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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

القوات مل تنه تواجد امل�سلحني واقرتاح مبراقبة ال�صحراء �إلكرتوني ًا

 4عمليات ع�سكرية تطهر � 325ألف كم
وتطيح بـ  59داع�شي ًا خالل �شهر
 بغداد /وائل نعمة
انته ��ت �أول �أم� ��س الثالث ��اء،
احلمل ��ة الرابع ��ة م ��ن �سل�سل ��ة
عملي ��ات �إرادة الن�ص ��ر الت ��ي �أعلن ��ت
احلكومة ع ��ن انطالقها ال�شه ��ر املا�ضي،
ملالحقة فلول داع� ��ش يف املناطق النائية
ال�صحراوية.
ووف ��ق بيان ��ات ع�سكري ��ة ،ف ��ان نتائ ��ج
ال�صفح ��ات الأربع ��ة من العملي ��ات التي
بد�أت من �شمال بغداد �إىل غربها� ،أ�سفرت
عن مقتل  15م�سلحا واعتقال .44
ونف ��ذت العملي ��ات الأربع ��ة يف م�ساح ��ة
ت�ص ��ل �إىل نح ��و � 325أل ��ف ك ��م مرب ��ع،
طهرت خاللها �أكرث من  150قرية.
باملقاب ��ل تق ��ول تقاري ��ر �أمني ��ة حملي ��ة

ودولي ��ة �إن املجامي ��ع املنف ��ردة لتنظي ��م
داع� ��ش والت ��ي انت�ش ��رت يف �صح ��راء
الأنب ��ار ،عق ��ب �إع�ل�ان التحري ��ر نهاي ��ة
 ،2017بات ��ت تق�ت�رب م ��ن �إع ��ادة مللم ��ة
�شتاته ��ا ب�شكل تدريجي ،لكنها قد حتتاج
�إىل املزيد من الوقت لتحقيق ذلك.
التنظي ��م ال ��ذي خ ��رج م ��ن حت ��ت عباءة
"القاع ��دة" بع ��د الق�ض ��اء علي ��ه متام ��ا
يف الع ��راق يف  ،2009يعتم ��د �سيا�س ��ة
"النف� ��س الطويل" يف حتقي ��ق �أهدافه.
ا�ستم ��ر داع� ��ش ل�سن ��وات خمتبئ ��ا يف
ال�صح ��راء حت ��ى ظه ��ر ب�ش ��كل علني يف
نهاية .2013
وي�ستطي ��ع عنا�ص ��ر التنظي ��م ،بح�س ��ب
م�ص ��ادر �أمنية ،الت�أقلم ب�ش ��كل �سريع مع
الظروف املناخية واجلغرافية ال�صعبة،

كم ��ا ميلك ��ون خ�ب�رة يف �إن�ش ��اء الأنفاق
و�إخف ��اء الأ�سلح ��ة وحت ��ى الدراج ��ات
النارية حتت الأر�ض ال�ستخدامها للتنقل
بني املناطق دون �إثارة ال�شبهات.
وك�شفت العمليات الثالثة ال�سابقة �ضمن
(�إرادة الن�ص ��ر) ع ��ن وج ��ود م�ضاف ��ات
فيه ��ا مولدات كهرب ��اء ومطاح ��ن لطحن
احلبوب ،فيم ��ا ات�ضح وج ��ود ات�صاالت
مع البدو لتوف�ي�ر املعلومات واحل�صول
على الوقود والطعام.
ويقول حاكم الزاملي ،وهو رئي�س جلنة
الأم ��ن والدفاع يف الربمل ��ان ال�سابق ،يف
ت�صريح ��ات قب ��ل �أيام� ،إن هن ��اك � 3آالف
م�سلح يتجولون يف املناطق ال�صحراوية
وقرب احلدود مع �سوريا.
لكن م�صادر (املدى) الأمنية ،تقول �إن تلك

الأع ��داد مبالغ به ��ا ،و�إن الأرقام قد ت�صل
�إىل  1000م�سلح على �أعلى تقدير.
وتعمل القوات الأمنية ،بح�سب امل�صادر
نف�سه ��ا ،عل ��ى اتب ��اع �سيا�س ��ة متن ��ع من
خالله ��ا بقاي ��ا "داع�ش" م ��ن التجمع يف
املناط ��ق البعيدة ،وتدم ��ر كل الإمكانيات
الت ��ي ت�سم ��ح بذلك املخط ��ط منها تفجري
امل�ضاف ��ات ،و�إن يك ��ن ع ��دد املقتولني من
امل�سلحني غري كبري.
ويق ��ول احمد املحالوي ،قائممقام القائم
احلدودي ��ة مع �سوري ��ا ،يف ات�صال ام�س
مع (امل ��دى) �إن "االع ��داد ال�صغرية التي
يتم قتلها ه ��ي ب�سبب انق�س ��ام امل�سلحني
يف ال�صحراء اىل جماميع منفردة".
 التفا�صيل �ص2

املكون العربي :ن�أمل �إنهاء التعداد قبل االنتخابات املحلية

اللجان امل�شرتكة توا�صل مقاطعة
بيانات ناخبي كركوك
 بغداد /المدى
توا�صل فرق من مفو�ضية
االنتخابات حتديث �سجل
الناخب�ي�ن يف كرك ��وك ع�ب�ر مقاطعة
البيان ��ات ب�ي�ن �سج ��ل املفو�ضي ��ة
ووزارات بينها التخطيط والداخلية
والتجارة.
ومن ��ذ ما يقارب ال� �ـ  14عام ًا مل َّ
تنظم
انتخاب ��ات حملي ��ة يف حمافظ ��ة
كرك ��وك ،ب�سب ��ب اخلالف ��ات ب�ي�ن
املكون ��ات التي ت ��دور ح ��ول حتديد
ن�س ��ب متثيلها يف جمل� ��س املحافظة
م ��ن جهة ،والتع رّ
�ّث� يف تطبيق املادة
 140من الد�ستور من جهة �أخرى.
ويتح ��دث ع�ض ��و جمل� ��س مفو�ضية
االنتخاب ��ات معتم ��د املو�س ��وي يف
ت�صريح لـ(املدى) قائال �إن "مفو�ضية
االنتخاب ��ات ب ��د�أت بتحدي ��ث �سجل
الناخبني ملحافظة كركوك قبل �أربعة

�أ�شه ��ر تقريب ��ا ا�ستنادا للم ��ادة ()35
من قان ��ون جمال� ��س املحافظات رقم
 12ل�سن ��ة  2018التي تلزم بتحديث
�سجل الناخبني يف املحافظة".
و�صوت جمل�س النواب على التعديل
الأول لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظ ��ات رق ��م  12ل�سن ��ة ،2018
ال ��ذي �أل ��زم مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
مبطابق ��ة �سجل الناخبني يف كركوك
ما ب�ي�ن البطاق ��ة التمويني ��ة وهوية
الأح ��وال املدنية يف ف�ت�رة ال تتعدى
تاري ��خ � 2020/ 12/31إي بع ��د
�إج ��راء االنتخابات املحلي ��ة بثمانية
�أ�شهر".
وي�ضيف املو�سوي "الإجراءات بد�أت
عندم ��ا قام ��ت مفو�ضي ��ة االنتخابات
مبفاحت ��ة وزارات ال�صحة والهجرة
واملهجري ��ن والتج ��ارة والتخطي ��ط
والداخلية" ،الفتا �إىل �أن "املفو�ضية
عق ��دت م ��ع ه ��ذه ال ��وزارات ع ��دة

اجتماع ��ات خرج ��ت بت�شكي ��ل ع ��دة
جلان م�شرتكة".
ويتاب ��ع �أن "عم ��ل ه ��ذه اللج ��ان
امل�شرتك ��ة م ��ا زال قائم ��ا م ��ن خ�ل�ال
قيامها بتقاطع البيانات التي متتلكها
م ��ن �أج ��ل حتدي ��ث �سج ��ل الناخبني
ملدينة كركوك" ،الفت ��ا �إىل �أن "هناك
مت�سع ��ا من الوقت �أم ��ام هذه اللجان
للم�ض ��ي باج ��راءات التدقي ��ق الت ��ي
�سيتم الإعالن عنها".
وب�ي�ن �أن "العمل يدور حاليا ب�إجراء
تقاط ��ع للبيان ��ات الت ��ي متتلكها هذه
الوزارات فيما بينها للت�أكد من �سجل
الناخب�ي�ن م ��ن خالل ح ��ذف الوفيات
وغريه ��ا" ،منوه ��ا �إىل �أن "ه ��ذه
اللج ��ان �ستق ��دم تقري ��را مف�صال �إىل
جمل� ��س املفو�ض�ي�ن التخ ��اذ الإجراء
املنا�سب".
 التفا�صيل �ص3

وفاة ال�شاعر �إبراهيم اخلياط
�إثر حادث �سري
 بغداد /املدى
نع ��ى احت ��اد الأدباء يف الع ��راق �أمين ��ه العام
�إبراهي ��م اخلي ��اط .وقال ع�ض ��و االحتاد ميثم
احلربي �إن "اخلياط تويف �إثر حادث مروري يف مدينة
عقرة بده ��وك ،فيما �أ�صيب املتح ��دث با�سم االحتاد عمر
ال�سراي بجروح".
ولد اخلي ��اط عام  ،1960وكتب ال�شعر �شاب ًا ،وله ديوان
"جمهوري ��ة الربتقال" كما مار�س ال�صحافة ،وعمل يف
�صحيفة "طريق ال�شعب".
وكان �آخر ما ن�شره اخلياط على �صفحته يف في�سبوك ،يف
( )12:29دقيق ��ة ظهر يوم �أم�س� ،أي قبل نحو � 5ساعات
م ��ن �إعالن خرب وفات ��ه� ،أغنية "ياري ��ت" للفنانة فريوز،
وهي من كلمات ال�شاعر اللبناين الراحل جوزيف حرب،
وهي عبارة عن حوار من طرف واحد ،يربر فيه ال�شاعر
"�أ�سب ��اب مغادرته ،ويتح ��دث يف الق�صيدة عن امنياته
الب�سيطة ،بامتالك بيت يجمعه باحلبيبة".
و�أله ��م من�ش ��ور اخلياط م�شاع ��ر حمبيه ،الذي ��ن ودعوه
بع�شرات التعليقات على من�شوره الأخري.
ونع ��ى احل ��زب ال�شيوع ��ي ال�شاع ��ر ابراهي ��م اخلي ��اط.
وقال ��ت اللجن ��ة املركزي ��ة للح ��زب ال�شيوع ��ي العراقي:
"رح ��ل رفيقنا ابو حيدر وهو يف طريقه للم�شاركة يف
فعالية ثقافية يف دهوك ،يف رحلة طوى الع�شرات ورمبا
املئات مثلها ه ��ذه ال�سنة ويف ال�سنني املا�ضية ،يف �شتى

حمافظات العراق ومدن ��ه وحوا�ضره ،متابعا وم�ساهما
يف كل حمفل ثقايف ،ويف كل حدث هام وجديد يف حياة
االحت ��اد واالدب واالدب ��اء والكت ��اب ،واحلي ��اة الثقافية
العراقية عموما".
ويف وق ��ت الحق� ،أ�صدر رئي�س اجلمهورية برهم �صالح
بيان� � ًا عزى فيه بوفاة اخلياط ،وجاء يف البيان "بقلوب
�صاب ��رة م�ؤمن ��ة بق�ضاء ربه ��ا فجعنا كم ��ا كل العراقيني
ب�أطيافهم بنب�أ رحيل واحد من كبار �أدباء العراق اال�ستاذ
ابراهيم اخلياط رئي�س احتاد الأدباء والكتاب العراقيني
ال ��ذي راح ب�أدب ��ه يحمل هم الوطن وينق ��ل معاناة �شعبه
ليرتك ف ��راغ �شعبيا و�أدبي� � ًا لي�س بالي�س�ي�ر �شغله ،تغمد
الل ��ه فقيد الوط ��ن بوا�سع رحمته وا�سكن ��ه ف�سيح جناته
واله ��م اهل ��ه وذويه ورفاق ��ه ال�صرب وال�سل ��وان وانا لله
وانا اليه راجعون".

ال�شوارع امل�ؤدية اىل منطقة ال�سنك خالية من "اجلنابر" بعد حملة لأمانة العا�صمة  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

قا���ض �أمريك��ي يطال��ب بغ��داد بدف��ع  140ملي��ون دوالر ملدي��ر �شرك��ة قت��ل يف الع��راق

رايت�س ووت�ش :ال�سلطات حرمت �أطفال داع�ش من دخول املدار�س
 بغداد /املدى
قال ��ت منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش� ،أم�س �إن
احلكوم ��ة العراقي ��ة حت ��رم �آالف الأطف ��ال ،الذي ��ن
يُ�شتب ��ه بانتم ��اء �أهاليه ��م �إىل تنظي ��م داع� ��ش م ��ن حقه ��م يف
احل�صول على التعليم .يفتقر الأطفال ،الذين ولدوا �أو عا�شوا
يف مناطق خا�ضع ��ة ل�سيطرة داع�ش بني  2014و� ،2017إىل
الوثائ ��ق املدنية التي تطلبها احلكومة العراقية للت�سجيل يف

املدار�س ،و ُت�صعب ح�صولهم عليها.
�أ ّي ��دت وثيقة �ص ��ادرة يف �أيل ��ول  2018ووقعه ��ا م�س�ؤولون
كب ��ار يف وزارة الرتبي ��ة مناق�شة يبدو �أنه ��ا ت�سمح بت�سجيل
الأطفال الذين يفتقرون �إىل الوثائق املدنية يف املدار�س .لكن
امل�س�ؤول�ي�ن يُعلِمون مُدي ��ري املدار�س وجمموع ��ات الإغاثة،
الت ��ي تق ��دم خدمات الدعم م ��ن �أجل التعلي ��م� ،أن الأطفال غري
احلامل�ي�ن للوثائ ��ق ال يزال ��ون ممنوع�ي�ن م ��ن الت�سجيل يف
املدار�س احلكومية.

وقال ��ت ملا فقيه ،مديرة ق�سم ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
بالإناب ��ة يف هيوم ��ن رايت� ��س ووت�ش" :حرم ��ان الأطفال من
حقه ��م يف التعلي ��م ب�سب ��ب �أم ��ر قد يك ��ون �أهاليه ��م ارتكبوه،
ه ��و �شكل م�ضلل ،على نحو �ص ��ارخ ،من العقاب اجلماعي� .إذ
يقوّ � ��ض �أي جه ��ود حكومية حمتملة ملكافح ��ة الفكر املتطرف
عن طريق دفع ه�ؤالء الأطفال �إىل هام�ش املجتمع".
 التفا�صيل �ص2

طالبت الربملان بت�شريع قانون يلزم احلكومة بك�شف امللف

جلن��ة املغيب�ين تخاط��ب املجتمع ال��دويل ملعرف��ة م�ص�ير املختطفني
 بغداد /املدى
وجه ��ت اللجن ��ة املكلف ��ة مبتابع ��ة
ق�ضاي ��ا املغيب�ي�ن واملختطف�ي�ن
برئا�س ��ة رئي�س جمل�س الن ��واب ال�سابق �سليم
اجلب ��وري ،الأربع ��اء ،ر�سال ��ة مفتوح ��ة �إىل
املجتمع الدويل واجلهات امل�س�ؤولة يف الدولة
العراقي ��ة ومنظمات املجتم ��ع املدين وال�شعب
العراقي مبنا�سبة اليوم الدويل للمختفني.

وقال ��ت اللجن ��ة يف بيان تلقت (امل ��دى) ن�سخة
من ��ه�" ،إنطالق ��ا م ��ن امل�س�ؤولي ��ة الوطني ��ة
والأخالقية والتاريخية جند �أن الوقت قد حان
حل ��راك ت�ضامني متكاتف وجاد وعاجل لإنهاء
ملف املغيب�ي�ن واملختطف�ي�ن ،ومبنا�سبة اليوم
العامل ��ي للمختف�ي�ن ،نوج ��ه ر�سالتنا ه ��ذه �إىل
�شرف ��اء الع ��امل ومنظماته ال�صديق ��ة واالخوة
�ش ��ركاء الوط ��ن للب ��دء مع� � ًا وب ��روح خمل�صة
و�صادق ��ة لإنه ��اء معان ��اة �آالف الأ�شخا� ��ص

والعوائ ��ل ،م�ؤكدي ��ن عل ��ى �أهمي ��ة النظ ��ر �إىل
م�ضم ��ون ه ��ذه الر�سال ��ة م ��ن خ�ل�ال �أهدافه ��ا
النبيلة والإن�سانية ،ملخ�صة ب�أنه ال توجد �إىل
الآن �أي �إج ��راءات حقيقية من احلكومة ملعرفة
م�ص�ي�ر املغيب�ي�ن املختطف�ي�ن وكل الإجراءات
الت ��ي مت اتخاذها يف املرحلة ال�سابقة مل ت�صل
�إىل نتائج وا�ضحة".
و�أ�ضاف ��ت اللجن ��ة� ،أي�ض ��ا "ال توج ��د �أرق ��ام
و�إح�ص ��اءات دقيق ��ة ح ��ول ع ��دد املفقودي ��ن

واملغيبني يف احلرب الأخرية� ،إال �أن �أعدادهم
تقدر ب ��الآالف من �أهايل الأنبار و�صالح الدين
ونين ��وى وكرك ��وك ودي ��اىل وباب ��ل وبغ ��داد
ومناط ��ق �أخ ��رى ،كما ان ��ه �سب ��ق و�أن قام عدد
من النواب والنا�شطني املدنيني ب�إر�سال قوائم
ب�أ�سم ��اء املختطف�ي�ن �إىل خم� ��س جه ��ات �أمنية
منه ��ا ث�ل�اث وزارات ،ومل ي�ستلم ��وا ردا حتى
اللحظة".
 التفا�صيل �ص2
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ركالت الرتجي��ح ت�ؤهل منتخ��ب ال�شباب
لنهائي بطولة غرب �آ�سيا
 بغداد  /املدى
ت�أه ��ل منتخب ال�شباب لك ��رة القدم �إىل
املب ��اراة النهائي ��ة للن�سخ ��ة الأوىل من
بطولة غرب �آ�سيا لك ��رة القدم حتت  18عاما بعد
فوزه الثمني على �شقيقه املنتخب الأردين بفارق
ركالت الرتجي ��ح بنتيج ��ة (� )2-4إث ��ر تعادلهم ��ا
�إيجابيا يف اللقاء الذي جرى �أم�س الأربعاء على
ملعب ال�شهيد في�صل احل�سيني الدويل يف مدينة
رام الل ��ه الفل�سطيني ��ة يف افتت ��اح مناف�سات دور
ن�ص ��ف النهائي من البطول ��ة التي �ستختتم م�ساء
غ ��د اجلمع ��ة مب�شاركة منتخبات قط ��ر وفل�سطني
والأردن والبحرين والإمارات والعراق .
بك ��ر منتخب �شباب الأردن لكرة القدم بالت�سجيل
يف الدقيق ��ة  20بوا�سط ��ة الالع ��ب داني ��ال عفانة
ومتكن منتخب ال�شب ��اب من �إدراك هدف التعادل
بوا�سط ��ة الالعب عب ��د الرزاق قا�س ��م يف الدقيقة
الثالث ��ة من وقت بدل ال�ضائع لل�شوط الأول الذي
انتهى بالتعادل الإيجابي بينهما .
و�شهد ال�شوط الثاين من املباراة �أف�ضلية وا�ضحة

للمنتخ ��ب الأردين لك ��رة الق ��دم و�س ��ط تراج ��ع
العبين ��ا �إىل املنطق ��ة اخللفي ��ة واالعتم ��اد عل ��ى
الهجمات املرتدة الت ��ي كان من املمكن من خاللها
ت�سجي ��ل ه ��دف التق ��دم الث ��اين ولك ��ن احلار�س
الأردين �أحم ��د اجلعيدي ت�أل ��ق بالذود عن مرماه
حتى �أطلق حكم املباراة ا�صافرة انتهائها بنتيجة
( )1-1ليحتك ��م املنتخبان ال�شقيق ��ان �إىل ركالت
الرتجي ��ح حل�س ��م النتيج ��ة الت ��ي كان ��ت عراقية
يف النهاي ��ة بواق ��ع �أربع ��ة �أه ��داف مقابل هدفني
ملنتخ ��ب الن�شام ��ي ولي�ضع لي ��وث الرافدين قدما
له ��م يف نهائي بطولة غرب �آ�سيا لكرة القدم حتت
 18عام ��ا ولت�شه ��د فرح ��ة عارمة جمع ��ت العبينا
م ��ع امل�ل�اك التدريب ��ي والإداري للمنتخب وكذلك
رئي�س الوفد مالح مه ��دي ع�ضو احتاد كرة القدم
بهذا االنت�صار اجلديد الذي حتقق رغم الظروف
ال�صعبة الت ��ي مر بها خالل البطولة بافتقاده �إىل
خدم ��ات خم�س ��ة م ��ن �أب ��رز جنومه نتيج ��ة لعدم
ح�صولهم عل ��ى الت�صاريح للدخول �إىل الأرا�ضي
الفل�سطيني ��ة من قب ��ل االحت ��اد الفل�سطيني لكرة
القدم ..
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 4عمليات ع�سكرية تطهر � 325ألف كم وتطيح
بـ  59داع�شيا خالل �شهر

 ت���������ض����ارب امل����ع����ل����وم����ات ح������ول ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى وادي ح������وران

واملناط ��ق �ضم ��ن قاط ��ع م�س�ؤولي ��ة قيادة
عملي ��ات اجلزي ��رة جن ��وب نه ��ر الف ��رات
وحتى احلدود الفا�صلة مع قطعات عمليات
االنبار جنوبا لت�أمني اال�ستقرار الكامل يف
جمي ��ع املناطق املح ��ددة" .وا�ش ��ار البيان
اىل "قت ��ل ارهابيني اثنني والق ��اء القب�ض
عل ��ى � 6آخري ��ن ،وتدم�ي�ر  6انف ��اق و25
وك ��را ،والعثور عل ��ى مفرزة طبي ��ة ،و22
عب ��وة نا�سف ��ة وتفج�ي�ر  31عب ��وة اخرى،
و 19حزام ��ا نا�سف ��ا و 6ا�سلح ��ة خمتلف ��ة
وجلي ��كان ،وق ��د بلغ ع ��دد الق ��رى التي مت
تفتي�شها  16قرية".

