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الإعمار يحتاج �إىل  50مليار دوالر ..والإجناز يف املجمع الطبي % 0

عامان على حترير نينوى :مليون م�شرد والتخ�صي�صات
تكفي لإ�صالح  % 10من الدمار فقط
 بغداد /وائل نعمة
م ��رت يف الأ�سب ��وع املا�ض ��ي
الذك ��رى الثاني ��ة لتحرير نينوى
بالكام ��ل ،املحافظ ��ة الأكرث عر�ض ��ة للدمار
ب�ي�ن املدن التي كانت حت ��ت �سيطرة تنظيم
داع�ش ،ورغ ��م ذلك ما زالت ن�س ��ب الإعمار
متدنية ونحو مليون مواطن م�شرد وبعيد
عن منزله.
وتلق ��ت نينوى خالل العام�ي�ن املا�ضيني –
بعد التحري ��ر� -أموا ًال تقدر بنحو تريليون
دين ��ار ،لكنه ��ا تعت�ب�ر وبح�س ��ب م�س�ؤولني
قط ��رة يف بحر بالن�سبة للدمار الهائل الذي

خلف ��ه داع� ��ش والعملي ��ات الع�سكرية التي
ا�ستمرت ملا يقارب � 10أ�شهر.
وبح�سب تقدي ��رات اخل�ب�راء وامل�س�ؤولني
يف نين ��وى ،ف ��ان �إع ��ادة �إعم ��ار املحافظ ��ة
يحتاج �إىل ما يقارب  50مليار دوالر.
ح�س ��ام العب ��ار ،ع�ضو جلن ��ة اخلدمات يف
جمل� ��س حمافظ ��ة نين ��وى يق ��ول لـ(املدى)
�إن ن�س ��ب الإجناز يف عملي ��ة �إعمار نينوى
"تتف ��اوت بني مف�صل و�آخ ��ر من املفا�صل
احليوي ��ة يف املحافظ ��ة" ،وذل ��ك لأ�سب ��اب
تتعل ��ق بامليزاني ��ة املر�ص ��ودة و�إج ��راءات
�إحالة امل�شاريع.
وا�ستن ��اد ًا �إىل العب ��ار ف ��ان ن�س ��ب الإجناز
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يف قطاع ��ات ال�صح ��ة واجل�س ��ور وتبليط
ال�شوارع ،هي الأقل ،حيث ترتاوح بني 20
�إىل .% 25
املجمعات ال�صحية الأكرب يف نينوى والتي
تق ��ع يف املو�صل ،بع�ضها بن�سب الإجناز ال
تتع ��دى �صف ��ر  %مث ��ل املجم ��ع الطب ��ي يف
ال�ساحل الأمين والذي ي�ضم  3م�ست�شفيات
وكلية الطب.
باملقابل يقول امل�س�ؤول املحلي �إن هناك 28
مليار دين ��ار مر�صود �إىل م�ست�شفى ال�سالم
يف ال�ساح ��ل الأي�س ��ر ،لك ��ن العم ��ل مل يبد�أ
حتى الآن.
�أما اجل�سور اخلم�سة احليوية يف املو�صل

والت ��ي ترب ��ط املدين ��ة ببع�ضه ��ا وبامل ��دن
الأخ ��رى ،فان ��ه ووف ��ق م ��ا ي�ؤك ��ده العبار،
ج�س ��ر واحد منها فقط قد مت �إعماره ،بينما
العمل يف اجل�سر الثاين والثالث فان ن�سب
الإجن ��از  ،%30واالثنني املتبقي�ي�ن مل يبد�أ
العمل بهما حتى الآن.
يف قط ��اع املدار� ��س ،يتح ��دث امل�س� ��ؤول
املحل ��ي عن ن�س ��ب �إجناز ت�ص ��ل �إىل ،%60
حي ��ث مت ��ت �إع ��ادة �إعم ��ار  1200مدر�س ��ة
تعر�ض ��ت �إىل �أ�ض ��رار بن�سب ��ة  ،%30بينما
هن ��اك  250مدر�سة مدمرة بالكامل مل يعمر
�أي منها حتى الآن.
 التفا�صيل �ص3

املحافظ :الع�صابات جتتمع يف اخلفاء ويف املجمعات الع�شوائية

قائد عمليات بغداد لـ( ) :البطالة وانت�شار
املخدرات وراء عمليات ال�سرقة يف العا�صمة
 بغداد  /محمد �صباح
�سجل ��ت العا�صم ��ة بغ ��داد ارتفاع ��ا ملحوظا يف
جرائ ��م �سرق ��ة املح ��ال التجاري ��ة وال�سي ��ارات
وال�سط ��و امل�سل ��ح يف الآون ��ة الأخ�ي�رة مقارن ��ة بالأ�شهر
املا�ضية.
وتع ��زو قيادات �أمني ��ة رفيعة امل�ستوى ه ��ذا الرتاجع �إىل
انت�ش ��ار ظاه ��رة البطال ��ة وتف�شي املخ ��درات ،م�ؤكدة على
�أنها تنفذ عمليات �إلقاء قب�ض يومية �ضد هذه الع�صابات.
وتعتم ��د الأجه ��زة الأمني ��ة يف مط ��اردة عنا�ص ��ر ه ��ذه
الع�صابات على املعلومات اال�ستخباراتية و�شهود العيان،
والكامريات املوجودة يف �شوارع العا�صمة التي �ساعدتها
يف تعقب حركتهم وتنفيذ �أوامر القب�ض بحقهم.
ووفق� � ًا جله ��ات �أمني ��ة مطلعة ف� ��إن عملي ��ات ال�سرقة التي
حت�ص ��ل يف جان ��ب الر�صاف ��ة تف ��وق بكث�ي�ر اجلرائ ��م
احلا�صلة يف جانب الكرخ ،منوهة �إىل �أن عمليات ت�سليب
ال�سي ��ارات ت ��كاد تك ��ون حم ��دودة مقارنة ب�سرق ��ة املنازل

واملحال التجارية.
ويق ��ول قائ ��د عملي ��ات بغ ��داد الل ��واء جلي ��ل الربيعي يف
ات�صال هاتفي مع (املدى) �إن "القوات الأمنية تبذل جهودا
كب�ي�رة يف مالحقة ع�صابات ال�سرقة وال�سطو على املنازل
ومتكن ��ت من �إلقاء القب�ض على عدد من ه�ؤالء املجرمني"،
م�شددا عل ��ى �أن "الو�ضع لي�س خ ��ارج امل�ألوف وهو حتت
�سيطرة الأجهزة الأمنية".
و�سجل ��ت �أحي ��اء العا�صمة بغ ��داد خالل الأ�شه ��ر املا�ضية
عمليات �سرقة متكررة ومنظمة للمحال التجارية بالإ�ضافة
�إىل ال�سطو امل�سلح واالختطاف.
وا�ستن ��اد ًا �إىل الربيع ��ي فان �أ�سباب وج ��ود ال�سرقات يف
العا�صم ��ة بغ ��داد تتعل ��ق بـ"البطال ��ة ،وانت�ش ��ار امل�ؤثرات
العقلي ��ة (املخ ��درات)" ،منوه ��ا �إىل �أن "الق ��وات الأمني ��ة
و�ضع ��ت املعاجل ��ات الالزم ��ة له ��ذه الق�ضاي ��ا وفر�ض ��ت
�سيطرتها".
 التفا�صيل �ص2

املونيرت :مقرتح لت�شييد خميمات لعوائل
داع�ش يف �صحراء ال�سماوة
ترجمة  /حامد �أحمد
يف الوق ��ت الذي بد�أ فيه النازحون الذين كانوا
يف املخيمات بالو�صول اىل مناطقهم يف نينوى
رغم املخ ��اوف على �سالمتهم ،فان �أه ��ايل املحافظة قلقون
�إزاء موج ��ة نازح�ي�ن �أخ ��رى تل ��وح بالأف ��ق م ��ن عراقيني
مقيمني حاليا يف �سوريا والذين لديهم ارتباطات ب�أع�ضاء
من تنظيم داع�ش.
قائ ��د عمليات نين ��وى ال�سابق اللواء جن ��م اجلبوري قال

يف مقابلة مع املوني�ت�ر يف �آب ال�سابق" :نحن نحتاج �إىل
وق ��ت لكي نتعافى� ،إنها فك ��رة غري جيدة يف �أن نقوم بنقل
عراقيني من خميم الهول يف �سوريا �إىل نينوى".
وج ��اء يف تقرير ملنظمة هيوم ��ن رايت�س ووت�ش �صدر يف
� 4أيل ��ول �أن �سلط ��ات حملية يف نينوى ط ��ردت ق�سرا منذ
� 23آب �أك�ث�ر من  2000عراقي م ��ن خميمات للنازحني يف
املحافظة ممن لهم ارتباطات بداع�ش.
 التفا�صيل �ص3

ملنا�سبة ا�ست�شهاد االمام احل�سني عليه ال�سالم تتقدم املدى ب�أحر التعازي للم�سلمني كافة  ......ال�صورة بعد�سة :حممود ر�ؤوف

�إقليم كرد�ستان ينفي وجود � 5آالف من �سكان كركوك يف �سجونه
بغداد  /املدى
كذب ��ت وزارة الداخلي ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان،
تقارير �أف ��ادت بوجود � 5آالف معتقل من �أهايل
كرك ��وك يف �سج ��ون �أربي ��ل وال�سليمانية ،فيم ��ا �أكدت �أن
�أبواب �سجون الإقليم مفتوح ��ة �أمام املنظمات الإن�سانية
واحلقوقية الدولية واملحلية للتحقق من ذلك.
وقال ��ت وزارة الداخلي ��ة يف �إقليم كرد�ست ��ان يف بيان �إن
"و�سائ ��ل �إعالم عربية وحملي ��ة تداولت م�ؤخر ًا ،تقارير
تفتقد �إىل املو�ضوعية والدقة واملهنية ،زعمت فيها وجود
نح ��و خم�س ��ة �آالف معتقل من �سكان كرك ��وك يقبعون يف
�سجون �أربيل وال�سليمانية".
و�أ�ض ��اف بيان الداخلية �أن "التقاري ��ر احتوت على جملة
من املعلومات والأرقام امل�ضللة وغري الدقيقة م�ستند ًة يف

ذل ��ك �إىل ت�صريحات جمانبة للحقيقة وغ�ي�ر م�س�ؤولة من
�شخ�صي ��ات لطاملا التزمت ال�صم ��ت يف الوقت الذي كانت
في ��ه مناط ��ق وا�سعة ،قاب قو�س�ي�ن �أو �أدنى م ��ن ال�سقوط
بي ��د �أعت ��ى ع ��دو عرفت ��ه الب�شري ��ة يف التاري ��خ احلديث
(داع� ��ش) ،لوال تدخل البي�شمرك ��ة والآ�ساي�ش يف اللحظة
احلا�سمة".
وفيم ��ا اعت�ب�رت وزارة الداخلية يف �إقلي ��م كرد�ستان تلك
التقاري ��ر ال تع ��دو كونها اتهام ًا مُ�ستهل ��ك ًا يتكرر بني حني
و�آخ ��ر ،ف�إنها طالبت و�سائل الإع�ل�ام ،مبختلف توجهاتها
وداعميه ��ا ،بالتدقي ��ق قبل �إع ��ادة الرتوي ��ج لتقارير معدة
�سلف ًا من جهات ت�سعى لت�شويه �سمعة الأجهزة الأمنية يف
�إقليم كرد�ستان.
وا�ش ��ار بي ��ان وزارة الداخلي ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان �إىل
�أن الأخ�ي�رة "ت ��ود �أن تعيد ما تطرقت �إليه م ��رار ًا ،من �أن

االدعاءات ال�سيا�سية عن وجود معتقلني من �سكان كركوك
وغريها يف �سجون الإقليم ،ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،و�أن
�أبواب �سجون الإقليم مفتوح ��ة �أمام املنظمات الإن�سانية
واحلقوقية الدولية واملحلية للتحقق من ذلك".
وتابع ��ت" :من امل�ؤ�سف �أن ي�ستند مروجو هذه االتهامات
الباطل ��ة� ،إىل مزاعم �أ�شخا�ص من �أمثال راكان اجلبوري،
ال ��ذي ميار� ��س �أ�ساليب خمالف ��ة للد�ست ��ور وكل القوانني
والأع ��راف ،م ��ن تعري ��ب وتهج�ي�ر ،واال�ستي�ل�اء عل ��ى
الأرا�ض ��ي واال�ستح ��واذ على ممتلكات خمتل ��ف مكونات
كركوك .ون�ؤك ��د للجميع� ،أن ه ��ذه الت�صريحات امل�سيئة،
ل ��ن تنعك� ��س �إال عل ��ى مطلقيه ��ا ،ول ��ن تثن ��ي �إرادتن ��ا ،بل
�ستزيد �إقليم كرد�ست ��ان عزم ًا و�إ�صرار ًا على البقاء ،مثلما
عهدمت ��وه ،م�ل�اذ ًا �آمن� � ًا جلمي ��ع امل�ضطهدي ��ن وم ��ن دون
متييز".

ال���ع���راق ي��ع��ل��ن ال���ب���دء ب��خ��ف�����ض �إن���ت���اج ال��ن��ف��ط
بغداد /املدى
�أك ��د الع ��راق التزام ��ه باتفاق
خف� ��ض �إنت ��اج النف ��ط وف ��ق
اتف ��اق منظمة الدول امل�ص ��درة للبرتول
(�أوب ��ك) ،و�أن ��ه �س ��وف يبد�أ خ�ل�ال هذه
الأي ��ام خا�ص ��ة ت�شري ��ن الأول املقب ��ل
خف� ��ض �إنتاجه الذي ا�ضطر لرفعه خالل
�أ�شهر ال�صيف.
وق ��ال نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون

الطاق ��ة وزي ��ر النف ��ط العراق ��ي ،ثام ��ر
الغ�ضب ��ان ،يف بي ��ان ،قبي ��ل مغادرت ��ه
بغ ��داد� ،أم� ��س الأح ��د ،للم�شارك ��ة يف
املنت ��دى العامل ��ي للطاق ��ة واملجل� ��س
الوزاري لأوبك "الع ��راق ملتزم باتفاق
خف� ��ض الإنتاج ،و�إجمايل �إنتاج العراق
�سيك ��ون خالل ف�ت�رة الأيام املقبل ��ة �أقل
مما مت �إنتاجه خالل الأ�شهر املا�ضية".
و�أ�ض ��اف الغ�ضبان� :إن الع ��راق ا�ضطر
لرف ��ع الإنت ��اج ب�سب ��ب �أ�شه ��ر ال�صي ��ف

لزيادة اال�ستهالك املحلي لتغطية الوقود
ملحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وتاب ��ع وزير النف ��ط العراق ��ي :العراق
�سيب ��د�أ بخف�ض الإنتاج الذي مت االتفاق
علي ��ه يف كان ��ون الأول ع ��ام ،2018
اعتب ��ارا م ��ن ه ��ذه الأي ��ام ،وخا�صة يف
ت�شري ��ن الأول الق ��ادم ،حي ��ث �ستب ��د�أ
فعاليات �صيانة امل�صايف ،بالإ�ضافة �إىل
انخفا�ض اال�ستهالك املحلي.
ولف ��ت وزير النفط العراقي �إىل "وجود

مباحث ��ات جدي ��ة و�صل ��ت �إىل مراح ��ل
متقدم ��ة ب�ي�ن احلكوم ��ة االحتادي ��ة
وحكوم ��ة الإقلي ��م حول تنظي ��م الإنتاج
والت�صدي ��ر يف الإقلي ��م وبالتن�سيق مع
احلكوم ��ة االحتادية ،ون�أمل �أن نتو�صل
�إىل �سيا�س ��ات وخط ��ط موح ��دة ،وهذا
�س ��وف ي�ساعدن ��ا ب� ��أن يلت ��زم الع ��راق
بح�صته ح�س ��ب ما هو متفق عليه �ضمن
االتفاق مع دول �أوبك وخارجها ،و�صو ًال
�إىل االلتزام الكامل".

�����ض����غ����وط �أم��ي��رك�����ي�����ة ت�������ؤج������ل اف�����ت�����ت�����اح م����ع��ب�ر ال�����ق�����ائ�����م احل����������دودي
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قائد عمليات بغداد لـ( ) :البطالة وانت�شار املخدرات
وراء عمليات ال�سرقة يف العا�صمة

 بغداد /حممد �صباح
�سجل ��ت العا�صم ��ة بغ ��داد ارتفاع ��ا
ملحوظ ��ا يف جرائ ��م �سرق ��ة املح ��ال
التجاري ��ة وال�سي ��ارات وال�سط ��و
امل�سل ��ح يف الآون ��ة الأخ�ي�رة مقارنة
بالأ�شهر املا�ضية.
وتعزو قيادات �أمنية رفيعة امل�ستوى
ه ��ذا الرتاج ��ع �إىل انت�ش ��ار ظاه ��رة
البطال ��ة وتف�شي املخ ��درات ،م�ؤكدة
عل ��ى �أنها تنف ��ذ عمليات �إلق ��اء قب�ض
يومية �ضد هذه الع�صابات.
وتعتمد الأجهزة الأمنية يف مطاردة
عنا�ص ��ر ه ��ذه الع�صاب ��ات عل ��ى
املعلوم ��ات اال�ستخباراتي ��ة و�شهود
العي ��ان ،والكام�ي�رات املوجودة يف
�شوارع العا�صم ��ة التي �ساعدتها يف
تعقب حركتهم وتنفيذ �أوامر القب�ض
بحقهم.
ووفق� � ًا جله ��ات �أمني ��ة مطلع ��ة ف� ��إن
عملي ��ات ال�سرق ��ة الت ��ي حت�ص ��ل يف
جانب الر�صافة تفوق بكثري اجلرائم
احلا�صل ��ة يف جانب الك ��رخ ،منوهة
�إىل �أن عملي ��ات ت�سلي ��ب ال�سي ��ارات
ت ��كاد تكون حم ��دودة مقارنة ب�سرقة
املنازل واملحال التجارية.
ويق ��ول قائد عملي ��ات بغ ��داد اللواء
جلي ��ل الربيع ��ي يف ات�ص ��ال هاتفي
مع (املدى) �إن "القوات الأمنية تبذل
جه ��ودا كبرية يف مالحق ��ة ع�صابات
ال�سرق ��ة وال�سط ��و عل ��ى املن ��ازل
ومتكن ��ت من �إلق ��اء القب�ض على عدد
من ه�ؤالء املجرمني" ،م�شددا على �أن
"الو�ض ��ع لي�س خارج امل�ألوف وهو
حتت �سيطرة الأجهزة الأمنية".
و�سجل ��ت �أحي ��اء العا�صم ��ة بغ ��داد

قائد عمليات
بغداد يتجول
يف العا�صمة..
ار�شيف
خالل الأ�شهر املا�ضية عمليات �سرقة
متك ��ررة ومنظمة للمح ��ال التجارية
بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�سط ��و امل�سل ��ح
واالختطاف.
وا�ستن ��اد ًا �إىل الربيعي ف ��ان �أ�سباب
وج ��ود ال�سرقات يف العا�صمة بغداد

تتعلق بـ"البطالة ،وانت�شار امل�ؤثرات
العقلي ��ة (املخدرات)" ،منوها �إىل �أن
"القوات الأمنية و�ضعت املعاجلات
الالزم ��ة له ��ذه الق�ضاي ��ا وفر�ض ��ت
�سيطرتها".
وي�ش�ي�ر قائ ��د عملي ��ات بغ ��داد �إىل

التحالف الدويل يعالج موقع ًا
لداع�ش جنوب املو�صل

�أن "الأجه ��زة الأمني ��ة واملتمثل ��ة
بعملي ��ات بغ ��داد ومكافح ��ة الإجرام
ودوري ��ات النج ��دة واال�ستخب ��ارات
يف وزارة الداخلي ��ة تعم ��ل �سوي ��ة
لتتب ��ع حركة ه� ��ؤالء اجلن ��اة و�إلقاء
القب�ض عليهم" ،م�ؤك ��دا �أن "القوات

الأمني ��ة جتري عملي ��ات �إلقاء قب�ض
بح ��ق املطلوب�ي�ن ب�ش ��كل يومي دون
توق ��ف" .و�أعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة
يف بي ��ان له ��ا ال�سب ��ت املا�ض ��ي �أن
مفارز مكتب الدورة ملكافحة الإجرام
التابعة ملديرية مكافحة �إجرام بغداد

���ض��غ��وط �أم�ي�رك���ي���ة ت����ؤج���ل اف��ت��ت��اح م��ع�بر ال��ق��ائ��م احل����دودي
 بغداد /املدى
ك�شفت م�صادر مطلعة �أن �ضغوطا �أمريكية
مور�س ��ت على اجلان ��ب العراق ��ي �أدت �إىل
ت�أجي ��ل موع ��د �إع ��ادة فتح مع�ب�ر البوكمال
– القائم على احلدود العراقية ال�سورية،
ال ��ذي كان مق ��ررا ال�سبت ،و�أنه م ��ن املقرر
�أن يت ��م افتتاح املعرب خ�ل�ال مدة �أق�صاها 9
�أيام .وقالت امل�صادر لـ(�سبوتنيك)� :إن كافة

التجهي ��زات اللوج�ستية والفنية ا�ستكملت
على اجلانبني ال�س ��وري والعراقي الفتتاح
مع�ب�ر البوكم ��ال – القائ ��م احل ��دودي بني
�سوري ��ا والع ��راق ،م�ضيف ��ة �أن ��ه كان م ��ن
املتوق ��ع �أن يتم افتتاح املعرب ي ��وم ال�سبت
� 7أيل ��ول اجل ��اري" ،لك ��ن هنال ��ك �ضغوط
�أمريكي ��ة متار� ��س عل ��ى اجلان ��ب العراقي
لت�أخ�ي�ر افتت ��اح املع�ب�ر بحج ��ة تواج ��د
�إي ��راين كب�ي�ر على املعرب" .ولفت ��ت �إىل �أن

ال�صليب الأحمر :العراق من بلدان
عدد من املغيبني
ت�ضم �أكرب
ّ
ٍ
 بغداد /ا ف ب

 بغداد /املدى
نف ��ذ ط�ي�ران التحال ��ف ال ��دويل� ،أم� ��س
الأحد ،ق�صف ��ا نوعيا ا�ستهدف جمموعة
م ��ن عنا�ص ��ر داع� ��ش الإرهاب ��ي جنوب
حمافظة نينوى.
و�أعلنت خلي ��ة الإعالم الأمني العراقي،
يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) �أن ط�ي�ران
التحال ��ف ال ��دويل ،وجه �ضرب ��ة جوية
يف جزي ��رة حاوي �أ�صالن يف نهر دجلة
�ضم ��ن ناحي ��ة حم ��ام العلي ��ل ،جن ��وب
املو�صل.
و�أ�ضاف ��ت اخللي ��ة� ،أن ال�ضرب ��ة جاءت
وفق ��ا ملعلوم ��ات ا�ستخبارية م ��ن قيادة
عملي ��ات نين ��وى ،و�أ�سف ��رت ع ��ن قت ��ل
� 8إرهابي�ي�ن م ��ن ع�صاب ��ات "داع� ��ش"
الإرهابية.
ح�سم ��ت الق ��وات الع�سكري ��ة ،بدع ��م
م ��ن التحال ��ف ال ��دويل ،الثالث ��اء20 ،
�آب املا�ض ��ي ،ا�شتب ��اكات م ��ع جمموع ��ة
من عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي،
وقتلته ��م قب ��ل حماولته ��م اله ��رب ،يف
�سل�سلة جبلية مبحافظة نينوى� ،شمايل
العراق.
و�أعلنت خلي ��ة الإعالم الأمني العراقي،
يف بي ��ان �أن ق ��وة م�شرتك ��ة م ��ن اللواء
 ،66والل ��واء  22بالفرق ��ة الع�شري ��ن،

بنا ًء على معلومات ا�ستخبارية ،ت�شتبك
م ��ع عنا�ص ��ر �إرهابي ��ة يف �سل�سلة جبال
عط�شانة ،يف حمافظة نينوى.
و�أ�ضاف ��ت اخللية "�أن القوة حا�صرت 6
عنا�صر من داع�ش ،وقد حاولوا الهروب،
واالختباء يف �إحدى الأنفاق يف املنطقة
اجلبلي ��ة ،حي ��ث مت ��ت معاجلته ��م وفقا
ملعلوم ��ات م ��ن قي ��ادة عملي ��ات نين ��وى
بوا�سط ��ة طريان التحال ��ف الدويل �ضد
الإرهاب".
و�أكدت اخللي ��ة� ،أن العملية �أ�سفرت عن
تدمري النف ��ق ،وقت ��ل الإرهابيني الذين
كانوا داخل النفق.
وحقق ��ت الق ��وات العراقي ��ة ،جمي ��ع
�أهدافه ��ا املر�سوم ��ة يف املراح ��ل الأربع
م ��ن عملية "�إرادة الن�صر" التي انطلقت
يف  7مت ��وز املا�ضي ،لتفتي� ��ش املناطق
ال�صحراوي ��ة الرابطة ب�ي�ن حمافظات:
نين ��وى ،و�ص�ل�اح الدي ��ن ،والأنب ��ار،
و�صوال �إىل احل ��دود الدولية ال�سورية،
يف اجلهة ال�شمالية الغربية من البالد.
و�أعلن العراق يف كان ��ون الأول 2017
حترير كامل �أرا�ضي ��ه من قب�ضة تنظيم
داع�ش بعد نحو ث�ل�اث �سنوات ون�صف
م ��ن املواجهات م ��ع التنظي ��م الإرهابي
ال ��ذي احتل نحو ثلث البالد معلنا �إقامة
ما �أ�سماها "اخلالفة الإ�سالمية".

