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

جريدة سياسية يومية

2019 ) كانون الأول3(  الثالثاء- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4560( العدد

 جمل�س النواب:برملانيون
ال يرغب ب�إقرار قانوين
االنتخابات واملفو�ضية بعجالة
.النواب وقانون �آخ ��ر ملفو�ضية االنتخابات
وقب ��ل ا�سبوع انهى جمل�س الن ��واب القراءة
.الثاني ��ة لقان ��ون انتخابات جمل� ��س النواب
 يف،وقالت الدائرة االعالمية ملجل�س النواب
 �إن "رئي�س،بيان تلق ��ت (املدى) ن�سخة من ��ه
جمل� ��س الن ��واب تر�أ� ��س بح�ض ��ور نائبي ��ه
ور�ؤ�س ��اء الق ��وى ال�سيا�سية وممث ��ل مكتب
الأمم املتح ��دة يف الع ��راق اجتم ��اعَ اللجن ��ة
القانوني ��ة؛ لبح ��ث بن ��ود قان ��ون انتخابات
جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي واملفو�ضي ��ة
العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات؛ م ��ن �أج ��ل
�إج ��راء التعدي�ل�ات الالزم ��ة لعر�ضهم ��ا على
."الت�صويت
و�أكد رئي�س الربملان حممد احللبو�سي خالل
عادل
ٍ �ون
ٍ � االجتم ��اع "�ض ��رورة ت�شري ��ع قان
 ويعي ��د الثقة،ين�ص ��ف ك َّل ال�شع ��ب العراقي
،بالعملي ��ة االنتخابي ��ة وال�سيا�سي ��ة برمته ��ا
ِّ � وي�سمح ل
�كل �أبن ��اء ال�شع ��ب بالو�صول �إىل
."جمل�س النواب وفق نظام �أعلى الأ�صوات
 اللجن ��ة القانوني ��ة،ودع ��ا رئي� ��س الربمل ��ان
ور�ؤ�س ��اء الكت ��ل النيابي ��ة �إىل "عقد اجتماع
 ال�ستكمال جميع املناق�شات،(اليوم) الثالثاء
 و�أخ ��ذ ر�أي،واملالحظ ��ات ح ��ول القان ��ون
اخل�ب�راء والفني�ي�ن عل ��ى التعدي�ل�ات م ��دار
م ��ن جانبه �أف ��اد ب�شري احلداد نائب."البحث
رئي� ��س املجل� ��س ب� ��أن "ا�ستم ��رار النقا�شات
وعر� ��ض الآراء واملقرتح ��ات عل ��ى م�شروع
قان ��ون انتخاب ��ات جمل�س الن ��واب العراقي
 بهدف �إجراء انتخابات،�سي�ساعد على �إقراره
نزيهة ومتكني الناخب�ي�ن يف كافة حمافظات
الع ��راق م ��ن اختي ��ار مر�شحيهم ب ��كل حرية
و�شفافية وتر�سيخ الأ�س�س الدميقراطية يف
 ﻗﺎل ﻋ�ﻀﻮ ﺠﻟﻨﺔ،اىل ذلك."النظام االحتادي
اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ واملحافظ ��ات ﻏﺮﻴ املنتظم ��ة ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ
اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪر اﻧﻪ "ﻤﺗﺖ ﻗﺮاءة ﻣ�ﺸﺮوﻋﻲ
القانون�ي�ن مرت�ي�ن وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ
الآراء اﻟﺘﻲ ادﻰﻟ ﺑﻬﺎ اﻋ�ﻀﺎء ﺠﻟﻨﺘﻲ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
."واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑ�ﺸ�ﺄن امل�شروعني
2 التفا�صيل �ص

 المدى/ بغداد
توا�ص ��ل رئا�سة الربمل ��ان واللجنة
القانونية لقاءاتها مع ممثلي االمم
املتح ��دة الن�ض ��اج قان ��ون انتخاب ��ي ملجل�س

 واحلكمة ترف�ض تر�شيح املتظاهرين..الفتح تنتظر تكليفها بت�سمية رئي�س احلكومة

 ال يخ�ضع للقوى:موا�صفات جديدة خلليفة عبد املهدي
ً
2003 من�صبا منذ
ال�سيا�سية ومل ي�ستلم
وارتفع الآن بح�سب ن ��واب عن الكتلة
 نائب� � ًا ل�سائ ��رون54  مقاب ��ل،62 اىل
التابعة لزعي ��م التيار ال�صدري مقتدى
.ال�صدر
3 التفا�صيل �ص

 ن ��وري املالكي-2018 يف انتخاب ��ات
من احل�صول على رئا�سة الوزراء على
الرغ ��م من فوز كتلة اياد عالوي ب�أعلى
وح�ص ��ل حتال ��ف الفتح يف.اال�صوات
، مقعدا48 االنتخاب ��ات االخرية عل ��ى

"احل�شد يتحدث عن "معركة �شر�سة
�ضد داع�ش يف دياىل
وال�سيا�س ��ي املتده ��ور يف الب�ل�اد وم ��ن
اه ��م ه ��ذه املناطق ه ��ي حمافظ ��ة دياىل
الت ��ي �شهدت ي ��وم االحد معرك ��ة �شر�سة
ب�ي�ن احل�ش ��د ال�شعب ��ي وب�ي�ن االره ��اب
الذي يحاول اخ�ت�راق املدينة وا�سقاطها
 مبينة ان "ه ��ذه املعركة ادت،"ع�سكري ��ا
 من ابطال احل�شد وجرح6 اىل ا�ست�شهاد
."20  �آخرين من بينهم �آمر اللواء17
وا�ضاف ��ت ان "املعرك ��ة كان ��ت يف منطقة
ام ��ام وي�س بدياىل التي يحاول الإرهاب
اخرتاقها منذ ايام من اجل ك�سر خا�صرة
دي ��اىل وا�ستخدم ��ت فيه ��ا جمي ��ع انواع

 المدى/ بغداد

،ا�صدرت هيئة احل�شد ال�شعبي
 بيان ��ا ب�ش� ��أن،ام� ��س االثن�ي�ن
،هجوم "داع�ش" ي ��وم االحد على دياىل
 قتيال23 فيم ��ا اكدت ان احل�صيل ��ة بلغت
.وجريحا
،)وقال ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان تلق ��ت (املدى
ن�سخة منه �إن "عددا من املناطق املحررة
تتعر� ��ض من ��ذ اي ��ام لهجم ��ات متك ��ررة
م ��ن قب ��ل جماع ��ات داع� ��ش االرهابي ��ة
التي حت ��اول ا�ستغ�ل�ال الو�ض ��ع االمني

 وائل نعمة/ بغداد

�شخ�صي ��ة �سيا�سي ��ة لكنه ��ا
مل ت�ستل ��م �أي من�ص ��ب من ��ذ
 هذه ه ��ي اب ��رز املوا�صفات، عام� � ًا16
التي تطرحه ��ا القوى ال�سيا�سية لبديل
رئي�س احلكوم ��ة امل�ستقيل ع ��ادل عبد
موا�صفات تبدو للوهلة االوىل.املهدي
متطابق ��ة اىل ح ��د كب�ي�ر م ��ع مطال ��ب
املتظاهرين الراغبني بتعيني �شخ�صية
 لك ��ن امل�شكلة تكمن يف اجلهة،م�ستقلة
الت ��ي �ستقوم بت�سمية رئي�س احلكومة
يرف� ��ض املحتج ��ون الطبق ��ة.اجلديد
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي حكم ��ت الب�ل�اد بع ��د
 اال ان االئت�ل�اف ال ��ذي �ش ��كل،2003
احلكوم ��ة ال�سابق ��ة يعود م ��رة اخرى
ي�ؤك ��د حتالف البناء.للعب الدور ذاته
الذي يتزعمه رئي�س منظمة بدر هادي
 بانه الكتلة الثانية االكرب يف،العامري
الربملان بعد تخلي "�سائرون" عن حق
.ت�سمية رئي�س الوزراء
ويق ��ول عام ��ر الفاي ��ز القي ��ادي يف
التحال ��ف لـ(امل ��دى) ام� ��س ان رئي� ��س
اجلمهوري ��ة وبح�س ��ب الد�ست ��ور "قد
يكلف الفت ��ح بت�سمية رئي� ��س الوزراء
."او اي جهة ثانية يختارها الرئي�س
ومعروف ان اختيار الرئا�سات الثالثة
) واجلمهوري ��ة، الربمل ��ان،(ال ��وزراء
 ب�صفق ��ة واحدة2018 مت متري ��ره يف
وبا�ش ��راف حتال ��ف البن ��اء ال ��ذي كان
اب ��رز اقطاب ��ه "الفت ��ح" مم ��ا يقل ��ل
احتمالي ��ة تكلي ��ف رئي� ��س اجلمهورية
.طرفا �آخر غري كتلة العامري
وي�ؤكد القيادي يف الفتح ان عدم اعالن
"الكتل ��ة االك�ب�ر" يف اجلل�سة االوىل
للربمل ��ان احل ��ايل يعطي احل ��ق للكتلة
.االكرث عددا لت�سمية رئي�س الوزراء
 يف الد�ست ��ور على76 وتن� ��ص امل ��ادة
، يكل ��ف رئي� ��س اجلمهوري ��ة-:"�أو ًال

