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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

جريدة سياسية يومية

2019 ) ت�شرين الثاين27(  الأربعاء- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4556( العدد

روايات خمتلفة عن مفتعلي احلرائق واملحتجون يتهمون �أحزاب ًا �سيا�سية

احلكمة تعلن متابعتها ق�ضية مال طالل

�أبو مازن وال�سلطاين يغادران
ال�سجن بكفالة حلني حماكمتهما
�س ��راح حمافظ ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن
وباب ��ل ال�سابق�ي�ن بكفال ��ة حل�ي�ن
."�إجراء املحاكمة
، الأح ��د،و�أعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة
�ص ��دور �أم ��ر قب� ��ض بح ��ق حمافظ
�صالح الدي ��ن ال�سابق عل ��ى خلفية
ق�ضي ��ة حقق ��ت فيه ��ا و�أحالتها �إىل
.الق�ضاء
 قبل �ساعات،وك�شفت هيئة النزاهة
م ��ن ق ��رار االف ��راج ع ��ن تفا�صي ��ل
توقيف النائبني احلاليني اجلبوري
.وال�سلطاين
و�أو�ضح ��ت النزاهة يف بيان تلقته
(امل ��دى) تفا�صيل ق ��راري التوقيف
املنفذي ��ن بح ��ق ع�ض ��وي جمل� ��س
، حمافظي بابل،النواب احلالي�ي�ن
 وف ��ق،و�ص�ل�اح الدي ��ن ال�سابق�ي�ن
قرار من املحكم ��ة املركزية ملكافحة
.الف�ساد
 نق�ل�ا ع ��ن دائ ��رة،وبين ��ت الهيئ ��ة
 �أن،التحقيق ��ات التابع ��ة له ��ا
ق ��راري التوقي ��ف ال�صادرين بحق
 م ��ن املحكمة ج ��اءا على،النائب�ي�ن
خلفي ��ة ق�ضيت�ي�ن حقق ��ت فيهم ��ا
 �إذ،الهيئ ��ة و�أحالتهم ��ا �إىل الق�ضاء
�أ�ص ��درت املحكم ��ة بحقهم ��ا �أم ��ري
،ا�ستق ��دام واتبعتهما ب�أمري قب�ض
 لعدم ا�ستجابتهما،لتقرر توقيفهما
.للأوامر ال�سابقة
و�أف ��ادت الهيئ ��ة ب� ��أن تفا�صي ��ل
 "ت�شري،الق�ضيتني التي حققت بهما
�إىل ارت ��كاب املته ��م الأول خ�ل�ال
مدة ت�سنم ��ه من�صب حماف ��ظ بابل
خمالف ��ات يف عق ��د �إدخ ��ال كمي ��ات
كبرية من الإ�سمنت امل�ستورد بدون
."ر�سوم خالف ًا لل�ضوابط
 "فيم ��ا ارتك ��ب املته ��م:و�أ�ضاف ��ت
الث ��اين خ�ل�ال مدة ت�سنم ��ه من�صب
حماف ��ظ �ص�ل�اح الدي ��ن خمالف ��ات
يف عق ��د الأبنية اجلاه ��زة للأق�سام
."الداخلية جلامعة تكريت
3 التفا�صيل �ص

�أ�صابـع االتهـام نحـو "الطـرف الثـالث" بحـرق
 حمل وخمـزن يف �شـارع الر�شيـد1000 نحـو

المدى/ بغداد

مل ميكث ��ا طويال حمافظا
�ص�ل�اح الدي ��ن احم ��د
اجلبوري (ابو مازن) وبابل �صادق
مدل ��ول ال�سلط ��اين ال�سابقني حتى
اف ��رج عنهم ��ا بكفال ��ة حل�ي�ن �إجراء
.املحاكمة على خلفية تهم ف�ساد
وق ��ال م�صدر مطل ��ع �إنه مت "�إطالق

واالكتف ��اء بالتعام ��ل م ��ع التهدي ��دات
."اخلارجي ��ة وحماي ��ة املق ��رات الر�سمية
وتاب ��ع "ن�شري ب�شكل وا�ض ��ح �إىل �أننا مع
."التظاهرات ال�سلمية املطالبة باحلقوق
2 التفا�صيل �ص

ُ  ان ما تناقلته،�آنذك
بع�ض و�سائل الإعالم
"معلومات
عن دور احل�شد يف التظاهرات
ٍ
."ع�شوائية ال ت�ستن ُد �إىل �أي دليل
و�ش ��دد احل�ش ��د يف بيان ��ه عل ��ى موقف ��ه
،"بعدم التدخل يف �ش�ؤون االحتجاجات

.خوفا من املحا�سبة الع�شائرية
ويف وق ��ت �سابق كانت ف�صائ ��ل "احل�شد
ال�شعب ��ي" نفت �صحة اتهام ��ات ب�ضلوعها
.يف قمع متظاهرين خالل االحتجاجات
واعت�ب�رت مديري ��ة �أمن احل�ش ��د يف بيان

-ف�صيل�ي�ن اثن�ي�ن حتدي ��دا – مل ي�سمهم ��ا
ي�ستخدم ��ان الر�صا� ��ص احل ��ي �ض ��د
 كما ا�ش ��ار حينها،املتظاهري ��ن يف بغ ��داد
اىل ان الف�صيل�ي�ن منحت لهما ا�ستثناءات
"من جهات حكومية عليا بـ"ارتداء االقنعة

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..بازار يف نفق التحرير �أم�س

طالبت باري�س وبرلني ب�إيقاف تعاونهما الع�سكري مع بغداد

منظمة تدعو االحتاد الأوروبي ملعاقبة احلكومة العراقية وحظر تزويدها بالأ�سلحة
فعالة ل�ضم ��ان تعه ��د احلكومة العراقي ��ة بحرية
 التي،التعب�ي�ر ع ��ن ال ��ر�أي والتظاه ��ر ال�سلم ��ي
ومنذ بدء. اقرتها قوانني واعراف حملية وعاملية
االحتجاجات ف ��ي االول من ت�شرين االول وثقت
 متظاهرا363 المنظمة االوروبية مقتل اكثر من
م ��ن قبل ق ��وات امني ��ة وقنا�صين مع ج ��رح اكثر
 �آخرين وذلك ب�سب ��ب تعبيرهم عن15,000 م ��ن
�آرائهم التي كفلها الد�ستور العراقي واالتفاقيات
الدولية الت ��ي ن�صت على �ض ��رورة حماية الحق
.بالتعبير عن الر�أي والتظاهر ال�سلمي
2 التفا�صيل �ص

ال�سلطات العراقية �ض ��د احتجاجات �شعبية عرب
ويف ر�سالة لها اىل احلكومة.ال�شهرين املا�ضيني
–  دع ��ت منظم ��ة املر�ص ��د االوروب ��ي،العراقي ��ة
االو�سط ��ي حلق ��وق االن�سان اىل اج ��راء حتقيق
عاج ��ل وج ��دي يف ح ��االت القتل على ي ��د قوات
 داعي ��ة اىل ان�سحاب الق ��وات من مناطق،امني ��ة
التما�س مع املتظاهرين و�ضمان احالة املتورطني
 ودع ��ت املنظمة اي�ضا اىل اطالق.بالقتل للعدالة
�س ��راح املعتقلني من املحتج�ي�ن وتقدمي تعوي�ض
جلميع �ضحايا العنف واال�ستخدام غري ال�شرعي
 مع تبن ��ي خطوات،للقوة م ��ن قبل ق ��وات امنية

 يف بي ��ان انها بعثت ر�سائل،م ��ن جنيف مقرا لها
اىل كل من مفو�ضة ال�سيا�سية اخلارجية لالحتاد
االوروب ��ي فيدي ��ركا موغريين ��ي واىل وزي ��ر
اخلارجي ��ة الفرن�س ��ي ج ��ان ايف لودري ��ان واىل
 �أطلعتهم فيها،وزير الدف ��اع االملاين هايكو ما�س
على احلمالت االمنية الدموية التي متار�س �ضد
حمتج�ي�ن يطالب ��ون با�سقاط حكومة ع ��ادل عبد
املهدي لف�شلها بالق�ضاء على الف�ساد وحل م�شاكل
انقط ��اع الكهرباء وم�ش ��اكل البطال ��ة يف العراق
وعربت املنظمة االوروبية عن قلقها الكبري ازاء.
العن ��ف والقم ��ع امل�ستمرين اللذي ��ن ت�ستخدمهما

جمعية الهالل الأحمر العراقي

اعالن مناق�صة

تعلن جمعية الهالل االحمر العراق��ي بالنيابة عن الصليب االحمر النرويجي
عن اجراء مناقصة جتهيز معدات اس��عاف اولي وذلك حسب اجلدول والشروط
الت��ي ميكنكم احلصول عليها من مقر جمعي��ة الهالل االحمر العراقي املركز
الع��ام علما ان اخ��ر موعد لقبول العطاءات الس��اعة الثالثة بعد الظهر من
 على مقدمي العطاءات املؤهلني من الش��ركات.2019 /12 / 5 ي��وم اخلمي��س
واملكات��ب اخملتصة بتج��ارة وجتهيز املواد املطلوبة تق��دمي عطائهم داخل ظرف
مخت��وم يودع ف��ي صندوق العط��اءات في مقر ع��ام جمعية اله�لال االحمر
 لالستفسار الرجاء االتصال.العراقي ويهمل اي عطاء غير مستوفي الشروط
) وال تتحم��ل اجلمعية اي مس��ؤولية قانونية او07708703848( عل��ى الرق��م
مالية عن اجراء التعاقدات ويكون اختيار الش��ركات والدفع من قبل الصليب
.االحمر النرويجي

 حامد �أحمد: ترجمة
بعث ��ت منظم ��ة املر�ص ��د الأوروب ��ي
Euro – Med( – االو�سط ��ي
 ( حلق ��وق االن�س ��ان ر�سائ ��ل اىلMonitor
كل م ��ن االحت ��اد االوروب ��ي وحكومت ��ي فرن�س ��ا
واملاني ��ا حتثهم فيها على ممار�س ��ة �ضغوط على
احلكوم ��ة العراقي ��ة اليق ��اف ا�ستخدامه ��ا للقوة
 وعلى،املميتة �ضد احتجاج ��ات �شعبية م�ستمرة
�ضرورة االيق ��اف الفوري ال�ستخدام العنف �ضد
 التي تتخذ،وقالت املنظم ��ة. حمتج�ي�ن م�سامل�ي�ن

7

:عبا�س العلي يكتب
انتفا�ضة ت�شرين حركة تغيري �أم �إرادة �إ�صالح؟

 المدى/ بغداد
ب ��د�أ القل ��ق يت�صاع ��د يف بغداد
على اثر تكرار حوادث احلرائق
الت ��ي طال ��ت مب ��اين وحم ��ال جتارية يف
�شوارع تقع اىل �شمال �ساحة التحرير من
 ق ��درت بنحو الف،�ضمنها مب ��اين تراثية
. بح�سب جتار،حمل جتاري
 حيث،ويختل ��ط االمر هن ��اك اىل حد كبري
تق ��ع ه ��ذه املباين و�س ��ط ح ��رب م�ستمرة
من ��ذ ايام بني املحتج�ي�ن والقوات االمنية
التي ت�ستخدم العبوات الدخانية واحيانا
.الر�صا�ص احلي لتفريق املتظاهرين
وكان ��ت مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين قالت يف
 حري ��ق ا�شتعل يف200  ان،وق ��ت �ساب ��ق
مناط ��ق متفرق ��ة م ��ن الب�ل�اد من ��ذ اندالع
.االحتجاجات قبل نحو �شهرين
وتتمي ��ز االح ��داث يف بغ ��داد بانه ��ا مل
ت�شهد حت ��ى وقت قريب اية حرائق كما مل
يتعر�ض اي مبن ��ى حكومي اىل التخريب
عل ��ى عك� ��س م ��ا ج ��رى يف بع� ��ض م ��دن
.اجلنوب
وتوجه ا�صابع االته ��ام يف حرائق بغداد
" من بينه ��ا "الطرف الثالث، جهات3 اىل
الذي �شاع احلديث عنه م�ؤخرا على ل�سان
وزي ��ر الدفاع جناح ال�شم ��ري الذي اتهمه
.ب�ضرب املحتجني
 روايت�ي�ن،وينق ��ل م�ص ��دران امني ��ان
خمتلفتني عن ما يجري يف �شارع الر�شيد
واملناطق املحيطة بج�سر االحرار و�ساحة
.الوثبة و�سط العا�صمة
ويق ��ول امل�ص ��در االول ال ��ذي يعم ��ل يف
جه ��از امني ح�سا�س لـ(املدى) ان "ف�صائل
 ت�شارك- دون ذكره ��ا بالتحديد-م�سلح ��ة
يف عملي ��ات قم ��ع املتظاهري ��ن وه ��ي ق ��د
تفتعل بع� ��ض احلرائق جلر االحتجاجات
."اىل ال�صدام امل�سلح
 ان،وكان امل�ص ��در قد اف ��اد يف وقت �سابق

الربملان يقر قانون انتخابات
جمال�س املحافظات
، واملق ��دم م ��ن جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة2000
لغر� ��ض اال�ستفادة م ��ن االخت�صا�صات العلمية
وا�سناده ��ا ب�شموله ��ا بالتعي�ي�ن املرك ��زي يف
وق ��ررت رئا�س ��ة جمل� ��س."وزارة ال�صحة
النواب ت�أجي ��ل الت�صويت على م�شروع قانون
ان�ضم ��ام جمهوري ��ة الع ��راق اىل اتفاقية النقل
وتابع ��ت الدائرة.1975 الربي ال ��دويل ل�سنة
االعالمي ��ة ان "جمل� ��س النواب انه ��ى القراءة
االوىل ملق�ت�رح قانون التعديل الث ��اين لقانون
 ل�سنة4 م�ؤ�س�س ��ة ال�سجن ��اء ال�سيا�سي�ي�ن رق ��م
 املعدل كما انهى املجل�س القراءة االوىل2006
مل�ش ��روع قان ��ون ايج ��ار االرا�ض ��ي الزراعي ��ة
واملق ��دم م ��ن جلنة الزراع ��ة واملي ��اه واالهوار
واملالي ��ة لغر� ��ض ا�ستثمار االرا�ض ��ي الزراعية
."غري امل�ستغلة التي تزيد عن حاجة الفالحني

 المدى/ بغداد
،�صوت جمل�س النواب على قانونني
فيما انهى القراءة االوىل مل�شروعني
وقال ��ت الدائرة االعالمي ��ة يف بيان �إن.�آخرين
"جمل� ��س النواب �صوت عل ��ى قانون التعديل
الثاين لقان ��ون انتخابات جمال� ��س املحافظات
 واملق ��دم من2018  ل�سن ��ة12واالق�ضي ��ة رق ��م
جلنتي االقاليم واملحافظ ��ات غري املنتظمة يف
اقليم والقانونية نظ ��راالنتهاء املدة القانونية
املقررة ملجال�س املحافظ ��ات احلالية وجمال�س
."االق�ضية والنواحي غري املنتظمة يف اقليم
وا�ضاف ��ت "كم ��ا امت املجل� ��س الت�صوي ��ت على
مقرتح قان ��ون التعدي ��ل الثالث لقان ��ون تدرج
 ل�سن ��ة6 ذوي امله ��ن الطبي ��ة وال�صحي ��ة رق ��م

24 الأ�سود يهزمون العنابي يف افتتاح مثري خلليجي
تقلي�ص الفارق للمنتخب القطري يف
الدقيق ��ة التا�سعة واالربعني وجل�أ
كاتانيت� ��ش اىل ا�ش ��راك اجم ��د
عط ��وان بدال م ��ن زميله حممد
قا�س ��م ماجد وكذلك �سعد ناطق
ب ��دال م ��ن ح�سن حم ��ود ودخل
�صان ��ع االلع ��اب �صف ��اء هادي
كالعب بديل ملحمد ر�ضا ومنح
احلك ��م ال�سوي�س ��ري ليوني ��ل
ت�شودي ثمانية دقائق كوقت بدل
�ضائ ��ع للمباراة قب ��ل ان يعلن
انتهائه ��ا بف ��وز �أ�س ��ود
)1-2( الرافدين بنتيجة
وليخط ��ف ث�ل�اث نق ��اط
.ثمينة

اخلط ��رة وحاف ��ظ عل ��ى نظاف ��ة �شباك ��ه
بي�ضاء حتى الدقيقة الثامنة ع�شرة عندما
متك ��ن �صان ��ع االلعاب حمم ��د قا�سم ماجد
من اح ��راز هدف التقدم االول م�سددا كرة
جميل ��ة من خ ��ارج منطقة اجل ��زاء لتدخل
ال�شباك القطرية وجنح حممد قا�سم ماجد
من جديد يف الدقيقة ال�سابعة والع�شرين
من ت�سجيل هدف ثان من خالل كرة جميلة
�سددها من خارج منطقة اجلزاء مل يتمكن
حار�س املرمى �سع ��د ال�شيب من الت�صدي
له ��ا وا�ستمرت النتيج ��ة على حالها حتى
نهاية ال�ش ��وط االول الذي �أ�سفر عن تقدم
.عراقي بهدفني نظيفني
و�سج ��ل الالعب البديل عب ��د العزيز حامت
ال ��ذي دخل يف بداية ال�شوط الثاين هدف

 حيدر مدلول/ بغداد
جن ��ح منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم يف هزمي ��ة م�ضيف ��ه
املنتخ ��ب القط ��ري بهدف�ي�ن مقاب ��ل هدف
واحد يف املباراة االفتتاحية لبطولة ك�أ�س
االحت ��اد اخلليج ��ي الرابع ��ة والع�شري ��ن
لك ��رة القدم التي جرت عل ��ى ملعب خليفة
.الدويل بالعا�صمة القطرية
وفر� ��ض املنتخ ��ب العراق ��ي لك ��رة الق ��دم
�ضغط ��ا متوا�ص�ل�ا من ��ذ الدقيق ��ة االوىل
م ��ن املباراة م ��ا مكنه م ��ن ت�سجيل هدفني
 وجنح قائ ��د املنتخب.يف ال�ش ��وط االول
الوطني لكرة القدم احلار�س جالل ح�سن
بامتي ��از يف الت�صدي للعدي ��د من الكرات
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سياسة
روايات خمتلفة عن
مفتعلي احلرائق
واملحتجون يتهمون
�أحزابا �سيا�سية
 بغداد /المدى

بد�أ القلق يت�صاعد في
بغداد على اثر تكرار
حوادث الحرائق التي
طالت مباني ومحال
تجارية في �شوارع تقع
الى �شمال �ساحة التحرير
من �ضمنها مباني تراثية،
قدرت بنحو الف محل
تجاري ،بح�سب تجار.
ويختلط االمر هناك
الى حد كبير ،حيث
تقع هذه المباني و�سط
حرب م�ستمرة منذ ايام
بين المحتجين والقوات
االمنية التي ت�ستخدم
العبوات الدخانية
واحيانا الر�صا�ص الحي
لتفريق المتظاهرين.

وكان ��ت مديرية الدفاع المدني قالت في
وقت �سابق ،ان  200حريق ا�شتعل في
مناط ��ق متفرقة م ��ن البالد من ��ذ اندالع
االحتجاجات قبل نحو �شهرين.
وتتمي ��ز االح ��داث ف ��ي بغ ��داد بانها لم
ت�شه ��د حت ��ى وق ��ت قري ��ب اي ��ة حرائق
كم ��ا لم يتعر�ض اي مبن ��ى حكومي الى
التخريب على عك�س ما جرى في بع�ض
مدن الجنوب.
وتوج ��ه ا�صاب ��ع االته ��ام ف ��ي حرائ ��ق
بغداد ال ��ى  3جهات ،من بينها "الطرف
الثالث" الذي �شاع الحديث عنه م�ؤخرا
عل ��ى ل�سان وزير الدفاع نجاح ال�شمري
الذي اتهمه ب�ضرب المحتجين.
وينق ��ل م�ص ��دران امني ��ان ،روايتي ��ن
مختلفتي ��ن ع ��ن م ��ا يج ��ري ف ��ي �شارع
الر�شي ��د والمناط ��ق المحيط ��ة بج�س ��ر
االح ��رار و�ساح ��ة الوثب ��ة و�س ��ط
العا�صمة.
ويق ��ول الم�ص ��در االول ال ��ذي يعم ��ل
ف ��ي جه ��از امن ��ي ح�سا� ��س لـ(الم ��دى)
ان "ف�صائ ��ل م�سلح ��ة -دون ذكره ��ا
بالتحدي ��د -ت�ش ��ارك ف ��ي عملي ��ات قمع
المتظاهري ��ن وه ��ي ق ��د تفتع ��ل بع�ض
الحرائق لجر االحتجاجات الى ال�صدام
الم�سلح".
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�أ�صابع االتهام نحو "الطرف الثالث" بحرق نحو  1000حمل
وخمزن يف �شارع الر�شيد

وكان الم�صدر ق ��د افاد في وقت �سابق،
ان ف�صيلي ��ن اثني ��ن تحدي ��دا – ل ��م
ي�سمهم ��ا -ي�ستخدمان الر�صا�ص الحي
�ض ��د المتظاهرين في بغ ��داد ،كما ا�شار
حينه ��ا ال ��ى ان الف�صيلي ��ن منحت لهما
ا�ستثن ��اءات من جه ��ات حكومي ��ة عليا
بـ"ارتداء االقنعة" خوفا من المحا�سبة
الع�شائرية.
وف ��ي وق ��ت �ساب ��ق كان ��ت ف�صائ ��ل
"الح�شد ال�شعبي" نفت �صحة اتهامات
ب�ضلوعه ��ا ف ��ي قم ��ع متظاهري ��ن خالل
االحتجاجات.
واعتب ��رت مديرية �أمن الح�شد في بيان
�آن ��ذك ،ان م ��ا تناقلت ��ه بع� � ُ�ض و�سائ ��ل
الإعالم عن دور الح�شد في التظاهرات
"معلومات ع�شوائية ال ت�ستن ُد على �أي
ٍ
دليل".
و�ش ��دد الح�ش ��د ف ��ي بيانه عل ��ى موقفه
"بعدم التدخل ب�ش�ؤون االحتجاجات،
واالكتف ��اء بالتعام ��ل م ��ع التهدي ��دات
الخارجية وحماية المقرات الر�سمية".
وتاب ��ع "ن�شي ��ر ب�شكل وا�ض ��ح �إلى �أننا
م ��ع التظاه ��رات ال�سلمي ��ة المطالب ��ة
بالحقوق".
وق ��ال الم�صدر االمني ال ��ذي طلب عدم
ن�ش ��ر ا�سمه لح�سا�سي ��ة المعلومات ،ان
"تلك الف�صائل ت�ستخدم عبوات دخانية
حارق ��ة ف ��ي اغل ��ب االحي ��ان ،وتق ��وم
برميها ب�شكل ع�شوائي �ضد المحتجين

وقد ت�سبب حرائق في المباني".
و�سجل ��ت ف ��ي غ�ض ��ون �شهر نح ��و عدة
حرائ ��ق ف ��ي �ش ��ارع الر�شي ��د وحاف ��ظ
القا�ض ��ي وفي محيط �ساح ��ة التحرير،
م ��ن بينه ��ا بناية "بي ��ت لن ��ج" التراثية
الت ��ي يع ��ود تاري ��خ بنا�ؤه ��ا ال ��ى عدة
عقود.
بالمقاب ��ل اك ��د اح ��د م�ست�ش ��اري اتحاد
الغرف التجارية ف ��ي بغداد محمد باقر
المو�س ��وي ان "حج ��م الخ�سائ ��ر ف ��ي
حرائ ��ق �شارع الر�شيد يقدر بالمليارات
ويعادل ميزانية دول".
وق ��ال المو�س ��وي ف ��ي بيان �ص ��در عن
غرف ��ة تجارة بغداد ام� ��س ،ان "البناية
الواح ��دة تبل ��غ قيمة ما تخزن ��ه مليون
دوالر" ،م�ضيف ��ا ان "ع ��دد المحال التي
تعر�ض ��ت للح ��رق تج ��اوز  900مح ��ل
ومخ ��زن وه ��ي م�صدر رزق لع ��دد كبير
من العائالت".
وذك ��ر بي ��ان الغرف ��ة ان ��ه ت ��م "ت�شكيل
خلية لتن�سيق المواقف من �أجل حماية
االقت�ص ��اد العراق ��ي والحد م ��ن حاالت
الحرق الت ��ي طالت بنايات في منطقتي
ال�شورجة و�شارع الر�شيد".
ر�سائل المولوتوف
ال ��ى ذلك يق ��ول الم�ص ��در الثان ��ي وهو
برتب ��ة رائد في اح ��د االجه ��زة االمنية
لـ(الم ��دى) ان "ج ��زءا م ��ن الحرائ ��ق

يتحمله ��ا متظاه ��رون ي�ستخدم ��ون
العنف في التعبير عن االحتجاج".
واك ��د الم�ص ��در ان "مجموع ��ة ت�ص ��ف
نف�سه ��ا بالمحتجي ��ن تابع ��ة الح ��د
االعالميي ��ن ال�سابقي ��ن المعروفين في
البالد -لم يك�شف ع ��ن ا�سمه -يقومون
برم ��ي الزجاج ��ات الحارق ��ة المعروفة
با�سم المولوتوف اثناء التظاهرات".
وي�شي ��ر الم�صدر الذي طل ��ب عدم ن�شر
ا�سم ��ه لع ��دم تخويل ��ه بالت�صري ��ح ،ان
ا�ستخدام تلك المواد الحارقة "قد ي�ؤدي
في اغلب االحي ��ان الى ا�شعال مواد في
مخازن الر�شيد التجارية الواقعة داخل
البنايات القديمة م ��ا ي�ؤدي الى ن�شوب
حرائق".
وي�ؤكد الم�صدر ان عدد هذه المجموعة
ال يتج ��اوز ال� �ـ 20ف ��رد ًا ،مبين ��ا ان
المجموع ��ة "قام ��ت قب ��ل فت ��رة بتهديد
ا�صحاب محالت بيع الذهب وال�صيرفة
ف ��ي �ش ��ارع النه ��ر لمنعه ��م م ��ن فت ��ح
متاجره ��م ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ك�س ��ر كاميرات
المراقب ��ة ف ��ي ال�ش ��ارع الت ��ي و�ضعه ��ا
ا�صحاب المحال التجارية".
ويق ��ول الم�ص ��در ان تل ��ك المجموع ��ة
"م�شخ�ص ��ة ل ��دى بع� ��ض المتظاهرين
الذي ��ن نتوا�صل معهم ،وه ��م يرف�ضون
ا�سلوبهم ب�شكل تام".
واعلنت مديرية الدفاع المدني ،االثنين
الما�ض ��ي ،ع ��ن ا�صاب ��ة �ضاب ��ط وع ��دد

م ��ن منت�سبيه ��ا بع ��د تعر�ضه ��م لقناب ��ل
المولوتوف في �شارع الر�شيد.
وقال ��ت المديري ��ة ف ��ي بي ��ان ان "ف ��رق
الدف ��اع المدن ��ي واثن ��اء محاولته ��ا
اخم ��اد الحرائ ��ق الت ��ي اندلع ��ت ف ��ي
حاف ��ظ القا�ضي و�ش ��ارع الر�شيد و�سط
بغ ��داد ،تعر�ض ��ت ال ��ى هج ��وم بقنابل
المولوت ��وف ما ادى الى ا�صابة �ضابط
و 10منت�سبين".
وكان عب ��د الكري ��م خل ��ف ،الناط ��ق
الع�سك ��ري با�س ��م الحكوم ��ة اك ��د �أن
مجموع ��ة و�صفه ��ا بـ"الخارج ��ة ع ��ن
القانون" ا�ستهدفت القوات الأمنية.
وق ��ال خل ��ف اول ام� ��س ،ان المجموعة
ا�ستهدف ��ت القوات "برمان ��ة يدوية في
منطق ��ة حاف ��ظ القا�ض ��ي م ��ا �أدى �إل ��ى
�سق ��وط  11جريح ��ا رافقه ��ا ا�ستخدام
قناني المولوتوف".
و�أ�ض ��اف ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفي ��ة،
�أن الق ��وات الأمني ��ة "تمكنت م ��ن �إلقاء
القب� ��ض عل ��ى ع ��دد م ��ن الخارجين عن
القانون".
�إدانة التخريب
وكان ع ��دد من المتظاهري ��ن في �ساحة
التحري ��ر ادان ��وا ،ا�ستن ��ادا لنا�شطين،
عملي ��ات الح ��رق الت ��ي تج ��ري ف ��ي
�ش ��ارع الر�شيد واالعت ��داء على "امالك
المواطنين".

