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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

يريدان الطعن بالقانون املقر حديث ًا ب�سبب "الوافدين العرب" والكرد النازحني

احلزب الدميقراطي والرتكمان يتحركان
على رئي�س الوزراء لت�أجيل انتخابات كركوك
 بغداد  /محمد �صباح
بع ��د �أق ��ل م ��ن ع�ش ��رة �أي ��ام عل ��ى
تعديل قان ��ون انتخابات جمال�س
املحافظات والأق�ضي ��ة رقم  12ل�سنة 2018
ب ��رزت م ��ن جدي ��د اخلالف ��ات ب�ي�ن مكونات
كركوك ،وع ��ادت �إىل الواجهة �إثر اعرتا�ض
املكون الرتكماين على مواعيد تدقيق �سجل
الناخبني التي �ستكون بعد ثمانية �أ�شهر من
موعد االقرتاع.
ورغ ��م الت�صوي ��ت عل ��ى القان ��ون� ،سيق ��دم
النواب الرتكمان مقرتحا �إىل رئي�س جمل�س
ال ��وزراء عادل عبد املهدي يخريه بني تغيري
مواعي ��د تدقيق �سج ��ل الناخب�ي�ن �أو �إر�سال
تعدي ��ل ثان عل ��ى قانون انتخاب ��ات جمال�س

املحافظ ��ات لتغي�ي�ر مواعي ��د �إجرائه ��ا م ��ن
ني�سان املقبل �إىل �إ�شعار �آخر.
وفيم ��ا يرف� ��ض ح ��زب االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ست ��اين االعرتا� ��ض عل ��ى القان ��ون،
يتفق احلزب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين مع
فك ��رة ت�أجيل االنتخابات املحلية يف كركوك
حلني "تطبيع الأو�ضاع" وعودة البي�شمركة
والنازحني �إىل املحافظة.
ويقول ع�ضو جمل�س حمافظة كركوك جناة
ح�س�ي�ن يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "املك ��ون
الرتكم ��اين �سيق ��دم مقرتح ��ا �إىل رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء لتغي�ي�ر مواعي ��د �إج ��راء
انتخاب ��ات حمافظ ��ة كرك ��وك بدال م ��ن �شهر
ني�سان يف العام ."2020
و�ص ��وت جمل�س النواب على التعديل الأول

لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
رقم  12ل�سن ��ة  ،2018الذي �أل ��زم مفو�ضية
االنتخابات بتدقيق مطابقة �سجل الناخبني
يف كركوك ما بني البطاقة التموينية وهوية
الأحوال املدنية عل ��ى �أن يتم حذف الأ�سماء
الت ��ي ال تتطاب ��ق ب�ي�ن ال�سجل�ي�ن م ��ن �سجل
االنتخابات يف نهاي ��ة العام � ،2020أي بعد
�إجراء االنتخابات بـ � 8أ�شهر.
ويعتق ��د ح�س�ي�ن �أن ��ه "ب�إج ��راء االنتخابات
دون تدقيق �سجل الناخبني ملحافظة كركوك
�سيتح ��ول املك ��ون الرتكم ��اين �إىل �أقلي ��ة
ب�سب ��ب ك�ث�رة الوافدي ��ن من الع ��رب والكرد
بع ��د الع ��ام � 2003إىل املدين ��ة" ،منوها �إىل
�أن "الرتكم ��ان ال ميانع ��ون �إقامة انتخابات
كرك ��وك يف ني�س ��ان املقب ��ل �شريط ��ة توزيع

املواقع واملنا�صب بن�سبة  %32لكل مكون".
و�أو�ص ��ى قان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظ ��ات رقم  12ل�سنة  2018امل�شرع يف
الدورة الربملانية ال�سابقة بتوزيع املنا�صب
مبب ��د�أ الت ��وازن القائم على تقا�س ��م ال�سلطة
بني الع ��رب والرتكمان والك ��رد بواقع %32
لكل منهم ،مقابل  %4للمكوّ ن امل�سيحي.
ومنذ ما يقارب الـ  14عام ًا مل َّ
تنظم انتخابات
حملية يف حمافظة كركوك ،ب�سبب اخلالفات
بني املكون ��ات التي تدور حول حتديد ن�سب
متثيله ��ا يف جمل� ��س املحافظ ��ة م ��ن جه ��ة،
والتعثرّ يف تطبيق املادة  140من الد�ستور
من جهة �أخرى.
 التفا�صيل �ص2

الفيا�ض :العقوبات الأمريكية على قادة الف�صائل جتاوز على ال�سيادة

احل�شد يخاطب عبد املهدي :نحتاج
�شهرين �إ�ضافيني لإكمال متطلبات اندماجنا
 بغداد /المدى
وج ��ه رئي�س هيئة احل�شد
ال�شعب ��ي فال ��ح الفيا� ��ض،
�أم� ��س الثالث ��اء ،ر�سال ��ة �إىل رئي� ��س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي ب�ش� ��أن
تنفي ��ذ الأم ��ر الدي ��واين طالب ��ا فيها
منحهم مهلة �شهري ��ن "لإكمال عملية
الدمج والتجان�س".
وتزامن ��ت ه ��ذه الر�سالة م ��ع انتهاء
املهل ��ة الت ��ي و�ضعها عب ��د املهدي يف
الأم ��ر الدي ��واين اخلا� ��ص باحل�ش ��د
والذي يل ��زم بدمج جميع املتطوعني
يف ال�سل ��ك الأمن ��ي يف مهل ��ة تنتهي
اليوم.
وق ��ال الفيا� ��ض يف م�ؤمت ��ر �صحفي
تابعت ��ه (امل ��دى) �إن "هيئ ��ة احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ا�ستطاع ��ت من خ�ل�ال عمل

د�ؤوب �أن تنج ��ز م ��ا ميكن �إجنازه"،
مبين ��ا �أن ��ه "مت توجي ��ه ر�سال ��ة �إىل
رئي�س الوزراء القائ ��د العام للقوات
امل�سلح ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي به ��ذا
اخل�صو�ص".
و�أو�ض ��ح رئي� ��س هيئ ��ة احل�ش ��د �أنه
"طلبن ��ا م ��ن رئي�س ال ��وزراء القائد
الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة ع ��ادل عبد
امله ��دي مهل ��ة �شهرين لإكم ��ال عملية
الدمج والتجان�س".
و�أ�ضاف �أن "الهيئة �أكدت يف الر�سالة
�أنه ��ا اجن ��زت هيكلي ��ة من�سجمة مع
الأم ��ر الديواين الذي �أ�صدره رئي�س
الوزراء مطلع ال�شهر احلايل".
و�أ�ش ��ار الفيا� ��ض �إىل "�إلغ ��اء مكاتب
الهيئ ��ة يف املحافظ ��ات وحتوي ��ل
مالكاته ��ا �إىل اجله ��ة املنا�سب ��ة يف
الهيئ ��ة ،كما مت �إلغاء مديرية التعبئة

املحكمة االحتادية:
املادة  140من الد�ستور
ما تزال �سارية

يف احل�شد ال�شعبي".
واعترب رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي،
�أن "هيكلة احل�شد ال�شعبي لن تكون
كعملية دمج امليلي�شات يف ال�سابق".
وبخ�صو� ��ص عقوب ��ات اخلزان ��ة
الأمريكية املفرو�ضة على �شخ�صيتني
قياديت�ي�ن يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي –
ري ��ان الكل ��داين ووعد الق ��دو – بني
الفيا� ��ض� ،أن "م�سار م�أ�س�سة احل�شد
ال�شعب ��ي ال عالق ��ة ل ��ه بالعقوب ��ات
الأمريكي ��ة ،وه ��ي مرفو�ض ��ة جمل ��ة
وتف�صي�ل�ا وتعت�ب�ر جت ��اوز ًا عل ��ى
ال�سي ��ادة العراقي ��ة كونه ��ا �أت ��ت من
دون حتقيق وعمل مقدمات" ،م�ؤكد ًا
�أن العقوبات "لي�س لها �أي ت�أثري يف
�إجراءات تنفيذ الأمر الديواين".
 التفا�صيل �ص3

حكومة كرد�ستان
ت�شكل جلان ًا فرعية
لإدامة احلوار مع
بغداد
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 بغداد /املدى
ق�ض ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا� ،أم�س
الثالث ��اء ،ببقاء �سريان امل ��ادة ( )140من
الد�ستور العراقي اخلا�صة باملناطق املتنازع عليها،
مبين ًة �أن "املوعد املحدد يف تنفيذ املادة و�ضع لأمور
تنظيمي ��ة وحل ��ث املعنيني عل ��ى تنفيذه ��ا وال مت�س
جوهرها وحتقيق هدفها".
وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م املحكم ��ة �إيا� ��س
ال�سام ��وك يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) �إن "املحكم ��ة
االحتادي ��ة العليا عق ��دت جل�ستها برئا�س ��ة القا�ضي
مدح ��ت املحم ��ود وح�ضور الق�ض ��اة الأع�ض ��اء كافة
ونظرت بطلب جمل�س النواب بتف�سري املادة ()140
من الد�ستور من حيث �سريانها من عدمه".
و�أ�ض ��اف �أن "املحكم ��ة االحتادية العلي ��ا وجدت �أن
امل ��ادة ( )140م ��ن د�ست ��ور جمهورية الع ��راق ل�سنة
� 2005أناطت بال�سلط ��ة التنفيذية اتخاذ اخلطوات
الالزم ��ة لإكم ��ال تنفي ��ذ متطلب ��ات امل ��ادة ( )58م ��ن
قان ��ون �إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية بكل فقراتها
والت ��ي ما زالت نافذة ا�ستن ��اد ًا لأحكام املادة ()143
من الد�ستور".
 التفا�صيل �ص3

وا�شنطن متنح
الغامني و�سام
اال�ستحقاق العايل
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة الدفاع� ،أم� ��س الثالثاء ،منح
الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة رئي�س �أركان
اجلي� ��ش العراق ��ي الفري ��ق �أول ركن عثم ��ان الغامني
و�س ��ام اال�ستحق ��اق الع ��ايل ،فيم ��ا �أك ��دت �أن الو�سام
يعط ��ى لأول م ��رة ل�ضاب ��ط عراقي منذ �إع�ل�ان الدولة
العراقية.
وذك ��رت ال ��وزارة يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة
من ��ه� ،أن "�أم�ي�ركا منحت و�س ��ام اال�ستحق ��اق العايل
لرئي� ��س �أركان اجلي� ��ش ،وذل ��ك لالجن ��ازات املتميزة
واملبهرة التي قدمها خلدم ��ة اجلي�ش العراقي البا�سل
يف حرب ��ه �ض ��د الإره ��اب ،وق ��د مت ��ت امل�صادق ��ة على
و�س ��ام اال�ستحق ��اق الع ��ايل من قبل جمل� ��س ال�شيوخ
الأمريكي".
و�أ�ضافت �أن "الو�سام هو واحد من اثنني من الأو�سمة
الع�سكري ��ة الأمريكي ��ة التي يتم ارتدا�ؤه ��ا على الرقبة
ويع ��د من �أعل ��ى الأو�سمة الت ��ي يكرم به ��ا القادة ذوو
الرت ��ب العليا ،حيث خوّ ل رئي�س الواليات املتحدة يف
عام  1942الكونغر�س �صالحية منح و�سام اال�ستحقاق
واجلدارة لكبار القادة الع�سكريني يف العامل".
و�أو�ضح ��ت ال ��وزارة� ،أن "ه ��ذا التكرمي ي�أت ��ي تقدير ًا
للم�س�ي�رة احلافل ��ة م ��ن العط ��اء واجله ��ود واملثاب ��رة
الت ��ي قدمه ��ا رئي� ��س �أركان اجلي�ش خلدم ��ة امل�ؤ�س�سة
الع�سكري ��ة" ،مبينة �أن "هذا الو�س ��ام يعطى لأول مرة
ل�ضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية".

طالب عبد العزيز
يكتب :بنادق لي�ست
للزينة
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القا�ضي �سامل رو�ضان
املو�سوي يكتب:
جمل�س النواب
والإرادة ال�شعبية

حظر ا�سترياد الدجاج الرتكي يزيد االقبال على الدواجن املحلية  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

وثيقة للبنتاغون :القوة خ�سرت  % 40من �أفرادها

�إندبندنت :مكافحة الإرهاب تهيكل قواتها ا�ستعداد ًا
ملعركة طويلة مع داع�ش
 ترجمة  /حامد �أحمد
م ��ع ت�صاع ��د تهدي ��دات داع� ��ش
وحماوالت ��ه �إع ��ادة ترتي ��ب
�صفوفه بعد هزميت ��ه يف العراق و�سوريا،
ت�ستع ��د من جانب �آخر قوات جهاز مكافحة
الإره ��اب ،لتح�شيد �صفوفه ��ا حيث �ستكون

جهوده ��ا ع�ب�ر ال�سن ��وات القليل ��ة القادم ��ة
�أم ��را حيويا يف ح�سم م�س�أل ��ة عدم ال�سماح
لداع�ش ب�أن يظهر من جديد.
ال�شخ� ��ص امل�س�ؤول عن ه ��ذه اال�ستعدادات
ه ��و رئي�س جهاز مكافح ��ة الإرهاب الفريق
�أول رك ��ن طالب �شغات ��ي الكناين .وقال يف
حديث ل�صحيف ��ة الإندبندنت من مكتبه يف

مق ��ر الفرقة الذهبية باملنطقة اخل�ضراء� ،إن
الق ��رار بار�سال  10000منت�سب من الفرقة
الذهبية ال�ضاربة ملحاربة داع�ش كان قرارا
منطقيا.
و�أردف الكناين قائال" :داع�ش هو لي�س عدو
تقليدي ،و�أن منت�سبي اجلي�ش وال�شرطة مل
يتدربوا على كيفية التعامل مع عنا�صر هذا
التنظي ��م� .أما جه ��از مكافح ��ة الإرهاب فهو
متخ�ص�ص يف حمارب ��ة الإرهاب .الأجهزة
الأمني ��ة كان ��ت بحاج ��ة ملعنوي ��ات �أك�ث�ر،
خ�صو�ص ��ا بع ��د �سق ��وط املو�ص ��ل� .أنا لدي
ه�ؤالء املقاتلني املتدربني جيدا من منت�سبي
الفرقة الذهبية الذي ��ن هم حتت �إمرتي� .أنا
لدي م�س�ؤولية علي �إجنازها".
حقق ��ت الفرق ��ة الذهبي ��ة �سل�سل ��ة م ��ن
االنت�ص ��ارات ال�سريعة وهي تتقدم بزحفها
انطالق ��ا م ��ن بغ ��داد مدعومة م ��ن التحالف
الدويل مب�ست�شارين على الأر�ض مع �إ�سناد
طائرات مقاتلة من اجلو.
 التفا�صيل �ص2

قاعدة عراقية بحرية
لت�أمني مياه �شمايل
اخلليج
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت احلكومة ع ��ن خطط لإن�ش ��اء قاعدة
ع�سكري ��ة بحرية حديث ��ة يف الب�صرة ،لدعم
حماي ��ة املي ��اه الإقليمي ��ة العراقي ��ة �شم ��ايل اخللي ��ج،
وحلماية خطوط املالحة والتجارة.
ذك ��ر احل�ساب الر�سم ��ي للحكومة العراقي ��ة على موقع
(توي�ت�ر) �أن "احلكوم ��ة العراقي ��ة تعل ��ن ع ��ن خط ��ط
لإن�ش ��اء قاعدة بحرية حديثة وح�سب املعايري الدولية،
يف حمافظة الب�صرة".
و�أ�ض ��اف البيان "القاعدة البحري ��ة ،والتي تعد الأكرب
من نوعها يف تاريخ الق ��وة البحرية العراقية� ،ستوفر
لقواتن ��ا مواقع متقدم� � ًة باملياه الإقليمي ��ة العراقية يف
�شمايل اخلليج لدع ��م قدراتها على الت�صدي لأي تهديد
بحري وحلماية خطوط املالحة والتجارة".
وكان ��ت و�سائل �إعالم عراقية قد نقل ��ت عن م�صادر يف
احلكوم ��ة �أن ��ه "مت تخ�صي�ص موازنة �ضخم ��ة لإن�شاء
القاعدة" ،مو�ضحا �أنه ��ا �ستكون "بني �إيران والكويت
و�ستعم ��ل عل ��ى ت�أم�ي�ن �سي ��ادة الع ��راق عل ��ى مياه ��ه
الدولية".
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�سامي عبد
احلميد يكتب:
لغة امل�سرحية
الف�صحى والعام ّية
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النزاهة :اختال�س
 11مليار دينار من
�أموال نازحي نينوى
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سياسة
يريدان الطعن بالقانون املقر
حديث ًا ب�سبب "الوافدين
العرب" والكرد النازحني
 بغداد  /حممد �صباح
بع ��د �أق ��ل م ��ن ع�ش ��رة �أي ��ام عل ��ى
تعدي ��ل قان ��ون انتخاب ��ات جمال�س
املحافظات والأق�ضية رقم  12ل�سنة
 2018ب ��رزت م ��ن جدي ��د اخلالفات
ب�ي�ن مكون ��ات كركوك ،وع ��ادت �إىل
الواجه ��ة �إث ��ر اعرتا� ��ض املك ��ون
الرتكم ��اين عل ��ى مواعي ��د تدقي ��ق
�سج ��ل الناخبني الت ��ي �ستكون بعد
ثمانية �أ�شهر من موعد االقرتاع.
ورغ ��م الت�صوي ��ت عل ��ى القان ��ون،
�سيق ��دم الن ��واب الرتكم ��ان مقرتحا
�إىل رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء عادل
عب ��د امله ��دي يخ�ي�ره ب�ي�ن تغي�ي�ر
مواعي ��د تدقي ��ق �سج ��ل الناخب�ي�ن
�أو �إر�س ��ال تعدي ��ل ثان عل ��ى قانون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
لتغيري مواعي ��د �إجرائها من ني�سان
املقبل �إىل �إ�شعار �آخر.
وفيم ��ا يرف� ��ض ح ��زب االحت ��اد
الوطن ��ي الكرد�ست ��اين االعرتا� ��ض
عل ��ى القان ��ون ،يتف ��ق احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ستاين مع فكرة
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات املحلي ��ة يف
كرك ��وك حل�ي�ن "تطبي ��ع الأو�ضاع"
وعودة البي�شمرك ��ة والنازحني �إىل
املحافظة.
ويق ��ول ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة
كرك ��وك جن ��اة ح�س�ي�ن يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "املك ��ون الرتكم ��اين
�سيق ��دم مقرتح ��ا �إىل رئي�س جمل�س
ال ��وزراء لتغي�ي�ر مواعي ��د �إج ��راء
انتخابات حمافظ ��ة كركوك بدال من
�شهر ني�سان يف العام ."2020
و�صوت جمل�س النواب على التعديل
الأول لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظ ��ات رق ��م  12ل�سن ��ة ،2018
ال ��ذي �أل ��زم مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات

بتدقي ��ق مطابقة �سجل الناخبني يف
كرك ��وك ما ب�ي�ن البطاق ��ة التموينية
وهوية الأحوال املدنية على �أن يتم
حذف الأ�سماء الت ��ي ال تتطابق بني
ال�سجلني م ��ن �سجل االنتخابات يف
نهاي ��ة الع ��ام � ،2020أي بعد �إجراء
االنتخابات بـ � 8أ�شهر.
ويعتق ��د ح�س�ي�ن �أن ��ه "باج ��راء
االنتخاب ��ات دون تدقي ��ق �سج ��ل
الناخبني ملحافظة كركوك �سيتحول
املكون الرتكم ��اين �إىل �أقلية ب�سبب
ك�ث�رة الوافدين من الع ��رب والكرد
بعد العام � 2003إىل املدينة" ،منوها
�إىل �أن "الرتكمان ال ميانعون �إقامة
انتخاب ��ات كركوك يف ني�سان املقبل
�شريط ��ة توزيع املواق ��ع واملنا�صب
بن�سبة  %32لكل مكون".
و�أو�صى قان ��ون انتخابات جمال�س
املحافظ ��ات رق ��م  12ل�سن ��ة 2018
امل�ش ��رع يف ال ��دورة الربملاني ��ة
ال�سابق ��ة بتوزي ��ع املنا�ص ��ب مببد�أ
التوازن القائ ��م على تقا�سم ال�سلطة
ب�ي�ن الع ��رب والرتكم ��ان والك ��رد
بواق ��ع  %32ل ��كل منه ��م ،مقابل %4
للمكوّ ن امل�سيحي.
ومنذ م ��ا يقارب الـ  14عام ًا مل َّ
تنظم
انتخاب ��ات حملي ��ة يف حمافظ ��ة
كرك ��وك ،ب�سب ��ب اخلالف ��ات ب�ي�ن
املكون ��ات الت ��ي تدور ح ��ول حتديد
ن�سب متثيله ��ا يف جمل�س املحافظة
من جهة ،والتع�ّث�رّ يف تطبيق املادة
 140من الد�ستور من جهة �أخرى.
وي�ضيف ممثل الرتكمان يف جمل�س
كرك ��وك �أن "ممثل ��ي الرتكم ��ان يف
الربملان يتحملون م�س�ؤولية مترير
الفق ��رة الت ��ي جتي ��ز تدقي ��ق �سجل
الناخب�ي�ن يف حمافظ ��ة كركوك بعد
ثماني ��ة �أ�شه ��ر م ��ن مواعي ��د �إجراء
االنتخاب ��ات املحلية" ،داعيا "نواب

وثيقة للبنتاغون:
القوة خ�سرت % 40
من �أفرادها
 ترجمة  /حامد �أحمد
م ��ع ت�صاع ��د تهدي ��دات داع� ��ش وحماوالت ��ه
�إعادة ترتيب �صفوفه بعد هزميته يف العراق
و�سوريا ،ت�ستعد من جانب �آخر قوات جهاز
مكافح ��ة الإره ��اب ،لتح�شي ��د �صفوفها حيث
�ستك ��ون جهوده ��ا ع�ب�ر ال�سن ��وات القليل ��ة
القادم ��ة �أمرا حيوي ��ا يف ح�س ��م م�س�ألة عدم
ال�سماح لداع�ش ب�أن يظهر من جديد.
ال�شخ� ��ص امل�س� ��ؤول عن ه ��ذه اال�ستعدادات
ه ��و رئي�س جه ��از مكافحة الإره ��اب الفريق
�أول رك ��ن طال ��ب �شغاتي الكن ��اين .وقال يف
حدي ��ث ل�صحيفة االندبندنت م ��ن مكتبه يف
مق ��ر الفرقة الذهبية باملنطق ��ة اخل�ضراء� ،إن
الق ��رار بار�س ��ال  10000منت�سب من الفرقة
الذهبية ال�ضارب ��ة ملحاربة داع�ش كان قرارا
منطقي ��ا .و�أردف الكناين قائال" :داع�ش هو
لي� ��س عدو تقلي ��دي ،و�أن منت�سب ��ي اجلي�ش
وال�شرط ��ة مل يتدرب ��وا على كيفي ��ة التعامل
م ��ع عنا�صر هذا التنظي ��م� .أما جهاز مكافحة
الإره ��اب فه ��و متخ�ص� ��ص يف حمارب ��ة
الإره ��اب .الأجه ��زة الأمني ��ة كان ��ت بحاجة
ملعنوي ��ات �أك�ث�ر ،خ�صو�ص ��ا بع ��د �سق ��وط
املو�ص ��ل� .أنا لدي ه� ��ؤالء املقاتلني املتدربني
جيدا م ��ن منت�سب ��ي الفرق ��ة الذهبي ��ة الذين
ه ��م حتت �إمرت ��ي� .أن ��ا ل ��دي م�س�ؤولية علي
�إجنازها".
حقق ��ت الفرق ��ة الذهبي ��ة �سل�سل ��ة م ��ن
االنت�ص ��ارات ال�سريعة وه ��ي تتقدم بزحفها
انطالق ��ا م ��ن بغ ��داد مدعوم ��ة م ��ن التحالف
ال ��دويل مب�ست�شاري ��ن عل ��ى الأر� ��ض م ��ع
�إ�سن ��اد طائ ��رات مقاتل ��ة من اجل ��و .وقاتلت
الفرق ��ة داع� ��ش خالل مع ��ارك م ��دن ا�شتملت
عل ��ى تكريت والرم ��ادي والفلوج ��ة و�صوال
�إىل معرك ��ة حتري ��ر املو�صل وكان ��ت الفرقة
مدعوم ��ة من ف�صائل ق ��وات احل�شد ال�شعبي
الت ��ي ت�ضم جمامي ��ع م�سلحة يبل ��غ تعدادها
مايقارب من � 120ألف مقاتل.
جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب كان ق ��د �أن�شئ من
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احلزب الدميقراطي والرتكمان يتحركان على رئي�س
الوزراء لت�أجيل انتخابات كركوك

الفتات
انتخابية يف
كركوك..
ار�شيف
الرتكمان �إىل تو�ضيح امل�شكلة التي
ح�صلت".
وي�ضي ��ف ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة
كرك ��وك �أن "املك ��ون الرتكم ��اين
يق�ت�رح ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات �إىل
كانون الثاين لعام � 2020أو ت�أجيل
االنتخاب ��ات �إىل �إ�شع ��ار �آخر حلني
تدقي ��ق �سج ��ل الناخب�ي�ن" ،الفت ��ا
�إىل �أن ��ه "ب�إم ��كان جمل� ��س الوزراء
�أر�س ��ال تعدي ��ل ملجل� ��س الن ��واب
لتغي�ي�ر مواعيد �إج ��راء االنتخابات
املحلية".