 قتلى يف تظاهرات �إيران208 :منظمة العفو الدولية
جراء قمع احلركة االحتجاجية
وفيم ��ا يتعل ��ق باالتف ��اق الن ��ووي م ��ع
 وان�سحاب الوالي ��ات املتحدة منه،�إي ��ران
،وفر�ضها املزيد من العقوبات على �إيران
اعترب بومبي ��و �أن "الهدف املعلن لالتفاق
الن ��ووي الإي ��راين كان ملن ��ع �إي ��ران م ��ن
 �إال �أنه كان،احل�ص ��ول على �سالح ن ��ووي
 وله ��ذا،طريق ��ا حل�صوله ��ا عل ��ى ال�س�ل�اح
اتخ ��ذ الرئي� ��س (دونال ��د) ترام ��ب ق ��رارا
."باالن�سحاب منه
 "كان لالن�سح ��اب م ��ن:وا�ستط ��رد قائ�ل�ا
االتف ��اق النووي الإيراين ع ��دد من الآثار
 من بينها وق ��ف متويل النظام،اجلانبي ��ة
 وتقليل املوارد ملوا�صلة حملته،يف �إيران
."الإرهابية

 لذا قالوا كفاية وطالبوا،لل�شعب الإيراين
."بحقوقهم الأ�سا�سية
و�أ�ش ��ار بومبي ��و �إىل �أن التقارير تتحدث
 �شخ�ص عل ��ى �أيدي700 ع ��ن مقتل نح ��و
، واعتقال الآالف،ق ��وات الأمن يف �إي ��ران
م�ؤك ��دا �أن دور الوالي ��ات املتح ��دة يف كل
،ذل ��ك ه ��و "دع ��م احلري ��ة يف كل الأماكن
وخلق �شفافي ��ة متكن العامل م ��ن ر�ؤية ما
."يحدث يف �إيران
 "دور الوالي ��ات املتح ��دة ه ��و:وتاب ��ع
الوق ��وف والق ��ول �إن م ��ا يح ��دث غ�ي�ر
 وه�ؤالء النا�س يطالبون بحقوق،�صحيح
 وعلى القيادة الإيرانية �أن تتغري،�أ�سا�سية
."ب�شكل يعك�س رغبة ال�شعب الإيراين

قطر يرافق منتخبنا �إىل ن�صف النهائي
م ��ن زميل ��ه ح�س ��ن حم ��ود لتن�شيط
منطق ��ة الو�سط والتخفيف من حدة
الهجم ��ات ال�سريع ��ة الت ��ي ي�شنه ��ا
العبو املنتخ ��ب اليمني على حار�س
املرم ��ى فه ��د طالب حتى جن ��ح عبد
الوا�س ��ع املط ��ري يف ت�سجي ��ل
ه ��دف التق ��دم بالدقيق ��ة ال�سابع ��ة
واخلم�سني الذي مت الغا�ؤه من قبل
احلك ��م �أحم ��د العلي بع ��د االحتكام
)اىل تقني ��ة احلك ��م امل�ساع ��د (الفار
وجل�أ كاتانيت� ��ش اىل الزج باملهاجم
مهند علي كاظ ��م يف الدقيقة الثانية
وال�ستني بدال من حممد قا�سم ماجد
لتوف�ي�ر زي ��ادة عددي ��ة يف املنطق ��ة
.االمامية

،مر�ش ��ح الكتل ��ة النيابية الأك�ث�ر عدد ًا
 خالل خم�سة،بت�شكيل جمل�س الوزراء
ع�ش� � َر يوم ًا من تاري ��خ انتخاب رئي�س
وكان ج ��دل قان ��وين قد."اجلمهوري ��ة
 حول حتديد الكتلة2010 �أثري يف عام

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..فرحة املحتجني بقبول جمل�س النواب �إ�ستقالة رئي�س الوزراء

ً
قتيال وجريح ًا بينهم �آمر لواء
23 �سقط خاللها

 م�ش�ي�رة اىل ان "احل�ش ��د،"اال�سلح ��ة
�ش ��ارك يف الت�ص ��دي للع ��دو وكان الثقل
 م ��ن احل�ش ��د ال�شعبي20 االك�ب�ر لل ��واء
ال ��ذي �أ�صي ��ب قائ ��ده احم ��د التميم ��ي
بج ��روح خط ��رة كم ��ا ا�ش�ت�رك للم�ساندة
 م ��ن احل�ش ��د يف ح�ي�ن ينتم ��ي4 الل ��واء
ال�شهداء اىل حمافظ ��ات النا�صرية ثالثة
�شهداء واحلل ��ة �شهيدان والب�صرة �شهيد
، الأحد،كم ��ا �أف ��اد م�ص ��در �أمن ��ي."واحد
ب�سق ��وط ث�ل�اث قذائف هاون عل ��ى قرية
.ب�أطراف ناحية جلوالء
2 التفا�صيل �ص

 وح�سمت املحكم ��ة االحتادية.االك�ب�ر
حينها اجلدل واعت�ب�رت الكتلة االكرب
هي التي "تت�ش ��كل يف اجلل�سة االوىل
ومك ��ن ه ��ذا التف�س�ي�ر الذي."للربملان
 مل تك�سر اال-حتول اىل قاعدة قانونية

 ولعب منتخبنا االول بع ��د ط ��رد املداف ��ع م�صطف ��ى امل�ساع ��د (الفار) ال ��ذي �أثبت تدخله.دور ن�صف النهائي
الوطني لكرة الق ��دم بع�شرة العبني حممد ج�ب�ر من قب ��ل احلك ��م �أحمد العنيف على املهاجم �أمين الهاجري
من ��ذ الدقيق ��ة ال�سابعة م ��ن ال�شوط العل ��ي اثر جلوئ ��ه اىل تقنية احلكم مم ��ا دف ��ع ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و
كاتانيت� ��ش اىل اج ��راء تبديل مبكر
يف الدقيقة ال�ساد�سة ع�شرة با�شراك
املدافع ع�ل�اء علي مه ��اوي بدال من
القائ ��د ع�ل�اء عب ��د الزه ��رة وح�صل
املدافع �ضرغام ا�سماعيل على بطاقة
�صف ��راء يف الدقيقة ال�سابعة ع�شرة
وا�ستم ��رت نتيجة التع ��ادل ال�سلبي
بني املنتخبني ال�شقيقني حتى نهاية
ال�ش ��وط االول ال ��ذي �شه ��د �سيطرة
. مينية يف معظم دقائقه
ودخ ��ل �صان ��ع االلع ��اب ابراهي ��م
باي� ��ش يف الدقيق ��ة اخلم�س�ي�ن بدال

 المدى/ بغداد
خي ��م التع ��ادل ال�سلب ��ي
على نتيجة لقاء منتخبنا
الوطني لكرة القدم و�شقيقه اليمني
ال ��ذي ج ��رى عل ��ى ملع ��ب عب ��د الله
ب ��ن خليفة ال ��دويل بن ��ادي الدحيل
الريا�ض ��ي �ضم ��ن مناف�سات اجلولة
الثالثة واالخرية حل�ساب املجموعة
االوىل بال ��دور االول م ��ن بطول ��ة
ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي الرابع ��ة
والع�شري ��ن لك ��رة الق ��دم اجلاري ��ة
حالي ��ا بالعا�صمة القطري ��ة الدوحة
حتى يوم االحد املقبل وبهذا يت�أهل
املنتخب الوطني ومنتخب قطر �إىل

