات
الورقي ��ة والتح ��وّ ل اىل املطب ��وع
االلكرتوين.
و�أ�ش ��ار الكثري من احل�ضور اىل �ضرورة
�أن ت�ستقل اجلريدة عن املطبوع الأمّ،
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اقــــرأ
ً
�شيوعيا
تزوجت

ع ��ن دار املدى� ،ص ��درت الرتجم ��ة العربية لرواي ��ة الكاتب
الأمريك ��ي ال�شه�ي�ر فيلي ��ب روث "تزوج ��ت �شيوعي� � ًا"،
الت ��ي ي�ص ��ور فيها دمار رج ��ل ناجح بفع ��ل تواط�ؤ زوجته
م ��ع املكارثي�ي�ن الذي ��ن �أث ��اروا مناخ� � ًا �إرهابي� � ًا �سمح لهم
مبط ��اردة ال�شيوعي�ي�ن واملتعاطف�ي�ن معه ��م يف الو�سطني
الأدب ��ي وال�سينمائ ��ي� .أراد روث �أن يقول �إن �أمريكا غري
املت�ساحم ��ة� ،أمريكا ال�شمولية ،حتارب ال�ش َّر ب�ش ٍّر مماثل.
روث واحد من �أهم الك ّتاب يف الواليات املتحدة يف جيله؛
ح�صل مرتني على جائ ��زة الكتاب الوطني ،ومرتني على
جائ ��زة النقاد الوطنية للكتاب ،وثالث مرات على جائزة
 PENفولكرن ،كما ح�صل على جائزة بوليتزر للعام
..1997

ح

ول العا

لم

املتحف الربيطاين يعيد �آثاراً نهبت من العراق
يعمل امل�ت�ح��ف ال�بري �ط��اين مع
ق � ��وات احل� � ��دود ال�بري �ط��ان �ي��ة
ووكاالت �أخرى ،للم�ساعدة على
�إع���ادة القطع الأث��ري��ة الثمينة
التي نهبت من العراق ،وهُ ّربت
�إىل اململكة املتحدة ب�شكل غري
ق��ان��وين� ،إىل بلدها الأ��ص�ل��ي.
وك ��ان ��ت م ��ن ب�ي�ن ال �ق �ط��ع ال�ت��ي
�ستعاد ل �ل �ع��راق ،جم�م��وع��ة من
الأل � ��واح الطينية ال �ت��ي حتمل
كتابة م�سمارية (من �أقدم �أنظمة
الكتابة يف العامل) .و�صودرت
ن�صا م�سماريًا
جمموعة من ً 154
نق�شت على �ألواح من ال�صل�صال،
فور دخولها �إىل اململكة املتحدة
يف �شباط ع��ام  .2011ويعود
ت ��اري ��خ م�ع�ظ�م�ه��ا �إىل ال �ف�ترة
امل �م �ت��دة ب�ي�ن  2100و1800
قبل امليالد ،وتنتمي �إىل �ساللة
�أور الثالثة (�أ��س��رة �سومرية)،
والدولة البابلية القدمية ،ومن

القطع الأثرية والتجار ووكاالت
تنفيذ ال�ق��ان��ون ،هدفه التعرف
�إىل القطع الأث��ري��ة التي نهبت
من ال�سودان وم�صر ،و�إعادتها
�إىل ب�ل��ده��ا الأ� �ص �ل��ي ب��دع��م من
�صندوق احلماية الثقافية .يذكر
�أن امل�شروع �ساعد على التعرف
�إىل ما يقارب  700قطعة �أثرية
العام املا�ضي ،هُ ّربت ب�شكل غري
م�شروع من م�صر وال�سودان.
وق��ال مدير املتحف الربيطاين
هارفيغ في�شر" :ت�ؤدي احلرب
وال� ��� �ص ��راع ��ات وت��غ�ي�ر امل �ن��اخ
وال� �ع ��ومل ��ة وال��ف��ق��ر وال �ه �ج��رة
دور ًا مهم ًا يف التهديدات التي
يتعر�ض لها ال�تراث الثقايف"،
و�أ� �ض��اف �أن "املتحف يعتمد،
م��ع ال�ع��ام�ل�ين يف جم��ال الآث ��ار
ح��ول ال �ع��امل� ،أ��س�ل��وب� ًا منهجي ًا
حلفظ ال�تراث الثقايف املادّي
وتوثيقه وفهمه".