ويتي ��ح التعدي ��ل الأول لقان ��ون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
والأق�ضي ��ة يف امل ��ادة الرابع ��ة /
ثاني ��ا ملجل� ��س ال ��وزراء الت�ش ��اور
م ��ع مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات لت�أجيل
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
واالق�ضي ��ة كم ��ا ل ��ه ت�أجيله ��ا يف
حمافظة �أو �أكرث.
وي�ش�ي�ر ح�س�ي�ن �إىل �أن "ن ��واب
الرتكم ��ان �سيقدم ��ون طلب ��ا �إىل
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء لتعدي ��ل
مواعي ��د تدقيق �سج ��ل الناخبني �أو

�إرج ��اء االنتخاب ��ات املحلي ��ة بحكم
�صالحيات ��ه املمنوح ��ة ل ��ه وف ��ق
القانون النافذ" ،معتقدا �أن "املكون
الكردي �سريف�ض هذا املقرتح".
ويتهم احلزب الوطني الكرد�ستاين
اجلان ��ب الرتك ��ي بالوق ��وف وراء
مطالب ��ة املكون الرتكم ��اين بت�أجيل
�إج ��راء االنتخاب ��ات املحلي ��ة يف
حمافظ ��ة كرك ��وك" ،م�ؤك ��دا �أن
الرتكم ��ان �سيقدمون طعنا للمحكمة
االحتادي ��ة �أو مقرتح ��ا لرئي� ��س
احلكوم ��ة م ��ن �أج ��ل تنفي ��ذ تعدي ��ل

ث ��ان على قان ��ون انتخابات جمال�س
املحافظات والأق�ضية.
ويق ��ول ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب
ال�سابق عن ح ��زب االحتاد الوطني
حممد عثمان لـ(امل ��دى) �إن "الأتراك
ه ��م م ��ن يح ��رك املك ��ون الرتكماين
للطع ��ن بقانون انتخاب ��ات حمافظة
كرك ��وك" ،الفت ��ا �إىل �أن "�سج ��ل
الناخب�ي�ن الأ�سا�س يف بغداد ولي�س
يف كوك ��وك ،وبالت ��ايل بالإم ��كان
تدقيق ��ه قب ��ل �إج ��راء االنتخابات �أو
بعده ��ا" .وي ��رى عثم ��ان �أن "ع ��دد

ج�سيم ��ة ب�ي�ن �صفوفه ��ا .عقي ��د العملي ��ات
اخلا�ص ��ة وامل�ست�شار ال�سابق جلهاز مكافحة
الإرهاب ال�ضابط الأمريكي ديفد ويتي ،قال
"كادت الفرقة �أن تخلو من ال�ضباط تقريبا،
كانت تعترب الق ��وة ال�ضارب ��ة بتوليها قيادة
جميع املع ��ارك .مل نكن نخطط لأن ي�ستخدم
جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب بهذا ال�ش ��كل .مثل
هذه عمليات كان ��ت منوطة بقوات العمليات
اخلا�صة يف اجلي�ش �أن ينفذها".
بقي ��ت اخل�سائ ��ر التي حلق ��ت باف ��راد جهاز
مكافحة االرهاب قيد الكتم ��ان ،ولكن وثيقة
متعلق ��ة مبيزاني ��ة وزارة الدف ��اع االمريكية
ق ��درت يف حينه ��ا �سق ��وط  %40م ��ن جن ��ود
مكافحة االرهاب بني قتيل وجريح .يف حني
تقول بع� ��ض التحلي�ل�ات ان ن�سبة اخل�سائر
قد تكون اعلى لت�صل اىل .%60
وبعد م ��رور �سنت�ي�ن على ا�سرتج ��اع مدينة
املو�ص ��ل م ��ن قب ��ل قوات ��ه ،يق ��ول الكن ��اين
�إن الفرق ��ة الذهبي ��ة ق ��د ا�س�ت�ردت قوته ��ا
ب�س ��د النق� ��ص احلا�ص ��ل بني �أفراده ��ا جراء
اخل�سائ ��ر وه ��ي الآن بنف� ��س الق ��وة الت ��ي
كان ��ت عليه ��ا ع ��ام  .2014وق ��ال الكن ��اين
"طلبن ��ا تر�شي ��ح  1000جن ��دي ولكن عدد
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الذي ��ن تقدم ��وا بطلب ��ات لالن�ضم ��ام للفرق ��ة
الذهبي ��ة كان بح ��دود  .312,000هذا لأنهم
يحب ��ون جه ��از مكافحة االره ��اب ويعرفون
انها الق ��وة التي �أحلقت الهزمي ��ة بداع�ش".
يذك ��ر �أن وا�شنط ��ن ،بع ��د �أن ر�أت يف جهاز
مكافح ��ة االرهاب �سالح ��ا رئي�سا يف احلرب
�ض ��د داع�ش� ،أرادت ان ت�ضاعف حجم الفرقة
الذهبية لي�ص ��ل عددها اىل  20,000جندي.
ولك ��ن طبيع ��ة امله ��ام تغ�ي�رت الآن ورجعت
الفرق ��ة الذهبية اىل جذوره ��ا .وقال الفريق
الكن ��اين "بعد هزمي ��ة داع�ش يف امل ��دن قام
م�سلح ��وه بالتواجد يف جيوب �صغرية عرب
ال�صحراء قرب املو�صل ويف اجلبال .ت�صلنا
دائما معلومات ا�ستخبارية عن هذه اخلاليا
ونح ��ن نعم ��ل عل ��ى �إزالتها .لق ��د رجعنا اىل
مهامنا مبكافحة االرهاب".
ا�ستن ��ادا اىل اخلب�ي�ر بال�ش� ��أن العراق ��ي
والباح ��ث م ��ن معه ��د وا�شنط ��ن للدرا�س ��ات
مايكل نايت�س ،فان ه ��ذه املهام هي اال�سا�س
الذي �أن�شئ لأجله جهاز مكافحة االرهاب.
ويق ��ول نايت� ��س "انه ��ا الق ��وة الرئي�س ��ة
ال�ضارب ��ة ملكافح ��ة االره ��اب با�ستخدامه ��م
لطائ ��رات �سمتية امريكي ��ة وبع�ض االحيان
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عراقية يف تنفيذ غ ��ارات على مواقع قيادية
لداع� ��ش يف مناط ��ق نائي ��ة وغالب ��ا ما تكون
اثن ��اء اللي ��ل .ال توجد قوة اخ ��رى ت�ستطيع
تنفيذ هكذا مهام".
ومي�ض ��ي اخلبري بقوله "عملي ��ات التم�شيط
التي يق ��وم بها اجلي�ش العراق ��ي من ال�سهل
ك�شفه ��ا من قب ��ل الع ��دو وتالفيه ��ا ،يف حني
جه ��از مكافح ��ة االره ��اب يق ��وم بتنفي ��ذ
مداهمات ا�ستخبارية مباغتة على العدو".
ويق ��وم جهاز مكافحة االره ��اب اليوم بلعب
دور �إ�سنادي يف عملية ع�سكرية كربى ت�شن
عرب الع ��راق ملطاردة خاليا داع� ��ش النائمة.
وي�أت ��ي ذل ��ك و�س ��ط تقارير �أ�ش ��ارت اىل ان
مئات من م�سلحي داع�ش عربوا احلدود اىل
الع ��راق قادمني من �سوري ��ا لاللتحاق برفاق
لهم يف خاليا متواجدة يف حمافظة االنبار.
وردا عل ��ى تقري ��ر ا�ص ��دره معه ��د درا�س ��ات
احل ��رب يف وا�شنطن حول ان تنظيم داع�ش
ق ��د يرجع بقوة اكرب مم ��ا كان عليه يف العام
 2014م�ستغ�ل�ا ع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�سي
واالمن ��ي .ق ��ال الكن ��اين ان الظ ��روف التي
رافق ��ت ن�شوء داع� ��ش مل تع ��د موجودة ومل
يع ��د هن ��اك م ��ن ي�سان ��ده يف املناط ��ق التي
يتواج ��د فيها .وا�ضاف قائ�ل�ا "مل يعد لديهم
اي ا�سن ��اد ،املواطن ��ون يبغ�ض ��ون م�سلحي
داع�ش ،وانه ��م االن يختبئون يف ال�صحراء
ومل يتمكنوا من حتقيق اي �شيء".
وا�ضاف الكن ��اين ان التهديد االكرب ل�ضمان
احل ��اق الهزمية بداع�ش هو ع ��دم اال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي م ��ن �ش�أن ��ه ان يعي ��د خلق
الظروف الت ��ي �سمحت لداع�ش بالظهور يف
ب ��ادئ االمر .وقال الكن ��اين "داع�ش ي�ستفيد
من امل�شاكل ال�سيا�سية وامل�شاكل االقت�صادية
والطائفي ��ة وينتع� ��ش م ��ن خالله ��ا .كلم ��ا
ازدادت هذه امل�شاكل كلما كان ذلك اكرث امانا
لهم .انهم ال يريدون للدميقراطية ان تتقدم.
نحت ��اج اىل ف�ت�رة اط ��ول الحل ��اق الهزمي ��ة
بداع� ��ش .ه ��ذا يتطل ��ب ا�صالح ��ا �سيا�سي ��ا
وا�صالحا اقت�صاديا لتحقيق ذلك".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�أ�صوات املكون �أو الكتلة �أو القائمة
هي التي حت ��دد ح�صتها من املواقع
واملنا�ص ��ب" .ويو�ض ��ح �أن "ح ��زب
االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين ال
ميانع م ��ن توزيع من�ص ��ب املحافظ
ورئي� ��س جمل�س املحاف ��ظ ومعاون
املحافظ بني مكونات الكرد والعرب
والرتكمان".
ويرج ��ح ع�ض ��و الهيئ ��ة العام ��ة يف
االحت ��اد الوطن ��ي" ،قب ��ول املحكمة
االحتادي ��ة الطع ��ون الت ��ي �ستق ��دم
�ض ��د قان ��ون جمال� ��س املحافظ ��ات

والأق�ضي ��ة ب�سب ��ب وج ��ود بع� ��ض
الثغ ��رات القانوني ��ة الت ��ي متن ��ع
م�شارك ��ة املرحل�ي�ن واملتواجدي ��ن
يف كرك ��وك وبع� ��ض امل�شمول�ي�ن
بامل ��ادة  140يف االنتخابات املحلية
املقبل ��ة" .من جانب ��ه ،يبدي احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ت�أيي ��ده
لت�أجيل انتخاب ��ات حمافظة كركوك
حتى �إعادة الأمور ملا قبل �أحداث 16
ت�شري ��ن الأول  2017والت ��ي تتكفل
بعودة النازحني �إىل مناطقهم.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ستاين �شريوان
جم ��ال الدوب ��رداين �إن "احل ��زب
الدميقراط ��ي مع ت�أجيل االنتخابات
يف حمافظ ��ة كرك ��وك حل�ي�ن تطبيع
الأو�ض ��اع وع ��ودة البي�شمرك ��ة
للمدين ��ة وتطبي ��ق امل ��ادة  140م ��ن
الد�ستور".
وي�ضي ��ف الدوب ��رداين لـ(املدى) �أن
"احل ��زب الدميقراطي الكرد�ستاين
�سي�س�ي�ر بخط�ي�ن ،الأول التوج ��ه
للمحكمة االحتادية للطعن بالتعديل
الأول لقانون جمال� ��س املحافظات،
واخل ��ط الث ��اين يتمث ��ل بتق ��دمي
طل ��ب �إىل جمل�س ال ��وزراء لت�أجيل
انتخاب ��ات كرك ��وك �إىل مواعي ��د
�أخر".
ويلف ��ت �إىل �أن "ه ��ذه اخلالف ��ات
انعك�س ��ت على ع ��دم متك ��ن جمل�س
حمافظ ��ة كرك ��وك م ��ن اختي ��ار
حمافظ جدي ��د" ،م�ؤكدا �أن "احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين لن ي�صوت
عل ��ى �أي حماف ��ظ م ��ا مل يك ��ن هناك
اتف ��اق مع بغ ��داد لتطبي ��ق التوازن
بني كل املكون ��ات" .ويخل�ص ع�ضو
جلنة الأقالي ��م واملحافظات بالقول:
"�أتوقع ت�أجي ��ل انتخابات حمافظة
كركوك".

حكومة كرد�ستان ت�شكل جلان ًا
فرعية لإدامة احلوار مع بغداد

�إندبندنت :مكافحة الإرهاب تهيكل قواتها
ا�ستعداد ًا ملعركة طويلة مع داع�ش

قب ��ل اجلي� ��ش الأمريك ��ي بعد ف�ت�رة وجيزة
من غزو الع ��راق .ومت اختيار جنود اجلهاز
م ��ن بني املنت�سبني الأكرث كفاءة من الذين مت
تر�شيحهم عن الأجهزة الأمنية الأخرى حيث
خ�ضعوا لعملية انتق ��اء مكثفة �أ�شرفت عليها
قوات القبعات اخل�ض ��راء (القوات اخلا�صة
الأمريكي ��ة) .ومن ه ��ذا املنطل ��ق مت تكليفهم
بتنفيذ عمليات مداهمات ا�ستخبارية خا�صة
ملكافح ��ة الإره ��اب ،والت ��ي نفذوه ��ا ب�ش ��كل
كف ��وء .ومن ق�ص�ص مقاتل ��ي الفرقة الذهبية
ال�شجاع ��ة ي�ستذك ��ر الكن ��اين مهم ��ة معين ��ة
نفذه ��ا �أح ��د منت�سب ��ي الفرق ��ة الذهبية وهو
جندي قام تنظيم داع�ش بقتل عائلته.
وق ��ال قائد الفرقة الذهبي ��ة الكناين "لقد فقد
عائلت ��ه كله ��ا ،ولهذا ق ��رر اخ�ت�راق �صفوف
داع� ��ش حيث ق ��ام ب�إط�ل�اق حليت ��ه وارتداء
مالب� ��س ت�شب ��ه زي م�سلح ��ي داع� ��ش وبع ��د
�أن مك ��ث معه ��م لف�ت�رة �أ�سبوع ق ��ام بتفجري
امل ��كان ب�أكمله� .أبطال الفرق ��ة الذهبية قاموا
ب�أ�شياء كثرية" .م ��ع ذلك بد�أت املعارك تلقي
بظاللها على الفرقة �سريعا .ا�شتبكت الفرقة
مبع ��ارك مت�شيط عنيفة من �شارع �إىل �شارع
ال�ستع ��ادة مدين ��ة املو�صل وتكب ��دت خ�سائر

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون
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�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

 بغداد /املدى
ناق� ��ش جمل�س وزراء حكومة �إقليم كرد�ستان العراق� ،أم�س ،املباحثات التي �أجريت الأ�سبوع
املا�ضي بني بغداد و�أربيل ب�ش�أن النفط واملوازنة واملناطق املتنازع عليها ،فيما وجه بت�شكيل
جلان فرعية لإدامة احلوار مع احلكومة االحتادية.
وقال ��ت رئا�س ��ة وزراء �إقليم كرد�ستان يف بي ��ان تلقت (املدى) ن�سخة من ��ه� ،إن "جمل�س وزراء
�إقلي ��م كرد�ستان عقد جل�سته االعتيادية ي ��وم (�أم�س) الثالثاء  30متوز  ،2019برئا�سة رئي�س
الوزراء م�سرور بارزاين ،و�سلط (الأخري) النقا�ش يف م�ستهل االجتماع على املحادثات التي
ُاجري ��ت الأ�سب ��وع املا�ضي بني حكومة �إقلي ��م کرد�ستان وبغداد ،وتناول ��ت ثالثة ملفات :هي
النفط والغاز ،واملوازنة وامل�سائل املالية ،واملناطق املتنازع عليها".
و�أ�ض ��اف البيان �أن االجتم ��اع وجه بـ"ت�شكيل عدد من اللجان الفرعي ��ة والفنية التي �ستتوىل
بدورها مناق�شة تفا�صيل تلك امللفات ،على �ضوء ورقتي العمل اللتني عر�ضهما اجلانبان ،ومن
امل�ؤمل موا�صلة احلوار قريب ًا".
وناق� ��ش "جمل�س ال ��وزراء (�إقليم كرد�ست ��ان) �آلية ت�أ�سي� ��س جمل�س اخلدمة العام ��ة يف �إقليم
كرد�ست ��ان لتنظيم عمل املوظفني كج ��زء من الإ�صالحات احلكومية الت ��ي تبناها برنامج عمل
احلكومة".
ويف �سي ��اق �آخ ��ر ،ناق� ��ش جمل� ��س وزراء الإقلي ��م "م�س�أل ��ة واردات ال ��وزارات والهيئ ��ات يف
�إط ��ار وزارة املالي ��ة واالقت�ص ��اد ،و�إيجاد �آلية مالئم ��ة وموحدة ت�ضمن ح�صر تل ��ك الإيرادات
ب ��وزارة املالية واالقت�ص ��اد ،على �أن ُت�صرف �إىل الوزارات ،بع ��د املراجعة والتدقيق ،وح�سب
اخل�صو�صية وحاجة كل وزارة وهيئة".
كم ��ا ناق�ش "قانون التقاع ��د والرواتب وامتيازات املوظفني يف �إقلي ��م كرد�ستان ،وقرر �إجراء
درا�سة حول القانون و�إر�ساله �إىل برملان الإقليم يف �أ�سرع وقت".
وتاب ��ع البي ��ان �أن "جمل�س ال ��وزراء وج ��ه وزارات البلدي ��ة وال�سياحة وال�صح ��ة والداخلية
وهيئ ��ة البيئة للتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لإعداد �إر�شادات يف املناطق ال�سياحية ب�إقليم
كرد�ستان من �أجل �سالمة ال�سياح واملواطنني".
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سياسة

احل�شد يخاطب عبد املهدي :نحتاج �شهرين �إ�ضافيني
لإكمال متطلبات اندماجنا

 بغداد /المدى
وجه رئي� ��س هيئة الح�ش ��د ال�شعبي فالح
الفيا� ��ض ،ام� ��س الثالث ��اء ،ر�سال ��ة �إل ��ى
رئي� ��س الوزراء عادل عب ��د المهدي ب�ش�أن
تنفي ��ذ الأمر الديواني طالب ��ا فيها منحهم
مهل ��ة �شهري ��ن "لإكم ��ال عملي ��ة الدم ��ج
والتجان�س".
وتزامنت هذه الر�سال ��ة مع انتهاء المهلة
الت ��ي و�ضعه ��ا عب ��د المه ��دي ف ��ي الأم ��ر
الديوان ��ي الخا�ص بالح�ش ��د والذي يلزم
بدم ��ج جمي ��ع المتطوعي ��ن ف ��ي ال�سل ��ك
الأمني في مهلة تنتهي اليوم.
وقال الفيا�ض ف ��ي م�ؤتمر �صحفي تابعته
(الم ��دى) �إن "هيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي
ا�ستطاعت من خالل عمل د�ؤوب �أن تنجز
ما يمكن �إنجازه" ،مبين ��ا �أنه "تم توجيه
ر�سال ��ة �إلى رئي� ��س ال ��وزراء القائد العام
للقوات الم�سلحة ع ��ادل عبد المهدي بهذا
الخ�صو�ص".
و�أو�ضح رئي�س هيئ ��ة الح�شد �أنه "طلبنا
من رئي� ��س الوزراء القائ ��د العام للقوات
الم�سلح ��ة عادل عبد المهدي مهلة �شهرين
الكمال عملية الدمج والتجان�س".
و�أ�ض ��اف �أن "الهيئ ��ة �أكدت ف ��ي الر�سالة
�أنه ��ا انج ��زت هيكلية من�سجم ��ة مع الأمر
الديواني ال ��ذي �أ�صدره رئي� ��س الوزراء
مطلع ال�شهر الحالي".
و�أ�ش ��ار الفيا�ض �إلى "�إلغاء مكاتب الهيئة
ف ��ي المحافظ ��ات وتحوي ��ل مالكاتها �إلى
الجهة المنا�سبة ف ��ي الهيئة ،كما تم �إلغاء
مديرية التعبئة في الح�شد ال�شعبي".
واعتب ��ر رئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعبي،
�أن "هيكل ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي ل ��ن تك ��ون
كعملي ��ة دم ��ج الميلي�شات ف ��ي ال�سابق".
وبخ�صو� ��ص عقوبات الخزانة الأميركية
المفرو�ضة على �شخ�صيتين قياديتين في
الح�شد ال�شعبي – ري ��ان الكلداني ووعد
القدو – بين الفيا�ض� ،أن "م�سار م�أ�س�سة
الح�ش ��د ال�شعب ��ي ال عالقة ل ��ه بالعقوبات
الأميركي ��ة ،وه ��ي مرفو�ض ��ة جمل ��ة
وتف�صي�ل�ا وتعتبر تج ��اوز ًا على ال�سيادة
العراقي ��ة كونه ��ا �أت ��ت م ��ن دون تحقي ��ق
وعم ��ل مقدم ��ات" ،م�ؤك ��د ًا ان العقوب ��ات
"لي�س له ��ا �أي ت�أثير في �إجراءات تنفيذ
الأمر الديواني".
و�أ�ضاف الفيا� ��ض� ،أن "المديرية �شرعت
بمعالج ��ة مظال ��م منت�سبيه ��ا ،ف�ض�ل ً�ا عن
ا�ستكم ��ال �إح�ص ��اء المنا�ص ��ب الع�سكرية
وال�ش ��روع ب�إع ��داد الآلي ��ات القانوني ��ة
و�ضواب ��ط من ��ح الرت ��ب ،بع ��د ت�أهيله ��م
ف ��ي جامع ��ة الدف ��اع الوطن ��ي" ،مو�ضح ًا
�أن "ق ��وات الح�ش ��د ال�شعب ��ي� ،سيك ��ون
له ��ا ثكن ��ات ومع�سك ��رات وم ��كان خ ��زن
الأ�سلح ��ة وحق ��وق تقاعدي ��ة وو�ص ��ف

قوة من احل�شد خالل
معارك التحرير...
ار�ش�سف
وظيفي" ،وب�ش� ��أن رف�ض بع�ض الف�صائل
للأمر الديواني ،نف ��ى الفيا�ض "مواجهة
المديري ��ة معار�ض ��ة �صريح ��ة ووا�ضحة
�أمام الأمر الديواني".
ومع ��روف �أن "الح�ش ��د" ه ��و ت�شكي ��ل
ع�سك ��ري ظه ��ر ب�ش ��كل غي ��ر منظ ��م بع ��د
�سق ��وط المو�صل ف ��ي �صي ��ف  ،2014ثم
تم االعت ��راف به من خالل قان ��ون �شرعه
مجل�س النواب في .2016
و�أ�ص ��در رئي�س مجل� ��س ال ��وزراء القائد
العام للقوات الم�سلحة عادل عبد المهدي
الأم ��ر الديوان ��ي المرق ��م  237الخا� ��ص
بالح�شد ال�شعبي.
وقال مكت ��ب عبد المهدي ف ��ي بيان مطلع
ال�شهر الحالي �أن الأمر ي�أتي �إيمانا بدور
مقاتل ��ي الح�ش ��د و�ضمان ��ا لتح�صين تلك
القوات ومراعاة الن�سيابية عملها.
وبح�س ��ب االم ��ر الديوان ��ي ف ��ان "جميع
ق ��وات الح�ش ��د تعمل كج ��زء ال يتجز�أ من
الق ��وات الم�سلح ��ة وي�س ��ري عليها جميع
م ��ا ي�سري عل ��ى الق ��وات الم�سلح ��ة .كما

ان هذه القوات تعم ��ل ب�أمرة القائد العام
للقوات الم�سلحة و�سيكون م�س�ؤوال عنها
رئي�س هيئ ��ة الح�شد ال�شعبي الذي يعينه
القائد العام للقوات الم�سلحة".
كم ��ا ن�ص االم ��ر الديواني عل ��ى ان" :يتم
التخلي نهائي ��ا عن جميع الت�سميات التي
عمل ��ت به ��ا ف�صائ ��ل الح�شد ف ��ي المعارك
وت�ستب ��دل بت�سمي ��ات ع�سكري ��ة (فرق ��ة،
ل ��واء ،ف ��وج ،ال ��خ) وي�شمل ذل ��ك الح�شد
الع�شائ ��ري و�أي ��ة ت�شكي�ل�ات محلي ��ة،
كم ��ا يحم ��ل �أفراده ��ا الرت ��ب الع�سكري ��ة
المعمول به ��ا" .وت�ستطيع الف�صائل التي
ال تلتح ��ق بالقوات الم�سلح ��ة ان تتحول
الى تنظيم ��ات �سيا�سي ��ة خا�ضعة لقانون
االح ��زاب و�ضواب ��ط العم ��ل ال�سيا�س ��ي،
كم ��ا تغلق جميع المقار الت ��ي تحمل ا�سم
ف�صي ��ل او ف�صائل الح�ش ��د ،بح�سب االمر
الديواني.
وج ��اء ق ��رار عب ��د المه ��دي م ��ع تطورات
االزم ��ة بي ��ن طه ��ران ووا�شنط ��ن ،وبعد
اي ��ام قليلة م ��ن ا�ص ��داره تو�صيات تحدد