وفي وقت �سابق كانت قد اعلنت مديرية
�شرطة محافظ ��ة النجف ،انه ��ا اعتقلت
"محر�ضي ��ن" عل ��ى اح ��راق الدوائ ��ر
الحكومية بم�ساندة متظاهرين.
وذكرت المديرية في بيان �صحفي ،انه
"ف ��ي موقف وطني م�س� ��ؤول ا�ستطاع
عدد من المتظاهرين القاء القب�ض على
مند�س داخل التظاه ��رات كان يحر�ض
المتظاهرين للهجوم على دوائر الدولة
وحرقها".
وتعتب ��ر النج ��ف م ��ن اق ��ل المحافظات
الت ��ي �شه ��دت حرائ ��ق ،حي ��ث �سجل ��ت
المدين ��ة ذات الح�سا�سي ��ة الديني ��ة 3
حرائق طالت مبنى للمحافظة ،ومقري
حزب الدعوة وتيار الحكمة.
ون�شب نحو  70حريقا في مدن الو�سط
والجن ��وب منذ ان ��دالع التظاهرات في
مطلع ت�شرين االول الما�ضي.
واخ ��ذت النا�صري ��ة ن�صي ��ب اال�سد من
ع ��دد الحرائ ��ق باكث ��ر م ��ن  20حريقا،
طال من ��ازل  3نواب حاليين و�سابقين،
وهم رزاق محيب�س عن بدر ،والنائبين
ال�سابقين هالل ال�سهالني والقيادي في
دولة القانون خالد اال�سدي.
كم ��ا اح ��رق دي ��وان الوق ��ف ال�شيع ��ي
في المحافظ ��ة ،ومديري ��ات الجن�سية،
و�ش�ؤون الع�شائر ،وقاقممقام الداوية،
والمبني ��ان القدي ��م والجدي ��د لدي ��وان
المحافظ ��ة ،ال ��ى جان ��ب مق ��ر اقام ��ة

الغاز امل�سيل
ميلأ �ساحة
حافظ
القا�ضي
�أم�س..
(عد�سة:
حممود
ر�ؤوف)

طالبت باري�س وبرلين ب�إيقاف
تعاونهما الع�سكري مع بغداد
 ترجمة /حامد �أحمد
بعثت منظم ��ة المر�صد الأوروبي – االو�سطي
( ) Euro – Med Monitorلحق ��وق
االن�سان ر�سائل ال ��ى كل من االتحاد االوروبي
وحكومت ��ي فرن�س ��ا والمانيا تحثه ��م فيها على
ممار�س ��ة �ضغ ��وط عل ��ى الحكوم ��ة العراقي ��ة
اليق ��اف ا�ستخدامه ��ا للق ��وة المميت ��ة �ض ��د
احتجاجات �شعبي ��ة م�ستمرة ،وعل ��ى �ضرورة
االيق ��اف الف ��وري ال�ستخ ��دام العن ��ف �ض ��د
محتجين م�سالمين .
وقالت المنظمة ،التي تتخذ من جنيف مقرا لها،
في بي ��ان انها بعثت ر�سائل الى كل من مفو�ضة
ال�سيا�سي ��ة الخارجي ��ة لالتح ��اد االوروب ��ي
فيدي ��ركا موغيرين ��ي وال ��ى وزي ��ر الخارجي ��ة
الفرن�س ��ي ج ��ان اي ��ف لودري ��ان وال ��ى وزي ��ر
الدف ��اع االلمان ��ي هايكو ما� ��س� ،أطلعته ��م فيها

منظمة تدعو االحتاد الأوروبي ملعاقبة احلكومة العراقية وحظر تزويدها بالأ�سلحة

عل ��ى الحمالت االمني ��ة الدموية الت ��ي تمار�س
�ضد محتجين يطالب ��ون با�سقاط حكومة عادل
عب ��د المهدي لف�شلها بالق�ضاء على الف�ساد وحل
م�ش ��اكل انقطاع الكهرباء وم�ش ��اكل البطالة في
العراق .
وعبرت المنظمة االوروبية عن قلقها الكبير ازاء
العنف والقمع الم�ستمرين اللذين ت�ستخدمهما
ال�سلطات العراقية �ضد احتجاجات �شعبية عبر
ال�شهرين الما�ضيين .
وف ��ي ر�سالة له ��ا الى الحكوم ��ة العراقية ،دعت
منظم ��ة المر�ص ��د االوروب ��ي – االو�سط ��ي
لحق ��وق االن�س ��ان ال ��ى اج ��راء تحقي ��ق عاجل
وجدي في ح ��االت القتل على يد ق ��وات امنية،
داعية الى ان�سحاب القوات من مناطق التما�س
م ��ع المتظاهري ��ن و�ضم ��ان احال ��ة المتورطين
بالقتل للعدالة.
ودع ��ت المنظم ��ة اي�ض ��ا ال ��ى اط�ل�اق �س ��راح

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

المحافظ ومنزل رئي�س اللجنة االمنية
في مجل�س المحافظة جبار المو�سوي.
كذل ��ك احرق ��ت مق ��ار ح ��زب الدع ��وة،
الف�ضيل ��ة ،الحكم ��ة ،الع�صائ ��ب مقرين
منف�صلي ��ن ،ومن ��زل قائممق ��ام الغراف
�ضيدان عبود.
بالمقاب ��ل جرى ح ��رق  15مبنى ومقرا
حزبي ��ا ف ��ي مي�س ��ان ،م ��ن بينه ��ا مبنى
المحافظ ��ة ،مق ��ر ح ��زب ان�ص ��ار الل ��ه
االوفي ��اء ،حرك ��ة النجب ��اء ،كتائ ��ب
االمام علي ،الع�صائ ��ب ،حزب الدعوة،
المجل� ��س االعل ��ى ،وحرك ��ة الجه ��اد
والبن ��اء .كم ��ا اح ��رق مبن ��ى مجل� ��س
المحافظة ،ومدر�سة واحدة ،الى جانب
قائممقامية المجر ومنزل القائممام.
وف ��ي الديواني ��ة ن�ش ��ب  15حريقا منذ
بداي ��ة ان ��دالع االحتجاج ��ات قبل نحو
�شهري ��ن ،ابرزها مقار ح ��زب الف�ضيلة،
بدر ،الحكمة ،الع�صائب ،حزب الدعوة،
�سراي ��ا الخر�سان ��ي ،وكتائ ��ب �سي ��د
ال�شهداء ،واذاعة االم ��ل التابعة لحزب
الف�ضيل ��ة .كم ��ا احت ��رق مبن ��ى رئي� ��س
مجل� ��س المحافظ ��ة جبي ��ر الجب ��وري،
ومنزل ع�ضو مجل�س المحافظة في�صل
النائل ��ي ،ومكتب البرلمان ��ي عن حزب
الف�ضيلة عبد الح�سين المو�سوي.
اما ف ��ي المثنى فد تعر�ض ��ت  10مباني
حكومي ��ة وحزبي ��ة لالحت ��راق ،منه ��ا
مقار ح ��زب الف�ضيلة ،المجل�س االعلى،
الع�صائ ��ب ،تي ��ار الحكم ��ة ،وتي ��ار
اال�صالح التابع البراهيم الجعفري الى
جانب مبنى مفو�ضية االنتخابات.
وفي بابل �سجلت احداث االحتجاجات
ن�ش ��وب حري ��ق ف ��ي  7مواق ��ع ،منه ��ا
من ��زل النائ ��ب ورئي�س اللجن ��ة المالية
هيث ��م الجب ��وري ،والنائبي ��ن ع ��ن بدر
منال المو�س ��وي وابو �ص ��ادق الحلي،
ال ��ى جان ��ب مق ��ر منظم ��ة ب ��در ،مكتب
الجعف ��ري ،حركة الب�شائ ��ر المقربة من
نوري المالكي ،ف�ض�ل�ا عن احتراق دار
لاليت ��ام .وف ��ي كرب�ل�اء �سج ��ل حادثان
فق ��ط ،وهما ح ��رق جزء م ��ن القن�صلية
االيراني ��ة ومبن ��ى المحافظ ��ة ،فيم ��ا
الب�ص ��رة ـ� �ـ الت ��ي �شه ��دت ف ��ي �صي ��ف
 2018حرق اكثر من  20مبنى حكوميا
وحزبيا ـ� �ـ �شهدت حرائ ��ق محدودة في
احتجاجات .2019
واعلن ��ت القي ��ادات االمني ��ة ف ��ي اغلب
تل ��ك المحافظات في اوقات مختلفة عن
"اعتق ��ال مخربي ��ن" بح�س ��ب و�صفها،
متورطين في حرق تلك المباني.
وف ��ي �ساح ��ة التحري ��ر و�س ��ط بغ ��داد،
يق ��ول احم ��د ع�ل�اء اح ��د المتظاهري ��ن
ف ��ي العا�صم ��ة لـ(الم ��دى) ان "اغل ��ب
المحتجين متفقين على وجود مند�سين
يتحركون با�سم المتظاهرين ويقومون
بحرق المباني في �شارع الر�شيد".
وي�ؤك ��د ع�ل�اء ان "المند�سي ��ن ينتمون
ال ��ى اح ��زاب �سيا�سي ��ة – ل ��م ي�سمه ��ا-
يحاول ��ون ت�شوي ��ه التظاه ��رات م ��ن
خالل حرق المح ��ال التجارية" ،م�ؤكدا
ان كل فع ��ل �سلبي يحدث ف ��ي داخل او
خارج �ساحة التحرير "تقف وراءه تلك
االحزاب".

المعتقلي ��ن م ��ن المحتجي ��ن وتقدي ��م تعوي�ض
لجمي ��ع �ضحاي ��ا العن ��ف واال�ستخ ��دام غي ��ر
ال�شرع ��ي للقوة من قبل ق ��وات امنية ،مع تبني
خطوات فعالة ل�ضمان تعهد الحكومة العراقية
بحري ��ة التعبير عن ال ��ر�أي والتظاهر ال�سلمي،
التي اقرتها قوانين واعراف محلية وعالمية .
ومنذ ب ��دء االحتجاجات ف ��ي االول من ت�شرين
االول وثقت المنظمة االوروبية مقتل اكثر من
 363متظاه ��را من قبل ق ��وات امنية وقنا�صين
م ��ع ج ��رح اكث ��ر م ��ن � 15,000آخري ��ن وذل ��ك
ب�سبب تعبيرهم عن �آرائهم التي كفلها الد�ستور
العراقي واالتفاقي ��ات الدولية التي ن�صت على
�ض ��رورة حماي ��ة الح ��ق بالتعبي ��ر ع ��ن ال ��ر�أي
والتظاهر ال�سلمي .
وف ��ي ر�سالته ��ا الموجه ��ة لالتح ��اد االوروبي،
قال ��ت منظم ��ة المر�ص ��د االوروب ��ي االو�سطي
لحقوق االن�سان �إن الحكومة الفرن�سية م�ستمرة
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بم�ساع ��دة الق ��وات االمني ��ة العراقي ��ة المحلية
بتجهيزه ��م بالدع ��م الع�سك ��ري والتدري ��ب،
ا�شتمل ��ت على ا�سلح ��ة ا�ستخدم ��ت للتعامل مع
تظاهرات �سلمية.
وا�ش ��ارت المنظمة اي�ضا ال ��ى ان المانيا مددت
ف ��ي �أيلول الما�ضي فترة مه ��ام تدريبها للقوات
المحلية العراقية ل�سنة اخرى .
وقال ��ت المنظم ��ة ف ��ي ر�سالته ��ا ال ��ى وزي ��ر
الخارجي ��ة الألمان ��ي "نج ��د من المح ��رج جدا
ان تق ��وم دول اع�ض ��اء ف ��ي االتح ��اد االوروبي
باال�ستم ��رار في م�ساع ��دة ال�سلط ��ات العراقية
الت ��ي لم تراعي باال�ستفادة م ��ن هذه الم�ساعدة
ولو كان على االقل في �ضمان احترامها لحقوق
االن�سان ".
وف ��ي ر�سالتها ال ��ى وزير الخارجي ��ة الفرن�سي
قال ��ت المنظم ��ة االوروبي ��ة ان ��ه من ��ذ ب ��دء
االحتجاج ��ات العراقية ف�أن باري� ��س لم تقل�ص

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

م�ساعدته ��ا الع�سكرية ولم تتخ ��ذ اي اجراءات
عقابي ��ة �ض ��د ال�سلط ��ات العراقي ��ة لردعه ��ا عن
ا�ستخ ��دام العن ��ف �ض ��د متظاهري ��ن �سلميي ��ن،
م�شي ��رة الى ان هذا التباط� ��ؤ المخيب لالمل قد
يجع ��ل م ��ن فرن�س ��ا م�شاركة في ه ��ذه االحداث
الم�أ�ساوية التي تح�صل في العراق .
ودعت المنظم ��ة االتحاد االوروب ��ي اي�ضا الى
النظ ��ر باعادة فر�ض حظر عل ��ى ار�سال ا�سلحة
للع ��راق ولو ب�شكل جزئ ��ي ل�ضمان ان التدريب
الع�سك ��ري و�ص ��ادرات اال�سلح ��ة م ��ن ال ��دول
االع�ض ��اء ف ��ي االتح ��اد االوروب ��ي ال ت�ستخدم
الرت ��كاب خروق ��ات جدي ��دة �ض ��د محتجي ��ن
�سلميين.
واك ��دت المنظم ��ة على �ض ��رورة قي ��ام االتحاد
االوروب ��ي بالنظ ��ر ف ��ي ا�ستخ ��دام الم�ساع ��دة
الت ��ي يقدمه ��ا للع ��راق وذل ��ك ل�ضم ��ان امتث ��ال
حكوم ��ة عادل عبد المه ��دي لم�س�ؤولياتها تجاه
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االحتجاجات ال�سلمي ��ة وان توقف ا�ستخدامها
القوة �ضد متظاهرين .وحثت المنظمة االتحاد
االوروبي على ممار�سة ال�ضغط على الحكومة
العراقي ��ة لتب ��دي احترام ��ا منا�سب ��ا لحق ��وق
االن�س ��ان في العراق باال�ضافة ال ��ى ابداء تعهد
بعدم ا�ستخدام م�ساع ��دات وتجهيزات االتحاد
االوروبي الع�سكرية لقمع احتجاجات �سلمية.
وختم ��ت المنظم ��ة االوروبي ��ة ر�سالتها بدعوة
الحكوم ��ة الفرن�سي ��ة اليق ��اف مه ��ام تدري ��ب
الجنود وا�شكال الم�ساعدات االخرى للحكومة
العراقي ��ة لحي ��ن التزامه ��ا بم�س�ؤولياتها تجاه
احتجاج ��ات �سلمي ��ة وايق ��اف جمي ��ع و�سائ ��ل
ا�ستخ ��دام الق ��وة �ضده ��م ،م ��ع فت ��ح تحقيقات
عاجل ��ة وجدية في اال�ستخدام الوح�شي للعنف
�ضده ��م خ�ل�ال ال�شهري ��ن الما�ضيي ��ن والتعه ��د
بم�ساءلة ومحاكم ��ة المتورطين وفقا للقوانين
العراقية والدولية.
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سياسة

 60مداخلة ب�ش�أن قانون االنتخابات ت�سبق اجتماع
الأمم املتحدة برئا�سة الربملان
ت�س��لمت رئا�س��ة مجل�س النواب ام�س مقترحات قدمتها بعثة الأمم المتحدة في العراق ب�ش���أن قانوني االنتخابات الت�شريعية
ومفو�ض��ية االنتخاب��ات .وتحاول البعثة االممية ان تتدخ��ل في اقرار القانونين في محاولة منه��ا لتخفيف حدة التوتر بين
الحكومة والقوى ال�سيا�سية من جهة والمتظاهرين من جهة �أخرى.

 بغداد /المدى
وانطلقت الموجة الثانية من التظاهرات
من ��ذ �أكث ��ر م ��ن �شه ��ر .وتح�ص ��ل �أعمال
عن ��ف �شبه يومي ��ة خ�ل�ال االحتجاجات
المناه�ضة للحكومة خ�ل�ال الليل عندما
تحاول �شرط ��ة مكافح ��ة ال�شغب تفريق
التظاهرات في �ساحات االحتجاج.
وقت ��ل متظاه ��ر �إث ��ر �إ�صابت ��ه بطل ��ق
مطاط ��ي ف ��ي و�س ��ط بغ ��داد ،بح�سب ما
�أف ��ادت م�صادر طبية يوم �أم�س الثالثاء،
فيما �أ�صيب الع�شرات في محاولة قوات
مكافح ��ة ال�شغ ��ب تفريق تظاه ��رات في
العا�صمة ومدن جنوبية.
ويعتق ��د المتظاه ��رون ان م�ساع ��ي
البعث ��ة االممية غي ��ر مجدية ولي�ست في
�صالحهم.
وق ��ال مكت ��ب النائ ��ب االول لرئي� ��س
مجل� ��س الن ��واب ح�س ��ن الكعب ��ي ان
االخي ��ر "ا�ستقب ��ل ف ��ي مكتب ��ه االثني ��ن
رئي� ��س مكت ��ب الم�ساع ��دة االنتخابي ��ة
والم�ست�شار االنتخابي الرئي�س في بعثة
االمم المتحدة في العراق (�أمير عرين)،
بح�ض ��ور رئي� ��س اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة ريب ��وار ه ��ادي ،وق ��ال خ�ل�ال
اللق ��اء ان �أم ��ام الم�ؤ�س�س ��ة الت�شريعي ��ة
م�س�ؤولية تاريخي ��ة وم�شتركة مع بعثة
االمم المتحدة تتمثل في تغيير و�إ�صالح
العملية االنتخابي ��ة وت�صحيح م�سارها
بم ��ا يلب ��ي طم ��وح الجماهي ��ر و�إع ��ادة
ثقتهم فيه ��ا" ،الفتا ال ��ى "وجوب و�ضع
�ضمان ��ات لحف ��ظ �صوت وح ��ق الناخب
والمر�شح على حد �سواء".
و�أك ��د النائ ��ب االول لرئي� ��س البرلم ��ان
ان "مجل� ��س الن ��واب �سيذه ��ب لم ��ا هو
الأ�صلح ب�ش�أن قانوني انتخابات مجل�س
الن ��واب ،والمفو�ضية العلي ��ا الم�ستقلة
لالنتخابات و�سن�شرع القانونين ب�شكل
متزام ��ن وخ�ل�ال وق ��ت ق�صي ��ر ال�سيم ��ا
وهما يعدّان جوه ��ر العملية االنتخابية
وخط ��وة �أولية وجدي ��ة ل�ضمان التغيير
والإ�صالح".
وبح ��ث الكعبي م ��ع الخبي ��ر االنتخابي
"مجموع ��ة مالحظ ��ات قدمته ��ا البعث ��ة
الأممي ��ة ب�ش� ��أن قانون ��ي انتخاب ��ات

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب..
ار�شيف
مجل� ��س الن ��واب والمفو�ضي ��ة "،م�ؤكدا
ان "مجل�س الن ��واب برئا�سته و�أع�ضائه
ولجنت ��ه القانونية �سيعم ��ل على درا�سة
جمي ��ع المقترح ��ات الت ��ي ت ��رد اليه من
جمي ��ع الجهات بغية ان�ض ��اج القانونين
اللذين �سيكون من �ش�أنهما حفظ العملية
الديمقراطية في البالد".
بدوره� ،أعلن نواب عن تحالف �سائرون،
ام� ��س الثالثاء ،جمعهم تواقيع لت�ضمين
فق ��رة تع ��دد الدوائ ��ر االنتخابي ��ة وفوز
المر�ش ��ح الأعل ��ى �أ�صوات� � ًا ف ��ي قان ��ون
انتخابات البرلمان.

وق ��ال ع�ض ��و التحال ��ف النائ ��ب ج ��واد
حم ��دان ،ف ��ي م�ؤتم ��ر �صحف ��ي ،عق ��ده
بمبن ��ى البرلمان�" :إننا قدمن ��ا طلبا الى
رئا�س ��ة البرلم ��ان ن� ��ص عل ��ى �ض ��رورة
ان يت�ضم ��ن قانون انتخاب ��ات البرلمان
فقرة اعتم ��اد نظام الدوائ ��ر االنتخابية
المتعددة ،باال�ضافة �إلى �أن يكون الفوز
للمر�شح االعلى ا�صواتا".
و�أ�ض ��اف حم ��دان "كم ��ا �شرعن ��ا بجمع
تواقي ��ع م ��ن الن ��واب لتحقي ��ق تل ��ك
المطالب لتكون بارق ��ة االمل التي تغير
الواقع ،وما زال ��ت القائمة مفتوحة لكل

الحكمة تعلن متابعتها ق�ضية مال طالل بعد �أنباء اعتقاله متلب�سا بالر�شوة

�أبو مازن وال�سلطاين يغادران ال�سجن
بكفالة حلني حماكمتهما
 بغداد /المدى
لم يمكثا طويال محافظا �صالح الدين
احمد الجبوري (ابو مازن) وبابل �صادق
مدلول ال�سلطاني ال�سابقين حتى افرج
عنهما بكفالة لحين �إجراء المحاكمة
على خلفية تهم ف�ساد .وقال م�صدر
مطلع �إنه تم "�إطالق �سراح محافظي
�صالح الدين وبابل ال�سابقين بكفالة
لحين �إجراء المحاكمة" .و�أعلنت هيئة
النزاهة ،الأحد� ،صدور �أمر قب�ض بحق
محافظ �صالح الدين ال�سابق على خلفية
ق�ضية حققت فيها و�أحالتها �إلى الق�ضاء.

وك�ش ��فت هيئة النزاهة ،قبل �س ��اعات من ق ��رار االفراج
ع ��ن تفا�صي ��ل توقي ��ف النائبي ��ن الحاليي ��ن الجب ��وري
وال�سلطان ��ي .و�أو�ضح ��ت النزاه ��ة ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه
(الم ��دى) تفا�صي ��ل ق ��راري التوقي ��ف المنفذي ��ن بحق
ع�ض ��وي مجل� ��س الن ��واب الحاليي ��ن ،محافظ ��ي بابل،
و�ص�ل�اح الدي ��ن ال�سابقي ��ن ،وف ��ق ق ��رار م ��ن المحكمة
المركزية لمكافحة الف�ساد.
وبين ��ت الهيئ ��ة ،نق�ل�ا ع ��ن دائ ��رة التحقيق ��ات التابعة
له ��ا� ،أن ق ��راري التوقي ��ف ال�صادري ��ن بح ��ق النائبين،
م ��ن المحكمة جاءا عل ��ى خلفية ق�ضيتي ��ن حققت فيهما
الهيئ ��ة و�أحالتهم ��ا �إلى الق�ض ��اء� ،إذ �أ�ص ��درت المحكمة
بحقهم ��ا �أمري ا�ستقدام واتبعتهما ب�أمري قب�ض ،لتقرر
توقيفهما ،لعدم ا�ستجابتهما للأوامر ال�سابقة.
و�أف ��ادت الهيئة ب� ��أن تفا�صي ��ل الق�ضيتي ��ن التي حققت
بهم ��ا" ،ت�شي ��ر �إل ��ى ارت ��كاب المته ��م الأول خ�ل�ال مدة
ت�سنم ��ه من�ص ��ب محافظ بابل مخالفات ف ��ي عقد �إدخال
كمي ��ات كبيرة م ��ن الإ�سمن ��ت الم�ستورد ب ��دون ر�سوم
خالف� � ًا لل�ضواب ��ط" .و�أ�ضاف ��ت" :فيما ارتك ��ب المتهم
الثان ��ي خالل مدة ت�سنمه من�ص ��ب محافظ �صالح الدين
مخالف ��ات في عقد الأبني ��ة الجاهزة للأق�س ��ام الداخلية
لجامعة تكريت".
وف ��ي وقت �سابق قالت هيئة النزاه ��ة �إنها ا�صدرت �أمر
ا�ستقدام بحق رئي�س هيئة ا�ستثمار النجف.

وجاء في البي ��ان �أن دائرة التحقيقات في الهيئة ح َققت
ف ��ي الق�ضي ��ة و�أحالته ��ا �إل ��ى الق�ض ��اء .و�أو�ضح ��ت �أن
"محكمة تحقيق الر�صافة المخت�صة في النظر بق�ضايا
النزاه ��ة �أ�ص ��درت �أم ��ر ا�ستق ��دام بحق المته ��م رئي�س
هيئ ��ة ا�ستثمار النجف ع ��ن مو�ضوع عدم �سحب �إجازة
ا�ستثمارية منحتها هيئة اال�ستثمار ل�شركة عربية".
وتابع ��ت" :هيئة ا�ستثمار المحافظة قامت بمنح �إجازة
ا�ستثماري ��ة ل�شركات ،وتوقيع عق ��ود دون الرجوع �إلى
هيئة اال�ستثمار الوطنية".
والأربع ��اء الما�ضي� ،أ�صدر الق�ضاء� ،أمر ا�ستقدام بحق
ثالث ��ة ع�ش ��ر ع�ضوا م ��ن مجل� ��س كرك ��وك للتحقيق في
ق�ضايا ف�ساد.
و�أعل ��ن المرك ��ز الإعالمي لمجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى �أن
محكمة تحقي ��ق كركوك  -تحقيق ��ات النزاهة� ،أ�صدرت
�أم ��ر ا�ستق ��دام بح ��ق  13ع�ض ��وا م ��ن �أع�ض ��اء مجل�س
محافظ ��ة كركوك .و�أو�ض ��ح المركز �أن �أم ��ر اال�ستقدام
بحق الأع�ض ��اء ،ي�أتي ا�ستنادا لأح ��كام المادة  340من
قانون العقوبات .وت�أتي هذه الخطوات �ضمن م�ساعي
ال�سلطات الإيفاء بوعودها لمحاربة الف�ساد الم�ست�شري
على نطاق وا�سع في البالد.
كم ��ا اعتقل ��ت القوات االمني ��ة النائب عن تي ��ار الحكمة
محمود مال طالل متلب�سا بالر�شوة.
و�أكد تيار الحكمة ،ام�س الثالثاء� ،أنه يتابع االجراءات
القانونية بحق النائب محمود مال طالل ،للوقوف على
حقيق ��ة ما تناقلت ��ه و�سائل الإعالم ي ��وم الأحد ومعرفة
�أ�صل الق�ضية ومالب�ساتها.
وق ��ال التيار ف ��ي بيان تلق ��ت (المدى) ن�سخ ��ة منه� ،إنه
"حر�ص� � ًا من ��ا على توخ ��ي الدقة وال�صدقي ��ة في هذه
الظ ��روف اال�ستثنائي ��ة الت ��ي ي�شهده ��ا بلدن ��ا ،ن�ؤك ��د
متابعتن ��ا الجدي ��ة للحيثي ��ات والإج ��راءات القانوني ��ة
بخ�صو� ��ص النائ ��ب محم ��ود م�ل�ا طالل بحر� ��ص كامل
للوق ��وف على حقيق ��ة ما تناقلت ��ه و�سائ ��ل الإعالم يوم
الأحد م ��ن �أج ��ل الوقوف عل ��ى �أ�صل الق�ضي ��ة وتفكيك
مالب�ساتها وفرز الآراء المختلفة ب�صددها".
و�أك ��د ،وقوف ��ه الكام ��ل "ال ��ى جان ��ب الق�ض ��اء النزي ��ه
والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بمو�ضوعية وحيادية
كاملة على �أ�سا�س الحقائق والوثائق بعيد ًا عن المكائد
والتلفيق ��ات ،ومحا�سب ��ة المق�ص ��ر والمذن ��ب �أي� � ًا كان
موقعه وعنوانه".