 وقالت �إن. قتي�ل�ا143 ع ��دد القتل ��ى بل ��غ
الع�ش ��رات قتل ��وا يف مدين ��ة �شهري ��ار يف
 وه ��ي "�إح ��دى امل ��دن،حمافظ ��ة طه ��ران
."الأعلى يف ح�صيلة القتلى
 قال وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي،ب ��دوره
 �إن التظاه ��رات جتت ��اح،ماي ��ك بومبي ��و
 الفتا �إىل، منطقة يف �إي ��ران90 �أكرث م ��ن
�أن �سببه ��ا ه ��و �أن ال�شعب "تعب من ر�ؤية
احل ��كام ي�سرق ��ون ع�ش ��رات املالي�ي�ن من
."الدوالرات
 "النا�س تعبوا من ر�ؤية احلكام:و�أ�ضاف
الديني�ي�ن ي�سرق ��ون ع�ش ��رات املاليني من
 وهي،الدوالرات وي�ضعونها يف جيوبهم
�أموال ميكن �أن ت�ستخدم يف ت�أمني املوارد
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 المدى/ بغداد
،�أف ��ادت منظمة العف ��و الدولية
208  �أن،ام� ��س االثن�ي�ن
�أ�شخا�ص على الأق ��ل قتلوا من جراء قمع
احلركة االحتجاجية التي بد�أت منت�صف
 ردا على رفع،ال�شه ��ر املا�ض ��ي يف �إي ��ران
وقالت املنظمة التي مقرها.�أ�سعار الوقود
 "عدد الأ�شخا� ��ص الذين يعتقد:يف لن ��دن
�أنه ��م قتلوا خ�ل�ال التظاه ��رات يف �إيران
، ت�شري ��ن الث ��اين15 الت ��ي اندلع ��ت يف
 بن ��اء عل ��ى، عل ��ى الأق ��ل208 ارتف ��ع �إىل
."تقارير موثوق بها تلقتها املنظمة
وكان ��ت املنظم ��ة ذك ��رت قب ��ل �أ�سب ��وع �أن
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الروائي املغرتب حازم كمال
 مل �أكن: )الدين لـ(املدى
�أريد �أن �أكون روائي ًا

عبد احلليم الرهيمي يكتب
 �إ�صرار املحتجني على:عن
�سلمية االحتجاجات

بنك م�شرتك بني �إيران والإقليم
ومالي ��ة للم�ستثمري ��ن يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان الع ��راق
 كم ��ا �أن واردات امل ��واد اخل ��ام ال، �سن ��وات10 مل ��دة
 من4 و�أ�ضاف حممود �أن الفقرة."ت�شم ��ل التعريفات
القانون ن�صت على و�ضع ا�ستثناءات للمنتجني الذين
.ي�ستثمرون يف �إقليم كرد�ستان مب�شاريع الإنتاج
ّوب ن
�ّي� رئي�س غرف ��ة حلبج ��ة للتج ��ارة وال�صناعة �أن
ال�ش ��ركات التي تعم ��ل على �إن�شاء مكات ��ب فرعية يف
،كرد�ست ��ان الع ��راق �ست�ستفي ��د م ��ن ه ��ذه الإعفاءات
،مو�ضحا ان هذا ينطبق على جميع كرد�ستان العراق
.وبالطبع حمافظة حلبجة

 المدى/ بغداد

 ع ��ن وجود، ام� ��س االثنني،�أعل ��ن م�س� ��ؤول �إي ��راين
مق�ت�رح ب�إن�ش ��اء بن ��ك م�ش�ت�رك ب�ي�ن �إي ��ران و�إقلي ��م
و�صرح رئي�س غرفة مدينة حلبجة.كرد�ستان العراق
، بي�شوا �أحمد حممود،العراقية للتج ��ارة وال�صناعة
ب� ��أن �أحد �ضرورات التجارة الفعالة يتمثل يف �إن�شاء
بنك م�شرتك ب�ي�ن �إيران وكرد�ست ��ان العراق من �أجل
 م�ش�ي�را �إىل قان ��ون اال�ستثمار يف،ت�سهي ��ل التجارة
 "مت و�ض ��ع مزايا جتارية:وتاب ��ع.كرد�ست ��ان العراق
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برملانيون :جمل�س النواب ال يرغب ب�إقرار قانوين
االنتخابات واملفو�ضية بعجالة

توا�صل رئا�سة البرلمان واللجنة القانونية لقاءاتها مع ممثلي االمم المتحدة الن�ضاج قانون انتخابي لمجل�س النواب وقانون �آخر
لمفو�ضية االنتخابات.وقبل ا�سبوع انهى مجل�س النواب القراءة الثانية لقانون انتخابات مجل�س النواب.وقالت الدائرة االعالمية
لمجل�س النواب ،في بيان تلقت (المدى) ن�سخة منه� ،إن "رئي�س مجل�س النواب تر�أ�س بح�ضور نائبيه ور�ؤ�ساء القوى ال�سيا�سية وممثل
مكتب الأمم المتحدة في العراق اجتماعَ اللجنة القانونية؛ لبحث بنود قانون انتخابات مجل�س النواب العراقي والمفو�ضية العليا
الم�ستقلة لالنتخابات؛ من �أجل �إجراء التعديالت الالزمة لعر�ضهما على الت�صويت".
 بغداد /المدى
و�أكد رئي� ��س البرلمان محمد الحلبو�سي
قانون
خالل االجتماع "�ضرورة ت�شريع
ٍ
عادل ين�صف ك َّل ال�شعب العراقي ،ويعيد
ٍ
الثقة بالعملي ��ة االنتخابي ��ة وال�سيا�سية
برمته ��ا ،وي�سم ��ح ل � ِّ
�كل �أبن ��اء ال�شع ��ب
بالو�صول �إلى مجل�س النواب وفق نظام
�أعلى الأ�صوات".
ودعا رئي� ��س البرلمان ،اللجنة القانونية
ور�ؤ�س ��اء الكت ��ل النيابي ��ة �إل ��ى "عق ��د
اجتم ��اع (الي ��وم) الثالث ��اء ،ال�ستكم ��ال
جمي ��ع المناق�ش ��ات والمالحظ ��ات حول
القان ��ون ،و�أخذ ر�أي الخب ��راء والفنيين
على التعديالت مدار البحث".
م ��ن جانب ��ه �أف ��اد ب�شي ��ر الح ��داد نائ ��ب
رئي� ��س المجل� ��س ب� ��أن "ا�ستم ��رار
النقا�ش ��ات وعر� ��ض الآراء والمقترحات
على م�ش ��روع قانون انتخاب ��ات مجل�س
الن ��واب العراقي �سي�ساع ��د على �إقراره،
بهدف �إج ��راء انتخاب ��ات نزيهة وتمكين
الناخبي ��ن في كافة محافظات العراق من
اختي ��ار مر�شحيهم بكل حري ��ة و�شفافية
وتر�سي ��خ الأ�س� ��س الديمقراطي ��ة ف ��ي
النظام االتحادي".
ال ��ى ذل ��ك ،ﻗﺎل ﻋ�ﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
والمحافظ ��ات ﻏﻴﺮ المنتظم ��ة ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ
اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪر اﻧﻪ "ﺗﻤﺖ ﻗﺮاءة ﻣ�ﺸﺮوﻋﻲ
القانوني ��ن مرتي ��ن وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ الآراء اﻟﺘﻲ ادﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻋ�ﻀﺎء
ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑ�ﺸ�ﺄن
الم�شروعين".
وا�ﺿﺎف ﺣﻴﺪر ان "اﻋ�ﻀﺎء ﻣﺠﻠ�ﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻳ�ﺴﻌﻮن اﻟﻰ اﻗﺮار ﻫﺬﻳﻦ
القانوني ��ن المهمي ��ن ﺧﻼل المرحل ��ة
المقبل ��ة ،اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔ�ﺴﻪ ﻻ
ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻻ�ﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺎﻗﺮارﻫﻤﺎ ﻻﻧﻬﻢ
ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ان ﻳﻤﺮا ﺑﻌﺠﺎﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ المالحظ ��ات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المقبلة وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ" ،مبين ��ا ان "ﻣ�ﺸﺮوﻋﻲ
القانوني ��ن ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ المزيد ﻣﻦ الآراء
واﻟﻨﻘﺎ�ﺷﺎت الم�ستفي�ض ��ة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء
والمخت�صين ﺑﻬﺬا اﻟ�ﺸ�أن".
ب ��دوره ،اعل ��ن النائ ��ب محم ��د الخالدي
ان "ت�شري ��ع قواني ��ن انتخاب ��ات مجل�س
النواب ومفو�ضي ��ة االنتخابات �سيكون
بعد ت�شكيل الحكومة الجديدة".
وق ��ال الخال ��دي "بع ��د قب ��ول ا�ستقال ��ة

