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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الرتجيحات ت�شري �إىل �أن "الأ�سر" كانت حمتجزة يف خميم الهول ال�سوري

�سكان ال�شرقاط يطردون عوائل داع�ش
بـ"الرمانات" واحلكومة تنقلهم �إىل تكريت
 بغداد /وائل نعمة
ت�أم ��ل احلكوم ��ة �أن تتمكن نهاية
العام احلايل ،بح�سب م�س�ؤولني،
من �إغالق ملف النازحني ب�شكل نهائي ،لكن
املهمة لي�ست بال�سهلة خ�صو�صا فيما يتعلق
بع�شرات �آالف من العوائل التي ينتمي �أحد
�أفرادها �إىل تنظيم "داع�ش" والتي ترف�ض
املجتمعات ا�ستقبالهم من جديد.
ومن ��ذ مطلع الع ��ام اجلاري ب ��د�أت عمليات
�إغ�ل�اق املخيم ��ات يف �أط ��راف بغ ��داد
والأنب ��ار ،و�سجلت حاالت �إع ��ادة �إجبارية
لبع� ��ض النازحني الذين تدمرت بيوتهم يف
العمليات الع�سكرية �أو �أثناء فرتة �سيطرة
التنظيم على مناطقهم.

قبل �أيام حاولت احلكومة نقل مئات الأ�سر
النازحة �إىل ال�شرقاط� ،شمال تكريت ،فيما
ت�ضارب ��ت الأنب ��اء ع ��ن هوي ��ة النازح�ي�ن
ومراكز الإي ��واء التي قدموا منها ،لكن يف
كل الأح ��وال واجه ��وا (النازحون اجلدد)
معار�ضة �شديدة من ال�سكان وتطور الأمر
�إىل ا�ستخدام رمانات يدوية لإخراجهم.
رف�ض الأهايل ا�ستقبال النازحني الوافدين
�إىل �ص�ل�اح الدين ،ي�ؤ�ش ��ر ل�صعوبة �إعادة
دم ��ج العوائ ��ل التي تو�ص ��ف ب�أنه ��ا "�أ�سر
داع� ��ش" مع ال�س ��كان مرة �أخ ��رى �أو حتى
عزله ��م عل ��ى الأق ��ل يف خميم ��ات خا�ص ��ة
داخل املدن.
ويق ��ول عب ��د عي�س ��ى �سلطان وه ��و ممثل
ال�شرق ��اط يف جمل� ��س حمافظ ��ة �ص�ل�اح

الدين يف ت�صريح لـ(املدى) �أم�س" :نحرتم
م�شاعر الراف�ضني وعوائ ��ل ال�شهداء ،لكن
ه ��ذه ال�شريحة �ستتحول �إىل متطرفني يف
امل�ستقبل �إذا بقوا معزولني".
وكان جمل� ��س املحافظ ��ة ق ��د �ألغ ��ى ق ��رارا
�سابق ��ا بع ��زل عائ�ل�ات داع�ش� ،إث ��ر دعوى
ق�ضائي ��ة رفعه ��ا ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب
ال�ساب ��ق عن املحافظة م�شع ��ان اجلبوري.
وكانت م ��دة ترحيل تل ��ك العوائل ملدة 10
�سنوات.
وانتقدت منظمة (هيومن رايت�س ووت�ش)
القرار عند �إعالنه .لكن رغم �إلغائه ر�سميا،
ما تزال عمليات االحتجاز متوا�صلة.
وبح�سب تقديرات (هيومن رايت�س وت�ش)
فان هناك نحو  100الف �شخ�ص يعتربون

م ��ن ذوي "داع�ش" يف الع ��راق ،يعي�شون
يف خميم ��ات مبختل ��ف املحافظ ��ات الت ��ي
كانت حتت �سيطرة التنظيم.
ونقل ��ت املنظمة العاملية يف تقارير �سابقة،
�صورا و�صفتها بـ"امل�أ�ساوية" عن �أو�ضاع
العي� ��ش يف تل ��ك املخيمات ،وع ��ن تعر�ض
بع� ��ض الن�س ��اء �إىل انته ��اكات ج�سدي ��ة
وجن�سية.
باملقابل قال �شهود عي ��ان يف �صالح الدين
لـ(املدى) �إن �سكان ال�شرقاط ،التي حتررت
قب ��ل نحو � 3سنوات من �سيطرة "داع�ش"،
احتج ��وا عل ��ى ال�سماح لدخ ��ول  12حافلة
تقل عوائل التنظيم �إىل الق�ضاء.
 التفا�صيل �ص3

ردمت منطقة منخف�ضة باحلجارة وحولتها لبقعة م�سجلة يف املنظمة البحرية

العراق ي�شكو الكويت ملجل�س الأمن :ا�ستحدثت
جزيرة م�صطنعة لتقدمي حدودها
 بغداد  /محمد �صباح
يته ��م الع ��راق ،الكوي ��ت
جزي ��رة
با�ستح ��داث
م�صطنع ��ة غ�ي�ر طبيعية داخ ��ل املياه
الإقليمي ��ة ل�ضمه ��ا واعتباره ��ا �آخ ��ر
نقط ��ة حدودي ��ة فا�صل ��ة م ��ع العراق
يف خط ��وة ت�سب ��ق تنفي ��ذ �إج ��راءات
بن ��ود اتفاقية خور عبد الل ��ه القائمة
عل ��ى تر�سي ��م احل ��دود البحري ��ة بني
الطرفني.
ومل تتوق ��ف الكوي ��ت عند ه ��ذا احلد
ب ��ل قام ��ت بت�سجيله ��ا يف املنظم ��ة
البحرية الدولية ع ��ام ( 2014مقرها
يف بريطاني ��ا وامل�س�ؤولة عن حتديث
اخلرائ ��ط يف كل العامل) ومت تثبيتها
كجزيرة يف اخلرائط.
�أزعج ��ت ه ��ذه الت�صرف ��ات احلكومة
العراقية ودفعتها للتوجه �إىل جمل�س

الأم ��ن ،قدمت ر�سالتها قال ��ت فيها �إن
الكوي ��ت قام ��ت ب�إح ��داث تغي�ي�رات
جغرافية يف املنطقة البحرية الواقعة
بع ��د العالمة  162يف خ ��ور عبد الله
من خالل تدعيم منطقة �ضحلة (ف�شت
العي ��ج) و�إقامة من�ش�أ عليها من طرف
واحد دون علم وموافقة العراق.
و�سل ��م املن ��دوب العراقي ل ��دى الأمم
املتح ��دة ال�سفري حمم ��د بحر العلوم،
الر�سال ��ة �إىل رئي� ��س جمل� ��س الأم ��ن
طالب� � ًا تعميمه ��ا و�إ�صداره ��ا كوثيقة
ر�سمية من وثائق املجل�س ،و�أن بحر
العل ��وم اجتم ��ع م ��ع عدد م ��ن ممثلي
الدول ل�شرح موقف بالده.
وطلبت احلكوم ��ة العراقية من الأمم
املتح ��دة توثي ��ق احتجاجها الر�سمي
واعتربت �أن ذل ��ك "ال �أ�سا�س قانوني ًا
ل ��ه يف اخلط ��ة امل�شرتك ��ة لتنظي ��م
املالحة البحرية يف خور عبد الله".

واعت�ب�رت �أي�ض ��ا �أن تر�سيم احلدود
من قب ��ل ط ��رف واح ��د يف مناطق مل
يتف ��ق عليه ��ا الطرفان ،وفق ��ا ملا ن�ص
علي ��ه املر�س ��وم الأم�ي�ري  317ل�سنة
 2014يف �ش� ��أن حتدي ��د املناط ��ق
البحري ��ة للكوي ��ت "يعد فع�ل ً�ا باط ًال
مبوجب �أحكام القانون الدويل".
ولوّ ح ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة يف
ر�سالته ��ا ملجل� ��س الأم ��ن �إىل �أن
"ا�ستم ��رار الكويت بفر� ��ض �سيا�سة
الأم ��ر الواق ��ع ب�إيج ��اد و�ض ��ع جديد
يغيرّ م ��ن جغرافية املنطقة ،لن ي�سهم
يف دع ��م جهود البلدي ��ن يف التو�صل
�إىل تر�سي ��م نهائي للح ��دود البحرية
بينهم ��ا ،ويع ��د فر�ض� � ًا لواق ��ع مادي
يج ��ب �أال ي�ؤخ ��ذ بعني االعتب ��ار عند
تر�سيم احلدود بني الدولتني".
 التفا�صيل �ص2

رئي�س اجلامعة العربية زار بغداد والتقى �صالح وعبد املهدي واحلكيم

وزير اخلارجية� :أطلعنا ابو الغيط
على االعتداءات الإ�سرائيلية
 بغداد /املدى
�أ�ص ��درت رئا�سة اجلمهوري ��ة� ،أم�س
الثالث ��اء ،بيان ��ا ب�ش� ��أن لق ��اء رئي� ��س
اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ورئي� ��س اجلامع ��ة
العربية �أحمد �أبو الغيط .فيما �أ�شاد �أبو الغيط
بال ��دور الذي يق ��وم به العراق م ��ن �أجل تعزيز
وتفعيل منظومة العمل العربي امل�شرتك.
وقال ��ت رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ،ن�سخ ��ة من ��ه �إن "رئي� ��س اجلمهورية
بره ��م �صالح ا�ستقبل ،يف ق�ص ��ر ال�سالم بغداد،
الأم�ي�ن العام جلامعة ال ��دول العربية �أحمد �أبو
الغيط والوفد املرافق له".
و�أكد �صالح �أن "اجلهود ال�سيا�سية والأمنية يف
الع ��راق وبعد االنت�صار على داع�ش ترتكز على

العمل من �أج ��ل �أن يكون الن�صر ناجز ًا ونهائي ًا
بالق�ضاء على الع�صاب ��ات الإرهابية ،وتكري�س
بيئ ��ة ا�ستق ��رار �أمن ��ي و�سيا�س ��ي واجتماع ��ي
ت�ساع ��د يف التق ��دم مب�شاريع البن ��اء والإعمار،
وتطوي ��ر البن ��ى االقت�صادي ��ة واخلدمي ��ة يف
البالد".
وتاب ��ع �صال ��ح �أن "النظ ��رة الوطني ��ة العراقية
امل�س�ؤولة جت ��اه امل�شكالت الدولي ��ة والإقليمية
يف املنطق ��ة والقا�ضي ��ة بالعم ��ل امل�ش�ت�رك م ��ع
اجلمي ��ع م ��ن �أجل �س�ل�ام املنطق ��ة وا�ستقرارها
والن�أي بالعراق عن �سيا�سة املحاور" ،مو�ضحا
�أن "الع ��راق مبوقف ��ه ه ��ذا ّ
يع�ض ��د �أي جهد من
�ش�أن ��ه �أن يخف ��ف ح ��دة التوت ��رات الت ��ي تن ��ذر
بخطرها اجلميع".
 التفا�صيل �ص2

عبد الرزاق العي�سى يكتب:
التعليم العايل ..وقرارات
جمل�س الوزراء

6

ائتالف الن�صر يكذب �أنباء حتالفه مع احلكمة

3

ظاهرة ا�ستخدام �سيارات ال�صالون يف النقل التجاري ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

�أجربت نازحي احلويجة على العودة بدون وثائق ر�سمية

احلكومة "تك�سر" العودة الطوعية للنازحني ومنظمات
الإغاثة تعرب عن قلقها
 ترجمة  /عدوية الهاليل

يجرب عراقيون نزحوا ب�سبب القتال قبل
�سنوات على مغادرة خميمات النازحني
يف حمام العليل للعودة �إىل منطقتهم.
كان ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص يف الأ�صل م ��ن احلويجة
وقد ف ��روا منذ عدة �أع ��وام ب�سبب القت ��ال وجل�أوا
�إىل مع�سكر حمام العليل.
وق ��ام م�س�ؤولون و�أفراد من ق ��وات الأمن مبرافقة

النازحني الذين قامت بنقلهم �أكرث من اثنتي ع�شرة
حافل ��ة بي�ض ��اء تابع ��ة ل ��وزارة النق ��ل وب�ضمنه ��م
ن�س ��اء يف ثي ��اب �س ��وداء و�أطفال �صغ ��ار يحملون
بع�ض متعلقاته ��م ال�شخ�صية كانوا ينتظرون �أمام
احلافالت ،بع�ضهم يبكي ،فيما يفح�ص امل�س�ؤولون
�أ�سماءه ��م يف قائم ��ة الأ�شخا� ��ص ملغ ��ادرة خمي ��م
النازحني يف حمام العليل.
وتق ��ول �أم حكيم ،وه ��ي امر�أة تبلغ م ��ن العمر 65
عام ��ا عا�شت مل ��دة عامني يف حم ��ام العليل�" :سيتم

�إر�سالن ��ا �إىل الدي ��ار ،لكن ��ي �س�أ�ضط ��ر رمب ��ا �إىل
العي�ش يف خميم هناك لأن منزيل مدمر بالكامل"..
وتوا�صل قائلة" :نح ��ن ال نعرف ما الذي �سيحدث
لنا".
يج ��ب نق ��ل �أك�ث�ر م ��ن � 150أ�س ��رة ،ح ��وايل 550
�شخ�ص ��ا� ،إىل حمافظ ��ة كركوك ،وف ًقا مل ��ا قاله علي
خ�ض ��ر ،امل�س� ��ؤول الإقليم ��ي امل�س�ؤول ع ��ن �إجراء
عمليات �إعادة النازحني �إىل الديار.
 التفا�صيل �ص3

الأنواء اجلوية :ال�صيف يغادر قريب ًا وال�شتاء املقبل �شديد الربودة
 متابعة /املدى
توق ��ع املتنب ��ئ اجل ��وي
واث ��ق ال�سالم ��ي� ،أم� ��س
الثالث ��اء� ،أن املالم ��ح الأولية لف�صل
ال�شت ��اء ت�ش�ي�ر �إىل �أن ��ه �سيك ��ون
�شدي ��د ال�ب�رودة؛ لتع ُّر� ��ض الب�ل�اد
ملرتف ��ع �سيب�ي�ري ،فيما لف ��ت �إىل �أن

ي ��وم اجلمع ��ة املقبل �ستب ��د�أ درجات
احلرارة باالنخفا�ض؛ ب�سبب اندفاع
تيارات �أوروبية معتدلة.
وق ��ال ال�سالم ��ي ،يف من�ش ��ور عل ��ى
�صفحت ��ه يف موق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي في�سبوك تابعته (املدى)
�أم� ��س �إن "املالم ��ح الأولي ��ة ت�ش�ي�ر
�إىل �أن ال�شتاء املقب ��ل �سيكون �شديد

ال�ب�رودة"  ،م�ؤك ��د ًا �أن "املرتف ��ع
ال�سيبريي �سيكون حا�ضر ًا بقوة".
و�أ�ضاف �أن "الأجواء �ست�ستمر على
ما هي عليه خالل اليومني املقبلني"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "ي ��وم اجلمعة املقبل
�ستبد�أ درجات احلرارة باالنخفا�ض
ب�ش ��كل ملمو�س لت�سج ��ل دون املعدل
العام ب�سبب اندفاع تيارات �أوروبية

معتدلة".
وتاب ��ع� ،أن "م ��ن املتوق ��ع �أن ت�سجل
مدن ال�شم ��ال والو�سط درجات دون
ال� �ـ ٤٠مئوية ،يف ح�ي�ن ت�سجل مدن
اجلنوب درجات بني  ٤٠و  ،"٤٤الفت ًا
�إىل �أن "الأج ��واء املعتدل ��ة �ست�ستمر
لعدة �أيام وال توجد �إ�شارات لوجود
موجة حر".

كاتانيت�ش ي�ستبعد احلار�س
جالل ح�سن من ديربي اخلليج
 بغداد  /املدى
ق ��رر ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و
كاتانيت�ش مدرب منتخبنا الوطني
لك ��رة الق ��دم ا�ستبع ��اد حار� ��س املرمى جالل
ح�س ��ن من القائم ��ة النهائي ��ة املكونة من 23
العبا الت ��ي �ستخو�ض ديربيا خليجيا ملتهبا
�أمام املنتخب البحريني ال�شقيق يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء غ ��د اخلمي� ��س
على ملع ��ب البحرين الوطن ��ي يف العا�صمة
البحريني ��ة املنامة يف افتتاح اجلولة الأوىل
م ��ن الدور الثاين حل�س ��اب املجموعة الثالثة
الت ��ي ت�ضمهم ��ا �إىل جانب منتخب ��ات هونغ
كون ��غ و�إي ��ران وكمبوديا �ضم ��ن الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة امل�ؤهل ��ة لنهائيات ك�أ�س
العامل  2022ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا .2023
وقال م�صدر يف احتاد كرة القدم يف ت�صريح
خ� ��ص به املدى� :إن ا�ستبع ��اد حار�س املرمى
ج�ل�ال ح�سن نتيج ��ة الإ�صابة الت ��ي تعر�ض
له ��ا يف الوح ��دة التدريبي ��ة الت ��ي �أجراه ��ا
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم بالعا�صم ��ة

البحريني ��ة املنام ��ة حي ��ث مت ��ت اال�ستعان ��ة
بحار� ��س املنتخب الأوملبي لك ��رة القدم علي
كاظ ��م ليكون بدال عن ��ه حيث ان�ض ��م الأخري
بعد و�صوله �إىل العا�صمة البحرينية املنامة
�إىل �صف ��وف �أ�سود الرافدين لي�صبح الالعب
الثال ��ث بعد حممد حميد وحمم ��د �صالح يف
مركز حرا�سة املرمى.
و�أ�ض ��اف �أن منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة القدم
�سي�ؤدي �آخ ��ر وحدة تدريبية ل ��ه على ملعب
البحري ��ن الوطن ��ي م�س ��اء الي ��وم الأربع ��اء
�سي�ض ��ع فيه ��ا امل�ل�اك التدريب ��ي بقي ��ادة
�سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش مل�سات ��ه الأخ�ي�رة
عل ��ى القائم ��ة الأ�سا�سي ��ة املكون ��ة م ��ن 11
العب ��ا منذ بداي ��ة املب ��اراة �إىل جانب تطبيق
اخلط ��ة التكتيكية املنا�سب ��ة ملواجهة الأحمر
البحرين ��ي �سعي ��ا لتحقي ��ق فوز ثم�ي�ن يعزز
م ��ن التطلع ��ات العراقي ��ة للمناف�س ��ة بق ��وة
عل ��ى خطف بطاقة الت�أه ��ل �إىل الدور الثالث
احلا�سم امل�ؤهل للمونديال �إىل جانب خطف
تذك ��رة امل�شاركة يف الن�سخ ��ة الثامنة ع�شرة
من بطولة ك�أ�س الأمم الآ�سيوية لكرة القدم.

طالب عبد العزيز يكتب:
متى يقا�ضي الب�صريون
حكوماتهم املحلية؟
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يكتب :الهروب من
الوطن!
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العراق ي�شكو الكويت ملجل�س الأمن :ا�ستحدثت
جزيرة م�صطنعة لتقدمي حدودها

 بغداد  /حممد �صباح
يتهم الع ��راق ،الكوي ��ت با�ستحداث
جزيرة م�صطنعة غري طبيعية داخل
املي ��اه الإقليمية ل�ضمه ��ا واعتبارها
�آخ ��ر نقط ��ة حدودي ��ة فا�صل ��ة م ��ع
الع ��راق يف خط ��وة ت�سب ��ق تنفي ��ذ
�إج ��راءات بن ��ود اتفاقية خ ��ور عبد
الل ��ه القائم ��ة عل ��ى تر�سي ��م احلدود
البحرية بني الطرفني.
ومل تتوق ��ف الكويت عن ��د هذا احلد
ب ��ل قام ��ت بت�سجيله ��ا يف املنظم ��ة
البحرية الدولية عام ( 2014مقرها
يف بريطانيا وامل�س�ؤولة عن حتديث
اخلرائط يف كل العامل) ومت تثبيتها
كجزيرة يف اخلرائط.
�أزعجت ه ��ذه الت�صرف ��ات احلكومة
العراقي ��ة ودفعته ��ا للتوج ��ه �إىل
جمل�س الأمن ،قدم ��ت ر�سالتها قالت
فيه ��ا �إن الكوي ��ت قام ��ت ب�إح ��داث
تغي�ي�رات جغرافي ��ة يف املنطق ��ة
البحرية الواقعة بع ��د العالمة 162
يف خ ��ور عب ��د الله من خ�ل�ال تدعيم
منطقة �ضحلة (ف�شت العيج) و�إقامة
من�ش�أ عليها من طرف واحد دون علم
وموافقة العراق.
و�سل ��م املندوب العراق ��ي لدى الأمم
املتح ��دة ال�سفري حممد بحر العلوم،
الر�سال ��ة �إىل رئي� ��س جمل� ��س الأمن
طالب� � ًا تعميمها و�إ�صداره ��ا كوثيقة
ر�سمي ��ة م ��ن وثائ ��ق املجل� ��س ،و�أن
بح ��ر العل ��وم اجتم ��ع م ��ع ع ��دد من
ممثلي الدول ل�شرح موقف بالده.
وطلبت احلكومة العراقية من الأمم
املتحدة توثي ��ق احتجاجها الر�سمي
واعتربت �أن ذلك "ال �أ�سا�س قانوني ًا
ل ��ه يف اخلط ��ة امل�شرتك ��ة لتنظي ��م
املالحة البحرية يف خور عبد الله".
واعت�ب�رت �أي�ض ��ا �أن تر�سيم احلدود

بحر العلوم خالل
لقائه م�س�ؤولون
كويتيون...
ار�شيف.
م ��ن قبل ط ��رف واح ��د يف مناطق مل
يتف ��ق عليها الطرف ��ان ،وفقا ملا ن�ص
علي ��ه املر�سوم الأم�ي�ري  317ل�سنة
 2014يف �ش� ��أن حتدي ��د املناط ��ق
البحري ��ة للكوي ��ت "يعد فع�ل ً�ا باط ًال
مبوجب �أحكام القانون الدويل".
ولوّ ح ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة يف
ر�سالته ��ا ملجل� ��س الأم ��ن �إىل �أن
"ا�ستمرار الكوي ��ت بفر�ض �سيا�سة
الأم ��ر الواق ��ع ب�إيجاد و�ض ��ع جديد
يغيرّ من جغرافية املنطقة ،لن ي�سهم
يف دعم جه ��ود البلدين يف التو�صل

ا�ستقبل قائد قوات التحالف
الدويل يف العراق و�سوريا
 بغداد /املدى
ا�ستقب ��ل رئي� ��س حكوم ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان م�س ��رور
ب ��ارزاين ،ام� ��س الثالث ��اء ،وف ��د ًا ع�سكري� � ًا امريكي� � ًا
رفيع� � ًا بقيادة قائد قوات التحال ��ف الدويل يف العراق
و�سوري ��ا اجلرنال بول الكامرا .وجرى يف االجتماع،

م�سرور بارزاين :عوامل ظهور داع�ش ما تزال قائمة
التباحث ح ��ول الو�ضع الأمني يف الع ��راق واملنطقة،
حي ��ث �أ�شار اجلرنال الكام ��را اىل �أهمية التن�سيق بني
ق ��وات البي�شمرك ��ة والق ��وات العراقي ��ة ملواجهة خطر
تنظيم داع�ش .وقال اجلرنال الكامرا� ،إن خاليا تنظيم
داع� ��ش ب ��د�أت ب�إع ��ادة تنظي ��م �صفوفها جم ��دد ًا ،وقام
ب�ش ��ن عمليات يف ع ��دد من املناطق العراقي ��ة .و�أ�شار،

متطوعون يرفعون  25عبوة يوميا
من احلقول الزراعية يف املنطقة
 بغداد /اف ب
يف مدين ��ة بيج ��ي �شمال بغ ��داد ،يقول
مزارع ��ون ورعاة �أغن ��ام �أن ب�ساتينهم
حتولت �إىل حقول م ��وت بفعل الألغام
الت ��ي تركه ��ا تنظي ��م داع� ��ش ،مت�سببة
مبقتل �أقارب و�أحباء.
وتثبط تلك املتفجرات اليدوية ال�صنع
الت ��ي زرعه ��ا الإرهابي ��ون ل�ص ��د تقدم
الق ��وات العراقي ��ة يف الع ��ام ،2015
م ��ن عزمية مئات العائ�ل�ات يف العودة
�إىل قراه ��ا الزراعي ��ة املدم ��رة يف
حميط بيجي .ويق ��ول م�س�ؤول حملي
يق ��دم نف�س ��ه با�سم �أب ��و ب�ش�ي�ر لوكالة
(فران� ��س بر� ��س)�" :أ�شب ��اح داع� ��ش ال
تزال موجودة .جرائمهم ال تزال حتت
الأر�ض".
وتتح ��ول مالم ��ح وجه ��ه النحي ��ل �إىل
الغ�ضب ،حني يتحدث عن فقدان اثنني
من �أوالده جراء تلك "الأ�شباح".
وي ��روي" :جئن ��ا يف �آذار ،2018
واملنطق ��ة موب ��وءة .ال م ��كان ن�أمن به.
بينم ��ا كان الأطفال يلعب ��ون ،انفجرت
عب ��وة يف ابن ��ي ،وكان عم ��ره �س ��ت
�سنوات� ،أمام املنزل ،فقتل على الفور".
بعد عام بالتم ��ام ،يف �آذار  ،2019قتل
ابنه الثاين البالغ م ��ن العمر  18عام ًا،
بعبوة �أخرى.
وت ��رك ه ��ذان احلادث ��ان لدي ��ه خوف ��ا
كب�ي�را يح ��ول دون �إقدامه عل ��ى �إعادة
بن ��اء منزله الذي ا�ستح ��ال ركام ًا بفعل
املع ��ارك العنيفة ب�ي�ن الق ��وات الأمنية

�إىل تر�سيم نهائ ��ي للحدود البحرية
بينهم ��ا ،ويع ��د فر�ض� � ًا لواق ��ع مادي
يج ��ب �أال ي�ؤخذ بع�ي�ن االعتبار عند
تر�سيم احلدود بني الدولتني".
وات�سم ��ت العالقة ب�ي�ن الطرفني بعد
الع ��ام  2003باال�ستق ��رار وتب ��ادل
الزي ��ارات ب�ي�ن الوف ��ود اال ان ه ��ذه
العالق ��ة �شه ��دت ع ��ام � 2011أزم ��ة
جدي ��دة يف �إث ��ر قيام دول ��ة الكويت
ببن ��اء مين ��اء مب ��ارك الكب�ي�ر ال ��ذي
واج ��ه اعرتا�ض ��ا عراقي ��ا كونه �شيد
على مياه م�شرتكة.

