العدد االسبوعي

اليون�سكو بالتعاون مع دولة عربية تعيد بناء
كني�ستني تاريخيتني يف املو�صل

بلومبريغ :العراق قد ي�صبح نقطة االهتمام القادمة
بالن�سبة لأ�سواق النفط
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لطفية الدليمي
تكتب� :أهذا �أنت
ياوطني؟؟
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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يا�سني طه حافظ
يكتب� :أوراق
فار�سية ..ال�سيدة
يف �سوق
جالو�س

لزيارة موقع معر�ض
العراق الدولي للكتاب
ادخل على الباركود
يقام المعر�ض على �أر�ض
معر�ض بغداد الدولي
للفترة من  11الى 2019/ 12/ 21
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

جريدة سياسية يومية

القنابل امل�سيلة للدموع مل تغادر التحرير
وال�ضحايا بالآالف
 بغداد /المدى
فجر اجلمعة ،وبينما كان رئي�س
الوزراء عادل عب ��د املهدي يقول
عرب الف�ضائي ��ات �إن الق ��وة املكلفة بحماية
املتظاهرين "�ستجرد" م ��ن ا�سلحتها وانها
�ست ��وزع الورود عل ��ى املتظاهري ��ن� ،سقط
�أول قتي ��ل يف �ساحة التحرير حيث انهالت
القناب ��ل امل�سيل ��ة على متظاهري ��ن حاولوا

لي�ل�ا عبور ج�سر اجلمهورية والدخول اىل
املنطقة اخل�ضراء.
ومن ��ذ ذل ��ك احلني يلت ��زم رئي� ��س احلكومة
ال�صم ��ت فيم ��ا دخ ��ان القناب ��ل مل يف ��ارق
مناط ��ق االحتج ��اج .وب ��دت �سي ��ارات
اال�سع ��اف غري كافية لنق ��ل جميع اجلرحى
م�ستعينة بـ"التكاتك" التي حتولت بدورها
اىل مركبات ا�سعاف.
وحت ��ى الثامن ��ة من م�س ��اء �أم� ��س بلغ عدد

القتلى من املتظاهري ��ن ما يقارب  63قتيال
بح�س ��ب مراقب�ي�ن ومنظمات فيم ��ا جتاوز
عدد اجلرح ��ى الـ� 2600أغلبه ��م يف بغداد.
ومن املحتمل ان ي ��زداد العدد مع ا�ستمرار
الق ��وات االمني ��ة بـ"ط ��رد" املعت�صم�ي�ن
واملحتج�ي�ن من �ساح ��ة التحري ��ر يف تقدم
اعت�ب�ر حماولة لـ"ف ��ظ" االعت�ص ��ام ت�سبب
باختن ��اق  20متظاه ��را خ�ل�ال اللحظ ��ات
االوىل فقط.

احلديثي :ال��وزراء اجلدد ر�شحوا عرب اال�ستمارات الإلكرتونية

2

ال�����ص��در ل���ق���ادة احل��ك��وم��ة� :أ���ص��ل��ح��وا �أو ا�ستقيلوا

2

متظاهرون يف �ساحة التحرير" :القادة �أكلوا البالد"

2

ن���ا����ش���ط���ون ي��ت��ه��م��ون ج���ه���ات ح���زب���ي���ة ب��ح��رق
ال���دوائ���ر الت���ه���ام امل��ت��ظ��اه��ري��ن وت�ب�ري���ر قتلهم
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الأمم املتحدة :ال ميكن الت�سامح مع الكيانات امل�سلحة التي تهدد اال�ستقرار

و�أكد كادر (املدى) ال ��ذي تواجد يف �ساحة
التحرير ان القوات االمنية حا�صرت مبنى
املطع ��م الرتك ��ي حيث يتجم ��ع متظاهرون
بداخله وف ��وق البناية م ��ا ت�سبب باختناق
املتظاهرين ثم ا�ضرمت النريان يف املبنى.
وا�ضافوا انهم مل يتمكنوا من معرفة م�صري
املحتجني بداخله.
 التفا�صيل �ص3
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

نائب :حظر التجوال يف املحافظات حال دون و�صول النواب

رئا�سة الربملان تتالفى غياب الن�صاب
باحلديث عن امل�ضي يف اال�ستجوابات
 بغداد /المدى
رغم �إعالنها ف�شل جمل� ��س النواب يف عقد جل�سة
ملناق�شة مطالب املتظاهرين ،حثت رئا�سة الربملان
احلكوم ��ة على اال�س ��راع يف ار�سال م�شاري ��ع القوانني ،كما
اك ��دت على امل�ض ��ي باال�ستجواب ��ات لبع� ��ض امل�س�ؤولني من
الذين تقدمت بحقهم طلبات ا�ستجواب.
وق ��ررت رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب يف وق ��ت �ساب ��ق من يوم
�أم� ��س ،ت�أجي ��ل اجلل�سة الت ��ي كان من املق ��رر ان تعقد �أم�س
ال�سب ��ت �إىل ا�شعار �آخر ب�سبب غياب اك�ث�ر من مئتي نائب.
وحتج ��ج بع�ض املتغيبني ب�أن حظر التجوال يف املحافظات

حال دون و�صولهم.
واتخ ��ذت رئا�س ��ة الربمل ��ان يف اجتم ��اع عق ��د م�س ��اء ام� ��س
جمموعة قرارات تلقت (املدى) ن�سخة منها:
ــ التنفيذ الفوري ملقررات جمل�س النواب والوزراء.
ــ مطالب ��ة رئا�سة اجلمهوري ��ة واحلكومة ب�إر�س ��ال م�شاريع
القوان�ي�ن املهم ��ة ب�ش ��كل عاجل ،والت ��ي تت�ضم ��ن معاجلات
حقيقية ملطالب املتظاهرين.
ـ� �ـ اتخ ��اذ الإج ��راءات اال�ستثنائي ��ة من قبل جمل� ��س الق�ضاء
الأعلى واجلهات التنفيذية ملحاكمة املف�سدين الذين �أ�ضروا
باملال العام وم�ؤ�س�سات الدولة.
 التفا�صيل �ص2
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 .....عد�سة :حممود ر�ؤوف

ذي قار ومي�سان تت�صدران قائمة �أعلى ال�ضحايا يف اليوم الأول لالحتجاجات

هدوء يف حمافظات و�سط البالد وجنوب ّيها
و�إجراءات �أمنية ملنع حرق املقار احلزبية
 بغداد /وائل نعمة
عاد الهدوء �أم�س �إىل حمافظات
الو�س ��ط واجلن ��وب بع ��د ليل ��ة
دامي ��ة �شهدته ��ا نح ��و  8مدن قت ��ل خاللها
�أك�ث�ر م ��ن � 20شخ�ص ��ا وج ��رح �أك�ث�ر من
� 800آخري ��ن ،يف تظاه ��رات حتول ��ت
تدريجي ��ا �إىل م�صادم ��ات و�أعم ��ال عنف،
ُحرقت خالله ��ا ع�شرات املباين احلكومية
واحلزبية.
ويف تل ��ك االثناء اك ��دت قي ��ادة العمليات

امل�شرتك ��ة� ،أن قواته ��ا �ستتعام ��ل م ��ع من
و�صفتهم بـ"املخربني واملجرمني" بحزم،
وفقا لقانون مكافحة الإرهاب يف البالد.
و�أو�ضح ��ت القي ��ادة ،يف بيان له ��ا �أم�س،
�أن البع� ��ض ا�ستغل التظاه ��رات ال�سلمية
وعمل على قتل و�إ�صابة املواطنني وحرق
املمتلكات العامة واخلا�صة ونهبها.
ودعت القيادة املتظاهرين يف العراق �إىل
التبلي ��غ ع ��ن "املخربني" ،وع ��دم ال�سماح
لهم ب�أن يدخلوا يف �صفوفهم.
وكان جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ق ��ال يوم
اجلمع ��ة� ،إن "قان ��ون مكافح ��ة الإره ��اب
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الناف ��ذ" ين� ��ص عل ��ى �أن العم ��ل بالعن ��ف
والتهدي ��د على هدم �أو ات�ل�اف �أو �إ�ضرار
�أم�ل�اك عام ��ة �أو خا�صة يعد م ��ن "الأفعال
الإرهابية".
و�أكد املجل�س يف بيان له �أنه "�سيعد عمال
�إرهابيا كل من يعت ��دي بالأ�سلحة النارية
على دوائر للجي�ش �أو لل�شرطة �أو الدوائر
الأمني ��ة� ،أو االعت ��داء عل ��ى القطع ��ات
الع�سكري ��ة الوطني ��ة" ،مبين ��ا �أن "ه ��ذه
اجلرائم يعاق ��ب عليها القان ��ون بالإعدام
وفق قانون مكافحة الإرهاب".
 التفا�صيل �ص3

التظاهرات وحظر
التجوال ي�ؤجالن
مناف�سات دوري
الكرة

�ستار كاوو�ش
يكتب� :أول
�أكادميية
يف العامل
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حمققة يف الأمم املتحدة :يجب �أن يحاكم �أردوغان على احتالل �سوريا
 بغداد /رويرتز
قال ��ت ممثل ��ة االدع ��اء وحمقق ��ة الأمم املتح ��دة
ال�سابق ��ة كارال دي ��ل بونت ��ي يف مقابل ��ة ن�شرت
�أم� ��س ال�سب ��ت �إن الرئي� ��س الرتكي رجب طي ��ب �أردوغان
يج ��ب �أن يخ�ض ��ع للتحقي ��ق ويواج ��ه اتهام ��ات بارتكاب
جرائ ��م حرب فيما يتعلق بالعملي ��ة الع�سكرية التي نفذتها
بالده يف �سوريا.
و�أ�ضاف ��ت ديل بونتي ،التي كانت ع�ضوا يف جلنة حتقيق
الأمم املتح ��دة يف �سوري ��ا� ،أن تدخل تركي ��ا ي�شكل انتهاكا
للقان ��ون الدويل و�أن ��ه �أ�شعل �شرارة ال�ص ��راع يف �سوريا

من جديد.
وقالت ديل بونتي "متكن �أردوغان من غزو �أر�ض �سورية
لتدمري الكرد �أمر ال ي�صدق".
و�أوقف ��ت �أنق ��رة عمليته ��ا الع�سكري ��ة الأ�سب ��وع املا�ض ��ي
مبوج ��ب اتفاق لوقف �إطالق الن ��ار تو�سطت فيه الواليات
املتح ��دة .ث ��م تفاو� ��ض �أردوغان عل ��ى اتفاق م ��ع الرئي�س
الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن ب ��د�أت مبوجبه ق ��وات حر�س
احل ��دود ال�سورية وال�شرطة الع�سكرية الرو�سية يف �إبعاد
وح ��دات حماي ��ة ال�شعب ع ��ن احل ��دود ال�سوري ��ة الرتكية
مل�سافة نحو  30كيلومرتا.
واعتب ��ارا من يوم الثالث ��اء �ستبد�أ ق ��وات رو�سية وتركية

يف تنفيذ دوري ��ات على �شريط بات�ساع ع�شرة كيلومرتات
يف �شم ��ال �شرقي �سوريا كانت تنت�ش ��ر فيه قوات �أمريكية
ل�سنوات مع حلفائها الكرد ال�سابقني.
وانتق ��د حلف ��اء تركيا يف حلف �شم ��ال الأطل�سي ،مبا �شمل
الوالي ��ات املتح ��دة ،توغله ��ا الع�سك ��ري يف �شم ��ال �شرقي
�سوري ��ا خ�شي ��ة �أن يقو�ض احل ��رب �ضد مت�ش ��ددي تنظيم
داع�ش.
لك ��ن ديل بونت ��ي قال ��ت �إن ال ��دول الأوروبية ت ��رددت يف
مواجه ��ة تركي ��ا ب�ش�أن حتركاته ��ا يف �سوريا بع ��د �أن هدد
�أردوغان "بفتح البوابات" لالجئني للتوجه لأوروبا.
وقالت "�أردوغان ي�ستخدم الالجئني ورقة �ضغط".
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نائب :حظر التجوال
يف املحافظات حال دون
و�صول النواب

 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�ش��هد العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�ش��يله" التي �سلط من
خاللها ال�ض��وء على الف�س��اد الإداري واملايل
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة
االجتماعية.
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رئا�سة الربملان تتالفى غياب الن�صاب بامل�ضي يف
اال�ستجوابات واملطالبة ب�إجراءات ق�ضائية ا�ستثنائية

 بغداد /املدى
رغم �إعالنها ف�ش ��ل جمل�س النواب
عق ��د جل�س ��ة ملناق�ش ��ة مطال ��ب
املتظاهرين ،حثت رئا�سة الربملان
احلكومة على اال�سراع يف ار�سال
م�شاريع القوانني ،كما اكدت على
امل�ض ��ي باال�ستجواب ��ات لبع� ��ض
امل�س�ؤول�ي�ن م ��ن الذي ��ن تقدم ��ت
بحقهم طلبات ا�ستجواب.
وقررت رئا�سة جمل�س النواب يف
وقت �سابق من يوم �أم�س ،ت�أجيل
اجلل�س ��ة الت ��ي كان م ��ن املقرر ان
تعق ��د �أم� ��س ال�سب ��ت �إىل ا�شع ��ار
�آخ ��ر ب�سبب غي ��اب اكرث من مئتي
نائ ��ب .وحتجج بع� ��ض املتغيبني
ب�أن حظر التجوال يف املحافظات
حال دون و�صولهم.
واتخ ��ذت رئا�س ��ة الربمل ��ان يف
اجتماع عقد م�ساء ام�س جمموعة
ق ��رارات تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة
منها:
ــ التنفي ��ذ الفوري ملقررات جمل�س
النواب والوزراء.
ـ� �ـ مطالب ��ة رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة
واحلكوم ��ة ب�إر�س ��ال م�شاري ��ع
القوان�ي�ن املهم ��ة ب�ش ��كل عاج ��ل،
والتي تت�ضم ��ن معاجلات حقيقية
ملطالب املتظاهرين.
ــ اتخ ��اذ الإج ��راءات اال�ستثنائية
من قب ��ل جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
واجله ��ات التنفيذي ��ة ملحاكم ��ة
املف�سدي ��ن الذي ��ن �أ�ض ��روا بامل ��ال
العام وم�ؤ�س�سات الدولة.
ــ امل�ض ��ي باال�ستجواب ��ات لبع�ض
امل�س�ؤول�ي�ن م ��ن الذي ��ن تقدم ��ت
بحقه ��م طلب ��ات ا�ستج ��واب �إىل
رئا�س ��ة املجل�س ،وحتديد مواعيد
لها حال اكتمال املتطلبات ال�شكلية
واملو�ضوعي ��ة ،بح�س ��ب م ��ا ن�ص
علي ��ه الد�ست ��ور يف امل ��ادة /61
�سابع ��ا والنظ ��ام الداخلي ملجل�س
النواب.
ـ� �ـ مت �إيق ��اف عم ��ل جمال� ��س
املحافظ ��ات والأق�ضية والنواحي
واملجال� ��س البلدي ��ة ا�ستن ��ادا �إىل

للتذكري ..ل�سنا حمم ّية �إيران ّية!
مفه ��وم �أن يبدو كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن الإيرانيني هذه الأي ��ام يف حال
والتطي وعدم التوازن ،فالعقوبات الأمريكية
�شدي ��دة من اخلوف
رّ
اجلديدة التي بد�أت وا�شنطن بتنفيذها �ضد طهران لي�ست مزحة �أو
ا�ستعرا�ض ًا للع�ضالت� ..إنها عقوبات قا�سية يف الواقع على النظام
الإيراين وال�شعب الإيراين �سواء ب�سواء.
نحن يف العراق ندرك ،رمبا �أكرث من غرينا ،وط�أة عقوبات من هذا
الن ��وع ،فالعقوبات الت ��ي ُف ِر�ضت على بالدن ��ا و�شعبنا بعد جرمية
غ ��زو الكويت كانت قا�صمة للظهر� ،آثارها وعواقبها تتوا�صل حتى
الي ��وم ،ومنه ��ا �أن مقالي ��د الأمور يف الب�ل�اد قد وُ �ضع ��ت يف �أيدي
ومزوري �إرادة ال�شعب بدعم ومتكني
جماميع من �س ّراق املال العام
ّ
من الواليات املتحدة التي كانت وراء فر�ض تلك العقوبات.
نع ��م م ��ن املفهوم �أن يك ��ون كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن الإيراني�ي�ن يف حال
العُ�صاب ،لكن لي�س مقب ��و ًال �أن يدفعهم هذا للتعامل مع العراق كما
لو كان حمم ّي ��ة �إيران ّية ومع م�س�ؤويل الدولة العراقية كما لو �أنهم
عنا�ص ��ر يف واحدة من �سرايا فيلق القد�س التابع للحر�س الثوري
الإيراين.
عل ��ى مدى �سنوات اعتاد م�س�ؤولون يف النظ ��ام الإيراين التجاوز
عل ��ى العراق ودولت ��ه وعلى ال�شع ��ب العراقي م ��ن دون �أن يتح ّرك
�أيّ م ��ن كبار م�س� ��ؤويل الدولة العراقية ليحت � ّ�ج� ،أو �أق ّله يعرت�ض.
ومنذ ب�ضعة �أ�شهر �أثارت ت�صريحات غري الئقة وغري مهذبة لبع�ض
امل�س�ؤولني الإيرانيني ردود فعل قوية يف �أو�ساط �سيا�سية وثقافية
واجتماعي ��ة عراقية ،وك ّنا ن�أم ��ل �أن تعالج طه ��ران عقدتها جتاهنا
وتب ��د�أ بالتعام ��ل معنا عل ��ى نحو خمتل ��ف يك ّر�س حق ��وق اجلرية
ويراعي مب ��ادئ ال�سي ��ادة واال�ستقالل الوطنيني ،بي ��د �أننا وجدنا
موقف ًا غري ذلك يف الأيام الأخرية ،فامل�س�ؤولون الإيرانيون ي�ص ّرون
عل ��ى التدخل يف ال�ش�أن الداخل ��ي العراقي بالتحامل على احلكومة
العراقي ��ة التي �أعلنت �أنها جتد نف�سها م�ضطرة لاللتزام بالعقوبات
الأمريكي ��ة عل ��ى �إي ��ران .ومل ي�شفع للحكوم ��ة ل ��دى الإيرانيني �أنّ
رئي�سها �أعلن �صراحة عدم ت�أييده للعقوبات وحتذيره من عواقبها
املحتمل ��ة التي ميك ��ن �أن تطال ال�شع ��ب الإي ��راين دون النظام كما
ح�ص ��ل يف الع ��راق يف ت�سعينيات القرن املا�ض ��ي� .أكرث من ذلك �أن
بع�ض امل�س�ؤولني الإيرانيني �سع ��ى لالبتزاز مبطالبة العراق بدفع
ما ي�سمونها تكاليف احلرب العراقية  -الإيرانية التي كانت خ�سائر
و�أ�ضرار العراق فيها �أكرب و�أفدح.
لإي ��ران نف ��وذ ق ��ويّ يف العراق .هذا �أم ��ر ال ميكن لأح ��د �إنكاره �أو
�إغفال ��ه ،وه ��و مت� �� ِأت يف املق ��ام الأول م ��ن وج ��ود ق ��وى �سيا�سية
ناف ��ذة يف الدولة وجماع ��ات م�سلحة موالية لطه ��ران ،تتل ّقى منها
امل ��ال وال�سالح .ه� ��ؤالء بالذات عليه ��م الإدراك ب�أنّ م ��ن م�صلحتهم
وم�صلح ��ة �إي ��ران �ألاّ يتمادى امل�س�ؤول ��ون الإيرانيون يف ا�ستفزاز
العراقي�ي�ن وا�ستث ��ارة وطنيتهم مب ��ا يجعلها يف ع ��داء مع اجلارة
ال�شرقية.
م ��ن غري املعق ��ول �أن ُيراد للعراقي�ي�ن الت�ضحية ب�أنف�سه ��م من �أجل
�إي ��ران ،وه ��م يف الأ�سا� ��س مل يب ��ق لهم �ش ��يء يمُ ك ��ن �أن ي�ستغنوا
عنه بعدم ��ا ُنهبت ثروتهم عل ��ى �أيدي القوى املتن ّف ��ذة يف ال�سلطة،
ممن له �أوثق العالقات مع �إيران وموالٍ لنظامها!..
ومعظمها ّ
ب ��د ًال من م�ساع ��ي الإم�ل�اء الإيرانية عل ��ى الدولة العراقي ��ة ،وبد ًال
م ��ن التجيي�ش م ��ن قبل املوال�ي�ن لإي ��ران يف �سبيل �إقح ��ام العراق
يف احل ��رب االقت�صادية �إىل جانب �إيران ،املج ��دي �أكرث �أن ت�سعى
�إي ��ران لتو�سيط العراق مع الواليات املتحدة لفتح نافذة حوار بني
وا�شنطن وطهران بحث ًا عن ّ
حل �سيا�سي �سلمي مل�شاكلهما.

�صورة �سابقة
ملجل�س النواب
خالية من
النواب
�أح ��كام امل ��ادة ( )4م ��ن قان ��ون
املحافظات غري املنتظمة يف �إقليم
رق ��م ( )21ل�سن ��ة  2008املع ��دل،
بطلب تقدمت به اللجنة القانونية
م�شفوع ��ا بتواقي ��ع �أك�ث�ر من ثلث
�أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب ،وعمال
باملادة ( )20من قانون املحافظات
غ�ي�ر املنتظم ��ة ب�إقلي ��م ،عل ��ى ان
يت ��م وف ��ق االج ��راءات القانونية
اخلا�صة بذلك.
ـ� �ـ مطالب ��ة القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلحة بتحدي ��د �أماكن للتظاهر،
و�أن تتحم ��ل اجله ��ات الأمني ��ة
امل�س�ؤولي ��ة الكامل ��ة بحماي ��ة
املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن وحماي ��ة
املمتل ��كات العام ��ة واخلا�ص ��ة،
و�ض ��رورة التمييز ب�ي�ن املتظاهر

�صاحب املطالب احلقة وامل�شروعة
الواجب ��ة التنفي ��ذ واملت�صيدي ��ن
بامل ��اء العك ��ر الذين ي�سع ��ون �إىل
�إ�شاعة الفو�ضى وحرق م�ؤ�س�سات
الدول ��ة والتع ��دي عل ��ى املمتلكات
العامة واخلا�صة.
ــ عل ��ى اجله ��ات الأمني ��ة التعامل
بح ��زم م ��ع العابث�ي�ن ب�أم ��ن
املواطن�ي�ن ،واتخ ��اذ الإج ��راءات
بح ��ق ه� ��ؤالء الذي ��ن ال ميت ��ون
للمتظاهرين ومطالبهم امل�شروعة
ب�صل ��ة طبق ��ا مل ��ا ح ��دده جمل� ��س
الق�ضاء الأعلى.
ـ� �ـ ا�ستم ��رار جمل� ��س الن ��واب
ب�أعمال ��ه ملتابع ��ة حتقي ��ق مطالب
املتظاهرين ،وتطبيق الإجراءات
احلقيقي ��ة الت ��ي تالم� ��س حاجات

املواطن�ي�ن وف ��ق �سق ��ف زمن ��ي
حمدد وامل�ض ��ي بت�شريع القوانني
والإج ��راءات الإ�صالحي ��ة الت ��ي
�ست�ص ��ل م ��ن رئا�س ��ة اجلمهورية
واحلكومة.
وبح�س ��ب مراقبني ف ��ان القرارات
الت ��ي اتخذه ��ا جمل� ��س الن ��واب
ه ��ي حماول ��ة من ��ه لتربي ��ر تغيب
اع�ضائه.
لكن ع�ضو جلنة االمن والدفاع يف
جمل�س الن ��واب علي الغامني قال
يف ت�صري ��ح لـ(املدى) ان "ا�سباب
عدم عقد جل�سة اليوم ال�سبت تعود
�إىل ع ��دم متك ��ن ن ��واب حمافظات
الو�س ��ط واجلنوب م ��ن الو�صول
اىل جمل�س الن ��واب ب�سبب فر�ض
حظ ��ر للتج ��وال يف حمافظاته ��م

ف�ض�ل�ا عن تع ��ذر و�ص ��ول النواب
الكرد اي�ضا".
وي�ضيف الغامن ��ي وهو نائب عن
ائتالف دولة القان ��ون �أن "رئا�سة
جمل� ��س الن ��واب ارج� ��أت عق ��د
جل�ستها �إىل �إ�شعار �آخر" ،متوقعا
�أن "تكون اجلل�سة املقبلة منت�صف
اال�سبوع املقبل".
بدوره يق ��ول النائ ��ب عن حتالف
�سائرون �س�ل�ام ال�شمري ان "عدد
الن ��واب احلا�ضري ��ن ال يتج ��اوز
 120نائب ��ا وان ت�أجي ��ل اجلل�س ��ة
تتحمله الكتل الغائبة" ،منوها �إىل
ان "احل�ض ��ور ميثل ��ون �سائرون
وبدر واحلكم ��ة والفتح وللأ�سف
مت ت�أجيلها �إىل �إ�شعار �آخر".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،يتح ��دث

احلديثي :الوزراء اجلدد ر�شحوا عرب اال�ستمارات الإلكرتونية
 بغداد /املدى
�أك ��د املتحدث با�س ��م احلكوم ��ة �سعد احلديث ��ي� ،أم�س،
ان رئي� ��س الوزراء عادل عب ��د املهدي ينتظر عقد جل�سة
الربملان ال�ستبدال عدد من الوزراء ،فيما اكد ان الوزراء
اجلدد �سيتم اختيارهم من �ضمن اال�سماء املر�شحة عرب
اال�ستمارات الإلكرتونية.

وق ��ال املتح ��دث با�س ��م احلكوم ��ة �سع ��د احلديث ��ي يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان "رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء عادل
عبد املهدي اختار اال�سماء املر�شحة للحقائب الوزارية
املزمع تغيريها وا�صبحت القوائم جاهزة" ،م�ضيفا �أن
"رئي�س احلكومة بات ينتظر و�صول ا�شعار من رئا�سة
الربملان لطرح اال�سماء على النواب".
وا�ضاف احلديث ��ي ان "الكابينة الوزارية احلالية فيها

من اربع �إىل خم� ��س وزارات هي من اختيارات رئي�س
احلكومة م ��ن ا�صل  22وزارة" ،م�ضيف ��ا �أن "احلقائب
الوزارية االخرى كانت من اختيارات الكتل ال�سيا�سية".
ويتابع احلديث ��ي �أن "رئي�س احلكومة ينوي ا�ستكمال
ه ��ذه اخلطوة من �أجل زي ��ادة عدد احلقائ ��ب الوزارية
الت ��ي �سيت ��م اختي ��ار مر�شحيها م ��ن قبله حتدي ��دا بنا ًء
عل ��ى الكفاءة والق ��درة والنزاه ��ة واال�ستقاللية" ،الفتا

متظاه��رون فـ��ي �س��احة التحري��ر" :الق��ادة �أكل��وا الب�لاد"
 ترجمة  /حامد �أحمد
اقدم ��ت ق ��وات �شرط ��ة عراقي ��ة ي ��وم
اجلمع ��ة عل ��ى اط�ل�اق ذخ�ي�رة حي ��ة
يف اله ��واء وكذل ��ك اطالق ��ات مطاطية
وع�شرات من قذائف غاز م�سيل للدموع
لتفريق �آالف من املحتجني يف �شوارع
بغ ��داد م ��ا اج�ب�ر جموع ��ا م ��ن �شب ��اب
متظاهري ��ن للهروب طلبا لالحتماء مع
غل ��ق ج�سر رئي� ��س يف قل ��ب العا�صمة
بغ ��داد ب�سحاب ��ة م ��ن دخ ��ان ابي� ��ض
كثي ��ف .وقال م�س�ؤول ��ون �أمنيون انه
خالل ال�ساع ��ات االوىل من االحتجاج
قت ��ل �شخ�ص واحد على االقل مع جرح
ع�ش ��رات �آخري ��ن .وزاد الع ��دد ب�ش ��كل
فظي ��ع م ��ع م�ساء ي ��وم ال�سب ��ت .بد�أت
املواجهات خ�ل�ال ال�ساعات االوىل من
ال�صباح بع ��د ا�ستئناف تظاهرات �ضد
احلكومة عق ��ب فجوة لثالث ��ة ا�سابيع
تقريب ��ا .وكانت االحتجاجات قد بد�أت
يف  1ت�شري ��ن االول �ضد ف�ساد وبطالة
وانع ��دام خدم ��ات ا�سا�سي ��ة حتول ��ت
ب�شكل �سري ��ع اىل احتجاج ��ات مميتة
و�سط مواجهتها م ��ن قبل قوات امنية
ا�ستخدم ��ت فيها ذخرية حية على مدى
�أيام  .انت�ش ��رت االحتجاجات بعد ذلك

لعدة م ��ن املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة ذات
الغالبي ��ة ال�شيعي ��ة وفر�ضت ال�سلطات
حظ ��را للتج ��وال م ��ع حج ��ب �شبك ��ة
االنرتني ��ت لعدة ايام يف حماولة للحد
م ��ن اال�ضط ��راب  .االحتجاج ��ات يف
الع ��راق تهدد بان ��زالق الب�ل�اد بدوامة
جدي ��دة من ع ��دم اال�ستق ��رار ميكن ان
تك ��ون يف النهاية من اخط ��ر االزمات
الت ��ي واجهها ه ��ذا البلد املنه ��ك ،الذي

خرج للتو من احلرب �ضد داع�ش.
اجلمع ��ة ،وبع ��د قي ��ام �آالف م ��ن
املتظاهرين الذي جتمع ��وا على ج�سر
اجلمهوري ��ة برف ��ع احلواج ��ز االمنية
احلديدي ��ة التي ن�صب ��ت و�سط اجل�سر
امل� ��ؤدي للمنطق ��ة اخل�ض ��راء �شدي ��دة
التح�ص�ي�ن الت ��ي مكات ��ب احلكوم ��ة
العراقي ��ة ،بد�أ اجلن ��ود باطالق قذائف
الغاز امل�سي ��ل للدموع عليهم لتفريقهم.

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

رئي� ��س جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة
النائ ��ب هيب ��ت احللبو�س ��ي يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "جمل� ��س
الن ��واب �ش ��كل جلن ��ة مكون ��ة من
ر�ؤ�ساء اللج ��ان الربملانية ملتابعة
تنفي ��ذ احل ��زم اال�صالحي ��ة الت ��ي
�شرعه ��ا املجل� ��س" ،الفت ��ا �إىل �أن
"هن ��اك حزم ��ا ا�صالحي ��ة جديدة
يعت ��زم الربملان اطالقها بعد تنفيذ
احلزمة التي ار�سلتها احلكومة".
وي�ؤكد النائ ��ب هيبت احللبو�سي
�أن "التغي�ي�رات الوزارية �ستطال
ب�ي�ن ثمانية �إىل ع�ش ��رة وزراء يف
حكومة عادل عبد املهدي" ،م�ؤكدا
ان "رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء هو
من اختار الوزراء اجلدد من دون
تدخل اية كتلة �أو جهة".

وبع ��د حماولته ��م ازال ��ة احلواج ��ز
الكونكريتي ��ة ق ��رب مدخ ��ل املنطق ��ة
اخل�ض ��راء اطلق ��وا عليه ��م الر�صا�ص
احلي لدفع املتظاهرين للخلف .
منت�سب ��ي ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب
ا�صطف ��وا بتجهيزاته ��م الكامل ��ة م ��ع
اجلنود امل�سلحني على امتداد اجل�سر،
و�شوهدت �سيارات اال�سعاف وعجالت
التوك-توك وهي ت�س�ي�ر ذهابا وايابا

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

تنقل جرحى اىل امل�ست�شفيات  .وكانت
جموع املحتجني تردد هتافات "بغداد
ح ��رة حرة ف�ساد برة ب ��رة" و�سط هذه
الفو�ض ��ى  .بع ��د ا�سب ��وع م ��ن عن ��ف
عا�شته العا�صم ��ة وحمافظات جنوبية
اخرى مطلع هذا ال�شهر تو�صلت جلنة
حتقي ��ق حكومي ��ة ب ��ان ق ��وات امني ��ة
ا�ستخدمت ق ��وة مفرطة ادت اىل مقتل
� 167شخ�ص ��ا وجرح اك�ث�ر من 5000
�شخ� ��ص �آخ ��ر .واو�ص ��ت احلكوم ��ة
اي�ض ��ا باقال ��ة ق ��ادة امني�ي�ن يف بغداد
واجلنوب.
االحتجاج ��ات يف الع ��راق �شبيه ��ة
باالحتجاجات الت ��ي اندلعت يف لبنان
خ�ل�ال االي ��ام االخ�ي�رة فه ��ي كالهم ��ا
ناجمت ��ان ع ��ن ح ��االت الفق ��ر والعوز
االقت�ص ��ادي ولي� ��س لديهما م ��ن يقود
التظاهرات فه ��ي عفوية وموجهة �ضد
نظ ��ام احلك ��م املبني عل ��ى املحا�ص�صة
الطائفية و�ضد طبق ��ة �سيا�سية فا�سدة
حكمت ل�سن ��وات عدي ��دة بحيث جرت
البلدين حلافة الكارثة االقت�صادية .
�أب ��و علي املجي ��دي  55عاما ،قال وهو
ي�ش�ي�ر اىل املنطقة اخل�ض ��راء ،حماطا
ب� ��أوالده االربع ��ة الذي ��ن ا�صطحب ��وه
لالحتجاج معهم" :الق ��ادة هناك اكلوا

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

الب�ل�اد كما يفع ��ل ال�سرط ��ان .جميعهم
�س ��راق فا�س ��دون  ".وكان ��ت ق ��وات
امنية عراقي ��ة وم�س�ؤول�ي�ن حكوميني
ق ��د تعه ��دوا بتجن ��ب �أي عن ��ف مميت
ون�ش ��روا تواج ��دا امني ��ا مكثف ��ا يف
�ش ��وارع بغ ��داد قبي ��ل احتجاج ��ات
اجلمعة حت�سبا الي طاريء  .باال�ضافة
اىل العنف الذي �شهدته بغداد اجلمعة
انت�شرت االحتجاج ��ات يف حمافظات
جنوبية اخرى ب�ضمنها مدينة الب�صرة
حيث جتم ��ع اكرث م ��ن  4000متظاهر
قرب مبنى املحافظة وتعر�ضت لهجوم
م ��ن بع� ��ض املحتجني وح ��رق البوابة
االمامية للمبنى .ب ��ان ال�صميدعي 50
عاما موظفة حكومية قالت وهي حتمل
بيدها العل ��م العراقي "�أريد ا�سرتجاع
بلدي �أريد ا�سرتج ��اع العراق  ".ويف
حماولة من ��ه لتهدئ ��ة املحتجني توجه
رئي�س ال ��وزراء عادل عب ��د املهدي يف
خطاب له يوم اجلمعة وعد فيه باجراء
تعديل وزاري اال�سب ��وع املقبل وتعهد
بتنفيذ ا�صالحات.
وخاط ��ب املحتج�ي�ن بانه ��م له ��م احلق
باملظاه ��رات ال�سلمي ��ة ودع ��ا الق ��وات
االمنية حلماية املتظاهرين.
 عن :ا�سو�شييتدبر�س

�سكرتري التحرير الفني
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املدير الفني

خالد خ�ضري

�إىل ان "اخليارات الوزارية اجلديدة التي �ستطرح يف
الربملان �سيكون فيها ن�صيب لل�شباب وللمر�أة".
ويو�ض ��ح �أن "املر�شحون اجلدد ه ��م من اال�سماء الذين
تقدم ��وا عرب اال�ستم ��ارات الإلكرتونية لني ��ل املنا�صب
احلكومي ��ة يف وق ��ت �ساب ��ق ،باال�ضاف ��ة ع ��ن توف ��ر
معلوم ��ات لرئي� ��س احلكومة عن �شخ�صي ��ات تعمل يف
الدولة العراقية".