حكوم ��ة ع ��ادل عبدالمهدي ،ف ��ان مجل�س
الن ��واب �سيتج ��ه ال ��ى ت�شكي ��ل حكوم ��ة
جدي ��دة بح�سب الد�ستور ،وبعدها �سيتم
الت�صوي ��ت عل ��ى قانون ��ي االنتخاب ��ات
ومفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات" ،مبين ��ا ان
"قانون االنتخابات و�صل من الحكومة
الم�ستقيلة وغدا �ستتم مناق�شته".
وا�ض ��اف ان "هن ��اك اجتماع ��ات ب�ش� ��أن
المر�ش ��ح لرئا�س ��ة ال ��وزراء ،وجمعن ��ا
 116توقيعا لتر�شي ��ح �شخ�صية لت�شكيل
الحكوم ��ة المقبلة بموا�صفات ،منها عدم
امتالك ��ه جن�سي ��ة ثاني ��ة وم�ستق ��ل ول ��م
ي�ش ��ارك في العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،وعليه

اتفاق من قبل المتظاهرين".
وا�ش ��ار ال ��ى ان "الن ��واب الموقعين من
الممك ��ن ان ي�شكل ��وا جبه ��ة ف ��ي مجل�س
النواب وير�شحوا �شخ�صية للمن�صب".
و�ص ��وت مجل�س النواب يوم ام�س ،على
قب ��ول ا�ستقالة حكومة عادل عبد المهدي
وخاط ��ب رئا�س ��ة الجمهوري ��ة لتر�شي ��ح
بديل عنه.
قب ��ل ا�سبوع �أك ��د نائب رئي� ��س البرلمان
ح�س ��ن الكعبي� ،أن البرلمان �سيذهب الى
ما هو الأ�صلح ب�ش� ��أن قانوني انتخابات
مجل�س النواب والمفو�ضية ،م�شيرا الى
�أن القانوني ��ن �سي�شرعان معا خالل وقت

ق�صي ��ر .وق ��ال الكعب ��ي في بي ��ان� ،صدر
عق ��ب ا�ستقباله رئي�س مكت ��ب الم�ساعدة
االنتخابي ��ة والم�ست�ش ��ار االنتخاب ��ي
الرئي� ��س ف ��ي بعث ��ة االم ��م المتح ��دة في
العراق  -امير عرين� ،إن "�أمام الم�ؤ�س�سة
الت�شريعية م�س�ؤولية تاريخية وم�شتركة
م ��ع بعثة االمم المتحدة تتمثل في تغيير
و�إ�صالح العملي ��ة االنتخابية وت�صحيح
م�ساره ��ا بم ��ا يلب ��ي طم ��وح الجماهي ��ر
و�إع ��ادة ثقتهم فيه ��ا" ،الفتا الى "وجوب
و�ض ��ع �ضمان ��ات لحف ��ظ �ص ��وت وح ��ق
الناخب والمر�شح على حد �سواء".
وبين ان "مجل�س النواب �سيذهب لما هو

الأ�صلح ب�ش�أن قانوني انتخابات مجل�س
الن ��واب ،والمفو�ضي ��ة العلي ��ا الم�ستقلة
لالنتخاب ��ات ،و�سن�ش ��رع القانوني ��ن
ب�شك ��ل متزامن وخالل وقت ق�صير �سيما
وهم ��ا يعدّان جوهر العملي ��ة االنتخابية
وخط ��وة �أولية وجدية ل�ضم ��ان التغيير
والإ�صالح".
وبح�سب البيان ،فقد تدار�س الكعبي مع
الخبي ��ر االنتخابي "مجموعة مالحظات
قدمته ��ا البعث ��ة الأممي ��ة ب�ش� ��أن قانوني
انتخابات مجل�س النواب والمفو�ضية".
بالمقاب ��ل قال عبد الق ��ادر النايل المحلل
ال�سيا�س ��ي "من الم�ؤك ��د �أن المتظاهرين

خرج ��وا بمحورين م ��ن المطالب ،الأول
ا�ستقالل العراق م ��ن الو�صاية الإيرانية
والتبعي ��ة ،والثان ��ي �إ�سق ��اط العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة المكون ��ة م ��ن الحكوم ��ة
والبرلمان ورئا�سة الجمهورية وتجميد
للد�ست ��ور لحي ��ن تعديل ��ه بع ��د ت�شكي ��ل
حكومة �إنقاذ وطني من ال�شعب".
و�أ�ش ��ار الناي ��ل �إل ��ى �أن ا�ستقال ��ة عب ��د
المهدي "ال تعني �شيئا للمتظاهرين و�إن
كان ��ت انت�ص ��ارا لهم و�ضرب ��ة لإيران في
هذا الوق ��ت ،لكنها لن تكون خطوة �إنهاء
الهيمن ��ة االيرانية ،ال�سيم ��ا بعد و�صول
قا�س ��م �سليمان ��ي لبغ ��داد للم�ساهم ��ة في

اجتماع
رئا�سة
الربملان
مع اللجنة
القانونية
�أم�س

اختيار رئي�س للحكومة الجديدة".
وتوق ��ع المحل ��ل ال�سيا�س ��ي� ،أن ت ��زداد
وتي ��رة التظاه ��رات وتتن ��وع فعالياتها،
نظرا لدخ ��ول المحافظات المنكوبة على
خط االحتجاجات.
و�أكم ��ل الناي ��ل "الع ��راق ق ��دم خ�ل�ال
�شهري ��ن � 800شهي ��د و  20200جري ��ح،
ول ��ن ير�ض ��ى المتظاه ��رون �إال بت�سلي ��م
ع ��ادل عب ��د المه ��دي و�أرك ��ان حكومت ��ه
للق�ض ��اء لمحاكمته ��م عل ��ى جرائمه ��م
�ض ��د المتظاهري ��ن ،لذل ��ك الت�صعي ��د في
التظاهرات ه ��و العنوان الأبرز للمرحلة
المقبلة" ،بح�سب قوله.
ال ��ى ذل ��ك ،ق ��ال قي� ��س الن ��وري �أ�ست ��اذ
العل ��وم ال�سيا�سي ��ة ف ��ي جامع ��ة بغ ��داد
وال�سفي ��ر ال�سابق بالخارجي ��ة العراقية
"مهم ��ا كان ��ت ال�شخ�صية الت ��ي �ستكلف
خلفا لعب ��د المهدي من جان ��ب البرلمان،
خا�ص ��ة من �شخو�ص العملية ال�سيا�سية،
ف�إنها �ستواجه برف�ض ال�شارع المنتف�ض
كونه ��م يتحمل ��ون وزر م ��ا و�ص ��ل الي ��ه
الع ��راق م ��ن خ ��راب ودم ��ار عل ��ى كاف ��ة
الأ�صعدة".
و�أ�ض ��اف �أ�ست ��اذ العل ��وم ال�سيا�سية� ،أن
ال�شباب الراف� ��ض للو�ضع الراهن ،يدرك
جي ��دا �أن العل ��ة ال تكم ��ن ف ��ي �شخ�صي ��ة
بعينه ��ا ،و�إنم ��ا بالأ�س� ��س والممار�سات
الفا�س ��دة ج ��راء العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة،
و�أعتق ��د �أنه ل ��م يع ��د للنخ ��ب ال�سيا�سية
والأح ��زاب الحالي ��ة وال�سيا�سيي ��ن
الم�شاركي ��ن منذ الع ��ام � 2003أي ر�صيد
�أو قبول في ال�شارع العراقي.
و�أك ��د النوري" ،م ��ن الوا�ض ��ح �أن الحل
للأزم ��ة العراقي ��ة وال ��ذي تتبن ��اه ق ��وى
ال�شب ��اب وت ��رى �أن ��ه ال بدي ��ل عن ��ه ه ��و
التغيير الج ��ذري في الحي ��اة ال�سيا�سية
ولي�س الإ�صالح".
وح ��ول موق ��ف الق ��وى الإقليمي ��ة م ��ن
مطال ��ب ال�شارع قال الن ��وري� ،إن القوى
االقليمي ��ة والدولية �سوف تحاول �إيجاد
م�سال ��ك جدي ��دة تبق ��ي العراق ف ��ي حالة
ال�ضع ��ف الذي يعي�ش ��ه ،من خالل تجديد
الم�شه ��د ال�سيا�س ��ي وتطعيم ��ه بوج ��وه
جدي ��دة غير م�ستهلك ��ة ،و�أه ��م الم�شاهد
الت ��ي تجل ��ت بو�ض ��وح ف ��ي تظاه ��رات
الع ��راق �أن ال�شباب المنتف� ��ض قد و�ضع
اللبن ��ات الأولى لإنهاء التدخل الإيراني،
وه ��ذا بح ��د ذات ��ه مك�س ��ب كبي ��ر حقق ��ه
الحراك القائم.

