رئي�س اجلمهورية يه ّنئ
بع ��ث مكت ��ب رئي� ��س اجلمهورية بره ��م �صال ��ح� ،أم�س ،برقي ��ة تهنئة
م ��ع باق ��ة ورد �إىل �صحيف ��ة امل ��دى مبنا�سب ��ة الذك ��رى ال�سنوية على
ت�أ�سي�سها.
وهن ��ا رئي� ��س اجلمهورية يف برقيت ��ه ال�صحيفة وكادره ��ا فيما �أثنى
على دور املدى يف �إ�شاعة الثقافة والتوا�صل مع املواطنني.

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الطاقة الذرية تعطي  80مالحظة ب�ش�أن طمر مفاعل متوز

موقعا ً
ً
ملوثا
� 24ألف م�صاب بال�سرطان و18
حت ّرك الربملان نحو املواقع الإ�شعاعية

 بغداد /محمد �صباح

ك�شف ��ت جلنة ال�صح ��ة الربملانية
ع ��ن �إ�صاب ��ة � 24أل ��ف عراق ��ي
مبر� ��ض ال�سرطان فيما �أ�ش ��ارت �إىل وجود
 18موقعا يحتمل �أنها ملوثة �إ�شعاعي ًا.
يف �سي ��اق مت�ص ��ل ح ��ذرت وكال ��ة الطاق ��ة
الذري ��ة الدولي ��ة ،احلكوم ��ة م ��ن عملي ��ات
طمر املواد امل�شع ��ة واخلطرة ،و�أعطت 80
مالحظة عن عمليات الطمر ال�صحي.
وح ��ذرت ع�ض ��وة جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئة
الربملاني ��ة النائب ��ة اكتف ��اء احل�سناوي يف
حدي ��ث مع (املدى) من "القيام بعملية طمر
النفاي ��ات وامل�ص ��ادر امل�شع ��ة يف ع ��دد م ��ن
املحافظات".

جمل�س الق�ضاء
واملحكمة االحتادية
ّ
يهنئان

وت�ضي ��ف احل�سن ��اوي �أن "العل ��وم
والتكنولوجيا التابع ��ة �إىل وزارة التعليم
الع ��ايل ا�ستحدثت دائ ��رة جدي ��دة �أ�سمتها
(الإتالف الكيميائي) مهامها معاجلة املواد
امل�شع ��ة وامل ��واد الكيمياوي ��ة واملخلف ��ات
النفطية والطبية".
ولفت ��ت �إىل �أن "ه ��ذه الدائ ��رة احلكومي ��ة
�أخ ��ذت عل ��ى عاتقه ��ا معاجل ��ة و�إت�ل�اف
النفايات يف حمافظات متعددة".
و�سربت وثيق ��ة يف منت�صف �شهر حزيران
املا�ض ��ي �ص ��ادرة ع ��ن وزارة العل ��وم
والتكنولوجي ��ا تتح ��دث ع ��ن عزمه ��ا نق ��ل
نفاي ��ات ملوثة من معم ��ل احلديد وال�صلب
يف الب�ص ��رة �إىل منطق ��ة �صحراوي ��ة يف
حمافظة الأنبار غربي العراق لإتالفها.

وف ��ور ت�س ��رب الوثيقة �سارع ��ت احلكومة
املحلي ��ة يف حمافظ ��ة الأنب ��ار �إىل �إ�ص ��دار
قرار مينع دخول تل ��ك ال�شحنة وكذلك منع
دف ��ن �أي ��ة نفايات داخ ��ل الأرا�ض ��ي التابعة
للمحافظة.
و�أبدت النائبة عن حمافظة بغداد خماوفها
م ��ن طم ��ر ه ��ذه املخلف ��ات الإ�شعاعي ��ة يف
الوقت احلا�ضر يف �أي مكان ،قائلة" :يجب
خزنها ولي�س طمرها".
يف �سي ��اق �آخ ��ر ،قال ��ت احل�سن ��اوي� ،إن
"ت�صفية مفاعل  ١٤متوز (التويثة) �أي�ضا
مه ��م ج ��دا ولك ��ن بط ��رق علمي ��ة �صحيحة
واالعتم ��اد عل ��ى تو�صيات خ�ب�راء الوكالة
الدولية للطاقة الذرية" ،معتربة �أن "اخلط�أ
العلم ��ي للطم ��ر ي�سب ��ب تهدي ��دا للأجي ��ال

املقبل ��ة ع�ب�ر ت� ��آكل الطبق ��ات الإ�سمنتي ��ة
مبرور الوقت ف�ضال عن قربها من نهر دجلة
واحتمالية ن�شوء ظواهر طبيعية ف�ضال عن
اجلوانب الأمنية".
وقال ��ت ع�ض ��وة جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة
الربملاني ��ة �أن "وكال ��ة الطاق ��ة الذري ��ة
الدولي ��ة �أجاب ��ت عن ا�ستف�سار م ��ن العلوم
التكنولوجيا بثمان�ي�ن مالحظة تن�صح بها
لغر�ض ت�صفية مفاعل  ١٤متوز".
وت�ضي ��ف ع�ضوة جلنة ال�صح ��ة �أن "وكالة
الطاقة الذرية يف اجتماعها مع املعنيني من
العراق ن�صحت بعدم طمر النفايات امل�شعة
�إال بتطبي ��ق التو�صي ��ات الت ��ي و�ضعته ��ا
ب�شكل �صحيح".
 التفا�صيل �ص2

مثقفونا يباركون خطوة يف
�إقامة معر�ض العراق الدويل للكتاب
 بغداد /المدى
مرة �أخ ��رى تبادر املدى بن�ش ��اط ثقايف متميز،
معر� ��ض العراق للكتاب ،وه ��ذه املرة يف بغداد
و�ستعقبها الب�ص ��رة ويف القادم النجف ...وهكذا ت�ستمر
امل ��دى بفاعليته ��ا الثقافي ��ة ،ودوره ��ا ال ��د�ؤوب يف دع ��م
احل ��راك الثقايف العراق ��ي ،يف كل مفا�صل ��ه ..فبعد �أربع
ع�ش ��رة دورة ملعر� ��ض �أربيل الدويل وم ��ا تبعه من ازدياد
خربتها يف تنظيم هكذا ن�شاط ثقايف ،تدخل املدى ميدان
اال�ستعداد لإقامة معر�ض العراق الدويل للكتاب.
امل ��دى ..ا�ستطلع ��ت �آراء مثقفين ��ا به ��ذا احل ��دث الثقايف
امله ��م ..فكان ��ت اجوبتهم مع�ب�رة عن ج ��دارة املدى مبثل
ه ��ذا الن�شاط الثقايف ،انطالق ًا من كونه ��ا متر�ست ب�إقامة
ن�شاطات خمتلفة غطت جميع مفا�صل الثقافة يف العراق..
والبد �أن يكون هذا احلدث حلقة جديدة يف ن�شاطها.
وق ��ال رئي�س احت ��اد الأدب ��اء والكت ��اب العراقي�ي�ن ناجح
املعموري� :أ�شعر ب�سعادة غامرة �أن م�ؤ�س�سة املدى ات�سعت
م�ساحة ن�شاطها الفكري واملعريف لت�شمل بغداد والب�صرة

وبالآت ��ي النج ��ف وذلك �إن دل على �ش ��يء فانه يدل ب�شكل
وا�ضح عل ��ى �أن م�ؤ�س�سة املدى للتوزي ��ع والن�شر ...ذات
م�شروع خا�ضع لل�صريورة مثل كل امل�شاريع الكربى التي
تخط ��ط لها العقول التنفيذية م ��ن �أجل �أن تتحقق طفرات
كبرية يف البن ��اءات االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة والثقافية
و�أن ��ا واث ��ق ب� ��أن م ��ا ذهبت ل ��ه م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى م�شروع
اال�ست ��اذ فخري كرمي ي�شري �إىل وع ��ي عال ومعرفة �أكيدة
بالدور الذي تلعبه الثقافة يف حياة ال�شعوب واجلماعات
وو�ضع ��ت امل ��دى يف اعتباراتها ما تعني ��ه الثقافة يف بلد
مث ��ل الع ��راق تتنازع ��ه النزاع ��ات الع�شائري ��ة وتتقا�سمه
املحا�ص�ص ��ة ويرتبع الف�ساد على ج�سد البالد وتدرك هذه
امل�ؤ�س�س ��ة بوع ��ي علمي وخ�ب�رة م�ستح�صل ��ة من جتربة
تاريخي ��ة عريقة ابت ��د�أت بالنجاح وتكر�س ��ت يف العراق
و�أن ��ا واثق لأين قريب جدا من م�شروع املدى وعامل فيها
ب� ��أن هذه االنتقالة اجلديدة� ،سيكون لها انعكا�س �إيجابي
كبري على احلد من العنف وتعطيله".
 التفا�صيل �ص 7و 8

هن�أ جمل�س الق�ضاء الأعلى ،واملحكمة االحتادية ،جريدة املدى مبنا�سبة �إيقادها ال�شمعة الـ.17
وبعث جمل�س الق�ضاء برقية تهنئة لـ(املدى) قال فيها :ي�سر جمل�س الق�ضاء الأعلى �أن يتقدم بباقة من
الته ��اين والتربي ��كات جلريدتكم الغراء املت�ألقة بذكرى ت�أ�سي�سه ��ا ،متمنني جلريدتكم وكادرها املزيد
من الإبداع يف �إعالء الكلمة احلرة يف طريق ال�صحافة.
يف م ��ا بعث رئي�س املحكم ��ة االحتادية العليا مدح ��ت املحمود برقية �أخرى جاء فيه ��ا :ي�سر املحكمة
االحتادي ��ة العليا �أن تق ��دم �أ�سمى التهاين والتربيكات مبنا�سبة مرور ذك ��رى ت�أ�سي�س املدى الرائدة،
نتمنى املزيد من التقدم والرفعة لتحقيق هدفها يف الكلمة احلرة و�إ�شاعة الثقافة بكل اعتزاز.

قوة ع�سكرية ترفع �سيطرة �أم الطبول  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

�ضباط مركز االحتجاز م�سرتخون يف يوم مواجهة النزالء مع ذويهم

الهروب الدرامي لـ"�سجناء املخدرات" يك�شف عن
�أجهزة �أمنية بال معتقالت!
 بغداد /وائل نعمة
تذه ��ب �أغل ��ب الآراء ح ��ول حادث ��ة
ه ��روب �سجناء من مرك ��ز �شرطة يف
بغ ��داد �إىل �أنه عم ��ل مدبر ولي� ��س تق�صريا كما
ج ��اء يف كالم قائد �شرطة العا�صم ��ة املقال قبل
�أي ��ام يف جل�س ��ة ا�ستم ��اع �أخرية �أم ��ام جمل�س
حمافظة بغداد.
وت�ش�ي�ر دالئ ��ل اله ��روب ال�سل� ��س م ��ن مرك ��ز
احتج ��از املعتقل�ي�ن ـ� �ـ كم ��ا ظه ��ر يف كام�ي�رات
املراقبة التي �ص ��ورت احلادثة ووجود �سيارة
بانتظ ��ار بع� ��ض ال�سجناء حلظ ��ة فرارهم ــ �إىل

وجود "�سيناريو" معد �سابق ًا للهروب.
ع ��دد الفاري ��ن بل ��غ  15معتق�ل ً�ا� ،ألق ��ت ق ��وات
الأم ��ن القب� ��ض على ن�صفهم تقريب� � ًا حتى الآن،
وه ��م نوع ��ان؛ الأول موقوف ��ون ،والآخ ��رون
حمكوم ��ون بق�ضاي ��ا تتعلق بتج ��ارة وتعاطي
املخدرات ت�ت�راوح عقوباتهم بني العام الواحد
واخلم�سة ع�شر عام ًا.
وتع ��د حادثة اله ��روب الأخرية ،ه ��ي اخلام�سة
م ��ن نوعها من ��ذ ت�سلم الع ��راق مل ��ف ال�سجون
من الق ��وات الأمريكي ��ة يف  ،2011كان �أكربها
ه ��روب نح ��و  1000معتقل بالإره ��اب (تنظيم
القاع ��دة) م ��ن �سجن ��ي �أب ��و غري ��ب والتاجي،

والذي مهد فيما بعد لظهور "داع�ش".
م�ص ��در �أمن ��ي يق ��ول لـ(امل ��دى) �إن ال�سجن ��اء
الهاربني هم حت ��ت م�س�ؤولي ��ة مديرية مكافحة
املخ ��درات ،لكن ��ه ي�ش�ي�ر �إىل �أن ��ه "ب�سبب عدم
وج ��ود معتق�ل�ات (�سج ��ون م�ؤقت ��ة) خا�ص ��ة
مبديري ��ة املخ ��درات �أو مكافح ��ة الإج ��رام مت
و�ضع �سجنائهم يف مراكز ال�شرطة".
وكان حاك ��م الزامل ��ي ،الرئي� ��س ال�سابق للجنة
الأم ��ن يف الربمل ��ان� ،أع ��رب ع ��ن ا�ستغرابه من
توقيف جتار خمدرات مبركز لل�شرطة املحلية!
 التفا�صيل �ص3

�إرادة الن�صر ت�صل مناطق مل يدخلها اجلي�ش خالل معارك
حترير �شمايل دياىل
 بغداد /املدى
�أطلق ��ت الق ��وات الأمنية عملي ��ة �إرادة الن�صر بن�سخته ��ا الثالثة
ملالحق ��ة م ��ا تبقى م ��ن عنا�صر تنظي ��م داع�ش يف مناط ��ق تابعة
ملحافظة دياىل.
وق ��ال نائب قائد العمليات امل�شرتكة الفريق قوات خا�صة الركن عبد الأمري
ر�شي ��د ي ��ار الله يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة من ��ه� ،إنه "بتوجيه من القائد
الع ��ام للقوات امل�سلحة وب�إ�ش ��راف قيادة العملي ��ات امل�شرتكة ،انطلقت يف
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة من �صب ��اح (االثنني) املرحل ��ة الثالثة من عملي ��ة �إرادة
الن�ص ��ر ،يف مناط ��ق دياىل لتطهري مناط ��ق �شمال ق�ض ��اء املقدادية و�شمال

ناحية جلوالء وخانقني".
و�أ�ض ��اف �أن "العملي ��ة �شارك ��ت فيها الفرق ��ة اخلام�سة باجلي� ��ش العراقي
ول ��واء مغاوير قي ��ادة العمليات و�شرطة دي ��اىل و� ٣ألوية يف قاطع حمور
احل�ش ��د ال�شعب ��ي" ،م�ش�ي�را �إىل "م�شارك ��ة الفرق ��ة  ٢٠من قي ��ادة عمليات
نينوى وقوات من �شرطة نينوى واحل�شد الع�شائري وقيادة حمور احل�شد
ال�شعبي نين ��وى مب�شاركة � ٦ألوية لتطهري تلول العط�شانة و�سل�سلة جبال
بادو�ش و�شيخ �إبراهيم ومناطق خط الالين".
وتاب ��ع �أن "العملي ��ة مت ��ت ب�إ�سناد جوي م ��ن قبل طريان اجلي� ��ش والقوة
اجلوية وطريان التحالف الدويل".
 التفا�صيل �ص3

وفد برملاين يزور معتقالت نينوى :كارثة حقيقية داخل ال�سجون
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� 24ألف م�صاب بال�سرطان و 18موقع ًا ملوث ًا حترك
الربملان نحو املواقع الإ�شعاعية

 بغداد /حممد �صباح
ك�شف ��ت جلن ��ة ال�صح ��ة الربملاني ��ة ع ��ن
�إ�صابة � 24ألف عراقي مبر�ض ال�سرطان
فيما �أ�شارت �إىل وجود  18موقعا يحتمل
�أنها ملوثة �إ�شعاعي ًا.
يف �سي ��اق مت�ص ��ل حذرت وكال ��ة الطاقة
الذري ��ة الدولي ��ة ،احلكومة م ��ن عمليات
طمر املواد امل�شعة واخلطرة ،و�أعطت 80
مالحظة عن عمليات الطمر ال�صحي.
وح ��ذرت ع�ضوة جلنة ال�صح ��ة والبيئة
الربملاني ��ة النائبة اكتفاء احل�سناوي يف
حدي ��ث مع (امل ��دى) من "القي ��ام بعملية
طمر النفاي ��ات وامل�صادر امل�شعة يف عدد
من املحافظات".
وت�ضي ��ف احل�سن ��اوي �أن "العل ��وم
والتكنولوجي ��ا التابع ��ة �إىل وزارة
التعليم الع ��ايل ا�ستحدثت دائرة جديدة
�أ�سمته ��ا (الإت�ل�اف الكيميائ ��ي) مهامه ��ا
معاجلة املواد امل�شعة واملواد الكيمياوية
واملخلفات النفطية والطبية".
ولفت ��ت �إىل �أن "ه ��ذه الدائرة احلكومية
�أخ ��ذت عل ��ى عاتقه ��ا معاجل ��ة و�إت�ل�اف
النفايات يف حمافظات متعددة".
و�سرب ��ت وثيق ��ة يف منت�ص ��ف �شه ��ر
حزي ��ران املا�ض ��ي �ص ��ادرة ع ��ن وزارة
العل ��وم والتكنولوجي ��ا تتح ��دث ع ��ن
عزمه ��ا نق ��ل نفاي ��ات ملوث ��ة م ��ن معمل
احلديد وال�صلب يف الب�صرة �إىل منطقة
�صحراوي ��ة يف حمافظ ��ة الأنب ��ار غربي
العراق لإتالفها.
وفور ت�س ��رب الوثيقة �سارعت احلكومة
املحلي ��ة يف حمافظة الأنب ��ار �إىل �إ�صدار
ق ��رار مينع دخ ��ول تلك ال�شحن ��ة وكذلك
من ��ع دفن �أي ��ة نفاي ��ات داخ ��ل الأرا�ضي
التابعة للمحافظة.
و�أب ��دت النائب ��ة ع ��ن حمافظ ��ة بغ ��داد
خماوفه ��ا م ��ن طم ��ر ه ��ذه املخلف ��ات
الإ�شعاعي ��ة يف الوق ��ت احلا�ض ��ر يف
�أي م ��كان ،قائل ��ة" :يجب خزنه ��ا ولي�س
طمرها".
يف �سي ��اق �آخ ��ر ،قال ��ت احل�سن ��اوي� ،إن

فريق يتفح�ص
بقايا طمر حديد
ار�شيف.
"ت�صفي ��ة مفاع ��ل  ١٤مت ��وز (التويث ��ة)
�أي�ض ��ا مه ��م ج ��دا ولك ��ن بط ��رق علمي ��ة
�صحيح ��ة واالعتم ��اد عل ��ى تو�صي ��ات
خرباء الوكالة الدولي ��ة للطاقة الذرية"،
معت�ب�رة �أن "اخلط� ��أ العلم ��ي للطم ��ر
ي�سبب تهديدا للأجي ��ال املقبلة عرب ت�آكل
الطبقات الأ�سمنتية مبرور الوقت ف�ضال
عن قربها من نهر دجلة واحتمالية ن�شوء
ظواه ��ر طبيعي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن اجلوان ��ب
الأمني ��ة" .وقالت ع�ض ��وة جلنة ال�صحة
والبيئ ��ة الربملاني ��ة �أن "وكال ��ة الطاق ��ة
الذري ��ة الدولية �أجابت عن ا�ستف�سار من
العل ��وم التكنولوجيا بثمان�ي�ن مالحظة
تن�ص ��ح به ��ا لغر� ��ض ت�صفي ��ة مفاعل ١٤

متوز".
وت�ضي ��ف ع�ض ��وة جلن ��ة ال�صح ��ة �أن
"وكال ��ة الطاقة الذرية يف اجتماعها مع
املعني�ي�ن من العراق ن�صح ��ت بعدم طمر
النفايات امل�شع ��ة �إال بتطبيق التو�صيات
التي و�ضعتها ب�شكل �صحيح".
وتعر� ��ض مفاع ��ل مت ��وز ل�ضربت�ي�ن يف
حربي اخلليج ت�سببت بت�شققات وارتفاع
يف املي ��اه اجلوفية ،وتق ��ول احل�سناوي
"يتطل ��ب ت�صفيتها كون في ��ه �إ�شعاعات
ت�سبب خماطر على حياة النا�س".
وتك�ش ��ف �أن "التو�صي ��ف الإ�شعاع ��ي
ال�ص ��ادر م ��ن �أع�ض ��اء جلن ��ة الطاق ��ة يف
الع ��راق ق ��در ن�سبة الإ�شع ��اع يف مفاعل

 ١٤مت ��وز  2بنح ��و (� )2سيفر�/ساع ��ة
(مقيا� ��س خا�ص ��ة بالإ�شع ��اع)" ،معتربة
�أن "ه ��ذه الن�سبة عالية وخطرية تتطلب
جه ��ودا حكومي ��ة الحتوائه ��ا يف �أ�سرع
وقت ممكن".
وت�ضيف ع�ض ��و جلنة ال�صح ��ة النيابية
�أن من "املفرت� ��ض ت�صفية معمل احلديد
وال�صل ��ب يف الب�صرة ومفاعل  ١٤متوز
يف بغداد".
وتت�س ��اءل" :مل ��اذا مل يفعل قان ��ون هيئة
الطاق ��ة الذري ��ة العراقية رق ��م  43ل�سنة
 2016امل�ش ��رع يف ال ��دورة الربملاني ��ة
ال�سابق ��ة ال ��ذي يعده ��ا هيئ ��ة م�ستقل ��ة
وغري تابع ��ة لأي ��ة وزارة؟" ،منوهة �إىل

�أن "القان ��ون ي�شرتط على رئي�س الهيئة
امتالكه خ�ب�رة ع�شرين عام ��ا يف الطاقة
الذري ��ة" .وتو�ض ��ح" :الآن احلكوم ��ة
عازم ��ة عل ��ى تعدي ��ل القانون رغ ��م عدم
تفعيل ��ه ط ��وال الث�ل�اث �سن ��وات الت ��ي
م�ض ��ت" .وتتهم احل�سناوي التي ق�ضت
 26عام ��ا يف الطاق ��ة الذري ��ة يف جم ��ال
العدد الطبية ل�سد حاجة العراق يف وقت
احل�صار "جهات تنفيذية بقيامها بحملة
�إق�ص ��اء و�إبع ��اد �ض ��د ك ��وادر وخ�ب�رات
الطاقة الذري ��ة العراقية" ،وا�صفة "هذه
احلم�ل�ات باال�سته ��داف املق�صود نتيجة
اعرتا�ض ه� ��ؤالء اخلرباء عل ��ى قرارات
خاطئة لبع�ض املتنفذين".

وتتابع �أنه "يف العام  2010قررت رئا�سة
جمل� ��س ال ��وزراء و�ض ��ع �سرتاتيجي ��ة
ا�ستن ��ادا �إىل امل ��ادة الد�ستوري ��ة 114
لغر� ��ض متابع ��ة النفاي ��ات امل�شع ��ة يف
الع ��راق" ،م�ؤك ��دة �أن "جمل� ��س الوزراء
يف حينها حدد ثالث مناطق يف اجلنوب
والو�س ��ط وال�شم ��ال خل ��زن النفاي ��ات
امل�شعة".
وتقرتح احل�سناوي "احتواء هذه املواد
امل�شع ��ة ب�ش ��كل وقت ��ي ع�ب�ر خزنه ��ا يف
�أماك ��ن �آمن ��ة ومراقبتها" ،الفت ��ة �إىل �أن
"تفكيك مفاعل متوز يكلف الدولة قرابة
 40مليون دوالر تقريب ًا".
ويف �سي ��اق �آخر تق ��ول احل�سن ��اوي �أن

حمافظ نينوى يدعو للتهدئة بعد مهاجمة وزارة النفط :ال عالقة لنا بالناقلة املحتجزة يف �إيران
 بغداد /املدى
النفطي ��ة املعلن ��ة ،وف ��ق ال�سياق ��ات والآلي ��ات الإيراني ��ة عن قائد املنطقة الثاني ��ة للقوة البحریة
وال�ضوابط املتعارف عليها عامليا" .و�أ�ضاف جهاد للحر�س الثوري ،اجل�ن�رال رم�ضان زیراهي� ،أن:
متظاهرين من احل�شد قوة ع�سكرية
نفى العراق يف وقت مت�أخر من يوم الأحد ،عالقته �أن "اجله ��ات املعنية تق ��وم بجم ��ع املعلومات عن "ال�سفينة عراقية ،وكانت حمملة بالوقود املهرب،
 بغداد /املدى

دعا حمافظ نينوى من�صور
املرعيد� ،إىل التهدئة بعد قيام
متظاهرين من احل�شد ال�شعبي
باالعتداء على قوات اجلي�ش
وال�شرطة يف مناطق �سهل
نينوى .وقال املرعيد يف بيان:
�إنه يف الوقت الذي ن�شيد فيه
بالت�ضحيات اجل�سيمة املتحققة
خالل املرحلة ال�سابقة والتي
مل تتم لوال ت�ضافر جهود
اجلميع وت�ضحيات امل�ضحني
ن�ؤكد على �ضرورة تطبيق
القوانني وااللتزام بالتعليمات
ال�صادرة من املراجع العليا
حفاظا على دميومة النجاحات
ال�سابقة و�سعيا لإعادة احلياة
�إىل طبيعتها وفر�ض القانون يف
عموم مناطق نينوى.
وتاب ��ع "لذل ��ك �سنبذل كل ما بو�سعنا م ��ن �أجل توفري
حي ��اة ح ��رة كرمية جلمي ��ع �أبناء املحافظ ��ة مبختلف
مكوناته ��ا الأبية مبا يت�ل�اءم مع تطلع ��ات املواطنني
الذين عانوا خالل ف�ت�رات �سابقة نتيجة غياب �سلطة
الدول ��ة يف ع ��دد من مدنه ��م وهذا ما يجعلن ��ا نرف�ض
رف�ضا قاطعا ما يح�ص ��ل الآن على الأر�ض يف مناطق
�شرق ��ي نين ��وى من تظاه ��رات خرجت ع ��ن ال�صورة
النمطية للتظاه ��رات ال�سلمية و�أدت �إىل قطع الطرق
الت ��ي ترب ��ط املحافظ ��ة باملحافظ ��ات االخ ��رى و�شل
احلي ��اة هن ��اك وه ��و �أمر خ ��ارج ع ��ن جمي ��ع مظاهر