 بغداد /وائل نعمة
انته ��ت اول ام�س الثالث ��اء ،احلملة الرابعة
من �سل�سلة عمليات ارادة الن�صر التي اعلنت
احلكوم ��ة ع ��ن انطالقه ��ا ال�شه ��ر املا�ض ��ي،
ملالحق ��ة فل ��ول داع� ��ش يف املناط ��ق النائية
ال�صحراوية .ووفق بيان ��ات ع�سكرية ،فان
نتائج ال�صفحات االربعة من العمليات التي
بد�أت م ��ن �شمال بغ ��داد اىل غربها ،ا�سفرت
عن مقتل  15م�سلحا واعتقال .44
ونف ��ذت العمليات االربعة يف م�ساحة ت�صل
اىل نح ��و  325الف كم مربع ،طهرت خاللها
اك�ث�ر من  150قرية .باملقاب ��ل تقول تقارير
امني ��ة حملية ودولي ��ة ان املجاميع املنفردة
لتنظيم داع� ��ش والتي انت�شرت يف �صحراء
االنبار ،عقب اع�ل�ان التحرير نهاية ،2017
بات ��ت تقرتب من اعادة مللم ��ة �شتاتها ب�شكل
تدريج ��ي ،لكنه ��ا ق ��د حتت ��اج اىل املزيد من
الوق ��ت لتحقيق ذل ��ك .التنظي ��م الذي خرج
م ��ن حت ��ت عب ��اءة "القاع ��دة" بع ��د الق�ضاء
علي ��ه متام ��ا يف الع ��راق يف  ،2009يعتمد
�سيا�س ��ة "النف� ��س الطوي ��ل" يف حتقي ��ق
اهداف ��ه .ا�ستم ��ر داع� ��ش ل�سن ��وات خمتبئا
يف ال�صح ��راء حت ��ى ظهر ب�ش ��كل علني يف
نهاية  .2013وي�ستطي ��ع عنا�صر التنظيم،
بح�س ��ب م�ص ��ادر امني ��ة ،الت�أقل ��م ب�ش ��كل
�سري ��ع مع الظ ��روف املناخي ��ة واجلغرافية
ال�صعب ��ة ،كم ��ا ميلك ��ون خ�ب�رة يف ان�ش ��اء
االنفاق واخف ��اء اال�سلحة وحتى الدراجات
النارية حت ��ت االر�ض ال�ستخدامه ��ا للتنقل
بني املناطق دون اث ��ارة ال�شبهات .وك�شفت
العملي ��ات الثالث ��ة ال�سابق ��ة �ضم ��ن (ارادة
الن�ص ��ر) عن وجود م�ضاف ��ات فيها مولدات
كهرب ��اء ومطاح ��ن لطح ��ن احلب ��وب ،فيما
ات�ض ��ح وج ��ود ات�صاالت مع الب ��دو لتوفري
املعلوم ��ات واحل�ص ��ول عل ��ى الوق ��ود
والطعام.

قوة من اجلي�ش
غرب االنبار
م�صري امل�سلحني
ويق ��ول حاكم الزاملي ،وه ��و رئي�س جلنة
االم ��ن والدف ��اع يف الربمل ��ان ال�سابق ،يف
ت�صريح ��ات قب ��ل �أي ��ام� ،إن هن ��اك � 3آالف
م�سلح يتجول ��ون يف املناطق ال�صحراوية
وقرب احلدود مع �سوريا.
لكن م�ص ��ادر (املدى) الأمنية ،تقول �إن تلك
الأع ��داد مبالغ به ��ا ،و�إن االرق ��ام قد ت�صل
اىل  1000م�سلح على اعلى تقدير .وتعمل

الق ��وات االمنية ،بح�سب امل�ص ��ادر نف�سها،
على اتب ��اع �سيا�سة متنع م ��ن خاللها بقايا
"داع�ش" من التجمع يف املناطق البعيدة،
وتدم ��ر كل االمكاني ��ات الت ��ي ت�سمح بذلك
املخط ��ط منها تفجري امل�ضاف ��ات ،وان يكن
عدد املقتولني من امل�سلحني غري كبري.
ويقول احم ��د املحالوي ،قائممق ��ام القائم
احلدودي ��ة مع �سوري ��ا ،يف ات�ص ��ال ام�س
م ��ع (امل ��دى) �إن "االع ��داد ال�صغ�ي�رة التي

طالبت مجل�س النواب بت�شريع قانون يلزم الحكومة بمتابعة ملف ال�ضحايا

يتطلب مرورهم ب�سل�سة
�إجراءات معقدة
للح�صول على وثائق

جلنة املغيبني تخاطب املجتمع الدويل ملعرفة
م�صري املختطفني
 بغداد /المدى
وجه ��ت اللجن ��ة المكلف ��ة بمتابع ��ة ق�ضاي ��ا المغيبي ��ن
والمختطفي ��ن برئا�س ��ة رئي� ��س مجل�س الن ��واب ال�سابق
�سليم الجبوري ،االربع ��اء ،ر�سالة مفتوحة �إلى المجتمع
الدول ��ي والجه ��ات الم�س�ؤول ��ة ف ��ي الدول ��ة العراقي ��ة
ومنظم ��ات المجتمع المدني وال�شع ��ب العراقي بمنا�سبة
اليوم الدولي للمختفين.
وقالت اللجنة في بيان تلقت (المدى) ن�سخة منه�" ،إنطالقا
م ��ن الم�س�ؤولية الوطنية والأخالقية والتاريخية نجد �أن
الوق ��ت قد حان لح ��راك ت�ضامني متكات ��ف وجاد وعاجل
لإنه ��اء مل ��ف المغيبي ��ن والمختطفين ،وبمنا�سب ��ة اليوم
العالمي للمختفين ،نوجه ر�سالتنا هذه الى �شرفاء العالم
ومنظمات ��ه ال�صديق ��ة واالخوة �شركاء الوط ��ن للبدء مع ًا
وبروح مخل�ص ��ة و�صادقة لإنهاء معاناة �آالف اال�شخا�ص
والعوائ ��ل ،م�ؤكدين على �أهمي ��ة النظر الى م�ضمون هذه
الر�سالة من خ�ل�ال �أهدافها النبيل ��ة والإن�سانية ،ملخ�صة
ب�أن ��ه ال توجد الى الآن �أي �إجراءات حقيقية من الحكومة
لمعرف ��ة م�صي ��ر المغيبي ��ن المختطفي ��ن وكل الإجراءات
الت ��ي ت ��م اتخاذه ��ا ف ��ي المرحل ��ة ال�سابق ��ة لم ت�ص ��ل �إلى
نتائ ��ج وا�ضح ��ة" .و�أ�ضاف ��ت اللجن ��ة ،اي�ض ��ا "ال توج ��د
�أرقام و�إح�صاءات دقيقة حول عدد المفقودين والمغيبين
ف ��ي الح ��رب الأخي ��رة� ،إال �أن �أعدادهم تقدر ب ��الآالف من
�أهالي الأنب ��ار و�صالح الدين ونين ��وى وكركوك وديالى
وباب ��ل وبغ ��داد ومناطق �أخ ��رى ،كما انه �سب ��ق و�أن قام
ع ��دد م ��ن الن ��واب والنا�شطي ��ن المدنيين ب�إر�س ��ال قوائم
ب�أ�سم ��اء المختطفي ��ن �إلى خم�س جه ��ات �أمنية منها ثالث
وزارات ،ول ��م ي�ستلموا ردا حتى اللحظ ��ة" ،الفتة الى �أن
"�آالف اال�شخا�ص اختفوا في ظروف غام�ضة �أثناء عملية
تحري ��ر المناطق المحتلة من داع�ش وبع�ض ه�ؤالء كانوا
معتقلين ل ��دى التنظيم االرهابي ولم يت ��م التفريق بينهم
وبين عنا�صر التنظيم ،و�آخرون اختفوا �أثناء العملية".
واك ��دت اللجن ��ة�" ،ض ��رورة الإ�س ��راع ف ��ي التحقي ��ق مع
الأ�شخا�ص الذي ��ن تم احتجازهم �أثن ��اء عمليات التحرير
وفرزه ��م ع ��ن عنا�ص ��ر ه ��ذا التنظي ��م و�إط�ل�اق �سراحهم
كونه ��م �ضحي ��ة لتنظيم داع� ��ش" ،الفتة الى �أن ��ه "ال تزال
هن ��اك �شكوك بوج ��ود بع� ��ض المعتق�ل�ات ال�سري ��ة التي
ل ��م يتم الك�شف عنه ��ا الى الآن وفي نف� ��س الوقت ال يمكن
الت�أكي ��د عل ��ى ذلك ونطال ��ب الجه ��ات الحكومي ��ة بالعمل
ب�ش ��كل دقيق وجاد وعاجل لح�سم هذا الأمر ،كما �أن �إنهاء

ملف المغيبين �سيك ��ون بداية حقيقية ال�ستقرار المناطق
المحررة ،ا�ضافة �إلى ما �سيعود به على العراق من �سمعة
جي ��دة �أمام المجتم ��ع الدولي وا�س ��كات جميع اال�صوات
الت ��ي تتح ��دث ع ��ن تق�صي ��ر الحكوم ��ة العراقية ف ��ي هذا
المل ��ف" .وتابع ��ت" :ال بد م ��ن العمل عل ��ى رعاية عوائل
المغيبي ��ن ريثم ��ا يت ��م الك�شف ع ��ن م�صيرهم وع ��دم ترك
هذه العوائل تواجه ظروفا �صعبة ب�سبب غياب المعيل"،
م�ؤك ��دة على "�ضرورة �أن ي�ص ��در مجل�س النواب ت�شريع ًا
يتعل ��ق بالمغيبي ��ن والمختطفي ��ن يلزم الحكوم ��ة العمل
بموجب ��ه ،كم ��ا �أن ��ه ال بد من ت�ضام ��ن المرا�ص ��د الوطنية
لحق ��وق الإن�س ��ان وم�ؤ�س�سات المجتم ��ع المدني ،ا�ضافة
�إل ��ى مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان العراقي ��ة والحكوم ��ات
المحلي ��ة مع جمي ��ع الم�ؤ�س�س ��ات االتحادي ��ة للك�شف عن
م�صي ��ر ه� ��ؤالء المواطني ��ن �أو جمع ه ��ذه المعلومات في
مرك ��ز واحد تتم متابعته من قب ��ل رئي�س مجل�س الوزراء
ب�شكل مبا�شر".
و�أو�ضح" ،كان ملف المغيبين حا�ضرا وبقوة على طاولة
التحالف ��ات ال�سيا�سية لت�شكيل الحكومة قبل �أكثر من عام
من الآن ،لكن �سرعان ما عاد و�أفل بعد �أن ت�شكلت الحكومة
ما ي�ؤ�شر ال ��ى ت�سيي�س وا�ضح للملف وا�ستخدامه كورقة
�ضغط م ��ن قبل بع�ض الجه ��ات ال�سيا�سي ��ة وعدم تحريك
ه ��ذا الملف م ��ن جدي ��د ومتابع ��ة البرنامج ال ��ذي �ألزمت
الحكوم ��ة نف�سه ��ا ب ��ه" ،منوه ��ا ال ��ى �أن "ت�أخ ��ر الك�ش ��ف
ع ��ن المغيبي ��ن ينذر بخط ��ر كبير ف ��ي �إنهاء حي ��اة ه�ؤالء
الأ�شخا� ��ص خ�صو�صا مع فقدان تنظي ��م داع�ش االرهابي
والمجموع ��ات الخارجة عن القان ��ون مواقعها الميدانية
م ��ا �سي�ضطرها �إل ��ى ت�صفية ه� ��ؤالء المواطنين للتخل�ص
منهم".وا�ش ��ار ال ��ى �أن "ت ��ردد بع� ��ض عوائ ��ل ال�ضحاي ��ا
م ��ن ت�سجيل ذويهم ل ��دى الحكومات المحلي ��ة ومنظمات
المجتم ��ع المدن ��ي النا�شط ��ة يرج ��ع للخ ��وف والقلق من
اتهامه ��م بالإره ��اب وهنا يتوج ��ب على الحكوم ��ة تقديم
تطمين ��ات حقيقي ��ة له ��ذه العوائل ك ��ي ت�س ��رع بالإف�صاح
عن ذويه ��ا وت�سجيلهم لدى الحكوم ��ة" ،م�ؤكدة �أن "ملف
المغيبيي ��ن والمختطفين ال يتعلق ب�أبناء طائفة �أو منطقة
معين ��ة و�إنم ��ا بجمي ��ع العراقيي ��ن فق ��د تعر�ض ��ت الن�ساء
االيزيدي ��ات والكثير من المكون ��ات العراقية �إلى ظروف
�صعب ��ة وتم تغييب ذويهم ولم يت ��م الك�شف عن م�صيرهم
�إلى الآن ول ��ذا ف�إن المطالبة وال�سع ��ي لتحقيق �إنجاز في
ه ��ذا الملف ال يتعلق بق�ضية مكون بذاته و�إنما هي ق�ضية
وطنية عراقية عامة".

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

يت ��م قتلها هي ب�سبب انق�سام امل�سلحني يف
ال�صحراء اىل جماميع منفردة".
وبح�سب امل�ص ��ادر ان وادي ح ��وران مثال
يف غ ��رب االنبار ،ي�ضم نحو  20جمموعة،
كل جمموع ��ة ت�ض ��م  5اف ��راد عل ��ى االق ��ل.
واعلن احل�ش ��د ال�شعبي ،يف بيانات ام�س،
ان ��ه ا�ستطاع خ�ل�ال م�شاركت ��ه يف املرحلة
الرابعة الرادة الن�ص ��ر والتي انطلقت قبل
 5اي ��ام يف غ ��رب االبن ��ار" ،تطويق وادي

ح ��وران" ب� �ـ 360درج ��ة .باملقاب ��ل يق ��ول
احم ��د املح�ل�اوي ان ��ه "ال ميك ��ن ال�سيطرة
على الوادي يف  4ايام ..املكان وا�سع جدا
ويحتاج اىل وقت اطول".
وميتد الوادي ال ��ذي يرتبط مع ثالث دول
جم ��اورة ،مب�سافة متتد اىل  400كم داخل
احلدود العراقية ،فيما ي�ضم مناطق وعرة.
واعلن نائب قائد العمليات امل�شرتكة الفريق
عبد الأم�ي�ر ر�شيد يارالله يف بيان الثالثاء

املا�ض ��ي ،ع ��ن "اكتم ��ال املرحل ��ة الرابع ��ة
م ��ن عملي ��ة �إرادة الن�صر والت ��ي ا�ستمرت
للف�ت�رة من الـ� 24آب احل ��ايل ولغاية الـ27
من �آب احل ��ايل" .وبني يار الله ان العملية
"ت�ضمن ��ت تفتي�ش وتطهري املناطق �ضمن
قاط ��ع م�س�ؤولية قي ��ادة عمليات االنبار يف
مناطق �شمال اخلط ال�سريع (�شمال الكيلو
� –70شم ��ال الكيل ��و  - 160املر�صن ��ات –
الكع ��رة – احل�سيني ��ات – وادي ح ��وران

تكنولوجيا احلرب
م ��ن جهت ��ه يق ��ول فرح ��ان الدليم ��ي ع�ضو
جمل�س حمافظ ��ة االنبار يف ت�صريح ام�س
لـ(امل ��دى) ان "عملي ��ات التفتي� ��ش ال ميكن
لوحده ��ا ان ت�سيط ��ر عل ��ى ال�صح ��راء او
متنع عودة امل�سلحني من جديد".
ويتفق الدليمي مع ما قاله رئي�س احلكومة
عادل عبد املهدي حني زار االنبار مع بداية
انط�ل�اق احلملة االخ�ي�رة االح ��د املا�ضي،
واعت�ب�ر خاللها ان ��ه عملي ��ة ال�سيطرة على
االنب ��ار "لي�ست �صعب ��ة" م�شرتطا "اعتماد
التكنولوجي ��ا احلديث ��ة �أثناء امل ��دة املقبلة
ب�شكل �أكرب ومراقبة العجالت �إلكرتونيا".
وما زال العراق يعتمد ب�شكل كلي ،بح�سب
م�س�ؤولني ،عل ��ى الإمكاني ��ات التي يقدمها
التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة،
حيث �ش ��ارك ط�ي�ران التحالف وف ��ق بيان
العملي ��ات امل�شرتكة يف ال�صفحات الأربعة
حلملة "�إرادة الن�صر" بـ  166طلعة.
ويقول فرح ��ان الدليمي ان "داع�ش ما زال
ق ��ادرا على التح ��رك يف ال�صحراء ويعتمد
على رعاة الغنم يف احل�صول على االموال
واملعلوم ��ات" ،مبينا ان الطائرات امل�سرية
وكام�ي�رات املراقب ��ة �ستمك ��ن اجلي� ��ش من
ام�ساك ال�صحراء ب�شكل اف�ضل.

رايت�س ووت�ش :ال�سلطات حرمت �أطفال داع�ش
يف املخيمات من دخول املدار�س

قال��ت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،ام�س �إن احلكومة العراقية حترم �آالف الأطفال ،الذين يُ�شتبه
بانتم��اء �أهاليه��م �إىل تنظي��م داع�ش من حقه��م يف احل�صول عل��ى التعليم .يفتقر الأطف��ال ،الذين
ول��دوا �أو عا�شوا يف مناطق خا�ضعة ل�سيطرة داع�ش بني  2014و� ،2017إىل الوثائق املدنية التي تطلبها
احلكومة العراقية للت�سجيل يف املدار�س ،و ُت�صعب ح�صولهم عليها.

 بغداد /المدى
�أيّدت وثيقة �صادرة في �أيلول 2018
ووقعه ��ا م�س�ؤولون كبار في وزارة
التربي ��ة مناق�ش ��ة يبدو �أنه ��ا ت�سمح
بت�سجي ��ل الأطفال الذي ��ن يفتقرون
�إل ��ى الوثائق المدنية في المدار�س.
لك ��ن الم�س�ؤولي ��ن يُع ِلم ��ون مُديري
المدار� ��س ومجموع ��ات الإغاث ��ة،
الت ��ي تق ��دم خدمات الدع ��م من �أجل
التعليم� ،أن الأطف ��ال غير الحاملين
للوثائ ��ق ال يزال ��ون ممنوعي ��ن من
الت�سجيل في المدار�س الحكومية.
وقالت لما فقيه ،مديرة ق�سم ال�شرق
الأو�س ��ط و�شم ��ال �أفريقي ��ا بالإنابة
ف ��ي هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش:
"حرم ��ان الأطف ��ال م ��ن حقه ��م في
التعليم ب�سبب �أمر قد يكون �أهاليهم
ارتكب ��وه ،ه ��و �ش ��كل م�ضل ��ل ،على
نحو �ص ��ارخ ،من العقاب الجماعي.
�إذ يقوّ � ��ض �أي جه ��ود حكومي ��ة
محتمل ��ة لمكافحة الفك ��ر المتطرف
عن طري ��ق دفع ه� ��ؤالء الأطفال �إلى
هام�ش المجتمع".
وق ��ال عام ��ل �إغاثة يُن�س ��ق برنامجا
تعليمي ��ا في نين ��وى وثالثة مديري
مدار� ��س هن ��اك لـ(هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش) �إن م�س�ؤول ��ي ال ��وزارة
�أخبروه ��م �أن ��ه رغ ��م ق ��رار �أيل ��ول
 ،2018واعتب ��ارا م ��ن  1كان ��ون
الثان ��ي  ،2019يمك ��ن للتالمي ��ذ
الذهاب �إل ��ى المدر�سة فقط �إذا تعهد
�أهاليه ��م �شخ�صي ��ا ف ��ي المديري ��ة
العام ��ة المحلي ��ة للتربي ��ة ف ��ي
محافظته ��م بالح�ص ��ول على وثائق
الطف ��ل المدني ��ة قب ��ل نهاي ��ة الع ��ام

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

الدرا�سي �أو خالل  30يوما بعد هذا
التعهد .وقال مدير مدر�سة ابتدائية
مجاورة لمخي ��م للعائالت النازحة،
على بعد  30كيلومترا جنوب �شرق
المو�ص ��ل� ،إن ال ��وزارة �أ�ص ��درت
تعليم ��ات للمدار�س بط ��رد التالميذ
الذين ل ��م يلتزم �أهاليه ��م بتعهدهم.
يعي� ��ش على الأق ��ل  1,080طفل في
�سن الدرا�س ��ة ،في المخيم المجاور
للمدر�س ��ة ،ح�سبم ��ا قال ��ت �إدارة
المخي ��م لك ��ن  50فق ��ط م ��ن ه� ��ؤالء
الأطفال ،الذين لديهم جميعا وثائق
�صالح ��ة ،م�سجلي ��ن ف ��ي المدر�سة.
وقال مدي ��ر مدر�سة ف ��ي مخيم على
بعد  30كيلومت ��را جنوب المو�صل
�إن ��ه كان ي�سمح من ��ذ  ،2018لجميع

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

الأطفال في المخيم بالت�سجيل ،لكن
بع ��د ا�ستالم ��ه التعليم ��ات الجديدة
لل ��وزارة" ،توق ��ف  100طف ��ل على
الأقل ع ��ن الح�ضور �إل ��ى المدر�سة.
�إم ��ا لأن �أهاليه ��م ال ي�ستطيع ��ون
تحم ��ل تكلفة الذهاب �إل ��ى المو�صل
لتقديم التعهد� ،أو �أنهم غير مقتنعين
بجدوى ذل ��ك لأنهم يعرفون �أنهم لن
يتمكنوا من الح�صول على الوثائق
المدنية لهم في غ�ضون  30يوما".
وقال ��ت فت ��اة ( 13عام ��ا) ،كانت في
ال�صف ال�ساد� ��س� ،إنها �أجبرت على
التوق ��ف ع ��ن الح�ضور ف ��ي كانون
الثاني .ال تملك والدتها �شهادة وفاة
الوال ��د الذي ،وفقا ل�ل��أم ،ان�ضم �إلى
داع�ش وتوف ��ي ،وبالتالي ال يمكنها