ع�ضو فيها يدعو �إلى انتخابات مبكرة

ً
قتيال وجريح ًا بينهم �آمر لواء
�سقط خاللها 23

جلنة تعديل الد�ستور :عملنا يجب �أن
يكون يف "ظروف هادئة"

احل�شد يتحدث عن "معركة �شر�سة" �ضد داع�ش يف دياىل

 بغداد /المدى
ر�أى ع�ض ��و لجن ��ة تعدي ��ل الد�ست ��ور ار�شد
ال�صالح ��ي ،ان تعدي ��ل الد�ست ��ور ينبغ ��ي
ان يك ��ون ف ��ي "ظ ��روف هادئ ��ة" ،م�شي ��را
ال ��ى اهمي ��ة الذهاب ال ��ى انتخاب ��ات مبكرة
وت�شكي ��ل حكومة جديدة وبعده ��ا التعديل
الد�ستوري.
وق ��ال ال�صالحي ان "تعديل الد�ستور �ضمن
وجه ��ة نظ ��ري ال�سيا�سية ينبغ ��ي ان يكون
ف ��ي ظل جو ه ��ادئ ولي�س �صاخب ��ا" ،مبينا
�أن "الد�ست ��ور بحاجة لي�س فقط لتعديل بل
تبديل بع�ض المفردات او المواد".
و�أو�ض ��ح ال�صالح ��ي ،وه ��و ع�ض ��و لجن ��ة
تعدي ��ل الد�ستور النيابي ��ة ،ان "ر�ؤيتي بان
نذهب الى انتخابات مبكرة ون�شكل حكومة
وبعدها نبد�أ بتعديل الد�ستور".
وا�ض ��اف ال�صالحي ،ان "تعدي ��ل الد�ستور
به ��ذا الوقت هو امر �صع ��ب وقد نعدل فقط
بع�ض المواد ،رغ ��م ان المطلب ال�شعبي ان

يكون التعديل بالكامل للد�ستور".
وا�شار ال�صالحي ،الى ان "لجنة التعديالت
الد�ستوري ��ة �ستر�س ��ل ا�ستبيان ��ا ال ��ى
المحافظات الخ ��ذ �آراء ا�سات ��ذة الجامعات
والخبراء" ،م�شددا على �ضرورة ان "يطلع
ال�شعب و�أخذ ر�أي النا�س ب�شكل وا�ضح كي
نم�ضي بتلك التعديالت ب�شكل �صحيح".
ي�شار �إلى �أن البرلمان �شكل ال�شهر الما�ضي
لجنة للتعدي�ل�ات الد�ستورية �ضمت  18من
�أع�ضائ ��ه ف ��ي محاول ��ة المت�صا� ��ص غ�ضب
المتظاهرين.حددت لجن ��ة تعديل الد�ستور
البرلماني ��ة مواعي ��د �أولية للب ��دء بمراجعة
مواد وفق ��رات الد�ست ��ور الم ��راد تغييرها،
ووجهت دعوة �إلى مكتب االمم المتحدة في
الع ��راق (يونامي) والنقاب ��ات واالتحادات
المخت�صة ونخبة من المتظاهرين وعدد من
االكاديميين للح�ضور �إلى هذه االجتماعات
المتوقع ان تنطلق بداية اال�سبوع المقبل.
ووفقا الع�ضاء في اللجنة النيابية المكونة
م ��ن ثماني ��ة ع�شر نائب ��ا �أن االجتماع االول

ط ��رح اي�ضا امكانية اعتماد �آلية التوافق �أو
االجم ��اع بدال من مب ��د�أ االغلبية في تمرير
�أو الت�صويت عل ��ى قراراتها ،الفتين �إلى �أن
التعديالت الد�ستورية �ستكون عبر مراجعة
مت�سل�سل ��ة لبن ��ود الد�ستور تب ��د�أ من الباب
االول ،و�صوال �إلى الباب االخير.
وتح ��دث ع�ضو ف ��ي لجنة تعدي ��ل الد�ستور
لـ(الم ��دى) قب ��ل  3ا�سابي ��ع ع ��ن الم ��واد
الد�ستوري ��ة المطروح ��ة للتعدي ��ل قائال �إن
"م ��ن ابرزها هي المتعلق ��ة بتحديد الكتلة
البرلماني ��ة االكب ��ر ع ��ددا ،و�شك ��ل النظام،
باال�ضاف ��ة �إلى مواد خالفي ��ة اخرى كالنفط
والغ ��از والمجل� ��س االتح ��ادي وغيرها من
المواد التي ت�شير �إلى نظام الالمركزية".
وين ��وه �إل ��ى �أن "الق ��وى الكردي ��ة طالب ��ت
الكتل والمكونات ب�أن تكون قرارات اللجنة
البرلمانية المعنية بتعديل فقرات الد�ستور
بالتواف ��ق ولي�ست باالغلبي ��ة" ،م�شيرا �إلى
�أن "اعتم ��اد �آلية الت�صويت �ستتم مناق�شتها
من قبل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة".

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

 بغداد /المدى
اال�سلحة" ،م�شي ��رة الى ان "الح�شد �شارك
ف ��ي الت�ص ��دي للع ��دو وك ��ان الثق ��ل االكبر
ا�ص ��درت هيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،ام� ��س للواء  20من الح�شد ال�شعبي الذي �أ�صيب
االثني ��ن ،بيانا ب�ش�أن هجوم "داع�ش" يوم قائده احم ��د التميمي بج ��روح خطرة كما
االح ��د على ديالى ،فيما اكدت ان الح�صيلة ا�شت ��رك للم�سان ��دة الل ��واء  4م ��ن الح�ش ��د
بلغت  23قتيال وجريحا.
في حي ��ن ينتم ��ي ال�شهداء ال ��ى محافظات
وقال ��ت الهيئ ��ة في بي ��ان تلق ��ت (المدى)،
ن�سخة منه �إن "عددا من المناطق المحررة
تتعر�ض منذ ايام لهجمات متكررة من قبل
جماع ��ات داع� ��ش االرهابية الت ��ي تحاول
ا�ستغ�ل�ال الو�ض ��ع االمن ��ي وال�سيا�س ��ي
المتدهور في البالد ومن اهم هذه المناطق
هي محافظة ديالى التي �شهدت يوم االحد
معرك ��ة �شر�سة بين الح�ش ��د ال�شعبي وبين
االره ��اب ال ��ذي يح ��اول اخت ��راق المدينة
وا�سقاطه ��ا ع�سكري ��ا" ،مبين ��ة ان "ه ��ذه
المعرك ��ة ادت ال ��ى ا�ست�شه ��اد  6من ابطال
الح�ش ��د وج ��رح � 17آخرين م ��ن بينهم �آمر
اللواء ."20
وا�ضاف ��ت ان "المعرك ��ة كانت ف ��ي منطقة
امام وي� ��س بديالى التي يح ��اول الإرهاب
اختراقه ��ا منذ ايام من اج ��ل ك�سر خا�صرة
ديال ��ى وا�ستخدم ��ت فيه ��ا جمي ��ع ان ��واع