الدميقراطية التي كفله ��ا الد�ستور العراقي وعززتها
القوان�ي�ن املحلي ��ة والدولي ��ة امل�شرع ��ة له ��ذا الغر�ض
ب ��ل �إنها متث ��ل و�سيلة لزعزعة ا�ستق ��رار تلك املناطق
وحماول ��ة �إعادته ��ا �إىل ال ��وراء" .كم ��ا �ش ��دد املرعيد
بالقول" :نهي ��ب ب�أهلنا هن ��اك وممثليهم يف الربملان
ووجه ��اء الق ��وم وندعوه ��م �إىل اللج ��وء للط ��رق
احل�ضاري ��ة لإي�صال ر�سائله ��م والتواجد يف الأماكن
املخ�ص�ص ��ة للتظاه ��ر وااللتزام بال�سلمي ��ة خالل ذلك
و�ضب ��ط النف�س م ��ن �أجل عدم ا�ستغ�ل�ال مطالبهم من
قب ��ل �أجن ��دات ال تريد للع ��راق والعراقي�ي�ن موا�صلة
حياته ��م بالطريقة التي ي�سعون له ��ا ،بدل القيام بكل
ما يعك ��ر �صفو الأجواء ويزيد م ��ن معاناة املواطنني
هنا" .وج ��اء يف ختام البيان�" :إن ما يجرى الآن من
�سلوكي ��ات يعك� ��س �ص ��ورة �سلبية لتل ��ك املطالب وقد
ي�ؤدي �إىل منزلقات خطرية ال ميكن جتاوزها ب�سهولة
وه ��ذا م ��ا يرف�ض ��ه اجلمي ��ع �سيم ��ا يف ه ��ذا التوقيت
احل�سا�س من تاريخ املحافظة .ووفقا ملا ذكر نبني لكم
�أن ر�سالتك ��م و�صلت �إىل اجلمي ��ع و�سوف نعمل على
مناق�ش ��ة �أ�صواتك ��م مع اجله ��ات املخت�صة واخلروج
بنتائ ��ج مر�ضي ��ة ل ��كل الأط ��راف تك ��ون خمرجاته ��ا
ل�صال ��ح املواطن �أوال ولفر�ض �سي ��ادة القانون ومنع
ح ��دوث خروقات �أمني ��ة يف تلك املناط ��ق ثانيا .لذلك
ندعوك ��م جم ��ددا �إىل التحل ��ي بال�ص�ب�ر والتعامل مع
تل ��ك القرارات م ��ن موق ��ع امل�س�ؤولية لدف ��ع �أي توتر
�أو احت ��كاك قد ي�شنج الأو�ض ��اع يف مناطقكم وميكن
�أن ي�ستغ ��ل من قبل فئات تعمل عل ��ى حتقيق م�صالح
فئوية �ضيق ��ة على ح�ساب هذه الق�ضي ��ة التي �سنجد
لها حلوال �إيجابي ��ة كما وعدناكم" .وهاجم متظاهرو
احل�شد ال�شعبي مبناطق �سهل نينوى� ،أم�س االثنني،
رتال ع�سكريا للجي�ش العراقي باحلجارة .ويف مقطع
فيديو ن�شر على مواق ��ع التوا�صل االجتماعي ،يظهر
قي ��ام حمتجني عل ��ى قرار رئي�س ال ��وزراء بغلق مقار
احل�ش ��د يف �سهل نينوى بالهج ��وم على رتل ع�سكري
للجي� ��ش العراقي باحلجارة .وف ��رت �آليات من قوات
اجلي� ��ش العراقي عقب و�صوله ��ا �إىل �إحدى القواعد
الع�سكري ��ة التابعة للح�شد ال�شعب ��ي يف مناطق �سهل
نينوى.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

بالناقلة املحتجزة لدى ال�سلطات الإيرانية ،والتي
قال ��ت �إنه ��ا عراقية وحتمل وق ��ودا مهربا �إىل دول
عربي ��ة .ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن متحدث
وزارة النف ��ط ،عا�صم جه ��اد� ،أن "الوزارة ال تقوم
بت�صدي ��ر زيت الغاز �إىل الأ�س ��واق العاملية ،و�إمنا
يقت�ص ��ر الت�صدي ��ر عل ��ى النفط اخل ��ام واملنتجات

الناقلة املحتجزة" ،م�ؤكد ًا �أن "هذه الناقلة تعد من
الناقالت ال�صغرية التي ال تتعامل بها وزارة النفط
يف عملي ��ة ت�سوي ��ق النفط واملنتج ��ات النفطية".
و�أعل ��ن احلر� ��س الث ��وري الإي ��راين ،الأح ��د� ،أن
ال�سفين ��ة التي احتجزتها قوات ��ه ب�سبب نقل وقود
مه ��رب هي �سفين ��ة عراقية .ونقلت وكال ��ة (�إيرنا)

و�أوقف ��ت ق ��رب جزي ��رة فار�س ��ي بالتن�سي ��ق م ��ع
املراجع الق�ضائية ،وعلى متنها  7بحارة �أجانب".
ِ
وتابع" :ال�سفينة كانت ت�أخذ املحروقات من �سفن
�أخرى وتنقلها لدول عربية يف اخلليج الفار�سي".
و�أو�ض ��ح �أن" :ال�سفين ��ة كان ��ت حتم ��ل � 700ألف
ل�ت�ر من الوقود امله ��رب" ،و�أن ��ه "مت توجیهها �إیل

"هن ��اك نفاي ��ات مكون ��ة م ��ن املخلف ��ات
احلربي ��ة و�سك ��راب بع� ��ض ال�سي ��ارات
املفخخ ��ة يتطل ��ب م ��ن احلكوم ��ة �إجراء
الفحو�ص ��ات الالزم ��ة عليه ��ا للت�أك ��د من
�سالمتها".
وكان ��ت جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة يف
الربملان قد �أعلنت يف وقت �سابق �إيقاف
الإج ��راءات املتعلق ��ة بنق ��ل النفاي ��ات
واملخلف ��ات الإ�شعاعي ��ة حل�ي�ن و�ض ��ع
الأ�س� ��س ال�سليم ��ة والآمن ��ة للتخل� ��ص
منه ��ا للحفاظ على �سالم ��ة �أبناء ال�شعب
العراقي.
ب ��دوره ي�ؤك ��د الع�ض ��و الآخ ��ر يف جلنة
ال�صح ��ة الربملاني ��ة عب ��د ع ��ون العبادي
�أن "جلن ��ة م�صغ ��رة م ��ن جلن ��ة ال�صحة
الربملاني ��ة ا�ستدع ��ت جمموع ��ة م ��ن
امل�س�ؤول�ي�ن التنفيذي�ي�ن ع ��ن مو�ض ��وع
طمر النفايات امل�شعة منهم وزير التعليم
الع ��ايل وم�س�ؤولو البيئ ��ة للوقوف على
ارتفاع حاالت الإ�صابة مبر�ض ال�سرطان
يف املناطق القريبة من مفاعل متوز ".
�أقي ��م املفاع�ل�ان (متوز  1ومت ��وز  )2يف
منطق ��ة التويث ��ة ( 17كم جن ��وب بغداد)
وبُني حولهما �ساتر ترابي �ضخم حممي
بامت ��داد نحو  15كم مع ارتفاع 25م عن
الأر� ��ض ،ومتت تقويت ��ه ب�شباك حديدي
وجُ ع ��ل ل ��ه نفق ��ان �سري ��ان ،و�أجري ��ت
ترتيب ��ات حلمايت ��ه يف حال ��ة ح ��دوث
في�ضان مدمر.
وي�ؤكد العب ��ادي "ت�شكيل جلنة م�صغرة
للبح ��ث والت�أكد من الأ�سب ��اب التي �أدت
�إىل وج ��ود �إ�صاب ��ات مبر� ��ض ال�سرطان
يف منطق ��ة ج�س ��ر دي ��اىل" ،كا�شف ��ا ع ��ن
"وج ��ود  18موقع� � ًا يحتم ��ل �أن تك ��ون
جميعه ��ا ملوث ��ة �أو ق�س ��م منه ��ا نتيج ��ة
احلروب الكث�ي�رة التي خا�ضه ��ا العراق
خالل ال�سنوات املا�ضية".
ويتاب ��ع �أن "ح ��االت الإ�صاب ��ة مبر� ��ض
ال�سرط ��ان تقدر وبح�س ��ب امل�سجلة بـ24
�أل ��ف حالة متنوع ��ة ومتع ��ددة" ،معتقدا
�أن "ه ��ذه الن�س ��ب مقارب ��ة للإ�صاب ��ات
املوجودة يف الدول املجاورة للعراق".

حمافظ ��ة بو�شهر ،ومت ت�سلیم وقودها �إیل ال�شركة
الوطنیة لتوزی ��ع امل�شتقات النفطیة يف املحافظة،
وذلك بع ��د التن�سیق مع امل�س�ؤول�ی�ن الق�ضائینی".
و�شه ��دت الأ�سابي ��ع املا�ضي ��ة ت�صعيدا ب�ي�ن �إيران
وبريطانيا ،حيث ا�ستبعدت لندن �أي عملية للتبادل
�أو املقاي�ضة م ��ع �إيران ت�شمل حترير طهران ناقلة
النف ��ط الربيطانية الت ��ي احتجزته ��ا يف اخلليج،
مقابل حترير لندن ناقلة النفط الإيرانية املوقوفة
يف جبل طارق.

ق�س مو�صلي 30 :ــ  40م�سيحي ًا عادوا �إىل املو�صل منذ حتريرها
 ترجمة  /حامد �أحمد
املو�ص ��ل تع ��د واح ��دة م ��ن �أه ��م م ��دن
الع ��راق وواح ��دة م ��ن �أك�ث�ر امل ��دن
الت ��ي عان ��ت م ��ن هيمنة تنظي ��م داع�ش
الوح�شي على مدى ث�ل�اث �سنوات منذ
اجتياحها يف حزيران عام  2014حتى
حتريره ��ا يف مت ��وز ع ��ام  .2017بعد
هزمي ��ة داع� ��ش مبا�شرة ،ت ��وىل الق�س
عمانوئيل عادل ،مهمة دعوة املهاجرين
الكاثولي ��ك امل�سيحي�ي�ن للع ��ودة �إىل
بيوته ��م يف املو�ص ��ل ،وهو يع ��د الق�س
الكاثوليكي الوحيد الباقي يف املو�صل
الي ��وم  .وتعر� ��ض م�سيحي ��و �سه ��ل
نين ��وى وال�ساكن�ي�ن يف مدينة املو�صل
�إىل ا�ضطه ��اد تنظي ��م داع� ��ش لهم حيث
اختط ��ف وقت ��ل منهم الكث�ي�ر وخريهم
بني ت ��رك دينه ��م واعتناق الإ�س�ل�ام �أو
دفع اجلزية �أو القتل.
وق ��ال الق�س ع ��ادل �إنه يف هك ��ذا و�ضع
مل يك ��ن �أح ��د يتوقع م ��ن امل�سيحيني �أن
يعودوا �إىل ملو�صل يف يوم ما .
وب�ي�ن الق� ��س املو�صل ��ي �أن � 30إىل 40
م�سيحي ��ا فق ��ط ق ��د ع ��ادوا �إىل املدينة.
وقال الق�س عادل "ما يقارب من 1000
�ألف طال ��ب م�سيح ��ي ي�أت ��ي يوميا �إىل
جامعة املو�ص ��ل قادمني من مدن وقرى

املدير العام
غادة العاملي

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

قريبة .ال�شيء نف�س ��ه يح�صل مع مئات
م ��ن العم ��ال� ،أغلبه ��م يعمل ��ون ل ��دى
احلكوم ��ة يف �إ�ص�ل�اح و�إع ��ادة تعم�ي�ر
�شبك ��ة جتهيز م ��اء املو�ص ��ل وحمطات
الكهرب ��اء الت ��ي م ��ا ت ��زال مت�ض ��ررة
ج ��دا حل ��د الآن  ".الق� ��س ال�سري ��اين
الكاثوليك ��ي يقوم حاليا ب�إع ��ادة �إعمار
كني�س ��ة الب�ش ��ارة ،الت ��ي �ستك ��ون م ��ن
�أوائ ��ل الكنائ� ��س يف املو�ص ��ل يع ��اد
�إعمارها وهي تعترب بالن�سبة له مبثابة

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�أمل لعودة امل�سيحيني �إىل املدينة .
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "النا� ��س م ��ا يزال ��ون
خائف�ي�ن ،ولكن عندما يع ��اد بناء وفتح
الكني�س ��ة و�أبني ��ة �أخ ��رى� ،سي�شعرون
بالأمان و�سيعود كثري من امل�سيحيني".
و�أ�ض ��اف ب�أن ��ه ي�أم ��ل يف �أن تت ��م �إعادة
�إعمار كني�سة الب�ش ��ارة و�إكمال ت�أهيلها
يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر  .وقال �إنه يريد
�أي�ضا بناء �أق�س ��ام داخلية ل�سكن طالب
اجلامع ��ة وللنا�س املحتاجني ف�ضال عن

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

مدر�س ��ة م�سيحي ��ة �ست�شج ��ع العوائ ��ل
امل�سيحية للعودة �إىل املدينة .
يف ع ��ام  2003كان هن ��اك م ��ا يق ��ارب
م ��ن  35000م�سيح ��ي يف املو�ص ��ل
ولكن قل عدده ��م ب�شكل كبري خالل 11
�سن ��ة تلته ��ا على يد جمامي ��ع �إرهابية .
وقال الق� ��س عادل "كثري م ��ن الكنائ�س
الكلداني ��ة �أغلق ��ت حت ��ى قب ��ل اجتي ��اح
داع� ��ش للمو�ص ��ل لأن ع ��ددا كب�ي�را من
امل�سيحيني غادروا املو�صل بعد اغتيال

املدير الفني

خالد خ�ضري

املط ��ران الكلداين رح ��و يف عام 2008
والق�س رغيد .يف عام  2014كان هناك
 15000م�سيح ��ي باق ��ي يف املدين ��ة
م ��ن خمتل ��ف الكنائ� ��س والطوائ ��ف
ب�ي�ن كلداني�ي�ن و�سري ��ان �أورثودوك�س
وكاثوليك وبع�ض العوائل الأرمنية ".
احت�ل�ال داع� ��ش ملدينة املو�ص ��ل زاد من
الأم ��ر �س ��وء وجع ��ل �آالف امل�سيحي�ي�ن
الآخري ��ن يغ ��ادرون املدين ��ة وذل ��ك لأن
الذين مل يهربوا عر�ضوا �أنف�سهم ملخاطر
كبرية بالتهديد بالقتل �أو دفع اجلزية .
و�شهدت مدينة املو�صل م�ؤخرا تن�صيب
�أ�سقفني جديدين للأبري�شة الكن�سية يف
املدينة م ��ن طائفتني �سريانية وكلدانية
ت�سلم ��ا منذ فرتة قريبة مهام املطرانية.
يف كان ��ون الث ��اين مت تن�صيب املطران
جني ��ب مو�س ��ى كمط ��ران للكني�س ��ة
الكلداني ��ة يف املو�ص ��ل ،ويف حزيران
مت تن�صي ��ب املط ��ران ني ��زار �سمع ��ان
للكني�سة ال�سريانية الكاثوليكية .وقال
الق� ��س ع ��ادل �إن ��ه ي�أمل من خ�ل�ال دعم
الكني�سة يف املو�صل وكل �أنحاء العامل
�أن يعمل ��ون عل ��ى ت�شجي ��ع امل�سيحيني
املهاجري ��ن للع ��ودة �إىل بيوته ��م يف
املو�صل وكل مكان مت تهجريهم منه .
عن :موقع �أليتيا لأخبار
الكني�سة
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سياسة

الهروب الدرامي لـ"�سجناء املخدرات" يك�شف عن �أجهزة
�أمنية بال معتقالت!

 جلن��ة الأم��ن تدع��و �إىل �إقال��ة مدي��ر مكافح��ة املخ��درات :رج��ل كب�ير وغ�ير كف��وء
 بغداد /وائل نعمة
تذهب �أغلب الآراء حول حادثة هروب
�سجناء من مركز �شرطة يف بغداد �إىل
�أنه عمل مدبر ولي�س تق�صريا كما جاء
يف كالم قائ ��د �شرط ��ة العا�صمة املقال
قب ��ل �أي ��ام يف جل�سة ا�ستم ��اع �أخرية
�أمام جمل�س حمافظة بغداد.
وت�ش�ي�ر دالئ ��ل اله ��روب ال�سل� ��س من
مرك ��ز احتج ��از املعتقل�ي�ن ــ كم ��ا ظهر
يف كام�ي�رات املراقب ��ة الت ��ي �صورت
احلادث ��ة ووج ��ود �سي ��ارة بانتظ ��ار
بع� ��ض ال�سجن ��اء حلظ ��ة فراره ��م ـ� �ـ
�إىل وج ��ود "�سيناري ��و" مع ��د �سابق� � ًا
للهروب.
ع ��دد الفاري ��ن بل ��غ  15معتق�ل ً�ا� ،ألقت
ق ��وات الأم ��ن القب� ��ض عل ��ى ن�صفه ��م
تقريب ًا حتى الآن ،وهم نوعان؛ الأول
موقوف ��ون ،والآخ ��رون حمكوم ��ون
بق�ضاي ��ا تتعل ��ق بتج ��ارة وتعاط ��ي
املخ ��درات ت�ت�راوح عقوباته ��م ب�ي�ن
الع ��ام الواحد واخلم�سة ع�ش ��ر عام ًا.
وتع ��د حادثة اله ��روب الأخ�ي�رة ،هي
اخلام�سة من نوعها منذ ت�سلم العراق
ملف ال�سجون من الق ��وات الأمريكية
يف  ،2011كان �أكربه ��ا ه ��روب نحو
 1000معتق ��ل بالإره ��اب (تنظي ��م
القاع ��دة) م ��ن �سجن ��ي �أب ��و غري ��ب
والتاجي ،والذي مهد فيما بعد لظهور
"داع�ش".
م�ص ��در �أمن ��ي يق ��ول لـ(امل ��دى) �إن
ال�سجناء الهاربني هم حتت م�س�ؤولية
مديرية مكافحة املخدرات ،لكنه ي�شري
�إىل �أنه "ب�سب ��ب عدم وجود معتقالت
(�سج ��ون م�ؤقت ��ة) خا�ص ��ة مبديري ��ة
املخ ��درات �أو مكافح ��ة الإج ��رام مت
و�ضع �سجنائهم يف مراكز ال�شرطة".
وكان حاكم الزاملي ،الرئي�س ال�سابق
للجنة الأم ��ن يف الربمل ��ان� ،أعرب عن
ا�ستغرابه م ��ن توقيف جتار خمدرات
مبركز لل�شرطة املحلية!
حملة �إقاالت
وعل ��ى الف ��ور �أعف ��ى وزي ��ر الداخلية
يا�س�ي�ن اليا�سري قائد �شرط ��ة بغداد،
ومدير �شرطة الر�صاف ��ة ،ومدير ق�سم
�شرطة باب ال�شيخ من منا�صبهم ،و�أمر

ال�سجن.
وبع ��د عام�ي�ن م ��ن احل ��ادث ح ��اول
 3حمكوم�ي�ن بالإع ��دام يف �سج ��ن
العق ��رب ،يف مدين ��ة احلل ��ة �أي�ض ��ا،
الهروب م ��ن املعتقل ،ومت ��ت �إعادتهم
بع ��د �أن ا�شتبكوا م ��ع احلرا�س .ويف
الع ��ام املا�ضي ،ه ��رب  5معتقلني على
طريقة �أفالم "هوليود" من مركز تابع
ملكافح ��ة الإج ��رام يف النج ��ف بعد �أن
قاموا بحفر جدار ال�سجن.

قوة �أمنية
قرب مركز
�شرطة القناة ..
ار�شيف
بفتح حتقيق باحلادث .كما قام الوزير
يف الي ��وم التايل ب�إعفاء مدير مكافحة
�إج ��رام بغ ��داد ومدي ��ر اال�ستخبارات
ومكافح ��ة الإره ��اب ،وه ��ي �إجراءات
ج ��اءت متزامنة م ��ع حمل ��ة تغيريات
يجريه ��ا اليا�س ��ري يتوق ��ع �أن تطول

�أك�ث�ر م ��ن  60م�س� ��ؤوال يف الداخلية.
لك ��ن باملقاب ��ل تعترب جلن ��ة الأمن يف
الربملان �أن تلك الإجراءات غري كافية،
خا�صة املتعلقة ب�إعفاء امل�س�ؤولني عن
حادثة هروب مركز القناة.
ويقول ك ��رمي عليوي ،ع�ض ��و اللجنة

يف جمل� ��س الن ��واب لـ(امل ��دى) ":كان
عل ��ى وزي ��ر الداخلي ��ة �أن يقي ��ل مدير
مكافحة املخدارت ..الرجل يف من�صبه
منذ  2012ومل ي�ستطع ال�سيطرة على
تدفق املخ ��درات �إىل الب�ل�اد" .و�أ�شار
علي ��وي �إىل �أن مدي ��ر املخدرات "غري

كفوء ونحتاج �إىل �ضباط �شباب لهذه
املهمة" .ويق ��در وجود � 8آالف معتقل
يف الع ��راق على خلفية ق�ضايا تعاطي
ومتاجرة يف املخدرات ،وفق ما قالته
املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق الإن�س ��ان
العراقية يف حزيران املا�ضي ،ن�صفهم

توقي��ف � 13ض��ابط ًا ومنت�س��ب ًا عل��ى خلفي��ة ه��روب ال�س��جناء
بغداد /املدى
�أ�صدرت حمكمة عراقية� ،أم�س االثنني� ،أمرا بتوقيف
 13متهم ًا من ال�ضباط واملنت�سبني ،على خلفية هروب
ما يقارب  15معتق ًال بق�ضايا خمدرات من �أحد مراكز
ال�شرطة يف بغداد.
و�أعل ��ن املرك ��ز الإعالم ��ي ملجل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
العراق ��ي ،يف بي ��ان �أن "حمكم ��ة التحقي ��ق املركزية

املخت�ص ��ة بق�ضاي ��ا الإره ��اب يف رئا�س ��ة حمكم ��ة
ا�ستئن ��اف الر�صافة االحتادية� ،أ�ص ��درت �أمر توقيف
بحق خم�س ��ة �ضباط ،وثمانية منت�سب�ي�ن على خلفية
ه ��روب املتهم�ي�ن بق�ضاي ��ا خم ��درات من �أح ��د مراكز
ال�شرطة يف العا�صمة ،قبل نحو يومني".
ون ��وه املركز �إىل �أن "عدد املتهمني الهاربني من مركز
ال�شرطة بلغ  14متهما بق�ضايا خمدرات ،بينهم مدان
حمكوم بال�سجن ،ملدة � 10سنوات".

و�أك ��دت حمكم ��ة التحقيق املركزي ��ة ،ح�سبما جاء يف
البي ��ان� ،أن "املتهم�ي�ن الهارب�ي�ن �ألق ��ي القب� ��ض على
�ستة منهم ،فيم ��ا ال يزال � 8آخرون هاربني ،و�صدرت
بحقهم �أوامر قب�ض ف�ض ًال عن تعميمها.
ولفت املركز الإعالمي �إىل �أن �أغلب الهاربني متهمون
بق�ضاي ��ا متاجرة باملخدرات ،وموقوفون وفق �أحكام
املادة  28من قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية رقم
 50ل�سنة .2017

�إرادة الن�صر ت�صل مناطق مل يدخلها اجلي�ش خالل معارك
حترير �شمايل دياىل
 بغداد /املدى
�أطلقت الق ��وات الأمني ��ة عملية �إرادة
الن�ص ��ر بن�سخته ��ا الثالث ��ة ملالحقة ما
تبق ��ى م ��ن عنا�صر تنظي ��م داع�ش يف
مناطق تابعة ملحافظة دياىل.
وقال نائ ��ب قائد العملي ��ات امل�شرتكة
الفري ��ق ق ��وات خا�ص ��ة الرك ��ن عب ��د
الأم�ي�ر ر�شيد يار الل ��ه يف بيان تلقت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن ��ه "بتوجيه
م ��ن القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة
وب�إ�ش ��راف قيادة العمليات امل�شرتكة،
انطلق ��ت يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن
�صب ��اح (االثنني) املرحل ��ة الثالثة من
عملية �إرادة الن�صر ،يف مناطق دياىل
لتطهري مناطق �شمال ق�ضاء املقدادية

و�شمال ناحية جلوالء وخانقني".
و�أ�ض ��اف �أن "العملي ��ة �شارك ��ت فيها
الفرق ��ة اخلام�س ��ة باجلي� ��ش العراقي
ول ��واء مغاوي ��ر قي ��ادة العملي ��ات
و�شرط ��ة دي ��اىل و� ٣ألوي ��ة يف قاطع
حمور احل�ش ��د ال�شعبي" ،م�شريا �إىل
"م�شاركة الفرقة  ٢٠من قيادة عمليات
نين ��وى وق ��وات م ��ن �شرط ��ة نينوى
واحل�ش ��د الع�شائ ��ري وقي ��ادة حمور
احل�ش ��د ال�شعب ��ي نين ��وى مب�شارك ��ة
� ٦ألوي ��ة لتطه�ي�ر تل ��ول العط�شان ��ة
و�سل�سل ��ة جب ��ال بادو� ��ش و�شي ��خ
�إبراهيم ومناطق خط الالين".
وتاب ��ع �أن "العملي ��ة مت ��ت ب�إ�سن ��اد
جوي من قبل طريان اجلي�ش والقوة
اجلوية وطريان التحالف الدويل".