البرلمانيي ��ن و�ستك ��ون ورق ��ة التواقيع
وثيق ��ة تاريخي ��ة يطل ��ع عليه ��ا ال�شع ��ب
العراقي المنتف�ض في اغلب المحافظات
الن القان ��ون ب�صيغت ��ه الحالي ��ة ال يلبي
الطموحات".
بدوره� ،أكد النائب عن تحالف �سائرون
بدر الزيادي ،ام�س الثالثاء� ،أن م�شروع
قانون انتخابات مجل�س النواب �سي�شهد
بع�ض التعدي�ل�ات بعد ا�ستكمال القراءة
الثانية له.
وق ��ال الزي ��ادي ف ��ي ت�صري ��ح �صحف ��ي
�إن "خط ��وات الإ�ص�ل�اح وتلبية مطالب

الجماهي ��ر ت�سير بعدة محاور وجوانب
ال ينف�صل �أحدها ع ��ن الآخر ،حيث نجد
�أن التعدي ��ل الد�ست ��وري ه ��و خط ��وة
مهم ��ة ونح ��ن ما�ض ��ون به ��ا ،لأنه ��ا من
الخط ��وات الأ�سا�سية ف ��ي تمرير العديد
من الإ�صالحات ومنها ما ت�ضمنه قانون
انتخاب ��ات البرلم ��ان م ��ن تقلي� ��ص لعدد
�أع�ضائ ��ه والتي ال يمك ��ن تمريرها دون
وجود تعديل د�ستوري".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الأم ��ر الآخ ��ر يرتب ��ط
بتغيي ��ر طبيع ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي وال
نعن ��ي الأ�شخا� ��ص ب ��ل الآلي ��ة بتحويله

م ��ن نظ ��ام برلماني �إلى نظ ��ام �آخر �أكثر
تطور ًا ويخدم العملية ال�سيا�سية ،وهي
مج ��رد فكرة ت ��م طرحه ��ا وبحاج ��ة �إلى
تن�ضي ��ج بال�شكل ال ��ذي يحق ��ق الخدمة
الأكبر للعملية ال�سيا�سية".
ال ��ى ذل ��ك� ،أك ��د نائب �آخ ��ر ع ��ن تحالف
�سائرون� ،أن جل�سة البرلمان يوم �أم�س،
�شه ��دت قراب ��ة ال� �ـ  60مداخل ��ة م ��ن قبل
الكت ��ل ال�سيا�سية حول م�ش ��روع قانون
االنتخابات.
وق ��ال النائ ��ب ريا� ��ض الم�سع ��ودي� ،إن
"الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ل ��م تتو�ص ��ل حتى

اللحظ ��ة �إل ��ى تحدي ��د عم ��ر المر�ش ��ح
لالنتخاب ��ات بح�س ��ب القان ��ون الجديد،
فهنال ��ك م ��ن ي ��رى �أن يك ��ون العم ��ر 25
�سنة ،وكتل �سيا�سي ��ة �أخرى ت�سعى �إلى
تحدي ��ده ب� �ـ � 30سن ��ة كح ��د �أدن ��ى لعمر
المر�شح".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ر�ؤية �سائ ��رون وا�ضحة
ب�ش� ��أن القان ��ون الجدي ��د ،بالإ�ضافة �إلى
دعم اجراء قانون انتخابات مبكرة ،بما
ي�ضمن �أ�صوات ال�شخ�صيات الم�ستقلة،
عب ��ر انتخ ��اب مفو�ضي ��ة م�ستقل ��ة
لالنتخابات وقانون انتخابي عادل".
و�أ�ش ��ار النائ ��ب ع ��ن كتلة �سائ ��رون �إلى
�أن "هنال ��ك خالف ��ا اي�ض ��ا عل ��ى تف�صيلة
م�شارك ��ة الق ��وات الأمني ��ة باالنتخابات
من عدمها".
وكان مجل�س النواب ،ق ��د �أنهى االثنين
 25ت�شري ��ن الثان ��ي  ،2019تقري ��ر
ومناق�ش ��ة م�ش ��روع قان ��ون انتخاب ��ات
المجل� ��س .كما ناق�ش القانون في جل�سة
�أم�س اي�ضا.
و�أكد ع�ض ��و اللجنة القانوني ��ة النيابية
ح�سي ��ن العقابي ،ام� ��س الثالثاء ،ادراج
فق ��رة ف ��ي قان ��ون االنتخاب ��ات تمن ��ع
مزدوج ��ي الجن�سي ��ة ومم ��ن ارتكب ��وا
جرائ ��م �إدارية ومالية من تولي منا�صب
في الم�ستقبل او خو�ض االنتخابات.
وق ��ال العقابي �إن لجنت ��ه "�ست�أخذ بعين
االعتب ��ار جمي ��ع الآراء ومقترح ��ات
الن ��واب للخ ��روج بق�ضي ��ة جوهري ��ة
تتنا�سب مع قان ��ون االنتخابات الجديد
الذي �سيلبي طموح ال�شعب العراقي".
و�أ�ض ��اف� ،أن "قان ��ون انتخاب ��ات ع ��ام
� ٢٠١٨سمح لمزدوجي الجن�سية وممن
ارتكب ��وا جرائ ��م ف�س ��اد اداري ��ة ومالية
بتبو�ؤ منا�ص ��ب نيابية ووزارية" ،الفتا
�إل ��ى �أن "القان ��ون الجدي ��د �سيمنع منعا
بات ��ا �أي �شخ� ��ص من التر�ش ��ح اذا كانت
عليه �شائب ��ة �أو لديه جن�سية �أخرى غير
الجن�سية العراقية".
ولف ��ت العقاب ��ي �إل ��ى �أن "الحدي ��ث عن
ق�ضايا خالفية ب�ش�أن قانون االنتخابات
�ساب ��ق لأوان ��ه مالم تدمج جمي ��ع الآراء
والمقترح ��ات والخ ��روج ب�صيغ ��ة
نهائية".

القوات الأمنية تطيح مبقاتلني لداع�ش يف املو�صل
 بغداد  /المدى
�ألق ��ت الأجه ��زة الأمني ��ة ،ام� ��س
الثالث ��اء ،القب�ض عل ��ى مجموعة
م ��ن عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي ،متخفي ��ن ف ��ي مرك ��ز
محافظة نينوى.
و�أعلنت وزارة الداخلية في بيان
تلقت ��ه (الم ��دى) �أن "ف ��وج قوات
�س ��وات التاب ��ع لقي ��ادة �شرط ��ة
نين ��وى ،وبن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات
ا�ستخباري ��ة دقيقة يق ��وم بتنفيذ
عملي ��ة �أمني ��ة تمك ��ن خالله ��ا من
�إلق ��اء القب�ض عل ��ى ثالثة عنا�صر
من ع�صابات داع�ش".
و�أو�ضح ��ت الداخلي ��ة �أن �أح ��د
العنا�صر الإرهابية كان يعمل في

ما ي�سمى بـ"الح�سبة" ،والآخران
كان ��ا يعمالن ب�صف ��ة مقاتل في ما
ي�سم ��ى بـ"دي ��وان الجن ��د" خالل
فترة �سيطرة "داع�ش" على مدينة
المو�صل.
ولفت ��ت وزارة الداخلي ��ة �إل ��ى
�أن عملي ��ة �إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى
الإرهابيي ��ن الثالث ��ة ،تم ��ت ف ��ي
منطقت ��ي المو�ص ��ل الجدي ��دة،
وحي العامل ،في الجانب الأيمن
لمدينة المو�صل.
و�أعل ��ن العراق في كان ��ون الأول
 ،2017تحري ��ر كامل �أرا�ضيه من
قب�ضة تنظي ��م "داع�ش" الإرهابي
بع ��د نحو � 3سن ��وات ون�صف من
المواجهات مع التنظيم الإرهابي
ال ��ذي احت ��ل نح ��و ثل ��ث الب�ل�اد

معلنا �إقامة م ��ا �أ�سماها "الخالفة
الإ�سالمية".
وتوا�صل القوات االمنية عمليات
التفتي� ��ش والتطهي ��ر ومالحق ��ة
فل ��ول داع�ش ف ��ي �أنح ��اء البالد،
ل�ضمان عدم عودة ظهور التنظيم
وعنا�صره الفارين مجدد ًا ،بينما
تتمرك ��ز ق ��وات الح�ش ��د ال�شعبي
عل ��ى ال�شري ��ط الح ��دودي م ��ع
�سوري ��ا للت�ص ��دي لمح ��اوالت
ت�سلل عنا�ص ��ر التنظيم الإرهابي
المتكررة .عن هذا المو�ضوع قال
اللواء ماج ��د القي�سي ،المخت�ص
في �ش� ��ؤون مكافح ��ة التنظيمات
الإرهابي ��ة ف ��ي ات�ص ��ال هاتف ��ي
م ��ع (�سبوتني ��ك) �إن خريط ��ة
التظاه ��رات ف ��ي الع ��راق ه ��ي

ف ��ي بغ ��داد والمناط ��ق الو�سطى
والجنوبي ��ة ،في حين كان تنظيم
"داع� ��ش" ين�ش ��ط ف ��ي المناطق
ال�شمالي ��ة ف ��ي نين ��وى والأنب ��ار
و�صالح الدين ،ومازالت القوات
الأمني ��ة والع�سكري ��ة العراقي ��ة
تق ��وم بعملي ��ات ا�ستباقي ��ة �ض ��د
فلول التنظيم في تلك المناطق.
و�أ�ض ��اف الخبي ��ر العراق ��ي" ،لم
تنقط ��ع العملي ��ات الع�سكرية في
المناط ��ق ال�شمالية منذ تحريرها
والت ��ي كان �آخره ��ا الأح ��د ف ��ي
منطق ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن ،حي ��ث
تمكن ��ت من تدمير وكر لـ"داع�ش"
وقتل من فيه".
وذك ��ر القي�س ��ي ان ،الق ��وات
الأمني ��ة في الوقت الراهن حذرة

من ه ��ذا المو�ضوع ،وهناك جهد
ا�ستخبارات ��ي كبي ��ر وتح�شي ��د
وتفعي ��ل له م ��ن �أج ��ل مالحقة ما
تبقى من هذا التنظيم.
و�أ�ش ��ار الخبير العراق ��ي �إلى �أن
تنظي ��م "داع�ش" تلق ��ى �ضربات
كبيرة بمقتل زعيم ��ه والمتحدث
الر�سم ��ي با�س ��م التنظي ��م "�أب ��و
ح�سن المهاج ��ر" ،تلك ال�ضربات
�أحدث ��ت �ضعفا ل ��دى التنظيم في
تل ��ك المرحل ��ة والت ��ي فق ��د فيها
تل ��ك الأرا�ض ��ي ال�شا�سع ��ة ،وال
�أعتق ��د �أن التنظي ��م �س ��وف يقوم
ب�أية عمليات ف ��ي العراق في ظل
ه ��ذه الظ ��روف ،لأن هن ��اك وعيا
م ��ن الجه ��ات الأمنية بعي ��دا عن
التظاهرات وموقف الحكومة.
وح ��ول التهدي ��د ال ��ذي ي�شكل ��ه
التنظي ��م ف ��ي الوق ��ت الراه ��ن
ق ��ال القي�س ��ي ،رغ ��م ال�ضرب ��ات
اال�ستباقي ��ة الأمني ��ة م ��ن جانب
القوات العراقي ��ة والتحالف� ،إال
�أن التنظيم م ��ازال ي�شكل تهديدا
في �سوريا والعراق وفي مناطق
�أخ ��رى ،حي ��ث ين�ش ��ط التنظي ��م
حتى الآن في �سوريا وفي بع�ض
المناطق الغربية من العراق.
و�أو�ض ��ح القي�س ��ي� ،أن الحدي ��ث
ي ��دور الي ��وم ح ��ول الو�ض ��ع في
�سوري ��ا والأزم ��ة الكبي ��رة ف ��ي
ظل العملي ��ة الع�سكري ��ة التركية
تجاه قوات �سوريا الديمقراطية
واالن�سح ��اب الأمريك ��ي وكث ��رة
التحالف ��ات ،كل تل ��ك الأم ��ور قد
ي�ستغلها التنظيم للقيام بعمليات
ف ��ي �سوري ��ا وبع� ��ض مناط ��ق
الحدود.
و�أك ��د الخبي ��ر العراق ��ي� ،أن
التهديد الذي تخ�شاه البالد لي�س
م ��ن الداخ ��ل العراق ��ي و�إنما من
�سوريا نظرا للو�ض ��ع ال�سيا�سي
والأمني المعقد وهو ما قد ي�ؤثر
على ال�ساحة العراقية.
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�أكثر من � 25إ�صابة وع�شرات المعتقلين في تفريق تظاهرات حقل الغراف النفطي �شمالي النا�صرية

توا�صل فعاليات الع�صيان المدني والإ�ضراب العام والحكومة المحلية ُتعلن عطلة ر�سمية لدوائرها
�أكد م�صدر طبي في محافظة ذي قار �أم�س الثالثاء (  26ت�شرين الثاني  ) 2019ت�سجيل �أكثر من � 25إ�صابة مختلفة بين المتظاهرين والقوات الأمنية عند
محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين المحت�شدين �أمام مقر �شركة بترونا�س الماليزية التي تدير حقل الغراف النفطي  ،وفيما �أ�شار نا�شطون الى
اعتقال الع�شرات من المتظاهرين �أمام الحقل النفطي ليلة االثنين  /الثالثاء  ،وا�صل �آالف المتظاهرين في مركز مدينة النا�صرية والأق�ضية والنواحي
التظاهرات وفعاليات الع�صيان المدني والإ�ضراب العام رغم �إعالن الحكومة المحلية في ذي قار اعتبار يوم الثالثاء عطلة ر�سمية لدوائرها.

ذي قار  /ح�سين العامل
وق ��ال م�ص ��در طبي في محافظ ��ة ذي قار
للم ��دى �إن " الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة ف ��ي
ق�ض ��اء قلع ��ة �سك ��ر �سجلت �أكث ��ر من 25
حال ��ة ا�صاب ��ة مختلفة بي ��ن المتظاهرين
والقوات االمني ��ة �إث ��ر المواجهات التي
ح�صل ��ت �أم ��ام حق ��ل الغ ��راف النفطي"،
م�شير ًا الى �أن " معظ ��م �إ�صابات القوات
االمنية كانت من جراء الإ�صابة بالحجارة
فيما كانت �إ�صاب ��ات المتظاهرين ناجمة
ع ��ن الإ�صابة ب�إطالق ��ات نارية ومطاطية
وقنابل م�سيلة للدموع".
فيما �أ�صيب  10جرحى من المعت�صمين
نتيجة حرق خيم االعت�ص ��ام �أمام �شركة
نفط ذي قار �إث ��ر ا�شتباكات مع مجموعة
من حماية ال�شركة الذين يتبعون ع�شائر
الخمي�س ��ات القريب ��ة م ��ن مق ��ر ال�شرك ��ة
 ،والق ��وات االمني ��ة تتدخ ��ل لحماي ��ة
المعت�صمي ��ن  ،و�أنباء عن تحري�ض �ضد
المعت�صمي ��ن من قب ��ل جهات ناف ��ذة بعد
تخ�صي� ��ص  850درج ��ة وظيفي ��ة ل�شركة
نفط ذي قار وحقلي الغراف والنا�صرية
وف ��ي ذات ال�سياق قال النا�شط االعالمي
فا�ض ��ل الن�سي ��م للم ��دى �إن " الق ��وات
الأمنية قام ��ت بتفري ��ق المتظاهرين من
ق�ض ��اء قلعة �سك ��ر الذين احت�ش ��دوا �أمام
مق ��ر �شرك ��ة بترونا� ��س الماليزي ��ة التي
تدي ��ر حق ��ل الغ ��راف النفط ��ي (  80ك ��م
�شم ��ال النا�صري ��ة )  ،م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن "
الق ��وات الأمني ��ة م ��ن �أف ��واج الط ��وارئ
وال�شرطة ا�ستخدم ��ت الأ�سلحة الخفيفة
والمتو�سطة والرم ��ي في الهواء لتفريق
المتظاهرين".
وك�ش ��ف الن�سي ��م ع ��ن اعتق ��ال ع ��دد م ��ن
المتظاهري ��ن �أثناء تفريق المتظاهرين ،
منوه ًا ال ��ى �أن " متظاهري حقل الغراف
َيدعون حالي ًا وعبر �صفحاتهم على مواقع
التوا�صل االجتماعي الى تنظيم تظاهرة
�أخ ��رى من �أج ��ل المطالب ��ة بالإفراج عن
المعتقلين من المتظاهرين".
و�أ�شار ن�سيم الى �أن "مطالب المتظاهرين
تمثلت بط ��رد العمالة االجنبي ��ة وتوفير

فر�ص عمل للكف ��اءات والعمالة العراقية
وتوفي ��ر الخدم ��ات للمناط ��ق المحيط ��ة
بالحق ��ول النفطي ��ة" ،م�ؤك ��د ًا توا�ص ��ل
التظاهرات في كل من ق�ضائي قلعة �سكر
والرفاعي المجاورتين للحقل النفطي.
هذا ووا�صل الآالف من الأهالي والطلبة
والنقاب ��ات المهني ��ة تظاهراته ��م في كل
م ��ن مرك ��ز مدين ��ة النا�صري ��ة والرفاعي
وال�شط ��رة وقلع ��ة �سك ��ر والف�ضلي ��ة
والبطحاء والعكيكة فيما تجددت فعاليات
الع�صيان المدني واال�ضراب العام و�سط
النا�صري ��ة وعدد من الوح ��دات الإدارية
التابع ��ة للمحافظة اذ قام ��ت مجاميع من
المحتجي ��ن بقط ��ع ج�س ��ور الح�ضارات
والن�صر والزيتون و�سط النا�صرية فيما
ق ��ام �أخرون بقط ��ع الج�س ��ر الرابط بين

النا�صري ��ة و�س ��وق ال�شي ��وخ  ،فيم ��ا قام
متظاه ��رون في قلعة �سكر بقطع الطريق
الراب ��ط بين محافظت ��ي ذي قار ووا�سط
 ،وذل ��ك رغم �إعالن الحكومة المحلية في
ذي ق ��ار تعطي ��ل ال ��دوام الر�سم ��ي �أم�س
الثالثاء.
فيما �شه ��دت فعاليات الع�صي ��ان المدني
ليل ��ة االثني ��ن  /الثالث ��اء ح ��رق من ��ازل
ع�ضوين �سابقين في مجل�س النواب هما
ع�ضو مجل�س الن ��واب ال�سابق عن حزب
الدع ��وة تنظي ��م الع ��راق خال ��د اال�سدي
حي ��ث ت ��م ح ��رق منزله ف ��ي ح ��ي �سومر
 ،وع�ض ��و مجل� ��س الن ��واب ال�ساب ��ق عن
تي ��ار اال�صالح الوطن ��ي جناح الجعفري
ه�ل�ال ال�سهالني حيث تم حرق منزله في
منطقة ال�شيباني في �صوب ال�شامية.

ف ��ي حي ��ن ا�ستهدف ��ت �أعم ��ال الح ��رق
ف ��ي الأق�ضي ��ة والنواح ��ي ح ��رق مبن ��ى
قائمقامية ق�ضاء �س ��وق ال�شيوخ ومبنى
الق�س ��م البلدي في الق�ضاء المذكور  ،كما
تم حرق مبنى قائمقامية ق�ضاء الدواية.
ه ��ذا وا�ستنف ��ر المتظاه ��رون ح�شودهم
ع�ص ��ر يوم االثنين عقب ورود �أنباء غير
م�ؤك ��دة ع ��ن قي ��ام رئي�س ال ��وزراء عادل
عب ��د المهدي بزي ��ارة لمدين ��ة النا�صرية
حيث تجمعت ع�شرات الدراجات النارية
وال�ستوت ��ات والمتظاهري ��ن الم�سلحين
بالع�ص ��ي والحج ��ارة والإط ��ارات
ا�ستعدادا لالنط�ل�اق �صوب قاعدة الإمام
عل ��ي الجوية حيث ت�شي ��ر اال�شاعات الى
عق ��د اجتماع في القاع ��دة المذكورة � ،إال
�أن خبر الزيارة �سرعان ما تم نفيه.

ه ��ذا و�شهد �صباح ي ��وم الثالثاء انطالق
حملة م�شتركة م ��ن المتظاهرين والدفاع
المدن ��ي والدوائ ��ر الخدمي ��ة لتنظي ��ف
التقاطع ��ات والج�س ��ور وال�ش ��وارع
و�س ��ط النا�صري ��ة وذلك بع ��د يومين من
المواجهات و�أعمال الحرق وقطع الطرق
والج�س ��ور بالإط ��ارات المحترق ��ة ،هذا
ناهيك ع ��ن توا�صل حمالت �أخرى لطالء
الجدران ور�سم اللوحات الفنية المعبرة
عن روح الثورة والتح ��رر حيث ي�شارك
المئ ��ات من الطلبة والطالبات والفنانين
بر�س ��م جداري ��ات ولوحات فني ��ة و�سط
ت�شجيع ودعم كبير من الأهالي.
وكان م�ص ��در طبي في محافظ ��ة ذي قار
ك�شف ي ��وم االح ��د (  24ت�شري ��ن الثاني
 ) 2019ع ��ن ا�ست�شه ��اد � 3أ�شخا� ��ص من

المتظاهري ��ن و�إ�صاب ��ة  65اخر بجروح
مختلف ��ة ف ��ي مواجه ��ات بي ��ن الق ��وات
الأمنية والمتظاهرين و�سط النا�صرية ،
وفيما �أ�شار الى �أن المواجهات توا�صلت
طيل ��ة لي ��ل ال�سب ��ت حت ��ى �صب ��اح االحد
وا�ستخدمت فيها القوات الأمنية مختلف
�أن ��واع الأ�سلح ��ة الخفيف ��ة والمتو�سطة
والر�صا�ص الحي � ،أكد م�صدر في مكتب
حق ��وق الإن�س ��ان اعتق ��ال الع�ش ��رات من
المتظاهرين خالل المواجهات.
وكانت مدين ��ة النا�صرية ق ��د �شهدت ليل
الجمع ��ة (  15ت�شري ��ن الثان ��ي 2019
) المن�صرم ��ة  3انفج ��ارات بعب ��وات
وقناب ��ل مولوت ��وف ا�ستهدف ��ت �إحداه ��ا
مكتبة المتظاهرين ف ��ي �ساحة الحبوبي
بالنا�صرية و�أ�سف ��ر االنفجار عن �إ�صابة

� 11شخ�ص� � ًا بجروح حالة احدهم حرجة
( توفي في اليوم التالي )  ،فيما ا�ستهدف
مجهول ��ون من ��زل النا�ش ��ط المدن ��ي في
مج ��ال التظاه ��رات محم ��د النا�ص ��ري (
اب ��و ربيع ) بقنابل المولوتوف واحراق
منزله في حي الفداء  ،في حين ا�ستهدف
التفجير الثالث منزل �أحد المواطنين في
منطق ��ة ال�سيف و�س ��ط النا�صرية بقنابل
المولوتوف.
وبلغ اجمالي �ضحاي ��ا تظاهرات ذي قار
م ��ن  1ت�شري ��ن الأول ال ��ى  24ت�شري ��ن
الثان ��ي � ) 47 ( ، ) 2019شهي ��د ًا و�أكث ��ر
م ��ن  1300جريح ًا وما يزي ��د على 600
متظاه ��ر معتق ��ل ،بينه ��م �أكث ��ر م ��ن 36
�شهي ��د ًا و  750جريح� � ًا واكث ��ر من 250
معتق ًال خالل �شهر ت�شرين الأول .2019

حقوق الإن�سان  :التلوث في النهر و�صل لـ100%

���ش��ط ال���ع���رب ن��ه��ر ال��ح��ي��اة لأه���ال���ي ال��ب�����ص��رة ي��ع��ان��ي م��ن ال��م��وت

 الب�صرة /مابعة المدى

تعاني مياه �شط العرب
من وجود تلوث خطير
وهو ما يت�ضح في ندرة
�أنواع كثيرة من الأ�سماك
التي ا�ستوطنت مياهه
واختفاء البع�ض منها
ب�شكل نهائي.
وتتنوع �أ�سباب تلوث مياه
�شط العرب بدءاً بما يلقى
فيه من مياه ال�صرف
ال�صحي ونفايات المنازل
والمخلفات ال�صناعية
والنفطية �إ�ضافة �إلى
المد البحري المالح
المتدفق من الخليج
العربي.
وي ��رى مه ��دي التميم ��ي مدي ��ر
مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان ف ��ي
محافظة الب�صرة �إن مو�ضوع تلوث
�ش ��ط الع ��رب يعتب ��ر م ��ن الملف ��ات
المهم ��ة ل ��دى المفو�ضية,وتتول ��ى
متابعته ��ا ولديه ��ا ات�ص ��االت م ��ع
الحكوم ��ة المحلي ��ة المتمثل ��ة
بالنائ ��ب الثاني لمحاف ��ظ الب�صرة،
وم ��ع الدوائ ��ر ذات العالقة كالبيئة
والبلدية وغيرها من الدوائر.
ويق ��ول حول نتائ ��ج تل ��ك الجهود
"ح�صلنا على جميع قرارات وزارة
ال�صحة ولكن للآ�س ��ف لي�س ب�شكل
مبا�شر ،انم ��ا من خالل التعاون مع
الحكومة المحلية وهي من �أو�صلت
�إلينا الن�سب الكلية للتلوث من مياه
ال�ص ��رف ال�صح ��ي والم�ست�شفيات

ف ��ي المحافظ ��ة م ��ن خ�ل�ال رميه ��ا
النفاي ��ات دون معالج ��ة  ،وكذل ��ك
التل ��وث باالنبعاث ��ات ال�شعاعي ��ة
والغازي ��ة نتيجة ا�ستخراج النفط،
والع ��وادم التي ترمى في النهر من
�شركات الكهرباء" .و ت�شير الن�سب
�إلى وجود ( ) %98تلوث جرثومي
(و )%45تلوث كيميائي".
م ��ن جانبه ك�شف مجل� ��س محافظة
الب�ص ��رة ،ال�سب ��ت ،ع ��ن ت�سجي ��ل
تلوث ��ات كيميائي ��ة ف ��ي المي ��اه
بمناط ��ق جنوب �شط العرب جاءت
بالأنه ��ر م ��ع المي ��اه القادم ��ة م ��ن
المحافظات المجاورة.
وقال ��ت ع�ض ��و المجل� ��س �أن ��وار
مدل ��ل �أن “ع ��دد ًا م ��ن المتطوعي ��ن
المخت�صين �سحبوا نماذج من مياه
�ش ��ط الع ��رب بالمناط ��ق الجنوبية
لغر� ��ض الفح� ��ص بع ��د م�شاه ��دة
وجود اختالف بلون المياه”.
و�أ�ضاف ��ت �أن “نتائ ��ج الفح� ��ص
�أظه ��رت وج ��ود تل ��وث كيميائ ��ي
بمياه �شط العرب من جهة المناطق
الجنوبية لل�ش ��ط” ،م�شيرة الى �أن
“تل ��ك الملوثات ج ��اءت مع المياه
بالأنه ��ر القادم ��ة م ��ن المحافظ ��ات
المجاورة”.
وتابع ��ت �أن “هن ��اك مخ ��اوف م ��ن
ع ��ودة الكارث ��ة الت ��ي حل ��ت الع ��ام
الما�ض ��ي م ��ن �أمرا� ��ض نتيجة تلك
الملوثات” ،م�شيرة الى �أن “ال�سبب
الرئي� ��س وراء تل ��ك الملوث ��ات هي
المخلف ��ات ال�صناعي ��ة الت ��ي ترمى
بالأنهر من قب ��ل المحافظات ف�ض ًال
عن الغوارق في �شط العرب”.
وكان مكت ��ب حق ��وق الإن�س ��ان في
محافظة الب�صرة قد ك�شف � ،أن ن�سبة
التل ��وث الكيميائ ��ي بمياه نهر �شط
العرب و�صل ��ت �إل ��ى  ،%100بينما
و�صل ��ت ن�سبة التل ��وث الجرثومي
�إل ��ى  ،%60مما ي�ش ��كل خطر ًا كبير ًا
على حياة المواطنين.