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

الح�صول على بطاقة هوية �صالحة
البنتها .قالت االبنة�" :أود �أن تعلم،
و�أري ��د �أن �أ�ستمر ف ��ي الدرا�سة و�أن
�أ�صب ��ح معلم ��ة ،ولكن ال �أع ��رف �إذا
كانوا �سي�سمحون لي بذلك".
وتفتق ��ر العدي ��د م ��ن الأ�س ��ر ،الت ��ي
عا�ش ��ت تح ��ت �سيطرة داع� ��ش بين
 2014و� ،2017إل ��ى وثيق ��ة مدنية
�أو �أكث ��ر الت ��ي تطل ��ب المدار�س من
الأهال ��ي تقديمه ��ا لت�سجي ��ل ه�ؤالء
الأطف ��ال .وقابل ��ت هيوم ��ن رايت�س
ووت� ��ش �أكث ��ر م ��ن � 20أ�س ��رة التي
ال ي ��زال �أطفاله ��ا غي ��ر قادري ��ن على
الت�سجيل ف ��ي المدر�سة لهذا ال�سبب
بعد قرار �أيلول .2018
وخ�ل�ال �سيطرته ��ا عل ��ى المنطق ��ة،

املدير الفني

خالد خ�ضري

كان ��ت داع� ��ش ع ��ادة م ��ا ُت�ص ��ادر
الوثائق المدنية العراقية و�أ�صدرت
وثائقها الخا�ص ��ة ،والتي ال تعترف
بها ال�سلطات العراقية .كما �صادرت
قوات الأم ��ن العراقية وثائق بع�ض
العائ�ل�ات �أثن ��اء فرارها م ��ن القتال
�أو ل ��دى و�صوله ��ا �إل ��ى مخيم ��ات
النازحين .كم ��ا واجهت الأ�سر التي
وُلد �أطفالها في م�ست�شفيات تديرها
داع�ش �صعوبات في الح�صول على
�شه ��ادات المي�ل�اد وجمي ��ع الوثائق
الالحق ��ة لأطفاله ��م ،خا�ص ��ة �إذا كان
ال ��زوج ميتا� ،أو مفقودا� ،أو معتقال.
تطلب ال�سلطات م ��ن الن�ساء �شهادة
الوف ��اة �أو الط�ل�اق �صالحة لإ�صدار
وثائ ��ق له ��ن ولأطفاله ��ن ،والتي ال
تتوف ��ر عليه ��ا معظ ��م الن�س ��اء ف ��ي
ه ��ذه الو�ضعي ��ة .قالت ع�ش ��ر ن�ساء
ف ��ي ه ��ذا الو�ض ��ع �إنه في ظ ��ل هذه
الظ ��روف ،يج ��ب �أن يو ّق ��ع مخاتير
الأحياء ،وه ��م زعماء محليين تدفع
لهم الحكوم ��ة رواتبهم ،لكي ت�صدر
ق ��وات الأم ��ن الت�صاري ��ح الأمني ��ة
المطلوب ��ة لح�ص ��ول الأم وبعده ��ا
الطف ��ل عل ��ى الوثائ ��ق المدني ��ة.
م ��ع ذلك ،ق ��ال مخت ��ار م ��ن �سنجار،
منطق ��ة ف ��ي محافظة نين ��وى كانت
داع� ��ش ت�سيطر عليها ف ��ي ال�سابق،
�إن قوات الأم ��ن هناك �أمرته وغيره
م ��ن المخاتي ��ر بع ��دم خت ��م وثائ ��ق
الن�س ��اء اللوات ��ي ان�ض ��م �أزواجهن
�إل ��ى داع�ش ما لم تمث ��ل المر�أة �أمام
قا� ��ض وتفت ��ح �شك ��وى جنائية �ضد
زوجه ��ا لع�ضويت ��ه ف ��ي داع�ش .قال
ل�سن كلهن راغب ��ات �أو قادرات على
القيام بذلك.
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سياسة

اللجان امل�شرتكة توا�صل مقاطعة بيانات ناخبي كركوك
توا�صل فرق من مفو�ضية االنتخابات تحديث �سجل الناخبين في كركوك عبر مقاطعة البيانات بين �سجل المفو�ضية ووزارات بينها
التخطيط والداخلية والتجارة .ومنذ ما يقارب الـ  14عام ًا لم َّ
تنظم انتخابات محلية في محافظة كركوك ،ب�سبب الخالفات بين المكونات
ّ
التي تدور حول تحديد ن�سب تمثيلها في مجل�س المحافظة من جهة ،والتعثر في تطبيق المادة  140من الد�ستور من جهة �أخرى.

 بغداد /المدى
ويتح ��دث ع�ض ��و مجل� ��س مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات معتم ��د المو�س ��وي ف ��ي
ت�صريح لـ(المدى) قائال �إن "مفو�ضية
االنتخاب ��ات ب ��د�أت بتحدي ��ث �سج ��ل
الناخبين لمحافظة كركوك قبل �أربعة
�أ�شه ��ر تقريب ��ا ا�ستن ��ادا للم ��ادة ()35
من قان ��ون مجال� ��س المحافظات رقم
 12ل�سن ��ة  2018الت ��ي تلزم بتحديث
�سجل الناخبين في المحافظة".
و�صوت مجل�س النواب على التعديل
الأول لقان ��ون انتخاب ��ات مجال� ��س
المحافظ ��ات رق ��م  12ل�سن ��ة ،2018
ال ��ذي �أل ��زم مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
بمطابقة �سج ��ل الناخبين في كركوك
م ��ا بي ��ن البطاق ��ة التمويني ��ة وهوية
الأح ��وال المدنية في فت ��رة ال تتعدى
تاريخ � 2020/ 12/31إي بعد �إجراء
االنتخابات المحلية بثمانية �أ�شهر".
وي�ضي ��ف المو�س ��وي "االج ��راءات
ب ��د�أت عندم ��ا قام ��ت مفو�ضي ��ة
االنتخابات بمفاتحة وزارات ال�صحة
والهج ��رة والمهجري ��ن والتج ��ارة
والتخطي ��ط والداخلية" ،الفتا �إلى �أن
"المفو�ضية عقدت مع هذه الوزارات
عدة اجتماعات خرج ��ت بت�شكيل عدة
لجان م�شتركة".
ويتاب ��ع ان "عم ��ل ه ��ذه اللج ��ان
الم�شترك ��ة م ��ا زال قائم ��ا م ��ن خ�ل�ال
قيامها بتقاط ��ع البيانات التي تمتلكها
م ��ن اج ��ل تحدي ��ث �سج ��ل الناخبي ��ن
لمدينة كركوك" ،الفت ��ا �إلى �أن "هناك
مت�سع ��ا م ��ن الوقت امام ه ��ذه اللجان
للم�ض ��ي باج ��راءات التدقي ��ق الت ��ي
�سيتم االعالن عنها".
وبين �أن "العمل ي ��دور حاليا ب�إجراء
تقاط ��ع للبيان ��ات الت ��ي تمتلكه ��ا هذه
ال ��وزارات فيما بينها للت�أكد من �سجل
الناخبي ��ن من خ�ل�ال ح ��ذف الوفيات
وغيره ��ا" ،منوه ��ا �إل ��ى �أن "ه ��ذه
اللج ��ان �ستق ��دم تقري ��را مف�ص�ل�ا �إلى
مجل� ��س المفو�ضي ��ن التخ ��اذ االجراء
المنا�سب".

نائب رئي�س
الربملان ووفد من
املفو�ضية �أم�س
ويرف� ��ض الم�س� ��ؤول ف ��ي مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات الحدي ��ث ع ��ن امكاني ��ة
اعتم ��اد �سج ��ل الناخبي ��ن الجدي ��د
(المح ��دث) ف ��ي االنتخاب ��ات المحلية
المقبلة ،لكنه علق قائال �إن المو�ضوع
مت ��روك للتقري ��ر االول ��ي ال ��ذي
�ستقدم ��ه اللج ��ان الم�شترك ��ة لمجل�س
المفو�ضين.
ب ��دوره يق ��ول النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة
كرك ��وك ع ��ن المك ��ون العرب ��ي خال ��د
المفرج ��ي لـ(الم ��دى) �إن "قان ��ون
انتخابات مجال� ��س المحافظات الذي
اقره البرلمان ي�ضم �آلية تلزم مفو�ضية
االنتخاب ��ات بت�شكي ��ل لجن ��ة داخلي ��ة
لتحدي ��ث �سج ��ل الناخبي ��ن لمحافظة
كركوك باال�ستعانة بوزارات التجارة

والداخلية ،وال�صحة والتخطيط".
وي�ضي ��ف المفرج ��ي �أن "الع ��رب

والتركم ��ان ا�شترط ��ا تدقي ��ق �سج ��ل
الناخبي ��ن لمحافظ ��ة كرك ��وك مقاب ��ل

نائب رئي�س البرلمان :بعثة الأمم المتحدة �شريك حقيقي في �إتمام االنتخابات
 بغداد /المدى
�أك ��د النائب الأول لرئي� ��س مجل�س الن ��واب ح�سن كريم
الكعب ��ي� ،أم�س الأربعاء ،على �أهمية التعاون والتن�سيق
بي ��ن المفو�ضي ��ة العلي ��ا الم�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات والأمم
المتحدة .وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت (المدى) ن�سخة
من ��ه� ،إن "نائب رئي�س البرلم ��ان ا�ستقبل رئي�س الإدارة
االنتخابي ��ة للمفو�ضية العلي ��ا الم�ستقلة لالنتخابات في
الع ��راق ريا� ��ض الب ��دران و�أع�ضاء مجل� ��س المفو�ضين
لبح ��ث �آخر اال�ستع ��دادات لإجراء االنتخاب ��ات المحلية

لمجال�س المحافظات ف ��ي ني�سان عام  ."2020و�أو�ضح
الكعب ��ي خالل اللق ��اء� ،أن "بعثة الأم ��م المتحدة �أ�سهمت
وب�شكل فاعل في تر�سيخ النظام الديمقراطي في العراق
و�إج ��راء االنتخابات ال�سابقة وقدم ��ت م�ساعدات كبيرة
للجان ��ب العراقي ،وهنا اعتبرها �شريكا حقيقيا مع كافة
الجهات المحلية لإتمام برامجها وتحقيق �أهدافها ،ومن
الجي ��د تعزيز التع ��اون بي ��ن المفو�ضية وخب ��راء الأمم
المتحدة خالل المرحلة المقبلة واال�ستفادة من خبراتهم
لبلوغ انتخابات محلية �شفافة خالية من العقبات".

قا�ض �أمريكي يطالب بغداد بدفع  140مليون دوالر
ملدير �شركة قتل يف العراق

 ترجمة /حامد �أحمد
فازت �شركة مق ��اوالت ع�سكرية �أميركية قتل
مديره ��ا بظ ��روف غام�ض ��ة في الع ��راق عام
 2004بحكم ق�ضائ ��ي ل�صالحها يلزم العراق
بت�سدي ��د مبلغ ي�صل �إل ��ى  140مليون دوالر
تعوي�ض ��ا لم�ستحق ��ات مالي ��ة ل ��م ت�ستلمه ��ا
ال�شركة �أبدا.
الحكم الذي ا�صدره قا�ضي محكمة فيدرالية
في وا�شنطن الثالث ��اء بت�سديد ما يقارب من
 89ملي ��ون دوالر م�ضافا �إلي ��ه مبالغ الفائدة
المترتب ��ة عليها و�أج ��ور المحامين ،قد �أنهى
ج ��دال قانوني ��ا ا�ستم ��ر لأكث ��ر م ��ن عق ��د من
الزم ��ن بي ��ن �شرك ��ة ،واي �أوك تيكنولوجي
الأميركية للمق ��اوالت الع�سكرية ،التي تتخذ
من بن�سلفانيا مقرا لها ،وجمهورية العراق.
وتق ��ول �شرك ��ة واي �أوك �إن رئي�سها المدعو
دي ��ل �ستوفيل ،قد قتل ف ��ي العراق في كانون
الأول ع ��ام  2004عندم ��ا ق ��دم �شك ��وى ب� ��أن
�شركت ��ه لم تتلق �أجورها البالغة �أكثر من 20
مليون دوالر المترتبة على الجانب العراقي
مقاب ��ل �صيان ��ة وتجدي ��د دباب ��ات ع�سكري ��ة
لم�ساعدة الجي�ش العراقي في ا�ستعادة قوته

اج ��راء االنتخابات المحلي ��ة للمدينة
مع باق ��ي المحافظات" ،الفت ��ا �إلى �أن

"المك ��ون العرب ��ي م ��ع ت�شكيل لجنة
م ��ن قب ��ل المفو�ضي ��ة لتدقي ��ق �سج ��ل

والوقوف على قدميه م ��رة �أخرى بعد حرب
عام .2003
وكان ��ت مجموع ��ة م�سلح ��ة ق ��د تبن ��ت مقتل
�ستوفي ��ل ،ولكن �شهود عي ��ان �أدلوا بافادتهم
في المحكمة ب�أن �ستوفيل قد قتل في الحقيقة
للتهرب من ت�سديد م�ستحقات �شركته.
الي ��ن فو�ستر ،محامي �شرك ��ة واي �أوك ،قال
�إن "الق�ضي ��ة كانت �صعب ��ة لأن العراق وعلى
م ��دى ع�شر �سن ��وات فعل كل ما ه ��و بو�سعه
للمماطل ��ة باب ��داء �أي ر�أي �أو �إج ��راء م ��ن
قبلهم".
وكان الع ��راق ق ��د تق ��دم بعدد م ��ن الدفاعات
والتي رف�ض ��ت جميعها من قبل قرار محكمة
مك ��ون م ��ن � 107صفح ��ة �صادر ع ��ن قا�ضي
محكمة وا�شنطن الفيدرالية روي�س المبيرث
ذك ��ر فيه ب ��ان وزارة الدفاع العراقي ��ة �أخ ّلت
باتفاقها مع �شركة واي اوك تكنولوجي ولم
تدفع �أجورها.
كت ��ب القا�ضي المبيرث ،في ق ��رار حكمه ب�أن
النق ��ود الت ��ي كانت من المفتر� ��ض �أن تذهب
ل�شرك ��ة واي �أوك لم ت�سدد �أب ��دا .ولج�أ مدير
ال�شركة �ستوفي ��ل للحكوم ��ة الأميركية طلبا
للم�ساع ��دة ،وخالل اجتماع في كانون الأول

 2004تلق ��ى م�س�ؤول ��ون �أمي ��ركان تعهدات
م ��ن وزارة الدف ��اع العراقية بت�سدي ��د �أجور
�ستوفيل و�شركة واي �أوك.
بعد مرور ثالثة �أيام قتل �ستوفيل مع مرافقه
وهم في طريقهما �إلى بغداد لإكمال �إجراءات
ت�سدي ��د المبلغ .وكتب القا�ضي المبيرث ،في
هام� ��ش ل ��ه ب�أنه ل ��م ي�ستطع الج ��زم بتحديد
الجه ��ة ات ��ي قتل ��ت �ستوفي ��ل ومرافقه جوي
ويمب ��ل ال ��ذي كان يعم ��ل مع ��ه ف ��ي ال�شركة.
ولك ��ن القا�ض ��ي �أ�شار �إل ��ى �أنه رغ ��م ذلك لما
كان �ستوفيل ف ��ي طريقه �إلى بغداد وتعر�ض
للقتل لو كانت م�ستحقاته قد �سددت له ب�شكل
�أ�صولي من قبل وزارة الدفاع العراقية.
وجاء في مالحظة القا�ضي "كان من الممكن
�أن يبقى �ستوفيل حيا �إلى اليوم لو لم تخرق
وزارة الدفاع العراقية بنود العقد".
وحكم القا�ض ��ي بمنح مبلغ  89مليون دوالر
لمدي ��ر ال�شركة المتعاقدة �إ�ضافة �إلى الفوائد
و�أج ��ور محامي �شرك ��ة واي �أوك والتي من
المتوق ��ع �أن ت�ص ��ل قيمه ��ا �إل ��ى  140مليون
دوالر .ديل �ستوفي ��ل كان قد �أ�س�س له �شركة
ا�ستثماري ��ة للتعاق ��د ف ��ي مج ��ال الأ�سلح ��ة
وخ�صو�ص ��ا التعام ��ل بالأ�سلح ��ة الرو�سي ��ة
الت ��ي كان ي�ستخدمه ��ا الجي� ��ش العراقي في
حينه ��ا ،وق ��د فاز بعق ��د مبكر بع ��د حرب عام
 2003ف ��ي الع ��راق لإنق ��اذ وتجدي ��د دبابات
الجي�ش العراقي.
الجنرال الأميرك ��ي ال�سابق ديفد بترايو�س،
ال ��ذي كان اح ��د كب ��ار الق ��ادة الع�سكريي ��ن
االمي ��ركان الذي ��ن عمل ��وا ف ��ي الع ��راق ،ق ��د
ادل ��ى بافادته ك�شاه ��د الع ��ام الما�ضي بقوله
ان �ستوفي ��ل ،كان يعتب ��ر ج ��زءا ا�سا�سي ��ا
�ضمن الجه ��ود المبذول ��ة للم�ساعدة بتمكين
الجي� ��ش العراق ��ي م ��ن ان ي�ستعي ��د ق ��واه.
وق ��ال بترايو� ��س ان �ستوفيل ق ��د رافقه عدة
م ��رات اثناء تنقالته بطائ ��رة الهليكوبتر في
العراق.
وا�ضاف بترايو�س قائال "ان اداء �شركة واي
�أوك كان جي ��دا وكفوءا .واعتقد ان الم�شكلة
كان ��ت تكم ��ن ف ��ي ع ��دم ت�سدي ��د العراقيي ��ن
لم�ستحقات ��ه .انها ق�ضية ت�ستح ��ق االهتمام
وقد تابعتها ب�شكل متك ��رر مع وزارة الدفاع
العراقية".
 عن :الأ�سو�شييتدبر�س

وحث نائب رئي�س البرلمان كافة الجهات بـ"ت�سهيل مهام
تحديث �سج�ل�ات الناخبين وتطبيق النظام االلكتروني
الحدي ��ث واال�ستفادة م ��ن تجارب االنتخاب ��ات ال�سابقة
وتجاوز العقبات التي حدثت خاللها".
من جانبه� ،أكد مجل� ��س المفو�ضين حر�صه على "�إنجاز
كافة اال�ستعدادات ل�ضم ��ان م�شاركة النازحين من حيث
ا�ستح ��داث مراك ��ز انتخابي ��ة ف ��ي جميع المناط ��ق التي
ت�ضم مجمعات نازحين وتحدي ��ث �سجالتهم االنتخابية
وت�سهيل العملية".

الناخبي ��ن اعتم ��ادا عل ��ى بطاقت ��ي
الأحوال المدنية والتموينية".
وي�شي ��ر ع�ض ��و لجن ��ة االقالي ��م
والمحافظات البرلمانية الى �أن "لجنة
مفو�ضي ��ة االنتخابات �ستقوم بتقاطع
المعلوم ��ات المتوف ��رة بي ��ن بيان ��ات
وزارات الداخلي ��ة (�سج ��ل االح ��وال
المدني ��ة) وال�صح ��ة (ال ��والدات)
والتخطي ��ط (االح�صاءات) والتجارة
(البطاق ��ة التمويني ��ة)" ،منوه ��ا �إل ��ى
�أن "التقاط ��ع ف ��ي البيان ��ات �سيك ��ون
عل ��ى الموج ��ود الحال ��ي للمواطني ��ن
في كركوك دون تحدي ��د �سنة �إح�صاء
معينة".
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "ه ��ذا االتف ��اق الذي
ت ��م بي ��ن مكون ��ات محافظ ��ة (الع ��رب
والكرد والتركم ��ان والم�سحيين) مع
مجل�س النواب الذي �ضمنه في قانون
انتخاب ��ات مجال� ��س المحافظ ��ات"،
معتب ��را ان "ه ��ذا االتف ��اق ه ��و ح ��ل
و�سطي بين هذه المكونات".
ويتوق ��ع النائب ع ��ن محافظة كركوك
"االنتهاء م ��ن عملية تقاطع البيانات
وعمل اللجنة المكلفة من قبل مفو�ضية
االنتخابات في فترة �شهرين ال اكثر"،
منوه ��ا �إل ��ى �أن "الحد االق�ص ��ى امام
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات النج ��از ه ��ذه
العملي ��ة هو � 31شهر كانون االول من
العام ."2020
وي�ضي ��ف النائ ��ب عن تحال ��ف القرار
�أن ��ه "في ح ��ال ع ��دم اكم ��ال مفو�ضية
االنتخاب ��ات تحديث �سج ��ل الناخبين
قب ��ل اقت ��راع مجال� ��س المحافظ ��ات
والمق ��رر ف ��ي االول من �شه ��ر ني�سان
�سي�ص ��ار �إلى اعتماد �سج ��ل الناخبين
الحالي" ،الفتا �إل ��ى �أن "عدم االلتزام
بالمواعي ��د الت ��ي حدده ��ا قان ��ون
االنتخاب ��ات �سيعر� ��ض المفو�ضي ��ة
للمحا�سبة القانونية".
وين ��وه �إل ��ى �أن "م ��ا نري ��ده م ��ن قبل
مفو�ضي ��ة االنتخابات اكمال مو�ضوع
تحديث �سج ��ل الناخبين قب ��ل �إجراء
مواعي ��د االنتخابات من �أجل اعتماده
في االنتخابات المحلية".