ال�صدر لقادة احلكومة� :أ�صلحوا
�أو ا�ستقيلوا
 بغداد /املدى
خاطب زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،القوى التي مت�سك ال�سلطة
بالق ��ول :لكي ال ينزلق الع ��راق يف �أتون الفتنة واحل ��رب االهلية فانكم
مطالب ��ون باال�ص�ل�اح �أو اال�ستقال ��ة .وكت ��ب املقرب من ال�ص ��در ،حممد
�صال ��ح العراق ��ي يف �صفحت ��ه عل ��ى في�سب ��وك :اذا مل تك ��ن املظاه ��رات
ب ��ر�أي البع�ض ح ًال وال االعت�صامات وال اال�ضراب ��ات ح ًال فهل (التم�سك
بال�سلط ��ة) حل؟ ..بينما ال قدرة لها على انهاء معاناة ال�شعب وتخلي�صه
م ��ن الفا�سدي ��ن وتوف�ي�ر العي� ��ش الكرمي ل ��ه" .وا�ضاف ��ت العراقي وهي
�صفح ��ة مقربة من ال�ص ��در" :اذا مل ت�ستطع ال�سلط ��ة ان ترمم ما اف�سده
�سلفه ��م فال خري فيهم وال ب�سلفهم واذا اردمت م ��ن ال�شعب ان ال يَق ُتل وال
َيح � ِ�رق  -وه ��و املتعني -فيا ايه ��ا الفا�سدون كفوا ايديك ��م عنهم وكفاكم
قمعا وظلما وتفريقا امنا هم ثلة ارادوا الكرامة وارادوا العي�ش الرغيد
وارادوا وطن ��ا بال ف�ساد وال مف�سدي ��ن ...افبالنار يدفعون ام باحل�سنى
واخلري يج ��ازون هم ثلة قد جنحت وبامتي ��از بال�ضغط على الفا�سدين
فاجربوه ��م على الرتاجع وحماولة اال�ص�ل�اح ...افال تعينهم يا (رئي�س
الوزراء) لكي تكمل ما تدعيه من م�شروع اال�صالح!!؟".
وتابع" :كف ��ى ...لكي ال ينزلق العراق يف �أتون الفتنة واحلرب االهلية
فينتهي كل �ش ��يء ويتحكم يف البالد والعباد كل فا�سد وكل غريب واين
ان كن ��ت متهم ��ا برك ��وب املوج كم ��ا وانني حاول ��ت اال�ص�ل�اح �سابقا...
فالي ��وم تقع امل�س�ؤولية على كبار ال�شع ��ب وحكمائه لدرء الفتنة فورا...
واال ف�ل�ات حني مندم ..واخ�ي�را :ا�ستقيلوا قبل ان ُتقالوا ..او ا�صلحوا
قبل ان ُتزالوا ..واال فالت حني منا�ص" .وذيلت الر�سالة با�سم "مقتدى
ال�صدر".
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سياسة

القنابل امل�سيلة للدموع مل تغادر التحرير
وال�ضحايا بالآالف

 بغداد /المدى
فج ��ر الجمع ��ة ،وبينم ��ا كان رئي� ��س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د المه ��دي يق ��ول
عب ��ر الف�ضائي ��ات ان الق ��وة المكلف ��ة
بحماي ��ة المتظاهري ��ن "�ستج ��رد" م ��ن
ا�سلحته ��ا وانه ��ا �ستوزع ال ��ورود على
المتظاهري ��ن� ،سق ��ط �أول قتي ��ل ف ��ي
�ساح ��ة التحري ��ر حيث انهال ��ت القنابل
الم�سيل ��ة على متظاهري ��ن حاولوا ليال
عبور ج�س ��ر الجمهورية والدخول الى
المنطقة الخ�ضراء.
ومنذ ذلك الحين يلتزم رئي�س الحكومة
ال�صم ��ت فيما دخ ��ان القنابل ل ��م يفارق
مناط ��ق االحتج ��اج .وب ��دت �سي ��ارات
اال�سع ��اف غي ��ر كافي ��ة لنق ��ل جمي ��ع
الجرح ��ى م�ستعين ��ة بـ"التكات ��ك" التي
تحولت بدورها الى مركبات ا�سعاف.
وحت ��ى الثامنة من م�ساء �أم�س بلغ عدد
القتلى م ��ن المتظاهرين م ��ا يقارب 63
قتيال بح�سب مراقبي ��ن ومنظمات فيما
تجاوز ع ��دد الجرحى ال� �ـ� 2600أغلبهم
ف ��ي بغ ��داد .وم ��ن المحتم ��ل ان ي ��زداد
الع ��دد م ��ع ا�ستم ��رار الق ��وات االمني ��ة
بـ"طرد" المعت�صمي ��ن والمحتجين من
�ساحة التحرير في تقدم اعتبر محاولة
لـ"فظ" االعت�صام ت�سب ��ب باختناق 20
متظاهرا خالل اللحظات االولى فقط.
و�أك ��د كادر (الم ��دى) ال ��ذي تواجد في
�ساح ��ة التحري ��ر ان الق ��وات االمني ��ة
حا�صرت مبن ��ى المطع ��م التركي حيث
يتجم ��ع متظاه ��رون بداخل ��ه وف ��وق
البناية ما ت�سبب باختناق المتظاهرين
ث ��م ا�ضرم ��ت الني ��ران ف ��ي المبن ��ى.
وا�ضاف ��وا انه ��م لم يتمكن ��وا من معرفة
م�صير المحتجين بداخله.
وي�ؤك ��د نا�ش ��طون �أن ر�ص ��يد الحكومة
لدى ال�ش ��ارع ل ��م يعد كبي ��را ،و�أن دماء
المتظاهري ��ن الت ��ي �س ��الت مج ��ددا في
ميادين العراق �ستكون دافعا ال�ستكمال
الم�سيرة.
وف ��ي م�س ��اء ام� ��س� ،أك ��دت بعــثـــ ��ة
الأمـــ ��م المـتــحـــ ��دة لم�س ��اعدة العــراق
(يـــونــام ��ي)� ،أنه ال يمكن الت�س ��امح مع
الكيانات الم�س ��لحة التي تهدد ا�ستقرار
العراق.

جلنة ا�سعاف �شكلها
املتظاهرون لإنقاذ
املختنقني �أم�س.
عد�سة  :حممود
ر�ؤوف
و�أعرب ��ت الممثل ��ة الخا�ص ��ة للأم ��م
المتح ��دة بالع ��راق جيني ��ن هيني� ��س-
بال�س ��خارت في بيان عن "عميق �أ�سفها
و�إدانته ��ا للمزي ��د م ��ن الخ�س ��ائر ف ��ي
الأرواح والإ�ص ��ابات ،وت�ستنكر ب�شدة
تدمي ��ر الممتلكات العامة والخا�ص ��ة"،
معبرة ع ��ن "قلقها العميق �إزاء محاولة
كيان ��ات م�س ��لحة عرقل ��ة ا�س ��تقرار
الع ��راق ووحدت ��ه والني ��ل م ��ن ح ��ق
النا� ��س في التجمع ال�س ��لمي ومطالبهم

ذي قار ومي�سان تت�صدران قائمة
�أعلى ال�ضحايا يف اليوم الأول
لالحتجاجات
 بغداد /وائل نعمة
ع ��اد اله ��دوء ام� ��س اىل حمافظ ��ات الو�س ��ط
واجلن ��وب بعد ليل ��ة دامية �ش ��هدتها نحو  8مدن
قتل خاللها اكرث من � 20شخ�ص ��ا وجرح اكرث من
� 800آخرين ،يف تظاهرات حتولت تدريجيا اىل
م�ص ��ادمات واعمال عنف ،حُ رقت خاللها ع�شرات
املباين احلكومية واحلزبية.
ويف تلك االثناء اكدت قيادة العمليات امل�شرتكة،
�أن قواتها �ستتعامل مع من و�صفتهم بـ"املخربني
واملجرمني" بحزم ،وفقا لقانون مكافحة الإرهاب
يف البالد.
و�أو�ض ��حت القي ��ادة ،يف بي ��ان له ��ا ام� ��س� ،أن
البع�ض ا�س ��تغل التظاهرات ال�سلمية وعمل على
قتل و�إ�ص ��ابة املواطنني وحرق املمتلكات العامة
واخلا�صة ونهبها.
ودعت القيادة املتظاهرين يف العراق �إىل التبليغ
ع ��ن "املخربني" ،وعدم ال�س ��ماح لهم ب�أن يدخلوا
يف �صفوفهم.
وكان جمل�س الق�ض ��اء الأعلى ق ��ال يوم اجلمعة،
�إن "قان ��ون مكافحة الإره ��اب النافذ" ين�ص على
�أن العم ��ل بالعنف والتهديد عل ��ى هدم �أو اتالف
�أو �إ�ضرار �أمالك عامة �أو خا�صة يعد من "الأفعال
الإرهابية" .واكد املجل�س يف بيان له �أنه "�سيعد
عمال �إرهابيا كل من يعتدي بالأ�سلحة النارية على
دوائر للجي�ش �أو لل�شرطة �أو الدوائر الأمنية� ،أو
االعت ��داء عل ��ى القطع ��ات الع�س ��كرية الوطنية"،
مبين ��ا �أن "ه ��ذه اجلرائ ��م يعاقب عليه ��ا القانون
بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وت�أتي تلك التحذيرات فيما قرر مئات املتظاهرين
يف ع ��دد من حمافظات الو�س ��ط واجلنوب تنفيذ
"اعت�صام" يف ال�ساحات.
و�أعلنت  7حمافظات من الو�سط واجلنوب ،حظر
التجوال بعد عمليات احلرق واال�شتباكات.
واملحافظ ��ات التي �أعلنت حظر التجوال ،هي كل
م ��ن باب ��ل ووا�س ��ط واملثنى وكربالء يف و�س ��ط
البالد وحمافظات الب�صرة وذي قار ومي�سان يف
جنوبي العراق.
ثارات حزبية
واك ��د �س ��رحان الغالب ��ي ،رئي�س اللجن ��ة االمنية
يف مي�س ��ان ،ان "اله ��دوء ع ��اد للمحافظ ��ة" بع ��د
ا�ش ��تباكات عنيف ��ة ب�ي�ن جه ��ات م�س ��لحة "غ�ي�ر

الم�شروعة".
و�أ�ض ��افت بال�س ��خارت� ،أن "حماي ��ة
�أرواح الب�ش ��ر تحت ��ل المق ��ام الأول
دائم ًا ،وال يمكن الت�س ��امح مع الكيانات
الم�س ��لحة الت ��ي تخ ��رب المظاه ��رات
ال�سلمية وتقو�ض م�ص ��داقية الحكومة
وقدرته ��ا عل ��ى الت�ص ��رف" ،مو�ض ��ح ًا:
"لق ��د قطع العراق �ش ��وط ًا طوي ًال ولن
يتحمل االنزالق م ��رة �أخرى �إلى دائرة
جديدة من العنف".

و�أك ��دت �أنه "لمن المح ��زن والمقلق �أن
ن�ش ��هد ع ��ودة العن ��ف و�س ��قوط القتلى
والجرحى ،وال تزال القيود المفرو�ضة
عل ��ى و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
قائم ��ة كم ��ا تظ ��ل خدم ��ة الإنترن ��ت
متقطعة� ،إال �أننا نقر ونرحب ب�أن قوات
الأم ��ن ،وعل ��ى العك� ��س مم ��ا ح ��دث في
بدايات �شهر ت�شرين الأول ،قد �ساعدت
الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية
تحرك الوحدات الطبية".

وتابعت بال�س ��خارت� ،أنه "ينبغي على
جميع الأطراف م�ض ��اعفة جهودها على
الأر�ض لي�س لمنع الأعمال اال�ستفزازية
والمواجهات غير ال�ض ��رورية فح�سب،
ب ��ل �أي�ض� � ًا للوق ��وف مجتمعي ��ن �ض ��د
المخربين الم�سلحين� ،إ�ضافة �إلى ذلك،
بينم ��ا يعد تقرير لجنة التحقيق خطوة
محمودة في االتجاه ال�ص ��حيح� ،إال �أنه
ينبغي تلبية دعوات النا�س الم�س ��تمرة
للمحا�س ��بة على الم�س ��توى ال�ص ��حيح

وب ��دون ت�أخي ��ر" .و�أك ��دت الممثل ��ة
الخا�ص ��ة� ،أن "تنفيذ التدابير المتعددة
الت ��ي �أعلنته ��ا الحكوم ��ة الأ�س ��ابيع
الما�ض ��ية �س ��وف ي�س ��تغرق وقت� � ًا،
و�سي�ص ��ب الح ��وار البن ��اء حول �س ��بل
الم�ض ��ي قدم� � ًا ف ��ي م�ص ��لحة الجميع"،
مبين ��ة �أن "الأم ��م المتح ��دة تق ��ف على
�أهبة اال�ستعداد للم�ساعدة ،بما في ذلك
م ��ن خالل دع ��م ال�س ��لطات العراقية في
جهوده ��ا لتلبي ��ة المطالب الم�ش ��روعة

بالتغيي ��ر والمحا�س ��بة وال�ش ��فافية
وو�ضع حد للف�ساد وتح�سين الخدمات
العامة وتقوية الحوكم ��ة و�إيجاد بيئة
مواتية للنمو والتوظيف".
ودع ��ت بال�س ��خارت ،كاف ��ة الق ��ادة
(ال�سيا�س ��يين)ـ �إل ��ى �أن "يكونوا قدوة
من خالل �أفعالهم ،فعلى �س ��بيل المثال،
ينبغ ��ي �أن ي�ص ��حب دعوات و�ض ��ع حد
للف�س ��اد �إغ�ل�اق لم ��ا يع ��رف باللج ��ان
االقت�صادية في �أحزابهم �أو تياراتهم".

هدوء يف حمافظات و�سط البالد وجنوبيها و�إجراءات
�أمنية ملنع حرق املقار احلزبية

معروفة" فر�ض خاللها حظر للتجوال.
وق ��ال الغالبي يف ات�ص ��ال مع (امل ��دى) ام�س ،ان
"اجلي�ش والرد ال�سريع انت�شرتا يف املحافظة"،
مبين ��ا ان "ا�ش ��تباكات ليل ��ة اجلمع ��ة حدثت بني
ف�صائل م�سلحة يتوقع انها تابعة ل�سرايا ال�سالم
او ع�صائب اهل احلق".
وقت ��ل  9ا�ش ��خا�ص يف مي�س ��ان بالي ��وم االول
للتظاه ��رات ،فيم ��ا ُ�س ��جل ا�ص ��ابة � 105آخرين،
بح�سب بيانات مفو�ضية حقوق االن�سان.
وقال نا�شطون على من�صات التوا�صل االجتماعي
يف مي�س ��ان ام�س ،ان مواجهات م�سلحة اندلعت
يف مق ��ر حرك ��ة االوفي ��اء يف املحافظ ��ة (�أح ��د
ت�شكيالت احل�شد ال�ش ��عبي) ،وملثمني جمهولني
ا�س ��تمرت � 7س ��اعات ،قبل ان يتم اح ��راق املبنى
بالكامل .وقال الغالبي ان "اغلب مقرات االحزاب
قد مت احراقها يف مي�سان" .وكانت ع�صائب اهل
احل ��ق ،قال ��ت م�س ��اء اجلمع ��ة ،ان مدي ��ر مكتبها
و�ش ��قيقه يف مي�سان ،قتال بعد هجوم متظاهرين
على مقر املكتب يف املحافظة.

وقال ��ت مفو�ض ��ية حقوق االن�س ��ان يف ح�ص ��يلة ان ي�ستغلوا الو�ض ��ع للهجوم على دور اال�صالح
الي ��وم االول للتظاه ��رات ،ان  50مبنى حكوميا وحتديدا �سجون النا�صرية والب�صرة واحللة".
وحزبيا قد مت احراقها يف عدد من املحافظات .و�أك ��د ال�ص ��احلي "يجب ت�ش ��ديد احلرا�س ��ة على
وبث نا�ش ��طون م�س ��اء اجلمع ��ة ،مقاط ��ع فيديو ه ��ذه ال�س ��جون جتنب ��ا لأي ��ة حماول ��ة لتهري ��ب
قالوا انها حلرق مكاتب منظمة بدر يف ال�شطرة ،املجرمني".
ومنظمة بدر يف النا�صرية للمرة الثالثة ،وكتائب
ح ��زب الله يف النا�ص ��رية ،باال�ض ��افة اىل مقران
"�إحرقوا منزيل"
لع�ص ��ائب اهل احلق ،ومقر كتائب �سيد ال�شهداء يف بابل علق النائب هيثم اجلبوري يف ح�س ��ابه
يف النا�ص ��رية ،ف�ض�ل ً�ا عن مقر حزب الدعوة يف على "في�سبوك" قائال "�شكر ًا للمتظاهرين الذين
ال�شطرة ،وحركة � 15شعبان يف املحافظة اي�ضا .حرقوا بيتي".
كم ��ا اظه ��روا مقاط ��ع حلري ��ق مبن ��ى املحافظ ��ة وق ��ال اجلب ��وري وه ��و رئي� ��س اللجن ��ة املالي ��ة
وجمل� ��س املحافظة ،فيما قالت مفو�ض ��ية حقوق النيابي ��ة يف الربمل ��ان ان "ه ��ذا البي ��ت كان
االن�س ��ان ان  9ا�شخا�ص قتلوا يف ذي قار ،مقابل يق�ض ��ي لهم جميع احتياجاتهم" .يف ا�ش ��ارة اىل
 90م�صابا .باملقابل حذرت جلنة حقوق االن�سان املتظاهرين.
النيابي ��ة ،من هجوم على � 3س ��جون ت�ض ��م عتاة وبح�س ��ب نا�ش ��طني ،فقد مت احراق منزل النائب
االرهابيني يف حمافظة ذي قار.
وحمافظ بابل ال�س ��ابق �ص ��ادق مدل ��ول ،ومنزل
وق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة �أر�ش ��د ال�ص ��احلي يف رئي� ��س املجل�س رع ��د اجلبوري ،باال�ض ��افة اىل
ت�ص ��ريحات �صحفية "نخ�ش ��ى من اقرتاب بع�ض مق ��رات حرك ��ة النجب ��اء (�أحد ف�ص ��ائل احل�ش ��د)
اخلارج�ي�ن عن القان ��ون وال ميثلون املتظاهرين وحركة الب�شائر املقربة من نوري املالكي ،ف�ضال

ع ��ن مكات ��ب املجل� ��س االعل ��ى ،احلكم ��ة ،وتي ��ار
اال�صالح.
كم ��ا اظه ��رت �ص ��ور بثه ��ا نا�ش ��طون يف باب ��ل،
اغالق مبنى جمل�س حمافظة بابل ،وغلق ديوان
املحافظة .وحملت وزارة الداخلية ،يوم اجلمعة،
"جمموعات" مل حتدد هويتها ،م�س�ؤولية حرق
مقرات تابعة الحزاب ومباين ر�سمية.
وذكرت الوزارة يف بيان مقت�ضب ان "جمموعات
تق ��وم بحرق مق ��رات االحزاب وبع� ��ض الدوائر
احلكومية يف املحافظات".
اىل ذل ��ك ق ��ال نا�ش ��طون عل ��ى "في�س ��بوك" �إن
حمتجني غا�ض ��بني �أحرقوا مقر تيار احلكمة يف
مدينة ال�س ��ماوة مبحافظة املثنى ،ومقر ع�صائب
اه ��ل احل ��ق .و ُن�ش ��رت عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي مقاط ��ع فيدي ��و ع ��ن قي ��ام حمتجني
باقتح ��ام مبن ��ى حمافظ ��ة املثنى ،وح ��رق مبنى
مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات .وقت ��ل �ش ��خ�ص واح ��د
يف ال�س ��ماوة ،بح�س ��ب ارق ��ام مفو�ض ��ية حقوق
االن�س ��ان ،اىل جان ��ب ا�ص ��ابة اك�ث�ر م ��ن 150
�آخري ��ن .ويف وا�س ��ط ،اعل ��ن املحاف ��ظ حمم ��د
جمي ��ل املياحي ،احراق وتخريب ونهب �أكرث من
 30من ��زال يف املحافظة .وق ��ال املياحي يف بيان
له ال�س ��بت" ،نهي ��ب ب�ش ��يوخنا االكارم ووجهاء
وا�س ��ط بالعمل على حماي ��ة املحافظة من احلرق
وال�ض ��ياع" ،مبين ��ا �أن ��ه "مت اح ��راق وتخري ��ب
ونه ��ب اكرث م ��ن  30منزال يف وا�س ��ط ويف هذه
املن ��ازل عوائل كرمية" .و�أ�ض ��اف البيان �أنه "مت
تكليف اللواء ح�سن ها�شم قائدا ل�شرطة وا�سط"،
مطالب ��ا "ممن تعر�ض ��وا العت ��داءات ي ��وم �أم�س
ان يقيم ��وا دع ��وات ق�ض ��ائية لنتخ ��ذ االجراءات
الالزم ��ة" .ولف ��ت املياح ��ي �إىل �أن ��ه "لن ي�س ��مح
الح ��د ان يتجاوز عل ��ى املتظاهرين ال�س ��لميني"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "االجه ��زة االمني ��ة تعامل ��ت م ��ع
املتظاهرين ب�أعلى درجات �ضبط النف�س".
ووفقا لنا�ش ��طني ،فان حمتجني غا�ضبني احرقوا
مكتب ��ا تابع ��ا لوزي ��ر الداخلية ال�س ��ابق والنائب
قا�سم االعرجي يف وا�سط.
ومل ت�س ��جل وا�س ��ط �س ��قوط اي قتي ��ل يف
التظاهرات ،فيما ت�أكد ا�ص ��ابة  10ا�ش ��خا�ص يف
احتجاجات املحافظة.

الب�ص ��رة ،اعلن ��ت ان قواع ��د اال�ش ��تباك امليداين
"�س ��تتغري" بعد بيان جمل�س الق�ضاء الذي هدد
مبحا�س ��بة املعتدي ��ن على امل ��ال الع ��ام والقوات
االمنية وفق املادة  4ارهاب.
وقالت القيادة �إن "دخول جماميع ظالمية حاولت
ب�شتى الأ�ساليب �أن ت�ستفز الأجهزة الأمنية تارة
بال�س ��ب وال�ش ��تم و�أخ ��رى بتمزي ��ق العلم ورمي
احلجارة و�أخرى باقتحام بناية املحافظة".
واكد البيان ان الأمر تطور اىل "ا�ستخدام قنابل
املولوت ��وف الت ��ي ت�س ��ببت باح ��راق  4عج�ل�ات
وا�ض ��رار  16عجل ��ة تابع ��ة لأف ��واج الط ��وارئ
والت ��ي كان ��ت تقل �ش ��رطة ال يحملون اي �س�ل�اح
ن ��اري مم ��ا ادى اىل �إ�ص ��ابة (� )4ض ��باط و()68
منت�سبا بجروح خطرية".
وا�ض ��افت القي ��ادة �أن ��ه "مت ا�س ��تخدام الرمانات
الهجومي ��ة من قبل �أعداء الب�ص ��رة ما ا�س ��فر عن
�إ�ص ��ابة ( )17منت�س ��با م ��ن ق ��وة حف ��ظ القانون
داخل مبنى املحافظة".
ووف ��ق بيانات مفو�ض ��ية حقوق االن�س ��ان ،ان 3
قتلى �س ��قطوا يف احتجاجات الب�صرة واكرث من
 300م�صاب.

جثث متفحمة
ويف الديواني ��ة ،و�س ��ط الع ��راق ،اك ��د النائ ��ب
ع ��ن املحافظ ��ة عبا� ��س الزامل ��ي ،ان متظاهري ��ن
"احرق ��وا" مق ��ار حزبية وم�ؤ�س�س ��ات ر�س ��مية
بـ"توجيه خارجي" .وقال الزاملي يف ت�ص ��ريح
لـ(امل ��دى) ام� ��س ،ان "التظاه ��رات يف الديوانية
غ�ي�ر �س ��لمية وه ��ي موجه ��ة �ض ��د االح ��زاب
والدولة".
وا�ض ��اف النائ ��ب عن حتالف الفت ��ح ان "القوات
االمني ��ة يف املحافظة مل تكن حتمل ال�س�ل�اح وال
حتى اله ��روات ،بينما واجههم املحتجون بحرق
مقرات االحزاب".
وا�س ��تنادا للزامل ��ي ان " 12جث ��ة وج ��دت
متفحم ��ة يف مق ��ر احل ��زب" التاب ��ع ل ��ه (ب ��در)،
مبين ��ا ان "التحقيقات �س ��تظهر هوية ال�ض ��حايا
وانتماءاتهم".
وا�ش ��ار النائ ��ب اىل ان حظ ��ر التج ��وال م ��ازال
�س ��اريا يف املحافظ ��ة وان اله ��دوء "ق ��د يخ ��رق
وتع ��ود التظاه ��رات" ،مبين ��ا ان "هن ��اك جثث ��ا
تغيري قواعد اال�شتباك
اخ ��رى متفحم ��ة يف حرائ ��ق مبني ��ي املحافظ ��ة
ام ��ا يف الب�ص ��رة ،ف ��ان قي ��ادة �ش ��رطة حمافظ ��ة وجمل�سها".
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نا�شطون يتهمون جهات حزبية بحرق الدوائر التهام املتظاهرين وتربير قتلهم
 ارتفاع ح�صيلة �ضحايا تظاهرات ذي قار �إىل � 15شهيداً و  175جريح ًا بينها  4جثث متفحمة يف �أحد املكاتب احلزبية
 ذي قار  /ح�سني العامل
يف الوقت الذي وا�صل فيه متظاهرو
حمافظة ذي قار فعالياتهم االحتجاجية
واملطلبية يف يوم ال�سبت  26ت�شرين
الأول  ، 2019ك�شف ��ت م�صادر �صحية
يف املحافظ ��ة ع ��ن ارتف ��اع ح�صيل ��ة
تظاه ��رات ي ��وم اجلمع ��ة  ,و�أم� ��س
ال�سب ��ت �إىل � 15شهي ��د ًا  175جريح ًا،
بينه ��ا  4جثث متفحم ��ة عُرث عليها يف
�أح ��د املكات ��ب احلزبي ��ة ، ،فيم ��ا اتهم
نا�شط ��ون الق ��وات االمني ��ة بالتخلي
ع ��ن حماي ��ة املتظاهري ��ن وتركه ��م
يالقون م�صريهم على �أيدي املجاميع
امل�سلحة التي �أطلقت عليهم الر�صا�ص
احلي وقتلتهم بدم بارد.
وق ��ال م�ص ��در يف دائ ��رة �صح ��ة ذي
ق ��ار طلب ع ��دم الك�شف ع ��ن ا�سمه �إن
" ح�صيل ��ة �ضحاي ��ا تظاه ��رات يوم
اجلمعة ارتفعت اىل � 12شهيد ًا و�أكرث
م ��ن  150جريح� � ًا " ،م�ؤك ��د ًا "العثور
عل ��ى  4جثث متفحم ��ة �صباح ال�سبت
يف داخ ��ل �أحد املكات ��ب احلزبية التي
تعر�ضت للحرق".
وكان ��ت مدين ��ة النا�صري ��ة و�أق�ضي ��ة
الرفاع ��ي وال�شطرة قد �شهدت انطالق
تظاه ��رات مطلبي ��ة �شارك فيه ��ا �أكرث
م ��ن � 10آالف متظاه ��ر  ،و�شه ��دت
التظاه ��رات مواجهات دامية بني عدد
من املتظاهري ��ن وحركة ع�صائب �أهل
احلق راح �ضحيتها � 12شهيد ًا و�أكرث
من  150جريح ًا  ،حيث قامت عنا�صر
م ��ن حركة الع�صائب بفت ��ح النار على
املتظاهري ��ن �أثن ��اء توجهه ��م حل ��رق
مق ��رات احلرك ��ة التي ا�ست ��وىل عليها
املتظاه ��رون فيم ��ا بع ��د وا�ضرم ��وا
فيه ��ا النار  ،فيم ��ا تعر�ض ��ت �سيارات
اال�سع ��اف اىل �إطالق نار مبا�شر اثناء
عملي ��ة اخالء اجلرح ��ى ا�ست�شهد على

�أثرها املع ��اون الطبي منت�صر �سعدي
ابراهيم .يف حني ي ��رى نا�شطون �إن
" العث ��ور على جث ��ث متفحمة داخل
املكات ��ب احلزبي ��ة يع ��ود لأ�شخا� ��ص
مدنيني كان ��وا حمتجزين من قبل تلك
املكاتب ولي� ��س لعنا�صرهم احلزبية ،
�إذ ي�ؤك ��دون ف ��رار جمي ��ع عنا�صر تلك
املكات ��ب قب ��ل حرقه ��ا و�إن احتج ��از
اال�شخا� ��ص يف غ ��رف مغلق ��ة ه ��و ما
حال دون خروجهم من تلك املكاتب.
واظهر مقطع في ��دوي تداولته مواقع

التوا�ص ��ل االجتماع ��ي واطلعت عليه
املدى قيام عنا�صر من حركة الع�صائب
ي�ستقل ��ون مركب ��ات بيك ��ب مك�شوف ��ة
وه ��م يقوم ��ون بالرم ��ي الع�شوائ ��ي
يف طرق ��ات مدين ��ة النا�صري ��ة �أثن ��اء
ان�سحابه ��م بعد ح ��رق مقراته ��م .كما
تعر� ��ض  11مبن ��ى حكومي� � ًا ومق ��ر ًا
حزبي� � ًا اىل احلرق خ�ل�ال التظاهرات
عل ��ى �أي ��دي جماميع جمهول ��ة  ،ومن
بني هذه االبنية مبنى ديوان حمافظة
ذي ق ��ار وجمل� ��س املحافظ ��ة ومبن ��ى

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

م�ؤ�س�سة ال�سجناء ومقر كتائب الإمام
علي ومقر دولة القانون ( جرى حرقه
للم ��رة الثاني ��ة ) ومق ��ر كتائ ��ب �سي ��د
ال�شهداء ومقر حزب الله العراق ومقر
الع�صائب يف النا�صرية ومقر منظمة
ب ��در يف مدينة ال�شط ��رة  ،فيما اكتفى
عدد م ��ن املتظاهرين بح ��رق كرفانات
حرا�س ��ة دار رئي� ��س اللجن ��ة الأمني ��ة
يف جمل�س املحافظ ��ة جبار املو�سوي
بع ��د ان طلبت عائلت ��ه من املتظاهرين
عدم حرق منزله ��م .وعلى �إثر ا�شتداد

العدد2526 :
التاريخ2019/10/20 :

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والعربية واالجنبية

م  /تنويه

إحلاق��ا باعالناتنا املرقم��ة 2416( :و  )2427في
 2019/10/9للمناقص��ات املرقمة ( 124و )125
واخلاص��ة باملش��اريع املدرج��ة ضم��ن اجلدول
أدن��اه ان التصني��ف املطلوب للمش��اريع كما
م��درج في ادناه علم��ا ً ان موعد غلق املناقصة
نهاية الس��اعة ( )11من يوم األربعاء املصادف
.2019/10/30
ت

رقم
املناق�صة

مدة
العمل

ا�سم امل�شروع

الدائرة
امل�ستفيدة

املوقع

124 1

انشاء مجمع ماء سعة
 400م /3ساعة مع خط
مديرية
الناصرية
 360يوم ناقل لتغذية مناطق
ماء ذي قار
صوب الشامية في مدينة
الناصرية

125 2

تأهيل وتوسيع محطة
 540يوم ضخ الشامية في مدينة
الناصرية

مديرية
الناصرية
ماء ذي قار

الت�أمينات
املطلوبة
بالدينار

الت�صنيف على
االقل

�سعر
العطاء
بالدينار

 %1من
تكلفة
العطاء

ميكانيكية
السابعة 250.000
 /انشائية ألف دينار
السابعة

 %1قيمة
الكشف
التخميني

ميكانيكية
تاسعة 250.000 /
انشائية ألف دينار
تاسعة

عادل عبد احل�سني عبد اهلل الدخيلي
حمافظ ذي قار  /وكالة

املواجه ��ات �أعلنت احلكوم ��ة املحلية
يف ذي قار حظ ��ر التجوال ابتدا ًء من
ال�ساع ��ة الثامن ��ة م�س ��ا ًء واىل ا�شعار
�آخ ��ر .وم ��ن جانبه ��م ي ��رى نا�شطون
يف جم ��ال التظاه ��رات املطلبي ��ة ان
�أعم ��ال العنف واحلرق الت ��ي �شهدتها
التظاهرات كان خمطط لها من جهات
جمهول ��ة وف�صائ ��ل م�سلح ��ة حت ��اول
ان حت ��رف التظاه ��رات املطلبي ��ة عن
م�سارها ال�سلمي لتربير قمعها  ،وقال
النا�ش ��ط املدين حمم ��د يا�سر اخلياط

للم ��دى �إن " املتظاهري ��ن يف ذي ق ��ار
تعر�ض ��وا اىل القت ��ل ب ��دم ب ��ارد على
�أي ��دي املجاميع امل�سلح ��ة وامللي�شيات
م ��ن دون �أن تق ��وم الأجه ��زة االمني ��ة
بحمايته ��م �أو ن ��زع ا�سلح ��ة تل ��ك
امللي�شي ��ات " ،مبين ��ا �أن " الأجه ��زة
الأمني ��ة وقفت موق ��ف املتفرج اجتاه
العن ��ف ال ��ذي تعر�ض ل ��ه املتظاهرين
وك�أنه ��ا ال تري ��د حماي ��ة �أي �أح ��د".
و�أ�شار اخلياط اىل �أن " ترك ال�سالح
بي ��د املجامي ��ع امل�سلح ��ة ه ��و م ��ا رفع

�أعداد �ضحاي ��ا التظاهرات املطلبية"،
منوه� � ًا اىل �أن " االجهزة الأمنية كان
ب�إمكانه ��ا �أن تق ��وم بحم�ل�ات تفتي�ش
ا�ستباقي ��ة ملقرات االحزاب والف�صائل
وجتريدها من اال�سلح ��ة وال�سيما �أن
تظاهرات مطلع ت�شرين الأول ال�سابقة
قد �شهدت �إطالق نار على املتظاهرين
م ��ن مق ��رات الف�صائ ��ل واملنظم ��ات
املذكورة" .ودع ��ا اخلياط اىل " غلق
مقرات جميع الأحزاب التي ا�ستهدفت
املتظاهري ��ن بالر�صا� ��ص احلي وذلك
وفق� � ًا لقانون الأح ��زاب العراقي الذي
يحظر ا�ستخدام ال�سالح على الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة" .وك�ش ��ف النا�شط املدين
" ع ��ن تداول معلوم ��ات عن احتجاز
ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن يف مق ��رات
االح ��زاب املتنف ��ذة بال�سلط ��ة وهو ما
يعر� ��ض حياته ��م للخط ��ر" ،حمم�ل� ًا
الأجه ��زة االمني ��ة م�س�ؤولي ��ة حماي ��ة
جميع املتظاهرين من بط�ش املجاميع
والف�صائ ��ل امل�سلح ��ة اخلارج ��ة ع ��ن
القان ��ون وتلك الت ��ي ت�ستغ ��ل �صفتها
الر�سمية يف قمع املتظاهرين".
واته ��م اخلياط " ع�صائ ��ب �أهل احلق
بالإجهاز على املتظاهرين وقتلهم بدم
بارد �أم ��ام �أنظار القوات االمنية التي
مل تتدخ ��ل ملن ��ع وقوع املج ��زرة التي
توا�صلت عل ��ى مدى �أرب ��ع �ساعات"،
منوه� � ًا اىل �أن " الرمي كان ع�شوائي ًا
وال عل ��ى التعيني اجت ��اه املتظاهرين
الع ��زل واملدنيني واملارة م ��ا �أدى اىل
�سق ��وط �ضحايا من املدنيني والأهايل
ناهيك عن املتظاهرين ال�سلميني.
كما وج ��ه اخلياط "االتهام اىل جهات
حزبي ��ة وف�صائ ��ل م�سلح ��ة بح ��رق
الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية ومقار
الأح ��زاب وذل ��ك الته ��ام املتظاهري ��ن
بالتخري ��ب وتربير قتله ��م" . ،م�ؤكد ًا
ان " املتظاهري ��ن وطيل ��ة م�شاركاتهم
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يف التظاه ��رات املطلبي ��ة مل يحمل ��وا
�أي ��ة قطع ��ت �س�ل�اح" .وكان ��ت العديد
م ��ن املحافظ ��ات العراقية وم ��ن بينها
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ق ��د �شه ��دت جت ��دد
التظاهرات املطلبية يوم اجلمعة ( 25
ت�شري ��ن االول  ) 2019وق ��د ح�صلت
مواجه ��ات عنيف ��ة ب�ي�ن املتظاهري ��ن
والق ��وات االمنية وجمامي ��ع م�سلحة
راح �ضحيتها �أكرث من � 30شهيد ًا وما
يتج ��اوز �أل� �ـ  2000جري ��ح يف عموم
املحافظات املذكورة.
و�شهدت حمافظة ذي قار خالل اال�شهر
الأخ�ي�رة واالي ��ام القليل ��ة املا�ضي ��ة
�سل�سل ��ة من التظاه ��رات املطلبية كان
�آخرها تظاهرات مطلع ت�شرين االول
الت ��ي انطلق ��ت منذ ي ��وم الثالث ��اء (1
ت�شري ��ن الأول  )2019و�ش ��ارك فيه ��ا
�آالف املتظاهري ��ن وتوا�صل ��ت عل ��ى
م ��دى � 6أيام دامي ��ة راح �ضحيتها 22
�شهيد ًا و  391جريح� � ًا بح�سب دائرة
�صحة ذي ق ��ار  ،وذلك �أث ��ر مواجهات
ب�ي�ن املتظاهري ��ن وق ��وات ال�شرط ��ة
ا�ستخدم ��ت فيها الأخ�ي�رة الر�صا�ص
احل ��ي  ،ورف ��ع املتظاه ��رون الذي ��ن
معظمهم من �شريحة ال�شباب �شعارات
تطالب ب�إ�سقاط النظام وتوفري فر�ص
العمل واخلدم ��ات اال�سا�سية .وكانت
االحتجاج ��ات انطلق ��ت مطلع ت�شرين
الأول  2019يف  10حمافظات عراقية
م ��ن بينها العا�صم ��ة بغ ��داد للمطالبة
بتح�س�ي�ن اخلدم ��ات وتوف�ي�ر فر� ��ص
عم ��ل وحمارب ��ة الف�س ��اد ،وا�ستمرت
ملدة � 6أيام ،ووقع خالل االحتجاجات
نح ��و  120قتي ًال ،بينهم عدد من �أفراد
الأم ��ن ،ف�ض�ل� ًا عن �إ�صاب ��ة �أكرث من 6
�آالف �آخري ��ن ،فيم ��ا �أق ��رت احلكومة
با�ستخ ��دام قواته ��ا العن ��ف املف ��رط
�ض ��د املحتج�ي�ن ،وتعه ��دت مبحا�سبة
امل�س�ؤولني عن العنف.