ويتحدث اخلبري املهند�س عامر عبد
اجلبار �إ�سماعيل يف ت�صريح خا�ص
لـ(امل ��دى) �أن "الكوي ��ت ب ��د�أت يف
ع ��ام  2012بت�سي�ي�ر بواخر حمملة
ب�أحج ��ار وقذفه ��ا يف منطق ��ة ف�ش ��ت
العي ��ج ذات الأعماق القليل ��ة لتكون
�آخ ��ر نقط ��ة مائي ��ة له ��ا م ��ع اجلانب
العراق ��ي الت ��ي �ستت�سب ��ب بال�ضغط
على بحرنا الإقليمي".
وي�ضي ��ف �أن "الكويتي�ي�ن ا�ستمروا
بعملي ��ة دف ��ن ه ��ذه املنطق ��ة خ�ل�ال
ع ��ام  2013م ��ن دون �أي تدخ ��ل من

قبل احلكوم ��ة العراقي ��ة التي كانت
ته ��دف �إىل حت�س�ي�ن العالق ��ات م ��ع
دولة الكويت" ،م�شددا على �أن "هذه
اجلزيرة ا�صطنعه ��ا الكويتيون ومل
تكن طبيعية".
وي�ش�ي�ر وزير النق ��ل ال�سابق �إىل �أن
"الكوي ��ت مل تتوقف عند هذا احلد
ب ��ل قام ��ت بت�سجيله ��ا يف املنظم ��ة
البحرية الدولية عام  2014وثبتتها
كجزيرة يف اخلرائط" ،مو�ضحا �أن
"هدفهم هو �أن تكون هذه اجلزيرة
�آخ ��ر نقط ��ة لهم مع الع ��راق يف حال

املبا�ش ��رة بتنفي ��ذ اتفاقي ��ة خور عبد
الله".
وكان جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي قد
�ص ��وت يف  22م ��ن اب م ��ن الع ��ام
 2013عل ��ى م�شروع قانون ت�صديق
اتفاقية تنظي ��م املالحة البحرية بني
العراق والكوي ��ت يف خور عبد الله
قب ��ل ان ت�ص ��وت احلكوم ��ة ال�سابقة
على تخ�صي� ��ص االموال لتنفيذ هذه
االتفاقية.
وخ ��ور عب ��د الل ��ه العراق ��ي هو ممر
مائ ��ي يقع يف �شمال اخلليج العربي

رئي�س اجلامعة العربية زار بغداد والتقى �صالح وعبد املهدي واحلكيم

قائمة ،لذلك نرى �أن تنظيم داع�ش بد�أ بتنفيذ ن�شاطات
ارهابي ��ة يف عدد من املناط ��ق ،مما ي�شكل تهديد ًا جدي ًا
ل�سكانه ��ا" .و�أ�ش ��ار رئي�س وزراء اقلي ��م كرد�ستان اىل
�أن �أم ��ن الع ��راق مرتب ��ط ب�أم ��ن املنطقة ،م�ش ��دد ًا على
�أن حتقي ��ق الأم ��ن يف الع ��راق �سينعك� ��س ايجاب ًا على
ا�ستقرار املنطقة برمتها.

وزير اخلارجية� :أطلعنا �أبو الغيط
على االعتداءات الإ�سرائيلية

املنازل املفخخة تثبط عزمية النازحني على العودة �إىل بيجي

وتنظيم داع�ش.
ويقول "البيت حتى الآن مدمر .ال �أقدر
على العمل به ،لأن هناك احتمال وجود
عب ��وات فيه .بع ��د مقتل ول ��دي �صرت
�أخاف من �أي �شيء".
ً
وكذل ��ك عان ��ى لهي ��ب ( 21عام� �ا) م ��ن
الإرث القات ��ل لتنظيم داع� ��ش .ويقول
لـ(فران� ��س بر�س)" :عدن ��ا �إىل بيوتنا،
لكن بقيت املخلفات احلربية موجودة.
داع� ��ش ترك لنا بيوت� � ًا مفخخة .انفجر
البيت يف عمي ،ر�أيته بعيني".
ودفعت تلك احلادثة لهيب �إىل االلتحاق
مبجموعة "هالو ترا�ست" غري الربحية
التي تعمل على نزع الألغام والعبوات
غ�ي�ر املنفجرة يف بيج ��ي منذ حزيران
املا�ض ��ي ،يف �إطار عم ��ل الأمم املتحدة
املتعلقة ملكافحة الألغام (يو �أن ما�س).
ويف درج ��ات ح ��رارة ت�ص ��ل �إىل 50
درج ��ة مئوي ��ة ،يفح� ��ص العاملون يف
"هالو ترا�ست" حق ًال بالقرب من بيجي
بح ًثا عن خملف ��ات تنظيم داع�ش :علب
بال�ستيكي ��ة مفخخ ��ة م ��زودة ب�أل ��واح
�ضغط ومعدة للتفجري.
وبدا �أن تلك الألغام زرعت يف �صفوف
طويل ��ة موازية ل�ش ��ارع رئي�س ،لإعاقة
تقدم القوات الع�سكرية يف حينه.
وي�ستخدم العامل ��ون حفارات لتحديد
خريط ��ة الألغ ��ام ،ث ��م يقوم ��ون بن ��زع
فتيله ��ا �آلي� � ًا حت ��ى تتمك ��ن الق ��وات
العراقية من �إخراج املكونات.
ويق ��ول لهي ��ب" :عندما جنل� ��س نتكلم
ك�أ�صدق ��اء ،فكلن ��ا ر�أين ��ا الظل ��م �أو

االنفجارات ..لهذا نقوم بهذا العمل".
يف بيج ��ي وحده ��ا ،مت ��ت �إزال ��ة 340
لغم� � ًا منذ بدء عمليات "ي ��و �أن ما�س"،
م ��ع اكت�ش ��اف م ��ا ي�ص ��ل �إىل  25عبوة
نا�سفة يومي ًا.
وتقول دائرة الأمم املتحدة املتخ�ص�صة
بن ��زع الألغام �إن نط ��اق التلوث الناجت
ع ��ن العبوات النا�سفة يف املناطق التي
كان ي�سيط ��ر عليه ��ا تنظي ��م داع�ش "ال
مثيل ل ��ه" ،حيث مت تفخي ��خ كل �شيء،
حتى العملة العراقية.
يقول �أب ��و حممد ،وهو م�س�ؤول حملي
�آخ ��ر� ،إن اخلوف من م�ص ��ادر التهديد
غ�ي�ر املكت�شف ��ة� ،أبقى نحو مئ ��ة �أ�سرة

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

خ�ل�ال االجتم ��اع ،اىل �أن تل ��ك اخلالي ��ا ال ت ��زال متثل
خطر ًا جدي ًا يف هذه املناطق ،وت�شكل عائق ًا امام عودة
النازح�ي�ن اىل دياره ��م .بدوره ،وج ��ه رئي�س حكومة
اقليم كرد�ستان� ،شكره للتحالف الدويل ال�سيما القوات
االمريكية ،عل ��ى امل�ساعدات خالل احلرب �ضد داع�ش.
و�أو�ضح "ال تزال العوامل التي �أدت اىل ظهور داع�ش

بني جزيرتي بوبي ��ان ووربة و�شبه
جزي ��رة الف ��او العراقي ��ة وميت ��د
خور عب ��د الله �إىل داخ ��ل الأرا�ضي
العراقي ��ة م�شكال خ ��ور الزبري الذي
يقع به ميناء �أم ق�صر العراقي.
ويتاب ��ع رئي� ��س املكت ��ب العراق ��ي
اال�ست�ش ��اري �أن "اجلان ��ب الكويتي
ا�ستغ ��ل اتفاقية خور عب ��د الله التي
�ص ��وت عليه ��ا جمل� ��س الن ��واب يف
الع ��ام  2013والت ��ي تن� ��ص عل ��ى
تر�سيم احلدود البحرية بني العراق
والكويت ما بعد الدعامة ."162
وو�صف عبد اجلبار �إجراءات وزارة
اخلارجي ��ة الأخ�ي�رة بـ"االعتيادي ��ة
التي ت�أت ��ي حلل امل�شاكل واخلالفات
عرب القن ��وات الدبلوما�سي ��ة" ،الفتا
�إىل �أن "اخلارجي ��ة مل تق ��دم �شكوى
حت ��ى الآن على موقع مين ��اء مبارك
الذي يخالف قانون البحار ويخالف
ق ��رار جمل� ��س الأم ��ن  833و�أي�ض ��ا
هنالك خالفات حول �شرعية اتفاقية
خ ��ور عب ��د الله الت ��ي �ص ��وت عليها
الربملان ب�أنها اتفاقية مذلة".
وي�ضيف �أن "الع ��راق ال يحتاج �إىل
�أن يفك ��ر با�ستخ ��دام ال�س�ل�اح م ��ع
الكوي ��ت والأمر ال يحت ��اج حتى �إىل
ا�ستخدام �إطالقة ن ��ار واحدة وعلى
ال�شع ��ب الكويت ��ي �أن يطمئ ��ن �إىل
�أن الع ��راق اجلدي ��د بع ��د  2003ال
يفك ��ر باحل ��روب �إال �إذا كان مدافع ��ا
وم�ضط ��را يف ح ��ال غ ��زو �أو �إرهاب
لأنن ��ا نعتق ��د بعدم وج ��ود رابح يف
احلروب".
ويق ��ول�" :أم ��ا حقوقن ��ا امل�سلوب ��ة
م ��ن قبل الكوي ��ت لدينا الق ��درة على
ا�سرتدادها بقوة العقل واملنطق يف
�إدارة امللف ��ات العالق ��ة ب�ي�ن البلدين
ع�ب�ر �إج ��راءات اقت�صادي ��ة و�سب ��ل
قانوني ��ة �سنجعله ��ا بي ��د املفاو� ��ض

العراقي املخل�ص من خالل القنوات
الدبلوما�سية".
وي�شي ��د عب ��د اجلب ��ار ب�إج ��راءات
وزارة اخلارجي ��ة الأخ�ي�رة الت ��ي
اقرتحت عل ��ى احلكومة الرتيث يف
منح الكوي ��ت ربطا�سككي ��ا ،كا�شفا:
"لدين ��ا ت�سع ��ة ملف ��ات مهمة ممكن
فتحها على الكوي ��ت ك�أوراق رابحة
بي ��د املفاو� ��ض العراق ��ي وعل ��ى �أقل
تقدي ��ر ممكن ا�ستخدامه ��ا وفقا ملبد�أ
�إ�سقاط ملف مقابل ملف".
م ��ن جانب ��ه �آخر ي ��رى ع�ض ��و جلنة
العالقات اخلارجي ��ة عامر الفائز �أن
"املفاو�ض ��ات الثنائية ب�ي�ن العراق
والكوي ��ت مل تتو�ص ��ل �إىل اتف ��اق
ب�ش�أن �إيجاد �صيغة توافقية لرت�سيم
احلدود بينهما مم ��ا دفع العراق �إىل
تقدمي �شكواها �إىل جمل�س الأمن".
ويو�ضح الفائز يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "امل�شكل ��ة تدور يف قيام الكويت
ب�إن�شاء مرف�أ على الدعامة  162التي
�ستكون �أر�ضا كويتية" ،الفتا �إىل �أن
"منطق ��ة د�شت العي ��ج �أر�ض لي�ست
كويتي ��ة واحلكوم ��ة الكويتي ��ة تعلم
بذلك جيدا".
وي�ستغ ��رب رئي� ��س جلن ��ة ال�صداقة
اخلليجي ��ة الفرعي ��ة يف العالق ��ات
اخلارجي ��ة النيابي ��ة م ��ن حت ��رك
الكويتيني لإن�شاء مرف�أ لهم على هذه
املنطقة بعد تطور العالقات الثانئية
بني الع ��راق والكوي ��ت" ،معتقدا �أن
"هذه الت�صرفات تعكر الأجواء بني
البلدين".
وي�شري �إىل �أن "جمل�س الأمن �سيبت
مب�ص�ي�ر ه ��ذه الأرا�ض ��ي واملتعلق ��ة
بالدعام ��ة" ،الفت ��ا �إىل �أن "ه ��ذه
الإج ��راءات �ست�ؤث ��ر عل ��ى العالقات
الثنائي ��ة بني الع ��راق والكويت لكن
دون �أن ت�ؤدي �إىل توقفها".

املدير العام
غادة العاملي

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

بعيدة عن املنطقة.
ويو�ضح لـ(فران� ��س بر�س) �أن "النا�س
يريدون الع ��ودة وال�سك ��ن يف بيوتهم
وممار�سة حياتهم الطبيعية ،لكن عندما
ي ��رون �أن فالن� � ًا انفج ��رت في ��ه عبوة،
وفالن ًا ا�ست�شهد ،يبقون بعيدين".
وي�ضي ��ف "ه ��ذه الرتب ��ة غالي ��ة علينا،
ونتمنى �أال نعي�ش هذه الأمور� ،أن نفقد
�أحبابنا و�أطفالنا ومنازلنا بال �سبب".
وال ي ��زال �أك�ث�ر م ��ن � 2500شخ� ��ص
نازح�ي�ن ع ��ن بيج ��ي ،وفق� � ًا للمنظم ��ة
الدولية للهجرة.
وع ��اد نح ��و � 15أل ��ف �شخ� ��ص �إىل
منطقته ��م من ��ذ كان ��ون الأول املا�ضي.

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

ولكن بالن�سبة للجزء الأكرب منهم ،فقد
عادوا �إىل �أر�ض حمروقة.
وتنت�ش ��ر يف بيج ��ي مب ��ان مهج ��ورة،
وال ت ��زال الثق ��وب و�آث ��ار الر�صا� ��ص
والق�صف ماثلة على واجهاتها.
وت�أم ��ل (ي ��و �أن ما� ��س) يف �أن ت�سم ��ح
�إزال ��ة الألغام التي خلفها تنظيم داع�ش
ب�إعادة �إعمار بيجي ،لكن ال تزال هناك
حتدي ��ات �أخ ��رى .فاملنطق ��ة حتكمه ��ا
ف�صائل عراقية ع ��دة ي�شرتط موافقتها
عل ��ى �أي ن�شاط ،ويقول العمال �إن هذه
الآلية تبطئ عملهم.
ويقول �أحدهم "نح�ص ��ل على ت�صريح
م ��ن جمموع ��ة ،لكن ��ه ال يعم ��ل م ��ع
املجموع ��ات الأخرى ،لذل ��ك ينتهي بنا
الأم ��ر بالذه ��اب �إىل �أرب ��ع �أو خم� ��س
جمموع ��ات خمتلف ��ة قب ��ل �أن نب ��د�أ
العمل".
وي�شك ��و الربملاني ��ون العراقي ��ون
املتحدرون م ��ن املناط ��ق ذات الغالبية
ال�سني ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك بيجي ،م ��ن �أن
احلكوم ��ة مل تخ�ص� ��ص م ��ا يكف ��ي من
�أموال لإعادة �إعمار املنطقة.
ويق ��ول مدي ��ر امل�شاري ��ع يف منظم ��ة
ال�صح ��ة والرعاي ��ة االجتماعي ��ة غ�ي�ر
الربحي ��ة يف الع ��راق �إي ��اد �صال ��ح� ،إن
"امل�شكل ��ة كب�ي�رة واجله ��د املقدم حلل
هذه امل�شكلة قليل".
وي�ضيف "لذلك� ،سنبق ��ى �سنوات على
ه ��ذا امل�ست ��وى ال�ضعي ��ف البطيء من
�إع ��ادة الإعمار� .سن ��وات طويلة لتعود
مثلما كانت".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

 بغداد /املدى
�أ�ص ��درت رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة� ،أم� ��س الثالث ��اء،
بيانا ب�ش�أن لقاء رئي� ��س اجلمهورية برهم �صالح
ورئي� ��س اجلامعة العربية �أحمد �أبو الغيط .فيما
�أ�ش ��اد �أب ��و الغيط بال ��دور الذي يقوم ب ��ه العراق
من �أج ��ل تعزيز وتفعيل منظوم ��ة العمل العربي
امل�شرتك.
وقالت رئا�سة اجلمهورية يف بيان تلقت (املدى)،
ن�سخة من ��ه �إن "رئي�س اجلمهوري ��ة برهم �صالح
ا�ستقب ��ل ،يف ق�صر ال�س�ل�ام بغ ��داد ،الأمني العام
جلامع ��ة الدول العربية �أحم ��د �أبو الغيط والوفد
املرافق له".
و�أكد �صال ��ح �أن "اجلهود ال�سيا�سية والأمنية يف
الع ��راق وبع ��د االنت�صار على داع� ��ش ترتكز على
العم ��ل من �أج ��ل �أن يكون الن�صر ناج ��ز ًا ونهائي ًا
بالق�ض ��اء على الع�صاب ��ات الإرهابي ��ة ،وتكري�س
بيئة ا�ستقرار �أمني و�سيا�سي واجتماعي ت�ساعد
يف التق ��دم مب�شاري ��ع البناء والإعم ��ار ،وتطوير
البنى االقت�صادية واخلدمية يف البالد".
وتاب ��ع �صال ��ح �أن "النظ ��رة الوطني ��ة العراقي ��ة
امل�س�ؤول ��ة جتاه امل�شكالت الدولية والإقليمية يف
املنطقة والقا�ضية بالعمل امل�شرتك مع اجلميع من
�أجل �سالم املنطق ��ة وا�ستقرارها والن�أي بالعراق

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

ع ��ن �سيا�س ��ة املح ��اور" ،مو�ضح ��ا �أن "الع ��راق
مبوقفه ه ��ذا ّ
يع�ضد �أي جهد م ��ن �ش�أنه �أن يخفف
ح ��دة التوت ��رات التي تن ��ذر بخطره ��ا اجلميع".
كم ��ا ا�ستقبل رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي �أبو
الغيط وبحث معه الق�ضايا الإقليمة بح�سب بيان
ملكتب عب ��د املهدي .بعدها عق ��د اجتماعا م�شرتكا
بني وزير اخلارجية العراقي حممد علي احلكيم،
و�أبو الغيط �أعقبه م�ؤمتر �صحفي.
وق ��ال احلكيم يف امل�ؤمتر" :بحثن ��ا الأو�ضاع يف
ليبي ��ا وال�سودان و�سوري ��ا واليمن و�أمن اخلليج
واملالحة باخلليج لأن هذا املو�ضوع مهم بالن�سبة
للعراق" ،مبينا "�إننا �أو�ضحنا موقف العراق من
حماول ��ة تخفيف حدة التوت ��ر يف منطقة اخلليج
وحول النزاع الإيراين الأمريكي".
و�أ�ضاف "�إننا اطلعنا �أبو الغيط على االعتداءات
الإ�سرائيلي ��ة يف مناط ��ق عربي ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل
�أن "هن ��اك جمموع ��ة من الق�ضاي ��ا املهمة التي مت
طرحها يف هذا االجتماع".
م ��ن جانب ��ه ،قال �أب ��و الغي ��ط �إن "ح�ضوري اىل
بغ ��داد هو بناء على دعوة من اخلارجية العراقي
وللتح�ضري لالجتماع الوزاري العربي القادم يف
اجلامع ��ة العربية يوم ال� �ـ 10من ايلول احلايل".
وتاب ��ع ان "ج ��دول اعم ��ال ه ��ذه ال ��دورة كب�ي�ر
وكثيف ومعقد".
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سياسة

�سكان ال�شرقاط يطردون عوائل داع�ش بـ"الرمانات"
واحلكومة تنقلهم �إىل تكريت
ت�أمل احلكومة �أن تتمكن نهاية العام احلايل ،بح�سب م�س�ؤولني ،من �إغالق ملف النازحني ب�شكل
نهائ��ي ،لكن املهمة لي�س��ت بال�سهلة خ�صو�صا فيما يتعلق بع�ش��رات �آالف من العوائل التي ينتمي
�أحد �أفرادها �إىل تنظيم "داع�ش" والتي ترف�ض املجتمعات ا�ستقبالهم من جديد.