تعــز يــــــة

تتقدم م�ؤ�س�سة املدى
أحر التعازي
للإعالم والثقافة والفنون ب� ِّ
لعائلة ال�شاعر

�إبراهيــم اخليــاط

الأمني العام الحتاد الأدباء ُ
والكتاب الذي
تويف م�ساء �أم�س �إثر حادث مروري م�ؤمل
الذكر الطيب للفقيد وال�صرب وال�سلوان
لعائلته وزمالئه وحمبيه
فخري كرمي

رئي�س م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون
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رياضة

�إدارة ال����زوراء ت�ضع م���درب ال��وط��ن��ي ف��ي م����أزق ج��دي��د !
 جن���������وم غ���������رب �آ������س�����ي�����ا ي����ت���������س����ي����دون ت�������ش���ك���ي���ل���ة الأح��������م��������ر ال���ب���ح���ري���ن���ي
 بغداد  /حيدر مدلول
و�ضع ��ت �إدارة ن ��ادي ال ��زوراء الريا�ضي
ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت�ش مدرب
منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم يف م�أزق
جدي ��د عندما م� �دّدت ف�ت�رة �إقام ��ة الفريق
الأول لك ��رة الق ��دم يف الن ��ادي بالعا�صمة
املغربية الدار البي�ضاء حتى يوم الثالثاء
املقب ��ل م ��ن �أج ��ل �إقام ��ة مع�سك ��ر تدريبي
هن ��اك يتخلله خو� ��ض عدد م ��ن املباريات
التجريبي ��ة يف �إط ��ار اال�ستع ��دادات
للم�شاركة يف دوري الكرة املمتاز باملو�سم
 2029-2019امل�ؤمل انطالقه يوم الثامن
ع�ش ��ر من �شهر �أيل ��ول املقبل بعد ف�شله يف
الت�أهل اىل دور 32من بطولة ك�أ�س حممد
ال�ساد�س لالندية الأبطال . 2020
وتلق ��ى كاتانيت� ��ش ال�صدم ��ة عندم ��ا علم
بخرب ع ��دم تواجد العبي فري ��ق الزوراء
لك ��رة القدم اىل جان ��ب زمالئهم من العبي
ال�شرط ��ة والقوة اجلوية �ضم ��ن املع�سكر
التدريب ��ي الداخلي املزم ��ع انطالقه اليوم
اخلمي� ��س يف العا�صم ��ة بغ ��داد يف قائمة
ال�ست ��ة والع�شرين الت ��ي اختارها من بني
القائم ��ة الأولية املكونة من  47العب ًا التي
اعتمده ��ا االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
حت� ً
ضريا ملقابل ��ة املنتخب البحريني لكرة
الق ��دم يف ال�ساعة ال�سابع ��ة والن�صف من
م�ساء يوم اخلام�س من �شهر �أيلول املقبل
على ملع ��ب البحرين الوطن ��ي يف افتتاح
ت�صفي ��ات موندي ��ال  2022وك�أ� ��س �أ�سي ��ا
 2023حي ��ث كان م ��ن امل�ؤم ��ل �أن يع ��ود
وف ��د ال ��زوراء اىل العا�صم ��ة بغ ��داد يوم
االح ��د املا�ضي كم ��ا كان مق ��رر م�سبق ًا �إثر
انته ��اء امل�شاركة العراقي ��ة يف الت�صفيات
التمهيدي ��ة حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل
الت ��ي �ضمت اىل جانبه ف ��رق احتاد طنجة
املغرب ��ي والرف ��اع املغرب ��ي وهور�سي ��د
ال�صوم ��ايل و�أخفق فيه ��ا يف قطف بطاقة
الت�أه ��ل اىل ال ��دور الأول �إث ��ر حلول ��ه يف
املركز الثالث يف الرتتيب بر�صيد نقطتني
فقط .
ويع ��اين العبو ف ��رق ال ��زوراء وال�شرطة
والق ��وة اجلوية م ��ن �إرهاق �شدي ��د لعدم
ح�صوله ��م على راح ��ة �سلبية بع ��د انتهاء

مناف�س ��ات املو�سم الك ��روي العراقي يوم
ال�ساد� ��س والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر مت ��وز
املا�ض ��ي حي ��ث �أن�ضم ��وا مبا�ش ��رة اىل
�صف ��وف �أ�سود الرافدي ��ن الذي �شارك يف
الن�سخ ��ة التا�سع ��ة من بطولة غ ��رب �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم للرج ��ال الت ��ي انته ��ت ي ��وم
الراب ��ع ع�ش ��ر من �شه ��ر �آب اجل ��اري قبل
�أن يع ��ودوا م ��ن جدي ��د اىل فرقه ��م حيث
�أق ��ام ال�شرطة مع�سك ��ر ًا تدريبي� � ًا داخلي ًا
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة قب ��ل �ش ��د الرحال
اىل دول ��ة الكوي ��ت ال ��ذي واج ��ه فري ��ق
الكويت م�س ��اء �أم�س االربعاء على ملعب
الأخ�ي�ر فيما اتخ ��ذ فريق الق ��وة اجلوية
م ��ن العا�صمة اللبنانية ب�ي�روت مع�سكره
اخلارج ��ي قبل الع ��ودة اىل مدينة كربالء
املقد�س ��ة ملقابل ��ة فريق ال�ساملي ��ة الكويتي
يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�س ��اء الي ��وم
اخلمي�س على ملعب كربالء الدويل �ضمن
جول ��ة الذه ��اب م ��ن دور 32م ��ن بطول ��ة

ك�أ� ��س حمم ��د ال�ساد� ��س للأندي ��ة الأبطال
 2020يف ح�ي�ن توج ��ه فري ��ق ال ��زوراء
اىل العا�صم ��ة املغربي ��ة ال ��دار البي�ض ��اء
للم�شارك ��ة يف الت�صفي ��ات الأولي ��ة �ضمن

املجموع ��ة االوىل التي اختت ��م مبارياتها وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن يغ ��ادر وف ��د منتخبن ��ا
م�س ��اء يوم ال�سبت املا�ض ��ي ولتقرر �إدارة الوطن ��ي لكرة القدم ي ��وم الثاين من �شهر
الن ��ادي متدي ��د البق ��اء هن ��اك حت ��ى يوم �أيل ��ول املقب ��ل م ��ن مط ��ار بغ ��داد الدويل
الثالث من �شهر �أيلول املقبل .
اىل مط ��ار البحري ��ن ال ��دويل بالعا�صم ��ة

املنامة للدخول يف مع�سكر تدريبي مغلق
هناك �سين�ضم الي ��ه الالعبون املحرتفون
يف الدوري ��ات العربي ��ة واال�سيوي ��ة
والأوروبي ��ة واالمريكي ��ة بع ��د انته ��اء
م�شواره ��م م ��ع الف ��رق الت ��ي يلعبون يف
�صفوفه ��ا خ�ل�ال املو�سم الك ��روي احلايل
اىل جان ��ب العب ��ي فري ��ق ال ��زوراء لكرة
الق ��دم حي ��ث ي�ستمر مل ��دة ثالث �أي ��ام من
موع ��د املباراة الأوىل الت ��ي �ستجمعه مع
�شقيق ��ه املنتخ ��ب البحرين ��ي لك ��رة القدم
يف ال�ساع ��ة ال�سابعة والن�صف م�ساء يوم
اخلام�س من ال�شهر ذاته يف ختام اجلولة
الأوىل م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب للت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة امل�ؤهلة لنهائي ��ات كا�س العامل
املقبلة ونهائيات الن�سخ ��ة الثامنة ع�شرة
م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوي ��ة لكرة
القدم .
و�سيح�ص ��ل منتخبنا الوطن ��ي لكرة القدم
على راح ��ة يف اجلولة الثاني ��ة من مرحلة
الذه ��اب حل�س ��اب املجموعة الثالث ��ة التي
�ستق ��ام يوم العا�شر م ��ن �شهر �أيلول املقبل
حي ��ث �سيخو�ض ي ��وم التا�سع م ��ن ال�شهر
ذات ��ه مب ��اراة دولي ��ة ودي ��ة �أم ��ام املنتخب
الأوزبك ��ي لكرة الق ��دم على ملع ��ب مدينة
القوي�سم ��ة بالعا�صم ��ة الأردني ��ة عم ��ان
يف �إط ��ار ا�ستعدادات ��ه للجول ��ة الثالث ��ة
التي ي�ضيفه ��ا فيها نظ�ي�ره منتخب هونغ
كون ��غ يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م ��ن م�س ��اء
ي ��وم العا�ش ��ر من �شهر ت�شري ��ن االول على
ملعب جذع النخل ��ة باملدينة الريا�ضية يف
حمافظة الب�ص ��رة على �أثر القرار الر�سمي
ال ��ذي �أتخذه االحت ��اد الدويل لك ��رة القدم
بال�سم ��اح للمنتخب ��ات الوطني ��ة العراقية
باجراء مباري ��ات دولية ر�سمية للبطوالت
التي يتوىل اال�شراف عليها .
ومن جهته ع ��اود املنتخب البحريني لكرة
القدم �أم�س الأربعاء وحداته التدريبية على
املالعب اخلارجية لالحتاد البحريني لكرة
الق ��دم وف ��ق الربنامج الفني ال ��ذي و�ضعه
املدرب الربتغايل هيلي ��و �سوزا حت�ضريا
ملواجه ��ة املنتخ ��ب الوطن ��ي العراقي بعد
اختي ��اره القائم ��ة االولي ��ة الت ��ي ت�ضمنت
 29العب ��ا من بينهم ��ا حمرتفني يلعبان يف
�صفوف فري ��ق الن�صر الكويت ��ي و�سالفيا

براغ الت�شيكي حي ��ث �سيتم التدريب حتى
ي ��وم الأحد املقبل ال ��ذي �سي�شهد فيه �أقامة
مع�سكر مغلق حتى يوم اخلام�س من �شهر
ايلول املقبل .
وت�سيد جنوم بطولة غ ��رب ا�سيا التا�سعة
لك ��رة الق ��دم ال ��ذي خط ��ف لقبه ��ا الأحم ��ر
البحريني البال ��غ عددهم  23العبا القائمة
االولي ��ة التي �شه ��دت �أ�ضاف ��ة �ستة العبني
ج ��دد اليها و�أحتل فيها فريق الرفاع املركز
االول يف ترتي ��ب الف ��رق البحريني ��ة بعدد
الالعبني الذين �ضمتهم قائمة املدرب �سوزا
حيث بلغوا �سبعة وهم كال من (�سيد �شرب
علي ��وي و�سي ��د ر�ضا عي�س ��ى و�سيد مهدي
باق ��ر وعلي ح ��رم وكمي ��ل الأ�سود وحممد
مرهون و�سي ��د ها�شم عي�س ��ى ) فيما حلت
ف ��رق الرف ��اع ال�شرق ��ي واملنام ��ة واملحرق
املرك ��ز الث ��اين بواق ��ع �أربعة العب�ي�ن لكل
واح ��د فيه ��م عب ��د الل ��ه ه ��زاع و�سام ��ي
احل�سين ��ي وهزاع عل ��ي وحممد الرميحي
(الرف ��اع ال�شرق ��ي )و�أحم ��د نبي ��ل وحممد
ع ��ادل وعي�س ��ى جه ��اد وعي�س ��ى مو�س ��ى
(املنامة )و�سيد حممد جعفر ووليد اخليام
و�أحم ��د ال�شروقي و�أ�سماعيل عبد اللطيف
( املح ��رق ) وفريق احلالة ج ��اء يف املركز
الثالث بواقع ثالث العبني (�أحمد بو غمار
وحممد عبد الوهاب وعبد الوهاب املالود)
والنجم ��ة رابعا بواقع العب�ي�ن (�أحمد عبد
الل ��ه وعلي مدن ) والأهل ��ي خام�سا بواقع
الع ��ب واح ��د (جا�س ��م ال�شي ��خ ) وكذل ��ك
احل ��ال مع فري ��ق احلالة (حم ��د الدو�سري
) واملحرتف�ي�ن �سيد �ضي ��اء �سعيد (الن�صر
الكويتي ) وعبد الله يو�سف (�سالفيا براغ
الت�شيكي ) وحممد احلردان .
اجلدير بالذكر ان االحتاد اال�سيوي لكرة
الق ��دم �أ�سن ��د اىل احلكم ال ��دويل العماين
عمر مب ��ارك اليعقوبي مهمة قيادة مباراة
منتخبن ��ا الوطن ��ي و�شقيق ��ه املنتخ ��ب
البحريني لك ��رة القدم التي �ستجري على
ملعب البحرين الوطني بالعا�صمة املنامة
يوم اخلام�س من �شهر �أيلول املقبل حيث
�سي�ساعده مواطنيه حم ��د الغافري حكما
م�ساع ��دا �أوال ونا�صر امبو �سعيدي حكما
م�ساع ��دا ثاني ��ا وخال ��د ال�شق�ص ��ي حكم ��ا
رابعا .

ج�������س�ت�ن م����ي���رام ي����وا�����ص����ل ت�����أل����ق����ه يف �أم��ي�رك����ا
 بغداد  /املدى
وا�ص ��ل العب و�سط املنتخ ��ب الوطني لكرة القدم
ج�سنت م�ي�رام املحرتف يف �صف ��وف فريق �أتالنتا
يونايتد االمريكي م�سل�سل تقدمي عرو�ضه املتميزة
من ��ذ �أنتقال ��ه الي ��ه خ�ل�ال املو�سم الك ��روي احلايل
ي ��وم الثامن من �شهر ايار املا�ض ��ي قادم ًا من فريق
كولومبو�س كرو .
و�ساه ��م ج�س�ت�ن م�ي�رام يف ح�صول فري ��ق �أتالنتا
يونايت ��د على لق ��ب بطولة ك�أ�س �أم�ي�ركا �أثر الدور
الكب�ي�ر ال ��ذي بذل ��ه يف و�ص ��ول الك ��رة اىل زميله

غوان ��زو مارتيني ��ز الذي متكن م ��ن ت�سجيل هدف
الفوز الث ��اين لفريقه يف الدقيق ��ة ال�ساد�سة ع�شرة
يف مرم ��ى فري ��ق مينيو�ست ��ا يونايت ��د باملب ��اراة
النهائي ��ة التي جمعتهم ��ا �أم�س الأربع ��اء بعد �ستة
دقائ ��ق م ��ن اله ��دف ال ��ذي �أح ��رزه غا�س ��ي كا�سرب
بطريق اخلط�أ يف �شب ��اك مينيو�ستا منهي ًا ال�شوط
االول ل�صال ��ح فري ��ق �أتالنت ��ا يونايت ��د بهدف�ي�ن
مقاب ��ل هدف واحد  .وجن ��ح الالعب روبن لود يف
تقلي�ض الفارق لفريق مينيو�ستا بالدقيقة ال�سابعة
والأربعني من املباراة التي �أ�ستمرت نتيجتها على
حالها حت ��ى �أطلق احلكم �صفارت ��ه ب�أنتهائها بفوز

فري ��ق �أتالنت ��ا يونايتد بهدفني مقاب ��ل هدف واحد ب�صف ��وف املنتخ ��ب الوطني لكرة الق ��دم املتواجد
وليت ��وج بك�أ� ��س �أمريكا حي ��ث �أعت�ب�ر �أول اجناز هناك حت�ض�ي�ر ًا ملالق ��اة املنتخ ��ب البحريني لكرة
يحققه ج�سنت م�ي�رام منذ �أمتهانه لعب ��ة كرة القدم الق ��دم يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والن�صف م ��ن م�ساء
يف الدوري االمريكي .
ي ��وم اخلام�س م ��ن �شهر �أيلول املقب ��ل وال�سيما �أن
وتنتظ ��ر ج�سنت م�ي�رام مب ��اراة واحدة م ��ع فريق ال�سلوفيني �سريت�شك ��و كاتانيت�ش مدرب منتخبنا
�أتالنت ��ا يونايت ��د �أم ��ام فري ��ق فيالدلفي ��ا نيوبتون يعترب ج�سنت من �أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد
�ستق ��ام فج ��ر ي ��وم االح ��د املقب ��ل بتوقي ��ت بغداد عليه ��ا يف تل ��ك املواجه ��ة اخلليجية وتع ��ول عليه
�ضم ��ن اجلولة الثامنة والع�شرين �ضمن املجموعة اجلماه�ي�ر العراقية ب�أن يكون تواج ��ده مع �أ�سود
ال�شرقي ��ة يف الدوري الأمريكي ملو�سم احلايل قبل الرافدي ��ن عام ًال م�ؤث ��ر ًا يف خطف النق ��اط الثالثة
�أن ي�شد الرحال بعد انتهاء املباراة يف رحلة جوية يف افتت ��اح الت�صفيات املزدوج ��ة امل�ؤهلة ملونديال
مرهقة اىل العا�صم ��ة البحرينية املنامة لالن�ضمام  2022وك�أ�س �آ�سيا . 2023
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�إعـــــالن

ق��دم املدعي (غزوان محمد عبد اجلبار) طلبا ً يروم فيه
تبديل (اللقب) من (الشاوي) الى (الكعبي) فمن لديه
اعتراض على الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة
أقصاها (خمس��ة عش��ر يوم) وبعكسه سوف ينظر
بالدع��وى وفق اح��كام املادة ( )22م��ن قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء احلقوقي
ن�ش�أت ابراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

�إعـــــالن

قدم املواطن (رعد س��عدون داود) طلبا ً لتبديل (اس��م ابنه
القاصر) وجعله (زيد) بدال ً من (سعدون) فمن لديه اعتراض
مراجعة هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوما ً من تاريخ
النشر وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا ً
ال��ى احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ()3
لس��نة  2016املعدل على ان يكون النشر باسم مدير عام
اجلنسية احملترم  ..مع التقدير.
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
املدير العام  /وكالة

 -1يسر (شبكة االعالم العراقي) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة (الشركات ومكاتب) لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بتوفير خطوط نقل ملوظفي شبكة
االعالم العراقي وبكلفة تخمينية قدرها ( )421.800.000اربعمائة وواحد وعشرون مليون وثمامنائة ألف دينار عراقي ال غير.
 -2تتوف��ر لدى (ش��بكة االعالم العراقي) التخصيصات املالية ضمن املوازنة اجلارية االحتادية وينوي اس��تخدام جزء منها لتنفي��ذ خدمة نقل املوظفني العاملني في مقر
الشبكة .
 -3بامكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء (باللغة العربية) مراجعة (شبكة االعالم العراقي قسم العقود واملناقصات الكائن في بغداد /الصاحلية /قرب
فندق املنصور) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغة (( )250.000مائتان وخمس��ون ألف دينار عراقي ال غير) ،وبامكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول
على املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني في اعاله.
 -4تس��لم العطاءات إلى العنوان االتي (ش��بكة االعالم العراقي  /التش��ريفات الكائن في بغداد  /الصاحلية  /قرب فندق املنصور) ويكون تقدمي العطاءات لغاية (الساعة
الثانية عشر بعد الظهر من يوم اخلميس املوافق  ، )2019/9/12وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
 -5سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في نفس الزمان والتاريخ اعاله ويجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (التأمينات
االولية) والبالغة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية على شكل (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق) ومببلغ (( )4.218.000اربعة ماليني ومائتان وثمانية عشر ألف دينار
عراقي ال غير) وسيتم اعتماد الوثائق القياسية اخلاصة بتجهيز اخلدمات غير االستثمارية في جميع مراحل املناقصة.
 -6سيتم استبعاد أي عطاء غير مستوفي الحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة باملشروع مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -7ال ميكن ملقدمي العطاء اضافة او حذف او تعديل على كل من (تعليمات ملقدمي العطاءات ،الشروط العامة للعقد) اما االقسام املطلوبة يتم ملئها من قبل الشركة
هي (القسم الثالث  /استمارة تقدمي
 -8العطاء واستمارة معلومات التأهيل  ،القسم اخلامس  /جدول الفعاليات) اضافة إلى تقدمي الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء . 1 –12
 -9يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
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كان ��ت النج ��ف الأ�ش ��رف يف �أواخ ��ر العه ��د
العثم ��اين قد رف�ض ��ت حكم ال�س�ل�اطني وت�س ��لط
الظامل�ي�ن  ،ولي� ��س ذلك بالأمر اجلدي ��د ،فالنجف
�ص ��رح ح�ضاري من املخ ��زون الثق ��ايف املتجدد
ومنب ��ع م ��ن مناب ��ع الفك ��ر الإ�سالم ��ي املتطور،
ومرب� ��ض العل ��م الرثائ ��ي الرائ ��د ومه ��د ال�شعر
العرب ��ي ال�س ّي ��ار  ،وه ��ي حتم ��ل ل ��واء الن�ض ��ال
ال�سيا�س ��ي ِب َي� �دْ ،ولواء العلم اله ��ادف بيدٍ �أخرى
من خالل العلم ��اء الأعالم وقادة الفكر وال�شباب
اليق ��ظ املتحف ��ز فه ��ي تريد للع ��راق حي ��اة العز
واال�ستق�ل�ال  ،كم ��ا تري ��د للعراقيني كاف ��ة مناخ
العدل واال�ستقرار.
يقول ال�شيخ علي ال�شرقي يف كتابه (الأحالم):
( لق ��د خا�ضت النجف اعتب ��ار ًا من  1908معارك
�سيا�سي ��ة وحربي ��ة ن�ض ��ال و �صي ��ال  ،انتفا�ضة
تعقبه ��ا انتفا�ض ��ة وكان ��ت يف النج ��ف كتائ ��ب
للإ�ص ��رار تريد احلرك ��ة الإ�صالحي ��ة والتجديد
وجماعات �أخر تريد الركود وال تعرف التطور ،
و�أخ�ي�ر ًا انت�صر دعاة الإ�صالح  ،وكان للحركات
ال�سيا�سي ��ة واالنقالب ��ات يف الأ�ستان ��ة وطهران
ت�أث�ي�ر على النجف ملا هناك م ��ن الروابط املتينة
وق ��د كان ��ت الفتوى ال�ص ��ادرة من النج ��ف تقيم
وتقعد هات�ي�ن العا�صمت�ي�ن وكان ال�شعبيون من
ال�سا�س ��ة ي�ستم ��دون العون من فقه ��اء النجف ،
ول�ش ّد ما انتف�ضت ونا�ضلت هذه املدينة املقد�سة
يف ت�أيي ��د النظ ��ام الد�ست ��وري وهزمي ��ة احلكم
الف ��ردي وامت ��د ال�ص ��راع �إىل مقارع ��ة االحتالل
االنكليزي))12(...
وكان ق ��ادة الإ�ص�ل�اح الدين ��ي ورج ��ال احلكم
الد�ست ��وري ودع ��اة احلري ��ة والدميقراطية يف
النج ��ف الأ�ش ��رف ي�ستم ��دون الزخ ��م الث ��وري
م ��ن املرج ��ع الأعل ��ى ال�شي ��خ كاظ ��م الآخون ��د
اخلرا�س ��اين يدعم ��ه يف ذلك كل م ��ن ال�شيخ عبد
الل ��ه املازندراين وامل�ي�رزا ال�شيخ حممد ح�سني
النائين ��ي وم ��ن ورائه ��م اجلماه�ي�ر احلا�ش ��دة