امل �ت��وق��ع �إع��ادت �ه��ا �إىل املتحف
العراقي يف بغداد.
ك�م��ا ط ��ور امل�ت�ح��ف ال�بري�ط��اين
م�� ���� �ش� ��روعً � ��ا حت� � ��ت ا�� � �س � ��م "

Circulating Artefacts

ت� ��دوي� ��ر ال� �ق� �ط ��ع الأثرية"،
ب���ال� �ت� �ع���اون م � ��ع ال �� �س �ل �ط��ات
امل�س�ؤولة ع��ن الآث ��ار وجامعي

اق�ت�رح �ستي ��ف وزني ��اك� ،أح ��د م�ؤ�س�س ��ي �شركة
"�آب ��ل" الأمريكي ��ة ،ب�أنه يجب عل ��ى كل النا�س
مغادرة تطبيق "في�سبوك" للتوا�صل االجتماعي،
�إذا كانوا يقدرون خ�صو�صيتهم.
واته ��م "وزنياك" �شركة "في�سب ��وك" ب�أنها تغزو
خ�صو�صية النا�س ،و�أن الطريقة الوحيدة للفرار
منها هي مغادرتها ،بح�سب �صحيفة "�إندبندنت"
الربيطانية.
كما ك�ش ��ف �ستيف وزني ��اك ،الذي �أ�س� ��س �شركة

ا
لأرملة ال�سوداء ي�شعل اخلالف
بني �سكارليت جوهان�سون
وجينيفر لوران�س

معجبون ينتقمون من م�ؤلفي
�سيناريو �صراع العرو�ش
قام ع ��دد من املعجبني مب�سل�سل "�ص ��راع العرو�ش" وغري
الرا�ض�ي�ن عن املو�س ��م الأخري من ��ه ،باالنتقام م ��ن م�ؤلفي
ال�سيناري ��و عن طريق غوغل .وبالتايل �إذا كتبت يف بحث
غوغل "�أ�سو�أ الكتاب" ف�ستظه ��ر �أ�سماء م�ؤلفي �سيناريو
م�سل�س ��ل �ص ��راع العرو� ��ش ال�شه�ي�ر ،ديفي ��د بيني ��وف
وواي� ��س .و�أطلق �أحد املعجب�ي�ن الغا�ضبني حملة على
املوقع الإلكرتوين رديت يف �شهر مايو�/أيار ،مبا�شرة
بعد بث احللقة الأخرية من املو�سم الأخري للم�سل�سل.
ون�شر املعجب من�شورا بعنوان "كتاب �سيئون" وطلب
من متابعيه ب�أن ي�ضغطوا على زر الإعجاب للمن�شور،
وذل ��ك لتظه ��ر �أ�سم ��اء م�ؤلف ��ي �سيناريو �ص ��راع العرو�ش
من ب�ي�ن �أول �أ�سماء عند البحث ع ��ن الكتاب ال�سيئني يف
غوغل.
بالإ�ضاف ��ة مت توقيع عري�ضة من قب ��ل �أكرث من مليون
معج ��ب غا�ض ��ب وذل ��ك لطلب �إع ��ادة كتاب ��ة احللقة
الأخ�ي�رة م ��ن امل�سل�س ��ل .وو�صف ��ت املمثل ��ة
�ص ��ويف ترينر (�سان�سا �ست ��ارك) اجلماهري
ب�أنها "قليلة احرتام" ،وقال كيت هارينغتون
(جون �سن ��و) �إن �أي �شخ�ص ال يحب النهائي
ميكن �أن "مير مرور الكرام".
و�سيك ��ون العمل التايل مل�ؤلف ��ي ال�سيناريو،
بيني ��وف وواي� ��س ه ��و ثالثية جدي ��دة حلرب
النجوم ال�شهرية.