ب ��دوره� ،أك ��د العمي ��د يحي ��ى ر�س ��ول
املتح ��دث با�س ��م الق ��وات امل�شرتك ��ة
لـ(�سبوتنيك)� ،أن "املرحلة الثالثة من
عملي ��ة �إرادة الن�صر للق�ض ��اء على ما
تبقى من فلول داع�ش تهدف للو�صول
�إىل املناط ��ق الت ��ي مل يدخ ��ل �إليه ��ا
اجلي�ش م ��ن قب ��ل لتطهريه ��ا و�إعادة
الأم ��ن واال�ستق ��رار له ��ا مب�شارك ��ة
جميع القطاع ��ات ومعاونة جوية من
التحالف الدويل".
وق ��ال ر�س ��ول" :املرحل ��ة الثالث ��ة،
ا�ستكم ��ال للمراح ��ل ال�سابق ��ة ول ��ن
نتوق ��ف قب ��ل الق�ض ��اء على م ��ا تبقى
م ��ن ع�صاب ��ات داع� ��ش الإرهابية يف
جمي ��ع املناط ��ق ،وفق ��ا للمعلوم ��ات
اال�ستخباراتي ��ة الت ��ي ت ��رد �إلين ��ا عن

ال�سال�سل اجلبلية وال�سهول والأودية
وغريها".
و�أ�ض ��اف املتح ��دث با�س ��م الق ��وات
امل�شرتكة" :املرحل ��ة الأوىل والثانية
م ��ن عملي ��ة �إرادة الن�ص ��ر حقق ��ت
�أهدافه ��ا بالق�ض ��اء عل ��ى ع ��دد م ��ن
الإرهابيني وتدم�ي�ر �أ�سلحة وخمابئ
واحل�ص ��ول عل ��ى وثائ ��ق وخرائ ��ط
وتفتي� ��ش ع ��دد كب�ي�ر م ��ن املناط ��ق
الزراعية والكهوف وال�سهول ،ونحن
م�ستمرون يف تل ��ك العملية اليوم من
�أج ��ل ت�ضييق اخلن ��اق عل ��ى عنا�صر
التنظي ��م ومنعه ��م من ا�ستخ ��دام تلك
املناط ��ق م�ل�اذات �آمن ��ة" .و�أ�ش ��ار
ر�س ��ول �إىل �أن "العملي ��ات التي تقوم
به ��ا الق ��وات امل�سلح ��ة تعتم ��د ب�شكل

كب�ي�ر عل ��ى اجله ��د اال�ستخباراتي...
�أهدافن ��ا من �إط�ل�اق تل ��ك العملية من
البداي ��ة ه ��و الق�ض ��اء عل ��ى م ��ا تبقى
من ع�صاب ��ات داع�ش وع ��دم �إعطائهم
الفر�صة لالختباء والتخطيط والقيام
بعملياتهم".
وق ��ال ر�سول �إن "�أه ��م الأهداف التي
حققتها العملية حتى الآن هي تفتي�ش
مناط ��ق مل يدخ ��ل �إليه ��ا اجلي�ش منذ
ع ��ام  ،2003و�ألقين ��ا القب� ��ض عل ��ى
وقتلنا ع ��ددا من الإرهابي�ي�ن ودمرنا
ع ��ددا م ��ن املواق ��ع وا�ستولين ��ا عل ��ى
مع ��دات ووثائ ��ق مهمة ،ع�ل�اوة على
�إع ��ادة التن�سي ��ق الع ��ايل ب�ي�ن جميع
القطاع ��ات امل�شارك ��ة وه ��و �أم ��ر مهم
�أن تعم ��ل القطاع ��ات املختلف ��ة وغري
املت�شابهة حتت مركز قيادة و�سيطرة
واحد" .و�أعلنت خلية الإعالم الأمني
العراق ��ي ،ي ��وم  25مت ��وز املا�ض ��ي،
انته ��اء ال�صفح ��ة الثاني ��ة م ��ن عملية
"�إرادة الن�ص ��ر" يف مالحق ��ة فل ��ول
وخاليا "داع�ش" الإرهابي ،يف حزام
العا�صمة.
وحقق ��ت الق ��وات العراقي ��ة ،جمي ��ع
�أهدافها املر�سومة يف املرحلة الأوىل
عملي ��ة "�إرادة الن�ص ��ر" التي انطلقت
يف  7متوز املا�ضي ،لتفتي�ش املناطق
ال�صحراوية الرابطة بني حمافظات:
نين ��وى ،و�ص�ل�اح الدي ��ن ،والأنب ��ار،
و�ص ��وال �إىل احل ��دود الدولي ��ة
ال�سوري ��ة ،يف اجله ��ة ال�شمالي ��ة
الغربية من البالد.
و�أعل ��ن الع ��راق يف كان ��ون الأول
 ،2017حتري ��ر كام ��ل �أرا�ضي ��ه م ��ن
قب�ض ��ة تنظي ��م داع� ��ش بع ��د نح ��و 3
�سن ��وات ون�ص ��ف م ��ن املواجهات مع
التنظي ��م الإرهابي ال ��ذي احتل نحو
ثل ��ث الب�ل�اد معلن ��ا �إقام ��ة م ��ا �أ�سماه
"اخلالفة الإ�سالمية".

على الأقل يف الب�صرة.
ويتمت ��ع جت ��ار املخ ��درات ـ� �ـ بح�سب
بع� ��ض املراقب�ي�ن ـ� �ـ بنف ��وذ كب�ي�ر يف
الب�ل�اد .وقال ر�شيد فلي ��ح قائد �شرطة
الب�ص ��رة ف ��ور ت�سلم ��ه املن�ص ��ب يف
املدني ��ة الع ��ام املا�ض ��ي� ،إن  %80م ��ن
املخدرات الداخل ��ة للب�صرة قادمة من
�إي ��ران قبل �أن يرتاجع ع ��ن ت�صريحه
ذلك لأ�سباب غري معروفة.
ويذك ��ر احل ��ادث الأخري به ��روب 11
معتق�ل�ا �ضم ��ن تنظيم "القاع ��دة" من
�سج ��ن احللة املركزي بع ��د ا�شتباكات
م ��ع احلرا� ��س �أدت �إىل مقت ��ل �شرطي
و�أربعة �سجناء و�إ�صابة ت�سعة �آخرين
بينهم عدد من احلرا�س.
حينه ��ا نفذ احل ��ادث حني متك ��ن �أحد
ال�سجن ��اء من اال�ستيالء عل ��ى بندقية
�أحد احلرا�س وقتل ��ه فيما قام �آخرون
با�ض ��رام الن ��ار يف ع ��دد م ��ن مكات ��ب

حلظة الهروب
ويق ��ول مع�ي�ن الكاظمي ،وه ��و ع�ضو
يف جمل� ��س حمافظة بغ ��داد لـ(املدى)
�إن تك ��رار ق�ضاي ��ا ه ��روب ال�سجن ��اء
يعود �إىل عدم "�إجراء حتقيق وا�ضح
بح ��وادث اله ��روب ال�سابق ��ة مث ��ل ما
ج ��رى يف �سج ��ن �أبو غري ��ب" .وكان
قائد �شرطة بغداد املقال علي الغريري
قال �أثناء جل�سة اال�ستماع التي جرت
ل ��ه �أمام جمل�س حمافظة بغداد ،الأحد
املا�ض ��ي ،عل ��ى خلفي ��ة ح ��ادث هروب
ال�سجناء� ،إن "ما ح�صل هو �إهمال من
قبل �ضابط املوقف واحلر�س".
ويعتق ��د الكاظم ��ي �أن الإهم ��ال �أو
التواط� ��ؤ يف عملي ��ة اله ��روب غ�ي�ر
م�ستبعدت�ي�ن ،لكنه �أ�شار �إىل �أن حلظة
الفرار جاءت يف يوم املواجهة (مقابلة
النزيل مع ذويه) وهو من الأيام التي
تك ��ون فيه ��ا الإج ��راءات الأمنية �أكرث
�صرامة ،بينما ظهر �ضباط املركز (يف
ت�سجي ��ل الكامريات حلظ ��ة الهروب)
وه ��م باملالب�س الداخلي ��ة ،وك�أنهم يف
ا�سرتاحة.
وظه ��ر يف ال�شري ��ط امل�سج ��ل خروج
ال�سجناء بدون ك�سر �أبواب �أو نوافذ،
كم ��ا التقطت الكام�ي�رات �أي�ضا وجود
�سي ��ارات يف انتظ ��ار الفاري ��ن خارج
�أ�سوار مرك ��ز القناة ،وهو الأمر الذي
اعت�ب�ره ك ��رمي علي ��وي ،ع�ض ��و جلنة
الأم ��ن يف الربمل ��ان ،ب�أن ��ه دلي ��ل على
وج ��ود "تواط� ��ؤ" من داخ ��ل وخارج
املعتقل.
وقال علي ��وي� ،إن الهارب�ي�ن هم جتار
خم ��درات ولي�سوا متعاطني فقط ،كما
جاء يف ت�صريحات قائد �شرطة بغداد
ال�سابق.

وفد برملاين يزور معتقالت نينوى:
كارثة حقيقية داخل ال�سجون

 بغداد� /أ ف ب
زار ع ��دة �أع�ض ��اء م ��ن البرلمان ونائ ��ب محافظ
نينوى ال�سجون القريبة من المو�صل ،وو�صفوا
ما اكت�شفوه بـ "الكارثة الإن�سانية".
حدث ه ��ذا بعد يومين من ن�شر "هيومن رايت�س
ُف�ص ��ل الظ ��روف المُريع ��ة في
ووت� ��ش" بحث ��ا ي ِّ
ال�سجون حيث يُح َتجز م�شتبهون بالإرهاب.
وادع ��ت ال�سلط ��ات المحلية ،مبا�ش ��رة بعد ن�شر
التقري ��ر� ،أن �أبح ��اث هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش
"مُ�ض ّللة" .لكن تغيّرت نبرة الحكومة من وقتها،
�إذ اعت ��رف �أح ��د البرلمانيين ب�أن "م ��ا �أفادت به
هيومن رايت� ��س ووت�ش كان قليال ن�سبيا مقارنة
مع الكارثة الحقيقية داخل �سجون نينوى".
قال ��ت منظم ��ات غي ��ر حكومي ��ة تعمل عل ��ى هذه
الق�ضاي ��ا �إن �أبح ��اث هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش
�سهّلت عملها .كما �أخبرت هيومن رايت�س ووت�ش
كي ��ف �أ ّثر ن�شر التقرير على عملها �إيجابيا و�أثار
محادثات ج ��ادة في بغداد حول معالجة �أو�ضاع
ال�سجون.
و ّثقت هيومن رايت�س ووت�ش االكتظاظ ال�شديد
والظروف الال �إن�سانية و�سوء المعاملة �ضمن 3
مرافق لالحتجاز ال�سابق للمحاكمة في نينوى.
لي� ��س ل ��دى المحتجزين مكان ي�ستلق ��ون فيه �أو
يجل�سون فيه براح ��ة ،وال فر�شات لأن الزنازين

ال ت ّت�سع لها .ال يمك ��ن للمحامين زيارة موكليهم
لع ��دم وجود مكان لالجتماع بهم من بين �أ�سباب
�أخرى.
مراف ��ق االحتج ��از الثالث ��ة ال�سابق ��ة للمحاكم ��ة
لديه ��ا قدرة ا�ستيع ��اب �إجمالية ت�صل �إلى 2500
�شخ�ص ،ولكن في �أواخر حزيران  ،2019و�صل
عدد المحتجزي ��ن فيها �إلى نحو � 4500شخ�ص.
حوكم  1300منهم تقريبا و�أدينوا بالفعل ،وكان
ينبغي نقلهم �إلى �سجون بغداد .بقي بع�ضهم في
المراف ��ق المكتظة لم ��دة ت�صل �إل ��ى � 6أ�شهر بعد
�إدانتهم.
و�سب ��ق �أن وثقت هيومن رايت�س ووت�ش حاالت
وف ��اة ف ��ي الحج ��ز ف ��ي مراف ��ق نين ��وى ب�سبب
االكتظاظ ال�شديد.
الإق ��رار العلن ��ي بظ ��روف ال�سج ��ون المُريع ��ة
خطوة �أول ��ى �إيجابية .وتدع ��و هيومن رايت�س
ووت� ��ش ال�سلطات العراقية �إل ��ى �ضمان محاكمة
�سريع ��ة وعادل ��ة �أو الإف ��راج ل ��كل �شخ�ص رهن
االحتجاز ال�سابق للمحاكمة.
وتق ��ول المنظم ��ة الدولي ��ة :ينبغ ��ي لالحتج ��از
ال�ساب ��ق للمحاكم ��ة �أن يكون اال�ستثن ��اء ولي�س
القاع ��دة .كم ��ا نحث عل ��ى نق ��ل المحتجزين �إلى
�سج ��ون ر�سمي ��ة ي�سهل و�ص ��ول ال ��زوار �إليها،
بم ��ا في ذلك المفت�شي ��ن الحكوميين والمراقبين
الم�ستقلين والأقارب والمحامين.
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حقوق الإن�سان تك�شف �أكتظاظ املواقف مبتعاطي املخدرات من الذكور والإناث
بغداد  /متابعة المدى
ق ��ال ع�ض ��و مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�س ��ان
فا�ض ��ل الغراوي � ،إن ظاه ��رة المخدرات
م ��ن الظواه ��ر الخطي ��رة عل ��ى المجتمع
العراق ��ي خا�ص ��ة م ��ع ارتف ��اع تعاط ��ي
المخ ��درات وتجارته ��ا ف ��ي عم ��وم
محافظات العراق.
و�أ�ض ��اف الغ ��راوي ف ��ي بي ��ان  ،الي ��وم
الإثني ��ن� /5 ،آب � 2019 ،إن �أغلب �أنواع
المخدرات التي يتعاطاها المدمنون هي
م ��ادة الكري�ستال بالدرج ��ة االولى تليها
م ��ادة الكبتاغ ��ون �أو ما يع ��رف (، )1-0
م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن الفئ ��ات العمري ��ة الأكثر
تعاطي� � ًا ه ��ي الفئ ��ة العمري ��ة م ��ن (-25
� } 39سن ��ة والفئ ��ة العمري ��ة التي تليها
(� )25-16سن ��ة �أي هناك تركيز على فئة
ال�شباب.
وك�شف الغراوي �أن هناك �أكثر من �سبعة
�آالف محك ��وم وموق ��وف عل ��ى ق�ضاي ��ا
تعاط ��ي وتج ��ارة المخ ��درات منهم 125
موقوف ��ة ومحكومة من الإن ��اث وهنالك
اكتظ ��اظ كبير في المواقف التي يتواجد
فيه ��ا الموقوف ��ون وال يوج ��د ف�صل بين
تجار المخ ��درات وبي ��ن المتعاطين مما
ي�شكل �أحد الأخطار الكبيرة بخلق تجار
مخدرات في الم�ستقبل.
وتاب ��ع �إن �أ�سب ��اب هذه الظاه ��رة عديدة
منه ��ا �أ�سب ��اب نف�سي ��ة و اقت�صادي ��ة
واجتماعي ��ة و�ضع ��ف الرقاب ��ة الأ�سرية
و�ضع ��ف الواع ��ز الدين ��ي واال�ستخ ��دام
ال�سيئ لالت�صاالت و�أ�صدقاء ال�سوء.
و�أردف بالق ��ول � ،إن المفو�ضي ��ة �أ�ش ��رت
عدم وج ��ود م�صحات لت�أهي ��ل المدمنين
من الإدمان و�ضع ��ف الإجراءات الأمنية
الت ��ي لم تحد من دخول ه ��ذه المخدرات
ال ��ى الع ��راق والت ��ي �أ�صبح ��ت �أح ��د

العوامل الأ�سا�سية لتف�شي ظاهرة العنف
واالنحراف والجنوح لدى ال�شباب
من جانب �آخر قال رئي�س اللجنة الأمنية
النيابية ال�سابق حاكم الزاملي �إن العراق
بات مقر ًا لترويج وتجارة المخدرات.
و�أ�ض ��اف الزامل ��ي� ،إن ظ ��روف تج ��ارة
المخ ��درات ال تختل ��ف عن تل ��ك التي في
البرازيل والأرجنتين والإكوادور ،حيث
تدي ��ر فيها تج ��ارة المخ ��درات ع�صاباتٌ
ومافياتٌ نافذة خارج �سيطرة الدولة.
وتابع الزاملي �أن تجار المخدرات اللذين
ُزجون ف ��ي مراكز �شرطة
يقب� ��ض عليهم ي ّ
تعتبر �ضعيفة من حيث �إجراءاتها،
مبين ��ا �أن ق�س ��م مكافح ��ة المخ ��درات في

جان ��ب الر�صافة في بغداد ال يملك �أب�سط
�ات من ناحية
مقوم ��ات مُجابهةِ الع�صاب � ِ
الخب ��رة والإع ��داد والتجهي ��ز ،عل ��ى حد
تعبيره.
وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل و�ضع ��ت الأم ��م
المتح ��دة ل�ش�ؤون المخدرات والجريمة،
اليوم الأح ��د ،خطة لمكافحة المخدرات،
بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال بي ��ان �صادر ع ��ن ال ��وزارة �إن لقاء
وزي ��ر العدل ف ��اروق ال�شوان ��ي ا�ستقبل
م�س�ؤول مكتب الأمم المتحدة للمخدرات
والجريمة في بغداد علي البرير ،تمخ�ض
عنه الخروج بخطة لمكافحة المخدرات،
بالإ�ضاف ��ة ال ��ى �إر�س ��ال خب ��راء لدائ ��رة

الإ�ص�ل�اح العراقية من �أج ��ل عقد دورات
ت�أهيلية للمدربين.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ك�ش ��ف الهيئ ��ة العامة
للكم ��ارك ،الثالث ��اء ،ع ��ن �إح�صائيته ��ا
الخا�صة بالم ��واد المخ� �دّرة الم�ضبوطة
ف ��ي مراكزه ��ا الكمركي ��ة من ��ذ بداية عام
 ٢٠١٨لغاي ��ة نهاي ��ة الف�ص ��ل الأول لعام
.٢٠١٩
وقال ��ت الهيئ ��ة ،ف ��ي بي ��ان تلق ��ت المدى
ن�سخة من ��ه � ،إن “الكمي ��ات الم�ضبوطة
ف ��ي مختل ��ف المراكز الكمركي ��ة وللفترة
الم�ش ��ار �إليه ��ا بلغ ��ت  ٣٠كغ ��م م ��ن:
الهيروي ��ن ،والكري�ست ��ال ،والتري ��اق،
ومواد مخدرة �أخرى ،بينما بلغ مجموع

الحب ��وب المخدرة حوال ��ي  5,359حبة
مخ ��درة” ،م�ؤكد ًة �إنه ��ا “تعمل بالتعاون
والتن�سي ��ق م ��ع المنظم ��ات العربي ��ة
والدولية؛ لغر�ض الإلمام بطرق التهريب
الجدي ��دة و�ضب ��ط المواد المخ ��درة عبر
الحدود ،وكذل ��ك تطوير العمل الميداني
ف ��ي المراك ��ز الكمركية من خ�ل�ال و�ضع
خط ��ة ()٢٠٢٠ /٢٠١٩؛ لغر�ض تدريب
العاملي ��ن على �آلي ��ات ا�ستخدام الأجهزة
وخا�ص ًة في
والك�شف ع ��ن هذه الم ��واد،
ّ
المطارات”.
و�ش� �دّدت الهيئ ��ة – ف ��ي بيانه ��ا – عل ��ى
“�ض ��رورة توفي ��ر ال ُبن ��ى التحتي ��ة
والأجه ��زة الت ��ي تفتق ��د له ��ا المراك ��ز

الكمركي ��ة؛ للوق ��وف بوج ��ه عملي ��ات
التهري ��ب المختلف ��ة ،وال�سيم ��ا للم ��واد
المخ ��درة لما تعك�سه من �آثار �سلبية على
الفرد و المجتمع”.
فيم ��ا اعتب ��ر مراقبون ه ��روب  15تاجر
مخ ��درات م�سجوني ��ن في بغ ��داد �ضربة
لهيبة الدول ��ة وثقة المواطني ��ن ب�أجهزة
الأمن مع اتهام م�س�ؤولي ��ن فيها بالف�ساد
عل ��ى الرغ ��م من �إع ��ادة اعتق ��ال معظمهم
و�إج ��راء تغيي ��رات ف ��ي قي ��ادة �أم ��ن
العا�صمة.
وقد اعتبر النائب محمد �إقبال ال�صيدلي
تج ��ار المخ ��درات ب�أنه ��م �أكث ��ر "ق ��وة
و�سط ��وة" م ��ن الدول ��ة .وقال ف ��ي بيان
�إن مو�ض ��وع المخ ��درات �أ�صب ��ح فع�ًل�اً
م ��ن تحديات حكومة ع ��ادل عبدالمهدي.
و�أ�ض ��اف �أن "كب ��ار تج ��ار المخ ��درات
اليوم يعتقدون �إنه ��م �أكثر قوة و�سطوة
من الدولة نف�سها".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن الإتج ��ار بالمخ� �دّرات في
العراق ق ��د �أ�صب ��ح  2003م�شكلة كبيرة
ت�ؤرق ال�سلط ��ات العراقية في وقت تعلن
فيه �سلطات الحدود ب�شكل يومي توقيف
تجار مخ ��درات عل ��ى الح ��دود العراقية
الإيرانية الم�صدر الرئي� ��س لهذه المواد
المحظورة.
وقد اعتبر الخبير الأمني العراقي ها�شم
الها�شم ��ي �أن حادث ��ة تهري ��ب ال�سجن ��اء
"ق ّزمت الدولة" ،وهزت �صورة ال�شرطة
�أمام مواطني بغداد.
وق ��ال الها�شم ��ي ف ��ي ت�صري ��ح لقن ��اة
"الفرات" الف�ضائية � ،إن "عملية هروب
تج ��ار المخدرات من �سج ��ن القناة تفتح
�شهي ��ة بقية الع�صابات عل ��ى الهروب من
مراك ��ز �أخ ��رى ،فالجرائ ��م المنظمة غير
م�شاه ��دة ،ولي�ست عل ��ى المجهر ،ولكنها
�أ�صبحت اليوم وا�ضحة ،وق ّزمت الدولة

ب�شكل كبير".
�أ�ض ��اف �أن الح ��ادث "ل ��م يك ��ن هروب� � ًا،
ب ��ل تهريب متعم ��د ،وهن ��اك �ساعة �صفر
مخطط ��ة و�أيا ٍد ن�سقت م ��ن داخل المركز
لعملية الهروب" ..مبين ًا �أن "هذا التراكم
كان م�ست ��ور ًا لفت ��رة طويل ��ة ،وبالتال ��ي
ف�إنه ��م قد انف�ضحوا به ��ذه الطريقة ،وما
تم �ست ��ره ربما �أكث ��ر من ه ��ذا ،الن�شغال
البلد بجرائم الإرهاب".
و�ش ��دد الها�شمي عل ��ى �أن اله ��روب "فيه
تواط� ��ؤ وف�س ��اد وا�ستخف ��اف بق ��وة
القانون على ردعه ��م ،و�أخطر ما في هذا
المو�ض ��وع تحفيز الع�صابات على تنفيذ
مداهم ��ات بعي ��دة عن المرك ��ز" ..م�شير ًا
�إل ��ى وج ��ود مراك ��ز �شرط ��ة ف ��ي �أطراف
بغداد ت�ضم عتات تجار المخدرات.
و�أو�ض ��ح �أن "مركز القناة يعتبر من �أهم
مراك ��ز �شرط ��ة بغ ��داد ،وم ��ن الغريب �أن
نج ��د ه�شا�شة في �إج ��راءات حرا�سته"..
ون ��وه ب�أن رجل الأم ��ن الفا�سد ينظر �إلى
تاج ��ر المخ ��درات الموق ��وف كدجاج ��ة
تبي�ض ذهب� � ًا ..الف ًتا �إلى "وجود لوبيات
ومجموع ��ات داخ ��ل وزارة الداخلي ��ة
�أق ��وى م ��ن ق ��رار ال�سلطة" .و�ش ��دد على
�ضرورة �إح ��داث تغيير ج ��ذري في بنية
الوزارة للتخل�ص من لوبيات الف�ساد.
وك�ش ��ف الخبي ��ر الأمن ��ي ع ��ن �إح�صائية
ر�سمي ��ة تفيد بتجري ��م � 1000سجين في
ق�ضاي ��ا مخدرات ع ��ام  ..2018وفي عام
 2019يت ��م �أ�سبوعي� � ًا تجري ��م بي ��ن 50
و 60متاج ��ر ًا بالمخ ��درات .و�أ�ضاف �إن
معظم ال�سجون امت�ل��أت بالمدمنين على
المخ ��درات ،ف ��ي حين تجاره ��ا ينعمون
بالحري ��ة ..منوه ًا ب� ��أن الكثير ممن �ألقي
القب� ��ض عليه ��م ورمي ��وا ف ��ي ال�سج ��ون
�سنتي ��ن �أو ث�ل�اث �سنوات خرج ��وا منها
تجار ًا للمخدرات.
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مجل���س ذي ق��ار يعل��ن م�ص��ادقة المحكم��ة الإداري��ة عل��ى �إقال��ة المحاف��ظ
 ذي قار  /ح�سين العامل
�أعل ��ن مجل�س محافظة ذي قار ي ��وم االحد ( � 4آب 2019
) ع ��ن م�صادق ��ة المحكم ��ة الإداري ��ة عل ��ى ق ��رار مجل�س
المحافظة القا�ضي ب�إقالة محافظ ذي قار يحيى النا�صري
من من�صبة  ،وفيما ب ّين �أن المحكمة االدارية ردت الطعن
الذي تقدم به الأخير عقب �إقالته من قبل المجل�س �أواخر
�شهر حزيران الما�ضي ،رجح فتح باب التر�شيح لمن�صب
المحافظ خالل اال�سبوع المقبل .
وقال رئي�س لجنة الإع�ل�ام والثقافة في مجل�س محافظة
ذي قار ح�سن علي الوائلي للمدى �إن " الدائرة القانونية
ف ��ي مجل� ��س المحافظ ��ة �أبلغتن ��ا �أن المحكم ��ة الإداري ��ة
اعتب ��رت قرار مجل�س المحافظ ��ة الخا�ص ب�إقالة محافظ
ذي ق ��ار يحي ��ى النا�ص ��ري ق ��رار ًا �صائب� � ًا " ،مبين ��ا �أن "
مجل� ��س المحافظة ك�س ��ب الق�ضية الت ��ي رفعها المحافظ

�ض ��د المجل� ��س من خ�ل�ال قي ��ام المحكم ��ة الإداري ��ة برد
الطع ��ن ال ��ذي تقدم ب ��ه المحافظ" .ورج ��ح الوائلي فتح
باب التر�شيح لمن�صب المحافظ خالل اال�سبوع المقبل.
�صوت ي ��وم الأربعاء (
وكان مجل� ��س محافظ ��ة ذي ق ��ار ّ
 26حزي ��ران  ) 2019عل ��ى �إقالة المحاف ��ظ يحيى محمد
باق ��ر النا�ص ��ري ال ��ذي تغيب ع ��ن جل�س ��ة اال�ستجواب ،
و�أ�شار المجل�س الى �أن  22ع�ضو ًا من �أ�صل  23ح�ضروا
جل�س ��ة االجتم ��اع �صوت ��وا عل ��ى �إقالة المحاف ��ظ  ،وذلك
بع ��د �أن �صوتوا عل ��ى عدم القناعة ب�أجوبت ��ه على �أ�سئلة
اال�ستجواب البالغة � 26س�ؤا ًال تتعلق بملفات هدر المال
العام و�شبهات ف�س ��اد �إداري ومالي وا�ستغالل المن�صب
الوظيفي.
وكان ع�ضو مجل�س محافظة ذي قار ح�سين �سند قال في
ت�صريح �سابق للمدى �إنه " وعدد ًا من زمالئه من �أع�ضاء
مجل�س المحافظة قدموا طلب ا�ستجواب محافظ ذي قار

