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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

كتلة برملانية تطلب ا�ستثناء بع�ض الأع�ضاء من الإجراء

الكتل ت�ضغط لقبول مر�شحيها �ضمن التغيريات اجلديدة

جمل�س النواب يحرك �إجراءات رفع
احل�صانة عن نوابه املتهمني

مكتب عبد املهدي يفاو�ض الكتل لقبول
مر�شحيه لـ 6درجات خا�صة
 بغداد  /محمد �صباح
يق ��ود مكت ��ب رئي� ��س جمل� ��س
الوزراء حراكا مكثف ��ا مع ر�ؤ�ساء
الكت ��ل الربملاني ��ة لإقناعه ��م ب� ��إدراج �أ�سماء
املر�شح�ي�ن للدرجات اخلا�صة الت ��ي �أر�سلها
عادل عبد امله ��دي يف نهاية حزيران املا�ضي
عل ��ى ج ��دول �أعم ��ال جل�س ��ة غ ��د الثالث ��اء
للت�صويت عليها.
ويق ��ول ع�ض ��و املجل� ��س الأعل ��ى الإ�سالمي
احم ��د عبد اجلبار يف ت�صري ��ح لـ(املدى) �إن
"املفاو�ضات قائمة بني مكتب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ور�ؤ�ساء الكتل لتمرير �أ�سماء �ستة
مر�شح�ي�ن ل�شغ ��ل بع�ض املواق ��ع واملنا�صب
اخلا�ص ��ة يف جل�س ��ة غ ��د الثالث ��اء" ،م�شريا

�إىل �أن هن ��اك كتال تري ��د منا�صب �ضمن هذه
الدرجات لذلك ت�ضع عقبات.
وكان رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
امله ��دي ،قد نّ
عي يف وقت �سابق القيادي يف
املجل�س الأعلى حممد عبد الر�ضا الها�شمي،
امللق ��ب �أبو جه ��اد الها�شمي ،مبه ��ام من�صب
مدير مكت ��ب رئي�س ال ��وزراء اخلا�ص الذي
يق ��وم بالتفاو� ��ض م ��ع الكت ��ل يف الوق ��ت
احل ��ايل على ح�سم مل ��ف الدرجات اخلا�صة
و�إكمال الكابينة احلكومية.
و�أر�س ��ل رئي� ��س احلكوم ��ة قائم ��ة م ��ن
الرت�شيحات �إىل جمل� ��س النواب �ضمت كال
من علي عب ��د الأمري عالوي مر�شحا ملحافظ
البنك املركزي ،و�صالح نوري خلف لرئي�س
دي ��وان الرقابة املالية ،وحمم ��د عبد الهادي

 بغداد /المدى
ي�ستع ��د جمل� ��س النواب
لرف ��ع احل�صان ��ة ع ��ن
الن ��واب املطلوب�ي�ن للق�ض ��اء بته ��م
الت�شه�ي�ر والف�س ��اد تلبي ��ة لرغب ��ة
جمل�س الق�ضاء الأعلى.
وقال نائب رئي�س اللجنة القانونية
الربملانية حممد الغزي �إن "الربملان
ما�ض يف رفع احل�صانة عن النواب
ٍ
املطلوب�ي�ن للق�ض ��اء كون ��ه �إج ��را ًء
قانوني� � ًا ود�ستوري ًا وعل ��ى النائب
�أن يدافع عن نف�سه �أمام الق�ضاء".
و�أ�ض ��اف" :بالن�سب ��ة لل ��وزراء
املوجهة لهم تهم ف�ساد وفق ت�صريح
رئي�س ال ��وزراء فانه يجب �إحالتهم
على الق�ضاء قب ��ل الت�صريح ،لأنهم
ال يتمتع ��ون باحل�صان ��ة �س ��واء

حمم ��د تق ��ي احلكي ��م م�ست�ش ��ارا لرئي� ��س لإدارة بع� ��ض املواق ��ع يف ح�ي�ن �أن بع� ��ض
الوزراء ،وفيا�ض ح�سن نعمة وكيال لوزارة اجله ��ات ر�شح ��ت �شخ�صي ��ات م�شمول ��ة
النفط ،وحامد یون�س �صالح الزوبعي وكيال ب�إجراءات امل�ساءلة والعدالة".
لوزارة النفط ،وعادل كرمی كاك احمد وكيال وي�ؤكد ع�ضو الهيئة العامة للمجل�س الأعلى:
لوزارة ال�صناعة.
"هناك نية حقيقية حلكومة عبد املهدي على
وحتفظ ��ت الكت ��ل الربملاني ��ة عل ��ى متري ��ر ح�سم هذا امللف يف �أ�سرع وقت ممكن" ،الفتا
القائمة التي �أر�سلها عادل عبد املهدي لبع�ض �إىل �أن "املو�ضوع يتوقف على التو�صل �إىل
مر�شح ��ي الدرجات اخلا�ص ��ة متحججة بان توافق ��ات بني الكتل ومكت ��ب رئي�س جمل�س
�أعمار الكثري من املر�شح�ي�ن الذين �أر�سلتهم الوزراء على مترير هذه الأ�سماء يف جل�سة
احلكوم ��ة (ل�ست درج ��ات خا�صة) جتاوزت الربملان الأخرية".
ال�سبعني عاما.
ويعتق ��د �أن "م ��ن ال�ض ��روري ح�س ��م مل ��ف
وي�ش�ي�ر النائب عب ��د اجلب ��ار �إىل ان "هناك الدرجات اخلا�صة واملنا�صب واملواقع التي
م�شكل ��ة �أخ ��رى تواج ��ه متري ��ر الدرج ��ات تدار بالوكالة الت ��ي ورثناها من احلكومات
اخلا�ص ��ة تتمثل يف تقدمي الكت ��ل الربملانية ال�سابقة".
 التفا�صيل �ص2
�شخ�صي ��ات غ�ي�ر م�ؤهل ��ة وال متتل ��ك خربة

كان ��وا �سابق�ي�ن �أو حالي�ي�ن ،لذل ��ك
فالإجراءات القانونية من ال�سهولة
�أن تقام بحقهم".
ودع ��ا الغ ��زي رئي� ��س ال ��وزراء
باعتب ��اره رئي� ��س جه ��از مكافح ��ة
الف�س ��اد �إىل "امل�ض ��ي ب�إج ��راءات
التحقي ��ق و�إحال ��ة املطلوب�ي�ن على
اجلهات املعنية باعتبارها هي التي
تنظر يف ه ��ذه الأم ��ور حتى تثبت
�إدانتهم من عدمها".
و�سب ��ق �أن ك�ش ��ف رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،ع ��ن
�ص ��دور �أوام ��ر قب� ��ض بح ��ق 11
وزير ًا �أو من هم بدرجتهم.
وق ��ال عب ��د امله ��دي يف م�ؤمت ��ره
ال�صحف ��ي �إن ��ه "مت �إ�ص ��دار �أوامر
بحق  11وزيرا ومن هم بدرجتهم"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "هنال ��ك ق�ضاي ��ا مل

� 32ألف داع�شي
هارب يعودون �إىل
العراق

ياور :ننتظر رد
وزارة الدفاع ملناق�شة
ملف "املتنازع عليها"
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زهري اجلزائري
يكتب :ما قبل املقربة
اجلماعية..

 بغداد /املدى
ك�ش ��ف قائممق ��ام �سنج ��ار يف حمافظ ��ة
نين ��وى حمما خليل� ،أم� ��س الأحد ،عن �أن
ال�ساعات القليلة املقبلة �ست�شهد نقل � ٣٢ألف �شخ�ص
من خميمات �سورية �إىل خميمات املحافظة ،م�شريا
�إىل �أن �أغل ��ب ه ��ذه العوائ ��ل ه ��م م ��ن "الدواع� ��ش
الهاربني" �إىل �سوريا.
وق ��ال خلي ��ل يف بيان �إن "ه� ��ؤالء �سيت ��م نقلهم عرب
منف ��ذ ربيع ��ة و�إي�صالهم �إىل خمي ��م اجلدعة وحمام
العليل جنوبي حمافظة نينوى" ،م�شريا �إىل �أن من
بينهم "بع�ض الن�س ��اء الإيزيديات الناجيات الالتي
كن قد اختطفن يف �أحداث � 3آب ."2014
 التفا�صيل �ص3

6
حممد عارف يكتب:
يوم ُتطوى ال�سماء

منظمة دولية :املو�صل
القدمية �ستبقى
مدمرة لعدة �سنوات
 ترجمة  /حامد �أحمد
�أقل من ن�صف مليون نازح بقليل ما زالوا
يعي�ش ��ون مبخيم ��ات يف حمافظة نينوى
حي ��ث هربوا �ضم ��ن ما يق ��ارب ملي ��ون �شخ�ص من
�أج ��واء املع ��ارك �أثن ��اء احلمل ��ة الع�سكري ��ة لتحرير
املو�صل التي انتهت يف متوز عام .2017
وا�ستن ��ادا ل�ل�امم املتح ��دة فان م ��ا يق ��ارب مليوين
�شخ� ��ص يف املناط ��ق املح ��ررة هم بحاج ��ة مل�ساعدة
�إن�سانية .
رئي�س ��ة بعث ��ة م�ؤ�س�س ��ة هيومانت ��ي و�إنكلوجن يف
الع ��راق �ستيف ��اين �سينيا ،قال ��ت" :عوائ ��ل ما تزال
تعي� ��ش يف املع�سك ��رات هم غ�ي�ر قادري ��ن �أو لي�ست
لديهم رغبة بالع ��ودة �إىل بيوتهم لعدة �أ�سباب .انهم
يخ�شون على �سالمتهم يف هذه املنطقة التي ت�سيطر
عليها ف�صائل م�سلحة متع ��ددة .وهم يخ�شون �أي�ضا
م ��ن العب ��وات وخملفات احل ��رب غ�ي�ر املنفلقة التي
تنت�شر يف املو�صل وما حولها من قرى .لي�س له�ؤالء
النازح�ي�ن �أي مكان �آخر يذهب ��ون �إليه لل�سكن حيث
�أن �أحياءه ��م ال�سكنية قد دمرت متاما ومل تعد توجد
فيها حياة اجتماعية �أو اقت�صادية" .
ا�ستنادا �إىل الأمم املتحدة فان  %65من بيوت و�شقق
املو�ص ��ل قد ت�ضررت .ورغم �أن احلياة قد ا�ست�ؤنفت
من جديد يف الن�صف ال�شرقي من املدينة فان ن�صفها
الغرب ��ي ،ال ��ذي �شهد معظ ��م املعارك ما ي ��زال ملوثا
�إىل حد كب�ي�ر بالعبوات النا�سف ��ة وخملفات احلرب
غ�ي�ر املنفلق ��ة .بن ��ى حتتي ��ة حيوي ��ة مث ��ل مدار� ��س
وم�ست�شفيات ق ��د دمرت� ،أما الط ��رق واجل�سور فما
تزال مت�ضررة وال ميكن عبورها .
 التفا�صيل �ص2

حت�س ��م يف خمتل ��ف م�ؤ�س�س ��ات
الدولة بلغت  4117ق�ضية" .وتابع
"�سنذكر �أ�سم ��اء املتهمني يف حال
�أثبتت التحقيقات ف�سادهم".
ويف �سياق �آخر� ،أ�ش ��ار الغزي �إىل
�أن "جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى فاحت
يف وق ��ت �ساب ��ق جمل� ��س الن ��واب
بوجود �شخ�صيات �أ�صبحت تتمتع
بع�ضوي ��ة الربمل ��ان وكان ��ت �سابق ًا
حا�صل ��ة على منا�ص ��ب تنفيذية يف
احلكومات ال�سابقة وقد وجهت لها
بع�ض ته ��م الف�س ��اد ،وعلى جمل�س
الن ��واب �أن يرف ��ع عنه ��ا احل�صان ��ة
ف�ض ًال عن نواب حاليني" ،مبين ًا �أن
"عددهم �أكرث من  30نائب ًا ترتاوح
تهمه ��م بني قذف وت�شه�ي�ر و�أخرى
تهم ف�ساد".
 التفا�صيل �ص3

ال�شم�سيات تلقى رواجا مع ارتفاع درجات احلرارة  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

طق���س �شدي��د احل��رارة مل��دة � 3أي��ام
 بغداد /املدى
رجحت هيئة الأنواء اجلوية ،مرور البالد بطق�س �شديد
احلرارة حتى م�ساء اخلمي�س املقبل فيما حددت املناطق
امل�شمولة مبوجة احلر اجلديدة اعتبار ًا من اليوم االثنني.
وقالت الهيئة يف جداول تو�ضيحية �إن "درجات احلرارة العظمى
ا�ستق ��رت يوم الأح ��د �ضمن املعدالت العامة حي ��ث بلغت يف بغداد
والأنب ��ار و�صالح الدين ودي ��اىل ووا�سط  44مئوية ويف الب�صرة
 ،47ويف الديواني ��ة واملثن ��ى والنج ��ف  45مئوي ��ة ،و  46يف

النا�صرية ومي�سان" ،فيم ��ا و�ضعت توقعاتها لبقية املحافظات يف
اجلداول ذاتها.
و�أ�ضافت �أن "درجات احلرارة �سرتتفع اليوم االثنني يف املنطقتني
الو�سط ��ى واجلنوبية فيما �سرتتفع الثالث ��اء يف املنطقة ال�شمالية
وتك ��ون الأجواء �شديدة احلرارة يف املنطقة اجلنوبية ملدة � 3أيام
�إ�ضافية".
وتابع ��ت �أن "طق�س ��ي الأربع ��اء واخلمي� ��س �سيكون ��ان م�شابه�ي�ن
لطق� ��س الثالثاء يف جمي ��ع املناط ��ق با�ستثناء املنطق ��ة اجلنوبية
التي �سيتوا�صل فيها االرتفاع بدرجات احلرارة".

حجاج العراق ي�ستغيثون من مكة :هيئة احلج
خدعتنا ..والطعام رديء
 ذي قار  /املدى
وج ��ه ع ��دد من حج ��اج العراق
ن ��داء ا�ستغاث ��ة يطالب ��ون فيه
بتح�س�ي�ن اخلدم ��ات وتوف�ي�ر الطع ��ام
ال�صال ��ح لال�سته�ل�اك الب�ش ��ري ب ��د ًال من
الطعام الرديء ال ��ذي يقدم لهم حالي ًا يف
الفنادق ومق ��رات �إقامتهم يف كل من مكة
املكرمة واملدينة املن ��ورة ،وفيما �أ�شاروا
�إىل �أن هيئ ��ة احلج تعه ��دت بتقدمي كامل
اخلدمات وتوف�ي�ر �أجود �أن ��واع الطعام

مقابل ما ا�ستوفته من �أموال من احلجاج
وه ��و م ��ا جع ��ل الكث�ي�ر م ��ن احلج ��اج
يعتم ��دون عليه ��ا بالكام ��ل ومل يجلب ��وا
معهم املزيد من النقود ،طالبوا احلكومة
العراقية باتخاذ �إجراءات عاجلة ملعاجلة
الأمر.
وقال احل ��اج يا�س ��ر املو�س ��وي وهو من
احلجاج املقيمني يف فن ��دق الغزال مبكة
املكرم ��ة ،ملرا�س ��ل (امل ��دى) �إن "الواق ��ع
مري ��ر فاحلجاج يتعر�ضون �إىل ا�ستغالل
و�إذالل م ��ن قب ��ل هيئ ��ة احل ��ج الت ��ي مل

تق ��دم لهم اخلدمات والطع ��ام الذي يليق
ب�إن�سانيته ��م" ،مبين� � ًا �أن "الهيئ ��ة قام ��ت
ب�إ�سكان ��ه وعدد من احلجاج الآخرين يف
فندق يتكون من  15طابق ًا وكل طابق فيه
م ��ا يقرب من  50حاج� � ًا يف حني �أن �سعة
املطعم ال تكف ��ي �إال لثالثني �شخ�ص ًا وهو
م ��ا �أدى �إىل التزاحم وحرمان الكثري من
احلجاج من الطعام" ،مبين ًا �أن "احلجاج
يف الفن ��دق مل يح�صل ��وا عل ��ى وجب ��ة
الفطور يوم (اخلمي�س).
 التفا�صيل �ص4
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الإطاحة بخلية داع�شية ت�ستقطب ال�شباب عرب الأنرتنيت
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ال�شرطة والقوة اجلوية يلغيان مع�سكر
الوطني يف كربالء
 بغداد  /املدى
ق ��رر ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و كاتانيت� ��ش
مدرب منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم �إلغاء
املع�سك ��ر التدريب ��ي الداخل ��ي املق ��ررة �إقامت ��ه يف
مدين ��ة كرب�ل�اء املقد�سة خ�ل�ال الفرتة م ��ن اخلام�س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �آب ولغاي ��ة الثاين م ��ن �شهر
�أيل ��ول املقبلني حت�ضريا ملواجه ��ة منتخب البحرين
لك ��رة الق ��دم عل ��ى ملع ��ب البحري ��ن الوطن ��ي يف
العا�صمة املنامة م�ساء يوم اخلام�س من ال�شهر ذاته
�ضم ��ن مناف�سات اجلول ��ة الأوىل من مرحلة الذهاب
للدور الثاين بالت�صفيات امل�شرتكة امل�ؤهلة ملونديال
 2022يف قطر وك�أ�س �آ�سيا  2023بال�صني حل�ساب
املجموع ��ة الثالثة التي ت�ضم �إىل جانبهما منتخبات
هونغ كونغ و�إيران وكمبوديا .
وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف ت�صري ��ح
للم ��دى� :إن �سبب �إلغاء املع�سك ��ر يرجع �إىل ارتباط
ع ��دد من العب ��ي املنتخ ��ب الوطن ��ي لكرة الق ��دم مع
فريق ��ي ال�شرط ��ة حام ��ل لق ��ب دوري الك ��رة املمتاز

باملو�س ��م املن�ص ��رم وو�صيف ��ه فريق الق ��وة اجلوية
الذين لديهما ا�ستحق ��اق عربي مهم �ضمن مناف�سات
دور  32م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س املل ��ك حمم ��د ال�ساد� ��س
للأندي ��ة الأبط ��ال  2020-2019يف نهاي ��ة �شه ��ر
�آب املقب ��ل حي ��ث �سيح ��ل فريق ال�شرط ��ة �ضيفا على
فري ��ق الكويت الكويتي يوم الثامن والع�شرين فيما
�سيلتق ��ي يف اليوم التايل فري ��ق القوة اجلوية على
ملع ��ب كربالء الدويل م ��ع فريق ال�ساملي ��ة الكويتي
�ضمن جولة الذهاب .
و�أ�ضاف �أن مباراتي ال�شرطة والقوة اجلوية �أربكت
كثريا ح�سابات املدرب كاتانيت�ش الذي كان ي�أمل من
مع�سك ��ر كرب�ل�اء �أن يرفع م ��ن درج ��ة اال�ستعدادات
النهائي ��ة للمنتخ ��ب الوطني قبل املغ ��ادرة من مطار
النج ��ف الدويل يوم الث ��اين من �شهر �أيل ��ول املقبل
يف رحل ��ة جوي ��ة مبا�شرة �إىل مط ��ار املنامة الدويل
للدخ ��ول يف مع�سك ��ر تدريب ��ي ق�صري هن ��اك ين�ضم
�إلي ��ه الالعب ��ون املحرتف ��ون يف الدوري ��ات العربية
والآ�سيوية والأوروبي ��ة والأمريكية قبل � 72ساعة
من موعد مباراة البحرين.
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مكتب عبد املهدي يفاو�ض الكتل لقبول مر�شحيه
لـ 6درجات خا�صة

 بغداد  /حممد �صباح
يق ��ود مكت ��ب رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
ح ��راكا مكثفا مع ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية
لإقناعه ��م ب� ��إدراج �أ�سم ��اء املر�شح�ي�ن
للدرج ��ات اخلا�صة الت ��ي �أر�سله ��ا عادل
عب ��د امله ��دي يف نهاية حزي ��ران املا�ضي
عل ��ى ج ��دول �أعم ��ال جل�سة غ ��د الثالثاء
للت�صويت عليها.
ويقول ع�ض ��و املجل�س الأعلى الإ�سالمي
احمد عبد اجلب ��ار يف ت�صريح لـ(املدى)
�إن "املفاو�ض ��ات قائمة بني مكتب رئي�س
جمل�س الوزراء ور�ؤ�س ��اء الكتل لتمرير
�أ�سم ��اء �ست ��ة مر�شح�ي�ن ل�شغ ��ل بع� ��ض
املواقع واملنا�صب اخلا�صة يف جل�سة غد
الثالثاء" ،م�شريا �إىل �أن هناك كتال تريد
منا�صب �ضمن هذه الدرجات لذلك ت�ضع
عقب ��ات .وكان رئي� ��س جمل� ��س الوزراء
عادل عبد املهدي ،قد نّ
عي يف وقت �سابق
القي ��ادي يف املجل� ��س الأعل ��ى حمم ��د
عبد الر�ض ��ا الها�شمي ،امللق ��ب �أبو جهاد
الها�شم ��ي ،مبه ��ام من�ص ��ب مدي ��ر مكتب
رئي� ��س ال ��وزراء اخلا� ��ص ال ��ذي يق ��وم
بالتفاو�ض مع الكت ��ل يف الوقت احلايل
عل ��ى ح�س ��م مل ��ف الدرج ��ات اخلا�ص ��ة
و�إكمال الكابينة احلكومية.
و�أر�س ��ل رئي� ��س احلكوم ��ة قائم ��ة م ��ن
الرت�شيحات �إىل جمل� ��س النواب �ضمت
كال م ��ن علي عبد الأم�ي�ر عالوي مر�شحا
ملحاف ��ظ البنك املرك ��زي ،و�صالح نوري
خل ��ف لرئي� ��س دي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة،
وحمم ��د عبد الهادي حمم ��د تقي احلكيم
م�ست�ش ��ارا لرئي� ��س ال ��وزراء ،وفيا� ��ض
ح�سن نعمة وكيال لوزارة النفط ،وحامد
یون� ��س �صال ��ح الزوبعي وكي�ل�ا لوزارة
النف ��ط ،وع ��ادل ك ��رمی كاك احم ��د وكيال
لوزارة ال�صناعة.
وحتفظ ��ت الكت ��ل الربملاني ��ة على مترير
القائم ��ة الت ��ي �أر�سلها عادل عب ��د املهدي

اجتماع �سابق
لعبد املهدي
مع الكتل
ال�سيا�سية..
ار�شيف
لبع� ��ض مر�شح ��ي الدرج ��ات اخلا�ص ��ة
متحججة بان �أعمار الكثري من املر�شحني
الذين �أر�سلته ��م احلكومة (ل�ست درجات
خا�صة) جتاوزت ال�سبعني عاما.
وي�شري النائب عبد اجلبار �إىل ان "هناك
م�شكل ��ة �أخ ��رى تواجه متري ��ر الدرجات
اخلا�صة تتمثل يف تقدمي الكتل الربملانية
�شخ�صيات غ�ي�ر م�ؤهلة وال متتلك خربة

لإدارة بع�ض املواق ��ع يف حني ان بع�ض
اجله ��ات ر�شح ��ت �شخ�صي ��ات م�شمول ��ة
ب�إجراءات امل�ساءلة والعدالة".
وي�ؤك ��د ع�ض ��و الهيئ ��ة العام ��ة للمجل�س
الأعلى" :هناك نية حقيقية حلكومة عبد
امله ��دي عل ��ى ح�سم هذا املل ��ف يف �أ�سرع
وق ��ت ممك ��ن" ،الفت ��ا �إىل ان "املو�ضوع
يتوق ��ف على التو�ص ��ل �إىل توافقات بني

التقى �أمير الكويت ورئي�س الوزراء

الكت ��ل ومكت ��ب رئي�س جمل� ��س الوزراء
عل ��ى متري ��ر ه ��ذه الأ�سم ��اء يف جل�س ��ة
الربمل ��ان الأخ�ي�رة" .ويعتق ��د ان "م ��ن
ال�ضروري ح�سم ملف الدرجات اخلا�صة
واملنا�صب واملواق ��ع التي تدار بالوكالة
التي ورثناها من احلكومات ال�سابقة".
وي�ضي ��ف �أن "هن ��اك مواق ��ع مهمة يجب
ح�صر اختيار مر�شحيها برئي�س جمل�س

قالت �إن �سكانها يخ�شون
العودة ب�سبب الألغام
بين الأنقا�ض

احللبو�سي يرت�أ�س وفدا رفيعا �إىل الكويت لتفعيل
م�شاريع م�ؤمتر املانحني

الوزراء عادل امله ��دي مثل هيئة النزاهة
ودي ��وان الرقابة املالي ��ة وحمافظ البنك
املركزي بعي ��دا عن املحا�ص�ص ��ة وت�أثري
الكتل والأحزاب ال�سيا�سية".
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ك�شف ��ت يف
2019/6/17ع ��ن انته ��اء اللج ��ان
التفاو�ضية التي �ش ّكلها رئي�س احلكومة
يف وقت �سابق من ت�سمية ( )150مدير ًا

عام ًا جديد ًا وع�شر هيئات م�ستقلة.
وي�ش�ت�رط الد�ست ��ور يف مادت ��ه ()61
خام�سا/ب-ج ت�صوي ��ت جمل�س النواب
عل ��ى ال�سف ��راء و�أ�صح ��اب الدرج ��ات
اخلا�ص ��ة ورئي� ��س الأركان ومعاوني ��ه،
ومن ه ��م مبن�ص ��ب قائد فرقة فم ��ا فوق،
بناء على اقرتاح من جمل�س الوزراء.
م ��ن جانب ��ه ي�ؤك ��د حتال ��ف �سائ ��رون ان

الكت ��ل الربملاني ��ة تتوا�ص ��ل م ��ع مكت ��ب
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء لالتف ��اق على
عر� ��ض �أ�سم ��اء مر�شح ��ي الدرج ��ات
اخلا�ص ��ة يف �آخ ��ر جل�س ��ات الف�ص ��ل
الت�شريع ��ي احلايل ،م�ؤك ��دا �أنه "مل يكن
جزءا من هذا احلراك".
وقررت رئا�سة جمل� ��س النواب يف �شهر
مت ��وز متدي ��د عم ��ل الف�ص ��ل الت�شريعي
الأخ�ي�ر �شه ��را كام�ل�ا م ��ن اج ��ل اجن ��از
القوان�ي�ن املهم ��ة التي ت�سه ��م يف تعزيز
الواقع اخلا� ��ص باملواطنني والت�صويت
عل ��ى ج ��زء م ��ن مر�شح ��ي الدرج ��ات
اخلا�ص ��ة .ويب�ي�ن النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف
�سائ ��رون م�ض ��ر ال�سلم ��ان يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى)" :هن ��اك توافق ��ات �سيا�سي ��ة
عل ��ى مترير ج ��زء من �أ�سم ��اء املر�شحني
ل�شغل بع�ض املنا�صب واملواقع اخلا�صة
وعر�ضه ��ا يف جل�س ��ة غ ��د الثالث ��اء"،
الفت ��ا �إىل ان "حتال ��ف �سائ ��رون مل يكن
ج ��زء ًا من هذه التوافق ��ات احلا�صلة بني
احلكومة والكتل ومل يدخل فيها".
وكان قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة ق ��د �ألزم
احلكوم ��ة يف مادت ��ه ( )58ب�إنه ��اء ملف
ال ��وكاالت قبل الأول من �شهر متوز ،قبل
ان يجري الربملان تعديال على هذه املادة
ي�سم ��ح بتمرير عمل املنا�صب التي تدار
بالوكاالت حتى �شهر ت�شرين الأول املقبل
 .وي�ضي ��ف ال�سلم ��ان �أن "مكت ��ب رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء ط ��رح ال�س�ي�ر الذاتية
للمر�شح�ي�ن ال�ست ��ة عل ��ى ر�ؤ�س ��اء الكتل
الربملاني ��ة" ،الفتا �إىل �أن "املو�ضوع قيد
التداول ب�ي�ن جميع الأط ��راف با�ستثناء
حتال ��ف �سائرون من خ�ل�ال االجتماعات
املتكررة".
وي�ؤك ��د �أن "الكت ��ل الربملاني ��ة م ��ا زالت
متم�سك ��ة بخياراته ��ا وه ��ي املطالب ��ة
باملواقع واملنا�ص ��ب" ،م�ستبعدا "مترير
الأ�سم ��اء املر�شح ��ة م ��ن قب ��ل رئي� ��س
احلكومة يف جل�سة الربملان الأخرية".