العدد15030 :
التاريخ2019/10/24 :

م � /إعادة ن�شر اعالن للمرة الأوىل مناق�صة رقم ( )7ل�سنة 2019
(جتهيز منظومة ار�سال عرب �شرائح االت�صال)

�إعــــالن

تعلن ش��بكة االع�لام العراقي عن إعادة إعالن املناقصة رقم ( )7لس��نة
( 2019جتهيز منظومة ارس��ال عبر ش��رائح االتصال) علم��ا ً ان املناقصة
أعاله مدرجة ضمن املوازنة اجلارية االحتادية لعام  2019وبكلفة تخمينية
قدره��ا ( )247.500.000مائت��ان وس��بعة واربع��ون ملي��ون وخمس��مائة
أل��ف دينار عراقي وفق الوثائق القياس��ية التي ميك��ن احلصول عليها من
قس��م العقود واملناقصات الواقع في مقر ش��بكة االعالم العراقي لقاء
مبل��غ قدره ( 250.000ألف دينار) غير قابلة لل��رد ،على ان ترفق التأمينات
االولية بنس��بة  %1بصك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد املصارف
العراقية املعتمدة وتكون نافذة ملدة ثالثة أش��هر من تاريخ صدورها  ،وان
يقدم اجملهز عطاءه ويكتب عليه بش��كل واضح رقم املناقصة واس��مها
مع كافة املستمس��كات املطلوبة في الوثيقة القياس��ية ويكون تقدمي
العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة بعد الظهر من يوم األحد املرافق
 2019/11/10في مقر الشبكة الرئيسي في الصاحلية قرب فندق املنصور
ميليا ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
علما ً ان الشبكة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات استنادا ً إلى تعليمات
تنفي��ذ العقود احلكومي��ة رقم ( )2لس��نة  2014وان البري��د االلكتروني
لقسم العقود واملناقصات هو ( )contract@imn.iqوان املوقع االلكتروني
للشبكة هو (.)www.imn.iq
مع فائق التقدير واالحترام

ف�ضل عبا�س فرج اهلل
رئي�س �شبكة االعالم العراقي

العدد ( )4533ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد ( )27ت�شرين الأول 2019
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ترجمة

بلومبريغ  :العراق قد ي�صبح نقطة االهتمام القادمة بالن�سبة لأ�سواق النفط
 ترجمة /حامد �أحمد

لقد م�ضى �أ�سبوع منذ �أن
اجتاحت تظاهرات في
مناطق و�سط و جنوبي
العراق مثيرة ا�ضطراب ًا
�أدى الى �سقوط قتلى
وجرحى في احتجاجات
تعبر عن ا�ستياء عام �إزاء
ت�صاعد معدل البطالة
و�سوء الخدمات والف�ساد
الم�ست�شري في م�ؤ�س�سات
الدولة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
الى عواقب وخيمة
لأ�سواق نفط عالمية
 .هذا الخطر الجديد
الذي يهدد �سوق النفط
ي�أتي في وقت بد�أت
فيه مخاوف التجهيزات
النفطية عقب هجمات
ال�شهر الما�ضي على
من�ش�أة �سعودية حيوية
بالتال�شي.
ي�ضم جنوبي العراق معظم �صناعة البلد
النفطي ��ة و�أن االحتجاج ��ات ق ��د و�صل ��ت
مدين ��ة الب�ص ��رة حي ��ث خ ��رج الأ�سب ��وع
املا�ض ��ي �آالف م ��ن النا� ��س اىل ال�شوارع
 .الو�ض ��ع هن ��اك مقلق ب�ش ��كل خا�ص لأن
الب�ص ��رة تعد املكان امل�س� ��ؤول عن غالبية
�ص ��ادرات الع ��راق للنف ��ط .رغ ��م ذلك فان

املظاهرات التي حتول ق�سم منها حلاالت
عنف مل تبدِ �أي م�ؤ�شر عن وجود حتري�ض
� .صناع ��ة النفط يف العراق تعترب ع�صب
احلي ��اة بالن�سبة للبالد واحلكومة وكذلك
م�ص ��در ًا مهم� � ًا وحيوي� � ًا يف �إم ��داد �سوق
النف ��ط العاملي ��ة بالتجهي ��زات النفطي ��ة ،
ولهذا فان �أية معرقالت �أو توقفات تنجم

عن حالة عدم ا�ستقرار قد تر�سل بعواقبها
وتبعاتها عرب ال�سوق العاملي االو�سع .
ا�ستن ��ادا حل�ساب ��ات �أجرته ��ا م�ؤ�س�س ��ة ،
تانكر تراك ��رز Tanker Trackers
 ،املعني ��ة مبتابعة حركة ناق�ل�ات النفط ،
ف�إن ميناء التحمي ��ل يف الب�صرة قد �صدر
ما يقارب من معدل  3.5مليون برميل من

النف ��ط يومي ًا خ�ل�ال �شهر �أيل ��ول وميثل
ذل ��ك  %90م ��ن حج ��م �ص ��ادرات الع ��راق
النفطي ��ة ب�أكملها  .من جان ��ب �آخر يعترب
الع ��راق ث ��اين �أك�ب�ر منت ��ج للنف ��ط �ضمن
منظمة الدول امل�صدرة للنفط �أوبك  .هذه
ال�ص ��ادرات لوحده ��ا  ،ح�س ��ب تقدي ��رات
م�ؤ�س�س ��ة  ،تانكر تراك ��رز  ،تدر ما يقارب

م ��ن  213ملي ��ون دوالر يومي� � ًا خلزين ��ة
الع ��راق  ،التي بدونها الميك ��ن للحكومة
مت�شية �أحوالها .
�صن ��ف النفط العراقي الثقي ��ل يعد �صنف ًا
حيوي ًا خ�صو�ص ًا يف �سوق النفط احلالية
ويعت�ب�ر م�صدر ًا مهم ًا م ��ن م�صادر النفط
اخلام ل ��دول مثل ال�صني والهند وهولندا

وكوريا اجلنوبية  .يف الواليات املتحدة
ي�ساع ��د �صن ��ف النف ��ط الع ��راق الثقي ��ل
يف تعوي� ��ض م ��ا خ�سرت ��ه �أم�ي�ركا م ��ن
جتهي ��زات نفطية م ��ن فنزوي�ل�ا حيث �إن
م�ص ��ايف النف ��ط يف الوالي ��ات املتحدة مل
تع ��د ت�ستورد نفط ًا منها ب�سبب العقوبات
املفرو�ضة على تلك البالد .

يعت�ب�ر العراق �أي�ض ًا دول ��ة م�صدرة مهمة
للم�شتق ��ات النفطي ��ة حي ��ث ينت ��ج الكثري
منه ��ا يف م�ص ��ايف مبحافظ ��ة الب�ص ��رة .
دور العراق يف �س ��وق املنتجات النفطية
املك ��ررة هو �أكرث �أهمي ��ة حتى يف الوقت
احلا�ض ��ر يف وق ��ت �ضعف ��ت في ��ه ق ��درة
العربية ال�سعودية على انتاجات م�شتقات
نفطية عقب هجم ��ات ال�شهر املا�ضي على
من�ش ��ات �أرامكو  .يف الواق ��ع �إن العربية
ال�سعودي ��ة ت�ستورد حالي� � ًا منتجات نفط
عراقية مللء الفراغات الناجمة عن ال�ضرر
�.إن و�ضع �سوق نفطية قد فقدت تو ًا �سند
الطاقة االنتاجي ��ة ال�سعودية االحتياطية
و حدوث ا�ضط ��راب النتاج نفطي عراقي
لأي ف�ت�رة زمني ��ة م ��ن الوق ��ت ق ��د ينج ��م
عن ��ه �ضغوطات عل ��ى الأ�سع ��ار  .العراق
لي�س حاله كح ��ال العربية ال�سعودية فهو
الميتل ��ك منظوم ��ة جت ��اوز الأزم ��ة وال
طاق ��ة ا�ستيعابي ��ة احتياطي ��ة مدرجة يف
منظومته لتعوي�ض ما ينجم عن تهالكات
�أو �ض ��رر باملن�ش�آت ناجم ��ة عن هجمات .
هذا ي�ستدع ��ي من جت ��ار ومراقبي �سوق
النف ��ط �أن يتابع ��وا احلال ��ة يف الع ��راق
وتطور الأو�ضاع فيه عن قرب .
م ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن ��ه قب ��ل �أق ��ل م ��ن
�أ�سبوع�ي�ن كان ��ت الأم ��ور ت�ش�ي�ر اىل �أن
العربي ��ة ال�سعودي ��ة و�إي ��ران متجهت ��ان
ب�شكل حمتمل للبدء مبواجهة دولية ت�ؤدي
اىل زعزع ��ة التجهيزات النفطية  .وبينما
كان دبلوما�سيون و�سيا�سيون يحاولون
�إلق ��اء اللوم على �إي ��ران ومطالب مبوقف
دويل خ�ل�ال اجتم ��اع اجلمعي ��ة العام ��ة
ل�ل�امم املتحدة ح ��ول هج ��وم ال�صواريخ
والطائرات امل�سرية الت ��ي زعزعت انتاج
النف ��ط ال�سع ��ودي  ،كان هناك يف العراق
بوادر عدم ا�ستقرار داخلي يدور يف البلد
 .هذه االحتجاجات واملظاهرات قد ت�ؤثر
ب�سهولة وب�سرع ��ة على جتهيزات العراق
النفطي ��ة لل�سوق وبالتايل ت�شكل خطورة
�أكرث ح ��دة و�أط ��ول زمن ًا عل ��ى جتهيزات
النفط العاملية من تلك الناجمة عن هجوم
ال�شهر املا�ضي يف �أرامكو .
عن موقع بلومبريغ

اليون�سكو بالتعاون مع دولة عربية تعيد بناء كني�ستني تاريخيتني يف املو�صل
حتى خالل التط��ورات اجليوبوليتيكية الأخرية التي زادت من خماوف ع��ودة تهديدات ظهور تنظيم
داع���ش يف املنطق��ة  ،ف���أن خطط �إعادة �إعم��ار كني�س��تني كاثوليكيت�ين يف العراق قد انبثق��ت للتنفيذ
مب�س��اعدة مالية من دولة االمارات العربية املتحدة وبالتن�س��يق من منظم��ة الرتبية والعلوم والثقافة
اليون�سكو .
 ترجمة  /املدى
لق ��د مت تدمري الكني�ست�ي�ن من قبل
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي عندم ��ا
�أجت ��اح املو�صل  ،ثاين �أكرب مدينة
يف الع ��راق  ،يف الع ��ام . 2014
وقد ت�شتت امل�سيحيون يف املدينة
وهج ��روا مناطقه ��م امل�سيحية يف
�سهل نينوى عندما فر�ض التنظيم
تعاليم ��ه الق�سرية على �أهل املدينة
 .وحت ��ى بع ��د ان مت حترير مدينة
املو�ص ��ل تردد امل�سيحيون فيما اذا
ي�ستطيعون العودة ملناطقهم �أو ال
 .هل �ستكون مناطقهم �آمنة ويعود
الو�ض ��ع الطبيع ��ي م ��رة �أخ ��رى
للمدين ��ة ؟ ه ��ل �ستع ��اد بن ��اء الثقة
من جدي ��د بينه ��م وب�ي�ن املجاميع
ال�سكانية حولهم .
ويذكر ب� ��أن م�سلحي تنظيم داع�ش
ينزوون الآن يف مناطق �صحراوية
و مناطق جبلية وعرة نائية بعيدة
ع ��ن املجمعات ال�سكني ��ة متحينني
الفر�ص امل�ؤاتي ��ة ليعودوا للظهور
م ��رة �أخرى  .حي ��ث �أن االن�سحاب
الأخري للقوات االمريكية من دولة
�سوريا املج ��اورة  ،و�سحب الدعم
للقوات ال�سورية الكردية احلليفة
هن ��اك التي كان ��ت حتر�س �سجون
مليئة مب�سلح ��ي داع�ش  ،ال تعترب
�أخبار ًا م�شجع ��ة بالن�سبة ملكونات
وجمامي ��ع م�سيحي ��ة مات ��زال
مت�ض ��ررة وتع ��اين م ��ن �صعوبات
مالية وحياتية .
ولك ��ن منظم ��ة اليون�سك ��و للثقافة
والعل ��وم التابع ��ة ل�ل�امم املتحدة
ومب�ساع ��دة م ��ن دول ��ة الإم ��ارات
يح ��اوالن �إع ��ادة الثق ��ة بنفو� ��س
امل�سيحي�ي�ن يف املو�ص ��ل  ،حي ��ث
�أعلنت ال�شراك ��ة بني اجلانبني يف
 10ت�شري ��ن الأول للم�ساع ��دة يف
�إعادة �إعمار كني�ستني كاثوليكيتني
يف املو�ص ��ل الت ��ي دم ��رت على يد
م�سلح ��ي داع� ��ش خ�ل�ال حملته ��م
العدواني ��ة �ض ��د �أبن ��اء املو�ص ��ل
مع بقي ��ة ابناء الطوائ ��ف العرقية
واالثني ��ة يف املدين ��ة وق ��رى �سهل

نينوى يف عام . 2014
وا�ستن ��ادا لوكال ��ة االخب ��ار
الكاثوليكي ��ة  CANف ��ان ه ��ذه
ال�شراك ��ة ه ��ي ج ��زء م ��ن مب ��ادرة
اطلق عليه ��ا ا�سم " ع ��ام الت�سامح
" والت ��ي ا�ستهلت بتوقيع اتفاقية
يف ني�س ��ان عام  2018مببلغ قدره
 50,4ملي ��ون دوالر للم�ساعدة يف
�إع ��ادة �إعم ��ار موقع�ي�ن تاريخيني
يف املو�ص ��ل ه ��ي كني�س ��ة ال�ساعة
وكني�س ��ة الطاه ��رة ال�سرياني ��ة
الكاثوليكية � .إعالن توقيع اتفاقية
 10ت�شري ��ن الأول ه ��ي مب ��ادرة
ت�ض ��اف ملب ��ادرة � ،إحي ��اء مدين ��ة
املو�ص ��ل  ،الت ��ي تبنته ��ا منظم ��ة
اليون�سك ��و  ،والت ��ي و�صفته ��ا
املنظم ��ة يف حينه ��ا عل ��ى �إنه ��ا "
خط ��وة مهم ��ة بالن�سب ��ة مل�سيحيي
ال�ش ��رق الذين هم ج ��زء من تاريخ
وم�ستقبل املو�صل ".وقالت  ،نورة
الكعبي  ،وزي ��رة الثقافة والتنمية
االماراتي ��ة خالل ت�صري ��ح لها يف
مقر منظمة اليون�سكو يف باري�س
" �إن توقيع اتفاقية ال�شراكة اليوم
مع منظم ��ة اليون�سكو تعد اتفاقية

رائ ��دة تبع ��ث بر�سال ��ة �ض ��وء يف
�أوق ��ات تب ��دو �أكرث ظالم� � ًا  .وكان
برفقته ��ا خ�ل�ال مرا�سي ��م التوقيع
املدي ��رة العامة ملنظم ��ة اليون�سكو
يف باري� ��س  ،اودري �أزوالي ،
وال�سف�ي�ر العراق ��ي ل ��دى باري� ��س
 ،عب ��د الرحم ��ن حام ��د احل�سين ��ي
 ،والأخوي ��ن الدومينيكي ��ان م ��ن
املو�ص ��ل  ،نيكوال� ��س تيك�س�ي�ر و
�أوليفر بوكويلون .
كني�س ��ة ال�ساع ��ة الدومينيكي ��ة
ه ��ي كني�سة قدمي ��ة ق ��د مت بنا�ؤها
خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن  1866و
 1873ودائم ��ا م ��ا ي�ش ��ار له ��ا
ويطل ��ق عليها ه ��ذا الأ�س ��م ب�سبب
ال�ساع ��ة املوج ��ودة يف برجه ��ا ،
وه ��ي هدية من امرباطورة فرن�سا
اوجين ��ي لق�ساو�س ��ة الدومينيكان
يف املو�ص ��ل  .وقال ��ت منظم ��ة
اليون�سك ��و ان ��ه حال اكم ��ال �إعادة
ت�أهي ��ل الكني�س ��ة ف ��ان بنايته ��ا
الكهنوتية �ستخدم غر�ضني كمكان
للعبادة وكمرك ��ز جمتمعي جلميع
�أبناء املو�صل �.أما كني�سة الطاهرة
فهي كني�س ��ة �سرياني ��ة كاثوليكية

بنيت يف الع ��ام  . 1862وا�ستناد ًا
اىل اليون�سكو ف�إنه من املتوقع �أن
ي�شارك طالب جامع ��ة املو�صل من
ق�سمي الآث ��ار والهند�سة املعمارية

يف عملي ��ة �إع ��ادة �إعم ��ار املعلمني
التاريخيني يف املو�صل .
وقال ��ت الكعبي " من خ�ل�ال �إعادة
�إعم ��ار ج ��زء يع ��ود للما�ض ��ي فانه

ب�إم ��كان الع ��راق �أن يعي ��د �صياغة
م�ستقبل ��ه كمجتم ��ع تع ��ددي ،
مت�سام ��ح و منفتح ال ��ذي دائم ًا ما
كان يجد جتلي ملمو�س يف مواقع

املو�صل التاريخية الغنية ".
وا�ستن ��اد ًا لبيان ر�سم ��ي ا�صدرته
اليون�سك ��و فان ��ه خ�ل�ال مرا�سي ��م
توقي ��ع االتفاقية  ،و�صف ال�شركاء
العاملي ��ون �إعادة ت�أهيل الكني�ستني
كحال ��ة مهم ��ة لي� ��س فق ��ط ب�سب ��ب
قيمتهم ��ا ك�أرث تاريخي ب ��ل �أي�ض ًا
ك�شه ��ادة وبينة على حال ��ة التنوع
التي متيزت بها املدينة على املدى
التاريخي لها وكعالمة فارقة لتنوع
احل�ض ��ارات والثقافات فيها كمالذ
�آمن جلمي ��ع االطي ��اف والالعراق
الدينية على مدى القرون ".
االخ ��وان تيك�س�ي�ر و بوكويل ��ون
تقدما ب�شكرهم ��ا لليون�سكو با�سم
ا�سالفه ��م الدوميني ��كان القدم ��اء
يف املو�ص ��ل الذي ��ن �ساع ��دوا يف
بن ��اء ج�س ��ور توا�صل ب�ي�ن جميع
املكونات منذ القرن الثامن ع�شر .
�أ�شارت وكالة الأخبار الكاثوليكية
اىل قي ��ام تنظي ��م داع� ��ش بع ��د
�سيطرته على املو�صل يف حزيران
ع ��ام  2014بتدم�ي�ر  28موقع� � ًا
ديني� � ًا مهم� � ًا يف املدين ��ة عل ��ى �أقل
تقدي ��ر ب�ضمنها �ضريح النبي نوح

و�أقدم دير �أ�شوري لكني�سة ال�شرق
يف املو�ص ��ل .وكان ��ت ف ��رق دينية
حملي ��ة ق ��د �أب ��دت تعاونه ��ا �أي�ض ًا
يف �إعادة �إعم ��ار �أجزاء من املدينة
 .وق ��ال يوحن ��ا بطر� ��س  ،مطران
الكني�س ��ة الكاثوليكي ��ة الآ�شوري ��ة
يف املو�ص ��ل يف حدي ��ث ملنظم ��ة ،
جتريج �آن نيي ��د  ،اخلريية املعنية
مب�ساع ��دة الكنائ� ��س املت�ض ��ررة
يف مناط ��ق القت ��ال ب ��ان " هن ��اك
م�ؤ�ش ��رات وا�ضح ��ة ملمو�س ��ة عن
وجود تق ��دم يف منطقة املو�صل".
و�أ�ضاف بقول ��ه " اعتمادنا ي�ستند
على ثقتن ��ا باملنظم ��ات الإن�سانية
الت ��ي �سارع ��ت مل�ساعدتنا  ،مع ذلك
فنح ��ن م ��ا ن ��زال نفتق ��ر للتموي ��ل
الكمال �إعادة �إعم ��ار جميع املنازل
والبي ��وت التي ت�ض ��ررت كثري ًا او
الت ��ي تعر�ض ��ت للتدم�ي�ر الكامل ,
نح ��ن م ��ا ن ��زال ننتظ ��ر ون�أمل من
حكوم ��ات مث ��ل اململك ��ة املتحدة و
هنغاري ��ا �أن يب ��ادروا وي�ساعدونا
يف هذا املجال".
عن موقع �أليتيا
الإخباري

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

اتحاد خارج التغطية
�آث� � ْر ُت منذ ف�ت�رة طويل ��ة �أن ال �أتن ��اول واقع االحت ��اد العراق ��ي لل�صحافة
الريا�ضية اخليمة الكبرية التي ت�أوي م�صلحة الزمالء مهني ًا و�إن�ساني ًا يف
خ�ض ��م املناخ امل�ضطرب ال ��ذي تواجهه املهنة و�سط بيئ ��ة العمل ال�صحفي
والريا�ض ��ي الت ��ي مل يعد ال�سكوت عنه ��ا ترفع ًا �أو تفادي� � ًا لأمر منطقي ،بل
�آن الأوان لإتخ ��اذ املوق ��ف املنا�سب �إزاء حالة الي�أ� ��س و(املوت ال�سريري)
لالحتاد بعدما ربط م�صري حيات ��ه مب�ؤ�س�ستني نقابية وريا�ضية لديهما ما
يكفيهما من امل�شاكل وااللتزامات حتول دون �إنقاذه يف �أوج الأزمات.
احتاد ال�صحافة الريا�ضية ب�سريت ��ه املعبّقة بتاريخ رجال كبار تركوا �أثر ًا
طيب� � ًا يف �صحف ر�صين ��ة اختلفت �أزمان �صدورها من ��ذ مطلع ع�شرينيات
الق ��رن املا�ضي حتى يومنا هذا ،لكن �أغلبها توحّ د يف ر�صانة الكلمة وبهاء
الت�صميم وداللة الدرو�س التي قدّمها ك ّتاب �أعمدة الر�أي يف تغيري �سيا�سة
قادة الريا�ضة نحو الأف�ضل ،وف�ضح ب�ؤر الف�ساد يف مواقع خمتلفة ،وبرغم
ال�ضائقة املالية لل�صحافة الريا�ضية يف عهود متباينة �أجربت بع�ضها على
الأنزواء� ،إال �أن ال�صحفي النظيف مل يُرهن قلمه يف جيب م�س�ؤول يُح ّركه
وفق ًا ملزاجه ويوقفه �صاغر ًا لأوامره!
ً
ً
احت ��اد ال�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة ط ��وى زمن� �ا مرعبا م ��ن ذاكرته م ��ا بعد عام
 ، 2003كان ال�صحف ��ي قب ��ل ذلك يح�س ��ب �ألف ح�ساب حلرف ��ه �إذا ما �أخط�أ
مو�ضع ��ه ال�صحي ��ح ،ودفع كثري م ��ن ال�صحفيني الكبار �أثم ��ان جر�أتهم يف
النقد ،وو�صل احل ��ال �إىل �ضربهم �أمام زمالئهم بالطماطم و�سجنهم وجلد
ظهوره ��م يف حوادث ك�س ��رت مهاب ��ة ال�صحافة بقرارات م ��ن جنل رئي�س
النظام ال�سيما الفرتة من عام  1990اىل عام  1998التي عدّت �أ�سو�أ حقبة
م� � ّرت على ال�صحاف ��ة الريا�ضية يف العراق ب�شهادات عدي ��د الزمالء الذين
مار�س ��وا العمل �آنذاك وبع�ضهم �شغل موقع رئي� ��س حترير ذات ال�صحيفة
الت ��ي قاد النج ��ل جمل� ��س �إدارتها ث ��م �أخذوا بك�ش ��ف ملفه الأ�س ��ود عندما
ح� � ّرروا �صحف ما بعد عام  2003حلف ��ظ ما جرى يف تلك احلقبة لالجيال
الالحقة.
كثري من الزمالء ا�ستب�شروا خري ًا لفتح بوابة احلرية يف البالد ليمار�سوا
العم ��ل بال �ضغوط �أو خ ��وف ب�ضمانة الد�ستور ،لكنه ��م ا�صطدموا بغياب
تنظي ��م �ش�ؤونه ��م من قبل جمل� ��س �إدارة االحت ��اد بعدما ا�ستوع ��ب �أعداد ًا
كب�ي�رة و�صل ��ت اىل � 106صحفيني ريا�ضي�ي�ن قبيل �إج ��راء انتخابات عام
 2006ا�ستن ��اد ًا اىل الأع ��داد الكب�ي�رة من ال�صحف الوقتي ��ة ذات امل�صلحة
احلزبي ��ة �أو االجتماعي ��ة حت ��ى و�ص ��ل الرق ��م اىل � 150صحيف ��ة �أغلق ��ت
جميعه ��ا وظل منها بحدود ثماين �صحف بارزة ،ومع ذلك مل يُختزل �أعداد
املن�ضوين للهيئة العامة لالحتاد ،بل زادوا اىل � 220صحفي ًا مع نهاية عام
 2018جُ ّلهم �أنهمكوا يف كيفية اال�ستئثار بفر�ص الإيفاد ،وتنا�سى جمل�س
�إدارة االحت ��اد واجب ��ه الرئي�س يف تطوي ��ر �آليات العم ��ل و�إعتماد الأعداد
العاملة فعلي ًا يف ال�صحافة.
م ��ا زاد من �ضبابية م�شهد ال�صحافة الريا�ضية �أن جمل�س �إدارة �آخر احتاد
مُنتخ ��ب من قب ��ل اجلمعي ��ة العمومي ��ة �أنته ��ت �شرعيته ع ��ام  2013ونال
موافق ��ة النقاب ��ة على ا�ستمراره حت ��ت م�سمّى "الهيئ ��ة امل�ؤقتة" لت�صريف
الأعم ��ال التي ا�ستم� � ّرت �ست �سن ��وات دون �أن جتري امل�ؤمت ��ر االنتخابي
ال ��ذي حدّدت له ثالثة مواعي ��د �سابقة مع ت�شكيل هيئة م�شرفة على امل�ؤمتر
يف بيانات متوالية بال تنفيذ!
كي ��ف ي�ستم ��ر احت ��اد ر�سمي �س ��ت �سن ��وات دون موافق ��ة ال�سلط ��ة العليا
"اجلمعية العمومية" على منحه ال�شرعية؟! ثم ما م�صري النظام الأ�سا�س
لالحت ��اد ال ��ذي مت توزيع ��ه عل ��ى �أع�ضاء اجلمعي ��ة يف م�ؤمتر ع ��ام 2009
بعدم ��ا طل ��ب الزميل علي رياح �إط�ل�اع الأع�ضاء علي ��ه و�إ�ضافة املقرتحات
الواجبة؟
نتمنى �أن ال يكون ت�شبّث الزميل خالد جا�سم مبن�صب رئي�س االحتاد برغم
م�ضي ثالثة ع�شر عام ًا على توليه امل�س�ؤولية �سبب ًا بت�أخري �إقامة االنتخابات
بذرائع واهية ،يف وقت تتعاىل �أ�صوات اجلمعية العمومية نف�سها وبقوة
�ض ��د احتادات �ألعاب عدة ب�سبب توا�صل ر�ؤ�سائها قيادتها لأكرث من دورة،
�صراحة هذه ازدواجية ونقد "ال مو�ضوعي" فالواقع املزري الذي تعي�شه
ال�صحاف ��ة و�ص ��ل اىل حال مُعيب وهي تطلب اال�س ��كان والطعام على نفقة
احت ��اد كرة القدم لت�ضيي ��ف �ستة زمالء مكلفني بتغطي ��ة بطولة غرب �آ�سيا
التا�سعة لكرة القدم ما �أدى �إىل رف�ض االحتاد ورفع جا�سم �شكوى ق�ضائية
�ض ��د رئي�س االحتاد عبداخلالق م�سعود لرد اعتباره ال�شخ�صي ،ولو كانت
هن ��اك �آلية منتظمة الحتاد ال�صحاف ��ة الريا�ضية بالتن�سيق مع جلنة القرار
 140ح ��ال انبثاقه ��ا لن يحتاج ال�صحف ��ي الريا�ضي موافق ��ة الوزير �أحمد
ريا�ض �أو �إمياءة ر�أ�س م�سعود على تغطية نفقاته يف البطولة.
ذو �صل ��ة :برغم �أن احت ��اد ال�صحاف ��ة الريا�ضية خارج التغطي ��ة ال�شرعية
من ��ذ ع ��ام � ،2013إال �أن مثاب ��رة بع�ض الزمالء يف العم ��ل وت�شريف البالد
يف احل�ض ��ور اخلارج ��ي يث�ي�ر الغبطة ،فال�صحف ��ي ال�شاب عم ��اد الركابي
(31عام� � ًا) دفعت ��ه ظروف انح�س ��ار ال�صح ��ف وحمدودية الفر� ��ص للعمل
يف قن ��اة الريا�ضي ��ة العراقية ،وعندما دُعي حل�ض ��ور قرعة خليجي 24يف
الدوح ��ة �أبدع يف تطويع موبايل ��ه ال�شخ�صي م�ضاف ًا �إلي ��ه تقنية ال�صوت
لنق ��ل ر�سائل كث�ي�رة اىل القناة من ملعب الري ��ان املونديايل وقاعة �سحب
قرعة البطولة ،وكان حمط احرتام وتقدير الوفود الإعالمية املُ�ضيَّفة.
هنيئ ًا للإعالم الريا�ضي ولقن ��اة العراقية الريا�ضية بكفاءة الركابي مهني ًا
و�أخالقي ًا.
اتحاد ال�صحافة الريا�ضية طوى زمن ًا مرعب ًا
من ذاكرته ما بعد عام  ، 2003كان ال�صحفي
قبل ذلك يح�سب �ألف ح�ساب لحرفه �إذا ما
�أخط�أ مو�ضعه ال�صحيح
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التظاهرات وحظر التجوال ي�ؤجالن مناف�سات دوري الكرة
" فوقانا" ُي��ب��ق��ي ال�����س��ف��ان��ة زع��ي��م�� ًا ل��ل��ف��رق م���ن ن��ق��ط��ة ال��ن��وار���س
 بغداد  /حيدر مدلول
ق ّررت جلنة امل�سابقات املركزية يف احتاد
ك ��رة الق ��دم ت�أجي ��ل مناف�س ��ات اجلول ��ة
اخلام�س ��ة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب لدوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م 2020-2019
الت ��ي كان من املق ��رر �إقامتها على مالعب
العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات �إعتب ��ار ًا
من الي ��وم الأحد وت�ستم ��ر لغاية بعد غد
الثالثاء اىل �إ�شعار �آخر.
وج ��اء ق ��رار ت�أجي ��ل مناف�س ��ات اجلولة
اخلام�س ��ة م ��ن قب ��ل جلن ��ة امل�سابق ��ات
املركزي ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم ب�سب ��ب
املظاه ��رات الت ��ي عمّتْ العا�صم ��ة بغداد
وعدد من املحافظات يف الفرات االو�سط
واملنطق ��ة اجلنوبي ��ة من ��ذ �أول �أم� ��س
اجلمعة وق ��رار فر�ض حظر التجوال من
قبل حمافظ ��ي (بابل والديوانية واملثنى
ووا�س ��ط وذي ق ��ار واملثن ��ى) ح�س ��ب
التخوي ��ل ال ��ذي ح�صل ��وا عليه م ��ن قبل
القائد الع ��ام للقوات امل�سلح ��ة عادل عبد
املهدي رئي�س جمل�س الوزراء يف �سلطة
�إع�ل�ان حظر التجوال اجلزئ ��ي �أو الكلي
يف حمافظاتهم ل�ضبط الأمن.
وي�ش�ي�ر ج ��دول مناف�س ��ات اجلول ��ة
اخلام�سة من مرحل ��ة الذهاب اىل �إجراء
�أرب ��ع مواجه ��ات يف ي ��وم االنط�ل�اق
(االح ��د) حي ��ث �سي�ضي ��ف فري ��ق �أمان ��ة
بغ ��داد عل ��ى ملعب ��ه فري ��ق نف ��ط مي�سان
الق ��ادم م ��ن مدين ��ة العم ��ارة يف ال�ساعة
الثالث ��ة ع�صر ًا ويلع ��ب يف التوقيت ذاته
فريق نف ��ط الو�س ��ط على ملع ��ب كربالء
ال ��دويل م ��ع فري ��ق ال�شرطة حام ��ل لقب
الن�سخة الأخرية من دوري الكرة املمتاز،
فيم ��ا يحت�ض ��ن ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل
يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والرب ��ع م�س ��اء
لقاء فري ��ق زاخو وم�ضيف ��ه فريق القوة
اجلوية ويحل فريق الك ��رخ �ضيف ًا ثقي ًال
عل ��ى فريق املين ��اء يف ال�ساع ��ة ال�سابعة
م�س ��ا ًء عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة تعقبه
يف اليوم الت ��ايل �إقامة خم� ��س مباريات
على مالعب العا�صمة بغداد واملحافظات
حيث جت ��ري يف ال�ساعة الثالث ��ة ع�صر ًا
ث�ل�اث مباري ��ات تق ��ف يف مقدمته ��ا ق ّمة
م ��ن العي ��ار الثقيل ب�ي�ن فريق ��ي النجف
وال ��زوراء عل ��ى ملع ��ب االدارة املحلي ��ة
يف حمافظ ��ة النج ��ف اال�ش ��رف ،ويلتقي
فري ��ق الكهرباء عل ��ى ملع ��ب التاجي مع
فريق احل ��دود ،وي�ستقبل فري ��ق القا�سم
على ملع ��ب الكفل الأوملب ��ي يف حمافظة
باب ��ل فريق ال�سم ��اوة ،و�ستكون ال�ساعة

اخلام�س ��ة والرب ��ع موع ��د ًا للمبارات�ي�ن
املتبقيتني حيث يواجه فريق الطلبة على
ملعب ال�شعب الدويل �ضيفه فريق النفط
يف حني �سيكون ملع ��ب الفيحاء باملدينة
الريا�ضي ��ة م�سرح� � ًا لفريق نفط اجلنوب
الب�ص ��ري و�ضيف ��ه فري ��ق ال�صناع ��ات
الكهربائي ��ة البغ ��دادي و�سي�شه ��د ي ��وم
االختت ��ام (الثالث ��اء) لق ��ا ًء واح ��د ًا يف
ال�ساعة الثالثة ع�ص ��ر ًا حيث يلعب فريق
الديواني ��ة على ملعب الإدارة املحلية يف
املحافظة مع فريق �أربيل القادم من �إقليم
كرد�ستان.
ومت�س ��ك فريق املين ��اء الب�صري بكر�سي
ّ
الزعام ��ة للجول ��ة الثاني ��ة عل ��ى التوايل
من خالل النقطة الثمين ��ة التي �أقتن�صها
من م�ضيف ��ه فريق ال ��زوراء يف الديربي
العراق ��ي امللته ��ب ال ��ذي �ضيف ��ه ملع ��ب
ال�شع ��ب الدويل و�أ�شرت نهايته بالتعادل
بنتيج ��ة ( )2-2حي ��ث لع ��ب املح�ت�رف
ال�سريالي ��وين �شيكا �سوري فوقانا دور ًا
م�ؤث ��ر ًا من خالل ت�سجيله هديف ال�سفانة
يف الدقيقت�ي�ن (34و )89وليدخل دائرة
ال�صراع عل ��ى لقب الهدافني ورفع ر�صيد
فريق ��ه م ��ن النق ��اط اىل  ، 8فيم ��ا تراجع
النوار� ��س ثالث ��ة مراك ��ز دفع ��ة واح ��دة
لي�ستقر يف املرك ��ز ال�ساد�س يف الرتتيب
بر�صي ��د  5نق ��اط ووا�ص ��ل فري ��ق القوة

�أ�سندت جلنة احلكام يف االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم اىل احلكم الدويل علي �صباح
مهم ��ة �إدارة جول ��ة الذه ��اب م ��ن نهائ ��ي
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم 2019
التي �ستجري بني فريق الهالل ال�سعودي
و�ضيفه فريق اوراوا ريد موندز الياباين
م�ساء يوم التا�سع من �شهر ت�شرين الثاين
املقب ��ل على جامعة امللك �سعود بالعا�صمة
الريا�ض.
وق ��ال احلك ��م ال ��دويل عل ��ي �صب ��اح يف
ت�صريح خ�ص به (املدى ) � :إن احتاد كرة
القدم ت�سلم �إ�شع ��ار ًا ر�سمي ًا من قبل جلنة
احلكام يف االحت ��اد الآ�سيوي لكرة القدم
يفيد فيه ب�إ�سناده يل مهمة حتكيم مباراة
اله�ل�ال ال�سع ��ودي واوراوا ري ��د موندز

اجلوي ��ة و�صافته على �إثر الفوز ال�صعب
ال ��ذي حققه على م�ضيف ��ه فريق الكهرباء
به ��دف حمل توقيع القائ ��د حمادي �أحمد
عب ��د الله يف الدقيقة  49م ��ن اللقاء الذي
جمعهم ��ا على ملع ��ب التاج ��ي ويليه يف
املركز الثالث بفارق االهداف فريق النفط
ال ��ذي جن ��ح يف هزمية فري ��ق الديوانية
بثالثة �أهداف مقابل ه ��دف واحد �ساهم
يف �أن تعل ��ن �إدارة ن ��ادي الديواني ��ة
الريا�ض ��ي ع ��ن ا�ستقال ��ة امل ��درب �صادق
�سعدون لأ�سباب �شخ�صية وكلفت البديل
حام ��د رحي ��م لرئا�س ��ة امل�ل�اك التدريب ��ي
اجلديد للفريق الأول لكرة القدم.
وجنح فريق ال�صناعات الكهربائية لكرة
القدم من التقدم �ستة مراكز دفعة واحدة
ليحت ��ل املرك ��ز الراب ��ع بر�صي ��د  6نقاط
من انت�ص ��اره الثمني على فري ��ق القا�سم
البابل ��ي بهدفني مقاب ��ل ال �شيء جاءا عن
طري ��ق الالعبني يا�سر عب ��د املح�سن وذو
الفق ��ار عاي ��د يف الدقيقت�ي�ن  55و 85من
اللق ��اء ال ��ذي ج ��رى بينهم ��ا عل ��ى ملعب
ن ��ادي ال�صناع ��ة الريا�ض ��ي لي�ض ��ع ح ّد ًا
للنتائ ��ج االيجابي ��ة ملناف�س ��ه (ال�ضي ��ف
اجلدي ��د) عل ��ى ف ��رق الكب ��ار وليظ ��ل يف
املركز الرابع ع�شر بر�صيد  3نقاط فقط،
و�أهدى املهاج ��م ال ��دويل ال�سابق حممد
جب ��ار �ش ��وكان فريق نف ��ط الو�سط ثالث

نقاط غالية بت�سجيله هدف الفوز الثاين
يف الدقيق ��ة  90يف مرم ��ى ج ��اره فري ��ق
ال�سماوة يف املواجهة التي جرت بينهما
على ملعب كرب�ل�اء الثانوي يف حمافظة
كرب�ل�اء املقد�س ��ة ليزيد غ ّلته م ��ن النقاط
اىل  6يف املرك ��ز اخلام� ��س وليظل �ضمن
دائرة ف ��رق املقدم ��ة التي يتمن ��ى مدربه
را�ضي �شني�شل �أن يبقى فيها حتى نهاية
مدة التناف�س يف الدوري املحلي.

�سلة الت�ضامن النجفي تع ّمق جراح الكهرباء في بغداد
 بغداد  /املدى
عمّق فريق الت�ضامن النجفي لكرة ال�سلة من
ج ��راح م�ضيفه فريق الكهرب ��اء عندما �أحلق
ب ��ه اخل�س ��ارة الرابع ��ة بنتيج ��ة ()62-82
نقطة يف املباراة امل�ؤجلة من اجلولة الثالثة
م ��ن مرحل ��ة الذهاب ل ��دوري ال�سل ��ة املمتاز
التي ج ��رت بينهما على قاعة ال�شعب املغلقة
للألعاب الريا�ضية يف العا�صمة بغداد.
وا�ستق ��ر فري ��ق الكهرب ��اء لك ��رة ال�سل ��ة يف
املرك ��ز احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ا قب ��ل الأخري يف
الرتتي ��ب بر�صي ��د  4نق ��اط فقط ،وه ��و �أمر
ح�ّي�رّ �إدارة الن ��ادي م ��ن ه ��ذا املرك ��ز ال ��ذي
يحتله حالي ًا خ�ل�ال املو�سم ال�سلوي احلايل
مقارن ��ة باملراك ��ز املتقدمة الت ��ي كان ي�ستقر
عليها يف النهاية باملوا�س ��م الثالثة املا�ضية
برغ ��م تواجد املدرب اخلب�ي�ر حممد النجار
على رئا�سة مالك ��ه التدريبي فيما قفز فريق
الت�ضام ��ن النجف ��ي اىل املرك ��ز اخلام� ��س
بر�صيد  7نقاط فقط.