�سامي ��ة خ�سرو الكردية ال�شيعية ت�شري �إىل �صور �أفراد
م ��ن عائلتها فقدوا قبل �أكرث من  35عاما خالل مقابلتها
مع وكالة فران�س بر�س يف بغداد يف � 28آب .2019
عل ��ى من�ض ��دة خ�شبية تغطي ج ��دار ًا كام�ل ً�ا يف مدخل
غرف ��ة اجللو� ��س ،تف ��رد �سامي ��ة خ�س ��رو � 26ص ��ورة
لأقربائه ��ا الذين خرجوا ومل يع ��ودوا منذ �أكرث من 35
عام ًا ،وتوقد �شموع االنتظار على غرار �آالف العائالت
التي ال تزال تن�شد م�صري مفقوديها.
تقول خ�سرو وهي كردية فيلية (�شيعية) تبلغ من العمر
 72عام� � ًا ،لوكالة فران� ��س بر�س "لغاي ��ة اليوم ننتظر.
�إىل �أن ن�ستل ��م عظامه ��م ،يف ذلك الي ��وم ميكن �أن نقول
�إنه ��م مات ��وا" .ت�شري تقدي ��رات حكومي ��ة �إىل �أن �أعداد
املفقودي ��ن ب�ي�ن العام�ي�ن  1980و ،1990ج ��راء القمع
ال ��ذي كان ميار�س ��ه نظ ��ام �ص ��دام ح�س�ي�ن ،بلغت نحو
 1,3مليون �شخ�ص .فمنه ��م من �أعدم ،ومنهم من فارق
ليال حالكة .غري
احلياة يف ال�سجون ،والآخر غيّب يف ٍ
الأ�سرة ال�ضيّقة ،ل�سامي ��ة خ�سرو ،التي كانت نائبة يف
الربملان يف العام  ،2005هناك �أكرث من مئة مفقود يف
العائلة الكبرية .تعترب تلك ال�سيدة الأنيقة التي ال تزال
تهت ��م مبظهرها ولبا�سها حتى الي ��وم �إن الذنب الوحيد
له� ��ؤالء �أنه ��م كان ��وا ينتم ��ون �إىل دين وقومي ��ة معينة
خالل تلك احلقبة.
تقول" :هل �أنا قلت لرب العاملني �أن يخلقني كردية؟ �أو
�أن يك ��ون م�سقط ر�أ�سي الع ��راق؟ �أو �شيعية؟ هذا لي�س
ذنبي ،هذا �إرث ،فهل �أعاقب عليه؟".
خ�سارته ��ا م�ضاعف ��ة .فزوجه ��ا �سعدون �أي�ض� � ًا �ضحية
الفق ��د .وه ��و الذي خ�س ��ر �أخ� � ًا مل ي�سمع عن ��ه �شيئ ًا مذ
كان �شاب� � ًا ،و�آخ ��ر �أج�ب�ر على ترك البالد قب ��ل  45عام ًا
خوف ًا م ��ن املجهول .الي ��وم ،تعرب خ�س ��رو عن خوفها

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

�ألق ��ت القب� ��ض على ع�صاب ��ة لقيامهم
ب�سرق ��ة مبلغ م ��ن امل ��ال وم�صوغات
ذهبي ��ة م ��ن داخ ��ل حم ��ل �صياغ ��ة
جنوب ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد .و�أ�ضاف
البي ��ان �أن ��ه "بع ��د التحقي ��ق معه ��م
اعرتفوا �صراح ��ة بقيامهم بال�سرقة،

ف�ضال ع ��ن �سرقة حم ��ال للم�صوغات
الذهبي ��ة و�سرق ��ة عدد م ��ن العجالت
يف جان ��ب الك ��رخ" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"الأوراق التحقيقي ��ة عر�ض ��ت على
القا�ض ��ي املخت�ص فقرر �إيقافهم وفق
�أحكام املادة (٤٤٦ق.ع)".

ويقول قائ ��د العمليات �إن "كامريات
املراقب ��ة املوج ��ودة يف ال�ش ��وارع
�ساعدت الق ��وات الأمنية يف مالحقة
ه ��ذه الع�صاب ��ات" .وي�ش�ي�ر �إىل �أن
"عمليات ت�سليب ال�سيارات ال ت�شكل
�إال ح ��االت ن ��ادرة وحم ��دودة ج ��دا
يف العا�صم ��ة بغداد مقارن ��ة ب�سرقة
املن ��ازل واملحال وحتى (ال�ستوتات)
يف مدين ��ة ال�ص ��در" ،الفت ��ا �إىل �أن
"�أكرث عمليات ال�سرقة التي حت�صل
يف الر�صاف ��ة ح ��االت فردي ��ة" .م ��ن
جانبه ،يقول حماف ��ظ بغداد عطوان
العطواين �إن جرائ ��م ال�سرقات تنفذ
من قب ��ل الع�صابات متى م ��ا تن�شغل
الأجه ��زة الأمنية والدول ��ة يف �أمور
خمتلفة وتك ��ون فاعلة ويقل ن�شاطها
عندم ��ا تك ��ون الدول ��ة م�ستيقظ ��ة
والأجه ��زة الأمني ��ة متمكن ��ة م ��ن
ر�صدها".
وي�ضي ��ف العط ��واين يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �أن "ع ��دم توف ��ر فر� ��ص
العم ��ل تدف ��ع بع� ��ض العاطل�ي�ن �إىل
�سل ��وك منح ��رف" ،منوه ��ا �إىل �أن
"هذه الع�صابات جتتمع يف اخلفاء
يف الأماك ��ن البعي ��دة ع ��ن تواج ��د
القان ��ون ورج ��ل الأم ��ن كاملجمعات
الع�شوائية".
وينب ��ه النائ ��ب العط ��واين ال�شب ��اب
م ��ن �إمكاني ��ة ا�ستدراجه ��م م ��ن قب ��ل
هذه الع�صاب ��ات التي تعتمد �أ�ساليب
متعددة لإيقاع �ضحاياهم واال�ستيالء
عل ��ى �أموالهم و�سرقته ��م" ،الفتا �إىل
�أن "ن�شاط الأجه ��زة اال�ستخباراتية
والعملي ��ات اال�ستباقي ��ة الت ��ي تقوم
بها الأجهزة الأمنية �ستقلل �أو حتدد
من هذه احلاالت".

املدير العام
غادة العاملي

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

ط�ي�ران اال�ستط�ل�اع الأمريك ��ي مل يف ��ارق
�أج ��واء منطق ��ة املعرب من ��ذ نح ��و �أ�سبوع.
ويف ال�سي ��اق نف�سه� ،أكد م�صدر يف احل�شد
ال�شعب ��ي لـ(�سبوتني ��ك) �أنه م ��ن املتوقع �أن
يتم افتتاح املعرب خالل مدة �أق�صاها � 9أيام
وخا�صة �أن اجلانب العراقي ا�ستكمل �أي�ضا
كام ��ل التجهي ��زات ،ولكن هنال ��ك ح�سابات
�سيا�سي ��ة و�ضغوط �أمريكية تتدخل مبوعد
افتتاح املعرب.

عوائل مفقودين تنتظر عودة �أبنائها منذ  35عام ًا

م ��ن �أن مت ��وت الق�ضية مع رحي ��ل جيله ��ا .تقول وهي
تكفك ��ف عبث ًا دموعه ��ا التي ال تن�ض ��ب "نحن �سرنحل.
لك ��ن هل �ستكون حرقة من ي�أتون بعدنا كحرقتنا؟ نحن
عاي�شناهم وربيناهم على �أيدينا".
ه ��ذا اخلوف يعززه التباط�ؤ احلكوم ��ي يف تناول هذا
املل ��ف الذي ميكن التط ��رق �إليه ب�شكل كب�ي�ر اليوم يف
الع ��راق ،م ��ع الهدوء الن�سب ��ي الذي تعي�ش ��ه البالد بعد
عقود من احلروب والعنف.
وال تزال الق ��وات العراقية تعرث بني فينة و�أخرى على
مقاب ��ر جماعية يف حمافظات عراقية خمتلفة .وحتوي
تل ��ك املقاب ��ر على �ضحاي ��ا للإرهابي�ي�ن ،و�آخرين قتلوا
خالل احلرب الإيرانية العراقية� ،أو خالل غزو العراق
للكويت.
و�سلمت ال�سلطات العراقي ��ة �إىل الكويت م�ؤخر ًا رفات
نح ��و � 50شخ�ص� � ًا ،لإجراء فحو� ��ص احلم�ض النووي
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عدنان ح�سني

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

وكان قائم مقام ق�ضاء القائم العراقي� ،أحمد
جديان� ،أعلن ي ��وم اجلمعة املا�ضي� ،إجناز
 %90م ��ن �إعادة ت�أهي ��ل املنفذ احلدودي مع
�سوريا م�ؤكدا �أنه لن يعاد فتحه يف ال�سابع
من ال�شهر اجل ��اري ح�سب املقرر ،وت�أجيله
�إىل �إ�شع ��ار �آخر ب�سبب ع ��دم اكتمال بع�ض
الأعم ��ال اللوج�ستي ��ة .و�ص ��رح جديان عن
ت�أجي ��ل �إع ��ادة افتت ��اح مع�ب�ر "البوكمال-
القائ ��م" احلدودي ب�ي�ن �سوري ��ا والعراق،

�إىل ال�ساب ��ع من �أيلول ،لأ�سباب لوج�ستية،
م�ؤك ��دا �أن العمل على �إع ��ادة ت�أهيل املعرب،
يت ��م بوت�ي�رة عالي ��ة ،و�أن ��ه مت توف�ي�ر
الكرفان ��ات ،واملخ ��ازن ،وكان م ��ن امل�ؤم ��ل
افتتاحه ي ��وم � 1أيلول ،ح�س ��ب االتفاق مع
هيئة املنافذ احلدودية العراقية.
و�أغلق معرب البوكم ��ال -القائم عام 2014
م ��ع �سيطرة تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي على
مدينة القائم العراقية.

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

للت�أكد من �أنهم كويتيون.
رغم ذلك ،ال يبدو �أن ال�سلطات ت�سعى لبذل جهود كافية
يف هذا الإطار� ،إذ ت�شري خ�سرو �إىل �أنه من خالل عملها
عل ��ى ملف ��ات �أف ��راد عائلته ��ا ،اكت�شفت غي ��اب التمويل
"حت ��ى ملدي ��ر املقابر اجلماعي ��ة .تخ�صي�صات ��ه املالية
�صف ��ر دين ��ار ( )...وعلي ��ه ،نح ��ن الي ��وم نراه ��ن عل ��ى
م�ساعدة املنظمات الدولية".
ويف هذا ال�صدد ،ت�شري اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
�إىل �أن الع ��راق واحد من البلدان الت ��ي ت�ض ّم �أكرب عد ٍد
م ��ن املفقودين ،فك ّل �أ�س ��رة يف العراق عمل ًّي ��ا �إمّا لديها
مفقود �أو تعرف �أُ َ�س ًرا ُف ِقد ذووها.
وتق ��ول املتحدث ��ة با�س ��م املنظم ��ة الدولي ��ة يف العراق
�سلم ��ى ع ��ودة لفران� ��س بر� ��س �إن "العدد يق ��در مبئات
الآالف .ر�سالتن ��ا للحكوم ��ة ،ه ��و �أن العائالت ت�ستحق
املزي ��د من اجله ��ود لإغالق ه ��ذا امللف رمب ��ا يوم ًا ما".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

بعي ��د ًا عن هوي ��ة املفقودي ��ن �أو كيفية وزم ��ن حدوثه،
يبقى �أمله م�شرتك ًا.
فال ت ��زال روناك حممد ( 63عام ��ا) ،تنتظر حتى اليوم
زوجها الذي خرج للمرة الأخرية يف العام  ،1982ومل
يعد.
داخل منزلها يف ح ��ي الأ�سرى واملفقودين ،الذي ي�ضم
عائ�ل�ات كثرية فقدت ذويها ،يف حمافظة كركوك �شمال
بغداد ،تفتح رون ��اك �ألبوم �ص ��ور بالأبي�ض والأ�سود،
وتعود بذاكرتها �إىل يوم زفافها.
تقول لفران� ��س بر�س �إن زوجها طل ��ب كاحتياط عندما
كان يعم ��ل يف �شركة نفط ال�شم ��ال" ،خرج ،ومل ا�ستعد
منه �إال �ساعة يده وخامت زواجنا".
مل ت�سم ��ع روناك �أي خرب عن وال ��د �أطفالها الثالثة منذ
ذلك اليوم ،و مل ي�ؤكد �أحد مقتله.
لكن �أكرث ما يح ّز يف نف�سها �أن ابنتها التي كانت حينها
تبل ��غ  20يوم� � ًا "ال تع ��رف والده ��ا .فقط م ��ن ال�صور،
ويزوره ��ا يف منامه ��ا" .يف احل � ّ�ي نف�س ��ه� ،أ�سكت ��ت
زينب جا�س ��م ماكينة خياطتها �إىل الأب ��د ،يوم خ�سرت
�شريكته ��ا ،والدته ��ا الت ��ي اختطفها تنظي ��م داع�ش يف
العام .2014
ً
كان ��ت ب�ش ��رى تنق ��ل ثياب� �ا خاطته ��ا �إىل زبائنه ��ا يف
احلويج ��ة ،وم ��ن املفرت� ��ض �أن تع ��ود حامل ��ة خ�ضار ًا
وفاكه ��ة مب ��ا جنت ��ه .لك ��ن الق ��در كان مغاي ��ر ًا� .أنزله ��ا
امل�سلح ��ون من البا�ص الذي كان ��ت ت�ستقله مع �آخرين،
واقتادوه ��ا �إىل جه ��ة جمهولة .تقول زين ��ب "ات�صلوا
بن ��ا ،و�س�ألون ��ا �إذا ما كان ��ت �أمي تنق ��ل معلومات" عن
التنظيم ،ويومها عرفت العائلة �أن الوالدة خطفت.
تخن ��ق الع�ب�رات زين ��ب وه ��ي ت�ستذكر �أن تل ��ك الفرتة
كانت عيد الأ�ضحى .تقول "العيد �أربعة �أيام ،مل نحتفل
ب ��ه .كنا ن�أمل ونقول رمبا �ستع ��ود غد ًا ...رمبا �ستعود
يف العيد".
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سياسة

عامان على حترير نينوى :مليون م�شرد
والتخ�صي�صات تكفي لإ�صالح  % 10من الدمار فقط

ً
منحا تركية و�إماراتية لإعمار املطار ومواقع �آثارية وال تعرف م�صري �أموال م�ؤمتر الكويت
 تنتظر
 بغداد /وائل نعمة
م ��رت ف ��ي الأ�سب ��وع الما�ض ��ي الذك ��رى
الثاني ��ة لتحري ��ر نين ��وى بالكام ��ل،
المحافظ ��ة الأكث ��ر عر�ض ��ة للدم ��ار بي ��ن
المدن الت ��ي كانت تحت �سيط ��رة تنظيم
داع�ش ،ورغم ذلك ما زالت ن�سب الإعمار
متدني ��ة ونح ��و ملي ��ون مواط ��ن م�ش ��رد
وبعيد عن منزله.
وتلقت نينوى خالل العامين الما�ضيين
– بع ��د التحري ��ر� -أم ��وا ًال تق ��در بنحو
تريلي ��ون دين ��ار ،لكنها تعتب ��ر وبح�سب
م�س�ؤولين قطرة في بحر بالن�سبة للدمار
الهائ ��ل ال ��ذي خلف ��ه داع� ��ش والعمليات
الع�سكرية الت ��ي ا�ستمرت لما يقارب 10
�أ�شهر.
وبح�سب تقديرات الخبراء والم�س�ؤولين
ف ��ي نينوى ،فان �إع ��ادة �إعمار المحافظة
يحتاج �إلى ما يقارب  50مليار دوالر.
ح�سام العب ��ار ،ع�ضو لجنة الخدمات في
مجل�س محافظة نينوى يقول لـ(المدى)
�إن ن�سب الإنجاز في عملية �إعمار نينوى
"تتفاوت بين مف�صل و�آخر من المفا�صل
الحيوية في المحافظ ��ة" ،وذلك لأ�سباب
تتعلق بالميزانية المر�صودة و�إجراءات
�إحالة الم�شاريع.
وا�ستناد ًا �إلى العب ��ار فان ن�سب الإنجاز
في قطاع ��ات ال�صحة والج�سور وتبليط
ال�شوارع ،ه ��ي الأقل ،حيث تتراوح بين
� 20إلى .% 25
المجمع ��ات ال�صحية الأكب ��ر في نينوى
والتي تقع ف ��ي المو�صل ،بع�ضها بن�سب
الإنج ��از ال تتعدى �صف ��ر  %مثل المجمع
الطبي في ال�ساح ��ل الأيمن والذي ي�ضم
 3م�ست�شفيات وكلية الطب.
بالمقاب ��ل يق ��ول الم�س� ��ؤول المحل ��ي �إن
هن ��اك  28ملي ��ار دين ��ار مر�ص ��ود �إل ��ى
م�ست�شف ��ى ال�سالم في ال�ساح ��ل الأي�سر،
لكن العمل لم يبد�أ حتى الآن.
�أم ��ا الج�س ��ور الخم�س ��ة الحيوي ��ة ف ��ي
المو�صل والتي ترب ��ط المدينة ببع�ضها
وبالمدن الأخ ��رى ،فانه ووفق ما ي�ؤكده
العب ��ار ،ج�س ��ر واح ��د منه ��ا فق ��ط قد تم
�إعماره ،بينما العم ��ل في الج�سر الثاني
والثال ��ث ف ��ان ن�س ��ب الإنج ��از ،%30
واالثني ��ن المتبقيين لم يب ��د�أ العمل بهما

املو�صل القدمية
بعد عامني من
التحرير
حتى الآن.
ف ��ي قطاع المدار�س ،يتح ��دث الم�س�ؤول
المحلي عن ن�سب �إنجاز ت�صل �إلى ،%60
حيث تمت �إع ��ادة �إعم ��ار  1200مدر�سة
تعر�ضت �إلى �أ�ضرار بن�سبة  ،%30بينما
هن ��اك  250مدر�س ��ة مدم ��رة بالكام ��ل لم
يعمر �أي منها حتى الآن.
بالمقاب ��ل يق ��ول الم�س� ��ؤول المحل ��ي �إن
هناك ن�سب �إنج ��ار جيدة بحدود الـ%70
فيم ��ا يخ� ��ص قط ��اع المج ��اري والم ��اء
ال�صالح لل�شرب ،و %60بالن�سبة لأعمال
الكهرب ��اء ،م�ؤكدا حاج ��ة المحافظة �إلى
 60مليون دوالر لإكمال القطاع الأخير.
وا�ستنادا للعبار ،فان المحافظة ت�سلمت

�سكان نينوى قلقون من
نقل نازحي خميم الهول
�إىل املحافظة

 ترجمة  /حامد �أحمد
يف الوق ��ت ال ��ذي ب ��د�أ في ��ه النازح ��ون الذي ��ن
كان ��وا يف املخيم ��ات بالو�ص ��ول اىل مناطقهم
يف نين ��وى رغم املخاوف عل ��ى �سالمتهم ،فان
�أه ��ايل املحافظ ��ة قلق ��ون �إزاء موج ��ة نازحني
اخرى تلوح باالفق من عراقيني مقيمني حاليا
يف �سوري ��ا والذين لديه ��م ارتباطات باع�ضاء
من تنظيم داع�ش.
قائ ��د عملي ��ات نين ��وى ال�ساب ��ق الل ��واء جن ��م
اجلب ��وري قال يف مقابلة م ��ع املونيرت يف �آب
ال�ساب ��ق" :نحن نحتاج اىل وقت لكي نتعافى،
انها فكرة غري جيدة يف ان نقوم بنقل عراقيني
من خميم الهول يف �سوريا اىل نينوى".
وج ��اء يف تقري ��ر ملنظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش �صدر يف � 4أيل ��ول ان �سلطات حملية
يف نين ��وى طردت ق�سرا من ��ذ � 23آب اكرث من
 2000عراق ��ي م ��ن خميم ��ات للنازح�ي�ن يف
املحافظة ممن لهم ارتباطات بداع�ش.

ع ��ام �( 2018إع�ل�ان تحري ��ر نين ��وى
بالكام ��ل كان نهاي ��ة �آب 131 ،)2017
ملي ��ار دين ��ار ،وف ��ي الع ��ام الحالي 256
ملي ��ار دينار� ،ضم ��ن المبالغ المخ�ص�صة
لتنمية الأقاليم.
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى  180ملي ��ار دين ��ار ف ��ي
 ،2018و 270ملي ��ار ف ��ي � 2019ضم ��ن
مبالغ �إعادة اال�ستق ��رار في نينوى ،لكن
الم�س�ؤول المحلي يقول �إن "تلك المبالغ
ت�س ��اوي  %10من حاجة نين ��وى لإعادة
�إعمارها".
تعوي�ضات ومنح الحرب
وتعر�ضت نينوى خالل ال�سنوات الثالث

تحت �سيطرة داع� ��ش �إلى دمار هائل في
المن ��ازل قدر ب� �ـ� 70ألف من ��زل مدمر 20
�ألف منها في ال�ساح ��ل الأيمن للمو�صل،
ن�صفه ��ا على الأق ��ل في و�س ��ط ال�ساحل،
المعروفة بـ"المدينة القديمة".
ويق ��ول العب ��ار �إن مل ��ف التعوي�ض ��ات
الخا�صة ب�أ�ض ��رار الحرب ما زال متعثر ًا
"ول ��م يح�ص ��ل �أي مواط ��ن عل ��ى �أي
تعوي� ��ض حت ��ى الآن" .وق ��درت طلب ��ات
التعوي�ض بماليين الملفات.
بالمقاب ��ل ح�صلت نينوى على عدة منح،
منها  100ملي ��ون دوالر وهي منحة من
تركي ��ا لإن�شاء مط ��ار المو�ص ��ل .ويقول
العب ��ار �إن �إج ��راءات الإحال ��ة ل ��م تكتمل

بع ��د و�إن �شركتي ��ن تركيتي ��ن تتناف�سان
على الم�شروع.
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى  50ملي ��ون دوالر منحة
م ��ن الإم ��ارات تحت �إ�ش ��راف اليون�سكو
لإعمار المناطق الأثرية ،وهي مخ�ص�صة
لجامعين بينهما جامع النوري وكني�سة
ال�ساعة ،م�شيرا �إلى �أن مدة �إنجاز جامع
النوري هي � 5سنوات.
وما زال ��ت هناك  3مقترح ��ات قدمت من
 3جهات تتعل ��ق بالمدين ��ة القديمة التي
ت�ض ��م مواقع �أثرية ،ولم يت ��م اعتماد �أي
مقترح حتى الآن.
وعن تراج ��ع ن�سب الإنج ��از فيها ،يقول
العب ��ار �إن "المن ��ح الت ��ي وع ��دت دول

املونيرت :مقرتح لت�شييد خميمات لعوائل
داع�ش يف �صحراء ال�سماوة

وظه ��رت تقاري ��ر يف �أواخ ��ر �شهر مت ��وز تفيد
ب ��ان هن ��اك خططا لع ��زل العوائ ��ل القادمة من
خمي ��م اله ��ول وحجزه ��م يف م ��كان خا� ��ص
مبخيم اجلدع ��ة قرب القيارة جنوبي حمافظة
نينوى.
م ��ن ناحي ��ة اخ ��رى يق ��ول ق ��ادة ع�سكري ��ون
وزعماء ع�شائر حملي ��ون انهم �ضد فكرة جلب
نازح�ي�ن عراقيني اىل املنطق ��ة .وقالت هيومن
رايت� ��س ووت� ��ش يف متوز �إن هن ��اك ما يقارب
م ��ن  30000عراق ��ي يف خمي ��م اله ��ول يف
�سوريا.
اجلب ��وري ذك ��ر للموني�ت�ر �أن العراقي�ي�ن
املوجودي ��ن يف خمي ��م اله ��ول "ه ��م �أ�شخا�ص
�سيئون .غالبيتهم عوائل لقياديني من داع�ش.
�إذا مت نقله ��م ملخيم ��ات يف املنطق ��ة �س ��وف
يثريون م�شاكل".
و�أع ��رب اجلب ��وري ع ��ن قلق ��ه ب ��ان ح ��دوث
تغي�ي�رات من ه ��ذا النوع قد تقو� ��ض املكا�سب
التي مت حتقيقها خ�ل�ال ال�سنوات االخرية يف