منظمة دولية :املو�صل القدمية �ستبقى مدمرة
لعدة �سنوات

اقل من ن�صف مليون نازح بقليل ما زالوا يعي�شون بمخيمات في محافظة نينوى حيث هربوا
�ض��من ما يقارب مليون �ش��خ�ص من اجواء المعارك اثناء الحملة الع�سكرية لتحرير المو�صل
الت��ي انته��ت في تموز عام  .2017وا�س��تنادا لالمم المتحدة فان ما يقارب مليوني �ش��خ�ص في
المناطق المحررة هم بحاجة لم�ساعدة �إن�سانية .
 ترجمة  /حامد �أحمد

 بغداد /المدى
دعا رئي�س مجل�س النواب محمد الحلبو�سي ،ام�س الأحد،
�أمير الكويت �إلى ت�شكي ��ل لجان م�شتركة لدرا�سة الملفات
المتعلق ��ة بالم�شاري ��ع الخا�صة ب�إعادة �إعم ��ار العراق من
المن ��ح التي ُخ�ص�صت في م�ؤتم ��ر الكويت الدولي والبدء
بتنفيذها.
و�أف ��اد المكتب الإعالمي لرئي� ��س مجل�س النواب في بيان
اطلعت علي ��ه (المدى) ب�أن "الحلبو�س ��ي والوفد المرافق
له ،التق ��ى الأحد� ،سمو �أمير دول ��ة الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد الجاب ��ر ال�صباح؛ لمناق�شة �سبل ا�ستثمار الأموال
التي ُخ�ص�ص ��ت لإعادة �إعمار العراق ف ��ي م�ؤتمر الكويت
الدول ��ي للمانحين" .و�أ�ضاف البي ��ان" :في م�سته ِّل اللقاء
نقل تحيات رئي�سي الجمهورية والوزراء وممثلي ال�شعب
�إلى دولة الكويت حكوم ًة و�شعبا" ،مبدي ًا "حر�ص العراق
على تعزي ��ز العالقات بين البلدين ال�شقيقين الجارين في
المج ��االت كاف ��ة" .وث َّم ��ن الحلبو�س ��ي "مواق ��ف الكويت
و�سم ��و الأمي ��ر الداعم ��ة للع ��راق ف ��ي الم�ؤتم ��ر الدول ��ي
للمانحين" ،م�ؤكد ًا "�ضرورة تفعيل م�شاريع الإعمار التي
تدعم الحكومة العراقية لتلبية حاجات المواطن".
وتاب ��ع" :نح ��ن جئنا �إلى دول ��ة الكويت م ��ع الم�س�ؤولين
التنفيذيي ��ن ف ��ي الحكوم ��ة؛ لمناق�ش ��ة الملف ��ات المتعلقة
بالم�شاري ��ع الخا�صة ب�إعادة �إعمار العراق من المنح التي
ُخ�ص�صت ف ��ي م�ؤتمر الكويت الدولي ،وال �سيما المتعلقة
بمجال ال�صحة والتربية في المحافظات كافة" ،داعيا �إلى
"ت�شكيل لجان م�شتركة لدرا�ستها والبدء بتنفيذها" .كما
قدَّم الأمي ��ن العام لمجل�س ال ��وزراء والمحافظون عر�ض ًا
للم�شاري ��ع الت ��ي تحتاجه ��ا المحافظ ��ات ،منها م ��ا يتعلق

بالخدمات والبنى التحتية ،وال �سيما المدن المحررة من
تنظيم داع�ش.
م ��ن جانبه قال �أمي ��ر دولة الكويت ال�شي ��خ �صباح الأحمد
الجاب ��ر ال�صب ��اح خ�ل�ال اللق ��اء "�إنن ��ا م�ستع ��دون دائم ��ا
لم�ساع ��دة العراق والوقوف معه ،و�إن الكويت �ستعمل ما
بو�سعه ��ا للإيفاء بالتزاماتها المق ��ررة في م�ؤتمر الكويت
الدول ��ي للمانحي ��ن ،كم ��ا �ست�سعى �إل ��ى ِّ
حث ال ��دول على
الإيف ��اء بالتزاماته ��ا" ،متمني� � ًا "للعراق حكوم ��ة و�شعبا
المزيد من اال�ستقرار والتقدم".
ف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر ق ��ال المكت ��ب االعالم ��ي للحلبو�سي في
بي ��ان تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "رئي� ��س مجل�س
النواب والوف ��د المرافق له ،التقى رئي� ��س الوزراء جابر
مبارك الحمد ال�صب ��اح ،وجرت خالل اللقاء مناق�شة �سبل
ا�ستثم ��ار الأم ��وال التي ُخ�ص�ص ��ت لإعادة �إعم ��ار العراق
لجان
ف ��ي م�ؤتمر الكوي ��ت الدول ��ي للمانحين ،وت�شكي ��ل ٍ
م�شترك ٍة لتنفيذ الم�شاريع" .ونقل المكتب عن الحلبو�سي
قول ��ه� ،إن "العالق ��ة بي ��ن العراق والكوي ��ت تتقدم بخطى
�سريع ��ة وب�شكل �إيجابي ،و�إننا جئن ��ا �إلى الكويت لن�ؤكد
�أوا�صر العالقة والأخوة بين البلدين ال�شقيقين الجارين،
ورغبتن ��ا الكبيرة للتقدم بخطوات عملية تنفيذ الم�شاريع
وفق ما ت ��م ر�صده من �أموال في م�ؤتم ��ر الكويت الدولي
للمانحين ،وت�شكيل لج ��ان م�شتركة بين �صندوق التنمية
الكويت ��ي و�صندوق الإعمار في الع ��راق"� .أم�س ال�سبت،
و�ص ��ل رئي� ��س مجل�س الن ��واب العراقي �إل ��ى الكويت في
زيارة ر�سمية يرافقه وف ��د ي�ضم عددا من النواب وع�شرة
محافظي ��ن وكب ��ار الم�س�ؤولين .وزي ��ارة الحلبو�سي �إلى
الكويت هي الثانية ل ��ه منذ توليه من�صبه العام الما�ضي،
حيث �سبق له �أن زار الكويت في �أيلول الما�ضي.

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 ��ة بعث ��ة م�ؤ�س�س ��ة هيومانتي
وانكلوج ��ن ف ��ي الع ��راق �ستيفان ��ي
�سيني ��ا ،قال ��ت" :عوائ ��ل م ��ا ت ��زال
تعي� ��ش ف ��ي المع�سك ��رات ه ��م غي ��ر
قادري ��ن �أو لي�س ��ت لديه ��م رغب ��ة
بالعودة لبيوتهم لعدة ا�سباب .انهم
يخ�ش ��ون عل ��ى �سالمته ��م ف ��ي ه ��ذه
المنطق ��ة التي ت�سيطر عليها ف�صائل
م�سلح ��ة متع ��ددة .وه ��م يخ�ش ��ون
اي�ض ��ا م ��ن العب ��وات ومخلف ��ات
الح ��رب غي ��ر المنفلقة الت ��ي تنت�شر
في المو�ص ��ل وما حوله ��ا من قرى.
لي� ��س له� ��ؤالء النازحي ��ن اي م ��كان
�آخ ��ر يذهبون اليه لل�سك ��ن حيث ان
احياءه ��م ال�سكنية قد دم ��رت تماما
ولم تع ��د توجد فيها حياة اجتماعية
او اقت�صادي ��ة  ".ا�ستن ��ادا الى االمم
المتحدة فان  %65من بيوت و�شقق
المو�ص ��ل ق ��د ت�ض ��ررت .ورغ ��م ان
الحياة ق ��د ا�ست�ؤنفت م ��ن جديد في
الن�ص ��ف ال�شرق ��ي م ��ن المدينة فان
ن�صفه ��ا الغرب ��ي ،الذي �شه ��د معظم
المع ��ارك م ��ا ي ��زال ملوث ��ا �إل ��ى حد
كبي ��ر بالعبوات النا�سف ��ة ومخلفات
الح ��رب غي ��ر المنفلقة .بن ��ى تحتية
حيوي ��ة مثل مدار� ��س وم�ست�شفيات
ق ��د دمرت� ،أما الطرق والج�سور فما
تزال مت�ضررة وال يمكن عبورها .
وا�ضافت �ستيفان ��ي "لقد تم تجاهل
الجان ��ب الغربي م ��ن المدينة وذلك
لالفتق ��ار الى موارد م ��ع عدم وجود
ارادة �سيا�سية لتنظيم حملة تنظيف
المنطق ��ة من اال�سلحة واعادة اعمار

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

المدين ��ة .ولي� ��س هناك عل ��ى المدى
الق�صي ��ر ب ��وادر تح�س ��ن .اعتقد ان
احياء المدين ��ة القديمة �ستبقى على
حالها لعدة �سنوات" .وم�ضت رئي�سة
بعثة هيومانتي وانكلوجن المنظمة
االن�ساني ��ة المعني ��ة برعاية �ضحايا
االلغ ��ام والتوعي ��ة بمخاطره ��ا،
بالقول "معدل تلوث مدينة المو�صل
والمناط ��ق المج ��اورة بااللغ ��ام
والم ��واد المتفج ��رة م ��ا ي ��زال عاليا
ب�ش ��كل ال ي�صدق .كثي ��ر من العوائل
العائ ��دة للمو�ص ��ل لي�س ��ت لديها اية
خب ��رة بمخلفات الحرب م ��ن المواد
المتفجرة او التعامل معها .ال�سكان

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

ا�ضط ��روا للمجازف ��ة بالمخاطر النه
لي� ��س لديهم اي خي ��ار �آخر .الن�صف
الغربي م ��ن مدين ��ة المو�صل ملوث
بالم ��واد المتفجرة كما ل ��و انه حقل
الغام تحت االنقا�ض ".
ف ��رق الم�ؤ�س�س ��ة تعم ��ل الآن عب ��ر
ت�سع ��ة مخيم ��ات ،حي ��ث توا�صل ��وا
م ��ع �أكث ��ر م ��ن � 120,000شخ� ��ص
هن ��اك لك ��ي ي�ضمنوا تنبي ��ه وتذكير
النا� ��س بمخاط ��ر مخلف ��ات الح ��رب
م ��ن المتفج ��رات ،بحي ��ث عندم ��ا
يرجعون ال ��ى بيوته ��م ي�ستطيعون
ان يتعامل ��وا م ��ع ه ��ذه اال�شي ��اء
بحذر وي�ضمن ��وا �سالمتهم  .وقالت

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

�ستيفان ��ي�" :ستتج ��ول تل ��ك الف ��رق
ف ��ي المدين ��ة لتوعي ��ة النا� ��س بم ��ا
يخ�ص االج�س ��ام الغريبة الم�شكوك
به ��ا وكيف تبدو ،وم ��ا هي المخاطر
التي تترتب عنها وكيف يتم التعامل
�إزاءه ��ا اذا وج ��دوا �شيئ ��ا م ��ن هذه
االج�س ��ام .اله ��دف م ��ن مهمتن ��ا هو
التقليل من مع ��دل الحوادث التي ما
تزال تح�صل ب�شكل كبير ن�سبيا بعد
مرور �سنتين على نهاية المعارك".
وا�ستن ��ادا لتخمي ��ن غي ��ر ر�سم ��ي
�ص ��ادر ع ��ن منظم ��ة iMMAP
الدولي ��ة للمعلومات فانه حتى نهاية
�شه ��ر �شب ��اط كان مع ��دل ح ��وادث

املدير الفني

خالد خ�ضري

االنفجارات في الع ��راق بحدود 40
انفجارا �أ�سبوعيا .
منذ تموز عام  2017توفر م�ؤ�س�سة
التثقيف بالمتفجرات رعاية ت�أهيلية
وا�سن ��ادا نف�سي ��ا ف ��ي م�ست�شفيي ��ن
ي ��داران من قب ��ل منظم ��ة �أطباء بال
ح ��دود ،الأولى في مدين ��ة المو�صل
والثانية قرب بل ��دة القيارة .وتقول
�ستيفان ��ي ان م�ؤ�س�سته ��ا لديه ��ا
مراك ��ز ا�ستقب ��ال عب ��ر المخيم ��ات
الت�سعة للرعاية التاهيلية واال�سناد
النف�سي .ومن ��ذ افتتاح هذه المراكز
ت ��م توفي ��ر رعاي ��ة اع ��ادة ت�أهيل لما
يق ��ارب م ��ن  2,500ن ��ازح عراق ��ي،
ولكن االحتياجات ما تزال عالية .
وا�ضاف ��ت قائل ��ة "ا�ضطررنا لو�ضع
ا�سم ��اء النا�س على قائم ��ة االنتظار
بالن�سبة لرعاية اعادة الت�أهيل وذلك
الرتفاع معدل الطل ��ب والمراجعين
وامكانياتنا المتوفرة محدودة وذلك
لغي ��اب هيئ ��ات تموي ��ل الط ��وارئ.
نحن نوفر رعاي ��ة لتح�سين امكانية
تح ��رك المر�ض ��ى وتنقله ��م و�ضمان
انه ��م ي�ستطيعون مزاول ��ة االن�شطة
اليومي ��ة كالنهو� ��ض م ��ن الفرا� ��ش
والذه ��اب ال ��ى دورة المياه..ال ��خ
بق ��در االم ��كان .ونزوده ��م اي�ض ��ا
با�ست�شارات نف�سية الن الكثير منهم
يعاني من الك�آبة واالحباط .ن�ساعد
كثيرا م ��ن النا� ��س الذي ��ن ي�شعرون
بال�ضي ��اع ب�شكل كام ��ل وال يعرفون
ماذا �سيك ��ون علي ��ه م�ستقبلهم .منذ
�صي ��ف ع ��ام  2017قام ��ت م�ؤ�س�سة
هيومانتي وانكلوجن بتوفير ا�سناد
رعاية نف�سية لـ � 1500شخ�ص ".
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سياسة

جمل�س النواب يحرك �إجراءات رفع احل�صانة عن
نوابه املتهمني
ي�ستعد مجل�س النواب لرفع الح�صانة عن النواب المطلوبين للق�ضاء بتهم الت�شهير والف�ساد تلبية لرغبة
ما�ض
مجل�س الق�ضاء الأعلى .وقال نائب رئي�س اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي �إن "البرلمان ٍ
إجراء قانوني ًا ود�ستوري ًا وعلى النائب �أن يدافع
في رفع الح�صانة عن النواب المطلوبين للق�ضاء كونه �
ً
عن نف�سه �أمام الق�ضاء".

 بغداد /المدى
و�أ�ضاف" :بالن�سبة للوزراء الموجهة
له ��م ته ��م ف�ساد وف ��ق ت�صري ��ح رئي�س
ال ��وزراء فان ��ه يج ��ب �إحالته ��م عل ��ى
الق�ض ��اء قب ��ل الت�صري ��ح ،لأنه ��م ال
يتمتع ��ون بالح�صان ��ة �س ��واء كان ��وا
�سابقين �أو حاليين ،لذلك فالإجراءات
القانوني ��ة م ��ن ال�سهول ��ة �أن تق ��ام
بحقهم".
ودع ��ا الغزي رئي�س الوزراء باعتباره
رئي� ��س جه ��از مكافح ��ة الف�س ��اد ال ��ى
"الم�ضي ب�إجراءات التحقيق و�إحالة
المطلوبي ��ن عل ��ى الجه ��ات المعني ��ة
باعتبارها هي التي تنظر بهذه الأمور
حتى تثبت �إدانتهم من عدمها".
و�سب ��ق ان ك�ش ��ف رئي� ��س مجل� ��س
الوزراء عادل عبد المهدي ،عن �صدور
�أوامر قب�ض بحق  11وزير ًا �أو من هم
بدرجتهم.
وق ��ال عب ��د المه ��دي ف ��ي م�ؤتم ��ره
ال�صحفي انه "ت ��م �إ�صدار �أوامر بحق
 11وزيرا ومن هم بدرجتهم" ،م�شيرا
ال ��ى ان "هنال ��ك ق�ضاي ��ا ل ��م تح�س ��م
بمختل ��ف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة بلغ ��ت
 4117ق�ضية" .وتابع "�سنذكر �أ�سماء
المتهمي ��ن في حال �أثبت ��ت التحقيقات
ف�سادهم".
وف ��ي �سياق �آخ ��ر� ،أ�ش ��ار الغ ��زي �إلى
�أن "مجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى فاتح في
وق ��ت �ساب ��ق مجل�س الن ��واب بوجود
�شخ�صيات �أ�صبح ��ت تتمتع بع�ضوية
البرلم ��ان وكانت �سابق� � ًا حا�صلة على
منا�ص ��ب تنفيذي ��ة ف ��ي الحكوم ��ات
ال�سابق ��ة وق ��د وجه ��ت لها بع� ��ض تهم
الف�س ��اد ،وعل ��ى مجل� ��س الن ��واب �أن
يرف ��ع عنها الح�صان ��ة ف� ً
ضال عن نواب
حاليي ��ن" ،مبين ًا �أن "عدده ��م �أكثر من
 30نائب� � ًا تت ��راوح تهمه ��م بي ��ن قذف
وت�شهير و�أخرى تهم ف�ساد".
وقبل ا�سبوع ،قال الغزي لـ(المدى) ان
"عدد طلبات رفع الح�صانة عن النواب
وا�ستقدامه ��م م ��ن قبل الق�ض ��اء ي�صل
�إل ��ى قراب ��ة �ستي ��ن طلبا موزع ��ة بين
دع ��اوى ت�شهير وق ��ذف وف�ساد" ،الفتا
�إلى �أن "رئا�سة مجل�س النواب �أحالت
ه ��ذه الطلب ��ات ف ��ي وق ��ت ما� ��ض �إلى
الم�ست�شارين في الدائرة القانونية".
واو�ض ��ح الغ ��زي �أن "هن ��اك  22طلبا

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب..
ار�شيف
�سابقا و�صلت من الق�ضاء الى البرلمان
ف ��ي ال ��دورة ال�سابقة لم يت ��م البت بها
ف ��ي حين و�صل عدد ه ��ذه الطلبات في
ال ��دورة البرلماني ��ة الحالية قرابة 38
طلبا تتعلق بدعاوى ت�شهير وق�سم �آخر
بعملي ��ات ف�ساد وه ��در للم ��ال العام".
وطالب رئي�س مجل�س الق�ضاء الأعلى
القا�ض ��ي فائق زي ��دان ،قب ��ل ا�سبوع،
مجل� ��س الن ��واب برف ��ع الح�صانة عن
�أع�ضائه المتهمين بق�ضايا ف�ساد �أثناء
توليه ��م مهام تنفيذي ��ة ،فيما �شدد على
التعاون بين جميع الأجهزة في مجال
محاربة الف�ساد.
كم ��ا ا�ص ��در مجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
�آخ ��ر قوائم رف ��ع الح�صانة قب ��ل �شهر
تقريب ��ا �ض ��د خم�س ��ة ن ��واب حاليي ��ن
متهمي ��ن بالتورط به ��در الم ��ال العام

وعمليات ف�س ��اد مال ��ي و�إداري عندما
كانوا ي�شغلون منا�صب وزير ،ووكيل
وزير ،ومحافظ ،ومدير عام.
وكان البرلم ��ان ال�ساب ��ق ق ��د ت�سل ��م
طلب ��ات م ��ن الق�ض ��اء لرف ��ع الح�صانة
ع ��ن ع�شرين نائب ��ا ،وحاول ��ت رئا�سة
البرلمان في ال ��دورة الما�ضية الت�ستر
على ه�ؤالء النواب عبر ت�شكيلها لجنة
�أ�سمته ��ا "لجنة رف ��ع الح�صانة" .ولم
تق ��دم ف ��ي حينه ��ا اللجن ��ة البرلمانية
تقريرها النهائ ��ي �إلى رئا�سة البرلمان
لعر�ضه في قبة مجل�س النواب والذي
يتن ��اول رف ��ع الح�صان ��ة عن ع ��دد من
الن ��واب متهمي ��ن بالت ��ورط بق�ضاي ��ا
الإرهاب والف�ساد وت�شهير وقذف.
وكان مجل� ��س الن ��واب ف ��ي دورت ��ه
ال�سابقة قد رفع الح�صانة عن مجموعة

من نوابه بعد االتهام ��ات التي �أطلقها
وزي ��ر الدف ��اع خال ��د العبي ��دي ع ��ن
تورطهم في �صفقات ف�ساد في وزارته
م ��ن بينه ��م رئي� ��س البرلم ��ان ال�سابق
ال ��ذي ا�سق ��ط الق�ض ��اء جمي ��ع الته ��م
الموجهة �ضده.
ال ��ى ذل ��ك ،دع ��ت لجن ��ة مراقب ��ة تنفيذ
البرنامج الحكومي ،الى اعالن جميع
اال�سم ��اء الت ��ي عليه ��ا مطالب ��ات رف ��ع
ح�صان ��ة او �شبهات ف�س ��اد امام الر�أي
الع ��ام ،م�شيرا الى ان اخف ��اء اال�سماء
والتعميم لن يكون بم�صلحة احد.
وق ��ال ح ��ازم الخال ��دي ف ��ي ت�صري ��ح
�صحف ��ي" :حين نتحدث ع ��ن محاربة
الف�س ��اد والمطالب ��ة بمحا�سب ��ة ع ��دد
م ��ن الذين عليه ��م �شبهات ف�س ��اد ف�إننا
ينبغي ان ن�سمي اال�شي ��اء بم�سمياتها

بعيدا عن التعميم" ،معتبرا ان "اعالن
اال�سماء �سيحرج تلك اال�سماء ويحرج
الكتل ال�سيا�سية المنتمين لها".
وا�ض ��اف الخال ��دي ،ان "ال�سك ��وت
ع ��ن ت�سمي ��ة اال�سم ��اء �سيعم ��م الحالة
عل ��ى جمي ��ع اع�ض ��اء مجل� ��س النواب
وعلى مجل�س ال ��وزراء" ،الفتا الى ان
"الجه ��ات المعني ��ة بمكافح ��ة الف�ساد
هي هيئة النزاهة ومن خاللها مجل�س
مكافح ��ة الف�ساد ه ��م االدرى باال�سماء
وعليهم اعالنها ب�شكل وا�ضح".
واك ��د الخال ��دي ،ان "لجن ��ة مراقب ��ة
تنفي ��ذ البرنامج الحكومي ل ��م ت�صلها
اال�سماء ،وبحال و�صلت الينا ف�سنعمل
على اعالنها للر�أي العام ب�شكل وا�ضح
و�شفاف" .في �سياق مت�صل ،دعا مركز
الع ��راق للتنمي ��ة القانوني ��ة ،مجل� ��س

ق��ائ��م��م��ق��ام ���س��ن��ج��ار� 32 :أل����ف داع�����ش��ي ه����ارب ي���ع���ودون �إىل ال��ع��راق
 بغداد /المدى
ك�ش ��ف قائممق ��ام �سنج ��ار ف ��ي
محافظ ��ة نين ��وى محم ��ا خلي ��ل،
ام�س االح ��د ،ان ال�ساعات القليلة
المقبل ��ة �ست�شه ��د نق ��ل  ٣٢ال ��ف
�شخ� ��ص م ��ن مخيم ��ات �سوري ��ة

�إل ��ى مخيمات المحافظ ��ة ،م�شيرا
ال ��ى �أن اغل ��ب ه ��ذه العوائ ��ل هم
م ��ن "الدواع� ��ش الهاربي ��ن" �إل ��ى
�سوريا.
وق ��ال خليل ف ��ي بي ��ان �إن "ه�ؤالء
�سيت ��م نقله ��م عب ��ر منف ��ذ ربيع ��ة
واي�صاله ��م �إل ��ى مخي ��م الجدع ��ة

وحم ��ام العليل جنوب ��ي محافظة
نين ��وى" ،م�شي ��را ال ��ى ان م ��ن
بينه ��م "بع�ض الن�ساء االيزيديات
الناجيات الالتي ك ��ن قد اختطفن
في احداث � 3آب ."2014
وح ��ذر خليل الحكوم ��ة ،من مغبة
"ادخال هذه العوائل الى نينوى

كونه ��ا قناب ��ل موقوت ��ة مليئ ��ة
باالفكار الداع�شية التكفيرية ،التي
من �ش�أنها ان ت�سمم افكار ال�شباب
وتترك �آث ��ار �سلبية على المجتمع
واالجي ��ال الالحق ��ة" ،مبين ��ا ان
"المجتم ��ع في محافظ ��ة نينوى
بطوائفه ومكونات ��ه كافة ال يمكن

ان يتقب ��ل ه�ؤالء ،الن ما يحملونه
م ��ن اف ��كار تتناف ��ى م ��ع االعراف
االجتماعية الع�شائرية".
وق ��ال خلي ��ل ،ان ��ه "كان الأول ��ى
بالحكومة العراقي ��ة �أن تخ�ص�ص
الأم ��وال الت ��ي �ست�صرفه ��ا عل ��ى
ه�ؤالء ،العادة النازحين المليئين

بج ��راح الما�ض ��ي وم�آ�س ��ي م ��ا
ارتكب ��ه الدواع� ��ش م ��ن جرائ ��م
بحقه ��م" ،مبين ��ا ،ان "وجوده ��م
في نين ��وى يثير م�شاع ��ر الجميع
ويعيد ال ��ى االذهان الجرائم التي
ارتكبوه ��ا مث ��ل �سبايك ��ر وقت ��ل
وت�شريد الإيزيديين".