وال�شباب املتحم�س.
ويف ع ��ام � 1909أ�ص ��در ال�شي ��خ حمم ��د ح�سني
النائين ��ي كتابه امله ��م (تنبيه الأم ��ة وتنزيه امل ّلة
) بطبعت ��ه الأوىل وكان �إ�ش ��ارة �أوىل للتنوي ��ر
يف مدين ��ة النجف ويف الفك ��ر النجفي املعا�صر
بال ��ذات ،اذ كتب ال�شيخ النائين ��ي مقدمة لكتابه
هذا حافلة بتحليل حقيقة اال�ستبداد وم�شروعية
د�ستوري ��ة الدول ��ة  ،والتدلي ��ل عل ��ى �أ�صال ��ة
الد�ستور وجمل� ��س ال�شورى الوطني وتو�ضيح
معن ��ى احلرية وامل�ساواة  ،كان ذلك بقلم م�شرق
و�أ�سل ��وب رفيع وذهنية عالي ��ة وموا�ضيع مهمة
�أ�سا�سية لتوعية النجفيني يف ذلك الوقت  ،ويف
ع ��ام � 1910ص ��درت يف النج ��ف جمل ��ة (العلم )
لل�سيد هبة الدين ال�شهر�ستاين الرجل الذي كان
يكتب �أ�شياء مهمة وجديدة على املجتمع النجفي
يف افتتاحي ��ات ه ��ذه املجل ��ة والت ��ي تع ��د �أي�ضا
�إ�ش ��ارة �أخرى م ��ن �إ�شارات التنوي ��ر يف الثقافة
والفك ��ر النجفيني ،ويف ع ��ام  1917قامت ثورة
�أكتوبر اال�شرتاكية وما �صحبهامن �أفكار تقدمية
وعلمية �ضد اال�ستبداد والت�سلط و�إعطاء النا�س
الب�سط ��اء احل ��ق يف العي�ش الرغي ��د ويف وقتها
ت�أثر العامل العرب ��ي ب�أجمعه بهذه الأفكار ومنها
الع ��راق وبد�أتالأ�سئلة املهمة ح ��ول هذه الأفكار
اجلدي ��دة ،والق�ضية الأخرى ه ��ي جهاد ون�ضال
ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي (ت )1915ال�شاعر
وامل�صل ��ح واملجدد و�صاحب الإح�سا�س الوطني
الذي �أعطىللإ�شارات والبدايات التنويرية يف
النج ��ف دفع ًا كبري ًا بجه ��اده ون�ضاله ومقاومته
لال�ستعم ��ار االنكلي ��زي وم ��ا فعل ��ه يف املنازل ��ة
امل�شهورة يف الغراف وال�شعيبة..
يق ��ول ال�شي ��خ عل ��ي ال�شرق ��ي وا�صف� ��آ ال�سي ��د
احلبوب ��ي {:كان احلبوب ��ي مث�ل��آ اعل ��ى
للأخالق�،شيخ حت�سبه من الطراوة والطالوة يف
ميعة ال�شباب ،طاهر ملّاع بالف�ضيلة ،عذب الروح
مهيب الطلع ��ة ،احل�شمة يف مداعباته ،واحلكمة

د باقر الكربا�سي

با�سمة على �شفتيه،ف�صيح �صريح،خ�شوع للحق
بعي ��د ع ��ن احل�ش ��و}13دوّ ى �صيت ��ه يف الآفاق
جمتهد�آ جمدد�آ وا�شته ��ر �أخالقي�آ متميز�آ وعرف
عامل� ��آ ي�ت�رع �إىلالإ�ص�ل�اح ويدع ��و �إىل التجديد
وال�ص�ل�اح وكان ل ��ه زم�ل�اء يف الدرا�س ��ة له ��م
اثرهم الفاعل يف الأمم وال�شعوب وكان �أبرزهم
ال�سيد جمال الدين الأفغ ��اين الداعية الإ�سالمي
املعروف  -الذي مك ��ث يف النجف �أربع �سنوات
ي�ستق ��ي منه ��ا العل ��وم  -فتوثق ��ت ال�صل ��ة ب�ي�ن
الرجل�ي�ن ك�أف�ض ��ل مايك ��ون حت ��ى بع ��د خروجه
من النجف وتطواف ��ه يف البالد الإ�سالمية  ،زار
الأفغ ��اين النج ��ف متنك ��ر�آ ع ��ام  1891و�أجتمع
بال�سي ��د احلبوبي ل�ساعات ط ��وال وقد �أذكى كل
منهم ��ا يف �أخي ��ه جم ��رة الن�ضال الوطن ��ي فكان
منهما ماكان (. )14
ويف الع�شرينيات من القرن املا�ضي بد�أت �أفكار
جدي ��دة تدخل �إىل العراق ع ��ن طريق مطبوعات
�سوري ��ة ولبنانية ،تلقفه ��ا العراقيون ب�شغف،اذ
�أن ال�ساح ��ة العراقي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام وال�ساح ��ة
النجفي ��ة ب�شكل خا� ��ص كان خالية م ��ن الن�شاط
احلزبي حتى ع ��ام �1934سن ��ة ت�أ�سي�س احلزب
ال�شيوع ��ي العراقي الذي �أ�س� ��س بداية ب�صورة
�سريّة وا�ستطاع �أن ينت�شر بني العمال والفالحني
والفقراء م ��ن النا�س ويكوّ ن ل ��ه قاعدة عري�ضة
جد�آ ،وكانت النجف من بني املدن التي ن�شط فيها
ال�شيوعي ��ون ب�ش ��كل ملفت للنظ ��ر �سيطرت على
ال�شارع النجفي وعل ��ى الر�أي العام فيه،و�أن�ضم
الي ��ه م�ؤي ��دون م ��ن العم ��ال والفق ��راء والطلبة
وبع�ض املحام�ي�ن والأطب ��اء واملثقفني،و�شهدت
قاع ��دة احل ��زب ال�شيوع ��ي يف النج ��ف تو�سع� ��آ

عدن ..الأبعد عن مكائد "الإخوان"

ملحوظ� ��آ خا�صة بعد �إع ��دام قاعدة احلزب وكان
منه ��م ال�شهيد حممد ال�شبيب ��ي وهو ابن النجف
،كم ��ا �أنه ��م ا�ستطاع ��وا ان يك�سب ��وا لت�أييده ��م
بع� ��ض رجال الدين وخطباء املنرب احل�سيني ..
وبالرغم من العمل ال�سري للحزب ال�شيوعي �إال
�أنّ تنظيمه كان تنظيم�آ جيد�آ متمثلآ باجتماعات
خالياهم امل�ستم ��رة وبتثقيف �أنف�سه ��م ب�أدبيات
احل ��زب والنظري ��ة املارك�سي ��ة كم ��ا انّ ن�شاطهم
امللح ��وظ �أدى �إىل تخري ��ج العدي ��د م ��ن ك ��وادر
احل ��زب املتقدمني والذين �أ�صبح ��وا من �أع�ضاء
اللجنة املركزية للحزب واملكتب ال�سيا�سي منهم
ح�سني حمم ��د ال�شبيبي وح�س�ي�ن �أحمد الر�ضي
(�سالم عادل) الذي �صار فيما بعد �سكرتري�آ عام�آ
للح ��زب �أما الكوادر املتقدمة الأخرى يف النجف
منهم �:صاح ��ب احلكيم وحممد مو�سى التتنجي
وعل ��ي عب ��ود ال�سي ��د �سلم ��ان وح�س ��ن عوين ��ه
ورحي ��م عجينة وحميد ال�س ��كايف و�شاكر جريو
ور�ض ��ا عبدالل ��ه وح�سني �سلم ��ان وحممد ح�سن
مبارك وح�سني علوان الرفيعي ويو�سف علوية
وكاظ ��م ال�صفار وزوجته وعدن ��ان تقي الواعظ
وعبد الر�ضا فيا�ض و�شم�س ��ي مهدي الكربا�سي
و�آخرون كثريون ...
ظ ��ل ال�شيوعي ��ون �س ��ادة املوق ��ف ال�سيا�س ��ي
و�سادة ال�شارع بعد �أن َّ
مت توحيد �صفوفهم عقب
االن�شقاقات التي حدثت يف �أواخر الأربعينيات
�إذ ان املظاه ��رات كان ��ت ال تقوم ا ّال بهم  ،وكانت
االعتق ��االت ال تتم ا ّال منه ��م  ،هذه اجلذوة وهذه
ال�صحوة التي �أفرزها احلزب ال�شيوعي العراقي
يف البالد من طولها �إىل عر�ضها جعلت العراقيني
يطالب ��ون بحقوقه ��م وف ��وق ذل ��ك كل ��ه ب�سي ��ادة
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ر�شيد اخليون

كان م�ؤ�س� ��س «الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن» يت�صي ��د
فرائ�س ��ه ِم ��ن الطلب ��ة الدار�س�ي�ن يف الأزهر ،كي
يع ��ودوا ويُ�شكل ��وا التنظي ��م ببلدانه ��م .غري �أن
ه ��ذا مل يح�ص ��ل م ��ع ع ��دن وال ح�ضرم ��وت وال
بقي ��ة ال�سلطن ��ات ال َّتابع ��ة له ��ا �آن ��ذاك يف العهد
الربيط ��اين( ،)1967-1839لك ��ن مل يت�س ��رب
ن�ش ��اط «�إخ ��واين» لع ��دن �إب ��ان دول ��ة الإمام ��ة
املتوكلية (� )1962-1902شما ًال.
كان ت�أ�سي�س فرع «الإخوان» بدولة الإمامة �شماالً
خمتلف ًا عن بقية الفروعِ ،فمن العادة �أن التنظيم
ال�سنية ،ففكرة
«الإخواين» ين�شط بني املذاه ��ب ُّ
الإمامة ُتعيق وجود هذا ال َّتنظيم داخل الإمامية
�أو الزيدي ��ة ،لأن االثن�ي�ن ي�ؤمن ��ان بالو�صية يف
الإمامة ،و�إن اختلف الزيدية واعتربوها و�صية
فق ��ه ال �سيا�س ��ة ،فعلي بن �أبي طال ��ب �إمام عندما
و�صلت ��ه اخلالفة(40-35ه)(املرت�ض ��ى ،املُني ��ة
والأمل( .
ال�سن ��ة،
غ�ي�ر �أن املذه ��ب ال ِّزي ��دي ل ��ه ُق ��رب ِم ��ن ُّ
وه ��ذا مل مين ��ع القا�ض ��ي ال َّزي ��دي حمم ��د
حمم ��ود ال ُّزبريي(اغتي ��ل ِ )1965م ��ن تبن ��ي
الفك ��رة «الإخواني ��ة» ،بع ��د لق ��اءات م ��ع ح�س ��ن
البنا(اغتي ��ل )1949خ�ل�ال درا�ست ��ه يف الأزهر،
وعند عودته �إىل اليمن(� ،)1941أ�س�س «برنامج
�شب ��اب الأم ��ر باملع ��روف وال َّنه ��ي ع ��ن املنك ��ر»،
وكان ��ت للزبريي �صلة بـ«الإخ ��واين» اجلزائري
الف�ضي ��ل الورت�ل�اين(ت ،)1956ال ��ذي يُعت�ب�ر
مبع ��وث البن ��ا �إىل اليم ��ن ،وامل�ش�ت�رك يف ثورة
( )1948الفا�شل ��ة ب�صنع ��اء .كان له ��ذا ال َّرج ��ل
ح�ض ��ور مع َم ��ن ح�ضر ِم ��ن «الإخ ��وان» لتهريب
املحك ��وم بالإعدام نواب �صف ��وي (�أعدم )1955
ِمن ال�سج ��ون الإيرانية ،بعد القي ��ام باغتياالت،
مع مَن ح�ضر �إىل بغ ��داد بهذه املهمة ،ومعه علي
طنط ��اوي(ت )1999وغريه(العجل ��ي ،ال ِفك ��ر
ل�صريح /م�ؤلف هذا الكتاب
ال�صحيح يف الكالم َّ
َّ

كان �أحد امل�شاركني)َ .نذكر ذلك كي يُفهم امل�شروع
«الإخواين» ال َّتو�سعي.
ب�إيع ��از م ��ن «الإخ ��وان» �أ�س�س ال ُّزب�ي�ري ،وكان
ي�سع ��ى �إىل جمهوري ��ة �إ�سالمي ��ة« ،ح ��زب الل ��ه»
( ،)1962بن�سخت ��ه «الإخوان َّي ��ة» (امل�سع ��ودي،
الزب�ي�ري وم�شروع ح ��زب الله)� .أم ��ا الت�أ�سي�س
التنظيمي «الإخواين» فتم خالل عامي (1959-
 ،)1960ولي� ��س ب�صنع ��اء �إمن ��ا بالقاهرة ،وكان
اال�س ��م «جمموع ��ة احلي ��اد ب�ي�ن الأح ��زاب» ،لكن
والبداية كان بخم�سة طلب ��ة يدر�سون بالقاهرة،
بينه ��م عب ��د املجي ��د الزن ��داين ،وبع�ضه ��م كان
ينتمي �إىل حركة «القوميني العرب» ،وانقلب �إىل
ال�سلفية و«الإخوانية»
�إ�سالمي� ،أخ ��ذ يجمع بني َّ
(�سعي ��د ثاب ��ت ،احلرك ��ة الإ�سالم َّي ��ة يف اليمن)،
وهن ��ا يلتق ��ي النقي�ض ��ان« ،الإخ ��وان» ب�صنع ��اء
واملارك�سي ��ون بعدن ،يف رح ��م "حركة القوميني
العرب" .
مل ميت ��د تنظي ��م «الإخ ��وان» ب�شم ��ايل اليمن �إىل
عدن ،املدينة املنفتحة ،التي ظلت هكذا حتى قيام
الوحدة( ،)1990حيث الهيمنة املزدوجة القبيلة
و«الإخواني ��ة» .فطوال حك ��م «اجلبهة القومية»،
ث ��م «احل ��زب اال�شرتاك ��ي» اليمن ��ي كان وج ��ود
«الإخوان» مرفو�ض ًا ،ر�سمي ًا و�شعبي ًا ،ومل تدخل
ال�صحوة الدِّينية ،فالنظ ��ام مل ي�سمح بها،
لع ��دن َّ
عل ��ى ال َّرغم ِمن وج ��ود �أ�شخا� ��ص معدودين ِمن
الإ�سالمي�ي�ن ،يحاول ��ون و�س ��ط طلب ��ة املدار�س،
�إال �أنهم ظه ��روا بعد الوحدة بفتح مقرات حلزب
«الإ�صالح» (الت�شكيل الإخوان القبلي ال�شمايل)،
بعدن ،ومل مي ّر هذا من دون �صراع بني ال�صحف
«ال�صح ��وة» الإخواني ��ة.
العدني ��ة و�صحيف ��ة َّ
زاد الن ��زاع بع ��د ك�ش ��ف مع�سك ��رات التدري ��ب
ال�سالح مبحافظ ��ة حلج ،قبل
«الإخواني ��ة» عل ��ى َّ
حرب ( ،)1994ك�شفتها �صحيفة «�صوت العمال»
بعدن ،بالأ�سماء والدالئل.

وا�ستق�ل�ال الع ��راق ...ثالثيني ��ات و�أربعينيات
الق ��رن املا�ضي ه ��و التنوير احلقيق ��ي يف الفكر
النجفي املعا�صر تبعها العقد اخلم�سيني والذي
انته ��ى بتفج�ي�ر ث ��ورة الراب ��ع ع�شر م ��ن متوز
املباركة عام  1958بقيادة ال�شهيد الزعيم اخلالد
عبد الكرمي قا�سم.
وبع ��د  :ق ��ال املفك ��ر اللبن ��اين التقدم ��ي ال�شهيد
ح�س�ي�ن مروة وه ��و يتح ��دث عن �سن�ي�ن تلمذته
يف النج ��ف  (:تتبعت ك َّل �شيء �أنتجه النا�شرون
م ��ن عراقي�ي�ن و�سوريني ولبناني�ي�ن وم�صريني
وكان ��ت النجف �آنذاك �سوق� � ًا جلميع املن�شورات
العربية)..
وم ��ن العلم ��اء املجددي ��ن وامل�صلح�ي�ن الذي ��ن
در�س ��وا يف النجف ونهلوا منه ��ا العلم واملعرفة
ال�شي ��خ حمم ��د ح�سني اخلال�ص ��ي وحممد جواد
مغني ��ة وال�سيد حممد ح�سني ف�ضل الله وال�شيخ
حممد مهدي �شم�س الدين وال�شيخ ح�سني مروّ ة
 ،وقد يطرح �س� ��ؤال ب�أن النجف هل كانت مركز ًا
علمي� � ًا قب ��ل عه ��د ال�شي ��خ الطو�س ��ي (ت460هـ)
والإجابة على هذا ال�س�ؤال  :هناك اجتاهان:
الأول :يذهب �إىل وجود حركة علمية يف املدنية
املقد�سة و�أدلتهم هي:
� 1أورد ال�سي ��د ابن طاوو�س ب�أنَّ ع�ضد الدولةالبويهي زار امل�شهد العلوي عام 371هـ وت�صدق
و�أعط ��ى النا� � َ�س عل ��ى اخت�ل�اف طبقاته ��م وكان
ن�صيب الفقراء والفقهاء ثالثة �آالف درهم .
� 2ص ��دور �إجازات علمية م ��ن النجف اال�شرفقبل ورود ال�شيخ الطو�سي �إليها.
 3وبع�ضه ��م يق ��ول �إن ق�صي ��دة احل�س�ي�ن ب ��ناحلجاج التي قالها عند زيارته املرقد ال�شريف :
يق ��ول فيها بيت ًا يدل على �أن النجف كانت مركز ًا
علمي ًا:
�أهل
وق ��ل� :س�ل�ام م ��ن الل ��ه ال�س�ل�ام عل ��ى
وال�شرف
العلم
ِ
ال�سالم و�أهل ِ
الث ��اين :يقول �إن اجلامع ��ة العلمية يف النجف

�أ�س�س ��ت على يد ال�شيخ الطو�سي بعد انتقاله من
بغداد عام 449هـ.
�أم ��ا م�س�أل ��ة التجدي ��د والإ�ص�ل�اح يف احل ��وزة
العلمية فقد انق�سم الباحثون على ثالثة �أق�سام:
 1ق�سم يرى �أنّ الدرا�سة التي ا�ستقرت قواعدهاومناهجه ��ا وكتبه ��ا وتقاليدها من ��ذ زمن طويل
�أك�سبها طابع ًا تراثي ًا �أ�صي ًال يجب االلتزام ِبهِ .
 2ق�س ��م يريد الإ�صالح ولكن من داخل احلوزةنف�سه ��ا �إذ �إن ��ه يتح ��دث ع ��ن الت ��وازن بحي ��ث ال
ير�ضى �أن ي�ضحي بالأ�صالة على مذبح احلداثة
وال بالعك� ��س  ،وكان م ��ن دعاة هذا الر�أي ال�شيخ
املظفر و�صال�سيد حممد تقي احلكيم.
� 3أما الق�سم الثالث يرى �أن الكيان احلوزوي الميكن �إ�صالحه وق ��د �سبقته حركة الزمن ويدعو
�إىل ت ��رك الدرا�س ��ات احلوزوي ��ة والبح ��ث ع ��ن
�أكادمييات جدي ��دة ومعاهد �أخر  ،وهذا االجتاه
مل يجد طريقه �إىل جمتمع النجف.
هذه هي مدينة النجف مدينة احلراك الثقايف
يف �صباحاته ��ا و�أم�سياتها فه ��ي كانت ومازالت
ت�ؤل ��ف بيئ ��ة علمية و�أدبي ��ة وهي مدين ��ة حوار
الأديان �إ�ضافة �إىل كونها مركز ًا �سيا�سي ًا هام ًا .
متتاز مدين ��ة النجف بخ�صائ�ص يندر وجودها
يف مدن العراق الأخرى ،ف�أكرث ال�سكان يف هذه
املدينة لي�سوا من �أهل النجف الأ�صليني  ،وكثري
م ��ن الأ�سر النجفية هي تلك الأ�سر املهاجرة �إليها
ل�سببني:
 1طلب العلم يف مدر�ستها العلمية والفكرية . 2جماورة مرقد الأمام علي (ع) تربك ًا وعم ًال.ولذل ��ك ت�سم ��ى مدين ��ة الوافدي ��ن �،إذ �أنّ الواف ��د
�إليها ال ي�ؤثر فيها بق ��در ما يت�أثر ب�شمائل �أ�صلها
والطاب ��ع الع ��ام ل�سكانها فالع�شائري ��ة والنخوة
ورعاي ��ة اجلار والكرم وال�ضياف ��ة �سمات بارزة
يلم�سها كل وافدٍ عليها.
فيما تقدم هي حماولة لدرا�سة اللم�سات الأوىل
للتنوير يف الفكر النجفي املعا�صر.