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

النا�صري ��ة ثالث ��ة �شهداء والحل ��ة �شهيدان �سقطت على قرية ب�أط ��راف ناحية جلوالء
والب�صرة �شهيد واحد".
في محافظة ديالى".
كم ��ا �أفاد م�ص ��در �أمن ��ي ،الأح ��د ،ب�سقوط و�أ�ض ��اف الم�صدر الذي ّ
ف�ضل عدم الك�شف
ث�ل�اث قذائف ه ��اون عل ��ى قري ��ة ب�أطراف عن ا�سم ��ه� ،أن "�سقوط القذائ ��ف لم ي�سفر
ناحية جلوالء.
عن �أي �أ�ضرار ب�شرية".
وق ��ال الم�ص ��در �إن "ث�ل�اث ق ��ذاف ه ��اون في �سياق مت�صل �أعلن ��ت وزارة الداخلية،
ام�س الأحد� ،ضبط معمل لت�صنيع العبوات
النا�سف ��ة ،في محافظة نينوى ،م�شيرة �إلى
اعتقال �أحد عنا�صر "داع�ش" بداخله.
وق ��ال �إع�ل�ام الداخلي ��ة ،ف ��ي بي ��ان تلق ��ت
(الم ��دى) ن�سخ ��ة منه� ،إن "ق ��وة من وكالة
اال�ستخب ��ارات والتحقيق ��ات االتحادي ��ة
�ضبط ��ت معم�ل�ا لت�صني ��ع العب ��وات
المتفج ��رة ،وهو تاب ��ع لع�صاب ��ات داع�ش
االرهابية في محافظة نينوى".
و�أ�ضاف �أن "المعمل يحتوي بداخله مواد
ومعدات وختوم ��ات تابعة لداع�ش" ،الفتا
�إلى "الق ��اء القوة المنفذة للعملية ،القب�ض
عل ��ى عن�صر من داع�ش كان موجودا داخل
المعمل".
وتابع انه "تم اتخاذ االجراءات القانونية
بحق ��ه م ��ن قب ��ل مديري ��ة ا�ستخب ��ارات
ومكافحة ارهاب نينوى".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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سياسة

موا�صفات جديدة خلليفة عبد املهدي :ال يخ�ضع
للقوى ال�سيا�سية ومل ي�ستلم من�صبا منذ 2003

مجرد كالم
 عدوية الهاليل

كفاكم تغريدا..

�شخ�ص��ية �سيا�س��ية لكنها لم ت�س��تلم �أي من�ص��ب منذ  16عام ًا ،هذه هي ابرز الموا�ص��فات التي تطرحها
القوى ال�سيا�سية لبديل رئي�س الحكومة الم�ستقيل عادل عبد المهدي .موا�صفات تبدو للوهلة االولى
متطابقة الى حد كبير مع مطالب المتظاهرين الراغبين بتعيين �شخ�ص��ية م�س��تقلة ،لكن الم�ش��كلة
تكمن في الجهة التي �ستقوم بت�سمية رئي�س الحكومة الجديد.
 بغداد /وائل نعمة
يرف�ض المحتجون الطبقة ال�سيا�سية التي
حكمت البالد بع ��د  ،2003اال ان االئتالف
ال ��ذي �شكل الحكوم ��ة ال�سابق ��ة يعود مرة
اخرى للعب الدور ذاته.
ي�ؤك ��د تحالف البناء ال ��ذي يتزعمه رئي�س
منظمة ب ��در ه ��ادي العامري ،بان ��ه الكتلة
الثاني ��ة االكب ��ر ف ��ي البرلم ��ان بع ��د تخلي
"�سائ ��رون" ع ��ن ح ��ق ت�سمي ��ة رئي� ��س
الوزراء.
ويق ��ول عامر الفايز القي ��ادي في التحالف
لـ(الم ��دى) ام� ��س ان رئي� ��س الجمهوري ��ة
وبح�س ��ب الد�ست ��ور "ق ��د يكل ��ف الفت ��ح
بت�سمية رئي�س ال ��وزراء او اي جهة ثانية
يختارها الرئي�س".
ومع ��روف ان اختي ��ار الرئا�س ��ات الثالثة
(ال ��وزراء ،البرلم ��ان ،والجمهوري ��ة)
ت ��م تمري ��ره ف ��ي  2018ب�صفق ��ة واح ��دة
وبا�ش ��راف تحال ��ف البناء ال ��ذي كان ابرز
اقطابه "الفتح" مما يقلل احتمالية تكليف
رئي� ��س الجمهوري ��ة طرف ��ا �آخر غي ��ر كتلة
العامري.
وي�ؤك ��د القي ��ادي في الفت ��ح ان عدم اعالن
"الكتل ��ة االكب ��ر" ف ��ي الجل�س ��ة االول ��ى
للبرلمان الحالي يعطي الحق للكتلة االكثر
عددا لت�سمية رئي�س الوزراء.
وتن� ��ص الم ��ادة  76ف ��ي الد�ست ��ور عل ��ى
"�أو ًال -:يكلف رئي�س الجمهورية ،مر�شح
الكتل ��ة النيابي ��ة الأكث ��ر ع ��دد ًا ،بت�شكي ��ل
مجل�س الوزراء ،خ�ل�ال خم�سة ع�ش َر يوم ًا
من تاريخ انتخاب رئي�س الجمهورية".
وكان ج ��دل قانوني قد �أثير في عام 2010
ح ��ول تحدي ��د الكتل ��ة االكب ��ر .وح�سم ��ت
المحكم ��ة االتحادي ��ة حينه ��ا الج ��دل
واعتبرت الكتل ��ة االكبر هي التي "تت�شكل
في الجل�سة االولى للبرلمان".
ومك ��ن ه ��ذا التف�سي ��ر ال ��ذي تح ��ول ال ��ى
قاعدة قانونية -لم تك�سر اال في انتخابات
 -2018ن ��وري المالكي من الح�صول على
رئا�س ��ة ال ��وزراء على الرغم م ��ن فوز كتلة
اياد عالوي ب�أعلى اال�صوات.
وح�ص ��ل تحال ��ف الفت ��ح ف ��ي االنتخاب ��ات
االخي ��رة عل ��ى  48مقع ��دا ،وارتف ��ع الآن
بح�س ��ب نواب ع ��ن الكتلة ال ��ى  ،62مقابل
 54نائب� � ًا ل�سائ ��رون التابع ��ة لزعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر.
و�أعلم ��ت "�سائ ��رون" رئي� ��س الجمهورية
قب ��ل ايام ،عن تنازلها عن حقها في تر�شيح
رئي� ��س ال ��وزراء باعتبارها الكتل ��ة الأكبر
وتواف ��ق عل ��ى المر�شح ال ��ذي قال ��ت بانه

جل�سة منح
الثقة للحكومة
امل�ستقيلة
"�سيخت ��اره ال�شع ��ب" .وقال ��ت الكتلة في
م�ؤتمر �صحفي ف ��ي بغداد االحد الما�ضي،
�إن "ال�شع ��ب ه ��و �صاحب الق ��رار" ،معلنة
�أن "مر�ش ��ح ال�شع ��ب ه ��و خيارن ��ا وعل ��ى
رئي� ��س الجمهوري ��ة مراعاة ذل ��ك" .و َقبل
مجل� ��س الن ��واب ف ��ي الجل�س ��ة االخي ��رة،
اال�ستقال ��ة الت ��ي قدمه ��ا رئي� ��س ال ��وزراء
ع ��ادل عبد المهدي .وق ��ال رئي�س البرلمان
محم ��د الحلبو�سي� ،إن ��ه �سيخاطب رئي�س
الجمهورية من �أج ��ل ت�سمية رئي�س جديد
للحكومة ،وفق ًا للمادة  76من الد�ستور.
وارتف ��ع ع ��دد قتل ��ى االحتجاج ��ات الت ��ي
اندلعت منذ اكث ��ر من �شهرين الى اكثر من
� 408أ�شخا� ��ص مقاب ��ل اكث ��ر م ��ن  16الف
جريح.
ال مر�شح حتى الآن
دفع ��ت االحتجاج ��ات المرجعي ��ة الديني ��ة
ف ��ي النجف الجمع ��ة الما�ضي ��ة� ،إلى دعوة
البرلم ��ان لـ"مراجع ��ة خيارات ��ه" قب ��ل ان
ي�ستب ��ق عبد المهدي ق ��رار مجل�س النواب
باعالن ا�ستقالته.
وبح�سب المادة  81في الد�ستور ،فان امام
رئي�س الجمهوري ��ة  15يوما فقط لتكليف
اح ��د ال�شخ�صي ��ات لت�شكي ��ل الحكوم ��ة
الجديدة.
وت�سرب ��ت خ�ل�ال االي ��ام الما�ضي ��ة ا�سماء