 بغداد /وائل نعمة
ومنذ مطل ��ع العام الجاري ب ��د�أت عمليات
�إغ�ل�اق المخيم ��ات ف ��ي �أط ��راف بغ ��داد
والأنبار ،و�سجلت ح ��االت �إعادة �إجبارية
لبع� ��ض النازحي ��ن الذين تدم ��رت بيوتهم
ف ��ي العملي ��ات الع�سكري ��ة �أو �أثن ��اء فترة
�سيط ��رة التنظي ��م عل ��ى مناطقه ��م .قب ��ل
�أي ��ام حاولت الحكوم ��ة نقل مئ ��ات الأ�سر
النازح ��ة �إل ��ى ال�شرق ��اط� ،شم ��ال تكريت،
فيم ��ا ت�ضاربت الأنباء عن هوية النازحين
ومراك ��ز الإيواء التي قدموا منها ،لكن في
كل الأح ��وال واجه ��وا (النازحون الجدد)
معار�ضة �شديدة من ال�سكان وتطور الأمر
�إلى ا�ستخدام رمانات يدوية لإخراجهم.
رف� ��ض الأهال ��ي ا�ستقب ��ال النازحي ��ن
الوافدي ��ن �إل ��ى �ص�ل�اح الدي ��ن ،ي�ؤ�ش ��ر
ل�صعوبة �إعادة دمج العوائل التي تو�صف
ب�أنها "�أ�سر داع�ش" مع ال�سكان مرة �أخرى
او حت ��ى عزله ��م عل ��ى الأقل ف ��ي مخيمات
خا�صة داخل المدن.
ويق ��ول عب ��د عي�س ��ى �سلطان وه ��و ممثل
ال�شرقاط في مجل�س محافظة �صالح الدين
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أم� ��س" :نحترم
م�شاعر الراف�ضي ��ن وعوائل ال�شهداء ،لكن
هذه ال�شريحة �ستتحول �إلى متطرفين في
الم�ستقبل �إذا بقوا معزولين".
عزل النازحين
وكان مجل� ��س المحافظ ��ة ق ��د �ألغ ��ى قرارا
�سابق ��ا بعزل عائ�ل�ات داع� ��ش� ،إثر دعوى
ق�ضائي ��ة رفعه ��ا ع�ض ��و مجل� ��س الن ��واب
ال�سابق ع ��ن المحافظة م�شعان الجبوري.
وكانت مدة ترحيل تل ��ك العوائل لمدة 10
�سنوات .وانتقدت منظمة (هيومن رايت�س
ووت� ��ش) الق ��رار عن ��د �إعالن ��ه .لك ��ن رغم
�إلغائه ر�سميا ،م ��ا تزال عمليات االحتجاز
متوا�صل ��ة .وبح�س ��ب تقدي ��رات (هيومن
رايت� ��ش وت�ش) فان هن ��اك نحو  100الف
�شخ� ��ص يعتبرون م ��ن ذوي "داع�ش" في
الع ��راق ،يعي�شون في مخيم ��ات بمختلف
المحافظ ��ات الت ��ي كان ��ت تح ��ت �سيط ��رة
التنظي ��م .ونقل ��ت المنظم ��ة العالمي ��ة
ف ��ي تقاري ��ر �سابق ��ة� ،ص ��ورا و�صفته ��ا
بـ"الم�أ�ساوية" عن او�ضاع العي�ش في تلك
المخيم ��ات ،وع ��ن تعر�ض بع� ��ض الن�ساء

ا�سر امل�سلحني
قبل توجههم اىل
ال�شرقاط
الى انتهاكات ج�سدية وجن�سية.
بالمقاب ��ل ق ��ال �شه ��ود عي ��ان ف ��ي �ص�ل�اح
الدي ��ن لـ(الم ��دى) ان �س ��كان ال�شرق ��اط،
الت ��ي تح ��ررت قب ��ل نح ��و � 3سن ��وات من
�سيط ��رة "داع�ش" ،احتج ��وا على ال�سماح
لدخ ��ول  12حافل ��ة تق ��ل عوائ ��ل التنظيم
الى الق�ضاء .ويقول عب ��د عي�سى �سلطان،
ان "عدده ��م ال يتج ��اوز ال� �ـ� 200شخ�ص،
اذا نجح ��ت المرحل ��ة االول ��ى لنقله ��م فان
العدد النهائي �سي�صل الى � 5آالف �شخ�ص
جميعم من الن�ساء واالطفال".
وكان �س ��كان ال�شرقاط ،وال ��ذي يقدر عدد
الذي ��ن يعي�ش ��ون في مرك ��ز الق�ضاء بنحو
 250ال ��ف ن�سم ��ة ،ق ��د نزح ��وا جميعه ��م
ف ��ي ع ��ام  2016عل ��ى اث ��ر ب ��دء العمليات

أنباء
ائتالف الن�صر يكذب � ً
عن حتالفه مع احلكمة

الع�سكري ��ة والت ��ي ا�ستم ��رت  3ا�شهر ،تم
فيها ح�صار المنطقة ب�شكل تام.
وبح�س ��ب الم�س� ��ؤول المحلي ف ��ان جميع
النازحي ��ن ع ��ادوا الى الق�ض ��اء ،با�ستثناء
ب�ضعة �آالف ممن يو�صفون بانهم من ذوي
تنظيم "داع�ش".
وم ��ازال هن ��اك ملي ��ون و 600ال ��ف نازح
في عم ��وم المحافظ ��ات الت ��ي كانت تحت
�سيطرة "داع�ش" ،وفق ما تقوله المنظمات
المعنية بحقوق االن�سان.
�إغالق �سريع
وم ��ع ق ��رب االنتخاب ��ات المحلي ��ة المزمع
اجرا�ؤه ��ا ف ��ي ني�س ��ان  ،2020ب ��د�أت
الحكوم ��ة باغ�ل�اق  18مخيما ف ��ي االنبار

بع�ضها ي�ضم �سكانا من القائم.
ويت ��ردد نح ��و  60الف �شخ� ��ص من �سكان
القائم بالع ��ودة الى هن ��اك ،ب�سبب الدمار
ال ��ذي ح ��ل بالمدينة ،حيث دم ��ر "داع�ش"
والح ��رب قراب ��ة ال� �ـ 200من ��زل ب�ش ��كل
كامل .ويم االثني ��ن الما�ضي اعربت الأمم
المتحدة ،عن قلقها �إزاء ما قالت �إنها خطة
للحكومة العراقية بنقل  1600نازح داخل
الب�ل�اد ،في �إط ��ار �سعي ال�سلط ��ات لإغالق
المخيمات ب�شكل عاجل.
وقال ��ت من�سق ��ة الأم ��م المتح ��دة لل�ش�ؤون
لإن�ساني ��ة ف ��ي الع ��راق ،مارت ��ا رويد� ��س،
بقلق �إزاء االفتق ��ار �إلى التنظيم
"�أ�شع ��ر ٍ
والتوا�ص ��ل الجي ��د م ��ع المجتمع ��ات
المت�ض ��ررة وال�ش ��ركاء ف ��ي المج ��ال

 بغداد /المدى

الع ��راق والخطوات المتبع ��ة لتحريك ملف المغيبين
والمختطفين.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت (المدى) ن�سخة
منه� ،إن "رئي�س لجن ��ة المغيبين والمختطفين �سليم
الجبوري ا�ستقبل وبح�ضور عدد من �أع�ضاء اللجنة،
مديرة مكتب حقوق االن�سان في بعثة االمم المتحدة

�أجربت نازحي
احلويجة على العودة
بدون وثائق ر�سمية
 بغداد /المدى
نف ��ى ائت�ل�اف الن�صر ال ��ذي يتزعم ��ه حيدر
العبادي الأنب ��اء عن تحالف ائتالف الن�صر
وتي ��ار الحكم ��ة برئا�س ��ة عم ��ار الحكي ��م،
لت�شكي ��ل تحالف جدي ��د معار�ض للحكومة.
وقال ��ت ع�ض ��و ائت�ل�اف الن�ص ��ر ان�س ��ام
مانوئي ��ل ف ��ي بي ��ان اطلعت علي ��ه (المدى)
�إن "م ��ا ن�شر في بع� ��ض المواقع حول خبر
ان�ضم ��ام الن�ص ��ر لجبهة معار�ض ��ة ووجود
اجتم ��اع مرتق ��ب ه ��ذا اال�سب ��وع للإع�ل�ان
عن ذل ��ك ،غير �صحي ��ح وال يعبر عن موقف
الن�صر �إطالق ًا".
و�أ�ضافت �أن "الن�صر هو �أ�سا�س المعار�ضة
التقويمي ��ة وه ��و ال�سباق ف ��ي طرحها وهو
ثابت على م�شروعه ولن ين�ضم �إلى م�شروع
�آخر".
وكان تي ��ار الحكم ��ة ،ق ��د ك�ش ��ف ف ��ي وق ��ت
�ساب ��ق عن �إجراء مباحثات مكثفة ومتقدمة
م ��ع ائتالف الن�ص ��ر لت�شكي ��ل تحالف جديد
معار� ��ض للحكومة ،م�شير ًا �إلى لقاء مرتقب
بين قيادة الحكمة والن�صر الأ�سبوع المقبل
ف ��ي منزل رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق حيدر
العب ��ادي .وق ��ال النائ ��ب عن التي ��ار جا�سم
البخاتي حينه ��ا �إن "تيار الحكمة وائتالف
الن�صر اجريا عدة لقاءات وحوارات مكثفة
و�صل ��ت ال ��ى مراح ��ل متقدمة لالع�ل�ان عن

طرد عوائل التنظيم
وع ��ن ال�شرق ��اط ،ق ��ال م ��روان الجب ��ارة
المتح ��دث با�سم ع�شائر �ص�ل�اح الدين في
ات�ص ��ال هاتفي م ��ع (الم ��دى) �إن "ال�سكان
في الق�ضاء اجبروا جميع النازحين الذين
و�صول ��وا قب ��ل اي ��ام ال ��ى ال�شرق ��اط على
الخروج مرة اخرى".
وا�شار الم�س�ؤول الع�شائري الى ان اعداد
العوائل قد ت�صل الى  200عائلة ،فيما بين

جل��ن��ة امل��غ��ي��ب�ين ت��ب��ح��ث م��ل��ف امل��خ��ت��ط��ف�ين م���ع الأمم امل��ت��ح��دة
ناق� ��ش رئي�س لجن ��ة المغيبي ��ن والمختطفي ��ن �سليم
الجب ��وري م ��ع مدي ��رة مكت ��ب حق ��وق االن�س ��ان في
بعث ��ة االم ��م المتح ��دة لم�ساع ��دة الع ��راق (يونامي)
داني ��ل بيل ،ام�س الثالثاء ،واق ��ع حقوق الإن�سان في

ت�شكيل تحالف جدي ��د معار�ض للحكومة".
و�أعلن التي ��ار ،في حزيران الما�ضي ،تبنيه
خيار المعار�ض ��ة ال�سيا�سية للحكومة التي
يقوده ��ا ع ��ادل عب ��د المه ��دي .ف ��ي �سي ��اق
مت�ص ��ل� ،أعل ��ن النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الحكم ��ة
النيابي ��ة محمود مال ط�ل�ال ،ام�س الثالثاء،
ان�ضم ��ام نائبين جدد الى جبهة المعار�ضة.
وق ��ال م�ل�ا طالل ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (المدى)
ن�سخة منه� ،إن "تيار الحكمة �شرع بت�شكيل
جبه ��ة معار�ض ��ة والت ��ي �ستتمخ� ��ض عنها
حكومة الظل" .و�أ�ضاف �أن "النائبين عالء
�سكر الدلفي وريا�ض التميمي ان�ضما ب�شكل
ر�سمي ال ��ى جبهة المعار�ض ��ة فيما �ست�شهد
الأي ��ام المقبلة االعالن عن قي ��ادات ونواب
ف ��ي ه ��ذه الجبه ��ة الت ��ي ته ��دف لت�صحي ��ح
الم�سار ال�سيا�سي".
و�أو�ضح مال طالل� ،أن "هذه الجبهة �ستعمل
على اكث ��ر من اتج ��اه ومف�ص ��ل فباال�ضافة
ال ��ى ت�شكي ��ل حكومة الظ ��ل فانه ��ا �ستعمل
على خلق بيئة تفاهمات و�شراكات من اجل
تغيير وا�صالح حقيقي يه ��دف الى مغادرة
المحا�ص�صة وخلق بيئة المنطق في العمل
والجدية في التنفيذ".
وتاب ��ع" :عازم ��ون عل ��ى العم ��ل ال�ص�ل�اح
المنظوم ��ة الحكومي ��ة بم ��ا يخ ��دم ابن ��اء
البل ��د واالهم اخ ��راج الفا�سدي ��ن من خالل
ا�ستجوابهم بالطرق القانونية وبالعلن".

الإن�سان ��ي" .و�أ�ضاف ��ت "م ��ع االعت ��راف
برغب ��ة حكومة الع ��راق المعلنة للنازحين
ف ��ي العودة �إل ��ى ديارهم في �أق ��رب فر�صة
ممكن ��ة ،يج ��ب �أن تت ��م جمي ��ع عملي ��ات
العودة �ضمن الأطر المتفق عليها مع �إيالء
االعتبار الواجب للمبادئ الإن�سانية".
وي�ؤي ��د عب ��د �سلط ��ان عي�س ��ى ،الم�س�ؤول
المحل ��ي ف ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن ،ال�سرعة في
اغ�ل�اق مخيم ��ات النازحي ��ن خا�ص ��ة تل ��ك
الت ��ي ت�ض ��م عوائل م ��ن الت ��ي ينتمي احد
�أفراده ��ا الى "داع� ��ش" .ويقول عي�سى ان
"انتهاكات جن�سية وج�سدية تتعر�ض لها
الن�س ��اء في بع�ض المخمي ��ات ،كما يحدث
في مخيم ال�شهامة في اطراف تكريت".
وكان م�س�ؤول ��ون ف ��ي االنب ��ار قال ��وا

لـ(الم ��دى) ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ان مخي ��م
"عامرية الفلوجة" الذي ي�ضم نحو 4500
ا�س ��رة ،جميعه ��م من عوائ ��ل التنظيم� ،إنه
ق ��د تحول الى اكب ��ر مورد للمخ ��درات في
المحافظة.

انهم جاءوا من المو�صل ومن مخيم الهول
في �سوريا القريبة م ��ن الحدود العراقية.
ونق ��ل الجبارة عن بع� ��ض �شهود عيان في
المنطق ��ة ،ان مخي ��م ال�شرق ��اط ال ��ذي ت ��م
ان�ش ��ا�ؤه قب ��ل عامي ��ن ،تعر� ��ض لهج ��وم
برمان ��ات يدوي ��ة ،مما دف ��ع ال�سلطات الى
نقله ��م الى مخي ��م "ال�شهام ��ة" الذي تجمع
�سكان من تكريت لطردهم اي�ضا.
وه ��ذه لي�ست المرة الأول ��ى التي تتم فيها
مهاجم ��ة العوائ ��ل النازح ��ة الت ��ي ينتمي
احد افراده ��ا الى "داع� ��ش" ،فبعد تحرير
الق�ض ��اء ظه ��رت وحي ��دة او "ام هن ��ادي"
وهو اال�س ��م المعروف عنها ف ��ي الق�ضاء،
ف ��ي مقاطع فيدي ��و ،وهي تق ��ود م�سلحين
يحمل ��ون عائ�ل�ات مقاتل ��ي داع� ��ش ف ��ي
�شاحنات لطردهم خارج الق�ضاء.
وقالت ام هنادي في تلك المقاطع ووراءها
يق ��ف مجموعة م ��ن الم�سلحي ��ن يحملون
بن ��ادق "�ش ��رف ل ��ي �أن �أطه ��ر و�أنظ ��ف
ال�شرقاط ( )...ه ��ذه عوائل الدواع�ش في
ال�سيارات نعاملهم بمثل ما عاملونا".
في لق ��اء م ��ع "�شبك ��ة ال�س ��ي �إن �إن" ،عام
 ،2016قال ��ت �إنها تعر�ض ��ت لـ 6محاوالت
اغتي ��ال ،لكنه ��ا عازم ��ة عل ��ى موا�صل ��ة
"طريقه ��ا الجه ��ادي" .وورد ا�سمه ��ا ف ��ي
�أح ��د تقاري ��ر (هيوم ��ن رايت� ��س ووت�ش)
ك�أح ��د الم�س�ؤولين عن التهجير في �صالح
الدي ��ن .بالمقاب ��ل يق ��ول م ��روان الجبارة
الذي يق ��ود �شقيق ��ه ف�صيال م�سلح ��ا تابعا
لهيئة الح�ش ��د ال�شعبي في �ش ��رق تكريت،
ان "الحكوم ��ة ال تملك خط ��ة لدمج عوائل
التنظيم مع المجتمع ،وهناك حلول فردية
لهذه الم�شكلة".
ويذك ��ر الجب ��ارة ان المدينة الت ��ي ي�سكن
فيه ��ا وهي ق�ضاء العلم ،كانت قد ا�ستقبلت
م ��ن قبل ع�شرات العوائل التي ينتمي احد
افرادها الى "داع�ش" ،وهم الآن يعي�شون
ب�س�ل�ام ،لكنه ��م مراقب ��ون ب�ش ��كل دائم من
الع�شائر هناك.
وبدوره ي�شي ��ر عبد �سلطان عي�سى الى ان
"بع�ض الجهات ركبت موجة رف�ض عودة
النازحين لأغرا� ��ض �سيا�سية" ،معتبرا ان
الح ��ل هو ادخ ��ال تلك العوائ ��ل الى المدن
ب�ش ��روط وبكفال ��ة الع�شائ ��ر ب ��دال م ��ن ان
يبق ��وا معزولين وقد يتح ��ول االطفال الى
"جيل جديد لداع�ش".

 ترجمة  /عدوية الهاللي
يجب ��ر عراقي ��ون نزح ��وا ب�سب ��ب القتال
قب ��ل �سن ��وات عل ��ى مغ ��ادرة مخيم ��ات
النازحي ��ن في حمام العلي ��ل للعودة �إلى
منطقته ��م .كان ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص ف ��ي
الأ�ص ��ل م ��ن الحويج ��ة وق ��د ف ��روا منذ
عدة �أع ��وام ب�سب ��ب القتال ولج� ��أوا �إلى
مع�سك ��ر حمام العليل .وق ��ام م�س�ؤولون
و�أف ��راد م ��ن ق ��وات الأم ��ن بمرافق ��ة
النازحي ��ن الذي ��ن قام ��ت بنقله ��م �أكث ��ر
م ��ن اثنت ��ي ع�ش ��رة حافلة بي�ض ��اء تابعة
لوزارة النق ��ل وب�ضمنهم ن�ساء في ثياب
�س ��وداء و�أطفال �صغ ��ار يحملون بع�ض
متعلقاته ��م ال�شخ�صية كان ��وا ينتظرون
�أم ��ام الحاف�ل�ات ،بع�ضه ��م يبك ��ي ،فيم ��ا
يفح�ص الم�س�ؤولون �أ�سماءهم في قائمة
الأ�شخا� ��ص لمغادرة مخيم النازحين في
حم ��ام العلي ��ل .وتق ��ول �أم حكي ��م ،وهي
ام ��ر�أة تبل ��غ م ��ن العمر  65عام ��ا عا�شت
لم ��دة عامين في حم ��ام العلي ��ل�" :سيتم
�إر�سالن ��ا �إلى الديار ،لكني �س�أ�ضطر ربما
�إلى العي� ��ش في مخيم هن ��اك لأن منزلي
مدمر بالكامل ..وتوا�ص ��ل قائلة" :نحن
ال نعرف ما الذي �سيحدث لنا".
يج ��ب نقل �أكثر م ��ن � 150أ�سرة ،حوالي
� 550شخ�صا� ،إلى محافظة كركوك ،وف ًقا
لما قال ��ه علي خ�ضر ،الم�س�ؤول الإقليمي

لم�ساعدة العراق (يونامي) دانيل بيل".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن ��ه "تم ��ت خ�ل�ال اللق ��اء مناق�شة
واق ��ع حقوق الإن�س ��ان في العراق وعل ��ى ر�أ�سه ملف
المغيبي ��ن والمختطفي ��ن و�آخ ��ر م ��ا تو�صل ��ت الي ��ه
اللجنة من تفا�صيل حول الخطوات المتبعة لتحريك
هذا الملف والتح ��ركات ال�سيا�سي ��ة واالت�صاالت مع

المنظم ��ات ذات العالق ��ة بالمل ��ف الإن�ساني وحقوق
االن�سان".
و�أكدت اللجنة ،وفق ًا للبيان�" ،أهمية دعم منظمة الأمم
المتح ��دة والمجتم ��ع الدول ��ي لهذا المل ��ف وت�شجيع
الحكوم ��ة العراقية على التعاون مع اللجنة والك�شف
عن م�صير المغيبين والمختطفين".

احلكومة "تك�سر" العودة الطوعية للنازحني
ومنظمات الإغاثة تعرب عن قلقها

الم�س� ��ؤول ع ��ن �إج ��راء عملي ��ات اع ��ادة
النازحين �إلى الديار .وقال خ�ضر" :قبل
ب�ضع ��ة �أي ��ام ،تم �إر�س ��ال  35عائل ��ة �إلى
محافظة الأنبار ،ونحن نعمل على �إعادة
بقية النازحين �إل ��ى مناطقهم الأ�صلية".
بعد عامين م ��ن �إعالن بغداد الن�صر على
مقاتل ��ي داع� ��ش ،ال ي ��زال �أكث ��ر من 1,6
ملي ��ون �شخ� ��ص نزح ��وا ب�سب ��ب القتال
يعي�ش ��ون خ ��ارج مناطقه ��م الأ�صلية ،اذ
يعي� ��ش البع�ض في مخيم ��ات ،والبع�ض

الآخر في مبان م�ؤقتة �أو �شقق م�ست�أجرة
ف ��ي �أج ��زاء �أخرى م ��ن الع ��راق .وتريد
الحكوم ��ة من جمي ��ع النازحي ��ن العودة
�إل ��ى دياره ��م و�إغ�ل�اق المخيم ��ات ،لكن
العدي ��د من المناطق الت ��ي دمرها القتال
�ضد داع�ش ما زالت مدمرة وتفتقر ب�شدة
�إلى الخدمات العامة.
وبع ��د �ساعات من االنتظ ��ار تحت �أ�شعة
ال�شم� ��س الحارق ��ة ،اتجه ��ت الحاف�ل�ات
�أخي ��را �إل ��ى الحويج ��ة ،وف ًق ��ا للمجل�س

النرويج ��ي لالجئي ��ن ( ، )NRCالذي
يدي ��ر المخي ��م في حم ��ام العلي ��ل .وقال
توم بيي ��ر كو�ستا ،من�س ��ق ال�صحافة في
المنظمة غي ��ر الحكومية� ،إنه قلق للغاية
ب�ش� ��أن الو�ضع ،م�ؤكدا على �أن النازحين
معر�ض ��ون لخط ��ر الت�شرد  -بع ��د تدمير
منازله ��م  -ويخ�ش ��ون م ��ن االنتق ��ام
المحتم ��ل م ��ن مجتمعه ��م لال�شتب ��اه في
وج ��ود �ص�ل�ات محتمل ��ة لبع�ضه ��م م ��ع
داع�ش.

وا�ض ��اف كو�ستا لوكال ��ة فران�س بر�س:
"انه ��م خائف ��ون ومعظ ��م العائ�ل�ات في
الحويج ��ة الت ��ي تغ ��ادر الي ��وم ال تحمل
وثائ ��ق ر�سمي ��ة" ،م�ضيف ��ا "ان الع ��ودة
�إل ��ى الدي ��ار دون وثائ ��ق تعن ��ي �أنهم لن
يتمكنوا من الو�صول �إلى �أي �شيء ،ولن
يُ�سمح للأطفال بالذهاب �إلى المدر�سة �أو
لتلق ��ي الرعاي ��ة �أو الطع ��ام" .كم ��ا ح ��ث
بيي ��ر كو�ست ��ا الحكوم ��ة عل ��ى م�ضاعفة
الجه ��ود لتعزي ��ز الم�صالحة ف ��ي مناطق
القت ��ال ال�سابقة حيث تج ��ري ا�شتباكات
مع بع�ضه ��م البع�ض ،هنالك انطباع لدى
المنظمات غير الحكومية ب�أن النازحين
يري ��دون �شفاء ج ��راح ال�ص ��راع ب�سرعة
كبيرة وبعودتهم في ظروف غير مالئمة
فانهم يفتحون جراحا جديدة".
وق ��د و�صف ��ت منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة
المعنية بحقوق الإن�س ��ان عملية العودة
ب�أنها "�سابق ��ة لأوانها" ودعت ال�سلطات
العراقي ��ة �إلى وقف الع ��ودة .من جهتها،
قالت لين معلوف ،مدي ��رة مكتب ال�شرق
االو�س ��ط ف ��ي منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة:
"لطالم ��ا �أك ��دت ال�سلط ��ات العراقية �أن
جميع عمليات الع ��ودة طوعية ،لكن هذا
التغيي ��ر المفاج ��ئ ف ��ي ال�سيا�س ��ة يثي ��ر
القلق ويتعار�ض م ��ع القانون الإن�ساني
الدولي".
عن مجلة :النوفيل اوبزيرفاتور

اعالنات
�إع���ل��ان������ات
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�إعالن قيمومة وفقدان

اىل  /املدعو  /حممد احمد حبيب �شالل اجلبوري
قدمت (زوجتك) (نعيمة محمد كاظم) طلب الى هذه احملكمة طلبت فيه تنصيبها قيمة عليك
وعلى أوالدك القاصرين كل من (عبد الرزاق وسيف الدين) إلدارة شؤونك وشؤون أوالدك القاصرين
باعتبارك مفق��ود بتاريخ  2016/11/13عليه تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني لغرض حضورك
أمام هذه احملكمة أو من ينوب عنك قانونا ً وفي املدة القانونية خالل ( )15يوم إذا كنت داخل العراق
و( )30يوم إذا كنت خارج العراق وفي حالة عدم حضورك س��تقوم احملكمة بتنصيب زوجتك قيما ً
عليك ووفق األصول.
القا�ضي عبد اخلالق فتحي البدراين

جمهورية العراق
وزارة التجارة
ال�شركة العامة لتجارة املواد الغذائية
جلنة الت�ضمني املركزية

م  /تبليغ

الى الس��ادة املدرجة أس��مائهم في أدناه تقرر حضوركم الى مقر الشركة العامة لتجارة
املواد الغذائية املركز العام في بغداد وذلك خالل مدة ( )7أيام من تاريخ نشر اإلعالن لغرض
تدوي��ن إفاداتكم أم��ام جلنة التضمني املركزية بخصوص وج��ود قضايا بحقكم وفي حالة
عدم حضوركم سوف يتم الس��ير باتخاذ إجراءات التحقيق بحقكم وفق قانون التضمني
رقم ( )31لسنة  2015باملادة  /3ثانياً.
مع التقدير ...
االسماء:
 -1عبد الكرمي نوري فجر
 -2سبتي جمعة حسان
 -3نعيم عزيز كاظم
 -4رعد فارس املاس
 -5محمد حسني مهدي سعيد
 -6عصام محمد حسن النفاخ
عدي عبد الكاظم حممد
رئي�س جلنة الت�ضمني

جمهورية العراق
�شبكة االعالم العراقي
ق�سم العقود واملناق�صات

العدد12356 :
التاريخ2019/9/3 :