هزمية م�ضيف ��ه فريق االعظمي ��ة بنتيجة
( )68-84نقط ��ة يف املب ��اراة امل�ؤجلة من
اجلولة ذاتها التي جرت على قاعة ال�شعب
املغلق ��ة للألع ��اب الريا�ضي ��ة يف العا�صمة
بغ ��داد حيث حما �آثار اخل�س ��ارة املفاجئة
الت ��ي تلقاه ��ا يف اال�سب ��وع املا�ض ��ي م ��ن
فريق نفط اجلنوب الب�صري بفارق نقطة
واحدة فقط يف ق ّمة مثرية حتى اللحظات
االخرية.
وتق ��دم فري ��ق ال�شرطة اىل املرك ��ز الرابع
يف الرتتي ��ب بر�صيد  7نقاط فقط متخلف ًا
بف ��ارق  3نق ��اط ع ��ن فري ��ق ده ��وك لكرة
ال�سلة املت�ص ��در ونقطتني عن فريق زاخو
الو�صي ��ف وبف ��ارق الأه ��داف ع ��ن فريق
املين ��اء الب�ص ��ري ،فيم ��ا تراج ��ع م�ض ّيفه
فري ��ق االعظمية لكرة ال�سلة مركز ًا واحد ًا
فق ��ط ليح � ّ�ل ثامن� � ًا بر�صيد  6نق ��اط من 5
مباري ��ات لعبه ��ا حت ��ى
ومن جهة �أخرى ا�ستعاد فريق ال�شرطة لكرة
الآن �ضم ��ن جولة
ال�سلة و�صي ��ف حامل لقب الن�سخة االخرية
الذهاب.
م ��ن الدوري املمتاز عافيت ��ه عندما جنح يف

الآ�سيوي ي�س ّمي �صباح والمخادمة لموقعتي الهالل والأ�سود
 بغداد  /املدى
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الياباين �ضمن جولة ذهاب نهائي الن�سخة
احلالية من دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم
برفقة طاق ��م حتكيمي دويل عراقي مكوّ ن
من حيدر عبد احل�سن و�أمري داود حكمني
م�ساعدين وواثق مدلل حكم ًا رابع ًا ومهند
قا�سم حكما �أ�ضافي ًا �أو ًال فيما عهدت مهمة
احلك ��م الإ�ضايف الثاين اىل العُماين عمر
اليعقوبي.
و�أ�ض ��اف �أن الطاق ��م التحكيم ��ي ال ��دويل
العراق ��ي ال ��ذي �س�أك ��ون عل ��ى رئا�ست ��ه
�سيغادر اىل العا�صمة ال�سعودية الريا�ض
من مط ��ار بغداد الدويل ي ��وم ال�سابع من
�شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل للم�شارك ��ة
يف امل�ؤمت ��ر الفني للفريق�ي�ن الذي �سيعقد
هن ��اك يف اليوم التايل قبل يوم واحد من
موعد تلك املباراة التي �ستكون �أول مهمة
�آ�سيوي ��ة لل�صف ��ارة العراقي ��ة على �صعيد

نهائ ��ي دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم منذ
انطالقه ،وهذا ي�ؤكد املكانة املتميّزة التي
يحظ ��ى بها حكامنا عل ��ى �صعيد اخلارطة
القاري ��ة والدور املتميز لهم يف الواجبات
الت ��ي ت�سن ��د �إليه ��م عل ��ى �صعي ��د جمي ��ع
البط ��والت الت ��ي ي�ش ��رف عليه ��ا االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم وكذلك يف ت�صفيات
املونديال ف�ض ًال عن الدورات التي يقيمها
احت ��اد غرب القارة جلميع فئاته ودورات
ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم.
م ��ن جهة �أخ ��رى �سمّت جلن ��ة احلكام يف
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم احلك ��م
ال ��دويل الأردين �أده ��م خمادم ��ة لقي ��ادة
مباراة منتخبنا الوطني ونظريه الإيراين
التي �ستق ��ام يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�ساء
يوم الراب ��ع ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين
املقب ��ل على ملعب ج ��ذع النخل ��ة باملدينة

ا لر يا �ضي ��ة
يف حمافظ ��ة
ا لب�ص ��ر ة
�ضمن مناف�سات
اجلولة اخلام�سة
مر حل ��ة
والأخ�ي�رة م ��ن
الذه ��اب للمجموعة الثالثة بالت�صفيات
الآ�سيوي ��ة املزدوج ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س
الع ��امل لكرة الق ��دم  2022وك�أ� ��س �آ�سيا
لكرة القدم .2023

و�أ�ستف ��اد فريق نفط اجلن ��وب الب�صري
م ��ن تعادل ��ه الإيجابي م ��ع م�ضيفه فريق
الطلب ��ة ( )4-4ليحاف ��ظ عل ��ى مرك ��زه
ال�ساب ��ع للجول ��ة الثاني ��ة عل ��ى التوايل
بر�صي ��د  5نقاط وتقا�س ��م مهاجمه با�سم
علي ح�س ��ن �شراكة �ص ��دارة الهدافني مع
مهاج ��م فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة
م�صطف ��ى حمم ��ود بالهدف�ي�ن الث ��اين
والراب ��ع ،يف ح�ي�ن احت ��ل فري ��ق الطلبة
املرك ��ز الثامن ع�شر بر�صيد نقطة واحدة
يف �أول مباراة له يف دوري الكرة املمتاز
عل ��ى �أثر ح�صوله عل ��ى الرخ�صة املحلية
امل�شروط ��ة من قبل احتاد كرة القدم التي
ي�ستوجب على رئي�س النادي عالء كاظم
وزمالئ ��ه يف جمل� ��س الإدارة دف ��ع بقي ��ة
امل�ستحقات املالي ��ة املرتتبة بذمتهم لعدد
م ��ن الالعب�ي�ن ال�سابق�ي�ن واملدرب�ي�ن يف
موع ��د ال يتجاوز الث ��اين والع�شرين من
�شهر ت�شرين الثاين املقبل.
وا�ستم ��ر فري ��ق الكرخ يف ن ��زف النقاط
حي ��ث تع ّر� ��ض اىل خ�س ��ارة جديدة على
�أر�ض ��ه �أمام م�ضيف ��ه فريق �أمان ��ة بغداد
بثالثي ��ة بي�ض ��اء وتراج ��ع اىل املرك ��ز
الثالث ع�شر يف الرتتيب بر�صيد  4نقاط،
فيما �أ�ش ��اد املدرب ع�ص ��ام حمد باخلربة
التي ميتلكها مهاجمه املخ�ضرم م�صطفى
كرمي حممود يف �إه ��داء كتيبته �أول فوز
له و�ضعه ��ا يف املركز العا�ش ��ر بر�صيد 4
نق ��اط ،وعاد فري ��ق ال�شرطة حامل اللقب
نقط ��ة واح ��دة م ��ن مدين ��ة العم ��ارة بعد
�سقوط ��ه يف ف ��خ التع ��ادل �أم ��ام م�ضيفه
فريق نفط مي�س ��ان بنتيجة ( )2-2ليقفز
اىل املرك ��ز الثاين ع�ش ��ر بر�صيد  4نقاط
ويثري حفيظ ��ة ان�صاره من هذه النتيجة
برغم تواجد  8العبني من �صفوفه �ضمن
قائم ��ة املنتخب الوطني لكرة القدم الذي
يت�صدر ترتيب املجموعة الثالثة بر�صيد
 7نق ��اط �ضم ��ن الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة
امل�شرتك ��ة لنهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل لكرة
الق ��دم  2022بقط ��ر وك�أ� ��س �آ�سيا 2023
بال�صني ،وتراجع فريق نفط مي�سان اىل
املركز التا�سع ع�شر ما قبل الأخري بر�صيد
نقطة واح ��دة فقط ،وف�شل فري ��ق �أربيل
يف جتاوز نح� ��س التعادالت التي م ّر بها
منذ بداي ��ة املناف�سات و�أ�سف ��رت مباراته
بالتع ��ادل ( )1-1م ��ع ج ��اره التقلي ��دي
فري ��ق زاخو يف ملع ��ب فران�سو حريري
وت ��وىل الكروات ��ي رادان قي ��ادة رئا�س ��ة
مالك ��ه التدريب ��ي اجلدي ��د ال ��ذي ع ّينت ��ه
الإدارة ب ��د ًال م ��ن امل ��درب ال�ساب ��ق �أكرم
�أحم ��د �سلمان بعدما اعت ��ذر عن موا�صلة
املهمة ومت ت�سوية �أمره بالرتا�ضي.

ليفربول ي�صطدم بتوتنهام
في كال�سيكو �إنكليزي ناري

 بغداد  /املدى
ترتقب اجلماه�ي�ر االنكليزي ��ة كال�سيكو
جديد ناري يجمع فريق ليفربول مت�صدر
الرتتي ��ب بر�صي ��د  25نقط ��ة وغرمي ��ه
اللدود فريق توتنهام هوت�سبريز ال�سابع
بر�صي ��د  12نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب االنفيلد
يف مدين ��ة ليفرب ��ول بال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
والن�ص ��ف م�س ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد اليوم
الأحد �ضمن مناف�س ��ات اجلولة العا�شرة
م ��ن مرحلة الذه ��اب لل ��دوري الإنكليزي
املمت ��از بك ��رة القدم يف املو�س ��م -2019
.2020
وي�سعى الريدز اىل ت�سجيل فوز تا�سع له
عل ��ى �أر�ضه وبني جماه�ي�ره منذ �إنطالق
م�ش ��وار املناف�سات باملو�س ��م احلايل من
�أج ��ل احلف ��اظ عل ��ى �سجل ��ه اخل ��ايل من
الهزائم حتى الآن يف �إطار رحلته للظفر
بلقب الربمي ��ر ليغ حتت قي ��ادة مدربه
الأمل ��اين يورغ ��ن كلوب برغ ��م وجود
مناف�س ��ة حمتدم ��ة م ��ن ج ��اره فري ��ق
مان�ش�سرت �سيتي حام ��ل لقب الن�سخة
املا�ضية من الدوري.
وح� � ّذر املدرب يورغن كلوب العبيه
م ��ن ع ��دم اال�ستهان ��ة بنظرائه ��م
العبي فريق توتنهام هوت�سبريز،
و�ض ��رورة احرتامه ��م بحك ��م
كونهم قادرين على تقدمي مباراة
كب�ي�رة �أمثال هاري كني و�سون

و�أيل واريك�س�ي�ن �أمامه ��م برغ ��م النتائج
ال�س ّيئ ��ة التي م ّروا بها �سواء على �صعيد
الربميرلي ��غ �أو دوري �أبطال �أوروبا يف
بداية املناف�سات جعلت ال�سبريز يرتاجع
اىل املرك ��ز ال�ساب ��ع ب�إنته ��اء اجلول ��ة
التا�سعة من مرحلة الذهاب.
و�أ�ض ��اف كل ��وب يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي
للمباراة الذي عقد �أم�س ال�سبت� :إن لديه
الكث�ي�ر من الب ��دالء الذي ��ن لعب ��وا �أدوار
م�ؤث ��رة يف ح�سم نتيج ��ة املباريات التي
خا�ضه ��ا فري ��ق ليفرب ��ول وترك ��وا الأثر
الطي ��ب عنه ��م ال�سيم ��ا �أم ��ام مان�ش�س�ت�ر
يونايت ��د الت ��ي جن ��ح في ��ه يف التع ��ادل
يف اال�سب ��وع املا�ض ��ي وكان ع ��دد منه ��م
ق ��ادر ًا على �سد الفراغ ال ��ذي تركوه عدم
م�شارك ��ة ع ��دد م ��ن زمالئه ��م اال�سا�سيني
بداعي اال�صابة �أو املر�ض.
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه ت�أم ��ل �إدارة ن ��ادي
توتنه ��ام هوت�سبريز �أن تك ��ون النتيجة
الكب�ي�رة التي حققها الفري ��ق �أمام �ضيفه
ريد �ستار بلغراد بخما�سية نظيفة �ضمن
ال ��دور الأول م ��ن دوري الأبط ��ال تلع ��ب
�أثره ��ا يف اال�ستعداد املث ��ايل لبوكيتينو
والعبي ��ه يف التفك�ي�ر ب�إيج ��اد و�سائ ��ل
جيدة متكنهم يف هزمي ��ة فريق ليفربول
على ملعبه برغ ��م �أن املواجهات ال�سابقة
12بينه ��م ت�ش�ي�ر اىل ني ��ل انت�صار واحد
فق ��ط مقابل �سب ��ع خ�س ��ارات وتعادل يف
اربع مرات.
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مب�شاركة �ستة منتخبات عربية

كلمة صدق
 حممد حمدي

االتحاد الإماراتي ّ
يحدد مباريات الأولمبي في بطولة دبي
 بغداد /املدى
اعتمد االحتاد االماراتي لكرة القدم م�شاركة
املنتخ ��ب االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم اىل جانب
منتخب ��ات ال�سعودي ��ة وكوري ��ا اجلنوبي ��ة
والبحرين و�أوزبك�ستان و�سوريا واالردن
واالمارات يف بطولة دب ��ي الدولية الودية
الت ��ي ينظمه ��ا بالتع ��اون مع �شرك ��ة اي�ست
�سبورت� ��س ال�سويدي ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن
الثالث ع�شر ولغاي ��ة التا�سع ع�شر من �شهر
ت�شرين الثاين املقبل يف �إطار اال�ستعدادات
خلو�ض مناف�س ��ات بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت
 23عام� � ًا  2020التي �ستج ��ري يف تايالند
مطلع كانون الثاين املقبل .
وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
ت�صري ��ح خ� ��ص ب ��ه (امل ��دى )�:إن املنتخ ��ب
االوملبي لك ��رة القدم �سيخو�ض �أول مباراة
ل ��ه يف البطول ��ة �أمام نظ�ي�ره االوزبكي يف
ال�ساع ��ة الثاني ��ة وخم� ��س و�أربع�ي�ن دقيقة
ظه ��ر ي ��وم الثال ��ث ع�شر م ��ن �شه ��ر ت�شرين
الث ��اين املقب ��ل بتوقي ��ت بغداد عل ��ى ملعب
ذياب عوانه يف مدين ��ة دبي فيما يلتقي يف
التوقيت ذاته على ملع ��ب �شباب �أهلي دبي
املنتخبني الك ��وري اجلنوب ��ي وال�سعودي
و�ستك ��ون ال�ساعة ال�ساد�س ��ة م�سا ًء م�سرح ًا
ملبارات�ي�ن االوىل �ستج ��ري ب�ي�ن املنتخبني
البحرين ��ي واالردين عل ��ى ملع ��ب ذي ��اب
عوان ��ة والثاني ��ة ب�ي�ن املنتخب�ي�ن ال�سوري
والإماراتي على ملعب �شباب �أهلي دبي.
و�أ�ض ��اف �أن اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن البطولة
�ست�شه ��د يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�ساء يوم
اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
ديرب ��ي عرب ��ي ملتهب �سيج ��ري على ملعب
ذياب عوانه بني منتخبنا االوملبي و�شقيقه
ال�س ��وري فيم ��ا �سيلتق ��ي يف التوقيت ذاته
عل ��ى ملع ��ب �شب ��اب �أهل ��ي دب ��ي املنتخبني
االمارات ��ي وال�سعودي ت�سبق ��ه يف ال�ساعة
الثاني ��ة وخم� ��س واربع�ي�ن دقيق ��ة ظه ��ر ًا
مبارات�ي�ن الأوىل �ستق ��ام ب�ي�ن املنتخب�ي�ن
الأردين والأوزبكي على ملعب ذياب عوانه
والثاني ��ة �سيحت�ضنه ��ا ملعب �شب ��اب �أهلي
دبي ب�ي�ن املنتخب�ي�ن البحرين ��ي والكوري
اجلنوبي.

وتابع �أن مواجه ��ة �صعبة تنتظر منتخبنا
االوملب ��ي لكرة الق ��دم مع نظ�ي�ره الكوري
اجلنوبي عل ��ى ملعب �شباب �أهلي دبي يف
ال�ساعة الثانية وخم�س واربعني دقيقة ظهر
يوم ال�ساب ��ع ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين
املقبل يف اجلولة الثالثة من البطولة فيما
ي�ستقبل املنتخ ��ب ال�سوري لكرة القدم يف
التوقي ��ت ذاته �شقيق ��ه الأردين على ملعب
ذي ��اب عوانة ويحت�ضن ملعب ذياب عوانة
يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�س ��اء قمة خليجية
م ��ن العيار الثقيل ب�ي�ن املنتخبني ويواجه
املنتخب االمارات ��ي نظريه االوزبكي على

ملعب �شباب �أهلي دبي .
و�أو�ض ��ح �أن اجلول ��ة الرابع ��ة واالخ�ي�رة
�ست�شه ��د �إجراء �أربع مباريات يوم التا�سع
ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين املقبل اثنتان
�ستقام ��ان يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة وخم�س ��ة
واربع�ي�ن دقيق ��ة ظه ��ر ًا االوىل على ملعب
�شب ��اب �أهلي دبي بني املنتخبني االماراتي
والك ��وري اجلنوب ��ي والثاني ��ة ب�ي�ن
املنتخبني ال�سوري والبحريني على ملعب
ذي ��اب عوانه يف حني �ستجريان املباراتني
االخرتني يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء حيث
يلع ��ب منتخبن ��ا االوملب ��ي لكرة الق ��دم مع

�شقيقه االردين ويلتقي املنتخب ال�سعودي
لكرة القدم مع نظريه االوزبكي .
و�أ�ش ��ار اىل �أن اللجن ��ة االوملبية الوطنية
العراقي ��ة �ستتكف ��ل بنفقات وف ��د املنتخب
االوملبي لك ��رة القدم امل�ش ��ارك يف بطولة
دب ��ي الدولية الودية من خالل دفعها ر�سم
اال�ش�ت�راك البالغ ��ة  5000دوالر ونفقات
الإقام ��ة طيل ��ة تواج ��ده يف مدين ��ة دب ��ي
االماراتي ��ة خالل الفرتة من احلادي ع�شر
ولغاي ��ة التا�سع ع�شر م ��ن ت�شرين الثاين
املقبل على �أثر االجتماع الذي جمع املالك
التدريب ��ي للمنتخ ��ب برئا�سة عب ��د الغني
�شه ��د مع رئي� ��س املكتب التنفي ��ذي للجنة
االوملبية الوطني ��ة العراقية رعد حمودي
تعه ��د في ��ه الأخري بتق ��دمي دعم ��ه الكامل
مل ��ا �سيتم م ��ن و�ضع برنام ��ج فني متكامل
لتح�ضريات الع ��راق حت�ض�ي�ر ًا لنهائيات
الآ�سيوية للمنتخبات االوملبية.
وك�شف �أن كتيبة عبد الغني �شهد �ستخرج
بفوائ ��د كب�ي�رة م ��ن ه ��ذه البطول ��ة التي
ت�ش ��ارك فيه ��ا �أف�ض ��ل ثماني ��ة منتخب ��ات
مبنطقتي غ ��رب و�شرق الق ��ارة متواجدة

م�صارعة الريا�ضة المري�ضة!

يف بطول ��ة كا� ��س �آ�سي ��ا حت ��ت  23عام� � ًا
 2020م ��ن ناحية االحتكاك بنظرائهم من
العبي كوريا اجلنوبية و�سوريا والأردن
واوزبك�ستان حامل لقب الن�سخة االخرية
والتع ��رف عل ��ى نق ��اط الق ��وة واخلل ��ل
وال�ضع ��ف الت ��ي �سيت ��م معاجلته ��ا خالل
الف�ت�رة املقبل ��ة ب�ص ��ورة �سريع ��ة حتى ال
يت ��م تكراره ��ا يف املناف�س ��ات الر�سمي ��ة
اىل جان ��ب االقرتاب ب�ص ��ورة نهائية من
القائم ��ة النهائي ��ة للمنتخ ��ب ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
التعود على االجواء املناخية التي تت�شابه
كثريا مابني مدينة دبي االماراتية ومدينة
براث ��و مث ��اين التايالندي ��ة والعا�صم ��ة
بانكوك.
واختت ��م حديثه مع امل ��دى� :إن احتاد كرة
الق ��دم ت�سل ��م مواعي ��د مباري ��ات منتخبنا
االوملب ��ي لكرة الق ��دم �ضمن ال ��دور الأول
من بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عام ًا حيث
�سيلتق ��ي نظ�ي�ره اال�سرتايل عل ��ى ملعب
تاما�س ��ات يف ال�ساع ��ة الواح ��دة والربع
ظهر ي ��وم الثامن من �شه ��ر كانون الثاين
املقب ��ل بتوقي ��ت بغ ��داد �ضم ��ن اجلول ��ة
االوىل فيما �سيلعب مع �شقيقه البحريني
على امللع ��ب ذات ��ه �ضمن اجلول ��ة الثانية
يف ال�ساع ��ة الواح ��دة والرب ��ع ظه ��ر يوم
احل ��ادي ع�ش ��ر بتوقي ��ت بغ ��داد ويختتم
م�ش ��واره مبواجهة املنتخ ��ب التايالندي
يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة والرب ��ع ع�ص ��ر يوم
الراب ��ع ع�شر من ال�شه ��ر نف�سه على ملعب
راج ��ا مانغ ��اال بالعا�صم ��ة بانك ��وك حيث
�سيلع ��ب يف حال ��ة ح�صول ��ه عل ��ى املركز
الأول م ��ع ث ��اين املجموع ��ة الثاني ��ة التي
ت�ضم منتخبات اليابان وقطر وال�سعودية
و�سوري ��ا �ضم ��ن دور رب ��ع النهائ ��ي فيما
�سيخو�ض مباراة م ��ع بطل املجموعة يف
حال ��ة جميئ ��ه باملرك ��ز الث ��اين يف ترتيب
املجموعة االوىل.
يذك ��ر �أن املنتخ ��ب االوملب ��ي لك ��رة القدم
ت�أه ��ل اىل النهائيات القارية بعد ح�صوله
عل ��ى املرك ��ز االول يف ترتي ��ب املجموعة
الثالث ��ة بر�صيد  7نقاط �ضم ��ن مناف�سات
الت�صفي ��ات الأولي ��ة التي ج ��رت يف �شهر
�آذار املا�ضي بالعا�صمة الإيرانية طهران.

ال�شرطة يحدد موعد مغادرته لموريتانيا ت�أهب ًا للقاء نواذيبو
 بغداد  /املدى
من امل�ؤمل �أن يغ ��ادر وفد فريق ال�شرطة
حام ��ل لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از ي ��وم
الثال ��ث من �شه ��ر ت�شرين الث ��اين املقبل
اىل العا�صم ��ة املوريتاني ��ة نواك�ش ��وط
للق ��اء فريق اف �سي نواذيبو على ملعب
العا�صم ��ة يف ال�ساعة الثامنة م�ساء يوم
ال�ساد� ��س من ال�شه ��ر ذاته �ضم ��ن جولة
الذه ��اب ب ��دور ثم ��ن النهائ ��ي لبطول ��ة
حممد ال�ساد�س لالندية الأبطال باملو�سم
.2020-2019
وق ��ال ع�ض ��و �إدارة ن ��ادي ال�شرط ��ة
الريا�ض ��ي حت�سني اليا�س ��ري يف حديث
خ�ص ب ��ه (امل ��دى)� :إن الفري ��ق الكروي
�سي�سع ��ى اىل الع ��ودة اىل العا�صم ��ة
بغداد بف ��وز غال يف ظل الروح املعنوية
العالية التي يتحل ��ى بها جميع الالعبني
بع ��د جناحهم يف �إبع ��اد فري ��ق الكويت
الكويت ��ي م ��ن دور  32لبطول ��ة حمم ��د
ال�ساد� ��س لالندي ��ة الأبط ��ال وخا�صة �إن

�أكرث م ��ن �سبع ��ة منهم ي�شكل ��ون العمود
الفق ��ري للمنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم
امل�شارك حالي� � ًا يف الت�صفيات الآ�سيوية
امل�شرتك ��ة لنهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل قطر
 2022والن�سخ ��ة الثامن ��ة ع�ش ��رة م ��ن
بطول ��ة ك�أ�س الأمم الآ�سيوية لكرة القدم
ال�صني . 2023
و�أ�ض ��اف �إن ملع ��ب كرب�ل�اء الدويل يف
حمافظة كرب�ل�اء املقد�سة �سيحت�ضن يف
ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�ساء ي ��وم ال�ساد�س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين
املقبل مباراة جولة االياب بني الفريقني
ال�شرط ��ة ونواذيب ��و املوريت ��اين �ضمن
مناف�سات دور ثم ��ن النهائي حيث �سيتم
فيه الإعالن الر�سمي ع ��ن ت�أهل القيثارة
اىل دور رب ��ع النهائ ��ي رغ ��م ان الفري ��ق
املناف� ��س �سيك ��ون خ�ص ��م �شر� ��س حت ��ى
اللحظات الأخرية م ��ن مباراتي الذهاب
واالياب �إال �أن ثقتنا عالية يف �أن نوا�صل
امل�شوار التقدم اىل الأدوار القادمة التي
اتوق ��ع �أن ت�شه ��د فيه ��ا مواجه ��ات م ��ن

العيار الثقيل بحكم قوة الفرق امل�شاركة
فيها من عرب �آ�سيا وافريقيا.
وتاب ��ع اليا�س ��ري �أن العب ��ي ال�شرط ��ة
الذين �سيتم دعوتهم من قبل ال�سلوفيني
�سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش �سيتواج ��دون
يف املع�سك ��ر التدريب ��ي ال ��ذي �سيد�شنه
املنتخب الوطني لكرة القدم يف حمافظة
الب�ص ��رة اعتب ��ار ًا م ��ن ي ��وم الثام ��ن من
ت�شرين الثاين املقبل اىل جانب زمالئهم
م ��ن فريق ��ي ال ��زوراء والق ��وة اجلوي ��ة
بع ��د عودتهم م ��ن العا�صم ��ة املوريتانية
نواك�ش ��وط يف �إط ��ار التح�ض�ي�رات
النهائي ��ة ملواجه ��ة املنتخ ��ب الإي ��راين
لكرة الق ��دم يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�ساء
ي ��وم الرابع ع�شر م ��ن ال�شه ��ر ذاته على
ملعب الفيح ��اء باملدينة الريا�ضية �ضمن
اجلول ��ة اخلام�سة والأخ�ي�رة من مرحلة
الذهاب وكذل ��ك املنتخب البحريني لكرة
الق ��دم يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�ساء يوم
التا�س ��ع ع�شر �ضمن جول ��ة االفتتاح من
مرحلة االياب يف مهمتني ن�أمل فيهما من

ال�سامبا ت�ستغني عن نيمار �أمام الأرجنتني
وكوريا اجلنوبية
 بغداد  /املدى
قرر م ��درب منتخب الربازيل لكرة
الق ��دم تيتي اال�ستغناء عن خدمات
قائده نيمار دا�سيلفا يف املباراتني
الدوليت�ي�ن الوديتني �أمام منتخبي
االرجنت�ي�ن وكوري ��ا اجلنوبي ��ة
اللت�ي�ن �ستقام�ي�ن يف العا�صم ��ة
ال�سعودي ��ة الريا� ��ض والعا�صم ��ة
االماراتي ��ة �أب ��و ظب ��ي يوم ��ي
اخلام�س ع�ش ��ر والتا�سع ع�شر من
�شهر ت�شرين الثاين املقبل .
وذكر االحتاد الربازيلي لكرة القدم
على موقعه الر�سمي � :إن ا�ستبعاد
نيم ��ار ع ��ن مواجهت ��ي االرجنتني
وكوري ��ا اجلنوبية م ��ن قبل مدرب
منتخب ب�ل�اده الربازي ��ل من �أجل
اكتم ��ال لياقت ��ه البدني ��ة ح�س ��ب
الربنام ��ج ال ��ذي و�ضع ��ه م ��درب
اللياقة البدنية لفريق باري�س �سان
جريمان الفرن�سي لكرة القدم بعد
�شفائه م ��ن الإ�صابة التي حلقت به

يف منطق ��ة بع�ضل ��ة منطق ��ة الفخذ
يف املب ��اراة الدولي ��ة الودي ��ة التي
خا�ضه ��ا ال�سامب ��ا �أم ��ام نظ�ي�ره
منتخب نيجرييا يوم الثالث ع�شر
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول اجلاري
وا�سف ��رت ع ��ن تعادلهم ��ا بنتيج ��ة
()1-1
وتكون ��ت قائمة منتخ ��ب الربازيل
لكرة الق ��دم من الالعب�ي�ن �ألي�سون

بيك�ي�ر وايدر�س ��ون وفاوزات ��و
حلرا�س ��ة املرم ��ى وتياغ ��و �سيلف ��ا
وماركينيو� ��س ودانيلو و�ساندور
وايدير ولودي وفيلبي وامير�سون
خل ��ط الدفاع وويلي ��ان وكوتينيو
وميل ��و وفابينيو وباكيت ��ا وليوز
خل ��ط الو�س ��ط وخي�سو� ��س وفري
مينيو ورودريجو وري�شارلي�سون
وديفيد خلط الهجوم .

ح�صد العالمة الكاملة التي تعطي لأ�سود ح�ص ��د بطاق ��ة الت�أهل اىل ال ��دور الثالث
الرافدي ��ن املحافظ ��ة على مرك ��ز �صدارة احلا�سم امل�ؤهل للمونديال وقطف تذكرة
املجموع ��ة الثالثة واالق�ت�راب كثري ًا من العبور اىل ك�أ�س �آ�سيا املقبلة.

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الر�صافة الثانية
�إعالن بيع عقار
الت�سل�سل �أو رقم القطعة 2276 / 7 :
املحلة او رقم وا�سم املقاطعة  :مقاطعة ( 13النعرية وكيارة)
اجلن�س  :دار وم�شتمل
النوع :ملك �صرف
رقم الباب :م 709 /
رقم الطابق :ز 1 /
رقم ال�شقة  :دار 11 /
امل�ساحة  4 :م2
املشتمالت :الدار حتتوي على  /صالة وغرف وخدمات صحية حتت وغرفة فوقانية ،
املشتمل حتتوي على  /صالة وغرفة وخدمات صحية حتت وغرفة فوقانية.
الشاغل  :صاحب العالقة
مقدار املبيع 332640:سهم من اصل  665280سهم
ستبيع دائرة التسجيل العقاري في (الرصافة الثانية) باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن (محمد محسن عباس) لقاء طلب الدائن املرتهن
(مصرف الرافدين) والبالغ ( )18.000.000دينارا ً (ثمانية عشر مليون دينار) فعلى
الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم
التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة
مصرفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )750.000.000دينارا ً
(سبعمائة وخمسون مليون دينار) وان املزايدة ستجري في الساعة ( )12ظهرا ً من
اليوم األخير.
مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الر�صافة الثانية

وفرت جلنة القرار  140فر�صة مثالية جلميع االحتادات الريا�ضية
ل�س ��وق �أعذار منطقية ج ��د ًا على تردي واقع االلع ��اب فيها وف�شلها
يف البط ��والت اخلارجي ��ة والداخلية �سواء �شارك ��ت �أم مل ت�شارك
يف �إقامته ��ا �أم �ألغتها  ،ولع ��ل يف بطولة العرب بامل�صارعة لل�شباب
والنا�شئ�ي�ن التي �ضيفها العراق يف حمافظة ال�سليمانية خري مثال
عل ��ى ذل ��ك فهذه البطول ��ة التي �سن�ضط ��ر �أن نطلق عليه ��ا الت�سمية
بالبطول ��ة العربي ��ة بالرغم �أن اكرث مقوم ��ات البطولة التناف�سية ال
مت ��ت له ��ا ب�صلة و�صل من الأل ��ف اىل الياء  ،علم ��ا �أنني تعمدت �أن
ال ا�ش ��رك العن�ص ��ر الن�سوي يف امل�صارعة به ��ذه البطولة عن ق�صد
 ،حي ��ث اعتمد اال�س ��م لالعالن وت�ضخي ��م الت�سمية لي� ��س �أكرث من
ذل ��ك على �إنها املرة االوىل التي ينظم فيه ��ا االحتاد العربي بطولة
للن�ساء بامل�صارعة مب�شاركة منتخبني غري مكتملني.
املهم وحتى قبل �أن تلفظ البطولة ال�شكلية �أنفا�سها الأخرية وقبيل
ان�سح ��اب م�صر وال�سعودية منها ب�ساع ��ات ت�سبق موعد االنطالق
�آث ��ار �أع�ضاء احت ��اد امل�صارعة املركزي عرب و�سائ ��ل االعالم جملة
م ��ن التظلمات ت�سل ��ط ال�ضوء على حيف احلكوم ��ة بت�أخري �صرف
مبل ��غ  96مليون دينار لتغطي ��ة نفقات البطول ��ة  ،فيما جتلت �شيم
الفر�س ��ان ونكران ال ��ذات ب�شخو�ص االحتاد ع�ب�ر اقرتا�ض املبالغ
الالزمة لتامني العي�ش الكرمي واال�ست�ضافة بابهى �صورها للوفود
الزائ ��رة وتامني نفق ��ات الطريان (درج ��ة �أوىل) ملمثلي االحتادات
العربية حل�ضورهم االجتماع ال ��دوري لالحتاد العربي الذي يقام
عل ��ى هام�ش البطولة الت ��ي �شهدت تواجد خم�سة ف ��رق عربية بعد
االعتذار امل�شار اليهم من امل�شاركة فيها ،ويبدو ان احلديث �سيدور
طوي�ل�ا عنها اىل ف�ت�رة غري معلومة بع ��د �أن رك ��ب �أع�ضاء االحتاد
واملعرت�ض�ي�ن بجبهته ��م القوية موجة الإع�ل�ام وراحوا ي�صدحون
ع�ب�ر �أكرث من برنامج ب ��كل �صغرية وكبرية ال يج ��وز احلديث بها
وتن ��درج حتت م�سمى ن�ش ��ر الغ�سيل ال�سابق والالح ��ق دون �أدنى
�شع ��ور بامل�س�ؤولية على �أن ما يطرح هو هدم للعبة وف�ضح وا�ضح
ال يوجد مربر لذكره يف الإعالم لأمور بعيدة كل البعد عن الريا�ضة
وروحها ال�سمحاء وكان البطولة العربية يف ال�سليمانية هي الق�شة
االخ�ي�رة التي انهت اية عالق ��ة طيبة وحر�ص بني �أبطال و�أ�صدقاء
الأم�س الذين تنا�سوا تاريخهم و�أخذوا يت�صيدون لأحدهم بالآخر
بواق ��ع جبهتني ال ميك ��ن لهما اال�ستم ��رار معا يف �ساح ��ة واحدة ،
وكان الأح ��رى بهم ��ا اليوم ولي�س قب ��ل ف ��وات الأوان التوقف عن
حم�ل�ات الإعالم الت�سقيطية التي ال تبقي وال تذر وحتطم تاريخهم
مبعاول احلقد والكراهية واللهاث خلف املنافع .
�إن م ��ا ن�سوق ��ه اليوم م ��ن واقع م�ؤمل ه ��و للأ�س ��ف ال�شديد جت�سيد
بعد�سة م�صغرة ملا يحدث ب�أحد الألعاب الفردية القتالية التي كانت
يف يوم م ��ن الأيام مدر�سة للأبطال واالجن ��ازات وزخرت با�سماء
كب�ي�رة ج ��د ًا توزع ��ت على خارط ��ة العراق ب�ي�ن امل�صارع ��ة احلرة
والروماني ��ة  ،وبالت�أكيد لو خ�ضنا يف االحت ��ادات الأخرى �سرنى
العج ��ب ونعد م ��ا يح�صل يف �أ�س ��رة امل�صارعة من الأم ��ور التي ال
ميكن مقارنتها فرمبا كان هناك ما هو �أفظع و�أ�شد ق�سوة وال ميكن
احتماله ولكنه واقع حال يف ريا�ضة اليوم البائ�سة ،واملح�صلة �إن
الريا�ض ��ة املري�ضة يف عراق اليوم ب� ��أدران الف�ساد وال�صراع خلف
املناف ��ع واالمتيازات التي تدرها من ال�سف ��ر والعقود هي انعكا�س
حقيق ��ي حلالة وطن كب�ي�ر يعاين من ظروف �صعب ��ة وحالة مزرية
تف�ش ��ت بفعل الف�ساد اجلارف ال ��ذي �أتى على كل �شيء وت�سبب يف
تفج ��ر الأو�ض ��اع وال�سخط ال�شعبي ال ��ذي نعي�شه الي ��وم وتقر به
احلكومة على �أنه انفجار لأج ��ل الت�صحيح والعودة بعراقنا �سامل ًا
معاف ��ى ،وم ��ع �أن الظ ��رف ال يحتم ��ل ان تكون حزم ��ة اال�صالحات
احلكومي ��ة �شاملة جلميع املفا�صل ومنه ��ا الريا�ضة ولكن يجب �أن
يك ��ون لها حيزه ��ا يف امل�ستقبل القريب وان تب ��د�أ حملة الت�صحيح
والتنقي ��ة له ��ذا الو�س ��ط الريا�ضي ال ��ذي يعني جماهرين ��ا الهائلة
حي ��ث ال ميك ��ن الرك ��ون اىل ال�ص�ب�ر �أك�ث�ر م ��ن ذلك ون ��رى م�صري
�شبابنا الريا�ضيني ينتظر الفرج واال�ستقرار من املحاكم والهيئات
الدولية ون�شاهد م�شاكل االوملبية واالحتادات والوزارة ت�ستن�سخ
نف�سه ��ا بذات ال�سيناريو منذ �أمد بعيد �أن تلوح بوادر انتهاء ع�صر
الرتاجع واالنحدار يف الأفق القريب.
�إن ما ن�سوقه اليوم من واقع م�ؤلم
هو للأ�سف ال�شديد تج�سيد بعد�سة
م�صغرة لما يحدث ب�أحد الألعاب
الفردية القتالية التي كانت في
يوم من الأيام مدر�سة للأبطال
واالنجازات

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري في الر�صافة الثانية
�إعالن بيع عقار
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املشتمالت :الدار حتتوي على  /صالة وغرفة وخدمات صحية حتت وغرفة فوقانية.
الشاغل  :صاحب العالقة
مقدار املبيع166320 :سهم من أصل  665280سهم
ستبيع دائرة التسجيل العقاري في (الرصافة الثانية) باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن (عباس مطشر حامت) لقاء طلب الدائن املرتهن
(مصرف الرافدين) والبالغ ( )15.000.000دينارا ً (خمسة عشر مليون دينار) فعلى
الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم
التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة
مصرفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )360.000.000دينارا ً
(ثالثمائة وستون مليون دينار) وان املزايدة ستجري في الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم
األخير.
مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الر�صافة الثانية

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

يالي من محظوظ �إذن و�أنا �أتطلع هنا
الى الجدران قبل اللوحات ،و�أتفح�ص
ال�سقوف قبل المنحوتات ،و�أثبت
نظري نحو بالط االر�ضيات القديم
قبل �أن �أتنف�س عبق التاريخ و�أ�شم
ما�ض مليء بالجمال
رائحة ٍ
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�أوراق ف��ار���س��ي��ة ..ال�����س��ي��دة ف��ي ���س��وق ج��ال��و���س