د .مهندالرباك
ج ��اء ذلك امت ��داد ًا للنزاع ب�ي�ن ال َّتي ��ار املارك�سي
املبك ��ر ،يف اخلم�سيني ��ات وال�ستيني ��ات ،والذي
كان ميثل ��ه حزب «احت ��اد ال�شع ��ب الدِّميقراطي»
برئا�س ��ة عبدالل ��ه باذي ��ب (ت ،)1976وكان ��ت
�صحيفت ��ه «الطليع ��ة» تخو� ��ض املعرك ��ة �آن ��ذاك
�ض ��د الإ�سالمي�ي�ن بتعز ،حيث اللج ��وء �إليها بعد
مط ��اردة الربيطاني�ي�ن ل ��ه ،وحماكمت ��ه بع ��دن،
ب�سبب مقاالته �ضد االحتالل.
�إ�ضاف ��ة �إىل ال َّتاريخ غ�ي�ر املريح بني الإ�سالميني
(الإخ ��وان) وع ��دن ومناط ��ق اجلن ��وب ،ج ��اءت
تداعيات الوح ��دة اليمنيَّة ،على عدن واجلنوب،
بحلف بني «الإخوان» وحزبهم «الإ�صالح» وعلي
عب ��د الل ��ه �صالح ( ُقت ��ل )2017وحزب ��ه «امل�ؤمتر
َّ
ال�شعب ��ي» ،ومت ا�ستغ�ل�ال الدميقراطية لإلغاء ما
�أُتفق عليه يف مباحث ��ات الوحدة ،وهو ما �أ�شعر
اجلنوبي�ي�ن ب�أنهم غام ��روا بدولتهم ،لتكون ملك ًا
�صرف� � ًا لـ«الإخ ��وان» والقبائ ��ل وعل ��ي عب ��د الله
�صالح ،بتحالفهم مع اجلماعات املتطرفة ،والتي
نكلت باجلنوبي�ي�ن ب�سل�سلة م ��ن االغتياالت ،ثم
حتق ��ق على �أر�ض الواقع نتيج ��ة حلرب ال�شمال
عل ��ى اجلن ��وب( ،)1994الت ��ي انته ��ت باجتياح
ع ��دن ،كان الأكرث �إيالم ًا فتاوى التكفري واحلرب
التي �أطلقه ��ا قادة «الإخوان» ،واعتربوا بها �أهل
اجلنوب لي�سوا �شرعيني ،ب�سبب قانون الأحوال
َّ
ال�شخ�صية الذي كانت متتاز به عدن.
ف�ي�رى العدنيون �أن وجود رئي�س جنوبي ي�سرت
الهيمن ��ة «الإخواني ��ة» القبلي ��ة عل ��ى اجلن ��وب،
مبوارده الواعدة ،و�أر�ضه ال�شا�سعة .ال ي�ستبعد
اجلنوبي ��ون عموم� � ًا �أن بالده ��م �إذا مل ت�صب ��ح
الي ��وم غنيم ��ة لـ«احلوثي�ي�ن» �أي�ض� � ًا ،كونهم ِمن
�أه ��ل َّ
ال�شمال ،و�ضمن حل ��ف �شمايل يجمعهم مع
«الإخوان» ،فهذا �سيكون اخلطوة الالحقة.
عن االحتاد االماراتية

حت ��ى �أ�صبحت م�شاع ��ر االغ�ت�راب والي�أ�س
والك�آب ��ة والقلق وامل�شاع ��ر ال�سلبية ،ظاهرة
�سائ ��دة ب�ي�ن النا� ��س الذي ��ن تنقل ��ب �أ�س� ��س
حياته ��م ب�ص ��ورة عا�صفة ،و ي�شع ��رون ب�أن
الذي ��ن يعرفون بع�ضهم قبل �سنوات �صاروا
غرب ��اء ع ��ن بع� ��ض ،لي� ��س لأنه ��م خدع ��وا
بع�ضه ��م بع�ض� � ًا كم ��ا يل ��وح يف ال�سطح ،بل
لأن نظرة اجلميع للحياة تغيرّ ت ،و الأ�س�س
االجتماعية ،الثقافية ،ال�صحية والأخالقية،
و رواب ��ط اللغ ��ة والتاري ��خ والقراب ��ة
وال�صداقة ق ��د ُحرثت ،بل ُقلب ��ت متام ًا .ومل
يع ��د للنا� ��س ما يحكم ��ون به عل ��ى بع�ضهم،
بل حت ��ى على �أنف�سه ��م �إال باحلقد واخلوف
والنق�ص والكراهية.
و ي�صف ��ون ذلك بكونه �أعرا�ض تدمري البنية
الع�ضوي ��ة للمجتم ��ع وروابط ��ه ،وزعزع ��ة
حتول
الأ�سا� ��س الداخل ��ي لالن�س ��ان ،و ك�أنه ّ
بتل ��ك الزعزع ��ة اىل خمل ��وق �ساخ ��ط (م ��ع
االعت ��ذار) يع ��وي على قم ��ر بعيد املن ��ال �إن
مكونات املجتمع
�ص � ّ�ح التعبري ،و �إن ق ��وى ّ
�ص ��ارت ُتن َه ��ك يف ال�صراع ��ات فيم ��ا بينها،
وي ّته ��م كل مك � ّ�ون الآخ ��ر بالعمال ��ة جلهة ما
�أو لغريه ��ا ،يف وق ��ت ت�ستن ��زف فيه ثروات
الع ��راق و ي�سي ��ل دم الآالف م ��ن ابنائ ��ه يف
ح ��روب داخلية ال ت� ��ؤدي يف جمملها ا ّال اىل
متزي ��ق الدول ��ة وال�شع ��ب العراق ��ي ،و فيما
يتو�ص ��ل ق�سم ب� ��أن هذا هو جوه ��ر م�شروع
ال�ش ��رق الأو�س ��ط اجلدي ��د !! يطرح ��ه ق�سم
�آخر ك�س� ��ؤال مفت ��وح قائم ،لك�ث�رة الأ�سرار
الت ��ي تنتهك العلني ��ة املُنادى به ��ا و جتعلها
م�سخرة ،و تنتهك (�سقوط نظرية امل�ؤامرة)
و جتعلها كذبة لي�س �إ ّال ؟؟ . .
و فيم ��ا جت ��ري و ُت َن ّف ��ذ خط ��ط ل�ش ��ركات و

احت ��كارات و دوائ ��ر كربى متنوع ��ة م�ؤثرة
بالق ��رارات احلكومي ��ة لل ��دول ال�صناعي ��ة
العظم ��ى ،يف ف�ت�رة ت�شه ��د فيه ��ا حكوم ��ات
ال ��دول النامي ��ة عموم ًا (منها بالدن ��ا) �ضعف ًا
وا�ضح� � ًا ،لأنه ��ا مل تع ��د ت�ستطي ��ع تنفي ��ذ
براجمه ��ا الوطني ��ة دون الإ�ستعان ��ة باخلِ برَ ْ
و التدري ��ب و الت�أهيل و الدع ��م امل�صريف و
الهبات الفلكية الت ��ي كانت تق ّدمها لها الدول
اال�شرتاكي ��ة ال�سابق ��ة ،الت ��ي كان ��ت ت�ش� �كّل
القطب املواجه و املناف�س لقطب الر�أ�سمالية
� . .إ�ضافة ل�ضعف تلك احلكومات لوج�ستي ًا
و م�ؤهالتي ��ا بحك ��م الف�س ��اد املع�شع�ش فيها،
و و�ص ��ول املت�سلق�ي�ن النهّاب�ي�ن بالغالب اىل
مقاعدها ،و ال�ضعف الهائل ب�سبب الفو�ضى
التي عملت له ��ا تلك االحت ��كارات و الدوائر
الكربى.
تن�ش ��ط دول ر�أ�سمالي ��ة املحي ��ط املتوح�ش ��ة
يف املنطق ��ة (�إيران ،تركي ��ا و دول اخلليج)،
التي جاءت مت�أخرة يف تطورها الر�أ�سمايل،
تن�ش ��ط بجوعها النه ��م للح�ص ��ول و امتالك
م�صادر الطاقة ،و امت�ل�اك �أ�سواق لت�صريف
ب�ضائعه ��ا الت ��ي الجت ��د �أ�سواق� � ًا و الطلب� � ًا،
�إ�ضاف ��ة اىل ت�صدير م�شاكلها هي يف البطالة
و املت�سكع�ي�ن با�سم الإ�س�ل�ام ،و املخدرات و
جماميع الإرهاب . .
حي ��ث ازداد اجل ��وع النه ��م لرتكي ��ا الرافع ��ة
للراي ��ة (ال�سن ّي ��ة) بزعام ��ة �أردوغ ��ان احلامل
بعر� ��ش ال�سلط ��ان �سليم ��ان العثم ��اين ،بعد
جنيها االرباح الكبرية من اجتياحها لأ�سواق
دول �آ�سيا الو�سطى اال�شرتاكية �سابق ًا ،التي
لعبت اللغ ��ة و الدين دور ًا هام ًا يف جناحها،
و ت�سب ��ب نهمها بدعمها (داع� ��ش) االرهابية
االجرامي ��ة حي ��ث لعبت دور املنف ��ذ االر�ضي

الوحي ��د له ��ا و ادوار ًا متنوع ��ة لدعمه ��ا ،و
جن ��ت االرب ��اح الكب�ي�رة م ��ن ذل ��ك� .إ�ضاف ��ة
لإيران النفطية ـ الغازي ��ة بالراية (ال�شيعية)
الت ��ي تت�سل ��ط يف املنطق ��ة ب ��اذكاء و تقوية
التوجه الديني الطائفي الذي ّ
يلف م�صاحلها
الإقت�صادية حل ��ل �أزمتها الداخلية ،و �إ�ضافة
لل�سعودي ��ة بالراي ��ة الوهابية و دول اخلليج
التي يزداد دورها املايل و الع�سكري . .
يف زم ��ن التكنولوجي ��ا املتط ��ورة ذات
امل�صائ ��ب� ،إن وقع ��ت بيد �أ�ش ��رار م�ستعدين
لتحطي ��م ّ
كل �ش ��يء يف �سبي ��ل الزعام ��ة على
عرو� ��ش امل ��ال الالحمدود ،يف وق ��ت و�صلت
فيه ح ��دة املناف�س ��ة اىل اال�ستع ��داد لتحطيم
االقط ��اب املواجهة ّ
بق�ضه ��ا و ق�ضي�ضها ،بال
مباالة باحجام ال�ضحايا الب�شرية و اخل�سائر
املادية الهائلة لدول و �شعوب ب�أكملها . .
حي ��ث ي ��زداد ا�صطف ��اف �أط ��راف ال�ص ��راع
الدام ��ي ال�ضاري اجل ��اري ،بحلقات متّ�صلة
متت ��د م ��ن الق ��وى العظم ��ى و الإقليمي ��ة ـ
حكوم ��ات �أو �ش ��ركات �أو كالهم ��ا ـ  . .اىل
وكالئه ��م الداخلي�ي�ن و املحلي�ي�ن النافخ�ي�ن
ب�شع ��ارات الطائفي ��ة و الإثني ��ة ،م�ستنزفني
�شع ��ب العراق باطيافه ،حيا ًة و �أمن ًا و عم ًال،
�صح ًة و ثقاف ��ة و وطن ًا ،على م ّر عقود جرت
و جتري .
عقود من حروب و ح�صار و غزو � . .شهدت
ت�صاعد �أنواع الفو�ضى� ،س ّر ًا و عالنية ب�شتى
الو�سائل العنفي ��ة و الإعالمية و اخلداعية،
من بدائية من زم ��ان �أ�سرار حرب املخدرات
ب�ي�ن بريطاني ��ا و ال�ص�ي�ن و زم ��ان ع�ص ��ور
ماقب ��ل الكهرباء و النفط و م ��ا بعدهما ،اىل
زم ��ن الغاز و املعادن الن ��ادرة و االنرتنت و
املوبايل و تطبيقاتهما الالنهائية . .
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ثقافة

كالكيت

 عالء املفرجي

املهرجانات العربية
بع ��د االع�ل�ان ع ��ن دورت ��ه الثالثة
ان�ضم مهرجان اجلونة ال�سينمائي
بثق ��ل برناجم ��ه وج ��ودة تنظيمه
اىل املهرجان ��ات العربي ��ة  ..ومع
ذلك تب ��دو ه ��ذه املهرجان ��ات غري
كافية �أو مل ّبي ��ة لطموحات ع�شاق
ال�سينما ،وهذا ي�شمل عن انطالق
مهرج ��ان لل�سينم ��ا يل ��م ب�أب�س ��ط
عنا�ص ��ر النجاح يف بغ ��داد مث ًال..
ويف �س�ؤال ملدير املهرجان �إنت�شال
التميم ��ي ح ��ول ر�ؤيت ��ه مل�شه ��د
املهرجانات دون دبي ،خا�صة و�أن
ال ��دورة الأوىل ملهرج ��ان البح ��ر
الأحمر على الأبواب؟
قال:اعت ��دت �أن �أق ��ول �إن ع ��دد

املهرجانات يف امل�شهد ال�سينمائي
كاف ،وهذا قد يكون
العربي غ�ي�ر ٍ
ر�أي ًا غ�ي�ر �شائع .ولكنن ��ا منتلك 5
مهرجان ��ات رئي�سي ��ة يف املنطقة:
قرط ��اج ،والقاه ��رة ،ومراك� ��ش،
واجلون ��ة ،والبح ��ر الأحم ��ر،
فر�صا كبرية .كل
وميتلك الأخ�ي�ر ً
مهرج ��ان منه ��ا لديه نقط ��ة قوته.
ميتل ��ك قرط ��اج اجلمه ��ور الأكرب،
ومهرج ��ان مراك�ش يقام يف مدينة
رائعة قريبة م ��ن �أوروبا ،وبدعم
م ��ن املل ��ك ،م ��ا مينح ��ه ميزاني ��ة
كب�ي�رة ،واختي ��ارات رائع ��ة يف
جل ��ان التحكي ��م وال�ضي ��وف �أم ��ا
ع ��ن القاهرة ،فل ��ه �ألق ��ه وتاريخه

الطوي ��ل ،وال�سينم ��ا امل�صري ��ة
امل�ؤث ��رة عل ��ى املنطق ��ة ب�أكمله ��ا،
و�سح ��ر القاه ��رة ذاته ��ا وميتل ��ك
اجلون ��ة ر�ؤي ��ة حداثي ��ة ،يف
مدينة اجلون ��ة اجلميل ��ة ،و�أمكن
للمهرج ��ان يف وق ��ت ق�ص�ي�ر� ،أن
يقدم �أهم الأفالم يف عامل ال�سينما.
ويع ��د مهرجان البح ��ر الأحمر �أن
ميتل ��ك ت�أث�ي ً�را ممي� � ًزا ،و�سيجذب
الأنظار للملكة العربية ال�سعودية،
التي دخلت يف تغيري جوهري ،ما
يجعله ��ا �سو ًق ��ا حمتمل ��ة لل�سينما
العاملي ��ة .خا�صة مع العدد املتزايد
م ��ن �صن ��اع الأف�ل�ام ال�سعودي�ي�ن
ال�شباب ،وبينما ميتلك كل مهرجان

ميزته اخلا�صة ،مازل ��ت �أعتقد �أن
كاف فمن ��ذ البداي ��ات
الع ��دد غ�ي�ر ٍ
الأوىل ل�صناع ��ة ال�سينم ��ا ،برزت
فك ��رة املهرجان ��ات وامل�سابق ��ات
ال�سينمائي ��ة الت ��ي كان له ��ا دور
مهم يف ر�سوخ ه ��ذا الفن وتعاظم
�شعبيت ��ه ،و�إ�شاع ��ة وع ��ي وذوق
�سينمائي�ي�ن� ،أ�سهم ��ا بال�ش ��ك يف
تكري�س ه ��ذا الفن .وعل ��ى امتداد
�أك�ث�ر م ��ن قرن م ��ن عم ��ر ال�سينما
ازداد عدد املهرجانات وامل�سابقات
ال�سينمائي ��ة مثلم ��ا تع ��ددت
م�ضامينها و�أغرا�ضها ،و�إن انفرد
ع ��دد منه ��ا بالذي ��وع ،وال�شه ��رة،
ب�سب ��ب عراقته ��ا والأهمي ��ة الت ��ي

اكت�سبته ��ا بفع ��ل ا�ستقطابه ��ا �أهم
النتاج ��ات ال�سينمائي ��ة العاملي ��ة،
مث ��ل مهرج ��ان كان ،والبندقي ��ة،
وبرلني .وخالل العقدين الأخريين
م ��ن عمر هذا الفن ب ��رز الكثري من
املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة الت ��ي
متث ��ل نتاج ��ات لبل ��دان مل يدخلها
ه ��ذا الف ��ن �إال يف وق ��ت مت�أخ ��ر،
وا�ستط ��اع بع�ضه ��ا �أن ينت ��زع
اعرتاف ًا عاملي ًا من حيث الت�صنيف
مثل مهرجان القاهرة .وال�سنوات
الأخ�ي�رة �شه ��دت انط�ل�اق ع ��دد
م ��ن املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة يف
منطقة اخلليج ،وهي املنطقة التي
يعرف الكث�ي�ر �إن �صناعة ال�سينما

فيه ��ا ما زال ��ت يف مرحلة التبلور،
والثقافة ال�سينمائية بعد مل ي�صل
انت�شاره ��ا بال�شكل ال ��ذي نتحدث
في ��ه ع ��ن �سينم ��ا خليجي ��ة .ومما
ال �ش ��ك في ��ه �أن ه ��ذه املهرجان ��ات
تلع ��ب دور ًا وا�ضح� � ًا يف �إ�شاع ��ة
وع ��ي وذائق ��ة �سينمائي�ي�ن كفي ��ل
باال�سه ��ام يف تر�سي ��خ �صناع ��ة
�سينمائي ��ة يف هذه البلدان  .وهو
الأم ��ر الذي �أتت ثم ��اره ..فاملتتبع
ل ��دورات املهرجان ��ات ال�سينمائية
يف اخللي ��ج مثل دب ��ي ،و�أبو ظبي
واخلليج و�آخرها مهرجان تربيكا
يف الدوح ��ة ،ي�ؤ�ش ��ر ب�ش ��كل جلي
امل�شارك ��ة املتميزة ل�سينما اخلليج

وخا�صة ال�شباب منه ��م يف �أعمال
هذا املهرج ��ان والتي تت�صاعد من
دورة اىل �أخرى.
للأ�س ��ف ف� ��إن �أغل ��ب �ص ّن ��اع ه ��ذه
املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة اليعون
�أهمي ��ة املهرج ��ان وج ��دواه مثلما
الي�ضع ��ون اخلط ��ط العلمي ��ة
والعملية لدميومتها  ،فا�ستحداث
املهرجان ��ات ه ��و والدة فك ��رة
جدي ��دة م ��ن �ش�أنها �إغن ��اء احلراك
ال�سينمائ ��ي ..خا�ص ��ة و�إن
ال�سينم ��ا العربي ��ة مازال ��ت رغ ��م
بع�ض اال�ستثن ��اءات املهمة تعاين
م�ش ��اكل يف ال�صناع ��ة والت�سويق
والعر�ض.

فمنذ البدايات
الأولى ل�صناعة
ال�سينما ،برزت
فكرة المهرجانات
والم�سابقات
ال�سينمائية التي كان
لها دور مهم في ر�سوخ
هذا الفن وتعاظم
�شعبيته

مدير مهرجان الجونة ال�سينمائي �إنت�شال التميمي :نهتم فقط بالأفالم الجيدة..
لدينا خم�سة �أفالم عربية في الم�سابقة الر�سمية
وكونكري ��ت ،وبيب�سي ،وم�ص ��ر للطريان.
متنام يف دعم
ويف العم ��وم هناك اهتم ��ام ٍ
املهرجان من قبل م�ؤ�س�سات عديدة.

متابعة :املدى

 م��ر عام��ان عل��ى �آخ��ر دورة لمهرج��ان
دبي ال�سينمائي الدولي ،كيف ترى م�شهد
المهرجانات دون دبي ،خا�صة و�أن الدورة
الأول��ى لمهرج��ان البح��ر الأحم��ر عل��ى
الأبواب؟

في ال�سنة الثالثة من عمر
مهرجان الجونة ال�سينمائي،
يعي مديره انت�شال التميمي،
حجم التحديات التي تواجه
المهرجان ،خ�صو�صا و�أن هذه
الدورة هي دورة مف�صلية
ينطلق معها المهرجان لأفق
�أكثر رحابة بعد عامين من
التميز والح�ضور الآ�سر في
الم�شهد ال�سينمائي .عن
الدورة الثالثة وما تحمله
من مفاج�آت على م�ستوى
االختيارات وال�شراكات
الجديدة ،وفر�ص دعم
ال�سينمائيين ال�شباب
والمواهب في الوطن العربي
يتحدث التميمي في هذا
الحوار:
 م��ع اقت��راب موع��د ال��دورة الثالث��ة
للمهرج��ان ،م��ا ال��ذي يمك��ن �أن تعدنا به
هذه المرة؟

 لقد حققن ��ا طفرات يف م�سائ ��ل التنظيم،وجنحنا يف خل ��ق التناغم ب�ي�ن كل �أق�سام
املهرج ��ان ،م ��ن م ��وارد الب�شري ��ة ،و�إدارة
واع ��د البيان ��ات والفعالي ��ات ،ع ��ن طريق
نظ ��ام رقم ��ي ،يقل ��ل م ��ن ن�س ��ب اخلط� ��أ
الب�ش ��ري ،وينظم املعلوم ��ات ب�شكل ممتاز
هن ��اك فرق يف جم ��رى الأم ��ور ،نتوقع �أن
ت�شعر به جماهرينا هذه العام وعلى جانب
�آخ ��ر ،يتو�س ��ع املهرجان هذا الع ��ام ب�شكل
جيد ،حيث نعمل على �إطالق عدة مبادرات
م�ؤث ��رة م ��ن �ش�أنه ��ا دع ��م م�شه ��د �صناع ��ة
الأف�ل�ام يف م�ص ��ر والوطن العرب ��ي .على
�سبيل املث ��ال ،جنحنا يف �إن�شاء �شراكة مع
«فيلم �إندبندنت  ،وعدد �آخر من امل�ؤ�س�سات
وال�ش ��ركات ال�سينمائية ،كم ��ا دعونا عددًا
م ��ن املنظم ��ات املرموقة حل�ض ��ور الدورة
الثالث ��ة ،م ��ن �أج ��ل خل ��ق فر� ��ص للتعاون
ً
م�ستقبل.
وعل ��ى م�ستوى اختيار الأف�ل�ام ،قام فريق
الربجمة مبجهود عظي ��م ،خللق برنامج ال
يقل عن الدورتني ال�سابقتني .حيث نعدكم
بعر� ��ض نحو  80فيلمًا من �أحدث �إنتاجات
ال�سينما ،من الأف�ل�ام الروائية والوثائقية
الطويل ��ة ،والق�صرية � ً
أي�ض ��ا ،والتي فازت
بالعديد م ��ن اجلوائز� ،أو حظت بعرو�ضها
العاملي ��ة الأوىل يف مهرجان ��ات ُك�ب�رى.
�إ�ضافة �إىل برنام ��ج خا�ص يحتفي ب�أعمال
كال�سيكي ��ة خال ��دة تركت �أث� � ًرا يف نفو�سنا
عل ��ى مدار الزمن .كما نفخ ��ر بالأفالم التي
تلقت دعمًا من من�صة اجلونة ال�سينمائية،
و ُتعر� ��ض ه ��ذه الأي ��ام ،يف مهرجان ��ات
�سينمائي ��ة مُهم ��ة ،مث ��ل تورنت ��و ،و�س ��ان
�سبا�ستيان..
 هل تعتقد �أن ثالث �سنوات كافية لو�ضع
المهرج��ان عل��ى خريط��ة المهرجان��ات
ال�سينمائية المهمة؟