يبدو �أن هناك خالفا قادما بقوة بني ثنائي من �أهم جنمات هوليوود
وحتدي ��د ًا جينيف ��ر لوران� ��س و�سكارلي ��ت جوهان�س ��ون ب�سبب فيلم
�سكارليت الأخري "الأرملة ال�سوداء" وهو الفيلم الذى �أثار الربومو
اخلا�ص به ردود �أفع ��ال كبرية فور طرحه على يوتيوب ب�سبب
امل�شاهد الت ��ي اقرتبت ب�شدة من فيل ��م جينيفر لوران�س "ريد
�سب ��ارو" الذى حقق جناح ًا كب�ي�ر ًا �أثناء عر�ضه وذلك نظر ًا
لأن مو�ض ��وع الفيلم�ي�ن يدور ح ��ول نف�س الق�ص ��ة لعميلة
خمابرات رو�سية تلع ��ب ل�صالح املخابرات الأمريكية
بعدما تنجح فى جتنيدها ل�صاحلهم.
برومو"الأرملة ال�سوداء" ال يعد قريب ًا فح�سب من
ق�صة الفيل ��م و�إمنا ت�ضمن ممثلني من نف�س الفيلم
رمبا �سيلعبون نف�س الأدوار مما جعل املواقع
العاملية مثل هولي ��وود اليف وغريها تتحدث
عن وج ��ود ت�شابه كبري ق ��د ين�شب عنه خالف
كب�ي�ر رمب ��ا يحدث قريب� � ًا فور ط ��رح الفيلم يف
دور العر� ��ض خالل العام املقب ��ل حينما تنك�شف
الأحداث بالكامل خا�ص ��ة �أن اخلالفات بد�أت من
قبل �أثن ��اء التح�ضري لفيلم جينيفر لوران�س حني
واج ��ه املخرج اتهامات بعمل ��ه على فيلم قريب من
�شخ�صي ��ة مارف ��ل ال�شهرية الت ��ي تلعبه ��ا �سكارليت
وهو ما نفاه بالكامل وقتها.

تقـريــر ...
� ضياء البياتي
ال�سينمائ ��ي �صدر له اجل ��زء الثالث
من كتابه مو�سوعة ال�سينما العراقية
وال ��ذي يخ�ص� ��ص لل�سينمائي�ي�ن
ال�شب ��اب والذي ��ن توزع ��ت
اخت�صا�صاته ��م م ��ا ب�ي�ن االخ ��راج
والت�صوير واملونتاج ..حيث ي�سلط
ال�ض ��وء على جتربة كل واحد منهم،
و�سب ��ق للبياتي ان ا�ص ��در اجلز�أين
االول والثاين م ��ن مو�سوعته حيث  حكيم جا�سم
خ�ص�صهما ملرحلة ال ��رواد ول�سينما املمث ��ل واالكادمي ��ي ا�ست�ضاف ��ه
البيت الثق ��ايف يف حمافظة احللة
ال�سبعينيات والثمنانينيات .
للحدي ��ث ع ��ن جتربت ��ه امل�سرحية
وع ��ن االعم ��ال الت ��ي قدمه ��ا يف
 كاظم ال�ساهر
املطرب وامللحن اختار احدى ق�صائد التلفزي ��ون ،الفعالي ��ة الت ��ي كانت
ال�شاع ��رة العراقي ��ة الكب�ي�رة مليع ��ة حت ��ت عن ��وان "املمث ��ل وتنوعات
عبا�س عماره لكي يلحنها ويغنيها ،االداء" ق ��دم فيه ��ا جا�س ��م ر�ؤيت ��ه
الق�صي ��دة بعنوان "اتدخنني" وهي لعمل املمثل �س ��واء يف امل�سرح او
الق�صي ��دة التي كتبته ��ا مليعة عبا�س التلفزي ��ون ،وكيفية تن ��وع االداء
عم ��ارة عن ال�شاعر عم ��ر ابو ري�شة التمثيل ��ي عن ��د ع ��دد م ��ن جن ��وم
عندم ��ا التقت ��ه اثن ��اء قم ��ة مهرجان الف ��ن يف العامل والوط ��ن العربي
والعراق .
املربد ال�شعري يف ال�سبعينيات .

م�ؤ�س�س "�آبل" :الهواتف الذكية تتن�صت علينا
ويجب حذف في�سبوك

 حممد جا�سم
ام�سي ��ة جميل ��ة م ��ن االما�س ��ي الت ��ي
ا�ستع ��ادت فيه ��ا الروح الزه ��و وااللق
لف ��ن امللح ��ن الكب�ي�ر الراح ��ل طال ��ب
القرةغ ��ويل ،ونح ��ن ن�ستذك ��ره م ��ع
الدكتور حبيب ظاهر العبا�س ،وكتابه
االث�ي�ر عن القرةغ ��ويل ،الذي يت�ضمن
م�س�ي�رة االع ��وام اجلميلة الت ��ى رافق
فيها العبا�س �صديقه الراحل .االم�سية
اقيم ��ت يف مدين ��ة الف ��ن وال�سينما يف
الوزيري ��ة م ��ن قب ��ل م�ؤ�س�س ��ة بغ ��داد
لل�سينم ��ا الت ��ي ا�س�سها حديث ��ا الفنان
الدكت ��ور حكم ��ت البي�ض ��اين ،وكانت
جل�س ��ة القرةغ ��ويل باك ��ورة ن�شاطه ��ا
الفني .قدم لالم�سي ��ة ال�شاعر الدكتور