�أول �أكاديمية في العالم
ها انا �أجد نف�سي واقف ًا بب�ساطة بني جدران �أول �أكادميية للفن يف
الع ��امل! والتي حتولت اىل واحد من �أه ��م و�أجمل متاحف ايطاليا،
و�أق�ص ��د هنا �أكادميية فلورن�سا الت ��ي ت�أ�س�ست �سنة  ١٧٨٤حيث مل
توج ��د قبله ��ا �أية �أكادميي ��ة لدرا�سة الفن يف ه ��ذه املعمورة ،وهذه
امل�س�أل ��ة تعني الكث�ي�ر للفنانني ودار�سي الف ��ن وامل�ؤرخني وباحثي
اجلم ��ال ،فك�أن ��ك هن ��ا تتعرف على �أقدم �ش ��جرة يف الع ��امل �أو �أقدم
مكتب ��ة �صنعته ��ا الب�شرية �أو رمب ��ا ي�شابه ذلك �أي�ض� � ًا وقوفك و�سط
�أول متحف ُبن َِي يف هذه املعمورة.
وكلم ��ة �أكادميي ��ة تع ��ود ملدين ��ة �أثين ��ا قب ��ل �أك�ث�ر م ��ن �ألف ��ي �سنة،
وبالتحدي ��د لإفالطون الذي كان يعط ��ي درو�سه يف مكان يطل على
حديقة �إ�سمها �أكادميو�س ،ومنها �إ�شتق اال�سم فيما بعد للأكادمييات
الفل�سفية والعلمية وحتى الع�سكري ��ة� ،أما بالن�سبة للفن ف�أكادميية
فلورن�سا ت�أريخي ًا هي باكورة كل الأكادمييات.
ي ��ايل من حمظوظ �إذن و�أنا �أتطلع هنا اىل اجلدران قبل اللوحات،
و�أتفح� ��ص ال�سق ��وف قب ��ل املنحوت ��ات ،و�أثبت نظ ��ري نحو بالط
ما�ض
االر�ضي ��ات القدمي قبل �أن �أتنف�س عبق التاريخ و�أ�شم رائحة ٍ
مل ��يء باجلمال .هن ��ا � َ
إن�ش َغ َل مبزج الأل ��وان �أول طالب للفنون يف
الع ��امل ويف هذه ال�صاالت �أعطيت الدرو� ��س الأكادميية الأوىل يف
النحت ،وهنا مت تطوير مهارات التخطيط وَ تـعلُّم التكوين ودرا�سة
املنظور ،وحتت قبة هذا البناء ُمن َِحتْ ال�شهادات الأوىل للكثري من
عباق ��رة الفن� .سرت قلي ًال داخ ��ل الأكادميية ،ف�إنفت ��ح �أمامي رواق
طوي ��ل �إ�ستقرت عل ��ى جانبيه �سبع منحوتات كب�ي�رة ملايكل �أجنلو
وبحجوم قارب ��ت املرتين ،لكنها غري مكتملة ،وب ��دت ك�أنها �سل�سلة
تكم ��ل بع�ضه ��ا ب�سبب حركاته ��ا االنفعالي ��ة والدراما الت ��ي تنبعث
م ��ن �إمي ��اءات �شخ�صياتها التي تتح ��رك وك�أنها تري ��د االنعتاق من
كتل ��ة احلجر الزائدة الت ��ي حتيطها والتي مل ينت ��ه نحاتنا العظيم
م ��ن ثلمها وبقيت على هذه احلال ب�سبب وفات ��ه ،وهنا عرفتُ قيمة
مقولت ��ه ال�شهرية حني ُ�سئل عن �سر �إجن ��از متاثيله بطريقة مذهلة
م ��ن الإتق ��ان وك�أنه ��ا كائنات ح ّي ��ة ،فقال (ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات التي
علي �س ��وى �أن �أرفع
�أنحته ��ا موج ��ودة �أ�ص ًال داخ ��ل احلجر ،وم ��ا َّ
الزوائد عنها لتظهر للعيان).
جل�س ��تُ برهة عل ��ى �أريكة داكنة م ��ن احلجر ،ك ��ي �أ�ستوعب املكان
و�أه ��يء نف�س ��ي �أكرث للجمال و�أنا يف ح�ضرته ،وم ��ا �إنْ نه�ضت من
جدي ��د و�سرتُ ب�ضع خط ��وات ،حتى ت�سمرتُ يف م ��كاين و�أنا �أرى
الن�سخة الأ�صلية لتمثال دافيد مبواجهتي ،هذا العمل الذي �أم�ضى
ماي ��كل �أجنلو قبل �أكرث من خم�سمائة �سنة ،ثالث �سنوات يف نحته
( ،)١٥٠٤-١٥٠١ب ��دا دافيد يقف ب�إرتفاع ��ه الذي ي�صل اىل خم�سة
�أمت ��ار ،منت�صب� � ًا و�سط الأكادميية يف ما ي�شب ��ه ال�ساحة امل�ستديرة
لكي يت ��اح للنا�س م�شاهدته من كل اجله ��ات ،يعلوه �سقف زجاجي
ين�ث�ر �ضوء النهار على كتفيه وه ��و يقف مرتكز ًا على �إحدى �ساقيه
وك�أن ��ه يت�أهب للحركة بج�س ��ده اليافع وعيني ��ه الواثقتني و�شعره
املجع ��د عل ��ى طريق ��ة التماثي ��ل الروماني ��ة القدمية ،مي�س ��ك بيديه
ط ��ريف املق�ل�اع ال ��ذي �أحاط به ظه ��ره ،بينم ��ا ت�ستقر بي ��ده اليمني
واحدة من الأحجار التي رماها على العمالق جالوت ح�سب الكتب
املقد�س ��ة .حني �إنتهى ماي ��كل �أجنلو من هذا العمل ،طلب �أن يو�ضع
يف مدخ ��ل ق�ص ��ر في�شيو ب�ساح ��ة �سنيورنا ،وكان له م ��ا يريد رغم
�إعرتا� ��ض دافن�شي وقته ��ا على ذلك .وبعد مرور ب�ضع ��ة قرون ُن ِق َل
التمث ��ال اىل مكانه احلايل يف الأكادميية �سنة  ،١٨٧٤وقد ُ�ص ِنعـَتْ
ل ��ه عربة خا�ص ��ة من اخل�شب لغر� ��ض نقله ب�أم ��ان ،لي�ستقر يف هذا
املكان منذ ذلك الوقت.
هن ��ا عرفت ملاذا يعترب هذا العمل واح ��د ًا من �أعظم الأعمال على مر
الع�ص ��ور ،يف هذا امل ��كان �شاهدت وحت�س�ست كي ��ف حتولت قطعة
املرم ��ر الكبرية اىل م�شاع ��ر و�أحا�سي�س ،كيف جع ��ل مايكل �أجنلو
قطع ��ة �ضخمة من احلجر تتحول اىل �أ�سط ��ورة فنية وكنز ال يقدر
بثمن ،كيف حوَّ َل اجلماد اىل جمال و�صنع من الكتلة ال�صماء حياة،
نعم هن ��ا وقفتُ يف ح�ضرة �إبداع ال يغ�ي�ره الزمن وال متحو قيمته
املدار�س املتعاقبة� ،إنه دافي ��د� ،أ�شهر منحوتات ع�صر النه�ضة ،ذلك
الع�ص ��ر الذهبي ال ��ذي �إنبثق وت�أ�س� ��س يف فلورن�سا ليع ��م �إيطاليا
الت ��ي �أم�سك ��ت بتقاليد اجلمال من خالل ه ��ذه املدينة لترتك ب�صمة
ح�ضارتها فيما بعد على كل العامل.
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يا�سني طه حافظ

كانت جالو�س بلدة مهذبة،
نظيفة ،بريئة ،في ظاهرها
خفة عي�ش ونا�سها الب�سطاء،
لهم لطف القرى وذلك
التهذيب الفار�سي واللياقة
في التحية والكالم والتوديع.
ونحن منذ �أيام في جالو�س،
قبل الغداء ،نتوجه �إلى
البحر" ،كو�ستر" تقل النا�س
�إلى �ساحل بحر حميم م�ؤتمن
وماء يبعث بهجة وانت ت�سبح
مع النا�س فيه.

بعد �ساعتني ،نتن ��اول علبتني زجاجتني،
م ��ن ك�ش ��ك قري ��ب ،نتم�ش ��ى بهم ��ا عل ��ى
الرمال املمتدة ،والتي مرت عليها الرياح
والنا�س والع�صور.
نع ��ود �إىل غرفتن ��ا ،حم ��ام مب ��اء ع ��ذب
وا�سرتاح ��ة منع�ش ��ة بانتظ ��ار ال�سي ��دة
ال�شهي ��ة وابت�سامته ��ا العذب ��ة ول�ن�رى
ذراعني ب�ضت�ي�ن ممتلئتني واطباق ًا �شذية

مم ��ا تق ��دم لن ��ا كل ي ��وم واحدة م ��ن نعم
الله على املتعط�ش�ي�ن للم�سرات واالوجه
النادرة.
ع�ص ��ر ًا ،قريب� � ًا م ��ن اخلام�س ��ة ،ننح ��در
بثي ��اب نظيف ��ة ،ب�أنت�ش ��اء ه ��و م ��ن بقايا
البحر واحلمام الع ��ذب والطعام والنوم
الهان ��ئ املري ��ح و ...نح ��ن الآن يف
�س ��وق جالو� ��س زقاق ملتو عل ��ى جانبيه
دكاك�ي�ن ،جتل�س �أمام املح�ل�ات ال�صغرية
ن�س ��اء عجائز و�صباي ��ا �أمامهن �سالل من
العنب والتفاح اقتطفنه من "بقجاتهن".
نختار ع ��ادة التفاح البلدي اللذيذ الطري
فرح ��ه و�أنت تالم�س ق�شرته
الذي يتدفق ُ
الوردي ��ة �أو الذهبي ��ة �أو التي جتمع بني
ال ��ورد والذهب .ب�ي�ن �أوالئ ��ك البائعات،
ال�صباي ��ا واللواتي تغ�ضن ��ت وجوههن،

ق�����ص��ة ه���ارول���د ف���ي �إي��ط��ال��ي��ا

موسيقى األحد
ثائر �صالح

ق ّلما يجتمع ع ��دد من كبار الفنانني
يف عمل فني واحد مثلما هو احلال
م ��ع " هارول ��د يف �إيطالي ��ا" .فق ��د
اجتم ��ع يف العم ��ل "ال�سيمفوين"
هذا م�ؤلف ��ه الفرن�سي الرومانتيكي
�أكت ��ور برلي ��وز ()1869 – 1803
مع ال�شاعر الرومانتيكي الإنكليزي
اللورد بايرون (،)1824 – 1788
وكان ثالثهما عازف الكمان الأ�شهر
يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر نيكول ��و
باغانين ��ي ()1840 – 1782
وان�ض ��م �إليه ��م الإيط ��ايل �أنتونيو
�سرتاديف ��اري ()1737 – 1644

واح ��دة متف ��ردة اجلمال و�س ��ط الأفراح
ال�صغ�ي�رة واحلاج ��ات والتع ��ب ،ب�ي�ن
القط ��اف واخل�س ��ارات ،بني رمب ��ا ع�شق
�صع ��ب ور�ضا مب ��ا كان � ...أوالء ميتلكن
جم ��ا ًال ت�ستطي ��ع �أن ت ��راه يت�أم ��ل هادئ
قليل ،ت�ستطيع �أن ترى ال�شباب الذي كان
واملجد الذي كان .وتبقى تلك التي بينهن
ت�ضيء!
�أما ال�صبايا اليافعات متوردات الوجنات،
�أو ال�سم ��ر اللوات ��ي ت�ش ��ع خدوده ��ن �إذا
�ضحكن ،فما �أجملهن يف اخلجل!
�صاحب ��ي ابتع ��د يف ال�س ��وق يبحث عما
يبهج ��ه و�أن ��ا ابتع ��دت عن ��ه ابح ��ث عما
تري ��ده روح ��ي يف ال�س ��وق والأقوا� ��س
وعتم ��ة الدكاك�ي�ن� ،أبحث ع ��ن ال�شعر يف
الوج ��وه واحل ��ركات وال ��كالم .حانوت

�صغ�ي�ر ،جتل� ��س في ��ه رمبا ابن ��ة ب�ساتني
رمبا �سليلة دهاقني قدامى ،رمبا �أبنة ثراء
فار�س ��ي زال� ،أرادت� ،أن تظ ��ل الوا�ضحة
يف احلي ��اة ،اجلميلة ب�ي�ن عابرين .كانت
تر�س ��م �أطباق ًا �صغ�ي�رة و�أطباق �أجنزتها
تنتظر م ��ن يعج ��ب �أو ي�ش�ت�ري ،حييتها
وك�أن كل روحها ابتهجت وفلتت �أ�شارات
�ال
ف ��رح .ابتهج ��ت بلط ��ف ،بغن ��ى ،بتع � ٍ
حل ��و ،برحاب ��ة تقول لك احلي ��اة حتتفظ
مب ��ا تظنونه �ضاع ،ازاحت �سلعة وهي�أت
مكان� � ًا لأجل� ��س على دك ��ة فوقه ��ا �سجادة
�صوفية �صغرية.
حم ��د ًا عربيته ��ا حل ��وة ،موج ��زة كافية.
قال ��ت� :أن ��ا �أر�سم �أطي ��ار ًا �أحبه ��ا وورد ًا،
ووجوها اجد فيه ��ا راحتي .قالت الر�سم
لي�س حرفة فقط الر�سم عون للروح لرتى

ويراها النا�س .قالت ،يبدو يل �إنك حتب
الر�سوم والألوان.
ت�أخ ��رت يف جل�ست ��ي ،مل يفته ��ا ال�س ��ر ،
�أردت �أغ ��ادر� ،أطلت الوق ��وف .لي�س مثل
الفار�سية من تلتقط �أوىل �إ�شارات احلب
وجتعل منها حرائق.
و�أن ��ا �أغ ��ادر ال�سوق ون ��وادره من حتف
ومن�سوج ��ات حملي ��ة ،وزخ ��ارف م ��ن
حرير و�سلع للعي�ش والتجميل وب�ضائع
مم ��ا حتت ��اج ويري ��د النا� ��س يف املدائن
النائي ��ة ،كنت كمن يغادر عامل ��ا كان يوم ًا
عل ��ى الأر� ��ض .ووجدتن ��ي مع ��ي �صورة
ال�سي ��دة يف �س ��وق جالو� ��س� ،أ�س�ي�ر
م�سرب ًال بزخارف من �أقا�صي�ص و�أجواء
ال جتده ��ا �إال يف مدخ ��رات ال�ش ��رق
الق�صي ��ة .ال�سي ��دة يف �س ��وق جالو� ��س
جتيب بابت�سام ��ة عن �س� ��ؤال كان جريئ ًا
بتهذي ��ب "� ...شي ٌء ي�ش ��ي ب�شيء ،جمال
بجم ��ال  .نع ��م ،نعم هذا هو �س ��ر ال�سوق
ال ��ذي مينحن ��ي البهج ��ة واجلل�س ��ات
الطويلة في ��ه ..ايجازها يك�ش ��ف الغطاء
عما يخفى" .نع ��م ،النظرات امل�سرتيحة،
الإعج ��اب حد بطء اخلطى ،وحد و�صول
الكلم ��ات رخية من رغبة ،..ذلك ما يعطي
حياتي م�سرات .ف�أن ��ا �أبيع �أطباق ًا جميلة
ور�سوم� � ًا ،و�أن ��ا �أ�شعر بنظ ��رات الفرح،
بارتي ��اح النا� ��س ،ب�إطال ��ة النظ ��ر ّ
يف �أو
بالتج ��اوز قلي�ل ً�ا والع ��ودة ب�س� ��ؤال"...
مدت يده ��ا يل بطبق هدي ��ة ،وبابت�سامة
مث ��ل ب ��رق �صغ�ي�ر من ذه ��ب قال ��ت :يف
ال�س ��وق جم ��ال وحمب ��ات ،يف ال�س ��وق
ع�شاق ال �أعرفهم  ..وعا�شقات!
م ��ا نبهن ��ي �إىل �ش ��ذرات �ض ��وء يف ع ��امل
ال�سي ��دة يف �س ��وق جالو� ��س " :امل�ساف ��ة
بينن ��ا وبني املعجبني والع�شاق العابرين
املنبهرين ،اجمل و�أعمق معنى من القرب
ومالم�سة التفا�صيل .والق�ص�ص من بعيد
دائم ًا �أجمل و�أحلى "..قلت و�أنا �أغادر :
جمال و حكمة يف �سوق جالو�س� ..سالم ًا
�أيتها ال�سيدة يف الأقا�صي...

�أ�شهر من �صنع الأدوات الوترية.
ب ��د�أت الق�ص ��ة عندم ��ا التق ��ى
باغانين ��ي م�ؤل ��ف ال�سيمفوني ��ة
الفنطازي ��ة برلي ��وز بع ��د حف ��ل
مو�سيق ��ي يف �أواخ ��ر �سنة 1833
ليخربه باغانين ��ي ب�أمر �أداة فيوال
ن ��ادرة م ��ن �صن ��ع �سرتاديف ��اري
ح�ص ��ل عليه ��ا حديث ًا .لك ��ن مل يكن
لدي ��ه عم ��ل مو�سيق ��ي منا�س ��ب
يقدمه ��ا به ،واق�ت�رح علي ��ه ت�أليف
عمل منفرد للفيوال� .ألهمت برليوز
ق�صيدة اللورد بايرون " Childe
Pilgrimage
"Harold's
(وق ��د ترجم ��ت اىل العربي ��ة
ب�ش ��كل "�أ�سف ��ار �شايل ��د هارولد")
لت�ألي ��ف عم ��ل �سيمف ��وين راود
خيال ��ه ف�ت�رة طويل ��ة .فالق�صي ��دة
تت�أل ��ف م ��ن �أربع ��ة �أج ��زاء ،متام ًا
مثل ح ��ركات ال�سيمفونية الأربع،
ب�شكله ��ا املعروف ذل ��ك الوقت بعد
�سنوات قليلة من م ��وت بيتهوفن.
خطط برلي ��وز �إعطاء الفيوال دور ًا
منف ��رد ًا ،لك ��ن لي�س كما ه ��و معتاد
يف �شكل الكون�شرتو.
بن ��ى برليوز العمل وفق ت�صورات
املو�سيقى الربناجمية التي ت�صور

الأح ��داث عل ��ى �أ�سا� ��س �سيناري ��و
مع�ي�ن ،يعك� ��س �أحا�سي� ��س امل�ؤلف
وانطباعات ��ه ،فقد �أم�ض ��ى برليوز
فرتة يف �إيطاليا بعد ح�صوله على
جائزة روما املرموقة (وهي منحة
تقدم للفنان�ي�ن الفرن�سيني ال�شباب
�أ�س�سها املل ��ك لوي� ��س الرابع ع�شر
تت�ضمن بعثة درا�سي ��ة �أو �إبداعية
ل�سنتني اىل روما).
مل يرق الأمر لباغانيني يف البداية
لأن بطل العمل مل يكن �أداة الفيوال
ب ��ل هارول ��د وم�شاع ��ره .م ��ع ذلك
ُق� �دّم العم ��ل �سن ��ة  1834للم ��رة
الأوىل بغي ��اب باغانيني والفيوال
الثمينة .ومل ي�ستمع �إليه باغانيني
�إال �سن ��ة  1838ف�أعج ��ب ب ��ه �أمي ��ا
�إعج ��اب بحي ��ث ج ��ر برلي ��وز اىل
امل�سرح ليجثو �أمام ��ه على ركبتيه
ويقبل يده و�س ��ط تهليل اجلمهور
واملو�سيقي�ي�ن ح�سبم ��ا ت ��روي
الق�صة.
�صنع �سرتاديفاري الفيوال الثمينة
حم ��ور ق�صة الي ��وم �سن ��ة ،1731
وت�سم ��ى الآن في ��وال "مندل�س ��ون
– باغانيني" ومتتلكها "م�ؤ�س�سة
اليابان املو�سيقي ��ة" وقد �أقر�ضتها

للع ��ازف الياب ��اين كازوهي ��ده
�أي�سوم ��ورا �أح ��د �أع�ض ��اء رباع ��ي
طوكي ��و الوت ��ري .كان ��ت ه ��ذه
الفي ��وال �أح ��د الأدوات الت ��ي عزف
عليها �أفراد عائلة مندل�سون الرثية
يف الرباعي الوتري "العائلي" يف
برلني ،وكانت الأدوات الأربع كلها
من �صنع �سرتاديفاري.
ا�شته ��ر برلي ��وز ب�سيمفونيت ��ه
الفنطازي ��ة الت ��ي تعت�ب�ر م ��ن �أبرز
الأعم ��ال امل�صنفة �ضم ��ن ما يعرف
باملو�سيقى الربناجمية .من �أعماله
املهم ��ة لعن ��ة فاو�س ��ت والقدا� ��س
اجلنائ ��زي و�سيمفوني ��ة رومي ��و
وجوليت .يعد من �أهم املو�سيقيني
الذي ��ن و�ضع ��وا �أ�س� ��س الت�ألي ��ف
الأورك�سرتايل احلديث وا�ستعمال
�أدواتها املو�سيقية ب�شكل جديد غري
معهود �سابق ًا ،وله لغته املو�سيقية
االورك�سرتالي ��ة املمي ��زة� .أثر على
بع�ض املو�سيقيني الالحقني ب�شكل
كب�ي�ر مثل فران�س لي�ست وري�شارد
فاغ�ن�ر .اىل جانب ذلك يح�سب بني
�أه ��م ق ��ادة الأورك�س�ت�را يف القرن
التا�سع ع�ش ��ر ،بالإ�ضافة اىل دوره
الهام يف جمال النقد املو�سيقي.

ه������ام������ل������ت م���������ن وج��������ه��������ة ن������ظ������ر ت����ورغ����ي����ن����ي����ف
د� .ضياء نافع

�إلى روح �صديقي المبدع المرحوم
غازي العبادي  ,الذي كتب ر�سالة
التخرج في ال�ستينيات بجامعة
ّ
مو�سكو حول هذا المو�ضوع .

�ض.ن.
تورغيني ��ف كان قريب� � ًا م ��ن الأف ��كار
ال�سائ ��دة يف �أوروب ��ا الغربي ��ة ب�ش ��كل
ع ��ام ومتعاطف ًا معها ,رغم �أن ��ه كان �أديب ًا
رو�س ّي� � ًا حقيقي� � ًا ومتم ّي ��ز ًا يف تاري ��خ
الأدب الرو�س ��ي  ,ب ��ل و يع� � ّد – وحل ��د
الآن � -أح ��د �أب ��رز �أعالم ��ه  ,وكان – كما
هو مع ��روف  -م ��ع النزع ��ة الغربية ( و
ت�سم ��ى بالرو�سي ��ة زابودنيت�ش�ستف ��و,
والت ��ي اختل ��ف املرتجم ��ون الع ��رب
برتجمته ��ا ) يف �صراعه ��ا م ��ع النزع ��ة
ال�سالفي ��ة �أو ال�سلوفياني ��ة ( و ت�سم ��ى

بالرو�سي ��ة �سالفيانوفيل�ستف ��ه  ,والت ��ي
اختلف ��وا �أي�ض ًا ح ��ول ترجمتها)  ,وهو
ال�ص ��راع الذي �أ�صبح وا�ضح� � ًا جد ًا منذ
�أوا�س ��ط القرن التا�سع ع�شر بني املثقفني
الرو� ��س كاف ��ة مبا فيه ��م الأدب ��اء طبع ًا ,
ويق ��ول البع�ض م ��ن النق ��اد الرو�س� ,إن
ه ��ذا ال�ص ��راع الفك ��ري ب�ي�ن النزعت�ي�ن
ماي ��زال قائم� � ًا و م�ستم ��ر ًا يف رو�سي ��ا
االحتادي ��ة املعا�ص ��رة حل ��د الآن  ,وذلك
عندما يدور احلديث ح ��ول الطرق التي
يج ��ب عل ��ى رو�سي ��ا �أن ت�سلكه ��ا الحق ًا,
رغ ��م �أننا على م�ش ��ارف العقد الثالث من
القرن احل ��ادي والع�شري ��ن  ,وي�شريون
اىل بع� ��ض الوقائع املح ��ددة حول ذلك ,
و الت ��ي تربه ��ن على �صحة ه ��ذا الر�أي ,
وهو �شيء طريف حق ًا ومثري جد ًا  ,لكنه
خارج �إطار مقالتنا بال �شك.
انطالق ًا من هذا املوقف الفكري الوا�ضح
لتورغيني ��ف  ,ابت ��د�أ االهتم ��ام لدي ��ه
ب�شخ�صي ��ات ب ��ارزة و�أبط ��ال متميّزي ��ن
يف الأدب والفك ��ر الأوروب ��ي الغرب ��ي ,
وجاء هامل ��ت (بطل م�سرحية �شك�سبري)
يف مقدم ��ة تلك ال�شخ�صي ��ات � .شك�سبري
كان وا�س ��ع االنت�ش ��ار يف رو�سيا طبع ًا ,
وق ��د ابتد�أ الرو�س برتجمت ��ه منذ القرن

الثام ��ن ع�شر  ,حت ��ى �أن بو�شكني �أ�سماه
يف وقت ��ه �( -أبون ��ا �شك�سب�ي�ر)  .جن ��د
ا�ستخ ��دام تورغينيف ال�س ��م هاملت يف
كتابه املبك ��ر ال�شهري ( مذك ��رات �صياد )
 ,ال ��ذي �ص ��در الع ��ام  ,1852والذي �ض ّم
ق�ص�ص� � ًا ب ��د�أ الكاتب بن�شره ��ا يف املجلة
االدبي ��ة ( �سوفرميين ��ك  /املعا�صر ) منذ
عام � , 1847إذ توجد ق�صة هناك بعنوان
( هاملت منطق ��ة �شيغروف�سكي)  ,والتي
ن�شره ��ا يف تل ��ك املجلة الع ��ام  . 1848ال

عالق ��ة مبا�شرة طبع ًا لإحداث تلك الق�صة
بهامل ��ت ال�شك�سب�ي�ري ,ولك ��ن التحلي ��ل
املعمق للق�صة ي�شري  ,اىل �أن تورغينيف
رمب ��ا �أراد �أن يق ��ول � ,إن بط ��ل الق�ص ��ة
هاملت ��ي النزعة واالجت ��اه وامل�صري( �إن
�صح ��ت ه ��ذه التعاب�ي�ر)  .م�ضم ��ون تلك
ّ
الق�ص ��ة ب�سي ��ط ج ��د ًا � ,إذ ي ��روي البطل
نف�سه �س�ي�رة حياته للكاتب  ,وال يذكر له
ا�سم ��ه  ,ويقول للكاتب �أثناء هذا ال�سرد,
�إن ��ه ميك ��ن ان ي�سمي ��ه هامل ��ت � ,أي �أن

الأمر يبدو وك�أنه �صدفة لي�س �إال  ,ولكن
�سرية حي ��اة ذلك البطل تب�ي�ن � ,أن هناك
ت�شابه ًا ما بني البطلني � ,إذ �أن بطل ق�صة
تورغيني ��ف ال يذك ��ر �أب ��اه  ,ويلعب عمّه
دور ًا يف حيات ��ه  ,وبع ��د م�س�ي�رة حافلة
ع�ب�ر �أوروب ��ا ال ينجح باحل�ص ��ول على
�أي �شيء رغم حماوالته العديدة ولفرتة
لي�س ��ت بالق�صرية ,ثم يع ��ود البطل اىل
رو�سي ��ا ويب ��د�أ بالتفاع ��ل م ��ن جديد مع
وت�ي�رة احلياة فيه ��ا و�أحداثها  ,وينتهي

ب ��ه املط ��اف (يف النهاية اي�ض ��ا) اىل انه
مل يح�صل عل ��ى نتيجة ايجابية وا�ضحة
املع ��امل يف احلياة  .لقد اراد تورغينيف
�أن يق ��ول � ,إن كل ه ��ذا البحث االنفرادي
واجله ��د الكبري  ,الذي ق ��ام به بطل هذه
الق�ص ��ة ,مل يجع ��ل من ��ه ان�سان� � ًا �سعيد ًا
وناجح� � ًا ومفي ��د ًا للآخرين م ��ن حوله ,
ومل ي�ص ��ل به اىل الهدف االن�ساين العام
 ,الذي ي�سعى �إليه كل الب�شر.
ر�أي تورغيني ��ف ح ��ول هامل ��ت مل يك ��ن
وا�ضحا ومتبلورا ب�شكل نهائي عرب تلك
الق�صة املبكرة يف م�سرية نتاجاته  ,رغم
ان عنوان الق�ص ��ة يحمل ا�سم هاملت (و
ه ��ذا العنوان بحد ذات ��ه يعني ما يعنيه)
 ,ولك ��ن تورغيني ��ف �سيلق ��ي حما�ض ��رة
يف بداي ��ة الع ��ام ( 1860و �سين�شره ��ا
يف جمل ��ة املعا�ص ��ر � /سوفرميين ��ك يف
نهاي ��ة نف�س الع ��ام) عن هامل ��ت بعنوان
– ( هامل ��ت ودون كيخ ��وت )  ,وميكن
الق ��ول � ,إن هذه املحا�ضرة � ,أو ال�صورة
القلمي ��ة التحليلية العميق ��ة التي ر�سمها
الكات ��ب الرو�س ��ي للبطل�ي�ن يف م�س�ي�رة
الآداب االوروبي ��ة قد ح� �دّدت وب�صورة
دقيق ��ة وحا�سم ��ة �آراء تورغينيف بهما ,
ومازال ��ت تلك الآراء حيوي ��ة ومهمة يف

م�س�ي�رة النقد االدب ��ي الرو�سي ,وت�ؤخذ
بنظ ��ر االعتب ��ار حت ��ى يف الأو�س ��اط
الغربي ��ة نف�سه ��ا  .ون ��ود هن ��ا – التزام ًا
بعن ��وان مقالتنا طبع ًا وختام� � ًا لها – �أن
نتح ��دث عن هاملت قلي�ل�ا فقط وبايجاز
مك ّثف جدا من وجه ��ة نظر تورغينيف (
�أي دون احلدي ��ث عن البط ��ل الآخر دون
كيخوت ح�سب عنوان املحا�ضرة تلك) .
يتم ّي ��ز هامل ��ت  -ح�س ��ب تورغينيف –
�أو ًال ,بخا�صي ��ة التحلي ��ل  ,حتلي ��ل كل
�ش ��يء يج ��ري حول ��ه  ,ولكن ��ه �أن ��اين ,
يعي�ش لنف�سه فقط  ,ويهتم بنف�سه فقط ,
ولهذا فانه م�شغول دائم ًا لي�س بواجباته
 ,و�أمن ��ا بو�ضعيت ��ه  .هو �شدي ��د الذكاء ,
وعقل ��ه متوه ��ج  ,ولهذا  ,ف�أن ��ه ي�شك يف
كل �ش ��يء  ,ولأنه ذكي ج ��د ًا  ,ف�إنه يعرف
�أي�ض� � ًا نق ��اط �ضعف ��ه ويع�ت�رف بها  ,يف
الأق ��ل �أم ��ام نف�سه  .وهامل ��ت ب�شكل عام
ال يع ��رف ماذا يريد ومل ��اذا يعي�ش  ,لكنه
يت�شب ��ث – مع ذلك – باحلي ��اة  ,يت�شبث
بقوة هائلة ...
هامل ��ت قري ��ب م ��ن اهتمام ��ات الق ��راء
الع ��رب ,وتورغينيف �أي�ض ًا  ,لهذا  ,ف�إننا
نظن� ,أن ط ��رح ا�سميهما مع ًا يجب �أي�ض ًا
�أن يثري اهتمامات ه�ؤالء الق ّراء.
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ثقافة

على هام�ش اال�ستعداد لإقامة معر�ض العراق الدولي للكتاب

قناديل

 لطفية الدليمي

مثقفون� :أثبتت " " في العقود المن�صرمة
�أنها �أهل لخلق واقع ثقافي ر�صين ومت�سع

�أهذا �أنت ياوطني ؟؟

ا�ستطالع /املدى

-6-

ّ
�ستن�شط احلراك
الكتاب يف الب�ص ��رة .هذه الفعاليات
ّ
ُ
الثقايف يف عموم العراق واالرتقاء بالكِ تاب والكتاب
واملبدع�ي�ن وال�صحفي�ي�ن العراقي�ي�ن �إىل نا�صي ��ة
االنت�شار الأو�سع وتبادل اخل�ب�رات ،وتي�سري توزيع
واقتناء الكتب.
ان�سجام� � ًا مع هدف املعر�ض الثق ��ايف �أعلنت م�ؤ�س�سة
امل ��دى �أنه ��ا �ستوظف جزء ًا من ري ��ع مبيعات املعر�ض
لتزويد اجلامعات احلكومية واملكتبات العامة بالكتب
والإ�صدارات العراقية والعربية والأجنبية .و�ستدعم
�أن�شطة املثقفني واملنظم ��ات الثقافية .و�ستن�شر كتاب ًا
يومي� � ًا ي ��وزع جمان� � ًا م ��ع جري ��دة امل ��دى خ�ل�ال �أيام
معر� ��ض العراق الدويل للكتاب � .2020إن هذا الهدف
حتديد ًا مينح م�ؤ�س�سة املدى ،دون غريها ،الريادة يف
تنظيم معار�ض الكتاب يف عموم مدن العراق.
�أمتن ��ى مل�ؤ�س�سة املدى النجاح يف هذه املهمة وامل�ضي
قدم ًا نحو حتقيق �أهدافها القادمة.