الباح ��ث الدكت ��ور جب ��ار حاف ��ظ
ف ��ي جامع ��ة الب�صرة كلي ��ة التربية
�أج ��رى مجموع ��ة بح ��وث رك ��زت
عل ��ى التل ��وث ال�شعاع ��ي ابتد�أه ��ا
م ��ن الفاو جنوب ًا الى القرنة �شما ًال،
تن ��اول فيها عينات م ��ن التربة على
م�ست ��وى الأنه ��ر و المحا�صي ��ل
الزراعي ��ة وعل ��ى م�ست ��وى �ش ��ط
الع ��رب والأنه ��ار المتفرع ��ة من ��ه
ومن �أعماق تلك الأنهار ،وت�ضمنت
بحوثه �أنهار اب ��ي فلو�س وحمدان
و�شط الكرمة والب�صرة.
وك�شف ��ت الدرا�سات ع ��ن ن�سب غير
مقلق ��ة م ��ن التل ��وث اال�شعاع ��ي.
وه ��و يق ��ول به ��ذا ال�ص ��دد " �أن
تراكي ��ز العنا�ص ��ر الم�شع ��ة ه ��ي
�ضمن الح ��دود الم�سم ��وح بها� ،أي
ال تتطل ��ب اتخاذ �أي ��ة �إجراءات من

الجه ��ات المخت�صة ،كم ��ا �أنه لي�س
هنالك �أي تلوث خطير".
�إنه ��ا النتيج ��ة ذاته ��ا الت ��ي خل�ص
�إليها خاج ��اك اورتاني ��ا مدير ق�سم
ال�شعاع في المنطقة الجنوبية قائ ًال
لـمرا�س ��ل " نقا�ش" �أن ��ه " وبح�سب
الفحو�صات والمراقب ��ة الم�ستمرة
ف� ��إن مي ��اه �ش ��ط الع ��رب خالية من
�أي تلوث �إ�شعاعي لكن هناك تلوث ًا
يتزاي ��د بالم ��واد الكيميائية ب�سبب
الظ ��روف الطارئ ��ة الت ��ي خلقته ��ا
الحروب".
ويبلغ طول �شط العرب (190كلم)
م ��ن منطق ��ة كرم ��ة عل ��ي �شمال ��ي
المحافظ ��ة حت ��ى نقط ��ة م�صبه في
الخليج العربي ،بينما ي�صل عر�ضه
�إل ��ى ( 2كل ��م) ف ��ي بع� ��ض النقاط.
و�أدت التغي ��رات الت ��ي ط ��ر�أت

عل ��ى القطاع ��ات االقت�صادي ��ة ف ��ي
محافظ ��ة الب�ص ��رة وطبيعة النظام
الهيدروجيني ل�ش ��ط العرب خالل
العقدي ��ن الما�ضيي ��ن �إل ��ى ح ��دوث
تحوالت ملحوظة.
يق ��ول الباح ��ث الدكت ��ور �صف ��اء
عب ��د الأمي ��ر اال�س ��دي ف ��ي جامع ��ة
الب�ص ��رة �أن ��ه ت ��م قيا� ��س تراكي ��ز
المع ��ادن ال�سام ��ة مث ��ل ( الني ��كل
والكروم والر�صا�ص والخار�صين
واليوراني ��وم والكادي ��وم ) ف ��ي
المي ��اه ال�سطحي ��ة والروا�س ��ب
القاعدي ��ة ف ��ي �أرب ��ع مواق ��ع م ��ن
مج ��رى �ش ��ط الع ��رب ،به ��دف
ا�ستك�ش ��اف التاثي ��رات الطبيعي ��ة
والب�شري ��ة الت ��ي �أدت ال ��ى ه ��ذه
التح ��والت ،مقارنة م ��ع الروا�سب
فظهرت تراكي ��ز منخف�ضة وتوزيع

موحد لمعظم المع ��ادن ال�سامة في
النهر.
وي�ضي ��ف ح ��ول ذل ��ك " �أظه ��رت
النتائ ��ج �أن روا�س ��ب النه ��ر ملوثة
بالمع ��ادن ال�سام ��ة ،غي ��ر �أن
م�ستوياتها ما زالت �ضمن الحدود
الم�سموح به ��ا لال�ستخدام اليومي
والري وبق ��اء الأحياء المائية ،كما
الحظن ��ا م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه النتائج
�أن الم�ص ��ادر الرئي�س ��ة لتل ��وث
�ش ��ط العرب بالمع ��ادن ال�سامة هي
التر�سبات الجوية م ��ن االنبعاثات
الغازي ��ة الناتج ��ة ع ��ن ا�ستخ ��راج
النفط �إ�ضاف ��ة �إلى مولدات الديزل
الكهربائي ��ة� ،إذ يعم ��ل الجري ��ان
ال�سطح ��ي م ��ن المناط ��ق الزراعية
بع ��د هط ��ول االمط ��ار ال ��ى ج ��رف
الملوثات حتى مجرى النهر"

ويتاب ��ع " �إن تحك ��م ظاه ��رة الم ��د
والجزر �أثر ب�شكل كبير في توزيع
المع ��ادن ال�سام ��ة في �ش ��ط العرب
كم ��ا تلع ��ب الخوا� ��ص الفيزيائي ��ة
والكيميائي ��ة للمي ��اه والر�سوبيات
دور ًا مهم� � ًا ف ��ي تراك ��م المع ��ادن
مقارنة بت�أثير المج ��اري الزراعية
وال�صناعية والمنزلية الذي يعتبر
محدودا"
مديري ��ة البيئ ��ة في الب�ص ��رة تقوم
بحمل ��ة رقابي ��ة عل ��ى كل م�ص ��ادر
التل ��وث كم ��ا يق ��ول �أحم ��د حن ��ون
مدير دائرة البيئة متحدث ًا لمرا�سل
"نقا�ش" عن طبيعة عملهم بالقول
"تتول ��ى فرقن ��ا مراقب ��ة م�ص ��ادر
المي ��اه الخ ��ام �إذ ت ��م تحدي ��د نقاط
ر�ص ��د على ط ��ول عمود نه ��ر دجلة
والف ��رات و�ش ��ط الع ��رب بينما يتم
�سحب نم ��اذج ب�شكل دوري لأجراء
فحو�صات في مختبرات المديرية"
وهو يبدي قلقه قائ ًال "يتم ت�صريف
مي ��اه ال�ص ��رف ال�صح ��ي ب ��دون
معالج ��ة ال ��ى الم�ص ��ادر المائية ما
ي�ضر بيئة النهر ،لكن ال�شيء المهم
ال ��ذي لوحظ من خالل الفحو�صات
الدوري ��ة ف ��ي � 2019أن الأم�ل�اح
الذائبة ق ��د انخف�ضت بالمقارنة مع
ع ��ام  ،2018وذل ��ك ب�سب ��ب زي ��ادة
االطالق ��ات المائي ��ة العذب ��ة لنه ��ر
دجل ��ة وال ��واردة م ��ن ناظ ��م قلع ��ة
�صالح م ��ن جهة محافظ ��ة مي�سان،
على خالف ما حدث في  2018التي
بلغت ُ�شح المياه العذبة فيها درجة
كبيرة جد ًا".
حن ��ون ي�ؤكد على ع ��دم حدوث �أية
حال ��ة مر�ضي ��ة ف ��ي الع ��ام الجاري
وه ��و يع ��زو ذل ��ك �إل ��ى انخفا� ��ض
الأم�ل�اح الكلي ��ة ف ��ي مي ��اه �ش ��ط
العرب� ،إ�ضافة �إلى كميات ال�سيول
ال ��واردة ال ��ى محافظ ��ة الب�صرة ما
زاد م ��ن كمي ��ات المي ��اه و�أدى �إلى
مقاومة الل�س ��ان الملحي القادم من

البحر "
ويقول �إن "مديرية الموارد المائية
هي الم�س�ؤول ��ة عن هذه االطالقات
�إذ اطلق ��ت ف ��ي ع ��ام  2018بي ��ن
ثالثين الى �أربعي ��ن متر مكعب في
الثانية وه ��ذه كمية قليل ��ة جد ًا �أما
ف ��ي الع ��ام � ، 2019إذ اطلق ��ت �أكثر
من( )90متر ًا مكعب ًا في الثانية".
�ش ��ط الع ��رب ال يعاني م ��ن التلوث
الفيرو�س ��ي والمد البح ��ري المالح
ومخلفات الم�ست�شفيات والم�صانع
فح�سب ،فهناك مئات الغوارق التي
لم يتم انت�شالها منذ �سنوات والتي
ي�صفها حنون بالحالة غير ال�صحية
ويق ��ول " تع ��ود تل ��ك المخلف ��ات
�إل ��ى الح ��رب العراقي ��ة الإيراني ��ة
�إذ قام ��ت المديري ��ة بمخاطب ��ة
ال�شركة العام ��ة للموانئ ب�ضرورة
الإ�سراع بانت�ش ��ال جميع الغوارق
المتواج ��دة ف ��ي �شط الع ��رب بغية
المحافظة على نوعية المياه".
م�شكل ��ة الغ ��وارق المزمن ��ة تب ��دو
مقلق ��ة للمهتمي ��ن ومنه ��م الكابت ��ن
البح ��ري خال ��د الثعالب ��ي رئي� ��س
م�ؤ�س�سة البحريي ��ن العراقية الذي
يق ��ول لمرا�س ��ل " نقا� ��ش" ح ��ول
ذل ��ك "نعان ��ي م ��ن ت�أخ ��ر و�إهم ��ال
حكوم ��ي ف ��ي معالج ��ة الم�شكل ��ة،
ومن ال�ض ��روري التخل�ص من هذه
الغ ��وارق كونه ��ا تعي ��ق المالح ��ة
وتزي ��د م ��ن كمي ��ات الطم ��ي الت ��ي
بدوره ��ا تت�سب ��ب ف ��ي تغ ّي ��ر حركة
التي ��ارات وتقلل م ��ن ن�سبة جريان
التيار المائي �إلى م�صب النهر".
وبا�ستثن ��اء قن ��اة البدع ��ة القادم ��ة
من نهر الف ��رات والتي تزود بع�ض
مناطق الب�ص ��رة بمياه اال�سالة ف�أن
المحافظ ��ة تعتمد ب�ش ��كل كلي على
مي ��اه �شط الع ��رب ف ��ي اال�ستعمال
الب�ش ��ري والزراع ��ي وال�صناع ��ي،
كما يعد �شط العرب ممر ًا مائي ًا مهم ًا
يربط العراق بالخليج العربي.
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باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

 الإرث وامل���������ش����اري����ع ت�������ض���م ي���ون�������س حم����م����ود �����س����ف��ي�راً مل����ون����دي����ال 2022

ع�صر احلرباء والرياء!

 بغداد  /حيدر مدلول
يحت�ضن فندق ال�شرياتون بالعا�صمة القطرية
الدوح ��ة يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�ش ��رة ظهر غد
اخلمي� ��س امل�ص ��ادف الثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن
�شه ��ر ت�شرين الثاين اجل ��اري اجتماع امل�ؤمتر
العام لالحتاد اخلليجي لك ��رة القدم مب�شاركة
ر�ؤ�ساء االحتادات اخلليجية والعراق واليمن
ملناق�شة العديد م ��ن املوا�ضيع التي رفعها �إليه
املكت ��ب التنفي ��ذي بع ��د االجتم ��اع الأول الذي
عق ��ده يوم الأح ��د املا�ضي حي ��ث �سيكون ملف
ت�ضي ��ف حمافظ ��ة الب�صرة للن�سخ ��ة اخلام�سة
والع�شرين لبطولة ك�أ�س اخلليج العربي لكرة
الق ��دم التي من امل�ؤمل �أن تق ��ام يف �أواخر عام
 2021على مالعب املدينة الريا�ضية.
و�سيك ��ون اجتم ��اع امل�ؤمت ��ر الع ��ام برئا�س ��ة
حمد ب ��ن خليف ��ة رئي�س االحتادي ��ن اخلليجي
والقط ��ري لكرة الق ��دم وبتواج ��د عبد اخلالق
م�سع ��ود رئي� ��س احتاد ك ��رة الق ��دم و�سامل بن
�سعي ��د الوهيبي رئي�س االحت ��اد العماين لكرة
القدم د.حميد ال�شيباين رئي�س االحتاد اليمني
لك ��رة الق ��دم وعلي ب ��ن خليفة رئي� ��س االحتاد
البحرين ��ي لكرة القدم و�أحمد اليو�سف رئي�س
االحت ��اد الكويتي لكرة الق ��دم ويا�سر امل�سحل
رئي�س االحتاد اخلليج ��ي لكرة القدم ومروان
ب ��ن غليظ ��ة رئي� ��س االحت ��اد الإمارات ��ي لكرة
الق ��دم حيث �سيعترب الأول من نوعه منذ �إقامة
بطولة ك�أ�س اخلليج العربي الثالثة والع�شرين
لكرة القدم يف دولة الكويت �أواخر عام 2017
حي ��ث �سيت ��م مناق�شة �س�ي�ر العمل خ�ل�ال هذه
البطولة اخلليجية التي �ستجري يف العا�صمة
القطري ��ة الدوحة للمرة الرابع ��ة منذ انطالقها
عام  1970يف البحرين وامل�شاكل التي ظهرت
والعم ��ل اجل ��اد عل ��ى حله ��ا بع ��د تداوله ��ا من
جميع النواح ��ي وو�ضع احللول الالزمة لعدم
تكرارها يف البطوالت املقبلة.
و�سيت ��م تن ��اول التح ��دي الكبري ال ��ذي يواجه
بطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي لك ��رة الق ��دم
بتثبي ��ت توقيت �إقامتها حت ��ى يت�س ّنى للمكتب
التنفي ��ذي لالحت ��اد اخلليج ��ي لك ��رة الق ��دم
العم ��ل م ��ع االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم من
�أج ��ل �إدراجها �ضمن الروزنام ��ة الدولية حتى
يتمك ��ن الالعب ��ون املحرتف ��ون يف الدوري ��ات
العربي ��ة والآ�سيوية والأفريقي ��ة والأوروبية

والأمريكي ��ة م ��ن امل�شارك ��ة فيها وخا�ص ��ة �أنه
مت االعرتاف م ��ن قبله كمباري ��ات دولية ودية
واحت�س ��اب ر�صي ��د نقاطه ��ا ملنتخب ��ات العراق
وال�سعودي ��ة والإم ��ارات واليم ��ن والبحري ��ن
و ُعم ��ان والكويت وقطر خ�ل�ال ت�صنيف الفيفا
الأخ�ي�ر للعام اجلاري ال ��ذي �سي�صدر يف �شهر
كانون الأول املقبل.
و�سيقدم رئي�س احتاد كرة القدم عبد اخلالق
م�سعود خ�ل�ال االجتماع املل ��ف الكامل الذي
مت اجن ��ازه بالتع ��اون م ��ع وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة ب�ش� ��أن رغب ��ة الع ��راق اجلاحم ��ة
ب�إقامة بطولة ك�أ�س اخلليج العربي اخلام�سة
والع�شري ��ن لكرة الق ��دم يف حمافظة الب�صرة
يف �أواخ ��ر ع ��ام  2021على مالع ��ب املدينة
الريا�ضي ��ة حي ��ث ت�ش�ي�ر االخب ��ار ال ��واردة
م ��ن العا�صم ��ة القطري ��ة �أن ��ه �سيت ��م منح ��ه
ح ��ق ال�ضياف ��ة ب�ص ��ورة مبدئية بانتظ ��ار �أن
ت ��زور جلنة �سيتم ت�شكيله ��ا من قبله لالطالع
عل ��ى املل ��ف عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع م ��ن جميع
النواحي ورف ��ع تقرير نهائ ��ي اىل االجتماع

من املق ّرر �أن يعقد الوفد م�ؤمتر �صحفي على
هام� ��ش ح�ض ��وره فعاليات الن�سخ ��ة الرابعة
والع�شرين من بطول ��ة ك�أ�س اخلليج العربي
لك ��رة الق ��دم الت ��ي انطلق ��ت مناف�ساته ��ا يوم
�أم� ��س الثالث ��اء مب�شاركة منتخب ��ات العراق
وال�سعودي ��ة واليم ��ن والإم ��ارات الكوي ��ت
والبحري ��ن و ُعم ��ان وقط ��ر البل ��د املنظم يف
بطول ��ة ا�ستثنائي ��ة مت ر�صده ��ا جوائز مالية
لها و�صلت اىل مبلغ  11مليون دوالر.
م ��ن جه ��ة �أعلنت اللجن ��ة املنظم ��ة للم�شاريع
والإرث اجله ��ة امل�س�ؤولة ع ��ن تنفيذ م�شاريع
بطول ��ة ك�أ�س العامل قط ��ر  2022عن اختيار
قائ ��د منتخبنا الوطن ��ي ال�سابق لك ��رة القدم
يون� ��س حممود �ضم ��ن قائمة ع�ش ��رة �سفراء
ج ��دد م ��ن جن ��وم قط ��ر واملنطق ��ة العربي ��ة
لين�ض ّم ��وا اىل برناجمها لل�سفراء الذي ي�ضم
�أي�ض� � ًا كال م ��ن اال�سباين ت�ش ��ايف هرينانديز
والكام�ي�روين �صاموي ��ل ايت ��و والربازيلي
كاف ��و والإعالم ��ي القط ��ري حمم ��د �سع ��دون
الكواري.
و�ض ّم ��ت قائم ��ة ال�سفراء الع�ش ��رة اىل جانب
يون�س حممود عدد ًا من جنوم الكرة العربية
ال�سابقني واحلاليني وهم امل�صريان حممد ابو
تريكة ووائل جمع ��ة وقائد املنتخب العُماين
لكرة القدم علي احلب�سي والالعبان القطريان
ال�سابق ��ان مبارك م�صطف ��ى و�إبراهيم خلفان
وعادل خمي�س واحم ��د خليل وقائد املنتخب
الكويتي لكرة الق ��دم بدر املطوع حيث جرى
تقدمي �سفراء اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اىل امل�شجعني وو�سائل الإعالم خالل مباراة
االفتتاحي ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج العربي
الرابع ��ة والع�شرين لكرة الق ��دم التي جمعت
م�س ��اء �أم� ��س الثالث ��اء منتخبن ��ا الوطني مع
�شقيقه القطري على ملعب خليفة الدويل.
و�سيلع ��ب �سفراء اللجنة العليا ملونديال قطر
� 2022أدوار ًا فاعل ��ة يف �أن�شط ��ة التوا�ص ��ل
املجتمع ��ي فيه ��ا حي ��ث تعم ��ل ه ��ذه الإدارة
م ��ع طي ��ف متن ��وع م ��ن املجتمع ��ات يف قطر
وخارجه ��ا لإتاح ��ة الفر�ص ��ة �أم ��ام اجلمي ��ع
للم�شاركة يف ا�ستع ��دادات قطر ل�ضيافة هذه
البطول ��ة اخلليجي ��ة وت ��رك �أرث اجتماع ��ي
وان�ساين وبيئ ��ي واقت�صادي قيم يدوم �أثره
لأعوام بعد انتهاء مناف�ساتها يوم الثامن من
�شهر كانون الأول املقبل.

املقب ��ل للم�ؤمت ��ر
الع ��ام لالحتاد
اخلليجي لكرة
القدم يف موعد
ومكان �سيتم حتديده من
قبل الأمانة العامة لالحتاد اخلليجي لكرة
القدم.
ويتواج ��د حالي� � ًا يف العا�صم ��ة القطري ��ة
الدوح ��ة وفد كب�ي�ر برئا�س ��ة وزي ��ر ال�شباب
والريا�ضة د�.أحمد ريا�ض وم�ست�شار �ش�ؤون
الريا�ضة ملجل�س الوزراء �إياد بنيان وعدد من
جنوم الكرة العراقية ال�سابقني رعد حمودي
وفالح ح�س ��ن وح�سني �سعيد وعدنان درجال
وهادي �أحمد وع�ل�اء �أحمد ويون�س حممود
ون�ش� ��أت �أك ��رم وهوار مال حمم ��د  ،وو�سائل
الإعالم مبختل ��ف م�س ّمياته ��ا للرتويج مللف
�ضيافة حمافظة الب�صرة للبطولة اخلليجية
املقبل ��ة لكرة القدم التي عه ��دت م�س�ؤوليته
اىل جب ��ار رحيم ��ة نظ ��ر ًا للخ�ب�رة الكبرية
الت ��ي ميتلكها على ال�صعي ��د الدويل حيث

ح�سني �سعيد :ذكرياتي اخلليجية التن�سى ..وملعب خليفة فخر للعرب
 بغداد :املدى
�أكد �أ�سطورة كرة القدم العراقية ح�سني �سعيد
 ،عل ��ى �أهمية كرة الق ��دم والريا�ضة عموم ًا يف
التقري ��ب ب�ي�ن النا� ��س  ،وتعزي ��ز قي ��م ال�صرب

والوطنية والت�سامح.
وق ��ال �سعي ��د عل ��ى هام� ��ش زيارت ��ه �إىل ملعب
خليفة ال ��دويل تزامن� � ًا مع انط�ل�اق مناف�سات
بطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج العربي الت ��ي ت�ضيفها
قط ��ر م ��ن  26ت�شري ��ن الث ��اين �إىل  8كان ��ون

الأول � :2019أن ك�أ� ��س اخلليج تعد من �أروع
البط ��والت بالن�سب ��ة يل  ،وحتم ��ل العديد من
الذكري ��ات الت ��ي ال �أن�ساه ��ا  ،وكان ظه ��وري
الأول يف ن�سخ ��ة  1979م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س
اخللي ��ج العرب ��ي  ،حي ��ث جنحت م ��ع الفريق
عرب ت�سجيل الأه ��داف يف الفوز باللقب للمرة
الأوىل يف تاري ��خ الع ��راق  ،و�إنه ��اء احت ��كار
منتخ ��ب الكوي ��ت للق ��ب البطول ��ة ال ��ذي دام
�أرب ��ع ن�سخ متتالية  ،و�أح�صل على لقب هداف
البطولة بع�شرة �أهداف.
و�أ�ضاف� :شارك ��ت �ضمن �صفوف املنتخب يف
بطولة ك�أ�س اخلليج العربي  ،1982و�سجلت
خم�س ��ة �أه ��داف يف �أرب ��ع مباري ��ات  ،قب ��ل �أن
ين�سح ��ب املنتخ ��ب م ��ن البطول ��ة بق ��رار م ��ن
احلكومة العراقية �آنذاك  ،وحُ رمت من �إ�ضافة
هذه الأه ��داف اخلم�سة �إىل �سجل ��ي التهديفي
يف املباريات الدولية.

ال�شرطة ي�شارك في قرعة دور ربع نهائي العربي
 بغداد  /املدى
ح ��دد االحت ��اد العربي لك ��رة القدم ي ��وم الثامن
م ��ن �شه ��ر كان ��ون االول املقب ��ل موع ��د ًا الجراء
قرع ��ة دور ربع النهائي م ��ن بطولة ك�أ�س حممد
ال�ساد� ��س لالندي ��ة االبط ��ال باملو�س ��م -2019
 2020باململكة العربية ال�سعودية .
و�أ�صب ��ح فري ��ق ال�شرط ��ة بط ��ل دوري الك ��رة
املمتاز الفريق ال�ساد� ��س الذي تر�شح للم�شاركة
يف مناف�س ��ات دور رب ��ع النهائ ��ي م ��ن البطولة
العربي ��ة لكرة الق ��دم اثر انت�ص ��اره الكبري على
فري ��ق نواذيبو املوريت ��اين بنتيجة ( )1-5يف
مب ��اراة االي ��اب بدور ثم ��ن النهائ ��ي التي جرت

عل ��ى ملعب نادي اخلور الريا�ضي يف العا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة الت ��ي �شه ��دت توجد اع ��داد ًا
جيدة من اجلماهري الريا�ضية العراقية املرافقة
لوف ��د منتخبنا الوطني لك ��رة القدم امل�شارك يف
الن�سخ ��ة الرابع ��ة والع�شرين م ��ن بطولة ك�أ�س
اخلليج العربي لكرة القدم .
و�سج ��ل �صانع االلع ��اب �أجمد عط ��وان هاتريك
يف الدقائ ��ق (8و34و ) 38م ��ن ال�ش ��وط الأول
م ��ن املب ��اراة و�أحرز زميل ��ه نبيل �صب ��اح زغري
هدفني يف الدقيقتني ( 12و ) 50و�شهدت واقعة
فريدة من نوعها حيث رف�ض ال�صربي الك�سندر
اليتي� ��ش طل ��ب االم�ي�ن امل ��ايل لن ��ادي ال�شرط ��ة
الريا�ض ��ي الدكتور ع ��دي الربيع ��ي خالل فرتة

اال�سرتاحة ب�ي�ن ال�شوطني ب�أ�ستب ��دال الالعبني
ع�ل�اء عل ��ي مه ��اوي و�أجمد عط ��وان بن ��ا ًء على
رغبة امل�ل�اك التدريبي للمنتخ ��ب الوطني لكرة
القدم برئا�سة ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش
م ��ن �أجل ح�صولهما على راحة كافية لكي يكونا
�ضمن القائم ��ة اال�سا�سية املكون ��ة من  11العب ًا
يف مباراة قطر .
وت�سب ��ب هذا الرف�ض يف مغ ��ادرة وفد منتخبنا
الوطني لكرة القدم ملعب نادي اخلور الريا�ضي
م ��ع بداي ��ة انطالق ال�ش ��وط الثاين م ��ن املباراة
حت ��ت انظ ��ار ال�صحفيني واجلماه�ي�ر العراقية
معرب ًا عن ا�ستيائه للموقف الغريب الذي الميت
بال�صل ��ة اىل االخ�ل�اق الريا�ضية الذي �صدر من
قب ��ل مدرب فري ��ق ال�شرطة اليتي� ��ش جتاه طلبه
بخ�صو� ��ص الالعب�ي�ن �أجم ��د عط ��وان وع�ل�اء
عل ��ي مه ��اوي رغ ��م �ضم ��ان انتق ��ال فريق ��ه اىل
دور الثماني ��ة من البطول ��ة العربية بعد رباعية
ال�شوط االول مما كان حديث الربامج الريا�ضية
يف القن ��وات العراقي ��ة الف�ضائية يف تخ�صي�ص
ج ��زء كبري م ��ن وقتها لهذا املوقف ال ��ذي �أ�صبح
مادة د�سم ��ة لل�ضيوف يف تناوله ح�سب ما يراه
من وجهة نظ ��ره يف ظل ا�شراك جميع الالعبني
الثمانية �ضمن القائمة اال�سا�سية التي لعبت منذ
البداية امام فريق نواذيبو املوريتاين الذي بدا
�صي ��د ًا �سه ًال البتالع ��ه وال ي�ستحق �أن ي�شاركوا
جميع ًا قبل � 24ساعة من موعد مباراة منتخبنا
الوطني و�شقيقه القطري .