النزاهة :اختال�س  11مليار دينار من �أموال
نازحي نينوى

 بغداد /المدى
و�أ�ش ��ارت الهيئ ��ة �إل ��ى �أن "التحقيق ��ات الت ��ي ق ��ام به ��ا
الفري ��ق �أدَّت �إل ��ى الك�ش ��ف ع ��ن �أن المبل ��غ ت� � َّم �سحب ��ه
خا�ص
�اب م�صرف � ٍّ�ي ٍّ
�أعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة ،ام� ��س الثالثاء ،تم ُّك ��ن مالكات كام�ل ً�ا ،ول ��م يت ��م �إيداعه ف ��ي ح�س � ٍ
مدير َّي ��ة تحقي ��ق نينوى م ��ن �ضبط الأولي ��ات الخا�صة بالمحافظ ��ة وال في قا�صات المحافظ ��ة ،و�إنما �أودع في
دينار في ديوان المحافظة� ،إقليم كرد�ستان ،حيث ت َّم اختي ��ار المقاولين المُن ِّفذين؛
ب�صرف �أكثر من ( )11مليار ٍ
ُخ�ص�ص ��ة م ��ن وزارة الهجرة لت�أهي ��ل الم�ست�شفيي ��ن من قبل محافظ نين ��وى ال�سابق
مُب ِّين� � ًة � َّأن تل ��ك المبال ��غ م َّ
والمهجرين لإغاث ��ة و�إيواء نازح ��ي المحافظة .وقالت (نوفل العاكوب) ،وجرى ت�سلُّم المبالغ الخا�صة بها عن
قب�ض ُي�ؤ ِّي ُد ت�سلم
الهيئة في بيان تلقته (المدى) �إن "دائرة التحقيقات في طريقه ،وت�أييد ذلك بن�سخ ٍة من و�صل ٍ
الهيئة �أ�شارت في عر�ضها لتفا�صيل عمليَّة ال�ضبط� ،إلى المبال ��غ في �أربيل ،ف�ض ًال عن �ضبط ( )23و�ص ًال �صادر ًا
� َّأن فريق عم ��ل المديريَّة قام ب�ضب ��ط الأوليات
الخا�صة ع ��ن المقاولي ��ن المُن ِّفذي ��ن للم�شاري ��ع ت�شي ��ر لت�سلُّمه ��م
َّ
في
�ار
�
ن
دي
ب�ص ��رف مبل ��غ ( )11,312,258,000ملي ��ار
قب�ض ت�ؤيِّـ ُد
و�صوالت
وجود
دون
�ة
�
ظ
المحاف
من
مبالغ
ٍ
أ�صولي
�ضبط �
ديوان محافظة نينوى – ق�سمي الح�سابات والموازنة ذل ��ك" .و�أ�ضافت �أنه "ت� � َّم تنظيم مح�ضر ٍ
ٍّ
ُخت�صة
وهند�س ��ة الإدارة المحلي ��ة" ،م�ضيف ��ة �أن "تل ��ك المبالغ بالم�ضبوطات ،وعر�ضه على الهيئة التحقيقية الم ِّ
ُخ�ص�ص ��ة من قب ��ل وزارة الهج ��رة والمهجرين ك�سلف ٍة بق�ضاي ��ا النزاهة في نينوى التي ق َّررت �إجراء التحقيق
م َّ
للمحافظ ��ة؛ لإغاثة و�إي ��واء النازحين ،من خالل تجهيز ا�ستناد ًا لأح ��كام المادَّة ( )315من قان ��ون العقوبات".
المواد وتنفيذ الأعمال لدائرة ال�صحة ومدير التربية في يُ�ش ��ار ال ��ى � َّأن هيئة النزاه ��ة �أعلنت في �شه ��ر حزيران
دينار
نين ��وى" .و�أ�شارت �إلى �أنه "ت َّم �ضبط �سند قيد اليومية الما�ض ��ي عن الك�شف عن اختال�س �ست ��ة مليارات ٍ
المت�ضمِّن �إيداع المبلغ المذكور وفي�شة �إيداع ال�صكوك من �أموال �إعادة ت�أهيل �أبنية محافظة نينوى.
ال�صادرة عن م�صرف الرافدين  /فرع بغداد� ،إ�ضافة �إلى و�أقيل المحافظ العاكوب ف ��ي �آذار الما�ضي� ،إثر حادثة
�صور طبق الأ�صل عن ٍّ
كل من الح�ساب الجاري بموجب غ ��رق العب ��ارة ف ��ي المو�ص ��ل ،الت ��ي �أودت بحي ��اة مئة
ٍ
ال�صك ال�صادر عن وزارة الهجرة والمهجرين ،و�سندي �شخ�ص ،غالبيتهم من الن�ساء والأطفال.
َّرة م ��ن �أولي ��ات وبعد �إقالت ��ه ظهر العديد من ملف ��ات الف�ساد التي تدينه
�رف بقيم ��ة المبل ��غ ،ون�س � ٍ�خ مُ�ص� �و ٍ
�ص � ٍ
ال�صرف
الخا�صة بالمبل ��غ المذكور؛ لت�أهيل م�ست�شفيي باختال� ��س مليارات الدنانير من �أموال المحافظة ،التي
َّ
التعليمي والحروق في المو�صل.
ال�سالم
تعر�ضت لدمار كبير خالل الحرب �ضد داع�ش.
ِّ

حرك ��ة الق ��وات العراقي ��ة واالجنبية في
داخل البالد ،والت ��ي تزامنت مع هجمات
�صاروخي ��ة طال ��ت مناط ��ق حيوي ��ة ف ��ي
العا�صم ��ة وقواع ��د ع�سكري ��ة ف ��ي �شمال
بغداد ومن�ش�آت نفطية في الجنوب.
كم ��ا تزامن ��ت اي�ض� � ًا م ��ع م ��ا ت�س ��رب من
معلوم ��ات ع ��ن �أن الهجم ��ات بطائ ��رات
م�سي ��رة عل ��ى خط ��وط الأنابي ��ب ف ��ي
ال�سعودية منت�ص ��ف �أيار الما�ضي ،نفذت
انطالقا من جرف الن�صر (ال�صخر �سابقا)
جن ��وب بغ ��داد ،وهو م ��ا نفت ��ه الحكومة
العراقية ب�شكل قاطع.
وال يختلف ق ��رار عبد المه ��دي كثيرا عن
�سلف ��ه حيدر العب ��ادي ،الذي ا�ص ��در قبله
الئحتي ��ن حكوميتي ��ن ب�ش� ��أن المو�ضوع
نف�س ��ه .وق ��رر عب ��د المه ��دي م ��ع بداي ��ة
ت�سلم ��ه للمن�ص ��ب قب ��ل � 6أ�شه ��ر ،توحيد
روات ��ب الح�شد م ��ع �أقرانهم ف ��ي القوات
الأمني ��ة ،وهو �أمر كان يت ��ردد في تنفيذه
العبادي حتى �آخر يوم من عمر حكومته،
ب�سب ��ب ع ��دم ح�صول ��ه على قوائ ��م تظهر

ب�ش ��كل وا�ض ��ح اع ��داد الح�ش ��د ال�شعبي،
بح�سب بع�ض الم�صادر.
وف ��ي �أي ��ار الما�ض ��ي ،هاج ��م العب ��ادي،
قي ��ادات ف ��ي الح�ش ��د ال�شعبي وق ��ال انها
جمعت ث ��روات على ح�ساب الم ��ال العام
في ظروف غام�ضة.
ت�س ��اءل العبادي في لق ��اء تلفزيوني على
محط ��ة العراقي ��ة �شب ��ه الر�سمي ��ة ،ع ��ن
م�ص ��در الأمالك والعق ��ارات التي تمتلكها
هذه القيادات.
وا�ص ��در العب ��ادي بع ��د عامين م ��ن قرار
قان ��ون الح�شد ف ��ي البرلم ��ان (�شرع عام
 )2016اوام ��ر تنفيذ القان ��ون الذي ترك
بنهايات مفتوحة وغير وا�ضحة.
ون�ص ��ت االوام ��ر عل ��ى تنظي ��م او�ض ��اع
مقاتل ��ي الح�شد والمق ��رات و�آلية اختيار
الق ��ادة ،وهي اوامر تب ��دو انها لم تنفذ ما
دفع عبد المهدي العادة الت�أكيد عليها مرة
اخ ��رى .ومع اع�ل�ان عبد المه ��دي االمر
الديوان ��ي قبل �شهر� ،سارع ��ت كل القوى
ال�سيا�سي ��ة وحتى تلك المرتبطة بف�صائل

داخ ��ل الح�ش ��د ،ال ��ى ت�أييد الق ��رار ،الذي
اك ��د في اح ��د بنوده عل ��ى ان "تقطع هذه
الوح ��دات �أفرادا وت�شكي�ل�ات �أي ارتباط
�سيا�سي �أو �آمري من التنظيمات ال�سابقة
في الح�شد ال�شعبي".
واغل ��ب الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الت ��ي دخلت
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة ،كان ��ت ق ��د
اعلن ��ت الع ��ام الما�ض ��ي ف ��ك ارتباطها مع
االجنح ��ة الع�سكري ��ة التابعة له ��ا امتثاال
لقواني ��ن االنتخابات الت ��ي ال ت�سمح لأي
ح ��زب يمتل ��ك ف�صيال م�سلح ��ا بالم�شاركة
ف ��ي االنتخاب ��ات .و�سب ��ق زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقتدى ال�صدر ،الجميع باعالنه
فك ارتباطه ب�سرايا ال�سالم ،وطلب اغالق
مقراتها ،وفق االمر الديواني.
وق ��ال ال�صدر ف ��ي تغريدة عل ��ى "تويتر"
حينه ��ا �إن "ما �ص ��در عن رئي� ��س مجل�س
ال ��وزراء بم ��ا يخ� ��ص الح�ش ��د ال�شعب ��ي
�أم ��ر مه ��م وخط ��وة �أول ��ى �صحيحة نحو
بن ��اء دولة قوية ال تهزه ��ا الرياح من هنا
وهن ��اك� ،إال �أنن ��ي �أب ��دي قلق ��ي م ��ن عدم

تطبيقها ب�صورة �صحيحة".
كما رحب ��ت ف�صائل اخ ��رى منها ع�صائب
اهل الحق ،لكن رغم الترحيب ال يبدو ان
�شيئا قد تحقق.
ويق ��ول الناط ��ق الر�سم ��ي با�س ��م حرك ��ة
ع�صائ ��ب �أه ��ل الح ��ق محم ��ود الربيع ��ي
االثنين� ،إن الأمر الديواني ال يعدو كونه
خطوة للإ�س ��راع في و�ضع قانون الح�شد
ال�شعبي مو�ضع التنفيذ.
بالمقاب ��ل ،يرج ��ح المحل ��ل ال�سيا�س ��ي
من ��اف المو�س ��وي �أن تتمك ��ن الحكوم ��ة
العراقي ��ة �إل ��ى ح ��د كبي ��ر م ��ن تميي ��ع
ف�صائ ��ل الح�ش ��د ال�شعبي ف ��ي المنظومة
الأمنية والع�سكري ��ة ،م�ستبعدا احتمالية
وق ��وع �ص ��دام بي ��ن الف�صائ ��ل الممتنع ��ة
والحكومة.
وا�ش ��ار المو�سوي �إلى الزي ��ارة الأخيرة
الت ��ي قام به ��ا عب ��د المهدي �إل ��ى طهران،
والت ��ي ح�صل خالله ��ا على ت�أيي ��د القادة
الإيرانيي ��ن لتنفي ��ذ قرارات ��ه بخ�صو�ص
الح�شد.

املحكمة االحتادية :املادة  140من الد�ستور ما تزال �سارية
 بغداد /المدى

ق�ضت المحكمة االتحادية
العليا ،ام�س الثالثاء ،ببقاء
�سريان المادة ( )140من الد�ستور
العراقي الخا�صة بالمناطق
ً
مبينة �أن
المتنازع عليها،
"الموعد المحدد في تنفيذ
المادة و�ضع لأمور تنظيمية
ولحث المعنيين على تنفيذها
وال تم�س جوهرها وتحقيق
هدفها" .وقال المتحدث
الر�سمي با�سم المحكمة
�إيا�س ال�ساموك في بيان
تلقته (المدى) �إن "المحكمة
االتحادية العليا عقدت جل�ستها
برئا�سة القا�ضي مدحت
المحمود وح�ضور الق�ضاة
االع�ضاء كافة ونظرت بطلب
مجل�س النواب بتف�سير المادة
( )140من الد�ستور من حيث
�سريانها من عدمه".
و�أ�ض ��اف �أن "المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا
وج ��دت �أن الم ��ادة ( )140م ��ن د�ست ��ور
جمهوري ��ة الع ��راق ل�سن ��ة  2005اناط ��ت
بال�سلط ��ة التنفيذية اتخاذ الخطوات الالزمة
لإكم ��ال تنفي ��ذ متطلب ��ات الم ��ادة ( )58م ��ن
قان ��ون ادارة الدولة للمرحل ��ة االنتقالية بكل
فقراتها والتي ما زالت نافذة ا�ستناد ًا لأحكام
المادة ( )143من الد�ستور".
وتاب ��ع �أن "المحكم ��ة وج ��دت �أن ذل ��ك ه ��و

لتحقيق الأه ��داف التي �أوردتها المادة ()58
م ��ن قان ��ون �إدارة الدولة العراقي ��ة للمرحلة
االنتقالي ��ة الرامي ��ة �إل ��ى تحقي ��ق العدالة في
المناط ��ق الت ��ي تعر�ض ��ت �إلى تغي ��ر الو�ضع
ال�سكان ��ي م ��ن خ�ل�ال الترحي ��ل والنف ��ي
والهجرة الق�سرية وذلك على وفق الخطوات
المر�سومة في المادة ( )58المذكورة �أنف ًا".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "المحكمة االتحادي ��ة العليا
وج ��دت �أن ه ��ذه الخطوات ل ��م ت�ستكمل و�أن
الق�سم منها لم يتخذ ،ويبقى الهدف من و�ضع
وت�شريع المادة ( )140من الد�ستور مطلوب ًا
وواج ��ب التنفي ��ذ م ��ن الكافة" ،مو�ضح� � ًا �أن
"المحكمة �أكدت �أن الموعد المحدد في تنفيذ

الم ��ادة ( )140من الد�ست ��ور قد و�ضع لأمور
تنظيمي ��ة ولحث المعنيي ��ن على تنفيذها وال
تم�س جوهرها وتحقيق هدفها".
ولفت �إلى �أن "المحكمة االتحادية العليا وبناء
عل ��ى ذلك قررت بق ��اء �سريان الم ��ادة ()140
م ��ن د�ست ��ور جمهوري ��ة الع ��راق ف ��ي الوقت
الحا�ضر ولحين تنفيذ م�ستلزماتها وتحقيق
اله ��دف م ��ن ت�شريعه ��ا على وف ��ق الخطوات
المر�سوم ��ة ف ��ي الم ��ادة ( )58م ��ن قان ��ون
ادارة الدولة العراقي ��ة للمرحلة االنتقالية".
وتن� ��ص الم ��ادة ( )140م ��ن الد�ست ��ور على،
�أو ًال -:تتول ��ى ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة اتخ ��اذ
الخطوات الالزمة ال�ستكمال تنفيذ متطلبات

المادة ( )58من قانون �إدارة الدولة العراقية
للمرحل ��ة االنتقالي ��ة ،ب ��كل فقراته ��ا .ثاني ًا-:
الم�س�ؤولي ��ة الملقاة على ال�سلط ��ة التنفيذية
ف ��ي الحكومة االنتقالية ،والمن�صو�ص عليها
ف ��ي الم ��ادة ( )58م ��ن قان ��ون �إدارة الدول ��ة
العراقية للمرحلة االنتقالي ��ة ،تمتد وت�ستمر
�إل ��ى ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة المنتخب ��ة بموجب
هذا الد�ستور ،على �أن تنجز كامل ًة (التطبيع،
الإح�ص ��اء ،وتنته ��ي با�ستفت ��اء ف ��ي كركوك
والمناطق الأخرى المتن ��ازع عليها ،لتحديد
�إرادة مواطنيه ��ا) ف ��ي م ��دةٍ �أق�صاها الحادي
والثالثين من �شهر كان ��ون الأول �سنة �ألفين
و�سبعة.
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م/اعالن فر�ص ا�ستثمارية

املحافظة

م�ساحة العقار

ت

رقم العقار

االنبار

3237.84م2
+
3282.66م2

جتاري

الديوانية

3264م2

كركوك

19469م2

جتاري

االنبار

16574.5م2

فندق

ميسان

2046.21م2

بناية

-6

العقار(5/56م/19ام العصافير)

املثنى

13000م2

نادٍ ومكتبة
للعمال

-7

العقار(479/10م/5ام التلول واجلالجل)

املثنى

2700م2

حضانة وروضة

العقار(3/230م84السوق) و
-1
العقار(20/230م84السوق)
العقار(4624/18م 18صدر
-2
اليوسفية) /الساحة اخللفية
العقار ( /9/333شاطر لو) ويضم
-3
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اداري وامني
وخدمات عامة

املالحظات

االعالن عن العقار كفرصة استثمارية
كمجمع تسويقي يحتوي على مجمع
جتاري وسينما وعيادات ...الخ
االعالن عن الساحة اخللفية للعقار
كفرصة استثمارية النشاء بناية.
االعالن عن العقار كفرصة استثمارية
النشاء مجمع جتاري
االعالن عن العقار كفرصة استثمارية
االعالن عن العقار كفرصة استثمارية
االعالن عن العقار كفرصة استثمارية
االعالن عن العقار كفرصة استثمارية

ال�شروط وامل�ستم�سكات املطلوب ارفاقها مع الطلبات-:

 -1ملء استمارة طلب االستثمار واملعلومات عن العقارات آنفا ً .
 -2تقدمي خطة متويل املشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
 -3املشاريع التي قام بها املستثمر في العراق وخارجه .
 -4دراسة اجلدوى االقتصادية اخلاصة باملشروع متضمنة عرضا ً فنيا ً وماليا ً يشمل طريقة البناء وآلية البيع.
 -5جدول زمني الجناز املشروع .
 -6التصاميم واخملططات اخلاصة باملشروع .
 -7ملخص تنفيذي.
 -8يتوجب دفع مبلغ قدره ( )100000مائة الف دينار الغير عن أجور استالم منوذج استمارة طلب االستثمار.
 -9مدة نفاذية الطلب املقدم سنة .
 -10يتم ارسال طلب االستثمار احلاصل على موافقة الدائرة الى هيئة االستثمار ليتم منحه االجازة االستثمارية .

علي جعفر حممد احللو
املدير العام

التاريخ2019-7-31 :

اعالن املناقصة
االجتماع التمهيدي
للمناقصة

رقم الفر�صة
اال�ستثمارية
1
2
3
4
5
6
7
8

موقع املعمل

ا�سم املعمل
جتهيز وتشغيل معمل انتاج األلواح الزجاجية بطريقة الزجاج املسطح
( )700طن  /يوم
تأهيل وتشغيل معمل انتاج القناني واجلرار ( )175طن  /يوم
تأهيل وتشغيل معمل االلواح الزجاجية ( )120طن  /يوم
تأهيل وتشغيل معمل القناني الطبية ( )95طن  /يوم
تأهيل وتشغيل معمل انتاج كاشي اجلدران السيراميكي
تأهيل وتشغيل معمل انتاج كاشي االرضيات السيراميكي
تأهيل وتشغيل معمل انتاج االدوات الصحية السيراميكي
تأهيل وتشغيل معمل انتاج املواد احلرارية

�أن�شاء امل�ست�شفى العراقي – الكوري التخ�ص�صي للعناية احلرجة

في مدينة الطب  ,بغداد  ,العراق
 22شهرآ
 029,000,16دوالرآ أمريكيآ (باستثناء ضريبة القيمة املضافة)

التاريخ

 7-31االربعاء
 6آب الثالثاء  10:00صباحا

أستمارات احلضور
فحص اجلدارة
تقدمي أستمارات املناقصة
فتح العطاءات

 18أيلول اربعاء الساعة  10:00صباحآ

تقييم العطاءات
اعالم مقدم العطاء الفائز

 19 – 18أيلول
 22أيلول

املالحظات

جريدة محلية ,
()ebid.koica.go.krويب سايت كويكا
مكتب كويكا في العراق
احلضور الزامي
عبر االمييل
التواريخ قابلة للتغيير
يجب تقدمي الوثائق املناسبة سوية مع االستمارت
النتائج سوف تبلغ الى مقدم العطاء
نسخ اصلية باليد الى مكتب كويكا في العراق
مكتب كويكا في العراق
التاريخ قابل للتغيير
مكتب كويكا في العراق
التاريخ قابل للتغيير

* مواعيد جدول العطاء أعاله قابلة للتغيير
* يرجى مراجعة استمارة طلب تقدمي العروض لتفاصيل اكثر
 .3س��يتم ش��رح معايير التقييم و وثائق العطاء ذات الصلة في االجتماع التمهيدي للعطاء (مؤمتر العطاء)  ،وس��يتم توفير القرص املضغوط
 CDلل (الرسومات  ،املواصفات  ،جدول الكميات).
 .4لغة العطاء :اإلجنليزية
 .5يجب أن تكون جميع العطاءات مصحوبة بخطاب الضمان بقيمة تعادل خمسة باملائة ( )٪5من "سعر العطاء" مع فترة ضمانها من موعد
أقصاه تاريخ غلق العطاء إلى ما ال يزيد عن ثالثني ( )30يو ًما بعد موعد افتتاح العطاءات.
* في حالة فشل مقدم العطاء الفائز في توقيع العقد دون سبب مقنع  ،سيتم مصادرة خطاب الضمان من قبل كويكا.
 .6مكتب كويكا العراق لن يكون مسؤوال ً عن أي تكاليف أو نفقات يتكبدها مقدمو العطاءات فيما يتعلق بإعداد العروض أو تسليمها.
 .7يجب على جميع مقدمي العطاءات الرجوع إلى طلب تقدمي العروض لهذا املشروع.
 .8معلومات االتصال
مكتب كويكا في العراق
 .العنوان :بغداد  -املنطقة اخلضراء  -حي الكندي  ،احمللة  ، 215 :الشارع ، 9 :رقم املنزل12 :
 .رقم الهاتف+964 (0) 783 064 1860 :
الوكالة الكورية للتعاون الدويل
ythan@koica.go.kr،
developman@koica.go.kr
،
m_koica@yahoo.com
 .البريد اإللكتروني:
مكتب العراق

الرمادي
=
=
=
=
=
=
بغداد

الهدف من االعالن

تهدف الش��ركة من خالل املش��اركة مع الش��ركات الرصينة واملصنعة واملنتجة للمنتجات أعاله إلى املشاركة في اإلدارة واإلنتاج
وتش��غيل وزي��ادة الطاقات اإلنتاجية واملس��اهمة في ه��ذه الفرص القيمة للحاجة املاس��ة إلنتاج هذه املعام��ل واهميتها لتلبية
احتياجات الس��وق العراقية واجلدوى االقتصادية وملا حتققه من مزايا للمس��تثمر منها توافر املواد األساس��ية الداخلة في اإلنتاج
وبأس��عار مناس��بة وحتس�ين جودة املنتج الوطني .وميكن للشركات الراغبة احلرية في املشاركة باس��تثمار معمل أو أكثر وحسب
رغبتها .وعليها مراجعة مقر الش��ركة الكائن في مدينة الرمادي لش��راء امللف االستثماري مببلغ (( )250000مائتان وخمسون ألف
دينار) لكل معمل غير قابلة للرد لغرض االطالع على الش��روط اخلاصة باملش��اركة او االستفسار واالجابة على اي امور تخص هذه
الفرص االس��تثمارية والش��ركة على اس��تعداد لتقدمي كافة املعلومات التفصيلية والتس��هيالت لزيارة املعامل ونلفت نظر ذوي
االختصاص واملهتمني لتقدمي عروضهم وفق الش��روط الواردة في امللف االستثماري والشروط التجارية والقانونية املرفقة وتتحمل
الش��ركة الفائزة كافة أجور النش��ر واإلعالن وسيكون التركيز على اجلانب الفني والتطويري والكفاءة املالية على ان تقدم العروض
وتوضع في صندوق العطاءات الكائن في مقر الشركة في الرمادي علما ً بأنه سيتم فتح العروض بعد مضي مدة  30يوم من تاريخ
نش��ر االعالن في اجلرائد وفي حالة عدم ورود أي عرض أو ورود عروض غير مطابقة للمعايير والش��روط الفنية والتجارية املثبتة في
امللف االس��تثماري فيمدد االعالن ملدة ش��هر آخر وبنفس اآللية املعتمدة أعاله والتي تستمر ملدة ال تزيد عن سنة تقوميية من تاريخ
أول نشر وستقوم شركتا بتحديث االعالن لفترة أخرى عن طريق املوقع االلكتروني لشركتنا والوزارة وباالمكان االستفسار من خالل
العنوان االلكتروني glass19612002@yahoo.com
املهند�س يو�سف حممود حممد

املدير العام

رقم املناق�صةL2019- 00032- 1 :

يوم السؤال  25 – 12 :آب
يوم اجلواب  - 27 :آب
 15 – 8أيلول الساعة  03:00عصرآ
 16أيلول االثنني
 17أيلول الثالثاء الساعة  03:00عصرآ

أسئلة وأجوبة

يسر الشركة العامة لصناعة الزجاج واحلراريات إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن وجود فرص استثمارية (على
اساس املشاركة باالدارة واالنتاج) للمعامل التالية وذلك لتأهيل وتشغيل اخلطوط االنتاجية وفق قانون الشركات رقم 22
لسنة  1997املادة  / 15ثالثا ً من قانون الشركات املعدل النافذ ومبا ينسجم مع النظام الداخلي للشركة وهي:

Bidding No.: L2019- 00032- 1

أ) نوع العطاء  :مناقصة دولية مفتوحة تنافسية
* سيتم تقييم مقدمي العطاءات املؤهلني من خالل قابليات البناء والسعر.
ب) اختي��ار مق��دم العطاء الناجح  :س��يتم اختيار مقدم العطاء املؤهل جيدآ الذي يقترح أدنى س��عر ويحص��ل على  92نقطة أو أكثر
بتقييم العطاء باعتباره مقدم العطاء املفضل للتفاوض على العقد.
* تقييم العطاء  :قابليات البناء ( + )٪ 50السعر املقترح ( + )٪ 30قابليات مدير املشروع واملهندسني ()٪ 20
ج) مؤهالت مقدم العطاء  :يجب على مقدم العطاء تلبية املتطلبات املذكورة في البند  9من طلب تقدمي العروض ،
بالنسبة للترخيص  ،أداء أنشاء املستشفى.
د) جدول العطاء :

الفقرة

الإعـــالن

�إعالن املناق�صة

أنشاء املستشفى و االمور (امليكانيكية والكهربائية والسمكرة (تأسيسات املياه)) للمبنى
 مبنى املستشفى  6,144 :متر مربع (  70سرير وحدة العناية املركزة ) مبنى امليكانيك والكهرباء والسمكرة  762 :متر مربعاملوقع
فترة العقد
الكلفة التخمينية

العدد1390 :
التاريخ 2019/7/28 :قسم /االستثمار

BID ANNOUNCEMENT

 .1كوي��كا (الوكالة الكورية للتع��اون الدولي) مكتب العراق تدعو مقدمي العطاءات للمناقصة الدولية املفتوحة للتنافس
على " أنشاء املستشفى العراقي – الكوري التخصصي للعناية احلرجة "  .يتم تنفيذ املشروع من خالل برنامج املساعدات
واملنح املقدم من حكومة جمهورية كوريا.
 -2موجز العطاءات

عنوان املناق�صة
ملخ�ص املناق�صة

Republic of Iraq
Ministry of industry and Minerals
The state company for Glass & Refractoriness

جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للزجاج واحلراريات

يس��ر وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية /دائ��رة التقاعد والضم��ان االجتماعي للعمال أن تعلن ع��ن رغبتها في عرض
األراضي املبينة تفاصيلها في اجلدول أدناه كفرص اس��تثمارية الغراض جتارية وخدمات عامة وبحسب موقع كل قطعة
 ،فعلى الس��ادة الراغبني باس��تثمار االراضي املشار اليها تقدمي طلباتهم الى مركز دائرة التقاعد والضمان االجتماعي /
مجلس ادارة صندوق وتقاعد العمال /جلنة االستثمار في موقعها الكائن في بغداد /الوزيرية  /قرب جامعة االمام الصادق
(ع) وبعد استحصالهم موافقة الدائرة يتم ارسالهم الى هيئة االستثمار ليتم منحهم االجازة االستثمارية وفق قانون
االستثمار رقم ( )13لسنة  2006املعدل بالقانون رقم ( )2لسنة  2010والقانون رقم ( )50لسنة  2015علما ً ان اخر موعد
للتقدمي هو (اخلميس) املوافق  2019/8/29من تاريخ نشر االعالن في املوقع االلكتروني لوزارة العمل والشؤون االجتماعية
(.)www.molsa.gov.iq
ا�ستخدام العقار

http://www.almadapaper.net

Date: 31Jul 2019

1. KOICA (Korea International Cooperation Agency) Iraq Office invites prospective bidders for the International Open Competitive
Bidding of the ‘Construction of IRAQ-KOREA CRITICAL CARE SPECIALTY HOSPITAL. The project is being conducted through the
grant aid program of the Government of the Republic of Korea.
2. Brief of Bidding