الإطاح��ة بخلي��ة داع�شي��ة ت�ستقط��ب ال�شب��اب ع�بر الأنرتني��ت يف دي��اىل
 بغداد /المدى
اعتقل ��ت الأجهزة الأمني ��ة� ،أم�س الأحد،
ام ��ر�أة وعن�صري ��ن م ��ن تنظي ��م داع�ش،
يحاولون ا�ستقط ��اب ال�شباب للعمل مع
الع�صابات الإرهابية ،في ديالى.
و�أعلن ��ت خلية الإع�ل�ام الأمني في بيان
تلقت ��ه (الم ��دى)� ،أن "ق ��وة م ��ن وكال ��ة
اال�ستخب ��ارات ف ��ي وزارة الداخلي ��ة،
تمكنت م ��ن القب�ض على ثالث ��ة متهمين
بينهم امر�أة ينتمون لـداع�ش الإرهابي،
في محافظة ديالى� ،شرقي البالد".
و�أو�ضح ��ت الخلي ��ة� ،أن "الم ��ر�أة
والعن�صري ��ن الآخرين ،كانوا يحاولون
ك�س ��ب ال�شب ��اب ،وخداعه ��م للعم ��ل م ��ع
الع�صابات الإرهابي ��ة ،من خالل مواقع
التوا�صل االجتماعي والترويج للأفكار
والأعمال الإجرامية".
ونوه ��ت خلية الإعالم الأمني ��ة� ،إلى �أنه
"ت ��م التو�ص ��ل �إل ��ى الإرهابيي ��ن بينهم
الم ��ر�أة ،وفق� � ًا لمعلوم ��ات دقيق ��ة م ��ن
خ�ل�ال المتابع ��ة ،والتح ��ري لمديري ��ة
ا�ستخب ��ارات ديال ��ى ،حي ��ث اتخ ��ذت
الإجراءات القانونية بحقهم".
ف ��ي �سي ��اق ذي �صل ��ة ،ق�ض ��ت محكم ��ة
عراقي ��ة بال�سج ��ن الم�ؤب ��د عل ��ى اثني ��ن

م ��ن المداني ��ن بالإره ��اب والم�ساع ��دة
في �إدخ ��ال المقاتلين الع ��رب والأجانب
لالن�ضمام لتنظيم داع�ش الإرهابي.
وذكر بي ��ان� ،صادر عن مجل� ��س الق�ضاء
الأعل ��ى ف ��ي الع ��راق ،تلقت ��ه (الم ��دى)

ام� ��س� ،أن "المحكمة الجنائية المركزية
ف ��ي رئا�س ��ة ا�ستئن ��اف بغ ��داد الر�صافة
االتحادي ��ة �أ�ص ��درت حكمي ��ن بال�سج ��ن
الم�ؤبد بحق �إرهابيين اثنين عن جرائم
مختلفة".

و�أو�ض ��ح البي ��ان "الم ��دان الأول عم ��ل
ف ��ي ور�ش ��ة ت�صليح وتفخي ��خ العجالت
(ال�سي ��ارات) كم ��ا عمل �ضم ��ن ما ي�سمى
والي ��ة الأنب ��ار قاط ��ع الفلوج ��ة� ،ضم ��ن
دي ��وان الخدم ��ات التابع ��ة لع�صاب ��ات

داع�ش الإرهابية".
وتاب ��ع البي ��ان "الم ��دان الثان ��ي �شارك
ف ��ي تفجير مبنى محافظ ��ة �صالح الدين
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى �إدخال الدواع� ��ش الأجانب
والعرب �إلى العراق".
ولف ��ت البيان �إلى �أن "المحكمة �أ�صدرت
الحكمي ��ن بح ��ق المدانين وفق ��ا لأحكام
الم ��ادة الرابع ��ة م ��ن قان ��ون مكافح ��ة
الإرهاب رقم  13ل�سنة ."2005
وتوا�ص ��ل المحاكم العراقي ��ة النظر في
الق�ضاي ��ا المته ��م فيه ��ا مئ ��ات باالنتماء
لـ"داع�ش" الإرهابي ،الذي ارتكب مجازر
وجرائم بح ��ق المدنيي ��ن والع�سكريين
عل ��ى حد �س ��واء خ�ل�ال �سن ��وات �سيطر
فيه ��ا التنظيم على م�ساحات �شا�سعة من
البالد ،بينهم عنا�صر محليون و�أجانب.
وكان ��ت محكمة عراقي ��ة ق�ض ��ت ب�إعدام
عدد م ��ن المدانين بالإرهاب واالن�ضمام
لداع� ��ش الإرهاب ��ي يحمل ��ون الجن�سية
الفرن�سية ،في حزيران الما�ضي.
�أعل ��ن العراق ف ��ي كان ��ون الأول 2017
تحري ��ر كامل �أرا�ضيه م ��ن قب�ضة تنظيم
"داع�ش" بع ��د نحو � 3سنوات ون�صف
م ��ن المواجه ��ات مع التنظي ��م الإرهابي
الذي احت ��ل نحو ثلث البالد معلنا �إقامة
ما �أ�سماها "الخالفة الإ�سالمية".

النواب ال ��ى اال�ستجابة لطلب مجل�س
الق�ض ��اء الأعل ��ى برف ��ع الح�صان ��ة عن
بع� ��ض الن ��واب المتهمي ��ن بق�ضاي ��ا
جزائي ��ة مختلفة ومنه ��ا ق�ضايا ف�ساد،
معتب ��را رف ��ع الح�صان ��ة ع ��ن بع� ��ض
النواب ال يعني تجريمهم.
وق ��ال المركز في بي ��ان" :ن�شيد بطلب
مجل�س الق�ض ��اء الأعلى رفع الح�صانة
عن بع� ��ض النواب ال ُمتهمي ��ن بق�ضايا
جزائي ��ة مختلفة ومنه ��ا ق�ضايا ف�ساد،
كم ��ا نتمنى من مجل�س النواب الموقر
�أن ي�ستجي ��ب له ��ذا الطل ��ب ل ُيثب ��ت
لجميع العراقيين �أنه م�ؤ�س�سة تحترم
القانون وتط ّبق ُه ولي�ست ت�ش ِّرع ُه فقط
ل ُين ّفذ على الآخرين".
و�أ�ض ��اف المركز� ،أن "رف ��ع الح�صانة
عن �أيِّ نائ � ٍ�ب مطلوب للق�ضاء ال يعني

تجريم ��ه بقدر ما يعني تمكين الق�ضاء
التخ ��اذ الإج ��راءات القانون ّية لإثبات
التهم ��ة الموجه ��ة م ��ن عدم ��ه (ال ُمتهم
بريء حتى تث ُبت �إدانته)".
وتابع� :أن "الفهم الد�ستوريّ للح�صانة
الت ��ي ُمنح ��ت لل�س ��ادة الن ��واب وفق� � ًا
للد�ست ��ور يخت� ��ص فيم ��ا يدل ��ي به من
ت�صريحات تحت قبة البرلمان ،ولذلك
ف�إنّ الجمي ��ع ،وفي مقدمته ��م مركزنا،
ينتظر قرار مجل�س النواب بالموافقة
على طلب مجل�س الق�ضاء الأعلى الذي
ُيعنى بتطبيق القانون".
بدوره ��ا� ،أعلن ��ت كتل ��ة الحكم ��ة ،ان
عدد كتب رفع الح�صان ��ة التي و�صلت
البرلمان بلغ  40كتاب ًا.
وقــــ ��ال النائ ��ب عــــ ��ن الكتل ��ة خال ��د
الج�شعم ��ي� ،إننا "م ��ع مطالبة مجل�س
الق�ض ��اء الأعل ��ى برف ��ع الح�صان ��ة عن
بع�ض الن ��واب الذين كان ��وا ي�شغلون
منا�صب تنفيذية ولديهم ملفات ف�ســــاد
مفتوحة لدى الق�ض ��اء" ،م�شــــددا على
"�ضرورة رفع الح�صانة عنهم للمثول
�أمام الق�ضاء".
وطال ��ب الج�شعم ��ي ،هيئ ��ة رئا�س ��ة
مجل� ��س الن ��واب ،بـ"�إحال ��ة طل ��ب
مجل� ��س الق�ضــــ ��اء االعل ��ى والمحاكم
العراقي ��ة برفع الح�صان ��ة عن النواب
الذي ��ن عليهم ملفــــات وتحويلهــــا مــــع
الوثائــــ ��ق الــــ ��ى اللج ��ان المخت�ص ��ة
لدرا�ســــته ��ا حتى ال تك ��ون هناك �أمور
كيدية" ،مبينــــا �أن "الح�صانة و�ضعت
لحماي ��ة النائــــ ��ب ف ��ي ح ��ال ت�ص ��دي
النائب لحاالت ف�ســــاد �أو ر�أي معين".
و�أ�شــــ ��ار الــــى �أن "هنــــ ��اك  40كتــــابا
و�صل ��ت م ��ن المحاك ��م ال ��ى مجلــــ� ��س
الن ��واب لرف ��ع الح�صان ��ة ع ��ن بع� ��ض
النواب" ،م�ســــتدركا ان "الـــــ  40كتاب ًا
ال تعنــــ ��ي �أن الع ��دد  40نائب ��ا ،و�إنما
قد يك ��ون هن ��اك �أكث ��ر مــــ ��ن ملف عن
نائب واح ��د" ،م�شــــدد ًا على �ضــــرورة
"التميي ��ز بي ��ن الف�ســــ ��اد المال ��ي
والإداري وبين الت�صريحات ومحاكم
الن�شر ،ونحن �ضد رفع الح�صانــــة عن
الن ��واب ف ��ي ح ��ال التعبير ع ��ن الر�أي
�أو الت�صريح ��ات" .ودع ��ا الج�شعمي،
رئا�س ��ة مجل� ��س الن ��واب لـتحوي ��ل
طلب ��ات المحاك ��م ال ��ى لج ��ان نيابي ��ة
مخت�صــــ ��ة لدرا�ســــتها وعر�ضها علــــى
جدول الأعمال".

ياور :ننتظر رد وزارة الدفاع
ملناق�شة ملف "املتنازع عليها"
 بغداد /المدى
�أعل ��ن الأمي ��ن الع ��ام ل ��وزارة �ش�ؤون
البي�شمرك ��ة ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان� ،أن ��ه
كان مقرر ًا عقد اجتماع اللجنة العليا
ل ��وزارة الدف ��اع االتحادي ��ة ووزارة
�ش� ��ؤون البي�شمرك ��ة ف ��ي الفترة -10
 15م ��ن ال�شه ��ر الج ��اري "لكنن ��ا ل ��م
نتل ��ق حتى الآن رد ًا من وزارة الدفاع
العراقي ��ة" .ف ��ي �شهر كان ��ون الثاني
م ��ن هذا الع ��ام ،وبع ��د تزاي ��د وتيرة
تحركات داع�ش في المناطق المتنازع
عليه ��ا ،ب ��د�أت محادثات بي ��ن وزارة
الدف ��اع ووزارة �ش� ��ؤون البي�شمرك ��ة
ف ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،به ��دف �إع ��ادة
قوات البي�شمركة �إل ��ى تلك المناطق،
وتم ت�شكيل عدد م ��ن لجان المتابعة،
وعقد في � 24شباط اجتماع للجنتين
العليي ��ن م ��ن الجانبي ��ن ،و�أنج ��زت
اللج ��ان الفرعي ��ة التابع ��ة للجانبي ��ن
مه ��ام المتابع ��ة خ�ل�ال ال�شهري ��ن
التاليي ��ن ،و�أعلنت �أنها �أحرزت تقدم ًا
جي ��د ًا ،ث ��م عق ��د اجتم ��اع �آخ ��ر بي ��ن
اللجنتي ��ن العليي ��ن ف ��ي  28حزيران
 ،2019وتق ��رر عق ��د اجتم ��اع ثال ��ث
ف ��ي �أوا�سط �شهر تم ��وز الحالي ،لكن
لي� ��س معلوم ًا بع ��د مت ��ى �سيعقد هذا
االجتماع .وقال الأمين العام لوزارة
�ش� ��ؤون البي�شمرك ��ة ،جب ��ار ي ��اور،
ل�شبك ��ة (رووداو) الإعالمي ��ة �إنه بعد
اجتماع اللجنة العليا لوزارة �ش�ؤون
البي�شمركة مع وزارة الدفاع العراقية
ف ��ي  28حزيران المن�صرم ،تقرر عقد
االجتماع التالي خالل الفترة 15-10
من �شهر تموز الجاري ،لكننا لم نتلق

�أي رد م ��ن وزارة الدف ��اع العراقي ��ة
حتى الآن .و�أ�ض ��اف" :نحن بانتظار
رد منه ��م لنجتم ��ع" .وك�ش ��ف الأمين
العام لوزارة �ش� ��ؤون البي�شمركة عن
�أن االجتماع المنتظر �سيكر�س لبحث
"�سب ��ل العمل الم�شترك بين وزارتنا
ووزارة الدفاع العراقية في المناطق
المتن ��ازع عليه ��ا ،والت ��ي تمت ��د م ��ن
خانقين حتى ربيعة".
وبع ��د �أح ��داث  16ت�شري ��ن االول
 ،2017عندما دخل ��ت قوات الجي�ش
العراق ��ي والح�ش ��د ال�شعب ��ي كركوك
والمناط ��ق المتنازع عليه ��ا الأخرى،
لم يعد لق ��وات البي�شمركة تواجد في
تل ��ك المناط ��ق ،ثم ن�ش� ��أ ف ��راغ �أمني
يق ��ول الم�س�ؤول ��ون ال�سيا�سي ��ون
والع�سكري ��ون ف ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان
�إن ��ه ا�ستغل م ��ن قبل عنا�ص ��ر داع�ش
لين�شطوا فيها.
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محليات
مل يخرت لها درب ًا
حمدداً  ،،مل ير�سم لها
على الورق م�سلك ًا ،،
فلي�س �أول الطريق
ك�آخره  ،،قد تبدو
البداية م�ضيئة
مفرو�شة بالزهر  ،،وال
تكون اخلامتة غري
ظالم دام�س و�ضالل...
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السطور األخيرة
� سالم خياط

امل�������������������س����������ؤول���������ي���������ة
�إبنت ��ه ك�ب�رت  ..وك�ب�ر معه ��ا اله ��م !! يرقبها
بف ��رح مم ��زوج بالأم ��ل  ،،عود غ� ��ض ميي�س
بخي�ل�اء وغنج  ،،يخاف عليها احلر  ،،يخاف
عليه ��ا ال�ب�رد  ،يود لو جنبه ��ا الأل�سنة احلادة
 ،والعي ��ون املتف�ضلة .و�...آخريا جل�آ لو�صفة

حكي ��م ق ��دمي  ::؛دلله ��ا كطفل ��ة �،،إحرتمه ��ا
ك�أم؛؛�إق�س عليها كوالد ،،عاملها ك�إن�سان  ،،ثم
�أغرقها باحلن ��ان املمزوج باحل ��زم � ...إعطها
ق ��درا من احلري ��ة  ،،وقدر ًا وافي ًا م ��ن الثقافة
 ..امنحها م�س�ؤولي ��ة م�ضاعفة  ..ثم اترك لها

حرية امل�سري .
مل يخ�ت�ر لها درب ًا حم ��دد ًا  ،،مل ير�سم لها على
الورق م�سل ��ك ًا  ،،فلي� ��س �أول الطريق ك�آخره
 ،،ق ��د تبدو البداية م�ضيئ ��ة مفرو�شة بالزهر
 ،،وال تك ��ون اخلامت ��ة غ�ي�ر ظ�ل�ام دام� ��س

و�ضالل...
ت ��رك لها حرية الإختي ��ار  ..مع التذكري بعظم
امل�س�ؤولية ..
...........
راقبه ��ا بحذر م�شوب بقلق �أب  ..ثم ر�آها بعد

ذل ��ك ت�سري واثقة  ..تتجاوز العقبات ب�صرب ،
تتغلب على �أ�سيجة ال�شك ..تتحا�شى مزارع
ال�شوك وقيعان امل�سالك .
�إن�سان ��ة  ..ال تن�س ��ى واجبه ��ا كفت ��اة  ،،،وال
تتمرد على وظيفتها ك�أنثى .

ط����ال����ب����وا ب���ح���ل���ول ����س���ري���ع���ة ق���ب���ل ن����ف����اد ن���ق���وده���م

ح����ج����اج ال�����ع�����راق ي�����س��ت��غ��ي��ث��ون :ه���ي���ئ���ة احل�����ج خ��دع��ت��ن��ا

ذي قار  /ح�سين العامل
وجه عدد من حجاج العراق يوم الجمعة
(  26تم ��وز  ) 2019ن ��داء ا�ستغاث ��ة
يطالب ��ون فيه تح�سين الخدمات وتوفير
الطع ��ام ال�صال ��ح لال�سته�ل�اك الب�ش ��ري
بد ًال م ��ن الطعام الرديء ال ��ذي يقدم لهم
حالي ًا ف ��ي الفنادق ومق ��رات �إقامتهم في
كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ،
وفيما �أ�شاروا الى �أن هيئة الحج تعهدت
بتقدي ��م كام ��ل الخدمات وتوفي ��ر �أجود
�أن ��واع الطع ��ام مقاب ��ل م ��ا ا�ستوفته من
�أم ��وال من الحجاج وهو ما جعل الكثير
من الحجاج يعتمدون عليها بالكامل ولم
يجلبوا معهم المزيد من النقود  ،طالبوا

الحكوم ��ة العراقي ��ة باتخ ��اذ �إج ��راءات
عاجل ��ة لمعالج ��ة الأمر قب ��ل �أن يتعر�ض
الحج ��اج العراقيي ��ن لمواق ��ف محرج ��ة
نتيجة نفاد نقودهم.
وف ��ي ات�صال مع المدى قال الحاج يا�سر
المو�س ��وي وهو من الحج ��اج المقيمين
ف ��ي فن ��دق الغ ��زال بمك ��ة المكرم ��ة �إن "
الواق ��ع مرير فالحج ��اج يتعر�ضون الى
ا�ستغ�ل�ال و�إذالل م ��ن قب ��ل هيئ ��ة الحج
التي ل ��م تق ��دم له ��م الخدم ��ات والطعام
ال ��ذي يلي ��ق ب�إن�سانيته ��م" ،مبين� � ًا �أن "
الهيئة قام ��ت ب�إ�سكانه وعدد من زمال�ؤه
في فندق يتكون من  15طابق ًا وكل طابق
فيه م ��ا يقرب من  50حاج� � ًا في حين �أن
�سعة المطعم ال تكفي �إال لثالثين �شخ�ص ًا

وه ��و م ��ا �أدى ال ��ى التزاح ��م وحرم ��ان
الكثير من الحجاج م ��ن الطعام " ،مبين ًا
�أن " الحج ��اج ف ��ي الفندق ل ��م يح�صلوا
على وجبة الفطور يوم ( الخمي�س ) كما
حرموا من وجب ��ة الع�شاء في ذلك اليوم
والأيام الباقي ��ة فيما كانت وجبة الغداء
عبارة عن تمن وقيمة بدون خبز".
وا�ستر�س ��ل المو�س ��وي " �أم ��ا ف ��ي ي ��وم
الجمع ��ة فن ��ادوا علين ��ا بمكب ��ر ال�صوت
بالفن ��دق �أن نتوجه ال ��ى المطعم لتناول
وجبة الغداء ف ��ي ال�ساع ��ة الثانية ظهر ًا
ومن ثم طلب ��وا ت�أجيل ذلك ال ��ى ال�ساعة
الثالثة وعندما و�صلنا الى المطعم وجدنا
زحام� � ًا كارثي� � ًا في ع ��دد الحج ��اج وبعد
فت ��رة وجيزة �أعلنوا ع ��ن نفاد الطعام "،

م�شي ��ر ًا الى �أن
" معظم الحجاج توجهوا الى المطاعم
الخارجي ��ة لتناول الطع ��ام نتيجة �سوء
الخدمات ورداءة نوعية الطعام ".
وو�صف المو�سوي "ما يح�صل بال�سرقة
والإذالل للحج ��اج العراقيين الذين دفع
كل منهم خم�س ��ة ماليين دينار الى هيئة
الحج مقابل النق ��ل وال�سكن والطعام "،
داعي� � ًا الحكوم ��ة االتحادي ��ة والبرلمان
ال ��ى التحقيق بما ح�صل والتوجيه بحل
عاج ��ل يوف ��ر الخدمات والطع ��ام الجيد
للحج ��اج ك ��ون �أغل ��ب الحج ��اج جلب ��وا
معه ��م مبالغ مح ��دودة بع ��د �أن خدعتهم
ت�صريح ��ات هيئ ��ة الح ��ج �أم ��ام و�سائل
الإع�ل�ام والت ��ي تعهدت فيه ��ا بتوفير كل
�شيء للحجاج".

فرع معتمد جديد اخر لزين العراق يف الدوا�سة...لتلبية احتياجات
م�شرتكيها يف كل العراق

أعلنت زين العراق ،إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات االتصاالت
والبيانات املتنقّ لة في منطقة الش��رق األوسط وشمال إفريقيا ،عن افتتاح
مرك��ز خدمة معتمد في املوصل – ش��ارع الدواس��ة بالتع��اون مع وكيلها
شركة اجليل التالي
وذك��ر مدير قس��م املبيعات في زين الع��راق ليث العبي��دي «حتظى املوصل
باهتمامنا اخلاص باعتبارها ثاني أكبر محافظات العراق ،ونحرص على اعادة
اخلدمات اليها ووقوفنا الى جانب أهلنا في املدينة هو جزء من مس��ؤوليتنا،
ونح��ن نعمل على تأمني متطلباتهم وتطوير قطاع االتصاالت باملس��اهمة

ف��ي تأهيل الش��بكات والبنية التحتي��ة وتوفير أحدث خدم��ات االتصاالت
وبأفضل جودة خصوصا خدمات اجليل الثالث واإلنترنت في احملافظة.
مضيفا ً ان "هذا من ضمن س��عينا الدؤوب إلى التواصل مع مش��تركينا من
خالل شبكة واسعة من مراكز اخلدمة ونقاط البيع في مختلف محافظات
العراق لتقدمي أفضل اخلدمات وتلبية احتياجات املشتركني".
جتدر اإلشارة أن زين العراق هي أولى الشركات في العراق التي بادرت إلى إعادة
إعمار محافظة نين��وى من خالل إعادة تأهيل البنى التحتية لالتصاالت في
احملافظ��ة .كما واجهت جميع التحديات األمني��ة والصعوبات إلعادة تأهيل
الشبكات والبنية التحتية لالتصاالت في احملافظة ،واستنفرت جميع فرقها
الهندسية وبالتعاون مع ش��ركائها التقنيني لبناء أبراج االتصاالت اجلديدة
ومواقع وشبكات الهاتف احملمول في جميع أنحاء احملافظة حرصا ً منها على
عودة خدم��ة االتصاالت للمحافظة وبأعلى جودة ممكنة وبفترات قياس��ية
تخطت ماليني الدوالرات.
وبتكلفة مالية
ّ
تس��عى زين العراق إلى تقدمي أفضل اخلدمات ملش��تركيها إضافة إلى توفير
الوقت واجلهد عليهم ،لذلك فان توجه الشركة مستمر نحو تفعيل مراكز
خدمات اضافيه عبر وكالئها ،لتقدمي أهم اخلدمات التي يحتاجها املشتركني.
زين العراق تؤمن بأهمية التواصل مع مشتركيها الذين تعتبرهم شركائها
في حتقيق أ ّي جناح أو تطور منشود ،ولهذه الغاية تضع جميع إمكاناتها في
خدمتهم ،وتسعى دائما ً لتوفير أفضل اخلدمات ملشتركيها.