م  /ن�شر اعالن مناق�صة عامة رقم ( )5ل�سنة ( 2019جتهيز وحدات فيديو وول للقناة االخبارية)

 -1يس��ر (ش��بكة االعالم العراقي) دع��وة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة (ش��ركات
ومكات��ب) لتقدمي عطاءاته��م للعمل اخلاص بتجهي��ز معدات مونتاج وأجه��زة خزن وبكلفة
تخمينية قدرها ( )120.000.000مائة وعشرون مليون دينار عراقي ال غير.
 -2تتوف��ر لدى (ش��بكة االعالم العراق��ي) التخصيصات املالية ضمن املوازن��ة اجلارية االحتادية
وين��وي اس��تخدام جزء منها لش��راء وحدات فيدي��و وول للقناة االخبارية عل��ى ان تكون مدة
التجهيز ( 120يوم).
 -3بامكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء (باللغة العربية) مراجعة (شبكة
االعالم العراقي قس��م العقود واملناقس��ات الكائن في بغداد /الصاحلي��ة /قرب فندق املنصور)
وبع��د 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 (شبكة االعالم العراقي  /التشريفات الكائن في بغداد
 /الصاحلي��ة  /ق��رب فندق املنصور) ويكون تقدمي العطاءات لغاية (الس��اعة الثانية عش��ر بعد
الظهر من يوم االثنني املوافق  ، )2019/9/30وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
 -5س��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في نفس
الزم��ان والتاريخ اعاله ويجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (التأمينات االولية) والبالغة
( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية على ش��كل (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق) ومببلغ
(( )1.200.000مليون ومائتان ألف دينار عراقي ال غير) وسيتم اعتماد الوثائق القياسية اخلاصة
بتجهيز السلع في جميع مراحل املناقصة.
 -6س��يتم اس��تبعاد أي عطاء غير مس��توفي 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.
 -10وان البري��د االلكترون��ي لقس��م العقود واملناقص��ات ه��و ( )contract@imn.iqوان املوقع
االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو (.)www.imn.iq
مع فائق التقدير واالحترام
ف�ضل عبا�س فرج اهلل
رئي�س �شبكة االعالم العراقي
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وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لل�صناعات االن�شائية
�إعالن الفر�ص ا�ستثمارية املرقمة (� /2أ� .س) 2019 /
للم�شاركة يف القطاع ال�صناعي
واخلا�ص بت�أهيل وت�شغيل معمل طابوق بغداد
وموقع خان الربع النتاج رمل املر�شحات (عقد م�شاركة)
تود الش��ركة العامة للصناعات االنش��ائية احدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن ان تعلن عن الفرص االستثمارية أعاله
لعام ( )2019للمش��اركة واالستثمار مع الشركات املتخصصة وفقا ً ألحكام الفقرة ثالثا ً من املادة ( )15من قانون الشركات
العامة رقم ( )22لس��نة  1997املعدل وما جاء في قانون االس��تثمار رقم ( )13لس��نة  2006وتعديالته قانون رقم  50لس��نة
( )2015وقانون االستثمار املدني رقم ( )91لسنة ( )1988املعدل وكما يلي:
(فرصة استثمارية)
 -1معمل طابوق بغداد مبوجب (عقد تأهيل وتشغيل).
 -2استثمار موقع خان الربع النتاج رمل املرشحات مبوجب (عقد مشاركة).
مع االخذ بنظر االعتبار ما يلي:
أ -ان تكون الشركة املتقدمة رصينة واحدى وكالئها املعتمدون وليست وسيطة.
ب -ان تقدم حسابات ختامية للسنتني االخيرتني.
ج -االلتزام بكافة املتطلبات والشروط الواردة في امللف االستثماري لكل فرصة استثمارية.
د -من حق املشاركني تقدمي عطاءاتهم ملوقع واحد أو املوقعني معا ً للمناقصة اعاله.
فعلى الراغبني باملشاركة في الفرصة االستثمارية اعاله تقدمي طلباتهم وعطاءاتهم ووفق وثائق الشروط التي ميكن احلصول
عليها من (مقر الشركة القسم  /التجاري) لقاء مبلغ ( )200ألف دينار عراقي غير قابلة للرد.
راجني تقدمي عطاءاتكم مباش��رة الى مقر الش��ركة الكائ��ن في بغداد– حي بابل (محلة  – 931زق��اق  -27بناية رقم )2
طريق معسكر الرشيد مجاور الشركة العامة للزيوت النباتية على ان توضع العطاءات في صندوق العطاءات املوجود
في االستعالمات اخلارجية ملقر الشركة بعد تأييد ذلك من قبل جلنة الفتح في الشركة وان آخر موعد لقبول واستالم
العط��اءات يكون لغاية الس��اعة ( )12ظهرا ً م��ن يوم االربعاء املصادف  2019 /10/2وال��ذي يعتبر موعد غلق االعالن وان
العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد سوف ترفض (وال يتم فتح العطاءات إال بعد مضي مدة ( )30يوم من تاريخ نشر االعالن
وفي حالة ورود عرض أو أكثر خالل املدة آنفا ً يتم إيقاف االعالن لغرض دراسته وحتليل العرض أو العروض املقدمة التخاذ
التوصية باالحالة من عدمه وفي حال عدم الوصول الى التوصية باالحالة يصار الى االس��تمرار باالعالن لغاية ( )30يوم
أخرى وبنفس االلية املعتمدة في اعاله والتي تس��تمر مبدة ال تزيد عن س��نة تقوميية من تاريخ أول نشر يتم بعدها إعادة
دراسة وتقيم املوضوع املعلن عنه) .وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في
العنوان االتي (قاعة االجتماعات  /الطابق االرضي في مقر الشركة) في الزمان والتاريخ احملددين اعاله وتتحمل الشركة
التي سيتم التعاقد معها اجور نشر االعالن.
البريد االلكتروني)info@scci-gov.iq( :
املوقع االلكتروني)www.scci-gov.iq( :
موبايل) + 964 )0( 7830112210 ( :

املهند�س �صالح عبد الهادي يو�سف
املدير العام وكالة
ورئي�س جمل�س االدارة

العدد ( )4501ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االربعاء ( )4ايلول 2019

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

رياضة

الأ�سود يت�أهبون لالنت�صار على الأحمر البحريني في المنامة

مصارحة حرة

 العراقي��ة الريا�ضي��ة حت�ص��ل عل��ى حق��وق النق��ل املبا�ش��ر للموقع��ة اخلليجي��ة

التفا�ؤل مع كاتانيت�ش

 بغداد  /حيدر مدلول
يختت ��م منتخبنا الوطني لك ��رة القدم م�ساء
اليوم الأربع ��اء حت�ضريات ��ه النهائية ت�أهب ًا
للديرب ��ي اخلليج ��ي املثري ال ��ذي �سيجمعه
مع �شقيق ��ه البحريني يف ال�ساع ��ة ال�سابعة
والن�ص ��ف م�ساء غ ��د ًا اخلمي� ��س على ملعب
البحري ��ن الوطني بالعا�صم ��ة املنامة �ضمن
اجلول ��ة الأوىل م ��ن ال ��دور الأول حل�س ��اب
املجموع ��ة الثالث ��ة التي ت�ض ��م اىل جنبهما
منتخب ��ات �إي ��ران وهونغ كون ��غ وكمبوديا
للت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة املزدوج ��ة للمرحل ��ة
الثانية امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل 2022
ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا . 2023
و�سيحت�ض ��ن ملعب البحري ��ن الوطني �آخر
وحدة تدريبية ملنتخبنا الوطني لكرة القدم
م�س ��اء اليوم �ستك ��ون مدتها �ساع ��ة واحدة
فقط ح�سب ال�ضوابط والتعليمات ال�صادرة
من جلن ��ة امل�سابقات يف االحت ��اد الآ�سيوي
لك ��رة القدم للمنتخب ��ات  40امل�شاركة �ضمن
املرحل ��ة الثانية م ��ن الت�صفي ��ات الآ�سيوية
امل�شرتكة يخ�ص�ص ربع �ساعة منها لو�سائل
االعالم املق ��روءة وامل�سموعة واملرئية فقط
قب ��ل �أن يت ��م �إغالقها ب�شكل كام ��ل حيث من
امل�ؤم ��ل �أن ي�ض ��ع ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و
كاتانيت� ��ش ومالك ��ه امل�ساع ��د اللم�س ��ات
الأخ�ي�رة عل ��ى الت�شكيلة اال�سا�سي ��ة امل�ؤلفة
من  11العب� � ًا الذين �سيلعب ��ون املباراة منذ
بدايته ��ا اجلاهزي ��ن فني� � ًا وبدني� � ًا م ��ن بني
الالعب�ي�ن  23الذي ��ن مت اختياره ��م �ضم ��ن
القائمة النهائية اىل جانب تطبيق اال�سلوب
التكتيك ��ي ال ��ذي مت و�ضع ��ه ومب ��ا يتنا�سب
م ��ع ماميتلك ��ه نظرائهم من العب ��ي املنتخب
البحرين ��ي من امكاني ��ات عل ��ى ال�صعيدين
الدفاع ��ي والهجوم ��ي والأوراق الرابح ��ة
التي يعتم ��د عليها الربتغ ��ايل هيليو �سوزا
يف تنفي ��ذ خططه وال�سيما �إنه يعتمد ب�شكل
كب�ي�ر على تواجد جنوم اخلربة التي تلعب
يف ال ��دوري املحل ��ي وكذل ��ك املحرتفني يف
الدوري الكويتي والت�شيكي .
وت�سود �أج ��واء التفا�ؤل والإ�ص ��رار الكبري
ل ��دى العب ��ي �أ�س ��ود الرافدي ��ن من ��ذ حلظ ��ة
و�صوله ��م اىل العا�صم ��ة البحرينية املنامة
ع�ص ��ر �أول �أم�س قادمني من العا�صمة بغداد
يف �ض ��رورة خط ��ف النق ��اط الثالث ��ة ل ��رد
االعتبار و�إعط ��اء �إ�شارات قوية للمنتخبات
املناف�س ��ة يف املجموعة الثالث ��ة ب�أن العراق
�سيك ��ون املر�ش ��ح الأق ��وى خلط ��ف بطاق ��ة
العب ��ور اىل ال ��دور الثالث احلا�س ��م امل�ؤهل
ملوندي ��ال قط ��ر وحجز تذك ��رة امل�شاركة يف
الن�سخة الثامنة ع�شرة من بطولة ك�أ�س الأمم
الآ�سيوي ��ة الثامن ��ة ع�شرة لك ��رة القدم التي

ت�ضيفه ��ا ال�ص�ي�ن بداية ع ��ام  2023رغم انه
�سيواج ��ه �صعوبات وعقب ��ات �أمام املنتخب
الإي ��راين ال ��ذي ي�سع ��ى احت ��اده للتواج ��د
مرة �أخ ��رى يف ك�أ�س العامل نظ ��ر ًا الحتالله
مرك ��ز ال�صدارة برتتي ��ب الف ��رق الآ�سيوية
يف الت�صني ��ف ال�ص ��ادر م ��ن قب ��ل االحت ��اد
ال ��دويل لكرة الق ��دم اىل جان ��ب �ضمه �أكرث
من  14حمرتف ًا يف �صفوفه ممن يلعبون يف
�أف�ضل الدوريات الأوروبية والعربية خالل
املو�س ��م الك ��روي احلايل وكذل ��ك احلال مع
منتخبي هونغ كونغ الذين دعّما ت�شيكليهما
بع ��دد كبري من الالعب�ي�ن املجن�سني �أم ًال يف
ح�صولهما على نتائج جيدة يف ظل التطور
ال�سري ��ع على �صعي ��د كرتهما خ�ل�ال الفرتة
الأخرية بالن�سبة ملنطقة �شرق القارة .
وتعول اجلماهري العراقي ��ة الريا�ضية على

الالعب�ي�ن املحرتفني يف الدوري ��ات العربية
والآ�سيوي ��ة واالوروبية واالمريكية يف �أن
يلعبوا دور ًا م�ؤثر ًا يف مباراة البحرين التي
�ستك ��ون �إنعطافة حا�سمة مل�س�ي�رة منتخبنا
خ�ل�ال الت�صفي ��ات وخا�ص ��ة �إن ع ��دد ًا منهم
قدم ��وا م�ستويات رفيعة م ��ع فرقهم م�ؤخر ًا
وي�ساهم ��وا اىل جانب زمالئهم املحليني يف
تقدمي ال�صورة املعروفة عنهم والت�ألق ومبا
ي� ��ؤدي اىل نيلهم انت�صار ثم�ي�ن يف النهاية
ي�ؤك ��دون عل ��و كع ��ب الك ��رة العراقي ��ة ب�ي�ن
نظرياته ��ا على �صعيد اخلارطة القارية رغم
�أن خ�صومهم من العب ��ي الأحمر البحريني
�سيكون ��ون �أن ��داد ًا له ��م يف ظ ��ل ال ��روح
املعنوي ��ة العالي ��ة الت ��ي يتحل ��ون به ��ا بعد
نيله ��م �أول اجن ��از تاريخي له ��م بح�صولهم
على بطولة غرب �آ�سي ��ا التا�سعة لكرة القدم

للرج ��ال �إث ��ر فوزه ��م الثمني عل ��ى منتخبنا
به ��دف مقابل ال�ش ��يء يف املب ��اراة النهائية
الت ��ي جرت على ملعب كرب�ل�اء الدويل يوم
الرابع ع�شر م ��ن �شهر �آب املا�ضي يف مدينة
كرب�ل�اء املقد�س ��ة اىل جانب وق ��وف عاملي
الأر�ض واجلماه�ي�ر اىل �صاحلهم واحل�شد
الإعالم ��ي ال ��ذي وفرت ��ه لهم جمي ��ع و�سائل
الإع�ل�ام البحرينية لهم قب ��ل ع�شرة �أيام من
موعد �إقامة املباراة .
ومن امل�ؤمل �أن يقام �صب ��اح اليوم الأربعاء
امل�ؤمتر الفن ��ي للمنتخب الوطن ��ي و�شقيقه
البحريني �سيح�ضره املالك الإداري لكليهما
�سيت ��م في ��ه مناق�ش ��ة العدي ��د م ��ن اجلوانب
الإداري ��ة والفني ��ة والأمني ��ة اخلا�ص ��ة
باملب ��اراة وكذل ��ك اال�ستق ��رار عل ��ى القائمة
النهائية امل�ؤلفة من  23العب ًا والتعرف على
القم�صان الر�سمية التي �سريتديها الالعبون
وحرا� ��س املرم ��ى ف�ض�ل ً�ا ع ��ن االع�ل�ان عن
موع ��د فتح �أبواب ملع ��ب البحرين الوطني
لدخ ��ول اجلماه�ي�ر العراقي ��ة والبحريني ��ة
ل�شغ ��ل مواقعهم على املدرج ��ات املخ�ص�صة
لهم من قب ��ل االحتاد البحرين ��ي لكرة القدم
يعقب ��ه عق ��د امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي للمدرب�ي�ن
الربتغ ��ايل هيلي ��و �س ��وزا وال�سلوفين ��ي
�سريت�شك ��و كاتانيت�ش والعب واحد من كال
املنتخب�ي�ن يتم في ��ه الإجابة عل ��ى ت�سا�ؤالت
وا�ستف�س ��ارات ال�صحفي�ي�ن والإعالمي�ي�ن
املحلي�ي�ن والع ��رب والأجان ��ب ب�ش� ��أن
حت�ضرياتهم للقمة اخلليجية اجلديدة التي
جتمع منتخبيهما وتوقعاتهم للنتيجة .

وح�صل ��ت قن ��اة العراقي ��ة الريا�ضي ��ة على
حق ��وق النق ��ل املبا�ش ��ر ملب ��اراة منتخبن ��ا
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم و�شقيق ��ه البحريني
الت ��ي �ستج ��ري يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
والن�ص ��ف م�ساء غ ��د اخلمي�س عل ��ى ملعب
البحري ��ن الوطني بالعا�صم ��ة املنامة حيث
خ�ص�ص ��ت �إدارة القن ��اة ا�ستوديو حتليلي
يتم في ��ه ت�ضييف عدد م ��ن املحللني والنقاد
اىل جانب �إعداد تقارير خا�صة مت �إعدادها
م ��ن قبل جمموع ��ة من املرا�سل�ي�ن من خالل
�إجرائه ��م لق ��اءات �سريع ��ة م ��ع ع ��دد م ��ن
املدربني والالعبني والإداريني واجلماهري
الريا�ضي ��ة يف العا�صمة بغداد واملحافظات
.
وم ��ن املقرر �أن يغادر وفد منتخبنا الوطني
لك ��رة القدم بعد انتهاء مباراة البحرين اىل
العا�صم ��ة الأردني ��ة عمان خلو� ��ض مباراة
دولية ودية مع نظريه االوزبكي على ملعب
عم ��ان ال ��دويل م�ساء يوم التا�س ��ع من �شهر
�أيلول اجل ��اري يف �إطار حت�ضرياته ملقابلة
منتخ ��ب هون ��غ كونغ يف ال�ساع ��ة ال�سابعة
م�س ��اء يوم العا�شر من �شه ��ر ت�شرين االول
املقب ��ل عل ��ى ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة �ضم ��ن
اجلول ��ة الثالثة نظر ًا حل�صول ��ه على راحة
�ضم ��ن اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن ال ��دور الأول
حل�ساب املجموع ��ة الثالثة باملرحلة الثانية
للت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة اىل بطول ��ة
ك�أ� ��س الع ��امل  2022وبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا
 2023الت ��ي �ستقام ي ��وم العا�شر من ال�شهر
ذاته .
اجلدير بالذك ��ر �أن ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو
م ��درب منتخبنا الوطني لك ��رة القدم اختار
قائم ��ة ملواجهة املنتخ ��ب البحريني �ضمت
كال م ��ن جالل ح�س ��ن وحممد حميد وحممد
�صال ��ح و�أحم ��د �أبراهي ��م و�سع ��د ناط ��ق
وريبني �سوالقا و�صفاء هادي وعلي عدنان
وج�س�ت�ن م�ي�رام وا�سام ��ة ر�شي ��د واحم ��د
يا�س�ي�ن ومهن ��د عل ��ي كاظ ��م وهم ��ام طارق
وب�ش ��ار ر�س ��ن واجم ��د عط ��وان و�ضرغ ��ام
ا�سماعي ��ل وح�سني علي وعالء علي مهاوي
وامي ��ن ح�سني ومهدي كام ��ل وعالء عبا�س
وميث ��م جبار وم�صطف ��ى حممد جرب وجنم
�شوان ومهند عبد الرحيم .
وكانت جلنة احل ��كام يف االحتاد اال�سيوي
لك ��رة الق ��دم ق ��د �أ�سن ��د اىل احلك ��م الدويل
العم ��اين عم ��ر مب ��ارك اليعقوب ��ي مهم ��ة
�إدارة مب ��اراة منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم و�شقيقه املنتخ ��ب البحريني يعاونه
مواطنيه حم ��د الغافري حكم ًا م�ساعد ًا �أو ًال
ونا�ص ��ر البو�سعي ��دي حكم ًا م�ساع ��د ًا ثاني ًا
فيما �سيكون خالد ال�شخ�صي حكم ًا رابع ًا .

منتخب النا�شئين يفتتح م�شواره في طائرة العرب �أمام الكويت
 بغداد  /املدى
يفتت ��ح منتخ ��ب النا�شئني للك ��رة الطائرة
م�ش ��واره يف البطول ��ة اخلام�س ��ة ع�ش ��رة
للمنتخبات العربية للنا�شئني للكرة الطائرة
الت ��ي ت�ست�ضيفها العا�صم ��ة الأردنية عمان
�أم ��ام �شقيقه املنتخب الكويت ��ي يف ال�ساعة
الثالث ��ة ظهر ي ��وم ال�سبت املقب ��ل على قاعة
ق�ص ��ر الريا�ضة مبدين ��ة احل�س�ي�ن لل�شباب
�ضم ��ن اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن ال ��دور الأول
حل�س ��اب املجموع ��ة الثالث ��ة الت ��ي ت�ض ��م
اىل جانبهم ��ا املنتخ ��ب االمارات ��ي �ضم ��ن

املناف�س ��ات الت ��ي �ستجري هن ��اك حتى يوم
الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول اجل ��اري
مب�شارك ��ة منتخب ��ات اجلزائ ��ر وفل�سط�ي�ن
والبحري ��ن ولبن ��ان والأردن وال�سعودي ��ة
وم�ص ��ر والع ��راق والكوي ��ت واالم ��ارات
واملغرب وم�صر .
و�ستك ��ون ال�ساع ��ة الثالثة ظهر ي ��وم الأحد
املقب ��ل موع ��د ًا للمواجه ��ة الت ��ي �ستجم ��ع
منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن و�شقيق ��ه املنتخ ��ب
االماراتي �ضمن اجلول ��ة الثالثة واالخرية
حل�س ��اب املجموع ��ة الثالث ��ة عل ��ى قاع ��ة
ق�ص ��ر الريا�ضة مبدين ��ة احل�س�ي�ن لل�شباب

حيث �سيت ��م التعرف يف النهاي ��ة على بطل
وو�صي ��ف املجموع ��ة الل ��ذان �سي�ضمن ��ان
تذك ��رة العب ��ور اىل دور رب ��ع النهائ ��ي من
البطولة العربية .
و�ستقام مباريات الدور الأول من البطولة
بطريق ��ة الدوري املجز�أ م ��ن مرحلة واحدة
للمجموع ��ات االرب ��ع حي ��ث يت�أه ��ل �أول
وث ��اين كل جمموعة اىل ال ��دور الثاين من
البطولة و�سيلعب خ�ل�ال الدور الثاين �أول
املجموعة االوىل مع ثاين املجموعة الثالثة
وث ��اين املجموعة الأوىل مع �أول املجموعة
الثالث ��ة و�أول املجموع ��ة الثانية مع ثاين

املجموع ��ة الرابع ��ة يف ح�ي�ن �سيواج ��ه
ث ��اين املجموع ��ة الثاني ��ة �أول املجموع ��ة
الرابع ��ة حيث �سينتقل الفائ ��زون اىل دور
ن�ص ��ف النهائ ��ي ومن ��ه ي�صع ��د املنتخب ��ان
املنت�ص ��ران اىل املب ��اراة النهائي ��ة لتحديد
البطل وو�صيف ��ه فيما �سيلتق ��ي اخلا�سران
يف مباراة حتديد �صاحبي املركزين الثالث
والراب ��ع فيما �ستج ��ري مناف�س ��ات حتديد
�أ�صح ��اب املراكز بني التا�سع ولغاية الثاين
ع�ش ��ر بني �أ�صحاب املركز الثالث يف ترتيب
املجموعات الأربع يف الدور الأول.
وكان ��ت قرع ��ة الن�سخ ��ة اخلام�س ��ة ع�شرة

م ��ن بطول ��ة املنتخب ��ات العربي ��ة للنا�شئني
التي ج ��رت يف مقر االحت ��اد العربي للكرة
الطائرة ق ��د �أ�سفرت عن توزي ��ع املنتخبات
 12امل�شارك ��ة اىل �أربع جمموعات �ضمت
املجموعة الأوىل كال من منتخبات البحرين
حام ��ل اللق ��ب واجلزائ ��ر وفل�سطني وحلت
منتخب ��ات �سلطن ��ة عم ��ان و�صي ��ف حام ��ل
اللقب ولبنان والأردن م�ضيف البطولة يف
املجموعة الثانية وجاءت منتخبات العراق
والكويت واالم ��ارات يف املجموعة الثالثة
فيم ��ا �أوقع ��ت منتخب ��ات م�ص ��ر واملغ ��رب
وال�سعودية يف املجموعة الرابعة .