Bid Title
Construction of IRAQ-KOREA Critical Care Specialty Hospital.
Summary of Bid
Construction of Hospital and MEP(Mechanical, Electrical Plumbing)building
)Hospital building : 6,144m2 (70 ICU beds
MEP building : 762m2
Location
In Medical City, Baghdad, Iraq.
Contract Period
22 Months
Estimated Budget
)USD 16,029,000 (VAT excluded
a) Bid Type: International Open Competitive Bidding,
* Qualified bidders will be evaluated by Construction capability & Price.
b) Selection of the Successful Bidder: The duly eligible bidder who proposes lowest price and gets 92 points or more from the bid
evaluation will be selected as a preferred bidder for negotiation of the contract.
)* Bid Evaluation: Construction capability (50 %) + Price Proposal (30%)+PM & engineer’s capability (20%
c) Bidder Qualification :A bidder shall meet the requirement listed in clause 9 of RFP,
as to License, Hospital construction performance.
d) Bid Schedule:

Remark

Date

Item

)7.31(Wed

Bid Announcement

8.6(Tue)10:00 AM

Pre-Bid Meeting

Local Newspaper,
)KOICA website(ebid.koica.go.kr
KOICA Iraq Office in Baghdad
)(Mandatory to participate
Via e-mail
The date is subject to change.
Eligibility document shall be submitted
together with the application hand to hand to KOICA Iraq
Office
Result to be notified to bidder
Hand to hand to KOICA Iraq Office
KOICA Iraq Office
The date is subject to change
KOICA Iraq Office

)9.16(Mon
9.17 (Tue) 15:00 PM

Eligibility screening
Bid submission

9.18 (Wed) 10:00AM

Bid opening

9.18-19

The date is subject to change

9.22

Evaluation
Notification to the successful
bidder

Question Day 8.12-25
Answer Day 8.27

Q&A

9.8-9.15 15:00 PM

Application for
participation

*The dates of the bid schedule above are subject to change.
* For more details, refer to the RFP
3. The evaluation criteria and relevant bid documents will be explained in the pre-bid meeting (bid conference), and the CD (drawing,
specification, BOQ) will be provided.
4. Language of Bid: English
5. All bids must be accompanied by a Bid Security of amount equivalent to five percent(5%) of the ‘Bid Price’ with its guarantee period
from no later than Bid Closing Date to not earlier than Thirty(30) Days after the Bid Opening Date
In case the successful bidder fails to sign the contract without a convincing reason, the Bid Security will be confiscated by KOICA.
6. KOICA Iraq Office will not be responsible for any costs or expenses incurred by bidders in connection with the preparation or
delivery of bids.
7. All bidders shall refer to the RFP (Request for Proposal)of this project.
8. Contact Information
KOICA Iraq Office
. Address: Baghdad-International Zone-Al-Kindi Area, District: 215, Street: 9,
House No.: 12
. Tel No.:+964 (0)783 064 1860
. E-mail : ythan@koica.go.kr, hkkim@koica.go.kr,developingman@koica.go.kr,
m_koica@yahoo.com
Korea International Cooperation Agency
Iraq Office

العدد ( )4481ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االربعاء ( )31متوز 2019

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

رياضة

جدول الدار البي�ضاء يبقي �سدا�سي الزوراء مع الوطني

مصارحة حرة

 االحت���������اد ال���ك���وي���ت���ي ي���ط���ال���ب ب���ت���غ���ي�ي�ر م���ن���ت���خ���ب���ات امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة

فتنة �أبطال �آ�سيا

 بغداد  /حيدر مدلول
�أ�سه ��م ج ��دول ت�صفي ��ات ال ��دور 32لبطول ��ة
حمم ��د ال�ساد� ��س لالندي ��ة الأبط ��ال يف بق ��اء
�سدا�س ��ي الفري ��ق الأول لكرة الق ��دم يف نادي
ال ��زوراء الريا�ض ��ي م ��ع منتخبن ��ا الوطن ��ي
لك ��رة الق ��دم حت ��ى نهاي ��ة م�شواره ��ا �ضم ��ن
مناف�س ��ات الن�سخة التا�سعة م ��ن بطولة غرب
�آ�سي ��ا التا�سعة للرجال الت ��ي ت�ضيفها مدينتي
كرب�ل�اء و�أربي ��ل حتى ي ��وم الراب ��ع ع�شر من
�شهر �آب املقبل مب�شاركة منتخبات ال�سعودية
والكويت والبحرين واليمن و�سوريا ولبنان
وفل�سطني والأردن والعراق.
و�سيلتح ��ق الالعب ��ون ج�ل�ال ح�س ��ن وجن ��م
�ش ��وان وم�صطفى حممد مع ��ن و�صفاء هادي
ومهن ��د عب ��د الرحي ��م وع�ل�اء عبا� ��س بوف ��د
فريق ال ��زوراء بط ��ل م�سابق ��ة ك�أ� ��س العراق
للمو�س ��م  2019-2018قب ��ل مغادرته يوم
اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن �آب املقب ��ل اىل العا�صمة
املغربي ��ة ال ��دار البي�ض ��اء للم�شارك ��ة يف
ت�صفي ��ات الت�أهيلي ��ة ل ��دور  32م ��ن بطول ��ة
حمم ��د ال�ساد� ��س لالندي ��ة الأبط ��ال باملو�س ��م
 2020-2019الت ��ي �ستق ��ام خالل الفرتة
خ�ل�ال الفرتة من الث ��اين ولغاي ��ة العا�شر من
م ��ن التا�سع ع�شر ولغاية ال�ساد�س والع�شرين
�شهر ت�شرين الثاين املقبل .
م ��ن ال�شهر ذاته ال�سيما بعد �أن �أوقعته القرعة
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ك�ش ��ف امل ��درب امل�ساع ��د
يف املجموع ��ة الأوىل اىل جانب احتاد طنجة
للمنتخ ��ب الكويتي لكرة القدم ثام ��ر عناد �أن
املغرب ��ي وبط ��ل ال ��دوري ال�صوم ��ايل (يحدد
جمل�س �إدارة احتاده تقدم اىل اللجنة املنظمة
الحق ًا) والرفاع البحريني.
لبطولة غرب �آ�سيا التا�سعة للرجال يطلب فيه
و�أر�سلت االمانة العامة لالحتاد العربي لكرة
بنق ��ل منتخب ب�ل�اده �أو املنتخب الأردين اىل
الق ��دم اىل جمل� ��س �إدارة نادي ال ��زوراء عرب
املجموع ��ة الأوىل لتف ��ادي مواجهت ��ه وذل ��ك
احتاد كرة القدم اجل ��دول اخلا�ص مبباريات
لأن هن ��اك مواجهت�ي�ن �ستجم ��ع املنتخب�ي�ن
فريقه الك ��روي يف الت�صفيات حيث �سيفتتح
يوم ��ي العا�شر من �شهر ت�شري ��ن الأول املقبل
م�شواره يف ال�ساعة الثامنة م�ساء يوم الثامن
واحل ��ادي والثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر �آذار 2020
ع�شر م ��ن �شه ��ر �آب املقبل بتوقي ��ت العا�صمة
يف الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة حل�ساب
بغداد م�شواره بلقاء بطل الدوري ال�صومايل
املجموع ��ة الثاني ��ة الت ��ي ت�ض ��م اىل جانبهما
(يح ��دد الحق ًا)  ،فيما �سيلع ��ب مباراته الثانية
منتخبات �أ�سرتالي ��ا والنيبال وتايوان �ضمن
�أمام احتاد طنجة املغربي يف ال�ساعة احلادية ويتمنى احتاد كرة القدم بالتعاون والتن�سيق على املحبة والألف ��ة والتالحم فيما بينهم وما املرحلة الثاني ��ة امل�ؤهلة اىل مونديال 2022
ع�ش ��رة م ��ن م�س ��اء ي ��وم احل ��ادي والع�شرين م ��ع وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واجله ��ات ح�ضورهم املباريات ب�ي�ن الفرق اجلماهريية بقطر �أو ك�أ�س �آ�سيا  2023بال�صني.
 ،ويختت ��م م�ش ��واره مبواجه ��ة فري ��ق الرفاع احلكومية الأخرى ال�ساندة يف مدينتي كربالء على ملعب ال�شعب الدويل ب�أكرث من � 25ألف و�أ�ض ��اف يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن احتاده مل
البحرين ��ي يف ال�ساع ��ة التا�سع ��ة م ��ن م�س ��اء و�أربيل �أن تنجح بطول ��ة غرب �آ�سيا التا�سعة متفرج �ضم ��ن مناف�س ��ات دوري الكرة املمتاز يت�سل ��م �أي رد م ��ن اللجن ��ة املنظم ��ة للبطولة
ي ��وم الراب ��ع والع�شري ��ن م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه  ،للرجال لكرة القدم الت ��ي �أنطلقت م�ساء �أم�س وبطول ��ة ك�أ�س العراق دلي ��ل وا�ضح و�صريح وعلي ��ه فنحن جاه ��زون للق ��اء ول ��كل مباراة
مبينا �أن �صاحب املركز الأول يف ترتيب فرق الثالث ��اء من جمي ��ع اجلوانب لتوج ��ه ر�سالة عل ��ى ما �أقوله  ،وتواجد مراقب البطولة �شني وبطولة ح�ساباته ��ا اخلا�صة  ،م�شري ًا اىل �أنه
املجموعة االوىل �سيت�أهل للعب اىل دور � 32صريحة اىل اجلهات الدولية
ّ
املتخ�ص�صة يف ف ��ان �شونغ ال ��ذي �أر�سل ��ه االحت ��اد الآ�سيوي مت االط�ل�اع على اجلدول اخلا� ��ص مبباريات
م ��ن بطولة حمم ��د ال�ساد�س لالندي ��ة الأبطال �ش� ��ؤون كرة القدم ب�أن الع ��راق ي�ستحق برفع لك ��رة الق ��دم يف الع ��راق دلي ��ل ث ��ان يف دع ��م الكوي ��ت �ضمن مناف�س ��ات املجموع ��ة الثانية
ليح ��ل �ضيف ًا ثقي�ل ً�ا على فري ��ق اوملبيك �أ�سفي احلظر الكلي ع ��ن مالعبه �سواء يف العا�صمة جه ��وده لإقام ��ة مباريات منتخبات ��ه الوطنية حي ��ث �سيلع ��ب م ��ع املنتخ ��ب ال�سع ��ودي يف
املغربي يف مباراة الذهاب التي �سيتم حتديد بغداد �أو حمافظات النجف والعمارة والكوت وانديت ��ه يف �ضيافة مالعبن ��ا الكروية بجميع ال�ساع ��ة العا�ش ��رة والن�ص ��ف من م�س ��اء يوم
توقيت ومكان �إقامتها من قبل اللجنة املنظمة و دهوك وال�سليمانية وق�ضاء زاخو يف �إقليم املحافظات حي ��ث كان ��ت �أول خطواته اجراء الراب ��ع من �شهر �آب املقبل على ملعب فران�سو
للبطولة كم ��ا ي�سري احلال ذات ��ه على مباراة كرد�ستان من قب ��ل االحتاد الدويل لكرة القدم ت�صفي ��ات املجموع ��ة االوىل امل�ؤهل ��ة لبطولة حري ��ري يف مدينة �أربي ��ل  ،فيما �سيواجه يف
الإياب.
حي ��ث جتمع �أبن ��اء ال�شعب من جمي ��ع �أطيافه ك�أ� ��س ا�سيا 2020حتت  19عام ًا يف العراق ال�ساع ��ة العا�ش ��رة والن�ص ��ف من م�س ��اء يوم

� إياد ال�صاحلي

ال�ساب ��ع املنتخب الأردين يف ث ��اين مبارياته
ويختت ��م م�ش ��واره بلقاء املنتخ ��ب البحريني
يف ال�ساع ��ة العا�شرة والن�صف من م�ساء يوم
العا�شر من ال�شهر نف�سه.
و�أ�ش ��ار اىل �أن الكروات ��ي رومي ��و ي ��وزاك
اخت ��ار القائم ��ة النهائي ��ة للمنتخ ��ب الكويتي
لكرة القدم املكونة م ��ن  23العب ًا وهم في�صل
عج ��ب ومب ��ارك الفينيني وح�س�ي�ن املو�سوي
و�سليمان عب ��د الغفور و�أحمد الظفريي وبدر
املط ��وع وخال ��د �أبراهي ��م و�سلط ��ان العن ��زي
وعام ��ر معت ��وق وعب ��د الل ��ه م ��اوي ويو�سف
نا�ص ��ر ور�ضا هاين وعي ��د الر�شيدي وح�سني
كنكوين وحمد احلربي وحممد خالد وحممد
هادي وعم ��ر احلبيرت و�سام ��ي ال�صائغ وفهد
حم ��ود وفه ��د الهاج ��ري و�شري ��دة ال�شري ��دة
وفي�صل زايد.
ويف تط ��وّر الح ��ق ح� �دّدت اللجن ��ة املنظم ��ة
لبطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا التا�سع ��ة لك ��رة الق ��دم
توقيت ��ات و�ص ��ول منتخب ��ات الكوي ��ت
وال�سعودي ��ة والأردن والبحري ��ن اىل مدين ��ة
�أربيل قبل افتتاح مناف�سات املجموعة الثانية
يوم الرابع من �شهر �آب املقبل.
و�سيك ��ون يوم اجلمعة املقب ��ل موعد و�صول
املنتخب ��ات الأربع ��ة اىل مط ��ار �أربيل الدويل
ح�سب توقيتات �سيت ��م الإعالن عنها يف وقت
الحق حي ��ث �سيتم �إ�س ��كان الوف ��ود يف فندق
ال�شريات ��ون فيم ��ا �ستج ��ري التدريب ��ات على
مالع ��ب �أندي ��ة �أرارات وبرايت ��ي وهندري ��ن
وم�شروع الهدف التابع الحتاد كرة القدم حيث
�سيقام امل�ؤمتر الفني والتن�سيقي يوم ال�سبت
املقب ��ل على �إح ��دى قاع ��ات الفن ��دق يح�ضره
املدير االداري و�إداري من كل منتخب م�شارك
�ضم ��ن املجموعة الثانية من �أجل االتفاق على
املالب�س الر�سمية واالحتياطية التي �سريتديها
العبو منتخبات الكويت وال�سعودية والأردن
والبحري ��ن وكذلك ت�سلم القوائ ��م النهائية لها
املكونة م ��ن  23العب� � ًا التي �سيت ��م اعتمادها
ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة اىل جان ��ب � 10إداري�ي�ن
يعقبها اج ��راء امل�ؤمتر ال�صحف ��ي ملدربي تلك
املنتخب ��ات �ستح�ضره و�سائل االعالم املقر�ؤة
وامل�سموعة واملرئية.
وق ��رر احت ��اد ك ��رة الق ��دم �أن يك ��ون الدخول
ب�ش ��كل جم ��اين للجماه�ي�ر الت ��ي �ستح�ض ��ر
اىل ملع ��ب فران�س ��وا حري ��ري التاب ��ع لفريق
�أربيل للمباري ��ات  12التي �ستجري حل�ساب
املجموع ��ة الثاني ��ة خ�ل�ال امل ��دة م ��ن الراب ��ع
ولغاي ��ة العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �آب املقب ��ل �ضمن
اجلوالت الأوىل والثاني ��ة والثالثة والرابعة
من مناف�سات الدور الأول.

الغمو�ض يكتنف حت�ضريات ال�شباب للت�صفيات القارية
 بغداد  /املدى
مازال الغمو�ض يكتنف حت�ضريات منتخب
ال�شب ��اب لكرة القدم للت�صفي ��ات الآ�سيوية
امل�ؤهلة لبطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا حتت  19عام ًا
 2020الت ��ي �ستق ��ام يف الع ��راق خ�ل�ال
الف�ت�رة من الثاين ولغاي ��ة العا�شرمن �شهر
ت�شرين الث ��اين املقبل وال�سيما �إنه يرت�أ�س
املجموع ��ة الأوىل ملنطقة غ ��رب �آ�سيا التي
ت�ضم منتخبات عم ��ان والكويت وفل�سطني
وباك�ستان.
وذك ��ر م�صدر مقرب من احت ��اد كرة القدم :
�إن منتخ ��ب ال�شب ��اب لكرة الق ��دم مل يخ�ض
�أي مباراة جتريبية خارج العراق حلد الآن
حي ��ث مت �ألغ ��اء مع�سكره التدريب ��ي الأول
ال ��ذي كان من املق ��رر �أقامت ��ه يف العا�صمة
اللبناني ��ة ب�ي�روت و�إجرائ ��ه مبارات�ي�ن

وديتني م ��ع نظ�ي�ره منتخب �شب ��اب لبنان
نتيج ��ة لالزم ��ة املالي ��ة اخلانق ��ة التي مير
بها احتاد كرة الق ��دم التي انع�سكت �أثارها
على عدم تخ�صي�ص ميزانية خا�صة لكتيبة
املدرب قحط ��ان جثري ب�شكل تركت احلرية
والده�شة لدى ال�ش ��ارع الريا�ضي الكروي
عن م ��دى الأهم ��ال ال ��ذي تلق ��اه منتخبات
الفئ ��ات العمري ��ة لك ��رة الق ��دم خ�ل�ال هذه
الف�ت�رة وا�ضطرار ع ��دد م ��ن مدربيها على
ت�أجري مالع ��ب التدري ��ب بالعا�صمة بغداد
من قبل �أموالهم اخلا�صة خالل هذه الفرتة
حتى يوا�صل العبيهم تدريباتهم للمحافظة
على اللياقة الفنية والبدنية لهم .
وبني �إن منتخب ال�شباب لكرة القدم �سيدخل
مناف�س ��ات الن�سخة الأوىل من بطولة غرب
�آ�سيا حتت  18عام ًا التي ت�ضيفها فل�سطني
خ�ل�ال امل ��دة م ��ن � 30-23آب املقبل بدون

�إع ��داد مث ��ايل واليرتق ��ي اىل طموح ��ات
امل�ل�اك التدريبي للمنتخ ��ب الذي �أعترب ان
ه ��ذه البطول ��ة �ستكون بروف ��ة حقيقية يف
طريق �إع ��داد لي ��وث الرافدي ��ن للت�صفيات
الآ�سيوية بحك ��م م�شاركة منتخبات الأردن
والبحرين واالمارات وقطر وفل�سطني اىل
جانب ��ه �سرتفع من درجة اجلاهزية الكاملة
لالعبي ��ه اىل جانب معاجل ��ة نقاط ال�ضعف
واخلل ��ل يف ع ��دد م ��ن �صفوف ��ه م ��ن �أج ��ل
معاجلته ��ا ب�ص ��ورة �سريع ��ة قب ��ل الدخول
يف املناف�سات احلقيقية حل�ساب املجموعة
الأوىل التي �سي�ضيفها العراق .
و�أو�ضح �إن احتاد كرة القدم ت�سلم جدول
مباري ��ات املجموع ��ة الأوىل من قبل جلنة
امل�سابقات يف االحتاد الآ�سيوي لكرة التي
�ستقام يف العراق حيث �سيفتتح منتخبي
فل�سطني وعُمان مناف�سات اجلولة الأوىل

التتويج باللقب فر�صة ن�سور قا�سيون
ال�ستعادةالثقة
 بغداد  /املدى

�ستك ��ون الن�سخة التا�سعة من بطولة احتاد
غ ��رب �آ�سيا لك ��رة القدم اجلاري ��ة حاليا يف
مدينت ��ي كرب�ل�اء و�أربي ��ل دون �أدن ��ى �شك
حم ��ط اهتمام املنتخ ��ب ال�س ��وري ال�ساعي
للظهور خاللها ب�ص ��ورة الباحث واملناف�س
على اللقب .
و�ستك ��ون بداي ��ة رحل ��ة منتخ ��ب ن�س ��ور
قا�سي ��ون يف حماولت ��ه لالنق�ضا� ��ض عل ��ى
ك�أ� ��س البطولة �أم ��ام نظ�ي�ره اللبناين على
ملع ��ب كرب�ل�اء ال ��دويل يف ال�ساع ��ة 10:30
م�س ��اء بعد غ ��د اجلمعة بتوقي ��ت العا�صمة
بغ ��داد يف م�ستهل م�شواره �ضمن مناف�سات
املجموعة الأوىل بع ��د �أن ح�صل على راحة
يف الي ��وم االفتتاحي م ��ن البطولة ويلتقي
مع منتخ ��ب اليمن يف ال�ساع ��ة  7:30م�ساء
الأثن�ي�ن املقب ��ل وبع ��د ذلك يواج ��ه منتخب
الع ��راق يف ال�ساع ��ة  10:30م�س ��اء ي ��وم
الثامن م ��ن �شهر �آب املقبل وعلى �أن يختتم
مواجهات ��ه بال ��دور الأول �أم ��ام نظ�ي�ره

الفل�سطين ��ي يف ال�ساع ��ة  7:30م�س ��اء يوم
احلادي ع�شر من ال�شهر نف�سه .
وترتك ��ز م�ساع ��ي املنتخب ال�س ��وري الذي
يق ��وده امل ��درب فج ��ر �إبراهيم عل ��ى تعزيز
ر�صي ��ده الذهب ��ي يف بطوالت الرج ��ال� ،أو
عل ��ى الأقل اال�ستم ��رار يف الن�سخة احلالية
�إىل �أبع ��د م ��ا ميكن والو�ص ��ول �إىل مراحل
متقدم ��ة ك�أغل ��ب م�شاركات ��ه ال�سابقة ،حيث
ميل ��ك يف ر�صي ��ده لقب� � ًا واح ��د ًا حقق ��ه عام
 2012مقاب ��ل احل�صول على مركز الو�صافة
مرت�ي�ن يف  ٢٠٠٠و ٢٠٠٤م ��ن �أ�ص ��ل �سب ��ع
بط ��والت �شارك بها وغاب ع ��ن واحدة منها
فقط عام .٢٠١٤
وي ��درك املنتخ ��ب ال�س ��وري �أن تواج ��ده
بالبطولة وخو�ضه على الأقل �أربع مباريات
يبقى مك�سب ًا مهم ًا له وخ�صو�ص ًا �إنه يتيح
له احل�ص ��ول على حمط ��ة ا�ستعدادية غنية
فني� � ًا وبدني ًا قبي ��ل ظه ��وره يف الت�صفيات
املزدوج ��ة امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ� ��س العامل
 ٢٠٢٢وك�أ�س �آ�سيا  ٢٠٢٣من خالل املجموعة
الأوىل الت ��ي �سيقابل به ��ا منتخبات ال�صني

والفلبني واملالديف وغوام .
و�أكد املدير الفن ��ي للمنتخب ال�سوري فجر
ابراهي ��م �أن امل�شاركة يف بطولة غرب �آ�سيا
بن�سخته ��ا التا�سع ��ة ت�ش ��كل فر�صة احتكاك
جدي ��ة قب ��ل ث�ل�اث �أ�سابي ��ع عل ��ى انطالق ��ة
الت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة لآ�سي ��ا  ٢٠٢٣وك�أ�س
العامل .٢٠٢٢
و�أ�ض ��اف يف ت�صري ��ح للموق ��ع الر�سم ��ي
الحت ��اد غ ��رب �آ�سيا لك ��رة الق ��دم  :البطولة
فر�ص ��ة لعدد م ��ن الالعبني املحلي�ي�ن لإثبات
جدارته ��م لتمثي ��ل املنتخ ��ب يف الت�صفيات
املرتقبة و�أهميتها تكمن يف �ضمها ملنتخبات
اجلوار العربي وامل�ستويات متقاربة ولكل
حظوظه وهدفه من هذه امل�شاركة.
وق ��ال �إبراهي ��م :فر�ص ��ة طيب ��ة �أن يلع ��ب
منتخبن ��ا �أم ��ام اجلماه�ي�ر العراقي ��ة الت ��ي
نحبه ��ا ونحرتمه ��ا خا�ص ��ة م ��ع ال�سمع ��ة
الطيب ��ة لالعب�ي�ن ال�سوري�ي�ن املحرتفني يف
الدوري العراق ��ي و�ستكون البطولة فر�صة
لن ��ا ال�ستع ��ادة الثق ��ة وم�صاحل ��ة جمهورنا
الكبري.

م ��ن ال ��دور الأول ي ��وم الث ��اين م ��ن �شهر
ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل تعقب ��ه مب ��اراة
باك�ست ��ان والكوي ��ت فيما ح�ص ��ل منتخب
ال�شباب عل ��ى راحة و�ستج ��ري مناف�سات
اجلول ��ة الثاني ��ة مببارات�ي�ن ي ��وم الرابع
م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه الأوىل �ستجمع منتخب
ال�شب ��اب و�شقيق ��ه الكويت ��ي والثاني ��ة
�ستجري بني منتخبي باك�ستان وفل�سطني
و�سيك ��ون ي ��وم ال�ساد�س م ��ن ال�شهر ذاته
موعد ًا لإج ��راء مناف�سات اجلول ��ة الثالثة
م ��ن ال ��دور الأول حي ��ث يلتق ��ي منتخ ��ب
ال�شب ��اب مع باك�ستان وعم ��ان مع الكويت
يف ح�ي�ن �سيواج ��ه منتخب عم ��ان نظريه
منتخ ��ب باك�ست ��ان يف املب ��اراة الأوىل
ومنتخ ��ب ال�شب ��اب م ��ع نظ�ي�ره منتخ ��ب
فل�سطني يف املب ��اراة الثانية ي ��وم الثامن
�ضم ��ن اجلول ��ة الرابع ��ة من ال ��دور الأول

و�ستق ��ام اجلولة اخلام�س ��ة والأخرية من
ت�صفي ��ات املجموع ��ة الأوىل ي ��وم العا�شر
م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه حي ��ث يلع ��ب منتخ ��ب
الكوي ��ت مع منتخب فل�سط�ي�ن يف املباراة
الأوىل و�ستجمع املب ��اراة الثانية منتخب
ال�شباب مع منتخب عمان .
وتاب ��ع �إن ��ه �سيت�أه ��ل اىل النهائي ��ات
الآ�سيوي ��ة �صاح ��ب املرك ��ز الأول يف كل
جمموع ��ة من املجموع ��ات الإحدى ع�شرة
اىل جانب �أف�ضل �أربعة منتخبات حت�صل
على املرك ��ز الثاين وين�ض ��م اليها منتخب
الدول ��ة امل�ضي ��ف ال ��ذي �سيح�ص ��ل عل ��ى
بطاقة الت�أهل املبا�ش ��ر ويف حالة ح�صول
منتخب الدولة امل�ضيفة على بطاقة الت�أهل
املبا�شر ف� ��أن املنتخب احلا�صل على املركز
اخلام�س بني ث ��واين املجموعات يح�صل
على بطاقة الت�أهل للنهائيات .