القيارة والتي يقول عنه ��ا الكثري بانها تعي�ش
و�ضعا ح�سا�سا.
وقال اجلبوري ،الذي �شغل يف بداية م�شواره
من�ص ��ب قائممق ��ام تلعف ��ر "لق ��د ك�سبن ��ا قلوب
النا�س يف املو�ص ��ل وخارج املو�صل .ال يوجد
�أح ��د من االه ��ايل الآن مم ��ن يوفر م�ل�اذا �آمنا
لالرهابيني ولداع�ش .قب ��ل العام  2014كانت
العالقة بني النا�س والقوات االمنية واجلي�ش
�سيئة جدا".
وم�ض ��ى قائد العمليات ال�ساب ��ق بقوله "ولكن
املو�ص ��ل منطقة كب�ي�رة ولدينا ع ��دة �آالف من
القرى .تنظيم داع� ��ش ما يزال يحتفظ ببع�ض
امل�سلحني وبع�ض اال�شخا�ص املتعاونني معه.
ب�سب ��ب ذل ��ك حتدث هن ��اك هجم ��ات يف بع�ض
االحي ��ان .فكرت ��ي ه ��و ان ن�أخذ ه ��ذه العوائل
اىل اجلنوب او املناطق الغربية .ن�أخذهم اىل
ال�صحراء رمبا يف ال�سماوة".
وق ��ال اجلبوري "يجب ان ن�ضعه ��م بعيدا عن
املو�ص ��ل و�صالح الدي ��ن وحتى االنب ��ار .النه

�أ�صال لدينا االن كثري من النازحني ،والنازحني
هنا عانوا كثريا ،واذا و�ضعنا ه�ؤالء ال�سيئني
معهم فلن تكون فكرة جيدة".
وكانت القيارة ق ��د مت حتريرها من داع�ش يف
�أواخر �شهر �آب  ،2016ولكن م�سلحي التنظيم
االرهابي ا�ضرموا النريان يف �آبارها النفطية
وبقي ��ت �أدخنة احلرائق تغط ��ي �سماء املنطقة
عدة �أ�شهر.
وقال اجلب ��وري �إنه ما ت ��زال ت�ستخدم اجلزر
يف نه ��ر دجل ��ة م ��ن قب ��ل التنظي ��م االرهاب ��ي
لالختب ��اء يف اخل ��ط احل ��دودي الفا�ص ��ل بني
جنوب ��ي نين ��وى و�شم ��ايل حمافظ ��ة �ص�ل�اح
الدين .ال�شيخ عبد الرزاق الوكاع� ،أحد زعماء
ع�شرية اجلبور التي ينتمي اليها اغلب اهايل
القي ��ارة ،حتدث بال�ضد من فك ��رة نقل نازحني
من خميم الهول اىل القيارة .وقال الوكاع يف
لق ��اء مع املونيرت من حمل اقامته يف اربيل �إن
الدول ��ة العراقية ا�ضعفت النظ ��ام الع�شائري،
وان ��ه م ��ن ال�صعوب ��ة الآن ان يك ��ون للزعم ��اء
الع�شائري�ي�ن اي ن ��وع من النف ��وذ ميكنهم من
الت�أثري على الو�ضع كثريا.
وا�ض ��اف الوكاع بقول ��ه "نظ ��ام الع�شائر مثل
النظام الع�سكري فله ��م رتب ومنا�صب ح�سب
الت�سل�س ��ل الهرمي� ،أما الآن جت ��د هناك كثريا
م ��ن امل�شاي ��خ املزيف�ي�ن .انه ��ا غلط ��ة الدول ��ة
العراقية".
وق ��ال ان الو�ض ��ع االمني يف الع ��راق ما يزال
متقلب ��ا جدا ،م�ش�ي�را اىل ان اح ��د ا�سباب ذلك
ه ��و ان القوة الع�سكرية االكرث نفوذا الآن هي
وحدات احل�شد ال�شعبي ولي�س اجلي�ش.
وق ��ال ال�شيخ ال ��وكاع �إن �أي خمي ��م للنازحني
يج ��ب ان يكون على بع ��د  10كم على االقل من
اي مدين ��ة .وقال ان ��ه بينما ي�سم ��ح للنازحني
الداخلي�ي�ن م ��ن الذه ��اب اىل مناطقه ��م ،ف ��ان
زوجات واطفال م�سلحي داع�ش يجب و�ضعهم
يف خميم ��ات بعي ��دة ع ��ن املناط ��ق امل�سكونة،
م�ش�ي�را اىل ان تواجد مث ��ل هكذا من�ش�آت قرب
مناط ��ق �سكنية ي� ��ؤدي اىل انت�ش ��ار املخدرات
والف�ساد والر�شاوي و�ضعف االمن.

ب�إعطاه ��ا �إل ��ى المناطق المت�ض ��ررة في
الع ��راق بم�ؤتم ��ر الكوي ��ت قب ��ل نح ��و
عامين لم ت�صل حت ��ى الآن ،كما �أن هناك
خالف ��ات �سيا�سية ما زال ��ت تعطل بع�ض
الم�شاريع".
بالمقاب ��ل مه ��د اال�ستق ��رار الأمن ��ي ف ��ي
نين ��وى �إل ��ى �أن تب ��د�أ بع� ��ض القطاعات
بالعم ��ل ف ��ي المحافظ ��ة ،فيم ��ا يق ��ول
الم�س�ؤول المحلي :ما زلنا ننتظر وعود
وزارة الداخلي ��ة ب�إع ��ادة �أكث ��ر م ��ن 13
�أل ��ف عن�صر �أمني ،كان من المفتر�ض �أن
يع ��ودوا في �أيلول الحالي ،لكن ال يوجد
تخ�صي�ص �أم ��وال له ��ذه ال�شريحة حتى
الآن.

�أزمة النازحين
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر يعط ��ل �إع ��ادة الإعمار
خ�صو�ص ��ا ف ��ي ال�ساح ��ل الأيم ��ن وغرب
نينوى عودة مئات �آالف من النازحين.
وا�ستن ��ادا ل�شي ��روان الدوبرداني ،وهو
نائ ��ب ع ��ن نين ��وى �أنه ق ��ال ف ��ي ات�صال
هاتفي مع (الم ��دى) �أم�س �إن هناك "17
مخيم ��ا ف ��ي كرد�ست ��ان خا�ص ��ا ل�س ��كان
�سنج ��ار وت�ض ��م � 350أل ��ف �شخ� ��ص ل ��م
يعودوا حتى الآن �إلى مناطقهم".
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى مخيم ��ات الخ ��ازر قرب
�أربي ��ل ،وت�ض ��م نح ��و � 4آالف عائل ��ة من
�س ��كان الح�ض ��ر والبع ��اج وتلعف ��ر وتل
عبط ��ة .و�أ�ش ��ار النائ ��ب �إل ��ى �أن �أغل ��ب
ه� ��ؤالء العوائل "لديهم م�شاكل ع�شائرية
تمنعهم من العودة".
�إل ��ى جان ��ب ذل ��ك هن ��اك � 4آالف عائل ��ة
�أخ ��رى موزعة في مخيمات �أخرى داخل
نينوى ،ف�ضال عن � 42ألف عائلة في مدن
كرد�ست ��ان ي�سكنون في منازل م�ست�أجرة
(�أربي ��ل ،ده ��وك ،وال�سليمانية) ،ومئات
العوائ ��ل الأخ ��رى الت ��ي ت�سك ��ن مناطق
الف ��رات الأو�سط وخ�صو�ص ��ا من �سكان
تلعفر .بالمقابل ي�ؤكد الدوبرداني ،وهو
ع�ض ��و لجنة الأقاليم في مجل�س النواب،
�ص ��دور قرار م ��ن رئي�س ال ��وزراء عادل
عب ��د المه ��دي يق�ض ��ي ب�إخ ��راج "جميع
نازح ��ي المحافظ ��ات ال�ساكني ��ن ف ��ي
مخيم ��ات داخل نينوى وه ��م من �صالح
الدين وديالى وكركوك والأنبار" ،مبينا
�أن �أغلبهم ال يملكون منازل �أو عليهم منع
من ف�صائل م�سلحة في مناطقهم.
ويق ��ول النائ ��ب �إن "ه� ��ؤالء عدده ��م 5
�آالف عائل ��ة كانوا ي�سكنون في مخيمات
جن ��وب المو�ص ��ل الت ��ي ت�ض ��م بن�سب ��ة
 %80منه ��ا عوائل تنظي ��م داع�ش" .و�أكد
الدوبردان ��ي �أن تل ��ك العوائ ��ل "ق�سم ��ت
�إل ��ى خم�س وجب ��ات ونقلت �إل ��ى الأنبار
وكرك ��وك و�ص�ل�اح الدي ��ن" ،فيم ��ا من ��ع
ال�س ��كان عودتهم �إل ��ى مناطقهم والحقت
البع�ض منهم بالرمانات اليدوية.
وينتقد النائب عملي ��ة ترحيل النازحين
م ��ن مخي ��م �إلى �آخ ��ر بدون حل ��ول ،فيما
ق ��ال �إن "بع� ��ض المرحلي ��ن هرب ��وا �إلى
مخيمات الخازر لأنهم ال يريدون العودة
�إلى محافظاتهم".

تعــزيــــــة
تتقدم م�ؤ�س�سة املدى

أحر
للإعالم والثقافة والفنون ب� ِّ
التعازي لعائلة الكاتب والباحث

جميل اجلبوري
الذي تويف بعد معاناة مع املر�ض وكان قد �أثرى
املكتبة العربية بنفائ�س امل�ؤلفات

الذكر الطيب للفقيد وال�صرب
وال�سلوان لعائلته وزمالئه وحمبيه
فخري كرمي

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

اعالنات

جمهورية العراق /وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة

العدد 9617 :
التاريخ2019/8/28 :

�إعــــــــــالن

ق��دم املواط��ن (محمد عبد اهلل حس��ن) دع��وة قضائي��ة لتبديل (لق��ب) وجعله
(الغريب��اوي) ب��دال ً من (العجيلي) فم��ن لديه اعتراض مراجعة ه��ذه املديرية خالل
خمس��ة عش��ر يوما ً من تاريخ النشر وبعكسه س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه
اس��تنادا ً الى اح��كام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس��نة 2016
املعدل على ان يكون النشر باسم مدير اجلنسية احملترم ...مع التقدير
اللواء احلقوقي
ن�ش�أة ابراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

جمهورية العراق /وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة

العدد 9970 :
التاريخ2019/9/8 :

�إعــــــــــالن

قدم املواطن (عباس حس��ن خزعل) دعوة قضائية لتبديل (لقب) وجعله (املوسوي)
بدال ً من (الس��اعدي) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عشر
يوما ً من تاريخ النش��ر وبعكس��ه س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس��تنادا ً الى
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس��نة  2016املعدل على ان
يكون النشر باسم مدير اجلنسية احملترم ...مع التقدير
اللواء احلقوقي
ن�ش�أة ابراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

وزارة النقل
ال�شركة العامة لإدارة النقل اخلا�ص
ق�سم االمالك والعقارات
�إعـــــالن رقم ()11950

العدد11950 :
التاريخ2019/9/2 :

الت�سل�سل �أو رقم القطعة 873 / 1 :
املحلة او رقم وا�سم املقاطعة  :م 10بوب ال�شام
اجلن�س  :دار
النوع :ملك �صرف
امل�ساحة  6.00 :اولك

املش��تمالت :دار يحتوي على غرفتني مس��قفة جينك��و وتوالت وحمام ومطبخ جينكو وث�لاث غرف صب وبناء
عكاده االعمدة خشب
الشاغل  :مالك العقار
مقدار البيع :متام العقار

س��تبيع دائرة التس��جيل العقاري في (الش��عب) باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن (ورثة املتوفي السيد
 /ناج��ي مكص��د مرعي  /الهام عزي��ز محمد /اوالدها  /احمد  /صفية  /اس��يل مطلقة فاطمة ياس�ين  /احالم وهالة ولنده
وهن��ده) لقاء طلب الدائ��ن املرتهن (مصرف الرافدي��ن /االدارة العامة ) والبال��غ ( )24.215.900دينارا ً (اربعة وعش��رون مليون
ومائتان وخمس��ة عش��ر ألف وتسعمائة دينار) فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً
من اليوم التالي لتاريخ نش��ر هذا االعالن مس��تصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة مصرفية ال تقل عن  %10من
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( 180.000.000مائة وثمانون مليون) دينارا ً وان املزايدة س��تجري في الس��اعة ( )12ظهرا ً من
اليوم األخير.

�إىل  /املدين ثائر حقي ا�سماعيل  -عنوانه  421ز  61د 14
عنوانه
الكفيل 		:
نظ��را ً لعدم قيامكم بتس��ديد مبلغ الدين املس��تحق بذمتك��م بالتكافل
والتضامن عن (قرض) املمنوح للمدين اعاله والبالغ (( )6.875.000ستة ماليني
وثمامنائة وخمس��ة وس��بعون الف دينار عدا الفوائ��د) وامللزمني بدفعه إلى
مصرفنا واس��تنادا ً إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم
 56لس��نة  1977فأني وحس��ب الصالحية املمنوحة لي مبوجب املادة الثانية
من القانون أعاله انذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله مع
الفوائد املترتبة عليه خالل عش��رة أيام اعتبارا ً م��ن اليوم التالي لتبليغكم
باإلنذار وبعكس��ه فس��وف تتخذ االجراءات القانوني��ة الالزمة وفقا ً ألحكام
املادة اخلامس��ة الفق��رة ( )1من القان��ون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز
التنفيذي على اموالكم املنقولة والغير املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين
ولقد أعذر من أنذر...

مع التقدير

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف ال�شعب
�إعالن بيع عقار

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

�إنــــذار
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العدد ( )4504ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني (� )9أيلول 2019

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف ال�شعب

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدين عبد الرزاق ح�سن ناهي  -عنوانه حي ال�صدر م 546
ز  47د 113
الكفيل  :نعيم فالح عبا�س  -عنوانه حي �أور م  343ز  43د 27

�إنــــذار

بالنظ��را ً لع��دم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترت��ب بذمت��ك بالتكافل
والتضامن مع الكفيل اعاله وعن (تس��هيالت) املمنوح لك والبالغ ()258306
(مائتان وثمانية وخمسون ألف وستمائة وثالثة دينار عدا الفوائد واملصاريف)
وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واس��تنادا ً إلى امل��ادة الثالثة من قانون حتصيل
الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977وللصالحية املمنوحة لي مبوجب املادة
الثاني��ة من القانون أعاله ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه
اع�لاه مع الفوائ��د املترتبة عليه خالل عش��رة أيام اعتبارا ً م��ن اليوم التالي
لتبليغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ً
ألحكام املادة اخلامس��ة الفق��رة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة
احلج��ز التنفي��ذي على اموالكم املنقول��ة والغير املنقول��ة وذلك لتحصيل
مبلغ الدين ولقد أعذر من أنذر...
مع التقدير

جمهورية العراق
وزارة النفط
�شركة اال�ستك�شافات النفطية
(�شركة عامة)

(�إعالن مزايدة علنية)

تعلن شركة االستكشافات النفطية إحدى تشكيالت
وزارة النف��ط عن إجراء مزاي��دة علنية لتأجير محل في
اجملمع السكني النفطي  /النهروان استنادا ً لقانون بيع
وإيجار أموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013املعدل .
فعل��ى الراغب�ين باالش��تراك ف��ي املزاي��دة احلضور في
اجملمع الس��كني النفطي  /النهروان الساعة العاشرة
م��ن يوم اخلميس املصادف  2019/10/10مس��تصحبني
معهم كافة املستمسكات املطلوبة (أصل وصورة) مع
تأمين��ات اولية وقدرها ( )1.000.000مليون دينار مبوجب
ص��ك مصدق او نقدا ً ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة
أجور نشر اإلعالن واخلدمة البالغة  %2من مبلغ اإليجار
الس��نوي وعلى املس��تأجر اش��غال احملل خالل أسبوع
من تاريخ االحالة القطعية وفي حالة النكول س��يتم
مص��ادرة التأمين��ات األولية وإعالن احمل��ل للمزايدة مرة
أخرى  ،علما ً أن احملل يقع في الطابق العلوي وذات أبعاد
مختلفة في املساحة .
ن�شوان حممد نوري
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

تعلن الش��ركة العامة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنية
لتأجي��ر املش��يدات املدرج��ة ادناه ف��ي محافظة (بابل) ف��ي اليوم
(الثالث�ين) تبدأ أعتبارا ً من اليوم التالي لنش��ر االعالن وفق القانون
بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس��نة  2013املعدل والشروط
الت��ي ميكن احلصول عليها من قس��م الش��ركة أع�لاه لقاء مبلغ
( )5000دينار غير قابلة للرد.
فعلى الراغبني احلضور في الساعة احلادية عشرة في قسم الشركة
ف��ي محافظة (بابل) على ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من
الضريبة معنون إلى (الش��ركة العامة الدارة النقل اخلاص) وهوية
االحوال املدنية وش��هادة اجلنس��ية أو (البطاقة الوطنية املوحدة)
وبطاقة الس��كن (النس��خة االصلية) ويدفع التامينات القانونية
البالغة  %20مضروبا ً في عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل
من ترس��و عليه املزاي��دة أجور خدمة بنس��بة  %2وكذلك يتحمل
الناكل فرق البدلني في عدد سنني العقد وفي حالة مصادفة موعد
املزايدة عطلة رسمية جتري املزايدة في اليوم التالي.
ت
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ا�سم العقار

الت�أمينات

كشك رقم  4مرآب احللة املوحد  646.800ألف دينار
 135.600ألف دينار
محل رقم  14مرآب جبله
 132.000ألف دينار
محل رقم  15مرآب جبله
محل رقم  16مرآب بغداد القدمي  165.600ألف دينار
محل رقم  15مرآب بغداد القدمي  226.600ألف دينار

املالحظات

لكل محل

مدة االيجار �سنتان ....يدفع بدل االيجار ق�سط واحد لكل �سنة
كرمي ها�شم ح�سني اجلابري
املدير العام وكالة
رئي�س جمل�س االدارة

“The Food and Agriculture Organization of the United
Nations in Iraq (FAO) has issued a tender No. 2019/FNIRQ/
FNIRQ/102874 for procurement of 800MT of DAP fertilizer
with delivery to Diyala Governorate. The tender will close on
24 /09 / 19 The tender is published in the United Nations Global
Marketplace (UNGM) and can be accessed at following web
link: https://www.ungm.org/Public/Notice/96281
The UNGM is a common procurement portal of the United
Nations system acts as a single window, through which
potential suppliers may register with FAO and other UN
organizations. The UNGM therefore provides an excellent
springboard to introduce your products and services to
FAO and many UN organizations by only completing one
registration form.
The registration with UNGM (https://www.ungm.org/
Vendor/Registration) is a mandatory requirement in order
to participate in FAO tenders. Please visit www.ungm.org
for more information on how to register your company in
UNGM.
)Detailed instructions on how to access FAO specific tender(s
documents and submit your bid through UNGM will be attached
to each individual tender notice and can be downloaded from
your UNGM Tender Management page by clicking on the
”“View Synopsis” button under the “Tender” tab.
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رياضة

وليد طبرة يف ّند �أتهامه في �شكوى درجال..وي�ؤكد:

ُ
حرمته ثالث �سنوات ..والأدلة الجنائية ب ّر�أتنا من التزوير
"االن�ضباط"

 م�����س � ّب��ب��ات ال���ق���رار وردت م���ن امل�������ش���اور ن�����زار  ..واالحت������اد ت��ع � ّه��د ب����إل���غ���اء ال��ع��ق��وب��ة والإع����ت����ذار

 بغداد� /إياد ال�صاحلي

ومت �إر�س ��ال امل�س ّببات م ��ن قبل امل�شاور
القان ��وين د.ن ��زار �أحم ��د ع�ب�ر الربي ��د
الألك�ت�روين و�س ّلمته ��ا �ضمن جمموعة
م ��ن الكت ��ب اىل د.ر�ضا ،وب ��دوره و ّقع
كت ��اب امل�س ّبب ��ات وبعث ��ه �إىل �صاح ��ب
الطل ��ب ،ه ��ذا كل م ��ا يف الأم ��ر� ،أي مل
أعط م�شورة يف
�أكتب كلمة واحدة ومل � ِ
العقوبة �أو امل�س ّبب ��ات ،حتى �أين ع ّلقتُ
وقته ��ا "م ��اذا فع ��ل درج ��ال ك ��ي ُيعاقب
خم�س �سنوات مع دفع الغرامة؟".

�أكد وليد طربة م�ست�ش ��ار ق�سم العالقات
يف االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة الق ��دم �أن
�إلتزام ��ه ال�صم ��ت من ��ذ تق ��دمي الكاب�ت�ن
عدن ��ان درج ��ال �شك ��واه يف مو�ضوع ��ة
عقوب ��ات جلن ��ة االن�ضب ��اط �ض ��ده يف
حمكمة الر�صافة ي�أتي احرتام ًا لتاريخه
امل�ش ّرف وللعالقة الطيبة به مُذ كان العب ًا
كب�ي�ر ًا بفنه وخلقه ،حمقق ًا مُنجزات عدة
مع املنتخبات الوطنية ا�سبغتْ عليه �صفة
الرمز بني رموز اللعبة يف العراق.
وقال ط�ب�رة يف ات�صال م ��ع (املدى) من
العا�صم ��ة الأردني ��ة ع ّم ��ان ا�ستف�س ��رت
منه عن �أ�سب ��اب توجيه �إتهام له بتزوير
ق ��رار �إيقاف الكابنت درجال عن ممار�سة
�أي ن�شاط ريا�ضي و�إداري �إبان امل�ؤمتر
االنتخاب ��ي الع ��ام املا�ض ��ي �":أي �إجراء
يخ� � ُّ�ص انتخاب ��ات � 31أي ��ار  2018ال
يعنين ��ي م ��ن قري ��ب �أو بعي ��د ،ول�س ��تُ
ع�ضو ًا يف �أي جلنة م ��ن اللجان امل�ش ّكلة
للغر� ��ض ذات ��ه ،ب ��ل عمل ��ي يف االحت ��اد
يخ�ص ق�ضايا االحتاد الدويل وانتقاالت
الالعبني وت�سجيلهم ،وللعلم كانت هناك
جلنة م�شرف ��ة على االنتخاب ��ات ير�أ�سها
الدكت ��ور حمم ��د قحط ��ان رف�ض ��ت قبول
تر�شيح درجال مع �ستة �آخرين ملخالفتهم
ال�ش ��روط الواردة يف املادة  33للفقرة 2
م ��ن النظ ��ام الأ�سا�س الحتاد ك ��رة القدم
ولعدم تقدميه ��م التثنيات املطلوبة وفق ًا
مل ��ا ورد يف النظام نف�س ��ه ،وال عالقة يل
كما مل يقدم درجال �أوراقه يل بتات ًا".

ت�صفية ح�ساب!