� إياد ال�صاحلي

غ ��د ًا اخلمي� ��س ،وعن ��د ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء يبد�أ
التح� �دّي الفعلي ملنتخب �أ�سود الرافدين برفقة املدرب ال�سلوفيني
�سرتي�شك ��و كاتانيت� ��ش ال ��ذي ّ
مت ��ت اال�ستعانة بخدمات ��ه لغر�ض
ت�أهي ��ل الع ��راق اىل ك�أ�س الع ��امل  2022ولي�س لقت ��ل الوقت عام ًا
كام�ل� ًا تخ ّللت ��ه �أربع بط ��والت ،واحدة منها على درج ��ة كبرية من
الأهمية �أخف ��ق يف ت�أكيد جدارته للمهمة وبات مو�ضع ت�شكيك يف
مدى قدرته على تخفيف توتر العراقيني ب�ش�أن م�صري املنتخب يف
الت�صفيات القارية املزدوجة.
معل ��وم �أن بط ��والت (الرباعية الدولي ��ة  -الريا� ��ض  ،2018ك�أ�س
�آ�سي ��ا  -الإم ��ارات  ،2019ال�صداق ��ة الدولي ��ة الثاني ��ة  -الب�ص ��رة
 2019وغ ��رب �آ�سي ��ا التا�سع ��ة  -كربالء و�أربي ��ل  )2019تفاوتت
فيه ��ا ن�س ��ب الرتاج ��ع والتطوّ ر ل ��دى العبين ��ا من الناحي ��ة الفنية
والبدنية ،لكن ب�صورة عامة مل يكن عمل كاتانيت�ش مُلبّي ًا للطموح
خ�ل�ال  18مب ��اراة ر�سمية وودي ��ة ثبتَ ميداني ��ا ت� ّأخ ��ر ا�ستيعابه
طبيع ��ة الكرة العراقية وكيفية توظي ��ف الالعب املهاري يف املركز
املنا�س ��ب ،بدليل ان ��ه تخبّط يف فت ��ح باب املنتخ ��ب وغلقه ح�سب
ر�ؤيته مع ق�صر فرتات تواجده يف العراق ومع الالعبني حتديد ًا،
م ��ا ترك �أ�سئلة مهمّة تندّر البع�ض به ��ا مثل  :هل ت�أكد احتاد الكرة
�أن ��ه �أوف ��د جلنته الثالثية لإب ��رام عقد فني �أم �سياح ��ي مع الكابنت
ال�سلوفيني؟
قلناه ��ا هن ��ا ي ��وم � 18آب الفائ ��ت (اخل�س ��ارة الك�ب�رى �إذا ما دخل
لعام
كاتانيت� ��ش ملع ��ب املنامة يوم � 5أيلول املقب ��ل� ،أي ا�ستمراره ٍ
�ان مع االحتاد وتهيئة ا�ستحقاقه البالغ مليون و 200الف دوالر
ث� ٍ
هل ي�ص�ب�ر االحتاد والإعالم واجلمهور عل ��ى �أية خ�سائر موجعة
ته� �دّد فر�ص ��ة االنتق ��ال اىل املرحل ��ة الثالث ��ة م ��ن الت�صفي ��ات؟ َمنْ
يتحمّل �صدمة �ضياع الأموال و�أمل املونديال؟) ونكررها اليوم �إن
االحتاد �شريك فاعل يف �أي نتائج يخرج بها الأ�سود من الت�صفيات
لأن ��ه م�س�ؤول عن �إبقاء امل ��درب بذريعة �ضيق الوقت ،بينما جميع
�أع�ض ��اء االحت ��اد �ص ّم ��وا �آذانهم قبيل لق ��اء تون�س ال ��ودي يوم 7
حزي ��ران املا�ض ��ي والذي �أنته ��ى بهدفني نظيفني للأ�شق ��اء ،عندما
طلبنا تقييم امل ��درب حال العودة اىل بغداد حل�سم مو�ضوعه قبيل
امل�شاركة يف الت�صفيات بثالثة �أ�شهر ،ومل ينب�س ببنت �شفة!
ت�ص ��وّ روا يف تل ��ك الف�ت�رة �أي حزي ��ران ،كان منتخ ��ب البحري ��ن
يوا�ص ��ل اال�ستع ��داد للت�صفي ��ات يف مع�سكر الربتغ ��ال بلد مدربه
هيليو �سوزا ،حيث و�ضع الأخري يف مفكرته �أن بطولة غرب �آ�سيا
التا�سع ��ة ماهي �إال حمطة �صغرية �ضمن برنامج التح�ضري للهدف
الأك�ب�ر (موندي ��ال  )2022وعلى هذا الأ�سا�س فق ��د ا�ستبعد �سوزا
�ست ��ة العب�ي�ن يف جت ّم ��ع املنامة قبي ��ل مواجهة منتخبن ��ا يوم غد،
ور ّك ��ز على دور املحرتف عب ��د الله يو�سف ه�ل�ال مهاجم (�سالفيا
وربا توقيعه على ح�سم موقعة
براغ) الت�شيكي ملفاج�أة مدافعينا مّ
ا�ست ��اد البحرين الوطني ،بينما �ض ّي ��ع كاتانيت�ش واالحتاد الأيام
تل ��و الأخ ��رى دون مراعاة الفا�ص ��ل الزمني ما بع ��د �إنتهاء بطولة
أرجح ح�سم االحتاد
غ ��رب �آ�سيا وبدء مب ��اراة املنامة ،و�شخ�صي� � ًا � ّ
مو�ضوعة ا�ستمرار املدرب ما بعد �إنتهاء ك�أ�س �آ�سيا �شباط املا�ضي
عندم ��ا تلقى �سها َم نقدٍ موجعة توقع �أنها �ستطيح به يف �أي وقت،
وه ��ذا يعني ف�ش ��ل ال�صفق ��ة معه ،وهو خي ��ار يدين االحت ��اد �أمام
احلكوم ��ة التي و ّف ��رت �أموا ًال طائل ��ة لت�سمية م ��درب مبوا�صفات
فنية جيدة و�سرية ذاتية متميّزة ولي�ست عادية.
كمواط ��ن عراقي �أمتنى فوز الأ�سود غد ًا لأهمية النقاط الثالث يف
عقر دار "الأحم ��ر البحريني" كي يوا�صلوا رحلة الت�صفيات بثقة
كب�ي�رة ال�سيما �أن عملية االنتق ��ال اىل املرحلة الثالثة تتط ّلب جمع
�أك�ب�ر عدد من النقاط لت�ص� �دّر املجموع ��ة �أو الدخول جمربين يف
مفا�ضل ��ة ب�ي�ن احلائزين على املركز الث ��اين يف املجاميع الثماين،
لك ��ن العواطف �شيء والوقائع الفني ��ة �شيء �آخر ،و�صراحة ل�ست
متفائ�ل� ً
ا ب�صني ��ع كاتانيت� ��ش بع ��د مرور ع ��ام كام ��ل وخو�ض 18
ت�شجع منحه الثقة امل�ضطربة واال�ستمرار
مباراة ،كل امل�ؤ�شرات ال ّ
مع ��ه ،و�أن االنظ ��ار ترنو اىل العبي املنتخ ��ب ،وحدهم َمن نراهن
على قدراته ��م و�إمكانية حتويل احللم اىل حقيق ��ة بالأداء القتايل
والرغبة ال�صميمية لرد االعتب ��ار �أمام البحرين ال�شقيق ،وتثبيت
ال�ص ��دارة املب ّكرة التي تعني الكثري معنوي� � ًا �أمام بقية املنتخبات
املتناف�سة.
قلناها هنا يوم � 18آب الفائت
(الخ�سارة الكبرى �إذا ما دخل
كاتانيت�ش ملعب المنامة يوم 5
�أيلول المقبل،

��دع���م ���ص��ف��وف��ه ب�صفقة �أف��ري��ق��ي��ة ج��دي��دة
ال������زوراء ي� ّ
 بغداد  /املدى

تغريدة
توعد رئي�س احتاد كرة القدم عبداخلالق
بني ّ
م�سعود يوم � 8آب املا�ضي باال�ستقالة من من�صبه
ثبت لديه تو ّرط
يف االحتاد الآ�سيوي يف حال َ
الرئي�س �سلمان بن �إبراهيم يف قرار الفيفا بنقل
مباريات منتخبنا املونديالية خارج �أر�ضه ،وبني
خطاب االمتنان والعرفان بجهود �سلمان يوم
 27ال�شهر نف�سه 19 ،يوم ًا فقط ت�ؤكد التناق�ض
ال�سريع بني م�سايرة مهاجمي الرئي�س وبني تقدمي
ال�شكر له بالرغم من �أنه مل يكن ينتظر ذلك كونه
م�س�ؤو ًال عن كل ما يواجه االحتادات املحلية من
�أزمات تهددها ب�إيقاف الن�شاط �أو نقله �إىل �أر�ض
حمايدة.
وهذه بال �شك تبينّ �أن القرارات االرجتالية
والإنفعالية غري املدرو�سة وراء �صناعة �أزمات
داخلية وخارجية ت�ضعف �سمعة اللعبة وتدعو اىل
مراجعة ال�سيا�سة الإدارية املرتبكة �إحرتام ًا ملكانة
العراق �آ�سيوي ًا و�إلتزامه الأدبي يف عالقاته مع
م�س�ؤويل االحتادات القارية والدولية .

�أكد ع�ضو �إدارة نادي الزوراء الريا�ضي
عب ��د الرحمن ر�شي ��د �أن ��ه مت التعاقد مع
الغاب ��وين �ستي ��ف نزامبي مل ��دة موا�سم
واح ��د لتدعيم الفري ��ق الأول لكرة القدم
يف الن ��ادي حت�ض�ي�ر ًا لال�ستحقاق ��ات
املقبلة الت ��ي تنتظره ويقف يف مقدمتها
الن�سخة املقبلة م ��ن دوري الكرة املمتاز
باملو�س ��م اجلدي ��د ال ��ذي �ستنطل ��ق يوم
الثامن ع�شر من �شهر �أيلول اجلاري .
و�أ�ضاف يف ت�صريح للمدى � :إن التعاقد
مع الالع ��ب الغاب ��وين �ستي ��ف نزامبي
ال ��ذي يلع ��ب كمداف ��ع ي�س ��ار ج ��اء بع ��د
االتف ��اق م ��ع امل ��درب حكيم �شاك ��ر نظر ًا
حلاج ��ة الفريق من �أج ��ل تعزيز �صفوفه
يف عدد من اخلطوط وخا�صة يف الدفاع
للمو�س ��م الكروي اجلديد عل ��ى ال�صعيد
املحلي �ضمن بطولتي الدوري والك�أ�س
اىل جان ��ب مب ��اراة ك�أ� ��س ال�سوبر التي
�ستقام ي ��وم الرابع ع�شر من �شهر �أيلول
اجلاري مع فري ��ق ال�شرطة حامل اللقب
حي ��ث يعترب الالع ��ب مزنب ��ي املحرتف
الأفريق ��ي الثالث الذي يت ��م التعاقد معه

بع ��د املهاجم النيج�ي�ري ويليام �سلمون
واملدافع املوريتاين احل�سن �سامل .
وبني �إن وفد فريق ال ��زوراء لكرة القدم
�سي�ص ��ل الي ��وم االربع ��اء اىل العا�صمة
بغ ��داد قادم ًا من العا�صمة املغربية الدار
البي�ض ��اء ع�ب�ر مدين ��ة دب ��ي الإماراتية
بع ��د انته ��اء مع�سك ��ره التدريب ��ي الذي
�أقام ��ه هن ��اك وتخلله خو� ��ض مباراتني
جتريبيت�ي�ن بع ��د انته ��اء م�شاركت ��ه يف
الت�صفي ��ات التمهيدي ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س
حممد ال�ساد�س للأندية الأبطال -2019
 2020حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل التي
�ضمت اىل جانبه فرق الرفاع البحريني
واحت ��اد طنج ��ة املغرب ��ي وه ��ور ب� ��س
ال�صومايل حيث �أخفق يف ح�صد بطاقة
الت�أه ��ل �أثر حلول ��ه يف املركز الثالث يف
الرتتيب بر�صيد  3نقاط .
و�أو�ض ��ح عب ��د الرحم ��ن �أن املع�سك ��ر
املغربي حقق م ��ا كان يطمح �إليه املدرب ال ��دور الت�أهيلي للدور  32لبطولة ك�أ�س القدم قبيل خو�ضه لقا ًء ناري ًا مع �شقيقه
حكي ��م �شاك ��ر يف زي ��ادة االن�سج ��ام حممد ال�ساد�س م�شري ًا اىل �ستة العبني املنتخب البحريني لكرة القدم م�ساء غد
والتفاه ��م بني الالعب�ي�ن وخا�صة اجلدد من �صفوف الفريق ( جالل ح�سن وجنم اخلمي�س على ملع ��ب البحرين الوطني
الذين مت التعاقد معهم وتطبيق املفردات �ش ��وان وم�صطفى حمم ��د معن وح�سني بالعا�صم ��ة املنامة والع ��ب واحد (عالء
التكتيكي ��ة اىل جان ��ب معاجل ��ة نق ��اط علي ومهن ��د عبد الرحيم وع�ل�اء عبا�س رعد ) �ألتحق ب�صفوف املنتخب االوملبي
ال�ضعف واخللل التي ظهرت يف مباريات ) �أن�ضم ��وا اىل منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة لك ��رة الق ��دم يف مع�سك ��ره التدريب ��ي

املقام حالي� � ًا يف املنام ��ة يتخلله خو�ض
مباراتني جتريبيتني مع �شقيقه االوملبي
البحريني لك ��رة القدم يوم ��ي ال�ساد�س
والتا�سع من �شهر �أيلول احلايل يف �إطار
ا�ستعداداته للم�شارك ��ة يف بطولة ك�أ�س
�آ�سيا حت ��ت  23عام ًا الت ��ي �ستجري يف

العا�صمة التايالندية بانكوك خالل املدة
من الثامن ولغاي ��ة ال�ساد�س والع�شرين
من �شهر كانون الثاين . 2020
وتاب ��ع ع�ض ��و �إدارة ن ��ادي ال ��زوراء
الريا�ض ��ي �إن الفريق الك ��روي �سيعاود
تدريبات ��ه خ�ل�ال الأي ��ام القليل ��ة املقبلة
على ملعب الن ��ادي يف ال�شاجلية بغياب
العبي املنتخب الوطني واالوملبي لكرة
الق ��دم حت ��ت �إ�ش ��راف امل�ل�اك التدريبي
بقي ��ادة امل ��درب حكي ��م �شاك ��ر حت�ضري ًا
للقمة اجلماهريي ��ة املنتظرة مع الغرمي
التقلي ��دي فري ��ق ال�شرطة حام ��ل اللقب
الت ��ي �ستك ��ون بواب ��ة ح�ص ��د االلق ��اب
املحلي ��ة وامل�شاركة املتمي ��زة يف بطولة
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا للمو�س ��م -2019
 2020التي �سنلعب فيها من خالل الدور
الت�أهيلي يف �شهر �شباط املقبل .
اجلدير بالذك ��ر �إن فريق ال ��زوراء توج
بط�ل ً�ا مل�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��راق باملو�س ��م
 2019-2018بع ��د ف ��وزه عل ��ى فري ��ق
الكهرب ��اء بنتيج ��ة ( )0-1يف املب ��اراة
النهائي ��ة التي جرت عل ��ى ملعب ال�شعب
الدويل يف العا�صمة بغداد يوم ال�ساد�س
والع�شرين من �شهر متوز املا�ضي .
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د.عبد الرزاق عبد اجلليل العي�سى

�أو ً
ال :مق�ترح ت�أ�س��ي�س هيئ��ة وطني��ة
لالعتماد و�ضمان اجلودة

تت�ضمن هذه املقالة مع �أخريات،
�ستن�شر الحق ًا ،وبنف�س العنوان عن
�أهم املقرتحات والآراء وامل�شاريع،
وحيثياتها ،التي عر�ضت على جمل�س
وزراء من قبل وزارة التعليم العايل
�أو �أي وزارة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى  ،و كانت
تعنى ب�ش�أن الرتبية والتعليم العايل
والعلوم والتكنولوجيا ،للمدة بني
 2016/8/5ولغاية ،2018/10/24
ومدى ا�ستجابة وقناعة �أع�ضاء
املجل�س بطروحاتها و�أهدافها
ونتائجها امل�ستقبلية ومدى ت�أثريها
الإيجابي �أو ال�سلبي على القطاعات
التي تعنى بها باقي الوزارات �أو
غريها .وما هي املوا�ضيع التي عر�ضت
للت�صويت واتخذ القرار املنا�سب
ب�ش�أنها والذي وثق برقم حمدد اقرتن
أقر فيها وبع�ضها الآخر
بال�سنة التي � ّ
�صدر على �شكل توجيه .ومنها االتي:

تزامن� � ًا م ��ع ا�س ��تقالة الوزي ��ر الدكتور ح�س�ي�ن
ال�شهر�س ��تاين ج ��اء تكليفنا مبه ��ام وكيل وزير
التعلي ��م الع ��ايل لل�ش� ��ؤون الإداري ��ة يف ي ��وم
االربعاء امل�ص ��ادف  2016/8/5وقد كان الأمر
مفاج�أة مل تكن يف احل�س ��بان ومل يتم التخطيط
لها.
�أوج ��ب ح�ض ��ورنا اىل جمل� ��س ال ��وزراء ي ��وم
الثالث ��اء امل�ص ��ادف  2016/8/11ولأول م ��رة
ملناق�ش ��ة املقرتح املقدم من قبل وزارة التخطيط
وال ��ذي يت�ض ��من ا�س ��تحداث هيئ ��ة ل�ض ��مان
اجلودة .اقت�ص ��رت الدرا�سة املقدمة على هدف
�أو حم ��ور واح ��د وه ��و ج ��ودة املنت ��ج امل ��ادي،
ال�ص ��ناعي �أو احل ��ريف ،لذا جاء اعرتا�ض ��نا يف
املجل�س ملحدودية هدف امل�شروع وعدم تنا�سبه
مع عمومية عنوان ��ه .لقد كانت مداخلتنا لأقناع
املجل�س ب�ض ��رورة تغيري امل�شروع ليتنا�سب مع
هدفه �أو اعتماد عنوان �آخر يدل على امل�ض ��مون
يف الدرا�س ��ة هو ت�أ�س ��ي�س هيئة وطنية ل�ضمان
ج ��ودة املنت ��ج فق ��ط �أو �أن يك ��ون امل�ش ��روع
بالتع ��اون م ��ع وزارات وم�ؤ�س�س ��ات �أخ ��رى
لت�أ�س ��ي�س هيئة وطنية ل�ض ��مان اجلودة ت�ض ��م
عدة دوائر كل واحدة منه ��ا ُتعنى بجودة قطاع
معّني فمنها �س� �يُعنى بجودة م�ؤ�س�س ��ات التعليم
العايل و�أخرى ُتعني بجودة م�ؤ�س�سات الرتبية
وثالث ��ة ُتعن ��ى بج ��ودة امل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية
ورابعة تعنى بجودة امل�ؤ�س�س ��ات ال�صناعية �أو
املنت ��ج ال�ص ��ناعي وغريها .لذا اقتن ��ع املجل�س
ومل حت�صل املوافقة على مترير امل�شروع املقدم
من قبل وزارة التخطيط.
يف ع ��ام  2018قدمن ��ا درا�س ��ة للأمان ��ة العامة
ملجل�س وزراء ال�س ��تحداث هيئة وطنية جلودة
واعتماد م�ؤ�س�س ��ات التعليم العايل م�ستقلة عن
وزارة التعلي ��م العايل ترتبط برئا�س ��ة الوزراء
ولك ��ن عام ��ل الزم ��ن �أح ��ال دون عر�ض ��ها عل ��ى
جمل� ��س وزراء النتهاء ف�ت�رة الكابينة الوزارية
ون�أم ��ل �إع ��ادة �إحي ��اء امل�ش ��روع يف امل�س ��تقبل
القريب لأهميته يف تنمية وتر�ص�ي�ن م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
ثانيا :متديد مدة ال�سماح بالتعيينات

مت تكليفن ��ا مبهام الوزارة بت�أرخ 2016/8/18

وال ��ذي يعت�ب�ر �ض ��من مو�س ��م زخ ��م العمل يف
الوزارة لتزامنه مع اجراءات القبول للدرا�سات
العليا والتح�ض�ي�رات للقبول للدرا�سات الأولية
وق ��رب بدء الدوام لباقي املراحل الدرا�س ��ية يف
اجلامع ��ات .لق ��د اعتمدن ��ا الكثري من امل�ش ��اريع
واخلطط ،غ�ي�ر الروتينية واملتناغمة مع بع�ض
خط ��ط من �س ��بقونا� ،ض ��من �س�ت�راتيجية �إدارة
ال ��وزارة الت ��ي حتت ��اج للخط ��وات والقرارات
غ�ي�ر التقليدي ��ة للنهو� ��ض ب� ��أداء اجلامع ��ات
ب�ش ��كل عام وامل�س ��تحدثة ،عام  2014بالتزامن
م ��ع الأزم ��ة االقت�ص ��ادية واحت�ل�ال داع� ��ش
لبع� ��ض �أج ��زاء العراق ،ب�ش ��كل خا�ص وتوفري
امل�س ��تلزمات املادية والب�ش ��ريةُ .طرحت الكثري
م ��ن الآراء واملقرتحات ب�ش� ��أن ه ��ذه اجلامعات
ومنه ��ا غلق �أو تعليق البع� ��ض منها لعدم توفر
امل�ل�اك التدري�س ��ي وحت ��ى ال ��كادر امل�س ��اند ل ��ه
وامل�س ��تلزمات املادي ��ة وحت ��ى املب ��اين امل�ؤهل ��ة
واملنا�سبة ال�س ��تقبال الطلبة� .إن �أحد امل�ؤ�شرات
الت ��ي �أعتم ��د عليه ��ا يف تقيي ��م اجلامع ��ات ه ��و
ن�س ��بة عدد التدري�س�ي�ن لعدد الطلبة التي بلغت
يف اح ��دى اجلامع ��ات امل�س ��تحدثة اىل 60/1
ويف �أخ ��رى  43/1باملقارن ��ة م ��ع الن�س ��ب يف
بع�ض اجلامعات القدمية الت�أ�سي�س التي بلغت
اىل  4.3/1يف �إحداه ��ا و 4.2/1يف �أخ ��رى
مما ي�ؤ�ش ��ر مدى ابتع ��اد املجموعتني عن معدل
الن�سبة القيا�سية والبالغة  15/1ومدى النق�ص
وحاج ��ة املجموع ��ة الأوىل للم�ل�اك التدري�س ��ي
والفي�ض يف املجموع ��ة الثانية .لذا جاء قرارنا
ب�س ��حب بع�ض الدرجات الوظيفية ،الناجتة من
حركة املالك ،من اجلامعات التي فيها فائ�ض يف
املالك التدري�سي ومنحها للجامعات امل�ستحدثة
ولك ��ن العقب ��ة الت ��ي ظه ��رت �أمامن ��ا هو �ض ��يق
الوقت ب�سبب القرار املتخذ يف جمل�س الوزراء
�،س ��ابق ًا ،ب�ش� ��أن �إيق ��اف التعيين ��ات يف جمي ��ع
ال ��وزارات بت�أري ��خ  .2016/12/4ل ��ذا تقدمنا
مبق�ت�رح ملجل�س ال ��وزراء بتمديد مدة ال�س ��ماح
بالتعيين ��ات للدرج ��ات الوظيفي ��ة الناجت ��ة من
حركة املالك اىل نهاية ال�سنة ،2016/12/31 ،
وقد مت ح�صولنا على املوافقة.
وبالرغ ��م م ��ن �ض ��يق الوق ��ت لت�أخ ��ر بع� ��ض
اجلامع ��ات يف ال ��رد على ال ��وزارة ب�ش� ��أن عدد

الدرج ��ات الوظيفي ��ة ال�ش ��اغرة لديه ��ا ،الناجتة
م ��ن حرك ��ة امل�ل�اك ،ولك ��ن مت اال�س ��تفادة م ��ن
ق ��رار جمل� ��س وزراء يف  2016/12/19بع ��د
امتام ج ��رد عدد الدرج ��ات الوظيفية ال�ش ��اغرة
ل ��دى بع�ض ��ها والت ��ي بلغ ��ت  5240درجة .مت
تخ�ص ��ي�ص بع�ض منها للجامعات امل�س ��تحدثة،
الت ��ي تع ��اين م ��ن نق� ��ص امل�ل�اكات التدري�س ��ية
والوظيفي ��ة وع ��دم توف ��ر الدرج ��ات الوظيفية
لديها ،وبواقع  30اىل  50درجة وظيفية نقلت
من م�ل�اك اجلامعات التي فيها وفرة يف مالكها.
ح�ص ��لت التعيين ��ات يف جمي ��ع اجلامع ��ات بعد
االعالن واملناف�س ��ة وفق ال�ضوابط والتعليمات
واجنزت يف .2016/12/26
ثالث��ا :قرار جمل�س الوزراء  340ل�سنة
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فتح ��ت قنوات احل ��وار م ��ع وزارة الرتبية يف
الأ�س ��بوع االول م ��ن ا�س ��تالمنا لإدارة الوزارة
بعد �إ�ص ��رارنا على �ض ��رورة اال�س ��راع بايقاف
م�ش ��روعهم املعن ��ون تع ��دد التعلي ��م العلم ��ي او
تنوي ��ع التعلي ��م والذي يت�ض ��من تق�س ��يم املواد
العلمية ،ملرحلتي اخلام�س وال�س ��اد�س اعدادي
الفرع العلم ��ي ،اىل احيائي وتطبيقي وجلميع
مدار� ��س العراق ،م ��ا عدا كرد�س ��تان ،ومن دون
التح�ض�ي�ر والتهيئ ��ة للم�ش ��روع .للأ�س ��ف ان
مقرتح امل�ش ��روع ح�ص ��ل عل ��ى موافق ��ة جمل�س
الوزراء يف عام  2015ونفذ يف العام الدرا�سي
 2016/2015عل ��ى طلب ��ة ال�ص ��ف اخلام� ��س
علمي.
عق ��دت ع ��دة اجتماع ��ات برئا�س ��تنا م ��ع وزير
الرتبي ��ة الذي طرح الكثري من املربرات ،مت�أمال
ايق ��اف �س ��عينا وت�ص ��ميمنا اللغ ��اء م�ش ��روعهم
تنويع التعليم يف العام الدرا�سي 2017/2016
،ومنه ��ا ق ��رب ب ��دء الع ��ام الدرا�س ��ي وادعائه ��م
باكم ��ال حت�ض�ي�راتهم وا�س ��تعداداتهم لتطبيق
امل�ش ��روع ،ال ��ذي مل جن ��ده عل ��ى �أر� ��ض الواقع
عملي ًا لع ��دم تدري ��ب مالكاتهم التدري�س ��ية على
النظ ��ام اجلديد وع ��دم توفر املالك التدري�س ��ي
لبع� ��ض التخ�ص�ص ��ات �ض ��من املنه ��ج اجلدي ��د
كم ��ادة اجليولوج ��ي .طرح ��ت وزارة الرتبي ��ة
بع� ��ض امل�ب�ررات الت ��ي �أدت اىل ت�أجي ��ل طلبن ��ا
اللغ ��اء امل�ش ��روع ومنها هو انه ��اء طلبة املرحلة