�أم ٌر يدعو للغبطة �أن ينربي �صحفي ريا�ضي لبلورة فكرة دعم عوائل خم�سة
م ��ن جن ��وم الك ��رة العراقية رحل ��وا عن الدني ��ا وترك ��وا م�آثر بطولي ��ة تخ ّلد
منجزاتهم لبلدهم ،ولقيت املبادرة هذه دعم حمافظ العا�صمة يف وقت تخ ّلت
جمي ��ع امل�ؤ�س�سات املعنية بالريا�ضة واللعبة خا�صة عن دعم النجوم القدامى
مب ��ن فيه ��م الأندية التي م ّثله ��ا املك ّرمون يف احتفالية ملع ��ب ال�شعب الدويل
االثنني التا�سع والع�شرين من متوز .2019
الالعب ��ون الدولي ��ون ال�سابق ��ون املتو ّفون عل ��ي كاظم وناط ��ق ها�شم وعلي
ح�س�ي�ن ومن ��ذر خل ��ف وعبا� ��س رحي ��م  -ح�س ��ب �أ�سبقي ��ة متثيله ��م الأندي ��ة
واملنتخب ��ات  -عرب تاريخ حافل بالعطاء ال�ث ّ�ر  ،كانوا ي�شغلون تفكري زميلنا
�ضي ��اء ح�س�ي�ن من ��ذ فرتة طويل ��ة بهدف �إيج ��اد منا�سب ��ة تو ّفر فر�ص ��ة ثمينة
مل�سان ��دة �أ�سره ��م التي مت ��ر بظروف �صعب ��ة  ،وحتقق له م ��ا �أراد عرب جمعه
العب�ي�ن مثلوا منتخبي �أبط ��ال �آ�سيا  2007بقيادة يون� ��س حممود ومنتخب
بغ ��داد بقي ��ادة �أحم ��د را�ض ��ي  ،و�أدار املباراة احلك ��م ال ��دويل ال�سابق حازم
ح�س�ي�ن و�أ�ش ��رف عليها حازم حممد علي  ،وحظيت بدع ��م مبا�شر من حمافظ
بغ ��داد فالح اجلزائري وح�ض ��ور م�ش ّرف من ح�شد كب�ي�ر لريا�ضيني قدامى ،
ومل ين ّغ�ص فرحة املبادرة �سوى غياب اجلمهور غري املربّر على االطالق و�إن
نّ
تفن البع�ض بعر�ض �أ�سبابه املختلفة!
ِّ
�إىل هن ��ا �أعط ��ي كل ذي ح ��ق حق ��ه  ،و�سجّ ��ل التاريخ ه ��ذه املب ��ادرة بعرفان
وتقدي ��ر ملنظميه ��ا وامل�شاركني فيه ��ا  ،ولكن  ..من ير َّد عل ��ى ت�سا�ؤالت عوائل
مم ��ن مي ّرون يف ظ ��روف �أ�صعب و�أم ّر مما ه ��م فيه عوائل
ع�ش ��رات النجوم ّ
النج ��وم اخلم�س ��ة؟ م ��ن امل�س� ��ؤول عن اختي ��ار اال�سم ��اء ووفق ًا لأي ��ة معايري
كروي ��ة واعتباري ��ة �إن مل نقل �إن�سانية ُخ ّ�ص�ص لهم ري ��ع املباراة؟ هل يتوقف
مفهوم التكرمي عند ا�سماء بعينهم دون غريهم �إن كانت منا�سبة االحتفاء بهم
الذك ��رى الثاني ��ة ع�شرة النتزاع ك�أ�س �آ�سيا  2007والت ��ي �شهدت �أعظم در�س
يف مفاهي ��م التعاي� ��ش الإن�ساين عندم ��ا وحّ َد هذا االنت�ص ��ار الريا�ضي عموم
ال�شع ��ب بعد �أيام حرج ��ة �سُ فكت خاللها الدماء و�أجت ��ز�أت �صورة امل�أ�ساة من
تاري ��خ �أر�ض الرافدين لت�أتي هذه املب ��اراة وتف ّرق بني �أبناء الكرة حتى وهم
حتت الرتاب؟
كي ��ف تخلى احتاد كرة القدم عنهم و�أ�سا�س بنيان تاريخه روته دماء ودموع
�أجي ��ال �صب ��ورة ن ��ذروا �أنف�سه ��م لأف ��راح ال�شع ��ب وخ ّلف ��وا الب ��كاء البنا ِئهم
و�أحفادهم املُهملني م ��ن احلكومات املتعاقبة طوال العقود التي تلت ت�أ�سي�س
منظومة احتاد اللعبة عام 1948؟
�أول م ��ن يُ�س�أل ويُحا�سب هو الكابنت يون�س حمم ��ود رئي�س رابطة الالعبني
الدولي�ي�ن القدامى كي ��ف تر�ضى على انتقائي ��ة اال�سماء املُك ّرم ��ة دون غريها
ونح ��ن على يقني �أنك وافقت و�شارك ��ت و�أحتفيت بذكرى �آ�سيا دون �أن تبدي
ر�أي� � ًا م�س�ؤو ًال ع ��ن الفكرة وم�ضمونها؟ لق ��د كانت ا�ستع ��ارة �أبطال "الذكرى
 "12حمط فتنة بني عوائل النجوم القدامى ولي�ست حَ �سَ نة مثلما �صوّرها
املدافع ��ون عن تنظيم املب ��اراة  ،كما �أن فقر احل�ض ��ور اجلماهريي بعيد ًا عن
�أ�سباب ��ه َع ّر َ�ض قيمة اجن ��از �آ�سيا للإهانة لعدم اح�ت�رام ما حتقق من مك�سب
كب�ي�ر عام  ، 2007وذلك ينبغ ��ي �أن ُتدر�س كل حيثيات االخفاق على م�ستوى
التنظيم والدعاية والإعالم.
�أدع ��و يون�س حممود لال�ستفادة من جهود جنم الك ��رة ال�سعودية الأ�سطورة
ماج ��د عبدالل ��ه الع�ض ��و امل�ؤ�س� ��س جلمعي ��ة العبي ك ��رة الق ��دم اخلريية عام
 2015تعن ��ى مب�ساعدة الالعبني الدوليني القادم ��ى �سواء كانوا دوليني �أم ال
 ،تذل ��ل م�صاعب احلياة ع ��ن عوائل املتوفني منهم بعدال ��ة عرب عالقات ماجد
م ��ع م�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة و�أهلية ت�سه ��م يف دع ��م �صندوق اجلمعي ��ة وكذلك
ت�أم�ي�ن م�شاري ��ع �صغ�ي�رة ت�سعف الالعب�ي�ن العاطلني لتدبري �ش� ��ؤون حياتهم
 ،وتط� �وّرت الفك ��رة ع ��ام  2017لت�صبح "جمعي ��ة �أ�صدقاء العب ��ي كرة القدم
اخلريي ��ة" لت�شم ��ل توفري ري ��ع منا�سب م ��ن رج ��ال و�سيدات �أعم ��ال وبنوك
و�شركات ا�ستثمارية يتربّعون مبا يجود كرمهم ل�سد احتياجات اجلمعية يف
جمال معاجلة املر�ض ��ى ودفع �إيجار ال�سكن ومن يتع ّر�ض اىل كارثة وغريها
 ،وتن ��ال اجلمعي ��ة اهتم ��ام الدولة ع�ب�ر وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة وتقام
منا�سب ��ات التك ��رمي يف الأعي ��اد واملنا�سب ��ات الوطنية والديني ��ة التي ت�شعر
الالعب و�أ�سرته بقيمة ما بذله للوطن.
ليطلق رئي� ��س رابطة الالعبني الدوليني ال�سابق�ي�ن ت�أ�سي�س "جمعية التكافل
الريا�ض ��ي" ت�ضم جمي ��ع العبي كرة القدم مم ��ن يحتاجون للم�ساع ��دة فعلي ًا
وميك ��ن �أن ت�سه ��م الدول ��ة برعاية اجلمعية ع�ب�ر منافذ عدة ل ��وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة عرب ا�ستقطاع ج ��زء من ريع �أية مباراة يف ال ��دوري  ،واللقاءات
الدولية الر�سمية والودية للمنتخبات على �أر�ضنا ومن عقد �أي العب حمرتف
 ،و�إل ��زام �أي �شرك ��ة مُكلفة ببناء املالعب للتربّع �أي�ض� � ًا  ،وكل من ي�ستفيد من
ك ��رة القدم التي يقف الالعبون "اجلنود امل�ضحّ ني" يف طليعة امل�ستحقني من
خريها بعدما عانوا من بالء نق�ص الأموال واملر�ض يف ظروف قاهرة.
كيف تخلى اتحاد كرة القدم عنهم و�أ�سا�س
بنيان تاريخه روته دماء ودموع �أجيال
�صبورة نذروا �أنف�سهم لأفراح ال�شعب وخ ّلفوا
المهملين من
البكاء
البنائهم و�أحفادهم ُ
ِ
الحكومات المتعاقبة طوال العقود التي تلت
ت�أ�سي�س منظومة اتحاد اللعبة عام 1948؟

الأ�سود ثالث �أعلى المنتخبات ً
قيمة �سوقية في غرب �آ�سيا
 بغداد  /املدى
�أحت ��ل املنتخ ��ب الوطني لكرة
القدم املركز الثالث لأعلى قيم ًة
�سوقية يف ترتي ��ب املنتخبات
الت�سعة امل�شارك ��ة يف الن�سخة
التا�سعة من بطولة غرب �آ�سيا
للرج ��ال لك ��رة الق ��دم اجلارية
حالي� � ًا يف مدينت ��ي كرب�ل�اء
و�أربي ��ل وت�ستم ��ر مناف�ساتها
لغاي ��ة ي ��وم الراب ��ع ع�ش ��ر من
�شهر �آب املقبل .
وبح�س ��ب موق ��ع تران�سف�ي�ر
مارك ��ت العامل ��ي املتخ�ص� ��ص
ب�أ�سع ��ار املنتخبات والالعبني
لع ��ام  2019ف� ��أن القيم ��ة
ال�سوقي ��ة لالعب ��ي �أ�س ��ود
الرافدي ��ن بلغت �أربعة ماليني
و�سبعمئ ��ة �أل ��ف ي ��ورو فيم ��ا
جاء املنتخ ��ب ال�سعودي لكرة
الق ��دم يف املرك ��ز الأول بقيمة
�سوقي ��ة و�صل ��ت اىل خم�س ��ة
مالي�ي�ن و�سبعمئ ��ة وخم�سون

�أل ��ف يورو رغم انه ي�شارك يف
هذه البطولة بالعبني جدد من
خارج �أندية املقدمة يف دوري
املحرتفني ال�سع ��ودي للمو�سم
 2020-2019وحل املنتخب
اللبن ��اين لكرة القدم يف املركز
الثالث بقيم ��ة �سوقية لنجومه
كان ��ت مببل ��غ �أربع ��ة مالي�ي�ن
وثمامنئة وخم�سني �ألف يورو
يف ح�ي�ن كان املرك ��ز الراب ��ع

من ن�صي ��ب املنتخب ال�سوري
لك ��رة الق ��دم بقيم ��ة �سوقي ��ة
ق ��درت بثالثة مالي�ي�ن ومئتي
�أل ��ف يورو يف ظ ��ل غياب عدد
كب�ي�ر م ��ن العبي ��ه الأ�سا�سيني
الذي ��ن كان تواجده ��م كفي�ل ً�ا
مبزاحمته على مركز ال�صدارة
يقف يف مقدمتهم املهاجم عمر
ال�سوم ��ة املحرتف يف �صفوف
فري ��ق �أهل ��ي ج ��دة ال�سعودي

الذي يبل ��غ �سعره �أربع ماليني
و�ستمائة �ألف يورو .
و�أ�ستق ��ر املنتخب الفل�سطيني
لكرة القدم يف املركز اخلام�س
بقيمة �سوقي ��ة بلغت مليونني
وثمامنئ ��ة وثماني ��ة �آالف
ي ��ورو وكان املرك ��ز ال�ساد�س
يف الرتتي ��ب م ��ن ن�صي ��ب
املنتخ ��ب االردين لك ��رة القدم
الذي و�صل ��ت القيمة ال�سوقية

لنجومه اىل مليونني و�ستمئة
وثالث�ي�ن �أل ��ف ي ��ورو وح ��ل
املنتخب الكويت ��ي لكرة القدم
باملركز ال�ساب ��ع مببلغ مليون
و�سبعمئ ��ة وخم�س ��ة و�سبعني
�أل ��ف ي ��ورو يلي ��ه يف املرك ��ز
الثام ��ن املنتخ ��ب البحرين ��ي
لك ��رة الق ��دم بقيم ��ة �سوقي ��ة
مبلي ��ون ي ��ورو فيم ��ا ح ��ل
املنتخ ��ب اليمن ��ي لك ��رة القدم
باملرك ��ز التا�س ��ع والأخ�ي�ر
يف البطول ��ة بقيم ��ة �سوقي ��ة
�إجمالي ��ة قدره ��ا ثالثمئ ��ة
وخم�س ��ة وع�شرين �ألف يورو
.
وتعت�ب�ر القيم ��ة ال�سوقي ��ة
للمنتخب ��ات ح�س ��ب موق ��ع
تران�سف�ي�ر مارك ��ت دلي�ل� ًا
عل ��ى تواج ��د النج ��وم الكبار
يف �صفوفه ��ا يف البط ��والت
والدورات الإقليمية والقارية
والعاملي ��ة الت ��ي ت�ش ��ارك فيها
خالل العام اجلاري .
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جمل�س النواب والإرادة ال�شعبية

قناطر

(قانون االنتخابات �إمنوذج ًا)

بنادق لي�ست للزينة

القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي
طالب عبد العزيز

يف غي ��اب املوجه ��ات احلقيقية ت�صبح احلياة �أخطر
ممار�سة �إن�سانية ،وح�ي�ن ت�ستعي�ض الأمة مبوجهات
الغي ��ب ال� �ـ (�أخالقي ��ة) تتحول ج ��ل �أفعالها م ��ن جادة
ال�ص ��واب اىل احتم ��االت ال�ص ��واب ،الت ��ي ه ��ي بي ��د
املجه ��ول دائم� � ًا ،ولعل املعادلة الب�سيط ��ة هذه واحدة
م ��ن �أ�سب ��اب تراج ��ع �أو�ض ��اع الب�ل�اد و�س ��وء �أحوال
النا� ��س ،فق ��د باتت موجه ��ات الغيب متحكم ��ة بكل ما
كان قائم� � ًا ،بفع ��ل العقل ،وما كان �سائ ��د ًا بفعل قدرته
على اال�ستمرار ،لأنه ملمو�س ومتحقق النتائج.
تعمل العديد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية
على جعل خطوط �سري احلي ��اة �ضمن متوالية املمكن
واملحتم ��ل ،ال الواق ��ع والأكيد ،فاملوظ ��ف يف الدائرة
اخلدمية يبعث بر�سائل �سرية ،لكنها معلنة ملراجعيه،
فه ��و يق ��ول لك تع ��ال يف الغ ��د� ،س�أكم ��ل ل ��ك �أوراقك.
وهو هن ��ا على يقني ثابت ،ب�أنه �إمن ��ا مينحك الفر�صة
لكي تع ��وّ ل على ت�سويفه ،وهو بال ��غ احلجة يف ذلك،
لأن ��ه ي ��دور يف فل ��ك عري� ��ض ووا�س ��ع م ��ن الإرج ��اء
واالحتماالت� ،إذ الدولة كلها ترجئ وت�ؤجل وترتاخى
وت�س ��وّ ف .ت�أتيه يف الغ ��د �آم ًال يف خال�صك ،لكنك ،يف
الوق ��ت ذاته ،تكون ق ��د ازددت يقين ًا مب ��ا ي�ضمره من
تاجي ��ل وت�سويف ،ال ل�شيء� ،إمن ��ا لأنك مل تتنبه لدرج
مكتبة ،الذي ظل مفتوح ًا ،بانتظار ما تقذفه فيه.
وعل ��ى وف ��ق املعادلة ه ��ذه� ،سيع ��وزك الت�صريح مبا
يج ��ب علي ��ك فعل ��ه� ،أمتد يدك ممل ��وءة بالدنان�ي�ر� ،أو
ت�ص� � ّرح ب�أعلى �صوتك حمتج ًا على ت�سويفه وابتزازه

ل ��ك ؟ وبني النقطتني لن جتد من ي�صغي لك ،بل �ستجد
الع�ش ��رات مم ��ن يقول ل ��ك� :أعط ��هِ � .ستج ��د ُه ممتلئ ًا،
وعالم ��ات ال�سجود ظاه ��رة على جبهت ��ه ،ويف الركن
م ��ن مكتبه �سجادة مطوي ��ة لل�صالة ،وم�صحف �صغري
عل ��ى زاوية املكت ��ب ،وهناك الع�شرات م ��ن املراجعني
الذين ينادونه بالـ(حجي� /سيد) لذا� ،ست�صغي م�ؤمن ًا
بوجودك الربزخي هذا ،ولن تقوى على �إعمال حكمتك
مهما بالغت يف تعظيمها ،فالقوم يف ال�سر لي�س القوم
يف العلن ،كلهم �سيمدون �أيديهم اىل الدرج املفتوح.
تنتجُ الدولة العراقية نظامها هذا ،وتعزز من وجوده،
فهو ال�ضامن ال�ستمراره ��ا اىل حني ،وهي تدرك ذلك.
ال ي�أتي الف�ساد من القانون وفعله ونتائجه(املوجهات
احلقيقي ��ة) �إمنا ي�أتي م ��ن الغيب والأدعي ��ة والإميان
باملجهول(الأخالقية) ومن اال�ستماتة على تر�سيخها،
لن يكون مبقدورك التطاول على املوظف ،الذي كنيته
�أب ��ي �سجّ ��اد �أو �أب ��ي جماه ��د� ،أو �أبي فاطم ��ة �أو �أبي
ح�ص ��ن نف�سه بق ��وة ،ورف ��ع الدريئة
زه ��راء ،فه ��و قد ّ
عالي ًة على طاولت ��ه� ،أنظر خلفه �ستجد ع�شرات الكتب
والدورات املجلدة واملذهبة � ،أنعم النظر جيد ًا� ،ستجد
بريق ًا ملون ًا و�صور ًة كبري ًة �أي�ض ًا.
في ��ا �صاحب ��ي :دع حقيب ��ة احلقائ ��ق واملعالي ��م يف
�صن ��دوق �سيارت ��ك اخللف ��ي ،ال تخرجه ��ا لأح ��د ،لأنك
لن جت ��د متب�ضعني له ��ا يف �سوق الغي ��ب الكبري هذا،
وخذه ��ا ع ّني :لدى ه� ��ؤالء بن ��ادق ال يعلقونها لتزيني
جدران مكاتبهم.

في كل دورة انتخابية �سواء على
م�ستوى مجل�س النواب �أو مجال�س
المحافظات تتعالى الأ�صوات
المطالبة بتعديل قانون
االنتخابات وتمثل �أغلبها �صوت
ال�شعب الذي يعار�ض الآليات
االنتخابية المتبعة في ظل
القوانين النافذة ،وهذا ال�صوت
لم يكن يمثل قلة �أو ثلة من
ال�شعب ،بل يكاد ي�شكل �إجماعا
�شعبيا قلما حظي به مو�ضوع
�آخر ،لذلك فانه يمثل �إرادة
�شعبية تطالب بتعديل القوانين
االنتخابية

عندما ت�صر الب�صرة على مكانتها التنويرية

حتى �أن �أغلب الكتل االنتخابية امل�شاركة
يف �أي انتخاب ��ات جتعل م ��ن هذا املطلب
�ش ��عار انتخابي ت�س ��تجدي ب ��ه الناخبني
للت�صوي ��ت ل�صاحلها ،لكن الأمر امل�ؤ�سف
�أن ه ��ذه الكت ��ل الت ��ي ت�ص ��دت للم�شه ��د
النيابي تخلت عنه ،وعادت �إىل م�صاحلها
الفئوي ��ة متجاهلة تل ��ك الإرادة ال�شعبية
الت ��ي �أو�صلتها �إىل �سدة جمل�س النواب،
ويف �آخر حلقة يف �سل�سلة جتاهل الإرادة
ال�شعبية ،متثل يف مترير قانون جمال�س
املحافظات ،و�صوت جمل�س النواب عليه
ب�أغلبي ��ة مريحة ،وم ��ن عار�ضه عدد قليل
م ��ن الن ��واب ،وان الكت ��ل الرئي�س ��ة ذات
الأغلبي ��ة امل�ؤث ��رة يف الت�صويت جميعها
كان ��ت تع�ب�ر ع ��ن امتعا�ضها م ��ن الآليات
النافذة وتنتق ��د القانون ال�سائد والنافذ،
ب ��ل �أن بع�ضه ��م اعت�ب�ر التعدي ��ل مطل ��ب
لتحقي ��ق الإرادة ال�شعبي ��ة ،و�أن و�سائل
الإع�ل�ام ت�ض ��ج به ��ذه االدع ��اءات وعلى
ل�س ��ان �أع�ض ��اء تلك الكت ��ل ،لك ��ن الواقع
اف ��رز لنا غري ذلك� ،إذ مرروا القانون على
وف ��ق م�صاحله ��م الفئوي ��ة وال�شخ�صية،
وعادوا بن ��ا �إىل معادلة �سانت ليغو التي
غادرتها ومل تعمل بها جميع البلدان التي
متار� ��س االنتخابات ،لأن تلك الطريقة مل
حتقق مطال ��ب ال�شعب ومل توفر التمثيل
ال�صحيح لل�شع ��ب يف جمل�س النواب �أو

جمل�س املحافظ ��ة� ،إال �إن �أع�ضاء جمل�س
الن ��واب عم ��دوا �إىل ذل ��ك الأم ��ر م ��ع م ��ا
�أنتج ��ت لن ��ا ه ��ذه الطريقة م ��ن �إفرازات
�سيئ ��ة و�صل ��ت �إىل حد التزوي ��ر وحرق
�صنادي ��ق االق�ت�راع ،ف� ً
ضال ع ��ن العزوف
ال�شعبي عن االنتخاب ��ات وبن�سبة كبرية
وم�ؤث ��ر مم ��ا دع ��ا البع� ��ض �إىل الت�شكيك
مبخرجات العملي ��ة االنتخابية الأخرية
ملجل� ��س الن ��واب  .لذل ��ك وم ��ن خ�ل�ال
التج ��ارب الت ��ي مر به ��ا العراق من ��ذ بد�أ
يف �إج ��راء االنتخاب ��ات النيابي ��ة بع ��د
ع ��ام  2003فالثاب ��ت بان تل ��ك اجلهات
املت�صدي ��ة للم�شهد النياب ��ي والت�شريعي
ال عالق ��ة له ��ا ب ��الإرادة ال�شعبي ��ة و�إمن ��ا
ت�سع ��ى �إىل فر�ض م�صاحله ��ا ال�شخ�صية
واحلزبي ��ة والفئوي ��ة ،وارى بان العالج
للعلل التي يعاين منها العراق واالعتالل
ال�سيا�س ��ي والت�شريع ��ي امل�ست�ش ��ري
يف �أو�صال ��ه ال يك ��ون �إال ب�إع ��ادة النظ ��ر
يف �آلي ��ات االنتخاب ��ات وجع ��ل الإرادة
ال�شعبي ��ة ه ��ي الو�سيلة الت ��ي من خاللها
ننه� ��ض بذل ��ك الواق ��ع وو�ضعه ��ا ن�صب
الأعني عند الت�شريع كما �إن ال�شعب يجب
�أن يك ��ون ل ��ه دور ايجاب ��ي ،مبعنى �أن ال
يكتفي باملوقف ال�سلبي الراف�ض املتمثل
باالمتن ��اع ع ��ن امل�شاركة و�إمن ��ا عليه �أن
يتخذ الإجراءات الت ��ي �أ�سا�سها القانون

وتكفلها الد�ستور عرب تفعيل دور ال�شارع
وال ��ر�أي الع ��ام يف الإع�ل�ان ع ��ن �ص ��وت
ال�شع ��ب الراف� ��ض حتى ير�ض ��خ امل�شرع
العراق ��ي �إىل �سم ��اع ذلك ال�ص ��وت ومن
ثم ت�شريع قانون ميث ��ل الإرادة ال�شعبية
احلقيقي ��ة ولي� ��س املزيف ��ة الت ��ي يزع ��م
البع� ��ض �إنه ��م يعربون عنه ��ا عرب تعديل
قانون االنتخابات النافذ وجعل الرت�شح
�إىل ع�ضوية جمل� ��س النواب او ع�ضوية
جمال�س املحافظات ملن يح�صل على �أعلى
الأ�صوات دون االلتفات �إىل قائمته التي
تر�شح فيها ويكون من يرتقى �إىل كر�سي
الربمل ��ان �أو جمل�س املحافظة هو من نال
�أعل ��ى الأ�صوات عن �أق ��رب مناف�سيه و ال
اعتق ��د �إن العذر الذي �ساق ��ه البع�ض بان
عملية االحت�ساب �ستطول ن�سبيا ويكون
مانع ��ا يحول دون ذلك ،لأن �أي انتخابات
جرت يف العراق بع ��د عام  2004كانت
ت�أخذ مديات زمنية طويلة تقا�س بالأ�شهر
ولي�س بالأي ��ام مع وجود جه ��از م�شرف
عليه ��ا �ضخ ��م ب�إمكانيات مالي ��ة وب�شرية
هائلة ،واالحت�ساب على �أ�سا�س �أ�صوات
الأفراد الفائزين �سيكون �أقل كلفة لأنها ال
تذهب �إىل احت�ساب العتبة لأي قائمة وال
تذهب �إىل احت�ساب عدد �أ�صوات القائمة
كما ال حتتاج �إىل عناية يف توزيع املقاعد
داخل القائمة الفائزة.