والت�أثري عل ��ى ال�شخو�ص الذين ي�ؤدّون
املتخ�ص�صة بقبول
مهامه ��م يف اللج ��ان
ّ
الرت�شيح �أو عرقلته ،بينما احلقيقة تف ّند
ذلك ،مل يك ��ن يل �أي دور يخ�ص التدقيق
يف ملفات املر�شح�ي�ن ،فبعد رف�ض قبول
تر�شي ��ح الكابنت درج ��ال ق� �دّم ا�ستئناف ًا
ومت رف�ضه من جلنة الطعون ،وبعد ذلك
حدث ��ت م�س�أل ��ة العقوبة الت ��ي ا�صدرتها
جلنة االن�ضباط ح�صري ًا برئا�سة طه عبد
حالته� ،أي كل هذه الإجراءات بعيدة عن
تخ�ص�صي".
ّ
و�أو�ض ��ح" كان هن ��اك اجتم ��اع للجن ��ة
ال دور لي في االنتخابات
االن�ضباط يف  20حزيران  2018ملناق�شة
و�أ�ض ��اف "�إن الكابنت درجال ي�سمع من ق�ضيت ��ي معاقبة جمهور الق ��وة اجلوية
هن ��ا وهن ��اك �أن وجود ولي ��د طربة يف عل ��ى خلفية �أحداث مب ��اراة فريقهم �أمام
االحتاد ل ��ه دور يف عملي ��ة االنتخابات البحري ومعاقبة عدنان درجال ،و�أتخذ

القرار بحرمان اجلمهور مباراة واحدة
مع الغرام ��ة و�إيقاف عدن ��ان درجال عن
ممار�س ��ة �أي عمل ريا�ضي �أو �إداري ملدة
خم� ��س �سنوات ،وبعد �أي ��ام عدة �أجتمع
رئي� ��س اللجنة مع عدد م ��ن �أع�ضائها يف
نادي التاج ��ي وخ ّف�ضوا عقوبة الإيقاف
اىل ث�ل�اث �سنوات ح�س ��ب ت�صريح �أحد
�أع�ضاء اللجنة لإحدى القنوات التلفازية
جماهر ًا بالعقوبة".
بر�أتنا
الأدلة الجنائية ّ

وذك ��ر طربة " كن ��ت من ب�ي�ن الراف�ضني
ملعاقب ��ة درج ��ال كون ��ه رم ��ز ًا للعب ��ة
و�شخ�صي ��ة معروف ��ة ،نحرتم ��ه ونق� �دّر
خدماته ،والعقوبة ال تتنا�سب مع تاريخه
و�سمعته� ،أما ادعاء درجال �أنه مت تزوير

غيابات م�ؤثرة في ت�شكيلة الوطني
�أمام �أوزبك�ستان
 بغداد  /حيدر مدلول
يحت�ض ��ن ملعب امللك عب ��د الله الثاين يف مدين ��ة القوي�سمة
الريا�ضي ��ة بالعا�صم ��ة الأردنية عم ��ان يف ال�ساع ��ة ال�سابعة
م�س ��اء الي ��وم االثن�ي�ن مب ��اراة دولي ��ة ودية جتم ��ع منتخبنا
الوطني لكرة القدم ونظريه االوزبكي يف �إطار حت�ضرياتهما
للجولت�ي�ن الثالثة والرابع ��ة من مرحلة الذه ��اب للت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة لل ��دور الث ��اين امل�ؤهل لنهائي ��ات ك�أ�س
العامل  2022بقطر ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2023بال�صني .
ويع ��اين منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة الق ��دم من غياب ��ات م�ؤثرة
يف ت�شكيلت ��ه النهائي ��ة ب�سبب من ��ح ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو
كاتانيت�ش موافقته على ع ��ودة �صانع الألعاب ج�سنت مريام
املحرتف يف �صفوف فريق �أتالنتا يونايتد اىل �أمريكا المتام
مرا�سي ��م خطوبت ��ه بع ��د انته ��اء املب ��اراة االوىل م ��ع �شقيقه
البحريني الت ��ي �ضيفها ملعب البحري ��ن الوطني بالعا�صمة
املنام ��ة م�ساء يوم اخلمي�س املا�ض ��ي اىل جانب �سفر املدافع
علي عدنان املحرتف يف �صفوف فريق فانكوفروايت كاب�س
الكن ��دي اىل العا�صم ��ة بغ ��داد من �أجل جتديد ج ��واز �سفره
وزي ��ارة عائلت ��ه ومغادرة الالع ��ب �أحمد يا�س�ي�ن الذي يلعب
يف �صف ��وف هال ��ك ال�سويدي الدعائ ��ه الإ�صاب ��ة ف�ض ًال جنم
فري ��ق الزوراء لكرة الق ��دم علي ح�سني علي الذي خ�ضع يوم
�أم�س الأحد اىل تداخل جراحي يف م�ست�شفى �أ�سبيتار للطب
الريا�ض ��ي بالعا�صم ��ة القطرية الدوح ��ة �أث ��ر �أ�صابته بك�سر
يف الكاح ��ل ومت ��زق يف االربط ��ة بعد ال�ض ��رب املتعمد الذي
تعر� ��ض له من قبل املدافع البحرين ��ي �سيد �ضياء �سيد �سعيد
حيث يحتاج اىل  90يوم ًا من �أجل العودة اىل املالعب .
ويبح ��ث كاتانيت� ��ش على حتقيق فوز معن ��وي على املنتخب
االوزبك ��ي لك ��رة القدم المت�صا� ��ص االنتقادات احل ��ادة التي
تعر� ��ض له ��ا من قب ��ل ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي العراقي عل ��ى �أثر
الت�شكيلة اخلاطئة التي دخل بها مباراة البحرين التي كانت
�ستكلفن ��ا �ضياع ثالثة نقاط ثمينة كنا ب�أم�س احلاجة لها قبل
�أن ينقذن ��ا املهاج ��م مهند علي كاظ ��م يف الدقيقة  86بوا�سطة

اله ��دف الغ ��ايل الذي �أحرزه و�أع ��اد لأ�س ��ود الرافدين الآمال
يف البق ��اء �ضمن دائرة التناف� ��س اىل جانب منتخبات �إيران
وهونغ كونغ والبحرين يف ال ��دور الثاين اال�سيوي امل�ؤهل
اىل ال ��دور الثالث احلا�سم للموندي ��ال وقطف تذكرة العبور
اىل النهائي ��ات القاري ��ة حيث من امل�ؤم ��ل �أن يتواجد عدد من
الوج ��وه اجلدي ��دة م ��ن الالعب�ي�ن املحليني يف ه ��ذه املباراة
الودي ��ة اىل جان ��ب زمالئه ��م ال�سابقني الذين لعب ��وا املباراة
االوىل م ��ن �أجل ت�أكيد �أ�ستحقاقهم ب�أرت ��داء الفانيلة الدولية
اىل جانب زي ��ادة خربتهم وان�سجامهم مب ��ا يجعلهم قادرين
على تعوي�ض املحرتفني يف حالة غيابهم لأ�سباب خمتلفة .
و�ستك ��ون مواجهة �أوزبك�ست ��ان بروفة حت�ضريي ��ة للأ�سود
للمبارات�ي�ن املقبلت�ي�ن التي يخو�ضونها �أم ��ام منتخب هونغ
كونغ يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء يوم العا�شر من �شهر ت�شرين
االول املقب ��ل على ملعب ج ��ذع النخلة باملدينة الريا�ضية يف
حمافظة الب�صرة وكذلك �أمام منتخب كمبوديا لكرة القدم يف
ال�ساع ��ة الثانية والن�صف ظهر يوم اخلام�س ع�شر من ال�شهر
ذات ��ه على ملعب �أوملبيك �ستاديوم بالعا�صمة فنوم بنه �ضمن
اجلولتني الثالثة والرابعة من الت�صفيات امل�شرتكة وخا�صة
ان اجلولة الثانية التي �ستقام غد ًا الثالثاء �شهدت ح�صولهم
عل ��ى راحة حيث �سيلعب فيها املنتخب البحريني مع م�ضيفه
منتخ ��ب كمبوديا يف ال�ساعة الثانية والن�صف ظهر ًا بتوقيت
بغ ��داد فيم ��ا �سيواج ��ه املنتخب الإيراين عل ��ى ملعب هونغ
كون ��غ بالعا�صم ��ة فيكتوريا نظريه منتخ ��ب هونغ كونغ يف
ال�ساعة الثالثة ظهر ًا .
اجلدير بالذكر �أن قائمة منتخبنا الوطني لكرة القدم للمباراة
الودي ��ة الدولي ��ة �أم ��ام �أوزبك�ست ��ان تكون ��ت م ��ن الالعب�ي�ن
حمم ��د حميد وحممد �صال ��ح وجالل ح�سن و�أحم ��د �أبراهيم
و�ضرغ ��ام �أ�سماعي ��ل و�سع ��د ناط ��ق وريب�ي�ن �سوالقا وجنم
�ش ��وان وم�صطف ��ى حمم ��د جرب وع�ل�اء علي مه ��اوي وميثم
جبار ومه ��دي كامل و�أ�سام ��ة ر�شيد و�أجمد عط ��وان وب�شار
ر�سن وهمام طارق و�أمي ��ن ح�سني و�صفاء هادي ومهند عبد
الرحيم وعالء عبا�س ومهند علي كاظم .

�إعــــــالن
إلى الس��يد عمار غزوان ياسني املرفقة
صورت��ه ،يرج��ى حض��ورك ال��ى مق��ر
مؤسس��ة امل��دى لإلع�لام والثقاف��ة
والفنون الكمال اجراءات ب��راءة الذمة املتعلقة بكم،
وبعكس��ه ستتخد إدارة املؤسس��ة إجراءات قانونية
بحقكم

قرار رقم  29ين�ص على عقوبته بـخم�س
�سنوات ،الواقع ي�شري اىل وجود عقوبة
ث�ل�اث �سن ��وات فق ��ط مُ�ص ��ادق عليها من
قب ��ل �أع�ض ��اء جلن ��ة االن�ضب ��اط �أنف�سهم
و�أعرتفوا بها بعد �أن �أجتمعوا يف نادي
التاج ��ي كم ��ا �أ�سلفت ،وعن ��د ذهابنا اىل
الأدل ��ة اجلنائي ��ة مل�ضاهاة خ ��ط الكتابة
قي ��ل لن ��ا ال عالقة لك ��م مبذك ��رة العقوبة
�إمن ��ا اال�شخا�ص املو ّقع�ي�ن عليها هم من
ح ّرروها ،لكن ال�س�ؤال �أين قرار معاقبته
بخم�س �سن ��وات الذي زع ��م درجال �إننا
زوّ رناه؟! لقد حاول املحامون مبن فيهم
ط ��ارق حرب العثور على ن�سخة منه ومل
يجدوه".
ولف ��ت �إىل �أن "املحامي طارق حرب من
املحامني الكبار الذين يتم ّتعون باخلربة

وليد طبرة
الوا�سعة ،قال كلمة الق�ضاء املُن�صفة� ،أنه
ال توج ��د ق�ضية تخ� ��ص تزوير بائن يف
مو�ض ��وع عدنان درج ��ال ،بعدم ��ا بحث
وتق�صى عن كل حيثياته ،ثم جاء حمامي
ّ
�آخ ��ر بعده ،و�أكد ال ��ر�أي القانوين نف�سه
بع ��دم وج ��ود تزوي ��ر �أو ق ��رار برقم 29
�أ�ص ًال ي�ش�ي�ر اىل عقوبة خم�س �سنوات،
وهذا املو�ضوع ا�شبه باتهام �شخ�ص يف
جرمي ��ة قت ��ل وال توج ��د جث ��ة يف ك�شف
الداللة! هذا كالم غري منطقي �أبد ًا".

و�أ�ش ��ار �إىل �أن "جمي ��ع �أع�ض ��اء احتاد
الك ��رة عل ��ى توا�ص ��ل م ��ع الق�ضي ��ة
وم�ساندتن ��ا فيه ��ا ،وموقفه ��م وا�ض ��ح
تب
جتاهن ��ا بع ��دم وجود دور لن ��ا مبا ُك َ
�أو �أتخ ��ذ من ق ��رار بخ�صو� ��ص معاقبة
درج ��ال ،وو�ص ��ل الأم ��ر اىل حماولتهم
مجُ ال�سته مع الأطراف املعنية لتو�ضيح
احلقيق ��ة الت ��ي �ألتب�س ��تْ علي ��ه ،لكن ��ه
رف�ض و�ص ّمم عل ��ى احل�سم يف املحكمة
بجل�سته ��ا ي ��وم � 16أيل ��ول احل ��ايل،
ويب ��دو �أن ��ه ن ��وى ت�صفي ��ة ح�سابه مع
االحت ��اد به ��ذه الطريق ��ة ،و�إال ال يوجد
�أي تف�سري لتز ّمت ��ه يف املوقف الراف�ض
ل�سحب ال�شكوى".

م�س ّببات قرار االن�ضباط

الحقيقة في الإفادة

وعن اجلهة التي �ض ّمنت م�سببات قرار
جلن ��ة االن�ضباط ،قال ط�ب�رة "�سبق �أن
ك ّل ��ف عدن ��ان درجال حمامي ��ه مبفاحتة
�أم�ي�ن �س ��ر احت ��اد ك ��رة الق ��دم د�.صباح
ر�ض ��ا لتزوي ��ده مب�س ّبب ��ات ق ��رار جلنة
االن�ضب ��اط ،وق ��ام د.ر�ض ��ا ب�إر�س ��ال
الطل ��ب اىل الق�سم القان ��وين وامل�شاور
القان ��وين ،وال عالق ��ة يل باملو�ض ��وع
متخ�ص�ص� � ًا ب�ش� ��ؤون
ك ��وين ل�س ��تُ
ّ
القان ��ون وال �أعمل يف الق�سم القانوين،

وب�ش� ��أن ا�ستع ��داده جلل�س ��ة املحكم ��ة
املقبل ��ة فيم ��ا �إذا كان ��ت مف�صلي ��ة
واملفاج� ��آت املتوقعة فيه ��ا� ،شدّد طربة،
على �أن ��ه" مهما كانت �أج ��واء اجلل�سة،
ال كالم ل ��ديّ غري م ��ا ذكرته م ��ن حقيقة
يف �إفادت ��ي للمحكم ��ة و�أو�ضحته ��ا لكم
هن ��ا ب�ل�ا رتو� ��ش ،لي� ��س عن ��دي �ش ��يء
�أخفيه ،ويف الوقت نف�سه لن �أ�سمح لأي
ّ
بالتدخل يف �سري عملي اليومي
�شخ�ص
داخل االحتاد كوين م�س�ؤول عنه حيث

ت�صلن ��ي ع�ش ��رات الكت ��ب والأوراق،
�أعط ��ي امل�ش ��ورة ال�سليم ��ة فيه ��ا ح�سب
خربتي الإدارية قدر تع ّلق الأمر بي� ،أو
�أحيله ��ا �إىل رئي�س االحت ��اد �أو نائبه �أو
�أمني ال�سر �أو اللجنة املعنية ،فال يجوز
�أن �أح َّم ��ل م�س�ؤولي ��ة ورود خطاب ��ات
قانوني ��ة محُ � � ّررة م ��ن غ�ي�ري ال مت ��ت
ب�صل ��ة لعملي ،على �سبي ��ل املثال عندما
وردن ��ا كتاب االحتاد الدويل لكرة القدم
اخلا� ��ص باختي ��ار ملع ��ب حماي ��د غري
ملع ��ب الب�ص ��رة للت�صفي ��ات املزدوج ��ة
لك�أ�س العامل  2022وك�أ�س �آ�سيا 2023
قم ��تُ بت�سليم ��ه اىل رئي�س االحتاد ،هل
يتوجب معاقبتي �أو �إنهاء خدماتي
كان ّ
لأن م�ضمون الكتاب �سلبي و ُيعيد فر�ض
احلظر الكلي على كرتنا؟!".
كلمة حق

و�أختت ��م ولي ��د ط�ب�رة حديث ��ه�":إن
جمي ��ع �أع�ض ��اء االحت ��اد �أب ��دوا نياتهم
الطيب ��ة جت ��اه الكاب�ت�ن عدن ��ان درجال
تعزي ��ز ًا للثق ��ة يف العالق ��ات االن�سانية
ك�أ�س ��رة واحدة لك ��رة الق ��دم ،وتعهّدوا
ل ��ه ب�إلغ ��اء عقوب ��ة الإيقاف مل ��دة ثالث
�سن ��وات وتقدمي اعت ��ذار ر�سمي له مع
حت ّم ��ل االحتاد م�صاري ��ف الدعوى يف
املحكمة ،هذا ما يخ�ص موقف االحتاد،
�أم ��ا بالن�سب ��ة يل جل�س ��ت مع ��ه مرتني،
وع�ّب�رّ ت ل ��ه ع ��ن تقدي ��ري و�أمتن ��اين
ومكانت ��ه ك�أخ عزيز ولي�س هذا فح�سب
ب ��ل يف حمكم ��ة اجلن ��ح قل ��ت للقا�ضية
�إن عدن ��ان درج ��ال ل ��ه ف�ض ��ل كبري على
الع ��راق فهل هن ��اك كالم �أ�ص ��دق و�أبلغ
م ��ن موقفي هذا جتاهه و�أن ��ا مل �أمدحه
باط ًال فه ��و ي�ستحق كلمة احل ��ق بعيد ًا
ع ��ن تبع ��ات �أزم ��ة �أنتخاب ��ات � 31أيار
. "2018

قمة من العيار الثقيل تجمع الليوث والأبي�ض الإماراتي في بي�شكيك
 بغداد  /املدى
ح ��ددت جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم مواعي ��د مباري ��ات
منتخب النا�شئني لك ��رة القدم يف الت�صفيات
التمهيدي ��ة حل�س ��اب املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة
ملنطق ��ة غ ��رب الق ��ارة واجلن ��وب والو�سط
التي ت�ضم اىل جانبه منتخبات قريغيز�ستان
والإم ��ارات ولبنان امل�ؤهلة اىل بطولة ك�أ�س
�آ�سي ��ا  2020حتت  16عام� � ًا التي �ستجري
خالل الفرتة م ��ن الثامن ع�شر ولغاية الثاين
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول اجل ��اري يف
العا�صمة القريغيز�ستانية بي�شكيك .
وذكر م�صدر يف احتاد كرة القدم يف ت�صريح
خ�ص ب ��ه املدى � :إن منتخ ��ب النا�شئني لكرة
الق ��دم �سيواج ��ه �شقيقه املنتخ ��ب االماراتي
لكرة الق ��دم بقمة خليجية م ��ن العيار الثقيل
يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة م ��ن ظه ��ر يوم
الثامن ع�شر من �شهر �أيلول اجلاري بتوقيت
العا�صمة بغداد على ملعب دولني عمر زاكوف
بالعا�صم ��ة القريغيز�ستاني ��ة بي�شكي ��ك يف
افتتاح اجلولة الأوىل من الدور الأول �ضمن
الت�صفي ��ات الأولي ��ة للمجموع ��ة ال�ساد�س ��ة
ملنطق ��ة غرب �آ�سيا تعقب ��ه يف ال�ساعة الثالثة
ع�صر ًا على امللعب ذاته مباراة منتخبي لبنان
وقريغيز�ستان فيما �سيكون يوم التا�سع ع�شر

من ال�شهر ذات ��ه يوم راحة جلميع املنتخبات
امل�شارك ��ة و�سيلعب ليوث الرافدين مباراتهم
الثاني ��ة �أم ��ام املنتخب اللبن ��اين ال�شقيق يف
ديرب ��ي عرب ��ي مث�ي�ر يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة
ع�ش ��رة من ظهر ي ��وم الع�شرين عل ��ى امللعب
نف�س ��ه �ضم ��ن اجلول ��ة الثانية تليه ��ا مباراة
املنتخب�ي�ن القريغيز�ست ��اين والإماراتي يف
ال�ساعة الثالثة ع�صر ًا و�سيكون يوم احلادي
والع�شرين يوم راحة .
و�أ�ض ��اف ان منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن اللبن ��اين

و�شقيقه االماراتي �سيق�صان �شريط اجلولة
الثالث ��ة واالخرية من الت�صفي ��ات التمهيدية
للمجموع ��ة ال�ساد�س ��ة يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة
ع�ش ��رة من ظهر ي ��وم الث ��اين والع�شرين من
�شهر �أيل ��ول اجلاري على ملع ��ب دولني عمر
زاك ��وف تليه ��ا يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�ص ��ر ًا
مب ��اراة منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن لك ��رة الق ��دم مع
نظ�ي�ره القريغيز�ست ��اين لك ��رة الق ��دم حيث
�سيت ��م التع ��رف عل ��ى هوية بط ��ل املجموعة
الذي �سي�ضم ��ن بطاقة الرت�ش ��ح املبا�شر اىل

بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا  2020حت ��ت  16عام ًا
الت ��ي �ستقام يف بل ��د �سيتم الك�ش ��ف عنه من
خالل االجتماع املقب ��ل الذي �سيعقده املكتب
التنفي ��ذي باالحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
خالل �شهر ت�شرين الثاين املقبل .
اجلدير بالذك ��ر �إن ت�صفيات ك�أ�س ا�سيا لكرة
القدم حتت  16عام ًا ي�شارك فيها  47منتخب ًا
بواق ��ع  25منتخب� � ًا ملنطق ��ة غ ��رب الق ��ارة
واجلن ��وب والو�س ��ط و 22منتخب� � ًا ملنطقة
�شرق القارة و�آ�سي ��ان حيث مت توزيعهم اىل
 11جمموعة يت�أهل اىل النهائيات �صاحب
املرك ��ز االول يف كل جمموع ��ة اىل جان ��ب 4
منتخب ��ات حت�ص ��ل عل ��ى �أف�ضل مرك ��ز ثاين
وين�ض ��م اليها منتخب الدول ��ة امل�ضيفة الذي
يح�ص ��ل على بطاق ��ة الت�أه ��ل املبا�ش ��ر ويف
حالة ح�ص ��ول منتخب الدول ��ة امل�ضيفة على
�إحدى بطاقات التاه ��ل املبا�شر فان املنتخب
احلا�ص ��ل عل ��ى املرك ��ز الث ��اين ب�ي�ن ث ��واين
 11جمموع ��ة يح�ص ��ل على بطاق ��ة الت�أهل
للنهائيات .
وكان احتاد كرة القدم �سمى املالك التدريبي
امل�ؤل ��ف من عماد حممد مدرب ًا وح�سان تركي
و�أحم ��د وايل وه�ش ��ام علي لقي ��ادة منتخب
النا�شئني لكرة القدم يف ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا
لكرة القدم  2020حتت  16عام ًا .
�س ا�سيا لكرة القدم  2020حتت  16عاما .

القوة الجوية ي�ستعد لل�سالمية الكويتي بمباراتي الحدود و�أمانة بغداد
 بغداد  /املدى
يوا�ص ��ل فري ��ق القوة اجلوي ��ة لك ��رة القدم و�صي ��ف حامل
لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از ا�ستعداداته للق ��اء م�ضيفه فريق
ال�ساملي ��ة الكويت ��ي يف ال�ساع ��ة الثامن ��ة والرب ��ع م�ساء يوم
الراب ��ع والع�شرين من �شهر �أيلول اجل ��اري على ملعب ثامر
بن ال�صب ��اح �ضمن جولة الأياب لل ��دور  32من بطولة ك�أ�س

حممد ال�ساد�س للأندية الأبطال باملو�سم . 2020-2019
و �سيخو�ض فريق القوة اجلوية لكرة القدم مباراة جتريبية
يف ال�ساع ��ة الرابعة ع�صر الي ��وم الأثنني �أمام فريق احلدود
عل ��ى ملع ��ب الن ��ادي يف �ش ��ارع فل�سط�ي�ن بالعا�صم ��ة بغداد
بغياب الالعبني (�أحم ��د �أبراهيم وحممد �صالح وميثم جبار
و�أمي ��ن ح�س�ي�ن ) املتواجدي ��ن حالي ًا م ��ع املنتخ ��ب الوطني
لك ��رة القدم ال ��ذي �سيلعب مباراة دولية ودي ��ة �أمام املنتخب

االوزبك ��ي يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�سا ًء بالعا�صم ��ة االردنية
عم ��ان وكذلك الالعب�ي�ن (ح�سني جبار وح�س ��ن رائد وحممد
قا�س ��م) املن�ضمني ل�صفوف املنتخ ��ب االوملبي لكرة القدم يف
مع�سكره التدريبي املقام حالي ًا بالعا�صمة البحرينية املنامة
حت ��ى بع ��د غد الأربع ��اء حيث �سيلتق ��ي مع �شقيق ��ه االوملبي
البحريني يف بروفة ثانية اليوم االثنني �أي�ض ًا .
ويتطل ��ع من ه ��ذه املباراة امل�ل�اك التدريب ��ي للفريق بقيادة
�أي ��وب �أودي�ش ��و اىل جتربة الالعبني اجل ��دد الذين �أن�ضموا
خالل ف�ت�رة االنتقاالت ال�صيفي ��ة وزيادة درج ��ة �أن�سجامهم
م ��ع بقية الالعبني الذين دافعوا ع ��ن كتيبة ال�صقور باملو�سم
املا�ض ��ي ورفع درجة اجلاهزية قبي ��ل الدخول يف مناف�سات
املو�سم الكروي اجلدي ��د التي �سن�ستهل امل�شوار فيه مبالقاة
فري ��ق �أمانة بغداد عل ��ى ملعب الأخري ي ��وم الثامن ع�شر من
�شه ��ر ايلول اجلاري �ضم ��ن الدوراالول م ��ن مرحلة الذهاب
ل ��دوري الك ��رة املمت ��از قب ��ل �شد الرح ��ال اىل دول ��ة الكويت
ملواجهة م�ضيفه فريق ال�ساملية م�ساء يوم الرابع والع�شرين
من ال�شهر ذاته �ضم ��ن جولة الذهاب من الدور  32بالبطولة
العربي ��ة �أم ًال يف حتقيق نتيجة ايجابي ��ة ي�ضمن من خاللها
بطاق ��ة الت�أهل اىل دور ثمن النهائي م ��ن بطولة ك�أ�س حممد
ال�ساد� ��س للأندي ��ة الأبط ��ال بعد االنت�ص ��ار الكبري بنتيجة
ِ( )1-3يف جول ��ة الذهاب الت ��ي �ضيفها ملعب كربالء الدويل
يف مدين ��ة كربالء املقد�سة يوم التا�س ��ع والع�شرين من �شهر
�آب املا�ضي .
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التعليم العايل ...وقرارات جمل�س الوزراء ()4
�إن�شاء حمط ��ة �إتالف الب�ص ��رة والتعاقد
مع �شركات ا�ستخراج النفط:
تقدم ��ت �شرك ��ة برتونا� ��س املاليزي ��ة
لإ�ستخ ��راج النف ��ط ،العامل ��ة يف حق ��ول
حمافظة مي�سان ،بطلب للتعاقد مع دائرة
معاجلة و�إتالف املخلفات الكيميائية يف
ت�شري ��ن �أول 2017م لإت�ل�اف املخلف ��ات
الكيميائي ��ة اخلط ��رة الناجت ��ة من خالل
ا�ستخراجه ��م للنفط اخل ��ام حيث تزامن
تقدمي الطلب مع قرب �إنهاء مهمة ت�صفية
خملف ��ات برنام ��ج الأ�سلح ��ة الكيميائي ��ة
العراقي.
بعد ع ��دة اجتماع ��ات ومناق�شات كثرية
ح�صل ��ت القناع ��ة عل ��ى �إن�ش ��اء ث�ل�اث
حمط ��ات لإت�ل�اف املخلف ��ات الكيميائي ��ة
امل�صاحب ��ة لإ�ستخراج النفط يف املناطق
اجلنوبية وواحدة يف بغداد و�أُخرى يف
كركوك.
ح�صل ��ت موافق ��ة الأمانة العام ��ة ملجل�س
ال ��وزراء للتعاق ��د م ��ع �شرك ��ة برتونا�س
املاليزية لإتالف خملفاتهم و ُتعوقِد معهم
يف  19ت�شري ��ن �أول 2017م عل ��ى �أم ��ل
�أن ُتن�ش� ��أ حمط ��ة �إتالف �ضم ��ن املخطط
يف �أح ��دى املحافظ ��ات اجلنوبية لتنفيذ
العق ��د .وقد رحب ��ت حمافظ ��ات الب�صرة
وذي قار ووا�سط ب�إن�شاء حمطات �إتالف