"ثالثة �آالف دينار �سعر كي�س ال�سمنت"  ...ال�سمنت العراقية تعلن عن ا�ستعدادها
لتجهيز ال�سمنت بجميع �أنواعه ولكافة اجلهات ...
أعلنت الش��ركة العامة للسمنت العراقية عن اس��تمرارها بتجهيز مادة السمنت
ف��ي جميع معامله��ا إلى كاف��ة الزبائن من مواطنني وش��ركات بن��اء ودوائر الدولة
ومبختلف أنواع السمنت.
وكش��ف مدير عام الشركة املهندس حس�ين محسن اخلفاجي عن أسعار منتجات
الشركة من السمنت بأنواعه خاضعة للسياسة السعرية املعدة من قبل الشركة
والت��ي ترتكز على قوة املنافس��ة م��ع القطاع اخلاص من خالل تقليل األس��عار رغم
زي��ادة تكاليف اإلنتاج (األيدي العاملة والوقود) في معامل الش��ركة مقارنة مبعامل
سمنت القطاع اخلاص إميا ًن من الشركة بضرورة دعم حركة اإلعمار والبناء في البلد
خصوصا ً في املناطق احملررة.
وبني أن أس��عار الس��منت في معامل الش��ركة بنوعيه العادي واملق��اوم ،الفل منه
واملكيس ال يتجاوز ( )65ألف دينار للطن الواحد أي أن س��عر الكيس الواحد ال يتعدى
ثالثة آالف دينار للس��منت العادي ،أما الس��منت املقاوم ال يتجاوز ثالثة آالف ومائتان
وخمسون دينار مطروح في املعامل.
وأضاف أن معامل الش��ركة املنتجة حاليا ً واملس��تعدة للتجهي��ز موزعة في جميع
أنحاء العراق حيث يوجد في البصرة معمل س��منت الش��مالية ،إضاف ًة إلى معمل
املثنى ومعمل س��منت كربالء ومعمل النجف األشرف ومعمل الكوفة ومعمل بابل
هذه املعامل في املنطقة اجلنوبية ،أما معامل املنطقة الشمالية املستمرة بالقطع
والتجهي��ز فه��ي معمل س��منت كركوك ومعمل س��منت ب��ادوش اجلديد ومعمل
س��منت الرافدين ومعمل س��منت حم��ام العليل ومعمل س��منت احلدباء ومعمل
بادوش التوسيع.
مؤك��دا ً قدرة الش��ركة عل��ى جتهيز مختلف الكمي��ات لكافة الزبائ��ن وبآلية قطع
وجتهيز ميسرة بعيدة عن الروتني في جميع معامل الشركة وبطريقة مباشرة.
مش��يرا ً إلى إنتاج الش��ركة غير النمطي باإلضافة إلى الس��منت الع��ادي واملقاوم

واملتمثل بالس��منت اخلاص بآبار النفط والس��منت اخلاص بتحشية أسس السدود
وبأسعار تتراوح ما بني ( 200 - 125ألف) واستعداد الشركة بتجهيز شركات النفط
العاملة ضمن جولة التراخيص بهذا النوع من السمنت.
ودعا اخلفاجي على ضرورة التزام الشركات النفطية بقطع احتياجاتها من السمنت
اخلاص بآبار النفط بصنفيه ( )B، Gمن معامل الس��منت العراقية كونه أقل كلفة
من املس��تورد وأكثر جودة وقد أثبتت فحوصات الشركات التي مت جتهيزها جناحه في
جميع الفحوصات اخملتبرية وامليدانية.

ومن جانبه ��ا قالت الحاجة �إقبال
االزيرج ��اوي للم ��دى وهي من
الحج ��اج المقيمي ��ن ف ��ي مك ��ة
المكرم ��ة �إن " الم�شكل ��ة لي�س ��ت
م�شكل ��ة رداءة طع ��ام وع ��دم
توفي ��ر وجب ��ة الع�ش ��اء فح�س ��ب
و�إنم ��ا ف ��ي ا�ستغف ��ال وا�ستغالل
�ضي ��وف الرحم ��ن  ،فم ��ا دفع ��ه
الحج ��اج م ��ن �أم ��وال يمك ��ن �أن
يوفر لهم �أف�ض ��ل الخدمات و�أجود
�أن ��واع الطع ��ام " ،و�أو�ضحت �أن "
كل ح ��اج دفع خم�س ��ة ماليين دينار
الى هيئة الحج مقاب ��ل تعهد الهيئة
بتقدي ��م كام ��ل الخدم ��ات م ��ن نق ��ل
و�سكن وطع ��ام وخدمات �أخرى لكن
م ��ا ح�صل هو خالف ذل ��ك" .و�أردفت
االزيرجاوي " ف�أثناء الرحلة الجوية
�أرغمونا على االنتظار ثماني �ساعات
في مطار الب�صرة وح ّرها قبل الإقالع
ال ��ى مطار جدة في ال�سعودية وعندما
و�صلن ��ا لم تك ��ن خدماته ��م بالم�ستوى
المطل ��وب وقدم ��وا لن ��ا �أرد�أ �أن ��واع
الطعام".
�أم ��ا الحاج ��ة نمن ��م الب ��دري الت ��ي تقيم
في فن ��دق كورال بالمدين ��ة المنورة فقد
�أر�سلت الى المدى �صورة لوجبة الغداء
المقدمة لهم في الفندق مع تعليق ذكرت
فيه "ه ��ذا غدانا اليوم مركـ ��ة �شجر �أول
م ��رة ا�شوفه  ،طب ��ق محم�ض وم ��ا �أكلت
من ��ه" ،م�شيرة ال ��ى �أن " وجب ��ة الفطور
كان ��ت عب ��ارة عن قطع ��ة �صم ��ون �أ�سمر
وقط ��ع معلبات وه ��و ما ي�شب ��ه وجبات
ال�سفرة بحرية ".
وم ��ن جانبه ��ا قالت الحاج ��ة �أم كرار في
ات�ص ��ال مع الم ��دى �إن " �أغل ��ب الحجاج
الذي ��ن يقيم ��ون معنا ف ��ي ال�سك ��ن بمكة
المكرم ��ة رف�ض ��وا الطع ��ام المق ��دم له ��م

م ��ن هيئة الح ��ج احتجاج ًا عل ��ى رداءته
" ،منوه� � ًة الى �أن " الحجاج ا�ستعانوا
بالكليجة والتم ��ر والطعام الذي جلبوه
معهم من العراق لي�سدوا به رمقهم ".
وا�ضاف ��ت �أم ك ��رار �إن" الطع ��ام المقدم
لهم ف ��ي يوم الجمع ��ة كان فقط وجبتين
بالي ��وم ( فط ��ور وغ ��داء) وم ��ن دون �أن
يقدم ��وا لهم وجبة الع�شاء " ،و�أو�ضحت
�أن " وجب ��ة الغ ��داء ف ��ي ذل ��ك الي ��وم
مركـ ��ة �شج ��ر و�صمونة ب ��اردة و�شعرية
بدون تم ��ن وقطعة دج ��اج �سيئة الطبخ
وم�شبعة بالدهن " .و�أ�شارت الحاجة �أم
ك ��رار الى �أن " الحجاج العراقيين الذين

معه ��ا يعتزم ��ون تنظي ��م اعت�ص ��ام �أمام
مق ��ر �سكنه ��م للتعبير ع ��ن رف�ضهم لحالة
الإذالل واال�ستغف ��ال الت ��ي يتعر�ض ��ون
له ��ا م ��ن خ�ل�ال �إهمالهم وع ��دم االهتمام
بخدماتهم وطعامهم" ،م�ؤكدة �أن " هيئة
الح ��ج تتالع ��ب بقوت �ضي ��وف الرحمن
عبر تقديم �أرد�أ �أنواع الطعام".
وكان رئي�س بعثة الحج العراقية ال�شيخ
خال ��د العطي ��ة� ،أعل ��ن ي ��وم الثالث ��اء (
 23تم ��وز � ،) 2019إن البعث ��ة �ستنه ��ي
الأ�سبوع المقب ��ل تفويج جميع الحجاج
البالغ عدده ��م � 50ألف ح ��اج الى الديار
المقد�سة.

وزير التجارة يوجه برقية �شكر
للمعزين بوفاة جنل عمته
وجه وزير التجارة ،الدكتور حممد ها�شم العاين
اليوم اجلمعة ،برقية �شكر للمعزين بوفاة
املغفور له جنل عمته.
وأع��رب الوزير العاني عن "الش��كر والتقدير للس��ادة
املعزي��ن الذي��ن حضروا مجل��س عزاء املغف��ور له ،من
السادة النواب وممثلي الكتل السياسية ووكالء الوزارات
واملديرين العامني وش��يوخ العش��ائر وموظفي وزارتي
التج��ارة والصناع��ة ،على م��ا عبروا عنه من مش��اعر
العزاء واملواساة في وفاة جنل عمته (رحمه اهلل) ،سائال ً
اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح
جناته ،وأن ال يُري اجلميع أي مكروه".
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قرار الإنفاق ال�صائب �صمام �أمان �إدارة �أموال الكرة
 عم��اد خ�ض��ر :رئي�س االحت��اد �أجه�ض مبادرتن��ا و�أهدر �آالف ال��دوالرات على هدي��ة الأ�سود!
واخلط��اب ال�ص��ادم و�س��وء الني��ة
التع�سف��ي
 مب��اراة ب�يرو ف�ضح��ت التعام��ل
ِ
ّ
()2-2

دوالر ًا واح ��د ًا ..وال نري ��د �إقام ��ة ه ��ذه
املب ��اراة  ..ولي�س بينن ��ا وبني �شركتكم
�أي التزام م�ستقب ًال ،و�أغلق الهاتف".

 بغداد� /إياد ال�صاحلي

مكالمة في م�أزق!

�أك ��د عم ��اد خ�ض ��ر مدي ��ر ع ��ام �ش ��ركة (green
 )stadiumللت�س ��ويق الريا�ض ��ي يف لن ��دن

�أن م�ش ��كلة ع ��دم �إقام ��ة مباري ��ات دولي ��ة عالية
امل�س ��توى تعد �أزلية ،توارثه ��ا االحتاد احلايل
عن ال�سابق لأ�سباب يتح ّملها رئي�سه عبداخلالق
م�س ��عود الذي ي�ش� � ّكل عقبة كبرية �أمام �شركتنا
حتديد ًا التي �س ��بق له ��ا �أن تقدّمت بطلب رعاية
بعر�ض جماين
املنتخ ��ب الوطني لك ��رة الق ��دم
ٍ
عدّة مرات ،لكنه �أجه�ض املبادرة ب�س ��بب موقفه
الغام�ض منها.
وقال خ�ضر يف حديث �صري ��ح لـ(املدى) ":منذ
�سنني طويل ��ة ،مل �أ�ش�أ الك�شف عن موقف �صادم
لرئي� ��س احت ��اد الك ��رة م ��ع �شركتن ��ا يف ق�ضية
كان هدفه ��ا وطن ��ي بح ��ت ،ومل ت�ض ��ع للمنفع ��ة
�أي ��ة ح�سابات بق ��در حر�صها عل ��ى خدمة الكرة
العراقي ��ة ،بدليل ما تفرزه خيوط الق�ضية التي
�أحت� �دّث بها للمرة الأوىل� ،أم�ل� ًا �أن تكون در�س ًا
ملن ال يق� �دّر قيمة املب ��ادرات الوطنية اخلال�صة
بعي ��د ًا ع ��ن م�سائ ��ل الرب ��ح واخل�س ��ارة الت ��ي
تتال�ش ��ى �أم ��ام الرغب ��ة ال�صادق ��ة بو�ضع خطة
لإقام ��ة مباريات دولية متم ّيزة ت�سهم يف ت�أهيل
الأ�سود اىل املونديال".

الالزمة م ��ن االحتاد الب�ي�رويف والعراقي على
خو�ض مباراة دولية ودي ��ة يف � 4أيلول 2014
يف مدينة دب ��ي الإماراتية ،وكان منتخب بريو
وخ�ص�صتْ
لدي ��ه مباراة م ��ع قطر يف الدوح ��ةّ ،
�شركتنا مبلغ ًا يغط ��ي تكاليف املباراة مع بريو
على ح�سابها� ،أي كانت جمانية بالن�سبة الحتاد
الكرة العراقي ،ووقتها طلب االحتاد البريويف
مبلغ� � ًا يناهز � 60ألف دوالر ك ��ون لديه العبون
حمرتف ��ون� ،إ�ضاف ��ة اىل حت ّملنا تكلف ��ة �ضيافة
املنتخب�ي�ن البريويف والعراق ��ي وحجز امللعب
والفنادق يف الإمارات بقيمة تقرب من � 60ألف
دوالر وبالت ��ايل كان ��ت ال�شركة م�ستع ��دة لدفع
� 120أل ��ف دوالر نظ�ي�ر �إقامة املب ��اراة مل�صلحة
منتخبنا يف دبي".

عتب بال �إ�ساءة

و�أ�ض ��اف :كث�ي�ر ًا م ��ا يت ��م �س�ؤالن ��ا ع ��ن ماهية
املب ��ادرات التي قدّمتها ال�شرك ��ة للكرة العراقية
م ��ن �أجل دعم مهمة املنتخ ��ب الوطني ،وظهرتُ
�أكرث من م ّرة يف �صحيفة املدى لأ�سهم يف تذليل
بع� ��ض املعوّ قات الفنية التي خربناها من خالل
عملنا مع احتادات �أمريكية جنوبية و�أوروبية
و�آ�سيوي ��ة بداف ��ع ُحب بلدنا ،لك ��ن مل نتوقع �أن
ُنح ��ارب ب�ش ��كل مبا�ش ��ر برغم تقدمين ��ا مبادرة
جماني ��ة ال تك ّلف االحتاد دين ��ار ًا واحد ًا وترفع
من م�ستوى وقيمة الالعب العراقي واملنتخب،
ه ��ذا م ��ا وددتُ تو�ضيح ��ه دون ق�ص ��د الإ�ساءة
�أو م� � ّ�س �شخ� ��ص رئي�س االحتاد كون ��ه يتح ّمل
م�س�ؤولي ��ة كب�ي�رة و�ضغوط ��ات غ�ي�ر طبيعي ��ة
و�أن ��ا �أقدّر ذل ��ك ،وعتبي �إنه يت�س� � ّرع يف احلكم
على املب ��ادرات ظن ًا �أن وراء ذلك منفعة �أو رمبا
يجهل �أية خلفية ع ��ن �شركتنا برغم االت�صاالت
امل�ستم ��رة مع ��ه ،وم ��ع نائب ��ه علي جب ��ار الذي
ان�سج ��م مع �أفكارنا وطلب تق ��دمي منهاج �إعداد
الأ�س ��ود لت�أهيلهم اىل موندي ��ال 2022يف قطر
لالطالع وعر�ضه على تنفيذية االحتاد قريب ًا.
البداية مع حمود

منا�صفة غرامة

الربازيل ��ي زيك ��و وقدّمتُ ل ��ه منهاج� � ًا متكام ًال
عن املباريات الدولي ��ة التي يحتاجها منتخبنا،
و�أعج ��ب ب ��ه ،وطل ��ب من ��ي �أن �أق ّدم ��ه لالحتاد
ال ��ذي �سلمته ن�سخة من املنه ��اج ،لكن حمود مل
يبتّ فيه مربر ًا �أن لديه ��م برناجم ًا مم ّيز ًا ،ويف
احلقيقة ظهر عك�س ذلك كما �أثبتت الوقائع".

وتن ��اول خ�ض ��ر خي ��وط ق�ضيت ��ه قائ�ل� ًا ":قبل
ت�صفي ��ات ك�أ�س الع ��امل  ،2014و�ضعت �شركتنا وذكر":بع ��د �إنته ��اء ت�صفي ��ات مونديال 2014
( )green stadiumخط ��ة طويلة الأمد لإقامة يف الربازي ��ل �أعدتُ الك َّرة حت�ض�ي�ر ًا لت�صفيات
املباري ��ات الدولي ��ة من ��ذ زم ��ن رئي� ��س االحتاد موندي ��ال  ،2018حي ��ث بد�أن ��ا املهم ��ة مب ّك ��ر ًا
توجه ��ت اىل وللأ�س ��ف �شع ��رتُ ب� ��أمل �شدي ��د لأنه ��ا اجه�ضت
ال�ساب ��ق ناج ��ح حم ��ود حي ��ث ّ
�سوي�سرا يف ني�س ��ان  2012تزامن ًا مع اجتماع �أي�ض� � ًا ب�سب ��ب موق ��ف رئي�س االحت ��اد الذي مل
رئي� ��س الفيفا ال�ساب ��ق جوزيف بالتر مع الوفد يك ��ن متعاون ًا  ،وو�ضع كل ال�شروط التعجيزية
العراقي لرفع العقوب ��ات عن العراق ،وكان من وك�أن ��ه يعتقد �أن �شركتن ��ا �ستح�صل على �أموال
ب�ي�ن احل�ضور م ��درب املنتخب الوطن ��ي �آنذاك نتيجة عر�ضها ب�إقامة مباريات دولية للمنتخب
�شروط تعجيزية!

ربعت لإقامة
 ،واحلقيق ��ة �أن ال�شركة هي م ��ن ت ّ
مباراة م ��ع بريو بكلفة تناه ��ز � 120ألف دوالر
 ،لك ��ن رئي� ��س االحتاد مل يك ��ن متعاون� � ًا ب�شكل
اح�ت�رايف م ��ع املو�ض ��وع ومل يح�ت�رم تعهداته
لنا".
هدية للأ�سود

وك�شف خ�ضر�":إن مباراة العراق وبريو الودية
ن�سقت جهودي مع االحتاد البريويف لكرة
التي ّ
القدم لإقامته ��ا يف الرابع من �أيلول عام 2014
�ضم ��ن باك ��ورة منهج الإع ��داد للمنتخ ��ب كانت
مبثاب ��ة هدي ��ة م ��ن �شركتن ��ا لدع ��م الأ�س ��ود يف
حتقيق حلم مالي�ي�ن العراقي�ي�ن بالو�صول اىل
ك�أ� ��س الع ��امل  ،وكان هدفن ��ا نوعي� � ًا يف اختيار
مباري ��ات م ��ن منتخب ��ات عاملي ��ة من �أج ��ل رفع
الت�صنيف اىل امل�ستوى الأول يف �آ�سيا".

وا�سرت�سل":كان منتخبن ��ا يته ّي�أ للم�شاركة يف
دورة الألع ��اب الآ�سيوي ��ة ال�سابع ��ة ع�ش ��رة يف
مدينة �إنت�شون-كوريا اجلنوبية من � 19أيلول
لغاي ��ة  4ت�شري ��ن الأول  2014بقي ��ادة امل ��درب
حكيم �شاك ��ر ،وكانت املهمة تقت�ض ��ي �أن نختار
منتخب من امريكا اجلنوبية هو بريو كمحطة
تعقبه ��ا مباريات على م�ستوى ع ��الٍ مثل �أملانيا
و�إيطالي ��ا وفرن�س ��ا والربازي ��ل وكن ��ا ج ��ادون
بت�أمينه ��ا� ،إال �أن رئي� ��س االحت ��اد عبداخلال ��ق
م�سعود �أجه� ��ض الفكرة م ��ن �أ�سا�سها ومل يعط
لن ��ا �أي ��ة فر�ص ��ة دون معرف ��ة ال�سب ��ب احلقيقي
حتى الآن".
ت�أمين الموافقات

و�أ�ش ��ار اىل "�أن �شركتن ��ا �أ ّمن ��ت كل املوافق ��ات

ال�شعب يحت�ضن مباراة خريية ملنتخب �أبطال �آ�سيا و جنوم بغداد
 بغداد  /حيدر مدلول
تتج ��ه �أنظ ��ار اجلماهريالريا�ضي ��ة
العراقية اىل ملع ��ب ال�شعب الدويل
حيث يحت�ض ��ن يف ال�ساعة ال�سابعة
م�ساء اليوم االثن�ي�ن مباراة خريية
جتم ��ع منتخ ��ب �أبط ��ال �آ�سي ��ا لكرة
الق ��دم م ��ع منتخ ��ب جن ��وم بغ ��داد
لكرة الق ��دم ملنا�سبة الذكرى الثانية
ع�شرة الحراز العراق اللقب القاري
عام  2007ويخ�ص�ص ريعها لعوائل
الالعب�ي�ن ال�سابق�ي�ن ناط ��ق ها�ش ��م
وعل ��ي كاظ ��م وعبا�س رحي ��م وعلي
ح�سني ومنذر خلف .
و�سيت ��وىل احلك ��م ال ��دويل ال�سابق
ح ��ازم ح�س�ي�ن �إدارة ال�ش ��وط الأول
م ��ن املب ��اراة اخلريية فيم ��ا �سيكون
ال�ش ��وط الث ��اين من ن�صي ��ب احلكم
الدويل ال�سابق �صباح عبد يعاونهما
احلكمني الدولي�ي�ن امل�ساعدين ل�ؤي
�صبح ��ي وعل ��ي زي ��دان واحلك ��م
ال ��دويل ال�ساب ��ق جن ��م عب ��د ممثال
للجن ��ة احل ��كام و�سيت ��وىل ح ��ازم
حمم ��د عل ��ي مهم ��ة الأ�ش ��راف حيث
قامت اللجنة املنظمة بطرح التذاكر
ب�سعر � 3آالف دينار للجهة الك�شوفة
من ملع ��ب ال�شعب الدويل و� 5آالف
دينار جلهة املق�ص ��ورة قبل �ساعتني
من موعد االنط�ل�اق اىل جانب قيام
جن ��م الكرة العراقي ��ة ال�سابق �سامر
�سعي ��د بتخ�صي� ��ص  2000تي�شريت

اديدا� ��س لأول  2000م�شجع يدخل
اىل امللعب .
ووجهت اللجنة املنظمة الدعوة اىل
عدد كبري من جن ��وم الكرة العراقية
ال�سابقني ومن بينهم العبا منتخبنا
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم ال ��ذي �شارك
يف موندي ��ال مك�سيك ��و �سيت ��ي عام
 1982ور�ؤ�س ��اء �أندي ��ة العا�صم ��ة
بغ ��داد وعدد كبري م ��ن ال�شخ�صيات

الكروي ��ة واملدرب�ي�ن حل�ض ��ور هذه
املب ��اراة الت ��ي خ�ص� ��ص ريعها لدعم
عوائ ��ل جن ��وم منتخبن ��ا الوطن ��ي
الراحل�ي�ن من خالل ا�ست ��ذكار العام
الث ��اين ع�شر حل�ص ��ول العراق على
لقب بطول ��ة ك�أ�س �آ�سي ��ا عام 2007
بع ��د ف ��وزه عل ��ى �شقيق ��ه منتخ ��ب
ال�سعودية بهدف حمل �أم�ضاء القائد
يون�س حممود يف املباراة النهائية

الت ��ي �ضيفها العا�صمة االندوني�سية
جكارتا ي ��وم التا�سع والع�شرين من
�شه ��ر مت ��وز  2007حي ��ث �ستك ��ون
بداية مل�ساهمات �إن�سانية �أخرى لهذا
املنتخب ال ��ذي كان وراء مل وتوحّ د
العراقيني ب�أجنازه التاريخي .
و�سيت ��وىل امل�ل�اك التدريبي املكون
م ��ن يحي ��ى عل ��وان وفي�ص ��ل عزيز
ويون�س حممود وعماد ها�شم قيادة

منتخ ��ب جنوم بغ ��داد الذي تكونت
ت�شكيلته من الالعبني ها�شم خمي�س
وجلي ��ل زي ��دان وابراهي ��م �س ��امل
وحي ��در جب ��ار و�سعد عب ��د احلميد
وم�ؤي ��د خال ��د و�ص ��ادق �سع ��دون
وحبي ��ب جعف ��ر ولي ��ث ح�س�ي�ن
وعبا�س عبيد و�سميح �صبيح وعلي
عب ��د اجلب ��ار وحمم ��د عل ��ي ك ��رمي
و�أحمد را�ضي وعلي وهيب وه�شام
وح�س ��ان
حمم ��د وح�س ��ام ف ��وزي
ّ
تركي وتي�سري عب ��د احل�سني وعلي
من�صور واحمد عبد اجلبار و�أحمد
خ�ض�ي�ر ومهدي كاظ ��م وفريد جميد
وق�ص ��ي ها�ش ��م وحيدرحمم ��ود
وحم ��زة هادي ومظهر خلف و�أحمد
�صالح .
وعه ��دت مهم ��ة تدري ��ب منتخ ��ب
�أبط ��ال �آ�سي ��ا  2007اىل امل ��درب
حمي ��د ي�ساعده ع ��ادل نعم ��ة وبهاء
كاظم و�أحم ��د جا�سم مدرب ًا حلرا�س
املرم ��ى و�سيتواج ��د يف الت�شكيل ��ة
كال م ��ن نور �ص�ب�ري وحممد كا�صد
وعلي ح�سني رحيمة وجا�سم حممد
غ�ل�ام وبا�س ��م عبا� ��س وحي ��در عبد
الرزاق ونبي ��ل عبا�س ون�ش�أت �أكرم
ومهدي كرمي وك ��رار جا�سم وهوار
امل�ل�ا حممد وهيث ��م كاظ ��م ويون�س
حمم ��ود وحمم ��د نا�ص ��ر �شك ��رون
وق�ص ��ي منري وجا�سم حممد حاجي
ول�ؤي �صالح وعم ��اد حممد و�سامر
�سعيد وخلدون �إبراهيم