موقع ًا م ��ن  15ع�ضو ًا ويت�ضمن  26ملف ًا تتعلق ب�شبهات
ف�س ��اد وه ��در الم ��ال الع ��ام و�س ��وء ا�ستخ ��دام ال�سلط ��ة
وملف ��ات �أخرى" .وبح�سب قان ��ون مجال�س المحافظات
يت ��م ا�ستج ��واب المحاف ��ظ ،بع ��د �أن يق ��دم ثل ��ث �أع�ضاء
المجل� ��س طلب ًا بذلك ( 11ع�ضو ًا من �أ�صل  31في مجل�س
محافظة ذي قار).
وكان مجل� ��س محافظ ��ة ذي ق ��ار قرر ي ��وم االثنين ( 10
حزي ��ران  ) 2019الم�ض ��ي قدم� � ًا بجل�س ��ة ا�ستج ��واب
المحاف ��ظ يحيى محم ��د باق ��ر النا�صري غيابي� � ًا بقراءة
� 26س� ��ؤا ًال يتعلق البع�ض منه ��ا ب�شبهات ف�ساد  ،فيما عد
الأخي ��ر جل�سة اال�ستجواب بحك ��م الملغاة بعد ان�سحاب
بع�ض الموقعين على ا�ستجوابه.
وكان مجل� ��س محافظ ��ة ذي ق ��ار �أمه ��ل محاف ��ظ ذي قار
يحي ��ى النا�ص ��ري ف ��ي ال� �ـ (  22م ��ن �أي ��ار  ) 2019م ��دة
�أ�سبوعي ��ن للإجابة عل ��ى  26ملف ًا تتعل ��ق ب�شبهات ف�ساد

ونق� ��ص الخدمات وهدر الم ��ال العام ،فيما �أكد ع�ضو في
مجل� ��س المحافظة وجود توجه ع ��ام في داخل المجل�س
حول �إقالة المحافظ ".
وكان نا�شطو الجماعة المطلبية في محافظة ذي قار دعوا
ي ��وم (  19حزيران  ) 2019الى الم�ضي قدم ًا ب�إجراءات
�إقال ��ة محافظ ذي قار والتحقي ��ق ق�ضائي ًا بالتهم الموجه
له البالغة  26ملف ًا ،وفيما طالبوا بحل مجل�س المحافظة
وتقدي ��م جمي ��ع المتورطي ��ن بالف�س ��اد ال ��ى المحاك ��م
المخت�ص ��ة  ،و�أ�شاروا ال ��ى �أن �أع�ضاء مجل�س المحافظة
هم �شركاء في جميع ملفات اال�ستئثار بال�سلطة والف�ساد
واال�ستيالء على الأرا�ضي ولي�س المحافظ وحده.
وكان مجل� ��س محافظة ذي قار ،اختار في (  16حزيران
 ،)2013ع�ض ��و (ائتالف دول ��ة القانون) هالل ال�سهالني
رئي�س� � ًا له وع�ض ��و (كتل ��ة الت�ضامن) يحي ��ى محمد باقر
النا�ص ��ري محافظ ًا جديد ًا لذي ق ��ار ،بينما �أنتخب نا�صر
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يس��ر شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن /جمهوريــــــة العراق أن تعلن
عن الفرصة االس��تثماريـــة اخلاصة بتأهيل وتش��غيل وتطوير مصنع الطارق للمبيدات بطاقة إنتاجية ( )2575طن /س��نة الكائن في
محافظة االنبار  /قضاء الفلوجة  /ناحية الكرمة وفقا إلحكام املادة ( / 15ثالثا) من قانون الشركات العامة رقم ( )22لسنة  1997املعدل
(بصيغة عقد مش��اركة) .وتدعوا} الشركات العراقية والعربية واألجنبية الرصينة املصنعة أو املنتجة او (الشركات واملؤسسات املالية
او التجاري��ة او املس��تثمرين او اصح��اب رؤوس االموال) الذين يرفقون وثائق مصدقة اصوليا" لتعاقده��م او تعاونهم (تخويل او وكالة او
مشاركة) مع شركات مصنعة متخصصة ساندة في اجملال املعلن عنه .لالشتراك فــــــي هذه الفرصة االستثمارية ومراجعة قسم
االس��تثمار في مقر ش��ركتنا الكائن في محافظـــة بابل  /قضاء املس��يب /ناحيـــة س��دة الهنديــــــة لغرض احلصول على امللف
االس��تثماري مقابل مبلغ قدره ( )250000مئتان وخمس��ون ألف دينار عراقي غير قابل للرد  ,وعلى الش��ركات املتقدمة تقدمي عروضها
الفنية والتجارية على أن تكون جميع الوثائق املرافقة للعروض مصدقة أصوليا من اجلهات الرس��ميـــة في دولة الش��ركــة املتقدمة
إضافة إلى وجود مصادقة السفارة العراقية في الدولة التي توجد فيها الشركة على الوثائق انفة الذكر بالنسبة للشركات األجنبية
واجلهات ذات العالقة في العراق بالنسبة للشركات العراقية .مع مراعاة الفقرات املبينة في أدناه:
 .1تكون األفضلية للشركات العاملية الرصينة املصنعة واملتخصصة في اجملال الصناعي وكذلك ميكن قبول عروض من أي شركات أخرى
او مؤسسات مالية او جتارية او مستثمرين او أصحاب رؤوس األموال ترفق معها وثائق تعاقدها وتعاونها (تخويل او وكالة او مشاركة) مع
شركات مصنعة متخصصة ساندة في اجملال املعلن عنه .على ان يكون مضى على تأسيس الشركة مدة ال تقل عن ( )2سنة.
 .2تقدمي وثائق الشركة املتقدمة من شهادة التأسيس ،البيانات املالية (باللغة اإلنكليزية للشركات غير العربية) آلخر سنتني (مصادق
عليها من مكتب محاسب قانوني أو شركة تدقيق دولية على ان تصدق كافة الوثائق من قبل سفارة جمهورية العراق في بلد الشركة)
مع نسخة مترجمة ترجمة قانونية الى اللغة العربية.
 .3تق��دمي االعم��ال املماثل��ة مؤيدة من اجلهات املس��تفيدة مع مطبوعات او نش��رات تعريفية (للش��ركة املتقدم��ة الرصينة املصنعة
واملتخصصة في اجملال الصناعي او الشركات املصنعة املتخصصة الساندة للشركات املتقدمة).
 .4تقدمي كتاب تأييد من املصارف الرصينة تؤيد كفاءتها املالية وتعامالتها مع كشف تأييد النقود والودائع آلخر سنة مالية مصادق عليها
من مراقب حسابات ومجلس مهنة ومراقبة وتدقيق احلسابات للشركات العراقية داخل العراق وحسب مناذج أختام مجلس املهنة الواردة
بأعمام دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق العدد  1759في  2019/1/9أو من سفارة جمهورية العراق في بلد الشركات غير العراقية.
 .5ضرورة العمل مبوجب اس��تمارة املعلومات ،معايير التقييم ،الش��روط العامة والفقرات الواجب مراعاتها من قبل املستثمر واملرفقة
بامللف االستثماري االسترشادي
 .6تقدمي كتاب براءة الذمة صادر من وزارة املالية بالنسبة للشركات العراقية.
 .7تق��دمي ما يؤيد حس��ن األداء في تنفيذ االلتزامات التعاقدية إن وج��دت لها التزامات مع الوزارات أو اجلهات احلكومية العراقية مصادق
عليها من قبل اجلهات ذات العالقة
 .8عدم إدراج الشركة في القائمة السوداء.
 .9تقدمي تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والشركات التابعة لها.
 .10تقدمي وصل شراء امللف االستثماري االسترشادي.
 .11ال يتم فتح العروض اال بعد مدة ( )30يوم من تاريخ نشر االعالن وفي حال ورود عرض او أكثر خالل املدة انفا" يتم ايقاف االعالن لغرض
دراس��ة وحتلي��ل العروض املقدمة التخاذ التوصي��ة باإلحالة من عدمه وفي حال عدم الوصول الى توصية باإلحالة يصار الى االس��تمرار
باإلعالن لغاية ( )30يوم أخرى وبنفس االلية املعتمدة في أعاله والتي تستمر مبدة ال تزيد عن سنة تقوميية من تاريخ اول نشر يتم بعدها
إعادة دراسة وتقييم املوضوع املعلن عنه.
 .12يجب ان ال تقل فترة نفاذية العرض عن ثالثة أشهر.
*س��يتم عقد مؤمتر قبل س��بعة أيام من تاريخ الفتح أعاله ملناقشة كافة االستفس��ارات واملعلومات املقدمة من قبل املستثمرين في
موقع مصنع الطارق للمبيدات في الكرمة  /الفلوجة /محافظة االنبار واالطالع على موقع املصنع بشكل مفصل.
املوقع االلكتروني لوزارة الصناعة واملعادن www.industry.gov.iqاملوقع االلكتروني لشركة الفرات العامة لصناعات الكيمياوية واملبيدات www.furattco.gov.iqف��ي حال��ة وج��ود أي استفس��ار باإلم��كان االتص��ال عل��ى عناوي��ن البري��د االلكترون��ي لش��ركة الف��رات-
 furattco1@gmail.com ، furattco@furattco.gov.iqكما ميكن االتصال على رقم هاتف * موبايل مدير االستثمار (  - / ) 07801102674ص ب 11230

علي قا�سم كاظم
املدير العام ورئي�س جمل�س االدارة

ترك ��ي ،المن�ش ��ق ع ��ن (كتل ��ة المواط ��ن) نائب� � ًا لرئي� ��س
المجل�س ،فيما ت ّم الت�صويت على اختيار ح�سن لعيو�س،
المن�شق ع ��ن تيار الأحرار ،و�أبا ذر عم ��ر فليح من (كتلة
الوف ��اء الوطن ��ي) نائبي ��ن للمحاف ��ظ ،في الجل�س ��ة التي
�شه ��دت ح�ض ��ور ( )18ع�ض ��و ًا من �أ�ص ��ل ( )31بمقاطعة
كتلة المواطن وتيار الأحرار.
وي�ض ��م مجل� ��س محافظة ذي ق ��ار  31ع�ض ��و ًا يتوزعون
بي ��ن تحال ��ف م�ستقب ��ل ذي قار وائت�ل�اف �أبن ��اء ذي قار
 ،فيم ��ا �أعل ��ن يوم االح ��د ( � 3شب ��اط  ) 2019عن ت�شكيل
كتل ��ة جدي ��دة ف ��ي داخل مجل� ��س محافظة ذي ق ��ار تحت
م�سمى كتلة ذي قارنا ت�ضم ثمانية �أع�ضاء .وكان مجل�س
محافظ ��ة ذي قار ق ��د قرر مطل ��ع ع ��ام  2015ا�ستجواب
و�إقال ��ة محافظ ذي قار يحيى النا�ص ��ري �إال �أن المحكمة
الإداري ��ة قررت �إعادت ��ه الى من�صبه بع ��د طعن المحافظ
بقرارات مجل�س المحافظة.

Investment Opportunity Announcement No. 1 /2019
)Rehabilitation, operation and development of AL- Tariq plant for pesticides with capacity of(2575
)tons/year / (Industrial
Ministry of Industry and Minerals/ Al_Furat State Company for Chemical and Pesticides Industries

Al_Furat State Company for Chemical and Pesticides Industries as one of the affiliates of Ministry of Industry and Minerals /
Republic of Iraq. Is pleased to announce the a/m investment opportunity for (rehabilitation, operation and development of ALTariq plant for pesticides with capacity of (2575) ton/year) located in Al-Anbar /Al-Fallujah /Al-Garmah according to Article
(15 / Thirdly) of amended and valid Law of State Companies No. (22/ 1997) modified, (as joint venture ) and invite { Iraqi,
Arabic and international manufacturing and specialized companies (manufacturer or producer ) or( any other companies,
financial or commercial institutions, investors or capital owners, which submit their contracting and cooperation documents
(authorization, agency or partnership ) with supported specialized and manufacturing companies}, to participate in this
investment opportunity and visit/ Investment Department in our company located in the province of Babylon, Musayyib /
Saddat Al-Hindiyah to buy investment opportunity's document against non-refundable amount (250.000) ID two hundred and
fifty thousand Iraqi dinars. Tenderers should submit their technical and commercial offers, all attached documents should
be certified by the authorized entities in the countries of the company and Iraqi Embassy in the countries of the foreign
companies, for the Iraqi companies document should be certified by authorized entities in Iraq. , , taking in consideration
the following items :
1. Priority will be for international manufacturing and specialized companies, offers can be accepted from any other
companies, financial or commercial institutions, investors or capital owners, which submit their contracting and cooperation
documents (authorization, agency or partnership) with supported specialized and manufacturing companies, the company
should be established before (2) years at least .
)2. The advanced company should submit establishment certificate, Financial statements (in English for foreign companies
for the last two years (authorized by the office of a legal accountant or an international auditing company. All documents must
be certified by Iraqi Embassy in the country of the company) with a copy translated legal translation to Arabic language.
3. Submit similar works, publications or leaflets of the advanced company works .
4. Submit a letter from the stable banks to confirm its financial efficiency and dealings with money and deposits support for
the last financial year approved by legal accountant office and the Board of the profession and control and financial audit
for Iraqi companies in side Iraq according to the models of the stamps of the Council of the profession and control service
Audit , according to the letter of the Internal Control and Audit No. 1759 on 9 /1 / 2019 or from the Embassy of the Republic
of Iraq in the foreign companies .
5. tenderer should take in consideration to comply with information form , evaluation criteria, general conditions and
paragraphs attached with the investment document .
6. submit a letter of acquittal from the Ministry of Finance.
7. The tenderer should present any letter to prove good performance in carrying out its previous obligations, if there are any
obligations with ministries and government offices of Iraq authenticated by the official authorities’ offices.
8. The company should not black listed.
9. To make a conformation at the legal department not to deal with the Zionist entity and its institutions.
10. The tenderer should submit the cash receipt of the investment opportunity .
11. Offers will not to be before 30 days from the date of publication of the announcement and if one offer or more received
during the above period "advertising is turned off for the purpose of study and analysis of offers to take the recommendation
of whether referral or not, if not access to referral recommendation ,advertise should continue until 30 days more with same
conditions in the above which continue for no more than a calendar year from the date of first publication is then re-examine
and evaluate the subject advertise .
12. Offer validity should not less than 3 months
* There will be special meeting before seven days of closing date ( m/a) to discuss and answer all investor question and to
visit the project site in the location of AL- Tariq plant for pesticides in Al-Anbar /Al-Fallujah /Al-Garmah.
)-Website of Ministry of Industry and Minerals (www.industry.gov.iq
)- web site of Al_Furat State Company for Chemical and Pesticides Industries ( www.furattco.gov.iq
-E-mail for inquiry:- furattco1@gmail.com, furattco@fuarttco.gov.iq,
-Investment Manager phone no. (07801102674), - P. O. BOX 11230

Engineer Ali Qassim Kadhim
D.G. and chairman of board of directors
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رياضة

قوى نينوى تخور ب�إنقطاع المال وهجرة الأبطال

بعبارة أخرى
 علي رياح

ن���درب الموهوبين ف��ي ال�����ص��ح��راء  ..وفي�صل ك�سب �صوتنا ب�لا وف��اء!
 ع��ب��ود محمد حف�ش:
ّ
 ن���ن���ا����ش���د ال���م�������س���ت�������ش���ار ب����ن����ي����ان ب�������إط���ل��اق م����ي����زان����ي����ة ري����ا�����ض����ة ال���م���ح���اف���ظ���ة
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد املدرب عبود حمم ��د حف�ش �أن ريا�ضة
�ألع ��اب الق ��وى يف حمافظ ��ة نين ��وى ق ��د
�أ�صابها اخلور ومل حت�صل على �أي حقوق
م ��ن احتاد اللعب ��ة املركزي يف بغ ��داد منذ
حترير املحافظة م ��ن ع�صابات داع�ش يف
العا�ش ��ر م ��ن متوز ع ��ام  2017حتى الآن،
برغ ��م �أن هن ��اك �أندية عدّة ت�ض ��م مدربني
والعب�ي�ن يحدوه ��م الأم ��ل �أن ينال ��وا من
قيمة الدورات واملع�سك ��رات التدريبية ما
يطوّ ر �إمكانياتهم �إ�سوة ب�أقرانهم يف فرق
املحافظات.
وق ��ال حف� ��ش يف حدي ��ث خ� �ّ�ص ب ��ه
(املدى)":كان ��ت ميزاني ��ة احت ��اد �ألع ��اب
الق ��وى املرك ��زي جي ��دة لل ��دورة الأخرية
وقبلها ،لكن ْمل ت�شمِ ل حمافظة نينوى ب�أي
مزيّة مثل االهتم ��ام بالالعبني يف مع�سكر
تدريب ��ي �أو �صق ��ل �إمكاني ��ات املدربني يف
دورات خارجي ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل معان ��اة
ريا�ض ��ة نينوى م ��ن عدم وج ��ود م�س�ؤول
متخ�ص�ص بالريا�ضة يف جمل�س املحافظة
ّ
منذ عام  2003حتى الآن ،و�إنعدام البنية
التحتية لعم ��وم ريا�ضات نين ��وى ولي�س
�ألعاب القوى فقط ،وللعلم ال يوجد للعبتنا
خم�ص� ��ص للتدريب �سوى ملعب
�أي مكان ّ
جامع ��ة املو�ص ��ل وال يُ�سمح لن ��ا بالدخول
�إال يف �أوق ��ات حم� �دّدة رمب ��ا تتعار�ض مع
برنامج �إعداد الريا�ضي".
حف�ش":جب ْلن ��ا عل ��ى التدري ��ب
وا�ض ��اف
ُ
باملجان منذ �سنتني ون�صف ال�سنة ،جنمع
الالعب�ي�ن كل ي ��وم للتدري ��ب يف منطق ��ة
�صحراوي ��ةُ ،نخططه ��ا وفق� � ًا للقيا�س ��ات
الدولي ��ة ،متع ّكزي ��ن عل ��ى �إمكانياتن ��ا
ال�شخ�صي ��ة كمدرب�ي�ن ن�ست�شع ��ر ب�أهمي ��ة
حت�ض�ي�ر الريا�ض ��ي ،وب ��دوري قم ��تُ
بت�صليح قطع احلواجز القدمية وت�سوية
الأر�ض على ح�سابي اخلا�ص لعدم وجود
الدع ��م من �أي ��ة جهة ،وحاول ��ت مع زميلي
ربيع الفار�س �إقامة اختبارات للموهوبني
م ��ن �أبن ��اء املحافظ ��ة ومن خارجه ��ا العام
احل ��ايل ،ومت ّكنا مب�ساع ��دة زمالء �آخرين
م ��ن اختب ��ار  1185ريا�ضي� � ًا موهوب ًا من
موالي ��د  ،2006ونرتقب العون من وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة لتق ��دمي التجهي ��زات
الالزم ��ة له ��م �إذ �أن ريا�ضي �ألع ��اب القوى
يف نينوى مل يزل ي�ش ��ارك بنف�س الفانيلة
الت ��ي مُنح ��ت له قب ��ل احت�ل�ال داع�ش عام
 ،2014ومل نتمكن م ��ن ت�أمني التجهيزات
م ��ن الأوملبية واالحت ��اد املركزي وجمل�س
املحافظة".

�أل ��ف دين ��ار كر�س ��وم م�شاركة م ��ا �صع َّب
الأمر عل ��ى جمي ��ع الأندية �إال َم ��ن تتمتع
مبيزاني ��ة جي ��دة  ،ف�ض�ل� ًا عن دف ��ع �أجور
النق ��ل والفندق ،وهي تفوق ق ��درة �أغلب
الأندي ��ة ،وتدعوه ��ا للإحج ��ام ع ��ن زج
العبيه ��ا يف تل ��ك البطول ��ة ،وبالن�سبة لنا
نح ��اول االت�ص ��ال ببع�ض �أندي ��ة نينوى
ل ��زج العبين ��ا با�سمائه ��ا مقاب ��ل توف�ي�ر
الفن ��دق ،وي�ستحق ن ��ادي املو�صل ال�شكر
ال�ستجابت ��ه لطلبن ��ا وال�سم ��اح لالعبيننا
املتقدم�ي�ن للع ��ب با�سم ��ه وتوف ��ر �سك ��ن
وطعام لهم �أثناء البطولة".
تدريب في ال�صحراء

ميك ��ن �أن حت ّفزه لتح�سني م�ستواه وميثل
الع ��راق ب�ص ��ورة م�ش ّرف ��ة ،وه ��ي �سلبي ��ة
م�ؤ�ش ��رة عل ��ى االحتاد يف حرم ��ان العبي
املحافظات البعيدة مثل نينوى والب�صرة
والنج ��ف ويهتم بالعب ��ي العا�صمة ح�سب
عالقاته مع بع�ض املدربني".

الأول  ،2018واجتمع باملدربني ،وقال �إذا
ف ��زتُ يف االنتخابات �س�أقيم لكم الدورات،
و�أمنحك ��م التجهي ��زات ،وكان الق�ص ��د من
الزي ��ارة ت�أم�ي�ن �صوت املو�ص ��ل له ولي�س
لدع ��م اللعب ��ة فيها ،بدلي ��ل �إنه بع ��د فوزه
مل يلت ��زم بوع ��ده ،ومل ن� � َر �أي م�ستلزمات
ب�سيطة تخدم الريا�ضيني واملدربني".

منا�شدة الم�ست�شار

ح�سم االنتخابات

وك�ش ��ف حف�ش":رف� ��ض د.في�ص ��ل قب ��ول
تر�شيح ��ي ع ��ن حمافظ ��ة نين ��وى �ضم ��ن
قائمتهّ ،
وف�ضل مر�شح من �أربيل بد ًال عني،
م ��ا دفعني لالن�ضم ��ام اىل قائمة د�.صربي
بنان ��ة ود.حمم ��د ح�س�ي�ن ال�صرخ ��ي م ��ن
مي�س ��ان ود.ع�ل�اء جابر ود.ح�س�ي�ن جابر
و�أحمد عليوي من وا�سط ،لكنه �أي في�صل
ك�س ��ب االنتخابات ب�سب ��ب اعتماد احتاده
�أندي ��ة ال متار� ��س اللعب ��ة �ضم ��ن الهيئ ��ة
العام ��ة بدلي ��ل �أن كركوك ت�ض ��م  18نادي ًا
بينهم ن ��اد واح ��د ميار�س �ألع ��اب القوى،
وواف ��ق االحت ��اد عل ��ى م�شاركته ��م جميع ًا
وح�س ��م االنتخاب ��ات ب�أ�ص ��وات لي� ��س لها
عالقة باللعبة ،بيد �أن االندية الفعلية التي
�شارك ��ت يف االنتخاب ��ات متث ��ل  65نادي ًا
فقط واالحتاد �سم ��ح مب�شاركة  151نادي ًا
يف انتخاب ��ات  ،2018والأهم �إننا ح�صلنا
عل ��ى ن�ص ��ف الأ�صوات تقريب� � ًا من ممثلي
الأندية احلقيقية".
هجرة اللعبة

وذك ��ر حف� ��ش ":كان هن ��اك  45ريا�ضي� � ًا
وعد في�صل
ميار�س ��ون �ألع ��اب الق ��وى يف حمافظ ��ة
وع ��ن دور االحتاد الفرعي يف دعم اللعبة ،نين ��وى قبل احت�ل�ال داع�ش ع ��ام ،2014
�أو�ض ��ح ":ن�ستغ ��رب بع ��د م ��رور �سنت�ي�ن ينت�سب ��ون لأندي ��ة (املو�ص ��ل ونين ��وى
عل ��ى حتري ��ر املو�ص ��ل مل ُيق� �دّم �أي دع ��م والقي ��ارة وامل�ستقب ��ل امل�ش ��رق والقو�ش)
م ��ادي لالحتاد الفرعي لألع ��اب القوى وال ونظ ��ر ًا لعدده ��م الكب�ي�ر ،ا�ضط� � ّر بع� ��ض
االحت ��ادات الأخ ��رى ،كان ��ت هن ��اك زيارة الريا�ضي�ي�ن متثيل ن ��ادي م�صايف ال�شمال
واحدة م ��ن رئي�س االحتاد د.طالب في�صل بيج ��ي ،و�شخ�صي ًا حققت م ��ع هذا النادي
اىل املو�صل قبيل �إجراء انتخابات ت�شرين املرك ��ز الث ��اين والثالث فرقي� � ًا يف بطولة

عبود حممد حف�ش
�أندي ��ة الع ��راق لفئ ��ة النا�شئ�ي�ن وال�شباب
م ّرات عدة� ،إ�ضافة اىل وجود  25العب ًا يف
م�شروع البطل الأوملبي يف ملعب اجلامعة
برئا�س ��ة الدكتور يا�سني طه لي�صبح العدد
الكلي  70ريا�ضي ًا تقريب ًا كانوا يح�صلون
على التجهي ��زات و�أجور نقله ��م ،لكن بعد
االحت�ل�ال ع ��ادوا لن�شاطه ��م ومل يج ��دوا
االهتمام املطلوب يف �أول بطولة ،فقرروا
هج ��رة اللعب ��ة ،وبقي  15منه ��م يتوا�صل
بطم ��وح كب�ي�ر ،مع �ست العب ��ات يف نادي
فت ��اة نينوى مل ينقطع ��ن عن التدريب قبل
وبعد االحتالل".
وتاب ��ع "يف ع ��ام  1991كان املنتخ ��ب
الوطن ��ي لألع ��اب الق ��وى ي�ض ��م ت�سع ��ة
ريا�ضي�ي�ن م ��ن �أبن ��اء املو�صل� ،أم ��ا اليوم
لدين ��ا �أبط ��ال ُك�ث�ر يحققون مراك ��ز جيدة
مث ��ل البط ��ل �إبراهي ��م حمم ��د حممود يف
الألع ��اب الع�شرية جمع نقاط ًا جيدة وجاء
ر�سم ا�شتراك
باملرك ��ز الث ��اين الع ��ام املا�ض ��ي ،لكن ��ه مل
يل ��ق االهتم ��ام م ��ن االحتاد املرك ��زي يوم و�أ�شار املدرب �إىل "بروز مع�ضلة مطالبة
طلبنا �إدخال ��ه يف مع�سكر ال�سليمانية ومت الن ��ادي امل�ش ��ارك يف بطول ��ة الع ��راق
رف�ض ذلك ومل يعطوه راتب ًا وال جتهيزات لألع ��اب الق ��وى بدفع مبلغ مق ��داره 250