اخلام�س ��ة �س ��نتهم االوىل من الربنامج واملربر
الآخ ��ر هو انفاق الوزارة مبال ��غ كبرية لطباعة
الكت ��ب الالزمة للمناهج اجلديدة التي مل ت�س ��لم
اىل الكث�ي�ر م ��ن املدار�س �إال بعد انتهاء الف�ص ��ل
االول من العام الدرا�سي � . 2016/2015أخري ًا
مت االتف ��اق عل ��ى اال�س ��تمرار بربنام ��ج تنوي ��ع
التعلي ��م على �أن يتم اع ��ادة تقييم الربنامج يف
نهاي ��ة الع ��ام الدرا�س ��ي  2017/2016واتخ ��اذ
االجراء املنا�سب ب�ش�أنه.
لقد كانت قناعة اجلميع بالطرح العلمي املعتمد
لدينا وهو �ض ��رورة البدء يف كل جتربة جديدة
باعتم ��اد تطبيقها على عيّنة �ص ��غرية احلجم �أو
قليلة الع ��دد ومتابعتها وتقييم نتائج خطواتها
لال�س ��تمرار وتعزي ��ز الناجحة منها وت�ص ��حيح
االنح ��راف يف املنحرف منه ��ا �إنْ �أمكن �أو �إلغاء
التجرب ��ة عن ��د القناع ��ة بف�ش ��لها .وه ��ذه الآلية
الت ��ي اعتمدت يف معظم امل�ش ��اريع والتطبيقات
الت ��ي مت العمل بها خالل ف�ت�رة �إدارتنا للوزارة
ومنه ��ا تطبي ��ق نظ ��ام املق ��ررات ،ال ��ذي نفذ يف
ثالث ��ة جامع ��ات ،وا�س ��تقاللية اجلامع ��ة ،التي
نف ��ذت يف جامع ��ة واح ��دة ويف �س ��تة عم ��ادات
يف الع ��ام الدرا�س ��ي  2018/2017لتتو�س ��ع
يف ال�س ��نة التي تلتها وت�ص ��بح ت�س ��عة عمادات
 ،واحلوكم ��ة االلكرتوني ��ة ،التي نف ��ذت باربعة
برامج جلميع اجلامعات وثمانية ع�شر برناجم ًا
لثالث جامعات ،وا�ستحداث عمادات الدرا�سات
العلي ��ا ،التي نفذت يف ث�ل�اث جامعات ،واعتماد
قناة النخبة �ض ��من القبول املركزي ،لألف طالب
للعام الدرا�سي  ،2019/2018وابتعاث الطلبة
االوائ ��ل لبع� ��ض حمل ��ة �ش ��هادة البكلوريو� ��س
للح�ص ��ول عل ��ى �ش ��هادة الدكت ��وراه م ��ن دون
احل�صول على �ش ��هادة املاج�ستري ،بوجبة �أوىل
عدده ��م مائ ��ة طال ��ب وبعده ��ا مت الإع�ل�ان ع ��ن
الوجب ��ة الثانية بعدد مائتني طالب ،وغريها من
الربامج الكثرية.
ح�ص ��لت نقا�ش ��ات م ��ع ممثل ��ي وزارة الرتبية
ب�ش� ��أن بع�ض املوا�ضيع امل�ش�ت�ركة والتي ميكن
�أن ت�ؤدي بالنهو� ��ض بقطاعي الرتبية والتعليم
الع ��ايل ومنها �ض ��رورة العمل امل�ش�ت�رك بهدف
الإع�ل�ان املبكر عن القبول يف اجلامعات ليحقق
طالب املرحلة الأوىل ،يف درا�س ��تهم ،فرتة دوام
�أمدها خم�س ��ة ع�ش ��ر �أ�س ��بوع ًا يف الف�صل الأول

من العام الدرا�سي االول وكما هي م ّقرة من قبل
منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليون�س ��كو) .لق ��د اثم ��ر العم ��ل امل�ش�ت�رك م ��ع
وزارة الرتبية ب�ش�أن الإعالن املبكر عن القبول
املرك ��زي والذي حقق بع�ض التقدم يف �أول عام
درا�سي و�أعلن عنه بت�أريخ  2016/10/26بعد
ان كانت تظهر نتائجه يف نهاية ت�شرين ثاين �أو
بداية كانون �أول من كل �س ��نة .وقد ح�صل تقدم
�أف�ضل يف ال�سنوات الالحقة حيث �أعلنت نتائج
القبول املركزي للعام الدرا�س ��ي 2018/2017
يف  2017/ 10/15و�أعلن ��ت النتائ ��ج للع ��ام
الدرا�سي  2019/2018يف .2018/10/5
بعد االع�ل�ان عن نتائج القب ��ول املركزي ،للعام
الدرا�س ��ي  ،2017/2016ح�ص ��لت اعرتا�ضات
وردود �أفعال �سلبية من الطلبة احلا�صلني على
مع ��دالت � % 96أو �أق ��ل والغ�ي�ر مقبولني يف
كلي ��ات املجموع ��ة الطبي ��ة بحج ��ة ان مقاعدهم
ق ��د ا�ش ��غلت م ��ن قب ��ل الذي ��ن قبل ��وا عل ��ى قناة
ذوي ال�ش ��هداء وال ��ذي مل يتج ��اوز عدده ��م
ال  270طالب� � ًا م ��ن جمم ��وع 4821طالب� � ًا اي
بح ��دود  5.6%قبلوا يف كلي ��ات الطب وطب
اال�س ��نان وال�ص ��يدلة .علم ًا �أن قانون  57ل�سنة
 2015ا ّق ��ر عل ��ى تخ�ص ��ي�ص  % 30من مقاعد
خط ��ة القب ��ول ل ��ذوي ال�ش ��هداء بتق�س ��يماتهم
الثالث ��ة� ،ض ��حايا جرائ ��م حزب البع ��ث املنحل
وذوو �ش ��هداء احل�شد ال�ش ��عبي وذوو �ضحايا
العملي ��ات احلربي ��ة والأخط ��اء الع�س ��كرية
والعملي ��ات االرهابي ��ة ،عل ��ى �أن تك ��ون ن�س ��بة
 10%ل ��كل قن ��اة ،ومنحه ��م احل ��ق بالتق ��دمي
عل ��ى جميع الكلي ��ات بغ�ض النظر ع ��ن معدلهم
يف االمتح ��ان الوزاري ملرحل ��ة االعدادية .بعد
اجتماع ��ات عديدة ب�ي�ن ممثل ��ي وزارة التعليم
الع ��ايل وم�ؤ�س�س ��ة ال�ش ��هداء مت االتف ��اق عل ��ى
تق�س ��يم ن�س ��بة املقاعد التي �ستخ�ص ���ص لذوي
ال�ش ��هداء لت�ص ��بح  % 15للدرا�س ��ة ال�صباحية
و  % 15للدرا�س ��ة امل�س ��ائية واعتماد ن�سبة 5
 %ل ��كل فئة يف الدرا�س ��ة ال�ص ��باحية ومثلها
يف الدرا�س ��ة امل�س ��ائية ويك ��ون التناف� ��س على
املقاع ��د ل ��كل فئة عل ��ى ح ��دة .مت حتدي ��د احلد
الأعلى لفارق الدرجة التناف�سية لذوي ال�شهداء
بخم�س�ي�ن درجة �أو �أقل من احلد االدنى للقبول
يف الكليات واملعاهد �ضمن القبول املركزي.
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متى يقا�ضي الب�صريون حكوماتهم المحلية؟
�س ��ي�أتي الي ��وم ال ��ذي يقا�ض ��ي في ��ه �س ��كان
الب�ص ��رة احلكومات املحلية املتعاقب ��ة فهي التي
ت�س ��ببت بتخري ��ب بيئ ��ة املدين ��ة والزي ��ادة يف
ارتف ��اع درجات احلرارة وارتفاع ن�س ��بة التلوث
والت�ص � ّ�حر يف املدين ��ة وارتف ��اع ن�س ��بة امللوحة
وامللوث ��ات الكيمياوي ��ة يف �أنهاره ��ا ،وارتف ��اع
ن�س ��بة الإ�ص ��ابات باالمرا� ��ض وكل م ��ا �أ�ص ��اب
الأر�ض واملياه وال�سماء من خراب وتدمري.
ومل ��ن يبح ��ث يف كيفي ��ة ذلك نقول :ه ��ي التي مل
تعم ��ل على حماية �ش ��ط العرب من املي ��اه امللوثة
التي ترميها �ش ��بكات ال�ص ��رف ال�صحي به ،وهي
التي جعلت من �أنهار الب�ص ��رة كلها جماري قذرة
ت�ص ��ب فيه ،ب�س ��بب �س ��ماحها ببيع الب�ساتني يف
ق�ض ��اءي �ش ��ط العرب وابي اخل�صيب وحتويلها
اىل مناطق �س ��كنية بدون �شبكات �صرف �صحي،
مم ��ا �أدى اىل حتوي ��ل الأنه ��ار واجل ��داول اىل
قنوات لت�ص ��ريف املي ��اه امللوثة اىل ال�ش ��ط ،وما
فعلت ��ه يف املناط ��ق النفطية(الرميل ��ة وجمن ��ون
وغرب ��ي القرنة وغريها ) فهو كارثة حقيقية ،فقد
ظلت الأدخنة والنريان وامللوثات تنبعث باجتاه
املدينة طوال عقد ون�صف من الزمن.
و�إذا بحثن ��ا يف املعاجل ��ات ميكنن ��ا الق ��ول ب� ��أن
الب�صرة مدينة مك�ش ��وفة لل�شم�س ،وكانت مدينة
رطبة ،و�س ��ما�ؤها بظالل كثيفة ،حتى وقت قريب
م ��ن نهاية الق ��رن املا�ض ��ي .ومتا�ش ��يا م ��ع حملة
املحافظ يف رفع التجاوزات فقد باتت ال�ش ��وارع
واالر�ص ��فة مك�ش ��وفة �أكرث ،لذا �س ��تكون الفر�صة
منا�س ��بة لزراعة اال�شجار ،لتلطيف اجلو وزيادة
الظ�ل�ال ،وه ��ذا �أم ��ر يقع يف �ص ��ميم عم ��ل دائرة
البلدي ��ة ،حي ��ث يتوج ��ب عليه ��ا �إن مل ت�س ��تطيع
زراعتها �أن تفر�ض على �صاحب كل حمل جتاري

زراعة �شجرة واحدة �أما حمله.
لك ��ن ،ومنذ عق ��ود والدوائ ��ر الزراعي ��ة البلدية
يف املدين ��ة ت�ص ��ر عل ��ى زراع ��ة �أ�ش ��جار النحيل،
غالية الثمن يف اجلزرات والأر�ص ��فة على الرغم
من �أن ن�س ��بة االنبات ال تتجاوز الـ  ، % 30وما
ن�ش ��اهده اليوم يف �شارع ال�س ��عدي �أف�ضل دليل.
لكن ،ويبدو �أن املو�ض ��وع ال يخلو من ف�س ��اد ،لذا
فه ��م غ�ي�ر معنيني بتجرب ��ة زراعة �أن ��واع جديدة
�أخرى ،من التي كانت تزرع يف املدينة منذ العام
 ،1916ال�س ��نة الت ��ي غر� ��س فيها االجنلي ��ز �أول
�ش ��جرة يوكالبتو�س وجمموعة �أ�ش ��جار �أخرى،
ثب ��ت بالتجربة توطينها وجناحها يف الب�ص ��رة،
وما �شجرة الأثل التي على مدخل طريق الزبري-
الب�ص ��رة ببعيدة عن ��ا ،كمثال قائم ،فاال�ش ��جار ما
زالت كثيف ��ة ظليلة اىل اليوم ،وقد جتاوز عمرها
ال� �ـ � 80س ��نة �أو �أكرث ،وه ��ي رخي�ص ��ة ومعمرة،
وت�ستنبث باالقالم.
ظل ��ت بيئ ��ة الب�ص ��رة مهمل ��ة اىل احل ��د الذي مل
تع ��د املدينة ت�ص ��لح في ��ه للعي�ش ،وبفع ��ل �أهمال
ال�س ��لطات املحلي ��ة و�أعم ��ال �ش ��ركات النف ��ط
االجنبي ��ة العاملة �ش ��مال الب�ص ��رة ،فقد �ص ��ارت
الرياح ال�ش ��مالية التي تهب معظم �أيام ال�سنة من
هناك م�ص ��در احل ��رارة الأعلى ،بعد �أن تقل�ص ��ت
امل�س ��احات املائي ��ة وجرفت الب�س ��اتني يف القرنة
واملدين ��ة ،ومث ��ل ذلك ال ��ذي ح ��دث يف اجلنوب،
فقد تعرت الأر�ض ب�س ��بب جتري ��ف مئات الآالف
من �أ�ش ��جار النخيل لت�صبح مك�ش ��وفة �أمام رياح
البحر ال�ش ��رقية الرطبة ،قليلة االوك�سجني .انقاذ
املدينة من الت�ص ��حر وامللوثات والف�ساد �سي�ؤجل
حماكمة احلكومات املحلية املتعاقبة ،لكن هل من
عاقل ي�سمع لنا؟

ال����ه����روب م���ن ال���وط���ن!
د .جا�سم ال�شمري

عالقة الإن�سان بالوطن ،متام ًا كعالقة الطفل
الر�ضيع ب�أمه ،وارتب ��اط احلبيب بحبيبته،
والت�صاق ال ��روح باجل�س ��د ،وتالحم النظر
بالع�ي�ن ،وتكاتف ال�سماء مع العلو ،ومت�سك
الأديب بكتابه ،والأر�ض بعطائها ،والينابيع
ب�صفائها ونقائها ،والأ�شجار بخرياتها!
منْ يت�ص ��ور � ّأن الوطن قطعة �أر�ض حُت�س ��ب
ب� ��آالف الكيلوم�ت�رات ،واحل ��دود الربي ��ة
واملائية ،فهو ال يفقه معنى الوطن!
الوط ��ن ه ��و الأم والروح والعني وال�س ��ماء
والأر�ض والينبوع وال�شجرة ،ومع كل هذه
املعاين الأ�ص ��يلة كيف ميكن تفهم �أن يتجر�أ
الإن�س ��ان على هجران الوط ��ن ،والنظر �إليه
عرب �شا�ش ��ات التلف ��از ،بل رمب ��ا ال يذكر �أنه
ابن هذا الوطن� ،أو ذاك؟
الظواه ��ر املجتمعي ��ة العراقي ��ة الطارئ ��ة
والغريب ��ة وال�ش ��اذة ب ��د�أت تنم ��و يف عراق
م ��ا بع ��د  ،2003ومنها ظاه ��رة الهجرة من
الوطن� ،أو بعبارة �أدق الهروب من الوطن!
حني التدقيق املو�ض ��وعي يف الق�ض ��ية جند
�أن هنال ��ك جمل ��ة م ��ن الأ�س ��باب ال�سيا�س ��ية
والأمني ��ة واالقت�ص ��ادية واالجتماعية قادت
�إىل هذه الهجرة اجلماعية والفردية ،املربّرة
للبع�ض ،وغري املربّرة للبع�ض الآخر!
الهج ��رة كان ��ت يف حلظ ��ة انهي ��ار مفه ��وم

�مي وهو مت�صور �أن العراق هو املوت والرعب
الدول ��ة ،وتالع ��ب ق ��وى الإرهاب الر�س � ّ
�مي يف �أرواح النا�س وحرياتهم واخلوف والدمار و"جهنم"!
وغري الر�س � ّ
وممتلكاته ��م ،وحينم ��ا فقد النا�س ال�ش ��عور ويف التدقي ��ق مع بع�ض ال�ش ��باب ،وحينما
بوج ��ود دولة تن�ش ��ر ظالله ��ا عليه ��م هربوا حتاوره ��م مل ��اذا خرجتم من الع ��راق يقول
ب�أن ��ه يري ��د �أن يتمت ��ع باحلياة ،ويح�ص ��ل
نحو املجهول ،وباملاليني!
الغري ��ب �أنّ غالب ّي ��ة الذي ��ن هرب ��وا م ��ن على جلوء وال يعمل ،وبعبارة �أخرى ي�أكل
الع ��راق مل ي�س ��بق لهم ال�س ��فر ،ويف حلظة وي�ش ��رب وي�ستمتع باحلياة بدون �أيّ جهد
من حلظ ��ات اخلوف من امل ��وت واملجهول يذكر ،وال يهمه �أن يو�ضع يف خانة ( َتنا ِب َلة
حزم ��وا �أمتعته ��م جّ
ال�شعبي
واته ��وا باجلملة نحو هارون الر�شيد) ،كما جاء يف املثل
ّ
ّ
ة
ي
ل
ل
ا
�ات
�
املحط
كانت
دول اجل ��وار التي
إقليمي امل�شهور!
ل
وا
أوّ
ّ
ّ
لت ��و ّزع العراق ّيني يف �أكرث من ثمانني دولة باملقابل هنالك من جتده م�ض ��طر ًا للهجرة،
وكان قاب قو�سني� ،أو �أدنى من املوت �إال �أنّ
يف الكرة الأر�ض ّية!
ّ
يف املراحل الأوىل من الهجرة ،التي خلفت الأق ��دار �أنقذته يف الوقت املنا�س ��ب ،ورغم
تبع ��ات �سيا�س� � ّية واجتماع ّية واقت�ص ��اد ّية ذلك ه ��م مت�ش ��وّ قون للع ��ودة لديارهم رغم
وثقاف ّية� ،صارت غالب ّية العوائل بال م�صدر الظروف ال�ص ��عبة ،لكن مل تهي�أ �أيّ �أر�ض ّية
للعي� ��ش الكرمي ،و�أ�ص ��بح غالب ّي ��ة �أوالدهم �سيا�س� � ّية و�أمن ّية واقت�ص ��اد ّية واجتماع ّية
بال مدار� ��س ،وبال �أيّ حق ��وق ،فيما وقفت لعودتهم و�ضمان �سالمتهم وم�ستقبلهم!
ال�س ��فارات العراق ّي ��ة يف دول اجل ��وار الهج ��رة من الوط ��ن تعني تغيي ��ب طاقات
عاج ��زة ،ب ��ل ومتف ّرج ��ة على ه ��ذه الكارثة �ش ��باب البالد ،و�أحالمها و�س ��بل نه�ض ��تها،
الوطن ّية!
وتعني �أي�ض� � ًا �ض ��ياع �أطفال العراق ،وهم
املخي ��ف يف ق�ض� � ّية الهج ��رة ه ��م الأطف ��ال اليوم مبئات الآالف!
وال�شباب ،الذين �ص ��اروا يف الغالب العا ّم كم هي ن�س ��بة العلماء واخلرباء والطاقات
ال يرغب ��ون يف الع ��ودة �إىل الوط ��ن ،ب ��ل العلم ّي ��ة والف ّن ّي ��ة والتقن ّي ��ة وال�ص ��ناع ّية
بع�ض ��هم يقول �أنا ل�س ��ت عراقي ًا ،ال �أريد �أن والتجار ّي ��ة بني �ص ��فوف املهجري ��ن ،وكم
�أموت يف العراق� ،أو �أن ي�ض ��يع م�ستقبلي ،خ�سر العراق نتيجة هروبهم من امليدان؟

ورغم �ضخامة هذه الكارثة الوطن ّية �س�ألت
م�س� ��ؤو ًال عراق ّي ًا خمت�ص� � ًا باملو�ضوع فقال
�إن وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن ال متل ��ك
املهجرين
�إح�ص ��ائيات عن �أعداد العراق ّيني ّ
يف اخلارج!
املهجري ��ن العراق ّي�ي�ن يف اخل ��ارج
ق�ض ��ية ّ
بحاج ��ة �إىل حل ��ول جذري ��ة ق ��ادرة عل ��ى
ت�أمني عودتهم الكرمية والآمنة وال�ض ��امنة
مل�س ��تقبلهم وم�س ��تقبل �أوالده ��م ،وعل ��ى
احلكومة وجمل�س الن ��وّ اب واجلهات ذات
العالقة م�س� ��ؤول ّية قانون ّي ��ة و�أخالق ّية يف
ال�س ��عي لرتتي ��ب ه ��ذه اخلط ��وة الكفيل ��ة
ب�ض ��مان العراق عدم �ض ��ياع �أجيال �أخرى
م ��ن العراق ّي�ي�ن واال�س ��تفادة م ��ن طاقاتهم
اجل ّبارة.
ي�ؤلمّ ن ��ي ج ��د ًا ق ��ول حمم ��ود دروي� ��ش يف
ق�صيدته (ر�سالة من املنفى):
مهاجر ًا �أتى هنا ...و مل يعد �إىل الوطن؟
هل يذكر امل�ساء
مهاجر ًا مات بال كفن؟
يا غابة ال�صف�صاف! هل �ستذكرين
�أن الذي رموه حتت ظلك احلزين
 ك�أي �شيء ميت � -إن�سان؟هل تذكرين �أنني �إن�سان
و حتفظني جثتني من �سطوه الغربان؟
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ثقافة

ٌ
ف�صول من �سيرة كاتبة ُ�شجاعة
توني موري�سون..
ت�أليف  :بربارا كريمر
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي

الق�سم الثاين

ُو ِلدت توني موري�سون في بلدة
(لورين) بوالية �أوهايو في 18
�شباط (فبراير) عام  ، 1931وجاء
ترتيبها الثانية في ت�سل�سل �أكبر
الأ�شقاء المولودين للزوجين
(جورج) و (راما) ووفورد � .أطلق
الوالدان على توني �إ�سم (كلوي
انتوني ووفورد) .
بالرغم من �أنّ كلوي ( توني )
ولدت في �أوهايو فقد كانت لها
ِ
جذور جنوبية  :تحدّ رت عائلة
� ّأمها من والية �أالباما  ،وقد ح�صل
�أن غادرت تلك العائلة مكان
ويممت وجهتها
�أ�صولها الأولى ّ
�شما ً
ال في البواكير الأولى من
ً
القرن الع�شرين بحثا عن و�سيلة
عي�ش �أكثر هناءة وطيب ًا � .أما والد
كلوي فقد تحدّ ر من عائلة ذات
أ�صول تنتمي لوالية جورجيا ،
�
ٍ
وغادر موطن �أ�صوله الأولى �شماالً
عندما كان في ال�ساد�سة ع�شرة
يحدوه � ٌ
أمل في الخال�ص من
العن�صرية العرقية ال�شائعة في
الجنوب الأمريكي .
ُو ِل ��دت كلوي و�سط الك�ساد العظيم الذي �ضرب
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة  ،وحي ��ث كان ��ت
البطال ��ة يف �أق�ص ��ى معدالته ��ا القا�سي ��ة ؛ الأم ��ر
الذي دفع والدها للعمل يف �أي عمل يقيت العائلة
ويبع ��د عنه ��ا غائل ��ة اجل ��وع ب�ص ��رف النظر عن
طبيعة العمل �أو م�ش ��قته �أو موقع ��ه  ،وقد تط ّلب
الأم ��ر منه �أحيان� � ًا �أن يعمل يف ثالث ��ة �أعمال يف
الي ��وم ذاته لك ��ي يُبقي عائلته عل ��ى قيد احلياة ،
ولي�س ��ت قليل ًة تلك الأيام التي عم ��ل فيها ّ
منظف
�س ��يارات  ،وعامل تعبيد طرقات  ،و ّ
حلام فوالذ ،
و ّ
حلام ًا يف مرف�أ لل�سفن ؛ لكنه برغم هذه امل�شقات