و�أو�ضح خ�ضر" مت �إيفادي من قبل ال�شركة اىل
دب ��ي لتقدمي طلب اىل االحتاد الإماراتي لت�أمني
الت�أ�شرية لالعب ��ي املنتخبني ،وحجزنا الفنادق
وكل �ش ��يء ،وقلت لرئي�س االحت ��اد عبداخلالق
م�سع ��ود �أن االحتاد الب�ي�رويف يطلب مبلغ 60
ال ��ف دوالر ،ه ��ل با�ستطاعتكم دف ��ع املبلغ؟ قال
ال  ..ال منتل ��ك دوالر ًا واح ��د ًا ،فقلت له �سنتك ّفل
بدف ��ع املبلغ هل انت ��م م�ستعدون لدف ��ع تكاليف
�ضياف ��ة وف ��د بريو م ��ن فن ��دق وطع ��ام وحجز
امللعب؟ ق ��ال ال ..لي�س با�ستطاعتنا ذلك .ف�أكدت
له �أن �شركتنا �ستدفع كل املبالغ املطلوبة خلدمة
املنتخ ��ب ،لكن ظهرت لنا م�شكل ��ة ب�سيطة وهي
دف ��ع غرامة قدره ��ا � 10آالف دوالر اىل االحتاد
الإماراتي ع ��ن ت� ّأخر تقدمي طل ��ب املوافقة على
�إقام ��ة املب ��اراة ب�أيام قليل ��ة عن امل ��دة الر�سمية
املحددة من الفيفا (قبل  14يوم ًا) وقلت لرئي�س
االحت ��اد م�سعود �أدفع ��وا هذا املبل ��غ واجلانب
الب�ي�رويف �سي�سدد لكم ن�صفه الحق� � ًا كمنا�صفة
بينكم ��ا  ،ووقته ��ا كان ��ت ال�ساع ��ة ت�ش�ي�ر اىل
اخلام�س ��ة ع�ص ��ر ًا ويف بريو ال�سابع ��ة �صباح ًا
ومل يب ��د�أ ال ��دوام الر�سم ��ي لك ��ي ات�ص ��ل به ��م
واح�ص ��ل عل ��ى موافقتهم بدف ��ع � 5آالف دوالر،
فرف�ض م�سعود ب�شدّة ،وقال �إن احتادنا ال ميلك

وع ��ن م�ص�ي�ر املب ��اراة ق ��ال خ�ض ��ر":
َ
و�ضعن ��ا م�سع ��ود يف ح ��رج �شدي ��د ،
ي�ص ُر عل ��ى �إقامة
فاجلان ��ب الب�ي�رويف ّ
املباراة بع ��د �إمتام االتفاق بيننا  ،وهو
ال يري ��د �أن ي�ص� �دّق �أنَّ �شركتن ��ا �ستدفع
لب�ي�رو � 60أل ��ف دوالر م ��ع � 60أخ ��رى
ع ��ن تكلفة ال�ضياف ��ة  ،وجتاهل م�سعود
مكاملات ��ي  ،وبعد �أربع ��ة �أيام ات�صل بي
عق ��ب عودت ��ي اىل لندن  ،وق ��ال ( اخي
عم ��اد  ..احت ��اد ب�ي�رو يطالبن ��ي بدف ��ع
� 60أل ��ف دوالر نظ�ي�ر موافق ��ة احتادنا
على خو� ��ض املباراة وفق� � ًا للمرا�سالت
الر�سمي ��ة بيننا ..ما �صحة ه ��ذا املبلغ؟
) ف�أكدت ل ��ه �صحته و�إننا على ا�ستعداد
لدف ��ع املبل ��غ �إذا كنت ��م يف م� ��أزق  ،ويف
هذه النقطة مل يتعامل م�سعود كرئي�س لالحتاد
 ،و�أ�ص ّر على موقف ��ه الراف�ض و�أتفق مع �شركة
�أخ ��رى  ،وح�س ��ب م ��ا علم ��تُ �أن االحت ��اد دف ��ع
�آالف ال ��دوالرات تق ��رب من � 100أل ��ف لتنظيم
هذه املباراة  ،وه ��و مبلغ كبري كان يفرت�ض �أن
تخ�ص الفئات العمرية
ي�صرف على �أمور مهمة
ّ
ودوري الكرة  ،بد ًال من مباراة ودية خ�سرناها
بهدفني".
خطاب �صادم

و�ش� �دّد خ�ض ��ر عل ��ى �":أن م ��ا ُيك� �دِّر النف�س �أن
االحت ��اد الب�ي�رويف يبعث بخط ��اب ر�سمي اىل
نظ�ي�ره العراقي يطالب ��ه ب�إقامة املب ��اراة ويرد
عليه رئي�س االحتاد بخطاب غريب و�صادم يف
نف�س الوقت �أن االحتاد العراقي م�ستعد لإقامة
هذه املب ��اراة ودفع ما يرتتب علي ��ه �شريطة �أن
ال يك ��ون ل�شرك ��ة عماد �أي دور فيه ��ا! برغم �إننا
تعهّدن ��ا لتح ّم ��ل كل التكالي ��ف  ،وهن ��ا �أت�ساءل
هل كان رئي� ��س االحتاد �أمين ًا عل ��ى م�س�ؤوليته
بالبح ��ث ع ��ن دع ��م للمنتخ ��ب وتر�شي ��د نفقات
ميزاني ��ة االحت ��اد خا�ص ��ة عندم ��ا تك ��ون هناك
مناف�سة بني ال�شركات خلدمة كرتنا مبفا�ضالت
ال تك ّبد االحتاد �أية نفقات؟ّ!".
االن�سحاب

واختتم عماد خ�ضر حديثه":ال ميكن �أن من�ضي
يف خدم ��ة بلدنا وكرتنا بتق ��دمي كل الت�سهيالت
والت�ضحي ��ة بج ��زء م ��ن م ��ورد م ��ايل �أ�سا� ��س
لل�شركة والتوا�صل مع االحتادات العاملية ودفع
كل م ��ا ي�ستلزم من مبالغ لت�أمني مباريات دولية
رفيع ��ة فيما اجلان ��ب املعني امل�ستفي ��د من هذه
بتع�سف
املب ��اراة ( االحت ��اد العراقي ) يتعام ��ل ّ
ويغل ��ق �أمامك كل مبادرات اخلري وح�سن النية
 ،لذلك ف�ضلتْ �شركتنا االن�سحاب لأنها لو �أكدت
تن�صل
للجانب البريويف على �إقامة املباراة مع ّ
م�سع ��ود وع ��دم مهنيت ��ه واحرتافيت ��ه وموقفه
ال�سلبي معه ��ا � ،ستتع ّر�ض �شركتنا اىل ُم�ساءلة
ق�ضائي ��ة وتلحقها �إجراءات من االحتاد الدويل
ت�ضر ب�سمعتها".

م�صطفى رعد يخطف ميدالية ف�ضية
في بطولة العالم للمواي تاي
 بغداد /املدى
خطف البط ��ل الدويل م�صطفى
رع ��د التكريت ��ي ف�ضي ��ة بطول ��ة
الع ��امل للم ��واي ت ��اي الت ��ي
اختتم ��ت م�ساء �أم� ��س الأحد يف
العا�صم ��ة التايالندي ��ة بانك ��وك
مب�شارك ��ة ( )102م ��ن خمتلف
ق ��ارات الع ��امل بع ��د خ�سارت ��ه
املب ��اراة النهائي ��ة �أم ��ام مناف�سه
التايالندي بفارق النقاط .
وق ��ال رئي� ��س الأحت ��اد العراقي
املرك ��زي للم ��واي ت ��اي رئي� ��س
الوف ��د م�صطف ��ى جب ��ار عل ��ك :
تع ��د بطول ��ة الع ��امل احلالي ��ة البط ��ل عل ��ي الكناين ال ��ذي كان الربملاني ��ة وحماف ��ظ بغ ��داد
الأقوى عل ��ى الإطالق يف جميع قريب� � ًا جدا من حتقيقها يف وزن وع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال�شخ�صي ��ات
البط ��والت الت ��ي �شاركن ��ا فيها )54( ،كغ ��م �إثر ق ��رار ان�سحابنا ال�سيا�سية والدينية والريا�ضية
مبين ��ا �أن جمي ��ع العب ��ي املواي من النزال ال ��ذي اوقعته القرعة والع�شائرية.
تاي يف العامل ال�سيما املحرتفني مع الع ��ب من الكيان ال�صهيوين وتاب ��ع  :ح�ضرن ��ا �أي�ض� � ًا
منه ��م ح�ض ��روا البطول ��ة �إث ��ر املحت ��ل ،مبين� � ًا �إنن ��ا افتخرن ��ا ممثل�ي�ن للع ��راق يف اجتماعات
تواجد وفد من اللجنة الأوملبية بفقدان امليدالي ��ة لل�سبب �أعاله ،الكونغر� ��س ال ��دويل للم ��واي
الدولي ��ة لغر� ��ض رف ��ع التقري ��ر م�شي ��د ًا يف الوق ��ت ذاته بجميع ت ��اي والذي �أ�سفر عن انتخابات
النهائ ��ي لدخ ��ول امل ��واي ت ��اي م ��ن ب ��ارك و�أي ��د و�أ�ش ��اد بقرار رئي�س و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
يف دورة الألع ��اب الأوملبية بعد االن�سح ��اب ورف�ض التطبيع مع للأحت ��اد الدويل ،مبين ًا �أن هناك
املقبلة باري�س .2024
الكيان ال�صهيوين ال�سيما وزير �إ�ش ��ادة دولي ��ة كب�ي�رة مب�شاركة
و�أ�ض ��اف عل ��ك  :فقدن ��ا ميدالية ال�شب ��اب والريا�ض ��ة والنائ ��ب العراق املتوا�صلة يف البطوالت
ذهبي ��ة كان ��ت يف متن ��اول الي ��د الأول لرئي� ��س جمل� ��س الن ��واب الت ��ي يقيمه ��ا االحت ��اد ال ��دويل
وذل ��ك بع ��د ان�سح ��اب العبن ��ا ورئي�س جلنة ال�شباب والريا�ضة للعبة رغم ظروفه اال�ستثنائية.
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يوم ُتطوى ال�سماء

حممد عارف

ُ
نف�سه �شارك �سكانَ الأر�ض مبرور ربع
الكون ُ
قرن على نزول �أول �إن�سان على �سطح القمر.
ح ��دث ذل ��ك يف مت ��وز  1994عندم ��ا �ض ��رب
مذن � ٌ�ب كوك � َ�ب امل�ش�ت�ري ،و�أح ��دث انفجار ًا
بق ��وة مليار ط ��ن متفج ��رات ،وكن ��تُ �أغطي
احل ��دث فوري ًا ،لي�س من كوكب امل�شرتي ،بل
من «مركز غ ��ودارد الف�ضائ ��ي» يف مرييالند
بالوالي ��ات املتحدة ،حي ��ث كان علماء وكالة
الف�ضاء الأمريكية «نا�سا» ير�صدون احلدث.
و«مث ��ل املح ��ب الوله ��ان ال ��ذي ال ي�ستطي ��ع
التحرر من �أ�سر اجلاذبية الطاغية للمحبوبة
الت ��ي حتطم ��ه �إىل �أج ��زاء قب ��ل �أن تلتحم به
وتذيب ��ه يف كيانها ،ترتطم اليوم بقايا ُم ّذنب
يف حج ��م جب ��ل بامل�ش�ت�ري ،الذي ُيع� � ُد �أكرب
كواكب املنظومة ال�شم�سية و�أ�شدها غمو�ض ًا
وت�ألق� � ًا» .هك ��ذا ا�ستهلل ��ت تقري ��ري ،ال ��ذي
ن�شرت ��ه ال�صحيف ��ة عل ��ى �صفحته ��ا الأوىل،
وتبعت ��ه تقاري ��ر م�شبوبة �أخ ��رى على مدى
�أيام عدة ت�صف كيف �أحدثت �ضربات املذنب
فج ��وات يف كوك ��ب امل�ش�ت�ري بحج ��م الكرة
الأر�ضية.
واالحتفال ه ��ذا الأ�سبوع مبرور ن�صف قرن
عل ��ى احلدث �أق ��ل درامي ��ة ،وغاب عن ��ه �أول
�إن�سان هبط عل ��ى �سطح القمر .رائد الف�ضاء
«ني ��ل �أرم�سرتون ��غ» غادر احلي ��اة ،وعبارته
امل�شهورة« :خطوة منفردة ل�شخ�ص واحد..
خطوة عمالقة للب�شرية» تثري الآن الت�سا�ؤالت
حول ج ��دوى الرحالت �إىل القم ��ر التي كان
�أول �ضحاياه ��ا الرئي� ��س الأمريك ��ي ج ��ون
كنيدي ،الذي �أ�س�س برنامج «�أبولو» واغتيل
قب ��ل �ست �سن ��وات م ��ن �إط�ل�اق «�أبولو.»11
وتوقفت الرحالت مع «�أبولو »17الذي �أطلق
ع ��ام  .1972و�أخفق ع�ش ��رة ر�ؤ�ساء �أعقبوه
يف ت�أم�ي�ن تكلفة الرحل ��ة �إىل القم ��ر ،ح�سب

م�ؤرخ الف�ض ��اء «جون لوكزدون» .و�صاروخ
«�سات ��ورن »5ال ��ذي حمل مركب ��ة «�أبولو»11
و�أقي ��م ه ��ذا الأ�سب ��وع يف مو�ض ��ع ن�ص ��ب
وا�شنط ��ن يف العا�صم ��ة الأمريكي ��ة ،عالم ��ة
ا�ستفه ��ام عمالقة عل ��ى امل�شاري ��ع املطروحة
خل�صخ�ص ��ة الف�ض ��اء ،وتنظي ��م رح�ل�ات
ف�ضائية �سياحي ��ة لأ�صحاب املاليني ،و�أ�سو�أ
م ��ن كل ذل ��ك ا�ستخ ��دام الف�ض ��اء لأغرا� ��ض
ع�سكرية.
وتث�ي�ر عب ��ارة «�أرم�سرتون ��غ» ال�شج ��ون
والت�س ��ا�ؤالت عم ��ا �إذا كان ��ت تل ��ك اخلط ��وة
العمالق ��ة «ذروة العظم ��ة الأمريكية» .يطرح
ال�س� ��ؤال الكات ��ب الأمريكي «رو� ��س داوثت»
يف تعليق ��ه عل ��ى فيل ��م «�أبول ��و »11ال ��ذي
�أُنت ��ج باملنا�سب ��ة ،ويعر� ��ض م�شه ��د ع ��ودة
«�أرم�سرتون ��غ» ورفيقه «�أل ��درن» �إىل املركبة
الت ��ي تعيدهم ��ا �إىل الأر� ��ض .ويف ال�صم ��ت
املطب ��ق للقم ��ر ي�ت�ردد حل ��ن �أغني ��ة �أمريكية
�شعبي ��ة تثري احلزن ،ولي� ��س الفخر« .عندما
يل ��د قرن وميوت قرن ،ال يفعل نا�س كثريون
�سوى �أف�ضل ما ي�ستطيعون» .هذا اال�ست�سالم
الرنج�س ��ي يعم ��ي عن ر�ؤي ��ة ما فع ��ل ه�ؤالء
النا� ��س الكثريون �أف�ضل م ��ا ي�ستطيعون يف
ح ��رب فيتن ��ام الت ��ي راح �ضحيته ��ا مليوين
مدين فيتنامي ،و�أك�ث�ر من � 85ألف ع�سكري
�أمريك ��ي ،ح�س ��ب املو�سوع ��ة الربيطاني ��ة.
وغزو العراق ملحو عار هزمية فيتنام ،حيث
ُقت ��ل نحو رب ��ع مليون عراقي م ��دين ،ح�سب
"بحث �إح�صاء الأج�ساد العراقية"
ويغي ��ب ع ��ن التغطي ��ة الإعالمي ��ة للهب ��وط
عل ��ي القم ��ر ذكر �أخط ��ر حدث ف�ضائ ��ي يقرر
م�ص�ي�ر الك ��رة الأر�ضية .كان ذل ��ك مو�ضوع
حدي ��ث مكت�شفة املذنب ،ال ��ذي يحمل ا�سمها
«�شوميكر» التي قالت يل �إنها ت�شعر بالعرفان
لكوك ��ب امل�شرتي ال ��ذي رمبا �أنق ��ذ الأر�ض،
عندم ��ا اجتذب بق ��وة جاذبيت ��ه املغناطي�سية
اجلبارة املذنب بعيد ًا ع ��ن الأر�ض و�سحقه.
وقال ��ت «�شوميكر» الت ��ي اكت�شف ��ت �أكرث من
 32مذنب� � ًا« :ال �أحد ي�ستطيع توقع متى يفلت
�أح ��د املذنبات من مداره ��ا البعيد يف الطرف
الأق�ص ��ى م ��ن املنظوم ��ة ال�شم�سي ��ة ،ويتجه
نح ��و الأر�ض» .وم ��ع �إنها ت�ستبع ��د تكرر ما
ح ��دث للدينا�ص ��ورات ،التي �أباده ��ا قبل 65
ملي ��ون عام مذن ��ب ا�صطدم بالأر� ��ض ،ف�إنها
تدع ��و �إىل النظر بجدي ��ة �إىل احتمال وقوع
كارثة مماثلة ،واال�ستعداد لها .وكنت �أن�صت
حلديثه ��ا ع ��ن ف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن �سن ��ة و�سنتني
لظه ��ور مذن ��ب ،كال ��ذي اكت�شفت ��ه ،وبلوغ ��ه
الأر� ��ض ،ويف ذهن ��ي ت�ت�ردد �آية م ��ن �سورة
«الأنبياء» يقول فيها �سبحانه وتعاىل" :يوم
نطوي ال�سماء َك َط ّي ال�سجل للكتب كما بد�أنا
�أول خلق ُنعيده وعد ًا علينا �إنا كنا فاعلني"
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نافذة من موسكو

رو�سيا تلقي بكرة مفهومها للأمن الجماعي
في �ساحة منطقة الخليج
قدم ��ت رو�سيا الأ�سب ��وع املا�ضي مفهوم� � ًا جديد ًا
للأم ��ن اجلماع ��ي يف اخللي ��ج .وج ��اء يف بي ��ان
للخارجي ��ة الرو�سي ��ة :يف �سي ��اق عر� ��ض �أف ��كار
رو�سي ��ا حول طرق ا�ستق ��رار الو�ضع يف اخلليج
العرب ��ي ،مت الت�ش ��ديد على �إن �إن�ش ��اء نظ ��ام �أمن
�إقليمي �ش ��امل ،وح ��ده ميكن �أن يكون الأ�س ��ا�س
ل�ض ��مان م�س ��تقبل الئق جلمي ��ع �ش ��عوب املنطقة
املهم ��ة ا�س�ت�راتيجي ًا يف الع ��ام .و�إن املب ��ادئ
الرئي�س ��ة التي ت�شكل �أ�سا�س املفهوم هي ـ التنفيذ
عل ��ى مراح ��ل ،والتعددي ��ة وااللت ��زام ال�ص ��ارم
بالقانون ال ��دويل ،وقبل كل �ش ��يء مبيثاق الأمم
املتحدة ،وقرارات جمل� ��س الأمن .وتتمثل املهمة
ال�سرتاتيجي ��ة الواعدة الت ��ي حددتها الوثيقة يف
ـ �إن�ش ��اء �آلي ��ة كامل ��ة للأمن اجلماع ��ي والتعاون،
يف منطقة اخللي ��ج العربي ،مب�شاركة جميع دول
املنطقة ،وعلى قدم امل�ساواة.
وكانت مو�سكو قد طرح ��ت اقرتاحات مماثلة يف
الت�سعيني ��ات والألف�ي�ن م ��ن الق ��رن املا�ضي ظلت
لكنها مل ُتنفذ .فلماذا تعتقد رو�سيا �أن فر�ص جناح
جت�سيد مفهومها عن �أمن اخلليج العربي �أ�صبحت
يف ظ ��ل الظ ��رف القائ ��م �أف�ض ��ل م ��ن ال�ساب ��ق؟.
وتعت ��زم رو�سيا من �أج ��ل جت�سيد مفهومها للآمن
اجلماع ��ي يف منطقة اخللي ��ج ،يف االت�صاالت مع
ال ��دول الإقليمية ،التحرك باجتاه�ي�ن  :امل�ساعدة
يف التغلب على التناق�ضات يف مواقف الأطراف،
وخا�ص ��ة دول اخللي ��ج العربية و�إي ��ران ،و�شرح
دور نظ ��ام الأم ��ن الإقليمي ،يف �ضم ��ان ا�ستقالل
و�سيادة دول املنطق ��ة ،والت�صدي الناجح لأعمال
املتطرف�ي�ن والإرهابيني .ويتزام ��ن طرح املفهوم
الرو�س ��ي ،م ��ع ت�صعيد التوتر اخلط ��ر بني �إيران
من جه ��ة والواليات املتح ��دة وحلفا�ؤها من جهة
�أخرى.
ووفق ًا لتقييم الدبلوما�سية الرو�سية ،ف�إن �أ�سباب
عوام ��ل االنق�سام ��ات واملواجه ��ات النا�شب ��ة يف
منطق ��ة اخلليج ال�سيما ب�ي�ن دول اخلليج العربية
و�إيران ،والدول العربية فيما بينها ،م�صطنعة �إىل
حد كبري ،و�إنها نتيجة لل�سيا�سة التقليدية للغرب
"فرق ت�سد" " .وعلى بلدان ال�شرق الأو�سط �أن
تكون �أكرث حذر ًا ب�ش�أن تلقني الغرب".
وعل ��ى وف ��ق م ��ا قال ��ه الدبلوما�س ��ي وامل�ستعرب
الرو�سي اندريه بكالنوف يف حديث �صحفي� :إن
�إي ��ران لي�س لديها �أي رغب ��ة وال متلك القدرة على
"الهيمنة" يف منطقة ال�شرق الأو�سط .يف الوقت
نف�س ��ه  ،كم ��ا توج ��د ل ��دى �إي ��ران ودول اخللي ��ج

د .فالح احلمـراين
م�صال ��ح "متقارب ��ة" م�شرتكة مهم ��ة للغاية ،على
وج ��ه اخل�صو�ص  ،م�صلح ��ة م�شرتكة يف حتقيق
اال�ستق ��رار يف �س ��وق النف ��ط والغ ��از ،والإمن ��اء
االقت�ص ��ادي امل�ست ��دام ،ورفع م�ستوي ��ات معي�شة
ال�شع ��وب وتطويره ��ا ،و�إحلاقها برك ��ب التطور
العامل ��ي ،وبن ��اء دول ع�صري ��ة ،و�إن �أية حرب يف
املنطق ��ة �ستن�س ��ف اجن ��ازات العق ��ود املا�ضي ��ة،
وتلقي بال�ضباب على �آفاق امل�ستقبل.
وم�ضى الدبلوما�سي الرو�سي بالقول" لقد قدمنا
�أول مفه ��وم للأم ��ن اجلماع ��ي يف منطقة اخلليج
يف �أواخر الت�سعيني ��ات ،عندما ظهر خطر الغزو
الأمريك ��ي للعراق .ث ��م ركزنا ب�ش ��كل �أ�سا�س على
ح ��ل الو�ضع حول العراق ،يف حماولة ملنع تطور
الو�ضع وف ًقا ل�سيناريو القوة ".و�أ�ضاف "ل�سوء
احلظ ،اتخذت الواليات املتحدة والدول الغربية
موقف� � ًا مدم ��ر ًا ب�ش� ��أن هذا االق�ت�راح :لق ��د دفعوا
بالأم ��ور اىل غزو العراق ،الذي كان من املفرت�ض
ح�سب خططهم �أن يكون مقدمة ل "�إعادة التنظيم
الدميقراط ��ي" لل�شرق الأو�س ��ط ب�أكمله ،ومنطقة
اخلليج .ول�سوء احلظ ،مل ت�ستطع بلدان املنطقة
التغل ��ب عل ��ى تناق�ضاتها  -لذل ��ك توقف الرتويج
خلطتنا .والنتيجة معروفة للتطورات".
ووفق ��ا ل ��ر�أي الدبلوما�سي الرو�س ��ي ،الذي عمل
ف�ت�رة طويلة �سف�ي�را لب�ل�اده يف ال�سعودية : ،لقد
كان الع ��دوان ،ال ��ذي ي�صف ��ه بغ�ي�ر امل�ب�رر ،الذي
قام ��ت ب ��ه الوالي ��ات املتح ��دة ،وحلفا�ؤه ��ا� ،ض ��د
الع ��راق الدول ��ة ذات الع�ضوي ��ة الكاملة يف الأمم
املتحدة ،بذريعة زائف ��ة (بزعم �أن بغداد "متتلك"
�أ�سلحة دمار �شامل) كان ��ت بداية لثورات الربيع
العرب ��ي يف اخلليج وال�شرق الأو�س ��ط ككل .كما

�أدت احلرب يف الع ��راق �إىل تكثيف غري م�سبوق
ل�صعود املنظم ��ات الإرهابية الدولية يف املنطقة،
ومقتل الآالف من النا�س.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل ان الدبلوما�سي ��ة الرو�سية
ال ترب�أ �ساحة النظ ��ام الديكتاتوري ،وممار�ساته
الت ��ي عادت بالك ��وارث على املنطق ��ة ب�شن حربي
اخللي ��ج الأوىل والثانية العقيمتني ،وا�ستخدامه
الأ�سلح ��ة الكيماوي ��ة �ض ��د ال�شع ��ب الك ��ردي،
وا�ستخدام ��ه �أ�سالي ��ب القم ��ع والإب ��ادة �ض ��د
املعار�ضة بكل �أ�شكالها.
وعل ��ى ح ��د قول ��ه �إن رو�سي ��ا بذل ��ت عل ��ى الأق ��ل
حماولت�ي�ن �أخريت�ي�ن ،يف منت�ص ��ف العق ��د الأول
م ��ن الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن ،للتو�ص ��ل �إىل
مقرتح ��ات الحت ��واء املواجه ��ات والنزاع ��ات
واخلالف ��ات بني الدول يف اخلليج ،و�إن�شاء نظام
�أمن ��ي يف املنطقة .وقامت الدبلوما�سية الرو�سية
ب�إج ��راء تغريات عل ��ى مفهومها للأم ��ن اجلماعي
ملنطق ��ة اخللي ��ج ،رك ��زت عل ��ى تنظيم ح ��وار بني
ال ��دول العربية يف اخلليج و�إي ��ران ،وحاولت �أن
ت�شرك يف هذه العملي ��ة منظمة �إقليمية  -جمل�س
التع ��اون ل ��دول اخللي ��ج العربي .و�أك ��دت ب�شكل
خا� ��ص على احلاجة امللح ��ة لتوحيد اجلهود على
جبهة مكافحة الإرهاب.
وبد�أ ظهور بع�ض م�ؤ�شرات التطورات الإيجابية.
لذل ��ك ،يف عام  ، 2003مت �إع ��داد اتفاق للتعاون
الأمن ��ي بني اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة و�إيران.
ولك ��ن يف ه ��ذه امل� � ّرة مت تعلي ��ق احلرك ��ة نح ��و
ال�س�ل�ام ،ومت ا�ستب ��دال االجتاه ��ات الإيجابي ��ة
بتفاقم جدي ��د من التناق�ضات ،ب�ش ��كل رئي�س بني
طهران والريا�ض.