تعقيب ًا على ر�سالة ال�سيد عمار احلكيم

ح�سني العاديل
يا�سر جا�سم قا�سم

مانحة التنوي ��ر عرب ع�صوره ��ا التاريخية
الت ��ي انتج ��ت م ��ن خالله ��ا الوع ��ي ال ��ذي
�صدرت ��ه اىل ب�ل�اد كث�ي�رة وق�صي ��ة عنه ��ا ،
فب�سب ��ب جغرافيته ��ا الت ��ي منحته ��ا البحر
ومنحتها �أن تلتقي عندها طرق تو�صل بني
ال�ش ��رق والغ ��رب  ،وب�سب ��ب املدار�س التي
�أ�س�س ��ت عل ��ى م�شارفها وقربه ��ا ا�ستطاعت
الب�ص ��رة وعرب تاريخها الطوي ��ل �أن تكون
من ��ارا ثقافي ��ا وفل�سفيا مهما ينت ��ج املعرفة
ويراكمه ��ا  ،وا�صبح ��ت الب�ص ��رة ومن ��ذ
ن�ش�أتها منار ًا للتنوير الذي حرم منه العامل
ط ��وال ع�صور كث�ي�رة يف ح�ي�ن كانت هذه
املدينة �شاهد ًا عظيم ًا على نه�ضتها فقدكانت
�سيا�سي ًا منطقة معار�ضة ل�سيا�سات العديد
م ��ن اخللفاء على م ��ر تاريخها مم ��ا �أك�سب
�أهله ��ا وعي ًا �سيا�سي ًا مبكر ًا وا�صبحت كذلك
مرك ��ز ًا للطوائ ��ف كب�ي�ر ج ��د ًا  ،فعا�ش على
�أر�ضها الأ�شاع ��رة واملعتزلة واال�سماعيلية
وحتى جزء من القرامطة بجناحها الفل�سفي
املتمثل ب�إخوان ال�صفا وكذلك كانت وحتى
الع�ص ��ر احلا�ضر موئال لل�شيع ��ة با�صنافها
ومنها الإخبارية واالثناع�شرية وال�شيخية
 ،كذلك ف ��ان الأديان قد عا�ش ��ت على �أر�ضها
متحاب ��ة ومت�ساحمة وقد �ضمن ��ت الب�صرة
مبد�أ التعددية الثقافية البارز يف هذا املجال
�إذ جند الأدي ��ان مبعابدها ترتبع يف و�سط
هذه املدينة  ،فقد �شهد الب�صري يف مناطق
املدين ��ة املتعددة وجود امل�سي ��ح بطوائفهم
م ��ن بروت�ستان ��ت وكاثولي ��ك و�آرثذوك�س
ووج ��د �أمام ��ه كنائ�سه ��م الت ��ي كان ��ت وما
زالت تقف �شاخم ��ة جنبا اىل جنب م�ساجد
الب�صرة وجوامعها  ،الب�صرة مبا حوت من
تنوع ا�ستطاع ��ت ان تكون مدينة للتعاي�ش
ال�سلم ��ي وتقبل االخر ،لأن الآخر قد عاي�ش
اجلمي ��ع �ضمن نطاق الب�ص ��رة اجلغرايف ،
وا�صطبغ ��ت ثقافة املدينة �ضم ��ن ما يعرف
بالت�سامح الثقايف الذي ا�ستطاع �أن يجمع
كل ه ��ذا اجلم ��ال يف مدينتن ��ا  ،وه ��ا ه ��ي
الي ��وم ت�صر وكما الأم�س على ان تقاوم اي
مد تط ��ريف ظالمي � ،إذ ت�ص ��ر على مدنيتها
اجلاحم ��ة وت�ص ��ر عل ��ى �أن تظ ��ل �أيقون ��ة

الع ��راق بل �أيقونة �ش ��رق �أو�سطية ال ت�ضم
النف ��ط فح�س ��ب  ،بل ت�ض ��م كل �شيء جميل
م ��ن ثقافة ومعرفة وجم ��ال طبيعة و�شعر ،
فالب�صرة هي التي �أ�س�ست للكثري من الأدب
والثقافة والفكر  ،يقول حجاجها كاظم:
نحن الب�صريني،
نطفئ ال�شعر حني ننام...
ون�ؤرق م�صباحنا لل�ضيوف!
فهك ��ذا ه ��ي الب�ص ��رة يف نظ ��ر حمبيه ��ا
و�شعرائها.
الب�صرة منذ ت�أ�سي�سها هي مركز اقليمي بل
مركز عاملي للثقافة والفنون واملعرفة  ،فان
�أردن ��ا �أن نع ��دد ا�سماء مفكريه ��ا و�شعرائها
ع�ب�ر الع�ص ��ور النتهي ��ا دون ا�أن نح�صيهم
وق ��د حتول م�سجدها اجلامع خالل الع�صر
الأم ��وي اىل جامع ��ة �ضخم ��ة ت ��روى فيها
الأحادي ��ث ويف�س ��ر فيه ��ا الق ��ران وتعق ��د
املناظرات الكث�ي�رة ويناق�ش كل �شيء فيها
 ،حت ��ى ي ��روى �أن املالح ��دة كان له ��م حلقة
خا�ص ��ة يف امل�سج ��د �أمث ��ال ب�ش ��ار و�صالح
بن عبد القدو�س وغريهم كثري ،وكانت من
�أهم ال�شخ�صي ��ات التي وجدت يف الب�صرة
�شخ�صي ��ة �إبراهي ��م النظ ��ام( 160هـ� �ـ -
231هـ� �ـ) ا�ستاذ اجلاحظ و�صاحب ال�شك
و�صاح ��ب مب ��د�أ الطفرة  ،ه ��ذه ال�شخ�صية
العظيم ��ة ي ��روى �إن ��ه كان �شاع ��ر ًا �أي�ض� � ًا
والذي ق ��ال فيه تلميذه اجلاح ��ظ :الأوائل
يقول ��ون يف كل �ألف �سنة رج ��ل ال نظري له
،ف ��ان كان ذلك �صحيح ًا فه ��و  :ابو ا�سحاق
النظام" ومن روائع �شعره وعظيمه:
توهمه طريف ف�أمل خده ف�صار مكان الوهم
من خده �أثر
ف�صافحه كفي فامل كفه فمن �صفح كفي يف
انامله عقر
ومر بفكري خاطرا فجرحته ومل �أر خلقا
قط جترحه الفكر
وكان من ال�شخ�صيات التي ر�سخت التنوير
قو ًال وفع ًال ....
�إن �إعم ��ال العق ��ل ال ��ذي متي ��زت ب ��ه ه ��ذه

املدين ��ة جعله ��ا مم ��ن الري ��ادة مب ��كان يف
تنوي ��ر العقول ودفع الظالميات لذلك كانت
الب�ص ��رة ع�صية عل ��ى الظالميني على مدى
ع�صوره ��ا ودهوره ��ا وينبغي مل ��ن يتعامل
معها اليوم �أن يقر�أ تاريخها جيد ًا ...
تخل ��و املدينة الي ��وم وب�شكل كب�ي�ر من �أي
متاثيل وفنون وبانورامات تو�ضح ما�ضي
املدين ��ة العظيم  ،لذلك ننته ��ز هذه الفر�صة
نحن كمثقف�ي�ن ومفكرين و�أدب ��اء و�شعراء
بان نطال ��ب اجلهات املعني ��ة بتحويل هذه
املدين ��ة اىل متح ��ف كب�ي�ر ي�ض ��م �ص ��ور ًا
وبانورام ��ات ومتاثي ��ل لكل ه ��ذه اال�سماء
العظيم ��ة الت ��ي م ��رت به ��ا ،فمث�ل�ا حتتف ��ل
القاه ��رة اليوم بابن الهيثم لأنه �سكن م�صر
وت ��ويف فيه ��ا  ،يف ح�ي�ن كان ه ��ذا الع ��امل
الكبري ب�صري ًا عظيم� � ًا يف جمال الفيزياء ،
وال منل ��ك يف الب�ص ��رة �أي �صرح ل ��ه  ،لذلك
�أجد �أن مطلبنا الأ�سا�س اليوم هو �أن يكون
للجاح ��ظ واب ��ن الهيثم والنظ ��ام واحل�سن
الب�ص ��ري ووا�صل وعمرو ب ��ن عبيد وائمة
النحو العظ ��ام ك�أبي الأ�س ��ود وغريهم من
علم ��اء الب�صرة الكبار �أن تكون لهم �صروح
ثقافي ��ة نفتخ ��ر به ��ا  ،كم ��ا يف م ��دن عاملية
تفتخر بعلمائها ع�ب�ر الع�صور عرب متاثيل
وحت ��ف فني ��ة يف �شوارعها كم ��ا روما مثال
وباري�س وغريهما كثري .
�إن الب�صرة الي ��وم وبنه�ضتها احلالية عرب
مثقفيه ��ا تق ��ود ح ��راك ًا ثقافي� � ًا ق ��ل نظ�ي�ره
يف ع�صره ��ا احلديث � ،ساه ��م هذا احلراك
دون �أدنى �ش ��ك يف زرع الوعي الكبري لدى
نا�شئتها �إميانا بتغي�ي�ر قادم وقد ا�ستفادت
من هام�ش احلرية بعد التغيري يف 2003
يف تنوع لقاءات مثقفيها وتنوع جمال�سهم
الأدبي ��ة والفكرية فباال�ضاف ��ة اىل احتادها
العري ��ق احت ��اد الأدباء والكت ��اب فيها جند
ان ن�شاط ��ات مثقفيها بازدي ��اد كبري  ..وها
ه ��ي ب�صرتن ��ا الي ��وم م�ستم ��رة يف عطائها
الفك ��ري والثقايف والأدب ��ي وب�شكل عظيم
عل ��ى الرغم م ��ن الظالميني الذي ��ن حاولوا
وم ��ا زالوا �إلإرجاعها ع ��ن خطها التنويري
الذي عرفت به طوال زمانها .

ق ��د قتل ��ت العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة� ،سيا�س ��ة (�سل ��ق
اللحظة) دومنا ن�ضوج ،و�سيا�سة (حرق املراحل)
دومن ��ا تن�ضي ��ج ..،وكم ��ا �شوّ هه ��ا (�أي العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة) ارجت ��ال املواق ��ف وتلفي ��ق احللول
وطغي ��ان امل�صال ��ح ،كذل ��ك ،جعلته ��ا (احلوارات
غ�ي�ر املعيارية) جدليات عقيم ��ة ال تهتدي حللول
كونه ��ا مل ُت� َؤ�س� ��س على وف ��ق املعاي�ي�ر املطلوبة
ب�إنت ��اج الدول ..،ف�أتت البن ��اءات م�شوهة وه�شة
وقلقة وغري معياري ��ة .وكم نحتاج –اليوم� -إىل
الت�أ�صي ��ل (العلن ��ي) للمب ��ادئ والقي ��م ال�سيا�سية
قب ��ل مبا�شرتها وجعلها جت ��ارب عملية معا�شة..،
هذا ما افتقدته العملية ال�سيا�سية منذ البدء ،ولن
ت�ستقيم �إ ّال ب�إعادة �إنتاجها على وفق قيم ومبادئ
�سيا�سية متفق عليها معياري ًا.
• ك ��م ه ��و رائ ��ع �أن ن�شه ��د اليوم ح ��راك ًا فكري ًا
�سيا�سي� � ًا يناق�ش عل ��ى الهواء املب ��ادئ ال�سيا�سية
كمعاي�ي�ر ليهبه ��ا �أوك�سج�ي�ن الت�أ�صي ��ل بع ��د �أن
ه ّده ��ا زف�ي�ر التلفي ��ق!! ..،وبه ��ذا ال�ص ��دد �أت ��ت
ر�سال ��ة ال�سيد عمار احلكيم اجلوابية على ر�سالة
ال�سيد عادل عبد املهدي ..،هكذا �أنظر لر�سالتيهما
وحراكها الت�أ�صيلي ..،وقد كنتُ
ب�ش�أن املعار�ضة ِ
ق ��د كتب ��ت تعقيب ًا عل ��ى ر�سال ��ة ال�سيد ع ��ادل عبد
امله ��دي بتاري ��خ  ،2019/7/22والي ��وم �أج ��د
نف�سي ملزم� � ًا بالتعقيب على ر�سال ��ة ال�سيد عمار
احلكي ��م التي وجهه ��ا بتاري ��خ ،2019/7/20
م�ساهمة من ��ي ب�إثراء احلوار ..،و�إين لأدعو �إىل
ح ��وار وطني فكري �سيا�سي ومن خمتلف املنابر
لإعادة الت�أ�سي�س للمب ��ادئ والقيم ال�سيا�سية الأم
والالزمة لبناء الدولة الوطنية على وفق م�سطرة
احلكم الر�شيد.
• كالعادة ،ل�ست معني ًا -هنا -بال�شق ال�سيا�سي
لر�سالة ال�سيد احلكي ��م ..،وباملجمل �أتت ر�سالته
ب ��دالالت و�إ�ش ��ارات �أتف ��ق معه ��ا متام� � ًا ب�ش� ��أن
�ض ��رورة املعار�ض ��ة ال�سيا�سي ��ة كن�ص ��ف مك ّم ��ل
لأي نظ ��ام �سيا�سي دميقراطي ا�ستن ��اد ًا �إىل حق
املواطن ��ة وامل�شاركة بال�ش�أن العام ،وال ميكن لأي
نظام من ال�صمود دومنا جوهر بنيوي قادر على
احتواء ال�صراع واخلالف على ال�سلطة والرثوة
وجمي ��ع ق�ضايا الدولة التي ه ��ي ق�ضايا املجتمع
يف حقيقته ��ا ..،لكن ��ي –م ��ن جه ��ة �أخ ��رى� -أجد
نف�س ��ي على خالف مع بع�ض ال ��دالالت التي �أتت
بها الر�سالة.
• الداف ��ع التخ ��اذ املعار�ض ��ة موقع� � ًا يج ��ب �أن
ال يك ��ون الإق�ص ��اء م ��ن امل�شارك ��ة بالق ��رار كم ��ا
قال ��ت الر�سال ��ة ((ق ��د تك ��ون الأ�سب ��اب الت ��ي

دفعتن ��ا للذه ��اب �إىل املعار�ض ��ة كث�ي�رة ومهم ��ة،
فاحت ��كار �صناعة القرار والإنف ��راد ال�سيا�سي يف
�إدارة الدول ��ة ..،))..و((�إنَّ مطالبتن ��ا امل�ستم ��رة
بتمك�ي�ن املعار�ض ��ة وقواه ��ا املختلف ��ة و�إحاطتها
بال�ضمان ��ات القانوني ��ة والإجرائي ��ة و�إ�شراكه ��ا
يف �صن ��ع الق ��رار ،))..فجوه ��ر ثنائ ��ي (احلك ��م
واملعار�ض ��ة) �إمن ��ا ينتج ��ه التناف� ��س ال�سيا�س ��ي
الرباجمي للفوز ب� ��إدارة احلكم و�صناعة القرار،
وهو ح ��ق مّن بي ��ده احلكم وف ��ق امل�ساح ��ة التي
يق ّره ��ا الد�ستور ل�صالحياته ،ولي� ��س للمعار�ضة
املطالب ��ة ب�إ�شراكها ب�صناعة الق ��رار  ،و�إ ّال لذابت
الفا�صل ��ة ب�ي�ن احلك ��م واملعار�ض ��ة كاخت�صا� ��ص
ودور ،ولكان اجلميع حاكم ًا� .إنَّ احلكومة ملزمة
ووف ��ق برناجمها ال ��ذي نالت عل ��ى �أ�سا�سه الثقة
مبمار�سة �صالحياتها ب�إدارة احلكم ،وللمعار�ضة
ح ��ق الإعرتا�ض واملتابع ��ة واملحا�سبة وامل�ساءلة
وا�ستخ ��دام جمي ��ع الو�سائ ��ل القانوني ��ة ب�إبطال
�أو تغي�ي�ر �أو تعدي ��ل �سيا�س ��ات احلكوم ��ة ،لك ��ن
لي� ��س له ��ا ح ��ق املطالب ��ة ب�صناع ��ة الق ��رار� .إنَّ
املطالب ��ة بع ��دم الإنف ��راد ب� ��إدارة الدول ��ة تنظمه
الإخت�صا�ص ��ات الد�ستوري ��ة والقانوني ��ة الت ��ي
تو�ضح م�ساحة و�أدوار و�صالحيات ال�سلطات..،
وحتديد املوقف من احلكومة ت�أييد ًا �أو معار�ض ًة
�إ�ستن ��اد ًا �إىل املطالب ��ة ب�إ�ش ��راك الق ��وى (داخ ��ل
وخ ��ارج احلكومة) ب�صناعة القرار يعني الإميان
والعمل مببد�أ (احلكم اجلماعي) الذي ن�شكو منه
ونرف�ض بناءاته وخمرجاته.
• نظامن ��ا ال�سيا�س ��ي احل ��ايل ال يق ��وم عل ��ى
�أ�سا� ��س م ��ن (الدميقراطية الت�شاركي ��ة) كما جاء
بالر�سال ��ة(( :ففي ظ ��ل الدميقراطي ��ة الت�شاركية
حي ��ث ال�ص ��راع ح ��ول ال�سلطة وال�ث�روة تختلط
املناهج وت�ضي ��ع وتت�شت ��ت امل�س�ؤولية وت�ضعف
الدول ��ة وتق ��وى الفو�ض ��ى)) ..فف ��ي احلقيقة �أنَّ
نظامنا تلفيقي غري معياري ،فد�ستوري ًا هو نظام
دميقراط ��ي متثيل ��ي ،وواقعي ًا هو نظ ��ام توافقي
مكونات ��ي غ�ي�ر مكتم ��ل البني ��ة ..،لذل ��ك ال ميكن
اعتب ��اره نظام� � ًا متثيلي ًا برملاني� � ًا وال حتى نظاما
توافقي� � ًا مكوناتي� � ًا باملطل ��ق� .إنَّ الدميقراطي ��ة
الت�شاركية منط �آخر م ��ن الدميقراطيات �أنتجتها
بريوقراطي ��ة م�ؤ�س�سات الدميقراطي ��ة التمثيلية
بفه ��م م�ش ��كالت الواق ��ع وال�سرع ��ة وال�صميمي ��ة
بح ��ل و�إدارة امل�شاكل ،ف ��كان �أن مت تطوير الأداء
والتفاع ��ل ب�ي�ن املواطن�ي�ن واحلكوم ��ات املحلية
واملركزي ��ة خلل ��ق فه ��م وق ��رار م�ش�ت�رك ب� ��إدارة
ال�ش� ��ؤون العام ��ة� .إنَّ الدميقراطي ��ة الت�شاركي ��ة

نظري ��ة (�أوروبي ��ة) متقدم ��ة تعي ��د احليوي ��ة
والفاعلي ��ة مل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطي ��ة التمثيلي ��ة
ب�إ�شراك املواطنني (ولي�س القوى ال�سيا�سية) يف
�صناعة القرار و�إدارة ال�ش�أن العام.
• �إنت ��اج هوية ودور وا�ضح للحكم واملعار�ضة
يتطل ��ب �إنتاج هوي ��ة حا�سمة للنظ ��ام ال�سيا�سي،
وفل�سف ��ة نظامن ��ا ال�سيا�س ��ي احل ��ايل توافق ��ي
عرقطائف ��ي احلزب ��ي ال يقب ��ل ثنائي ��ة احلك ��م
واملعار�ضة ،فعدم الإ�ش�ت�راك باحلكم يُعد �إق�صا ًء
مكوناتي� � ًا بغ�ض النظر عن ت�شريعه كثلث �أو ربع
�أو خم� ��س �أو ُ�سد� ��س ّ
معط ��ل� ..،إنه نظ ��ام زيجة
و�شراك ��ة املكون ��ات وقواه ��ا يف الدول ��ة ولي� ��س
يف احلك ��م وح�س ��ب .وال ميك ��ن �إع ��ادة هند�س ��ة
الدول ��ة �إ ّال بح�س ��م خيارات النظ ��ام ،ف�أمّا العودة
�إىل الد�ست ��ور ال ��ذي يق ��وم جوه ��ره عل ��ى وف ��ق
الدميقراطي ��ة التمثيلي ��ة والأغلبي ��ة ال�سيا�سي ��ة
احلاكم ��ة ،و�أمّا الذهاب كلي ًا خلي ��ار الدميقراطية
التوافقي ��ة املكوناتي ��ة لإنت ��اج دول ��ة املكون ��ات
الناجزة� ..،أمّا الإ�ستمرار ب�صيغة النظام احلايل
(التلفيق ��ي) فلن يُخرج النظام م ��ن �أزمته ،ومعها
ل ��ن يت ��م �إنت ��اج حي ��اة �سيا�سي ��ة معياري ��ة للحكم
واملعار�ض ��ة ..،واحل�سم مهمة الق ��وى ال�سيا�سية
التي بيدها فعل الدولة اليوم.
• �أق ��رب �صي ��غ املعار�ض ��ة (املمكن ��ة) لنظامن ��ا
ال�سيا�س ��ي التلفيق ��ي (�إىل �أن يح�س ��م خيارات ��ه)
ه ��ي (املعار�ض ��ة التقوميي ��ة) ،وقد �أ�ش ��ارت �إليها
الر�سال ��ة ،وتب ّنته ��ا بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سية..،
فمعار�ضتنا ال ميكن ان تكون (معار�ضة �سيا�سية)
معياري� � ًا كوننا نفتق ��د ثنائية احلك ��م واملعار�ضة
وفق فل�سفة النظام املكوناتي القائم ..،وبالت�أكيد
ه ��ي معار�ض ��ة من داخ ��ل الدولة ولي�س ��ت �ضدها
فلن تكون باملح�صل ��ة معار�ضة (راديكالية ثورية
انقالبي ��ة) .املعار�ض ��ة التقوميي ��ة ه ��ي معار�ضة
تعرتف ب�شرعية النظام� ،سلمية قانونية ،ميار�سها
َم ��ن ال ي�ش�ت�رك باحلك ��م م ��ن الق ��وى ال�سيا�سية،
ي ��زاول دور الرقاب ��ة واملتابع ��ة وامل�ساءلة لهدف
الت�صحي ��ح والتقومي لأداء احلكومة وم�ؤ�س�سات
الدولة ،وق ��د يت�صاعد ت�أثريه ��ا لت�صل �إىل �سقف
التغي�ي�ر احلكوم ��ي وت�شكي ��ل حكوم ��ة جدي ��دة
بت�أيي ��د �أو�س ��ع و�أداء �أف�ضل ،لك ��ن بالت�أكيد �سيتم
�إنتاجها على وفق مع ��ادالت النظام القائم (حيث
ال معار�ض ��ة �سيا�سي ��ة حقيقي ��ة) ما دام ��ت قواعد
العملي ��ة ال�سيا�سية مل تحُ �س ��م معياري ًا على وفق
النظ ��ام املواطني الدميقراط ��ي وم�سطرة احلكم
الر�شيد.
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الإن�سانية العابرة :TRANSHUMANISM

� سامي عبد احلميد

الـخـلـفـيـات الـثـقـافـيـة والـفـلـ�سـفـيـة

لغة الم�سرحية الف�صحى والعام ّية

ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي
الم�ؤلف ِ :نك بو�ستروم
 -الق�سم االول -

التوق الب�شري لإكت�ساب قدرات جديدة غير
م�سبوقة هو ٌ
توق قديم بمثل ِقدَ م نوعنا
الب�شري ذاته ؛ �إذ لطالما جاهدنا في تو�سيع
حدود وجودنا الب�شري في كافة الم�ستويات
الإجتماعية والجغرافية والعقلية  ،وثمة ٌ
ميل
طاغ وم�ستديم لدى بع�ض الأفراد  -في � ّ
أقل
ٍ
تقدير  -للبحث عن �إنعطافة يمكننا من خاللها
تجاوز �أية مع�ضلة وجودية �أو محدودية يمكن
�أن تطال الحياة الب�شرية �أو ال�سعادة الب�شرية
�أي�ض ًا .