"�آب ��ل" �إىل جان ��ب �ستيف جوب ��ز� ،أن الهواتف
الذكي ��ة قد تتن�صت عل ��ى �أ�صحابه ��ا ،و�أكد �أنه ال
توجد "طريقة تقريبا لإيقافها".
وغادر �ستيف وزنياك" ،في�سبوك" ،العام املا�ضي
 ،2018وحذف ح�سابه العام من موقع التوا�صل
ال�شه�ي�ر ،يف �أعقاب ف�ضيحة �شرك ��ة "كامربيدج
�أناالتيكا" لال�ست�شارات ال�سيا�سية ،التي ح�صلت
دون وجه حق على بيانات �شخ�صية عرب تطبيق
لالختبارات مت�صل "بفي�سبوك" ،وملدة يومني.
وق ��ال" :يختل ��ف الأم ��ر م ��ن �شخ� ��ص �إىل �آخر،
فبالن�سب ��ة �إىل البع�ض مزاي ��ا في�سبوك ت�ستحق
فقد اخل�صو�صية ،لك ��ن بالن�سبة لكثريين مثلي،
يجب �أن يجدوا طريقة للتخل�ص من في�سبوك".
وع ��ن حديث ��ه ع ��ن تن�صت العدي ��د م ��ن الأجهزة
الذكية عل ��ى النا�س ،مثل ال�سماع ��ات والهواتف
املحمول ��ة ،قال وزنياك مو�ضح ��ا" :هناك �أجهزة
منه ��ا تقي� ��س نب�ض ��ات القل ��ب باللي ��زر الآن ،كما
ميكنها اال�ستماع �إليك ع�ب�ر العديد من الأجهزة،
ومن يعرف �إذا كان هاتفي اخللوي يتن�صت علي
الآن؟"

نيكول كيدمان تتمنى �إجناب
طفل عن عمر الـ� 52سنة و�إال..

اعرب ��ت املمثلة االمريكي ��ة نيكول كيدم ��ان وزوجها كيث
�أورب ��ان ع ��ن رغبتهما يف اجناب طف ��ل رغم انهما ل ��ن ت�ستطيعا
االجناب ب�سهول ��ة ب�سبب تقدم نيكول يف العمر اذ انها تبلغ 52
�سن ��ة .ومبا �أن نيك ��ول وكيث يرغبان بطفل جدي ��د يف حياتهما
ق ��ررا ان يتبني ��ا طفال ان مل حتم ��ل نيكول قريبا عل ��ى الرغم من
ب�شكل طبيعي
ان لهم ��ا ابنت ��ان� :سانداي ( 11عام ًا) التي ُول ��دت ٍ
وفايث (� 8أعوام) التي ولدت عن طريق �أم بديلة.
وق ��د �سبق ان تبنت كيدمان ابنتها �إيزابي�ل�ا ( 26عامًا) ،وابنها
كونور ( 24عامًا) حني كانت متزوجة من املمثل توم كروز.
و�ص ّرحت نيكول �أ ّنها ما زالت تت�أمل ب�أعجوبة وان حتمل ب�شكل
طبيع ��ي هذا العام�" :أجنبت جدتي والدتي يف عمر الـ  49عامًا.
�س�أكون �سعيد ًة جدًّا �إن ح�صل ذلك معي".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