ويرج ��ح بكالنوف �أن العوام ��ل اخلارجية لعبت
دور ًا �سلبي� � ًا لعرقل ��ة جت�سي ��د املب ��ادرة ،مو�ضح ًا
" �إن حت ��ركات القوى خارج املنطقة ،لعبت على
التناق�ض ��ات ب�ي�ن دول اخللي ��ج م ��ن �أج ��ل تعزيز
م�صاحله ��ا ،وت�صعي ��د التوت ��ر ،واحل�ص ��ول على
�أرباح من �إمدادات الأ�سلحة" .معيدا الذاكرة اىل
�أن �أك�ث�ر من ن�صف الأ�سلح ��ة يف دول اخلليج مت
توريدها و�شحنها من الواليات املتحدة.
وتعقد مو�سكو اليوم الأمل على �أن خربة ت�سوية
الأزم ��ة ال�سوري ��ة! وهي الأكرث تعقي ��د ًا ،وانهيار
�أك�ب�ر م�ش ��روع �إرهابي  -مب ��ا ي�سمى ب� �ـ "الدولة
الإ�سالمي ��ة" ( داع� ��ش) ،ومن ��و النف ��وذ الرو�سي
يف املنطق ��ة� ،سيعط ��ي ق ��وة دفع لإط�ل�اق اقرتاح
جديد لإن�شاء نظام �أمني ملنطقة اخلليج  .وتعتمد
مو�سك ��و �أي�ض ًا بهذا على العالق ��ات الوثيقة التي
�أقيمت م�ؤخر ًا مع معظم دول املنطقة.
وعن فر� ��ص جناح جت�سيد مفه ��وم رو�سيا للأمن
اجلماع ��ي يف منطق ��ة اخللي ��ج ق ��ال بكالن ��وف:
ن�أم ��ل �أن تك ��ون دول املنطقة ،الت ��ي نتعامل معها
ب�شكل �أ�سا� ��س ب�ش�أن هذا االق�ت�راح ،مقتنعة ب�أنه
"كان من ال�ضروري ،يف وقت من الأوقات ،دعم
مقرتح ��ات رو�سي ��ا ب�ش ��كل �أك�ث�ر ً
ن�شاط ��ا لتجنب
احل ��رب الفو�ضى" .وح�سب تقدي ��ره "�إن واحدة
من �أ�صع ��ب الق�ضايا التي يجب حله ��ا هي �إن�شاء
�آلي ��ة لر�ص ��د الو�ض ��ع الع�سك ��ري وال�سيا�س ��ي
والتغل ��ب ال�سلمي على التناق�ض ��ات التي تن�ش�أ".
"و�سيكون نظام املراقبة عن�صر رئي�س يف جمال
الأمن الإقليم ��ي" .ويرى الدبلوما�س ��ي الرو�سي
�إن الأح ��داث التي ت�سارع ��ت يف اخلليج العربي،
"جعلت تقدمي مفهوم الأمن الرو�سي يف اخلليج
العرب ��ي �أك�ث�ر �إحلاح ًا ،ليك ��ون بدي ًال ع ��ن �إغراق
املنطق ��ة يف ن ��زاع �آخ ��ر" .و�أ�ض ��اف " ن ��رى كيف
يزداد الو�ضع حدة حول �إيران ،وكذلك تت�ضاعف
الأعم ��ال الإرهابي ��ة اال�ستفزازية الت ��ي ميكن �أن
تكون مبثابة �سبب لبدء الأعمال الع�سكرية".
ولف ��ت �إىل م ��دى �إختالف منطق الغ ��رب ومنطق
ب�ل�اده ،فيما يتعل ��ق بتطور الأح ��داث يف منطقة
اخللي ��ج .و�أ�ض ��اف " نح ��ن ندع ��و �إىل �إن�ش ��اء
�آلي ��ة مراقبة ملن ��ع النزاع ��ات ال�سيا�سي ��ة بالطرق
ال�سيا�سي ��ة  -الدبلوما�سية  ،ويعتزم الأمريكيون
وحلفا�ؤه ��م زيادة وجوده ��م الع�سكري "ملراقبة"
الو�ض ��ع م ��ن وجهة نظ ��ر ا�ستخ ��دام الق ��وة "يف
الوق ��ت املنا�سب" .و�شدد "نري ��د �أن تختار بلدان
املنطقة منطق عملنا".

م�������ا ق�����ب�����ل امل�������ق���ب���رة اجل�����م�����اع�����ي�����ة..
ح ��ال ا�ستالم ��ه مهمت ��ه اجلدي ��دة �أ�ص ��در حاك ��م
ال�شم ��ال املطل ��ق ال�صالحي ��ات (علي ح�س ��ن املجيد)
جمموع ��ة ق ��رارات متي ��زت باالقت�ص ��اد ال�شدي ��د يف
الكلم ��ات خللوها م ��ن �أية هوام� ��ش �أو �شروحات �أو
ا�ستثن ��اءات .ع�ش ��رات ،ب ��ل مئ ��ات الكت ��ب ال�صادرة
با�سمه قبيل و خ�ل�ال الأنفال .و ال واحد منها يتعلق
بفرد �أو عائلة� ،إمنا بجموعات وم�ساحات جغرافية.
وعندم ��ا كانت االعرتا�ض ��ات واال�ستف�سارات ت�صعد
م ��ن مرات ��ب املنفذي ��ن املختلف ��ة ،رد بح ��زم مطالب� � ًا
”عل ��ى الأجهزة الأمنية ع ��دم ازعاجنا حول الفقرة
 - 5وه ��ي الفق ��رة املتعلق ��ة ب�إعدام �أق ��ارب املخربني
م ��ن الدرجت�ي�ن الأوىل والثاني ��ة _�إن قرارنا يف�سر
نف�س ��ه بنف�سه ،وال يتطلب موافق ��ة �سلطات �أعلى ...
يج ��ب �أن ينفذ دون ا�ست�ش ��ارة ”  .تخلو قراراته من
�أي ��ة �شروح ��ات او ا�ستثن ��اءات ،لكنه ��ا تنطوي على
�أو�سع دمار ممكن .وترتدد كلمتي ( �أي) و (كل) مثل
الزمت�ي�ن يف القرارات ال�صادرة عن ��ه ..ف (املخرب)
ح�س ��ب برناجم ��ه الت�أديب ��ي مل يع ��د �شخ�ص� � ًا حمدد ًا
قام بعم ��ل حمدد �ضد الدولة ويعاق ��ب بجريرة عمله
بال ��ذات� ،إمن ��ا ه ��و وحميط ��ه العائلي ،ب ��ل وعائلته
بال ��ذات �إذا تع� � ّذر على ال�سلطة �إلق ��اء القب�ض عليه..
وح�س ��ب التوجي ��ه ال�سري رق ��م  435تعاق ��ب عائلة
املخ ��رب بالتهج�ي�ر حتى لو كان لديه ��ا ابناء �آخرون
يقاتلون م ��ع ال�سلطة .وعل ��ى الطريق ��ة الإ�سرائيلية
تق ��وم وحدات الهند�سة بتفج�ي�ر بيت عائلة املخرب،
و �أي�ض ًا الدور الأربع ��ة التي جتاورها ..هكذا ين�ص
الكت ��اب الر�سم ��ي .وح�س ��ب الق ��رارات ال�صادرة يف
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لكن (م�أثرة ) املجيد احلقيقية تكمن يف �أن ا�ستخدام
ال�س�ل�اح الكيمياوي �أ�صبح يف عهده ال�سالح الأ�سهل
والأك�ث�ر فاعلية لإبادة احلي ��اة يف كرد�ستان .ولذلك
حم ��ل بج ��دارة لق ��ب( عل ��ي كيمي ��اوي) .وق ��د با�شر
املجي ��د عمله يف فرتة قيا�سي ��ة ..ففي 10ني�سان عقد
ن ��دوة ح�ضرها ع ��دد كبري من امل�س�ؤول�ي�ن احلزبيني
واحلكومي�ي�ن والأمنيني و�أبلغ اجلمي ��ع بقرار �إزالة
جميع الق ��رى الواقعة على جانب ��ي الطرق واملواقع
واملع�سك ��رات احلكومي ��ة باجلراف ��ات والق�ص ��ف
املدفع ��ي والكيمي ��اوي وجع ��ل مناطقه ��ا ”حمظورة
�أمني� � ًا“ .وتبدو كلمة ”حمظ ��ورة �أمنيا“ ملطفة جد ًا

باملقارنة مع التوجيه املوقع با�سم علي ح�سن املجيد
املرق ��م 28-3650وامل� ��ؤرخ يف  3حزي ��ران 1987
الذي ين�ص على منع و�صول املواد الغذائية والآالت
وع ��دم ال�سم ��اح للأق ��ارب باالت�ص ��ال ب�أقاربهم هناك
وع ��دم ال�سم ��اح باحل�صاد والرعي يف ه ��ذه املناطق
ويل ��زم البن ��د اخلام�س“�ضم ��ن نط ��اق �سلطاته ��م
يج ��ب على القوات امل�سلحة قت ��ل كل كائن ب�شري �أو
حيواين �ضمن هذه املناطق ”.
يف الثالث ��ة �أ�شه ��ر الأوىل م ��ن مبا�شرت ��ه عمله حقق
اجن ��ازات (باه ��رة) يف حمو احلياة م ��ن  912قرية
وناحي ��ة .نتائج االح�صاء مل تعلن من قبل احلكومة،
لكنه ��ا ت�سرب ��ت الحق� � ًا وتك�ش ��ف [�أن ع ��دد القرى يف
حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة ق ��د انخف� ��ض م ��ن  1877يف
�إح�ص ��اء ع ��ام  1977اىل  186فق ��ط يف اح�صاء عام
� ،1988أي �أن  1700قري ��ة ق ��د اختفت من اخلارطة
الر�سمية لهذه املحافظة .ومع ذلك مل تكن هذه حدود
خميل ��ة القي ��ادة العراقي ��ة لأن اخلطة الأبع ��د مقيدة
مبرابطة معظم القوات العراقية على جبهة املواجهة
م ��ع �إيران .وحال بدء الهدن ��ة حتررت معظم القوات
م ��ن الع ��دو اخلارج ��ي لتتجه نح ��و الع ��دو الداخلي
لتنفيذ اجلرمية الأكرب:
وق ��د بد�أ تنفي ��ذ اخلطة على ثم ��اين مراحل متتد من
�شب ��اط اىل �أيل ��ول  1988وا�ستمرت حتى مطلع عام
 .1989وقد اتبعت احلملة �أ�سلوب الإبادة اجلماعية
التقلي ��دي الذي يقوم على الثواب ��ت الثالث  :حتديد
– حجز – �إبادة  .لكن النظام العراقي �أ�ضاف لهذه
الثالثي ��ة الثابتة ب ��ادرة جديدة كون ��ه �أول نظام يف
العامل ي�ستخ ��دم الأ�سلحة الكيمياوية �ضد مواطنيه.
وق ��د ا�ستخدم ��ت �سورة الأنف ��ال اعتماد ًا عل ��ى الآية
رق ��م � ( :11إذ يوح ��ي رب ��ك �إىل املالئك ��ة �أن ��ى معكم
فثبت ��وا الذين �آمن ��وا �س�ألقي يف قل ��وب الذين كفروا
الرعب فا�ضرب ��وا فوق الأعن ��اق وا�ضربوا منهم كل
بن ��ان ) لأن الآية تنطوي عل ��ى الفعل ”ا�ضربوا فوق
الأعن ��اق ” وعلى الرع ��ب الذي يثريه الفع ��ل ”�إلقاء
الرع ��ب يف القل ��وب“ .و�أعود هن ��ا لتعليمات كتائب
فرانكو التي تو�صي بت�شديد العقاب على جمموعات
ت� ��ؤوي اجلمهوريني ،وب�ضرب ه ��ذه املجموعات يف
مناط ��ق جتمعه ��ا ”الذع ��ر ال ��ذي �سي�صي ��ب املدنيني
�سي� ��ؤدي لتحطي ��م معنوي ��ات الق ��وات املن�سحبة ”.
الرع ��ب �سيدفع �إىل اال�ست�س�ل�ام و يجعل �أية مقاومة
م�ستحيل ��ة م ��ادام كل �ش ��يء مهم ��ا كان جنوني ًا يبدو
ممك ��ن التحقيق من خالل ه ��ول اجلرمية ..الو�سيلة
الأمث ��ل لإث ��ارة هذا الرع ��ب هي ال�س�ل�اح الكيمياوي
ال ��ذي ارتب ��ط با�س ��م املجيد  ...وق ��د التق ��ى الكاتب
بالعديد من مدن كرد�ست ��ان العراق ب�ضحايا ال�سالح

زهري اجلزائري

الكيمياوي .معظم املدنيني الذين جنوا  :مل يتوقعوا
 ،حتى بعد "حلبجه" ،ا�ستخدام ال�سالح الكيمياوي،
امن ��ا هي� ��أوا انف�سه ��م وطريق ��ة حياتهم م ��ع الق�صف
املدفع ��ي واجل ��وي امل�ألوف يف ق ��رى كرد�ستان على
م ��دى �سن ��وات طويل ��ة  .لذل ��ك ترك ��زت الإ�صاب ��ات
عل ��ى املدني�ي�ن الذي ��ن ال يعرف ��ون مفع ��ول الغ ��ازات

الكيمياوية وال ط ��رق الوقاية منها ،ويروون �صور ًا
مروع ��ة ملا حدث ( ح�ي�ن فاج�أتنا الطائ ��رات و�صوت
االنفج ��ارات حولنا كان البع�ض يقولون هذه غازات
�سامة  ،و�آخرون ينفون ذلك .مل تكن غارات الطريان
تعطين ��ا فر�ص ��ة لن�ستو�ض ��ح فالطائ ��رات مل تنقط ��ع
ع ��ن �سم ��اء القري ��ة ،واذا انقطع ��ت �سيب ��د�أ الق�صف

املدفعي والراجم ��ات� .أعمدة من دخان �أبي�ض كامللح
املر�شو�ش� ،أو �أ�سود مزرق� ،أ�صفر ،ثم تنزل ال�سحب
اىل حت ��ت  ،و�آن ��ذاك ن�شم رائحة تف ��اح حلو ،ثم تبد�أ
الأعرا�ض � :ضيق يف التنف�س حد االختناق ،ودموع
محُ رق ��ة تنهم ��ر مقرحة الأجف ��ان حد العم ��ى و�سائل
ل ��زج ومحُ ��رق ي�س ��ود اجلل ��د وي�سلخ ��ه ،ونوب ��ات
ارجتاف وتقل�صات حادة � .أنا�س يدورون كاملجانني
وبع�ضه ��م دخل يف نوبات �ضح ��ك ه�ستريي ثم يبد�أ
املوت حا�ص ��د ًا الأطفال �أو ًال .متام� � ًا مثل القيامة مع
ف ��ارق �إنها من فعل ب�شر“  .الفيالق القادمة من جبهة
احلرب مع �إيران  ،قوات احلر�س اجلمهوري  ،قوات
الطوارئ  ،قوات اجلي�ش ال�شعبي ،الأفواج اخلفيفة
 ..كل هذه القوات �شكلت الكما�شة الالزمة ملنع �سكان
القرى امل�ضروبة من الهروب خارج الطوق  .بعد ذلك
بد�أت عمليات ف�صل الرجال عن الن�ساء ثم الرتحيل :
”كنا نرتك قرانا حم�شورين فوق بع�ضنا بعد �أن �أُ ِخذ
رجالنا مع�صوبي العيون  ،ومن فوق كنا نرى �أل�سنة
اللهب تلتهم قرانا وبيوتنا � .صراخ االطفال و�صراخ
الن�س ��وة يختل ��ط ب�ص ��راخ حرا�سنا وه ��م يهددوننا
مب�صري �أ�سو�أ من جهنم �إذا مل ن�سكت“ .
ين�س الك ��رد ،وبالأخ� ��ص الذين عا�ش ��وا جتربة
ل ��ن َ
الأنف ��ال ،ثالث ��ة �أماك ��ن م�ش�ؤوم ��ة ه ��ي (:مع�سك ��ر

اجلي�ش ال�شعبي يف طوبزاوه ) القريب من كركوك
� ،سج ��ن الن�ساء يف دوبز الواق ��ع عند ملتقي طريق
كرك ��وك -املو�ص ��ل ،و�سج ��ن نق ��رة ال�سلم ��ان يف
ال�صح ��راء اجلنوبي ��ة املمت ��دة اىل ال�سعودي ��ة .يف
ه ��ذه املع�سكرات الثالثة و�ص ��ل املرحلون وهم �شبه
موتى من �ضيق املكان والتنف�س واجلوع والعط�ش
والإح�سا� ��س باملجه ��ول .يف هذه املع�سك ��رات � ِأنزل
الرج ��ال الق ��ادرون عل ��ى حم ��ل ال�س�ل�اح و�أخ ��ذوا
مربوط�ي�ن م ��ع بع�ضهم يف حب ��ال جماعي ��ةُ .عذِ بوا
و�أذل ��وا بع ��د �أن �أخ�ب�روا بق ��رار �إبادته ��م جميع ��ا
كمخرب�ي�ن .بع ��د ج ��والت التعذي ��ب �أوقف ��وا عل ��ى
حاف ��ة حف ��ر طولية مهي� ��أة م�سبق� � ًا ..عيونهم مكممة
ووجوهه ��م باجت ��اه احلف ��ر و�أطلق ��ت عليه ��م النار
م ��ن ر�شا�ش ��ات متو�سط ��ة ث ��م غطته ��م اجلراف ��ات
بالرتاب.ال�شي ��وخ اقتيدوا اىل �سجن نقرة ال�سلمان
ليموتوا هن ��اك دون ر�صا�ص ،من اجلوع وقلة املاء
ويلقون فيما بعد طعام� � ًا للكالب امل�سعورة املحيطة
باملع�سكر.
�أم ��ا الن�ساء اللوات ��ي اعتقلن يف مع�سك ��ر طوبزاوه
فق ��د ع�شن عذاب ًا يهون �أمامه املوت بني اخلوف على
م�صائر رجالهن الذين اقتيدوا اىل جهات جمهولة و
اخلوف على الأطف ��ال الذين يذوون على �صدورهن
م ��ن قل ��ة احللي ��ب و ميوت ��ون مبع ��دل �ست ��ة �أطفال
يف الي ��وم الواح ��د وقد ح�ص ��ل الكاتب عل ��ى ر�سالة
كتب ��ت على قطعة قما�ش ت ��روي كيف ي�ؤخذ الأطفال
م ��ن �أيدي الأمه ��ات ويلقون يف احلفرحت ��ى قبل �أن
ميوتوا.
الناجون الذي ��ن التقيتهم فيما بعد قالوا عن حياتهم
مل يع ��د لها طعم بعد م ��ا ر�أوه  ،وما يربطهم باحلياة
هو االنتظار املُر لأي خرب �أو معلومة عمن فقدوهم،
وه ��م يعانون ثق ��ل الكوابي� ��س الت ��ي تالحقهم دون
فكاك واحللم بع ��ودة املفقودي ��ن ال يفارقهم لي ًال وال
نه ��ار ًا .يف خمي ��م قري ��ب م ��ن �أربي ��ل التقيته ��م بعد
�سنوات و�س�ألتهم عن الكوابي�س التي تراودهم:
�أ�سمع قبل النوم بلحظات �صرخات مت�صلة ،يخيليل �أنها �صرخات حفيداتي.
�أرى حفيدات ��ي جال�سات على الأر� ��ض بانتظار �أن�أوزع عليهن ال�شاي ،ثم فج�أة يختفني.
ح�ي�ن �أخ ��ذوا �أهل ��ي بقي ��ت خمتفي� � ًا يف دوالبخمتف �أنظر من �شق
املالب� ��س… حت ��ى الآن �أراين ٍ
يف اخل�ش ��ب و�أرى وال ��دي ووالدتي ينتزهون و�أنا
�أخاف �أن �أ�صرخ حتى ال �أنك�شف.
� 182ألف� � ًا من املواطن�ي�ن الكرد �أزيل ��وا من الوجود
يف جرمي ��ة متت ب�صمت دون �شه ��ود كما يف رواية
ملركيز
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ثقافة

����ص���وائ���ت و����ص���وام���ت ال�����ش��ع��ر وال��ت��ج��رب��ة
�أحمد �سعداوي

�أنا من الم�ؤمنين �أن ال�شعر هو
معمل اللغة الأدبية .لي�س
�ضروري ًا �أن يكون كل الأدباء
�شعراء ،ولكني �أرى �أن من ال
يفهم كيف يعمل ال�شعر وال
يعرف موقع ال�شعر داخل
الثقافة وداخل م�شغل الأعمال
بفهم
الأدبية ،ف�إنه �سيكون
ٍ
منقو�ص للكيفية التي تعمل بها
باقي الأجنا�س الأدبية وحتى
الفنية.

عراقي ًا ،كان ال�شعراء غالب ًا هم املت�صدون
للتفك�ي�ر الفل�سفي ح ��ول الف ��ن ،واملاهية
الت ��ي تت�ش� � ّكل به ��ا �أدبي ��ة الأدب .هم ،مع
نخب ��ة م ��ن ن ّق ��اد الأدب ،كان ��وا يف ّك ��رون
بـ"ال�شعري ��ة" ح�سب و�ص ��ف جاكب�سون
له ��ا ،هذه التي هي لي�س ��ت جن�س ًا �إبداعي ًا
و�إمن ��ا حم ��رك ًا يعم ��ل يف كل الأجنا� ��س
الكتابية ،ومنه ��ا كتابة ال�شعر ،كي يحرز
هذا الفن هويته.
كان الأم ��ر يبتدئ من الق�صي ��دة لينفتح،
داخ ��ل اجل ��دل والتعلي ��ق ،عل ��ى الثقاف ��ة
ك ّله ��ا ،خ�صو�ص� � ًا مع االنهم ��اك مبوجات
التحدي ��ث ،وحم ��اوالت االق�ت�راب م ��ن
"الق�صي ��دة الأح ��دث" .واجل ��دل ح ��ول
الري ��ادة ال�شعري ��ة ،التي كان ��ت م ّرة عرب
الق�صي ��دة احل� � ّرة" ،ق�صي ��دة التفعيل ��ة"
خم�سيني� � ًا ،ث ��م اجل ��دل ح ��ول جوه ��ر
التحدي ��ث �ستيني� � ًا ،وكي ��ف �أن التحديث

والري ��ادة هم ��ا عراقي ��ان باالق�ت�راب
ال�ستيني من جوهر التحديث ،وحتى مع
و�صولن ��ا اىل ق�صيدة الن�ث�ر ،وامل�ساهمة
العراقية من خ�ل�ال "جماعة كركوك" يف
ريادة ق�صيدة النرث التي انطلقت لبناني ًا
و�سوري ًا.
خ�ل�ال كل ه ��ذه االن�شغاالت الت ��ي عملت
عم ��ل املح ��رك ال�صاخب للحي ��اة الثقافية
العراقي ��ة لعق ��و ٍد طويل ��ة ،تبتع ��د اىل
الف�ض ��اء الرح ��ب لال�شتغ ��االت الأدبي ��ة
والفني ��ة والثقافي ��ة لرتت ��د اىل ال�شع ��ر،
باعتب ��ار النقا� ��ش حول ��ه ،والنتائ ��ج
املتو ّلدة من النقا�ش حول ال�شعر ،تفر�ض
نف�سها عل ��ى تفكري امل�شتغل�ي�ن باملجاالت
االبداعية الأخرى.
خ�ل�ال كل ه ��ذا ال�صخ ��ب ،ف� ��إن م ��ا تبقى
هو ال�شع ��ر ،وال �أري ��د �أن �أق ��ول "ال�شعر
احلقيق ��ي" ،لأن م ��ا ه ��و مت�ش ّب ��ه بال�شعر
يغادر من تلقاء نف�سه ،بحكم ال�ضرورات
التاريخي ��ة واحل ��راك الطبيع ��ي للثقافة،
وال نحت ��اج م ��ع ال�شع ��ر اىل ت�أكي ��دات
ماهوية.
رمب ��ا كان عق ��د الت�سعيني ��ات مه ّم� � ًا لأن
وترية ال�صخب انخف�ض ��ت خالله ،وبتنا
نق ��ر�أ من ��اذج �شعري ��ة نا�ضج ��ة ،انتجه ��ا
اجليل اجلديد من ال�شعراء بالتجاور مع
�شعراء من �أجيال �سابقة .ثم �شيئ ًا ف�شيئ ًا
انفرط ��ت قوال ��ب الت�صني ��ف اجليل ��ي،
و�صارت باهتة يف �أف�ضل الأحوال.
خالل هذا العق ��د الذي �شهد ظهور اجليل
ال�شع ��ري الت�سعين ��ي ،وبع ��دد كب�ي�ر من
ال�شع ��راء ،لعل منهم جم ��ال علي احلالق
وف ��رج احلط ��اب وعبا� ��س اليو�سف ��ي
وحممد احلم ��راين و�سالم دواي وماجد
ع ��دام وماج ��د موج ��د و�أحم ��د �سعداوي
وفار�س ح ّرام و�آخرين.
تراج ��ع االهتم ��ام بكتاب ��ة "الق�صي ��دة
الأحدث" و�صار التفكري بكتابة الق�صيدة
نف�سه ��ا .وه ��ذا ما جعلن ��ا نق ��ر�أ ن�صو�ص ًا
متقدم ��ة ل�شع ��راء م ��ن �أجي ��ال متباين ��ة،
كم ��ا ه ��و احلال م ��ع جم ��ال جا�س ��م �أمني
ذي البداي ��ات الثمانيني ��ة ،وكذل ��ك بروز
جتارب ثالث ��ة من ال�شع ��راء ال�سبعينيني
ه ��م كل م ��ن عب ��د الزه ��رة زك ��ي وطال ��ب
عبد العزيز ورعد عب ��د القادر .باال�ضافة
اىل الن�صو� ��ص اجلدي ��دة ل�شاع ��ر كان
�إ�سم� � ًا ب ��ارز ًا خالل �صخ ��ب التحديث يف
ال�سعبنيات وهو خزعل املاجدي.