يف حمافظاتهم.
ظه ��رت بع� ��ض العوائق لإن�ش ��اء حمطة
�إتالف و�أهمها هي:
 - 1ع ��دم وج ��ود تخ�صي�ص ��ات لعملي ��ة
�إن�ش ��اء املحط ��ة ،ل�ش ��راء �أو نق ��ل �أو
ن�ص ��ب �أجه ��زة وحم ��ارق و�سايل ��وات
وم�ستلزم ��ات �أخ ��رى ،وع ��دم �إمكاني ��ة
االنف ��اق عل ��ى �أي م�ش ��روع ا�ستثم ��اري
ا�ستحدث عام 2017م ،لكونه غري مدرج
�ضمن موازنتها.
 2ع ��دم توفر الأر� ��ض ذات الأثر البيئيالإيجاب ��ي الت ��ي ميك ��ن �إ�ستخدامه ��ا
للم�شروع.
 3ع ��دم وج ��ود الك ��وادر املتخ�ص�ص ��ةمن ابن ��اء املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة �ضمن
منت�سب ��ي وزارة العل ��وم والتكنولوجيا
لين�سبوا للعمل مبثل هذه امل�شاريع.
ّ
تقدمت �شركة الفيحاء للخدمات النفطية
املح ��دودة ،وه ��ي �شرك ��ة تعم ��ل كمقاول
ثان ��وي م ��ع �ش ��ركات ا�ستخ ��راج النفط،
لعق ��د م�شارك ��ة لإن�ش ��اء حمط ��ة �إت�ل�اف
للمخلف ��ات الكيميائي ��ة يف الب�ص ��رة
كونه ��م ميلكون الأر� ��ض املنا�سبة لإقامة
امل�ش ��روع واملمنوحة له ��ا (�أثر بيئي) من
وزارة ال�صح ��ة والبيئة .وقد �أبدوا كذلك
ا�ستعدادهم للإنفاق على ت�أ�سي�س و�إن�شاء

والتكنلوجيا املدجمة ،ب�أعمال املعاجلة
و�إتالف مثل هذه املخلفات اخلطرة.
وت�ش�ي�ر اجل ��دوى االقت�صادي ��ة االولية
م ��ن امل�شاركة اىل �أن قيم ��ة �إتالف الطن
الواحد ت�ت�راوح ب�ي�ن ()3000-1000
دوالر و�إن طاق ��ة معاجل ��ة و�إت�ل�اف
املخلف ��ات للدائ ��رة بح ��دود ( )20طن� � ًا
يومي� � ًا م ��ن املخلف ��ات ،وبذل ��ك تبل ��غ
الإيرادات املتحققة امل�سرتجعة مليزانية
د .عبد الرزاق عبد اجلليل العي�سى
الدول ��ة العراقي ��ة  % 60م ��ن �ص ��ايف
�أرباح قيمة العقد.
(انتهى القرار)
املحط ��ة م ��ع جتهي ��ز الأر� ��ض وجمي ��ع كل ط ��ن م ��ن املخلف ��ات النفطية ه ��و �ألف م ��ع �شركة الفيح ��اء للخدم ��ات النفطية
املباين م ��ن ال�شركة ،و�أما املعدات الفنية دوالر وال ��ذي ميث ��ل  % 30 -% 20املح ��دودة للمبا�ش ��رة يف بن ��اء املحط ��ة
واملح ��ارق يحتاج توفريها م ��ن الوزارة من الأجور الت ��ي كانت ُت�ستوفى من قبل املطلوبة يف حمافظ ��ة الب�صرة ،لغر�ض ُع� � َّدت املوافق ��ة عل ��ى �إن�ش ��اء حمط ��ة
وتتحم ��ل ال�شركة نفقات نقله ��ا ون�صبها ال�شركات اخلا�ص ��ة وغري املعتمدة مهني ًا معاجلة و�إت�ل�اف املخلف ��ات الكيميائية الب�ص ��رة ال�صديقة للبيئ ��ة ك�سب ًا وطني ًا
با�ستخ ��دام تقني ��ات حديث ��ة و�آمن ��ة؛ وحملي ًا للأ�سباب الآتية:
وت�أهي ��ل امل�ش ��روع بباق ��ي احتياجات ��ه .وم�ؤ�س�ساتي ًا للإتالف.
لق ��د كان طلبه ��م يف البداي ��ة �أن تك ��ون مت خماطبة الأمانة العامة ملجل�س وزراء لغر�ض توليد خمرج ��ات �صديقة للبيئة � - 1إ�ستثم ��ار املحط ��ة للتخل� ��ص م ��ن
ن�سبة �إ�ستحقاقاتهم م ��ن الأرباح هي  60ب�ش� ��أن امل�ش ��روع وعر� ��ض عل ��ى جمل�س بح�س ��ب املح� �دّدات البيئي ��ة العراقي ��ة ،الكث�ي�ر م ��ن خملف ��ات احل ��روب ،الت ��ي
 %وح�ص ��ة ال ��وزارة  .% 40وبع ��د ال ��وزراء بت�أري ��خ  2017/12/16حيث وعل ��ى وف ��ق ما ج ��اء يف تفا�صي ��ل عقد تع ��اين منها املحافظ ��ات اجلنوبية ،من
�إجتماع ��ات ونقا�شات عدي ��دة ُا ُتفِق على مت ��ت املوافقة عل ��ى عق ��د ال�شراكة وعلى امل�شارك ��ة ،ا�ستن ��اد ًا اىل �أح ��كام امل ��ادة االعتدة واملواد التالفة وامللوثة باملواد
�أن تق�سم االرب ��اح لتكون ح�صة الوزارة تخويلنا بالتوقي ��ع بح�سب قرار جمل�س (�/41أو ًال/ا) من قانون املوازنة العامة الكيمياوية �أو البايولوجية �أو �أية مواد
م ��ن االرب ��اح بن�سب ��ة  % 60ي�ض ��اف ال ��وزراء رقم  410ل�سنة  2017وكما هو االحتادية لل�سنة املالية .2017
ملوثة للبيئ ��ة ف�ض ًال عن املواد اخلطرة
له ��ا جمي ��ع روات ��ب منت�سب ��ي ال ��وزارة يف �أدناه:
وق ��رر املجل� ��س قي ��ام دائ ��رة معاجل ��ة امل�صاحبة ال�ستخراج النفط.
العامل�ي�ن يف امل�ش ��روع ت�سج ��ل حل�ساب
خول جمل�س الوزراء ال�سيد عبد الرزاق و�إت�ل�اف املخلف ��ات الكيميائي ��ة � - 2ستوف ��ر بع�ض فر� ��ص العمل لأبناء
َّ
ُ
ُ
وزارة املالية وح�صة ال�شركة بن�سبة  40العي�سى وزي ��ر التعليم العايل والبحث والبايولوجي ��ة واحلربي ��ة اخلط ��رة ،املدينة� ،إذ اتفِق على �أن يكون العاملون
 .%و ُات ِف ��ق على ان تكون �أجور �إتالف العلم ��ي �صالحية توقيع عق ��د امل�شاركة وه ��ي �إح ��دى ت�شكي�ل�ات وزارة العلوم فيها من �أهايل الب�صرة ح�صر ًا .و�إعتماد

(هيهات م ّنا الذ ّلة)� ..أين منها نحن الآن؟!

الأوائل من �أ�صح ��اب �شهادات الدبلوم
والبكلوريو�س.
� - 3ستخف� ��ض �أج ��ور ا�ستخراج النفط
بالتزام ��ن م ��ع تخفي� ��ض �أج ��ور �إتالف
املواد اخلطرة امل�صاحبة لال�ستخراج.
� - 4إن قان ��ون املوازن ��ة لع ��ام 2017
�سم ��ح بعق ��ود ال�شراك ��ة م ��ع القط ��اع
اخلا� ��ص والذي عل ��ى �أ�سا�سه مت توقيع
العقد ولك ��ن للأ�سف �ألغي ��ت هذه امليزة
م ��ن قب ��ل جمل� ��س الن ��واب يف قان ��ون
موازنة  2018بالرغم م ��ن �إنها �أدرجت
يف امل�س ��ودة الت ��ي رفع ��ت م ��ن جمل�س
الوزراء.
انته ��ت مهمة ت�صفية خملف ��ات الأ�سلحة
الكيميائي ��ة يف ت�شرين الث ��اين من عام
 2017و ُف ِّكك ��ت مع ��دات الإت�ل�اف يف
امل�ش ��روع الرئي� ��س بع ��د التوقيع الذي
ح�ص ��ل م ��ع �شرك ��ة الفيح ��اء ل ُتنقل اىل
حمافظ ��ة الب�ص ��رة ومت ن�ص ُبه ��ا بع ��د
�إكمال البن ��ى التحتية مل�شروع ال�شركة.
وق ��د اف ُتتِحت (حمط ��ة الب�صرة لإتالف
املخلف ��ات الكيميائي ��ة النفطي ��ة) يف
ني�س ��ان 2018م بح�ض ��ور وكي ��ل وزير
وحدِّدت �ساحة
ال�صحة ل�ش�ؤون البيئةُ ،
عم ��ل املحطة �ضم ��ن حمافظتي الب�صرة
ومي�سان فقط.

نافذة من موسكو

�أزم���������������������ة ق�������ي�������ادة
د.قا�سم ح�سني �صالح

هيهات م ّنا الذ ّلة) جملة قالها
الإمام الح�سين يوم عا�شوراء
�أمام جي�ش عبيد اهلل بن زياد
في �سياق عبارة موجهة الى
يزيد بن معاوية هي بالن�ص (ان
الدّ عي ابن الدّ عي قد ركزني
ّ
والذل..
بين اثنتين ال�س ّلة
وهيهات م ّنا الذلة)�..أي �أن يزيد
ّ
ي�سل
�أراد منه �إما �أن ي�ست�سلم �أو
�سيفه ويحاربه..ما يعني �أن ال
رجعة لك ياح�سين ف�إما �أن تخ�ضع
ل�سلطة الحاكم (يزيد) و�أما �أن
تقتل ،واتخذ قراره ب�أنه لن
يعطيهم بيده �إعطاء الذليل ،وال
يقر �إقرار العبيد.
و�سيكولوجي ًا �أو اعتباري ًا،تعني (الذ ّلة) عك�س
(الع� � ّزة �أو الكرام ��ة) ..وتعن ��ي يف تغري ��دة
احل�س�ي�ن ه ��ذه �أنه ال يلي ��ق باملواط ��ن احلر �أن
يعي� ��ش ذلي ًال حت ��ت �سلط ��ة حاكم فا�س ��د..و�إن
علي ��ه �أن ينت�صر لعزة نف�س ��ه با�سرتداد كرامته
من احلاكم باالحتجاج او الثورة.
ولق ��د ا�ستطلع ��ت يف (الراب ��ع م ��ن عا�ش ��وراء
ه ��ذا الع ��ام  2019 ،1441م)�آراء �أكادمييني
ومثقف�ي�ن يف �أ�صبوح ��ة حملت نف� ��س العنوان
�أعاله ،حل�ضراتكم مناذج من �إجاباتهم :
• العراقيون يتنف�سون الذ ّلة وزيادة
• �إحنه بن�ص الذ ّله..و�سالم الله على احل�سني
ال�شهيد
• مل نفه ��م ثورة احل�سني �أ�ص ًال ،ولو فهمناها
مل يبق فا�سد باحلكومة �إال و ّ
مت �سحله
• نح ��ن م ��ن ن�س ��وّ ق للذل ��ة بت�صرفاتن ��ا التي
تبعدن ��ا عن �أي طريق �صحي ��ح� ،سواء للح�سني
�أم لغريه،فب�أعمالن ��ا هذه ابتع ��اد عن الإن�سانية
وع ��ن كرامتها.فلتغم� ��س عق ��ول حمب ��ي الذل ��ة
بالوحل ولي�ضحك من �أو�صلهم اىل احل�ضي�ض
• نح ��ن يف الدرك اال�سفل م ��ن ّ
الذل والهوان
ب�سب ��ب �أ�صح ��اب ه ��ذه ال�شع ��ارات الزائف ��ة
واحلكومة الفا�سدة
• نح ��ن �شع ��ب يغ ��رق يف ال � ّ
�ذل م ��ن ر�أ�س ��ه
لأخم� ��ص قدم ��ه� .شعب خان ��ع ارت�ض ��ى لنف�سه
عي�ش ��ة ال ��ذل  .للأ�سف مل يكن �شعبن ��ا يوم ًا كما
هو عليه الآن.
• امل�ساف ��ة بيننا وبني مقول ��ة الإمام كامل�سافة
بني �أبو لهب واحلمزة بن عبد املطلب.
• ن ��داء خال ��د للإم ��ام احل�س�ي�ن عل ��ى م ��ر
الع�صور،ي�ستنه� ��ض همم املظلوم�ي�ن الغافلني
وما من جميب.
• ن�سمعها وننقهر ون�سكت.
• �أ�سقطنا الهيهات وبقت الذ ّلة.
احلقيق ��ة الت ��ي يتف ��ق عليه ��ا العراقي ��ون
واملرجعي ��ة و�أح ��زاب ال�سلط ��ة وق ��ادة الكت ��ل

ال�سيا�سي ��ة�،إن الف�س ��اد �ش ��اع يف الع ��راق من ��ذ
�أعل ��ن ال�سيد ن ��وري املالك ��ي يف واليته االوىل
 2005ب� ��أن (لديّ ملفات للف�س ��اد لو ك�شفتها
لأنقل ��ب عاليها واطيها)..وم ��ا ك�شفها .وا�ستمر
اىل والي ��ة ال�سيد حيدر العب ��ادي  2014الذي
وع ��د ب�أن ��ه (�سي�ضرب الف�ساد بي ��د من حديد)..
وما �ضرب .وا�ستمر اىل والية ال�سيد عادل عبد
املهدي( )2019ال ��ذي ّ
�شكل جمل�س� � ًا ملحا�سبة
الفا�سدي ��ن وم ��ا ا�ستط ��اع حماكم ��ة واح ��د من
حيتانهم.
واحلقيق ��ة الثاني ��ة�،إن �أح ��زاب ال�سلط ��ة
الأق ��وى يف احلكوم ��ة ه ��ي �أح ��زاب اال�س�ل�ام
ال�سيا�س ��ي ال�شيع ��ي،و�إن ق ��ادة ه ��ذه الأحزاب
والكت ��ل ال�سيا�سية وامل�سلح ��ة ال�شيعية دفعتها
�سيكولوجي ��ا ال�ضحي ��ة وبارنوي ��ا اخلوف من
�أح ��زاب ال�س ّن ��ة اىل اعتبار الع ��راق غنيمة لها،
فا�ستف ��ردت بال�سلط ��ة والرثوة..جن ��م عنه ��ا
خراب وطن ،و�سبعة ماليني دون م�ستوى خط
الفقر،وحياة قا�سية متث ��ل �أحط حاالت الذ ّلة..
ومالي�ي�ن الب�صريني يتح�س ��رون على ماء حلو
ي�شربون ��ه فال يجدون ��ه مع انه ��م يعي�شون يف
املدينة الأغنى بالعامل!.
ي�شخ�صها الكاتب الربيطاين
واحلقيقة الثالثة
ّ
(كوكبورن) الذي له ثالثة كتب مهمة عن تاريخ
الع ��راق احلدي ��ث.كان ه ��ذا الكات ��ب يتم�ش ��ى
ب�شوارع بغداد ف�شاهد ب�ساحة الفردو�س الفتات
�سوداء مكتوب ��ا عليها (احل�س�ي�ن منهجنا لبناء
الوطن واملواطن) ،فكتب ل�صحيفة االندبندنت
مقال ��ة بعنوان (كيف حتول ��ت بغداد اىل مدينة
للف�س ��اد) بد�أها (:اح�س�ست ب� ��أمل و�أنا �أرى هذه
ال�شع ��ارات )..مايعن ��ي �إن ��ه �أدرك التناق� ��ض
احلاد ب�ي�ن قيم الأمام احل�س�ي�ن وبني من توىل
ال�سلطة يف العراق وي ّدع ��ون �إنهم ح�سينيون.
فحين ��ذاك( )2005كان ��ت ميزاني ��ة الع ��راق
تقارب ترليون دوالر�..أي ما ي�صل حا�صل جمع
ميزانيات العراق خالل ثمانني عام ًا!،وحينذاك
�أي�ض ًا كانت زخة مطر قد اغرقت بغداد (عا�صمة
الثقافة العربي ��ة!) يف م�شهد ال ين�سى .وبعدها
جت ��اوزت ن�سب ��ة البطالة ال� �ـ( )30%معظمهم
خريجون،فيم ��ا بلغ ��ت ن�سبة من ه ��م دون خط
الفقر يف زمن ترليون ��ات النفط ( )13%وفقا
لتقري ��ري جلن ��ة االقت�ص ��اد النيابي ��ة ووكال ��ة
 USAIDالأمريكية،وارتفع ��ت لت�ص ��ل(
) 30%بعد  2014وفق ًا لوزارة التخطيط،ما
يعن ��ي �أن �أك�ث�ر م ��ن �سبع ��ة مالي�ي�ن عراق ��ي
يعي�ش ��ون ب�أق ��ل م ��ن دوالري ��ن يف الي ��وم وفقا
خل ��ط الفق ��ر العاملي،فيم ��ا م�س�ؤول ��ون يدعون
انه ��م (ح�سينيون)،ا�ش�ت�روا البي ��وت الفاره ��ة
يف عوا�ص ��م عربي ��ة وعاملي ��ة ،وبن ��وا فن ��ادق
فخمة وهم كان ��وا معدمني..فتمتع ��وا برفاهية
خيالي ��ة و�أو�صلوا حتى جماه�ي�ر ال�شيعة التي
انتخبتهم..اىل اق�سى حاالت الذ ّلة.
واملفارق ��ة �،إن حم ّب ��ي احل�س�ي�ن من جماهري
ال�شيع ��ة مل يج�سدوا تغري ��دة احل�سني (هيهات
م ّن ��ا الذ ّل ��ة) م ��ع �إنه ��م يعي�شونها،با�ستثن ��اء
ال�صدري�ي�ن الذي ��ن ا�ضاع ��وا فر�ص ��ة تاريخي ��ة

ي ��وم دخل ��وا اخل�ض ��راء وف ��ر (ح�سينيّوه ��ا)
مذعورين متو�سلني،فيما املدنيون والتقدميون
وال�شيوعي ��ون ج�س ��دوا تغري ��دة احل�س�ي�ن
من ��ذ �شب ��اط  2011وم ��ا زال ��وا بتظاه ��رات
واحتجاج ��ات وقدم ��وا الت�ضحي ��ات بينهم من
اغتيل بكامت �صوت.
وحقيق ��ة (ح�سيني ��ة ) غائب ��ة ه ��ي �إن قي ��م
احل�س�ي�ن ت�سته ��دف توعي ��ة النا� ��س بدوره ��م
الأخالق ��ي واالجتماع ��ي والدين ��ي يف �إ�صالح
�ش� ��ؤون الأم ��ة ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة ،وتنبيهه ��م ب� ��أن موا�صف ��ات
احلاك ��م الع ��ادل ه ��و ذلك ال ��ذي يحك ��م باحلق
ويح�ت�رم �آراء النا� ��س ومعتقداته ��م ويجع ��ل
القان ��ون معي ��ار ًا لهيب ��ة الدول ��ة وم�شروعي ��ة
حكمه،باعتماد مقولته(:ولعم ��ري ما الإمام �إال
احلاك ��م بالكتاب،القائم بالق�س ��ط ،الداين بدين
احلق،احلاب� ��س نف�س ��ه عل ��ى ذات الل ��ه) .و�إن
عل ��ى احلاك ��م �أن ال يف� � ّرق بني احد م ��ن الرعية
عل ��ى ا�سا� ��س القرابة او الطائف ��ة او الع�شرية(
فيم ��ا احل�سيني ��ون عندن ��ا ق�سم ��وا ال ��وزارات
وم�ؤ�س�سات الدول ��ة ح�ص�صا بينهم)،وال يعترب
م ��ا يجب ��ى م ��ن زكاة وخ ��راج (ث ��روة الوطن)
مل ��ك ًا خا�ص� � ًا به،ي�شرتي به ��ا ال�ضمائر والذمم
وي�سخ ّره ��ا مل�صلحته،وينفقه ��ا عل ��ى ملذات ��ه
و�إ�شباع رغباته الدنيوية الزائلة..فيما بنى من
يدّعون �أن احل�سني جدهم قاعات كانت �أحداها
يف بغداد قد و�صفت ب�أنها الأكرب والأ�ضخم بني
مثيالتها يف ال�شرق الأو�سط.
وحقيق ��ة �شخ�صه ��ا الإمام احل�س�ي�ن قبل �أكرث
م ��ن �أل ��ف �سن ��ة وتنطب ��ق الآن عل ��ى العراقيني
بقوله (:ولكنكم– يعني النا�س  -مكنتم الظلمة
يف منزلتكم،و�أ�سلمت ��م �أم ��ور الل ��ه يف �أيديه ��م
يعملون بال�شبهات ،وي�س�ي�رون يف ال�شهوات،
�سلطه ��م على ذلك فراركم م ��ن املوت و�إعجابكم
باحلياة التي هي مفارقتكم ،ف�أ�سلمتم ال�ضعفاء
يف �أيديه ��م ،فم ��ن ب�ي�ن م�ستعب ��د مقه ��ور وبني
م�ست�ضع ��ف عل ��ى معي�شت ��ه مغلوب�..)..ألي�س
هذا ما هو حا�صل الآن؟!
خامتة القول..يف هذا الت�سا�ؤل:
هل �ست� ��ؤدي تغريدة الأم ��ام احل�سني (هيهات
من ��ا الذلة) اىل �إ�ص�ل�اح احل ��ال واخلال�ص من
حكم و�صفته جريدة الديل ��ي ميل ب�أنه (الأف�سد
يف تاريخ الأن�سانية)؟
هنال ��ك م ��ن ي ��رى �أن الفا�سدين من احل� � ّكام قد
امتلك ��وا ال�سلط ��ة وال�ث�روة الت ��ي متكنه ��م من
البق ��اء بالأغ ��راء و�ش ��راء ال ��ذمم وقت ��ل �أخطر
اخل�صوم بكامت ال�صوت.
وهنالك من يعتقد بح�صول حتول ايجابي لدى
جماه�ي�ر ال�شيع ��ة الذي ��ن ا�ستغفل ��وا وا�شغلوا
باللط ��م بع ��د �أن ثب ��ت له ��م �أن من يدع ��ون انهم
(ح�سيني ��ون) ،ه ��م بال�ض ��د م ��ن قي ��م احل�س�ي�ن
،وانه ��م �سيتوحدون مع املرجعي ��ة الدينية يف
�إ�شاع ��ة القيم احلقة لالم ��ام احل�سني ويحققون
دعوته ��ا باقام ��ة دول ��ة مدني ��ة حديثة..ف� ��أن
فعلوا،عنده ��ا �سيكون ��ون ح�سيني�ي�ن فع�ل ً�ا يف
جت�سيد تغريدة احل�سني (هيهات م ّنا الذ ّلة).