العراق الهاي�س..
وحميد ال�سفري !!
مل �أ�ضحك منذ مدة طويلة قدر
�ضحكي على ردود �أفعال �صفحات
الفي�سبوك وتويرت التي ارتفعت
فيها ا�سهم "حميد الهاي�س"،
فتحول بني ليلة و�ضحاها اىل جنم
من جنوم ال�سو�شيال ميديا ،مهدد ًا
عر�ش "امل�سكينة" كيم كارد�شيان.
فمنذ ان انت�شر خرب تر�شيح
الهاي�س ليتوىل من�صب �سفري
العراق يف اذربيجان ومواقع
التوا�صل االجتماعي تثري موجة
من ال�سخرية وال�ضحكات ،فيما
البع�ض الآخر اعترب االمر ا�ساءة
حل�ضارة العراق ....و�سنقول لهم
يا�سادة ماذا يفرق حميد الهاي�س
عن علي الدباغ؟ وعن الدلوعة
"�صباح التميمي"؟ ومئات غريهم
ت�سلموا منا�صب رفيعة يف هذه
الدولة التي ال نزال نذرف الدمع
عليها ب�سبب حميد الهاي�س.
يا �سادة يجب ان تعلموا ان كل
ما نراه من مهازل ،هو �صناعة
�سيا�سية تطبخ حتت قبة الربملان،
فب�أيدي �سا�ستنا الأ�شاو�س نكتب
�أ�سو�أ �صفحات يف التخلف ،الكل
ي�صرخ "هذه ح�صتنا" الكل يقف
على املن�صة ويطالب بقطعة من
"الكعكة العراقية"  ،الكل م�شغول
بابتكار و�سائل جديدة للفلفة
املال واملنا�صب.
من �أو�صلنا �إىل م�شهد ال�سفري
حميد الهاي�س ومن قبله م�شاهد
كانت فيها املنا�صب توزع مبباركة
وهتافات ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية
الذين ر�أوا فينا �أقوام ًا بحاجة اىل
تهذيب وتقومي.
ولأننا نعي�ش يف ع�صر "حميد
الهاي�س"! ف�إن عدم الكفاءة
واال�ست�سهال والدوافع ال�شخ�صية
ت�ضع يف املن�صب من يحمل
ال�صفات ال�سحرية الثالث� :أو ًال
مقرب من �أحد ر�ؤ�ساء الكتل
ال�سيا�سية ،وثاني ًا م�سامل وال يثري
ال�شغب وير�ضى باملق�سوم ،وثالث ًا
يحبّ �أن يرفع �شعار "�أنا و�أقاربي
على الدولة".
يف ال�سنوات املا�ضية �شاهدنا
كيف مت تن�صيب �شخ�صيات حولت
م�ؤ�س�سات الدولة �إىل مزرعة
خا�صة يديرها االقارب واالحباب،
ومل يكتف �سا�ستنا بهذا احلد من
ُن�صبوا
�إهانة املن�صب احلكومي لي ّ
مزوري �شهادات وزراء ور�ؤ�ساء
جمال�س حمافظات ،فيما امتلأت
افواج اجلي�ش وال�شرطة بالقادة
الدمج!
للأ�سف �سيا�سيونا ي�ضعون
�أ�صابعهم يف �آذانهم حني تعلو
�أ�صوات النا�س مطالبة باالهتمام
مب�ؤ�س�سات الدولة ومنح الكفاءات
فر�صة ،لأن وحو�ش املح�سوبية
والبريوقراطية واملحا�ص�صة
الطائفية دائما ما جته�ض �أحالم
العراقيني.
ملاذا اال�ستغراب �إذن من حميد
الهاي�س حني يقول يف �آخر
ت�سجيل �صوتي له انه "�سبق ان
قدمنا فايالتنا ،لكن مل يت�صل بي
احد حتى الآن" ثم ي�ضيف" :هذا
حجي �سابق اوانه" ملاذا يا�شيخنا؟
يقول وبكل ثقة وهو ي�ضحك:
"�سفري يف البحرين ممكن"..
وتتذكرون كيف ان الهاي�س خرج
ذات يوم ليقول انه �أف�ضل من
ي�صلح لكر�سي وزارة الثقافة،
يا�سادة نحن نعي�ش يف ظل �سا�سة
ي�ؤمنون �أن ابراهيم اجلعفري فاق
حتى املرحوم "مونت�سكيو" يف
علوم ال�سيا�سة ،و�أن هيئة االعالم
واالت�صاالت ت�ستعد ال�ستقبال
"اللبوة" حنان الفتالوي التي
على يديها �سن�شهد نه�ضة اعالمية
جتعلنا نناف�س روبرت مردوخ
وف�ضائيته الـ " �سي ان ان " .