الكويت يُ�شعل الأجواء
في مجموعة �أربيل
 بغداد  /املدى
�أ�شع ��ل منتخ ��ب الكوي ��ت لك ��رة الق ��دم �أج ��واء
مناف�س ��ات املجموع ��ة الثانية بعد ف ��وزه الثمني
عل ��ى �شقيقه منتخ ��ب ال�سعودي ��ة بهدفني مقابل
ه ��دف واح ��د يف الديرب ��ي اخلليج ��ي ال ��ذي
جمعهما على ملع ��ب فران�سو حريري يف مدينة
�أربيل ب�إقليم كرد�ستان يف ختام اجلولة الأوىل
م ��ن ال ��دور الأول لبطولة غ ��رب �آ�سي ��ا التا�سعة
لكرة القدم .
و�سج ��ل املنتخ ��ب ال�سع ��ودي لكرة الق ��دم هدف
التقدم عن طريق العبه ربيع �سفيان يف الدقيقة
الثالثة ع�شرة من املباراة وجنح مهاجم منتخب
الكوي ��ت ح�س�ي�ن املو�س ��وي يف �إدراك ه ��دف
التعادل يف الدقيق ��ة اخلام�سة والع�شرين بركلة
جزاء قبل �أن يخرج م�صاب ًا وف�شل �صانع الألعاب
عب ��د الك ��رمي القحط ��اين يف �إحراز ه ��دف ثاين
للمنتخ ��ب ال�سعودي بعد �ضياعه ركلة جزاء يف
الدقيق ��ة الثانية والثالثني منهي� � ًا ال�شوط الأول
بالتعادل االيجابي .
ومتك ��ن املهاج ��م البدي ��ل في�ص ��ل �سع ��د عج ��ب
العازم ��ي من �إح ��راز اله ��دف الث ��اين للمنتخب
الكويت ��ي لك ��رة الق ��دم يف الدقيق ��ة ال�سابع ��ة
وال�ست�ي�ن وتعر� ��ض الالع ��ب البديل ر�ض ��ا �أبو
جبارة اىل الطرد يف الدقيقة االخرية من الوقت
الأ�صلي من املباراة بعد �إ�شهار البطاقة احلمراء
بوجه ��ه و�أ�ستم ��رت النتيج ��ة عل ��ى حالها حتى

وب�ش�أن برامج مدربي نينوى ،قال ":لدينا
ثالث ��ة ع�ش ��ر مدرب� � ًا لألع ��اب الق ��وى يف
نينوى ،نتجمّع يف املو�صل كل يوم �سبت،
ونناق� ��ش �أمور اللعبة ،ومل جند �أي حلول
ملعاناتن ��ا �سوى منا�ش ��دة م�ست�شار رئي�س
ال ��وزراء ل�ش�ؤون الريا�ضة �إياد بنيان عرب
�صحيف ��ة امل ��دى كونه �أب ��ن اللعبة ويعرف
جي ��د ًا كيف يتم ت�أهيل البط ��ل وما يتطلبه
التح�ضري للبطوالت ،ونطلب منه التدخل
�شخ�صي� � ًا يف �إنق ��اذ ريا�ضي ��ي نين ��وى
ومدربيه ��م يف �ألعاب الق ��وى خل�صو�صية
مدينتهم التي تع ّر�ضت اىل ظروف قا�سية
ق�ضتْ عل ��ى الريا�ضة ل ��وال �إرادة املدربني
ومت�سكه ��م ب�أمل �إع ��ادة احلياة
والأبط ��ال
ّ
اىل الألعاب كافة ومنها عرو�س الألعاب".
وت�ساءل حف�ش":هل يعلم امل�ست�شار بنيان
�أنه يوجد تخ�صي�ص للريا�ضة من ميزانية
احلكوم ��ة يف جمل� ��س حمافظ ��ة نين ��وى
مل يُ�ص ��رف دين ��ار واح ��د لأن�شط ��ة جميع
الألع ��اب �س ��واء للأندي ��ة �أم االحت ��ادات
للأع ��وام ال�سابق ��ة؟ ه ��ذا �أم ��ر حم�ّي رّ بكل
ت�أكي ��د ،فالالع ��ب يحت ��اج اىل رات ��ب 500
�أل ��ف دين ��ار يف احل ��د الأدن ��ى ليتم ّكن من
�شراء جتهيزات خا�ص ��ة للعبته وهي ذات
ُكلف ��ة عالية ،ف�ض ًال ع ��ن نفقاته على �أ�سرته
ونف�سه".

انته ��اء الوقت ب ��دل الإ�ضايف الت ��ي �أعلن احلكم
بعدها ب�أنتهاء املب ��اراة ل�صالح الأزرق الكويتي
بهدف�ي�ن مقابل هدف واحد حي ��ث ت�صدر ترتيب
املجموعة الثانية بر�صيد  3نقاط متفوق ًا بفارق
الأهداف ع ��ن و�صيفه املنتخ ��ب البحريني لكرة
الق ��دم الذي �أنت ��زع انت�صار ًا �شاق� � ًا من املنتخب
االردين بنتيجة (. )0-1
و�سيكون اليوم الثالثاء راحة جلميع منتخبات
املجموعة الثانية فيما تنطلق مناف�سات اجلولة
الثاني ��ة من الدور الأول يوم غ ��د الأربعاء حيث
�سيواجه منتخب البحرين لكرة القدم يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�س ��ا ًء منتخ ��ب ال�سعودية
لك ��رة القدم عل ��ى ملع ��ب فران�س ��وا حريري يف
مدين ��ة �أربي ��ل يف قم ��ة خليجية ناري ��ة �ستحدد
نتيجتها م�سريتهم ��ا يف اال�ستمرار يف املناف�سة
عل ��ى خطف بطاق ��ة الت�أه ��ل اىل ال ��دور النهائي
تعقب ��ه على امللع ��ب ذات ��ه يف ال�ساع ��ة العا�شرة
والن�ص ��ف م�سا ًء مباراة من الوزن الثقيل يجمع
منتخ ��ب الكويت لك ��رة القدم ومنتخ ��ب الأردن
�ستك ��ون مبثابة بروفة حت�ضريي ��ة للمواجهتني
اللت�ي�ن �ستجري بينهما يوم ��ي العا�شر من �شهر
ت�شري ��ن الأول املقب ��ل واحل ��ادي والثالث�ي�ن من
�شهر �آذار � 2020ضمن جولتي الذهاب والإياب
من الت�صفي ��ات امل�شرتكة امل�ؤهل ��ة لبطولة ك�أ�س
الع ��امل  2022بقطر وك�أ�س �آ�سيا  2023بال�صني
حل�س ��اب املجموع ��ة الثاني ��ة الت ��ي ت�ض ��م اىل
جابنهما منتخب �أ�سرتاليا والنيبال وتايوان .

وعن �سب ��ب انح�سار نتائج اللعبة عن ذي
قب ��ل  ،بينّ حف�ش":يف ع ��ام  1979ح�صل
الع ��راق عل ��ى  11ميدالي ��ة للمتقدمني يف
بطول ��ة العرب ،بينم ��ا هذا الع ��ام 2019
ح�ص ��ل يف البطولة ذاته ��ا بالقاهرة على
ميدالي ��ة ذهبي ��ة ملنتظ ��ر فال ��ح يف فعالية
القف ��ز بالزان ��ة(  5 .10م )وحق ��ق زميل ��ه
ال�ش ��اب ذو الفقار حيدر ميدالية برونزية
يف ذات الفعالي ��ة 5م وهي جهود حت�سب
للم ��درب الك ��فء فا�ضل عبا� ��س ،ما يعني
�أن االجن ��از نوع ��ي ،وطامل ��ا �إنن ��ا ال نهتم
بالفئ ��ات العمرية ال ميك ��ن �أن نعوّ ل على
�صناع ��ة رق ��م يف املتقدم�ي�ن م�ستقب�ل� ًا،
و�شخ�صي� � ًا ل ��ديّ البط ��ل �أحم ��د �سلط ��ان
عزي ��ز تولد 1995حقق املرك ��ز الأول يف
فعالي ��ة 5000م الع ��ام املا�ض ��ي ،يت ��د ّرب
يف ال�صح ��راء م ��ن دون جتهي ��زات وال
عوامل م�ساعدة على التطوّ ر ،لكنه يحقق
�أرقام� � ًا جي ��دة وال يحتاج �س ��وى مع�سكر
داخلي مل ��دة �شهري ��ن يف ملع ��ب نظامي،
ومعه �إبراهيم حممد حممود تولد 1999
حقق املركز الثاين يف الألعاب الع�شرية،
ولديّ ثالث ��ة العبني نا�شئني ل ��و �شاركوا
يف اختب ��ارات منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن يف
بغ ��داد حل�ص ��دوا املرك ��ز الأول ه ��م (عبد
خمي� ��س �أحمد) تول ��د ٢٠٠٤و(عمر حممد
�صالح و�سامل حممد حممود) تولد ،٢٠٠٢
لكنه ��م ال ميلكون �أجور النقل وال تكاليف
الفندق والأمر نف�س ��ه يخ�ص معاناة بقية
املحافظات".
�صدمة االتحاد الفرعي!

واختت ��م امل ��درب عب ��ود حمم ��د حف� ��ش
حديثه� ":أطالب الدكت ��ور عبد الله ح�سن
عل ��ي  -رئي� ��س االحت ��اد الفرع ��ي لألعاب
الق ��وى منذ ع ��ام  2012حت ��ى الآن وهو
تدري�س ��ي يف جامع ��ة املو�ص ��ل � -أطالبه
كاف ملتابع ��ة اللعب ��ة،
بتخ�صي� ��ص وق ��ت ٍ
و�ض ��رورة ت�أم�ي�ن الأم ��وال مل�ساع ��دة
الأبط ��ال ،مع تقديرنا ل�صدمته بعدم وفاء
احت ��اد في�ص ��ل للعب ��ة املحافظ ��ة بالرغ ��م
من دعمها ل ��ه يف االنتخاب ��ات ،حيث قال
عبدالل ��ه لن ��ا (�أ�شع ��ر بخيب ��ة �أم ��ل كبرية
مثلك ��م لع ��دم توفر فر�ص ��ة دورة تدريبية
واح ��دة ملدرب ��ي نين ��وى  ..للأ�س ��ف وعد
في�صل ذهب يف خرب كان)".

(فـن) �إتالف الإنجازات!
وا�ض ��ح متام� � ًا �أن �أكرث الفنون التي جنيده ��ا ،يف ع�صرنا هذا ،فن
الإجهاز على الإجنازات ،بعد حما�صرتها ،والت�شنيع بها ،وحماولة
و�ضعه ��ا يف امل�ستق ��ر املزم ��ن وه ��و ماكين ��ة الإتالف ،م ��ن دون �أن
نتح�سب حلكم التاريخ� ،أو – مبعنى �أ�صح – جلهلنا امل�ستدمي مبا
ّ
تعنيه كلمة ..تاريخ!
حر�ص ��ت خالل �أ�سب ��وع من الآن عل ��ى متابعة القن ��وات الريا�ضية
العربي ��ة للدول امل�شاركة يف بطولة غربي �آ�سيا بن�سختها التا�سعة،
ور�أيت �أمرين يف غاية الأهمية برغم التباعد بينهما.
الأول �إن الأ�شق ��اء ق ��د �أزالوا متام ًا م ��ن �أذهانه ��م �أن العراق �أر�ض
تعن ��ي الإرهاب والقتل عل ��ى الهوية �أو حتى على املجهول  ..وبد ًال
من ذلك �صار يف �إمكان �أي منتخب يف هذه الدنيا �أن ي�أتي �إىل املدن
العراقية كي يخو�ض مباراة يف كرة القدم من دون �أن يتع ّر�ض �إىل
الوعيد �أو التهديد!
ويف ه ��ذه النقط ��ة بال ��ذات وج ��دت عالم ��ات االرتي ��اح بادية على
الوج ��وه  ..فلقد ت�أكدوا من حقيقة �أن الع ��راق قادر على ا�ست�ضافة
املباري ��ات والبط ��والت عل ��ى هذا النح ��و بعد �أن غاب ��ت البطوالت
التجمعي ��ة الك�ب�رى عن ��ه منذ ثالث�ي�ن �سن ��ة � ،إذ كانت �آخ ��ر بطولة
مقاربة �أو على هذا النحو نظمها العراق هي بطولة ك�أ�س فل�سطني
لل�شب ��اب مب�شارك ��ة عربي ��ة وا�سع ��ة توزعت على م ��دن عراقية ومل
يقت�ص ��ر اللعب يف بغ ��داد التي كانت ترفل بالأم ��ان يف ذلك الوقت
 ،و�أنا �أحتدث عن عام .1989
ً
�أم ��ا الأمر الثاين الذي �أحرجني كثريا و�أنا �أتابع ما يقوله الأ�شقاء
ال�ضج ��ة التي �أثريت
ع�ب�ر ف�ضائياته ��م  ،فهو ا�ستغرابه ��م لكل هذه
ّ
ح ��ول حفل االفتت ��اح  ..ففي ر�أيهم – ور�أينا �أي�ض� � ًا – �إن كل �شيء
يف امللع ��ب �سار على م ��ا يرام و�أن الب�ساط ��ة املقرتنة باحلرفية من
دون تعقي ��د وا�ستطال ��ة كانت �سمة احلفل ،حتى ل ��و كان املنظمون
ق ��د ا�ستعان ��وا بجهة خارجي ��ة لتنفيذ فق ��رات احلفل ،فلق ��د اعتدنا
عل ��ى مثل ه ��ذا (التكليف) حتى يف ال ��دورات الأوملبي ��ة  ..تخيّلوا
�أن اليونان بعراقته ��ا الفنية والأوملبية ا�ستعانت ب�شركة ا�سرتالية
للإ�ش ��راف على كل تفا�صيل حفل افتت ��اح الدورة الأوملبية يف �أثينا
ع ��ام  ،2004وق ��د �ألتقيت ديفيد اتكين ��ز مدير ال�شرك ��ة الأ�سرتالية
يف الدوح ��ة وعملنا مع� � ًا ل�شهور عدي ��دة قبل حفل افتت ��اح الدورة
الآ�سيوي ��ة يف الدوح ��ة ع ��ام  ، 2006فلقد انتقل ه ��و وكوادره �إىل
الدوح ��ة ،بعد �أثينا ،لكي يحقق مثل هذا الإتقان والإبهار يف فنون
حفالت االفتتاح!
�أق ��ول �إن �أ�شقاءنا ا�ستغربوا �أن تث ��ار هذه ال�ضجة بعد جناح حفل
االفتت ��اح يف كرب�ل�اء حت ��ت تف�س�ي�رات وت�أويالت وحج ��ج مل يكن
ه ��ذا احلدث الريا�ض ��ي ليحتملها ،لأن �أي ًا م ��ن امل�شرفني واملنظمني
واملنفذي ��ن مل يفك ��ر جم ّرد التفك�ي�ر يف الإ�ساءة من قري ��ب �أو بعيد
ين�صب حول �إظهار
�إىل مدين ��ة كربالء املقد�سة ،بل كان كل االجتاه
ّ
العراق ككل على �أنه بلد يعي�ش مثلما تعي�ش الإن�سانية من حولنا!
والنتيج ��ة ،وبدليل ما ع�شناه خالل الأيام املا�ضية من حروب على
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ويف دهالي ��ز ال�سيا�س ��ة والإعالم،
�إنن ��ا فقدن ��ا بو�صلة النج ��اح �أو الفرح بالنجاح واملفاخ ��رة به �أمام
الع ��امل �أجمع ..العامل الذي عرف الع ��راق مهد ًا للح�ضارة والعراقة
والري ��ادة يف الفكر والأدب والف ��ن ،ومل يعرف عنه كل هذا الرتدّي
يف التف�س�ي�ر  ..وهو ما �أهدر بالفعل حقن ��ا يف ال�سعادة ب�أننا عدنا
�إىل ج ��ادة التنظي ��م الك ��روي ،و�أن حفل االفتتاح ووج ��ود كل هذا
الع ��دد من املنتخبات العربية الآ�سيوي ��ة �سيفتح لنا �ألف باب وباب
ال�ستكمال م�شروع رفع احلظر عن كامل مالعب العراق!
بد ًال من مفاخرة الدنيا ب�أننا عدنا� ،أم�سكنا بـ (املنجز) العراقي لكي
منار�س علي ��ه (الفــن) املعهود وهو الت�شه�ي�ر والت�سقيط وال�ضرب
يف ال�صميم ،قبل �أن تتحرك ماكينة �إتالف الإجنازات � ..إجنازاتنا
املحدودة املعدودة التي ال نح�سن االحتفاظ بها!!
�أقول �إن �أ�شقاءنا ا�ستغربوا �أن
تثار هذه ال�ضجة بعد نجاح
حفل االفتتاح في كربالء تحت
تف�سيرات وت�أويالت وحجج لم يكن
هذا الحدث الريا�ضي ليحتملها

الأ�سود يرفعون جاهزيتهم ال�صطياد ن�سور قا�سيون
 بغداد  /حيدر مدلول
�ص ّع ��د منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
من درج ��ة جاهزيته حت�ض�ي� ً
را ملواجهة
�شقيق ��ه املنتخ ��ب ال�س ��وري يف الق ّم ��ة
املنتظ ��رة الت ��ي �ستج ��ري بينهم ��ا يف
ال�ساعة العا�شرة والن�صف م�ساء بعد غد
اخلمي�س عل ��ى ملعب كربالء الدويل يف
ختام اجلول ��ة الرابعة من ال ��دور الأول
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل الت ��ي ت�ضم
اىل جنبهما منتخب ��ات فل�سطني واليمن
ولبن ��ان يف بطولة غرب �آ�سي ��ا التا�سعة
للرجال لكرة القدم.
وع ��اود �صان ��ع الألع ��اب هم ��ام ط ��ارق
تواج ��ده يف الوح ��دات التدريبي ��ة
عل ��ى ملعب كرب�ل�اء الفرع ��ي اىل جانب
زمالئ ��ه الآخري ��ن الذين �ضمّته ��م قائمة
ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و كاتانيت� ��ش
بع ��د توقيع ��ه العق ��د الر�سمي م ��ع نادي
الأ�سماعيلي امل�صري مل ��دة مو�سم واحد
يف مدينة دب ��ي الإماراتي ��ة ،م�شري ًا اىل �ستك ��ون البواب ��ة نح ��و الو�ص ��ول اىل اللحظات الأخرية من اجلولة اخلام�سة
�أن ��ه ال توج ��د ا�صاب ��ات ماع ��دا املداف ��ع املب ��اراة النهائي ��ة للقاء بط ��ل املجموعة والأخرية من الدور الأول.
�ضرغام �إ�سماعي ��ل الذي يوا�صل مرحلة الثاني ��ة يف ال�ساعة العا�ش ��رة والن�صف وتواج ��د املحل ��ل الفن ��ي للمنتخب ��ات
ت�أهل ��ه الب ��دين على �أث ��ر الإ�صاب ��ة التي من م�ساء ي ��وم الرابع ع�شر من �شهر �آب الوطنية لك ��رة القدم رم�ض ��ان الزبيدي
تع ّر�ض لها يف املب ��اراة االفتتاحية �أمام اجلاري برغم �أن الالعبني ال�سوريني لن يف ملع ��ب فران�سوا حري ��ري يف مدينة
يكون ��وا �سهلني و�سيلعبون لرد االعتبار �أربي ��ل ب�إقليم كرد�ستان ملراقبة املنتخب
املنتخب اللبناين لكرة القدم.
ويحر� ��ص امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخ ��ب له ��م من �أجل �إثبات تواجدهم ب�أنهم �أهل البحريني لكرة القدم الذي لعب مباراته
والالعب�ي�ن عل ��ى موا�صل ��ة �س ّك ��ة للدفاع عن �سمعة الكرة ال�سورية يف هذا الأوىل �أم ��ام املنتخ ��ب الأردين �ضم ��ن
االنت�ص ��ارات وني ��ل ث�ل�اث نق ��اط غالية املحف ��ل الإقليم ��ي وي�سع ��ون اىل �إيقاع مناف�س ��ات املجموع ��ة الثاني ��ة ،ومتكن
�أم ��ام ن�س ��ور قا�سي ��ون بوق ��وف عاملي اخل�سارة الأوىل ب�أ�سود الرافدين خللط م ��ن الف ��وز فيه ��ا به ��دف نظي ��ف حم ��ل
الأر� ��ض واجلمه ��ور اىل جانبه ��م حيث الأوراق يف املجموع ��ة الأوىل حت ��ى توقي ��ع مهاجمه �إ�سماعي ��ل عبد اللطيف

بن ��ا ًء عل ��ى �إتف ��اق ب�ي�ن جمل� ��س �إدارة
احتاد كرة القدم م ��ع املدرب �سرتي�شكو
كاتانيت�ش ،وكذل ��ك املباراتان القادمتان
م ��ع املنتخب�ي�ن ال�سع ��ودي والكويت ��ي
لر�ص ��د نق ��اط ال�ضعف واخلل ��ل والقوة
لدى الأحمر البحرين ��ي ،وتقدمي �شامل
اىل امل�ل�اك التدريبي للمنتخ ��ب ال�سيما
�أن هن ��اك موقع ��ة خليجية ب�ي�ن العراق
والبحري ��ن حتت�ضنه ��ا العا�صمة املنامة
م�س ��اء ي ��وم اخلام�س م ��ن �شه ��ر �أيلول
املقبل يف افتتاح م�شوار اجلولة الأوىل

م ��ن ال ��دور الث ��اين للمرحل ��ة الثاني ��ة
للت�صفي ��ات املزدوج ��ة امل�ؤهل ��ة لبطولة
ك�أ�س الع ��امل  2022بقط ��ر وك�أ�س �آ�سيا
 2023بال�صني.
و�أر�س ��ل احتاد ك ��رة القدم قائم ��ة �أولية
ملنتخبن ��ا الوطني لكرة القدم مكونة من
 47العب� � ًا اىل االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
القدم من �أجل اعتمادها ب�صورة ر�سمية
اىل جانب املنتخبات التا�سعة والثالثني
امل�شارك ��ة يف ت�صفي ��ات املونديال حيث
�سيت ��م تقلي�صله ��ا اىل  23العب� � ًا يف
القائم ��ة النهائي ��ة قب ��ل � 72ساع ��ة م ��ن
مواجهة البحري ��ن ،مو�ضح ًا �أن العراق
�سيواج ��ه �أوزبك�ستان ي ��وم التا�سع من
�شهر �أيلول املقبل يف العا�صمة الأردنية
عمّان يف مباراة دولية ودية نظر ًا لعدم
وج ��ود مباراة ر�سمية لها �ضمن اجلولة
الثانية من مرحلة الذهاب .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن القائم ��ة النهائي ��ة
للم ��درب �سرتي�شك ��و كاتانيت�ش لبطولة
غرب �آ�سيا التا�سعة لكرة القدم قد �ضمّت
 23العب� � ًا هم جالل ح�سن وحممد حميد
وحممد �صالح و�سامح �سعيد و�ضرغام
�إ�سماعيل وميثم جب ��ار و�أحمد �إبراهيم
و�سعد ناط ��ق وجنم �ش ��وان وم�صطفى
حمم ��د معن وعالء عل ��ي مهاوي و�أجمد
عط ��وان و�صف ��اء ه ��ادي وك ��رار نبي ��ل
وهم ��ام ط ��ارق وحمم ��د قا�س ��م و�أحمد
يا�سني وح�س�ي�ن عل ��ي و�إبراهيم باي�ش
و�أمين ح�سني وعالء عبا�س ومهند عبد
الرحيم ومازن فيا�ض.