وتاب ��ع� :سجلت يف ن�سخة  1982من البطولة
�أروع الأهداف يف م�سريت ��ي الكروية بر�أ�سية
يف �شب ��اك ال�سعودي ��ة يف الدقائ ��ق الأخ�ي�رة
م ��ن عمر املب ��اراة  ،وبع ��د عامني ،ت ��وّ ج �أ�سود
الرافدين بلقب �آخر يف العام  ،1984و�سجّ لت
�سبع ��ة �أه ��داف ،ويف ��وز بلق ��ب �أف�ض ��ل الع ��ب
يف البطول ��ة .وحول ه ��ذه الن�سخة م ��ن ك�أ�س
اخللي ��ج العرب ��ي ،ي�ضيف �سعي ��د "�أن الن�سخة
ال�سابعة من البطولة هي الأف�ضل على الإطالق
بالن�سبة له وللمنتخب".
و�سجّ ��ل �سعي ��د ظه ��وره الأخ�ي�ر يف الن�سخ ��ة
العا�ش ��رة م ��ن البطول ��ة ع ��ام  ،1990الت ��ي
�شهدت مباراته الأخرية كالعب �ضمن �صفوف
املنتخب ال ��ذي ان�سحب من البطولة احتجاج ًا
على التحكيم.
وعن زيارت ��ه �إىل ملعب خليفة الدويل م�ضيّف
الن�سخ ��ة الرابعة والع�شرين م ��ن بطولة ك�أ�س

اخللي ��ج العرب ��ي ،ي�ستح�ض ��ر �سعيد م ��ا حققه
من �إجنازات يف هذا امللعب ،ويقول" :يختلف
امللعب الآن متام ًا عن امللعب الذي اعتدنا اللعب
على �أر�ضه ،فقد �أ�صبح الآن ملعب ًا حديث ًا مزود ًا
بتقنيات متطورة  ،فهو الآن ميثل م�صدر فخر
جلميع الريا�ضيني العرب".
وح ��ول بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل 2022الت ��ي
ت�ضيفه ��ا قطر بعد �أق ��ل من ثالثة �أع ��وام ،عبرّ
�سعيد ع ��ن ترقب ��ه للح ��دث ،م�ؤكد ًا �أن ��ه يحمل
تط ّلع ��ات كبرية للن�سخ ��ة الأوىل من املونديال
يف الع ��امل العرب ��ي ،الفت� � ًا �أن " قط ��ر ع ��ززت
ر�ؤيته ��ا ال�ست�ضاف ��ة العدي ��د م ��ن البط ��والت
بالتخطيط اجليد والإرادة القوية ،فا�ست�ضافة
ه ��ذه البطوالت العاملي ��ة تنطوي عل ��ى الكثري
م ��ن العم ��ل ال�ش ��اق واجله ��د الكب�ي�ر ،ومتث ��ل
ا�ست�ضافة ك�أ�س الع ��امل يف � 2022شرف كبري
لكل عربي".

عندم ��ا يتحول اخل�ل�اف املهن ��ي اىل ترب�ص �شخ�ص ��ي وتخطيط
النته ��از الفر�ص ال�ستغالل املواق ��ف وجتيري املنا�صب يف ا�سقاط
اخل�صوم �أو هكذا ي�سميهم ويت�صورهم ق�صريو النظر ممن قذفت
بهم ال�صدف ليت�صدروا امل�شه ��د الكروي ويتحكموا بكل مقدراته
ب ��ل ويعبث ��وا بثواب ��ت ان�ساني ��ة ومهنية  ،ف�أعل ��م �إنك �أم ��ام �أزمة
اجتماعية خط�ي�رة ال تقف عند حدود املجال الريا�ضي بل تتعداه
اىل فكر وتوجهات اجليل اجلديد!
�أك�ث�ر من م ّرة خرجت اجلماهري الكروية وبتوجيه وقيادة بع�ض
الإعالمي�ي�ن ممن وظفوا املنابر يف �ش ��ن حمالت لت�سقيط االحتاد
ع�ب�ر مظاه ��رات حا�شدة طالب ��ت با�ستقال ��ة بعد اخلال ��ق م�سعود
وجميع �أع�ضائه لعدم كفاءتهم وت�سببهم يف تراجع الكرة العراقية
والكث�ي�ر م ��ن الأ�سباب الت ��ي تثبت ف�شله ��م ومن يراج ��ع �أر�شيف
�سيج ��د �أن اخلطاب الإعالمي لتلك
الكث�ي�ر من الربامج الريا�ضية َ
الربام ��ج كان يوحي ب�ل�ا �شك احلر�ص والداف ��ع الوطني وبنف�س
الوق ��ت ير�سل ر�سائ ��ل للجمهور املتابع ب�أن ال حل ��ول وال �أمل يف
اال�ص�ل�اح �إال بحل االحتاد لأن العل ��ة بال�شخو�ص وافتقارهم اىل
القدرة القيادية والأدوات التي متكنهم من �إحداث �أي تطور !
ه ��د�أت العوا�ص ��ف ...وخفتت تل ��ك الأ�صوات ..وبع ��د ا�سرتاحة
املقات ��ل لربه ��ة م ��ن الزم ��ن ..تخل ��ى املقاتل ��ون ع ��ن �أ�سلحته ��م
التحري�ضي ��ة وتغ�ي�رت اجللود م ��ع الو�ضع اجلدي ��د لت�صبح ذات
املناب ��ر دروع� � ًا حتمي االحت ��اد وتدافع عن كيانه ��م وتتبنى ر�ؤية
جدي ��دة لتح�سني �صورتهم حتاول �أن تفر�ضها على ذات اجلمهور
الريا�ض ��ي و�أي�ض� � ًا حتت يافطة (احلر� ��ص والوطنية) على الرغم
�أن هن ��اك �أدل ��ة جنائي ��ة وخمالف ��ات كب�ي�رة ظهرت �أخ�ي�ر ًا مل تكن
موج ��ودة عندم ��ا طالبت تلك الربامج �إ�سق ��اط االحتاد �أول مرة !
والغري ��ب �إن ال�شخو� ��ص يف االحتاد هم ذاته ��م مل يتغريوا و�إن
الف�شل هو ذاته م�ستمر واجلمهور املتابع �أي�ض ًا هو ذاته مل يتغري
 ،ونعتق ��د �أن (احلر� ��ص والوطنية) هي ثواب ��ت ال تقبل امل�ساومة
او املراوغ ��ة فم ��ن دف ��ع تلك اال�ص ��وات اىل التحول م ��ن ال�صورة
الثوري ��ة املناه�ض ��ة لالحتاد اىل املهادنة  ،ب ��ل واملدافعة ب�ضراوة
عن ��ه؟ وما الر�سالة املهنية الت ��ي تريد للمتابع من االجيال احلالية
�أن يتبناها ويثق بها الأوىل �أم الثانية؟
ولأج ��ل �أن تكتم ��ل كل عنا�صر اللعب ��ة اجلديدة ف� ��إن االحتاد كان
�صريح� � ًا جدا وبكل ج ��ر�أة عندما فر�ض �سيا�س ��ة (�إن مل تكن معي
وتداف ��ع عني ف�أن ��ت عدوي) تتبعها جملة عقوب ��ات خفية تت�ضمن
�إبع ��اد �أي �إعالم ��ي �أو �صحف ��ي يفك ��ر بتوجي ��ه النق ��د �أو يخال ��ف
�سيا�سته من �أي امتيازات �أو دعوات حل�ضور البطوالت والعك�س
�صحيح �ضارب� � ًا عر�ض احلائط لثقافة االختالف بالر�أي �أو حرية
ال�صحافة و�أهمية النقد البناء ومتنا�سي ًا دوره الذي من املفرت�ض
ان ي�ؤدي ��ه ب�أمان ��ة اجتاه احت�ضان االق�ل�ام ال�شابة ومنحها فر�ص
اكت�ساب اخلربة وت�شجيعها على �شجاعة الطرح من خالل اطالق
مب ��ادرات يف منحه ��م فر�ص ح�ض ��ور البطوالت حت ��ى و�إن كانوا
معار�ض�ي�ن له ليثبتوا عك�س ما ي�شاع عنهم با�ستغالل حتكمهم يف
ت�سمية الوفود مع املنتخبات لك�سب ت�أييد االعالمني وال�صحفيني
ورمب ��ا مراجعة ا�سماء العديد من البعثات مع املنتخبات و�آخرها
الوف ��د الإعالمي املراف ��ق للمنتخب الوطني امل�ش ��ارك يف خليجي
� 26سيثب ��ت بال �شك م ��ا ذهبنا �إليه دون ا�سته ��داف لأي �أحد منهم
�إال �أن القائمة خلت من �أي �صحفي �شاب �أو حتى من �صحفي ن�شر
يوم ًا ر�أي يخالف االحتاد.
�إن م ��ا يج ��ري هو عملية تالع ��ب �سواء بق�ص ��د �أو بدونه مب�شاعر
و�أف ��كار اجلماهري الكروية وا�ست�سهال انقالب املواقف والتنازل
ع ��ن الأ�س�س الثابتة تبع ًا حل�سابات وت�أث�ي�رات �شخ�صية وبنف�س
الوق ��ت هو عملية دفع ال�صحفي�ي�ن واالعالميني اىل �سلوك طريق
البع� ��ض يف التل ��وّ ن كاحلرب ��اء واحلدي ��ث برياء والت ��وّ دد حتى
ينال ��وا ر�ضا من ّ
يتف�ضل عليهم برحلة من هن ��ا �أو هناك �أو يجزل
عليهم العطاء �أو مينحهم من�صب يعينهم على عناء احلياة.
حقيقة يجب �أن تقال  :البد الحتاد ال�صحافة الريا�ضية من حت ّرك
جدّي لوقف تلك املهازل و�إنقاذ ما ميكن �إنقاذه قبل فوات الأوان!
ولأجل �أن تكتمل كل عنا�صر اللعبة
الجديدة ف�إن االتحاد كان �صريح ًا
جدا وبكل جر�أة عندما فر�ض
�سيا�سة (�إن لم تكن معي وتدافع
عني ف�أنت عدوي)

ديربيان ملتهبان في افتتاح مناف�سات المجموعة الثانية
 بغداد  /املدى
ي�ستهل املنتخ ��ب العماين لكرة القدم حملة
دفاعه عن اللق ��ب مبواجهة خليجية ملتهبة
�أم ��ام �شقيق ��ه املنتخ ��ب البحرين ��ي لك ��رة
القدم عل ��ى ملعب عبد الله بن خليفة بنادي
الدحي ��ل الريا�ض ��ي بالعا�صم ��ة القطري ��ة
الدوح ��ة يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�صف
م�ساء اليوم االربع ��اء يف افتتاح مناف�سات
املجموعة الثاني ��ة بالدور الأول يف بطولة
ك�أ�س اخللي ��ج العربي الرابع ��ة والع�شرين
لك ��رة القدم الت ��ي �أنطلق ��ت �أم� ��س الثالثاء
وت�ستم ��ر لغاي ��ة الثام ��ن م ��ن �شه ��ر كانون
االول املقبل .
ويتوقع املتابعون ل�ش�ؤون الكرة اخلليجية
ان تك ��ون ه ��ذه املب ��اراة مث�ي�رة يف دقائق
ال�شوط�ي�ن االول والث ��اين بحك ��م تواج ��د
جمموع ��ة متمي ��زة م ��ن الالعب�ي�ن �أ�صحاب
اخلربة والكف ��اءة �ضمن �صفوف املنتخبني
اجلاري ��ن الذي ��ن حقق ��ا نتائ ��ج متميزة يف
الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة لبطول ��ة
ك�أ� ��س الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022بقط ��ر
والن�سخ ��ة الثامنة ع�شرة م ��ن بطولة ك�أ�س
الأمم اال�سيوي ��ة لك ��رة الق ��دم رغ ��م انهم ��ا
افتقدا اىل خدم ��ات العبيهما املحرتفني يف
الدوريات االوروبي ��ة ب�سبب عدم اكت�ساب
البطولة اخلليجي ��ة االعرتاف الر�سمي من

قبل االحتاد الدويل لكرة القدم .
و�ستك ��ون ال�ساع ��ة الثامن ��ة م ��ن م�س ��اء
الي ��وم االربع ��اء موع ��دا للقم ��ة اخلليجية
املبك ��رة التي �ستجم ��ع املنتخبني ال�شقيقني
ال�سع ��ودي والكويت ��ي لك ��رة الق ��دم عل ��ى
امللعب ذاته يف ختام مناف�سات الدور االول
حل�ساب املجموع ��ة الثانية يف نهائي مبكر

بحك ��م كونه ��ا جت ��ري ب�ي�ن منتخب�ي�ن حاز
الأول عل ��ى اللق ��ب لع�شر م ��رات منذ حلظة
االنط�ل�اق يف العا�صم ��ة البحرينية املنامة
ع ��ام  1970وهو رق ��م قيا�س ��ي مل ي�ستطع
�أن ي�ص ��ل اليه �أي منتخ ��ب �آخر م�شارك من
املنتخب ��ات ال�سبعة الأخ ��رى والثاين توج
لثالث م ّرات فقط ومث�ل�ا الكرة العربية يف

بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم .
وتعهد رئي�س الوفد الكويتي خالد ال�شمري
�أن يقدم الأزرق عرو�ض ًا قوية يف مناف�سات
البطول ��ة اخلليجي ��ة تلي ��ق ب�سمع ��ة الكرة
الكويتية يف ظل اجلاهزية الكاملة خلو�ض
التحدي اجلديد .
و�أ�ض ��اف ان ��ه التوج ��د �أي مب ��اراة �سهل ��ة
ملنتخب ��ه يف ال ��دور الأول وخا�صة املباراة
االفتتاحي ��ة �أمام املنتخ ��ب ال�سعودي لكون
الأخ�ي�ر يرغ ��ب يف حتقي ��ق الف ��وز ال ��ذي
�سيفت ��ح البواب ��ة نحو االق�ت�راب كثري ًا من
االنتق ��ال اىل املرب ��ع الذهبي م ��ن البطولة
اخلليجي ��ة �إال �أن االزرق يطمح اىل حتقيق
رغب ��ات جمهوره ال ��ذي �سيق ��ف خلفه على
مدرجات ملعب عب ��د الله بن خليفة الدويل
.
وقدم ال�شم ��ري �شكره اجلزي ��ل اىل وزارة
الدف ��اع واخلط ��وط اجلوي ��ة الكويتي ��ة
لتخ�صي�صهم ��ا طائرتني لنقل  250م�شجع ًا
من الكويت اىل قطر لدعم وم�ؤازرة االزرق
الكويت ��ي �أم ��ام ال�سعودية الت ��ي �أتوقع �أن
تكون م ��ن املباريات اجلميل ��ة �ضمن الدور
االول نظ ��ر ًا لتاريخهم ��ا الطوي ��ل يف ه ��ذه
البطولة اخلليجي ��ة التي و�صل عمرها اىل
 50عام� � ًا الت ��ي �أعت�ب�رت مبثاب ��ة مونديال
عامل ��ي م�صغ ��ر يجت ��ذب �آالف الأن�ص ��ار من
الدول امل�شاركة فيها .
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ال يختلف �إثنان �إن ما يحدث في
العراق منذ ت�شرين الأول الما�ضي
و�إلى الآن لي�ست مجرد تظاهرات
واحتجاجات مطلبية ،بقدر ما
هي ثورة �شعبية هدفها �أكبر من
مجرد مطالبات بتح�سين الواقع
االجتماعي وال�سيا�سي والأقت�صادي
لبلد �أنهكه الف�ساد والتخريب
وتدخل خارجي �أف�سد كل �شيء
و�أطاح بهيبة النظام والدولة،
كما ال يختلف دار�سو ال�سلوك
الأجتماعي ال�سيا�سي من �أن هذه
الحركة االحتجاجية بكل مقوماتها
ومقدماتها والمعطيات على الأر�ض
ت�ؤ�شر حقيقة واحدة �أننا �أمام
ثورة حقيقية ال ينق�صها و�صف
وال يتخلف عنها مفهوم الثورة
بكل تفا�صيلها و�شروطها ومالمحها
العامة.

 عبا�س العلي
الث ��ورة ف ��ي المفه ��وم ال�سيا�سي الع ��ام هي خروج
ال�شع ��ب على �إرادة طبق ��ة �سيا�سية متحكمة الهدف
منه ��ا تغي ��ر �أ�س� ��س النظ ��ام و�إزاحة القدي ��م مقابل
بديل نقي�ض له ،فمن �ش ��روط الثورة ال�شعبية �أنها
ال ت�سته ��دف النتائج في حركتها ب ��ل تبني نتائجها
عل ��ى حقيق ��ة التناق�ض م ��ع النظام القائ ��م ،بمعنى
حتى ينطبق و�صف الث ��ورة على �أي حركة �شعبية
يج ��ب �أن تكون نقي�ضة للواق ��ع وم�ستهدفة له ،هذا
�إ�ضاف ��ة �إلى �أن �أهداف الثورة يجب �أن تكون �أي�ض ًا
وا�ضح ��ة المعالم مح ��ددة الأفق بر�ؤي ��ة تجديدية،
حت ��ى ال تك ��ون مج ��رد �شغ ��ب �أو تمرد عل ��ى �سلطة
النظ ��ام ينتهي بفقدان الر�ؤية وع ��دم الو�ضوح في
الهدف.
وم ��ن �أدبيات عل ��م الأجتماع ال�سيا�س ��ي �أن الثورة
دائم� � ًا ما تل ��د وفقا لظ ��روف مجتمعية ت�ص ��ل فيها
التناق�ضات �إلى حد اال�صطدام دون �أن يكون هناك
مج ��ال للت�سويات �أو الم�ساوم ��ات ،وعندما تن�ضج
�أ�سب ��اب الثورة ب ��كل عناوينها �س ��وف ن�شهد حالة
تقاطع و�إنف�صام بين ال�سلطة وال�شعب قد ال تنجح
الم�ؤدي ��ات الخارجية والداخلية ف ��ي تغيير معادلة

قناطر

التناق� ��ض هذه ،وق ��د تف�شل الث ��ورة حينما تن�ساق
خلف وهم الإ�صالح �أو التغيير ال�شكلي لأ�سا�سيات
النظ ��ام ،وكثي ��ر ًا من الث ��ورات تحطم ��ت وهي في
�أوج فاعليته ��ا لأن الث ��وار �أوهمته ��م ال�سلط ��ة �أنها
�ستقب ��ل التغيير ،ولكن على مراحل بتبرير الحفاظ
عل ��ى الأمن �أو من خالل جر بع�ض القادة �إلى موقع
الت�س ��اوم من جهة ،وا�ستخ ��دام �أ�ساليب الت�سويف
والمماطل ��ة كي ترتب وتعيد تمو�ضعها لتنق�ض في
لحظة على لب الثورة ومحركها.
المه ��م ف ��ي �أي ث ��ورة �أنها تمتل ��ك �إرادته ��ا دون �أن
تره ��ن موقفها على م�ستجدات �أو ظروف احتمالية
ق ��د تح ��دث �أو ال تح ��دث ،و�أن ال ت ��دع لغي ��ر الثوار
�أن يت�سلل ��وا �أو يكون ��وا ف ��ي موق ��ع م�ؤه ��ل لأن
ي�ستخدم ��ون ل�ض ��رب الث ��ورة من داخله ��ا ،والمهم
�أي�ض ��ا ح�ساب ��ات الواق ��ع والزم ��ن وردود الأفعال
وعمق ال�شعور بالتناق�ض داخل �صفوف المجتمع،
ه ��ذه الح�سابات الدقيق ��ة تجنب الث ��ورة المفاج�أة
واالنتكا�سات وقد تتحول الثورة بعد ذلك �إلى عقم
ف ��ي الحراك ال�شعب ��ي� ،أما نتيجة الخيب ��ة والف�شل
ف ��ي التغيير� ،أو لج�سامة الخ�سائر مقابل المكا�سب

المحدودة.
نع ��ود لث ��ورة ت�شري ��ن ف ��ي الع ��راق ومنه ��ا نعرف
حقيق ��ة الواق ��ع العراق ��ي ومتطلب ��ات المرحل ��ة
ومتطلبات الثورة� ،أو ًال لم يكن ما يجري اليوم في
العراق خالي� � ًا من الجذور والمقدم ��ات �أو منقطع ًا
عن حرك ��ة ال�شعب و�إرادته ف ��ي التغيير ،وكما قلنا
في مق ��االت �سابق ��ة �إن الثورة هذه ه ��ي وريثة كل
الرف� ��ض والت�ضاد والتناق�ض ال�شع ��ب مع واقع ما
بع ��د  ،2003حت ��ى و�صل ��ت الأمور �إل ��ى الطريق
الم�س ��دود ،ثاني ��ا ال ال�سلط ��ة وقواه ��ا ق ��ادرة على
اجتي ��از واقع الف�شل والف�س ��اد والتخريب المتعمد
�أو ال ��ذي جاء نتيجة تخل ��ف مفاهيمها الوطنية عن
ذلك ،وعدم �إمكانية فهم حركة المجتمع ومتطلبات
الحك ��م الر�شيد كواحد من �أ�ساليب الحكم الناجحة
في ت�أمي ��ن الحقوق والواجب ��ات ،وال ال�شعب قادر
على �أن يمنح المزيد من الثقة والوقت لهذه ال�سلطة
وقواه ��ا وقد ج ��رب كل �أ�شكال الت�صب ��ر ،ومحاولة
ف�س ��ح المج ��ال للقوى الم�ؤث ��رة عليه ��ا �أن تفعل ما
يمكن �أن يكون �أفق حل �أو محاولة للت�صحيح.
ف ��ي ه ��ذه النقط ��ة وج ��د ال�شع ��ب وخا�ص ��ة الفئات
الأكثر ت�ضرر ًا من تحوالت  2003وما بعدها وهم
الغالبي ��ة من �أبنائه �أنهم �أمام خيارين ال ثالث لهما،
�إم ��ا ال�صدام م ��ع ال�سلط ��ة والمنظوم ��ة ال�سيا�سية
وا�سترج ��اع الق ��رار ال�سيا�س ��ي وال�سلط ��وي منها
لأنه ��ا ال ت�صلح لقيادة هكذا �شعب وبهذه المقدرات
والخبرات� ،أو الر�ضوخ التام لها مما يعني المزيد
م ��ن اال�ستبداد والطغيان والف�ش ��ل ومع المزيد من
الف�س ��اد والنه ��ب ،لقد ح� �دّد الداع ��ون والمنظمون
له ��ذه التظاه ��رات ث ��م االحتجاجات ث ��م الو�صول
�إلى حال ��ة الثورة وهم على معرف ��ة تامة ب�أن الحل
يكم ��ن فقط ف ��ي �إزاحة ه ��ذه الطغم ��ة الحاكمة بكل
م ��ا تعني كلمة �إزاح ��ة من مدل ��والت �سيا�سية� ،إنها
عملي ��ة بت ��ر وتطهي ��ر ومعالج ��ة جذري ��ة ل�سرطان
�أكل الع ��راق ج�سد ًا وروح ًا وق ��وة وم�ستقب ًال ،هذا

العراق
فنطازيا التقاعد وفنطازيا البطالة في
ِ

احلياة قرب الأرخبيل
�إذا كانَ ّ
حل م�شكلة البطالة
يتم بهذه
العراق،
في
ُّ
الطريقة "الفنطاز ّية" ....
ِ
فلماذا ُت َخ ّف ُ
�ض "الحكومة"
ّ
�سن التقاعد �إلى �س ّت َ
ين عام ًا،
لتقوم بتوفير � 180ألف
َ
درجة وظيف ّية؟؟؟

طالب عبد العزيز
عماد عبد اللطيف �سامل
لي� ��س ال�شع ��ر عندي م ��ا �أكتبه على وج ��ه الورقة ،ولي�س ��ت الألوان ما
�أعاين ��ه يف لوحة معلقة على حائ ��ط� ،أو ما يبوح به �ضمري الزيت ،كذلك
تك ��ون املو�سيق ��ى عندي� ،أبد ًا ،ما ه ��ي بالنغم ،الذي ي�أتين ��ي من �آلة يف
قاعة مغلقة� .أنا �أذهب اىل �أرخبيل املاء ،اىل الفاو ،هناك ،حيث ال يعرف
بي �أحد ،وحيث �أعي�ش ال�شعر و�أتنف�س االلوان و�أ�صغي للمو�سيقى.
منعنا االوالد ال�سم ُر من عبور النقطة التي عند بناية مدر�سة ال�صنايع،
عل ��ى اجل ��ادة التي ب�ي�ن الف ��او واب ��ي اخل�صيب ،بقري ��ة ب ��اب �سليمان،
�أوقف ��وا �سيارتهم القدمية ،و�سدّوا اجل ��ادة باالطارات املحرتقة ،ف�صعد
الدخ ��ان الكثيف عاي ًا ،فعاد موظفو النفط وعمال الأ�سمدة و�شركة الغاز
طريق عتيقةٍ ،
املو�صوف ��ة بالبعد اىل منازلهم� ،أم ��ا نحن فقد اهتدينا اىل
ٍ
َم رْتبةٍ  ،هلك نخلها ،وجرفتها مكائن املقاولني ،طريق قاداتنا اىل الربية،
التي �أخدتن ��ا ال�سيارة منها اىل ال�شارع الع ��ام ،ذاك الذي يتوجب علينا
اجتي ��ازه ب�أناة ،فهي مبج ��از ذهاب �ضيق واحد ،حي ��ث مل تكمل البلدية
جماز االياب بعد ،على الرغم من احلوادث الكثرية.
ال ت�ش ��وّ ه �ص ��ور ُة اجلوامي� ��س النافق ��ة عل ��ى الطريق امل�شه ��د كله ،وال
يتوق ��ف �سائق ��و ال�شاحن ��ات اخلارج ��ة م ��ن املين ��اء يف اللي ��ل امامه ��ا،
احليوان ��ات ال�ضخم ��ة ال�س ��وداء امل�سكينة ،تده�سه ��ا املركبات ومت�ضي
م�سرع ��ة ،فهي كثري ًا م ��ا ُت�شاهد خارجة من الوحول ،ذاهبة اليه ،يرتكها
بي ��د الله والظ�ل�ام �أهلها املعدان ،الذي ��ن ا�ستوطنوا الأر� ��ض هنا  ،فهي
تق�ض ��م الع�شب �آمنة وتنزل املخا�ضات فرح ��ة ،تقطع طريق النهار لكنها
ال تقطع ��ة يف اللي ��ل� ،ساعة �أوبته ��ا �إذا �ضلت طريق� � ًا اىل زرائبها ،حيث
يبحث عنها �أ�صحابها خلف الأكمات ،وبني ال�شواطئ التي ينخرها املاء
دائم ًا.
مل يع ��د معظ ��م �س ��كان الف ��او بع ��د نهاي ��ة احل ��رب ،الت ��ي التهم ��ت عقد
الثمانينيات كله ،الفق ��راء الفالحون منهم جاءوا ح�سب� ،أولئك الذي مل
يجدوا م�أوى لهم يف املدينة املزدحمة ،فهم الغالبية التي عادت ،غر�سوا
النخل ،واعادوا �سقوف منازلهم ،كوّ فوها بالطني واجلذوع ،وباحلديد
ال ��ذي خلفته احلرب �أقام ��وا اخل�شب والق�صب واجلري ��د عليه ،لي�صبح
زرائب حيوانات مرة وم�ساكن لهم مرة ثانية ،يف مناوبة بيئية ،ي�شرتك
فيه ��ا االن�سان مع احليوان مع اخلنازير الوح�شي ��ة ،ومع الو�شق(القط
ال�ب�ري) م ��ع الغريب من الط�ي�ر ،املفرت�س منه ،الذي غالب� � ًا ما يهبط من
�شاهق ،فيلتقط معزى حديثة الوالدة� ،أو فرخ �إوز� ،أو حتى ثوب امراة
�أخ�ضر على حبل غ�سيل.
ق ��د ال �أح�صل على بغيت ��ي كاملة يف ال�صيد� ،ساع ��ة �أرمي �صنارتي يف
النهر ،فاملاء خمتلف عنه يف ابي اخل�صيب ،هو ي�أتي بغالبه من الكارون،
يف م ٍّد �سريع وين�سرح يف جزر �أ�سرع ،وبذلك ،ال مينحني الفر�صة كيما
�أم�ل��أ �سالل روح ��ي بال�سمك الذي �أحب ،لذا ،اكتف ��ي باجللو�س ل�ساعات
و�ساعات ،عل ��ى ال�شط�آن التي يلتهمها املاء ،وحتت اال�شجار ال�شحيحة،
�إذا دهمتن ��ي ال�شم� ��س يف ال�صيف� ،أو حلقني املط ��ريف ال�شتاء� ،أ�صغي
لوجي ��ب روح ��ي� ،أردد �أبيات ًا من �شع ��ر ال �أن�سبه لأح ��د ،اتلم�س لوحات
ب�أل ��وان ال حت�صى ،لكنني ال �أعرف �أ�صحابها ،ا�سمع مو�سيقى ،لكنني ال
�أرى �آالت كثرية .يف �أرخبيل املاء اجلميل هذا ،يف الفاو ،حيث ال يعرف
بي �أحد ،ثمة حياة ال �أبارحها طوي ًال ،فانا ذاهب وعائد ما حييت.