ولعل م ��ن نتائج انهي ��ار �سياقات ال�سعي
للتحديث ،وانفراط عقد ال�شعراء كع�صبة
واح ��دة تت�صارع م ��ع جماع ��ات الأجيال
ال�سابق ��ة� ،إنن ��ا قر�أنا جترب ��ة �شاعر بارز
مث ��ل �أحمد عبد احل�سني من دون �أن نفكر
بو�ضعه يف خانة جيل حمدد.
كذلك ف�إن التفك�ي�ر بال�شكل الأحدث الذي
طبع العقود ال�سابقة ،حرمنا من االنتباه
مبكر ًا اىل جترب ��ة مهمة كما لدى ال�شاعر
عارف ال�ساع ��دي ،تتو ّف ��ر الق�صيدة لديه
عل ��ى ال�شع ��ر ،بغ� ��ض النظر ع ��ن اذعانها
ملطالي ��ب مهيمن ��ة عام ��ة عما ه ��و ال�شكل
الأحدث لل�شعر.
لقد حت� � ّرر ال�شع ��ر ابتدا ًء م ��ن نهاية عقد
الت�سعيني ��ات حتى يومنا ه ��ذا من اجلو
االجتماع ��ي لل�شع ��راء ،واجل ��و الثقايف
ال ��ذي ي�سيطر عليه ال�شع ��راء �أي�ض ًا ،وما
هو �أهم؛ حترر ال�شعر من مطلبية الثقافة
ال�سائ ��دة الت ��ي تغ ��ري كل موه ��وب بان
يذهب اىل ال�شعر �أو ًال.
لك ��ن هذه القي ��م التي جلبته ��ا التحوالت
التاريخي ��ة وال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة

لتحرير ال�شع ��ر ،لها انعكا�سه ��ا ال�سلبي؛
فه ��ي اخرج ��ت ال�شع ��ر م ��ن النقا� ��ش
الثقايف العام ،وبالت ��ايل تراجع التفكري
ب"ال�شعري ��ة" كمح ��ور يف العملي ��ة
االبداعية ب�شكل عام.
وال�شعري ��ة هن ��ا ،بفهم ��ي اخلا� ��ص ،يف
عمله ��ا ،ت�ستعيد البعد الثال ��ث� ،أو �أبعاد ًا
�أك�ث�ر يف الواقع واحلياة ،وجتعل م�شهد
ه ��ذه احلياة �أكرث كثافة وعمق ًا ،وبالتايل
جتعلن ��ا �أك�ث�ر �صل ��ة به ��ا ،بينم ��ا ميي ��ل
اال�ستعمال الأداتي للحياة اىل ت�سطيحها
وحجره ��ا يف مكعبات ال�ص ��ور النمطية
ال�سائدة.
علي وجيه ي�ص ّنف �ضمن اجليل ال�شعري
العراقي الأحدث بجوار �أ�سماء مثل علي
حمم ��ود خ�ضري ،ميث ��م احلرب ��ي� ،صفاء
خلف ،عمر اجل ّفال و�آخرين.
يو�ص ��ف ه ��ذا اجلي ��ل بان ��ه جيل م ��ا بعد
الألفني� ،أو جيل ما بعد  ،2003ولعل من
�آثار النتائ ��ج التي و�صلت اليها ال�شعرية
العراقي ��ة خ�ل�ال عق ��د الت�سعيني ��ات ،هو
�ضع ��ف االهتم ��ام بت�صني ��ف ه ��ذا اجليل

الأحدث من قبل ال�شع ��راء �أنف�سهم �ضمن
ت�سمية رائج ��ة وثابتة ،وكما قلنا �سابق ًا،
�صار عمل ال�شاعر ال يحتاج اىل "ع�صبة"
حتمله على رافعة جيل ،له خطاب نظري
وا�ض ��ح ،وبيانات وافتعال معارك جيلية
وما اىل ذلك.
كان ه ��ذا اجلي ��ل حمظوظ ًا لأن ��ه ر�أى �أن
املطلب الأ�سا�سي الذي لديه هو �أن يكتب
ال�شعر بحد ذاته ،ال �أكرث وال �أقل.
ولكن هذا اجليل غ�ي�ر حمظوظ برتاجع
الفعالي ��ة النقدي ��ة ،ثقافي� � ًا و�أكادميي� � ًا،
بحيث مل ي�ب�رز من بينهم نق ��اد يحوّ لون
الق�صائ ��د املكتوب ��ة اىل ثقاف ��ة ،من خالل
النقا�ش والتعليق.
ويب ��دو �أن هن ��اك مهيمن� � ًا يف الوع ��ي
الثق ��ايف فر� ��ض نف�س ��ه ،ي ��رى برتاج ��ع
ال�شع ��ر ل�صال ��ح الرواية مث�ل ً�ا و�أجنا�س
كتابي ��ة �أخرى ،فانف�ض ��ت الأقالم النقدية
عن ال�شعر وما حوله.
ولكني هن ��ا �أرجع اىل تنبيه ��ي ال�سابق؛
فرتاجع التفك�ي�ر بال�شعر وت�أم ��ل ال�شعر
ي� ��ؤدي بالت ��ايل اىل تراج ��ع ال�شعري ��ة،
وبالت ��ايل الذه ��اب اىل الت�سطي ��ح
واملبا�ش ��رة اال�ستعمالي ��ة .فق ��د يخ�س ��ر
ال�شعر جمه ��وره ،لك ��ن ،يف ذات الوقت،
تخ�س ��ر الثقافة حم ��رك ًا فل�سفي� � ًا وجمالي ًا
�أ�سا�سي ًا.
متتث ��ل جترب ��ة عل ��ي وجي ��ه اللتماع ��ات
قادم ��ة م ��ن خمتل ��ف التج ��ارب ال�شعرية
العراقي ��ة ،بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن �أ�شكاله ��ا
الفني ��ة ،و�صراعاتها الت ��ي طبعت تاريخ

ال�سواد
مناجا ُة ّ
رب ّ

مقالة �أدبية �أمتنى �أن يقر�أها العراقيون

(عراقيون ال يحبون العراق) لطفية الدليمي
د.فائق م�صطفى

الغراء ليوم ()7
قر�أت في (المدى) ّ
تموز ،مقالة �أدبية رفيعة تحت
عنوان (عراقيون ال يحبون العراق)
للأديبة الكبيرة لطفية الدليمي،
ّ
هزتني من الأعماق ،و�أثارت �ألمي
ً
العميق لأنها و�ضعتني وجها لوجه
دائنا الم�ستفحل :تهمي�شنا
�أمام ِ
لبالدنا وتف�ضيل م�صالحنا الذاتية
على م�صالحها ،على نقي�ض �شعوب
وت�ضحي
العالم التي تع�شق �أوطانها
ّ
غال ونفي�س في �سبيلها.
بكل ٍ

ما الأ�سباب التي تقف وراء ا�ستفحال هذا الداء
اللع�ي�ن يف ربوعنا؟ يف ر�أي ��ي هناك عدة �أ�سباب
تفرز هذا الداء� ،أهمّها:
�أو ًال� :ضع ��ف (احل� ��س امل ��دين) يف جمتمعن ��ا،
�أي غي ��اب املوازن ��ة ب�ي�ن احلق ��وق والواجبات.
�إن م ��ا يحدّد احل� ��س املدين ل ��دى املواطن –كما
يق ��ول د�.أدوني� ��س العك ��ره يف كتاب ��ه (الرتبي ��ة
عل ��ى املواطني ��ة) -ه ��و احرتام ��ه و�إخال�ص ��ه
لأ�شياء الدول ��ة بتجلياتها وعنا�صرها املتنوعة،
وبالتايل فه ��و متعلق مبيدان ال�ش� ��أن العام� ،أي
بكيفي ��ة املمار�س ��ات والت�صرف ��ات الت ��ي يق ��وم
به ��ا املواط ��ن �إزاء الدول ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا املادية
والتنظيمية ،واحل�س املدين يتجلى يف احرتام
املواطن للقوانني فال يخالفها ،ويقوم بواجباته
املدنية كامة م ��ن دون مواربة �أو غ�ش �أو ته ّرب،
وي�شج ��ع املواطنني الآخرين عل ��ى هذا ال�سلوك
م ��ن دون �أن يكون موقف ��ه هذا �صادر ًا عن خوف
م ��ن ال�سلط ��ة القائم ��ة� ،أو ع ��ن �إك ��راه تفر�ض ��ه
املحاكم .ويتجلى احل�س املدين لدى املواطن يف
�سلوك ��ه اليومي جتاه املجتمع ،كالتقيّد بقوانني

ال�سري والعناية بالأم�ل�اك العامة وامل�شاركة يف
حمايته ��ا ،ومراع ��اة القواعد املتعلق ��ة بال�سالمة
العام ��ة وراح ��ة املواطن�ي�ن والنظاف ��ة العام ��ة.
وهن ��ا نتذك ��ر م ��ا ُي ��روى ع ��ن املفك ��ر التنويري
امل�صري ال�شيخ حمم ��د عبده� ،إنه �سافر م ّرة �إىل
�أوروبا ومعه �صديق له� .صعد هذا ال�صديق اىل
ظه ��ر ال�سفينة فوج ��د ال�شيخ يبك ��ي ،فا�ستغرب
م ��ن ذلك و�س�أله عمّا يبكي ��ه ،ف�أخفى عنه ال�سبب،
فل ّم ��ا �ألحّ عليه قال :وج ��دت بنت ًا �صغرية جتري
وتلع ��ب ،ث ��م وقفت عن ��د �شج ��رة م ��ن الأ�شجار
ال�صغ�ي�رة قطفت منه ��ا زهرة ،فج ��اءت مربيتها
الأفرجني ��ة و�أ ّنبَته ��ا على عمله ��ا ،و�أبانت لها �أن
ه ��ذه ال�شج ��رة وزهرته ��ا لي�ست ملكه ��ا ،بل هي
لأمتاع ّ
كل من يف ال�سفينة جميع ًا� .إن كل �إن�سان
يف ال�سفينة له احلق يف املتعة بها ،وانت بقطفكِ
ه ��ذه الزهرة ق ��د تعدّيت على حق ��وق كل من يف
ال�سفينة ،وحرمتهم ل ّذتهم .ث ّم �أخذت تلقي عليها
در�س� � ًا يف امللكية اخلا�صة والعامة .قال ال�شيخ:
تذك ��رتُ �إذ ذاك علماءن ��ا ورجالن ��ا ون�ساءن ��ا يف
م�صر وعجزهم عن فه ��م هذه املعاين ،وتفهيمها
لأبنائهم وبناتهم ،فدمعت عيني.
�أمّا �سبب �ضع ��ف (احل�س املدين) عندنا ،فيعود
اىل �شي ��وع منهج احلف ��ظ والتلقني يف مدار�سنا
وجامعاتنا وغياب الوظيفة اخللقية والرتبوية
للتعلي ��م ،حي ��ث تك ��ون العناية واالهتم ��ام فقط
بحفظ الطلبة املعلوم ��ات وامتحانهم فيها ،دون
�أية عناي ��ة بتطوي ��ر �شخ�صيات الطلب ��ة تربوي ًا
واجتماعي� � ًا حت ��ى يكون ��وا مواطن�ي�ن �صاحلني
و�أيجابيني يف امل�ستقبل.
ومعل ��وم �إن (ال ��ذوق) يرتب ��ط به ��ذه الق�ضي ��ة

(احل� ��س امل ��دين) و�إذا �ضعف ال ��ذوق عند كثري
من مواطنينا ي�سهم يف �إ�شاعة الالمباالة عندهم
جتاه البن ��ى التحتية للدولة واملجتمع .والذوق
–كم ��ا ع ّرفته يف مقاالت �سابق ��ة -هو التعامل
الراق ��ي م ��ع النا� ��س والبيئ ��ة و�سائ ��ر الأ�شياء،
ف�ضال عن الإح�سا�س باجلمال.
ثاني� � ًا :تغلي ��ب ثقافة ال ��كالم على ثقاف ��ة الفعل:
كل ّن ��ا ُن ��درك ،يف هذه الأي ��ام� ،أن الرثث ��رة باتت
احلقيق ��ة الب ��ارزة يف املجتم ��ع العراق ��ي .فف ��ي
كتاب ��ي (جم ��ال املر�أة) قل ��ت �إن ثال ��وث التخ ّلف
اخللق ��ي �ص ��ار م�سيطرا عل ��ى جمتمعن ��ا :ك�ساد
العقل ،الرثثرة والنزعة اال�ستهالكية .فالرثثرة
نتيج ��ة من نتائج ك�ساد العق ��ل عندنا لأنْ �إذا نام
العقل ح�ضرت الرثث ��رة يف �ساحة من نام عقله.
كي ��ف؟ لأن الرثث ��ار ال يعرف كي ��ف (يقتل) وقته
فيك ��ون دائم احلاجة اىل �صحب ��ة النا�س ليرثثر
معه ��م� .أمّا الوح ��دة وال�صمت فيكون ��ان �أ�صعب
و�أق�سى ما ميك ��ن �أن يتحمّله لأنه يجهل اخللوة
اىل النف� ��س واحل ��وار معها وال ي�شع ��ر بفرديته
و�شخ�صيت ��ه الذاتي ��ة ب�سب ��ب ن�أي ��ه ع ��ن العقل،
فهوايت ��ه الرئي�سية يف احلياة تكون التما�س مع
النا�س �أ ّم ��ا ب�شكل مبا�شر :اجللو� ��س مع النا�س
يف البي ��ت �أو املقهى والن ��ادي ،و�إما ب�شكل غري
مبا�شر :احلديث مع النا�س بالهاتف �أو املوبايل
�أو الن ��ت .وقدمي� � ًا ق ��ال ابن اجل ��وزي يف كتابه
(�أخب ��ار احلمق ��ى واملغفل�ي�ن) وا�صف ��ا خ�ص ��ال
ُ
((ترك َنظ ��رهِ يف العواق ��ب ،ومنها �أنه
الأحم ��ق
ال م ��ودّة ل ��ه ،ومنه ��ا العج ��ب وكرثة ال ��كالم)).
وهن ��ا نتذكر كتاب عب ��د الله الق�صيم ��ي (العرب
ظاه ��رة �صوتي ��ة) الذي ذهب في ��ه اىل �أن الكالم

ال�شع ��ر العراق ��ي ،وك�أنه ،م ��ع زمالئه يف
التجربة ،يرتبط بهذه ال�شعرية العراقية
ك�ت�راث انطف�أت مفاعيل ��ه ،و�صار عر�ضة
لإع ��ادة االنت ��اج واال�ستعم ��ال ،م ��ن دون
قدا�سة لهذه التجربة التاريخية.
فجّ رت التجرب ��ة الثمانيني ��ة املثرية ،كل
القدا�س ��ات ال�شعري ��ة ،ورم ��ت ال�شعر يف
الوق ��ت ذات ��ه اىل ال�ل�ا �شعر ،وه ��ي بذلك
�ساهمت يف حترير ال�شعر ،ولكنه ال�شعر
الق ��ادم والآت ��ي يف امل�ستقب ��ل ،ولي� ��س
ال�شعر الذي انتجته تلك التجربة.
وم ��ا ع ��دا ه ��ذه التجرب ��ة ذات االنفا� ��س
الدادائي ��ة وال�سوريالي ��ة ،ف� ��إن م ��ا يطبع
ال�شعرية العراقية هي روح النظم .وهذا
ما �أراه خ�صي�صة يف �شعر علي وجيه.
وروح النظ ��م ترب ��ط ال�شعري ��ة العراقية
بالرتاث ال�شعري العربي برمّته ،و�أق�صد
ب ��روح النظ ��م� ،أن الق�صي ��دة ال تك�ش ��ف
نف�سه ��ا م ��ن خ�ل�ال اللغ ��ة ،و�إمن ��ا اللغ ��ة
ت�ساهم يف �صناعة الق�صيدة ولي�ست هي
م�صدرها الوحيد.
الق�صي ��دة تتع ّر�ض للتحوي ��ر والتبديل،
وتغي�ي�ر املف ��ردات والتجوي ��د ،ولي� ��س
جم ��رد هبة م ��ن هبات الال وع ��ي ،كما يف
الو�صف ال�سوريايل مث ًال.
الق�صيدة هنا ت�شبه عالقة احلب التي بني
ال�سمك ��ة والطائر ،جز ٌء منه ��ا يف الهواء
و�آخر يف املاء.
ال�سم ��ة الأخرى التي تطب ��ع �شعرية علي
وجي ��ه ،ه ��ي �سط ��وة التدوي ��ن ،والت ��ي
جتعل ��ه م�ش�ت�رك ًا م ��ع ج ��ذر يف ال�شعرية

العراقي ��ة ميت ��د اىل م ��ا �س ّم ��ي �سبعيني� � ًا
بالق�صيدة اليومي ��ة ،وكذلك اىل اعالنات
الت�سعيني�ي�ن ع ��ن الق�صي ��دة ذات النف�س
ال�س�ي�ري ،وحدي ��ث ال�شاع ��ر ع ��ن نف�س ��ه
ويومياته.
نق ��ر�أ يف "ال�صوائ ��ت وال�صوام ��ت"
ع ��ن الأب والأم واحلبيب ��ة والأطف ��ال،
ويومي ��ات احلي ��اة يف بغ ��داد ،عن �صور
ال�شهداء املعلقة يف ال�شوارع ،وعن تعب
�آخ ��ر الليل .نرى ر�سائ ��ل يف الفي�سبوك،
وحديث� � ًا ع ��ن الكل ��ب املقت ��ول يف �شارع
املطار.
ولي� ��س غريب ًا بعد ه ��ذا �أن نق ��ر�أ ق�صيدة
بعن ��وان "ال�س� ��ؤال اليوم ��ي" ،وك�أن
اليومي يفر� ��ض نف�سه ويطال ��ب ال�شاعر
بتدوينه.
والتدوي ��ن هن ��ا �أ�سلوبي ��ا يت�أرج ��ح ح ّراً
م ��ا بني �ش ��كل املقطوع ��ة النرثي ��ة� ،أو ما
ي�شبه الو�ص ��ف ال�شائع عن ق�صيدة النرث
الفرن�سي ��ة ،ويقرتب حين� � ًا �آخر من �شكل
ق�صي ��دة ال�شع ��ر احل ��ر االنكليزية ،حيث
اال�سط ��ر الق�ص�ي�رة املتتابع ��ة� .أو ميزج
ال�شكلني الب�صريني للكتابة مع ًا.
كذل ��ك نرى هيمنة ل ��روح الكناية �أحيان ًا،
مزاحم ًا �سط ��وة اال�ستعارة ذات الطبيعة
ال�شعري ��ة الأعل ��ى ،كم ��ا �إن الن�صو� ��ص
حتف ��ل بتنا�ص ��ات م ��ع ال�ت�راث ال�شعري
العربي ،تبدو �أحيان� � ًا �إ�شارية خمت�صرة
كم ��ا يف االحال ��ة ال�سريع ��ة اىل ق�صي ��دة
�أب ��ي العالء املعري من خالل كلمتني فقط
"خ ّفف الوطء".
وامل ��ادة احلياتي ��ة واالجتماعي ��ة متت ��اح
من الرم ��وز الديني ��ة والثقاف ��ة ال�شعبية
مثلما ت�أخذ من يوميات االن�سان ال�شاعر،
ك�سائ ��ق ل�سيارت ��ه البي�ض ��اء� ،أو راغب� � ًا
بالنوم بعد اطفاء �ضوء م�صباح ال�سرير،
�أو مت�أم�ل ً�ا �ألب ��وم �ص ��ور العائل ��ة فيفتقد
�ص ��ور الأم وم ��ا اىل ذل ��ك ،مب ��ا يجع ��ل
املرجعي ��ات له ��ذه الن�صو� ��ص وا�سع ��ة
ومتنوعة ،وغري متحيّزة عاطفي ًا.
كتاب �شعري
"ال�صوائت وال�صوام ��ت" ٌ
ق ّي ��م ،يحم ��ل عنا�ص ��ر ف ��رادة ومت ّي ��ز ال
تخطئه ��ا الع�ي�ن .كت ��اب �شع ��ري مكتوب
مب ��داد التجربة ال �أالعي ��ب اللغة ،ومثلما
ه ��و �إ�ضافة لتجربة علي وجيه ال�شعرية،
فه ��و ميث ��ل منوذج� � ًا متقدم� � ًا للكتابة يف
جيل ��ه ال�شع ��ري الأح ��دث ،و�إ�ضافة مهمة
لل�شعرية العراقية عموم ًا.

عند العربي �أهم �ش ��يء ،فالعربي يتحدث ويظل
حينئذ يتوقع بتفا�ؤل كبري �أن جتيء النتائج كما
يتحدث عنه ��ا ،وكما يريدها ويتمناها .وكيف ال
جتيء الأ�شياء والأحداث كذلك وقد �صوّ ت عليها
بعبقريت ��ه ال�صوتية! ووا�ضح �أن ه ��ذا ال�سلوك
االجتماع ��ي مينع الفرد من القيام ب�أي عمل بناء
يف جمتمع ��ه ،بل ي�سهم يف اال�ساءة اىل جمتمعه
لأن م�ش ��كالت كثرية قد تن�ش�أ م ��ن جراء الرثثرة
مثل الت�صريحات الكثرية املت�شنجة التي ت�صدر
يف �أيامنا هذه ،من بع�ض ال�سيا�سيني ،والقائمة
عل ��ى اتهامات من غ�ي�ر �أدلة �ضد �آخري ��ن ،الأمر
ال ��ذي ي� ��ؤدي اىل ح ��دوث �أحق ��اد وخ�صوم ��ات
بينهم.
ثالث ًا :غياب القراءة اجل ��ادةّ � :إن القراءة احلرة
الت ��ي يختارها الفرد خارج املق ��ررات الدرا�سية
يف املدر�س ��ة واجلامعة ،هي التي ت�سهم يف بناء
عقله وذوق ��ه وج�سم ��ه ،ولهذا ينبغ ��ي �أن تكون
هذه القراءة تنموية تقوم على تكوين �شخ�صية
العراق ��ي عل ��ى وف ��ق �أ�س�س احل�ض ��ارة احلديثة
الت ��ي الت ��ي ُتعن ��ى بقي ��م املواطن ��ة والعقالني ��ة
والت�سام ��ح واالمي ��ان بالتن ��وع الثق ��ايف .لك ��نْ
–للأ�س ��ف -ال ت�سه ��م الق ��راءة ال�شائع ��ة عندنا
يف الع ��راق ،يف غر�س هذه القي ��م يف النفو�س،
لأنه ��ا –يف الغال ��ب -تك ��ون ق ��راءة الت�سلي ��ة
وق�ضاء الوق ��ت والإثارة واللون الواحد .ف�ضال
ع ��ن الآث ��ار ال�سلبي ��ة التي يرتكه ��ا منهج احلفظ
والتلق�ي�ن ال�شائ ��ع عندن ��ا ،يف النفو� ��س .ولهذا
ال ن ��رى الاّ �آث ��ار ًا ايجابي ��ة �ضئيل� � ًة للق ��راءة يف
جمتمعن ��ا العراق ��ي .نق ��ول هذه احلقيق ��ة ،رغم
�أننا ن ��رى معار�ض كتب كثرية تق ��ام يف بالدنا،
وكذل ��ك مهرجان ��ات الق ��راءة� .إذن �أقول مبرارة
�س ��وف يظ ��ل مع�شع�ش ًا هذا التخل ��ف احل�ضاري
يف ربوعنا ،ما دامت هذه العوامل الثالثة قائمة
ورا�سخة يف عراقنا.
وف�ض�ل�ا ع ��ن ه ��ذا امل�ضم ��ون التنوي ��ري امله ��م
للمقال ��ة ،جند فيه ��ا خ�صائ� ��ص املقال ��ة الأدبية،
فمو�ضوعه ��ا الإن�س ��ان و�أ�سلوبه ��ا يق ��وم عل ��ى
ال�صور املجازية والتقدمي والت�أخري مثل ((كلنا
نعتا� ��ش عل ��ى خ�ّي�رّ ات الع ��راق ،وموه ��وم م ��ن
العراقي�ي�ن منْ ي ��رى �أنه لي�س ب�أك�ث�ر من طفيلي
مي َت� �ّ�ص رحي ��ق احلي ��اة من �ض ��رع احلي ��اة))..
و((ما �أغ ��در العراقيني الذين ي ��رون يف العراق
حم�ض حافظ ��ة نقود يحلبونها ويلعقون ع�سلها
والي � ّ
�رف له ��م جف ��ن ل ��كل مظاه ��ر الرثاث ��ة التي
�أغرقت العراق يف م�ستنقع ننت.))..
ع�شت وعا�ش قلمك يا عا�شق َة العراق.
ِ