آراء وأفكار
احلكومة واملعار�ضة ،مقاربة
�شائكة عراقي ًا
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ح�سينيون�..ضد الح�سين والمو�سيقى

ح�سني العاديل

• مقارب ��ة (احلكوم ��ة واملعار�ض ��ة) �شائكة عراقي ًا،
وال�سب ��ب� ،إنَّ الع ��راق مل ي�شهد قيام نظ ��ام �سيا�سي
ثنائ ��ي القط ��ب (حكم ومعار�ض ��ة) ب�أي م ��ن مراحل
�أنظمت ��ه ال�سيا�سي ��ة لي�ش� � ّكل �أ�سا�س ًا را�سخ� � ًا وتراث ًا
م ّلهم� � ًا� ..،أي�ض� � ًا ،ولتف ��رد ووح�شي ��ة الأنظم ��ة
ال�سيا�سي ��ة انعدم وجود معار�ض ��ة �سيا�سية طبيعية
ترتاكم باخلط ��اب واملمار�س ��ة والثقاف ��ة ال�سيا�سية
املجتمعي ��ة ..،كذلك ،ف�إنَّ طبيع ��ة العملية ال�سيا�سية
الت ��ي قامت بع ��د 2003م تعترب طبيع ��ة تلفيقية ،بل
متناق�ض ��ة ب�ي�ن �شرعيته ��ا الد�ستوري ��ة و�شرعيته ��ا
ال�سيا�سي ��ة احلزبية التوافقي ��ة .لذلك ،ف� ��إنَّ �إ�سقاط
املبادئ واملفاهيم ال�سيا�سي ��ة على النظام ال�سيا�سي
احلايل يعت�ب�ر �إ�سقاط ًا مع الفارق ،فالبنية التلفيقية
ال تقبل حتى القيا�س �أو الإ�سقاط كنموذج.
• لي�ص ��ح القيا�س والتقيي ��م ،من ال�ضروري تقعيد
املفاهي ��م ال�سيا�سي ��ة (معياري� � ًا) من ِقب ��ل مَن هم يف
ال�سلط ��ة �أو خارجه ��ا ..،فمث�ل ً�ا ،م�صطل ��ح (املواالة
واملعار�ض ��ة) امل�ستخ ��دم الي ��وم بقوة ه ��و م�صطلح
�إ�ش ��كايل يُنتج مقارب ��ة �شائكة ،وال ي�ص ��ح �أن يُطلق
بذاته دومن ��ا �إ�سقاط على طبيعة النظ ��ام ال�سيا�سي
املعتم ��د ،كونه يحمل معنى متع ��دد الداللة ،فقد يُراد
به املواالة واملعار�ضة للنظام ال�سيا�سي برمته ،وقد
يُراد به املواالة (�أي احلكومة) واملعار�ضة من داخل
النظام نف�سه ،وقد يراد به جمموع القوى املجتمعية
(املُع َبئ ��ة) املوالي ��ة �أو املعار�ض ��ة للنظ ��ام ال�سيا�سي
ذات ��ه ..،وهن ��ا –مث�ل ً�ا -ال يُعق ��ل �أن تك ��ون املواالة
(�إذا م ��ا ق�صدنا بها احلكوم ��ة وقواها كما ن�ستعملها
اليوم) ه ��ي احلكومة نف�سها ..،فكي ��ف للحكومة �أن
ت ��وايل نف�سها؟! فعلين ��ا حتديد طبيعة النظ ��ام �أو ًال
لنح ��دد املُ ��راد م ��ن ا�صط�ل�اح امل ��واالة واملعار�ضة،
�أه ��ي جتاه النظام ككل� ،أم هي النظام نف�سه� ،أم هي
القوى الداعمة والراف�ضة للنظام جمتمعي ًا؟.
• مقارب ��ة احلكم واملعار�ض ��ة �شائكة اليوم ب�سبب
الطبيع ��ة الهجين ��ة للنظ ��ام ال�سيا�س ��ي القائ ��م ،فهو

نظ ��ام مل يح�سم �أم ��ر ت�شكيله بع ��د ،فلم يُق ّع ��د بنيته
عل ��ى �أ�سا� ��س م ��ن الد�ست ��ور العراق ��ي (2005م)
القا�ض ��ي بت�شكي ��ل احلكوم ��ات عل ��ى �أ�سا� ��س م ��ن
الأغلبي ��ة ال�سيا�سية احلاكمة ،وال ه ��و ركن كلي ًا �إىل
النظام التوافقي املكوّ ناتي الذي �أ�س�سته التوافقات
العرقطائفي ��ة احلزبي ��ة ،فبقيت بنيت ��ه هجينة ه�شة
وقلق ��ة ..،وهنا تكم ��ن م�شكلة النظ ��ام اجلديد التي
�أعاق ��ت قوته ووح ��دة �سلطاته وان�سيابيت ��ه ب�إدارة
الدول ��ة .لذل ��ك ،ف� ��إنَّ �إ�شكالي ��ة احلك ��م واملعار�ض ��ة
(عراقي ًا) لن تحُ ��ل وتكون �سليمة الهوية والبو�صلة
دومن ��ا حتدي ��د نهائ ��ي لطبيع ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
القائم ،ف�إنَّ كانت د�ستورية حتتكم �إىل مبد�أ الإغلبية
ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة ،ف�ستكون املعار�ض ��ة وا�ضحة
بدوره ��ا متث ��ل الأقلي ��ة ال�سيا�سي ��ة غ�ي�ر امل�شارك ��ة
باحلك ��م ،و�إن ّ
مت الإحتكام كلي ًا �إىل النظام التوافقي
املكونات ��ي ،فعندها �سيكون احلكم توافقي ًا حمكوم ًا
بالت ��وازن وال�شراكة ،وال ميكن احلديث معه عن �أي
معار�ض ��ة داخ ��ل بنية ه ��ذا النظام التوافق ��ي� ..،أما
م ��ع بقاء النظ ��ام على وف ��ق طبيعت ��ه الهجينة هذه،
ف�ل�ا حكوم ��ة �أو معار�ض ��ة ناج ��زة الهوي ��ة وال ��دور
وامل�س�ؤولية.
• النظ ��ام ال�سيا�سي الذي يفتق ��د البنية الوا�ضحة
واملرن ��ة وامل�ستجيب ��ة للتحديات ال ميكن ��ه ال�صمود
�أم ��ام ح ��االت الرف� ��ض ل ��ه واملعار�ض ��ة ل�سيا�سات ��ه.
ول�ضم ��ان بق ��اء النظ ��ام وا�ستمراريت ��ه وتط ��وّ ره
علي ��ه �أن يح�س ��م طبيعته وبنيته الذاتي ��ة مبا ي�ؤهله
للإ�ستجاب ��ة لتحدي ��ات احلكم واملعار�ض ��ة ،وي�سمح
بنيوي� � ًا با�ستيع ��اب موجات الإعرتا� ��ض الع�شوائي
ّ
واملنظ ��م ،ويك ��ون ق ��ادر ًا عل ��ى الت�أ�سي� ��س ملعار�ضة
(�سيا�سي ��ة) دون باقي �أ�ش ��كال املعار�ض ��ة ..،عندها
ي�ضم ��ن النظ ��ام �إنت ��اج حك ��م قان ��وين م�س� ��ؤول
ومعار�ض ��ة �سلمي ��ة م�س�ؤول ��ة �ضمن النظ ��ام ولي�س
�ضد النظام ..،وهذه هي املهمة الأوىل لقوى الدولة
اليوم.
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د.قا�سم ح�سني �صالح

ان�شغل ��ت و�سائ ��ل االع�ل�ام والتوا�ص ��ل
االجتماع ��ي مب ��ا ح�صل يف افتت ��اح بطولة
غرب �آ�سيا مبلعب كرب�ل�اء الريا�ضي(� 1آب
،)2019بع ��زف الن�شي ��د الوطن ��ي العراقي
ب�آل ��ة كم ��ان م ��ن قبل فت ��اة ترت ��دي مالب�س
حمت�شم ��ة م�صحوب ًا بعر� ��ض راق�ص جميل
وفعاليات م�سرحي ��ة .وكان �أبرز املنتقدين
ام�ي�ن ع ��ام ح ��زب الدع ��وة ال�سي ��د ن ��وري
املالك ��ي مطالب� � ًا بفت ��ح حتقي ��ق ملحا�سب ��ة
املق�صرين،ال ��ذي مل يطال ��ب مبحا�سبة كبار
م ��ن �سرق امللي ��ارت يوم كان ��ت �أمور البالد
والعب ��اد بي ��ده لثم ��اين �سن ��وات! و�سك ��ت
(لدي ملفات للف�س ��اد لو ك�شفتها
عنه ��م قائ ًال ّ
لأنقل ��ب عاليه ��ا �سافلها)..فيم ��ا اعرت� ��ض
دي ��وان الوق ��ف ال�شيع ��ي عل ��ى االحتفالية
كونها ال تن�سجم م ��ع قد�سية املدينة ،ورفع
دع ��وى ق�ضائية �ضد احتاد الك ��رة العراقي
باعتبارها (خمالفة ل�ضوابط وخ�صو�صية
امل ��دن املقد�سة والأخ�ل�اق والآداب العامة)
م ��ع علمه ��م ب� ��أن (القد�سية)تك ��ون لل ��ذات
الآلهية فقط.
وم ��ا ح�ص ��ل �إن ه ��ذه احلادث ��ة �شغل ��ت
�أذه ��ان النا� ��س مب�س�أل ��ة جزئي ��ة ه ��ي ان
ع ��زف املو�سيق ��ى يف كرب�ل�اء (ح ��رام) �أو
ال يجوز،م ��ع �إنه ��ا مل تع ��زف بداخله ��ا او
يف �شوارعه ��ا القريب ��ة م ��ن �ضري ��ح الأمام
احل�س�ي�ن ..وتطورت لت�شكل حالة حتد بني
حمبي املو�سيقى وعدد من رجال الدين يف
حكومة كربالء و�أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي
ال�شيعي يف ال�سلطة.
واملغالط ��ة انهم يعرفون ب�أنه ال يوجد ن�ص
يف الق ��ر�آن يح ��رم املو�سيق ��ى ،وال يوج ��د
اتفاق بني علماء امل�سلمني على حترميها �أو
تكفريها،ب ��ل �إن كبار علم ��اء امل�سلمني دعى

اىل ا�شاعته ��ا للرتوي ��ح عن النف� ��س ،بينهم
اب ��ن ح ��زم واب ��ي حام ��د الغ ��زايل و�صو ًال
اىل الإم ��ام حمم ��د مت ��ويل ال�شع ��راوي..
ول ��ك �أن تق ��ر�أ «كت ��اب املو�سيق ��ى الكبري»
للفاراب ��ي ال ��ذي ناق�ش يف �إح ��دى مقاالته
مفهوم العالج باملو�سيقى والآثار ال�شفائية
للمو�سيقى على ال ��روح و�سبق بذلك علماء
النف� ��س املعا�صرين الذي ��ن اعتمدوا العالج
باملو�سيق ��ى للم�صاب�ي�ن باالكتئاب وحاالت
الع�صاب.
وواقع احلال �إننا لدينا (ح�سينان) يظهران
بتناق� ��ض حاد(،ح�س�ي�ن) احلكومة..مت ��د
ل ��ه �صح ��ون (اب ��و الع ��راوي) و(املفط ��ح)
و(القوزي) والقيمة املطعمة بنومي ب�صرة
وهي ��ل ودار�سني وبه ��ارات قيمة..يتفقدها
ملتح من احف ��اده يلطم
معم ��م حكوم ��ي �أو ٍ
�صدره بخفة و(نزاكه)،خرج من ق�صره يف
(اخل�ضراء ) بحمايات وهمرات ورباعيات
و�سي ��ارات مظللة،ي�صحبه وزي ��ر �أو نائبه
وكب ��ار امل�س�ؤولني يف ال ��وزارة التي تعود
لعائلته!..واالم ��ام احل�س�ي�ن(ع) ح�س�ي�ن
النا�س..فقري..مظلوم..يقطعون امل�سافات
قا�صدين ��ه م�شي� � ًا عل ��ى الأقدام،يبات ��ون
اللي ��ل يف العراء..ويكتف ��ون بلف ��ة فالفل..
ينوحون ويلطمون ويبكون..وي�شكون له
�ضي ��اع عمر وب�ؤ�س حي ��اة وق�سوة �ضيم ما
�شهدوه من يوم ا�ست�شهاده.
واملخج ��ل �إن �إ�س ��اءة ال�سا�س ��ة للإم ��ام
احل�س�ي�ن "ع" و�صل ��ت �إىل اخل ��ارج .فبدل
�أن نقدم احل�سني رم ��ز ًا �إن�ساني ًا لعامل  ،ف�إن
ال�سلط ��ة ارتكب ��ت �إ�ساءة بالغ ��ة بحقه �أمام
الأجانب .ففي مقالة لكاتب بريطاين ا�سمه
دافي ��د كوكبورن ن�شرها قب ��ل �ست �سنوات
يف �صحيف ��ة االندبندن ��ت بعن ��وان “كي ��ف

حتولت بغداد �إىل مدينة للف�ساد” جاء فيه:
�أح�س�ست ب�أمل و�أنا �أرى �شعار ًا مكتوب ًا على
الفتات �سوداء ب�ساحة الفردو�س “احل�سني
منهجن ��ا لبن ��اء املواط ��ن والوط ��ن” .ع�شر
�سنوات منهج ح�سين ��ي ،والنتيجة حكومة
حرامية .ع�شر �سنوات يف احلكم مبيزانية
تق ��ارب تريلي ��ون دوالر� ،أي م ��ا يق ��ارب
حا�ص ��ل جم ��ع ميزانيات الع ��راق خالل 80
عام ًا ،والنتيجة �أن زخة مطر ُتغرق عا�صمة
الثقاف ��ة العربية .ع�شر �سن ��وات من الف�ساد
املايل وال�سيا�سي وو�ض ��ع البلد على حافة
االنهي ��ار ،وكل ما متلك ��ه حكومة احلرامية
�شع ��ار “احل�س�ي�ن منهجن ��ا لبن ��اء املواطن
والوطن".
وال ��ذي ح�ص ��ل �أن اجلماه�ي�ر الت ��ي كانت
قيمها راكدة،م�ستكينة لغاية �..2015أخذت
تق ��ارن ب�ي�ن قيم االم ��ام احل�س�ي�ن(ع) وقيم
ال�سيا�سيني�،أو�صلته ��م اىل اكت�ش ��اف �إنه ��م
كان ��وا خمدوع�ي�ن وعل ��ى (نياتهم)،وكانت
ه ��ي امل ��رة الأوىل بع ��د  2005الت ��ي ي�شعر
فيه ��ا ح ��كام ال�شيع ��ة باخلوف م ��ن ح�سني
النا� ��س بع ��د �أن كان ��وا يعي�ش ��ون الزه ��و
والتباهي ب�أنهم ح�سينيون.
واملف ��رح �أن قان ��ون التط ��ور االجتماع ��ي
�أر�س ��ل لن ��ا الآن �إ�ش ��ارة ب�أن ه ��ذه املرحلة
االجتماعي ��ة ب ��د�أ يت�صاع ��د دخانه ��ا و�إنه ��ا
يف طريقه ��ا اىل �أن حترتق..ي�شه ��د عل ��ى
ذل ��ك ما فعله �أهل كرب�ل�اء و�شبابهم بعزفهم
املو�سيق ��ى يف حتد �أقوى مل ��ن دعى مبنعها
..وتغريدات يف الفي�سبوك نلتقط منها:
· ي�شع ��رون باخلجل من ع ��زف املو�سيقى
وال ي�شعرون به من �سرقة املال العام.
· الف�س ��ق والفج ��ور لي�س يف ع ��زف فتاة
للن�شي ��د الوطن ��ي ب ��ل يف خذالنك ��م للنا�س

بتوفري �أب�سط اخلدمات.
· يك ّفرون املو�سيقى فيما يوجد يف كربالء
م�س�ؤولون فا�سدون.
· القيث ��ارة ال�سومرية �أق ��دم �آلة مو�سيقية
موثق ��ة عراقي� � ًا ،فاملا�ض ��ي كان �أجم ��ل وال
يري ��دون لن ��ا حا�ض ��ر ًا جمي�ل ً�ا ،ي ��ردون لنا
روحا خاوية..كفى!
· املو�سيق ��ى خل ��ق الل ��ه بدلي ��ل �إن ��ه خلق
�أجم ��ل �أ�ص ��وات الطي ��ور ،و�إن الل ��ه جميل
يح ��ب اجلم ��ال فلم ��اذا يجلب ��ون قبحه ��م
با�سمه.
· من يح ّرم املو�سيقى بحاجة اىل م�صحة
عقلية!.
وثمة معلوم ��ات علمية نهديها ملن يح ّرم �أو
يك ّفر �أو يكره املو�سيقى..
اثبتت الدرا�سات �أن االبقار التي ي�سمعونها
مو�سيق ��ى ت ��در كمي ��ات وفرية م ��ن احلليب
ومتت ��از بقيمة غذائية عالي ��ة اجلودة ،و�إن
حقول البطاط�س املزودة باجهزة ملو�سيقى
كال�سيكية �أعط ��ت حم�صوال �أكرث جودة من
نظريته ��ا التي من ��ت بدون مو�سيق ��ى ،و�إن
الأم احلامل واجلنني يت�أثران تاثري ًا منع�ش ًا
باملو�سيق ��ى الهادئ ��ة ذات الإيق ��اع اجلميل،
و�إن �سم ��اع الأطف ��ال للمو�سيق ��ى الهادئ ��ة
ي�ؤدي اىل رفع الذكاء والإبداع لديهم.
ونزي ��د من عندن ��ا� :إن �سماعكم للمو�سيقى
يه� � ّذب النفو� ��س ،ويجعلكم �أك�ث�ر �إح�سا�س ًا
مبعان ��اة خم�سة مالي�ي�ن عراقي �صاروا يف
زمنك ��م حت ��ت خ ��ط الفق ��ر،و�إن املو�سيق ��ى
�ستدفعك ��م اىل �أن تكون ��وا قريب�ي�ن م ��ن
النا�س الذين �أو�صلتوه ��م اىل قناعة ب�أنكم
�ستخ�ي�رون احل�سني بني �أمرين� :إما القتال
�أو الرج ��وع م ��ن حي ��ث �أت ��ى�..إن ظهر الآن
مطالب ًا ب�إ�صالح حال �أمته وحمبيه.

����س���ان���ت���ا ب������ارب������ارا و�����س����ان����ت ل���ي���غ���و..

�س ��انتا بارب ��ارا مدينة �أمريكية تذكرنا مب�سل�س ��ل

مم ��ل ابت ��د�أ عر�ض حلقات ��ه من  30مت ��وز 1984
لغاي ��ة  15كانون الثاين  1993على قناة NBC
 ،وو�ص ��ل عدد حلقات امل�سل�س ��ل اىل  2137تدور

�أحداث ��ه الفارغ ��ة يف م�ضمونه ��ا والرديئ ��ة يف
حبكتها يف مدينة �سانتا باربارا ،و�أ�صبح عنوان
هذا امل�سل�سل ال�سينمائي ،مثا ًال ي�ضرب يف العديد
م ��ن نواحي الن�شاطات الب�شرية التي ي�ستهان بها
العقل وي�ستلب الوقت.
ول�س ��ت هن ��ا ب�ص ��دد الكتابة ع ��ن فيل ��م �سينمائي
بل عن قواع ��د االنتخابات العراقي ��ة التي �أ�صبح
احلدي ��ث ع ��ن متغرياته ��ا مو�ضوع� � ًا طاغي� � ًا على
كل االح ��داث ال�سيا�سي ��ة يف البل ��د ،ف�سانت ليغو
الأ�صلي و�سانت ليغو املعدل (او املح ّرف) بن�سبه
املت�صاع ��دة مع ت�صاعد احلاج ��ة لال�ستحواذ على
ال�سلط ��ة و�سل ��ب اجلمل مبا حمل م ��ن قبل �أركان
نظ ��ام املحا�ص�صة الأثني ��ة والطائفية واحلزبية،
لي�س �سوى �آلية حتدد مدى م�شاركتنا يف �صناعة
م�ستقبل العراق.
وم ��ن هنا ت�أت ��ي �أهمية املو�ض ��وع ،على خالف ما
ذكرت ��ه عن �سانتا باربارا �أو عن �أحداث جرت يف
ف�ت�رة حك ��م نظام املقب ��ور �صدام ح�س�ي�ن ،مثل ما
ا�شيع وقتها عن امل�صارع العراقي عدنان القي�سي
الذي كان حمط اهتمام �صدام ح�سني �أو امل�سل�سل
الدموي لأبو ط�ب�ر� .أي �إننا هنا مع قواعد �سانت
ليغو االنتخابية ل�سنا �أمام حلقة من م�سل�سل الهاء
اجلمه ��ور عن م�شاكلهم احلقيقية بل �أمام خمطط
البتالع ال�سلطة من قبل الأحزاب الكبرية املتنفذة
يف جمهور عراقي ي�سوده الظالم وتت�آكله ال ُفرقة
القومية والطائفية.
يف رو�سي ��ا بع ��د انهي ��ار االحت ��اد ال�سوفيت ��ي،
وحتدي ��دا من ��ذ  1993كان ��ت العتب ��ة االنتخابية
للو�ص ��ول اىل جمل�س الدوم ��ا الرو�سي (الربملان
االحت ��ادي) ه ��ي  5%وبق ��ت كذلك حت ��ى بداية
ا�ستتب ��اب ال�سلط ��ة للرئي� ��س الرو�س ��ي فالدميري
بوت ��ن ال ��ذي مل يك ��ن مي ��ا ًال لوج ��ود ممثل�ي�ن عن
الأح ��زاب ال�صغ�ي�رة يف الربمل ��ان الرو�س ��ي ،لذا
تقرر رفع ن�سبة العتبة االنتخابية بعد  2002اىل
 7%مما �أثر على وجود ممثلي بع�ض الأحزاب

ال�صغرية يف الربملان.
واحلقيقة هي �إن ارتفاع ن�سبة العتبة االنتخابية
مل تك ��ن العام ��ل الوحيد ال ��ذي �أث ��ر يف الرتكيبة
احلزبية للربمل ��ان االحتادي الرو�س ��ي ،واملتمثل
ب�ص ��ورة خا�صة بغياب ممثل ��ي اليمني الليربايل
الرو�س ��ي .ولكن تغري الو�ض ��ع ال�سيا�سي العاملي
و�شع ��ور رو�سي ��ا باخلطر الناجت ع ��ن متدد حلف
النات ��و نحو حدوده ��ا والع ��دوان االمريكي على
يوغ�سالفي ��ا ،ه ��ذه وغريه ��ا كان ��ت وراء �صعود
امل ��زاج ال�شعبي الوطن ��ي الذي مل تتج ��اوب معه
التوجه ��ات ال�سيا�سي ��ة لالح ��زاب الليربالي ��ة
الت ��ي بقت كما ه ��ي �أمين ��ة ل�صداقتها م ��ع الغرب
و�أمريكا.
وعندم ��ا �أ�صب ��ح دميرتي ميدفي ��دف ،الأكرث ميال
للأفكار الليربالية من بوتن ،رئي�س ًا لرو�سيا ،دعا
اىل �إع ��ادة الت ��وازن للربملان االحت ��ادي الرو�سي
مب�ساع ��دة الأح ��زاب ال�صغ�ي�رة الليربالي ��ة على
تخطي ن�سب ��ة العتب ��ة االنتخابية ،فاق ��ر الربملان
الرو�س ��ي يف فرتة رئا�سته تخفي� ��ض الن�سبة اىل
 5%م ��ع بع�ض الت�سهي�ل�ات الأخرى ملن يقرتب
من هذه العتبة ومل يتجاوزها .ومع ذلك مل يتغري
�ش ��يء يف الرتكيب ��ة احلزبية للربمل ��ان االحتادي
الرو�س ��ي حتى يومنا ه ��ذا .يف الربملان الرو�سي
�أحزاب الو�سط وي�سار الو�سط والي�سار التقليدي
ممثال باحلزب ال�شيوعي الرو�سي.
ن�سب ��ة العتب ��ة االنتخابية او الن�سب ��ة التي يجب
جتاوزه ��ا م ��ن �أج ��ل الو�ص ��ول اىل الربمل ��ان �أو
جمال� ��س املحافظ ��ات ،عل ��ى اهميته ��ا ،لي�ست هي
ال�سب ��ب الوحي ��د وراء تخ ��وف بع� ��ض الأحزاب
ال�صغرية من حتقيق "حلمها" يف اي�صال ممثليها
اىل ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات ،بل هو التفاع ��ل احلي مع
الواق ��ع يف اخلط ��اب ال�سيا�س ��ي ويف املمار�سات
�أو الفعاليات التي ت�ستطيع �أن تبادر اىل تنفيذها
تل ��ك الأح ��زاب .ثم �أن هنال ��ك م�س�ألة �أك�ث�ر �أهمية
م ��ن الو�صول اىل تل ��ك امل�ؤ�س�سات ،وهي ما الذي
�سنتمك ��ن م ��ن اجن ��ازه يف تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات لكي
ت�صبح ق�ضيتنا هي الأعلى.
كان لن ��ا ممثل ��ون يف جمال� ��س املحافظ ��ات ويف
الربملان وحتى �أن ممثلينا كانوا يف ادارة وزارات

د .جا�سم ال�صفار

ذات اهمي ��ة كالعل ��وم والتكنولوجي ��ا والثقاف ��ة او اثن�ي�ن لالح ��زاب الطليعي ��ة التي تعل ��ق عليها
وحت ��ى الزراعة وغريها ،ويبقى ال�س�ؤال ما الذي كل الآم ��ال يف التغي�ي�ر نحو بناء الدول ��ة املدنية
فعلن ��اه حينه ��ا لتو�سي ��ع قاع ��دة �أحزابن ��ا وخلق احل�ضارية ،فالأمر يختلف متاما.
ظ ��روف وممهدات التغيري .ح�سبنا اننا مل ن�سرق مل تع ��د للطليع ��ة الواعي ��ة يف ال�ش ��ارع العراق ��ي
و�سيقي ��م الله عز وجل �سريتن ��ا تلك يف عامل غري قدرة �أك�ب�ر لتحمل املماطلة يف م�ساهمة الأحزاب
عاملنا� ،أم ��ا ما اجنزناه يف جم ��ال تطوير العلوم املدنية الرائ ��دة يف التغيري ،والتغيري كما علمتنا
والتكنولوجي ��ا ويف جم ��ال الثقاف ��ة والزراع ��ة التجارب ال�سابقة لن يح�صل وال ميكن ان يح�صل
وغريها فهذا يحتاج اىل امثلة ملمو�سة.
مب�ساهم ��ة رمزي ��ة يف م�ؤ�س�سات الدول ��ة القائمة
اع�ت�رف ب�أن نظافة اليد م�س�أل ��ة مهمة يف ن�شاطنا عل ��ى قواعد املحا�ص�صة االثني ��ة والطائفية .ف�إما
ال�سيا�س ��ي .ونحن ال منلك احلق ب� ��أن نرتكها يف �أن ن�ساه ��م يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة القائمة بهدف
جمتم ��ع كمجتمعن ��ا لرج ��ال الدين الذي ��ن تركوا �إ�صالحه ��ا وتغيري �أ�س�س الف�ساد التي �صاغتها �أو
االهتمام باالن�سان الذي ميثل �إ�صالح حاله هدف ان نتحلى بال�شجاعة الكافية من �أجل الت�صدي لها
ا�سا� ��س من �أهداف الله ،وه ��و نف�س الهدف الذي وف ��ق برامج ن�ضال وخطاب �سيا�سي �آخر يتنف�س
ن�سع ��ى نحن اليه مع فارق مييزنا عن �إخوتنا يف برئة ال�شارع وين�ضج �أحالمه و�آماله.
التي ��ارات اال�سالمية ،هو اننا ال ن�سعى لهدفنا من دعونا نفك ��ر ولو مت�أخري ��ن بالأه ��داف ال�شعبية
�أج ��ل متعة يف حي ��اة �أخرى بل من �أج ��ل �أن نقلل للتغيري التي يتحدث عنه ��ا ب�سطاء النا�س ولنقل
م ��ن عذابات النا� ��س يف هذه الدنيا الت ��ي ان�ش�أها نح ��ن كلمتنا فيه ��ا كمثقف�ي�ن �سيا�سي�ي�ن .ال�شارع
رحمن رحيم.
يطالب الي ��وم بنظام حكم رئا�سي بدي ًال عن نظام
�إن كانت العتب ��ة االنتخابية ق�ضية مهمة بالن�سبة احلكم الربملاين القائم ،وقد يف�سر مطلبه هذا ب�أنه
لن ��ا الي ��وم فاهميته ��ا يج ��ب ان تنح�ص ��ر يف دعم لي� ��س �سوى ردة فعل عل ��ى ف�شل النظام الربملاين
االحزاب ال�صغرية الأخرى للدخول اىل جمال�س القائم ،ولكنه من جهة �أخرى مطلب واقعي وملح
املحافظ ��ات م ��ن �أجل احلف ��اظ على تن ��وع الر�أي يف بلد متزقه اخلالفات االثنية والطائفية.
وات�س ��اع القاعدة التمثيلية ل�ل��إرادة ال�شعبية يف فالرئي� ��س املنتخ ��ب م ��ن قبل كل اطي ��اف ال�شعب
املحافظات� ،أما اذا حتولت هذه الق�ضية الن�ضالية العراق ��ي وف ��ق برنام ��ج انتخاب ��ي حم ��دد،
اىل �أمل يكاد يكون الوحيد من �أجل �صعود ممثل وب�صالحي ��ات تنفيذي ��ة كافي ��ة ومقنن ��ة يتحم ��ل