في �ضوء ا�ستعدادات (المدى) لإقامة
معر�ض العراق الدولي للكتاب دورة
ال�شاعر مظفر النواب  ..ا�ستطلعت
المدى �آراء عدد من المثقفين
العراقيين
حول �أهمية �أن تقيم المدى معر�ضاً
للكتاب ،وما ت�أثير هذه الفعالية في
الم�شهد الثقافي العراقي وكانت
�إجاباتهم

عبد الرحمن عناد� :أختيار نافع في عالم
الثقافة

لمي�س كاظم :دورالمدى في رفد الثقافة
العراقية

�إن �أه ��داف تنظيم �أي معر� ��ض للكتاب هي التي حتدد
هويت ��ه ،م�س ��اره ،ن�شاطه ،ونتائجه .هن ��اك فرق كبري
ب�ي�ن م�ؤ�س�س ��ة ثقافي ��ة ت�سع ��ى لإقام ��ة معر� ��ض كتاب
ثق ��ايف يعمق حمتوى الكِ تاب النوعي ويُن�شط الوعي
الثق ��ايف ،وب�ي�ن م�ؤ�س�سة تنظم معر� ��ض الكتاب ي�ضم
كتب� � ًا متنوع ��ة غر�ضها حتقي ��ق �أعلى الأرب ��اح .خالل
ال�سن�ي�ن املا�ضي ��ة ُنظمت معار�ض �سنوي ��ة للكتاب يف
بغ ��داد .وتتخلله ��ا ن�شاطات ثقافية حم ��دودة لكنها مل
ترتك ب�صمة ثقافية ممي ��زة تزيد من عدد احلا�ضرين
وامل�شاركني� .إمنا �أم�ست ً
ن�شاط ًا روتيني ًا.
مي ��ر العراق بف�ت�رة ثقافي ��ة ع�صيبة تت�س ��م بالت�صحر
الثق ��ايف والتعليمي ما يجعله ب�أم�س احلاجة ملعر�ض
كتاب يع ��زز الهوية الثقافية ويرف ��د الق ّراء بكتب ذات
دالالت �إن�سانية وفل�سفية و�أدبية.
انطالق ًا م ��ن م�س�ؤولية م�ؤ�س�سة املدى الثقافية �أقدمت
ع ��ام  2006على تنظيم معر�ض �أربيل الدويل للكتاب
الذي تكلل جناحه منذ انطالقته الأوىل وح�صد نتائج
�إيجابي ��ة انعك�ست جلي� � ًا بامل�شارك ��ة واحل�ضور .عام
 2018ا�ستقط ��ب املعر� ��ض مئ ��ات الكت ��اب والأدب ��اء
العراقي�ي�ن والعرب والأجانب ،وحق ��ق م�شاركة 300
دار ن�شر عربية و�أجنبية من  17دولة .عزز هذا النجاح
امل�ستم ��ر دورها املُلتزم يف رفد الثقافة العراقية بكتب
ون�شاط ��ات �إعالمي ��ة متنوع ��ة .م ��ن هنا تكم ��ن �أهمية
م�ؤ�س�سة املدى يف تنظيم معر�ض الكتاب.
�سع ��ت م�ؤ�س�سة املدى �إىل تو�سي ��ع ن�شاطها يف عموم
الع ��راق� .إذ �أعلنت عن تنظي ��م معر�ض العراق الدويل
للكت ��اب يف بغ ��داد ع ��ام  .2020و�سيعقب ��ه معر� ��ض

متث ��ل �إقامة معر�ض للكت ��اب منا�سبة تت�ضمن العديد
من املزايا الأيجابية  ،فاملعر�ض يف حد ذاته مهرجان
ثق ��ايف  ،يتيح لزواره من الق ّراء الفر�ص للأطالع على
كل جديد يف عامل ن�شر الكتب  ،مثلما ميثل حدث ًا ثقافي ًا
بخ�صو�صيت ��ه املعروف ��ة  ،حيث يتم م ��ن خالله عر�ض
العناوي ��ن الكثرية يف املجاالت كاف ��ة  ،كما يت�ضمن -
يف الغال ��ب  -حفالت توقيع الكتب م ��ن قبل م�ؤلفيها ،
وعقد الن ��دوات التي تثار وتناق� ��ش فيها ومن خاللها
�أف ��كار وموا�ضيع خمتلفة  ،غري �أتاحة فر�ص التعارف
بني النا�شرين وامل�ؤلفني  ،وحتى الزوار من الق ّراء .
وعندن ��ا تتمي ��ز دورات �إقام ��ة معر�ض امل ��دى للن�شر
 ،كونه ��ا منا�سبة له ��ا خ�صو�صيتها املحلية  ،ك�ضرورة
لأتاح ��ة التوا�ص ��ل يف ع ��امل الن�ش ��ر  ،وحتقي ��ق النفع
املرج ��و ؛ بتق ��دمي م�ستج ��دات املعرف ��ة اىل الق� � ّراء
العراقي�ي�ن  ،وب�شكل مبا�شر ووا�سع ؛ تطرح فيه ومن
خالل معرو�ضاته  ،ق�ضايا فكرية وثقافية واجتماعية
 ،يفيد منها القارئ العادي املحب للأطالع  :مثلما يفيد
منه ��ا القارئ املتخ�ص�ص يف بحثه امل�شروع عن كل ما
هو جديد لأعانته يف درا�ساته وم�ساره البحثي .
ولي�س هناك من �شك يف �أن معار�ض املدى قد �أ�س�ست
 وم ��ا تزال  -لتقليد ثقايف مطلوب على امل�ستوىينياملحلي والعربي  ،ي�ؤكد �ضرورته وقدرته على حتقيق
التوا�ص ��ل والنفع العام  ،وه ��و ي�ؤ�شر يف ذات الوقت
حركة �إيجابية يف الوط ��ن  ،ت�سهم يف حتفيز احلراك
الثقايف وتن�شيطه  ،وعر�ض الأفكار اجلديدة يف عامل
الْ َي ْو َم املت�سارع اخلطوات .
�إن �إدام ��ة �إقام ��ة املعار� ��ض كنه ��ج ثاب ��ت ومدرو�س ،
الب ��د �أن ي�سهم بالنتيجة يف ت�أ�صي ��ل وتطوير الذائقة
الثقافي ��ة للمواط ��ن  ،كما هي ت�أكيد عل ��ى قيمة الكتاب
املطب ��وع  ،وقدرته على التوا�ص ��ل واملناف�سة يف عامل
التكنولوجي ��ا  :الت ��ي �أتاح ��ت فر�ص �سرع ��ة و�سهولة

احل�صول عل ��ى الكتب الألكرتونية �أم ��ام الق ّراء �أينما
كان ��وا � :إ�ضاف ��ة اىل جمانيت ��ه ذات الأغ ��راء املتزاي ��د
لقطاعات الق ّراء .
و�أمام هذه الظاهرة الثقافية التي متثلها معار�ض دار
امل ��دى  ،البد �أن ترد يف ذهن الق ��ارئ املتابع جمموعة
من املالحظات واملقرتحات ؛ التي تتولد لديه من خالل
متابعة �أقامة هذه املعار�ض  ،ومنها على �سبيل املثال :
حماول ��ة تقدمي الكتب ب�أ�سعار منا�سبة للقارئ  ،تكون
جمدية للنا�شر حتقيق ًا للنفع املتبادل واملرجو  ،اختيار
ال�صلة باملحلية التي ي�ستهدفها املعر�ض
العناوين ذات ِ ّ
 ،والتي م ��ن خاللها ينفتح الطريق لها عربي ًا وعاملي ًا ،
مع ت�أمني تقدمي كل ما هو م�ستطاع من اجلديد النافع
 ،وه ��و ما ي�شب ��ه عملية م�ساعدة الق ��ارئ يف الأختيار
 :ال ��ذي ُي�ؤْمِ ن له ع ��دم �إ�ضاعة نق ��وده ووقته وجهده
يف البحث والأختيار  ،ا�ستثمار �أوقات هذه املعار�ض
يف فعالي ��ات ثقافية مكملة  ،واحلر� ��ص على �إ�ستبيان
�أراء الزوار والق ��راء بخ�صو�ص املعرو�ض من الكتب
والتعرف على مقرتحاتهم و�أنطباعاتهم .
�أخ�ي�ر ًا الب ��د من توجي ��ه التحي ��ة للقائم�ي�ن على دار
ن�ش ��ر املدى على مثل هذا املجهود الأيجابي يف �ساحة
الثقافة العراقية املعروفة ب�شهيتها املزمنة للقراءة .
زهير بهنام بردى� :ضخ الرواق الثقافي

ملعار� ��ض الكت ��ب وج ��ه جت ��اري وه ��ذا لي� ��س توجه ًا
�إذا �أقامت ��ه م�ؤ�س�س ��ة راعية ،غالب ًا م ��ا يكون طموحها
�ضخ الرواق الثقايف وامل�شه ��د وال�شارع باملتنوع من
الفكر الإن�س ��اين والإبداعي من عل ��وم ومعرفة و�أدب
كم ��ا �أرى يف املعار� ��ض التب ��اري ب�إح�ض ��ار الثقاف ��ات
الإن�سانية على طبق �ساخ ��ن و�شعبها بتقدمي الأف�ضل
م ��ن ابداعات يف خماطب ��ة الزائر املتن ��وع الذي حمل
حلمه يف اقتناء عناوينه الأقرب اختيار ًا هذه العالقة
جت�سدت فيما تعر�ضه املدى
الت ��ي بني املعر�ض الزائر ّ
يف معر�ضها يف �أربيل كما �أنها تتوطد يف كل معر�ض
�س ��واء كان قارئ ��ا �أو منتج ًا كم ��ا �أن دور الن�شر يجب
�أن ت�ض ��ع ن�صب عينيه ��ا �إدانة ه ��ذه العالقة وتعر�ض
م ��ا ه ��و �أف�ضل وتك ��ون ملم ��ة بالواقع الثق ��ايف والهم
الإبداع ��ي امل ��كان والبلد الذي ،تعر� ��ض فيه ويخت�ص
نتاجه ��ا الطباع ��ي وكما للمعار�ض م ��ن توجه جتاري
الإبداع ��ي كذلك حال الزائر يجيء �أما لتم�ضية الوقت
يف ه ��ذا القو� ��س ال�ضوئ ��ي اجلم ��ايل وال ��دفء الذي
يبعث ��ه املعر� ��ض �أو للرثاء الفكري املع ��ريف الإبداعي
االن�س ��اين فال ي ��د ان نهت ��م ب�أي ��ام و�أوق ��ات وجمالية
العر� ��ض وكذل ��ك االهتم ��ام بن ��وع املعرو� ��ض ودق ��ة
اختي ��اره يف الأجنحة التي امل�شارك ��ة اعترب وبعد �أن
ح�ضرت م�ش ��ارك ًا يف عدة معار� ��ض �إقامتها دار املدى
يف اربيل وبنجاح اعرتف به امل�شاركون من �أ�صحاب
دور الن�ش ��ر والأجنحة التي �ضمتها تلك املعار�ض �أنها
قدم ��ت امنوذج ًا متميز ًا ا�شرتوا ب ��ان جوهر الطموح
يف املعرو�ض من معار�ض املدى هو يف عر�ض وتقدمي
احل�صاد الثقايف والفكري العاملي الإن�ساين الطباعي

م ��ن �أدب وفن وفكر يف تقني ��ات طباعة متطورة وفكر
�إن�س ��اين خالق علمي مع ��ريف �أكادميي �إبداعي ك�شكل
م ��ن �أ�شكال التن ��وع يعر�ض ��ه اخلطاب الورق ��ي الذي
�سيبق ��ى بع ��د �أن غ ��زت و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي
احلديثة وكما �أرى �سيبقى اخلطاب الورقي املحتوى
يف كت ��ب ورقية الأف�ضل يف التوا�صل احل�ضاري ،يف
�ضخ امل�شهد بكل جديد وقدمي �إبداعي مما �أنتج وينتج
يف كل �إ�ض ��اءة ح�ضارية �إن�ساني ��ة �إبداعية هذا العامل
الذي يقفز خطى وي�سبق ��ه الإبداع �أي�ض ًا منتج ًا للعقل
االن�س ��اين املب ��دع �أقول اهتم بزي ��ادة كتبك يف املكتبة
ف�إنه ��ا �إزهارها كما تهتم بديكور املن ��زل وحديثها لأن
الكتب حديقة فكرك.
عمار محمد :تظاهرة ثقافية مهمة

ميث ��ل معر�ض العراق الدويل للكت ��اب والذي �ستقيمه
م�ؤ�س�سة املدى للثقافة والفنون يف الفرتة من  11اىل
 21كان ��ون االول املقبل تظاهرة ثقافية مهمة وا�ضافة
لراف ��د جدي ��د يف امل�شه ��د الثق ��ايف العراق ��ي لتعمي ��ق
وتو�سيع دور الكتاب والقراءة يف حياة املجتمع .
وبالتاكي ��د ف ��ان دور م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى باعتبارها نواة
م�ش ��روع ثق ��ايف طموح لن�ش ��ر الكت ��اب و�إ�شاعة ثقافة
الق ��راءة يف املجتم ��ع العراق ��ي �سي�سه ��م يف �إغن ��اء
و�إث ��راء الثقاف ��ة العراقي ��ة باملزي ��د من امل�ص ��ادر التي
ت�سهم فيها دور الن�شر العراقية والعربية مما ينعك�س
على املتلقي مبزيد من الق ��راءة واملزيد من اخليارات
االيجابي ��ة التي تط ��ور وعيه يف التعام ��ل مع الواقع
امل�ضط ��رب �سيا�سي� � ًا واجتماعي� � ًا واقت�صادي ًا وغريها
من املجاالت.
�إن معر�ض الكتاب يف الواقع ج�سر للتوا�صل الثقايف
واحل�ض ��اري بني ال�شعوب واقامته م ��ن قبل م�ؤ�س�سة
املدى ي�ؤكد �أهمي ��ة امل�شروع الثقايف الذي ت�ضطلع به
يف ربط الثقافة العراقية بغريها من الثقافات العربية
والعاملية وبلورتها باجت ��اه التطور والتجديد وخلق
وعي جديد ين�سجم مع التحوالت التي ت�شهدها البالد
على خمتلف اال�صعدة .
لق ��د �شه ��د الع ��راق بع ��د ع ��ام  2003موج ��ات �شديدة
من العن ��ف والتط� � ّرف واالره ��اب نتيج ��ة للتدخالت
اخلارجية وم�شاكل وتراكم ��ات احلقب ال�سابقة وهو
ما يتطلب يف الواقع ق ��راءة جديدة ت�ستلهم التجارب
الت ��ي عا�شته ��ا ال�شعوب الت ��ي مرت بظ ��روف مماثلة
وحماولة حل تلك اال�شكاليات بوعي ي�أخذ يف االعتبار
الظروف الت ��ي متر بها البالد وبالت ��ايل فان االنفتاح
على الع ��امل من خالل القراءة الواعي ��ة وتكثيف دور
املثق ��ف ووعيه يف بناء املجتمع يتطلب املزيد واملزيد
م ��ن الرواف ��د الت ��ي ت�سه ��م يف �إع ��ادة بن ��اء االن�س ��ان
العراقي من جديد  ،ولهذا فان معر�ض الكتاب الدويل
الذي تقيمه م�ؤ�س�سة املدى ميثل خطوة �أخرى يف هذا
االجت ��اه للنهو� ��ض بالوعي االجتماع ��ي واحل�ضاري
للبالد وي�ؤكد على م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة الثقافية يف �أن
ت�أخذ على عاتقها مهمة �صناعة هذا الوعي .

بحث ��ت عنك يف �أل ��واح القدر وب�ي�ن �س ��طوراملالحم والتعاويذ
وتراتي ��ل معاب ��د الأم� ��س� ،س�أل ��ت وح� ��ش غاب ��ة الأرز املرتب� ��ص
ب�ساللت ��ك فما حظيت بجواب ،رك�ضت يف ق�صائد اخلليقة وتقلدت
مراث ��ي �أوراحلزينة حني غاب بهاء جبينك ،وتبعت �أوهام ف�ؤادي،
ُني ؟
فما وجدت �ضريحا يت�سع لفواجعك  ،ف�أين م�ضوا بك ياب ّ
�أيه ��ا الع ��راق النب ��ي كي ��ف جراح ��ك ؟؟ �أعل ��م يا ُبن � ّ�ي �أن الذئاب
افرت�س ��ت حلم ��ك ،وا�ستباح القاتل ��ون حرمة وجهك الفت � ّ�ي ،فمتى
يحيق بقاتليك العقاب  ،ا�ؤلئك الذين دججوك بالأكاذيب وو�ضعوا
عل ��ى جبين ��ك و�صمة اخلن ��وع ،لكنك فاج�أته ��م ب�أبنائ ��ك � ،أذهلتهم
بفتي ��ان كاملعج ��زات� ،أيه ��ا الع ��راق النب ��ي ،ك ��م نبوءة م� � ّرت على
دهورك و�أنت ترتقي وتهبط ويحيق بك الطوفان وتداهمك املهالك
ويتوه ��م قاتل ��وك هزمية روح ��ك ،لكن ��ك تباغتهم ب�صرخ ��ة الفتى
وزلزال الغ�ضب.
ر�أيته ��م ذات جن ��ون يعلقون �أ�شالءك عل ��ى املحاريب واملنابر
و�شرف ��ات احلكم  ،فجمع ��ت الأ�شالء وحلمت جراح ��ك بدموعي و
ن�سي ��ج العنكبوت وبُقيا دمائك  ،ثم �ضيعوك يف جنون ال�سالبني،
و�أعلنوك �أ�ضحية على حمارق ال�شا�شات وطالتك �أقاويل �شماتتهم
وه ��م يلِغون يف دمائك ،و�شه ��دت مرياثك يتبدد بينه ��م  ،تتنازعه
فلول الغاربني املهزومني و�شهوات القادمني �إىل وليمة الق�سمة.
ث ��م ن�أيتَ عنا وفقدناك ثانية ورابعة  :موهوا وجهك و�أخر�سوا
�صوتك ،ثم علقوا �أ�شباها لك يف ال�ساحات و�أعلنوا موتك.
يف حوم ��ة املوت تخذلن ��ا اللغات ونحن نن ��دب اجلمال وننوح
عل ��ى فتانا الذبي ��ح  ،ويفورالغي ��ظ يف عروقنا لدى ا�شت ��داد النار
واحرتاق ال�ضحايا ،تخا�صمن ��ا �أبجديات الكالم وتنم�سخ املعانى
يف البيان ��ات :لغة ب�ل�ا قلب و�سالل ��ة �أخر�سها اله ��ول والتغا�ضي،
بغت ��ة ته � ّ�ب اجلم ��وع غا�ضب ��ة ب�ل�ا ح ��ول �س ��وى دمها املن ��ذور لك
،ترتامى وجوه الفتية ب�ي�ن الظم�أ ونريان التنانني ،والمغيث لهم
�سوى �إ�سمك ..
بغتة �أراك �،أهذا �أنت؟ �أراك وعلى مفرقك تاج من جماجم �إخوتك
وعباءتك �أحالم م�ضرجة باحت�ضارهم .ويف عنقك قالدة من �أ�صابع
البنات املقتوالت  ،ف�أنكرك ثانية � ،أهذا �أنت يا وطني؟..
�أبح ��ث عنك يف رع�ش ��ة املواقي ��ت وح�شرجة الده ��ور ،و�أراهم
ي�شه ��رون ر�أ�س ��ك على مداخ ��ل القاع ��ات و�أب ��واب املدار�س وفوق
امل�صان ��ع املهج ��ورة واحلق ��ول املحروق ��ة ويدون ��ون �آيات ��ك على
جثام�ي�ن الفتي ��ان وير�سم ��ون وجها ي�شبه ��ك بني عوي ��ل الأمهات
الثاكالت و�أنني املحت�ضرين ،ويعلنونه بديال لك  ،ف�أين �أنت ؟؟
ر�أيته ��م يا ُبن � ّ�ي يتقاذف ��ون قلب ��ك الدامي ب�ي�ن املواثي ��ق الزائفة
و�أوراق البي ��ع وعق ��ود ال�صفق ��ات ،ور�أي ��ت الل�صو� ��ص يعلقونك
�ش ��ارة براءة على ياقاته ��م الثمينة ويط� ��ؤون �أحالمك مبطامعهم،
ويو�ص ��دون الأمل عل ��ى نظرتك،ر�أيت اجلالدين يا ُبن � ّ�ي يحفرون
�إ�سم ��ك على املع ��اول والقنابل وبنادق القن� ��ص وبا�سمك يوزعون
امل ��وت عل ��ى الطرق ��ات و يوا�صل ��ون جتمي ��ل املقاب ��ر بفتيان ��ك
املغدورين.
ر�أيته ��م يا ُبن � ّ�ي ي�سمل ��ون عيني ��ك القمريتني،وبوجه ��ك البابلي
يرقم ��ون ال�سبائك وحلي املحظي ��ات ويدمغون الكن ��وز بب�صمات
�أ�صابع ��ك املقطوعة،ور�أيتهم يلق ��ون ب�أع�ضائك املبتورة يف ملتقى
�أقالي ��م العرب مثلما فعل الأ�سالف ب�إل ��ه الزروع دموزي وكما فعل
الكهنة ب�أوزيري�س وكما فعل �سكان الأوليمب ب�أورفيو�س ،فكيف
�س�أجم ��ع �أ�ش�ل�اءك املبعرثة؟ وكي ��ف �س�أمللم دمك ال ��ذي تفتح �أزهار
�شقائق يف املروج ؟ ومتى �سي�أتى ربيع قيامتك يا دموزي؟
بحث ��ت عنك يف الأ�صوات اجلهرية وهم�س الظنون ،فداهمتني
املار�ش ��ات اجلنائزي ��ة و�صرعتن ��ي �ضرب ��ات الطب ��ول وتناوبتني
�أب ��واق القبائ ��ل و�أهازي ��ج الن ��واح و�صن ��وج الدراوي�ش،وهتفت
با�سم ��ك� :أين �أنت؟ و�أين كن ��ت؟ و�أين مت�ضي بك الأهوال ياوطني
؟؟
يهم�سون يل� -:أما �سمعته يتعاىل يف مقام ال�صبا؟؟
�أن�ص ��ت ملي ًا فال �أ�سمعك �،أعدو فى هزيع اخلراب مقتفية نغمتك
ال�شجية فال �أجدك،وا�صرخ فى لوعتى:
 �أين �أنت يا وطنى؟؟� ،أ�س� ��أل الغراني ��ق وطائر ال�شق ��راق النواح� ،أ�س� ��أل الأقحوان،
�أنا�شده ��م �أن ي�أخذون ��ى اليك لأقتف ��ى وردة �صوتك ف ��ى ال�سهول
فيخدعنى العب�ي�ر ،ويراوغنى ال�سراب و�أطلب ��ك ،فيلوح ىل دخان
يغب�ش نورك ،ف�أين �أنت الآن يا وطنى؟؟
بغتة �أراك � ،أهذا �أنت؟ �أراك
وعلى مفرقك تاج من جماجم
�إخوتك وعباءتك �أحالم م�ضرجة
باحت�ضارهم .وفي عنقك قالدة من
�أ�صابع البنات المقتوالت  ،ف�أنكرك
ثانية � ،أهذا �أنت يا وطني؟..

ل���غ���ة دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة ����ض���وئ���ي���ة ال ت�������ش���وب���ه���ا ع��ل�ام����ات ا���س��ت��ف��ه��ام
�ضحى عبدالر�ؤوف املل

تكت�س ��ح الأ�ش ��كال الفني ��ة يف �أعم ��ال الفن ��ان
الإمريك ��ي "ت�شارل ��ز لين ��در" ( Charles
 ) Linderلغ ��ة ديناميكي ��ة �ضوئية ال ت�شوبها
عالم ��ات ا�ستفه ��ام ،بل تفت ��ح فكري ��ا جزئيات
الت�أم ��ل بينه ��ا وب�ي�ن املتلق ��ي دون �أن تفق ��د
الت�س ��ا�ؤالت منطقي ��ة اله ��دف الأ�سا�س ��ي الذي
ينطل ��ق منه لين ��در بفن يعك� ��س ب�صريا الواقع
مبل�صق ��ات و�أل ��وان ،و�أدوات ابتكره ��ا لتغرق
لوحات ��ه بواقع خمتلف فني ��ا وب�صريا  .و�إمنا
يحم ��ل املعن ��ى ببالغ ��ة فنية ت� ��ؤدي فعلي ��ا �إىل
تكوين ��ات ن�سبي ��ة متنوع ��ة بتط ��ور يتجل ��ى
يف خم ��زون الأ�ش ��كال واالحج ��ام ،والأل ��وان
و�أهدافه ��ا الت ��ي يح�صرها بالواق ��ع وق�ضاياه
رمزي ��ا وتعبرييا� .أذ يزج بالل ��ون يف تلطي�ش
ذي هلو�س ��ات تو�ضيحي ��ة ملعان ��اة الأف ��راد من
حوله او م ��ن خالل مل�صقات تلم ��ع يف الأغلب
 ،لتوح ��ي بفل�سف ��ة جدلي ��ة ميتلكه ��ا الإن�س ��ان

الق ��ادر عل ��ى التغيري ،واملتمك ��ن يف ا�ستنباط
مفاهي ��م اجلمال م ��ع احلر�ص عل ��ى القيا�سات
الفنية واملعاي�ي�ر اجلمالية للعمل الفني الغني
بالت ��وازن ال�ضوئ ��ي ،وباالئت�ل�اف الر�ؤيوي
الواع ��ي ال ��ذي يتجل ��ى يف تكوي ��ن وح ��دات
االل ��وان واملادة اخلام املختفة التي ي�ستخدمها
يف لوحاته الغنية بالتبدالت العميقة امل�سارات،
والت ��ي تتخط ��ى �أمرا� ��ض و�أوج ��اع الواق ��ع
ومعانيه .ليك�شف عن �آفاق النف�س التي تتطلع
�إىل احلياة املحفوفة باجلمال وال�سالم .
يتطلع” ت�شارلز ليندر” �إىل التغيري الإجتماعي
لواق ��ع االن�سان املري�ض او املدمن او املعاق او
املكتئب نف�سيا متطلعا نحو املثالية والكينونة
االبتكارية ،الن�سان ميتلك الكثري من القدرات،
ومنه ��ا تل ��ك الق ��ادرة عل ��ى ت�أليف لوح ��ات هي
ر�سائ ��ل �إن�ساني ��ة تتج ��ذر م ��ن ل ��ب امل�ش ��كالت
كافة التي حتيط باالن�س ��ان امل�شدود �إىل عي�ش
ي�ستلزم الكثري من الهدوء وال�سكينة واجلمال.
لتع�صف الت�سا�ؤالت بالذهن وتدفعه نحو حياة
�أف�ض ��ل .فه ��ل ح ��اول "ت�شارل ��ز لين ��در" �صنع
الثق ��ب الأ�س ��ود والفراغ ��ات ،لتحوي ��ل الذهن
�إىل م�ساح ��ات االبتكار والبحث عنها من خالل
الق�ضايا الذاتية او االحاطة بالواقع وعالجه،

ليخلو من ال�شوائب م ��ن خالل اكت�شاف ماهية
امل ��ادة يف لوحاته ،وكيفي ��ة تكوينها ال�ضارب
يف اعم ��اق امل�ساحات واالل ��وان واحلركة غري
الكثيفة يف الزواي ��ا  .اذ ي�شكل الو�سط النقطة
الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ترتك ��ز على نظري ��ة التطور منهم ��ا عل ��ى احلد� ��س  ،وعلى نب� ��ض اللون او تتوهج االنعكا�سات يف بع�ض اللوحات ،وتبقى
والتغي�ي�ر او التج ��دد يف احلي ��اة ،كظاه ��رة املادة امل�ستخدمة  .لتن�ضح جمالية اللوحة من للمدلوالت الأخرى خمتلف املعاين امل�ضمونية
وجودي ��ة ذات جوه ��ر ريا�ض ��ي ت�سم ��و �إلي ��ه خ�ل�ال تفردها وعدم تكرار اال�سلوب بني لوحة � .إال �أن اال�سل ��وب بديناميكيت ��ه يحاف ��ظ عل ��ى
اال�ش ��كال ع�ب�ر تكثي ��ف واخت�ص ��ار ي�ستن ��د كل واخرى .
فني ��ة اال�شتقاقات ان م ��ن حيث الرتكيب او من

حي ��ث الأل ��وان او من حي ��ث املفات ��ن االخرى
الت ��ي يعتم ��د عليه ��ا "ت�شارل ��ز لين ��در " ليتمتع
الب�ص ��ر بااليقاعات الهادئ ��ة او نغمات الألوان
او ان�سجام اخلطوط املبطنة  ،ليوحي باملرايا
يف بع� ��ض منه ��ا الت ��ي تعك� ��س قيم ��ة ال�ض ��وء
بب�ساط ��ة ذات قواع ��د منهجي ��ة للر�ؤيا او حتى
للت�أوي�ل�ات الت ��ي تغدو كعالمات ه ��ي فوا�صل
اي�ضا تثري الكثري م ��ن اال�ستنتاجات بحث ًا عن
�صف ��اء جم ��ايل ي�ستتبع ��ه بالربط ب�ي�ن مفهوم
االل ��وان وت�أثرياته ��ا عل ��ى توزي ��ع اال�ش ��كال،
وبالتايل على االحج ��ام واختالفها وهي نوع
م ��ن فل�سف ��ة ت�ش ��ع انعكا�ساتها عل ��ى املحيط او
مبعنى �آخر على الب�ؤرة االن�سانية التي تبحث
ع ��ن اجلم ��ال دون تق�ش ��ف يف التفاع�ل�ات التي
تع�ص ��ف باجلمي ��ع ،وت�ؤث ��ر عل ��ى االنفع ��االت
والوجداني ��ات ،وت�ت�رك النف� ��س تواقة اىل ما
ي�ؤن�س الروح  .وان من خالل ايقاعات االلوان
املختلف ��ة مبتعدا عن العجز احلياتي من خالل
التن ��وع يف املادة الت ��ي ا�ستخدمها يف لوحاته
راف�ضا الت�ضييق الفن ��ي الت�شكيلي ،ومتحررا
م ��ن كل �ش ��ىء .ليتم�سك بجمالي ��ة اللغة الفنية
وديناميكيته ��ا  .فه ��ل م ��ن ت ��وازن يف اف ��كار
"ت�شارلز ليندر " الفنية؟
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�إ�شكالية الدين والف�ساد ال�سيا�سي
لفرتات طويلة� ،أهملت �أو لنقل جتاهلت عن عمد نظريات التنمية �أي ترابط ممكن بني الدين والثقافة وحتقيق �أهداف التنمية .كما �أن الف�ساد
الذي لطاملا �شمل العديد من احلكام والفئات الأخرى من �أ�صحاب املنا�صب العامة �شكل م�شكلة دائمة يف �أي جمتمع ب�شري منظم �سو� ًآء �أكان منظم ًا
ً
حديث ًا ،ف�إن الف�ساد تواجد يف كل هذه املجتمعات وبكيفيات متعددة.
دميقراطي ًا �أم ال� .سواء �أكان غني ًا �أم فقرياً ،متقدم ًا �أو �أقل تطوراً ،قدمي ًا �أو
تتجلى ظاهرة الف�ساد ال�سيا�سي يف بع�ض املجتمعات �أكرث من غريها لأ�سباب خمتلفة .كما �أن لها ت�أثريات �ضارة يف بع�ض املجتمعات �أكرث من
غريها .منطقة ال�شرق الأو�سط و�أجزاء �أخرى كثرية من الدول النامية ما بعد التحرر وقعت �ضحية كربى بال �شك لظواهر الف�ساد.

بالنظ ��ر �إىل حج ��م امل ��وارد الب�ش ��رية
والطبيعي ��ة الوف�ي�رة يف ه ��ذه البالد
النامي ��ة ،فق ��د كان م ��ن املتوق ��ع له ��ا
اللح ��اق برك ��ب التط ��ور واحل�ض ��ارة
ول ��و ب�ص ��ورة ن�س ��بية� ،إال �أن احلالة
كان ��ت عك� ��س ذلك .من بني ع ��دة �أمور
�أخ ��رى ،كان الف�س ��اد ال�سيا�س ��ي ه ��و
التحدي الأك�ب�ر الذي ابتلي ��ت به تلك
الب�ل�اد و�ش ��كل �أه ��م العقب ��ات �أم ��ام
االندماج الوطني والتنمية.
لكون املنطقة �شهدت ازدهار العديد من
الأدي ��ان التقليدية يف جمي ��ع �أنحائها
فقد نظام معقد للأخالق وم�س ��تويات
ان�ضباط خمتلفة ملعظم فئات املجتمع.
لذا �أ�ص ��بح هنالك اهتمام متزايد بفهم
كيفية ت�أثري الدين على الف�س ��اد .حيث
ت�ش�ي�ر العدي ��د م ��ن الدرا�س ��ات �إىل
�أن البل ��دان ذات الديان ��ات الهرمي ��ة
القوية (مث ��ل الإ�س�ل�ام والكاثوليكية
وامل�س ��يحية الأرثوذك�س ��ية) �أك�ث�ر
عر�ض ��ة للمعان ��اة م ��ن الف�س ��اد .ومع
ذل ��ك ،ف� ��إن ه ��ذه النتائج تبق ��ى مثرية
للج ��دل ،ويرجع ذلك ب�ش ��كل كبري �إىل
ع ��دم الأخ ��ذ بالعدي ��د م ��ن امل�ؤث ��رات
الأخ ��رى عل ��ى املجتم ��ع لتف�س�ي�ر ذلك
على �س ��بيل املث ��ال :الطاعة لل�س ��لطة،
معززات الثقافة ال�سلبية يف املجتمع،
و�أخالقيات اال�سرة ،وم�ستوى الثقة.
العدي ��د من الدرا�س ��ات االكادميية يف
خمتلف امل�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة املتعلقة
بالتدين وعالقته بال�سلوك الأخالقي،
�أ�ش ��ارت اىل �أن الدي ��ن يرتبط ب�ش ��كل
وثي ��ق مب�س ��تويات خمتلفة للف�س ��اد،
و�أن طبيعة ه ��ذه العالقة تتوقف على
وج ��ود امل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطي ��ة.
فف ��ي الأنظم ��ة الدميقراطية ،حيث مت
ت�ص ��ميم امل�ؤ�س�س ��ات ال�سيا�س ��ية ملنع

قنوات الف�ساد ،لوحظ �أن الأخالقيات
الت ��ي يوفرها الدين �س ��اهمت ب�ش ��كل
طفيف باحلد من الف�ساد .على نقي�ض
ذل ��ك ،يف الأنظم ��ة الت ��ي تفتق ��ر �إىل
امل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطي ��ة ،ال�س ��لوك
الأخالق ��ي الدين ��ي مل يجع ��ل االف ��راد
يبتع ��دون ع ��ن طري ��ق الف�س ��اد .وفقا
لذل ��ك بالإم ��كان الإقرار ب� ��أن الدين ال
 د� .أحمد عاجل الربيعي
يرتب ��ط بتقلي ��ل الف�س ��اد يف الأنظم ��ة
غري الدميقراطية.
بينم ��ا م ��ن املمك ��ن �أن يك ��ون للريادة
الديني ��ة ت�أث�ي�ر عل ��ى ال�س ��لوك اجليد املجموعات الأخرى) .بالن�س ��بة لهذه اجلي ��د يف املجتمع .لذلك ،من املتوقع
امل�ؤي ��د م ��ن قب ��ل املجتم ��ع يف بع� ��ض امل�س� ��ألة ،ال ينبغي �أن يقت�ص ��ر توفري �أن يرتب ��ط التميي ��ز الدين ��ي بزي ��ادة
االحي ��ان ،ف�إن للدين جانب� � ًا يعد قامت ًا البيئة ال�سيا�س ��ية حلري ��ة التعبري عن م�ستويات الف�ساد يف بلد ما.
ج ��د ًا .لق ��د وثق ��ت �أدبي ��ات العل ��وم وجه ��ات النظ ��ر الدينية ،وامل�ش ��اركة مكافحة الف�ساد عاملي ًا واحلد من �آثاره
ال�سيا�س ��ية ارتب ��اط الدي ��ن بالتحامل يف الأن�شطة الدينية ،وعر�ض الرموز �أ�صبحت �ض ��رورة حتمية ،تلك الآثار
والتع�ص ��ب ال�سيا�س ��ي من ��ذ ف�ت�رة الدينية ،ولكن �أي�ضا ال�سماح للتعددية التي من �أبرزها تقوي�ض امل�ؤ�س�س ��ات
طويلة ،حيث غالب ًا ما اهتمت بتوثيق الدينية .عندما متار�س الدولة التمييز العامة ،و�إ�ض ��عاف �ش ��رعية احلكومة
ت�أث�ي�ر املعتق ��دات الديني ��ة الفردية – �ضد جمموعات دينية معينة ،ال نتوقع وثقة النا� ��س يف حكوماتهم ،وتدمري
غري �أن العديد من التحليالت الدولية �أن يحف ��ز الدي ��ن ال�س ��لوك الأخالق ��ي نه ��ج التنمي ��ة ،وزيادة عدم امل�س ��اواة
�إ�شارة اىل ت�أثريات على عالقة الدولة
بالت�س ��امح الديني واحلري ��ة الدينية
والإن�سانية .على �سبيل املثال ،تنظيم
الدولة للن�شاط الديني وكذلك ت�شريع
العديد من الإ�شارات قد بينت �إىل �أن الدين قد ين�شط ال�سلوك املعادي للمجتمع جتاه
الدين يف القان ��ون ودعم الدولة لدين
�أو �أك�ث�ر م ��ن الديان ��ات� ،إذ مت توثيق
املجموعات اخلارجية ويتبنى الدعم للهجمات االنتحارية �ضدها� ،إذن لكي يرتبط الدين
العديد من حاالت التمييز �ضد ديانات
باحلد من الف�ساد ،يجب عليه زيادة الت�سامي الذاتي (بد ًال من ن�شر ال�سلوك املف�ضل
الأقليات وزيادة االنحدار مب�س ��توى
احلقوق الإن�سانية يف الدولة.
داخل املجموعة وال�سيء جتاه املجموعات الأخرى) .بالن�سبة لهذه امل�س�ألة ،ال ينبغي �أن
العدي ��د م ��ن الإ�ش ��ارات قد بين ��ت �إىل
�أن الدين قد ين�ش ��ط ال�س ��لوك املعادي
يقت�صر توفري البيئة ال�سيا�سية حلرية التعبري عن وجهات النظر الدينية ،وامل�شاركة يف
للمجتمع جتاه املجموعات اخلارجية
الأن�شطة الدينية ،وعر�ض الرموز الدينية ،ولكن �أي�ضا ال�سماح للتعددية الدينية.
ويتبن ��ى الدعم للهجم ��ات االنتحارية
�ض ��دها� ،إذن لكي يرتبط الدين باحلد
من الف�ساد ،يجب عليه زيادة الت�سامي
الذاتي (بد ًال من ن�شر ال�سلوك املف�ضل
داخ ��ل املجموع ��ة وال�س ��يء جت ��اه

والفق ��ر البطال ��ة وكذل ��ك اجلرمي ��ة
والنزاع ��ات العنيف ��ة ،م ��ن ب�ي�ن �أمور
�أخ ��رى ميك ��ن اختب ��ار الدي ��ن �أو �أي
جانب �آخ ��ر من جوان ��ب احلياة التي
ميك ��ن �أن تك ��ون مفي ��دة يف مكافح ��ة
الف�س ��اد للت�أكد من �صحتها وفعاليتها.
على الرغم من االدعاء الر�سمي للعديد
من ال ��دول الإقليمي ��ة بالعلمانية ،ف�إن
الأدلة املتوفرة تو�ضح �أنه من الأف�ضل
و�ص ��ف تل ��ك البل ��دان ك ��دول متعددة
الأديان .ال�ش ��واهد عديدة على كونها
ديني ��ة اذ ال يقت�ص ��ر الأم ��ر عل ��ى قيام
املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن ب� ��أداء اليم�ي�ن
قبل ت�سلم املنا�صب العامة با�ستخدام
الكتب املقد�سة ،بل �إن معظم التعهدات
احلكومي ��ة ت�أط ��ر بديباج ��ات دينية.
بالإ�ض ��افة �إىل ذلك ،ت�شارك احلكومة
عل ��ى خمتل ��ف امل�س ��تويات يف متويل
ورعاي ��ة االح ��داث الديني ��ة ،متا ًم ��ا
كما ت�س ��تخدم الأموال العام ��ة �أحيا ًنا

م��ا ي ُّحدثن��ا ب��ه الواق��ع

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

ما ح���دث بالأم�س وم���ا يحدث الي���وم من حراك
احتجاج���ي غا�ض���ب بوت�ي�رة مت�ص���اعدة عل���ى
�س���وء الإدارة والتخطيط طيلة هذه ال�س���نوات
العجاف ،والتي �أعطت �ص���ور ًا وا�ض���حة املعامل
متثلت ب�إخفاقات كبرية من قبل النظام ال�سيا�سي
يف العراق والذي باملقابل �صاحبه عجز تام عن
تلبية �أب�سط االحتياجات ملواطنيه ،فما من �شعب
على وجه الب�سيطة ير�ضى لنف�سه �أن يكون على
ط���ول اخلط م�ش���روع ًا م�ؤج ًال بي���د حاكميه ،وال
يقب���ل ا�س���تمرار معانات���ه التي ال تنتهي ب�س���بب
ال�سيا�س���ات املتخبطة وغري املتوازنة لل�سنوات
ال�س���ت ع�شرة وما �سيليها من ال�سنوات القادمة،
بالت���ايل مل يعد ه���ذا املواطن ج�س���ر ًا تعرب عليه
الأح���زاب لت�ص���ل �إىل مكا�س���بها وترفه���ا ويبقى
هو يراوح يف مكانه ،ال يقبل �أن يكون م�شروع ًا
ا�ست�ش���هادي ًا ل�ص���راعات اقليمي���ة ودولية ال ناقة
له فيها وال جمل ،فاملواطن الذي عا�ش �س���نواته
�ص���فر ًا يف املعادل���ة ال�سيا�س���ية واالقت�ص���ادية
واالجتماعي���ة الت���ي خطته���ا الوالي���ات املتحدة
ور�س���مت معامله���ا و�س���لمتها للأح���زاب احلالية
يح���اول الي���وم تغ�ي�ر خطواته وف���ق منطقه هو
ال���ذي يت�ض���من حي���اة وكرام���ة و�ش���عور �أك�ث�ر
بالإن�سانية ،فال ير�ضى تتم عملية تق�سيم الغنائم
بني املتنفذين ليح�ص���ل هو فيما بعد على الفتات
وال ير�ضى �أن تتنعم النخب احلزبية وعائالتهم
باالمتيازات والوظائف الرفيعة وهو بني م�شرد
ونازح وعاطل ومهجر ومهاجر.
طيلة هذه ال�س���نوات كان املجتمع العراقي حقل
جت���ارب داخلي���ة وخارجي���ة ومور�س���ت �ض���ده
�أق�س���ى �أنواع ال�ض���غط والتهمي�ش والدفع نحو
اله�ل�اك حت���ى ب���ات ينظ���ر لوطن���ه تل���ك الأر�ض
البعيدة التي تدار من الآخرين مل�صلحة الآخرين
مبعزل عن م�صلحته وحياته� ،أما اليوم فقد بات
وا�ض���ح ًا ارتف���اع من�س���وب الوعي ل���دى العديد
م���ن ال�ش���رائح وحتديد ًا من ال�ش���باب ابناء جيل
جدي���د ال يعرف معنى الي�أ�س ويحاول بكل ما له
من �ش���عور �أن يغري ما ميكن تغيريه ول�صاحله،

فالعقل العراقي اليوم م�س���تعد كامل اال�س���تعداد
لال�س���تغناء عن ( لعل) الت���ي انهكته وهو ينتظر
ذل���ك القادم الأف�ض���ل الذي مل يعد �أف�ض���ل بل زاد
ب�ؤ�س��� ًا ورداءة يف ظ���ل الفو�ض���ى ال�سيا�س���ية
الت���ي ح ّل���ت بالع���راق ،بالنتيجة اجلمي���ع اليوم
يحاول���ون �إيج���اد بدائ���ل جديدة غري الفو�ض���ى
وال���دم واجلميع يحاولن �أن ي�ص���لوا �إىل نتائج
مر�ض���ية خمرجاته���ا �أن يعي�ش اجلميع ب�س�ل�ام
و�آم���ان واطمئن���ان ،بدائ���ل ترف�ض اال�س���تغالل
واال�س���تغفال وخل���ق �أج���واء ي�س���ودها القانون
وللجميع حقوق وواجبات.
هن���اك حقيقت���ان يج���ب �أن يعرتف به���ا اجلميع
الأوىل :انن���ا ن�ش���اهد ع�ب�ر �شا�ش���ات التلفاز يف
جمي���ع ال���دول الفق�ي�رة واملتط���ورة ت�ص���احب
�أي ح���راك احتجاج���ي عملي���ات تخري���ب كبرية
تفق���د جمهورها جوهر ق�ض���يته� ،أما يف العراق
وبالرغم من احلال الذي يعي�ش���ه املواطن ال زال
�س���لمي ًا يرف�ض �أن يكون حلقة يف �سل�سلة العنف
الذي جلب للع���راق اخلراب ،ويحاول بكل ما له
من حب لوطنه �أن يكون من�ض���بط ًا رغم الق�سوة
التي ُيعامل بها من قبل الطرف الآخر (احلكومة)
فه���و ما ي���زال يبحث يف كوم���ة الركام ع���ن �أمل
يجع���ل م���ن حيات���ه ذات قيم���ة ،فه���م ال يبحثون
ع���ن وطن مثايل لأن���ه لن يكون مثالي��� ًا �أبد ًا فكل
م���ا فعلوه قيموا الأو�ض���اع وجتلياتها ووجدوا
�إنه���م ال بد م���ن �أن يج���دوا حياة تليق بالب�ش���ر،
احلقيق���ة الثاني���ة م���ن املفرت�ض عل���ى احلكومة
وهي امل�س����ؤول الأول عن تلبي���ة كل احتياجات
املواطنني �أن تتعامل ب�أبوية جتاه �ش���عبها ال �أن
ترف�ض �سماع �صوتهم وتتهمهم ب�أق�سى النعوت
والتهم ،فال بد �أن تغادر الأحزاب عقلية املعار�ض
الذي عا�ش يف املنفى �سنوات عديدة دون تغيري
 ،وال بد �أن تغادر فكرة �أن كل من كان يف العراق
را�ض عن حكم امل�ستبد.
يف تلك الفرتة هو ٍ
بالنتيج���ة فالرك���ون للمنط���ق والعق���ل يجنبن���ا
الكث�ي�ر م���ن امل�ش���اكل والأزم���ات الت���ي بالت�أكيد
ت�ؤث���ر اجلمي���ع ،فال�ش���باب الذي���ن ميل����ؤون
ال�ش���وارع وال�س���احات هم من خمتلف الطبقات
واالنتم���اءات والأل���وان مل يخرج���وا بط���ر ًا بل
كان حلراكه���م ه���ذا معن���ى وه���دف هو الق�ض���اء
على الف�س���اد واملح�س���وبية وحك���م العوائل بعد
�أن �أكل���ت الأخ�ي�رة كل املنافع واخل�ي�رات ليجد
هذا ال�ش���عب نف�س���ه خارج خطة عم���ل الأحزاب،
خرجوا ليحاولوا اي�ص���ال �ص���وتهم حلكومتهم
الت���ي عزلت نف�س���ها ل�س���نوات عنه���م حتى باتت
ال تع���رف حتى �أ�ش���كالهم والأكرث م���ن ذلك باتت
متنعه���م حتى من ممار�س���ة حقوقه���م التي ن�ص
عليها الد�ستور وال�ش���رائع الدينية واالن�سانية،
كل م���ا يريده ه����ؤالء املواطنني احل�ص���ول على
�أب�سط احلقوق و�أن ميحو �صورة البلد املحطم،
بالنتيجة علينا �أن نكون عادلني من�ص���فني جتاه
واقعنا الذي ال نرت�ضيه و�أن نعرتف �أننا نعي�ش
هذا الواقع.