العظيم ��ة كان ممتلئ� � ًا بالفخ ��ر ب�س ��بب عمله هذا
املثقل بالكدح  ،وقد ح�ص ��ل �أن �أخرب �إبنته كلوي
يوم� � ًا ب�أنه متى م ��اكان يكمل حلام و�ص ��لة كاملة
يف �س ��فينة كان ينق�ش �إ�سمه عليها ليكون مبثابة
توقي ��ع يخ ّل ��ده  .ع ّلقت كلوي على ه ��ذه الواقعة
الحق� � ًا بالق ��ول  " :مل يك ��ن �أح ٌد �س ��واه يرى ذلك
التوقيع � ،أو حتى ي�أبه له ؛ ّ
لكن �أباها كان وحده
ّ
يتيه به جذ ًال  ،وهذا هو الأمر كله الذي كان يعني
له �شيئ ًا ولي�س من �أمر �آخر �سواه " .
لك ��ن برغم حياة الكدح وامل�ش ��قة فقد كان �أبوها
يغ ��دو عاط ًال بع� ��ض الأحيان  ،وح�ص ��ل يف يوم
م ��ا من �أي ��ام العطالة تلك ( كانت كل ��وي قد بلغت
ال�س ��نتني حين ��ذاك ) �أن عج ��ز �أبوها ع ��ن تدبري
مبل ��غ الأرب ��ع دوالرات الالزمة لت�س ��ديد تكاليف
الإيج ��ار ال�ش ��هري ل�س ��كنهم ؛ وهن ��ا طل ��ب �إليهم
مال ��ك الأر�ض التي ي�س ��كنون فيه ��ا املغادرة على
الف ��ور ؛ لكن ج ��ورج ووفورد رف�ض الإن�ص ��ياع
له ��ذا الطلب  ،وحينذاك �أ�ض ��رم ه ��ذا املالك النار
يف امل�س ��كن  .كان ��ت كل ��وي و�أبواها و�ش ��قيقتها
الكربى داخل امل�سكن عند �إ�ضرام النار فيه ؛ لكن
املقادير الطيبة وحده ��ا هي التي �أنقذت اجلميع
من الأذى املحقق .
كان ��ت كل ��وي �أ�ص ��غر بكث�ي�ر م ��ن �أن تتذ ّكر تلك
الواقع ��ة القبيح ��ة ؛ لك � ّ�ن �أبويه ��ا �أع ��ادا رواي ��ة
الواقعة على �أ�سماعها مرة بعد �أخرى عندما كانت
تنمو لتغدو فتاة يافعة  ،والغريب � ّأن موري�سون
تق ��ول � ّأن تلك الواقعة ع ّلمتها �ض ��رورة �أن ميتلك
ح�س الدعابة عند مواجهة �شدائد
املرء �ش ��يئ ًا من ّ
احلياة  ،ثم ُ
تردف ب� ّأن ذلك احل�س من الدعابة كان
الو�سيلة الوحيدة للتعامل مع ذلك النمط القبيح
من ال�ش ّر الذي ميكن �أن يقرتفه كائن ب�شري ّ � .إن
التف ّكر ب�ض� ��آلة حيوات الب�ش ��ر ف�ض�ل ً�ا عمّا تعنيه
تل ��ك احليوات بالن�س ��بة ملال ��ك الأر� ��ض كان �أمر ًا
كفي ًال بقتل ال ��روح من جراء الإحباط والإكتئاب
؛ ّ
لكن موري�سون  ،وعلى العك�س من ذلك  ،قابلت
ذلك الإحباط ب�ض ��حكة عالية  ،وهي تقول ب�ش�أن
ه ��ذا الأمر  " :هذا ماتفعله ال�ض ��حكة املنبعثة من
�أعماق القلب � .أنت ت�ستعيد بتلك ال�ضحكة حياتك
التي تو�شك على الذبول والإنطفاء " .
والدة كلوي  ،راما ووفورد  ،كانت �إمر�أة قوية
العزمي ��ة  ،ولطامل ��ا �آمنت ب�أهمي ��ة اجلهر بالقول
واحل�س الإن�س ��اين .
املناه� ��ض لغي ��اب العدال ��ة
ّ
تتذ ّكر موري�سون يف هذا ال�ش�أن :
" عندم ��ا وجدَتْ �أمي �أنهم الي�س ��محون لل�س ��ود
باجللو�س يف �أماكن حمددة من امل�س ��رح املحلي
تتق�ص ��د اجللو� ��س يف �أماك ��ن ال�ص ��فوة
كان ��ت ّ
املنتق ��اة من البي� ��ض  ،وك�أن ل�س ��ان حالها ينطق
بالق ��ول " �أن ��ا فعلته ��ا وجل�س ��ت هناك ؛ ل ��ذا ف� ّإن
�أي� � ًا منكم � -أيها ال�س ��ود  -ميكن ��ه �أن يعيد الك ّرة
ويجل�س حيث جل�ست " .
ح�ص ��ل م ّرة خالل الك�س ��اد العظيم �أن ت�س� � ّلمت
خ�ص�صته
ح�ص ��ة جمانية من دقيق القمح ّ
عائلتنا ّ
احلكومة للعوائل املعوزة ؛ لكن �أمي �إكت�شفت �أن
الدقيق موبوء باحل�ش ��رات الطفيلية ال�صغرية ،
وهنا �أبانت راما كلوي عن معدنها الأ�صيل وقوة
�شكيمتها فبعثت ب�ش ��كواها �إىل �أعلى امل�ستويات
احلكومية عرب كتابة ر�سالة مبا�شرة �إىل الرئي�س

فرانك ِل ��ن روزفلت �شخ�ص ��ي ًا  .ع ّلقت موري�س ��ون
ب�ش� ��أن هذه الواقعة الحق� � ًا  " :لطامل ��ا �آم َنتْ �أمي
ب� ّأن �ش ��يئ ًا م ��ا يتوجّ ب فعله دوم ًا �إزاء الأو�ض ��اع
غري الإن�سانية " .
لكن برغم ّ
كل تلك الأوقات الع�صيبة ف� ّإن طفولة
كلوي مل تكن كئيبة مظلمة  :كان م�سكن ووفورد
ي�ص ��دح ب � ّ
�كل �أ�ش ��كال املو�س ��يقى  ،وكان ��ت راما
ووفورد ذاتها �إحدى ع�ض ��وات اجلوق الكن�س ��ي
 ،واعت ��ادت عل ��ى الغن ��اء دوم ًا يف �أفناء امل�س ��كن
اخلارجية مردّدة �أمناط ًا خمتلفة من الغناء  :جاز
 ،بلوز  ،ترانيم كن�سية � ،أوبرا � ،،،إلخ  .ف�ض ًال عن
ّ
كل ه ��ذا فق ��د �إعتاد ج ّد كلوي  ،جون �س ��ولومون
ويلي� ��س  ،على عزف الكمان ( الفيولني ) ّ
ووظف
مو�س ��يقاه تل ��ك  ،ولبع� ��ض الوقت فح�س ��ب  ،يف
�إعالة �أ�سرته .

كان حك ��ي الق�ص ���ص ج ��ز ًء مت� ّأ�ص�ل ً�ا يف ت�س ��لية
عائلة كلوي  ،ويف هذا ال�ش� ��أن تتذ ّكر موري�سون
�أبويها وهما يرويان حكايات الأ�شباح املده�شة :
" كانت احلكايات التي يرويها �أبي هي الأف�ضل
والأك�ث�ر ق ��درة على بع ��ث اخل ��وف والرهبة يف
نتو�س ��ل �إليه طلب ًا لإعادة
القل ��وب  ،وكثري ًا ماك ّنا ّ
�س ��رد حكاياته التي ب ّثت الرع ��ب يف قلوبنا �أكرث
من �سواها " .
كان ��ت القراءة � -إىل جانب حكي الق�ص ���ص -
م�ص ��در ًا �إ�ض ��افي ًا للبهجة � .إنتم ��ت والدة كلوي
�إىل نا ٍد للكتاب على الرغم من �أنّ العائلة مل تكن
متلك الكثري من املال  ،وع ّلمت �إبنتها كلوي منذ
بواكري �صباها �أنّ الكتب �أ�شياء ينبغي �أن ُتث ّمن
و ُتعام ��ل كما الكنوز متام ًا  .ح�ص ��ل فيما �س ��بق
�أن ذه ��ب ج� � ّد كل ��وي م ��رة واحدة فح�س ��ب �إىل

املدر�س ��ة يف �أح ��د الأيام لكي يخ�ب�ر املع ّلم فيها
�إ ّن ��ه لن يع ��ود �إليها يف قادم الأي ��ام  ،وقد كتبت
موري�س ��ون الحق� � ًا به ��ذا ال�ش� ��أن  " :لك ��ن برغم
ذلك ف�إنّ جدّي ق�ض ��ى معظم �أي ��ام حياته البالغة
وه ��و يقر�أ بنهم غريب  ،وقد �ش ��اركه هذا الفعل
ّ
كل �أ�ص ��دقائه الذي ��ن مل يذهبوا يوم ًا للمدر�س ��ة
!! " .تع ّلم ��ت كلوي الق ��راءة يف وقت مب ّكر من
حياته ��ا  ،وكان ��ت الطفلة الوحي ��دة التي جتيد
القراءة يف �ص ��فها املدر�سي الأوّ ل عند �إلتحاقها
باملدر�س ��ة الإبتدائية يف بداية �سنتها الدرا�سية
الأوىل .
عا�ش ��ت عائل ��ة ووف ��ورد و�س ��ط ج�ي�رة ت�ض� � ّم
�شتى الأعراق الب�شرية  ،وعندما �إلتحقت كلوي
باملدر�س ��ة كان ي�ش ��اركها احل�ض ��ور �أطفال �أملان
و�إيرلندي ��ون و�إيطاليون ويون ��ان و�أمريكيون
�أفارق ��ة  " .النا� ��س املقيم ��ون يف بل ��دات الغرب
الأو�س ��ط الأمريكي قدموا م ��ن ّ
كل بقاع الأر�ض
"  -ه ��ذا ما�أبان ��ت عن ��ه موري�س ��ون يف �أح ��د
�أحاديثها ؛ ولكن برغم هذه التع�ش ��قات العرقية
كان ثم ��ة حدود دينية و�إثني ��ة �أتفق النا�س على
ع ��دم جتاوزها �أن التع� �دّي على حرمته ��ا  .كان
الأمري ��كان الأفارقة ممنوع�ي�ن من �إرتياد بع�ض
الأماك ��ن يف البلدة التي كانت تقيم كلوي فيها ،
ومنها  -مث ًال  -البحرية يف متن ّزه املدينة حيث
�إعتاد الأطفال البي�ض على ال�سباحة فيها .
تتذ ّكر موري�س ��ون �أي�ض� � ًا ال�ش ��تائم العن�صرية
التي �إعتاد الأطفال البي�ض على التفوّ ه بها وهم
ير�شقونها وزميالتها بقطع ال�صخور ويطلقون
عليهنّ �أ�س ��ماء غريبة مق ّززة  .تع ّلق موري�س ��ون
عل ��ى ه ��ذه الواقع ��ة بالق ��ول  " :كن ��ت اف ّكر يف
تلك اللحظات كم كان ه�ؤالء املتنمّرون �ض ��عفاء
خائري ��ن يف دواخله ��م � :أطف ��ال بعم ��ر الرابعة
يتهجمون بعدواني ��ة قبيحة على فتيات
ع�ش ��رة ّ
�صغريات بعمر ال�ساد�سة فح�سب  ،وهنّ اليكدن
يبلغن ن�ص ��ف قامات ه�ؤالء الفتي ��ة املتنمّرين "
 .وبرغ ��م �أنّ موري�س ��ون كان ��ت تتعام ��ل معه ��م
حينذاك بطريقتها النا�ضجة التي �صارت معلم ًا
رئي�س ًا من معامل حياتها الالحقة  ،وجتاهلت تلك
الأ�سماء ال�ش ��نيعة التي كانوا يطلقونها عليها ؛
لك ��نّ ه ��ذا التجاه ��ل مل يك ��ن ليخ ّم ��د خماوفه ��ا
املتعاظمة لأنّ " �سيل ال�صخور املقذوفة نحوها
مل يكن يتو ّقف بقدر ماكانت �ضراوته ت�شتد ك ّلما
م�ضت يف ت�أكيد جتاهلها " ....
و ّفرت املدر�سة لكلوي تعليم ًا يع ُّد �أحد منطني
تعليمي�ي�ن يف حياته ��ا ؛ �أم ��ا التعلي ��م الآخ ��ر
ف ��كان التعلي ��م الثق ��ايف الأمريك ��ي  -الإفريقي
حت�ص ��لت عليه م ��ن والديه ��ا وجدودها ؛
الذي ّ
ّ
مايخت�ص ب�ش� ��أن احلياة
فق ��د ع ّلمها ه� ��ؤالء كل
ّ
الأمريكي ��ة  -الإفريقي ��ة يف جوانبه ��ا كاف ��ة :
الفلكل ��ور  ،الأ�س ��اطري  ،الإ�ش ��ارات الرمزي ��ة ،
الأخالقي ��ات الت�ش ��اركية  ،الع ��ادات والتقالي ��د
املتوارث ��ة  .كان للخ ��وارق مكان ��ة جوهري ��ة
يف احلي ��اة اليومي ��ة لعائلة كلوي  ،وت�س ��تذكر
موري�س ��ون ب�ش� ��أن هذه اجلزئية  " :ن�ش�أتُ يف
عائلة �إعتاد �أفرادها احلديث عن �أحالمهم وك�أنّ
لها ذات ال�س ��طوة التي يتحدّثون بها عن وقائع
حياتهم احلقيقية " .

العنف الأبوي في رواية (�أورليانز) للكاتب الفرن�سي (يان مواك�س):

ن�صو�ص وطقو�س

هل هو حقيقة �أم افرتاء على والديه ؟

�سعد جا�سم

ترجمة  :عدوية الهاليل

( طقو�س )

طقو�سهم
ِ
للع�شاق ُ
ون والروا ُة
وال�شعرا ُء والن�سا ُء واملغ ّن َ
طقو�سهم �أي�ض ًا ،
واملجان ُني لهم ُ
ملون ٌة
طقو�س ّ
طقو�س غام�ض ٌة ٌ ،
ٌ
طقو�س جمنون ٌة
طقو�س �صوفي ٌة ٌ ،
ٌ
طقو�س لذيذ ٌة
طقو�س قاتل ٌة ٌ ،
ٌ
طقو�س مثل حياةٍ
طقو�س لها ٌ
ٌ
كن َ�أ ْن نحياها بدونِ هذه الطقو�س
الي ُ
مُ
كائنات طقو�سي ًة
لأننا �أَ�صبحنا ٍ :
ب�إمتياز
( حب )

احلب جوه ٌر �أَ ْم معنى؟
هلِ ُّ
احلب مط ٌر �أَ ْم تُراب؟
هل ُّ

احلب حقيق ٌة �أَ ْم خيال؟
هل ُّ
احلب مملك ٌة �أَ ْم افق؟
هل ُّ
احلب عاطف ٌة �أَ ْم رغبة؟
هل ُّ
جواب �أَ ْم �س�ؤالٌ �أَزيل؟
احلب ٌ
هل ُّ
احلب تراتيلٌ �أَ ْم ق�صائد؟
هل ُّ
احلب قد ٌر �أَ ْم م�صري؟
هل ُّ
احلب نها ٌر �أَ ْم ليل؟
هل ُّ
احلب ذك ٌر �أَ ْم انثى؟
هل ُّ
احلب نا ٌر �أَ ْم هواء؟
هل ُّ
احلب ر�سائلٌ �أَ ْم ذكريات؟
هل ُّ
احلب؟
نحن �أَ ْم ُ
احلب ُ
نحن ُهم ُّ
هل ُّ
احلب هو الله؟
احلب ؟ �أَ ْم ُّ
هل الل ُه هو ُّ
( �شاي )

نف�س ُه
بب�ساطةٍ � ،س� َأل ُ
ال�شاي َ
كوب ِّ
ايقاظ
من �أَ َين ل ُه بهذه الطاقةِ على ِ

احلوا�س؟
من �أَ َين ل ُه بهذهِ النكهةِ ؟
ؤو�س؟
من � َأين ل ُه بهذهِ ال�سطوةِ على الر� ِ
من �أَ َين ل ُه بهذا ال َع َبق ؟
ومن �أَ َين ل ُه بكلِّ هذا احل�ضور؟
ال�شاي يعني :
ُ
كوب ِّ
انا قاد ٌم � ...إنتبهوا
ال�صداع املُر
زمن
وكونوا يقظ َني � ،إِ َّن ُه ُ
ِ
( �شجرة )

متنحنا الربتقال،
ال�شجر ُة التي ْ
كانت ُ
بقيت تُعطينا القداح
هرمت،ولك َّنها ْ
ْ
�صارت ع�ش ًا للع�صافري
و�أَغ�صانُها
ْ
وخلي ًة للع�سل
كانت و�ستبقى ظ ًال لنا
ال�شجر ُة ْ :
مثل �أُ ٍم حنون

بعد �صدور رواية ( �أورليانز)
للكاتب الفرن�سي يان مواك�س
عن دار غرا�سييه للن�شر  ،دافع
والد الكاتب عن نف�سه في
مقابلة �أجرتها معه �صحيفة
محلية فرن�سية بخ�صو�ص
اتهامات ابنه له ب�سوء المعاملة
�ضمن الرواية التي تتناول
�سيرة مواك�س الذاتية ويروي
فيها ماكان يتعر�ض له من
تعنيف من قبل والديه !!

وحتم ��ل الرواي ��ة اجلدي ��دة للكات ��ب ي ��ان
مواك� ��س عن ��وان ( �أورليان ��ز) وه ��ي املدينة
الت ��ي ولد فيه ��ا  ،وتتن ��اول الرواية �س�ي�رته
الذاتية ومايتخللها من �ص ��راعات عائلية � ،إذ
اتهم فيها مواك�س والديه با�س ��اءة معاملته ،
لذا قرر وال ��ده جوزيه مواك�س �أن يدافع عن
موقف ��ه يف مقابل ��ة �ص ��حفية م�ص ��رح ًا بعدم
فهمه ملا ي�ص ��فه ابنه ب� �ـ( الرتهيب اخلال�ص)
وم�ؤك ��د ًا عل ��ى �أن ابن ��ه مل يتعر�ض لل�ض ��رب
مطلق ًا  ،يف الوقت الذي يعرتف فيه ابنه يان
مواك�س ب�أنه تلقى من والده �صفعات عديدة

ب�سبب �أفعال �شنيعة كان يقوم بها �أ�شقائه ..
ويعل ��ق الأب ال ��ذي يبلغ من العم ��ر  75عام ًا
وكان يعمل ك�أخ�ص ��ائي يف العالج الطبيعي
لالطف ��ال على ذلك بقوله �إن ي ��ان كان مراهق ًا
قوي ًا لكنه رمبا يحمل يف �أعماقه نقمة ما �ضد
�أهله  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أنه لو كان �أقل ق�سوة معه
لرمبا مل يحق ��ق ماحققه يف حياته من جناح
..
باملقاب ��ل � ،ص ��رح الكات ��ب ي ��ان مواك�س قبل
فرتة يف لقاء تلفزيوين ب�أن والده كان يعود
ثم ًال كل ليلة في�ض ��ربه بال�س ��وط والأ�س�ل�اك
الكهربائي ��ة  ،وهو ماعل ��ق عليه الأب بقوله :
" هذا كله غري �صحيح �إطالق ًا � ،أنا مل �أ�ضرب
ابن ��ي بالأ�س�ل�اك الكهربائي ��ة وال ب�أي �ش ��يء
�آخر " مردف ًا بالقول � ":إذا كان يان يت�ص ��رف
حالي� � ًا وك�أن ��ه كان طف ًال معنف� � ًا  ،فكيف ينكر
�إنن ��ا كن ��ا نعي� ��ش يف مبن ��ى ولدين ��ا جريان

و�أ�ص ��دقاء يف طوابق املبن ��ى ..كيف �إذن مل
يالحظوا ذلك ؟! "
وع ��ن رواي ��ة ( �أورليان ��ز)  ،ق ��ال جوزي ��ه
مواك�س ب�أنه مل يقر�أها حتى الآن لكنه يدرك
ب�أنها �ستكون م�ؤملة مت�سائ ًال عما دار يف خ ّلد
ولده عندم ��ا ذكر يف روايته �أن والدته كانت
تطارده ب�س ��كني لتقتله ؟؟" �إنها �أمر �س ��خيف
" كما �ص ��رح والد الكاتب الذي اليفهم ملاذا
يح ��اول ابن ��ه قطع كل اجل�س ��ور مع �أ�س ��رته
...ويع ��ود ليق ��ول ب�أ�س ��ف  " :لق ��د كان ي ��ان
يتمتع مب�ؤهالت عالية وكان موهوب ًا  ،لكني
رمب ��ا مل اكت�ش ��ف �شخ�ص ��يته مبك ��ر ًا مبا فيه
الكفاية وهذا خط�أي ك"�أب"  ،م�ؤكد ًا على �أنه
يرغب ب�شدة يف التحدث مع ابنه رجال لرجل
ذات ي ��وم و�إن باب �أهله �س ��يبقى مفتوحا له
وميكنه �أن يعود لهم متى ما�شاء "
يذك ��ر �أن يان مواك�س �س ��بق و�أن حتدّث عن

ح ��وادث عنف �أبوي يف روايت ��ه ( بانثيون)
ال�ص ��ادرة عام � ، 2007أم ��ا روايته ( والدة )
ال�ص ��ادرة عام  2013عن دار غرا�سييه �أي�ضا
للن�شر  ،والتي حاز عنها على جائزة رينودو
الأدبي ��ة الهامة يف فرن�س ��ا فق ��د كان ملخ�ص
فكرته ��ا يقول ب ��ان مع�ت�رك احلي ��اة يجعلنا
نلتقي �أ�شخا�ص� � ًا �أحيان ًا م�صادفة في�صبحون
قريبني جد ًا منا كما لو كانوا �أباءنا و�أمهاتنا
ب ��ل �إن ( يان مواك�س) يذه ��ب اىل حد القول
�إن كالب ًا ت�ش ��اطرنا م�ش ��اعر احل ��زن والفرح
ن�س ��تطيع التعام ��ل معها �أف�ض ��ل .وي�ض ��يف
قائ�ل ً�ا �إن الأبوّ ة والأموم ��ة يف احلياة الدنيا
التعن ��ي رج ��ا ًال ولدنا من �ص ��لبهم �أو ن�س ��ا ًء
�أتينا م ��ن رحمهن بل تعن ��ي عالقة جارفة قد
نقيمها مع رجل �أو امر�أة �أو كائن �آخر ت�شعر
مع ��ه ب�أنه ي�ض ��طلع ب�ش ��كل جيد به ��ذا الدور
الميكن �أن يناف�سه فيه �أي كائن �آخر ..
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اقــــرأ

جتل�س �أمام التلفزيون يف انتظار
�أن ت�سمع خرب ًا مفرح ًا يُب�شرنا
�أ�صحابه �أ ّنهم قرروا �أخريا �أن
يتقاعدوا ،ويعرتفوا �أن ابتعادهم
�سي�سهم يف �إعادة اال�ستقرار �إىل
البالد ،فتجد بد ًال من ذلك مطوالت
يف �شتم �أمريكا وقرارات ب�إعدام
ترامب يف �ساحة التحرير وترميل
اجلميلة ميالنا .
تذهب �إىل تويرت والفي�سبوك
فتجد اجليو�ش الإلكرتونية متلأ
ال�صفحات ب�شتائم التخوين
ملجموعة من ال�شباب تتهمهم ب�أنهم
باعوا �أنف�سهم للأمريكان  ،فيما
احلقيقة �أن ه�ؤالء ذنبهم الوحيد
�أنهم ي�ؤمنون بالدولة املدنية.
و�أنا �أقر�أ ما تكتبه هذه اجليو�ش
التي تع�شق كل �شيء �إال العراق،
وتتمنى �أن يعم االزدهار
واخلري يف الأرجنتني فقط
الغري !!  ،تذكرت الفتة رفعها
�أحد املتظاهرين يف واحدة من
جُ مع االحتجاجات التي قمعتها
احلكومة ،فقد اكت�شف الرجل
�أن �أمريكا خدعته مب�شروعها
الدميقراطي حني �سلمت البالد
لأنا�س يتح�س�سون �سالحهم كلما
�سمعوا عبارة " دولة مدنية "
فكتب ثالث كلمات اخت�صر فيها
كل معاناته وكانت":طاح ّ
حظج
�أمريكا".
للأ�سف � ّإن الآفة التي �أ�صيب بها
التغيري يف العراق هي الأدعياء،
والقافزون فوق �سطح التغيري
مبنتهى اخل ّفة ،وم�شكلة ه�ؤالء
�أنهم يعتقدون �أن النا�س فقدت
ذاكرتها ون�سيت ماذا قال ه�ؤالء
وجيو�شهم الإلكرتونية قبل
�سنوات يف مديح الأمريكان .
�سيقول البع�ض :ماذا تري ُد
�أن تقول؟ هل ن�ص ّفق للمحتل
الأمريكي ؟ ال يا�سادة فالذين
�صفقوا للأمريكان عام  ،2003هم
الغريهم من ي�شتمون الأمريكان
اليوم يف الف�ضائيات ،وال ت�صدقوا
�أنها �صحوة �ضمري ،بل البحث عن
الذي يدفع �أكرث .
وقبل �أن ا�ستعر�ض لكم معاناتي
من خطب ال�سا�سة كنت �أنوي �أن
�أكتب لكم عن خرب مثري ،جرت
�أحداثه يف اخلرطوم عا�صمة
ال�سودان التي كانت ذات يوم
تعاين من هلو�سات عمر الب�شري
وع�صاه وكرهه الذي ي�شرتك به
مع ال�سا�سة العراقيني لكل ما هو
مدين..اخلرب يقول �إن هذه البالد
اجلميلة ب�شجاعة �أبنائها اختارت
ال�سيدة �أ�سماء حممد عبد الله
وزيرة للخارجية ،وهي واحدة
من �أوائل ال�سودانيات الالئي
عملن يف ال�سلك الدبلوما�سي ،ولو
متنيت هذه الأمنية يف العراق
التهموك بالعمالة للإمربيالية ،
كيف تريد لأمراة " ناق�صة عقل
ودين " مثلما ي�ؤمن حجاجنا ان
حتتل الكر�سي الذي باركه موالنا
احلاج ابراهيم اجلعفري .
يطل ال�سيا�سي العراقي علينا وهو
يتحدث عن املظلومية وحق النا�س
بالأمن والرفاهية ،لكنه يتحول
يف النهاية �إىل مقاول يوزع
الإكراميات والعطايا والعقود على
الأقارب والأ�صحاب والأحباب..
يكتب ريجي�س دوبريه يف كتابه
"املف ّكر يف مواجهة القبائل" �إن:
"النا�س تدرك جيدا � ّأن اخلطاب
ال�سيا�سي االنتهازي يتع ّكز على
ف�ضيلة الن�سيان التي يتميز بها
الب�شر" ،فاحلقيقة � ّأن الن�سيان،
غفر للكثري من م�س�ؤولينا،
جرائمهم التي ُ�ص ّنفت يف خانة
اخلط�أ غري املق�صود.