اكثر م ��ن � 10شخ�صيات ل�شغ ��ل المن�صب،
ابرزه ��ا رئي�س ��ا ال ��وزراء ال�سابقين نوري
المالكي وحيدر العبادي ،الى جانب وزير
التعلي ��م ق�ص ��ي ال�سهي ��ل والنائ ��ب عدنان
الزرف ��ي .ويق ��ول عام ��ر الفائ ��ز ان "ه ��ذه
اال�سم ��اء غير حقيقي ��ة" ،م�ؤكدا عدم اتفاق
الق ��وى ال�سيا�سية حت ��ى الآن على اي ا�سم
او حتى �صفات المر�شح.
وكان ��ت اط ��راف ف ��ي "الفت ��ح" قال ��ت ف ��ي
وق ��ت �ساب ��ق لـ(المدى) ب ��ان الكتلة تبحث
ع ��ن "�شخ�صي ��ة ا�ستثنائي ��ة" كبدي ��ل لعبد
المهدي.
ويك�ش ��ف الفائز ،وهو نائ ��ب عن الب�صرة،
ان هن ��اك تواقي ��ع من  116نائب ��ا يطلبون
من الق ��وى ال�سيا�سية تر�شي ��ح "�شخ�صية
م�ستقلة" و"لم ت�ستلم اي من�صب ت�شريعي
او تنفيذي" منذ  ،2003مبينا ان مباحثات
الكتل تدور االن حول هذا ال�شخ�ص.
ويق ��ول عامر الفائ ��ز ان "كاريزما" رئي�س
ال ��وزراء الجدي ��د ه ��ي اه ��م الموا�صف ��ات
المطلوب ��ة ،م�ضيفا" :علي ��ه ان يتعاون مع
القوى ال�سيا�سية دون ان يخ�ضع لها".
وكان اختيار عب ��د المهدي العام الما�ضي،
ق ��د ج ��اء وف ��ق مقايي� ��س المرجعي ��ة التي
المح ��ت ف ��ي خطبه ��ا ال�سابقة ع ��ن رف�ضها
للمتحزبين ل�شغل من�صب رئي�س الوزراء،
كما نا�شدت الكت ��ل حينها باختيار �شخ�ص

"ح ��ازم وقوي" .وق ��ال حامد المو�سوي،
وه ��و نائ ��ب ع ��ن كتل ��ة ب ��در ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى) �إن رئي� ��س ال ��وزراء الم�ستقيل
"تراج ��ع ام ��ام ت�أثير الكت ��ل ال�سيا�سية".
وقال اي�ض ��ا ان عبد المه ��دي ف�شل في اهم
الملفات وهو مكافحة الف�ساد.
وا�ض ��اف المو�سوي" :ع ��ادل عبد المهدي
تحدث ب�ش ��كل جميل عن مواجه ��ة الف�ساد
لكنه لم يحقق �شيئا".
وكان ��ت هذه االتهامات قد وجهت في وقت
�ساب ��ق �ضد رئي�س ال ��وزراء ال�سابق حيدر
العب ��ادي .وانتق ��دت الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
العب ��ادي ،اثناء مرحلة البحث عن بديل له
بـ"�ضعفه في مواجهة الفا�سدين".
ا�ستفتاء ال�شارع
ب ��دوره يق ��ول مو�س ��ى عل ��ي ،اح ��د
المتظاهري ��ن ف ��ي �ساح ��ة التحري ��ر ،ان
المحتجي ��ن يرف�ض ��ون الطبق ��ة ال�سيا�سية
الحالية "لإدارة المرحلة الجديدة".
وي�ضيف علي لـ(المدى) قائال" :النريد هذه
االحزاب وال البرلمان ،نحتاج الى حكومة
م�ؤقت ��ة من م�ستقلي ��ن للتهيئ ��ة النتخابات
جديدة با�شراف من االمم المتحدة".
وطال ��ب زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر ،قب ��ل ايام ،باختي ��ار رئي�س جديد
للحكوم ��ة عن طري ��ق اال�ستفت ��اء ال�شعبي

بين  5مر�شحين.
واقت ��رح ال�ص ��در ،الجمع ��ة الما�ضي ��ة ف ��ي
تغري ��دة عل ��ى (تويتر) �أن "يخت ��ار رئي�س
ال ��وزراء الجدي ��د �أع�ضاء حكومت ��ه بعيدا
كل البع ��د ع ��ن الأح ��زاب والتكت�ل�ات
والميلي�شي ��ات" ،و�أن يت ��م "العم ��ل عل ��ى
ت�أ�سي�س مجل�س مكافحة الف�ساد".
وطال ��ب بـ"تفعي ��ل دور الق�ض ��اء"،
و"اال�ستم ��رار بالتظاه ��ر ال�سلم ��ي وع ��دم
التراج ��ع" ،و�أن تعط ��ي ال ��دول ال�صديق ��ة
وغيره ��ا "الفر�ص ��ة للعراقيي ��ن لتقري ��ر
م�صيرهم".
الى ذل ��ك اعتبر ا�سع ��د المر�ش ��دي ،النائب
ع ��ن تي ��ار الحكم ��ة ،الحدي ��ث ع ��ن اعطاء
المتظاهري ��ن حق اختي ��ار رئي�س الوزراء
الجديد بـ"غير من�صف".
وق ��ال المر�ش ��دي لـ(الم ��دى) ام� ��س ان
"ف ��ي اح�س ��ن االحوال ال يتج ��اوز تمثيل
المتظاهري ��ن  %20م ��ن ن�سب ��ة العراقيي ��ن
والتعطيهم ه ��ذه الن�سبة الحق في احتكار
اختيار رئي�س الحكومة لوحدهم".
واك ��د المر�شدي ان "الق ��وى ال�شيعية هي
الم�س�ؤول ��ة ع ��ن ت�سمي ��ة رئي� ��س ال ��وزراء
لأن المن�ص ��ب م ��ن ح�ص ��ة المك ��ون"،
مو�ضح ��ا بالمقابل هن ��اك اهمية لأخذ ر�أي
المتظاهرين ومنظم ��ات المجتمع المدني
في موا�صفات رئي�س الحكومة الجديد.

يف �أحي ��ان كث�ي�رة ،يك ��ون ال�صم ��ت ابلغ من ال ��كالم واكرث
حماي ��ة لبع� ��ض (املغردي ��ن) او (امل�صرحني) م ��ن اراقة ماء
وجوهه ��م الت ��ي فق ��دت لونها وا�صف ��رت واكفه ��رت منذ �أن
امتلأ ال�شارع العراق ��ي مبن يطالب مبحو هذه الوجوه من
اخلارطة ال�سيا�سية واىل االبد..
فم ��ع ت�صاع ��د االح ��داث ب�شكل خط�ي�ر ومربك بع ��د جمزرة
قت ��ل املتظاهرين يف حمافظتي ذي ق ��ار والنجف ثم مطالبة
ع�شائر ال�شهداء بالث�أر لهم وتعاقب جمموعة من اال�ستقاالت
واالقاالت واملحاكمات واالعفاءات ابرزها بالت�أكيد ا�ستقالة
رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي التي رق�ص لها البع�ض طربا
واعتربها البع�ض الآخ ��ر حماولة مت�أخرة لتهدئة االو�ضاع
وخط ��وة غ�ي�ر كافي ��ة ال�س ��كات املتظاهري ��ن الذي ��ن اك ��دوا
بانه ��م مل يخرجوا ال�سقاط عبد املهدي ب ��ل لت�صحيح م�سار
العملية ال�سيا�سية برمتها وازال ��ة الطبقة احلاكمة الفا�سدة
وحماكمته ��ا ،مع كل ه ��ذه االح ��داث اخلط�ي�رة املت�سارعة،
اليخجل بع�ض امل�س�ؤولني من اطالق ت�صريحات ال تتنا�سب
مع ما�ضيهم ال�سيا�سي فمنهم من يدعو اىل انتخابات مبكرة
مب�ش ��را نف�سه رمبا باحل�صول على من�صب مل يحالفه احلظ
يف ال ��دورات ال�سابق ��ة بالو�ص ��ول الي ��ه ،ومنهم م ��ن يدعو
اىل قي ��ام حكوم ��ة طوارئ ليتف ��رج من بعيد عل ��ى مناف�سيه
وه ��م يت�ساقطون ويدفع ��ون ثمن (�شطحاته ��م) ال�سيا�سية،
لك ��ن الأده ��ى والأمر كان ذل ��ك امل�س�ؤول ال ��ذي ركب املوجة
مت�أخ ��را فاعترب التظاه ��رات ارادة تغي�ي�ر �سلمية انت�صرت
عل ��ى (االنح ��راف) مب�ش ��را املتظاهرين ب�أن االي ��ام ال�صعبة
انتهت!!
امل�شكل ��ة انه يجهل �أو يتجاهل حقيقة مهمة وهي ان ا�صعب
االيام كانت ايامه وان االنحراف الذي ال يخجل من و�ضعه
ب�ي�ن قو�سني �شهد �أعل ��ى معدالته يف زمنه ،ثم ي�أتي م�س�ؤول
�آخ ��ر فيعلن ان�سحابه م ��ن العملية ال�سيا�سي ��ة وا�صفا اياها
بـ(الدموية)� ..أية اراقة ملاء الوجه اكرث من هذه الت�صريحات
والتغري ��دات املخجل ��ة وهل يظ ��ن ه� ��ؤالء امل�س�ؤولون انهم
مازال ��وا ميتلكون نف�س ر�صيدهم م ��ن امل�ؤيدين ومن ي�سمع
لهم ويثني على ت�صريحاتهم وي�ؤمن بها؟!
الطري ��ف يف الأم ��ر ان الأح ��داث ت�ش�ي�ر بو�ض ��وح اىل ان
ال�ساحة مل تعد لهم وان الالعبني اجلدد من ال�شباب الواعي
واملتحم� ��س م�ؤمنون ب�ض ��رورة تغي�ي�ر كل الوجوه خا�صة
بع ��د اطالقها بيانات حت ��دد مالمح ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية
املقبلة ال�سيما رئي�س الوزراء الذي ي�شرتطون فيه ال�شجاعة
واحلزم والقدرة على مواجه ��ة حيتان الف�ساد وهي �صفات
الميتلكه ��ا اي منه ��م ب ��ل ان دوره ��م يف اللعب ��ة املقبل ��ة ل ��ن
يك ��ون قياديا لأنه ��م ميثلون الطبق ��ة الفا�س ��دة التي يطالب
املتظاه ��رون بازاحتها وحماكمتها ،ولكي اليراق دم عراقي
جدي ��د والتذهب الدم ��اء التي اريقت �س ��دى فالبد ان يعتلي
�س ��دة احلكم م ��ن مل ي�شغل من�صب ��ا قب ��ل الآن او ينتمي اىل
الطبق ��ة ال�سيا�سية ومنذ عام  ، 2003فعلى من ال تتوفر فيه
تل ��ك ال�شروط ان يكف عن التغري ��د والت�صريح وان يت�سلح
بال�صم ��ت ويبتعد بانتظ ��ار ما�ست�ستفر عن ��ه املرحلة املقبلة
فق ��د يكون م ��ن املتهم�ي�ن او املطلوبني للعدال ��ة ويف �أح�سن
االحوال قد يكون من الوجوه امل�ستهلكة التي مل تقدم �شيئا
للنا� ��س ،ويف هذه احلال ��ة �أي�ضا �سيكون �صمت ��ه �أف�ضل من
حماولته ركوب املوجة مت�أخرا او تفكريه ب�أنه مازال جنما
�ساطع ��ا يف �سم ��اء ال�سيا�س ��ة فال�ساحة عل ��ى االغلب مل تعد
�ساحته وعليه ان ين�سحب ..وب�صمت..
امل�ش��كلة ان��ه يجه��ل �أو يتجاه��ل حقيق��ة
مهم��ة وهي ان ا�ص��عب االيام كان��ت ايامه
وان االنح��راف الذي ال يخجل من و�ض��عه
بني قو�سني �شهد �أعلى معدالته يف زمنه