حبيب ظاهر العبا�س يعيد ر�سم خطى طالب القرةغويل
عارف ال�ساع ��دي الذي انع�ش خميلتنا
بحل ��و كالم ��ه اجلمي ��ل وطريقت ��ه
العذب ��ة يف التق ��دمي .ال�ساع ��دي ق ��ال
يف معر� ��ض تقدمي ��ه لالم�سي ��ة-:
ن�ستغ ��ل وجودن ��ا لتهنئة الع ��راق على
ادراج �آث ��ار باب ��ل على الئح ��ة الرثاث
العامل ��ي .وا�ض ��اف امل ��دن ت�أخ ��ذ كامل
انوثته ��ا من غ ��زل ع�شاقه ��ا ..املغنون
وال�شع ��راء والر�سام ��ون .وق ��د حظي
الغناء يف الذاك ��رة العربية مب�ساحات
م ��ن الله ��و اىل الوع ��ي .وهك ��ذا يرمم
الغن ��اء االرواح املنك�س ��رة .واثن ��ى
ال�ساع ��دي على جهود حبي ��ب العبا�س
يف اختي ��اره القاب�ض�ي�ن عل ��ى اللحظة
الن ��ادرة يف حياة الكبار .يف حني قال
الباحث العبا�س  -:افتخر انني وثقت

الطقس

م�س�ي�رة ه ��ذه القام ��ة الكب�ي�رة "طالب
القرة غويل" م ��ن خالل كتابي اجلديد
املوج ��ود بني �أيديكم اليوم .وهو جهد
�سن�ي�ن جمعتن ��ا يف احل ��وار والعم ��ل
امل�ضن ��ي والنقا� ��ش املثم ��ر الجل رفعة

الف ��ن اجلمي ��ل .وه ��ي زمال ��ة اكرث من
اربعني عاما.
كم ��ا حتدث الفن ��ان حكم ��ت البي�ضاين
فقال -:انا �سعي ��د جدا الن م�ؤ�س�ستنا
بد�أت ن�شاطها بحفل مهيب عن الراحل

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (االربعاء)� ،إذ ترتفع درجات احلرارة قليال عن معدالتها مع
رياح خفيفة

طال ��ب القرةغ ��ويل وكتاب ��ه القي ��م
ال ��ذي الف ��ه الباح ��ث الدكت ��ور حبي ��ب
ظاه ��ر العبا� ��س ..وا�ض ��اف ان الي ��وم
كان حدث ��ا تاريخي ��ا الن القرةغ ��ويل
ايقون ��ة نت�ش ��رف باحت�ض ��ان ذك ��راه،
وكتاب ��ه االنيق ال ��ذي يوث ��ق م�سريته
وابداعات ��ه .كم ��ا ج ��رى حف ��ل غنائي
�ساهم ��ت في ��ه جمموع ��ة م ��ن املطربني
الذي ��ن غنوا احل ��ان القرة غويل وعلى
ر�أ�سه ��م الفن ��ان القدي ��ر يا� ��س خ�ض ��ر
ال ��ذي ادى بع�ض االحل ��ان منها اغنية
"ح ��ن واين احن" و "الريل وحمد".
كما غنى الفن ��ان قا�سم ا�سماعيل اغنية
"حا�سبين ��ك" .واملط ��رب مالك حم�سن
يف اغني ��ة "اتن ��ة اتن ��ة" .الروائ ��ي
عبدال�ست ��ار البي�ض ��اين كت ��ب مقدم ��ة

الكتاب وق ��ال يف االم�سية -:انه كتاب
فري ��د من نوع ��ه ويوث ��ق لف ��ن وحياة
القرةغ ��ويل ب�ص ��ورة مو�ضوعي ��ة
ومنهجي ��ة تعتم ��د العل ��م والدرا�س ��ة
والتحلي ��ل .وقر�أ الفن ��ان �سامي ن�سيم
ر�سالة الفن ��ان امللحن حم�س ��ن فرحان
الت ��ي ق ��ال فيه ��ا -:العزيز اب ��ا �شوقي
اكتب اليك يف ق�ب�رك م�ؤمنا ان النا�س
ني ��ام اذا ماتوا انتبه ��وا .وقال ال�سيد
�شوق ��ي جن ��ل الراح ��ل القرةغ ��ويل-:
ا�شك ��ر كل م ��ن �ساه ��م يف رد االعتب ��ار
لوالدي الذي عانى التهمي�ش واالهمال
يف ايام حياته االخرية ..وا�شكر عمي
العبا�س على االلتفاته اجلميلة بت�أليف
كتاب ع ��ن والدي ،وهو ثم ��رة �صداقة
�سنوات طويلة يف احلياة والفن.
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