ه ��و خيار الثورة خيار التغيي ��ر ال�شامل والجذري
وال�ض ��روري ك ��ي يتخل� ��ص الع ��راق م ��ن �أزمت ��ه
الطاحنة.
هذه النقطة الأهم والأ�سا�سية في بناء روح الثورة
وهيكلها الخارجي� ،إنها �أمتلكت مبرراتها و�أمتلكت
�أدوات العم ��ل الثوري و�إن كان غير منظم ظاهري ًا،
ولكن من يطلع ويراق ��ب حركة ال�شعب الثائر يجد
تنظيم� � ًا حقيقي� � ًا ي�سي ��ر وي�صي ��غ الح ��دث وير�سم
الخط ��وة القادمة ،هذا التنظيم قد ي�صعب من حالة
تعقبه من قبل ال�سلط ��ة و�أدواتها القمعية ،ويحمي
الث ��وار م ��ن �أ�ش ��كال الت�سل ��ل والتدخ ��ل والتداخل
وال�ضغط ،مما ح�صنها من �أن تكون �سهلة بالتعامل
وحراكه ��ا ،و�صعّب
م ��ع من يري ��د �أن يقم ��ع الثورة ِ
عل ��ى ال�سلط ��ة و�أدواتها ف ��ي الك�شف ع ��ن الثغرات
ونقاط ال�ضع ��ف التي ممكن �أن ت� ��ؤدي �إلى �ضربها
من العمق.
ال�ش ��يء الأخ ��ر وال�ض ��روري ال ��ذي �أدرجن ��اه ف ��ي
عناوي ��ن �ش ��روط الث ��ورة وه ��و و�ض ��وح اله ��دف
وتحدي ��د النتائ ��ج منه ��ا ،ومن ��ذ �أول ي ��وم خرجت
الجماهي ��ر وهي ترف ��ع �شعاري ��ن �أ�سا�سيين ،الأول
�أن (ال�شعب يري ��د �إ�سقاط النظام) ،وال�شعار الأخر
(كلك ��م يعني كلكم) ،والجمع بي ��ن هذين ال�شعارين
مع الإ�صرار عليها ي�صل بنا �إلى نتيجة حا�سمة� ،أن
الث ��ورة �شعارها وهدفها ور�ؤيتها لي�ست �إ�صالحية
بمعنى تجديد الأداء مع بق ��اء الم�ؤدي ،وهو خيار
الكثير مم ��ن قالوا �إنهم مع ث ��ورة ال�شعب وخا�صة
المرجعيات الدينية وبع�ض القوى ال�سيا�سية التي
�أدركت م�ؤخ ��ر ًا حجم الإخف ��اق والف�شل الحكومي
ال ��ذي ال يمك ��ن �إ�صالح ��ه �أو تبرير بقائ ��ه ،بل ال بد
من �إ�ستكم ��ال تام وحقيقي وج ��ذري لعملية تغيير
�شامل ��ة لكل �أوج ��ه و�أ�س� ��س ومنطلق ��ات و�أ�ساليب
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة الراهن ��ة وبناءه ��ا ال�سيا�س ��ي
والفكري.
فالث ��ورة �إذن اخت ��ارت التغيي ��ر والتغيي ��ر العميق

لح ��د قلع �أ�س� ��س النظ ��ام الد�ستوري ��ة والمنظومة
ال�سيا�سي ��ة الحاكم ��ة برمته ��ا ،وب ��د�أت �سق ��وف
ال�شب ��اب الثائر م ��ن المطالب والأه ��داف تت�صاعد
مع ت�صاعد ووتي ��رة المماطلة والت�سويق وارتفاع
�أرق ��ام ال�ضحايا والخ�سائر الب�شرية ،لم يعد يكتفي
الثائرون مث�ل�ا ب�إ�ستقالة الحكوم ��ة �أو الدعوة �إلى
ا�ستب ��دال الواجه ��ة ال�سيا�سي ��ة الحاكم ��ة لإر�ض ��اء
ال�شارع وال�شروع بالإ�صالحات ،وال حتى المطالبة
بتعديل الد�ست ��ور وقوانين االنتخاب والمفو�ضية
الم�ستقل ��ة للأنتخابات وغيرها م ��ن القوانين التي
مكن ��ت هذه الطبق ��ة ال�سيا�سية الفا�س ��دة من العبث
بمق ��درات ال�شع ��ب ،و�ص ��ار ال�سقف ال ��ذي ال يجب
الن ��زول عنه والبدء به هو �إلغ ��اء الد�ستور وكل ما
نت ��ج عنه م ��ن بنية قانوني ��ة و�سيا�سي ��ة ،ومنع كل
الطبقة ال�سيا�سية الت ��ي حكمت البلد من الم�شاركة
ف ��ي �أي �إجراء يتعلق بتحقيق المطالب والأهداف،
ب ��ل �أي�ض ًا و�ص ��ل الأمر �إلى رف�ض كام ��ل للم�ؤ�س�سة
الديني ��ة الراعي ��ة والحامي ��ة للنظ ��ام ومطالبته ��ا
بال�صم ��ت حالي� � ًا لحي ��ن نج ��اح الث ��ورة وتقري ��ر
م�صيرها بعد ذلك.
هذا الو�ضوح التام وعدم خلط الأوراق على ر�ؤية
الم�شاهد والم�شارك والمنتمي للثورة وكذلك عزلها
ع ��ن ت�أثيرات الحركات والأح ��زاب ال�سيا�سية التي
هي ج ��زء من منظومة ال�سيا�س ��ة وال�سلطة و�إدارة
الدول ��ة� ،أك�سبه ��ا ال�شرعية ل ��دى المواطن العراقي
وتبنى موقفها ودعمه ��ا بال �أدنى تردد وبال حدود،
لأن ��ه يعتب ��ر ذل ��ك تحقيق ًا لرغبت ��ه وتطلعات ��ه كفرد
�أ�ضاعت الأح ��زاب و�سلطتها كامل حقوقه و�أهملت
واجباته ��ا تجاه ��ه ،ولأول م ��رة ي�شع ��ر �أن ه ��ذا
الح ��راك ال�شعبي الثوري ينطل ��ق من �صراع الحق
�ضد الباط ��ل� ،صراع ال�شعب مع حكام ��ه الفا�سدين
ال ��ذي تخلى عنه ��م و�أهملهم تدريجي� � ًا و�صو ًال �إلى
الال مباالة بهم وبم�صيرهم ،ويعد ذلك جزء ًا من رد
االعتبار له ولوجوده و�إن�سانيته المفقودة.

�إنّ لديّ ُمقترَ َ ح ًا �أك ُ
رث "فنطاز ّي ًة" من هذا
تداعيات مُ�شكلة
 ،قد يُن ِق� � ُذ احلكومة من
ِ
البطالة بني ال�شب ��اب  ..و"�إىل الأبد" ..
وهذا املُق َ
رتح  ..هو :
مب ��ا �أنّ لدينا الآن �أكرث من �أربعة ماليني

ّ
موظف و ُم َتعاقِد و�أجري  ..ف�إ ّنني �أقترَ ِ ُح
ُ
هنا �أن يت ّم تخفي�ض �سنّ التقاعد �إىل 50
عام� � ًا  ،ف ُتوَ ّف ُر لن ��ا احلكومة بذلك مليون
درجة وظيفيّة !!!!!.
ّ
�أ ّم ��ا �إذا ّ
املوظف�ي�ن
مت �إحال ��ة جمي ��ع
ّ
واملوظفات على التقاعد الآن  ،ف�ستتو ّفر
لدين ��ا  4مالي�ي�ن درجة وظيف ّي ��ة �شاغرة
يف "املَالك" � ،سنق�ض ��ي بها على م�شكلة
البطال ��ة يف الع ��راق  ..ولكن م ��ع زيادة
ع ��دد املتقاعدي ��ن �إىل  7ملي ��ون مُتقاعِ ��د
!!!!!.
وزيادة ع ��دد املُتقاعدين  ،م ��ع "مكرمة"
زي ��ادة ع ��دد الذي ��ن �سي�شتغل ��ونَ ل ��دى
احلكومة بد ًال عنهم (و ُك ّلهم �سيتقا�ضونَ
رواتبه ��م م ��ن حكومتن ��ا "الر�شي ��دة")،
�سيجع ��ل املُتقاعدين ُيك� � ّرزونَ "ا َ
حل ّب"
ويلعب ��ونَ "الط ��اويل" م ��ع زوجاته ��م
ُ�شاركون �أبناءهم
املُتقاعِ دات نه ��ار ًا  ،وي ِ
َ
الط َلبة لُعبة "البوبج ��ي" م�ساءً ،وح ّتى
ْ
مط َل ِع ال َفجر!!!!ِ.
وهُ ن ��اك يف قان ��ون التقاعد"املُوَ ّح ��د"
الفنط ��ازي ه ��ذا ،كارث ��ة �أخ ��رى غ�ي�ر
فنطازيّة.
فمعدالت البطالة ب�ي�ن الن�ساء هي �أعلى
م ��ن مع� �دّالت البطال ��ة ب�ي�ن الرج ��ال ..
والكث�ي�ر م ��ن ن�س ��اء الع ��راق فق�ي�رات ،

و�أرام ��ل � ،أو مُعي�ل�ات لأ�س َرهُ نَّ (بوجو ٍد
ل�سبب �أو لآخر)
زوج عاج � ٍ�ز عن العمل ٍ ،
ٍ
 ...وهُ نا ي�أتي قانون التقاعد الفنطازي
 ،ليُحيل الن�ساء ّ
املوظف ��ات على التقاعد
يف �سنّ ال� �ـ  60عام ًا  ،ويُخ ّف� � ُ�ض د ََخلهُنّ
(الوظيفي-احلكوم ��ي) � ،إىل الن�ص ��ف
تقريب ًا !!!!.
وح ّت ��ى �إذا مل تك ��ن الن�س ��اء املتقاع ��دات
ب�سنّ ال� �ـ  60عام ًا  ،فق�ي�رات  ،ومُعيالت
ُ
�سيحدث بعد
لأ�س َرهُ نّ  ،و�أرامل  ..فماذا
�أن يت ّم تطبيق هذا القانون"الفنطازي"،
وجتل� � ُ�س "املتقاع ��دات" يف البيت ب�سنّ
الـ  60عام ًا ؟
هل تعرف ��ونَ حجم الكوارث "الن�سويّةِ "
�ستح ُّل يف بيوتنا بعد ذلك ؟
التي ِ
�إذا كنت ��م تعرفون � ..أخ�ِب رِ�روا احلكومة
رج ��ا ًء  ..و�إ ّال َح ّل ��تْ لعنة"الفنطازي ��ا
الن�سويّة"علينا جميع ًا !!!.
ً
�أمّا الرجال فلديهم كوارثهم �أي�ضا عندما
يتقاعدون(و َب َع ْدهُ ��م بحي ْل ُه ��م)  .وعل ��ى
امل�صابيح �ست ّم
�سبي ��ل املثالِ ال احل�صر ،
ُ
�إطفاءه ��ا وت�شغيله ��ا دونَ �سب � ٍ�ب مفهوم
�واب البي ��ت �س ُتغ َل � ُ�ق و ُتف َتح دونَ
 ،و�أب � ُ
�سب � ٍ�ب معل ��وم  ..و "الدَردم� � ُة" �ستزداد
"�صالتُ
وتتفاق ��م  ،و�ستن َقطِ � � ُع "تقاعُد ّي ًا ِ
ال َر ْح ِم القدمية !!!!!.

وهك ��ذا فب� � َد َل �أنْ ُن َك ّحله ��ا � ،سنعميها ..
يجل�س
و�سنجع� � ُل متقاعِ ��د ًا يف ال�س ّتني
ُ
مُقا ِب ًل زوج ًة مُتقاعِ د ًة يف الـ  60من ال ُع ْمر
إثنني مع� � ًا �إىل امل�شاركة
 ،فيدف� � ُع ذل � َ�ك ال ِ
العائلي)..
يف التظاهرات( َك�سْ ��ر ًا لل َن َكد
ّ
ل ُن�ضي � َ�ف َ
بذلك �إىل "التظاه ��رات" َز ْخم ًا
جدي ��د ًا م ��ن املُتقاعدينَ ا ُ
جل� �دَد ،بد ًال من
ال�شبابي احلا ّ
يل!!!!!!!.
تقليل زخمها
ّ
وهك ��ذا ..وم ��ن خ�ل�ال َو�ض ��ع الإط ��ار
القانوين ل� �ـ "�إ�صالحات" ترقيعيّة كهذه
� ..ستجتمِ � � ُع "الفنط ��زة" ال�سيا�س ّي ��ة
،م ��ع "الفنط ��زة" الإقت�صاد ّي ��ة  ،ل ُت�ش ّك َل
يف العراق" َز َمن� � ًا" جدي ��د ًا  ،ه ��و زم ��ن
"الفناطي ��ز" ..وليع ��و َد النف � ُ�ط بذل ��ك
ليمار� � َ�س دور ُه املُقدّ�س ك� �ـ " ِد ْر ٍع" �أبديٍّ
لل�سيا�سيّني ،عندما ُيريدونَ �أن يمُ ِار�سوا
َ
"فنط َزته ��م" الإقت�صاد ّي ��ة
بر�ؤو�سن ��ا
والإداريّة.
�إذا كانَ ح� � ُّل مُ�شكل ��ةٍ "بُنيويّةٍ " كالبطالة
ب�ي�ن ال�شباب(ن�س ��ا ًء ورج ��ا ًال)  ،يت� � ُّم
به ��ذه الطريقة الفنطاز ّي ��ة  ..و�إذا كانت
"الأم ��و ُر" يف "دو َل ِتن ��ا" فنطاز ّي ًة هكذا
 ..وكانَ البل� � ُد فنطاز ّي� � ًا �إىل هذا احل ّد ..
فما َ
عليك �إ ّال �أنْ تكونَ فنطاز ّي ًا مُته َِو ّر ًا ..
وال َت ُكنْ �إقت�صاد ّي� � ًا ُم َت َح ِّفظ ًا ...في�ضحكُ
َ
عليك "الإ�صالح ّيونَ " الفنطازيّون.

�أزم�������ة ال���ق���ي���ادة واالن��ت��ف��ا���ض��ة
فوزي عبد الرحيم
بع ��د ان ��دالع االحتجاج ��ات يف الع ��راق
والقمع ال�شديد الذي واجهته وبعد اجتماع
الأح ��زاب والتحالفات احلاكم ��ة واتخاذها
الق ��رار بع ��دم تق ��دمي اي تن ��ازل لل�ش ��عب
املنتف� ��ض وامل�ض ��ي يف حكم الب�ل�اد بنف�س
الطريقة رغم م ��رور �أكرث من �شهر ون�صف
عل ��ى االنتفا�ض ��ة و�سق ��وط الآالف م ��ن
�شباب العراق بني �شهي ��د وجريح ومعتقل
وخمتط ��ف وه ��و ماي�ستوج ��ب �أق ��ل من ��ه
بكث�ي�ر يف بل ��دان �أخرى ح ��دوث تغيريات
�سيا�سي ��ة كب�ي�رة ف ��ان االنتفا�ض ��ة تدخ ��ل
يف مف�ت�رق ط ��رق خطريوتتعر� ��ض لتح ��دٍ
يف قدرته ��ا عل ��ى اال�ستم ��رار�..إن ال�سلطة
تتعر� ��ض من ��ذ بع� ��ض الوق ��ت اىل �ضغوط
م ��ن ق ��وى النظ ��ام اخلفي ��ة للذه ��اب للحل
الأمني مت�شجع ��ة هذه املرة بالطريقة التي
تعامل ��ت ومازالت به ال�سلطة االيرانية مع
االحتجاجات يف ايران حيث مل يعد يخفى
ت ��وارد اخلواط ��ر ب�ي�ن ال�شعب�ي�ن العراقي
واالي ��راين وا�ستجاب ��ة عراقي ��ة حكومي ��ة
للت�ص ��ور االي ��راين النه ��اء االنتفا�ض ��ة
العراقية التي تتعر� ��ض ل�ضغوط �سيا�سية
و�أمني ��ة م ��ن قب ��ل بع� ��ض ق ��وى الإ�س�ل�ام
ال�سيا�سي التي تتواجد يف �ساحة التحرير

دون �أن تن�ض ��وى حت ��ت راي ��ة االنتفا�ضة
بل ترفع راياته ��ا و�شعاراتها اخلا�صة يف
م�سع ��ى لتفريغها م ��ن �شحناته ��ا الثورية
وا�ستخدامه ��ا للح�ص ��ول عل ��ى مزي ��د من
املكا�سب..لقد واجه ��ت االنتفا�ضة العديد
من التحدي ��ات وجتاوزت بع�ضها ومازال
امامه ��ا حتدي ��ات خطرية تتعل ��ق بانعدام
اخل�ب�رة ال�سيا�سية وعدم وج ��ود القيادة
وه ��ي �أم ��ور �ستم� ��س احلاج ��ة اليه ��ا يف
الأي ��ام القادمة..لقد اكت�سب ��ت االنتفا�ضة
خ�ب�رة كبرية يف عدد من الأمور لكنها يف
حاج ��ة للوقت ملزي ��د من الوق ��ت ملزيد من
اخلربة فال�سلطة �أدرك ��ت �أن عامل الوقت
اليعم ��ل ل�صاحله ��ا و�إن اخلي ��ار االمن ��ي
ه ��و خيارها من �أجل تف ��ادي ا�ستحقاقات
التن ��ازالت ال�سيا�سي ��ة ال�ضرورية لتهدئة
املحتجني,فه ��ي غ�ي�ر م�ستعدة �أب ��د ًا لدفع
�أي ثم ��ن يفرت�ض ��ه تفهم مطال ��ب ال�شباب
املنتف�ض�..إن اخليار الأمني �سيرتافق مع
اج ��راءات �سيا�سية الجها� ��ض االنتفا�ضة
وعزله ��ا قب ��ل ت�صفيته ��ا بالق ��وة وه ��و
ماي�ستدعي ا�ستجابة واعية لهذا التحدي
ت�ستن ��د اىل معرف ��ة عميق ��ة بالظ ��روف
املحيطة باالنتفا�ضة والعمل على معاجلة

النواق� ��ص التي بينته ��ا التجربة املا�ضية
وكذل ��ك �أي اخت�ل�االت يف االداء,ولع ��ل
م�شكلة القي ��ادة حتتل الأهمي ��ة الق�صوى
�ضمن �سلم �أولويات مهام االنتفا�ضة..
لقد �أعاب كثريون على االنتفا�ضة افتقادها
للقي ��ادة ب ��ل ذه ��ب بع� ��ض الي�ساري�ي�ن اىل
الت�شكيك به ��ا وبخلفياتها ودوافعها ب�سبب
ذل ��ك يف ح�ي�ن ر�أى اخ ��رون �إن ح ��راك ًا
�سيا�سي� � ًا بدون قي ��ادة الميك ��ن اال�ستثمار
في ��ه وال ميك ��ن الدخول يف خ�ضم ��ه ورغم
�أن جتربة اال�سابي ��ع املا�ضية اثبتت نزاهة
احلراك من الت�أثريات البعثية �أو االجنبية
ف� ��إن هذا ال ��ر�أي مازال �سائ ��د ًا�..إن مع�ضلة
القيادة التي نقر ب�أنها م�شكلة جدية تواجه
االنتفا�ضة لكننا ال نوافق من يجعلها �سبب ًا
لإدارة الظهر لها,ف�أزمة القيادة لي�ست وليدة
اللحظة التاريخية الراهنة و�إمنا هي نتاج
عقود من االجراءات القمعية غري امل�سبوقة
وال�سيا�سات املرافقة لها مايجعل من الظلم
حتمي ��ل الآجي ��ال ال�شاب ��ة م�س�ؤولي ��ة ه ��ذا
العي ��ب اخلطري يف العم ��ل ال�سيا�سي الذي
يج ��ب �أن يرافق العمل االقتحامي امليداين
الذي �أذهل به �شبيبة االنتفا�ضة العامل.
�إننا ورغم دعمنا غري امل�شروط لالنتفا�ضة

ال نتح ��رج من ذكر نواق�صها كلما كان ذلك
�ضروري� � ًا لأن م�ش ��روع االنتفا�ض ��ة ق ��د
يك ��ون الأم ��ل االخري جليلن ��ا لي�شهد عم ًال
ثوري ًا حقيقي ًا لتغي�ي�ر �أحوال البالد وهو
بالنتيجة نتاج ا�ستثمار كلف الكثري ,ففي
الأيام الأوىل لالنتفا�ضة ت�صاعدت وترية
الت�صريحات املعادي ��ة للأحزاب وهو �أمر
و�إن يك ��ن مفهوم� � ًا يف �إط ��ار املمار�س ��ات
ال�سيئ ��ة لأحزاب اال�س�ل�ام ال�سيا�سي لكنه
جتاوزالأمر للتعبري ع ��ن الكراهية للعمل
احلزب ��ي وال�سيا�س ��ي والت�شكي ��ك ب ��كل
ا�شكاله,ورغم �أن هذا عدا ما ذكرناه ناجم
ع ��ن انع ��دام اخل�ب�رة واملعرف ��ة لكن ��ه يف
املقاب ��ل جزء م ��ن تركة البع ��ث ال�سيا�سية
العالقة بدون وعي يف ذاكرة جيل ال�شباب
ه ��ذا والت ��ي ر�سخها م ��ن خ�ل�ال و�سم كل
�أ�شكال الن�شاط ال�سيا�سي واحلزبي خارج
الإط ��ار الر�سم ��ي باخليان ��ة و�شرع لذلك
قوانني �أودت ب� ��أرواح الآف من العاملني
يف احلق ��ل ال�سيا�سي الأمر الذي �أدى يف
النهاي ��ة اىل حال ��ة من اجل ��دب ال�سيا�سي
عا�ش ��ت يف ظله ��ا �أجيال عان ��ت من فجوة
كبرية ف�صلتها عن تاريخ بلدها ال�سيا�سي
و�إرثه ��ا الن�ض ��ايل ..لق ��د كان العمل العام

واالنتم ��اء ال�سيا�س ��ي واحلزب ��ي ج ��زء ًا
ا�سا�سي ًا م ��ن تقاليد احلياة العراقية حيث
كانت العوائ ��ل تفتخر مب�ساهمات ابنائها
ال�سيا�سي ��ة وتكر�سه ��ا وهو م ��ا انقلب يف
ع�ص ��ر �ص ��دام اىل رع ��ب وحال ��ة ينبغ ��ي
التخل�ص منه ��ا خ�شية العواق ��ب القا�سية
املرتتبة �أمني� � ًا واجتماعيا وقانوني ًا ..لقد
دعون ��ا والنزال كل من له �سبق ن�ضايل �أن
يتخل ��ى عن حتفظاته عن دع ��م االنتفا�ضة
وذلك لرفدها باخلربة والتجربة ال�سيا�سية
والتنظيمية وامل�ساهمة بذلك وغريه بحل
مع�ضل ��ة القي ��ادة � ..إن توج ��ه ال�سلط ��ة
املتوق ��ع نحواحلل الأمني وم ��ا �سريافقه
من حتركات �سيا�سي ��ة و�إعالمية �ستجعل
من وجود قيادة لالنتفا�ضة امر ًا وجودي ًا
بدون ��ه تواج ��ه م�ص�ي�ر ًا جمهو ًال,فهن ��اك
�ستك ��ون حاجة التخ ��اذ مواق ��ف تفر�ضها
�إجراءات ال�سلطة و�ضرورات التكيف مع
�أي �أو�ض ��اع م�ستج ��دة �أو تغيري تكتيكات
االنتفا�ض ��ة �أو �أ�ساليب العم ��ل ناهيك عن
احلاج ��ة لإدارة الأم ��ور اللوج�ستية وكل
ذلك يتطلب قي ��ادة خمولة تتخذ القرارات
ال�ضروري ��ة وت�ستخــــــــ ��دم الأدوات
املنا�سبة .
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الترجمةُ ..محاولة لم�ساءلة الواقع الترجمي في عالمنا العربي
لطفية الدليمي

الق�سم الثالث

الم َترجم
الأدب المحلي والأدب ُ

يع� � ّد �شي ��وع الأدب املرتجم وتزاي ��د الطلب عليه يف
بيئتن ��ا العربي ��ة حقيق ��ة نا�صع ��ة الميك ��ن نكرانها ،
وي�ص ��حّ هذا الأمر مع كافة الأل ��وان الأدبية و�إن كان
التف ��وق حم�سوم ًا ل�صالح الرواية الت ��ي �إنعقدت لها
راي ��ة ال�سبق الأدب ��ي لأ�سباب كثرية �سب ��ق �أن كتبت
عنه ��ا يف تقدميي لكتاب ��ي املرتجم ( تط ��ور الرواية
احلديث ��ة ) ال�ص ��ادر ع ��ام  . 2016كان ال�سب ��ق �أول
الأم ��ر مقت�ص ��ر ًا عل ��ى الأدب الغرب ��ي  ،ث ��م �سرع ��ان
ماهبّت موجة ترجمة الآداب الآ�سيوية والأفريقية ،
ثم �أعقبتها موجة �أدب �أمريكا الالتينية الذي �إلت�صق
بظاه ��رة الواقعي ��ة ال�سحرية  ،وق ��د �ساهمت جوائز
نوب ��ل بالطب ��ع يف تر�سيخ بع� ��ض الأ�سم ��اء الأدبية
و�سبقها على الآخرين ( مثل �أورهان باموك و�سواه
) ؛ غ�ي�ر �أن �أ�سماء �أخرى ذاعت وانت�شرت بعيد ًا عن
�صخ ��ب جائ ��زة نوبل كل ع ��ام  ،ولي�س مث ��ال ( �أليف
�شافاك ) ببعيد .
ثم ��ة �أ�سب ��اب مو�ضوعي ��ة  -كم ��ا �أرى  -تقف وراء
ه ��ذه الظاه ��رة ال�صارخ ��ة  ،وميك ��ن �إجم ��ال �أ�ص ��ل
غربي
تل ��ك الأ�سب ��اب يف �أن الفن الروائي ه ��و منتج ّ
الن�ش� ��أة ؛ فكان من الطبيع � ّ�ي �أن يت�أثر ب�شكل مبا�شر
ب ��كل التط ��ورات الثورية الت ��ي �شهدتها تل ��ك البيئة
الغربية وبخا�صة يف حقل الفل�سفة وال�سايكولوجيا
والعلم والتقنية  -الأمر الذي جعل الفن الروائي يف
العامل الغربي يف حركية دائمة لعك�س �إ�سقاطات تلك
التغ�ي�رات الثورية الدائمة يف املنتج الروائي وعلى
نحو يجعل القارئ م�شدود ًا �إىل نب�ض احلياة احلية
ٍ
واملتحركة دوم� � ًا بعيد ًا عن النظ ��رة ال�سكونية التي
حتي ��ل الرواية �إىل حم�ض ( حدّوتة ) حكائية مف ّرغة
م ��ن ك ّل احلموالت املعرفي ��ة والك�شوفات التي ترمي
لف � ّ�ك مغالي ��ق الإمكاني ��ات اخلبيئ ��ة يف احلياة ؛ يف
ح�ي�ن � ّأن الرواية العربي ��ة �إن�شغلت مبالعبة الكلمات
عو�ض ًا عن الأفكار وبكيفية جعلت من الرواية �أقرب
�إىل كامرة ثابتة ت�ص ��ف الوقائع والت�ؤثر يف تيارها
؛ الأمر الذي بات مدعاة لتنفري القارئ .
ق ��د يت�س ��اءل �أحده ��م  :كيف ميكن ت�سوي ��غ حقيقة
�إنت�ش ��ار الأدب الآ�سي ��وي �أو الهن ��دي �أو الأفريق ��ي