د .فالح احلمـراين
بع ��د االنته ��اء من الكت ��اب الذي �أنهي ��ت ترجمته
م�ؤخ ��ر ًا ،و�سلمته لإحدى دور الن�ش ��ر البغدادية
واملو�س ��وم ب "ال�ص ��ورة ال�سيا�سي ��ة لزعم ��اء
ال�ش ��رق الأو�س ��ط" ال ��ذي قام بت�أليف ��ه جمموعة
م ��ن الدبلوما�سي�ي�ن الرو� ��س ،الذي ��ن عمل ��وا يف
املنطق ��ة ،وامل�ستعرب�ي�ن املهتم�ي�ن فيه ��ا ،ر�صدت
جمل ��ة م ��ن القوا�س ��م امل�شرتك ��ة التي ات�س ��م بها
�أولئك الزعماء الذين حكموا البلدان العربية بعد
مرحلة انتهاء اال�ستعمار ،يف مقدمتها اال�ستئثار
بال�سلط ��ة ،ونك ��ران ال�شعارات التي ج ��ا�ؤوا� ،أو
ج ��اءت بهم لل�سلط ��ة ،وتغييب اجلماه�ي�ر ،التي
حملتهم عل ��ى �أكتافها لريتق ��وا اىل " عرو�شهم"،
ومالحق ��ة املعار�ض ��ة حت ��ى املعتدل ��ة وامل�سامل ��ة،
والدخ ��ول يف �ص ��راع مع �أق ��رب " الرف ��اق" من
�أج ��ل " كر�س ��ي " احلك ��م ،وحتم� � ًا تلطي ��خ الي ��د
بدمائه ��م .ف�ض�ل ً�ا عن عدم وج ��ود برامج تنموية
اقت�صادي ��ة واجتماعية وا�ضح ��ة ودقيقة لديهم،
والت�أرجح ب�ي�ن الآيدلوجيات والعقائد ،والنفور
م ��ن التطبي ��ق الدميقراط ��ي ،وبالت ��ايل فر� ��ض
نف�سه ��ا كزعام ��ات " ال�ض ��رورة التاريخية" ،و"
املنق ��ذة لل�شعوب" .عالوة عل ��ى ذلك �إنها ات�سمت
بالكارازمية ،وحتلت بال�شجاعة وروح املغامرة
يف بع� ��ض املراحل ،ولف ��ت اجلماهري حولها يف
بع�ض الأحيان .يبدو �أن هذا النموذج من القيادة
ق ��د ا�ستنفذ نف�سه ،رحل ع ��ن ال�ساحة ال�سيا�سية،
الت ��ي تبحث اليوم ع ��ن منط جديد م ��ن القيادة،
�أنه ��ا ( ال�ساح ��ة) ت�شع ��ر يف هذه املرحل ��ة ب�أزمة
قي ��ادة .قي ��ادة تتمت ��ع بالتجربة واحلنك ��ة و�أفق
النظر البعيد ،وتدرك توجهات احلراك الداخلي
ومتطلبات الدولة ،وتوجهات ال�سيا�سية العاملية.
رجال دولة بحق ،مل ي�صلوا لكر�سي احلكم بحكم
ال�صدف ،ونتيجة للعب �سيا�سية قذرة.
يف ه ��ذا ال�سي ��اق �أ�ش�ي�ر يف بع� ��ض مو�ضوعات
الكت ��اب اىل �أن �أم ��ام ال ��دول العربي ��ة الأخ ��رى
الي ��وم مهم ��ة حتدي ��د مقارب ��ات جدي ��دة نوعي� � ًا
لبناء االقت�ص ��اد ،تهدف �إىل �ضمان تنمية حيوية
وتوزي ��ع �أك�ث�ر عد ًال للم ��وارد الوطني ��ة .وتن�ش�أ
م ��رة �أخ ��رى م�شكل ��ة م�شاركة الق ��وى اخلارجية
يف متوي ��ل م�شاريع التنمي ��ة .وتن�ش�أ يف البديل
اجلدي ��د ،م�شكل ��ة االرتب ��اط ب�ي�ن الإج ��راءات
الدميقراطي ��ة الر�سمي ��ة والتنمي ��ة احلقيقي ��ة
للمجتم ��ع ،ومنح حقوق اجتماعي ��ة واقت�صادية
حقيقي ��ة و�ضمانات لأغلبي ��ة ال�س ��كان .و�أخري ًا،
هناك م�شكلة �أخرى تتمثل يف حتديد الدور الذي
يعود للدين يف املجتمع وللمنظمات الدينية.
وتلف ��ت اىل �أن ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،من ��ذ عق ��ود،
من بني �أك�ث�ر املناطق ا�ضطراب� � ًا يف العامل .لكن
م ��ن غري املرج ��ح �أن يكون الع ��امل العربي قد مر
بو�ض ��ع �شبي ��ه بالو�ضع الذي مير ب ��ه يف الوقت
احل ��ايل ،عندم ��ا ت�س ��ود في ��ه �أزم ��ات �سيا�سي ��ة
واجتماعي ��ة واقت�صادية منهجي ��ة لدول املنطقة،
هي الأ�سو�أ والأطول منذ ح�صول الدول العربية

على اال�ستقالل ال�سيا�سي.
وتربز م�شكلة عدم وج ��ود قادة يثق بهم النا�س.
فل ��م تعد النخب ال�سابقة حتظ ��ى بالثقة ،لأنها مل
ت�ضمن التطور الديناميكي لالقت�صاد ،وحت�سني
احلي ��اة االجتماعي ��ة .ولعل �أك�ث�ر العوامل التي
ت�أجج ا�ستياء ال�سكان ،هي رغبة الكثري من ممثلي
ال�سلطات با�ستخ ��دام �سلطاتهم الر�سمية لغر�ض
الإث ��راء ال�شخ�ص ��ي .وترتبت �شب ��كات ثابتة من
بطانات ممار�سة الف�س ��اد ،وو�ضع موارد الدولة
حتت ت�صرف امل�س�ؤولني والأ�شخا�ص املرتبطني
به ��م " .لقد تراك ��م اال�ستي ��اء لدى النا� ��س لفرتة
طويل ��ة ،مما خل ��ق �إمكانات انفج ��ارات خطرية،
وبالت ��ايل ت�س ��رب اىل اخل ��ارج ،يف البداي ��ة يف
تون�س ،ثم يف م�صر ويف بلدان عربية �أخرى".
وتع ��رب ع ��ن الأ�س ��ف لأن ��ه مل يك ��ن ب�ي�ن ق ��وى
املعار�ض ��ة ق ��ادة ومنظم ��ات ميك ��ن �أن يغ�ي�روا
الو�ض ��ع نحو الأف�ض ��ل ب�شكل فعل ��ي ،ويطرحوا
برناجم� � ًا واقعي� � ًا للتغلب على �أزم ��ة التنمية يف
الب�ل�اد ل�صالح غالبية ال�س ��كان و�ضمان تنفيذها.
وت�ستنت ��ج �إن كل هذا ح ��دد �إىل حد كبري انفجار
ع ��ام  ، 2011ما ي�سمى "الربي ��ع العربي" ،وما
تاله من حت ��والت اجتماعي ��ة� -سيا�سي ��ة م�ؤملة،
وم ��ا زالت م ��ن دون نتائ ��ج للتح ��ول االجتماعي
 /ال�سيا�س ��ي لل ��دول العربي ��ة ،وان ��زالق عدد من
دول املنطق ��ة �إىل هاوي ��ة ال�صراع ��ات الداخلي ��ة
طولي ��ة الأم ��د .وحم ��اوالت من اخل ��ارج للت�أثري
على ه ��ذه العملي ��ات ،وكقاعدة عام ��ة� ،أدت فقط
�إىل تفاق ��م الو�ض ��ع و�إىل ات�س ��اع وزي ��ادة حجم
اال�صطدامات.
وكم ��ا ح ��دث يف كثري م ��ن الأحي ��ان يف املا�ضي،
�أدى عدم وجود �أفكار معقولة وجذابة ذات طابع
اجتماع ��ي واقت�صادي� ،إىل م ��لء الفراغ الناجم،
مبفاهي ��م الأ�صولية الدينية .ولك ��ن اللجوء �إىل
الدي ��ن ،وطرح �شع ��ار "الإ�سالم ه ��و احلل!" يف
�سياق امل�شكالت "الدنيوي ��ة" املحددة متامًا ذات
الطبيع ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ،كما بينت
�أن التجرب ��ة احلقيقي ��ة �إب ��ان وج ��ود "الإخوان
امل�سلم ��ون" يف ال�سلطة يف م�ص ��ر ،ات�ضح �إنه ال
يجد احللول للم�شاكل االقت�صادية واالجتماعية
املتفاقمة.
وت�ؤك ��د اىل �أن هن ��اك حاج ��ة ما�س ��ة يف املنطقة،
�إىل ظه ��ور برام ��ج جدي ��دة وقادة ج ��دد ميكنهم
ا�ستع ��ادة �أم ��ل النا�س ومنحه ��م التوجيه .وعلى
الرغ ��م م ��ن واقع انخ ��راط اجلماه�ي�ر العري�ضة
الي ��وم يف ال�سيا�س ��ة� ،إال �أن ��ه من غ�ي�ر الوا�ضح
للجميع هل �أن فكرة �إ�شاعة الدميقراطية ـ �ستمهد
ال�سبي ��ل للإ�صالحات املن�ش ��ودة ،و"التحديث".
وتق ��ول� :إن تاري ��خ املجتمع ��ات الإ�سالمي ��ة يف
القرن الع�شرين مليئ ��ة ب�أمثلة عن كيفية حماولة
اعتم ��اد اجلوان ��ب الأجنبي ��ة خا�ص ��ة الغربي ��ة،
للح�ض ��ارة احلديث ��ة ،دون مراع ��اة الإمكان ��ات
الروحي ��ة والقدرات الواقعي ��ة للأمة ،واالعتماد

عل ��ى �إج ��راء التغي�ي�رات بالط ��رق الإداري ��ة.،
وت ��رى بع�ض الدرا�س ��ات التي ت�ضمنه ��ا الكتاب
ب�أن ��ه وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن الأو�س ��اط احلاكم ��ة
ُت َزي ��ن واجهة الدول ��ة ب�سم ��ات الدميقراطيات -
الربملان ،والأحزاب ،وتخفيف بع�ض الرقابة ، -
ف�إن ه ��ذا �أدى يف الواقع فق ��ط �إىل ف�صل النخبة
عن عام ��ة ال�سكان ،وو�ضع حت ��ت �أ�سا�س النظام
ال�سيا�س ��ي لغ ��م ا�ستي ��اء اجلماه�ي�ر بتهمي�شه ��ا،
القاب ��ل لالنفج ��ار بق ��وة .وت ��رى �إن �إدخال منط
حي ��اة دميقراط ��ي وحدي ��ث ،عل ��ى خلفي ��ة نطاق
وا�سع من الف�س ��اد واملح�سوبية ،مهمة غري قابلة
للتنفيذ .ان التطبيق الدميقراطي ي�ستدعي �أي�ضا
�إ�شاع ��ة العدال ��ة ،وو�ض ��ع الربام ��ج االقت�صادية
واالجتماعية ،مب�شاركة كاف ��ة �شرائح ومكونات
املجتمع ،وتفعيل منظمات املجتمع املدين ،التي
ت�ساهم بق�سطه ��ا يف الرقابة على �أداء م�ؤ�س�سات
ونزاهتها.
وجتم ��ع املو�ضوع ��ات اىل �أن املرحل ��ة تتطل ��ب
مقارب ��ات جدي ��دة للتحدي ��ث .تكم ��ن يف �إجراء
�إ�صالح ��ات �سيا�سي ��ة ،الغر�ض منها ه ��و �إ�شراك
ال�شع ��وب يف احلك ��م .وم ��ن الناج ��ع ان يك ��ون
التحدي ��ث تدريج ��ي ودقيق .ورغ ��م �أن عددا من
املواق ��ف املحددة ،تتطلب الت�ص ��رف ب�شكل �أكرث
ح�سما.
وتخل� ��ص اىل ان املجتمع ��ات العربي ��ة ،تتطل ��ع
اىل قي ��ادات متتل ��ك خ�ب�رة يف الإدارة ،تعتم ��د
يف بع� ��ض الأحي ��ان عل ��ى الغري ��زة ال�سيا�سي ��ة،
الت ��ي ناد ًرا ما تخذله ��ا .و�إذا قارنا هذا الأ�سلوب
ال�سيا�س ��ي بت�صرف ��ات تلك النخ ��ب التي ت�شكلت
بع ��د اال�ستيالء عل ��ى ال�سلطة من قب ��ل املت�آمرين
الع�سكري�ي�ن ،يف العدي ��د م ��ن ال ��دول العربي ��ة،
�سرنى �أنه ��م مالوا �إىل القرارات املتهورة ،ولكن
ذات الظاهر املثري .والتي ُتدر�س للنهاية ،مما مل
ت�ؤد بالبالد اىل طفرة للأمام كما يُعلن ،بل ترمي
الوط ��ن �إىل الوراء .وقدم "الق ��ادة الثوريون!"
يف جن ��وب اليمن والع ��راق وم�ص ��ر واجلزائر،
�أمثلة �ساطعة على ذلك .و�إذا حاولنا و�ضع ر�سوم
بياني ��ة للتقدم ،ملنت�صف الق ��رن الع�شرين كنقطة
مرجعي ��ة ،ف�سنج ��د �أن البل ��دان الت ��ي كان ��ت يف
مرحل ��ة تطوير قد ت�أخرت �إىل ح ��د كبري ،بعد �أن
فق ��دت مزاياها يف جمال تنمي ��ة الإن�سان ،ناهيك
عن التقدم االقت�صادي .وات�ضح �أن احلكام الذين
لديه ��م خربة �إدارية هم الأك�ث�ر قل ًقا على النا�س،
عال ب�ش�أن
ولي�س �أولئك الذين ي�صرخون ب�صوت ٍ
العدال ��ة االجتماعي ��ة .ان اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي
الداخل ��ي ،وبرامج التنمية املتوازنة والواقعية،
وال�سيا�س ��ة اخلارجية ال�سلمي ��ة  -هي ال�شروط
التي ت�ضمن احلركة االرتقائية يف حالة املجتمع
اجلدي ��دة .وبالإ�ضاف ��ة �إىل املي ��زات املدرجة يف
�سرتاتيجي ��ات التنمي ��ة امل�شرتكة بني جميع هذه
البل ��دان ،ف�إن الأ�سلوب ال�سيا�سي ال�شخ�صي لكل
قيادة له �أهمية كبرية.
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عمارات

عمارة "الجناح الوطني" :الإ�ضافة البرتغالية للحداثة
د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي

م ��ا بني � 22أي ��ار واىل  30ايلول من �س ��نة ،1998
ُنظ� � ّم يف العا�صم ��ة الربتغالي ��ة ل�شبون ��ة معر�ض
دويل "اك�سب ��و  ،Expo 98 "98مبنا�سب ��ة مرور
� 500سن ��ة على اكت�شاف "فا�سكو دا غاما" (1460
<�أوVasco da Gama )1524 - >1469
الطري ��ق البحري ال ��ذي يو�ص ��ل �أوروب ��ا بالهند.
وق ��د كان �شعار اك�سبو  ،98ه ��و "املحيطات تراث
امل�ستقب ��ل"! وق ��د بلغ ��ت �أع ��داد زوار املعر� ��ض،
حين ��ذاك ،ح ��وايل  11ملي ��ون زائ ��ر .كم ��ا �شارك
ح ��وايل  155بلد ًا يف احلدث التجاري والرتفيهي
العامل ��ي امله ��م .وق ��د مت تخطيط وت�شيي ��د اجنحة
املعر� ��ض و�أمكن ��ة الفعالي ��ات يف موق ��ع كان يف
ال�ساب ��ق مكان� � ًا لرم ��ي النفاي ��ات ،يف �أر�ض قاحلة
وخربة تطل عل ��ى ال�ساحل االطل�سي خارج حدود
ل�شبون ��ة .والآن� ،أم�س ��ت تل ��ك الأمكن ��ة مببانيه ��ا
املميزة و�سهول ��ة الو�صول اليها بوا�سطة و�سائط
النقل احلديثة واملتع ��ددة ،وكذلك عديد الفعاليات
الت ��ى جتري فيه ��ا ،ف�ض�ل ً�ا على امل�شاري ��ع الكربى
التى نفذت يف املكان ،ب�ضمنها ج�سر معلق �ضخم،
�أٌعترب االطول يف عموم �أوروبا ،من اجمل مناطق
ل�شبون ��ة واملكان االث�ي�ر للزي ��ارة واال�ستمتاع من
قبل كرث من �سكنة العا�صمة الربتغالية وزوارها.
وم ��ن �ضم ��ن االبنية اجلدي ��دة الت ��ي �أن�شئت على
�أر� ��ض املعر� ��ض" ،جن ��اح الربتغ ��ال الوطن ��ي"
( ،)-98 1994ال ��ذي �أُعت�ب�ر اجلن ��اح الأهم الذي
ج ��رت في ��ه جمي ��ع الفعالي ��ات الر�سمي ��ة اخلا�صة
باملعر� ��ض و�إدارته� .أوكل ت�صميم عمارة "اجلناح
الوطن ��ي" ،وقته ��ا ،اىل "الفارو �سي ��زا" ()1933
 - Alvaro Sizaاملعم ��ار اال�شه ��ر يف الربتغ ��ال
ال ��ذي يتمتع ب�صيت عامل ��ي و�شهرة وا�سعة كر�سها
بح�صول ��ه �سن ��ة  1992عل ��ى جائ ��زة "بريتزك ��ر"
املعماري ��ة العاملي ��ة املرموق ��ة .وقد ج ��اءت عمارة
اجلناح الربتغايل مبثاب ��ة �إ�ضافة مميزة وم�ؤثرة
يف ذخ�ي�رة احلداث ��ة املعماري ��ة الأوروبي ��ة ،التي
ين�س ��ب "�سي ��زا" نف�سه �إليه ��ا ،وفقا مل ��ا ي�صرح به
دائم� � ًا .و�أود قبل احلديث ع ��ن �أهمية تلك العمارة
الفري ��دة الت ��ى ات�سم ��ت به ��ا احلل ��ول الت�صميمية
ملبن ��ى اجلناح الوطني� ،أن احتدث ،ولو قلي ًال ،عن
مقاربة "الف ��ارو �سيزا" املعمارية ،هو الذي ال يرد
ا�سم ��ه كثريا يف �سرديات اخلط ��اب املهني العربي
ب�شكل عام.
ميكن الق ��ول ،باالجمال� ،إن عمارة "الفارو �سيزا"

تتمي ��ز بكونه ��ا عم ��ارة ح�صيف ��ة ،ت�سع ��ى نح ��و
برتو
ر�صان ��ة مهنية عالية؛ وهي عم ��ارة م�شغولة ٍ
وتفكر عميق�ي�ن ،وهي �إ�ضافة اىل ذلك ُتقر�أ بكونها
مالئم ��ة جد ًا اىل نوعية البيئ ��ة املحيطة بها والتى
"تنب ��ت" فيها .و"�سيزا" معمار حداثي ،من دون
�أدن ��ى ريب .لكنه ي�صبو دوم ًا لقراءة (�أو بالأحرى
لإع ��ادة ق ��راءة) املنجز احلداث ��ي الأوروبي ،وفق ًا
لطريقت ��ه اخلا�ص ��ة ،وتبع� � ًا لذائقة جمالي ��ة معينة
ترب ��ي عليها حملي� � ًا� .إن ��ه يف هذا اجلان ��ب ،ينزع
لتك ��ون عمارته ا�ضافة وا�ضحة ومميزة يف املنتج
احلداثي املعماري الأوروبي.
ي ��ويل "الف ��ارو �سي ��زا" �أهمي ��ة م�ضاف ��ة اىل دور
"الر�س ��م" وعم ��ل التخطيطي ��ات Sketches
للم�شاري ��ع الت ��ى ي�صممه ��ا .وه ��و به ��ذه الطريقة
ومبوقف ��ه ه ��ذا  Attitudeجت ��اه الر�س ��م
التخطيط ��ي ،ي ��كاد يك ��ون متف ��رد ًا ع ��ن الكثريين
م ��ن زمالئ ��ه معماريي الي ��وم .وتب ��دو تخطيطاته
الت ��ى يعمله ��ا ب�سرع ��ة فائق ��ة وباحرتافي ��ة عالية
معربة ج ��د ًا ،ويق ��ول عنه ��ا ب�أنها م�ص ��در عون له
يف عملية �إن�ض ��اج �أفكاره الت�صميمية ،والو�صول
بها اىل مدي ��ات جد متقدمة من الكم ��ال والكفاءة.
وه ��و ي�شري اىل �أهمي ��ة الر�س ��م ودوره يف �إعداد
امل�شاري ��ع ،فيق ��ول "� ..أدرك الر�س ��م بكون ��ه لغ ��ة
م�ستقلة بذاتها ،وافهمه كنوع من التوا�صل وتبادل
الأف ��كار� ،إنه مبثابة ر�سالة �شفاهية مع الذات ومع
الآخرين .وبالن�سبة للمعمار  ،هو جمرد "�إداة من
ب�ي�ن �أدوات �آخ ��رى ،ي�ستخدمه ��ا للعم ��ل ،والتعلم
والتخاطب وتغي�ي�ر �أ�شكال امل�ش ��روع" .ويعطي،
يف مكان �آخر ،تف�سريه اخلا�ص للعمارة ويعرتف
"م ��ن �أن العم ��ارة هي فن ،وغالب� � ًا ال يتمكن كرث
م ��ن الدنو منها وم ��ن جوهر ماهيته ��ا� .إنها حافلة
بق�ضايا عديدة .واحلديث عنها بكونها فن ًا� ،أم�سى
نوع ًا م ��ن "املحرمات" :التاب ��و  ،Tabooو�أرى
�أن املنت ��ج املعم ��اري اليوم يثري ردة فع ��ل �سلبية.
علي �أن �أتوقف،
ولهذا ف�إين �أ�شعر م ��ن ال�ضروري ّ
و�أمار� ��س هوايت ��ي يف الر�س ��م ،كم ��ا �إين مفت ��ون
بالنحت ،واعرف بان املعمار "ريجارد مايري" ،هو
الآخر م�شغول بالنح ��ت مثله مثل بقية املعماريني
الآخرين .فمن خ�ل�ال النحت ميكن لهم ان يعربوا
عن انف�سهم بحرية اكرث بكثري من العمارة!".
للمعم ��ار "الفارو �سيزا" مدونت ��ه املهنية اخلا�صة
ب ��ه ،الت ��ي م ��ن خالله ��ا يت ��وق للتعب�ي�ر ع ��ن مهام
العم ��ارة التى ينتجه ��ا ،العمارة املمي ��زة واملفعمة
بالنكه املحلية وتقاليد الربتغال البنائية� .شخ�صي ًا
�أراه مت�أثر ًا كثري ًا بعمارة "الفار �آالتو" (– 1898
 .)1976ثم ��ة ممي ��زات وعنا�ص ��ر اجدها حا�ضرة
يف منت ��ج ه ��ذا املعم ��ار املج ��د ،حتيلن ��ي مبا�شرة
اىل طبيع ��ة نوعي ��ة العمارة "الآلتوي ��ة" .وال يجد
"�سي ��زا" غ�ضا�ض ��ة يف ذل ��ك ،بل ويق ��ر بانه �أحد

(اجلناح الوطني الربتغايل) يف معر�ض اك�سبو  ،)1998( ،98ل�شبونة /الربتغال ،املعمار" :الفارو �سيزا" ،منظر عام.
متابعي وحمبي مقاربة املعمار الفنلندي امل�شهور.
وه ��و و�إنْ �أج ��رى "تنا�ص� � ًا" Intertextuality
ابداعي� � ًا مع ��ه ،ف�إنه يطم ��ح لبعث ر�سال ��ة حمددة،
مفاده ��ا �أن تراث "احلداثة" ال ي ��زال بالن�سبة �إليه
وبالن�سب ��ة اىل بع�ض املعماري�ي�ن الآخرين يعترب
منبع� � ًا ومرجعية ،بغ�ض النظ ��ر عن تباعد الأمكنة
وتباي ��ن ثقافاته ��ا ،واخت�ل�اف الأزمن ��ة وتغي�ي�ر
ذائقتها اجلمالية.
عندما كلف "الفارو �سيزا" بعمل ت�صميم "اجلناح
الوطن ��ي الربتغ ��ايل" ،يف "اك�سب ��و � "98سن ��ة
 ،1994مل يك ��ن وقته ��ا املخط ��ط الع ��ام للمعر� ��ض
ق ��د اكتم ��ل .كما �إن ��ه مل يكن عل ��ى دراي ��ة تامة عن
طبيع ��ة ونوعي ��ة املن�شاءات التي �ستج ��اور مبناه
م�ستقب�ل ً�ا .لكنه مع هذا �سع ��ى اىل �أن يكون موقع
اجلناح بالقرب من �سطح مائي �ضمن املوقع العام
للمعر�ض.
يت�ضمن احل ��ل الت�صميمي"للجن ��اح" الوطني على
مفردت�ي�ن اثنت�ي�ن ،جعل منهم ��ا "�سي ��زا" عن�صرين
�أ�سا�س�ي�ن يف املعاجل ��ة التكويني ��ة – الف�ضائي ��ة
ملبن ��اه؛ وهم ��ا كتل ��ة مبني ��ة ،ذات �ش ��كل هند�س ��ي
منتظ ��م ،و�ساح ��ة مفتوح ��ة بجوار ه ��ذه الكتلة من
اجلهة اجلنوبي ��ة� .أتت املفردة املبنية بطابقني (مع
طاب ��ق �آخر ،ثالث �سرداب حت ��ت الأر�ض) ،وبابعاد
ق ��درت بح ��وايل  90 ×70م�ت�ر ًا .وت�ضمنت �أحياز
ذات وظائف متعددة (قاعات عر�ض ،وغرف مكتبية