ُترين ��ا مرا�سي ��م الدف ��ن الإحتفالي ��ة وكذل ��ك بع� ��ض
الن�صو� ��ص الديني ��ة المحفوظ ��ة حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا � ّأن
الكائن ��ات الب�شرية ماقبل الت�أريخي ��ة * كانت مهجو�سة
وخائف ��ة م ��ن تحمّل فكرة م ��وت �أحبائها ؛ وم ��ع � ّأن هذا
الإعتق ��اد ل ��م تخف ��ت جذوت ��ه وظ� � ّل �شائع� � ًا ف ��ي الحقب
الالحق ��ة لكنه لم يك ��ن مَ�ص� � ّد ًا مانع ًا بوج ��ه المحاوالت
الب�شري ��ة الحثيثة نحو تو�سي ��ع تخوم الحياة الدنيوية
للفرد  .تخب ُرنا ملحمة كلكام�ش Epic of Gilgamish
ال�سومري ��ة ( حوالي �سنة  1700ق .مّ � ) .أن ملك ًا �إنطلق
ف ��ي م�سعى اليلي ��ن نحو طلب الخل ��ود  ،ويعلم كلكام�ش
منذ البدء بوج ��ود و�سيلة طبيعية لحيازة هذا الخلود ،
ويكم ��ن �س ّر هذه الو�سيلة في ع�شبة تنمو في قاع البحر
 .ينجح كلكام� ��ش �آخر المطاف في �إ�ستعادة الع�شبة من
البح ��ر ؛ ّ
لكن �أفعى ت�سرق الع�شب ��ة منه قبل �أن ي�ستطيع
تناوله ��ا  .ح�صل في �أوقات الحقة �أن راح الم�ستك�شفون

يبحثون عن نبع ال�شباب ؛ في حين �إندفع الخيميائيون
م�ضن لبل ��وغ الخلطة ال�سحرية لإك�سير الحياة
في ٍ
عمل ٍ
 ،وجاهدت مدار�س عدّة تنتم ��ي لفكر الطاوية ال�صينية
لبلوغ الخلود الج�سدي بوا�سطة ممار�سة ال�سيطرة على
قوى الطبيعة �أو التعامل الهارموني ( المتناغم ) معها ؛
لكن كانت الحدود الفا�صلة بين الأ�ساطير والعلم  ،وبين
ال�سح ��ر والتقنية م�ضبّبة ي�شوبها الزيغ رغم � ّأن البع�ض
القلي ��ل من الأف ��راد راح يندف ��ع للح�صول عل ��ى و�سائل
مج ّربة ودقيقة للحفاظ عل ��ى الحياة لأطول مدى ممكن
 .ح ّق ��ق بع�ض الم�ستك�شفي ��ن مكت�شفات مثيرة للإعجاب
 ،كم ��ا �إخترع بع�ض العاملي ��ن بالخيمياء القديمة بع�ض
الأ�شي ��اء المفي ��دة في هذا ال�ش� ��أن مثل تخلي ��ق �صبغات
جدي ��دة وتطويرات غير م�سبوقة في علم التعدين ؛ لكن
برغم ك ّل ذلك �أثبت الهدف ال�ساعي لتو�سيع مدى الحياة
الب�شري ��ة �أنه هدف ي ّت�س ��م بالمراوغة و�صعوبة التح ّقق
على �أر�ض الواقع .
لطالم ��ا ت� � ّم ت�صوي ��ر الم�سع ��ى الب�ش ��ري لتج ��اوز
المحدودي ��ات الطبيعي ��ة الحاكم ��ة ل ��ه بكون ��ه م�سع ��ى
ينط ��وي عل ��ى �إزدواجي ��ة يدفعه ��ا مايمك ��ن تو�صيف ��ه
ِبـمفه ��وم ( الغطر�س ��ة )  ،ث� � ّم يندفع ه� ��ؤالء الذين يرون
ف ��ي هذا ال�سع ��ي الب�شري غطر�سة خال�ص ��ة بالدفاع عمّا
يرونه من وجه ��ة نظر بالقول � ّأن بع� ��ض طموحات هذا
الم�سع ��ى �ستندف ��ع خ ��ارج �سق ��ف المح ��ددات الطبيعية
ال�ضروري ��ة لإدامة الحياة الب�شري ��ة  ،وبالتالي �ستكون
مجلبة لبع� ��ض النتائج ال�سلبية العك�سي ��ة �إذا ماتح ّققت
بالفع ��ل عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع � .أب ��دى الإغري ��ق القدماء
نمط ًا من ه ��ذه الإزدواجية ف ��ي الميثولوجيا الإغريقية
� :س ��رق ( بروميثيو�س ) النار م ��ن زيو�س ( كبير الآلهة
الإغريقي ��ة  ،المترجمة ) و�أعطاها للب�شر الفانين ؛ الأمر
ال ��ذي تر ّت ��ب علي ��ه تح�سي ��ن دائمي م ��ن حي ��ث مفاعيله
وت�أثيره في الو�ضع الب�ش ��ري ؛ لكن بروميثيو�س تل ّقى
عقاب ًا �صارم ًا من زيو�س ب�سبب فعلته تلك  .يح�صل عادة
ف ��ي الميثولوجيا الإغريقي ��ة �أن يت ّم تح� �دّي الآلهة على
نحو ثابت وم�ستديم وبم�سعى يتك ّلل بالنجاح دوم ًا من
ٍ
قب ��ل ( دايدالو�س )  ،الف ّنان والمهند� ��س الذكي الألمعي
 ،ال ��ذي يلج� ��أ لتوظي ��ف و�سائل غي ��ر �سحري ��ة لتو�سيع
م ��دى الق ��درات الب�شرية ؛ ولكن تح� � ّل الكارثة في نهاية
المط ��اف عندم ��ا ينك ��ر �إبن ��ه ( �إيكارو� ��س ) التحذيرات
الأبوي ��ة ل ��ه ويندفع محلق� � ًا في ح ّي ��ز قري ��ب للغاية من

كواليس

ال�شم� ��س  ،وحينها ي�سقط ميت ًا بعد �أن ذاب ال�شمع الذي
يربط جناحيه بج�سده .
حمل الم�سيحيون القرو�سطيون ت�صوّ رات مت�صارعة
�شبيهة بالت�صورات الإغريقية ب�ش�أن م�سعى الخيميائيين
الذي ��ن كانوا ي�سعون بك ّل ما�أوتي لهم من طاقة لتحويل
المواد ( �إلى ذهب  ،المترجمة )  ،وتخليق كائنات ب�شرية
لعلل
قزم ��ة في �أنابي ��ب الإختبار  ،و�إكت�ش ��اف ترياقات ٍ
كثيرة  ،وقد �إعتقد الكثيرون من المف ّكرين المدر�سيين (
ال�سكوال�ستيين ) من �أتباع التعاليم الم�ضادة للتجريبية
للقدّي� ��س �أوغ�سطي ��ن � ّأن الخيمياء كان ��ت فعالية ع�صية
عل ��ى ني ��ل ب ��ركات الآلهة ؛ فق ��د كان ث ّم ��ة �إدع ��اءات ب� ّأن
الخيمياء ت�ستدعي قوى �شيطانية  .من جانب �آخر دافع
بع� ��ض الالهوتيين ( مثل �ألبرتو�س ماغنو�س وتوما�س
الأكوين ��ي ) ع ��ن الممار�سة الخيميائي ��ة .هيمن الإيمان
بالتعالي ��م الأخروية والفل�سفة المدر�سي ��ة القديمة على
�أورب ��ا ك ّلها ف ��ي الع�ص ��ور الو�سطى ؛ ّ
لكن ه ��ذا الإيمان
�أخل ��ى ح�صون ��ه للحما�س ��ة الفكري ��ة المتوهج ��ة غي ��ر
الم�سبوق ��ة الت ��ي ترافق ��ت مع ع�ص ��ر النه�ض ��ة  ،و�صار
الكائ ��ن الب�ش ��ري والعال ��م الطبيعي كذل ��ك مو�ضوعات
م�شروعة للدرا�سة والإ�ستق�صاء والم�ساءلة ؛ �إذ �شجّ عت
الحركة الإن�ساني ��ة النه�ضوية النا�س على الإرتكان �إلى
مالحظاته ��م ال�شخ�صي ��ة في ت�شكيل ر�ؤاه ��م الحجاجية
عو�ض ًا عن الإحتكام �إل ��ى ال�شخو�ص المرجعية الدينية
ف ��ي ك ّل مو�ضوعة تعر�ض لهم �صغي ��رة كانت �أم كبيرة .
�إلى جانب هذا الأمر خلقت الحركة الإن�سانية النه�ضوية
فكرة الفرد الم�ؤهل ت�أهي ًال جيد ًا ومتوازن ًا والذي تطوّ ر
ب�شكل الئق على الأ�صعدة العلمية والأخالقية والثقافية
والروحي ��ة ّ � .إن عم ًال مرجعي ًا يمثل مثابة عليا في حقبة
النه�ضة االوروبية هو ذلك الإعالن الملحمي الذي كتبه
(جيوفاني بيكو دي ّلال ميراندوال ) تحت عنوان ( �إعالن
ب�ش� ��أن كرامة الإن�سان ) (  ) 1486والذي �ص ّرح فيه ب� ّأن
الإن�س ��ان لي� ��س كينونة كامل ��ة التكوين ج ��رى ت�شكيلها
م ��ن قبل مرة واحدة و�إلى الأب ��د ؛ بل هو كينونة تمتلك
م�س�ؤولية كامل ��ة عن ت�شكيل �صورته ��ا وطريقة ر�ؤيتها
للعالم :
ل ��م نجع ��ل من ��ك كائن� � ًا مخلوق� � ًا �سماوي� � ًا �أو �أر�ضي� � ًا ،
فاني� � ًا �أو خال ��د ًا  ،وذل ��ك بق�ص ��د �أن تمتلك الق ��درة على
ت�شكيل ذاتك بال�شكل الذي تحبّ باعتبارك الخالق الح ّر
والفخ ��ور الم�س� ��ؤول عن ت�شكيل كينونت ��ه ال�شخ�صية ،

و�سيكون الأمر رهين� � ًا ب�إرادتك وح�سب فيما لو �إخترتَ
�أن تنزل ��ق نحو واح ٍد م ��ن الأ�شكال الدني ��ا البهيمية من
الحي ��اة  ،والت ��ي يبق ��ى بم�ستطاع ��ك دوم� � ًا  ،وبق ��رارك
ال�شخ�ص ��ي وحدك � ،أن ترتفع بها متى ما�شئتَ نحو تلك
التخ ��وم المت�سامي ��ة التي تكون الحي ��اة فيها مثل حياة
النعيم ال�سماوي العتيد ...
غالب� � ًا مايُ�ص ّرح ب� ّأن ع�ص ��ر التنوير �إنطلقت م�سيرته مع
ن�شر ( فران�سي�س بيك ��ون) لكتابه الأ�شهر (الأورغانون
الجدي ��د )Novum Organum) ( 1620ال ��ذي يعني
عنوان ��ه ( الو�سيل ��ة الجديدة )  ،وقد �إقت ��رح فيه بيكون
منهجي ��ة علمي ��ة ّ
منظم ��ة م�ؤ�س�س ��ة عل ��ى الإ�ستك�ش ��اف
ً
التجريب ��ي والم�ساءل ��ة الإختباري ��ة بدال م ��ن الإرتكان
�إل ��ى الموا�ضع ��ات ال�سائ ��دة والم�س ّبق ��ة  .داف ��ع بيكون
من غير ه ��وادة عن م�شروع ��ه الفكري ال�ضخ ��م الداعي
�إل ��ى " الت�أثير في ك ّل الأ�شي ��اء وبكافة الو�سائل الممكنة
والمتاح ��ة "  ،وه ��و مايعن ��ي �إ�ستخ ��دام العل ��م لتحقيق
ال�سي ��ادة على الطبيعة بغية الإرتقاء بالو�ضع المعي�شي
للكائنات الب�شرية  .يمازج الإرث الفكري لع�صر النه�ضة
الت�أثي ��رات الت ��ي �إ�صطنعه ��ا ك ّل م ��ن �إ�سح ��ق نيوت ��ن ،
توما�س هوبز  ،جون لوك � ،إيمانوئيل كانت  ،الماركيز
دي كوندور�سيه  ،،،،و�آخرين �سواهم لت�شكيل الأ�سا�س
الذي قامت عليه الحركة الإن�سانية للعقالنية التي �أ ّكدت
على الأهمي ��ة العظمى للعلم التجريب ��ي والعقل النقدي
بدي ًال حا�سم ًا عن الر�ؤى الفنتازية والمرجعيات الدينية
 ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن اعتبار العل ��م التجريب ��ي والعق ��ل النقدي
و�سائ ��ل تع ّلم وحيدة ب�ش� ��أن العالم الطبيع ��ي ومكانتنا
فيه � ،إلى جانب كونهما �أ�سا�س ًا بم�ستطاعه توفير خلفية
ر�صين ��ة لأيّ ن�سق �أخالقي خليق ب ��ك ّل دواعي الإحترام
والتوقير  .م ��ن الأهمية الحا�سمة هنا الت�أكيد ب� ّأن الفكر
العاب ��ر للإن�سانية المتمحورة عل ��ى الكائن البيولوجي
الحال ��ي �إ ّنم ��ا تمتل ��ك جذوره ��ا الرا�سخ ��ة ف ��ي حرك ��ة
الإن�ساني ��ة العقالني ��ة التي �شاعت وتعاظ ��م ت�أثيرها في
ع�صر النه�ضة الأوروبية .
* ماقب ��ل ت�أريخ ��ي  : Prehistoricم�ص ��طلح ي�ش ��ير �إل ��ى
الحقب ��ة الت ��ي ت�سبق �إخت ��راع الكتابة ف ��ي الح�ض ��ارة ال�سومرية
مابين ال�سنوات (  ) 3200 - 3400ق .م.
( المترجمة )

يف كتاب ��ه (ف ��ن ال�ش ��عر) ناق� ��ش �أر�س ��طو �س ��تة مكون ��ات �أو �أجزاء
للرتاجيدي ��ا ه ��ي ( )1احلبكة و ُق�صد بها الأح ��داث و( )2ال�شخ�صية
و ُق�ص ��د به ��ا ال�شخ�ص ال ��ذي متر به الأح ��زان �أو يكونه ��ا ( )3اللغة
و ُق�صد به ��ا الوا�سطة التي تع�ب�ر بها ال�شخ�صيات ع ��ن �أفكارها ()4
الفك ��ر و ُق�صد به كل م ��ا يقال به معنى �شم ��ويل ( )5املرئيات و ُق�صد
بها كل ما يرى من قبل املتفرج وخ�صو�ص ًا مكان الأحداث ( )6الغناء
وق�صد به الأوزان ال�شعرية للغة و�إيقاعاتها مما ي�سر اذن املتفرج.
وا�ستن ��ادا اىل العدي ��د من ال�صادر ف ��ان كتاب امل�سرحي ��ة االغريقية
(ا�سخيلو� ��س و�سفوكلي� ��س ويوربدي� ��س وار�ستوفاني� ��س ) كان ��وا
يكتب ��ون م�سرحياته ��م بال�شعر حي ��ث كان ال�شعر من �ش ��روط كتابة
امل�سرحي ��ة كم ��ا كان اجلمه ��ور يتذوقه ��ا ويقبله ��ا على ه ��ذا ال�شرط
وا�ستم ��ر احلال كذل ��ك  ،وعندما ظهر التي ��ار الكال�سيكي اجلديد يف
فرن�سا حيث كت ��ب (كورين) و(را�سني) م�سرحياته ��م بال�شعر �أي�ض ًا
وح ��ذا حذوهم (موليري) يف م�سرحيات ��ه الكوميدية و�إن كانت لغته
�أق ��رب اىل الن�ث�ر ،يف انكل�ت�را كت ��ب (�شك�سبري) جمي ��ع م�سرحياته
بال�شعر وحتى الكوميدية منها ولذلك �سمي (�شاعر الدراما) وعندما
ظه ��رت امل�سرحيات الرومانتيكي ��ة ،وكان كل م ��ن (�شليغل) و(تيك)
االملانيني من �أبرز ك ّتابها حيث كتب �أي�ضا بلغة �شعرية مع ميلها اىل
الكتاب ��ة النرثية الت ��ي مل تتحقق �إال عند ظه ��ور امل�سرحية الواقعية
على يد (هنرتيك �أب�سن) �أو ًال
كان جميع الذين كتبوا م�سرحياتهم باللغة ال�شعرية ويعتقدون بان
الف ��ن امل�سرحي يحقق املث ��ال وال يتحقق هذا املث ��ال �إال بال�شعر لأن
النرث هو لغة العامة وهو اللغة الأر�ضية ولي�س لغة الروح واجلمال
املثايل وال اللغة ال�شعرية هي التي ترفع ذائقة اجلمهور اىل م�ستوى
�أعل ��ى ولكن عندم ��ا ظهر امل�س ��رح الواقع ��ي والتزام ��ه بالتعبري عن
الواق ��ع بكل تفا�صيله و�إن اللغة النرثية -الكالم يف احلياة اليومية
هو جزء من الواقع ولي�س من املثال ترك امل�سرحيون الواقعيون لغة
ال�شع ��ر لكي يحققوا م�صداقية �أعمالهم ويقنعوا بها جمهور امل�سرح
ال ��ذي �أ�صبح خمتلف ًا يف تقبّله للعمل امل�سرحي وتقييمه له ،وان لغة
الن�ث�ر هي �إح ��دى عوامل االقناع  ،بي ��د �أن الرمزيني من امل�سرحيني
والذين برزوا بعد ح ��وايل ثالثني �سنة من ظهور الواقعيني ،عادوا
اىل اللغة ال�شعرية يف كتابة م�سرحياتهم ورمبا مع اختالفات قليلة
يف ا�أوزان ال�شعري ��ة و�إيقاعاته ��ا ،وذل ��ك اعتق ��اد ًا منه ��م ب ��ان اللغة
ال�شعرية وحدها ببالغته ��ا ورموزها قادرة على التعبري عن الوعي
الإن�سان ومكنوناته اخلفية و�أعماق روحه.
هك ��ذا تنوع ��ت لغ ��ة امل�سرحي ��ة ع�ب�ر الع�صور وهك ��ذا بق � ّ�ي التنوع
يف العرو� ��ض امل�سرحي ��ة الت ��ي تتن ��اول �أن ��واع امل�سرحي ��ات �أدبي� � ًا
كالرتاجيديا والكوميديا وامليلودراما والفال�س وجمالي ًا الكال�سيكية
والرومانتيكي ��ة والواقعي ��ة والرمزية وغريها م ��ن الأنواع ،ولكي
يتقب ��ل اجلمه ��ور اللغة ال�شعري ��ة يف العر�ض امل�سرح ��ي حاول عدد
م ��ن املخرج�ي�ن تطوي ��ع تل ��ك اللغ ��ة وتقريبها م ��ن لغة الن�ث�ر وذلك
بتج ��اوز �صف ��ات الوزن والقافي ��ة وااليقاع ومو�سيق ��ى ال�شعر ،كما
فع ��ل الإيطايل (زفريايل) عندما �أخ ��رج م�سرحية �شك�سبري (روميو
وجولي ��ت) لفرقة م�س ��رح (اولدفيك) يف لن ��دن ،وكذلك عندما حاول
املخ ��رج العراقي (�إبراهيم ج�ل�ال) �أن يفعل عن ��د �إخراجه مل�سرحية
عادل كاظم( ،املتنبي) والتي اعتمد يف معظم حواراتها على ق�صائد
ال�شاعر العربي الكبري.
يتبع
كان جميع الذين كتبوا م�سرحياتهم
باللغة ال�شعرية ويعتقدون بان الفن
امل�سرحي يحقق املثال وال يتحقق
هذا املثال �إال بال�شعر لأن النرث هو
لغة العامة وهو اللغة الأر�ضية ولي�س
لغة الروح واجلمال املثايل وال اللغة
ال�شعرية هي التي ترفع ذائقة اجلمهور

تني�سي ويليامز في مذكراته الغريبة ..كل فن جيد هو عمل طائ�ش!
بندر عبد احلميد

يجيب تني�سي ويليامز (1911
–  )1983في مذكراته عن كل
الأ�سئلة التي رافقت م�سيرة
حياته الخا�صة والمهنية،
بما فيها من متاعب وم�سرات
و�إخفاقات ونجاحات غير
متوقعة ،وي�ضيف �إليها
اعترافات ووقائع حية مر�سومة
في م�شاهد درامية مكثفة،
بتو�صيف دقيق للأمكنة
وال�شخ�صيات التي مرت في
�شريط حياته المتوترة،
المتغيرة في مفا�صلها ،وحركتها
التي ال تهد�أ.

وجاءت هذه املذك ��رات على �شكل فقرات
طويل ��ة �أو ق�ص�ي�رة ،ينتق ��ل فيه ��ا م ��ن
مو�ض ��وع �إىل �آخ ��ر ،دون ت�سل�سل زمني،
فه ��و حينما بد�أ بكتابته ��ا ،بعد �أن جتاوز
ال�ستني من عم ��ره� ،أراد �أن يحرر ذاكرته
من �شرط الت�سل�سل بالتداعي احلر الذي
مار�س ��ه يف جل�س ��ات التحلي ��ل النف�س ��ي
ال ��ذي خ�ضع له� ،أو بالتقطيع الفني الذي
مار�سه يف كتابة امل�سرحيات والن�صو�ص
ال�سينمائي ��ة ،ويتذك ��ر ويليام ��ز �إنه كان
معجب� � ًا بال�س�ي�رة الذاتي ��ة ل�سومر�س ��ت
موم ،التي كتبه ��ا غار�سون كانن ،وكانت
بعيدة عن �أي ترتيب زمني.
ونلم�س منذ البداية ،يف مذكرات تني�سي
ويليام ��ز – دار املدى ،دم�شق – �صراحة
ن ��ادرة ،يف مو�ضوعات حتك ��ى هم�س ًَا �أو
تلميح� � ًا� ،أو ال حتك ��ى ،وه ��ذا الأ�سل ��وب
�أقرب �إىل الكتاب الأمريكيني اجلنوبيني،
وعلى ر�أ�سهم فوكرن وار�سكني كالدويل.
م ��ع اخت�ل�اف اهتماماته ��م و�أل ��وان
ب�شرتهم.
وب�ي�ن االنتق ��االت املفاجئ ��ة الت ��ي ت�شبه
القفزات العالية ،م ��ن مو�ضوع �إىل �آخر،
ميك ��ن �أن جند فق ��رة ت�أمل ذات ��ي عميق،
ت�شبه حوار ًا داخلي ًا يف �إحدى م�سرحيات
ويليامز نف�سه ،حيث يقول عن مذكراته:
"�أعتقد �أن هذا الكتاب �أ�شبه بتنفي�س عن
م�شاعر تطهرية بالذنب" ،كل فن جيد هو
عم ��ل طائ�ش" ،يف الواقع ،ال �أ�ستطيع �أن
�أ�ؤكد لك �أن هذا الكتاب �سيكون عم ًال فني ًا
ولكنه حتم ًا �سيكون عم ًال طائ�ش ًا ،مبا �أنه
يعالج حياتي الرا�شدة".
وم ��ع كل م�شاغ ��ل احلي ��اة ومتغرياته ��ا
والعالقات املتبدلة مع الأ�صدقاء وعالقات
العم ��ل ،ي�ؤك ��د ويليامز �أن حيات ��ه الفنية
هي عمله .وعمله ه ��و الكتابة ويعتقد �أن

الكتابة "�سع ��ي وراء طريدة متمل�صة ،ال
نتو�صل �إىل ا�صطيادها �أبد ًا".
وال يخف ��ي ويليام ��ز �أن ��ه ب ��د�أ بكتاب ��ة
ه ��ذه املذك ��رات لأ�سب ��اب مادي ��ة ،ولكن ��ه
ن�س ��ي ه ��ذه الأ�سباب حينم ��ا انخرط يف
الكتاب ��ة الت ��ي �أنقذته من متاع ��ب املهنة،
كعام ��ل يف �صاالت العر� ��ض �أو يف معمل
الأحذية .وكانت البداية يف م�سقط ر�أ�سه
"ممفي�س" حينما كتب م�سرحيته الأوىل
"القاهرة� ،شنغهاي ،بومباي" ،وهو يف
الرابع ��ة والع�شري ��ن من عم ��ره ،و�أخذت
ه ��ذه امل�سرحي ��ة طريقه ��ا �إىل العر� ��ض
م ��ن خالل فرق ��ة م�سرحية حملي ��ة ،وهي
م�سرحية كوميدية ع ��ن بحارين يلتقيان
بفتاتني م�ستهرتتني.
كان ويليامز م�سح ��ور ًا ب�شخ�صية غريتا
غارب ��و الت ��ي اعتزل ��ت التمثي ��ل باك ��ر ًا،
ويذكر �أنه التقى به ��ا نحو خم�س مرات،

منه ��ا لق ��اء يف نهاي ��ة ع ��ام  ،1947بعي ��د
افتتاح عر� ��ض م�سرحيته "عرب ��ة ا�سمها
الرغب ��ة" يف نيوي ��ورك ،وكتب له ��ا ن�ص ًا
�سينمائي ًا بعنوان "غرفة النوم الوردية"،
وا�ستقبلت ��ه يف �شقته ��ا يف فن ��دق ريت ��ز،
وعل ��ى مدى �ساع ��ة راح يقر�أ له ��ا الن�ص،
وه ��ي ت ��ردد :رائ ��ع ..رائ ��ع ..وتوه ��م
ويليامز �أنه ��ا �ستوافق عل ��ى العودة �إىل
ال�شا�ش ��ة يف ه ��ذا الن� ��ص اخلا� ��ص الذي
كتب ��ه له ��ا ،وعندم ��ا انته ��ى م ��ن القراءة
تنه ��دت وقال ��ت :نعم �إن ��ه رائ ��ع ،لكنه ال
ينا�سبني ،اعطه جلوان كروفورد.
ويح ��دد ويليام ��ز �أه ��م امل�ؤث ��رات الت ��ي
انعك�ست على منط حيات ��ه� ،أو كتاباته،
فنذك ��ر �أن د .ه� �ـ .لورن� ��س ت ��رك ت�أث�ي�ر ًا
خا�ص� � ًا عل ��ى ن�ش�أته الأدبي ��ة ،بينما نقلت
�إليه ق�ص�ص ت�شيخ ��وف ح�سا�سية عالية،
وه ��و يعتق ��د �أن م�سرحي ��ة "النور� ��س"

�أعظم امل�سرحي ��ات احلديثة ،با�ستثناء
م�سرحية بريخت "الأم �شجاعة".
كت ��ب ويليامز ال�شع ��ر والق�صة الق�صرية
والرواي ��ة ،ولك ��ن اهتمامات ��ه اليومي ��ة

ان�صب ��ت عل ��ى الكتاب ��ة امل�سرحي ��ة الت ��ي
تط ��رح حاالت قا�سي ��ة م�شحونة مب�شاعر
العزلة واخلوف والي�أ�س وتدمري الذات،
حيث يتحول الفرد �إىل فري�سة �أو �ضحية
م�سكون ��ة بالهو� ��س �أو اجلن ��وح ،يف
واقعية ت�شيخوفية م ّرة ،مفتوحة على ال
عقالنية فرويدية.
ً
كان ويليام ��ز مولعا بالرتحال بني املدن،
يف الوالي ��ات املتح ��دة ويف العامل ،ف�إىل
جان ��ب بيت ��ه يف نيو �أورليان ��ز �سكن يف
ثالث ��ة بي ��وت يف نيوي ��ورك ،وتنقل بني
فن ��ادق كث�ي�رة ،وكان عل ��ى م ��دى ثالثني
عام� � ًا ي�ت�ردد �إىل
بيت ��ه يف جزي ��رة
"ك ��ي وي�س ��ت"
ال�صغرية ،القريبة
�شواط ��ئ
م ��ن
فلوري ��دا ،وهن ��اك
كت ��ب �أه ��م �أعمال ��ه،
ويتذك ��ر ويليام ��ز
زيارات ��ه اخلارجي ��ة
�إىل �أورب ��ا ،حي ��ث
كتب عن روما روايته
الت ��ي حتولت �إىل فيلم
�سينمائ ��ي "الربي ��ع
الروم ��اين لل�سي ��دة
�ستون".
وم ��ع اهتم ��ام ويليام ��ز
بالتو�صي ��ف الدقي ��ق
للأمكن ��ة الت ��ي ح ��ل بها،
ف�إن ��ه حري� ��ص ج ��د ًا على
تو�صي ��ف ال�شخ�صي ��ات
املغم ��ورة وامل�شه ��ورة
الت ��ي التقاها ،وي�شم ��ل تو�صيفه لقطات
ذكي ��ة ع ��ن ال�سل ��وك واملظه ��ر والوع ��ي
واالنفعال.