 �أعتق ��د �أن هذا �صحي ��ح بالن�سبة ملهرجاناجلون ��ة ،وينعك� ��س عل ��ى عملن ��ا اليوم ��ي
للتح�ض�ي�ر للدورة الثالث ��ة .هناك مالحظة
مهمة وهي �أن عددًا من املوزعني املرموقني
حول العامل ،عملوا ب�أكرث ما لديهم من جهد
ليوف ��روا لنا الأف�ل�ام ،لن�ستطيع �ضمها قبل
املهرجانات الأخرى ،واختيارها قبل حتى
�أن حتظى بعرو�ضه ��ا العاملية الأوىل .هذا
يعن ��ي �أن هناك ثقة متنامي ��ة يف املهرجان
على امل�ستوى العامل ��ي ،ويف املدينة ذاتها.
وميكن �أن �أ�ؤك ��د �أن هذا قد و�ضعنا بالفعل
على خريطة املهرجانات العاملية.
 كي��ف ُتق ّيم من�صة الجون��ة ال�سينمائية
ف��ي دورته��ا الثالث��ة ،خا�ص��ة و�أن فك��رة
دعم م�شاريع في مرحلة التطوير ،و�أفالم
ف��ي مرحلة م��ا بعد الإنتاج ُتع��د مخاطرة
كبيرة للبدء بها في الدورة الأولى؟

 منطل ��ق اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي ،ه ��و ذلكاجل ��زء م ��ن من�ص ��ة اجلون ��ة ال�سينمائي ��ة
ال ��ذي يعم ��ل كمخت�ب�ر للإنت ��اج امل�ش�ت�رك،
وتطوير امل�شاريع ل�صن ��اع الأفالم العرب.
وجناحه مثبت بالأف�ل�ام التي دعمناها يف
املنطل ��ق ،و ُتعر�ض عامليًا ه ��ذا العام ثالثة
�أف�ل�ام ه ��ي« :بعل ��م الو�ص ��ول » للمخ ��رج
امل�ص ��ري ه�شام �صق ��ر ،و » «1982للبناين
ولي ��د م�ؤن� ��س ،و «حل ��م ن ��ورا » للتون�سية
هن ��د بوجمع ��ة ،والت ��ي دعمت م ��ن من�صة
اجلون ��ة ال�سينمائي ��ة ،اخت�ي�رت للعر� ��ض
يف ق�س ��م «اكت�ش ��اف » ملهرج ��ان تورنت ��و
ال�سينمائ ��ي الدويل ،كما يُعر�ض حلم نورا
يف ق�س ��م املخرج�ي�ن اجلدي ��د يف مهرجان
�س ��ان �سبا�ستي ��ان ال�سينمائ ��ي الدويل هذا
الع ��ام كم ��ا �سيكون ه ��و و » ، «1982جزءًا
م ��ن م�سابق ��ة مهرج ��ان اجلون ��ة الر�سمية
للأف�ل�ام الروائي ��ة الطويل ��ة .كم ��ا عُر� ��ض
فيلم ��ان ،مت دعمهم ��ا م ��ن من�ص ��ة اجلون ��ة
ال�سينمائي ��ة �ساب ًق ��ا ،يف مهرج ��ان برل�ي�ن
ال�سينمائ ��ي وهم ��ا« :خرط ��وم �أوف�ساي ��د »
للمخرجة ال�سودانية مروة زين ،و «حديث
عن الأ�شج ��ار » للمخرج ال�سوداين �صهيب
ق�سم الب ��اري ،ويناف�س الأخري يف م�سابقة
مهرجان اجلونة للأفالم الوثائقية الطويلة
هذا العام.
 م��ا ه��ي مالحظات��ك ح��ول طلب��ات
التقديم؟

 ه ��ذا الع ��ام ،تلقين ��ا نف� ��س الع ��دد تقريبًام ��ن طلب ��ات التق ��دمي ملنطل ��ق اجلون ��ة
ال�سينمائ ��ي ،م ��ع زي ��ادة طفيف ��ة يف ع ��دد
الأف�ل�ام يف مرحلة م ��ا بعد الإنت ��اج ،وهذا

�سمح ل ��ه باحل�ضور ،بينم ��ا ننتظر موافقة
مال ��ك ،حيث يعم ��ل على فيلم ��ه اجلديد «ال
وقت للموت ».
ماذا ع��ن ال�ضيوف المكرمين والم�شاهير
ف��ي ال��دورة الثالث��ة لمهرج��ان الجون��ة
ال�سينمائي؟

واع ��د للغاية م ��ع الو�ض ��ع يف االعتبار كل
�صعوب ��ات عمليات الإنت ��اج التي تواجهها
املنطق ��ة ه ��ذه الأوق ��ات .وج ��ذب النج ��اح
ال ��ذي حققناه يف العام�ي�ن املا�ضيني ،عددًا
من امل�شاري ��ع ال�سينمائية املميزة للتقدمي،
وهذا جعل عملية االختيار �صعبة وبها قدر
من التح ��دي ،لأننا يف النهاية �سنختار 12
م�شروعً ��ا يف مرحل ��ة التطوي ��ر ،و �6أفالم
يف مرحلة ما بعد الإنتاج فقط.
 هل هن��اك خطط لزي��ادة الم�شروعات
المقبولة في الم�ستقبل؟

 �أعتق ��د �أن هذا �صعب التحقيق يف الوقتاحلايل ،فعلى جانب لدينا عدد من املنح يف
منطل ��ق اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي ،وهذه املنح
كب�ي�رة حت ��ى بالن�سب ��ة للمعاي�ي�ر العاملية،
وعل ��ى اجلان ��ب الآخ ��ر ،ف� ��إن تطوي ��ر عدد
حمدود م ��ن امل�شاري ��ع يعد بنتائ ��ج �أف�ضل
م ��ن التو�سع يف مقاب ��ل تخفي�ض اجلودة.
ولك ��ن يف املقاب ��ل ،مين ��ح املهرج ��ان عددًا
من اجلوائ ��ز يف املهرجان ��ات ال�سينمائية
الأخرى ،مثل من�صة ب�ي�روت ال�سينمائية،
وور�شة فاينال ك ��ت يف مهرجان فيني�سيا،
ومهرج ��ان �آرابي ��ان �سايت� ��س ال�سينمائي،
و�س ��وق مهرج ��ان مامل ��و للفيل ��م� .إ�ضاف ��ة
�إىل ذل ��ك ،لدين ��ا م�شاري ��ع حتظ ��ى بفر�صة
امل�شاركة يف املنطلق ك�ضيوف ،حيث لدينا
م�شروعني من هذا النوع ،واحد من من�صة
ب�ي�روت ال�سينمائي ��ة ،والآخ ��ر م ��ن ور�شة
فاين ��ال ك ��ت فيني�سي ��ا وم ��اذا ع ��ن الأفالم
امل�صرية والعربي ��ة املعرو�ضة يف الأق�سام
املختلف ��ة يف برنام ��ج ه ��ذا الع ��ام؟ ن ��رى
مهرجان اجلون ��ة ال�سينمائي كمعرب ي�صل
بني ُ�صن ��اع الأفالم ،ونظرائه ��م الدوليني.
ب ��ل و�أكرث م ��ن ذلك ،فه ��و يعزز م ��ن مكانة

ال�سينما العربية اجليدة ويروج لها عامليًا.
نح ��ن ال نخت ��ار �أفالمنا بنا ًء عل ��ى التوزيع
اجلغرايف ،فهذا ال ي�صن ��ع مهرجا ًنا جيدًا،
ولكننا نهت ��م بالأفالم العربية ذات اجلودة
العالي ��ة .وهذا الع ��ام ،لدينا خم�س ��ة �أفالم
عربية ،يف امل�سابق ��ة الر�سمية� ،أربعة منها
م ��ن دول �أفرو-عربية ،وواحد من اجلانب
الآ�سي ��وي للمنطقة العربي ��ة ،وهذه الدول
ه ��ي :تون� ��س ،واجلزائ ��ر  ،وال�س ��ودان،
واملغ ��رب ،ولبن ��ان .ومتث ��ل ه ��ذه الأف�ل�ام
التج ��ارب الروائي ��ة الأوىل ملخرجيه ��ا،
وبع�ضه ��ا ق ��د مت دعم ��ه م ��ن الدورت�ي�ن
املا�ضيتني م ��ن من�صة اجلونة ال�سينمائي،
مث ��ل« ، »1982و «حل ��م ن ��ورا و�إ�ضافة �إىل
ذل ��ك ،لدين ��ا فيلم ��ان طوي�ل�ان م�صري ��ان
معرو�ض ��ان يف ق�سم االختي ��ار الر�سمي -
خارج امل�سابقة ،وهما «الفار�س والأمرية
» � -أول فيل ��م حتريك م�صري طويل  -وهو
من كتابة و�إخ ��راج ب�شري الديك ،وفيلم «ملا
بنتول ��د املو�سيقي من �إخ ��راج تامر عزت،
والل ��ذان يحظي ��ان بعرو�ضهم ��ا العاملي ��ة
الأوىل يف املهرج ��ان وعلى �صعيد م�سابقة
الأف�ل�ام الق�ص�ي�رة� ،أعتق ��د �أن املهرج ��ان
�أ�صب ��ح من�ص ��ة لتق ��دمي �أف�ض ��ل �إنتاج ��ات
الأفالم الق�صرية ،وخا�صة
العربية منها .و�أي �أحد �سيبحث عن �أف�ضل
الإنتاجات يف عامل الفيلم الق�صري� ،سي�ضع
مهرجانن ��ا عل ��ى قائمته بالت�أكي ��د لدينا 24
فيلمًا ق�صريًا ممي ��زا يف كل دورة ،ن�صفهم
يحظ ��ى بعر� ��ض عامل ��ي �أو دويل �أول.
وبينم ��ا ن�ضع العرو�ض العاملية الأوىل يف
اعتبارن ��ا ،ال نته ��اون �أبدًا يف ج ��ودة هذه
الأعمال .حيث نهدف لعر�ض �أف�ضل الأفالم
يف العامل ،ونختار �أف�ضل الأفالم الق�صرية
م ��ن مهرجان ��ات مث ��ل تورنت ��و وفيني�سيا،

ولوكارنو .ه ��ذا العام � ً
أي�ضا نعر�ض الفيلم
الفائ ��ز ب�سعفة مهرج ��ان كان الذهبية� ،إىل
جانب العرو�ض العاملي ��ة والدولية الأوىل
.
� شكل��ت الأف�لام الكال�سيكي��ة العربي��ة
ج��زءا محوريً��ا م��ن مهرج��ان
والعالمي��ة
ً
الجون��ة ال�سينمائ��ي .م��ا ه��ي الأف�لام
المت�ضمنة هذا العام في عرو�ض البرنامج
الخا�ص؟

ً
عرو�ضا ا�ستعادية
 هذا العام ن�ست�ضي ��فلبع� ��ض م ��ن الأفالم املرمم ��ة حدي ًث ��ا ،مثل
«قبالت م�سروقة»  ( (1968لرائد من رواد
�سينما امل�ؤل ��ف الفرن�سي فران�سوا تروفو،
و«كام�ي�را �أفريقي ��ة» للمخ ��رج التون�س ��ي
فريد بوغدير .كما نعر�ض «بئر احلرمان )
 ( 1969لكمال ال�شي ��خ ،يف �إطار االحتفال
بذك ��رى مئوي ��ة مي�ل�اد كات ��ب ال�سيناريو،
وال�صحف ��ي ،والروائ ��ي �إح�س ��ان عب ��د
القدو� ��س .ويعد الربنام ��ج اخلا�ص ،نافذة
املهرج ��ان اخلا�ص ��ة للأجي ��ال اجلدي ��دة
لي�شاه ��دوا الأفالم الكال�سيكية التي �شكلت
تاري ��خ ال�سينما على مدار الزمن ا �شعورك
با�ست�ضاف ��ة املمث ��ل امل�ص ��ري الكن ��دي
مين ��ا م�سعود ك�ضي ��ف يف ال ��دورة الثالثة
للمهرج ��ان .وكي ��ف �س ��ار الأم ��ر؟ مهرجان
اجلونة ال�سينمائي ،مهرجان دويل موجود
يف املنطق ��ة العربي ��ة ،وتعتم ��د هويت ��ه
عل ��ى الت ��وازن ب�ي�ن اجلوان ��ب امل�صري ��ة،
والعربية ،والدولية .ويعد النجاح العاملي
لأي �صان ��ع �أفالم عربي ،فر�ص ��ة لالحتفاء
ب�صن ��اع الأفالم الع ��رب يف كل مكان .ولقد
وجهن ��ا الدعوة للممث ��ل امل�صري  -الكندي
مينا م�سعود ،وامل�ص ��ري -الأمريكي رامي
مال ��ك ،وواف ��ق الأول لأن ج ��دول �أعمال ��ه

 حت ��ى اللحظ ��ة لدين ��ا ت�أكي ��دات م ��نامل�شارك�ي�ن الع ��رب يف جائ ��زة الإجن ��از
الإبداع ��ي وهما :املخرجة الفل�سطينية مي
م�ص ��ري ،واملمثل امل�ص ��ري حممد هنيدي.
وميتل ��ك كل منهم ��ا �إجن ��ازات عظيم ��ة يف
ال�سينم ��ا العربي ��ة .وم�صري ه ��ي �صانعة
�أفالم مميزة ،عملت منتجة لأفالمها و�أفالم
زوجه ��ا املخ ��رج اللبن ��اين امل�شه ��ور ج ��ان
�شمع ��ون ،كم ��ا �أخرجت ع ��ددًا م ��ن الأفالم
الوثائقية وفيلمًا روائيًا ً
طويل هو «3000
ليلة » ،وحازت �أفالمها �أكرث من  90جائزة.
ويحتفي املهرجان مبي م�صري عن جممل
�أعماله ��ا� .أما ع ��ن حممد هني ��دي ،فقد مثل
اجلي ��ل ال�ش ��اب يف ال�سينم ��ا امل�صري ��ة يف
�أوائ ��ل الت�سعينيات ،و�أحدث طفرة درامية
يف ال�سينم ��ا امل�صري ��ة .ويحتفي املهرجان
ب�شخ�صيات �أثرت يف تاريخ ال�سينما ،ذات
ت�أثري على ال�صناعة.
في ال��دورة ال�سابقة لمهرج��ان الجونة
ال�سينمائي ،تقل�صت الميزانية بالمقارنة
مع الدورة الأول��ى ،دون �أي تغيير ملحوظ
في الفعاليات .ماذا عن هذا العام؟

 ت�ش ��كل اال�ستدام ��ة املالي ��ة واح ��دة م ��ن�أهم �أهداف مهرج ��ان اجلونة ال�سينمائي،
وبالرغم م ��ن التو�سع يف فعاليات وبرامج
املهرج ��ان ،ال نتطل ��ع مليزاني ��ة �أك�ب�ر ،ق ��د
ت�ش ��كل عب ًئا علينا .يف ال ��دورة الأوىل من
املهرجان ،مت ت�أمني  % 85من امليزانية من
امل�ؤ�س�سني؛ عائلة �ساوير�س .ويف الثانية،
�شارك ��وا ب  % 55فقط من امليزانية ،وهذا
الع ��ام ي�شارك ��ون بنح ��و  % 45-50م ��ن
امليزاني ��ة .ويت ��م ت�أمني بقي ��ة امليزانية من
ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�س ��ات املتحم�سة لتكون
جزءًا م ��ن املهرجان ،وهي يف تزايد طوال
الوق ��ت هناك اهتم ��ام ملحوظ م ��ن وزارة
الثقافة ،وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية الأخرى،
لدع ��م املهرج ��ان ،وي�شارك ��ون ب�ش ��كل دعم
لوجي�ستي .ويف هذه ال ��دورة تلقي ًنا دعمًا
من �شرك ��ة �أورا�سك ��وم القاب�ض ��ة للتنمية،
وبيلت ��وين فاينان�شي ��ال ،و�أو وي�س ��ت،
و�أوراجن ،ويوروني ��وز ،وكاريّر ،ومكادي
هايت� ��س ،وزي� ��س �إي ��ز �إيجب ��ت ،و�شرك ��ة
مر�سيد�س -بن ��ز ،و�سيك�ست ،ودي �ستور،

 اعت ��دت �أن �أق ��ول �أن ع ��دد املهرجان ��اتكاف،
يف امل�شه ��د ال�سينمائي العرب ��ي غري ٍ
وهذا ق ��د يك ��ون ر�أي ًا غ�ي�ر �شائ ��ع .ولكننا
منتل ��ك  5مهرجانات رئي�سي ��ة يف املنطقة:
قرط ��اج ،والقاهرة ،ومراك� ��ش ،واجلونة،
فر�صا
والبح ��ر الأحم ��ر ،وميتل ��ك الأخ�ي�ر ً
كبرية .كل مهرج ��ان منها لديه نقطة قوته.
ميتلك قرط ��اج اجلمهور الأكرب ،ومهرجان
مراك� ��ش يق ��ام يف مدين ��ة رائع ��ة قريب ��ة
م ��ن �أوروبا ،وبدع ��م من امللك ،م ��ا مينحه
ميزاني ��ة كب�ي�رة ،واختي ��ارات رائع ��ة يف
جلان التحكيم وال�ضيوف �أما عن القاهرة،
فل ��ه �ألق ��ه وتاريخ ��ه الطوي ��ل ،وال�سينم ��ا
امل�صري ��ة امل�ؤث ��رة عل ��ى املنطق ��ة ب�أكملها،
و�سح ��ر القاه ��رة ذاته ��ا وميتل ��ك اجلون ��ة
ر�ؤية حداثية ،يف مدينة اجلونة اجلميلة،
و�أمك ��ن للمهرج ��ان يف وق ��ت ق�ص�ي�ر� ،أن
يق ��دم �أهم الأفالم يف ع ��امل ال�سينما .ويعد
مهرج ��ان البح ��ر الأحمر �أن ميتل ��ك ت�أثريًا
ممي ًزا ،و�سيجذب الأنظ ��ار للملكة العربية
ال�سعودية ،التي دخلت يف تغيري جوهري،
ما يجعلها �سو ًقا حمتملة لل�سينما العاملية.
خا�صة مع العدد املتزايد من �صناع الأفالم
ال�سعودي�ي�ن ال�شب ��اب ،وبينم ��ا ميتل ��ك كل
مهرجان ميزت ��ه اخلا�صة ،ال زلت �أعتقد �أن
كاف..
العدد غري ٍ
 كي��ف تتطل��ع له��ذه ال��دورة ،كمدي��ر
للمهرجان؟

 يف خالل ثالثة �أع ��وام� ،أ�صبح املهرجانمنوذجً ��ا ،فه ��و مهرج ��ان يف مدين ��ة ،كنت
�أنا وكثريين ال نع ��رف عنها �شي ًئا ،وكربت
لتحظى مبكانة مهمة على خريطة ال�سينما
العاملي ��ة .ه ��ذا مل يكن من املمك ��ن حتقيقه،
دون ع ��دد م ��ن العنا�ص ��ر :عقلي ��ة املهند�س
جني ��ب �ساوير� ��س ،ال ��ذي يع ��رف كي ��ف
ومتي يبد�أ حد ًثا عامل ًي ��ا ،واملهند�س �سميح
�ساوير� ��س ،ال ��ذي �أ�س� ��س مدين ��ة مذهل ��ة
م ��ن ال�صفر ،وال ��ذي خطط له ��ذا املهرجان
من ��ذ  26عا ًم ��ا .ويعم ��ل الآن عل ��ى �إن�ش ��اء
«مرك ��ز اجلون ��ة للم�ؤمت ��رات والثقاف ��ة
هن ��اك � ً
أي�ض ��ا التناغ ��م ب�ي�ن �أع�ض ��اء فريق
املهرج ��ان ،الرئي� ��س التنفي ��ذي وامل�ؤ�س�س
امل�شارك للمهرجان ،عمرو من�سي ،ورئي�س
العملي ��ات وامل�ؤ�س�س امل�ش ��ارك للمهرجان،
ب�شرى رزة ،واملدير الفني للمهرجان �أمري
رم�سي� ��س ،وباق ��ي �أع�ضاء الفري ��ق .ما مت
حتقيقه يف الثالث �سنوات الأخرية ،يفوق
اخليال ،و�أعتقد �أنن ��ي �شخ�صيًا قد تعلمت
الكثري من العمل يف
مهرج ��ان اجلونة ،حيث �أكت�س ��ب ثقة �أكرب
يف عمل ��ي م ��ع اق�ت�راب ال ��دورة الثالث ��ة
وبينم ��ا نحن يف ق�ضي ��ة الطموحات ،علي
�أن �أع�ت�رف �أن هن ��اك ح ��دودا مل ��ا ميكن �أن
نحققه .ويف كثري من احلاالت املال وحده
ال يكف ��ي ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،ال ميكنن ��ا
ت�أ�سي� ��س �س ��وق للفيلم يف منطق ��ة ت�شارك
ب�أقل من  % 1من �صناعة ال�سينما العاملية.
ه ��ذه احلقيقة حتدنا وحتجمن ��ا كمهرجان
دويل يف املنطق ��ة العربي ��ة .وبعي� �دًا ع ��ن
ذلك� ،أن ��ا متحم�س للغاية ومتفائل بالدورة
الثالث ��ة ملهرجان اجلون ��ة ال�سينمائي .هذا
ي�أتي م ��ع الوقت خا�صة و�أن معظم �أع�ضاء
الفريق و�صلوا لن�ضج �شديد .ويعرب جناح
املهرجان عن جناح كل واحد فينا.
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اقــــرأ
لو � َّأن م�سافراً يف ليلة �شتاء

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى رواية الكات ��ب الإيط ��ايل �إيتالو
كالفين ��و "ل ��و �أن م�ساف ًرا يف ليلة �شت ��اء" وهي رواية
ي�صفه ��ا النقاد ب�أنها غري امل�سبوق ��ة يف تاريخ الرواية
العاملية .رواية الروايات ،بطلها قارئ الرواية ،الباحث
ع ��ن اكتمال احلدث ،ال ��ذي ال يكتمل �أب� �دًا ،والروايات
املنقو�ص ��ة �أبدًا ،واملاهي ��ة امللتب�س ��ة للم�ؤلفني ..وك�أن
"النق�ص ��ان" ه ��و جوهر الع ��امل� ،أو الرواي ��ة ،وك�أن
�سراب وفكرة وهمية .رواية ال ت�شبه ما
"االكتمال"
ٌ
�سبقها من �إبداعات العامل ،وال ت�شبه -على �أي نحو-
تتما�س معها،
�إبداع ��ات كالفينو ال�سابقة� ،أو -حتى-
ّ
ك�أنه ��ا الذروة التي �أراد ان ي�ص ��ل �إليها هذا الروائي
املثري للده�شة.