الـ

�أو الرتك ��ي وه ��ي لي�س ��ت �آداب ًا غربية ؟ يب ��دو يل �أن
ال�سب ��ب يف �شيوع �آداب ه ��ذه اجلغرافيات يكمن يف
حقائ ��ق ث�ل�اث  :الأوىل ه ��ي �أن ه ��ذه الآداب ن�شطت
عل ��ى ال�ساحة العاملي ��ة بعد �أن ر�سّ خ ��ت اجلغرافيات
املنتمية �إليها بنيتها التحتية الإقت�صادية وال�صناعية
 مب ��ا فيها املنطقة الأفريقي ��ة  ، -والثانية تكمن يف�إ�ستف ��ادة ه ��ذه اجلغرافيات م ��ن الإرث الكولونيايل
وتوظيف و�سائله الناعمة يف حتقيق الت�أثري العاملي
( مثل و�سائل اللغة الإنكليزية والتنظيم امل�ؤ�س�ساتي
املحك ��وم ب�سط ��وة القان ��ون ) � ،أما احلقيق ��ة الثالثة
فه ��ي وج ��ود مهاجري ��ن م ��ن تل ��ك اجلغرافي ��ات يف
مم ��ن وظف ��وا جتاربهم
بل ��دان املركزي ��ات الغربي ��ة ّ
الرثي ��ة ون�شروها يف �ش ��كل �أدبي ح ��از على القبول
والإنت�ش ��ار العامل ��ي وبخا�صة انه ��م خاطبوا القارئ
الغربي بطريقة التبتعد كثري ًا عمّا �إعتاد عليه .
�أم ��ا الأ�سب ��اب الذاتي ��ة لإنح�سار املنتج ��ات الأدبية
العربية على ال�صعيد املحلي فيمكن القول �أن القارئ
العرب ��ي  ،وبعد عق ��ود طويلة م ��ن الهزائ ��م الفكرية
واملجتمعية على كاف ��ة الأ�صعدة  ،بات ّ
يف�ضل املنتج
الفك ��ري الأجنبي  -والرواية من بينها بالطبع  -يف
ردة فع ��ل غري معقلنة �أو م�س ّوغ ��ة  ،و�أح�سب �أن هذا
احلال �سي�ستمر لعق ��ود طويلة مامل حت�صل �إنعطافة
ثورية هائلة يف الو�ضع العربي .
الب ��د يف هذا املجال من الإ�شارة �إىل حقيقة مهمة :
� ّإن املنت ��ج الأدبي برغم ت�أثره العميق بر�سوخ البنية
التحتي ��ة  -بكاف ��ة مرافقها  -يف �أي بل ��د يف العامل ؛
لك ��ن تبقى الأفكار هي املادة اخلام التي ت�شكل ف�ضاء
الأدب  ،وه ��و ال�سبب الذي يق ��ف وراء ظهور �أعمال
�أدبي ��ة عمالق ��ة وذائع ��ة ال�صيت يف بل ��دان ه�شة يف
بنيته ��ا التحتية  -مثل بلدان �أمريكا الالتينية  -و�إن
كان هذا الأمر نادر ًا وغ�ي�ر قابل ليكون مثا ًال قيا�سي ًا
يف كل الأحوال .
المباحث المعرفية التي ينبغي التركيز
عليها في الجهد الترجمي الم�ؤ�س�ساتي

�أق� �دّم �أدن ��اه قائم ��ة باملو�ضوع ��ات املعرفي ��ة الت ��ي
�أراه ��ا م�ستحق ��ة لأن تن ��ال جه ��د ًا �سرتاتيجي� � ًا على
ال�صعي ��د الرتجم ��ي  ،والحاجة يل للت�أكي ��د ب� ّأن هذه
املو�ضوع ��ات ق ��د تك ��ون( يف الأع ّم الأغل ��ب ) بعيدة
ع ��ن الذائقة الرتجمي ��ة املتداولة لأنه ��ا تتط ّلب منط ًا
غري �سائد م ��ن اخلربة ال�شخ�صي ��ة وال�شغف العارم
والإع ��داد امل�سب ��ق ؛ لذا الميكن النهو� ��ض مبثل هذا
العبء يف غياب جهد م�ؤ�س�ساتي مدعوم من جهات (
حكومي ��ة �أو غري حكومية ) ذات قدرات ممتازة على
�صعيد القدرة املالية واخلربة الإدارية والت�سويقية
:
 . 1مبح ��ث الذكاء الإ�صطناع ��ي ( مفهومه وفل�سفته

في مهرجان القاهرة ال�سينمائي

وت�أثرياته امل�ستقبلية ) .

 .2مبح ��ث مابع ��د الإن�ساني ��ة Posthumanism
والإن�سانية العابرة Transhumanism
 .3مبح ��ث التواري ��خ الكب�ي�رة ( Big Histories

�إع ��ادة كتاب ��ة الت�أريخ بطريقة الأن�س ��اق الكلية بد ًال
من ال�سرديات الوقائعية ال�سائدة )
 .4مبح ��ث ت�أري ��خ العل ��وم وفل�سفته ��ا ( فيزي ��اء ،
ريا�ضي ��ات  ،بيولوجيا � ،إقت�ص ��اد � ،سو�سيولوجيا ،
�أنرثوبولوجيا )
 . 5املباحث الفل�سفية احلديثة ( مع �ضرورة مغادرة
ال�سياقات العتيقة التي تر ّكز على التواريخ املج ّردة
والأطروح ��ات املُع ��ادة ،والرتكيز بد ًال م ��ن ذلك على
القيمة اليومية والإن�سانية للفل�سفة )
 .6ال�سّ �َي رَ�ر اخلا�ص ��ة بالعلم ��اء واملفكري ��ن املميزين
( تو ّف ��ر ه ��ذه ال�سري حاف ��ز ًا رائع ًا للإجن ��از العلمي
والفكري وبخا�صة لدى ال�شباب )
 .7مباحث ت�أريخ الأفكار
 .8املباحث اخلا�صة ب�سيا�سات التعليم امل�ستقبلية
 .9املباحث اخلا�صة ب�سيا�سات الوظائف امل�ستقبلية
 .10املباح ��ث اخلا�ص ��ة ب�سايكولوجي ��ا البيئ ��ات
الرقمية
 . 11املباحث اخلا�صة بالثورة التقنية الرابعة
 .12املباح ��ث اخلا�ص ��ة بالتط ��ورات الثوري ��ة يف
الفيزياء
 .13املباحث اخلا�صة ب�سيا�سات الطاقة امل�ستقبلية

 .14املباح ��ث اخلا�صة بالتقنية احليوية والهند�سة
الوراثية
 .15املباح ��ث اخلا�ص ��ة باملخاط ��ر العاملي ��ة امله ��ددة
للوج ��ود الإن�س ��اين ( ف ��رط الإح�ت�رار الأر�ض ��ي،
الأمن ��اط املناخي ��ة املتطرف ��ة ،مع�ض�ل�ات هجرة
الكت ��ل الب�شرية بني اجلغرافي ��ات املختلفة  ،الأغذية
املعدّلة وراثي ًا ) ،،،،
 . 16املباحث اخلا�صة ب�سيا�سات التعددية الثقافية
و�أنرثوبولوجي ��ا التوا�صل الب�شري بني املجتمعات
الب�شرية
ال�سال�سل الترجمية� :ضرورة ق�صوى

ربمّ ��ا اليخف ��ى عل ��ى الكثريي ��ن تل ��ك ال�سل�سل ��ة م ��ن
الكتب التي تتناول �شتى العناوين املعرفية متبوعة
بعب ��ارة ( مق ّدم ��ة ق�ص�ي�رة ج� � ّد ًا A Very Short
� : ) Introductionإنه ��ا �سل�سل ��ة الكت ��ب الذائع ��ة
ال�صي ��ت الت ��ي الزال ��ت جامع ��ة �أك�سف ��ورد العريق ��ة
مواظبة على ن�شرها منذ عقود عديدة  ،والينبغي �أن
تذه ��ب الظنون بالبع�ض فيت�ص� � ّو ُر � ّأن تلك امل�ؤ ّلفات
املخت�ص ��رة حم� ��ض تعري ��ف مبت�س ��ر باملو�ضوعات
التي تتناولها ؛ بل احل � ّ�ق �أ ّنها تعتمد مقاربة �شديدة
ال�صرام ��ة هي �أقرب �إىل خريطة عمل معتمدة يف ك ّل
تلك امل�ؤ ّلفات يُرا ُد منها تقدمي م�سح معريف خمت�صر
يل ّم مبعظ ��م جوانب املو�ضوع املط ��روق  ،ث ّم ينتهي
الكت ��اب بقائم ��ة مقرتح ��ة من امل�ص ��ادر والق ��راءات
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عودة قوية للمخرج ال�سويدي روي �أندر�سن ..وماليك
ي�شارك في حياة خفية
القاهرة :عالء املفرجي
تتوا�ص ��ل عرو� ��ض مهرج ��ان القاه ��رة
ال�سينمائ ��ي يف دورت ��ه  ، 42فيم ��ا
تتوا�ص ��ل العرو�ض امل�صاحب ��ة ملنهاج
املهرج ��ان وم ��ا يخ� ��ص اجلل�س ��ات
النقا�شية عن ان�شغ ��االت امل�شتغلني يف
عامل الفن ال�سابع.
وكان فيل ��م االفتت ��اح «الأيرلن ��دي»
للمخرج املخ�ضرم مارتن �سكور�سيزي
وبطول ��ة اثن�ي�ن م ��ن عباق ��رة التمثي ��ل
روب ��رت دي ن�ي�رو و�آل بات�شينو وهو
�س�ي�رة ذاتي ��ة للقات ��ل املح�ت�رف فرانك
�ش�ي�ران يبحث ع ��ن �سر اختف ��اء قائده
جيم ��ي هوف ��ا فيتع ��اون م ��ع املافي ��ا،
الفيلم عر� ��ض يف مهرجانات مثل لندن
و نيوي ��ورك وحاز عل ��ى �إعجاب �شديد
من النقاد لدرجة و�صفه من «نيويورك
تامي ��ز» ب�أن ��ه منح ��ة لع�ش ��اق ال�سينم ��ا
يف الع ��امل ،والفيلم عر� ��ض يف افتتاح
املهرجان.
وم ��ن الأف�ل�ام الأخ ��رى والت ��ي ت�ض ��م
�أف�ض ��ل الأف�ل�ام ،حا�ص ��دة جوائ ��ز
مهرجان ��ات دولي ��ة �سابق ��ة ..،بني هذه
الأف�ل�ام هن ��اك «ع ��ن الأبدي ��ة» للمخرج
ال�سوي ��دي املخ�ضرم روي �أندر�سون و
الذي يتميز ب�أ�سل ��وب فل�سفي ،كوادره
رائع ��ة تق ��ودك للت�أمل ،ي ��ويل اهتمامه
لل�ص ��ورة حتى ت ��كاد �أفالم ��ه تخلو من
احل ��وار تقريب� � ًا ،فيلم ��ه «ع ��ن الأبدية»
يختلف قلي�ل ً�ا لوج ��ود راوي لأحداثه،
وبالكام�ي�را ير�ص ��د احلي ��اة الب�شري ��ة
ب ��كل مافيه ��ا م ��ن تناق�ض ��ات ،وق ��د فاز
ع ��ن الفيل ��م بجائزة �أح�س ��ن خمرج من
مهرج ��ان فيني�سيا ،الفيل ��م عر�ض �أول
فى ال�شرق الأو�س ��ط و�أفريقيا .ويعود
املخ ��رج ال�سوي ��دي روي �أندر�س ��ون،
الفائ ��ز ال�سابق بجائ ��زة الأ�سد الذهبي
ع ��ن فيل ��م )حمام ��ة حطت عل ��ى غ�صن
تتامل الوجود) ع ��ام  ،2014مب�شروع
�سينمائ ��ي جدي ��د ،يكت�ش ��ف م ��ن خالله

جمموع ��ة م ��ن الأف ��كار ح ��ول احلي ��اة
الإن�ساني ��ة ب ��كل م ��ا لدي ��ه م ��ن جم ��ال
ووح�شي ��ة وروعة وفخام ��ة .وي�شارك
يف البطولة� ،أنيا نوفا ،مارتن �سرينر،
ليزيل لي�شتوي�س برين ��اردي .وح�صل
الفيل ��م عل ��ى تقيي ��م بن�سب ��ة %100
م ��ن موق ��ع ""Rotten Tomatoes
ا�ستنادا �إىل تقييم  12ناقدا.
والفيل ��م ال�صيني «غبت طويال يا بني»
لواجن �ش ��او �ش ��واي الفائ ��ز بجائزتي
�أف�ض ��ل ممث ��ل و ممثل ��ة م ��ن مهرج ��ان
«برلني» يعر� ��ض يف هذا الق�س ��م �أي�ض ًا
و ه ��و عر� ��ض �أول يف ال�شرق الأو�سط
�أي�ض ًا ،فيلم ان�ساين تدور �أحداثه حول
م�أ�س ��اة زوجني فق ��دا ابنهم ��ا الوحيد،
تر�صد الأحداث عل ��ى مدى ثالثة عقود
ما �أ�صاب الأ�سرة وحماوالت للت�صالح
مع النف� ��س واحلياة يف ح�ي�ن تت�شابك
االح ��داث م ��ع التط ��ورات االقت�صادية
واالجتماعية فى البلد.
و�أي�ض� � ًا فيلم �أف�ل�ام املخ ��رج املخ�ضرم
تريان� ��س مال ��ك «حي ��اة خفي ��ة» ال ��ذي
ير�ص ��د ق�صة حقيقية مل ��زارع من�ساوي
يرف� ��ض االن�ضم ��ام للجي� ��ش الن ��ازي
خالل احلرب العاملية الثانية وهو يعلم
م�صريه �إزاء هذا الرف�ض ،حيث يواجه

عقوبة الإعدام  ،ب�ي�ن معاناته ومعاناة
�أ�سرته ير�صد الفيلم عذابات الإن�سانية
فى خ�ضم احلروب والأطماع.
وي�ض ��م الق�س ��م «الذهب ��ي» الفيل ��م
الكولومب ��ي الأرجنتين ��ي «مون ��وز»
الفائ ��ز ب�أف�ض ��ل فيل ��م ف ��ى كل م ��ن :
�صاندان� ��س ولن ��دن و�س ��ان �سبا�ستيان
وتران�سلفانيا وتدور �أحداثه حول عدد
م ��ن اجلن ��ود ي�شكل ��ون جماع ��ة ت�سمى
املنظمة ،يتحفظون على طبيبة كرهينة
حلمايته ��م وحتقي ��ق مطالبه ��م ،لكنه ��ا
تتمكن من الهرب بع ��د هجوم ع�سكري
على قاعدتهم.
ً
وعر� ��ض �أي�ض� �ا الفيلم الفائ ��ز بجائزة
جلن ��ة التحكي ��م مل�سابق ��ة نظ ��رة م ��ا
مبهرجان كان «الن ��ار �ست�أتي» لأوليڤيه
الك�س وت ��دور �أحداثه حول �شاب يُتهم
ب�إحراق جبل  ،يق�ضي عقوبته ويخرج
من ال�سجن يحاول �أن يعي�ش يف �سالم
 ،لك ��ن ي�شب حريق �آخر فت�شتعل البلدة
�ضده.
والفيل ��م الفائ ��ز ب�أف�ض ��ل ممثل ��ة ف ��ى
مهرجان كان «ج ��و ال�صغري» جلي�سيكا
هاويزن ��ر تدور احداثه ح ��ول �أم تعمل
ب�أح ��دي ال�ش ��ركات املط ��ورة للنباتات،
ت�سرق زهرة من ال�شركة لتهديها البنها

ال�صغ�ي�ر فتنقل ��ب الدني ��ا  ،حيث جترم
ال�شرك ��ة خروج �أح ��د نباتاته ��ا حر�ص ًا
على �سرية التجارب.
والفيل ��م الربتغ ��ايل « فيتالين ��ا فاريال»
لبيدرو كو�ستا  ،الفائ ��ز بالفهد الذهبي
ملهرجان لوكارنو ،ت ��دور �أحداثه حول
فيتالين ��ا الت ��ي تقوم بعد وف ��اة زوجها
بثالثة �أي ��ام برحلة �إىل ل�شبونة وهناك
تتغري حياته ��ا ..والفيلم الفائز بتنويه
خا� ��ص من مهرج ��ان كان «�إن �شئت كما
يف ال�سم ��اء» للمخرج الفل�سطيني �إيليا
�سليمان ال ��ذي ي�سافر من النا�صرة �إىل
باري�س ثم نيوي ��ورك ير�صد ت�شابهات
بني وطنه فل�سطني وكل مكان يزوره.
ويف اجلل�س ��ات النقا�شي ��ة التي يقيمها
املهرج ��ان �ش ��ارك �صن ��دوق الأمم
املتح ��دة لل�سكان مع مهرج ��ان القاهرة
ال�سينمائ ��ي الدويل للع ��ام الثاين على
الت ��وايل يف حلق ��ة نقا� ��ش بعن ��وان
«ق ��وة احلك ��ي ملعاجل ��ة العن ��ف القائم
عل ��ى الن ��وع االجتماع ��ي يف ال�سينم ��ا
والتلفزيون امل�ص ��ري» كجزء من «�أيام
القاه ��رة ل�صناع ��ة ال�سينم ��ا» التابع ��ة
للمهرج ��ان .و�أدار املناق�ش ��ة املدي ��ر
ال�سابق لهولي ��وود لل�صحة واملجتمع،
�سان ��درا دي كا�س�ت�رو ،م ��ع �أع�ض ��اء
اللجن ��ة كاملة �أبو ذك ��رى ومرمي نعوم
ونادي ��ن خان وكارين تنكهوف وعمرو
�سالمة.
و�ضم ��ن فاعلي ��ات ال ��دورة ال� �ـ  41م ��ن
مهرج ��ان القاه ��رة ال�سينمائى الدويل،
�أقيمت حلقة نقا�شي ��ة بعنوان "الإنتاج
الإبداع ��ي :حج ��ر الزاوي ��ة يف �صناعة
الأفالم امل�ستقلة".
احللق ��ة �أقيم ��ت بفن ��دق �سمريامي� ��س
�إنرتكونتننتال ،وه ��ي �إحدى احللقات
النقا�شي ��ة الت ��ي تق ��دم �ضم ��ن الن�سخة
الثاني ��ة م ��ن من�ص ��ة �أي ��ام القاه ��رة
ل�صناع ��ة ال�سينما .و�ش ��ارك يف احللقة
النقا�شي ��ة املنج ��ة العاملية هي ��ذر راي،
وكيلي توما�س وهي منتجة وم�ؤ�س�سة
م�شاركة يف �شرك ��ة Extraordinary
 ،Renditionsكم ��ا �ش ��ارك املنت ��ج

املنتخب ��ة الرثي ��ة  .ل�س � ُ�ت هن ��ا بالطب ��ع يف معر� ��ض
توفري دعاية �أو �إبداء �إط ��راء بتلك ال�سل�سلة الرائعة
( ول ��و � ّأن ه ��ذا الأمر لي� ��س مدعاة ملثلب ��ة �أو خروج ًا
�رف ثقايف �أو مدوّ نة �سل ��وك جمعي ) ؛ لكني
على ُع � ٍ
�أقول � ّإن هذه ال�سل�سل ��ة لوحدها تكفي جلعل جامعة
�أك�سف ��ورد حت ��وز ك ّل مناق ��ب الإط ��راء والف�ضائ ��ل
الأكادميي ��ة اخلليقة بها  ،وممّا يدعو للعجب حق ًا �أن
جامعة �أك�سفورد ت�أ�سّ �ست ( هي و�شقيقتها النخبوية
كام�ب�ردج ) م ��ع بواكري القرن الثال ��ث ع�شر  ،وعُرف
عنه ��ا الت�شدّد يف املعاي�ي�ر الأكادميية ذات القيا�سات
النخبوي ��ة ال�صارم ��ة ؛ لك � ّ�ن قرون� � ًا م ��ن املمار�س ��ة
الأكادميي ��ة والتفاعل مع متغيرّ ات العامل جعلت تلك
اجلامع ��ة  -و�سواها كذلك � -أقرب �إىل الالعب امل�ؤ ّثر
يف �صناعة تفا�صيل احلي ��اة اليومية والإ�شتباك مع
العنا�ص ��ر امل�ش ّكلة للم�شهد الثق ��ايف يف ك ّل تالوينه .
الب�أ� ��س �أي�ض ًا من الإ�ش ��ارة هنا �إىل وجود الكثري من
مقدّمات �أك�سفورد املخت�صرة املُع ّربة متاحة باملجّ ان
على ال�شبك ��ة االلكرتوني ��ة بطريقة تف ��ي مبتطلبات
حق ��وق الن�شر  ،وهي  -كم ��ا �أح�سب � -إحدى املناجم
املعرفي ��ة الرثي ��ة ملن يبتغ ��ي حيازة معرف ��ة منا�سبة
ور�صين ��ة يف �شت ��ى مظ � ّ
�ان املعرف ��ة ؛ ولك ��ن تبق ��ى
احلاج ��ة قائمة لرتجمة مامل يرتج ��م منها بع ُد بق�صد
من�صة معرفية ر�صينة للقارئ العربي .
توفري ّ
لي�س ��ت جامعة �أك�سفورد وحيدة متف ّردة يف جهدها
ال�ساع ��ي لن�شر املعرف ��ة وترويجها على �أو�سع نطاق

ممك ��ن ؛ ب ��ل ثم ��ة الكث�ي�ر م ��ن اجلامع ��ات الر�صينة
�سواه ��ا  ،و�أ�شري هنا �إىل جتربة ثانية  -بني �سواها
من التج ��ارب  -وهي جتربة جامع ��ة ييل الأمريكية
الت ��ي د�أبت منذ �سن ��وات عديدة على ن�ش ��ر درا�سات
خمت�ص ��رة يف ف ��روع معرفي ��ة حمدّدة حت ��ت عنوان
جام ��ع هو )( خمت�ص ��ر ت�أري ��خ ال A Little .......
 ، )) ) …… ( History ofوك ��م ق�ضي � ُ�ت �أوقات� � ًا
ممتع ��ة يف ق ��راءة بع� ��ض تل ��ك العناوي ��ن املث�ي�رة .
ميك ��ن الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �سل�سلة ( املعرفة الأ�سا�سية
 ) Essential Knowledge Seriesالرائعة
التي ي�صدرها معه ��د ما�سات�شو�ست�س التقني MIT
من�صة رائعة لتوفري
الأمريك ��ي  ،وتع ّد هي الأخ ��رى ّ
معرفة ر�صينة م ��ن م�ؤ�س�سة �أكادميي ��ة بحثية لطاملا
و�صف ��ت ب�أنه ��ا ( املطب ��خ التقني ) الأك�ث�ر �أهمية يف
عاملنا .
� ّإن ممّا يلفت النظر هو � ّأن �صناعة الرتويج املعريف
ماعادت فعالية مقت�صرة عل ��ى امل�ؤ�س�سات اجلامعية
الأكادميي ��ة ؛ فق ��د بتنا ن�شه ��د الكثري م ��ن ال�سال�سل
املعرفية التي تن�شره ��ا دور الن�شر العاملية الر�صينة
 ،و َم � ْ�ن يتاب ��ع تل ��ك الإ�صدارات يع ��رف حتم ًا بع�ض
�أه� � ّم تل ��ك ال�سال�سل وربمّ ا يك ��ون قر�أ بع�ض� � ًا منها ،
ولع ّل �سل�سلة ( راوتليدج للأ�سا�سيات Routledge
 ) Basicsهي مثال واحد فح�سب بني دور الن�شر .
املعرف ��ة يف وقتن ��ا احلا�ض ��ر غدت منتج� � ًا �إن�ساني ًا
ثقافي� � ًا ثنائي الأوجه ؛ فهي م ��ن جانب مت ّثل جوهر
الر�أ�سمال الرمزي الذي تت�ش ّكل منه الثقافة الب�شرية
 ،وم ��ن جانب �آخر هي �سلعة مث ��ل ك ّل ال�سلع تخ�ضع
مل�ؤثرات الرتويج والدع ��م ؛ وملّا كانت الب�شرية على
من�صة �إنط�ل�اق غري م�سبوقة جت ��اه م�ستقبل
بوّاب ��ة ّ
واع ��د بالكثري من املمكن ��ات  -والك ��وارث  -التقنية
والعلمي ��ة ف�سيك ��ون م ��ن املح ّت ��م جع ��ل املعرفة بكل
جوانبه ��ا متاحة للجميع وبخا�صة يف ع�صر العوامل
الرقمية التي ي�سّ رت تداول ك ّل �أ�شكال املعرفة .
أ�سا�سي
املعرف ��ة ق� �وّة كم ��ا نعرف  ،وه ��ي متط ّل ��ب � ّ
للإرتق ��اء الب�ش ��ري مثلم ��ا هي ح � ّ�ق طبيع ��ي ك�سائر
احلق ��وق املعتم ��دة للب�ش ��ر  ،ومامل ت�صب ��ح املعرفة
متاح ��ة للجمي ��ع ع�ب�ر ك ّل الو�سائ ��ط املمكن ��ة فل ��ن
يك ��ون بو�سعنا احلديث عن بيئ ��ة حترتم ك ّل حقوق
الإن�سان  ،ولي ��ت جامعاتنا وك ّل م�ؤ�سّ �ساتنا الثقافية
احلكومي ��ة واخلا�صة التت�أخ ��ر �أكرث يف ترجمة ك ّل
هذه الذخائر املعرفية املتاحة ب�صيغة �سال�سل مميزة
ت�صبح معروفة للقارئ .
جهودن ��ا الرتجمي ��ة يف عاملنا العرب ��ي ع�شوائية ،
فردية الطابع  ،تفتقد اللم�سة امل�ؤ�س�ساتية و�سياقات
العم ��ل الإداري املن�ضب ��ط  ،و�أمامن ��ا رحلة �شاقة يف
ع�ص ��ر بواكري الث ��ورة التقني ��ة الرابع ��ة التي باتت
تطرق �أبوابنا بقوة .