يف روم ��ا كان ويليامز �سعي ��د ًا بلقاءاته
مع الفنان ��ة �آنا مانياين ،وتعل ��م منها �أن
ي�س�أل كل ي ��وم :ما ه ��و الربنامج؟ كانت
�آنا بطلة فيلم "و�شم الوردة" باال�شرتاك
م ��ع مارلون براندو ،وكان ��ت لها جاذبية
خا�ص ��ة يف التمثي ��ل ،ويف احلي ��اة مع ًا:
"كث�ي�ر ًا ما �أت�س ��اءل :كي ��ف جنحت �آنا
ماني ��اين يف �أن تعي� ��ش داخ ��ل جمتمع،
ويف الوق ��ت نف�سه تبق ��ى متحررة متام ًا
من �أعرافه...؟".
كما يذك ��ر رحالت ��ه اخلا�ص ��ة �إىل طنجة
م ��رور ًا بجبل ط ��ارق ،حي ��ث كان يلتقي
ب�صديق ��ه ب ��ول باول ��ز وزوجت ��ه ج�ي�ن
باولز الت ��ي يعتربها م ��ن �أف�ضل كاتبات
الق�صة الأمريكي ��ة ،وهناك كان ينزل يف
فن ��دق رامربان ��ت� ،أو فن ��دق "جامي ��ه":
"كان فن ��دق جاميه �أح ��د �أجمل الفنادق
يف الع ��امل ،وكان يف الأ�ص ��ل ق�ص ��ر ًا
لل�سلطان ،وظل حمتفظ� � ًا ب�أثاثه كما كان
يف الأ�ص ��ل ."...وا�ستمر ول ��ع ويليامز
بالفنادق حتى �آخر يوم يف حياته ،حيث
ت ��ويف يف فندق "اليزي ��ه" يف نيويورك
يف .1983-2-24
ن ��ال ويليامز �شهرة مبك ��رة ووا�سعة يف
حياته ،حيث ح�صل على جائزة بوليتزر
مرت�ي�ن ،الأوىل ع ��ام  1948ع ��ن "عرب ��ة
ا�سمها الرغب ��ة" والثانية عام  1955عن
"قط ��ة على �سط ��ح ال�صفي ��ح ال�ساخن"
ونال جائ ��زة النق ��اد يف نيويورك ثالث
م ��رات ،وحتول نحو خم�س ��ة ع�شر عم ًال
م ��ن �أعمال ��ه �إىل �أف�ل�ام مث�ي�رة� ،أخ ��رج
بع�ضه ��ا ايلي ��ا كازان ،ال ��ذي ق ��دم �أهمها
عل ��ى م�س ��ارح ب ��رودواي ،من ��ذ نهاي ��ة
الأربعينيات يف القرن املا�ضي.
ي�س�أل ويليامز نف�سه :ملاذا �أكتب؟
ويجيب :لأن احلياة غري مقنعة.
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اقــــرأ

ان�شغلنا يف الأيام املا�ضية ب�أحوال
و�أخبار انتخابات حزب الدعوة،
وتقلبات �آل "الكربويل"،وعداء
ترامب ال�شخ�صي للمنا�ضل "ريان
الكلداين" ،وفاتنا �أن ننتبه �إىل
خرب مهم �صاحبه �أ�شهر خبري �أمني
يف املنطقة ،و�أعني به ال�سيد باقر
جرب الزبيدي الذي ك�شف عن مكان
تواجد "�أبو بكر البغدادي" زعيم
ع�صابات داع�ش ،يا�سيدي نعتذر،
فاحلكومة للأ�سف ال تريد �أن ترعى
الكفاءات ،و�إال فمن �أحق بك بتويل
من�صب امل�ست�شار الأمني للدولة
العراقية � ،أ�سوة مب�ست�شارة العدد
 7؟.
يف كل منا�سبة يخرج علينا
م�س�ؤول �سيا�سي كبري من
ال�صوبني "ال�شيعي وال�سني" وهو
يتغنى مبحا�سن الدولة املدنية
 ،لكن ما �أن يرتك املايكروفون
حتى جتده يف اخلفاء يخطط
وي�سعى لإقامة دولة دينية على
مقا�سه ،حتفظ له ال�سطوة واملال
واالمتيازات ،وكان �آخر هذه
اخلطط تعيني فقهاء �ضمن قانون
املحكمة االحتادية ،ومنحهم حق
"الفيتو" .
ورغم االعرتا�ضات والكتابات
التي ملأت مواقع التوا�صل
االجتماعي ،اتخذ ال�سيا�سيون
�شعار ال �أرى ..ال �أ�سمع ،فهم
يعتربون هذا ال�شعب جمموعة
من الأ�سرى لرعبات ال�سيا�سيني.
لكن الب�شارة جاءت هذه املرة من
داخل جامع �أبو حنيفة النعمان،
�إمام االعتدال ،فقد �أعلن املجمع
الفقهي العراقي ،رف�ضه مل�شروع
قانون املحكمة االحتادية العليا،
و�أكد �أن ن�صو�صه احلالية قنبلة
موقوتة من �ش�أنها تفتيت الن�سيج
الوطني ،و�أن البالد غري مهي�أة
للتحول �إىل نظام ديني  ،و�أنا
�أقر�أ اخلرب تذكرت ما قر�أته عن
الإمام �أبو حنيفة �شيخ التقاة
واملت�ساحمني الذي قدم حياته
قربانا ملحاربة الظلم واال�ستبداد..
�إمام الر�أي ،الذي قال عنه �أ�ستاذنا
ر�شيد اخليون �" ،إنه لي�س فار�سي ًا
ولي�س عربي ًا �أي�ض ًا� ،إمنا هو
عراقي بابلي الأ�صل كويف الوالدة
والن�ش�أة" .وهو الذي افتى بتبدل
الأحكام مع تبدل الأزمان.
وقبل �أن يتهمني البع�ض
ب�أنني �أنا�صب العداء ل�سا�ستنا
"الأ�شاو�س" ومل�شاريعهم يف
�إ�صالح �أحوال الأمة� ،إ�سمحوا
يل �أن �أ�س�أل �أيهما �أهم قانون
يعطي ال�صالحيات للفقهاء،
�أم قانون لل�ضمان ال�صحي؟،
قانون ملنع اختالط الطلبة يف
اجلامعات والذي رمبا تهل
علينا بوادره قريبا� ،أم قوانني
لت�شغيل العاطلني ،ورفع م�ستوى
اخلدمات؟ ..النا�س ال يعنيها �أن
يراقب �أحد �أخالقها و�سلوكها
وت�صرفاتها ،الأنظمة الدينية
ال تعني �شيئا �إذا كانت حقوق
جميع النا�س منهوبة وم�ستلبة،
فالقوانني ت�شرع من �أجل خدمة
املواطن ،وبناء دولة امل�ؤ�س�سات.
هل نريد �أن نتحول �إىل دولة
دينية؟ طبع ًا من حق الأحزاب
الإ�سالمية �أن تنفذ م�شروعها
ال�سيا�سي ،لكن علينا �أن ال نن�سى
�أن كل هذه الأحزاب ظلت �أيام
االنتخابات ،ت�صدع ر�ؤو�س
املواطنني باحلقوق املدنية
والدميقراطية.
ايها ال�سادة الوطن لي�س بحاجة
�إىل فقهاء يف املحكمة االحتادية ،
بقدر حاجته �إىل رجال دين على
�شاكلة امام الر�أي ابو حنيفة
يدافعون عن حقوق التا�س
ويف�ضحون الت�سلط والظلم .

ب�������ي�������ك�������ا��������س�������و
ع ��ن دار امل ��دى �ص ��درت الرتجم ��ة العربي ��ة لكت ��اب الناقدة
والكاتب ��ة االمريكية جريترود �ستاي ��ن "بيكا�سو" التي قام
به ��ا املرتج ��م القدير يا�س�ي�ن طه حاف ��ظ وتع ��د �ستاين من
�أوائ ��ل الكتاب الأمريكيني الذين ا�ستجاب ��وا بحما�سة لفن
الطليعة الأوروبي .عقدت �صالونات �أ�سبوعية يف �شقتها
يف باري�س �سكنها فنانون وكتاب �أوروبيون و�أمريكيون،
�أبرزهم ال�شاعر �أبولينري ،والر�سامان ماتي�س وبيكا�سو،
والروائ ��ي هيمنغواي ...بالن�سبة لبيكا�سو ،كانت رعاية
�ستاين املبكرة له و�صداقته حا�سمة يف جناحه .وقد ر�سم
له ��ا �صورته ��ا ال�شهرية ع ��ام  1906يف نهاية م ��ا ي�سمى
بـ"املرحل ��ة الوردية" .ويف ه ��ذه اللوحة يب ��د�أ بيكا�سو
املرحلة التكعيبية حيث وجه �ستاين وك�أنه قناع .

ح

ول العا

لم

الثقافة تت�سلم ع�شرات القطع الآثارية ولوحات فنية وتراثية
ت�سلم وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة ع�ب��د الأم�ي�ر
احلمداين ،ع�شرات القطع الأثرية
امل �ه��رب��ة م��ن ال� �ع ��راق ب���ش�ك��ل غري
قانوين يف احتفال �أقامته وزارة
اخل ��ارج� �ي ��ة ،ب �ح �� �ض��ور ع� ��دد من
ال �ب �ع �ث��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ون ��واب
م��ن جلنة العالقات اخلارجية يف
الربملان.
واط� �ل���ع احل � �م� ��داين خ�ل��ال ح�ف��ل
اال� �س �ت�لام والت�سليم ع�ل��ى الآث ��ار
واللوحات الفنية النادرة ،معرب ًا عن
امتنانه للجهود الدولية واملحلية
التي تتابع الآث��ار واللوحات التي
ن �ه �ب��ت م ��ن م �ت��اح��ف ال� �ب�ل�اد �إب���ان تدعم وت�ساند العراق يف م�ساعي
�أحداث العام  ،٢٠٠٣وو�صلت �إىل ا���س�ت�رج��اع ت ��راث ��ه االن �� �س��اين
عدة بلدان منها هولندا ،بريطانيا ،واحل���ض��اري وال�ف�ن��ي ،وما
كندا ،اليابان ،ال�سويد.
زلنا يف متابعة م�ستمرة
وق��ال ال��وزي��ر يف م��ؤمت��ر �صحفي للعديد من جامعي التحف
م�����ش�ت�رك م���ع وزي� � ��ر اخل��ارج��ي��ة واجلهات التي ت�ستحوذ
حم�م��د ع�ل��ي احل�ك�ي��م مب�ق��ر وزارة ع �ل��ى ع� ��دد م ��ن ال�ق�ط��ع
اخلارجية�" ،إننا ن�شكر البلدان التي الآث� ��اري� ��ة وال �ل��وح��ات

كاتي بريي متهمة
بال�سرقة

اكت�شفت جلن ��ة حتكيم �أمريكي ��ة خا�صة �أن
النجم ��ة كات ��ي بريي ق ��د �سرق ��ت �أحلان
ترنيم ��ة  popم�سيحي ��ة �أطلقه ��ا
املرمن ماركو�س غ ��راي عام 2009
حتت عنوان ،joyful noise
ون�سبته ��ا لأغنيتها التي القت
�شه ��رة كب�ي�رة ع ��ام ،2013
.dark horse
اعت�ب�ر حمام ��ي غ ��راي،
م�ؤل ��ف ومغن ��ي الرتنيم ��ة
امل�سروقة الأحلان� ،أن الإيقاع
واخلط املو�سيقي يف ما يقرب من
ن�ص ��ف " "Dark Horseي�شبه ��ان
�إىل ح ��د كب�ي�ر الإيق ��اع واخل ��ط املو�سيق ��ي
املوجودين يف ترنيمة " ".Joyful Noise
م ��ن جهته ،حمامي ب�ي�ري ،دافع عن موكلت ��ه ،معترب ًا �أن
�أق�س ��ام الأغني ��ة املعني ��ة متثل نوعً ا م ��ن العنا�ص ��ر املو�سيقية
الب�سيط ��ة التي �إذا ثب ��ت �أنها خا�ضعة حلق ��وق الطبع والن�شر
�ست�ؤذي املو�سيقى وجميع م�ؤلفي الأغاين.
يذك ��ر �أن النجمة كاتي بريي كانت ق ��د �أعلنت منذ فرتة ،رغبتها
بالتعامل مع النجمة تايلور �سويفت ،يف �أغنية م�شرتكة.

الفنية" ،م���ش�ير ًا �إىل �أن
"ثقافة ال� �ع ��راق
وح� ��� �ض ��ارت ��ه
�أرث ل �ك��ل

االن�سانية".
ب � � ��دوره ،ع�ب�ر وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
حم �م��د ع �ل��ي احل �ك �ي��م ع ��ن ��ش�ك��ره
للحمداين "يف احلفاظ على الآثار
وال �ت�راث ال �ع��راق��ي ،ح�ي��ث ننتظر
�إك�م��ال الرتتيبات لت�سليم الثقافة
وال�سياحة والآث ��ار قرابة � ٥آالف
و ٣٠٠قطعة �أثرية ،م�شيد ًا بجهود
الدول الكثرية التي �ساعدت العراق
على جمعها من املتاحف واجلامعات
وحتى الأ�شخا�ص الذين ا�شرتوها
�سابق ًا واليوم ي�سلموها ا�ستجابة
لقرارات جمل�س الأمن".
وتت�ضمن القطع امل�سرتجعة١٧٣،
ق �ط �ع��ة اث ��ري ��ة ،ول ��وح ��ة ت��راث �ي��ة،
ولوحتان فنيتان..
جرى يف ختام االحتفالية توقيع
حم�ضر اال� �س �ت�لام والت�سليم بني
وزي��ر الثقافة والآث ��ار عبد الأم�ير
احل� �م ��داين ون� �ظ�ي�ره حم �م��د علي
احلكيم مبقر الوزارة.

 علي ح�سن الفواز
الناقد يدير جل�سة نقدية بعنوان
النقد الثق ��ايف واملعريف تقيمها
رابطة النق ��اد والأكادمييني يف
االحتاد الع ��ام للأدباء والكتاب
ويلق ��ي فيه ��ا الدكت ��ور حممود
احلي ��ايل حما�ض ��رة نقدي ��ة..
اجلل�س ��ة تقام اليوم �صباحا يف
قاعة احتاد الأدباء..
� صباح عطوان
الكات ��ب الدرام ��ي اعل ��ن ع ��ن

 حممد ح�سن عالوي
املرتج ��م تقي ��م ل ��ه دار امل�أم ��ون
للرتجم ��ة والن�شر حف ��ل توقيع
كتاب "اكت�شاف نينوى وبابل"
للم�ست�ش ��رق الربيطاين او�سنت
ه�ن�ري الي ��ارد وال ��ذي ترجم ��ه
حمم ��د ح�س ��ن �إىل العربي ��ة،
و�سيق ��ام حف ��ل توقي ��ع الكتاب
ي ��وم  2019/8/9يف معر� ��ض
الدار يف �شارع املتنبي.

يف ت�صريح جريء� ،أعلنت النجمة الهندية دي�شا باداين
عن فقدانها ذاكرتها بعد تعر�ضها لإ�صابة يف الر�أ�س.
جنمة فيلم بهارات اعرتفت يف مقابلة �صحفية لها انها
تعر�ضت حل��ادث �أدى �إىل �إ�صابة يف ر�أ�سها نتج عنها
فقدانها ذاكرتها ملدة �ستة �أ�شهر وذلك �أثناء ممار�ستها
للعبة اجلمباز.
وذكرت دي�شا كيف �أ�صيبت �أثناء ممار�سة اجلمباز
على �أر�ضيات خر�سانية ب�إ�صابة يف الر�أ�س وقالت
"فقدت �ستة �أ�شهر من حياتي لأين مل �أ�ستطع
ت��ذك��ر �أي �شيء" .دي�شا ال�ت��ي م��ن امل�ق��رر �أن
تلعب دور البطولة �أمام اديتيا روي كابور يف
فيلم  ،Malangوهو من �إخ��راج موهيت
� �س��وري ،وم��ن امل�ق��رر �أن ي�صدر يف
�شباط" ،لقد ا�ستغرق الأمر بع�ض
الوقت للو�صول �إىل ما �أنا عليه،
عليك القيام بذلك كل يوم ،فقط
عندما تك�سر عظامك وركبتيك
ت�صل �إىل مكان ما".

"�سنــ��اب �شــ��ات" حتتف��ي بقي��م ال�صداق��ة
�أط��ل��ق��ت "�سناب �شات"
ح �م �ل �ت �ه��ا ال �ع��امل �ي��ة الأوىل
ع�بر و�سائل الإع�ل�ام املدفوعة
وامل�صممة خ�صي�ص ًا لالحتفاء
بال�صداقة وال�صداقات احلقيقية
ع�بر من�صتها ،ت��زام�ن� ًا م��ع اليوم
الدويل لل�صداقة الذي �أقرته الأمم
امل �ت �ح��دة يف  30مت���وز (ي��ول �ي��و).
وت ��وىل ف��ري��ق ال�ع�م�ل�ي��ات الإب��داع �ي��ة
ال��داخ �ل��ي يف ��ش��رك��ة Snap Inc

ت �ط��وي��ر احل �م �ل��ة ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل
ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى الأ� �ش �خ��ا���ص
الذين يحبوننا على طبيعتنا ومدى
�أهميتهم يف حياتنا .و�ضمت حملة
"�أ�صدقاء حقيقيون"  70م�ستخدم ًا
من  12دول��ة ،وتطرقت �إىل الأ�شكال
املختلفة لل�صداقة احلقيقية وم��دى
العمق الذي بو�سعها بلوغه .وتطرح
حملة "�أ�صدقاء حقيقيون" الق�ص�ص
الكامنة وراء ال���ص��داق��ات احلقيقية

حول العامل ،من خالل تركيزها على
�شريحة ت�ضم  70م�ستخدم ًا من 12
دولة .وت�أتي احلملة يف �أعقاب درا�سة
عاملية جرت بتكليف من "�سناب �شات"
ومت �إطالقها هذا ال�صيف ،ومتحورت
حول دور الثقافة والعمر والتقنيات
احل��دي �ث��ة يف ��ص�ي��اغ��ة االن �ط �ب��اع��ات
وال�ت�ف���ض�ي�لات املتعلقة ب��ال���ص��داق��ة.
وجاءت نتائج الدرا�سة لت�ؤكد �أهمية
ال �� �ص��داق��ة واق�ت�ران� �ه ��ا ب��ال �� �س �ع��ادة.

و�أف��اد امل�شاركون من الهند وال�شرق
الأو��س��ط وجنوب �شرق �آ�سيا ب�أنهم
ميتلكون ثالثة �أ�ضعاف عدد الأ�صدقاء
املف�ضلني ع��ن �أول �ئ��ك يف �أ��س�ترال�ي��ا
و�أوروبا والواليات املتحدة .ووجدت
الدرا�سة �أي�ض ًا �أن م�ستخدمي "�سناب
�شات" لديهم �أكرب عدد من الأ�صدقاء
املف�ضلني و"املقربني" م �ق��ارن��ة مع
م�ستخدمي من�صات و�سائل التوا�صل
االجتماعي العامة.

قائمة �أغنى �أغنياء "�إن�ستغرام" بينهم عراقية
ت�ضمنت قائمة �أغ�ن��ى �أغ�ن�ي��اء "�إن�ستغرام" م�ق��دم�ت�ه��م ال�لاع��ب ال � ��دويل ،حم�م��د ��ص�لاح،
عدد ًا من م�شاهري الفن والريا�ضة وغريهم ،بح�سب م��وق��ع "هوبر �آي كيو" ال ��ذي �أع��د
واح �ت��وت على �أك�ث�ر م��ن ا��س��م ع��رب��ي يف ال�ق��ائ�م��ة .واح�ت�ل��ت جن�م��ة ت�ل�ف��زي��ون ال��واق��ع
و�سيدة الأعمال ،كايلي جيرن ،املرتبة الأوىل
عاملي ًا بني �أغنياء "�إن�ستغرام" ب�أرباح بلغت
 1.266.000دوالر ل�ل�م�ن���ش��ور ال��واح��د،
وج��اءت �أختها وجنمة تلفزيون الواقع ،كيم
كاردا�شيان ،يف املرتبة الرابعة ب�ـ� 910آالف
دوالر مقابل كل من�شور .وت�ضمنت القائمة
الكثري من م�شاهري الفن ،على ر�أ�سهم املغنية
الأم�يرك �ي��ة� ،أري��ان��ا غ��ران��دي ،وال�ت��ي احتلت
املرتبة الثانية عاملي ًا بـ� 996ألف دوالر ،يليها

تقـريــر ...
ال�ش ��روع بت�أ�سي� ��س رابط ��ة
لكتاب الدراما يف العراق ،وقال
عط ��وان يف ت�صري ��ح للم ��دى
�إن ه ��ذا امل�ش ��روع كان يفكر يف
تنفيذه منذ �سنوات الغر�ض منه
دعم الدراما املحلية وتطويرها
وتخلي�صه ��ا م ��ن الطارئ�ي�ن،
وا�ض ��اف عط ��وان ان مهم ��ة
الرابط ��ة اال�شراف عل ��ى انتاج
الدرام ��ا والنهو� ��ض بواقعه ��ا
بع ��د ان عان ��ت م ��ن االهمال يف
ال�سنوات الأخرية.

جنمة بوليوود دي�شا
باداين تعلن :فقدت
ذاكرتي

حممد جا�سم
�أقامت دائرة الفن ��ون العامة بوزارة
الثقافة معر�ضا كبريا للنحت العراقي
�شارك ��ت في ��ه جمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن
نحاتي ونحات ��ات البلد .وكان عبارة
ع ��ن كرنف ��ال ف ��رح ازدان ��ت ب ��ه قاعة
ع�شتار .افتت ��ح املعر�ض ال�سيد وزير
الثقاف ��ة د.عب ��د االم�ي�ر احلم ��داين،
مب�شارك ��ة الدكتور عل ��ي عويد مدير
ع ��ام دائرة الفنون العام ��ة والدكتور
جبار جودي نقيب الفنانني وال�شاعر
ابراهيم اخلياط الأمني العام الحتاد
الأدب ��اء والكت ��اب يف الع ��راق .وق ��د
ت�ضم ��ن  63عمال نحتي ��ا من الربونز
واخل�شب واملعادن املختلفة.

الع ��ب ك ��رة ال �ق��دم ال�برت �غ��ايل ،كري�ستيانو
رون��ال��دو ،ب� �ـ� 975أل��ف دوالر ،ث��م � 886أل��ف
دوالر يف جيب املغنية الأم�يرك �ي��ة� ،سيلينا
غوميز ،مقابل كل من�شور .ومل تخ ُل القائمة
م��ن م ��ؤث��ري��ن ع ��رب ،وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��م ال�لاع��ب
امل�صري ،حممد �صالح ،يف املرتبة  ،26والذي
يجني عن كل من�شور � 165أل��ف دوالر ،تليه
فنانة املاكياج و�صاحبة �شركة "هدى بيوتي"،
عراقية الأ��ص��ل ه��دى ق�ط��ان ،يف املرتبة 31
ب �ـ� 91.3أل��ف دوالر ،ثم يف املرتبة  34ت�أتي
ال�ع��ار��ض��ة فل�سطينية الأ� �ص��ل ،ب�ي�لا ح��دي��د،
بـ� 86.3ألف دوالر لكل من�شور.

 63عم ً
ال نحتي ًا يف معر�ض النحت العراقي
د .عب ��د االم�ي�ر احلم ��داين ق ��ال �إن
"النح ��ت يف العراق ظهر يف الألف
اخلام� ��س قبل املي�ل�اد وا�ستم ��ر �إىل
يومن ��ا ه ��ذا ،لذل ��ك تع ��د املدر�س ��ة
العراقي ��ة النحتي ��ة من �أه ��م مدار�س
النحت يف الع ��امل" ،وا�صف ًا املعر�ض
بالي ��وم الوطني للنحت .و�أ�ضاف �أن
"�أغل ��ب املنحوت ��ات املعرو�ضة ذات
م�سح ��ة رافديني ��ة �سومري ��ة عراقية
�أ�صيل ��ة ،ك ��ون الفن ��ان ع ��ادة م ��ا ال
ي�ستطيع اخل ��روج عن بيئته" .داعي ًا النحات ��ة واخلزاف ��ة زين ��ب الركابي
لـ"ت�سوي ��ق الأعمال املعرو�ضة خارج قالت -:من الأ�شياء امللفتة يف جتارب
الب�ل�اد وت�شجيع النا� ��س لزيارة هذه جمموع ��ة من النحاتني هو تعبري كل
املعار� ��ض واقتنائه ��ا" ،وم�شري ًا �إىل فن ��ان عن نف�س ��ه ،فعندما يك ��ون عدد
�أنه �سيقتني عدد ًا منها.
من الفنانني من بل ��د واحد قد عربوا

الطقس

مل ��يء بالأح ��داث م ��ن الطبيع ��ي ان
يك ��ون للفن ��ان دوره الكبري يف حياة
جمتمعه م ��ن خالل اعمال ��ه .وقد اكد
امل�شاركون عل ��ى قيم احلب واجلمال
والعدل رغم ق�ساوة وظلمة الظروف
املحيطة بهم.
وق ��ال النح ��ات امريالنقا� ��ش -:كان
معر�ض ��ا مهما �شاركت في ��ه نخبة من
النحاتني العراقي�ي�ن ،وكل منهم قدم
جترب ��ة جيدة ،ال �سيم ��ا ا�ؤلئك الذين
هكذا عن انف�سهم كل ح�سب �أ�سلوبه ،ا�شتغلوا عل ��ى اخل�شب .وقد ا�سهمت
ولف�ت�رة حم ��ددة يغ ��دو جمم ��وع يف املعر� ��ض بعمل�ي�ن نحتي�ي�ن عل ��ى
�أعماله ��م �سج ًال غني� � ًا لهوية وتاريخ اخل�شب.
االم ��ة ،لتبني دور الفن ��ان يف توثيق يف ح�ي�ن �أ�ش ��ار الفن ��ان ط ��ه وهي ��ب
تاري ��خ بل ��ده ،فف ��ي بلد مث ��ل العراق اىل� -:ش ��يء مف ��رح ان ت ��رى الفنان

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س
له ��ذا الي ��وم (الأربع ��اء)� ،إذ ترتفع درجات احل ��رارة قليال عن
معدالتها مع رياح خفيفة

يق ��دم عط ��اءه اجلمي ��ل يف ظ ��ل
الظروف ال�صعب ��ة التي يعي�شها مثل
عدم وجود اقتناء او بيع او اهتمام.
وهذا يدل على �صمود الفنان العراقي
رغ ��م املحن ،لي�ؤكد ان ��ه �صانع احلب
واجلم ��ال .وق ��د اث ��ار انتباه ��ي هذا
الع ��دد الكب�ي�ر م ��ن النحاتني.امتنى
االهتمام بهذه الطاقات اجلميلة.
وق ��ال الفنان حيدر �س ��امل -:املعر�ض
متن ��وع يف اال�سالي ��ب واخلام ��ات.
واعتق ��د ان بع�ض االعم ��ال املختارة
م ��ن امل�شارك�ي�ن مل يك ��ن موفق ��ا .يف
ح�ي�ن كانت هن ��اك اعمال جي ��دة جدا
وتب�ش ��ر بخري وت�ستح ��ق ان تعر�ض
للجمهور.
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