لدع ��م بن ��اء دور العبادة واحل�ص ��ول
على بع�ض العنا�ص ��ر الأخرى التي قد
حتتاجها هذه الهيئات الدينية.
ميك ��ن الق ��ول �إن الف�س ��اد ال�سيا�س ��ي
يزدهر يف الدول النا�شئة لأن امل�صالح
الوطني ��ة �أو العام ��ة �أو امل�ش�ت�ركات
غالب ًا ما تكون مدمرة ب�سبب الوالءات
وااللتزام ��ات الأخ ��رى� .إذ يعت�ب�ر
لعامل ��ي اال�س ��تعمار والدكتاتوري ��ة،
الأث ��ر الأك�ب�ر يف ف�ص ��ل الدول ��ة ع ��ن
املجتمع.
يف ال�شرق الأو�سط نرى ت�أثري الدول
الثيوقراطي ��ة عل ��ى جماوراته ��ا كبري
ج ��دا ال �س ��يما �أن مفه ��وم الدول ��ة هو
مفه ��وم معا�ص ��ر ول ��ه �ش ��روط �أهمها
احل ��دود واالقلي ��م ،بالإ�ض ��افة �إىل
ال�شعب وال�سلطة ،حيث �إن اال�سالم ال
يق� � ّر بحدود دولته وال يقب ��ل �أن يبقى
يف �إقلي ��م حمدد م ��ن االقاليم لأنه دين
عامل ��ي ،وبالت ��ايل ه ��ذا ُيفق ��د مفه ��وم
الدول ��ة �أه ��م عنا�ص ��ر تكوينه ��ا ،ذل ��ك
�س ��بب معاناة كب�ي�رة لل ��دول املت�أثرة
�س ��بب االفتق ��ار اىل ح ��د م ��ا للتعل ��ق
الأيديولوجي والعاطفي مب�ؤ�س�س ��ات
الدولة.
املجتم ��ع والدولة يهدف ��ان �إىل تنظيم
�ش� ��ؤون النا�س ،ولكن تختلف الآليات
بينهما .الإ�ص�ل�اح يتطل ��ب النظر اىل
�إمكاني ��ة الف�ص ��ل بني ما هو �سيا�س ��ي
وب�ي�ن م ��ا ه ��و دين ��ي واجتماع ��ي،
وبالت ��ايل ن ��رى كي ��ف يتح ّم ��ل الدين
م�س� ��ؤولية االخفاق ��ات ال�سيا�س ��ية،
�أو االنح ��راف ال�سيا�س ��ي والف�س ��اد
ال�سيا�س ��ي ن ��راه ُيلق ��ى بتبعات ��ه على
الفكر الدين� ،أي �إن كثريا من الف�س ��اد
ال�سيا�س ��ي ن ��رى البع� ��ض يح ّم ��ل
امل�س� ��ؤولية في ��ه للفك ��ر الدين ��ي لأن

قراءة يف ملف الأ�سلحة الكيميائية العراقية
تاريخ الأَ�سلحة الكيميائية

بد�أ اال�ستخدام احلديث للأَ�سلحة الكيميائية
مع احل ��رب العاملي ��ة االوىل  ،فقد ا�س ��تخدم
طرف� � ًا ال�صراع الغاز ال�س ��ام لأحداث معاناة
موجع ��ة  ،و�أ�سقاط عدد كبري م ��ن ال�ضحايا
يف �ساح ��ة القت ��ال  .ومتثلت ه ��ذه الأ�سلحة
�أ�سا�س� � ًا يف مواد كيميائي ��ة جتارية معروفة
جي ��د ًا تو�ض ��ع يف ذخائ ��ر عادي ��ة  ،كالقنابل
اليدوي ��ة وقذائ ��ف املدفعي ��ة  .وكان م ��ن
� أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العي�سى
امل ��واد الكيميائي ��ة امل�ستخدم ��ة غ ��از الكلور
والفو�سج�ي�ن (عام ��ل ي�سب ��ب االختن ��اق) .
وكانت النتائ ��ج خرافية ومدمرة يف الغالب
 .ونت ��ج ع ��ن ذل ��ك قراب ��ة  100,000حال ��ة يف ع ��ام 1930م جتاوز ع ��دد املوقعني على اىل تفري ��غ املثانة والأَمعاء الغليظة ب�ش ��كل
وف ��اة  .وق ��د ت�سبب ��ت الأَ�سلح ��ة الكيميائية بروتوك ��ول جني ��ف  40دول ��ة وكان العراق ال ِ�إرادي ومن ثم اىل املوت بعد دقائق .
من ��ذ احل ��رب العاملي ��ة الأُوىل يف �إ�صاب ��ة م ��ن �ض ��منها  ,وا�س ��تمر العمل ب ��ه حتى بلغ و�أم ��ا غ ��از �س ��يانيد الهيدروج�ي�ن ال�ش ��ديد
�أك�ث�ر من مليون �ش ��خ�ص على نط ��اق العامل ع ��دد الدول املوقعة عليه  165عام 1989م  .ال�س ��مية والقات ��ل فه ��و م ��ن اخرتاع ��ات
 .و�أَدى ال�ش ��عور الع ��ام بالغ�ض ��ب ال�ش ��ديد و�شهدت مدة احلرب الباردة عمليات وا�سعة االمل ��ان كذل ��ك  ,ا�س ��تمر جت ��اوز دول العامل
جراء امل�ش ��اهد املروعة ل�ض ��حايا الأ�س ��لحة من ا�ستحداث الأَ�سلحة الكيميائية و�صنعها لربوتوك ��ول جني ��ف يف تطوي ��ر �أن ��واع
الكيميائي ��ة مم ��ا دف ��ع ال ��ر�أي الع ��ام العاملي وتخزينها ،ويف ال�سبعينيات والثمانينيات كب�ي�رة و�أَ�س ��اليب حديث ��ة يف ف ��ن القت ��ل
اىل توقي ��ع بروتوكول جنيف  ,الذي يحظر ُقدٌر �أن 25دولة كانت تطور قدرات الأَ�سلحة والفت ��ك اجلماعي للب�ش ��رية � ,إذ �أنتج االملان
ا�س ��تخدام الأَ�س ��لحة الكيميائية يف احلرب الكيميائية لديه ��ا  .ولكن منذ انتهاء احلرب يف منت�ص ��ف 1930م غازات �س ��امة جديدة
 ,يف ع ��ام 1925م .فكان ه ��ذا الربوتوكول العاملية الثانية  ,قيل �أن الأَ�سلحة الكيميائية وطوّ روه ��ا � ،إذ اكت�ش ��ف الع ��امل االمل ��اين
خط ��وة مهم ��ة و ِ�إن كان ي�ش ��وبها ع ��دد م ��ن مل ت�ستخدم �إال يف حاالت قليلة  ,كان �أبرزها � Gerharderأَ�صناف ًا جديدة من غازات
�أَوجه الق�ص ��ور ,ومنها �أنه ال يحظر ت�صنيع ا�س ��تخدام العراق لها يف الثمانينيات �ض ��د الأَع�ص ��اب كال�س ��ومان وطوّ ر غ ��از التابون
الأَ�سلحة الكيميائية �أو �إنتاجها �أو تطويرها جمهوري ��ة �إي ��ران الإ�س�ل�امية  .كان الأَمل ��ان م ��ع العل ��م �أنه ��ا ذات ت�أث�ي�ر يف ع�ض�ل�ات
�أو تكدي�س ��ها .وكان من امل�ش ��كالت �أَي�ضا �أن تاريخي ًا الأوائل يف اكت�ش ��اف �إِنتاج غازات الق�ص ��بات الهوائي ��ة للرئ ��ة مما ي� ��ؤدي اىل
ال ��دول الت ��ي �ص ��ادقت عل ��ى الربوتوك ��ول احل ��رب ال�س ��امة والفتاك ��ة وت�ص ��نيعها �شلها ثم ت�سبب املوت الفوري للإِن�سان .
احتفظ ��ت بحقه ��ا يف ا�س ��تخدام الأَ�س ��لحة وتطويره ��ا؛ كغ ��از اخل ��ردل  Mustardلق ��د انته ��ك االيطالي ��ون ع ��ام 1935م
املحظورة �ض ��د الدول التي لي�ست طرف ًا يف Gasالذي يحمل رمز املركب  CH2Cl-بروتوكول جنيف 1925م حني ا�ستخدموا
الربوتوك ��ول � ,أَو يف االنتق ��ام النوع ��ي ِ�إذا  S –CH2 -CH2Cl-CH2وال ��ذي اال�سلحة الكيميائية يف مدينة Abussine
ا�ستخدمت الأَ�سلحة الكيميائية �ضدها  .وقد اكت�ش ��فه العامل االمل ��اين  IG – Fandenيف دول ��ة �أَثيوبي ��ا ومثله ��م اليابانيون عام
ا�ستخدمت الغازات ال�سامة يف �أثناء احلرب عام 1937م وبعدها اكت�ش ��ف مركب ًا م�شابه ًا 1937م والوالي ��ات املتح ��دة الأَمريكية يف
العاملي ��ة الثاني ��ة يف مع�س ��كرات االعتق ��ال له وامل�س ��مى بغاز ال�سارين  Nerve Gasاندو�ش�ي�ن الثانية .لقد ا�س ��تخدمت اال�سلحة
النازي ��ة ويف �آ�س ��يا  ,و�إن مل تكن الأَ�س ��لحة  –Sarineوللغازي ��ن �أَع�ل�اه ت�أثري فعال الكيميائي ��ة �ض ��د مواطن ��ي جن ��وب العراق
الكيميائية قد ا�س ��تخدمت يف ميادين القتال على �إِيقاف وظيفة الأَع�صاب و�شل ال�سيطرة من قبل رئي�س وزراء العراق يا�س�ي�ن حلمي
الأُوربية .
الكلية على حركة الع�ضالت لت�ؤدي بامل�صاب �س ��لمان الها�شمي يف عام  ,1924وا�ستخدم

هناك و�سائل كثرية ال�ستخدام الأَ�سلحة الكيميائية كالر�ش باجلو بوا�سطة الطائرات �أو ال�صواريخ
واملدفعية ال�صاروخية والهاونات والأَلغام والقنابل اليدوية واحلاويات .ت�صنف الأَ�سلحة الكيميائية
اىل غازات احلرب كاخلردل وال�سارين والتابون والفي اك�س ( )Vxواىل الغازات احلارقة كالنابامل
ويتطلب يف ا�ستخدامها الع�سكري الكثافة العالية لأَجل تغطية الهدف مع مراعاة الأَحوال اجلوية
املنا�سبة وتتلخ�ص باجتاه و�سرعة الرياح.

هناك تقاطع م�ص ��الح بني ال�س ��لطتني
الدينية وال�سيا�س ��ية ،وه ��ذا التقاطع
يجع ��ل ال�س ��لطة الديني ��ة يف دائ ��رة
االته ��ام ،وقد تكون ه ��ي كذلك .ولكن
ال ميك ��ن تربئ ��ة ال�سيا�س ��يني بالكامل
م ��ن ه ��ذا يعني �أي�ض� � ًا فر� ��ض التالزم
يف اال�صالح بني االثنني بالتايل �سلخ
�ص ��فة املقد� ��س الدين ��ي ع ��ن �أي عمل
�سيا�س ��ي ،و�إف�س ��اح املج ��ال لتوجي ��ه
النقد للأخطاء ال�سيا�س ��ية التي ت�ؤدي
�إىل ف�س ��اد على اال�ص ��عدة كافة ،وهذا
يعني �أي�ضا وبكل �صراحة �أننا نعاين
من الغطاء الديني للف�س ��اد ال�سيا�سي،
يرتعب �أحد� ،أو ال ي�س ��تغر ّبن
لذل ��ك ال
نّ
�أحد عندما تتوجه النا�س باللوم على
ال�سلطة الدينية القادرة على الوقوف
موقف املواجه للف�ساد ال�سيا�سي.
و�أخ�ي�ر ًا ،بالإم ��كان االجت ��اه اىل
اخلال�ص ��ة اىل �أن الدي ��ن يلع ��ب دور
�أكرب عل ��ى نحو متزايد يف ال�سيا�س ��ة
يف جمي ��ع �أنح ��اء العامل؛ اذ تكت�س ��ب
احلركات الدينية يف ال�شرق الأو�سط
املزي ��د من ال�س ��لطة ،واح ��داث العنف
ال�سيا�س ��ي يف �أوروب ��ا ل ��ه دالالت
ديني ��ة ،كم ��ا ان بع� ��ض النزاع ��ات
الرئي�س ��ية امل�ستمرة� ،سواء بني الأمم
وداخله ��ا ترتب ��ط بالدين .وم ��ع ذلك،
كم ��ا او�ض ��حنا يف املقال ،ف� ��إن بع�ض
الآث ��ار املرتتب ��ة عل ��ى الدي ��ن داخ ��ل
املجال ال�سيا�س ��ي قد تكون يف الواقع
�إيجابي ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بالف�س ��اد .لكن
ه ��ذه الت�أث�ي�رات م�ش ��روطة بالإطار
امل�ؤ�س�س ��ي القائ ��م .فالدي ��ن ال ميل ��ك
القدرة على تطهري النظام ال�سيا�س ��ي
للف�س ��اد .ومع ذلك ،مع وجود من�ص ��ة
م�ؤ�س�س ��ية جيدة ،قد يكون للدين دور
فعال يف الق�ضاء على الف�ساد.

()1
امل�ص ��ريون غ ��از اخل ��ردل �ض ��د الث ��ورة يف
اليم ��ن يف ال�س ��تينيات م ��ن القرن املا�ض ��ي
وغريه ��ا الكثري ,و�أخ�ي�ر ًا النظ ��ام العراقي
البائد عند ا�ستخدامه غازات احلرب الفتاكة
ب�ش ��كل وا�س ��ع يف حرب ��ه �ض ��د اجلمهورية
ا ِلإ�س�ل�امية يف ِ�إي ��ران بقمع الكتل الب�ش ��رية
الزاحف ��ة عل ��ى الع ��راق وكذل ��ك يف املعارك
املحتدمة بني اجلي�ش�ي�ن العراقي وا ِلإيراين
والتي ت�س ��تمر لأيام من غري ح�س ��م  ,عندها
ت�س ��تخدم الأَ�س ��لحة الكيميائي ��ة لت�س ��حق
القوت�ي�ن وا�س ��تخدمها كذل ��ك �ض ��د ال�ش ��عب
العراق ��ي يف حلبج ��ة ال�ش ��هيدة ومنطق ��ة
االهوار  ,جنوبي العراق  ,ال�صامدة .
ميكنن ��ا التع ��رف عل ��ى �أن بع� ��ض ال�س�ل�اح
الكيميائ ��ي ي�س ��تخدم ب�ش ��كل �س ��ائل كثي ��ف
قهوائ ��ي اللون �أو بخ ��ار �أو غاز عدمي اللون
و�أما الرائحة فتختلف بح�س ��ب نوعية الغاز
الكيمي ��اوي �إذ ت�ش ��به رائح ��ة غ ��از اخلردل
رائح ��ة الث ��وم وي�س ��بب فقاع ��ات و�ض ��يق
التنف� ��س و�أم ��ا رائحة غ ��از التابون فت�ش ��به
رائحة ال�س ��مك و�أما غاز ال�س ��ارين فرائحته
ت�ش ��به الكافور وغ ��از �س ��يانيد الهيدروجني
ت�ش ��به رائح ��ة الل ��وز امل ��ر وه ��و ي�ؤث ��ر يف
مركبات الدم ويحجب و�ص ��ول الأُوك�سجني
عنها لي�ؤدي اىل االختناق والوفاة.
وهناك و�س ��ائل كثرية ال�س ��تخدام الأَ�سلحة
الكيميائية كالر�ش باجلو بوا�سطة الطائرات
�أو ال�ص ��واريخ واملدفعي ��ة ال�ص ��اروخية
والهاون ��ات والأَلغ ��ام والقناب ��ل اليدوي ��ة
واحلاويات .ت�ص ��نف الأَ�س ��لحة الكيميائية
اىل غ ��ازات احل ��رب كاخل ��ردل وال�س ��ارين
والتابون والفي اك�س ( )Vxواىل الغازات
احلارقة كالنابامل ويتطلب يف ا�س ��تخدامها
الع�س ��كري الكثاف ��ة العالي ��ة لأَج ��ل تغطي ��ة
الهدف مع مراعاة الأَحوال اجلوية املنا�سبة
وتتلخ�ص باجتاه و�سرعة الرياح .
وبع ��د نهاية ح ��رب اخلليج الثانية �ش ��رعت
الدول الك�ب�رى يف �ص ��ياغة معاهدة جديدة
ُنوق�ش ��ت من قبل �أع�ض ��اء جمل�س الأَمن عام
1992م و ُو ّق ��ع عليه ��ا ع ��ام 1993م من قبل
 162دول ��ة وم ��ن ال ��دول العربي ��ة املوقعة :
اجلزائ ��ر وال�س ��عودية والبحري ��ن وتن� ��ص
ه ��ذه املعاه ��دة على منع انت�ش ��ار اال�س ��لحة
الكيميائي ��ة ومن ��ع انتاجه ��ا وخزنها وكانت
ال�ص ��ور امل�أ�ساوية ل�ضحايا �أ�س ��لحة النظام
البائ ��د وملدة عقد من الزم ��ن يف ذاكرة ابناء
ال�ش ��عبني العراقي وااليراين ويف �أر�ش ��يف
دول الع ��امل جميع� � ًا .لق ��د فر�ض ��ت املعاهدة
�ض ��وابط ومراقب ��ة عل ��ى التج ��ارة الدولية
للمنتج ��ات الكيميائي ��ة ذات اال�س ��تخدام
امل ��زدوج والتي له ��ا فقرات وبنود م�ش ��ابهة
ملعاه ��دة من ��ع انت�ش ��ار الأَ�س ��لحة النووي ��ة
. TNP
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 علــي ح�ســـني
عندما بلغ الحادية والع�شرين من عمره ُمنح �شهادة ميالد للمرة االولى ..كانت ال�شهادة ت�شير الى �أن امه ا�سمها جابرييل جينيه،
لكن��ه الح��ظ ان المكان ال��ذي يُكتب فيه ا�س��م االب كان فارغا ،فالأب مجه��ول الهوية� ،أما االم فانها �س��تتخلى ع��ن ابنها في يوم
والدت��ه ،وعندما قر�أ في الزاوية المخ�ص�ص��ة لمكان الوالدة انه وُ لد في �ش��ارع ا�س��مه �أ�س��ا�س في منزل يحم��ل الرقم  ،22قرر ان
م�ست�شفى للوالدة .يتذكر جان جينيه المولود في
يذهب للبحث عن المنزل الذي �شهد والدته ،وكانت المفاج�أة �أن المنزل كان
ً
التا�س��ع ع�ش��ر من كانون االول عام  1910انه ام�ض��ى طفولته في دار لاليتام ،وعندما دخل المدر�سة في �سن ال�ساد�سة اظهر ذكاء
لفت �إليه �أنظار المدر�سين..

لكن ��ه �سيتعر�ض يف املدر�س ��ة اىل مواقف ت�ؤثر على
حيات ��ه" :لق ��د �أدركت و�أن ��ا طفل �صغ�ي�ر انني ل�ست
فرن�سيا ،وانني ال �أنتمي �إىل القرية .وقد �أدركت ذلك
بطريقة �ساذجة وغبية .فقد طلب منا املعلم �أن يكتب
كل واح ��د من ��ا مو�ضوع ��ا ان�شائيا ي�صف في ��ه بيته.
وح ��دث �أن كان مو�ضوع ��ي ه ��و الأف�ض ��ل والأجم ��ل
ب�ي�ن كل املوا�ضيع التي ُكتبت عن املو�ضوع املذكور.
وق ��د قر�أه املعلم ب�صوت ع ��ال� ،إال ان جميع التالميذ
�سخ ��روا قائلني" :لكن هذا البي ��ت الذي ي�صفه لي�س
بيته .ان ��ه طفل لقيط" .يف التا�سعة من عمره تتبناه
عائل ��ة فالحي ��ة تعي� ��ش يف �ضواح ��ي باري� ��س ،لكنه
بعد عام �سيتهم بجرمي ��ة �سرقة ،حيث يتم احتجازه
وار�سال ��ه �إىل ا�صالحية لالحداث ،وليلت�صق به لقب
ل�ص.
يف كتابه "يوميات ل�ص" ي�صف حالته �آنذاك" :كنت
ات� ��أمل ،وعاني ��ت خج�ل�ا رهيبا م ��ن ر�أ�س ��ي احلليقة،
وثوبي احلق�ي�ر ،وحب�سي يف هذا امل ��كان الو�ضيع،
ولك ��ي ا�ستطيع العي�ش رغم �أملي ،وحني كان و�ضعي
�شديد االنطواء ،اعددت ودون وعي ،نظام ًا �صارم ًا،
وميك ��ن �شرح �آلية هذا النظام عل ��ى النحو التايل –
ومن ��ذ تل ��ك احلظ ��ة �س�أ�ستخدمه دائما – م ��ن �صميم
ف� ��ؤادي� ،س�أجيب على كل تهمة توج ��ه �إيل ،حتى لو
كان ��ت باطلة ،نعم لقد فعلتها ،وا�صبحت ال اكاد الفظ
هذه العبارة� ،أو اي عبارة حتمل املعنى نف�سه ،حتى
�أح�س يف داخلي احلاجة لأن �أ�صري ما اتهموين به"
– "يوميات ل�ص" ترجمها اىل العربية احمد عمر
�شاه�ي�ن  .-هك ��ذا اخت ��ار جينيه ان يتم ��رد على عامل
حرمه من العائلة ومن ا�سم االب ،ليدفعه اىل العي�ش
يف ع ��امل اجلرمي ��ة وال�ش ��ذوذ ..يق ��ول جل ��ان ب ��ول
�سارتر" :اح�س�ست انني اجتول يف عامل حتكمه فئة
من الل�صو�ص".
يف ال�س�ي�رة التي كتبها جان ب ��ول �سارتر عن جينيه
وا�سمه ��ا "القدي�س جينيه" يحدثن ��ا عن الطفل الذي
كان �شغوف ��ا بالق ��راءة والت�أم ��ل ،وع ��ن اح�سا�س ��ه
العميق بالعوز ،ونظرة املجتمع اليه كونه طفل غري
�شرع ��ي ،مما جعله ي�صر على �أن يعاقب هذا املجتمع
ب ��ان يتمرد على قوانين ��ه ،وي�ستبدل كلمة طفل لقيط
بكلمة ل�ص ،يقول �سارتر �إن جينيه بد�أ حياته "طفال
طيب ��ا ..طيبا كالذهب" ثم تعل ��م "اخالقا جتلب عليه
اللعن ��ة ،لأن اخ�ل�اق التمل ��ك هذه تلقي ب ��ه اىل العدم
مرت�ي�ن ،م ��رة كلقيط واخ ��رى كمت�ش ��رد" ،ان جينيه
�سيتح ��ول مثل ابطال م�سرحياته التي �سيكتبها فيما
بع ��د اىل من "ي�أخذ يف تدني�س اال�شياء التي يوقرها
ا�شد التوقري".
يف اخلام�س ��ة ع�ش ��رة م ��ن عمره يُحج ��ز يف مدر�سة
�إ�صالحي ��ة ،وفيها �سيكت�ش ��ف ان االن�سان الي�ستطيع
العي�ش يف ه ��ذا العامل �إذا مل يواجهه بخ�شونة ،وان
الأمل ه ��و الطريق حلي ��اة اف�ضل ،ومن هن ��ا ف�صاعد ًا
تخ�ض ��ع ت�صرف ��ات جيني ��ه خ�ضوع ��ا تام ��ا لقوان�ي�ن
الع ��امل الذي هو مط ��رود منه ،فهو اب ��ن غري �شرعي
و�سط ابناء �شرعيني ينقلب اىل اجلرمية يف جمتمع
القوان�ي�ن ،يكتب يف يوميات ل�ص" :ملا كنت مطرودا
م ��ن ا�سرتي ،فق ��د ق ��ررت �أن �أتنكر لع ��امل تنكر يل".
لك ��ن هذا الطريد وامل�ش ��رد اراد البحث عن جمال يف
احلياة مل ي�شهده يف �صباه" :اريد لنف�سي ان تكتمل
يف �أن ��در امل�صائ ��ر .ولي�س ��ت ل ��دي �إال فك ��رة �ضئيلة
عما �سيك ��ون عليه هذا امل�صري ،ولكن ��ي اريد ل�سريه
�أن يك ��ون ر�شيق ��ا يتجه روي ��د ًا نحو ال�سم ��اء ،ولكن
ذا جم ��ال مل ي�شهده حتى الآن اح ��د ،حمبوبا ب�سبب
اخلط ��ر الذي ي�ش ��ق طريقه الي ��ه ،وي�سحقه ويق�ضي
علي ��ه� ،آه ـ �أال فلأك ��ن ال�ش ��يء �س ��وى جم ��ال مطل ��ق،
ف�سي ��ان عن ��دي رحل ��ت �سريع� �اُ� ،أو ت�أخ ��ر الرحي ��ل،
لكنني �س�أحتدى ما البد من حتديه".
�ستمتلئ حي ��اة جان جينيه باالح ��داث ،فبعد ان بلغ
الثامن ��ة ع�شر من عمره خرج م ��ن �سجن اال�صالحية
ليواجه العامل من جديد ،عا�ش حياة الفقر والت�شرد،
متنق�ل�ا م ��ن �سج ��ن اىل �آخ ��ر ،ويف ف�ت�رات احلري ��ة
ميار� ��س هوايت ��ه يف اكت�ش ��اف الع ��امل في�ساف ��ر اىل
ا�سبانيا وايطاليا والبانيا والنم�سا وجيكو�سلوفاكيا
وبولن ��دا واملانيا التي كانت حت ��ت �سيطرة النازية،
و�سي�شع ��ر باالختناق يف اجواء املاني ��ا" :اح�س�ست
انني اجتول يف ميدان حتكمه حفنة من الل�صو�ص،
واذا م ��ا �سرق ��ت هنا فانن ��ي لن اكون ق ��د فعلت �شيئا
غريبا ،بل فعلت ما هو م�ألوف"..
يف ال�سج ��ن �سيتحول اىل كات ��ب ويروي جان جينه
ل�سارت ��ر ه ��ذه احلادثة الت ��ي غريت حيات ��ه" :دخلت
اح ��د ال�سجون وكنت ال�شخ� ��ص الوحيد الذي الب�س
خط�أ مالب�س ال�سجن ،فا�صبحت مثار �سخرية رفاقي
و�ضحكه ��م ،وكان معنا يف داخ ��ل قاعة ال�سجن رجل
يقر�أ ال�شعر ،ويكت ��ب ق�صائد رديئة باكية ،لكنه يثري
اعج ��اب امل�ساج�ي�ن ،فقررت ان اكت ��ب ال�شعر وكتبت
اوىل ق�صائ ��دي (املحك ��وم علي ��ه باالع ��دام)" ،لكن ��ه
ح�ي�ن قر�أ ق�صيدته هذه على ال�سجناء مل يفهموا منها
�شيئا ،فاخ ��ذوا ي�سخرون منه ،وب ��دال من ان يغتاظ
وي�شع ��ر بالأ�س ��ى ،كان رد فعلهم بالن�سب ��ة له م�صدر
�سعادة" :م�ل��أين ا�ستقباله ��م امله�ي�ن للق�صيدة زهوا
وفرح ��ا حقيقيني" ،ه ��ذه البداي ��ة ال�ساخ ��رة جعلت
من ��ه كاتبا" :كنت اكت ��ب لأنت�شي ،ولأم ��زق ال�صالت

�سارتر

جان جينيه

دو�ستويف�سكي

اندريه بريتون
اكرث فاكرث مع الع ��امل الذي يرف�ضني وارف�ضه" ،يف
ال�سجن يكمل روايته االوىل "�سيدتنا ذات االزهار"
التي �ستن�شر عل ��ى نفقة احد امل�ساجني ،وجد ان هذا
الفتى موه ��وب ..بعد خروجه من ال�سجن �سيتعرف
عل ��ى جان كوكتو الذي كان معجب ��ا بكتابات جينيه،
بعده ��ا �ستتاح ل ��ه الفر�صة للق ��اء ب�سارت ��ر و�ستن�ش�أ
�صداق ��ة متينة بينهم ��ا ت�ستمر حتى االي ��ام االخرية
م ��ن حي ��اة �سارت ��ر ،يخ�ب�ر �سعد الل ��ه ونو� ��س الذي
اجرى معه ح ��وارا ون�شرته جملة الكرمل يف عددها
اخلام� ��س عام  1982انه وج ��د يف �سارتر و�سيمون
مالذا عائلي ��ا ،وك�أمنا وجد عائلت ��ه التي �ضاعت منه
يف طفولته ،وكان ينظر اىل �سارتر باعجاب وتقدير
كبريي ��ن ،و�سيذك ��ر يف احلوار واحدة م ��ن املواقف
مع �سارت ��ر" :ذات م ��رة زرت �سارتر ،وق ��د حدثتني
�سيم ��ون دو بوفوار ان �سارت ��ر اعلن ام�س يف نهاية
�سهرة طويلة وه ��و منت�ش انه الله ،اتدري ماذا كان
تعقيب �سارتر؟ ق ��ال يل :فعال لقد اعتقدت انني الله،
ولي�ست ه ��ذه املرة الوحيدة الت ��ي ي�سيطر علي مثل
هذا االعتقاد" ،تتوا�صل فيما بعد اعمال جان جينيه
الروائية وال�شعري ��ة وامل�سرحية ،واي�ضا �سيوا�صل
الدخول اىل ال�سجن بتهم عدة� ،سرقة ،فح�ش ،اعتداء،
عام  1984تق ��رر املحكمة احلكم عليه بال�سجن مدى
احلياة ،النها وجدت عدم امكانية يف ا�صالحه ،لكن
بتدخل من كبار الكتاب والفنانني ،وكان على ر�أ�سهم
اندريه جيد وجان بول �سارتر وجان كوكتو واندريه
بريت ��ون وبيكا�س ��و حي ��ث قدم ��وا عري�ض ��ة لرئي�س
اجلمهورية طالبوا فيه ��ا بالعفو عنه ،وقد كتبوا يف
العري�ضة�" :أنت ��م حتاكمون واحدا من �أعظم الكتاب
الفرن�سيني يف الع�صر احلديث" ،ف�صدر قرار رئا�سي
باط�ل�اق �سراح ��ه ،ولتنطوي ال�صفح ��ة ال�سوداء من
حيات ��ه ،فقد قرر التخلي ع ��ن اجلرمية نهائيا .وبعد
اربع �سنوات �سين�شر �سارتر كتابه ال�شهري "القدي�س

ج ��ان جينيه" ،ال ��ذي كان ي�سمي ��ه التجربة االهم يف
حيات ��ه ،بعده ��ا �سيتف ��رغ لن�ش ��ر اعماله ف�ص ��درت له
ع ��ام  1956م�سرحيات ��ه الثالث ��ة الطويل ��ة "ال�شرفة
والزن ��وج واحلواج ��ز" وع ��دة مق ��االت يف الف ��ن
وامل�س ��رح وكتاب عن النح ��ات جياكوميتي ،واخذت
دار غاليم ��ار ال�شهرية ن�شر اعماله الكاملة التي �أقبل
عليها القراء وحققت مبيعات كبرية ،ولتدخل النقود
الكث�ي�رة اىل جيب ��ه للمرة االوىل فيق ��رر ان ي�شرتي
بيتا بعد حياة ق�ضاه ��ا مت�شردا و�سجينا" :ا�شرتيت
بيت ��ا مبائت ��ي الف فرن ��ك� ،شقة من غرفت�ي�ن و�صالة،
انتابتني حالة غريبة ،كنت انام يف احدى الغرفتني،
فاح� ��س ان الثاني ��ة وحي ��دة وحزين ��ة ،انه� ��ض م ��ن
فرا�شي ،واذه ��ب االطفها واحتدث معها .كانت حالة
من الهياج املكتئب .كن ��ت اعي�ش بني فراغني كالهما
غي ��ور ونزق ،عرف ��ت �آن ��ذاك انني مل اخل ��ق العي�ش
يف بي ��ت ،او امتلك بيتا ،بع ��د ت�سعة ع�شر يوما بعت
ال�شق ��ة ،وبثمنه ��ا �سافرت اىل ا�سطنب ��ول ومنها اىل
اليونان ،مكث ��ت هناك اربع �سن ��وات ،اعي�ش متنقال
من فندق اىل فندق ،ويف ال�سنوات الأخرية ،ولعلها
اجم ��ل �سن ��وات عمري ،ع�شت مع الفه ��ود ال�سود يف
جح ��ور ام�ي�ركا ،وع�ش ��ت يف اخليام م ��ع الفدائيني
الفل�سطيني�ي�ن" – جمل ��ة الكرم ��ل الع ��دد اخلام� ��س
 .- 1982يف ه ��ذه ال�سنوات يق�ت�رب من اجلماعات
الثوري ��ة حيث ي�سان ��د تظاهرات الطلب ��ة يف فرن�سا
ع ��ام  ،1968ويلق ��ي عام  1970خطاب ��ا با�سم حركة
الفهود ال�سود ين ��دد فيه ب�سيا�سة امريكا العن�صرية،
بعده ��ا �سينتق ��ل اىل م�سان ��دة الق�ضي ��ة الفل�سطينية
ويكت ��ب عنها اكرث م ��ن كتاب ،بعد ذل ��ك جنده يكتب
مقدم ��ة لر�سائ ��ل �أولريكي م ��اري ماينه ��وف احدى
م�ؤ�س�س ��ي حرك ��ة اجلي� ��ش االحم ��ر االملاني ��ة"" .ان
اف�ض ��ل ايامي تل ��ك التي ترك ��ت فيها الكتاب ��ة ،بحثا
ع ��ن الفعالية احلي ��ة واليومية .يف حيات ��ي ما ي�شبه
جزيرت�ي�ن يعمرهما اله ��دوء والتناغم .هم ��ا بالذات
الفرتتان اللتان ق�ضيتهما مع الفدائيني الفل�سطينيني
يف قواعده ��م ،وب� ��أين افع ��ل م ��ا يج ��ب ان افعل ��ه".
يف �سنوات ��ه االخ�ي�رة ي�ص ��اب ب�سرط ��ان احلنجرة،
و�سيع�ث�ر علي ��ه يف  15ني�س ��ان ع ��ام  1986ميتا يف
غرفت ��ه باحد فنادق باري�س ،قبل يوم واحد من وفاة
�سيمون دو بوف ��وار التي توفيت يف  16ني�سان عام
 ،1986و�سيت ��م دفن ��ه يف مق�ب�رة العري� ��ش باملغرب
بناء على و�صيته.
***
يف ال�سج ��ن يقر�أ جان جيني ��ه اعمال دو�ستويف�سكي
ويتوقف طويال عند راوي ��ة اجلرمية والعقاب ،كان
دو�ستويف�سك ��ي يف ه ��ذه الرواية م�شغ ��و ًال مب�س�ألة
احلياة ،هل هي �شيء تافه ،ام م�صادفة غري �سعيدة؟..
ر�أى جان جينيه نف�سه يف �شخ�صية را�سكولنيكوف
بطل اجلرمية والعقاب ،يكتب يف يومياته" :لو كان
االن�سان فقط يع ��رف احلقيقة ..ملا انتهى اىل م�صري
العجوز املرابية".
كان ��ت ل ��دى را�سكولنيك ��وف اح�ل�ام عدي ��دة ،لك ��ن
ه ��ذه احلي ��اة الت ��ي يعي�شه ��ا كان ��ت بالن�سب ��ة الي ��ه
حلم ��ا مزعج ��ا ،وعلي ��ه فان فع ��ل القتل لدي ��ه مل يكن
جرمي ��ة ،هك ��ذا يكت ��ب جيني ��ه يف يوميات ��ه ،وامنا
كان م ��ن اج ��ل ان يكت�ش ��ف احلقيقة" :لق ��د قتلت من
اج ��ل نف�سي ،ومن اجل نف�سي فق ��ط" .ويف يوميات
ل� ��ص �سيخربن ��ا جينيه انه �سرق م ��ن اجل ان يجعل
الآخرين يعرتف ��ون به كان�سان ،فقد كان بال ا�سم وال
هوية ،وبعد هذا �سي�ش�ي�رون اليه ويقولون هذا هو
الل� ��ص" :لقد �سرقت من اجل هويتي" ،ويجد جينيه
ان را�سكولنيكوف عندما اراد ان ينفذ جرميته ،فانه