امل�س�ؤولي ��ة كامل ��ة ع ��ن كل ايجابي ��ات و�سلبيات
حكومت ��ه يف حتقي ��ق برناجم ��ه االنتخابي الذي
منح ��ه ال�شع ��ب ثقت ��ه عل ��ى �أ�سا�س ��ه ،ه ��و البديل
الوحي ��د اليوم م ��ن اج ��ل توثيق وح ��دة ال�شعب
والوطن .كما �أن هذه ال�صيغة هي املعتمدة اليوم
يف العدي ��د من دول العامل املتح�ض ��ر مثل امريكا
ورو�سي ��ا وفرن�سا وغريها من ال ��دول االوروبية
�س ��واء يف انتخ ��اب رئي� ��س الدول ��ة �أو الرئي� ��س
التنفيذي للمحافظات.
هذا ال يعن ��ي بالت�أكيد رف�ضا للنظ ��ام الربملاين،
م ��ن حيث املب ��د�أ ،ولكن واقع احل ��ال يف العراق
برتكيبته االثنية والطائفية والع�شائرية فر�ضت
نظام للمحا�ص�صة يخل ��ط بني املهام الت�شريعية
والرقابي ��ة وب�ي�ن امله ��ام التنفيذي ��ة للحكوم ��ة
امل�شكل ��ة وفق ذلك النظام .وبناء على ذلك تك ٌون
م ��زاج �شعبي يطالب بح ��ل جمال�س املحافظات،
فهل من جدوى ملراقب ��ة ع�ضو جمل�س املحافظة
ل�صنيعت ��ه يف الإدارة املحلية .عل ��ى ان امل�شكلة
لي�ست يف حل هذه امل�ؤ�س�سة �أو تلك بل بالف�صل
يف �سياق ��ات الت�شكي ��ل وطبيع ��ة امله ��ام بني تلك
امل�ؤ�س�س ��ات ي�سبقها ت�صحيح قواع ��د ت�شكل كل
منها ،وهي لن ت�صحح ما مل يف�صل بني انتخاب
ممثلي جمال�س املحافظ ��ات من جهة وامل�س�ؤول
التنفي ��ذي ع ��ن املحافظ ��ة م ��ن جهة اخ ��رى عرب
االقرتاع العام.
والب ��د لنا ونحن نراقب م ��ا يكتب على �صفحات
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وم ��ا يرتدد عل ��ى �أل�سنة
الكثريي ��ن ،التوق ��ف عن ��د م ��زاج �شعب ��ي له ثقل
يف ال�ش ��ارع العراق ��ي وخا�ص ��ة ب�ي�ن املثقف�ي�ن
الذي ��ن ي�شكل ��ون الطليع ��ة احلقيقي ��ة للطبق ��ات
االجتماعي ��ة ،كونه ��م اجل ��زء الواع ��ي والفاعل
يف ه ��ذه الطبقات .وهو ال ��ر�أي القائل مبقاطعة
االنتخابات ،فما معنى امل�شاركة يف انتخابات ال
جدوى منها م�سبق ًا ما دام القائمون على �إدارتها
ه ��م �صنيعة نف�س نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة وميثلون
حيتان الف�ساد احلزبي.
ورغ ��م �أن ه ��ذا املوقف� ،أي املقاطع ��ة� ،سوف لن
يف�ض ��ي �إال اىل نتيج ��ة واحدة وه ��ي ال�سيطرة
املريحة عل ��ى ال�سلطة مب�ؤ�س�ستيها الت�شريعية-

الرقابي ��ة والتنفيذي ��ة يف املحافظات �إال �إنها يف
حالة حتقي ��ق ن�سبة عالية للعزوف عن امل�شاركة
تك ��ون ق ��د ك�شف ��ت ع ��ن م�ست ��وى االحتج ��اج
ال�شعب ��ي عل ��ى النظ ��ام القائ ��م و�أ�سلوب ��ه يف
�إدارة االنتخاب ��ات .وك�أنهم بذلك يقرون للنظام
عجزه ع ��ن تزوير االنتخاب ��ات والتحكم يف عد
الأ�صوات .وحتى لو افرت�ضنا �أن النظام القائم
لب� ��س �أجنحة املالئكة ومل يزور االنتخابات ف�إن
ن�سب ��ة امل�شاركة يف االنتخاب ��ات �سوف لن تغري
من �شرعيتها �شيء.
وه ��ذا باملنا�سب ��ة متب ��ع يف معظ ��م دول العامل،
وحتى يف الدول الدميقراطية العريقة ال اهمية
لن�سبة امل�شارك ��ة يف االنتخابات .عدا ان هنالك
بع�ض ال ��دول التي كانت تعتم ��د ن�سبة م�شاركة
ال تقل ع ��ن  25%لنجاح االنتخابات الربملانية
ون�سب ��ة  50%لنجاح انتخابات رئا�سة الدولة
و 20%النتخابات املحافظات ،ثم عادت و�ألغت
هذه الن�سب ب�سبب ع ��زوف معظم الناخبني عن
امل�شاركة يف االنتخابات.
يقاب ��ل هذا املوقف ،موقف �آخ ��ر يرى �إن البديل
الأمث ��ل يف مث ��ل ه ��ذه الظ ��روف الت ��ي �أ�صب ��ح
فيه ��ا ع�س�ي�را عل ��ى الق ��وى املدني ��ة �أن تدخ ��ل
االنتخاب ��ات منف ��ردة ،ه ��و الدع ��وة اىل ت�شكيل
جبه ��ة عري�ضة للقوى املدني ��ة يف كل حمافظات
الع ��راق تتن ��وع يف تكوينته ��ا احلزبية بح�سب
تن ��وع الق ��وى املدنية يف تل ��ك املحافظات .ومع
�إين ق ��د او�ضح ��ت موقف ��ي من م�سع ��ى البع�ض
ل ��زج ممث ��ل او اثن�ي�ن يف جمال� ��س املحافظات،
وعدم جدواه ك�أداة للتغي�ي�ر املن�شود ،ف�إنه البد
هن ��ا م ��ن اال�ضاف ��ة اىل �أن يف املحافظ ��ات هناك
ت�شكي�ل�ات "تنظيمية" تنت�سب اىل املدنية �إال �أن
خطابه ��ا ال�سيا�س ��ي م�شبوه و�ض ��ار عالوة على
ع ��دم ان�ضباط ممثليه ��ا وتدين �شعبي ��ة بع�ضها
مما قد ي�ضر ب�أي حتالف معها ،وكما يقول املثل
" ال تربط اجلرباء حول �صحيحة خويف على
تلك ال�صحيحة جترب".
ال يتعني علينا �أن ننتظر املعجزات وال �أن نعول
عليه ��ا .يج ��ب �أن نعي ��د ح�ساباتن ��ا ونب ��د�أ نحن
�أنف�سنا بالتغيري �إذا اردنا لواقعنا �أن يتغري.
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في �إقامة

م���ع���ر����ض ال�����ع�����راق ال�����دول�����ي ل��ل��ك��ت��اب
مرة �أخرى تبادر المدى بن�شاط ثقافي متميز ،معر�ض العراق للكتاب ،وهذه المرة في بغداد و�ستعقبها الب�صرة وفي القادم النجف ...وهكذا
ت�ستمر المدى بفاعليتها الثقافية ،ودورها الد�ؤوب في دعم الحراك الثقافي العراقي ،في كل مفا�صله ..فبعد �أربع ع�شرة دورة لمعر�ض �أربيل
الدولي وما تبعه من ازدياد خبرتها في تنظيم هكذا ن�شاط ثقافي ،تدخل المدى ميدان اال�ستعداد لإقامة معر�ض العراق الدولي للكتاب.
المدى ..ا�ستطلعت �آراء مثقفينا بهذا الحدث الثقافي المهم ..فكانت اجوبتهم معبرة عن جدارة المدى بمثل هذا الن�شاط الثقافي ،انطالق ًا من
كونها تمر�ست ب�إقامة ن�شاطات مختلفة غطت جميع مفا�صل الثقافة في العراق ..والبد �أن يكون هذا الحدث حلقة جديدة في ن�شاطها.

�إ�ضافة نوعية
لم�شروع المدى
 ناجح املعموري
ا�شعر ب�سعادة غامرة ان م�ؤ�س�سة املدى ات�سعت
م�ساحة ن�شاطها الفكري واملعريف لت�شمل
بغداد والب�صرة وباالتي النجف وان دل على
�شيء فانه يدل ب�شكل وا�ضح على ان م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون ذات م�شروع
خا�ضع لل�صريورة مثل كل امل�شاريع الكربى
التي تخطط لها العقول التنفيذية من اجل ان
تتحقق طفرات كبرية يف البناءات االجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية وانا واثق بان ما ذهبت
له م�ؤ�س�سة املدى وم�شروع اال�ستاذ فخري كرمي
ي�شري اىل وعي عال ومعرفة اكيدة بالدور الذي
تلعبه الثقافة يف حياة ال�شعوب واملجتمعات
وو�ضعت املدى يف اعتباراتها ما تعنيه الثقافة
يف بلد مثل العراق تتنازعه النزاعات الع�شائرية
وتتقا�سمه املحا�ص�صة ويرتبع الف�ساد على ج�سد
البالد .تدرك هذه امل�ؤ�س�سة بوعي علمي وخربة
م�ستخ�صلة من جتربة تاريخية عريقة ابتد�أت
بالنجاح وتكر�ست يف العراق وانا واثق الين
قريب جدا من م�شروع املدى وعامل فيها بان

ر�سالة بليغة �أخرى
من"المدى"

المدى ت�صنع الكتاب
وتحتفي به
هذه االنتقالية اجلديدة� ،سيكون لها انعكا�س
ايجابي كبري للحد من العنف وتعطيله ،لذا
�سيجد االحتاد كل ما يتوفر لديه من امكانات
ب�شرية وخربة لتوفري ما ي�ساعد على اجناح
هذه التجربة لأننا ندرك يف احتاد االدباء ان
م�شروع املدى من خالل معار�ض الكتاب هو
مكمل وداعم مل�شروع االحتاد املعروف للجميع,
ونحن على ثقة كبرية بان متظهرات هذا الفعل
الثقايف الكبري �ستتبدّى جلية يف حما�صرة
العنف واالرهاب الذي ما زال حا�ضرا ومهددا
للتجربة ال�سيا�سية يف العراق كما امتنى على
ان تت�سع خطة امل�ؤ�س�سة ال�ستيعاب العديد من
اال�سماء الثقافية واملعرفية يف الو�سط الثقايف
واالكادميي والذهاب من اجل الفعاليات نحو
العقل وانا ادرك جيدا بان جدية رئي�س امل�ؤ�س�سة
ومن يعمل معه �ستحقق ما ي�ساعد ب�شكل متميز
على توفري ما يجعل هذه املنا�سبة حدثا وطنيا
يف العراق وانا اي�ضا ادرك من خالل عالقتي
بامل�ؤ�س�سة بانها تفكر باجلميع وحتلم بامل�شاركة
الوا�سعة والعميقة وهذا ما ن�سعى من اجل
حتقيقه وتوفري ما يجعل الثقافة العراقية امام
االدباء العرب يف واجهة الثقافات.و�شكرا

 لطفية الدليمي
( ّ
كل �ش ��يء يف الك ��ون ه ��و معلوم ��ات )  :ق ��د تبدو
ه ��ذه العبارة حم� ��ض �صياغ ��ة �إن�شائية عاب ��رة قيلت
ّ
باملفخم ��ات البالغية ؛
عل ��ى ل�س ��ان �أح ��د املهوو�س�ي�ن
لك ��نّ الأم ��ر �سيختل ��ف �إذا ماعلمن ��ا �أنّ ه ��ذه العب ��ارة
ه ��ي جوه ��ر الفكر الذي تق ��وم عليه نظري ��ة الأن�ساق
الدينامي ��ة املعق ��دة التي متث ��ل القاطرة القائ ��دة ّ
لكل
الفك ��ر العاملي يف خمتلف متثالت ��ه وتوجهاته  ،و�إذا
ما�أ�ضفن ��ا له ��ذه احلقيق ��ة حقيق ��ة �أخ ��رى متاثلها يف
الأهمي ��ة وه ��ي �أنّ الكتاب – ب � ّ
�كل �صيغ ��ه الراهنة -
دور
ه ��و حا�ضنة للمعلوم ��ات  ،ف�سنعرف حينئ ��ذ �أي ٍ
�سرتاتيجي ي ُ
ُناط بالكتاب وقراءته وا�ستلهام �أفكاره
على م�ستوى العامل ب�أ�سره حتى �صار امل�ؤ�شر الرقمي
اخلا� ��ص بحجم الق� � ّراء �إىل عام ��ة ال�س� � ّكان ونوعية
امل ��ادة املقروءة ب�ي�ن امل�ؤ�شرات املعتم ��دة يف �أدبيات
التنمية امل�ستدامة .
�إ ّنه لأم ٌر يبعث على �أعلى درجات الن�شوة واالحتفاء
واالمتن ��ان �أي�ض ��ا �أن ن�شه ��د دار ( امل ��دى ) الرائ ��دة
وبخربته ��ا املديدة وهي مت ّد ذراعه ��ا الثقايف لي�شمل

ّ
كل �أر� ��ض الع ��راق ؛ فبع ��د دورات متتالي ��ة حقق ��ت
جناح ��ات منقطع ��ة النظري ملعر�ض ( �أربي ��ل ) للكتاب
تب�شرن ��ا املدى بانطالق ��ة معر�ض ( الع ��راق ) للكتاب
على �أر�ض بغداد العريقة بكل ثقلها الثقايف التاريخي
واحلا�ض ��ر  ،وثم ��ة معر�ض ( الب�ص ��رة ) ت�ستكمل به
املدى م�سعاها لتعزي ��ز مكانة الكتاب ودوره يف بناء
ثقافة م�ستنرية .
مل تع ��د الثقاف ��ة حم�ض بناءات فوقي ��ة نتغنى بها ؛
بل ه ��ي ر�أ�سمال رم ��زي يتجوهر يف �سلع ��ة �إ�سمها (
الكت ��اب )  ،ولي�س ��ت معار�ض الكتب �س ��وى �إعالنات
مبا�ش ��رة عن ه ��ذه ال�سلعة ال�سرتاتيجي ��ة التي غابت
عن ح�سابات جمهورنا وحكوماتنا ل�سنوات طويلة ،
وقد �آن الأوان لإيالء هذه الأداة الرئي�سية يف �إحداث
الإنعطاف ��ات الفكري ��ة الك�ب�رى يف حي ��اة ال�شع ��وب
والأف ��راد املكان ��ة امل�ستحقة له ��ا ب�ي�ن �أدوات التمكني
الب�شري والإرتقاء الفكري .
تلويح ��ة حمبة لدار ( امل ��دى ) الرائدة وهي ت�ضيف
عم ��ود ًا �آخ ��ر م ��ن الأعم ��دة الت ��ي �ستنه� ��ض بالثقافة
العراقية بعد �أن عانت الكث�ي�ر من الإفقار والتهمي�ش
و�ضي ��اع ال ��دور املطل ��وب يف ه ��ذا الع�ص ��ر العراقي
ال�صاخب .

 فا�ضل ال�سلطاين
�أحيان ًا� ،أت�صور الأمر معكو�س ًا ،على طريقة اجلواهري ،و�إن ب�شكل �آخر ،و�أقول
لنف�س ��ي :ماذا لو مل تكن م�ؤ�س�سة املدى موجودة ،بجريدتها اليومية منذ اليوم
الث ��اين من  ،2003ومالحقها عن ذاكرة الع ��راق و�أبنائه الذي �شكلوه ومنحوه
هويت ��ه الت ��ي نعرف ،وبيوته ��ا الثقافي ��ة ،و�أ�سابيعها ،وندواته ��ا ،و�إ�صداراتها
الفكري ��ة والأدبي ��ة التنويري ��ة؟ يقيني �أن ��ه �سيكون هناك فراغ ثق ��ايف مريع لن
ميلأه يف ظروفنا ال�شاذة �سوى فقهاء الظالم.
ال نع ��رف عربيا ،وال حتى �أجنبي ًا ،م�ؤ�س�س ��ة تقوم بكل ذلك ،ويف ظروف ملغمة
م ��ن كل اجلوانب .لقد كتب مرة �أن ما تقوم به هذه امل�ؤ�س�سة يعادل� ،إن مل يفق،
عم ��ل كل الوزارات العربية جمتمعة .ال جمامل ��ة هنا لأحد ولكنها احلقيقة التي
تثب ��ت نف�سها دائم� � ًا .وعلينا ،نحن العراقيني� ،أن نفخر بذلك� .إنها ،كما يبدو ،ال
تتعب �أبد ًا ،بالرجل الذي يقف خلفها ،والنفر القليل من الرجال والن�ساء ،الذين
الت�صقوا بها منذ والدتها".و"معر�ض العراق للكتب"� ،شاهد �آخر على ذلك.
�أتذك ��ر الآن مهرج ��ان املدى عام  2008وه ��و �أول مهرجان ثقايف يقام يف بغداد
اجلريح ��ة يف عز ال�شر املزدوج :الإرهاب بعبواته و�سياراته املفخخة ،وزحف
"الفكر "الظالمي املخيف .كانت مغامرة كربى� .أقدم عليها فخري كرمي ،الذي
ظ ��ل ي�أكله القلق وال�شعور بامل�س�ؤولية على �سالمة امل�شاركني واحل�ضور الكبري
 ،ومل ي ��رحت ،كم ��ا ذكر يل حينها ،حتى غادر اجلمي ��ع ،و�أغلق املهرجان �أبوابه،
ولك ��ن بعد �أن و�صلت ر�سالة املهرجان الف�صيح ��ة التي ت�سلمها اجلميع :الثقافة
العراقي ��ة  ،الطليعية ،التنويرية ،باقية ،وها ه ��ي ترفع ر�أ�سها مرة �أخرى ،ولن
حتنيه ثانية.
توا�صلت ر�سائل" املدى منذ ذلك احلني� ،إقامة" معر�ض العراق للكتب ،لي�س يف
بغ ��داد فقط ،بل يف الب�صرة ،وغ ًذ ًا يف حمافظات �أخ ��رى ،ر�سالة بليغة جديدة،
�ست�صل بالت�أكيد للجميع.

المدى الفعل المميز
 عالية طالب
يف كل الفعاليات الثقافية واالدبية والفنية
الت ��ي تبنته ��ا م�ؤ�س�سة امل ��دى  ،ا�ستطاعت
�أن تثب ��ت �أن النتائ ��ج اجلي ��دة تعتمد على
الأ�س� ��س املمي ��زة  ،فبات ��ت كل خمرج ��ات
م�شاريعه ��ا ناجحة وفاعل ��ة وتعطي ابعادا
م�ستقبلية لدميومة جناحات تكميلية.
وحني تت�صدى املدى لتنظيم معر�ض بغداد الدويل للكتاب ف�إننا نعرف جيدٍا ان كل ما
�سريافق برنامج املعر�ض �سيلبي احتياجات امل�شهد الفكري واملعريف والفني االبداعي
وال يتعلق مبحدودية زمان ومكان ،النه ال يبني مرتكزاته على زوايا منغلقة بل دائما
تنفتح على مديات تتكامل مع الزمن الرابع الذي ينبع من مفهوم اخللق االبداعي وما
ينثال منه من حتديث مربمج بكثري من فكرة التجديد.
جمهور م�ؤ�س�سة املدى ال يتحدد بجيل معني فقد ا�ستطاعت ان تلبي االحتياج املعريف
ل ��كل الأجيال ول ��كل التخ�ص�ص ��ات واالهتمامات علمي ��ة وان�سانية وفكري ��ة وفل�سفية
وتاريخية وا�ست�شراف م�ستقبلي يقدم…

م�شروع ح�ضاري مميز
خطوة المدى
في اقامة
معر�ض العراق
الدولي للكتاب
القت ا�صداء
وا�سعة مرحبة
بها في مواقع
التوا�صل
االجتماعي
وهذا بع�ض
منها ...

� أحمد �سليم
امل�شرف العام لنظمة الت�ضامن االفرو ا�سيوي
الي�ستطيع �أحد ان ينكر الدور التنويري
والثقايف للمدى يف منطقتنا العربية،
بل ودورها املهم يف مقاومة االرهاب
بالكلمة وبعزم رئي�سها اال�ستاذ فخري
كرمي .ونحن هنا يف م�صر الميكن
ان ننكر هذا الدور حينما قام بف�ضح
االخوان يف م�صر من خالل كتابه
(االخوان ..احلقيقة ..والقناع) ال�صادر
عن الدار امل�صرية اللبنانية والذي كان
مبثابة هدية للم�صريني وبطاقة تهنئة
لهم مبنا�سبة انح�سار حكم االخوان
بقيام ال�شعب وجي�شه بثورته يف 30
يونيو.
 نادية هناوي
ناقدة واكادميية
تربيكاتنا القلبية بهذه املبادرات الثقافية
املهمة التي عودتنا عليها م�ؤ�س�سة املدى
كراعية لالبداع واملبدعني ..واحرتامنا

لهذه امل�ؤ�س�سة جعلنا ن�شارك يف بع�ض
فعاليات بيتها الثقايف يف املتنبي
ونت�شرف بذلك..مع امنياتي بالتوفيق
يف م�سعاها القادم.

�سعيها احلثيث لزعزعة كابو�س اجلهل
والتخلف وال�شعوذة عن كاهل الثقافة
العراقية� ..شكرا مرة �أخرى واىل
االمام.

� صبيحة �شرب
اديبة
حتياتي لدار املدى وهي تعود �إىل
امل�شاركة يف معر�ض العراق الدويل
للكتاب وتكون اىل جانب معر�ضي
الكتب يف اربيل والب�صرة رافدا كبريا
ومهما يف الثقافة وتزويد املتابع
بامهات الكتب التي تعزز الفكر التقدمي
وحتر�ص على انت�شاره

 خالد ال�سلطاين
معماري
هذه هي "املدى" ،وهذا هو م�شروعها
الثقايف ،الذي نفتخر بها ومب�شروعها!
متطلعا لتحقيق هذه الأمنية يف تنظيم
معر�ض العراق الدويل ببغداد  :بغدادنا
جميعا!

 في�صل لعيبي
فنان ت�شكيلي
الثقافة اقت�صاد دائم وقوة التن�ضب
و�سلطة ال تعلوها �سلطة .وهي الوحيدة
التي ال تبلى بكرثة اال�ستعمال .كل
النجاح واملوفقية مل�ؤ�س�سة املدى يف

 علي املرهج
اكادميي
بوركت جهودكم ا�ستاذ فخري ،فعودة
املدى للم�شاركة يف تنظيم �أو تنظيم
معر�ض العراق الدويل للكتاب لهو يف
حد ذاته يحمل ر�سالة على ان هناك
ح�ضور ًا ل�صوت العقل ما زال له ت�أثري
وح�ضور يف جمتمعنا.

 عمر ال�سراي
 فوزي الربي�سم
ع�ضو املكتب التنفيذي
الدميقراطي.
مبادرة رائدة وخطوة مهمة ت�ضاف
اىل املدى يف اجنازاتها الثقافية
واالدبية واملعرفية ..
املنا كبري بكم يف اغناء ال�ساحة
الثقافية العراقية يف معر�ض بغداد
ال�سالم للثقافة والعلوم ....
دمت رائدا وداعما و�سندا للثقافة
واملثقفني ا�ستاذنا الفا�ضل ...
للتيار

 نبيل وادي
اعالمي واكادميي
اقرتح التفكري او التوجه للتفكري
بالكتاب الإلكرتوين ون�شر الو�سائل
الكفيلة بالت�شجيع على الكتاب
الإلكرتوين .واقرتح التفكري
مب�شروع معر�ض العراق للكتاب
الإلكرتوين

ي�ستح ��ق الوط ��ن ان يق ��ود تي ��ارا ثقافي ��ا
كب�ي�را ،وم ��ن �أهم تي ��ارات الثقاف ��ة وجود
الكتاب حي ��زا وتداوال وثقاف� � ًة ،وم�شروع
معر� ��ض الع ��راق للكت ��اب ،ال ��ذي تت�صدى
لإقامته املدى ،يف �شهر كانون الأول ٢٠١٩
م�شروع ح�ضاري مميز� ،إذ من اجلميل ان
ُتختت ��م ال�سن ��ة مبثل هكذا م�شروع �سيظل خالدا يف البال ،ومن الأجمل لو ا�ستمر هذا
امل�شروع يف التوا�صل �سنة بعد �سنة.
معار� ��ض الكتاب ال تعني بازار ًا لبيع الكتب ،فالقيمة الثقافية هي املبتغاة من اجتماع
الأدباء واملحبني ،وما يجري التح�ضري له من دعوة وا�ستقطاب ا�سماء عربية وعاملية
وعراقي ��ة كب�ي�رة ّ
مب�شر ومفرح ،وخ�صو�صا ح�ي�ن ُت�شفع هذه الدع ��وات بح�سن �إدارة
وتنظيم وترتيب ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ،ي�سبت�شر القارئ العراقي والنا�شر
كذل ��ك حني يجد م�ؤ�س�سة ت�سعى خلدم ��ة الكتاب وق ّرائه من دون االلتفات اىل الربحية
واالتجّ ��ار ،ويعلق الو�سط الثق ��ايف �آماله على دعم الق ّراء ع ��ن طريق تخفي�ض �أ�سعار
املطبوع ��ات ،لدعم املقتن�ي�ن ،وذلك ي�أتي من اال�شرتاط على دور الن�شر عدم املغاالة يف
الأ�سع ��ار ،وكذل ��ك ي�أتي من حتديد مبالغ رمزية لإيج ��ار امل�ساحات لدور الن�شر ،وهذه
�أ�شياء ال ت�ستغرب من امل�ؤ�س�سات الر�صينة والتي متثل املدى م�شوار ًا مهما فيها.
وم ��ا يزرع البهجة يف الروح ،التعاون اجلميل الذي �سي�شهده هذا املعر�ض بني احتاد
الأدب ��اء ،وبني م�ؤ�س�س ��ة املدى ،اذ �ستت�ضاف ��ر جهود ال�ساعني للمعرف ��ة ،لتقدمي مائدة
تليق بقامة الوطن.
هنيئا لنا هذا اجلمال ،هنيئا لنا هذا الإبداع ومبارك تفوق الكلمة العراقية الأ�صيلة.
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اقــــرأ
رواية حياتي

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى للكاتب الكوب ��ي ليون ��اردو بادورا
"رواي ��ة حيات ��ي" والرواي ��ة ت�س ��رد وقائ ��ع �سريت�ي�ن
متوازيتني يف�صل بينهما قرن ون�صف من الزمان :واحدة
خيالي ��ة مبنية عل ��ى �شخ�صي ��ة حقيقية ،والثاني ��ة خيالية
بحت ��ة�- .س�ي�رة خو�سيه ماري ��ا هرييديا وه ��و �شخ�صية
كوبي ��ة حقيقي ��ة ،تاريخي ��ة و�أدبية ،ت�ص ��رف امل�ؤلف ،يف
�س ��رد وقائع حياتها وتكييفها مبا يخدم اخلطاب الروائي
والرواية مدعومة بن�صو�ص م�أخوذة من ر�سائل ووثائق
�شخ�صي ��ة ،ف� ��إن علين ��ا �أن ننظر �إىل ق�ص ��ة حياة خو�سيه
ماريا هرييديا ،مروية عل ��ى ل�سان بطلها� ،أما ال�شخ�صية
فرنان ��دو تريي ،فهي ،حم� ��ض خي ��ال ،والرواية ت�ضعها
زمنيا يف القرن املا�ضي ثمانينياته وت�سعينياته.