ح

ول العا

لم

غول�سيم علي تن�ضم �إىل م�سل�سل "ال�سلطان عبد احلميد"
ن�ش ��رت املمثل ��ة الرتكي ��ة غول�سي ��م
علي ،ال�شه�ي�رة بدور "�أ�صليهان" يف
م�سل�سل "قيامة �أرطغرل"� ،صورة لها
على ح�ساباتها على و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي ،وه ��ي ترت ��دي املالب�س
الت ��ي ترتديه ��ا الن�س ��اء يف امل�سل�سل
الرتك ��ي ال�شه�ي�ر "ال�سلط ��ان عب ��د
احلميد الث ��اين" ،وبذلك ي�صبح خرب
م�شاركته ��ا يف اجل ��زء ال� �ـ  4م ��ن هذا
امل�سل�س ��ل ،الذي حق ��ق �شعبية كبرية
ب�أجزائ ��ه ال� �ـ  3الأوىل� ،أم� � ًرا م�ؤك� �دًا
وحم�سو ًم ��ا .و�ست�ش ��ارك غول�سي ��م
يف اجلزء اجلدي ��د ب�شخ�صية "جول
جم ��ال"  ،Gülcemalوعل ��ى الرغ ��م
من ع ��دم وج ��ود تفا�صي ��ل دقيقة عن
هذه ال�شخ�صية� ،إال �أن م�شاركتها يف و�أثبت ��ت موهبته ��ا من ��ذ �أن ب ��د�أت
العمل تعترب �إ�ضافة كبرية للم�سل�سل التمثي ��ل يف ع ��ام  2012يف م�سل�سل
الذي ميثل فيه جنوم كرث على ر�أ�سهم "ال�صيف املا�ضي يف البلقان" ،ومن
النجم بولنت �إينال.
ث ��م م�شاركته ��ا يف م�سل�س�ل�ات كان
وتعت�ب�ر غول�سي ��م م ��ن الوج ��وه م ��ن بينه ��ا م�سل�س ��ل "�س ��د البح ��ر"،
ال�صاع ��دة يف الو�سط الفني الرتكي ،وم�سل�س ��ل "املواجه ��ة" ال ��ذي كان

�أرطغرل".
وي� ��ؤرخ م�سل�س ��ل ال�سلط ��ان عب ��د
احلمي ��د� ،أبرز الأح ��داث يف الأعوام
الـ  13الأخ�ي�رة ( )1909-1896من
حي ��اة ال�سلطان عب ��د احلميد الثاين،
ال ��ذي ول ��د ع ��ام  1842ب�إ�سطنب ��ول
وتوىل احلك ��م ع ��ام  ،1876وانتهت
ف�ت�رة حكم ��ه ع ��ام  1909وت ��ويف
يف  10فرباي ��ر� /شب ��اط م ��ن ع ��ام
 ،1918وه ��و ال�سلط ��ان ال� �ـ  34م ��ن
�سالط�ي�ن الدولة العثماني ��ة ،والـ 26
م ��ن �سالط�ي�ن �آل عثم ��ان الذين
جمعوا بني اخلالفة
وال�سلطنة.
�آخ ��ر عم ��ل لها بع ��د م�سل�س ��ل "قيامة
�أرطغرل".
وت�أتي م�شاركة غول�سيم يف م�سل�سل
"ال�سلطان عبد احلميد" ،بعد جناحها
وك�سبها قلوب الكثري من امل�شاهدين،
من خالل دوره ��ا يف م�سل�سل "قيامة

ن������ي������م������ار ي�����ت�����ج�����ه ل���ل���ت���م���ث���ي���ل

ب�ع��د �أن ا��ش�ت��د ال �� �ص��راع ب�ين ن��ادي��ي
بر�شلونة وري���ال م��دري��د ع�ل��ى �ضم
ن�ي�م��ار دا �سيلفا م��ن ب��اري ����س �سان
ج ��رم ��ان ،ف��اج���أ ال �ن �ج��م ال�برازي �ل��ي
اجلميع بتغريدة م�صحوبة بفيديو
ع�ل��ى "تويرت" معلنا م�شاركته يف
م�سل�سل �إ�سباين.
وظ�ه��ر نيمار م��رت��دي��ا ال ��زي الأح�م��ر
وقناع الفنان الإ�سباين ال�سريايل،
�سيلفادور دايل ،اخلا�ص بامل�سل�سل
الإ�سباين "ال كا�سا ديل بابيل" والتي
تعني بالعربية "بيت الورق".

وكتب النجم الربازيلي ( 27عاما)
يف تغريدة" :لقد متكنت من حتقيق
حلمي يف �أن �أكون جزءا من م�سل�سلي
املف�ضل والآن ميكنني م�شاركة ذلك
معكم" .و�شارك نيمار يف امل�سل�سل،
ال� ��ذي ت�ن�ت�ج��ه � �ش��رك��ة "نتفليك�س"
الأم�يرك�ي��ة حامال ا�سم "جواو" يف
احل�ل�ق�ت�ين ال���س��اد��س��ة وال �ث��ام �ن��ة من
اجل��زء الأخ�ير ال��ذي ن�شر يف متوز،
ومل تعر�ض احللقات التي �شارك فيها
ب�سبب تورطه يف ق�ضية االغت�صاب،
وفقا ل�صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية.

بيت املدى يحتفي
بال�شاعر ناظم ال�سماوي
�ضم ��ن ن�شاط ��ه اال�سبوع ��ي يقي ��م بي ��ت
امل ��دى للثقاف ��ة والفنون فعالي ��ة لتكرمي
ال�شاع ��ر ناظم ال�سماوي حيث �سي�شارك
عدد من الكتاب وال�شعراء باحلديث عن
التجربة ال�شعرية والن�ضالية لل�سماوي
ال ��ذي يعد واح ��دا م ��ن اب ��رز ال�شعراء
ال�شعبي�ي�ن يف العراق قدم ��ت له العديد
م ��ن االغنيات ابرزها ياحرمية ودوريت ��ك وع�شك اخ�ضر وحجيك مطر
�صيف .كما ا�شتهر بق�صائده ال�سيا�سية التي عربت عن انتمائه للحركة
ال�شيوعية يف العراق.
�ساطع راجي
مدي ��ر ع ��ام دار امل�أم ��ون �أعل ��ن ع ��ن
م�شروع ترجمة االب ��داع الق�ص�صي
الن�س ��وي العراق ��ي اىل اللغ ��ة
االنكليزية ،يهدف اىل تعريف القراء
يف خمتل ��ف بق ��اع الع ��امل باملنج ��ز
الق�ص�ص ��ي الن�س ��وي يف الع ��راق
م�ش�ي�را اىل ان ال ��دار تعت ��زم �ضمن
ن�شاطه ��ا امل�ستقبل ��ي ترجم ��ة االدب
الن�سوي العراق ��ي اىل لغات اخرى
كالفرن�سية واالملانية والرو�سية.

عادل العكيلي
الكات ��ب وال�صحف ��ي �ص ��درت له
رواي ��ة بعن ��وان "ح ��ب برائح ��ة
الكافور"،
وتعترب ه ��ذه الرواية هي الكتاب
الراب ��ع للم�ؤل ��ف فق ��د ا�ص ��در
جمموع ��ة ق�ص�صية حملت عنوان
دمع ��ة واح ��دة ال تكف ��ي ،كم ��ا
و�أ�ص ��در امل�ؤلف كتاب ��ا يف جمال
التنمي ��ة الب�شري ��ة بعن ��وان "ملن
يريد النجاح فقط".

حممد جا�سم
مبب ��ادرة من دار الثقافة الكردية للن�شر
مت ا�ست ��ذكار الفن ��ان الراح ��ل "�ص�ل�اح
عبدالغف ��ور" بعد ان ن�ست ��ه امل�ؤ�س�سات
الفني ��ة االخ ��رى .وكان ا�ست ��ذكارا
جميال اعاد لنا ه ��ذه احلنجرة الذهبية
واالغ ��اين اجلميلة يف ذاك ��رة النا�س.
وج ��اءت االغاين اك�ث�ر تعبريا ب�صوت
اخيه "جن ��اح عبدالغفور" الذي يحمل
نف�س اخلامة ونف�س اللون الذي ي�ؤديه
�ص�ل�اح ،وهو خليط بني املقام العراقي
واالغني ��ة البغدادية واحلديث ��ة� .أبدع
جن ��اح يف التعبري ع ��ن اال�ستذكار عرب
ت�أدي ��ة معظم االغ ��اين املهمة واجلميلة

هل توم ك��روز هو الرئي�س امل�ستقبلي
للواليات املتحدة الأمريكية؟ ت�سا�ؤل
انت�شر بكثافة خ�لال ال�ساعات القليلة
املا�ضية ،وهو ما �أثار موجة من اجلدل،
حيث انت�شر مقطع فيديو ق�صري يبد�أ
بعلم الواليات املتحدة الأمريكية وهو
يرفرف ،وظهر كروز وهو يجري وك�أنه
يف طريقه للحاق باالنتخابات بطريقة
�أفالم الأك�شن التى يقدمها كروز.
وت�شكك الكثريون فى هذا املقطع حتى
تخلى ال��رج��ل ع��ن نظارته ال�شم�سية
التى يرتديها ،ليفاج�أ اجلميع �أن��ه مل
يكن توم كروز ،وح�سب موقع "جينت
�سايد" �أن هذه احلملة اخلاطئة هي
يف الواقع حماكاة �ساخرة� ،أما
الرجل الذي ظهر قريب املالمح
من توم كروز وج�سد �شخ�صيته
بهذا املقطع هو املمثل مايلز في�شر .كروز يف Mission Impossible
و�أكد املوقع ان الفيديو م�ستوحى  ،والذي اظهر املمثل املزيف والذي يقدم
ب�ن���س�ب��ة  ٪ 100م��ن �أف �ل��ام ت��وم برناجمه الرئا�سي املزيف.

ديزين تت�سبب يف تغيري
�شكل �إميا �ستون

ومبجرد �أن �أعلن الق�ضاء الربازيلي
�أن الق�ضية �سرتفع ب�سبب عدم كفاية
الأدل ��ة� ،أع ��ادت "نتفليك�س" حتميل
احللقات وفيها نيمار.
ويتمتع امل�سل�سل الإ� �س �ب��اين "ال
كا�سا ديل بابيل" ب�أرقام قيا�سية يف
امل�شاهدة ،حيث تخطى عدد متابعيه
ال � �ـ 34م�ل�ي��ون م���ش��اه��د يف جميع
�أنحاء العامل يف الأيام ال�سبع ،التي
تلت العر�ض الأول للجزء الثالث.
يذكر �أن نيمار قد غ��اب عن الثالث
مباريات ،التي لعبها فريقه باري�س
�سان ج��رم��ان ب��ال��دوري الفرن�سي،
يف ظ��ل عقده للعزم على الرحيل
عن النادي الفرن�سي يف ال�صيف
احل ��ايل .وبح�سب التقارير
ال �� �ص �ح �ف �ي��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة
والإيطالية ف�إن ال�صراع
حمتدم بني ريال مدريد
وب��ر��ش�ل��ون��ة ع�ل��ى �ضم
ال��ن��ج��م ال�ب�رازي� �ل ��ي،
وت � �ل� ��وح يف الأف � ��ق
ب� � � � � � � ��وادر ح� ��� �س ��م
العمالق الكتالوين
لل�صفقة.

وقفة مع

رئي�سا
هل �سي�صبح توم كروز
ً
للواليات املتحدة؟

�أطلق ��ت �شركة ديزين البو�سرت الدعائي لفيلمه ��ا اجلديد "كروال" امل�أخوذ عن الن�سخة
الكال�سيكي ��ة م ��ن فيل ��م " "Dalmations101وت� ��ؤدي ب ��ه النجمة �إمي ��ا �سمب�سون
دور البطول ��ة من خالل �شخ�صية ال�سيدة ال�شري ��رة "كروال دي فيل" الكارهة للكالب.
وظه ��رت �إميا يف �صورة البو�سرت ب�شكل ومالم ��ح غريبة ،حيث �أطلت ب�شعر منفو�ش
ق�صريباللون�ي�ن الأ�سود والأبي� ��ض ،كما اعتمدت مكياجً ا جري ًئ ��ا جعلت متابعيها غري
وتعتم ��د �شرك ��ة “دي ��زين” ه ��ذه الف�ت�رة
قادرين على التعرف عليها.
�إ�سلو ًب ��ا جديدًا وهو �إع ��ادة �إحياء �أفالمها
الكال�سيكي ��ة م ��رة �أخ ��رى ،ويك ��ون فيل ��م
"الي ��ون كينج" و"ع�ل�اء الدين" هم �آخر
�إ�صداراتها ،وحققا ايرادات عالية.
وقدم ��ت الن�سخ ��ة الكال�سيكي ��ة م ��ن فيلم
"ك ��روال" ع ��ام  ،1996وت ��دور �أحداثه
عن �سي ��دة �شريرة تكره ال ��كالب ت�سمى
"ك ��روال" وت�ستع�ي�ن بل�ص�ي�ن خلط ��ف
الكالب ،لكي ت�صنع منهم معاطف.
وقررت "ديزين" ط ��رح الفيلم يف �أيار
 ،2021بع ��د ما �صرح ��ت �أنها �ستطلقه
يف كان ��ون الأول  ،2020والفيل ��م من
بطولة �إميا �ستون ،و�إميا ثومب�سون،
وب ��ول وال�ت�ر هاو�سر وج ��ول فراي،
ومن �إخراج كريغ غيلي�سبي.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ياعزيزتي
امل�ست�شارة
من �صاحبة هذه العبارة؟ "�إن تلك
احلملة �صدرت من دافع ذكوري
" بع�ضهم �سيقول �إنها هيالري
كلنتون� ،أو امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل ،ويحتمل جدا �أن
تكون رئي�سة وزراء بريطانيا
ال�سابقة ترييزا ماي التي �أطاح بها
�صاحب ال�شعر املنكو�ش بوري�س
جون�سون ..غري �أن قائلة هذه
العبارة لي�ست من حرمي ال�سيا�سة
العاملية ،و�إمنا هي الزعيمة "حنان
الفتالوي" التي �أخرجها الله من
الظلمات ومنحها هدية للعراقيني
لتنري لهم دروب احلقيقة .ولأنني
مثل ماليني العراقيني �أتابع يوميا
خطب ال�سادة امل�ست�شارين ومعهم
رهط املقربني التي تزداد وتائرها
يف كل يوم ،ف�أتعجب من قدرة
ه�ؤالء ال�سادة امل�ست�شارين على
ممار�سة لعبة خلط الأوراق ،التي
تقربنا يوما بعد �آخر من مرحلة
ال�شعوذة ال�سيا�سية.
ذهبت ترييزا ماي و�ستذهب
�أجنيال مريكل وقبلهن ذهبت ديلما
رو�سيف التي جاءت �إىل الرئا�سة
بعد م�سرية طويلة من الن�ضال
الثوري وال�سيا�سي ،وعندما
خ�سرت االنتخابات قالت �إنها لن
تتهرب من االعرتاف بالف�شل،
و�أمتنى �أن تنتبهوا معي لعبارة
"االعرتاف بالف�شل" ،هذه الكلمة
الوجود لها يف قوامي�س �سا�ستنا
"املجاهدين".
�سيقول قارئ عزيز ،حتم ًا ،ما لنا
ولأملانيا والربازيل وبالد امل�ستعمر
�أبو ناجي؟ فهذه بلدان ال عالقة لها
بتجربتنا الدميقراطية .نحن قدّمنا
النموذج الأمثل .وقفنا وقفة رجل
واحد من �أجل هيبة الزعماء ،الذين
ال يزالون ي�ستنكفون من �أداء
اليمني كنواب ،ويجدون اجللو�س
حتت قبة الربملان �إ�ساءة ملنجزهم
الوطني.
�سيظل �شخ�صي ال�ضعيف يعتقد � ّأن
ق�صة بلدان مثل �أملانيا �أو اليابان
�أو كوريا اجلنوبية لي�ست ق�صة
واحدة والرواية واحدة ،لأن هذه
البلدان التي دمرت يف حربني
كونيتني� ،أعادت يف �سنوات قليلة،
بناء املدن ،وامل�صانع ،واملدار�س
والبيوت ،ما هو ال�سر؟ يت�ساءل
الفرن�سي جاك �أتايل يف كتابه
"�آفاق امل�ستقبل" ،ونراه يعرث على
اجلواب يف خطاب �ألقاه امل�ست�شار
الأملاين فيللي برانت عام 1970
يقول فيه "يف مقارنة بني �أملانيا
ما بعد الدمار وبريطانيا التي
قادت انت�صار احللفاء ،نكت�شف � ّأن
الإنكليز يعرفون ،لكننا �شعب يطلب
املعرفة ،لذلك ا�ستوعبنا ونقلنا كل
مانراه"..ا�ستقال امل�ست�شار فيلي
برانت احلا�صل على جائزة نوبل
لل�سالم من من�صبه عام ،1974
لأن الأجهزة احلكومية �أبلغته
مبخالفات ارتكبها �أحد م�ساعديه.
تلتقي اليابان و�أملانيا ومعمها
كوريا اجلنوبية على م�شرتك
واحد هو اختيار م�ست�شارين
كفوئني ذوي حا�سة وح�سا�سية
وطنية ،فيما نلتقي نحن �سكان
هذه البالد على مبد�أ واحد ،الرف�ض
للكفاءة والنزاهة ،باعتبارهما
خطرا ،وال�سعي �إىل تقريب
املعارف والفا�شلني ،فكل حماولة
للإ�صالح وال�سعي نحو امل�ستقبل ،
كانت ال�سيدة امل�ست�شارة تعتربها
انبطاحا للإمربيالية ،هكذا كانت
تخرج علينا �صباحا وم�ساء تهدد
وتتوعد ..مل تعد التنمية والعدالة
طريق ًا لبناء الوطن ،فقد عدنا من
جديد �إىل عامل امل�ست�شارين الذين
يرفعون �شعار "التوازن" .

�صالح عبد الغفور يعود ب�صوت �أخيه جناح
ل�ص�ل�اح ،وكان م ��ن حر�ص ��ه يذكر نوع
املق ��ام وا�س ��م ال�شاع ��ر وامللح ��ن .م ��ن
االغ ��اين الت ��ي قدمه ��ا رائع ��ة �صالح ال
تلوم ��وين كلبي م ��ا يحمل م�ل�ام حيث
انطلق �صوته العذب ليغرد بيننا زارعا
الفرحة والهيام بني احل�ضور.
وكان �صالح عبدالغف ��ور يحمل �صوتا
وا�سع ��ا وحنج ��رة كب�ي�رة ت�ص ��ل اىل
مدى (اوكتافني ون�صف) بحيث ت�ؤهله
لغن ��اء ا�صع ��ب املقام ��ات ،واالنتق ��ال
ب�ي�ن النغمات على نح ��و مده�ش .وهو
خري ��ج مدر�سة املقام الت ��ي كان ي�شرف
عليه ��ا معلمه ��ا الكب�ي�ر من�ي�ر ب�ش�ي�ر.
وكان يري ��ده ان يبقى على قراءة املقام
واخ ��ذه مع ��ه اىل كل انح ��اء العامل من

الطقس

خالل فرقة املقام والرتاث ،لكن �صالحا
كانت نظرت ��ه او�سع وانتقل اىل الغناء
املدين ��ي والغناء البغ ��دادي وجنح فيه
امي ��ا جن ��اح بحي ��ث �ص ��ار واح ��دا من
فر�سان االغنية ال�سبعينية.

جن ��اح ق ��ال يل ع ��ن اال�ست ��ذكار -:ان
اخ ��ي مل مي ��ت بنظ ��ري فه ��و يعي� ��ش
يف �ضم�ي�ري ،واف ��رح عندم ��ا ت�سم ��ع
النا� ��س اغانيه الت ��ي اقدمه ��ا واتفاعل
معهم كثريا� .ص�ل�اح كان فخرا لالغنية

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (اخلمي�س)� ،إذ حتافظ درجات احلرارة على معدالتها لاليام
املا�ضية مع رياح خفيفة.

العراقي ��ة وقدم لها الكث�ي�ر من الروائع
اجلميلة .ث ��م عاد ليغن ��ي اغنية امللحن
الكبري فاروق هالل (ردت ان�ساك)-:
ردت ان�ساك
تاليه ��ا ن�سي ��ت النا� ��س كله ��ا وماكدرت
ان�ساك
تايل وياك؟
اح�س اع�ضاي كلها متوت
وجفل من مير طرواك؟
وقال امل�ست�شار يف دار الثقافة والن�شر
الكردي ��ة "ج ��واد العقاب ��ي" عرفانا منا
للفن ��ان الراح ��ل �ص�ل�اح عب ��د الغف ��ور
اقمن ��ا ه ��ذا احلفل اال�ست ��ذكاري ،وهي
مبادرة وفاء ب�سيطة لهذا الفنان الكبري
ال ��ذي امتعنا ل�سن ��وات طويلة ب�صوته

ال�شج ��ي .وه ��و من ت ��رك ب�صمة كبرية
يف امل�شه ��د الغنائ ��ي العراق ��ي .وكان
يتميز باختياراته الراقية ويتعاي�ش مع
ظ ��روف بلده ويحب وطنه كثريا وقدم
الكثري له .ويحرتم املر�أة العراقية ومل
يجعله ��ا راق�ص ��ة خلف ��ه يف اغانيه كما
يفع ��ل مطربو الي ��وم .ومل يبخل علينا
جن ��اح باغني ��ات كردي ��ة اي�ض ��ا حي ��ث
ق ��دم بع�ضه ��ا فتعاطف اجلمه ��ور معها
كث�ي�را الن معظ ��م موظف ��ي ال ��دار م ��ن
االخوة الكرد .الله يرحم الفنان �صالح
ونتمنى من بقية امل�ؤ�س�سات احلكومية
ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين ان تذكره
كم ��ا تذكر بقية الرم ��وز الفنية االخرى
ممن قدمت خدمات جليلة للوطن.
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