ب����ي����ن ال��������ن����ي���ران
ع ��ن دار امل ��دى �ص ��در اجل ��زء الأول م ��ن مذك ��رات
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي الدكت ��ور �إي ��اد ع�ل�اوي بعن ��وان
"بني النريان" يتناول فيه املرحلة الأوىل من حياته،
والدته ودخوله العم ��ل ال�سيا�سي ،كما ي�س ّلط ال�ضوء
م ��ن خالل ��ه عل ��ى عالقته بح ��زب البعث ،وع ��ن حركة
ناظ ��م كزار ،وحم ��اوالت االغتيال الت ��ي تعر�ض لها،
بعده ��ا يقدم لن ��ا بانوراما حول املعار�ض ��ة العراقية
واخلطوات الأوىل لت�شكي ��ل حركة الوفاق الوطني،
وبعدها ت�شكيل امل�ؤمتر الوطني املعار�ض ،وموقف
املعار�ض ��ة م ��ن احل ��رب العراقي ��ة الإيراني ��ة الت ��ي
اندلعت يف بداية الثمانينيات.

ح

ول العا

لم

�سامي عبد احلميد يتماثل لل�شفاء وي�ستقبل ع�شرات الفنانني

جـــا�ســنت بيبــر

متابعة  /املدى
ت �ع��ر���ض ال �ف �ن��ان ال �ك �ب�ير ورائ � ��د احل��رك��ة
امل�سرحية الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي �إىل وعكة
�صحية نقل على اثرها اىل �أحد م�ست�شفيات
بغداد التي �شهدت توافد ع�شرات الفنانني
العراقيني من ا�صدقائه وطلبته متمنني له
ال�شفاء العاجل واخل��روج من امل�ست�شفى
يف اق��رب وق��ت ،وكانت و�سائل التوا�صل
االجتماعي واالعالمية ومواقع االنرتنيت
قد تناقلت خرب تعر�ض الفنان الكبري الزمة
�صحية م��ع متنياتهم بال�سالمة لعميد
امل�سرح العراقي ،الذي برز كممثل م�سرحي
وت�ل�ف��زي��وين و�سينمائي رائ� ��د ،وخم��رج
م�سرحي حا�صل على العديد من اجلوائز
العراقية والعربية والعاملية ،وكاتب وناقد،
ف�ضال عن كونه �أ�ستاذا �أكادمييا يف �أكادميية
الفنون اجلميلة ببغداد منذ عقود .وقد اكد
الكثري من الفنانني ان ا�ستاذهم الفنان �سامي
عبد احلميد ي�ستجيب للعالج وان حالته
ال�صحية م�ستقرة ح�سب ت�أكيدات االطباء

ّ
يتح��دث ع��ن االكتئ��اب و�سرع��ة الغ�ض��ب
طويل ن�شره على �صفحته ال�شخ�صيّة على "�إن�ستغرام" ،يوم
ن�ص
يف ٍّ
ٍ
�أم�س الإثنني ،ك�شف جنم "البوب" ،جا�سنت بيرب ( 25عام ًا) ،عن ما�ضيه
ال�صعب ،ومعاناته ال�شخ�صيّة م��ع امل �خ��درات واالك�ت�ئ��اب و�سرعة
الغ�ضب .وكتب بيرب يف املن�شور" :الكل حاول �أن ي�ساعدين وقتها.
لك ّني مل �أتع ّلم �أب�دًا حتمّل امل�س�ؤوليّة" .وب��د�أت م�سرية بيرب الفنيّة
وهو يف �سن الـ  13عامًا ،عندما ن�شر �أغنية  ،Sorryالتي ح ّققت له
جناحً ا و�شهرة عامليّة �سريعة .و�أ�شار بيرب �إىل اخلطورة التي �شكلتها
ال�شهرة على حياته ،وهو ال يزال مراهق ًا" :لقد انقلب عاملي متام ًا ر�أ�س ًا
ٌ
مراهق يف الـ  13من عمره ،ينحد ُر من بلدةٍ �صغرية.
طالب
على عقبٌ .
يمُ جَّ د ويمُ �دَح من قبل النا�س ،وفج�أة يخربه املاليني كم هو عظيم
وموهوب"� .أدّى هذا الأمر �إىل ت�ش ّكل قناعة لدى بيرب ،ب�أ ّنه قادر على
حتمّل كل �شيء ،بوجود املاليني من املعجبني على �صفحاته على مواقع
التوا�صل االجتماعي .و�أ�ضاف بيرب �أنه بد�أ تناول املخدّرات
الثقيلة وهو يف عمر الـ  19عامًا ،قائ ًال�" :أ�س�أتُ التعامل يف
ك ّل عالقاتي ،و�صرتُ عدواني ًا و�سريع الغ�ضب وال احرتم املر�أة.
ل�سنوات
لقد ابتعدت عن ك ّل من يحبونني" .و�أ ّكد بيرب �أ ّنه احتاج
ٍ
ح ّتى يغيرّ �سلوكه .كما � ّأن زوجته ،عار�ضة الأزياء امل�شهورة ،هايلي
بالدوين ( 22عامًا) �ساعدته على جتاوز هذه املحنة.

امل�شرفني عليه م�ؤكدين حبهم ومت�سكهم
لفنه الذي نذر �سنني حياته له ،الفنان �سامي
عبد احلميد من مواليد ال�سماوة عام 1929
 .حا�صل على لي�سان�س احلقوق ودبلوم
م��ن الأك��ادمي�ي��ة امللكية لفنون ال��درام��ا يف
لندن وماج�ستري يف العلوم امل�سرحية من
جامعة اورغ��ون الواليات املتحدة .رئي�س
احت��اد امل�سرحيني ال�ع��رب �سابقا ونقيب

"قطار احلب" يف ال�صني للعثور على �شريك احلياة
يف خطوة تهدف �إىل تخفيف عدد العزاب الكبري
يف ال�صني ،انطلقت قبل �أي��ام الن�سخة الثالثة من
مبادرة فريدة من نوعها يف ه��ذا البلد الآ�سيوي
العمالق .وب��د�أت املبادرة يف جني ثمارها الأوىل
بظل توقعات بازدياد جناحها يف امل�ستقبل القريب.
ال�شك �أن العثور على �شريك احلياة مهمة لي�ست
دائم ًا مفرو�شة بالورود ،ف�إيجاد ال�شخ�ص املُنا�سب
يتطلب غالب ًا الكثري من اجللد والإ�صرار ،ال�سيما
و�أن ظروف الع�صر احلايل �أثرت ب�شكل كبريعلى
طبيعة ال�ع�لاق��ات الإن���س��ان�ي��ة يف �أرج���اء متفرقة
حول العامل .وتزداد مهمة �إيجاد ال�شريك املنا�سب

�صعوبة يف ال���ص�ين ،ال�ت��ي ت�ضم �أك�ث�ر م��ن 200
مليون عازب .بيد �أن هذا البلد الآ�سيوي املُرتامي
الأطراف ،ي�شهد منذ حوايل ثالث �سنوات مبادرة
فريدة من نوعها تهدف �إىل ت�شجيع الأ�شخا�ص
للعثور على الطرف الآخر .فقد ذكر موقع �صحيفة
"ديلي ميل" �أن �أكرث من �ألف �شاب و�شابة انطلقوا
نهاية الأ�سبوع املا�ضي يف رحلة على منت القطار،
من �أجل العثور على �شخ�ص من بني امل�سافرين قد
يكون رمبا �شريك احلياة امل�ستقبلي ،وذلك يف �إطار
مبادرة تنظم �سنوي ًا لهذا الغر�ض .و�أو�ضح املوقع
الربيطاين �أن "قطار احلب" يتكون من  10عربات،

ن�صح طاردو �أرواح �شريرة كاهنا
يف م��در� �س��ة يف م��دي �ن��ة نا�شفيل
الأم�يرك �ي��ة ب�ح�ظ��ر �سل�سلة كتب
"هاري بوتر" ب�سبب خماوف من
�إمكان ا�ستخدام رواي��ات الأطفال
ال�شعبية هذه ال�ستح�ضار الأرواح.
وات�صل الكاهن دان ريهيل بطاردي
�أرواح �شريرة يف روما والواليات
املتحدة ،ف�أو�صوه ب�إزالة تلك الكتب
اخليالية من مكتبة مدر�سة �سانت
�إدوارد ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة يف والي��ة
تيني�سي .و�أطلقت هذه ال�سل�سلة
يف ع��ام  ،1997وه��ي ت��دور حول
ق�صة ملحمية ع��ن اخل�ير وال�شر

وتركز على مغامرات ال�ساحر
ال�����ش��اب ال � ��ذي ي �� �ض��ع ن �ظ��ارت�ين
طبيتني ويحارب ال�ساحر ال�شرير
اللورد فولدمورت .وق��ال الكاهن

يف ر�سالة �إلكرتونية موجهة �إىل
و�سائل الإعالم املحلية" :التعاويذ
واللعنات امل�ستخدمة يف الكتب
حقيقية ،وعندما يقر�أها �إن�سان

� صباح عطوان
الكات ��ب الدرام ��ي اعل ��ن االنتهاء
م ��ن كتاب ��ة اجل ��زء الث ��اين م ��ن
م�سل�س ��ل " ع ��امل ال�س ��ت وهيبة "
وهو امل�سل�سل الذي قدم يف نهاية
الت�سعين ��ات و�سل ��ط ال�ضوء على

حممد جا�سم

معاناة العراقي�ي�ن جراء احل�صار
االقت�ص ��ادي ال ��ذي كان مفرو�ضا
على العراق يف تل ��ك الفرتة ،وقد
برعت الفناة الكبرية فوزية عارف
يف اداء دور ال�ست وهيبة.
 عقيل مهدي
الفن ��ان امل�سرح ��ي واالكادمي ��ي
ف ��ازت م�سرحيت ��ه " املقام ��ة
الوا�سطي ��ة " بارب ��ع جوائ ��ز يف
مهرج ��ان ع�شي ��ات طقو� ��س الذي
اقي ��م يف االردن  ،امل�سرحي ��ة
م ��ن اخ ��راج زه�ي�ر كاظ ��م وادى
ادواره ��ا الفنان ��ون عم ��ر �ضي ��اء
وازهار الع�سلي واحمد عوين.

يف �إحدى حلقات برنامج �شهري على �شبكة نيتفليك�س ك�شف براد
عن الف�ستان الذي ت�سبب يف كل هذا ،حيث قال امل�صمم
جي�س ��ون بولدون �إن ف�ستانا وحيدا ارتدته اجنلينا
ج ��ويل دمر عالقة براد بجينيف ��ر وجعل �أجنلينا
تفوز .ويظهر الف�ستان مكون ًا من ري�ش النعام
واحلرير والتول ،وهو �أحد �أزياء امل�صمم
العاملي جيامباتي�ستا فايل ،وعلى الرغم
من �أنه ال ميكن �إثبات �أن هذا اللبا�س
كان م�س� �� اً
ؤول جزئ ًي ��ا ع ��ن انهي ��ار
الزواج� ،إال �أن ��ه يقع �ضمن الإطار
الزمني للم�شاكل الزوجية.
مت ت�صوي ��ر فيلم” ال�سيد وال�سيدة
�سميث” يف �أوائل عام  ، 2004بعد
�أربع �سنوات من زواج براد من جنمة
“فرين ��دز” جينيف ��ر �أني�ست ��ون ،وتنكر
�أجنلين ��ا حدوث �شيء ح�س ��ي �أو خيانة يف
تلك الفرتة ،لكنها اعرتفت ب�أنها وقعت يف حبه
�أثناء الت�صوير ،وكان هو �أي�ضا ت�أثر بها بعد �أن
ر�آها به ��ذا الف�ستان يف جل�س ��ة ت�صوير �سميت
“بالنعيم” على �أغلفة �أحد املجالت ،حتى قبل
�إعالن عالقتهما والط�ل�اق من جينيفر ،وهو ما
يقال �إنه الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري.

ي�صبح ه �ن��اك خ�ط��ر ا�ستح�ضار
الأرواح ال �� �ش��ري��رة يف وج ��ود
قارئ الن�ص" .و�أو�ضحت ريبيكا
ه��ام��ل ،م��دي��رة م��دار���س الأبر�شية
الكاثوليكية يف نا�شفيل ،ل�صحيفة
"ذي تيني�سيان" املحلية� ،أن ريهيل
لديه "�سلطة كن�سية الت�خ��اذ مثل
هذه القرارات" .وقد حظرت هذه
ال�سل�سلة للم�ؤلفة الربيطانية ج.
ك .رولينغ التي ح�صدت جناحا
ع ��امل� �ي ��ا ،يف م� ��دار�� ��س �أم�ي�رك �ي��ة
وبريطانية ،ب�سبب ادعاءات ب�أنها
"تعزز القيم ال�شيطانية �أو ال�سحر
الأ�سود".

تقـريــر ...
 عبد الأمري احلمداين
وزير الثقاف ��ة وال�سياحة والآثار
اك ��د ال�سع ��ي لتق ��دمي الفرق ��ة
ال�سمفوني ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة
عرو� ��ض خ ��ارج الع ��راق يف عدد
م ��ن ال ��دول كربيطاني ��ا واملاني ��ا
وفرن�س ��ا وروماني ��ا يف جم ��ال
التع ��اون الثق ��ايف باعتباره ��ا
واجهة للعراق.
وقال احلمداين خ�ل�ال زيارة قام
به ��ا ملقر الفرق ��ة ال�سمفونية ان
وزارة الثقاف ��ة تدع ��م بقناعة هذه
الفرق ��ة العريق ��ة  ،الفت� � ًا اىل ان ��ه
يف ال�سن ��ة القادم ��ة �ستكون هناك
موازنة خا�صة للفرقة ال�سمفونية
�ضمن الربامج الثقافية ب�أعتبارها
جزء ًا حيوي ًا من امل�شهد الثقايف.

ف�ستان ت�سبب يف خيانة
براد بيت جلينيفر �أني�ستون

بالإ�ضافة �إىل عدة �أ�شخا�ص ي�شتغلون يف القطار،
و�أ�ضاف �أن مبادرة العثور على �شريك احلياة ت�أتي
بالتعاون بني هيئة ال�سكك احلديدية يف مدينة
ت�شنغدو ال�صينية ورابطة ال�شباب ال�شيوعي� .أما
عن طريقة ت�سهيل التعارف بني اجلن�سني ،فقد
و�ضع امل�س�ؤولون على هذه املبادرة عدة طرق على
غرار العديد من الألعاب وخيارات تناول الطعام.
كما �أن ركاب "قطار احلب" يتحتم عليهم �أي�ض ًا يف
طريقهم التوقف يف قرية مُعينة واال�ستمتاع بحفلة
مو�سيقية تقام هناك بهدف ت�شجيع التوا�صل بني
ركاب القطار ،ح�سب نف�س امل�صدر.

خماوف من "�أرواح �شريرة" متنع هاري بوتر

ا�ست�ضاف ��ت مدين ��ة مامل ��و ال�سويدية
ال�ساح ��رة ،وعل ��ى قاع ��ة كال�ي�ري
"ننار" الذي تديره الدكتورة "ا�سيل
العامري" املعر�ض ال�شخ�صي للفنانة
العراقية "منى امل�ش ��اط" ،وبح�ضور
فني من اجلالية العراقية هناك .وكان
من ابرز احلا�ضرين الكاتب العراقي
عب ��د الرحم ��ن عن ��اد والفن ��ان عل ��ي
النج ��ار والدكتور ح�س ��ن ال�سوداين
والنجم ال�سينمائي جمال حممد امني
والفن ��ان خليل يا�سني .وهو املعر�ض
الثالث ال ��ذي تقدمه ننار يف مو�سمها
لعام  2019و�ضم  26لوحة فنية.
الفنان ��ة امل�شاط يف معر�ضها "نوافذ"
قال ��ت -:ا�شتغ ��ل عل ��ى ثيم ��ة حمددة

منى امل�شاط ..تفتتح "نوافذ" الفن يف مدينة ماملو

يف معر�ض ��ي ه ��ذا وقد رك ��زت حول
ا�ستج�ل�اب املا�ض ��ي االني ��ق بليالي ��ه
الألف والوانه ال�شفيف ��ة �سابغة عليه
ت�صورات ��ي ال�شخ�صي ��ة وانطباعتي
الذاتي ��ة .من اج ��ل ان ا�ض ��ع امل�شاهد
الغرب ��ي ام ��ام �ص ��ورة م�ضيئ ��ة
وم�شرق ��ة عن ح�ض ��ارة عريقة �سابرة
يف الق ��دم ،ظلت رغ ��م عاديات الزمن
م�شرق ��ة تبه ��ر الع ��امل مبنجزاته ��ا
العلمي ��ة واجلمالي ��ة ،غ�ي�ر اين ال
اجنح للمبا�شرة يف التعبري عن ذلك،
وامنا اعتمدت على بع�ض التكوينات
املوحية كالزخرفيات واملنمنمات مع
كت ��ل لوني ��ة تن�س ��اب برق ��ة يف متون
اللوحات.
وي�ش�ي�ر الفن ��ان ال�سينمائ ��ي جم ��ال
حممد امني اىل ان امل�شاط بدت وك�أنها

الطقس

�سابق للفنانني العراقيني ال��ف ع��دة كتب
تخ�ص الفن امل�سرحي منها  :فن الإل�ق��اء،
فن التمثيل ،فن الإخ��راج .ترجم عدة كتب
تخ�ص ال �ف��ن امل���س��رح��ي م�ن�ه��ا :العنا�صر
الأ��س��ا��س�ي��ة لإخ� ��راج امل�سرحية الك�سندر
دين ،ت�صميم احلركة الوك�سنفورد ،املكان
اخلايل ل�بروك .كتب ع�شرات البحوث من
�أهمها املالمح العربية يف م�سرح �شك�سبري،

�شارك يف عدة مهرجانات م�سرحية ممثال
وخمرجا �أو �ضيفا ح�صل على الكثري من
اجلوائز والأو�سمة منها :جائزة التتويج
من مهرجان قرطاج ،و�سام الثقافة التون�سي
من رئي�س جمهورية تون�س ،جائزة الإبداع
من وزارة الثقافة والإعالم العراقية ،جائزة
�أف�ضل ممثل يف مهرجان بغداد للم�سرح
العربي الأول .من �أ�شهر �أعماله الإخراجية
امل�سرحية  :ثورة الزجن ،ملحمة كلكام�ش،
بيت برناردا ،البا ،انتيغوين ،املفتاح ،يف
انتظار غ��ودو ،عطيل يف املطبخ ،هاملت
عربيا ،ال��زن��وج ،القرد كثيف ال�شعر .مثل
واخ��رج الع�شرات من االع�م��ال امل�سرحية
والتلفزيونية وال�سينمائية .

قادم ��ة م ��ن زم ��ن الأمني ��ات اجلميل ًة
تفت ��ح لنا نوافد من اجلم ��ال ال�شفيف
مت�سلل ��ة من اللي ��ايل الأل ��ف بعطرها
الأخ ��اذ بن�ش ��وة املغام ��رة واكت�شاف

املجه ��ول .يف لوحتيه ��ا نواف ��ذ  ١و٢
تب ��د�أ ب�س ��رد احلكايات الت ��ي تن�ساب
وادعة كمياه دجلة والفرات .غري انها
تتوقف عند لوحتيه ��ا دجلة والفرات

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س
له ��ذا اليوم (الأربعاء)� ،إذ تنخف� ��ض درجات احلرارة قليال عن
معدالتها مع رياح خفيفة

لت�سب ��غ عليه ��ا (ا�ستثن ��اء) وحيدا يف
كل ه ��ذا املعر�ض .حيث يت�سلل اللون
االحمر القاين.
وا�ض ��اف -:املعر� ��ض كان جمي�ل�ا
وعنوان ��ات لوحاته ��ا ا�ستوقف ��ت
احل�ض ��ور مبا ت�ضمنت م ��ن مقاربات
عدي ��دة تث�ي�ر البع ��د النو�ستاجل ��ي
لديه ��م (مرف� ��أ ،ف�ضة ،مغ ��ارة� ،شم�س
ال�صب ��اح ،ري ��ح ،نوافذ ،عط ��ر امر�أة،
�شم�س الغروب ،فقاعات� ،شراع ،الف
ليل ��ة وليلة ،غ ��روب ،دجلة ،الفرات،
طيور...الخ).
وعقب ��ت الفنان ��ة من ��ى امل�ش ��اط عل ��ى
الت�س ��ا�ؤل :مل يع ��د دجل ��ة ذل ��ك النهر
ال�ب�ريء ال ��ذي كن ��ا نت�سل ��ل ل ��ه يف
االما�سي ال�ضاجة بال�ضحكات ،وانت
تت�أمل مويجاته املن�سابة بهدوء نحو

اجلن ��وب ،فبني فرتة واخ ��رى ي�شهد
ه ��ذا النه ��ر العتيق الوانا م ��ن الدماء
املغ ��دورة واال�سماك النافقة واجلثث
جمهولة الهوي ��ة!! حاولت ان اتخيله
كما كن ��ت ا�شاهده يف تل ��ك ال�سنوات
البعي ��دة ،غ�ي�ر ان تلك امل�شاه ��د غالبا
م ��ا كانت حتا�ص ��رين وتظه ��ر ب�شكل
خطوط حمراء داخل منت امللونة.
ويذك ��ر ان الفنان ��ة من ��ى امل�ش ��اط من
بغداد ،در�ست الهند�سة املدنية وعملت
يف التدري�س مبعهد التكنولوجيا يف
الع ��راق .انتقل ��ت �إىل ليبي ��ا يف ع ��ام
 1996ث ��م جاءت �إىل ال�سويد يف عام
 1999عندما كانت تبلغ من العمر 46
عامًا .اليوم هو على � 66سنة ،و�سبق
ان اقام ��ت  6معار� ��ض فني ��ة خم�س ��ة
منها مع فنانني �آخرين.
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