الدورة �ستحمل ا�سم ال�شاعر الكبري مظفر النواب

فنانون ومثقفون يح ّيون مبادرة

لإقامة معر�ض العراق الدويل للكتاب
ال ��رد احلقيقي على ما يح�صل يف امل�شهد
الثق ��ايف بالعراق م ��ن تهمي�ش وحماربة
و�إهمال.

 حممد جا�سم
خطوة جديدة تخطوها م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون
بتعزيز ن�شاطها الثقايف والفني
يف بغداد وعدد من مدن العراق
ومن �ضمنها �إقامة معر�ض العراق
الدويل للكتاب بدورته الأوىل
والتي �ستحمل ا�سم ال�شاعر
الكبري مظفر النواب ،وهي
عودة من امل�ؤكد �ستحرك الو�سط
وتخلق تفاعالت ثقافية مهمة.
ومنذ الإعالن عن خرب �إقامة
املعر�ض من خالل افتتاحية
جريدة املدى التي كتبها رئي�س
التحرير فخري كرمي ،واجلريدة
تتلقى التحيات والت�شجيع
والت�أييد من قبل العديد من
الأدباء واملثقفني والفنانني
على هذه اخلطوة املتميزة
التي حتتاجها بغداد ،والتي هي
�أي�ضا مكملة ملعظم الن�شاطات
التي تقيمها امل�ؤ�س�سات الثقافية
الر�سمية والأهلية ،كما �أنها ت�ؤكد
�أن الن�شاط الثقايف العراقي يف
طريقه �إىل االزدهار.

عر�س ثقايف
الناقد فا�ضل ثامر قال-:
نب ��ارك مل�ؤ�س�سة املدى للإع�ل�ام والثقافة
والفن ��ون ع ��ودة ن�شاطه ��ا �إىل بغداد بعد
غياب لف�ت�رة ،ال �سيم ��ا خطوته ��ا ب�إعادة
تنظي ��م معر� ��ض العراق ال ��دويل للكتاب
خالل �شه ��ر كان ��ون الأول الق ��ادم ،الذي
�سيك ��ون حتم ��ا عر�س ��ا ثقافي ��ا للثقاف ��ة
العراقية .و�سيلتق ��ي يف �سرداقه الكتاب
بالق ��ارئ الكرمي من جميع �أنحاء العراق
والع ��امل .و�أمتن ��ى �أن تر�س ��م امل ��دى
برناجم ��ا متكام�ل�ا م ��ن فعالي ��ات ثقافية
وفني ��ة يف املعر� ��ض م�صاحب ��ة لتواج ��د
الكت ��اب .و�ضمان توجيه دعوات لأ�سماء
ثقافية مهمة من العامل العربي والغربي.
حتي ��ات من القل ��ب جلمي ��ع العاملني يف
امل ��دى على جهدها املبارك خلدمة الثقافة
العراقية.
م�شروع �أدبي رائد
ال�شاع ��ر املغ�ت�رب يف كن ��دا عي� ��س
اليا�سري-:
مير الكتاب العراقي الآن يف �أكرث مراحله
تردي ��ا و�إهم ��اال ،رغ ��م كل م ��ا يحمله من
قيمة �إبداعية ترتفع به �إىل مراتب رفيعة
ومتقدم ��ة ..ف�ساحتنا الثقافي ��ة العراقية

فا�ضل ثامر

عي�سى اليا�سري

في�صل اليا�سري

حممد ها�شم

كاظم املقدادي

يا�س خ�ضر

املتخ�ص�ص ��ة ببي ��ع الكت ��ب ..حتيات ��ي
مل�ؤ�س�س ��ة  -امل ��دى  -املوق ��رة ..وجلميع
كوادرها املبدعة.

�سامي عبد احلميد

ت�شهد زخما كبريا يف الإنتاج الأدبي يف
جمي ��ع �أجنا�سه ..املح ��زن �أن دور الن�شر
العراقي ��ة �أو �أغلبه ��ا ينته ��ي دوره ��ا عند
طب ��ع الكت ��اب دون االهتم ��ام بتوزيعه..
�أو �إ�شراكه يف معار�ض الكتب العربية..
وهذا م ��ا ي�سبب للمب ��دع العراقي الكثري
م ��ن الإحب ��اط والتهمي� ��ش ..وم�ش ��روع
�إقامة معر�ض بغداد الدويل للكتاب الذي
ت�سعى م�ؤ�س�سة امل ��دى املوقرة للنهو�ض
ب ��ه ميثل خط ��وة مهم ��ة يف دع ��م الكتاب
العراق ��ي والكات ��ب العراق ��ي ..وم ��ن ثم
جتعل القارئ العراق ��ي واملبدع العراقي
عل ��ى متا� ��س دائ ��م مع م ��ا ينتج ��ه املبدع
العرب ��ي يف كل مكان من وطننا الكبري..
و �أكي ��د �أن ��ه م�ش ��روع رائد ومه ��م جدا..
ويتطلب كوادر متط ��ورة ..ودعما ماديا
لي� ��س بالي�سري ..ولك ��ن م�ؤ�س�س ��ة املدى
الت ��ي قدم ��ت الكث�ي�ر للإب ��داع العراق ��ي
املتميز �ستك ��ون جديرة باجناح م�شروع
�إبداع ��ي كه ��ذا ..واق�ت�رح �أن يك ��ون �إىل
جان ��ب ه ��ذه اخلط ��وة املهم ��ة معر� ��ض
دائ ��م للكت ��اب العراق ��ي يف بغ ��داد تكون
مهمت ��ه تو�صيل الكت ��اب العراقي جلميع
املحافظ ��ات ..كم ��ا ي�أخ ��ذ عل ��ى عاتق ��ه
الإعالن عن كل �إ�صدار جديد على املواقع

�إ�ضافة مهمة لإجنازات املدى
الثقافية
الفنان الكبري �سامي عبد احلميد-:
لي�س غريبا على املدى �أن تقدم كل ما هو
جدي ��د يف جمال دع ��م الثقاف ��ة العراقية،
وق ��د كان ��ت �سباقة م ��ن خ�ل�ال �أ�سابيعها
و�أيامه ��ا الثقافي ��ة ،ومن خ�ل�ال ندواتها
الأ�سبوعي ��ة التي تق ��ام كل �صباح جمعة
يف بي ��ت امل ��دى يف �ش ��ارع املتنبي حيث
مت تكرمي وا�ستذكار مئ ��ات ال�شخ�صيات
املهم ��ة ..وله ��ذا ف ��ان معر� ��ض الع ��راق
الدويل للكتاب �سيكون تظاهرة ثقافية ال
تخ� ��ص الكتاب وحده و�إمنا جميع فروع
الثقاف ��ة والفن ��ون ،فكم ��ا عودتن ��ا املدى
خ�ل�ال �أن�شطته ��ا �سنج ��د مكان ��ا للم�سرح
واملو�سيقى واملعر� ��ض الت�شكيلي� ..إنها
�إ�ضاف ��ة مهم ��ة لإجنازات م ��ا زالت املدى
تفاجئنا بها كل يوم.
خطوة مهمة لتحريك الو�سط
الثقايف
الأ�ستاذ في�صل اليا�سري-:
علم ��ت بع ��ودة الن�شاط ��ات الثقافي ��ة
للم ��دى يف بغ ��داد ب�ضمنه ��ا معر� ��ض
الع ��راق ال ��دويل للكت ��اب .وه ��ي خطوة

�سناء عبد الرحمن

مهم ��ة ون�شجعه ��ا ،لأن الن�ش ��اط الثقايف
وب�ضمن ��ه معر� ��ض الكت ��اب ال ��دويل يف
بغ ��داد ،ق�ضي ��ة مهم ��ة يف حتري ��ك ع ��امل
الثقاف ��ة يف بغ ��داد ونح ��ن �أح ��وج له ��ا.
وهذا بالت�أكيد �سيخل ��ق بيئة ثقافية ذات
ت�أثري وا�ضح عل ��ى كل الأن�شطة الأخرى
يف املجتم ��ع .وه ��ذه الن�شاط ��ات ه ��ي
�أف�ضل من و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي
الت ��ي �ألغ ��ت كل توا�صل حتى ب�ي�ن �أفراد
العائل ��ة الواح ��دة ب�سب ��ب حتوله ��ا �إىل
الهات ��ف املحمول .ع ��ودة ن�شاطات املدى
الثقافية �ستعي ��د وتن�شر مكونات الثقافة
وم ��ن �ضمنها الكت ��اب ال ��ذي ال غنى عنه
وهي عودة حمم ��ودة ن�سجل لها املباركة
والرتحاب.
ن�شاطات بديلة عن وزارة
الثقافة الغائبة
وقال الدكتوركاظم املقدادي-:

حميد من�صور

فرح ��ت بع ��ودة م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى �إىل
�ساب ��ق عهدها /ي ��وم انطلق ��ت يف بداية
االحت�ل�ال الأمريك ��ي لت�س ��د نق�صا كبريا
عل ��ى م�ست ��وى الن�شاط ��ات الثقافي ��ة...
م ��ن جري ��دة يومي ��ة ،وف�ضائي ��ة ،وقاعة
للن ��دوات الأ�سبوعية ومعار� ��ض فنية..
والأه ��م من ه ��ذا وذاك املعر� ��ض الدويل
للكتاب يف بغداد على مدى �سنني طويلة
ا�ستمرت هذه الن�شاطات اخلالقة.
كلنا يتذك ��ر العر�ض امل�سرح ��ي اجلميل،
ال ��ذي ج ��رى يف �ش ��ارع املتنب ��ي و�س ��ط
ركام التفج�ي�رات والأعم ��ال الإرهابي ��ة
التي طال ��ت عناوين الثقافة ومنها �شارع
الثقافة اجلميل� .شكرا ل�صديقنا اال�ستاذ
فخري كرمي ال ��ذي يب�شرنا اليوم بعودة
معر� ��ض الكت ��اب ال ��دويل يف ال�شه ��ر
الق ��ادم� ..شك ��را جله ��ودك و�أن ��ت ال ��ذي
جعل م ��ن الثقاف ��ة زادا ومعينا ال ين�ضب
يف وط ��ن العل ��م والعلم ��اء ..واحل ��ب
واجلمال.
انعطافة جديدة
الفنان يا�س خ�ضر-:
�سع ��دت حق ��ا به ��ذا اخل�ب�ر ال�س ��ار الذي
�أطلقه الأديب الكبري فخري كرمي رئي�س
وم�ؤ�س� ��س امل ��دى .و�أمتن ��ى �أن حت ��ذو
ح ��ذوه جمي ��ع امل�ؤ�س�سات الأخ ��رى ،لأن
ذلك �سيخلق �أج ��واء ثقافية وفنية تقاوم
الأج ��واء املظلم ��ة التي يح ��اول البع�ض

حيدر منعرث

زرعه ��ا يف بالدن ��ا اجلميل ��ة .ع ��ودة
الن�شاط ��ات الثقافي ��ة والفني ��ة �ستخل ��ق
ح ��راكا كب�ي�را ب�ي�ن الأدب ��اء واملثقف�ي�ن
والفنان�ي�ن ،و�ستعي ��د لن ��ا �أج ��واء الفرح
وال�سعادة والثقافة التي �صارت �شحيحة
يف البالد ،ب�سبب التزمت و�إ�شاعة اجلهل
والظ�ل�ام� .إن خطوة امل ��دى ت�شكل اليوم
انعطاف ��ة جدي ��دة للف ��ن والثقاف ��ة لي� ��س
يف بغ ��داد ح�س ��ب ب ��ل يف جمي ��ع �أنحاء
العراق.
معر�ض الكتاب زاد للثقافة
الفنانة �سناء عبد الرحمن قالت-:
م ��ن امل�ؤكد �أن ع ��ودة ن�شاط ��ات م�ؤ�س�سة
امل ��دى �إىل بغ ��داد تفرحن ��ا وت�سعدن ��ا
ال�سيم ��ا �أن مثل ه ��ذه الن�شاطات �صارت
�شحيح ��ة يف بالدن ��ا .وكذل ��ك �أرح ��ب
بقوة بع ��ودة املدى �إىل �إقام ��ة معر�ضها
الدويل للكتاب يف بغداد الذي ميثل رئة
جديدة يف توفري ال ��زاد الثقايف للقراءة
والعل ��م .ونتمن ��ى �أن تك ��ون الن�شاط ��ات
�أكرث �شمولية والإ�سهام بها من قبل �أكرب
ع ��دد من املثقف�ي�ن وع ��دم اقت�صارها على
نا� ��س معين�ي�ن لت�شم ��ل اجلمي ��ع .حتية
ل ��كل ن�شاط ثقايف وفن ��ي يف العراق لأنه

كتاب يك�شف �أ�سرار جينيفر �أن�ستون
 محمود �أبو العبا�س
الفنان والمخرج الم�سرحي ي�ستعد
للم�شاركة بعمل م�سرحي جديد من
ت�أليف الكاتب ف�لاح �شاكر يتناول
الأح� � ��داث ال �ت��ي م ��رت ف��ي ال �ع��راق
خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات ال �م��ا� �ض �ي��ة ،من
ج��ان��ب �آخ ��ر ت�ستعد ف��رق��ة محمود
�أبو العبا�س لم�سرح الطفل لإجراء
التدريبات على م�سرحية للأطفال
كتبها ويخرجها الفنان محمود �أبو
العبا�س.
 بتول عزيز
الممثلة ت�شارك ف��ي عمل م�سرحي
ب �ع �ن��وان "تنور الطين" ت��ال�ي��ف لأع�م��ال��ه الفنية ،وق ��ال ال�م�ن��دالوي
و�إخ� ��راج عبا�س ال���ش��وك ،والعمل �إن��ه التقى وزي��ر الثقافة عبد الأمير
�سيقدم ف��ي محافظة الب�صرة لأن��ه الحمداني وات�ف��ق معه على �إق��ام��ة
ي�سلط ال�ضوء على �أحوال الب�صريين معر�ض كاريكاتيري لأعماله خالل
الفترة القادمة و�أ�ضا ف المندالوي:
في ال�سنوات الأخيرة.
�أق � �م� ��ت م� �ع ��ر�� �ض� � ًا �� �س ��اب� �ق� � ًا ��ش�م��ل
ال�شخ�صيات الفنية العراقية فقط،
 علي المندالوي
ر�سام الكاريكاتير ور�سوم الأطفال لكن المعر�ض ال�ح��ال��ي �سيت�ضمن
�أعلن عن نيته �إقامة معر�ض جديد � �ش �خ �� �ص �ي��ات ع ��ال� �م� �ي ��ة وع��رب��ي��ة
وعراقية.

Friends With

ك�ش ��ف كت ��اب جدي ��د
 ،Benefitsمن ت�ألي ��ف �إيان هالربين ،وهو
من �أ�شه ��ر الك ُتاب يف هولي ��وود عن �أ�سرار
النجم ��ة جينيف ��ر �أن�ست ��ون بع ��د طالقها من
النجم براد بيت.
بح�س ��ب م ��ا ن�شرت ��ه �صحيفة "ديل ��ي ميل"،
ف�إن النجمة جينيفر �آن�ستون ،التي احتفلت
م�ؤخ� � ًرا بعي ��د ميالده ��ا اخلم�س�ي�ن ،وق ��د
ح�ض ��ر ه ��ذا احلف ��ل زوجه ��ا ال�ساب ��ق براد
بي ��ت ،و�صديقاتها غوينيث بال�ت�رو ،ري�س
ويذر�سب ��ون وكيت هاد�س ��ون ،يطلق عليها
الآن "جني امل�سكينة" ،وذل ��ك بعد انف�صالها
عن زوجها الأخ�ي�ر جا�سنت ثريوك�س ،لأنها
ف�شلت يف العثور على حب وعالقة دائمة.
بع ��د م ��رور � 18شه� � ًرا عل ��ى انف�صاله ��ا عن
زوجه ��ا ال�ساب ��ق جا�ست�ي�ن ثريوك� ��س ،وما

الطقس

يق ��رب من  20عامًا عل ��ى انف�صالها عن براد
بيت ،ما زالت جينيفر فتاة هوليوود الأوىل،
وك�أنه ��ا تنتقم من ترك براد لها وزواجه من
غريه ��ا ،لأنها تنفق ما يق ��رب من � 247ألف
دوالر �سنو ًي ��ا عل ��ى العالج ��ات ،واليوغ ��ا
وعالجات للجلد با�ستخدام الليزر ،وهي
الآن تب ��دو �أجم ��ل و�أف�ضل م ��ن �أجنلينا
جويل.
وف ًقا ملا ُن�شر يف الكتاب اجلديد ،ف�إنه
ال يوج ��د �سي ��دة تبدو به ��ذا اجلمال
يف اخلم�سيني ��ات من عمرها كجني،
ولك ��ن كل ذلك لي�س بثم ��ن رخي�ص،
وف ًق ��ا ملا ذكره املقرب ��ون من النجمة،
حي ��ث �أن نظ ��ام العناي ��ة بالب�شرة
اخلا�ص به ��ا قيمته ما يقرب من
 1600دوالر �شهريًا.

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

رد على القبح والتجهيل
وقال الفنان حممد ها�شم-:
خط ��وة املدى بع ��ودة ن�شاطاته ��ا الثقافية
والفني ��ة �إىل بغ ��داد خط ��وة مبارك ��ة
ومفرح ��ة ،ون�ؤيده ��ا ب ��كل ق ��وة ،لأنه ��ا
�ستزيد من ف�سح ��ة اجلمال وتخلق مناخا
فنيا وثقافيا لع ��ودة الكثري من الفعاليات
الت ��ي نفتقدها .كما �سعدت ب�إقامة معر�ض
العراق ال ��دويل للكتاب يف بغ ��داد ب�شهر
ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل لأن ��ه �سيك ��ون
فر�صة طيب ��ة للمثقفني والأدباء والفنانني
لالقتناء والتعرف على كل ما هو جديد يف
الثقافة ب�شت ��ى توجهاتها� .إن هذه العودة
امليمون ��ة م ��ن امل�ؤك ��د �ستقف حائ�ل�ا �أمام
املد املعار� ��ض الذي ي�سع ��ى �إىل التجهيل
والظالمي ��ة والقب ��ح� .أمتن ��ى مل�ؤ�س�ستن ��ا
العزيزة امل ��دى كل التوفيق يف ن�شاطاتها
الثقافية القادمة و�سن�ؤازرها حتما.
عودة مطلوبة
الفنان حميد من�صور قال-:
ع ��ودة ميمون ��ة ومطلوب ��ة م ��ن م�ؤ�س�سة
املدى التي عودتن ��ا على �إقامة الفعاليات
الفني ��ة والثقافي ��ة ،وم� ��ؤازرة الفن ��ان
العراق ��ي وتق ��دمي الدعم ل ��ه� .أحيي هذه
املب ��ادرة الت ��ي �ستنعك� ��س �إيجابي ��ا على
ن�شاطن ��ا الفن ��ي وتتي ��ح لن ��ا التعبري عن
مواقفن ��ا و�آرائنا �ض ��د احلملة امل�سعورة
م ��ن قب ��ل الظالمي�ي�ن ،الذي ��ن الي ��ودون
�أن ي�س ��ود الف ��رح واجلم ��ال يف عراقن ��ا
احلبيب.
منجز كبري وحالة �إيجابية
الفنان الدكتور حيدر منعرث قال-:
ق ��ر�أت بالأم�س م ��ا كتبه الأ�ست ��اذ فخري
ك ��رمي ح ��ول ع ��ودة ن�شاطات امل ��دى �إىل
بغ ��داد ،وكان ��ت غبطتي كبرية ج ��دا لأنه
منج ��ز كب�ي�ر للثقاف ��ة العراقي ��ة ،وحال ��ة
�إيجابي ��ة �ستدع ��م احل ��راك الثق ��ايف يف
الب�ل�اد وتخل ��ق �أج ��واء جدي ��دة تق ��ف
بال�ض ��د م ��ن ال ��ذي ين ��ادي بعك� ��س ذلك.
كم ��ا تدعم وجود بغ ��داد والعراق عموما
كواجه ��ة ثقافي ��ة عربيا وعاملي ��ا ،وت�ؤكد
�أننا ق ��ادرون على �إقامة �أك�ب�ر الفعاليات
الثقافية ب�ضمنها معر�ض الكتاب الدويل
املزم ��ع �إقامت ��ه يف كان ��ون الأول القادم.
ن�ؤكد فرحتنا وت�أييدنا وت�شجيعنا لعودة
املدى التي �ستمد خيوط التعاون والعمل
امل�شرتك مع كل اجلهات الثقافية والفنية
يف الب�ل�اد .مبارك من القلب للمدى ولكل
من ي�سعى خللق اجلم ��ال والفن واحلب
والثقافة يف عراقنا احلبيب.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�أبو كاطع يف بغداد
و�أخريا وبعد غربة قاربت
الأربعني عاما يعود �شمران
اليا�سري "�أبو كاطع" �إىل بغداد،
يف وقت نحن ب�أم�س احلاجة
�إىل منوذج نقي ووطني.
نتذكره اليوم ونتمنى لو توزع
كلماته على العراقيني ليتعرفوا
على معاين الكلمات ال�صادقة
واملخل�صة.
رمبا يحتاج كثري من كتاب هذه
الأيام �إىل �أن يقر�أوا كتابات
"�أبو كاطع" ،ليعرفوا كيف
ميكن للكلمات �أن تكون مهنية
وحمرتمة ،فقبل عقود من
هذا التاريخ كان العراقيون
ينتظرون "�صراحة " �أبو كاطع
على الأر�صفة لينطلقوا معها
وبها يف �سحر ونقاوة الكلمة.
كانت النا�س تعرف �أن كاتبها
املف�ضل مل يط�أطئ ر�أ�سه
مل�س�ؤول �أو من�صب �أو منفعة،
فقد كان وفيا ملا يكتب ،قاب�ضا
على جمر مبادئه ،مكر�سا حياته
للكلمة النظيفة املتجردة من كل
غر�ض �أو منفعة ..ومل يقف على
�أبواب احلكام ي�ستجدي العطف
والر�ضا واملنح..
كان متاح ًا �أمام �شمران
اليا�سري� ،أن يعي�ش يف �أمان
واطمئنان و�أن يح�صل على
�أعلى املنا�صب فقط لو منح
�ضمريه �إجازة دائمة ..غري
�أنه كان ع�صيا على الإغراء،
مرتفعا عن ا�ستجداء ال�سلطة،
مدركا بح�سه املهني والإن�ساين
ال�شديد الوطنية والنقاء
�أن مملكته احلقيقية لي�ست
مع ال�سلطة و�إمنا مع ق ّراء
ي�شاركونه احللم بوطن �أكرث
بها ًء وجما ًال ..
يف مثل هذه االيام وقبل 38
عاما رحل زعيم العمود ال�ساخر
الذي مل ينازعه على مملكته
ووطنيته و�إخال�صه ملهنته �أحد،
كل ما �سطره يف حماربة اجلهل
واال�ستبداد ،يطوى �سريع ًا لتحل
مكانه االنتهازية والو�صولية.
احلنني �إىل �أبو كاطع وزمانه
لي�س وقوف ًا على الأطالل ،بل
عودة لقيمة الن�ضال يف �سبيل
املبادئ ،يف زمن جتتاحه
الو�صولية ،و�شخ�صيات
انتهازية تريد �أن تقب�ض ثمن
�إقامتها يف العراق وبالدوالر.
دفع �أبو كاطع ثمن ًا غالي ًا وهو
يت�صدى للذين يريدون ن�شر
اجلهل واخلراب ،خ�سر عمال
ووطنا و�أه ًال ،لكنه ظل �صامدا
يدافع عن ر�أيه ،لأنه �شعر �أن
الوطن بحاجة �إىل موقف وطني
و�أن الإن�سان ما هو �إال موقف.
اليوم حني ا�ستذكر م�آثر
�أبو كاطع �أنظر حويل لأرى
ال�صحافة العراقية ،وقد امتلأت
بجي�ش من املت�سوّ لني يطالبون
ولو بربع فر�صة لإظهار
مهاراتهم يف االنتهازية من �أجل
االقرتاب من جيوب امل�س�ؤولني.
�إن بع�ض ما نقر�أه هذه الأيام
يدفعنا للإح�سا�س باخلوف
على مهنة الإعالم ،من الذين
ال يعرفون �أن ممار�سة احلرية
تعني بالدرجة الأوىل حرية
ال�ضمري ،و�أن الر�أي يعني
�شراكة حتى مع الذين نختلف
معهم ،و�أن ال�شجاعة يجب �أن
تتح�صن مب�ستوى �أخالقي غري
قابل للم�ساومة.
عا�ش ابو كاطع ونا�ضل وهو
يدرك �أن له دور ًا يف بالده  ،وان
عليه �أن ي�ؤدي هذا الدور  ،حتى
وان كان الثمن  ،حياته التي
نهبوها منه يف الغربة .

حتول جتربتها �إىل كتاب
ميغان ماركل ّ
خا�ص بالأطفال
ك�شفت تقارير �إعالمية عاملية
�أن ال �ن �ج �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ودوق ��ة
�سا�سك�س ميغان ماركل ت�ستعد
لت�أليف كتاب للأطفال وهو �أول
كتاب لها و�سيتطرق �إىل حبها
للكالب وجتربتها معهم.
�� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة "ديلي ميل"
الربيطانية �أ�شارت يف تقرير
ل�ه��ا �إىل �أن م��ارك��ل �ستقوم باخلطوة
نف�سها التي قام بها �سابق ًا الأمري ت�شارلز
و� �س��ارة ف�يرغ���س��ون ح�ي��ث �أل �ف��ا �سابق ًا
كتابني للأطفال ،بينما �أ�شارت ال�صحيفة
�إىل ك�ت��اب م��ارك��ل �سيكون خمتلف ًا عن
الكتابني ال�سابقني حيث لن يكون عن
حياتها امللكية بل �سيكون خيالي ًا ومتعلقا

بتجربتها مع الكالب.
م�صدر مقرب من العائلة املالكة �أ�شار
�إىل �أن ماركل �ستكون م�ؤلفة حمرتفة،
و�أ�ضاف" :ماركل متحم�سة للغاية� ،إنها
حتب احليوانات وال�ك�لاب ،ولذلك من
املرجح �أن يتم دجمها يف الق�صة ..خطة
الكتاب ال تزال يف مراحلها الأوىل".
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