�صادق الطريحي

ال�سواد.
رب ،يا ّ
يا ّ
رب ّ
نحن ..
�أطفا ُلك البلها ُء ُ
ُ
البيت الأخري ..
نعي�ش يف ِ
الكتاب ..
بقريةٍ تدعى ُ
و�أ ّمنا من �سبي َ
بابل ..
حتلب الأبقا َر فجر ًا ..
ُ
ُ
الف�ضالت ..
تغ�سل
ِ
َ
تكن�س غرفة الف�ضالءِ ..
ُ
ث ّم تع ّد مائد َة الغ َداءِ له ْم ..
ال�سواد ..
ُ
ونحن حلو ُم مائدةِ ّ
كما ترى.
×××
ال�سواد.
رب ،يا ّ
يا ّ
رب ّ
� َأنت العلي ُم بوقتِ نا
أمان �سواكا
مينحنا ال َ
ال َ
وقت ُ
ُ
أ�سبوع ن�شتل نخل ًة
يف � ّأولِ ال ِ
�سنقطف مت َرها
يف يومهِ الثاين
ُ

ثالث الأ ّيام ..
يف ِ
ً
ً
�سوف نع ّد دِ ب�سا� ،أو نبيذا ل ّذ ًة لل�شّ اربني
أ�سبوع ..
رابع ال ِ
يف ِ
َ
أعناب والأرزاقَ ..
ننتظ ُر القوافل ت�شرتي ال َ
َ
أر�ض بابل ..
والعد�س الوف َري ،وخمر ًة من � ِ
َ
اخلمي�س ..
يف
ِ
ً
�سنن�صت خا�شع َني ..
معا
ُ
َ
لـ (حينما يف بابل العظمى) ..
تي�س َر من مناجاةِ الإلهِ :
�سنقر�أ ما ّ
ال�سواد.
رب ،يا ّ
يا ّ
رب ّ
الفاحتون ..
يف يومِ ك امل�شهورِ جا َء
َ
واملحراب ..
ألواح
فم ّزقوا ال َ
َ
َ
واقتلعوا ال ّنخيل ..
اعات ..
وال�س ِ
وال�س ِ
وغلّقوا ال َ
نوات والأيا َم ّ
أوقات ّ
غ َري هنيهةٍ !!
كنت عندكَ
ن�سرتاح من احل�صادِ ..
�إذ ُ
ُ
تالحظْ
يوف ..
فلم
ال�س ُ
ني ّ
أمان ..
و� َأنت متنحني ال َ
أمان �سواكا.
وال � َ
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تزوجت �شيوعي ًا
ع ��ن دار امل ��دى� ،صدرت الرتجم ��ة العربية لرواي ��ة الكاتب
الأمريك ��ي ال�شه�ي�ر فيلي ��ب روث "تزوج ��ت �شيوعي� � ًا"،
الت ��ي ي�صور فيه ��ا دمار رج ��ل ناجح بفعل تواط� ��ؤ زوجته
م ��ع املكارثي�ي�ن الذي ��ن �أث ��اروا مناخ� � ًا �إرهابي� � ًا �سم ��ح لهم
مبط ��اردة ال�شيوعي�ي�ن واملتعاطف�ي�ن معه ��م يف الو�سط�ي�ن
الأدب ��ي وال�سينمائ ��ي� .أراد روث �أن يق ��ول �إن �أمريكا غري
املت�ساحمة� ،أمريكا ال�شمولي ��ة ،حتارب ال�ش َّر ب�ش ٍّر مماثل.
روث واحد من �أهم الك ّتاب يف الواليات املتحدة يف جيله؛
ح�صل مرت�ي�ن على جائزة الكت ��اب الوطني ،ومرتني على
جائزة النقاد الوطنية للكت ��اب ،وثالث مرات على جائزة
فولكرن ،كما ح�صل على جائزة بوليتزر للعام ..1997

ح

ول العا

لم

والت ديزين تعلن وفاة الأ�سطورة رو�سي تايلور
بعد  30عامًا من �أدائها املميز ل�شخ�صية ميني
ماو�س� ،أعلنت �شركة وال��ت دي��زين انقطاع
ه��ذا ال���ص��وت ل�ل�أب��د ب��وف��اة الفنانة رو�سي
تايلور فى عمر اخلام�سة وال�سبعني .ومثلت
رو�سي موهبة مذهلة للرتفيه واالرجت��ال،
م��ن خ�لال �إح �ي��اء ال�ع��دي��د م��ن ال�شخ�صيات
الكرتونية على مدار �أربعة عقود من عملها،
�إال انها ا�شتهرت ب�أنها ال�صوت الر�سمي مليني
ماو�س .وقد تولت دورها لأول مرة منذ �أكرث
من  30عامًا و�أعطت �صو ًتا مليني يف مئات من
م�شاريع ديزين  -من التلفزيون� ،إىل جتارب ع��امل� ًي��ا ورو� �س��ي
املتنزهات الرتفيهية ،والأفالم امل�سرحية  -مل �أ�سطورة ديزين املحبوبة من قبل املعجبني
يكن �أي �أداء �صعبًا للغاية بالن�سبة لر�سالة يف ك��ل م�ك��ان .نحن ممتنون للغاية ملوهبة
رو�سي " .فقدت ميني ماو�س �صوتها بوفاة رو�سي وكذلك للروح الهائلة والفرح الكبري
رو��س��ي تايلور" ،ه��ذا م��ا قاله ب��وب �إيجر ،الذي جلبته لكل ما فعلته .لقد كان �شر ًفا يل
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي �أن عرفتها و�شرفت بالعمل معها ،ون�شعر
ل�شركة والت ديزين تعليقا على وفاة رو�سي .ب��االرت �ي��اح لعلمنا �أن عملها �سي�ستمر يف
و�أ��ض��اف "لأكرث من  30ع��ا ًم��ا ،عملت ميني الرتفيه والإل �ه��ام للأجيال ال�ق��ادم��ة� .سوف
ورو���س��ي م � ًع��ا ل�ل�ترف�ي��ه ع��ن امل�لاي�ين ح��ول ُتفتقد رو�سي ب�شدة وتخرج قلوبنا لعائلتها
العامل  -وهي �شراكة جعلت من ميني رم ًزا و�أ�صدقائها� ،إىل جانب تعازينا احلارة".

ذي قار حتتفي بتوقيع كتاب "طالب القره غويل"
ذي قار  /ح�سني العامل
اح �ت �ف��ى م �ث �ق �ف��و حم��اف �ظ��ة ذي ق��ار
بتوقيع كتاب عن حياة الفنان الراحل
طالب ال�ق��ره غ��ويل ال��ذي ت�ن��اول فيه
الكاتب حبيب طاهر العبا�س �سرية
الفنان واعماله املو�سيقية والغنائية،
و� �ش �ه��دت ف �ع��ال �ي��ات االح �ت �ف��اء ال�ت��ي
اقيمت على قاعة املركز الثقايف يف
ال�ن��ا��ص��ري��ة ال �ع��دي��د م��ن الن�شاطات
االدبية والفنية.
وجرى خالل االحتفالية التي نظمها
احت��اد ادب��اء وكتاب حمافظة ذي قار
ونقابة الفنانني ا�ستذكار للفنان طالب
ال �ق��ره غ��ويل وت �ق��دمي درا���س��ات عن
دوره يف احلركة املو�سيقية بالعراق
ف�ضال عن تقدمي باقة من االغاين التي عراقي من مواليد عام  1939يف ناحية ي��اح��زن ،تعال حلبك ،يا روحي
حلنها القره غويل با�صوات �شبابية الن�صر التابعة ملدينة النا�صرية ،حلن چ��ذاب ال�ه��وى� ،أت�ن��ه �أت�ن��ه� ،آن��ة
وعازفني من فرقة الن�شاط املدر�سي العديد من االغاين العراقية من بينها و�أن ��ت ،ه��ذا �آن��ه وه ��ذاك �أن��ت،
يف ذي قار.
(البنف�سج ،روح��ي ،حا�سبينك ،تكرب راجعني� ،آنه من حبيت ،حنيت
والراحل طالب القرة غويل هو ملحن فرحتي ،عزاز ،تايبني ،چذاب ،وداع ًا الك باحللم ،ياحبيبي ،ياطري

قائمة املان بوكر ت�شتعل ب�سبب �سلمان ر�شدي ومارجريت �أتوود
وبينهما �أليف �شفق
يت�صدر الكاتب املثري للجدل
� �س �ل �م��ان ر�� �ش ��دي وال �ك��ات �ب��ة
ال�ك�ن��دي��ة ال �ك �ب�يرة م��ارج��ري��ت
�أتوود املناف�سة على جائزة مان
البوكر الدولية لعام ،2019
ومعهم  11متناف�سا يف القائمة
ال �ط��وي �ل��ة .وق ��ال ��ت �صحيفة
اجل� ��اردي� ��ان "الربيطانية"
�إن القائمة الطويلة ف��اج��أت
اجلميع ،وذل��ك لأن��ه لأول مرة
منذ ��س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،تهيمن
ع�ل��ى ال�ق��ائ�م��ة �أ� �س �م��اء كبرية
لديهم ثقل فى الو�سط الأدب��ي
وال� �ث� �ق ��ايف يف ج �م �ي��ع دول
العامل.
ال �ك��ات��ب ال�بري �ط��اين ال�ه�ن��دي
�سلمان ر� �ش��دي ،ح�صل على
ج��ائ��زة م ��ان ب��وك��ر م��ن ق�ب��ل،
ويناف�س حاليا على احل�صول
على اجلائزة لهذا العام برواية
"."Quichotte
وي��أخ��ذ "ر�شدي" ال�ق��ارئ �إىل

رحلة برية عرب بلد على و�شك
االنهيار الأخالقي والروحي،
فهذه ال��رواي��ة تتميز بال�سحر
الق�ص�صي ال��ذي ميثل ال�سمة
املميزة لعمله ،الرواية عبارة
ع��ن جت�سيد �إن �� �س��اين عميق
للحب وت�ق��دم ��ص��ورة م�سلية
�شريرة لع�صر غالب ًا ما يتعذر
فيه متييز الواقع عن اخليال.

ت�ن��اف����ش م��ارج��ري��ت �أت � ��وود،
برواية "الو�صايا"  ،والرواية
ت �ك �م �ل��ة ل� ��رواي� ��ة "اخلادمة
ال�شهرية" التى نالت العديد
من اجلوائز الأدبية والفكرية.
رواي� ��ة "الو�صايا"� ،أج��اب��ت
على العديد من الأ�سئلة التى
�أثارت انتباه القراء منذ عقود
ما�ضية ،ومنها ما هو م�صري

ح�ك��اي��ة اخل ��ادم ��ة؟ ،امل ��وت �أم
ال�سجن �أم احلرية؟.
ي� ��ذك� ��ر�أن  11روائ � �ي� ��ا �آخ ��ر
يتاف�سون على اجلائزة وهم:
ك �ي �ف��ن ب�� ��اري م ��ن اي ��رل� �ن ��دا،
رواي � ��ة ال� �ق ��ارب ال �ل �ي �ل��ي �إىل
طنجة� ،أوينكان برايثوايت
من اململكة املتحدة ونيجرييا،
رواي ��ة �أخ �ت��ي ،ول��و��س��ي �إمل��ان

تقــريــر
 ح�سن العاني
ال�ق��ا���ص وال���ص�ح�ف��ي ال��رائ��د
�صدر له عن دار �شهريار كتاب
ب�ع�ن��وان "دفتر �صغير على
ط��اول��ة ..وج��وه وحكايات"
ال � �ك � �ت� ��اب ي� ��� �ض ��م خ �م �� �س��ة
و�سبعين مقاال ي�ستذكر فيها
العاني �شخ�صيات �سيا�سية
وادب��اء وفنانين و�صحفيين
و�شخ�صيات عامة.
� أن�س عبد ال�صمد
المخرج الم�سرحي ي�ستعد
ل� �ت� �ق ��دي ��م ع� �م ��ل م �� �س��رح��ي
ب��ان�ت��وم��اي��م م�ستندة فكرته ك�ت��اب ب�ع�ن��وان "بيتر ب��روك
�إلى الم�سرحية ال�شهيرة في و�شك�سبير" وال�ك�ت��اب �شبه
ان �ت �ظ��ار غ���ودو ل�صاموئيل ب��رح �ل��ة ب �ح��ث ف ��ي الأع� �م ��ال
ب� �ي� �ك� �ي ��ت ،ح � �ي� ��ث ي� �ح ��اول ال �م �� �س��رح �ي��ة ال� �ت ��ي ق��دم �ه��ا
ال��م��خ��رج ان ي� �ق ��دم ق� ��راءة ال �م �خ��رج ال �ع��ال �م��ي ال�شهير
ب�صرية لما حدث في العراق لبيتر بروك واعتمد فيها على
خالل ال�سنوات الما�ضية.
ن�صو�ص �شك�سبير ،وي�سلط
ال� ��� �ض ��وء ع��ل��ى ا� �ش �ت �غ��االت
 محمد �سيف
ب��روك على اع�م��ال �شك�سبير
ال� � �م� � �خ � ��رج ال� �م� ��� �س ��رح ��ي ب��اع �ت �ب��اره��ا م� ��ادة ا��س��ا��س�ي��ة
والأك��ادي�م��ي ي�صدر له قريبا لعمله الم�سرحي.

حممد جا�سم
جوز منهم ال تعاتبهم بعد جوز منهم
ذولة نا�س ما �إلهم عتب جوز منهم
ا�شلون جازونة بهجر وبال عذر
تايل باعونة ب�سعر ما ينذكر
هاي هم ق�سمة ووعد جوز منهم
به ��ذه االغني ��ة اجلميل ��ة للملح ��ن
الب ��ارع خزعل مهدي �ش ��دت املطربة
غادة وا�ص ��ف ب�صوتها العذب املليء
بال�شجن،حيث اعادتنا اىل ايام الفن
اجلميل ،وهي تغني على انغام عود
الفن ��ان علي �سامل ،وذلك يف االم�سية
الفنية الت ��ي اقامته ��ا الفنانة ب�شرى
�سمي�س ��م يف قاع ��ة جمعي ��ة الثقاف ��ة
للجميع .وكانت جل�سة ا�ستعدنا فيها
م ��ن ميث ��ل اللح ��ن اال�صي ��ل وال�شعر
احلقيق ��ي املع�ب�ر ب�ص ��دق ع ��ن قي ��م

الطقس

م���ن ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية واململكة املتحدة،
رواي ��ة ب��ط نيوبريبورت،
وبرناردين �إيفاري�ستو من
اململكة املتحدة ،رواية فتاة
وام � ��ر�أة ،ج��ون الن�شي�سرت
م��ن اململكة املتحدة ،رواي��ة
احل��ائ��ط ،ودي�ب��ورا ليفي من
اململكة املتحدة ،رواية الرجل
الذي ر�أى كل �شيء ،وفالرييا
ل��وي �� �س �ي �ل��ي م� ��ن امل �ك �� �س �ي��ك
و�إي �ط��ال �ي��ا ،رواي � ��ة �أر� �ش �ي��ف
الأطفال املفقود ،وت�شيجوزي
�أوبيوما من نيجرييا ،رواية
�أورك�سرتا الأقليات ،وماك�س
ب��ورت��ر م��ن اململكة املتحدة"،
رواي��ة الين ،و�أليف �شفق من
اململكة املتحدة وتركيا ،رواية
 10دق �ي �ق��ة و  38ث��ان �ي��ة يف
ه��ذا العامل الغريب ،وجانيت
وينرت�سون من اململكة املتحدة،
رواية فرانكي�س�شتاين.

ال�شوق).
وت ��ويف ال�ف�ن��ان ط��ال��ب ال �ق��ره غ��ويل
ي� ��وم اخل �م �ي ����س امل ��واف ��ق � 16أي� ��ار
 2013يف م�ست�شفى احل�سني مبدينة
النا�صرية بعد �صراع طويل مع مر�ض
ال�سكري.

مواقع التوا�صل
االجتماعي حتتفي
بعيد ميالد �ساندرا
بولوك

احتفلت مواقع ال�سو�شال ميديا بعيد
ميالد املمثلة الأمريكية �ساندرا بولوك
ال �ـ  55حيث ول��دت يف وا�شنطن عام
 .1964وورث��ت �ساندرا ب��ول��وك الفن
عن عائلتها الفنية ،كما در�ست بولوك
التمثيل امل�سرحي وكانت تتميز بالذكاء
واحل����س الفكاهي .وتفاعل م�ستخدمو
م��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ت��وي�تر
وان�ستجرام مع عيد ميالد �ساندرا بولوك،
ح�ي��ث ن�شر �أح ��د م�ستخدمي ان�ستجرام
��ص��ورة املمثلة ��س��ان��درا ب��ول��وك معل ًقا" :ال
�أ�ستطيع �أن �أ��ص��دق �أنها بلغت من العمر الـ
 55عامًا" .ون�شرت �إح��دى معجبات �ساندرا
بولوك على الأن�ستجرام �صورة الفنانة ب�إطاللتها
املختلفة باللون الأحمر معلقة "�إنها فاتنة دائما"،
ون�شر م�ستخدم �آخر �صورتها قائلاً "كل عام و انت
بخري يا جنمة لو�س �أجنلو�س" .احتفلت الفنانة
�ساندرا بولوك بعيد ميالدها الـ  55مع حبيبها براين
الذي تعرفت عليه يف جل�سة ت�صوير البنها لوي�س،
ويعترب براين من �أ�شهر م�صوري لو�س �أجنلو�س.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

رفيف والقدو
وانت�صار رومانيا
الأق�سى من ال�صور امل�ؤملة التي
�ضجت بها مواقع التوا�صل
االجتماعي للطفلة رفيف التي
ماتت ب�سبب �أن م�ست�شفى
الديوانية ال ميلك جهاز ناظور،
يف الوقت الذي نهبت ع�شرات
املليارات من موازنة وزارة
ال�صحة يف زمن "اتقياء حزب
الدعوة"  ،والأق�سى من التقرير
الذي �أ�صدرته دائرة الطب العديل
والذي ي�ؤكد �أن ال�سجني ماهر
را�ضي عبد احل�سني  ،مات ب�سبب
من �شدة التعذيب داخل مركز
�شرطة يف النجف  ،الأق�سى من كل
ذلك �أننا من جديد نتج ّرع احلقيقة
مبذاقها امل ّر ،وهي � ّأن املواطن
بال ثمن ،وال �أهمية ،جم ّرد رقم
ي�ضاف �إىل �سجالت املوتى ،ومن
ثم فال ت�س�ألوا عن املت�سبّب يف عدم
توفر جهاز ناظور يف م�ست�شفيات
بالد ت�صدر يوميا �أكرث من �أربعة
ماليني برميل نفط ،مثلما ال يحق
لكم �أن ت�س�ألوا �أين و�صل التحقيق
يف موت مواطن حتت التعذيب ،
مثلما لي�س من حقكم �أن ت�س�ألوا
هل متت حما�سبة الوزيرة ال�سابقة
عديلة حمود؟ والتي حولت وزارة
ال�صحة �آنذاك �إىل �شركة م�ساهمة
يديرها زوجها وابن عمها و�أ�شقاء
زوجها و�أزواج بناتها ،هذه هي
احلقيقة باخت�صار �شديد و�إن
حاولوا ال�ضحك على عقولنا ،ب� ّأن
ما جرى جم ّرد �إهمال من طبيب
�أو ت�صرف فردي من رجل �شرطة .
كنت �أتوهم � ّأن موت �أطفال ب�سبب
الف�ساد والإهمال ،كفيل بتحريك
قليل من م�شاعر الأمل والندم لدى
م�س�ؤولينا الأ�شاو�س ،غري � ّأن كل
ما اهتموا به هو بيانات تدافع عن
املجاهد ريان الكلداين!،وهتافات
بحياة الزعيم �أبو مازن،
و�صرخات ب�أن وعد القدو �أقرب
�إلينا من حبل الوريد ،تخيلوا
رجال يحمل جن�سية �أملانية يتحكم
يف م�صائر �أنا�س �أبرياء وي�سرق
الدولة يف و�ضح النهار ،لكن
الدولة نف�سها م�صرة على �أن وعد
القدو زينة رجالها!! ،مثلما ت�صر
على �أن ال حكومة وال برملان من
دون �أن يكون هناك كر�سي مب�ساند
جتل�س عليه حنان الفتالوي.
�أعلم �أنه من قبيل التكرار اململ
�أن نذكر وزراء يف دول حمرتمة
يقدمون على االنتحار �إذا وقعت
يف دائرة اخت�صا�صهم حوادث
ب�سيطة� ،أو �أن م�س�ؤولني كبارا
يرحلون يف كوارث �أ�صغر
حجم ًا من ذلك ،و�أعرف �أننا ل�سنا
رومانيا ،التي قرر وزير الداخلية
فيها �إقالة رئي�س جهاز ال�شرطة يف
�أعقاب جرمية مقتل مراهقة ،لأنه
مل يتخذ �أي �إجراء لإنقاذها من
�أيدي اخلاطفني.
يفوز النموذج الروماين
بقيمه الإن�سانية واالجتماعية
والوطنية احلقيقية ،فيما نخ�سر
بنماذج تريد لنا �أن نعي�ش مع
اخلراب ،نهو�ض رومانيا من
ركام نظام �شاو�شي�سكو القمعي
مل يكن عجيبا ،لأن هناك �سا�سة
يرف�ضون ال�ضحك على ال�شعب،
و�شعور ال�شعب الروماين ب�أنه
يرف�ض الذل وا�ستعالء امل�س�ؤول
واخلطوط احلمر واملجاهدين
املقد�سني ،وما هي �إال �سنوات
و�أ�صبحت رومانيا يف مقدمة
بلدان �أوروبا التي ت�سعى نحو
االزدهار.

بغداد ت�ستعيد اغنيات خزعل مهدي وق�صائد جودت التميمي
اجلمال .وهما الفنان الراحل خزعل
مه ��دي وال�شاع ��ر ج ��ودت التميم ��ي
وادارتها الفنان ��ة �سمي�سم .وحا�ضر
فيه ��ا الباحث حيدر �شاك ��ر �آل حيدر.
و�شارك فيها اي�ض ��ا ب�صوته اجلميل
املط ��رب وج ��دي ح�سني حي ��ث غنى
اغني ��ة وجدي الع ��اين احبه واطيعه
م ��ن احل ��ان خزعل .وبح�ض ��ور بنت
خزعل"زين ��ب" التي ا�ض ��اءت �شيئا
من �سرية والدها.
الفنان ��ة �سمي�س ��م قدم ��ت خزع ��ل
فقال ��ت -:ول ��د يف الف�ض ��ل واكم ��ل
درا�ست ��ه االبتدائي ��ة وح ��اول ولوج وح�سن ثم عرو�س الفرات وت�سواهن وحم�س ��ن فرحان وكاظ ��م فندي .كما
معه ��د الفنون لكن االه ��ل عار�ضوه .ونعيم ��ة وغريه ��ا .اخ ��رج افالم ��ا اخرج برامج التلفزيونية مثل عد�سة
يف ع ��ام  1948كلف بربنامج خا�ص وثائقي ��ة واكت�ش ��ف مواه ��ب منه ��ا الفن ومتثيلة النهيبة وفدعة.
عن الق ��وات امل�سلحة ،وم ��ن هنا بد�أ ح�س ��ن ال�شكرجي و�سيت ��ا هاكوبيان و بخ�صو� ��ص ج ��ودت قال ��ت -:هو
فني ��ا ،فانخ ��رط بعده ��ا بفيل ��م فتن ��ة وكوك ��ب حم ��زة وق�ص ��ي الب�ص ��ري جودت ح�سن �سلم ��ان نهري مكطوف

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

الالمي ول ��د يف العمارة عام .1928
وهو �صاحب منجز �شعري كبري .من
اغانيه تالكينا ويا نا�سيني وياحديثة
ياحباب ��ة وكتلك يا كل ��ب وا�سعد يوم
ي ��وم ايل تعارفن ��ا ويا�سام ��ري دك
كهوة ووحدك ملك ��ت الروح و�سوار
الذهب وني�شان اخلطوبة وغريها.
يف ح�ي�ن ق ��ال حيدر �شاك ��ر -:خزعل
مثل نقط ��ة �ضوءعراقية ،كان ب�سبع
�صناي ��ع كما يقال فهو خمرج و�شاعر
وملح ��ن ومق ��دم برام ��ج وممث ��ل
ومكت�ش ��ف لكث�ي�ر م ��ن اال�ص ��وات
املهم ��ة ،رغ ��م ان ��ه ال يحم ��ل ت�أهي�ل�ا
علميا ،ومتكن ان يك ��ون ا�سما المعا
يف كل املج ��االت .م ��ن اغاني ��ه الت ��ي
ال تن�س ��ى اغني ��ة يلع ��ب اب ��و جا�س ��م
ه ��وة ومالعيب ��ة ،وملي ��ت ب�ص ��وت

عفيف ��ة ا�سكن ��در واغني ��ة �صب ��اح
اخل�ي�ر ل�شقيقت ��ه هناء .وق ��ال حيدر
عن ج ��ودت التميمي �شاع ��ر االغنية
البغدادية الغزير االنتاج .لكنه عا�ش
حياة ال�صعالي ��ك وانغم�س يف �شرب
اخلمرة التي اثرت كثريا على حياته
ومات ب�سببها.
و�ش ��ارك املخرج جمال حممد فقال-:
ان ��ه ميتل ��ك ن�سخ ��ة ا�صلي ��ة الغني ��ة
خزعل مهدي احب ��ه واطيعه ب�صوت
وجدي العاين.
وا�شار الباح ��ث فالح اخلياط -:كان
خزع ��ل يع ��زف عل ��ى �آلة اجلل ��و وله
اغنيات ب�صوته من كلماته واحلانه،
وامتل ��ك �شخ�صي ��ا اغني ��ة تلوموين
وهي غري موجودة حتى يف االذاعة
العراقية.
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