وخدمي ��ة ال ��خ) ،وق ��د وزع ��ت تل ��ك الأحي ��از حول
فناء و�سط ��ي مفتوح .ثمة ظلة (طارم ��ة) م�ستوية،
بجانب الواجه ��ة ال�شرقية للكتل ��ة املبنية ،مرفوعة
بوا�سط ��ة �أعمدة خر�سانية دائرية ال�شكل وبارتفاع
م ��زدوج  .Double heightوهن ��اك داخ ��ل ه ��ذة
الظل ��ة� ،شرف ��ة ق�صرية عند م�ست ��وي الطابق االول
متتد على ط ��ول الواجهة ال�شرقية .مت عمل فتحات
لنواف ��ذ با�ش ��كال هند�سي ��ة منتظم ��ة ،ر�سم ��ت على
واجه ��ات املبنى بتك ��رار ايقاعي منتظ ��م .يف حني
خلت ال�ساحة املجاورة (املف ��ردة الثانية التكوينية
للجناح) من �أي بناء ،عدا وجود رواقني Portico
مل�ساند خر�سانية وبارتفاع مزدوج ،حتمل "غطاء"
ال�ساحة اخلر�ساين.
ق ��د توحي نوعي ��ة املعاجلة الت�صميمي ��ة الوا�ضحة
واملحت�شم ��ة ملفردت ��ي عم ��ارة اجلن ��اح ،اىل �شغف
"�سي ��زا" واهتمام ��ه الكب�ي�ر يف تف�ضي ��ل �أ�ش ��كال
هند�سي ��ة ب�سيطة ،واختيارها لهيئ ��ات كتل عنا�صر
مباني ��ه امل�صممة .لكن ذلك يبقى حم� ��ض "�إيحاء".
فما ن ��راه يف هذا الت�صميم ،هو حماولة من املعمار
لتذكرين ��ا "ب�أطروحة" �آخرى ،كان هو ي�سعى دوم ًا
وراء تكري�سه ��ا يف ت�صاميم ��ه املتنوع ��ة ،جاع�ل� ًا
منها� ،أحيان� � ًا ،عنوان ًا لن�شاط ��ه الت�صميمي ،والتي
يخت�صره ��ا يف جمل ��ة واح ��دة ه ��ي" :ا�ستدع ��اء
الأ�ض ��داد" .مبعنى �أن يحف ��ل التكوين املبتدع على
حاالت من ت�ض ��ادات وتناق�ض ��ات �شكلية وكتلوية،

مهمتها اال�سا�سية تكمن يف زيادة وقع ت�أثري العمارة
املجرتحة .فالكتلة املفردة االوىل املبنية يف عمارة
اجلن ��اح ،ال ت ��درك لوحدها فقط �س ��واء تكويني ًا �أم
ب�صري ًا؛ و�إمنا ترى �ضمن م�شهد بانورامي "لتجميع
اال�ض ��داد" .وهذا امل�شهد ا�ستط ��اع املعمار حتديده
م ��ن خالل تثبيت �أح ��د رواقي امل�سان ��د احلاملة يف
�أق�ص ��ى اجلنوب (الرواق الآخ ��ر مال�صق للمبنى)،
جاع�ل� ًا ف�ضاء ال�ساح ��ة الف�سيحة ُيق ��ر�أ وك�أنه جزء ًا
ال يتجز�أ من امل�شهد التكويني لعمارة اجلناح ككل.
لك ��ن الأمر الأكرث �إث ��ارة وفتنة يف عم ��وم املعاجلة
التكويني ��ة للجن ��اح كم ��ن يف الأ�سل ��وب الفري ��د
لت�سقي ��ف ال�ساحة /امليدان ،التي قدرت �أبعادها يف
 65 ×58م�ت�ر ًا� .إذ متت تغطيتها بق�شرة ب�سمك 20
�س ��م م�شغولة باخلر�سانة م�سبق ��ة اجلهد "م�سلحة"
بـحزمة م ��ن �أ�سالك "كابي�ل�ات"  Cablesم�شدودة
يف �أعل ��ى الرواق�ي�ن ال�ساندين .وقد جع ��ل امل�صمم
�سط ��ح ه ��ذه الق�ش ��رة يت ��دىل بانحن ��اءة ،تذكرن ��ا
ب�أ�شكال منظومة تركيبات اجل�سور املعلقة ،م�ضفية
على عمارة اجلن ��اح ت�أثري ًا ب�صري ًا على نحو الفت.
وعندم ��ا اتيح ��ت الفر�ص ��ة يل بزي ��ارة اجلناح يف
ل�شبونة م�ؤخر ًا ،اح�س�ست بهذا الت�أثري م�ضاف ًا �إليه
نفوذ وفعالي ��ة منظر "امل�شهد املائ ��ي" امل�ؤطر الذي
"ابدعت ��ه" �سقيفة امليدان املتدلية مع عديد ركائزه
احلامل ��ة .كم ��ا ا�شتغ ��ل املعم ��ار بج ��دارة وا�ضحة
عل ��ى "�صياغ ��ة" �شكل هذي ��ن الرواق�ي�ن ال�ساندين

«الأ�سد الذهبي» �إىل تود فيليب�س عن فيلم « ُمه ّرج» ،و�أ�سد امل�ستقبل
�إىل ال�سوداين �أجمد �أبو العالء

عودة �صدور جملة "بيت"
الثقاف ّية الف�صل ّية
متابعة :املدى

فيني�سيا -عرفان ر�شيد
�إذا ما كانت قد حامت تكهّنات وتو ّقعات حول
م�صائر اجلوائز الأخ ��رى ،فقد كان اجلميع
مُقتنعني بكون فيلم «مه� � ّرج» للأمريكي تود
فيليب�س ّ
املر�شح الأقوى لنيل جائزة «الأ�سد
الذهب ��ي» يف ال ��دورة ال�ساد�س ��ة وال�سبعني
ملهرجان فيني�سي ��ا ال�سينمائي الدويل ،التي
�أُخ ُتتم ��ت م�ساء ال�سبت يف جزي ��رة «اليدو»
بفين�سي ��ا ،وتو ّقع الكثريون ،مب ��ن فيهم �أنا
�شخ�ص ّي� � ًا ب� ��أن يمُ ن ��ح بط ��ل الفيل ��م ،النجم
خواك�ي�ن فينيك� ��س« ،ك�أ�س ڤولب ��ي» لأف�ضل
�أدا ٍء رجايل ،فق ��د كانت مُ�ستح ّق ًة للغاية� ،إذا
جت ��اوز فينيك�س ،يف هذا الدور ،ك ّل ما �أدّى
أدوار حتى الآنوقد ح�ضر فينيك�س حفل
من � ٍ
توزيع اجلوائز ملرافقة خمرجه و�صعد على
اخل�شبة ل ��دى ا�ستالم تود فيليب� ��س «الأ�سد
الذهبي» ،والذي �أعرب له عن امتنانه بقوله
”خواك�ي�ن� ،أن ��ت كن ��ت �أ�س ��دي الذهبي يف
الفيلم ،ومن دونك ال وجود لهذا الفيلم…»؛
وت ��رك فينيك� ��س امل�شه ��د بكامل ��ه ملخرج ��ه ،
وب ُرغ ��م �إحل ��اح ّ
املنظمني عليه بق ��ول �شيء،
فقد اكتف ��ى برتداد كلمة كلم ��ة «غرات�سييه -
�شكر ًا بالإيطاليّة لثالث م ّرات».
وذه ��ب «ك�أ�س ڤولب ��ي» لأف�ضل �أدا ٍء رجايل
�إىل املمث ��ل الإيط ��ايل ل ��وكا ماريني ّل ��ي ع ��ن
دوره يف فيل ��م «مارت�ي�ن �إيدي ��ن» من �إخراج
بييرتو مارت�شي ّلوماريني ّل ��ي �أهدى جائزته
”�إىل �أولئك الذين يجهدون ويُكافحون ليل
نه ��ار يف لجُ ّ ة مياه املتو�سّ ��ط لإنقاذ حيوات
حروب طاحنة…
الب�ش ��ر الفا ّرين من �إتون
ٍ
�أولئ ��ك املنق ��ذون مينح ��ون حياتن ��ا قيمتها
احلقيقيّة ،ويجعلوننا ن�شعر بالأمان…“؛
ذات ال�ش ��يء فعلته املمثل ��ة الفرن�سيّة �آريان
�آ�سكاري ��دي الت ��ي ف ��ازت ب� �ـ «ك�أ� ��س ڤولبي»
لأف�ض ��ل �أدا ٍء ن�سائ ��ي ع ��ن دوره ��ا يف فيل ��م
«غلوريا موندي» م ��ن �إخراج زوجها روبري

لل�سقيف ��ة .فثمة ت�سع ��ة م�ساند عميقة حم�صورة يف
"�صن ��دوق" خر�ساين ،وب�أ�شكال هند�سية منتظمة
وموزع ��ة بايق ��اع غ�ي�ر منتظ ��م على امت ��داد عر�ض
ذلك ال�صن ��دوق "الرواقي" ،والت ��ي ثبتت "حدود"
و�أبعاد ذلك امليدان املده�ش!
ويف النتيج ��ة ،فنح ��ن �إزاء �صني ��ع معم ��اري ،و� ْإن
ات�سمت �أ�ش ��كال عنا�صره الت�صميمي ��ة على ب�ساطة
وا�ضحة� ،إال �أن مداخل ��ة املعمار املثابر ،ا�ستطاعت
�أن ترتق ��ي بتل ��ك "الب�ساط ��ة" ال�شكلي ��ة اىل اجتهاد
تكوين ��ي ،كف ��ل بنقل عم ��ارة اجلناح م ��ن امل�ستوي
العادي اىل مراحل جد عالية من االثارة والت�شويق.
وبهذه املداخلة الالفتة التي جت�سدت باال�سا�س يف
اختي ��ار ق ��رار ت�سقي ��ف املي ��دان اخلايل متام� � ًا من
اعم ��دة و�سطية ،واختيار �شكل ��ه املتديل ،باال�ضافة
اىل الركون عند ا�صطفاء رواق "�صندوق" امل�ساند
العميق ��ة املمي ��زة ،وتلوينه ��ا ب�أل ��وان �سراميكي ��ة
حم ��راء /قرمزي ��ة ،وزرق ��اء ،ف�ض�ل� ًا عل ��ى ح�ضور
اال�ضداد م ��ن خالل جم ��اورة حجم الكتل ��ة املبنية،
م ��ع ف�ضاء املي ��دان املال�صق ،والعم ��ل على تكري�س
ذلك املفهوم يف �أ�سلوب معاجلات عنا�صر الت�صميم
الأخ ��رى؛ كل ذلك يجعل من عمارة اجلناح الوطني
ايقون ��ة معماري ��ة وب�صري ��ة �ضم ��ن من�ش� ��آءات
معر�ض "اك�سب ��و  "98املختلفة ،و�أن تكون �إحدى
اال�ضاف ��ات الربتغالي ��ة الالفتة واملهم ��ة يف ذخرية
منتج احلداثة الأوروبية.
< واملعم ��ار "الف ��ارو �سي ��زا في�ي�را" Alvaro
 ، Siza Vieiraول ��د يف مدين ��ة �صغ�ي�رة م ��ن
�أعم ��ال "بورتو"  Portoوانهي تعليمه املعماري
يف مدر�س ��ة الفنون اجلميلة بجامع ��ة بورتو �سنة
 .1955وغالبي ��ة مباني ��ه الت ��ى �صممه ��ا موجودة
يف مدينت ��ه تل ��ك ،ب�ضمنه ��ا بي ��ت " ب ��وا نوف ��ا"
لل�ش ��اي ( ،)1963ومدر�س ��ة العمارة ()-93 1987
ومتح ��ف الف ��ن احلدي ��ث ( )1997وغ�ي�ر ذل ��ك من
امل�شاري ��ع املتع ��ددة .وق ��د كلفت ��ه حكوم ��ة الث ��ورة
(ث ��ورة  25ني�سان  )1974يف �سن ��ة  1977باعداد
ت�صامي ��م ل� �ـ � 1200شقة لذوي الدخ ��ل املحدود يف
املناط ��ق الريفي ��ة النائية بالربتغال .ق ��ام بت�صميم
م�شاري ��ع عدي ��دة يف كل م ��ن ا�سباني ��ا ،واملاني ��ا
وهولندا وايطالي ��ا والربازيل وغريها من الدول.
عم ��ل ا�ستاذا للعمارة يف مدر�س ��ة العمارة بجامعة
بورت ��و ،كم ��ا ان ��ه عم ��ل اي�ض ��ا كا�ست ��اذ زائ ��ر يف
جامع ��ة هارف ��ارد ،وجامع ��ة بن�سيلفاني ��ا ومدر�سة
البولوتيكنك يف لوزان .نال جوائز مهنية عديدة،
فه ��و حائز عل ��ى جائزة "الربيتزك ��ر" ( )1992كما
ا�شرن ��ا ،وكذلك جائزة "مي�س فان رو� ،سنة ،1988
واجلائ ��زة االمرباطوري ��ة الياباني ��ة  ،1998كم ��ا
نال جائزة اال�سد الذهب ��ي من بينايل فيني�سيا عام
 2012وغريها من اجلوائز.
يعي�ش ويعمل يف بورتو /الربتغال>.

غيديغي ��ان ،وقال ��ت �آ�سكاري ��دي ”�أن ��ا ابن ��ة
عائل ��ة �إيطالي ��ة جنوب ّي ��ة � ُ
أ�ضط ��رت ،ب�سبب
اجل ��وع والفاق ��ة� ،إىل الهج ��رة �إىل فرن�س ��ا
وولدت يف مر�سيليا بجنوبي فرن�سا ،وهذه
اجلائزة �إ ّ
يل حت ّي ��ة �إىل جميع من ا�ضط ّروا
ُ
ذن قا�سي ٍة
عل ��ى هج ��ر منازله ��م“ ،وبج� � ّرة �أ ٍ
ملناه�ض ��ي الهجرة يف �أوروبا ،ويف �إيطاليا
بال ��ذات قال ��ت �آ�سكاري ��دي ”ه ��ل تعلم ��ون
م ��اذا يعن ��ي �أن ميتل ��ك الإن�س ��ان ثالث ��ة
جذور ومناب ��ع ثقافيّة؟ �أنا �أعل ��م ذلك و�أعلم
ٍ
ب�أن ��ه �ش ��ي ٌء عظي ��م“ ،م�ش�ي�ر ًة �إىل ثقافاتها
وجذورها الفرن�سية والعربية
ومنح ��ت جلن ��ة التحكيم الدولي ��ة برئا�سة
املخرج ��ة الأرجينتين ّي ��ة لوكري�س ��ا مارتيل
جائزة جلن ��ة التحكيم الك�ب�رى �إىل املخرج
روم ��ان بوالن�سكي ع ��ن فيلم ��ه «�إنيّ �أ ّتهم»،
وال ��ذي رافقت ��ه �سج ��االت كث�ي�رة ب�سب ��ب
اال ّتهامات �إىل والن�سكي بالإعتداء اجلن�سي
على قا�صرة ،قبل ب�ضعة عقود
كم ��ا مَنح ��ت اللجنة جائزة «الأ�س ��د ّ
الف�ضي
لأف�ض ��ل �إخ ��راج» �إىل املخ ��رج ال�سوي ��دي
روي �آندر�س ��ون عن فيلمه «ع ��ن الالنهاية»،
ون ��ال فيل ��م «مل تع ��د املافي ��ا كم ��ا كان ��ت»
للمخ ��رج ال�صق ّلي فرانك ��و ماري�سكو جائزة
اخلا�ص ��ة» ،فيما مُنح املمثل
«جلنة التحكيم
ّ
الأُ�س�ت�رايل ال�ش ��اب توبي واال� ��س «جائزة

مارت�شي ّل ��و ما�سرتوي� �انيّ لأف�ض ��ل طاق ��ة
�شا ّب ��ة» ،ع ��ن دوره يف فيلم «�أ�سن ��ان لبنيّة»
للمخرج ��ة الأ�سرتاليّة �شانون مرييف ،وهي
جائ ��ز ٌة مُ�ستح ّق ��ة للغاي ��ة ،ومل تك ��ن لتفق ��د
بريقه ��ا ل ��و �أ ّنها كان ��ت مُنحت ل ��ه ولزميلته
ال�شا ّب ��ة يف الفيلم �إيليزا �سكانلني؛ فيما كان
الفيلم �أحد �أق ��وى ّ
املر�شحني جلائزة «الأ�سد
الذهبي» ،واملناف�س الأقرب لفيلم «مه ّرج».
�أ�سد امل�ستقبل منذ الوهلة
الأوىل…

ُ
ذات القناع ��ة التي امتلكه ��ا الآخرون ب�ش�أن
فيل ��م «مه� � ّرج» ،امتلكته ��ا �أنا ب�ش� ��أن �شريط
املخرج ال�سوداين ال�ش ��اب �أجمد �أبو العالء
«�ستموت يف الع�شرين» والذي عُر�ض �ضمن
برنام ��ج «�أيّام املخرجني يف فيني�سيا»  ،وقد
�أبدي ��ت ،منذ اللحظ ��ة الأوىل م ��ن خروجي
م ��ن ال�صالة التي �شه ��دت العر�ض الأول عن
ا�ستغرابي ال�شديد �إزاء �إق�صائه عن امل�سابقة
الر�سمية للمهرجان ،يف الوقت الذي ت�ضمّن
هذا الربنامج �أعما ًال �أدنى منه بكثري
وبني ��ل �أجمد �أب ��و العالء «�أ�س ��د امل�ستقبل»،
والنج ��م الفرن�سي تون�س � ّ�ي الأ�صول �سامي
بوعجيل ��ة جائ ��زة «�أف�ض ��ل �أداء رجايل» يف
م�سابق ��ة برنامج «�آف ��اق» ع ��ن دور «فار�س»
يف �شري ��ط التون�س ��ي مه ��دي بر�ص ��اوي

«بي ��ك نعي� ��ش»� ،إرتفع ��ت ح�صيل ��ة جوائ ��ز
ال�سينمائ ّي�ي�ن الع ��رب يف ه ��ذه ال ��دورة �إىل
�سب ��ع جوائ ��ز ،وه ��ي ح�صيل ��ة �إ�ستثنائية،
مل حت � َ�ظ به ��ا ال�سينما العربي ��ة يف تاريخها
�ان واح ��د ،م ��ا د ّل ��ل عل ��ى احلالة
م ��ن مهرج � ٍ
الإيجاب ّي ��ة التي مت ��ر بها ه ��ذه ال�سينما يف
ال�سن ��وات الأخرية وبك ��ون ِغ ّلة هذا املو�سم
وفري ًا وجيّد ًا
فبالإ�ضاف ��ة �إىل ف ��وز فيل ��م ج ��دار ال�ص ��وت
للبن ��اين �أحم ��د ال ُغ�صني باجلائ ��زة الكربى
يف م�سابق ��ة «جائ ��زة �أ�سبوع الن ّق ��اد» (التي
�سُ عدت بك ��وين ع�ضو ًا يف جلن ��ة حتكيمها،
للم� � ّرة الثالثة من ��ذ انطالقها قب ��ل عام ًا ،فقد
حم ��ل هذا املخ ��رج ال�شاب مع ��ه �إىل بريوت
جائزت�ي�ن �أُخريَني ،هم ��ا «جائزة اجلمهور»،
وال ��ذي �ص� �وّت لفيلم ��ه بح�ش� � ٍد كب�ي� ٍر م ��ن
التف�ضيالت ،وجائزة «�أف�ضل �إ�سهامة تقنيّة»
بطل
كون ��ه «ح� �وّل ال�ص ��وت يف الفيل ��م �إىل ٍ
�ساد� � ٍ�س �إىل جانب �أبطال ��ه اخلم�سة ،الذين
منزل يف اجلنوب اللبناين
حُ و�صروا داخل ٍ
امله� �دّم بفع ��ل عملي ��ات الق�ص ��ف واملواجهة
خالل حرب  2006الإ�سرائليّة �ضد لبنان“،
وج ��اءت اجلوائز الثالث �إىل �أحمد الغ�صني
ل ُت�سجّ ��ل �سابق ��ة �أوىل يف تاري ��خ جائ ��زة
�أ�سب ��وع الن ّقاد،املُقامة �ضم ��ن �إطار مهرجان
فيني�سي ��ا ال�سينمائ ��ي ال ��دويل� ،إ ْذ مل ي�سبق

لفيل � ٍ�م واح ��د � ،أن ينال ث�ل�اث جوائز �ضمن
ذات الربنامج
و�ضم ��ن برنام ��ج «جائ ��زة �أ�سب ��وع ال ُن ّقاد»،
ف ��ازت املخرج ��ة ال�سعود ّي ��ة ال�شاب ��ة �شه ��د
�أمني بجائ ��زة فيدراليّة «نوادي ال�سينما يف
مدينة فريونا» ،التي ُتع ّد الأقدم يف �إيطاليا،
و�ستحتف ��ل مبيالدها الراب ��ع وال�سبعني يف
هذه ال�سنة
وكان �شري ��ط املخرج ��ة التون�سي ��ة من ��ال
لعبي ��دي «�أريكة يف تون�س» ق ��د فاز بجائزة
اجلمهور �ضمن م�سابقة «�أيام املخرجني يف
فيني�سيا».
وجاء ت�ش ��ارك �أحم ��د الغ�ص�ي�ن و�شهد �أمني
ومنال لعبيدي يف الفوز بجوائز تف�ضيالت
اجلمه ��ور دلي�ل� ًا قاطع� � ًا على ق ��درة الأعمال
ال�سينمائي ��ة العربي ��ة على �إقن ��اع اجلمهور
الع ��ادي يف ح ��ال فيلمي الغ�ص�ي�ن ولعبيدي
وهواة ال�سينما «ال�سينيفيلز» (يف حال فيلم
�شهد �أم�ي�ن ،وهو ما ميكن اعتب ��ارة منعطف ًا
هام� � ًا ينبغ ��ي البن ��اء علي ��ه لإي�ص ��ال الفيلم
ب�شكل ع ��ام� ،إىل اجلمهور الأو�سع
العربيٍ ،
وخارج من دائرة املهرجان ��ات ال�سينمائية،
�أو دائ ��رة االحتف ��اءات الوقتي ��ة العاب ��رة
له ��ذا ال�سب ��ب ال�سيا�س ��ي �أو ل ��ذاك ال�شغ ��ف
االنرثوولوجي ،ل ��دى م�س�ؤويل ومربجمي
املهرجانات ال�سينمائية يف الغرب

ُ
اعلن "بي ��ت ال�شعر العراقي" عن �صدور
ّ
الع ��دد اخلام� ��س م ��ن جملت ��ه الثقاف ّي ��ة
الف�صليّة "بيت" ،بعد تو ّقف ا�ضطراري
لأ�سباب ماديّة� ،إ ْذ يت�ضمن العدد اجلديد
ال ��ذي �سيكون يف املكتب ��ات الأ�سبوع
املقبل  16باب ًا يف � 280صفحة �شارك
فيها العدي ��د من ال�شع ��راء والك ّتاب،
ويف ب ��اب "عتب ��ة" نق ��ر�أ افتتاحي ��ة
كتبه ��ا رئي� ��س التحري ��ر ال�شاع ��ر
ح�س ��ام ال�س ��راي ،تط� � ّرق فيها �إىل
ال�صعوبات الت ��ي واجهت ّ
املنظمة
كك ّل منذ �أكرث من عام ون�صف� ،إذ �أ�شار �إىل
اال�ستع ��دادات اجلارية حالي ًا لإقامة م�ؤمتر
انتخابي جديد للبيت ،كما م ّرت االفتتاحية
على م ��ا �أ ّ
مته البي ��ت يف م�ش ��روع "مقاطع
للم ��ا ّرة" ،وتوقفت عتبة املج ّل ��ة عند معنى
رحيل �شاعر مثل �أكرم الأمري يف الب�صرة.
وكان ��ت املراجعة اللغوية يف العدد لل�شاعر
ميثم احلرب ��ي ،والإخراج الفن ��ي للم�صمم
�أحمد الع ّتابي.
يف ب ��اب "ن�صو� ��ص" ،نطال ��ع ق�صائ ��د
لل�شع ��راء� :أجم ��د نا�ص ��ر وها�ش ��م �شفي ��ق
و�إبراهي ��م البه ��رزي وطال ��ب عبدالعزي ��ز
وكرمي جخي ��ور وعبود اجلاب ��ري ودالور
قرداغ ��ي و�آم ��ال ابراهي ��م و�أحم ��د ها�ش ��م
وخالد عبدالزهرة وعمار النجار.
يف ح�ي�ن ّ�ضم ب ��اب "�إبداع جدي ��د" احتفاء
بق�صائ ��د :علي احلم ��زة ،وح�س�ي�ن البندر،
ووائ ��ل ال�سلط ��ان ،و�آالء ع ��ادل ،وهو باب
يخ�ص� ��ص لالحتف ��اء يف ك ّل ع ��دد
جدي ��د ّ
مبجموع ��ة م ��ن جت ��ارب �شع ��راء م ��ا بع ��د
ني�سان .2003
ُ
ّ
باب "�إ�صغ ��اء" خ ّ�ص�ص حل ��وار مع الفنان
الرائ ��د �ضي ��اء العزاوي ،بو�صف ��ه �أحد �أهم
التجارب الت�شكيلي ��ة العربية ملحاورته عن
�شغل ��ه يف "دفات ��ر ال�شعر" وتق ��دمي مناذج
مما �أنتجه عرب م�سريته الفنية الطويلة.