بح ��ث ع ��ن فر�صة االع�ت�راف مب�شروع ��ه و�سيجدها
يف النهاي ��ة ،انه ��ا االنتقام من جمتم ��ع الالم�ساواة،
هناك �شيء ما حرك را�سكولينكوف" :وكان �شخ�صا
م ��ا اخذ يده وج ��ره معه ب�صورة ال تق ��اوم ،ب�صورة
عمي ��اء ،بقوة غيبية ،دون اعرتا�ض .كان الأمر وك�أن
دوالب �آلة ام�سك بجزء من مالب�سه وكان هو يُ�سحب
�إىل داخل ��ه" .يكت ��ب ج ��ان جينيه يف يومي ��ات ل�ص
وكان ��ه ي�ستح�ضر معاناة را�سكولنيك ��وف" :لقد بدا
يل طبيعي ��ا وانا الذي رماين اهل ��ي منذ والدتي .ان
افاق ��م خطورة و�ضعي بال�سرق ��ة ،وخطورة ال�سرقة
باجلرمي ��ة او االعج ��اب باجلرمي ��ة ..هك ��ذا رف�ضت
ب�شكل قاطع عاملا قد رف�ضني".
ت�شكل ��ت وجهة نظر دو�ستويف�سك ��ي للعامل وهو يف
�س ��ن التا�سع ��ة والع�شري ��ن من عمره ،بع ��د ان واجه
حكما باالعدام خف ��ف فيما بعد للنفي اىل �سيبرييا..
انه الآن يُلقي نظرة جديدة على احلياة والعامل فهذه
مدينته بطر�سبورغ تبدو اليوم" :اكرث مدينة ترب�صا
باالن�س ��ان على االر�ض ..انه ي ��رى اليوم ان �شيطان
الرثوة حقق �سلطانه ،وان املواخري وبيوت الدعارة
حل ��ت حم ��ل الكني�س ��ة ..انه يعل ��ن احل ��رب �ضد من
ا�سماهم "ثاقبي االر�ض"" ،ا�صبحوا ما �أنتم عليه"،
وهو تعب�ي�ر �صاغه لأول م ��رة وكان عمره  22عاما.
ولعل �صنع احلياة اخلا�صة فكرة راودت جان جينيه
منذ ان كان يف العا�شرة من عمره ،وفيما اعترب جان
جيني ��ه ان ال�صراع مع احلياة هو الو�سيلة الوحيدة
لل�صم ��ود والنم ��و ..جن ��د دو�ستويف�سكي يدعو يف
اجلرمي ��ة والعق ��اب اىل الت�أكي ��د على القيم ��ة العليا
حلياة الفرد ..وح�س ��ب دو�ستويف�سكي فان اكت�شاف
"الكائ ��ن االن�س ��اين يف االن�س ��ان" يعن ��ي اكت�شاف
"الطفل فيه" ..يكتب جان جينيه ان "كل كوابي�س
را�سكولنيكوف تولد من العامل الذي ال ي�ستطيع فيه
االطفال ان يظلوا اطفاال".
يف الدرا�س ��ة الت ��ي ا�صدره ��ا ج ��ان ب ��ول �سارتر عن
جينيه عام  1952وهي واحدة من ثالث اهم درا�سات
كتبه ��ا �سارتر عن االدب ،واحدة عن بودلري والثانية
ع ��ن جان جيني ��ه والثالثة ع ��ن فلوب�ي�ر ،وكان كتاب
"القدي�س جان جيني ��ه" حماولة لت�شريح �شخ�صية
جيني ��ه ،وعل ��ى حد قول ��ه ان �سارتر قد ع ��راه متاما.
يكتب جان كوكت ��و" :يف خم�سمائة وثالث و�سبعني
�صفح ��ة ،ي�ش ��ق �سارتر ،ال ��ذي كمم وجه ��ه ،وارتدى
ثياب اجل ��راح البي�ض ��اء ،جينيه املخ ��در املمدد على
طاول ��ة العملي ��ات ،انه يفك اجلهاز ث ��م يعيد تركيبه،
ث ��م يخي ��ط ال�شق ،وها ه ��و جينيه يتنف� ��س حرا ،لن
يت� ��أمل حني ي�صح ��و من البن ��ج ،ولكن عندم ��ا يغادر
طاولة العملي ��ات ،فان جينيه �آخر يظل على الطاولة
وينه� ��ض بدوره .عل ��ى واحد منهم ��ا ان يتطابق مع
الآخر ،او ان يهرب"..عندما �صدر كتاب �سارتر تيقن
جيني ��ه انه لن ي�ستطي ��ع ان يكتب بع ��د الآن الرواية
الت ��ي ي�سرد فيها تفا�صيل حياته" :يف كل كتبي كنت
اتع ��رى ،ويف الوق ��ت نف�سه كن ��ت اتنك ��ر بالكلمات،
بالو�صفيات ،ومب�شاه ��د ال�سحر .كنت ارتب اموري
بحي ��ث ال ا�ؤذي نف�س ��ي كث�ي�را ،اما م ��ع �سارتر ،فقد
عُريت دون اي لطف ..ام�ضيت زمنا حتى ا�سرتددت
عافيتي .تقريبا كنت غري قادر على موا�صلة الكتابة.
ان كت ��اب �سارتر خلق يف داخل ��ي فراغا �سمح بنوع
م ��ن التلف النف�س ��ي ،وهذا التلف هو ال ��ذي اتاح يل
الت�أمالت التي قادتني اىل امل�سرح".
يف م�سرحيته االوىل "رقابة م�شددة" ،تدور االحداث
يف دني ��ا ال�سج ��ون الت ��ي يعرفها جينيه جي ��دا ،وقد
�ص ��ور �شخ�صياته مثلما عا�ش معها ..و�سنجد الل�ص
لوفران يرتكب جرمية قتل عمدا ومع �سبق اال�صرار،

فه ��ي جرمية من اجل حتقيق هدف ا�سمى كما يقول،
فه ��و يق ��ول للقتيل عندم ��ا يختق ��ه" :ان ��ت ل�ست من
�ساللتنا ..ولن تكون منا" انه �صوت را�سكولنيكوف
يب ��دو وا�ضح ��ا ..اجلرمية م ��ن اجل قي ��م ال�شرف..
ويف امل�سرحية عر�ض لن ��ا جينيه م�شاعره وتطوره
النف�س ��ي ب�أ�سل ��وب ا�شب ��ه باالع�ت�راف" :كن ��ت اريد
مل�سرحيت ��ي هذه ان تبدو كما ل ��و كانت حلما" .ويف
امل�سرحي ��ة ي�صر جينيه عل ��ى طلب احلرية املخلوطة
بالفو�ضى ،فها ه ��و بطل امل�سرحية يعرتف" :مل اكن
اري ��د ان يح ��دث يل ما ح ��دث .لقد اعطيت ه ��ذا كله،
وهو منح ��ة من الله او م ��ن ال�شيط ��ان ،ولكنه �شيء
مل اك ��ن اري ��ده"� ،شخ�صي ��ات امل�سرحي ��ة التي تقبع
يف ال�سج ��ن ،يف انتظ ��ار ان ينفذ فيها حكم �صدر من
املحكم ��ة� .إنهم هنا يف حلظة مواجه ��ة انف�سهم وهم
لي�س ��وا هن ��ا كي يحا َكم ��وا ،وامنا يري ��دون حماكمة
املجتمع الذي �أو�صلهم اىل هذا امل�صري.
يف م�سرحيت ��ه الثاني ��ة اخلادمات يداف ��ع جينيه عن
املحروم�ي�ن واملعذب�ي�ن يف االر�ض وه ��و يعرتف ان
ما يكتبه حماولة لعر� ��ض م�أ�ساته ال�شخ�صية" :امنا
اكت ��ب يف امل�سرح حتى اعر� ��ض نف�سي على حقيقتها
وكما اعرفها".
جيني ��ه هنا يريد ان يحاكم الع ��امل الذي و�ضع قناع
الل�ص على وجهه ،انه يريد ان يكون ان�سانا بال قناع
ان يك ��ون "ال �أحد" وهو مثلما يقول �سارتر" :رغبته
واقعية يف البداية .فه ��و يريد ما هو موجود ،ولكن
اله ��دف الذي يبتغي ��ه �سرعان ما ي�ستحي ��ل �إىل حلم،
وب ��دون �أن يكف جيني ��ه عن الرغبة فيم ��ا هو واقع،
يتج ��ه اىل م ��ا ه ��و خي ��ايل" .ان ��ه يج ��د يف الوه ��م
امكاني ��ات البطول ��ة ،ويف م�سرحيت ��ه "الزن ��وج"
يتن ��اول جيني ��ه مو�ض ��وع العن�صري ��ة ،وه ��و واحد
م ��ن املوا�ضي ��ع التي كان ��ت حمرمة يف ذل ��ك احلني.
فالعن�صري ��ة ،بالن�سب ��ة �إىل جمتمعات اوروبا ،كانت
هناك يف بلدان �أخرى ،اما ان ي�أتي كاتب وي�شري اىل
ان العن�صري ��ة تعي�ش هنا وترتع ��رع بيننا ،فهذا امر
خط�ي�ر ..تقول احدى �شخ�صي ��ات امل�سرحية" :نحن
م ��ا يريدون لنا ان نك ��ون ،ولذلك �سنك ��ون هكذا اىل
النهاي ��ة" ..كل ما يف احلياة لعبة ،هكذا ي�صر جينيه
ان يخ�ب�ر املتفرجني .يقول �سارت ��ر "�إن جينيه يرى
ا�صل العامل هو اللعب ،والعامل ينتظم عندما ت�صبح
قواعد اللعبة ثابتة".
يف م�سرحيت ��ه ال�شرف ��ة جن ��د انف�سن ��ا يف مواجه ��ة
ا�شخا� ��ص م ��ن امن ��اط خمتلف ��ة ،يعي�ش ��ون يف بيت
م�سكون بال�شياطني ،يذكرنا باجواء دو�ستويف�سكي
يف "من ��زل االم ��وات" ،انه ��م هن ��ا يف ه ��ذا البي ��ت
امللع ��ون يتحدثون على �سجيته ��م ،وك�أنهم ينظرون
اىل املراي ��ا ،فيتعرفون على حقيق ��ة وجودهم بعيدا
عن االغطي ��ة وااللب�سة االجتماعي ��ة .يقول اال�سقف
يف امل�سرحية" :نظام العامل �ضعيف بحيث ن�ستطيع
ان نفع ��ل كل �شيء .امل�سرحية كما يحللها الفيل�سوف
الفرن�سي ال�شهري �آالن باديو تتناول واقع اليمني يف
الع ��امل الغرب ��ي ،وال�شعب املقه ��ور ،وحماولة �إعادة
ترتيب موازين قوى ال�سلطة.
يف اعمال جينيه امل�سرحية والروائية يدور احلديث
ح ��ول ا�شخا�ص خارجني عل ��ى القانون ،حول طبقة
املنبوذي ��ن واملطرودين من املجتم ��ع ،وعلى القارئ
�أو امل�شاه ��د ان يف ��رق بني احلقيق ��ة واخليال ،واال
يت�س ��اءل عم ��ا �إذا كان م ��ا يروي ��ه جيني ��ه ق ��د حدث
فع�ل�ا ،فهو يع�ت�رف يف روايت ��ه "�شعائ ��ر اجلنازة"
– ترجمه ��ا اىل العربية ا�سامة منزجلي – ان هذا
الكت ��اب حقيق ��ة واكذوب ��ة يف نف�س الوق ��ت ..ورغم
ان معظ ��م اعمال جينيه هي ن ��وع من انواع ال�سرية
الذاتية� ،إال ان احللم يتداخل فيها ب�صورة وا�ضحة،
فه ��ي ا�شب ��ه ب�أح�ل�ام يقظة ان�س ��ان ط ��رده املجتمع،
فعا� ��ش لي�ؤكد ان ��ه ي�ستطيع فعال ان يك ��ون ما اراده
ل ��ه املجتمع .يكتب �سارتر ان �إرادة ال�شر عند جينيه
هي �إرادة الع ��ذاب ،ورغبة يف جتاوز االهوال التي
ينغم� ��س فيه ��ا ..يف "يوميات ل�ص" يكت ��ب جينيه:
"لكي تفلت من العذاب ،عليك ان تنغم�س فيه حتى
العينني".
�آخ ��ر اعم ��ال جينيه كتاب "ا�سري عا�ش ��ق" يروي فيه
جترب ��ة العي�ش مع ال�شع ��ب الفل�سطيني وم�شاركتهم
معاناته ��م ،والكت ��اب مع كتابه الآخ ��ر "اربع �ساعات
يف �شاتي�ل�ا" �شهادة مهم ��ة ع ��ن الثورةالفل�سطينية،
فا�ضح ��ا م ��ن خاللهما قي ��ام دولة ا�سرائي ��ل وتواط�ؤ
الدول الغربية على ت�شريد ال�شعب الفل�سطيني.
يقول جيني ��ه عن كتابه "ا�سري عا�ش ��ق"" :كنت قبل
و�ص ��ويل هن ��اك� ،أع ��رف �أن وج ��ودي يف القواع ��د
الفل�سطيني ��ة عل ��ى �ضف ��ة الأردن ،لن يق ��ال بو�ضوح
�أب ��د ًا :لق ��د ا�ستقبلت ه ��ذه الث ��ورة كما تتع ��رف �أذنٌ
مو�سيقي ��ة عل ��ى النغم ��ة ال�صحيح ��ة" .ويف "ا�سري
عا�ش ��ق" ال ��ذي ترجم ��ه اىل العربي ��ة كاظ ��م جه ��اد،
ي�ستعي ��د جيني ��ه ال�سن ��وات التي عا�شه ��ا �ضيف ًا على
الفدائيني الفل�سطينيني يف الأردن ،واجلوالت التي
قام بها يف عدد من املناطق العربية يف املغرب ولبنان
و�سوريا ،حتت ا�سم "املالزم علي" وغايته ،كما قال،
�أن يفه ��م الفل�سطيني�ي�ن وثورته ��م ،يف الوق ��ت الذي
يفيدنا في ��ه هذا الكت ��اب نف�سه �أن غايت ��ه الأ�سا�سية،
�إمنا كانت �أن يفهم نف�سه بالدرجة االوىل.
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اقــــرأ
وودي �آلن

�ص ��در ع ��ن دار املدى حديث ًا كتاب بعن ��وان "وودي �آلن عن
وودي �آلن" وهو �س�ي�رة ذاتية للمخرج ال�سينمائي ال�شهري
الذي يع ّد �أحد �أبرز املخرجني يف هوليوود .عرف بتقدميه
الأف�ل�ام الرومان�س ��ية الكوميدي ��ة الت ��ي تتخلله ��ا حم ��اكاة
�ساخ ��رة وكوميدي ��ا تهريجي ��ة .ترتكز مو�ضوع ��ات �أفالمه
بعم ��ق عل ��ى الأدب ،اجلن�س ،الفل�سفة ،عل ��م النف�س ،الهوية
اليهودي ��ة وتاري ��خ ال�سينم ��ا ..ف ��از �أرب ��ع م ��رات بجائ ��زة
الأو�س ��كار �ضم ��ن  24تر�شيحا ناله ��ا يف ثالثة جماالت هي
الإخراج والكتاب ��ة والتمثيلُ .تعد مدينة نيويورك م�سرح ًا
لأغلب �أعماله وثيمة �أ�سا�سية لها.

ح

ول العا

لم

فنانون فـي �ساحة التحرير ..تت�ضامن مع �شباب التظاهرات

موقف �سيارة مبليون دوالر

�أحيانا كثرية ما جتد �صعوبة يف العثور على مكان �آمن ترتك فيه �سيارتك،
لكن هل �أنت م�ستعد لدفع "ثروة" مقابل احل�صول على موقف �سيارة؟ هذا
بال�ضبط ما حدث يف هونغ كونغ ،حيث كل �شيء باهظ الثمن ،و�أحيانا
ت�صل الأ�سعار �إىل م�ستويات فلكية ي�صعب ت�صديقها.
وح�سبما �أوردت �صحيفة "�ساوث ت�شاينا مورنينغ بو�ست" ال�صينية
�سيارة
الناطقة بالإجنليزية ،فقد باع رجل �أعمال موقف
مببلغ � 969ألف دوالر �أمريكي .ويفوق هذا املبلغ
ثمن ع��دة �شقق و�أحيانا فيال كبرية يف عوا�صم
عاملية ،فيما ال تتعدى م�ساحة موقف ال�سيارة
 12مرتا مربعا .ومل تك�شف ال�صحيفة عن هوية
م�شرتي املوقف ،ال��ذي يقع �أم��ام مركز جتاري
�ضخم يف قلب هونغ كونغ يت�ألف من  73طابقا.
وي�ع�ت�بر "ذا �سنرت" واح���دا م��ن �أك�ث�ر امل�ب��اين
التجارية تكلفة حول العامل ،ويقع يف البلد الذي
يعد �أحد �أهم مراكز الأعمال دوليا.
والبائع هو رجل الأعمال جوين ت�شوينغ ،الذي
ميتلك  4م��واق��ف لل�سيارات م��ن �أ��ص��ل  400يف
امل��رك��ز ال�ت�ج��اري ال�ضخم ،وباعها جميعا نظري
مبالغ باهظة.

�سجلت ت �ظ��اه��رات ي��وم اجلمعة
م�شاركة فاعلة ل�ع��دد كبري منهم
يف ب�غ��داد وم��دن جنوبي البالد،
و�أ�� �ص� �ي ��ب ب �ع �� �ض �ه��م ب��اخ �ت �ن��اق
ج��راء قنابل ال�غ��از .الفنان جالل
ك��ام��ل ا�صطحب زوج �ت��ه الفنانة
�سناء عبد ال��رح�م��ن� ،إىل �ساحة
التحرير لي ًال ،و�سط ترحيب من
املتظاهرين الذين التقطوا معهما
�صور ال�سيلفي ،وه��و ما يعتربه
نا�شطون م�ساندة لهم يف �إي�صال
�صوتهم .والتقطت �صور لنقيب
ال� �ف� �ن���ان�ي�ن ج� �ب ��ار
ج��ودي وهو

�سيلينا غوميز
تتخطى الـ  57مليون
م�شاهدة ب�أغنيتها يف
ثالثة �أيام

نورغول ي�شيلت�شاي تدعم
الثورة يف لبنان بال�صورة

حتقق النجمة العاملية �سيلينا
غوميز جن��اح��ا �ساحقا ون�سب
م�شاهدة عالية ب�أغنيتها اجل��دي��دة
" ،" Lose you to love meاذ انها
تخطت الـ  57مليون م�شاهدة بعد طرحها
على يوتيوب بثالثة ايام فقط.
الأغنية هي الأوىل من �ألبومها اجلديد
ال ��ذي حت�ضر ل��ه ب�ع��د �أرب� ��ع �سنوات
م��ن ال �غ �ي��اب ،ب�ع��د �أل �ب��وم �ه��ا الأخ�ي�ر
 Revivalعام .2015
كلمات الأغنية تتحدث عن �ضرورة
�أن تكره حبيبها لتحب نف�سها و�أن
تخ�سره لرتبح نف�سها ،وعند �سماعها
ن�شعر ب�شكل كبري �أن �ه��ا موجهة حلبيبها
ال�سابق جا�سنت بيرب الذي تزوج من حبيبته
اجلديدة هايلي بالدوين.

ال ��ش� ّ�ك ان ا� �ص��داء ال �ث��ورة يف لبنان و�صلت اىل
ك��ل ال �ع��امل ،وتفاعل معها ع��دد كبري م��ن امل�شاهري
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين وال� �ع ��رب ،ويف خ �ط��وة الف�ت��ة
وحمببة اعلنت النجمة الرتكية نورغول
ي�شيلت�شاي ت�ضامنها مع ال�شعب اللبناين
ال��ذي يدافع عن حقوقه امل�سلوبة ويواجه
الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة.
ون�شرت نورغول �صورة من التظاهرة يف
و�سط بريوت ،وع ّلقت عليها قائلة" :بريوت
دائم ًا جميلة! والآن �أكرث جما ًال" .اجلدير
ذك ��ره ان ن��ورغ��ول ا�شتهرت يف العامل
العربي م��ن خ�لال م�سل�سل "ال�سلطانة
كو�سيم" ،اذ انها ح ّلت يف العمل كبديلة
عن النجمة الرتكية بريين �س�آت التي
ج�سدت بطولة املو�سم الأول منه.

تقرير
 كوكب حمزة
ال �م �ل �ح��ن ال� �ع ��راق ��ي ال�ك�ب�ي��ر
ق ��ام ب�ت�ل�ح�ي��ن وغ� �ن ��اء اغ�ن�ي��ة
ب �ع �ن��وان " ردت� ��ك ي ��اوط ��ن "
كلمات ال�شاعر الراحل زهير
الدجيلي  ..واالغنية تت�ضامن
م��ع اح�ت�ج��اج��ات ال�شباب في
اال�صالح وتندد بالف�ساد الذي
ا�ست�شرى في مفا�صل الدولة
وت�ح�ي��ي المحتجين  ..وق��د
اه��دى االغ�ن�ي��ة ال��ى م�ؤ�س�سة م�سرحية " الموت وال�ع��ذراء
ال�م��دى ال�ت��ي ق��ام��ت بانتاجها " والتي �صدرت عن دار المدى
وع��ر� �ض �ه��ا ع �ل��ى م��وق�ع�ه��ا في وال�ضحك والحرية لباختين
والمارك�سية والتفكيكية .
اليوتيوب .
����� س����ع����دي ع��ب��د
اللطيف
الكاتب والمترجم الراحل �صدر
له عن دار �سطور كتاب " ق�صة
حياة كارل مارك�س لفرن�سي�س
وين  ..والكتاب ي�سلط ال�ضوء
ع�ل��ى ح �ي��اة م��ارك����س وال ��دور
الذي لعبه في الفكر االن�ساني
 ..ويذكر ان عبد اللطيف ترجم
ع���ش��رات الن�صو�ص اب��رزه��ا

� سامي عبد الحميد
عميد الم�سرح الذي رحل عنا
ال�شهر الما�ضي  ،يقام له حفل
تابيني بمنا�سبة اربعينيته
ف ��ي ن� ��ادي ال �م �� �س��رح ال �ت��اب��ع
التحاد االدباء والكتاب  ،حيث
�ستقدم م�سرحية االرام��ل من
تاليف واخراج جبار محيب�س
والم�سرحية تتناول اللحظات
االخيرة لحياة الراحل .

م�ت��واج��د و� �س��ط امل�ت�ظ��اه��ري��ن يف
�ساحة التحرير وبرفقته اع�ضاء
املجل�س امل��رك��زي للنقابة وع��دد
كبري م��ن الفنانني .وعلق الفنان
م� �ه���دي احل �� �س �ي �ن��ي يف م�ق�ط��ع

ف �ي��دي��و ن �� �ش��ره ع �ل��ى ح���س��اب��ه يف للخروج وب�صدور عارية ..القنابل
تويرت من �ساحة التحرير و�سط امل���س�ي�ل��ة ل �ل��دم��وع م��ع الأ�سف".
�أزي��ز الر�صا�ص "اليوم اجلمعة وتعر�ض اجلمعة عدد من الفنانني
متظاهرون �شباب ع��زل ،احلاجة وال �ف �ن��ان��ات �إىل ح ��االت اختناق
والعوز والفقر والبطالة دفعتهم ُنقلوا �إثرها �إىل امل�ست�شفيات لتلقي

العالج ،بينهم الفنانة �آ�سيا كمال
والفنانة �أ��س�م��اء �صفاء والفنان
ج ��واد امل��ده ����ش ال��ذي��ن �أ��ص�ي�ب��وا
ب �ح��االت اخ�ت�ن��اق ��ش��دي��دة ب�سبب
ا�ستهدافهم بالغاز امل�سيل للدموع.
وك���ش��ف م �ت �ظ��اه��رون لـ"العربي
اجلديد" �أن قوات مكافحة ال�شغب
ك��ان��ت ت��ر��ص��د جت�م�ع��ات الفنانني
والإع �ل�ام � �ي �ي�ن ،وت �ط �ل��ق عليهم
القنابل امل�سيلة ل�ل��دم��وع ب�شكل
مبا�شر ومتعمد لأن وجودهم كان
يعطي زخ�م� ًا للتظاهرات .يقول
احد املتظاهرين ان توا ُفد الفنانني
وامل�شاهري يف التظاهرات يعطيها
زخم ًا �أك�بر ويو�صل �صوتها �إىل
ال �ع��امل .يف ال��وق��ت نف�سه انتقد
م� �ت� �ظ ��اه ��رون م ��وق ��ف ال �ف �ن��ان�ين
العراقيني املقيمني خ��ارج البالد
ل��ع��دم م �� �س��ان��دت �ه��م ل �ل �ت �ظ��اه��رات
ووقوفهم موقف املتفرج.

�آيفون  11يزعج ترمب ..الرئي�س غا�ضب
ور�سالة �إىل تيم!
ع�ن��دم��ا ق ��ررت ��ش��رك��ة "�أبل" �إل �غ��اء ال��زر تناول الع�شاء مع ترمب مرتني على الأقل
الرئي�س يف بع�ض ط��رز هاتف �آيفون يف وناق�ش معه ق�ضايا جتارية يف منا�سبات
 ،2017ا��س�ت��اء بع�ض ال�ع�م�لاء ،لأن هذا خمتلفة.
التغيري ا�ضطرهم ال�ستخدام ال�شا�شة التي يذكر �أن �أبل بد�أت بيع هواتف �آيفون التي
تعمل باللم�س لفتح الهاتف �أو العودة �إىل ال حتتوي على زر رئي�س مع �إطالق الطراز
ال�شا�شة الرئي�سة ب��دال من ا�ستخدام هذا �آي�ف��ون  10يف  .2017وال ت��زال ال�شركة
الزر.
تبيع طرازا واحدا ي�ستخدم الزر الرئي�س
ويبدو �أن الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب ،وهو �آيفون  .8ومل ترد �أبل حتى الآن على
ال� ��ذي ي���س�ت�خ��دم ه��ات��ف
طلب للتعقيب.
�آي �ف��ون ،م��ن ب�ين ه ��ؤالء
ال ��ذي ��ن �أزع� �ج� �ه ��م ه��ذا
ال �ت �غ �ي�ير ،ح �ي��ث كتب
ت� ��رم� ��ب ع� �ل ��ى ت��وي�ت�ر
اجلمعة "�إىل تيم :الزر
يف هاتف �آي �ف��ون كان
�أف�ضل بكثري من مل�س
ال�شا�شة".
وه� � � ��ذه ال� �ت� �غ ��ري ��دة
م� ��وج � �ه� ��ة ع � �ل� ��ى م��ا
ي�ب��دو �إىل تيم ك��وك،
ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�شركة "�أبل" ال��ذي

العمود
الثامن
 علي ح�سني

حكومة ال ترى..
ال ت�سمع ..ال تتكلم!!
كل يوم ت�ؤكد لنا احلكومة �أنها
حكومة �سريعة جد ًا يف قراراتها
اخلاطئة وبطيئة جد ًا ،جد ًا وجد ًا،
يف اتخاذ قرارات �صحيحة ،ما يدل
على �أن هناك م�سافة �شا�سعة بني
تفكري احلكومة ومعاناة قطاعات
وا�سعة من النا�س ،وحني يخرج
النا�س للمطالبة بحقوقهم يطل علينا
م�س�ؤولون بابت�ساماتهم ال�صفراء
ي�صفون املتظاهرين ب�أنهم �أ�صحاب
�أجندات خا�صة ي�سعون لتخريب
البلد .ع�شنا خالل ال�ستة ع�شر �سنة
املا�ضية مع حكومات ظلت ت�صر
على �أنها منتخبة من ال�شعب ،فيما
ال�شعب امل�سكني ال يعرف حتى �أ�سماء
وزرائها ومل َ
يت�سن له التعرف على
االجنازات العظيمة لأع�ضائها يف
جمال ال�سيا�سة والعلوم واالقت�صاد.
حكومات �أغم�ضت �أعينها وال تريد
�أن تعرف �أن العديد من حكومات
العامل املنتخبة ت�سقط حني تف�شل
يف الإيفاء بوعودها للنا�س ،فكيف
بحكومة �ضربت الرقم القيا�سي
بعدد الذين قتلتهم يف �ساحات
االحتجاجات ؟
ما يحدث كل يوم يدل على تخبط
احلكومة وت�صميمها على ال�ضحك
على النا�س ب�شعارات جوفاء،
حكومة �أوجعت ر�ؤو�سنا بكلمة
ال�شعب للكذب على النا�س دون �أن
تكون عندها �أية قيمة لهذا ال�شعب،
حكومة دفعت النا�س �إىل حالة من
االحتقان الدائم ،ومن الكراهية
للعملية ال�سيا�سية ،ومن الإح�سا�س
بالظلم ..فقراء بالدي مظلومون،
ال�شباب ي�ضيعون يف بحور البطالة،
والن�صابون يزدادون ويتاجرون
ب�أحالم و�أموال النا�س ،واخل�صومة
تزداد بني رجال ال�سيا�سة وبني
عامة ال�شعب ،حكومة ت�صدّر للنا�س
ت�صريحات فا�سدة فقدت �صالحيتها
وتعجز عن توفري �أب�سط اخلدمات
التي تقدمها دول وحكومات ال متلك
ع�شر ًة باملئة من ميزانية العراق.
الدول حتمي مواطنيها بال�شفافية
والنزاهة والعمل املخل�ص ،فيما
حتولت حكومتنا �إىل جهنم تكوي
النا�س بلهيبها ،حكومة ال تقيم وزنا
لهموم النا�س وال تبايل ل�سرقة
املال العام الذي لو جمعه ال�سراق
ميكن له �أن يغطي ميزانيات دول
اجلوار .يف دول حترتم مواطنيها
جند قوانني حازمة و�صارمة ت�صل
�إىل حد الإعدام للذين ي�سرقون
املال العام ،وعندنا ال جرمية وال
عقاب ..والأكرث خطورة �أن الذين
يدافعون عن الف�ساد �أكرب بكثري ممن
يهاجمونه.
التريد احلكومة ومعها جمل�س
النواب �أن يدركوا جيدا �أن ما حدث
خالل الأيام املا�ضية هو باخت�صار
�شديد �أن مدن العراق ا�ستيقظت
وقررت اخلال�ص من كل من ت�سبب
فى تقزميها وتراجعها وخرابها..
ومن ثم فهي لي�ست تظاهرات
�ضد الف�ساد واخلراب فقط ،كما
�أنها لي�ست تظاهرات من �أجل
التغيري والإ�صالح فح�سب ،بل
هى تظاهرات لها هدف واحد هو
ا�ستعادة العراق من خاطفيه.
و �أظن �أنه بعد الذي جرى خالل
الأيام املا�ضية ف�إن اجلميع فى
انتظار �أن يخرج رئي�س اجلمهورية
ورئي�س الربملان ومعهما رئي�س
الوزراء ليقولوا ل�شباب التظاهرات:
لقد �أخط�أنا بحقكم.
فهل هم فاعلون؟

عالء املفرجي ..يتحدث عن ال�سينما ال�شعرية

حممد جا�سم
يف جل�سة ممتعة ومغايرة جلل�سات احتاد
االدب ��اء الثقافية ،قدم الناق ��د ال�سينمائي
�سياح ��ة فكري ��ة ح ��ول ظاه ��رة ال�سينم ��ا
ال�شعري ��ة وعر� ��ض منوذج ��ا منه ��ا لفيلم
يج�سد هذه الظاهرة .قدم للجل�سة الناقد
عل ��ي الفواز وبح�ضور كب�ي�ر من االدباء
واملثقف�ي�ن .قال الف ��واز -:ح�ي�ن نتحدث
عن ال�سينما فال نتحدث عن حقل ب�صري
ح�س ��ب امن ��ا عن حق ��ل يتمي ��ز بال�صورة
وال�سيمياء وال�شاعرية واللغة ال�ساحرة
التي تفت ��ح امامنا مناطق �شا�سعة ملعرفة
الع ��امل .ونحن ال ميك ��ن ان نعرف العامل
اال م ��ن خ�ل�ال اجلم ��ال .والناق ��د ع�ل�اء
املفرجي هو ابن املعرفة واملهنة واالدب،
�سيطوف بنا يف عامل ال�سينما ال�شعرية.
يف حني قال ااملفرجي :برغم عدم وجود
عالقة وا�ضحة بني ال�سينما وال�شعر ،كما

الطقس

ه ��ي العالق ��ة ب�ي�ن االدب وال�سينما ،لكن
هناك العديد من تطبيقات ال�سينما ت�ؤكد
ذلك .حيث هن ��اك موا�صفات يف ال�سينما
موج ��ودة اي�ضا يف اللغ ��ة او ال�شعر مثل
االنزي ��اح والكثافة وااليح ��اء مما يوحد
العالق ��ة بني ال�سينما وال�شعر .يف عملية
التلق ��ي املركب ��ة الت ��ي متار� ��س جتاه اي
م�ت�ن �سينمائي ،تربز ع ��دة ق�ضايا تقربنا
لي� ��س فق ��ط م ��ن ال�سينم ��ا وال�شع ��ر ب ��ل
تتج ��اوز ذل ��ك يف ع ��دة اف�ل�ام باعتبارها
اجنازات �شعرية .يق ��ول �ستاركوف�سكي
(ح�ي�ن احت ��دث ع ��ن ال�شع ��ر ال انظراليه
كنوع ادب ��ي ،الن ال�شعرهو وعي بالعامل
يف طريقة خا�صة لالت�صال بالواقع) .يف
ح�ي�ن ي ��رى بازوليني يف كتاب ��ه "�سينما
ال�شعر" ان (لغة ال�سينما هي جوهريا لغة
ال�شعر .تاريخنا ال�سينمائي ت�شكل بعرف
�سينمائ ��ي ك�أن ��ه عرف لغة الن�ث�ر فقط او

لغ ��ة النرثالق�ص�صي .هذا العرف النقدي
اج ��از مقارب ��ات نقدية عدمي ��ة اجلدوى
ب�ي�ن ال�سينم ��ا وامل�س ��رح والرواية .وان
فقدان احلبك ��ة التقليدية ي�ؤدي اىل غلبة
ال�شعرعل ��ى النرث) .كما ي ��رى (ان الكثري

من االف�ل�ام رغم اتباعها كثريا من قواعد
ال�شع ��ر ال تنت ��ج افالم ��ا تنتم ��ي ل�سينم ��ا
ال�شع ��ر ،وق ��د جت ��د افالم ��ا تعتم ��د على
الن�ث�ر يف احلديث لكنها قادرة على خلق
ال�شع ��ر) .وا�ض ��اف املفرج ��ي :الق�صائ ��د

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س لهذا اليوم
(االحد) �أن درج ��ات احلرارة �ستنخفظ عن معدالتها املا�ضية ،وان اجلو
�سيكون بني غائم جزئيا وغائم مع فر�صة لت�ساقط زخات مطر خفيفة.

ال�سينمائية العظيم ��ة ل�شابلن وبريتمان
مل ت�ص ��ور وفقا لقواع ��د ال�شعر بل تكمن
�شعريته ��ا يف م ��كان �آخرغ�ي�ر ال�شع ��ر،
فه ��ي �شعري ��ة داخلي ��ة كم ��ا يف رواي ��ة
لت�شيخ ��وف .تنق�س ��م نظري ��ة بازوليني
ع ��ن ال�سينم ��ا ال�شعري ��ة اىل ق�سمني هما
م ��ا يطلق علي ��ه ال�ص ��ور اال�شاري ��ة التي
يختلط فيه ��ا الذاتي واملو�ضوعي كافالم
كريو�س ��اوا .والثاين اخلطاب احلر غري
املبا�ش ��ر وه ��و بب�ساطة ان يج ��د امل�ؤلف
واملخ ��رج �شخ�صية يتغلغ ��ل اىل روحها
من اج ��ل ان ي�ستخدمها كذريعة للتعبري.
وا�ش ��ار �إىل :ان معظ ��م ا�صح ��اب اف�ل�ام
ال�سينم ��ا ال�شعرية هم ا�ص�ل�ا �شعراء كما
بازوليني وكوكتو واندريه مالرو.
الكات ��ب ناج ��ح املعموري رئي� ��س احتاد
االدباء ا�شاراىل مار�سيل مارتن وافالمه
ع ��ن ال�سينم ��ا الب�صري ��ة الت ��ي توح ��ي

بال�شعرية م ��ن خالل تن�سيق ال�صورة او
املونتاج .اي حتقيق ا�صطفافات �صورية
تف�ض ��ي باجت ��اه �شعريات غ�ي�ر متوقعة.
كم ��ا ا�ش ��ار اىل ان اب ��ن خل ��دون هو اول
م ��ن ن ��ادى باحلداثة وم ��ا بع ��د احلداثة
ونبه اوروب ��ا عليها ،وقدم تعريفات عدة
لل�ص ��ورة بو�صفها ذات ��ا ،كما ي�شري كامل
�شي ��اع يف احد كتب ��ه .وق ��د تناغمت تلك
الطروحات مع اقوال املفرجي.
وق ��ال املرتج ��م احم ��د فا�ض ��ل ان م�ؤرخ
ال�سينم ��ا الأمريكية ب� .آدمز �سيتني نقال
عن بازوليني ي�ص ��ف "�شعرية ال�سينما"
بوجه ��ة نظ ��ر ذاتي ��ة ،وكذل ��ك الوه ��م
اخلا� ��ص امل�صاح ��ب لها ال ��ذي يعمل كما
لو كان بدون كامريا ،او الكامريا غائبة،
وجتربة امل�شاه ��د هي الغط�س يف �أحالم
وع ��ي ال�شخ�صيات وال�ص ��ور املعرو�ضة
يف الفيلم.
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