كتاب(حيونة الإن�سان) لممدوح عدوان في نادي المدى
للقراءة ب�أربيل
�أربيل� /شيار عفريني
من ��ذ �أن وج ��ت الب�شري ��ة قب ��ل مرحل ��ة التفك ��ر
وبعدها لقي ��ت الكثري من الع ��ذاب واال�ضطهاد
نتيجة لظروف طبيعية فر�ضت عليه �أو ظروف
خلقه ��ا بنف�س ��ه فارت ��دت علي ��ه عك�سي� � ًا ليبق ��ى
تاري ��خ الإن�سان وفق منظور الع ��ذاب �أو ال�شر
حاف�ل ً�ا بالكث�ي�ر م ��ن الق�ص� ��ص امل�أ�ساوية التي
ي�شه ��د عليه ��ا التاريخ يف كل الع�ص ��ور ,والتي
و�صل ��ت يف الكثري من الأحي ��ان بالإن�سان اىل
قاع احليوان �س ��واء كان هو الظامل �أم املظلوم
 ,ومازال ��ت م�شكلة ال�شر تفت ��ك بقيم االن�سانية
وت�شوه ��ه ال�سيم ��ا ب�ب�روز وجتلي ه ��ذا الأمر
ب�سهولة يف العامل املعا�صر يف ع�صر بلغت فيه
التنكولوجي ��ا ذروة جت ��اوزت العق ��ل الب�شري
ه ��ذا العق ��ل ال ��ذي �أنت ��ج كل العل ��وم والفنون
واجلم ��ال بق ��ي حمتفظ ًا باجلان ��ب ال�شرير فيه
ف ��اىل ما ميكننا �أن نعزو ذل ��ك ؟ وما طبيعة �أثر
هذا ال�شر و�إمكانية قدرته على حتويل الإن�سان
اىل وح� ��ش �أو حي ��وان و مقارنت ��ه ب ��ه ؟ وه ��ل
املو�ضوع متعل ��ق بغريزة البقاء �أم جمرد عادة
مكت�سبة فيه ��ا من املتعة ما ي�سل ��ي وي�شبع نهم
القائم�ي�ن بال�سل ��وك املخالف لطبيع ��ة الإن�سان
وفك ��رة وج ��وده  ,وفق ه ��ذه الر�ؤي ��ة اجلدلية
امللح ��ة بد�أ ع�ضو ن ��ادي املدى للق ��راءة ب�أربيل
د .ب�س ��ام مرع ��ي �إدارة جل�سة مناق�ش ��ة كتاب (
حيون ��ة الإن�سان ) للكاتب وامل�سرحي ال�سوري
مم ��دوح ع ��دوان  ,حي ��ث اق�ت�رح الن ��ادي ه ��ذا
املو�ضوع كمغامرة منه لفتح نقا�ش حول كيفية
ت ��درج ال�سل ��وك االن�ساين وانهدام ��ه من علوه
و ل�ض ��رورة �إع ��ادة النظر اىل طبيع ��ة االن�سان
فكر ًا وقيمة و�سلوك ًا وال�سيما و�سط ما يلتهمنا
م ��ن �شر ب�ش ��ري ال �سابق له حتت�ضن ��ه مناطقنا
ال�ش ��رق الأو�سطية الت ��ي حولتنا اىل فرجة ملن
هم حولنا كما يقول حممد املاغوط .
قدم ��ت مناق�ش ��ة ه ��ذا الكت ��اب بح�ض ��ور ملفت
واهتمام بالغ ل�ضيوف و�أع�ضاء النادين الذين
قر�ؤوا الكت ��اب بطبعته الثامنة من دار ممدوح
عدوان للن�شر قبل احل�ضور وفق نظام النادي ,
وقد كان من املفيد واملمتع �أن النادي ا�ست�ضاف
يف ه ��ذه املناق�ش ��ة ال�شاعر ال�س ��وري �أ�( .سامر
كح ��ل) ملناق�ش ��ة الكت ��اب وال ��ذي كان مقرب ًا من
�شخ�صي ��ة م�ؤلف الكتاب مم ��دوح عدوان وهو
من حمافظ ��ة ال�سويداء  ,ع�ض ��و احتاد الكتاب
العرب بدم�شق ول ��ه عدة دواويني �شعرية منها
(�أطالل اجل�سد � ,صدراح  ,مايقال للريح  ,مائدة
الوق ��ت)  ,وقبل البدء يف عر� ��ض �أفكار الكتاب

قدم مدي ��ر اجلل�سة د .ب�سام نب ��ذة تعريفية عن
م�ؤل ��ف الكتاب املق ��رر ممدوح ع ��دوان الكاتب
ال�س ��وري م ��ن حمافظة حماة ال ��ذي كان ميتلك
مواه ��ب ثقافي ��ة وفكري ��ة متنوع ��ة م ��ن �شع ��ر
وم�س ��رح و�أدب وم�سل�س�ل�ات  ,فق ��د ترك ورائه
 26م�سرحية و 22جمموعة �شعرية و 30كتاب ًا
مرتجم� � ًا ع ��ن االنكليزي ��ة منها لهريم ��ان ه�سه
�سدرهارت ��ا و تاري ��خ التعذي ��ب ع�ب�ر الع�صور
لربنادي ��ت وتاري ��خ التمثي ��ل وزج ��اج مك�سور
لآرثر ميلر  ,وله م ��ن امل�سل�سالت التلفزيزونية
( الزي ��ر �سامل و�أبو طيب املتنبي ) والعديد من
الكتب النرثية يف الأدب والفن واحلياة والتي
تعت�ب�ر حيونة الإن�س ��ان احداها وه ��و الكتاب
الذي ج ��رد ب�سببه الكاتب من جواز �سفره كما
هو مذكور ومعلوم من مقربيه
ا�ستعر�ض �ضي ��ف النادي ال�شاع ��ر �سامر كحل
بع� ��ض �أهم جوان ��ب و�أفكار ه ��ذا الكتاب الذي
يحت ��وي على ع�شرين ف�صال م ��ع مقدمة جميلة
يبد�ؤها ع ��دوان مبقولة مع�ب�رة لكزانتزاكي�س
حول �إعانة الكتابة لنا بتجاوز الوح�ش الكامن
يف �أعماقن ��ا  ,وميكننا الق ��ول وكما هو وا�ضح
ملن يطل ��ع على الكت ��اب انه مق�س ��م اىل فكرتني
 ,الفك ��رة الأوىل تتح ��دث عن �أ�ش ��كال الوح�ش
و�صناعت ��ه ومناذجه عرب عدة �أمثلة يف ف�صول
من�سجم ��ة  ,والق�سم الآخر ي�أخذ عدوان القارئ
اىل الإ�ش ��كال التي ميكن م ��ن خاللها �أن تتطور
فك ��رة الوح�شية �أو تتحول لعادة عرب الدين �أو
ال�سلطة و�صن ��وف القم ��ع والتبعية واالخالق
العنيف ��ة  ,ويب ��دو جلي� � ًا كم ��ا �أ�ش ��ار املناق� ��ش
ال�شاع ��ر �سام ��ر كح ��ل �أن ه ��ذا الكت ��اب ي�صعب
ت�صنيف ��ه يف بوتق ��ة �أدبي ��ة معين ��ة الأمرالذي
يع�ت�رف ب ��ه كاتبه �شخ�صي� � ًا يف بداي ��ة الكتاب

وم ��ن الوا�ض ��ح �أن الكات ��ب ا�ستع ��ان بالكث�ي�ر
م ��ن الكت ��ب التي تتح ��دث عن تاري ��خ التعذيب
والقم ��ع ومنها الكتب الت ��ي ترجمها بنف�سه من
قبل ككتاب تاريخ التعذيب و�أي�ض ًا تفاهة ال�شر
حلن ��ة �أرندت وهو جهد م�ضني يح�سب ملمدوح
عدوان ال�سيم ��ا عرب تغلغله يف �صمي ��م �أ�شكال
العن ��ف الإن�س ��اين وكي ��ف ي�أل ��ف ه ��ذا الكائ ��ن
العن ��ف عندما ي�ص ��ل اىل درج ��ة اال�ستمتاع به
 ,ولق ��د �أغنى الكات ��ب املو�ضوع ودع ��م �أفكاره
بالعدي ��د م ��ن الأمثل ��ة التاريخي ��ة م ��ن احلرب
العاملي ��ة الأوىل والثانية وفيهما يج�سد العنف
اجلماعي ومظاه ��ره يف اال�ستعمار والتطهري
بحجج كثرية تفتقر للإن�سانية من حيث الفكرة
والفعل بحي ��ث تعترب املج ��ازر اجلماعية �أكرب
مثال �شمويل حليونة االن�سان � ,أما على �صعيد
ال ��ذات �أو الف ��رد ي�شرح لن ��ا ع ��دوان �شخ�صية
اجلالد وال�سجان وامل�سجون وعذابات النف�س
الب�شري ��ة وتبلدها وتهدمها حت ��ت �إرادة �شهوة
الوح� ��ش ال ��ذي ميوت في ��ه ويعظ ��م يف الآخر
الظ ��امل ,ه ��ذا الكتاب اخلطري بعر�ض ��ه وامل�ؤمل
ب�أمثلت ��ه والعمي ��ق يف طرح ��ه جلدلي ��ة مفهوم
ال�ش ��ر واخل�ي�ر يف الإن�سان له ��و �صفعة خالقة
يف بح ��ث قلق ع ��ن �إمكاني ��ة ت�صورن ��ا �أننا هل
حق� � ًا من املمك ��ن ان نكون حيوان ��ات ؟ هل هي
حج ��ة غري ��زة البق ��اء الت ��ي �أودعته ��ا الطبيعة
فين ��ا ؟ �أم ا�ضط ��راب �سلوك ��ي مر�ض ��ي تفر�ضه
النف� ��س الب�شرية على ذاته ��ا وتك�سبه للآخرين
؟! ه ��ذا الكتاب يغري الكثري م ��ن ت�صوراتنا عن
الإن�س ��ان واحليوان وف ��ق ( مفهوم الوح�شية )
الذي يجمعهم ��ا �أو على االقل من يقر�أه �سيعيد
النظ ��ر اىل ذاته ولأقرانه م ��ن الب�شر ويت�ساءل
هل نحن حق ًا كذلك ؟! .
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اقــــرأ
يف امريكا

جريدة االحتجاج في ساحات االحتجاج

ا�ستقبل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب� ،أم�س االثنني،
�ضي ًف ��ا غري ع ��ادي يف البي ��ت الأبي�ض هو الكل ��ب كونان
ال ��ذي يخدم يف اجلي�ش ،والذي �شارك يف عملية مالحقة
زعيم تنظيم "داع�ش" الإرهابي �أبو بكر البغدادي .وقال
ترامب بينما كانت تقف �إىل جانبه زوجته ميالنيا ،ونائبه
ماي ��ك بن� ��س ،وكونان ،و�أح ��د املدربني" :ه ��ذا كونان ،يف
ه ��ذه اللحظة رمبا يكون �أ�شهر كل ��ب يف العامل" .و�أ�ضاف
لل�صحافيني على الدرجات املقابلة حلديقة البيت الأبي�ض:
"نت�شرف با�ست�ضافة كونان هنا ،ومنحناه �شهادة وو�سامًا
يعلق ��ان يف البي ��ت الأبي� ��ض" .و ُقت ��ل البغ ��دادي ،وه ��و

�ساندرا بولوك تلج أ�
للق�ضاء ب�سبب املواقع
الإلكرتونية

عراقي �أعل ��ن نف�سه خليفة للم�سلم�ي�ن ب�صفته زعيم تنظيم
"داع�ش" ،ال�شهر املا�ضي ،بعدما فجر �سرتة نا�سفة عقب
هروب ��ه �إىل نفق م�س ��دود ،بينما كانت الق ��وات الأمريكية
اخلا�ص ��ة تالحقه .و�سبق �أن قال اجلرنال كينيث ماكينزي
م ��ن م�شاة البحرية ،وقائد القيادة املركزية الأمريكية التي
ت�ش ��رف عل ��ى القوات الأمريكي ��ة يف ال�ش ��رق الأو�سطّ � ،إن
البغ ��دادي �أخذ مع ��ه طفلني �إىل النف ��ق .و�أ�ضاف ماكينزي
�أن ��ه يعتق ��د � ّأن الطفل�ي�ن كانا دون �س � ّ�ن ال� �ـ ،12و�أنهما لقيا
حتفهما ،وق ��ال بن�س عن الكلب ال ��ذي �أ�صيب يف العملية:
"كونان ح ًقا بطل".

�شركة يابانية تقدم "بخاخا" يخفي التجاعيد ومينحك "ب�شرة جديدة"
تخط ��ط �شرك ��ة م�ستح�ض ��رات ياباني ��ة لبي ��ع منت ��ج
جتمي ��ل جديد مين ��ح العم�ل�اء "ب�شرة ثاني ��ة" حرفيا
دون جتاعيد ،يف الرابع من كانون االول.
و�سيكون املنتج ،الذي يطلق عليه " "estمتاحا على
هيئة بخاخ رذاذ �سائل ،يتحول �إىل ب�شرة ا�صطناعية
عندما يالم�س اجللد الب�شري.
وتق ��ول "كاو" �إن منتجاته ��ا �ست�ساع ��د عل ��ى تغطية
عيوب الب�ش ��رة وال�شامات والندب ��ات ،بالإ�ضافة �إىل

ترطيب الب�شرة .وي�أتي اجللد اال�صطناعي عبارة عن
طبقة رقيقة من �ألياف �سائلة �صغرية ،تلت�صق بغ�شاء
رقيق ي�صل �إىل نحو �ألف من امللليمرت.
وت�ش ��كل الألي ��اف رابط ��ة �أرق عن ��د ح ��واف املنطقة،
التي ُتر�ش عليها ،ما ي�ساعد الغ�شاء على االندماج مع
اجللد الطبيعي للفرد.
وحتتفظ الروابط الليفية بدرجة من املرونة ال�شبيهة
باجللد ،والتي تتيح لها االمتداد عرب جمموعة وا�سعة

 ان�س عبد ال�صمد
املخرج امل�سرح ��ي ي�شارك يف مهرجان
ازم�ي�ر الوطن ��ي  ٢٠١٩يف م�سرحية "
يف اننظار كودو" التي �سبق ان قدمها
عل ��ى امل�س ��رح الوطني ونال ��ت اعجابا
كب�ي�را  ..عبد ال�صمد ق ��ال لـ(املدى) ان
امل�شارك ��ة يف ه ��ذا املهرج ��ان ال ��دويل
ال ��ذي �سيق ��ام للف�ت�رة م ��ن  6ولغاي ��ة
 16م ��ن ال�شهر القادم ج ��اءت مببادرة
ودع ��م م ��ن نقاب ��ة الفنان�ي�ن العراقيني االنتفا�ض ��ة وال�شع ��ارات الت ��ي رفع ��و
الت ��ي تكفل ��ت مب�صاري ��ف �سف ��ر الوفد املتظاهرون .
امل�سرحي
 زهري بردى
ال�شاعر والقا�ص �ص ��درت له جمموعة
 نربا�س ها�شم
الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة اقام ��ت معر�ض ��ا �شعري ��ة بعنوان " عي ��ون انانا " ت�ضم
م�ش�ت�ركا ي�ض ��م ن�شخ ��ا م ��ن ر�س ��وم  21ق�صي ��دة تتن ��وع مو�ضوعاتها بني
اجنزه ��ا فنان ��ون �شباب عل ��ى جدران االث ��م والرثاء واالمل  ،وتتميز ق�صائد
نف ��ق التحري ��ر خ�ل�ال االحتجاج ��ات ب ��ردى بطريق ��ة الكتاب ��ة بالالوع ��ي
املتوا�صل ��ة  ..املعر� ��ض اقي ��م برعاية ال�سيم ��ا يف ق�صائ ��د احل ��ب ،واالمل ،
املركز الثقايف الفرن�سي  ..وقد �سجلت و�سبق لل�شاع ��ر ان ا�صدر ثالث ع�شرة
اللوح ��ات مقتطف ��ات م ��ن يومي ��ات جمموعة �شعرية .

من الأ�شكال وامل�ساح ��ات .كما �أنها ت�سمح لبخار املاء
باملرور ،ما ي�ساعد يف احلفاظ على رطوبة اجللد.
وعلى الرغم من �أن الإ�صدار الأويل �سيكون مقت�صرا
على اليابان� ،إال �أن "كاو" تقول �إنها �ستوفر منتجات
" "estللطل ��ب ع�ب�ر الإنرتن ��ت يف كان ��ون الث ��اين
 ،2020وكذلك عرب مواق ��ع البيع بالتجزئة يف بلدان
�أخ ��رى يف �أوائ ��ل ع ��ام  ،2020مب ��ا يف ذل ��ك تايوان
و�سنغافورة وال�صني وكوريا اجلنوبية.

تقــريـر...

حممد جا�سم
حف ��ل ه ��ذا ال�شه ��ر بن�ش ��اط وا�س ��ع
للفنان الت�شكيلي املغ�ت�رب عبد الكرمي
ال�سع ��دون ،ت ��وزع على بل ��دان خمتلفة
متت ��د من ال�سويد اىل املغرب وتون�س،
فق ��د �ش ��ارك مبجموع ��ة اعم ��ال ت�شكل
ج ��زءا من اعمال ��ه احلديث ��ة ،التي تعد
امت ��دادا للتجرب ��ة الت ��ي يعم ��ل عليه ��ا
حالي ��ا من ��ذ ف�ت�رة لي�س ��ت بالق�ص�ي�رة.
فف ��ي معر�ض امل�صغ ��رات يف قاعة نظر
يف ال ��دار البي�ض ��اء باململك ��ة املغربي ��ة
وه ��و معر� ��ض �ض ��م اعماال لع ��دد كبري
م ��ن الفنانني وبا�سم ��اء مهمة من بلدان
خمتلفة ،وجت ��ارب خمتلف ��ة ومتنوعة
ومهم ��ة .وق ��د مت تنظي ��م املعر� ��ض من

الطقس

 علي ح�سني

"ثالجة اخلطابي"
و"فلو�س" احللبو�سي
حاولتُ �أن �أفهم و�أنا ا�شاهد فديو
النا�شط املدين يف كربالء ح�سن
البناء الذي مت اختطافه يف و�ضح
النهار من قبل الأجهزة الأمنية
 ،ملاذا مل ترث ثائرة الأجهزة
الر�سمية؟ ،و�أين كان املحافظ
"امل�ؤمن" ن�صيف اخلطابي ،الذي
" لطم اخلدود و�شق اجليوب "
عندما ظهرت فتاة تعزف املو�سيقى
يف ملعب كربالء؟ � ،سي�ضحك
البع�ض من جنابي  ،ويقول يارجل
كيف تطلب من حمافظ كربالء �أن
يدين عملية �إرهابية �ضد مواطن
اعزل  ،وهو الذي خرج على النا�س
يقول �إن فيديوات قتل املتظاهرين
مفربكة؟ ،ولهذا ال ت�س�أل عزيزي
القارئ عن �أ�سماء وعناوين الذين
يخطفون ال�شباب ويعذبونهم،
ويطلقون على ر�ؤو�سهم الر�صا�ص
احلي ..ل ّأن هناك " خطوط حمراء
" كثرية ال ميكن االقرتاب منها.
هل ت�صدقون مثال � ّأن الق�ضاء
العراقي الذي غ ّرم جواد
ال�شهيلي "  200دينار عد ًا ونقد ًا،
ورف�ض �أن يفتح ّ
ملف �صالح عبد
الرزاقّ ،
وغ�ض الب�صر عن ماجد
الن�صراوي  ،ميكن �أن ي�صدر حكم ًا
ب�إدانة حمافظ كربالء باعتباره
�شريكا يف جرمية تعذيب �شباب
التظاهرات وو�ضعهم يف ثالجات
كبرية " هيهات" قالها قبلي
رئي�س جمل�س الربملان حممد
احللبو�سي الذي مل يرف له جفن
ملوت مئات املتظاهرين ،لكنه
مل ينم ليله وال نهاره  ،لأن �أبو
مازن اعتقل وو�ضع يف م�ضيف
مركز �شرطة كرادة مرمي ،حيث
�أ�صر احللبو�سي على �أن ينام يف
املركز �إىل جانب حبيبه و�صاحب
الف�ضل الأول يف و�ضعه على
كر�سي رئا�سة الربملان ..وقبل
هذا �أر�سل رئي�س جمل�سنا املوقر
كتابا "فا�سدا" �إىل الق�ضاء،
يطالبه ب�إطالق �سراح �أبو مازن،
فاالقرتاب منه ”جرمية ال ُتغتفر“،
ولهذا ّ
ب�شرنا جمل�س الق�ضاء
م�شكور ًا ب� ّأن "البزوين �أُفرج
عنه ،بقرار ق�ضائي لأنه مواطن
ميتاز بدرجة عالية من النزاهة
وال�شرف".
منذ �سنوات وهذا ال�شعب اجلاحد،
يعتدي على حقوق نوري املالكي
يف البقاء على كر�سي ال�سلطة �إىل
�أبد الآبدين ،ويرف�ض �أن يمُ نح
�أ�سامة النجيفي و�سام الرافدين
جلهوده يف حترير املو�صل،
وي�سخر من اال�ستعانة بحنان
الفتالوي يف مكتب رئي�س الوزراء
ويح�سدها على �شرائها "مبالها
احلر" قناة �آ�سيا ،وجتده ،و�أعني
ال�شعب ،يولول ويتربّم كلما
قيل له �إن ح�سني ال�شهر�ستاين
و�ضع العراق يف م�صاف الدول
الأوىل يف �إنتاج الطاقة ،و�أن
اخلطط الأمنية التي كان ي�ضعها
عدنان الأ�سدي تد ّر�س اليوم يف
�أكادميية �ساندهري�ست الع�سكرية
الربيطانية ،و�أخذت الأل�سن تلوك
يف �سرية �أحمد اجلبوري "�أبو
مازن" امل�سكون بالزعامة  ،لأنه
�أ�شرف على �شراء من�صب رئي�س
جمل�س النواب ،وبالتايل قدّم
خدمة جليلة �إىل هذا ال�شعب
الذي ال يريد �أن يحمد الله على
نعمة حممد احللبو�سي.
ولهذا �أجد نف�سي متعاطف ًا
مع �سا�ستنا " امليامني " وهم
يجدون �أنف�سهم حائرين بني
الوالء لطهران و�أنقرة  ،وبني
بطرهذا ال�شعب الذي ي�شاهد
مباريات كرة القدم يف �ساحات
االحتجاج .

�ص ��درت عن دار امل ��دى الرتجم ��ة العربي ��ة لرواية "يف
ام�ي�ركا" ل�س ��وزان �س ��ونتاج الروائي ��ة والفيل�س ��وفة
والناق ��دة االدبي ��ة الت ��ي و�ص ��فتها �إح ��دى ال�ص ��حف
الأمريكي ��ة ب�أنه ��ا «�أذك ��ى ام ��ر�أة يف الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة» .مل تك ��ن �س ��ونتاغ جم ��رد كاتب ��ة ،و�إمن ��ا
كان ��ت يف املحل الأول ناقدة ثقافية معنية بال�س ��ياقات
االجتماعي ��ة املحيطة بالأدب ،و�أثر الأن�س ��اق املعرفية
الأخرى (عل ��م النف�س ،والتاري ��خ ،والآيديولوجيا...
�إلخ) يف ت�ش ��كيل وعي الإن�سان احلديث ،روايتها يف
امريكا ح�ص ��دت النجاح وال�شهرة وفازت عام 2000
بجائ ��زة الكتاب الوطني ،وقد و�ص ��فها النق ��اد بانها
عمل روائي مده�ش.

ترامب ي�ستقبل الكلب الذي �ساعد يف مطاردة البغدادي

العمود
الثامن

تعاون ��ت النجم ��ة الأمريكية �سان ��درا بول ��وك ومواطنتها
مقدمة الربام ��ج �إيلني ديغينريي�س ،لإط�ل�اق حملة ملواجهة
انت�ش ��ار املواق ��ع التجاري ��ة الإلكرتوني ��ة املزيف ��ة ،التي تروج
مل�ستح�ض ��رات جتمي ��ل ومنتج ��ات �صحية ،من خ�ل�ال ا�ستغالل
ا�سميهما يف حمالت دعائية دون موافقتهما .ورفعت �ساندرا
بول ��وك واملذيع ��ة �إيل�ي�ن ديغينريي� ��س ،دع ��وى ق�ضائية
ت�ستهدف ��ان م ��ن خالله ��ا املئات م ��ن الأف ��راد وال�شركات
املجهول ��ة ،الت ��ي تلج� ��أ �إىل ا�ستخ ��دام مقاط ��ع فيدي ��و
تظه ��ر فيه ��ا النجمتان ،لإع ��ادة ن�شرها ب�ش ��كل مفربك
به ��دف الرتوي ��ج ملنتجاته ��ا يف عرو� ��ض مزيف ��ة،
وفق� � ًا ملوق ��ع �صحيف ��ة الغاردي ��ان الربيطانية.
وتابع ��ت الدع ��وى :تلج� ��أ ه ��ذه ال�ش ��ركات
لتغي�ي�ر هويتها با�ستم ��رار عرب �شبكات
الإنرتنت اخلفي ،خلداع امل�ستهلكني
وجتنب� � ًا للمالحق ��ة م ��ن قب ��ل
ال�شرطة وجهات �إنفاذ
القانون.

عبد الكرمي ال�سعدون وحكاية الكر�سي املتحرك
قبل الفن ��ان زين العابدي ��ن الذي ات�سم
بدق ��ة التنظي ��م وفعاليت ��ه وبح�ض ��ور
جمه ��ور من املهتم�ي�ن مل�شاهدة االعمال
املعرو�ض ��ة .ق ��ال الفن ��ان ال�سع ��دون
لـ(املدى) -:اما امل�شاركة الثانية فكانت
جمموع ��ة اعم ��ال ت�ش ��كل حمتوي ��ات
الكت ��اب الذي طب ��ع م�ؤخرا يف دبي يف
حم�ت�رف الفنان مهند النا�صري� ،ضمن
معرو�ضات جالريي كلمات للفنون يف
ا�سطنبول مبعية ع ��دد من الفنانني يف
ايام قرطاج للف ��ن املعا�صر يف تون�س.
وهو مهرج ��ان افتتحت ن�سخته الثانية
يف ه ��ذا ال�شه ��ر وميثل حدث ��ا مهما يف
ا�شاعة التوا�ص ��ل بني الفنانني وجهات
العر� ��ض املختلفة وبن ��اء ا�س�س لعملية
ت�سوي ��ق منظم ��ة للف ��ن يف املنطق ��ة
العربية .وا�ضاف -:اما الن�شاط الآخر

يف ال�سويد فقد ت ��وزع على قاعتني يف
االوىل كان ��ت م�شاركت ��ي مبجموع ��ة
اعم ��ال �ضم ��ن معر� ��ض جماع ��ي �ض ��م
جت ��ارب خمتلف ��ة ومتباين ��ة لفنان�ي�ن

�سويديني يف مدين ��ة كوثنبورج ،وهو
تقليد د�أبت على ادامته واقامته �سنويا
دائ ��رة الثقاف ��ة يف املدين ��ة ،مبا يعرف
هن ��ا بليل ��ة الفن وفيه يتم فت ��ح م�شاغل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (االربعاء) �أن
درجات احلرارة �س ��تحافظ على معدالتها ،وان اجلو �س ��يكون غائما مع احتمال �س ��قوط
امطار يف بع�ض املناطق.

الفنان�ي�ن وقاعات العر� ��ض يف املدينة
امام املواطنني واملهتمني باال�ضافة اىل
املعر� ��ض الكبري اجلماعي ،اما الن�شاط
الثاين فقد كان يف افتتاح �صاالت بناية
املتح ��ف الع�سكري الق ��دمي وخ�ص�صت
لكل فن ��ان قاعة لعر� ��ض اعماله ،وكنت
�ضمن ع�شرة فنان�ي�ن متت دعوتهم اىل
ه ��ذا امل ��كان وفي ��ه عر�ض ��ت جمموع ��ة
اعمال ت�شكل خال�صة جتربتي االخرية
من اللوحات وعم ��ل تركيبي بجز�أين.
وا�شار ال�سع ��دون :عر�ضت يف ال�صالة
املخ�ص�ص ��ة يل  16عم�ل�ا بقيا�س ��ات
خمتلف ��ة وم�شغولة مب ��واد خمتلفة من
ا�صب ��اغ االكريليك واالحب ��ار واالقالم
والطباع ��ة باحل�ب�ر والك ��والج عل ��ى
ال ��ورق والقما� ��ش وال ��ورق املق ��وى
واخل�شب .وكان العر�ض حتت عنوان:

"م�صائر احلكايات" ،وهوعنوان �شكل
مو�ضوع ��ة رئي�سة للكث�ي�ر من اعمايل،
وفي ��ه اختبار ب�ص ��ري لتبيان حتوالت
احلكاية بتفكي ��ك بنيتها وحتويلها اىل
عنا�ص ��ر ب�صرية ي�شكل اجل�سد ثقال يف
ح�ضوره فيها كعالمة رئي�سة .وت�ستند
املو�ضوع ��ة اىل حكاية رج ��ل الكر�سي
املتح ��رك ال ��ذي ا�ستح ��ال فيه ��ا اىل
حل ��م بالتج ��وال وح ��امل باال�ستك�شاف
وا�صب ��ح فيه ��ا ايقونة وج ��ود وحرية،
واو�ض ��ح :لق ��د فاج�أتن ��ي ان العالم ��ة
ا�صبح ��ت معروف ��ة لزائ ��ري ال�صال ��ة
الذين ي�ستوقفوين لي�س�ألوا عن حكاية
الكر�س ��ي املتح ��رك وم�ص�ي�ر رجل ��ه.
وتك ��رار وجوده ��ا ا�صب ��ح كهوي ��ة م ��ا
جعلن ��ي ا�شع ��ر مب�س�ؤولي ��ة يف كيفي ��ة
ا�ستمرارها.
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