وا�شتمل ب ��اب "�آخر"
على ث�ل�اث �Yسهام ��ات يف الرتجمة ،هي:
"ت�شارل ��ز بوكوف�سك ��ي :ق�صائ ��د ال ُّن ��زل
املفرو� ��ش" (ترجم ��ة د�.ص ��ادق رحم ��ة)،
و"بيلي كولينز :وحدهم ال�شعراء يتح ّرون
النواف ��ذ" (ترجم ��ة قي� ��س قا�س ��م العجر�ش
و�أماين العبديل) ،و"ليلى فرجامي :العامل
ّ
يدخ � ُ�ن �سيجار ًة ك� ِ ّأي رج � ٍ�ل" (ترجمة مرمي
العطار).
ويبحث ب ��اب "نظر" يف عن ��وان من راهن
ع ��راق الي ��وم�" :إذا ال�س�ل�اح تغ� �وّل ما بعد
 ..2014هل من جناة للق�صيدة العراقية؟"،
مب�شارك ��ة الناق ��د �ص ��ادق نا�ص ��ر ال�ص َك ��ر
وال�شاعر �صف ��اء خلف والناق ��د �أحمد معن
الزي ��ادي ،يف مل ��ف هو �أحد �أه ��م موا ّد هذا
العدد و�أكرثها �إثارة لل�سجال والنقا�ش.
"حتقي ��ق" ه ��ذا الع ��دد�" :شاع ��ر م ��ا قب ��ل
الفي�سبوك وما بعده"� ،أ�سهم فيه ال�شعراء:
فا�ضل الع ��زاوي ،عي�سى خمل ��وف ،فار�س
ح ّرام ،حممد خ�ض ��ر ،علي حممود خ�ضري،
حامد رحمتي.
ً
و�ض� � ّم "تخوم" ملفا ع ��ن ال�شعر يف ال�سرد
وال�شاع ��ر روائي� � ًا ،ين�ش ��ر يف املجلة اليوم
وقد خ�سرن ��ا اثنني من امل�شارك�ي�ن فيه هما
الكاتبان حميد العقابي و�سعد حممد رحيم،
و�شهادة ثالثة للروائي حممد حيّاوي.

بسام فرج
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�آالن تورنغ
عن دار املدى �صدر كتاب عن الرجل الذي حتدى اجلميع
يف التفك�ي�ر " �آالن تورن ��غ م�أ�س ��اة العبق ��ري ال ��ذي غري
الع ��امل" ،ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي ،قام �آالن تورنغ
بالعدي ��د من الأعم ��ال التي غريت حيات ��ه وعامله يف ذلك
الوق ��ت كم ��ا كان لها �أثرها الكبري عل ��ى وجود جزء كبري
م ��ن التكنولوجي ��ا الت ��ي نعي�شه ��ا حالي ��ا يف الكمبيوتر
واالنرتنت .الكتاب يروي �سرية هذا العامل الكبري الذي
كانت حياته �أ�شبه بامل�أ�ساة لكنه تغلب عليها وترك للعامل
قائمة كبرية من االخرتاعات ولكن الأقوى والأهم منها
هو ما �أحدثه من ثورة يف جمال الكمبيوتر الذي �أ�صبح
�أ�سا�سا ملا نحن فيه الآن.

ح

ول العا

لم

�أول مطعم يف جنوب �أفريقيا يقدم "وجبات من احل�شرات"

رونالدو يكتب و�صيته الأخرية
ويحدد من �سريث �أمواله

اف� �ت� �ت ��ح ط�� ��اه يف ج �ن��وب
�أفريقيا ،مطعما م�ؤقتا يقدم
وج �ب��ات حم���ض��رة بالكامل
من احل�شرات ،ويقول �إنها
�ستكون طعام امل�ستقبل.
ل� �ك ��ن ال� �ت� �ج ��رب ��ة امل� ��ؤق� �ت ��ة
�أل �ه �م �ت��ه ل �ل �ب��دء يف �صنع
وجبات متعددة با�ستخدام
احل � �� � �ش� ��رات ،ويف مت ��وز
املا�ضي ،افتتح مطعما يف
ك�ي��ب ت ��اون ال ي �ق��دم �سوى
وجبات من احل�شرات.
و�أطلق بارنارد على املطعم
ا��س��م "جتربة احل�شرات"،
وه ��و الأول م��ن ن��وع��ه يف
جنوب �أفريقيا ال��ذي يقدم
وج � �ب� ��ات حم� ��� �ض ��رة ف �ق��ط متزايد يف العديد من الدول
م ��ن احل� ��� �ش ��رات ،رغ� ��م �أن حول العامل.
تلك املطاعم تنت�شر ب�شكل وق � � ��ال" :مع زي � � ��ادة ع��دد

فاج�أ الأ�سطورة الربتغايل ،والنجم العاملي كري�ستيانو رونالدو ،مهاجم يوفنتو�س
الإيطايل ،جمهوره وحمبيه ومتابعيه ،بكتابة و�صيته الأخرية ،وحدد خاللها ال�شخ�ص
الذي �سيح�صل على ثروته الكبرية ،بعد وفاته .وبح�سب �صحيفة “�آ�س” الإ�سبانية:
فقد التقى رونالدو 34 ،عامًا ،مع حمامني يف العا�صمة الربتغالية ل�شبونة ،وناق�ش
معهم تفا�صيل الو�صية ،حيث حدد رونالدو �صديقته وزوجته ،جورجينا رودريغيز،
لتكون وريثته الرئي�سة ،ولتح�صل على كل ثروته يف حالة الوفاة .وتقدر ثروة النجم
من  300مليون يورو ،ومل تو�ضح ال�صحيفة،
ال�ب�رت� �غ ��ايل ب ��أك�ثر
رونالدو قد �أدرج ا�سم ولده الأكرب� ،ضمن
م� � ��ا �إذا ك� ��ان
باعتباره من �أم �أخرى غري جورجينا .
ال� ��و� � �ص � �ي� ��ة،
النجم الربتغايل بعالقة عاطفية ،مع
وارت � �ب� ��ط
جورجينا ،منذ حزيران  ،2016و�أجنبا
طفلة �أطلقا عليها ،ا�سم �أالن��ا مارتينا،
و�أع �ل �ن��ا خطوبتهما يف ال �ع��ام .2018
ولدى رونالدو ابن بكر ،من �أم غري معروفة
للإعالم ،وهو كري�ستيانو جونيور� 9 ،أعوام،
كما رزق بتو�أمني من �أم غري معروفة � ً
أي�ضا،
�أ�سماهما �إيفا وماتيو ،يف حزيران .2017

في�سبوك تطرق باب العزاب" ..خدمة
تعارف جديدة"
�أط�ل�ق��ت "في�سبوك" ،اخل�م�ي����س ،خدمة
جمانية للتعارف وامل��واع��دة يف الواليات
املتحدة ،بعنوان "في�سبوك دايتينغ" ،كانت
�أع�ل�ن��ت عنها ال�ع��ام امل��ا��ض��ي و�أت�ي�ح��ت يف
بلدان �أخرى.
وت�سعى ال�شركة من خ�لال ه��ذا التطبيق
�إىل ت�سهيل التوا�صل بني �أكرث من ملياري
م�ستخدم لهذه ال�شبكة االجتماعية يف
�أن �ح��اء ال �ع��امل .وك�ت��ب رئي�س امل�شروع
نيثان ��ش��ارب على مدوّ نته "ت�سمح لكم

في�سبوك دايتينغ بالتوا�صل مع �أ�صدقاء
يف لوائح �أ�صدقائكم و�أ�شخا�ص لي�سوا يف
دائرة معارفكم �أي�ض ًا".
وي���ض��م ال�ت�ط�ب�ي��ق م �ي��زات ع���دة� ،أب��رزه��ا
م �ي��زة "الإعجاب ال�سري" ال ��ذي ي�سمح
للم�ستخدمني بالتوا�صل �إذا عربوا �سر ًا عن
اهتمامهم ببع�ضهم البع�ض.
و�أو�ضح �شارب �أن "هذا التطبيق ال يعمل
تلقائي ًا �إال �إذا اخرتمت ا�ستخدام تلك امليزة
و�أ�ضفتم بع�ضكم البع�ض على لوائحكم".
وت��اب��ع ��ش��ارب �أن��ه �سيكون للم�ستخدمني
القدرة على الإب�لاغ عن �أي �شخ�ص ومنع
الأف� ��راد م��ن �إر� �س��ال ��ص��ور �أو رواب ��ط �أو
مقاطع الفيديو يف الر�سائل.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة "في�سبوك"
م���ارك زوك ��رب�ي�رغ ل ��دى �إع�ل�ان��ه ع��ن ه��ذه
اخلدمة العام املا�ضي� ،إنها �صممت من �أجل
"عالقات حقيقية طويلة الأمد ولي�س فقط
العالقات العابرة" .و�أ�شار �إىل �أن واحدة
من كل ثالث زيجات يف الواليات املتحدة
تبد�أ على الإنرتنت و�أن نحو  200مليون
م�ستخدم على "في�سبوك" ي�صنفون �أنف�سهم
على �أنهم ع ّزاب.

تقــريــر
 الدكتور عبد الأمير
الحمداني
وزير الثقافة والآثار وال�سياحة
يفتتح معر�ضا ت�شكيليا بمنا�سبة
ذك�� ��رى واق� �ع ��ة ال� �ط ��ف ت�ح��ت
عنوان "ال�شهادة ربيع الحياة"
تقيمه دائرة الفنون الت�شكيلية
و�ستعر�ض م��ن خالله لوحات
فنية تج�سد م��أث��رة ال�شهادة..
المعر�ض يفتتح ي��وم االثنين
القادم  2019/9/16على قاعة
مركز الفنون في مقر الوزارة.
 ع��ل��ي ع��ب��د ال��ن��ب��ي
الزيدي
ال �ك��ات��ب ال�م���س��رح��ي ،تجري
ال �ت��دري �ب��ات ع�ل��ى م�سرحيته
ال �ج��دي��دة "مكرود" وال �ت��ي
�ستقدم �ضمن فعاليات مهرجان
الهيئة العربية للم�سرح الذي
�سيقام في بغداد ،الم�سرحية
م ��ن �إخ � � ��راج زي� � ��دون داخ ��ل
ي� � ��ؤدي �أدواره � � ��ا ال �ف �ن��ان��ون
� �ص��ادق ال��وال��ي ون ��ور ط�لال
هادي و�سامي ح�سين وكريم
�ضمد.

حممد جا�سم

 عبد الخالق الركابي
ال� ��روائ� ��ي ال� �ع ��راق ��ي ال�ك�ب�ي��ر
�صدرت له م�ؤخرا رواي��ة خانة
ال�شواذي والتي يتناول فيها
حياة مجموعة م��ن الأ�صدقاء
عام  ،1966ويذكر �أن الركابي
ح �� �ص��ل م� ��ؤخ ��را ع �ل��ى ج��ائ��زة
�سلطان العوي�س ل�ل�إب��داع في
دورتها لعام  ، 2017وك��ان قد
اختير �ضمن خم�سة روائيين
عالميين لكتابة التاريخ العربي
الحديث ب�شكل روائي و�ساهم
ف��ي ذل ��ك ال �م �� �ش��روع ب��رواي �ت��ه
"مقامات �إ�سماعيل الذبيح".

حت ��ت �شعار (الفلوج ��ة مدينة املحبة
وال�س�ل�ام) تنطلق فعالي ��ات مهرجان
الفلوج ��ة امل�سرح ��ي الأول يف مدينة
الفلوج ��ة للفرتة م ��ن  22اىل  25من
ايلول اجل ��اري ،وهذه امل ��رة االوىل
الت ��ي ت�شه ��د فيه ��ا مدين ��ة الفلوج ��ة
البطلة مثل ه ��ذا املهرجان ،بعد فرتة
احل ��رب وتدني� ��س املدين ��ة م ��ن قب ��ل
فلول االرهاب الداع�شي .ومب�شاركة
خم�س حمافظات ا�ضافة اىل الفلوجة
والرمادي .و�سيق ��ام برعاية حمافظ
االنبار على فرحان الدليمي .و�ستقام
الن�شاط ��ات امل�سرحي ��ة عل ��ى قاع ��ة
منتدى �شباب وريا�ضة الفلوجة.
الكات ��ب والفن ��ان امل�سرح ��ي "عكاب

الطقس

الكثري م��ن احل���ش��رات .هذا
بالت�أكيد �أم��ر جيد للبيئة.
وهذا هو طعام امل�ستقبل".
و�أك� � ��دت م�ن�ظ�م��ة الأغ ��ذي ��ة
وال���زراع���ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ل��أمم
امل�ت�ح��دة (ف���او)� ،إن��ه يوجد
�أك �ث�ر م��ن  1900ن ��وع من
احل�شرات التي ميكن �أكلها.
وو� �ص��ف العلماء الأطعمة
التي تعتمد على احل�شرات
ب� ��أن� �ه���ا ط � �ع� ��ام م�����س��ت��دام
ورخ�ي����ص غني بالربوتني
والألياف واملعادن.

��س�ك��ان ال �ع��امل وم��ع تقل�ص �صغرية جدا من الأر�ض
الرقعة الزراعية ،ف�إن الأمر وكمية �صغرية جدا
ال ي�ت�ط�ل��ب � �س��وى م�ساحة م��ن امل��اء لرتبية

�سوزان �سارندون:

جوائز الأو�سكار
ُت�شرتى وال مُتنح

انتقدت املمثلة الأمريكية� ،سوزان �سارندون ،خالل
م�شاركتها يف مهرجان تورنتو ال�سينمائي ،جوائز
الأو�سكار ،معرب ًة عن �أنها باتت ت�شرتى �أكرث مما
متنح عن جدارة.
و�أو�ضحت املمثلة "مل يكن ثمة حاجة �إىل �إنفاق املال
عندما ُر�شحت خم�س مرات وفزت مرة" ب�أو�سكار
�أف�ضل ممثلة عن دوره��ا يف "ديد م��ان ووكينج"
( .)1995و�أ��ض��اف��ت ح�سبما نقل م��وق��ع قناة
العربية" :هذا الأمر لن يح�صل الآن" ،مندد ًة
بحمالت ال�ضغط التي غالب ًا ما ت�شن على
مدى �أ�شهر قبل منح اجلوائز.
و�أت��ى كالم �سارندون خالل م�شاركتها،
مع فيلم "بالكبريد" ،يف مهرجان تورنتو
الدويل لل�سينما ،وهو الأكرب يف �أمريكا
ال�شمالية ،وي�ستمر حتى � 15أيلول.
ومتثل �سارندون يف فيلم "بالكبريد" دور
�أم يف �آخر مراحل املر�ض تريد �أن ت�ضع حد ًا
حلياتها .وقد عر�ض الفيلم للمرة الأوىل يف هذا
املهرجان.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�إمام احلرية

هل ينتمي �أولئك الذين ي�سرقون �أموال
و�أحالم العراقيني وم�ستقبلهم �إىل
القيم واملثل العليا التي جاء بها الإمام
احل�سني؟ هل ي�ستطيع من يدَّعون حب
�إمام الأحرار الو�صول ولو قليال �إىل
خ�صاله وف�ضائله؟ ال �أظن �أن ه�ؤالء
املمتلئني ً
ً
ً
روحيا ميكن �أن
وقحطا
غلظة
ً
يكونوا ً
يوما جزءا من م�سرية احل�سني،
فمثل ه�ؤالء ي�سيئون �إىل قيم العدل التي
نادى بها �سيد ال�شهداء ،لأن االعتزاز
احلقيقي باحل�سني يفر�ض على �أ�صحابه
�أن يقر�أوا �سرية هذا الرجل العظيم،
ويتوقفوا عند ق�صته مع احلق والعدل،
لقد �أدرك احل�سني منذ �أول �سهم �أطلق
من مع�سكر يزيد �أن هذه الأر�ض �إمنا
�أعدت للباحثني عن املحبة واليقني ،ومل
تعد للمزورين وناهبي قوت الفقراء،
واملرائني ومنتهكي الأعرا�ض وذئاب
الطائفية .اليوم ي�ستعيد البع�ض من
�سا�ستنا "الأكارم" ذكرى الإمام دون �أن
يدركوا ماذا تعني ثورته ،و�أظنهم مل
يقر�أوا ً
يوما ما قاله احل�سني حني رف�ض
�أن يتوىل �أمر العباد رجل ظامل مثل يزيد
ً
�سلطانا ً
ً
م�ستحال ُ
حلرَم
جائرا
"من ر�أى
اللهً ،
ناكثا لعهد الله ،يعمل يف عباد الله
بالإثم والعدوان ،فلم رّ
يغي عليه بفعل وال
قول ،كان ً
حقا على الله �أن يدخله مدخله،
�أال و�إن ه�ؤالء قد لزموا طاعة ال�شيطان،
وتركوا طاعة الرحمن ،و�أظهروا الف�ساد،
وعطلوا احلدود ،وا�ست�أثروا بالفيء،
و�أحلوا حرام الله ،وحرموا حالله".
اليوم علينا �أن نعيد خطاب احل�سني
عن العدل واحلق واحلرية ،ونحن
نواجه �سيا�سيني وم�س�ؤولني ال يعرفون
معنى �أن ينه�ض الإن�سان با�سم احلياة،
م�س�ؤولني و�سيا�سيني يبكون الإمام
جهارا ويجل�سون مع يزيد ً
ً
�سرا ،يريدون
منا �أن ُنثني على من ميار�س الظلم،
ونرى امل�آ�سي ونغم�ض �أعيننا عنها،
ين�سون �أن �إمام احلرية علمنا �أن الكلمة
دليل يك�شف ال ُغمَّة ،وقال لنا �إن ت�ضحياته
ما هي �إال كلمة ت�ضيء الدنيا ،وتزلزل
�أركان الظلم ،وت�شيد ع�صر احلرية،
وكان وهو يتجه لإعالء كلمة العدالة،
قد ح ّذرنا من ذليل ي�ستحلي العلم ،ومن
ل�سان ينطق مبا ي�أباه ال�ضمري ،من
حكام يكذبون ويغدرون ويفتكون ،ومن
�ضعاف ينافقون ويزورون.
اليوم نتذكرك يا �إمام امل�ست�ضعفني،
ونحن نعي�ش و�سط حكام يزورون
ويغدرون ويفتكون وينافقون ،نتذكرك
بعد �أن �أ�صبحت احلقيقة حريى حزينة،
فيما الرذائل �أ�صبحت هي الف�ضائل،
نتذكرك وقد غدا البهتان والتزييف
والكذب هي طريق النجاح وا�ستقوى
الو�ضيع وحتكم الفا�سدون واملرت�شون
يف م�صري النا�س ،نتذكرك وقد �أ�صبحت
املنافع واملكا�سب ميزان احلكم ،نتذكرك
اليوم وقد ازداد الفقراء ً
فقرا واكتظت
جيوب ال�سا�سة واالنتهازيني بال�سحت
احلرام.
اليوم نتذكرك يا �إمام احلرية ،ونحن
نرى �سا�سة يتحدثون ليل نهار عن القيم
الدينية ،و�أخالق احلاكم ،ور�ضا الله
والعباد ،وم�صطلحات وعبارات �ضخمة،
لكن �أكرثهم ال ي�ؤمنون مبا يقولون،
�سيا�سيون تعددت �صورهم و�أ�شكالهم،
بع�ضهم لب�س عباءة الف�ضيلة ليداري
رذائله ،روائح ف�سادهم ملأت �أروقة
م�ؤ�س�سات الدولة وت�سربت منها �إىل
ال�شوارع والأق�ضية والنواحي واملدن،
وحتول بع�ضهم �إىل م�صيبة وقعت على
ر�ؤو�س النا�س ،يتحدثون يف ثورة
احل�سني لكي يخد�شوا ن�صاعة وجهها
وروعة مبادئها ،وليجردوها من �أهم ما
جاءت به من معاين الرحمة واحرتام
احلياة ،يدافعون عن الف�ساد واملف�سدين
واملرت�شني ،وي�ؤلبون فئة على �أخرى،
ويقيمون الدنيا ويقعدونها من �أجل
احلفاظ على كرا�سيهم.
�سيدي �إمام احلرية� ..ضعاف النفو�س
يف بالدي توح�شوا و�أ�صبحوا ً
ذئابا
للطائفية ون�سوا �أنك مل تكن طائفة،
بل كنت وما زلت �أُمَّة للم�ست�ضعفني
ال�سائرين على طريق العدل واحلب
والت�سامح.

ال��ف��ل��وج��ة ت��ق��ي��م م��ه��رج��ان��ه��ا امل�����س��رح��ي الأول
حم ��دي" قال للمدى ع ��ن املهرجان-:
اكملن ��ا ا�ستعداداتن ��ا ال�ستقب ��ال
�ضيوفن ��ا امل�سرحيني م ��ن حمافظات
القط ��ر .و�ستقام العرو�ض امل�سرحية
يومي ��ا بواق ��ع عر�ض�ي�ن يف الي ��وم
واح ��د �صباح ��ي و�آخ ��ر م�سائ ��ي،
و�سرتاف ��ق العرو� ��ض جل�سات نقدية
يف كل يوم .وهناك اي�ضا ور�ش فنية
ح ��ول ال�سينوغرافيا نظ ��ري وعملي
با�ش ��راف الدكت ��ور عل ��ي حمم ��ود
ال�س ��وداين .و�ستقدم فيها العديد من
املحا�ضرات حول ف ��ن ال�سينوغرافيا
والتقنيات واال�ضاءة يف امل�سرح.
وا�ض ��اف -:ام ��ا املحافظ ��ات الت ��ي والرم ��ادي) .ام ��ا العرو� ��ض الت ��ي الل ��ه ال�شط ��ري .و�ستق ��دم فرق ��ة
�ست�ش ��ارك يف املهرج ��ان ه ��ي (بغداد �ستق ��دم فه ��ي -:م ��ن النا�صري ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة م�سرحي ��ة (ازمن ��ة
والنا�صري ��ة وكرب�ل�اء والنج ��ف م�سرحي ��ة (جي ��ت اوت) وه ��ي م ��ن الن ��ار) وه ��ي م ��ن ت�ألي ��ف واخ ��راج
ووا�س ��ط ا�ضاف ��ة اىل الفلوج ��ة ت�ألي ��ف واخ ��راج الفن ��ان حي ��در عبد الفن ��ان مهدي هن ��دو ال ��وزين .ومن

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقي ��ة ،حالة الطق�س ودرجات
احل ��رارة يف عم ��وم مناط ��ق الع ��راق لليوم (الأح ��د) وقال ��ت الهيئة يف
تقريره ��ا اليوم ��ي� ،إنّ طق� ��س مناط ��ق الع ��راق الو�سط ��ى وال�شمالي ��ة
واجلنوبية �سيكون �صحو ًا ،ودرجات احلرارة �ستنخف�ض قليال

بغ ��داد /الكرخ� /سيقدم معهد الفنون
اجلميل ��ة م�سرحي ��ة (ظرف ��اء) وهي
م ��ن ن ��وع الكوميديا ال�س ��وداء وهي
م ��ن اع ��داد واخراج د.ك ��رمي خنجر.
و�ستق ��دم فرقة امل�س ��رح يف الفلوجة
م�سرحية (الر�صيف) وهي من ت�أليف
مدي ��ر املهرجان حمدي واخراج معاذ
عكاب .وم ��ن النجف ت�ش ��ارك رابطة
عيون الفن مب�سرحية (للحرب بقية)
ت�أليف عبد اخلالق ك ��رمي و�سيناريو
واخ ��راج م�صطفى كاظم .و�سي�شارك
ملتق ��ى االنب ��ار الثق ��ايف مب�سرحي ��ة
(حب خ ��ارج م ��كان الوق ��ت) ت�أليف:
خليف ��ة ال�صال ��ح واخ ��راج �سلم ��ان
عي�سى.
وا�شار عكاب �إىل -:ان هذا املهرجان
ال ��ذي �سيك ��ون فاحت ��ة ملهرجان ��ات

اخ ��رى يف ال�سينم ��ا والتلفزي ��ون
والت�شكي ��ل� .ست�ستعي ��د فيه الفلوجة
دورها الثقايف بعد املرحلة الع�صيبة
التي مرت عليه ��ا .و�ستعود الفلوجة
حا�ضن ��ة للثقاف ��ة والف ��ن يف �شت ��ى
مناح ��ي احلي ��اة .و�ستفت ��ح الفلوجة
�صدره ��ا الرحب ال�ستقب ��ال �ضيوفها
الكرام من املحافظات العراقية ال�ست
على ان تك ��ون يف ال ��دورات القادمة
جلمي ��ع حمافظات العراق .و�ستكون
مدين ��ة احلباني ��ة بع ��د ت�أهيله ��ا مقرا
ملبي ��ت �ضيوفن ��ا الك ��رام .اننا نتطلع
له ��ذا املهرج ��ان امل�سرح ��ي ليك ��ون
خط ��وة ايجابية لل ��م ال�شمل العراقي
من كل املحافظات يف مدينة جماهدة
عانت من ويالت احلروب واالرهاب،
لنجعلها مدينة للحب وال�سالم.
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