تخ�شى االنتحار ال�سيا�سي نتيجة االلتفاف

وا�شنطن بو�ست :القوى ال�سيا�سية تتخبط يف تنفيذ مطالب املتظاهرين
 ترجمة  /حامد �أحمد

�صادق البرلمان االحد على
ا�ستقالة رئي�س الوزراء
عادل عبد المهدي و�سط
احتجاجات م�ستمرة داعية
ال�صالحات كا�سحة ،مهيئا
بذلك االر�ضية لأزمة
�سيا�سية جديدة في وقت
تتخبط فيه الطبقة الحاكمة
في محاوالتها لتلبية مطالب
ينادي بها المتظاهرون .
ح�سم الموقف في البرلمان
جاء بينما ا�صطدم محتجون
مع قوات امنية في بغداد
ومدن اخرى كجزء من
محاولة ال�سقاط نظام يحابي
نخب رجعية.

المتظاه ��رون ،حي ��ث الآالف منه ��م
يعت�ص ��مون ف ��ي �س ��احة التحري ��ر
و�س ��ط بغ ��داد دع ��وا الى ت�ش ��ريع قانون
جدي ��د لالنتخاب ��ات وو�ض ��ع ح ��د لنظام
المحا�ص�صة ف ��ي تقا�سم ال�سلطة و�سرقة
م ��وارد البل ��د م ��ن قب ��ل نخ ��ب �سيا�سي ��ة
متنفذة .

الحرك ��ة االحتجاجي ��ة الرا�سخ ��ة ،التي
م�ض ��ى عليه ��ا �شه ��ران الآن ،ق ��د �شكل ��ت
�أخط ��ر تحد يواجه ��ه النظ ��ام ال�سيا�سي
العراق ��ي منذ الغ ��زو االميرك ��ي للعراق
عام .2003
وك�ش ��ف م�س� ��ؤول م ��ن حق ��وق االن�سان

االح ��د ،طالب ��ا ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه ،ع ��ن
مقت ��ل اكث ��ر م ��ن  430متظاه ��را خ�ل�ال
اال�ضطرابات .
نواب ومحللون قال ��وا الأحد ان مغادرة
عب ��د المه ��دي ،ال ��ذي ت ��م تعيين ��ه الع ��ام
الما�ضي بع ��د ا�شهر من م�ساومات داخل

البرلمان ،تمنح ال�سلطات فر�صة لتفعيل
تغيي ��ر حقيقي .لقد �سئ ��م العراقيون من
مع ��دالت بطالة عالي ��ة وانت�ش ��ار للف�ساد
مع غياب خدمات حكومية .فهم ي�شيرون
الى موارد العراق النفطية الهائلة كدليل
على تعر�ض ثروة البلد للهدر والنهب .

احم ��د الميال ��ي ،محل ��ل �سيا�س ��ي يق ��ول
"العراق لديه فر�ص ��ة تاريخية لت�شكيل
حكومة قوية ،حكومة خالية من تدخالت
خارجية ".
و�أعل ��ن عبد المه ��دي خطط ��ه لال�ستقالة
الجمع ��ة بعد اندالع اعمال عنف في مدن

ع ��دة م�س ��اء قامت خالله ��ا ق ��وات �أمنية
بقت ��ل  45متظاهرا على االقل خالل فترة
� 24ساع ��ة فقط .واقترح المرجع الديني
االعل ��ى عل ��ي ال�سي�ستان ��ي ،ان يعي ��د
البرلمانيون النظر بدعمهم لحكومة عبد
المهدي  .ولكن يقول بع�ض البرلمانيين
ان ��ه من غير المحتم ��ل ان يتفق البرلمان
عل ��ى بدي ��ل .وام ��ام رئي� ��س الحكوم ��ة
والق ��وى ال�سيا�سي ��ة  15يوم ��ا فق ��ط
الختي ��ار رئي�س وزراء ال ��ذي هو بدوره
�سيُم َنح  30يوما لت�شكيل حكومة .
زعيم ��ا الكتلتين االكبر ،مقت ��دى ال�صدر
وه ��ادي العام ��ري المدعوم م ��ن ايران،
كان ��ا مختلفي ��ن علنا ب�ش� ��أن ا�ستقالة عبد
المه ��دي .في بي ��ان ل ��ه ال�شه ��ر الما�ضي
تعه ��د ال�ص ��در بعدم اللجوء م ��رة اخرى
ال ��ى اي تحال ��ف �سيا�س ��ي م ��ع العامري
بعد تراجع االخي ��ر الوا�ضح من اتفاقية
الخ�ض ��اع عبد المه ��دي لت�صويت �سحب
الثقة في البرلمان .
الم�س�ؤولون مكبلون اي�ضا بالتف�ضيالت
ال�سيا�سي ��ة لقوى خارجية مثل الواليات
المتح ��دة واي ��ران ،الل ��ذان كان لهم ��ا
دور كبي ��ر ف ��ي م�ساوم ��ات ج ��رت وراء
الكوالي�س قبيل تعيين عبد المهدي العام
الما�ضي .
ناج ��ي ال�سع ��دي ،ع�ض ��و ف ��ي تحال ��ف
�سائرون التابع لل�ص ��در ،يقول" :نتمنى
حقا ان تت ��رك ايران هذه الم ��رة ال�شعب
العراقي ليختار م�صيره بنف�سه ".
وي�ضيف المحلل ال�سيا�سي الميالي قائال
"فاعلية �إي ��ران الآن لي�ست نف�سها التي
كان ��ت قب ��ل االحتجاج ��ات .الم�س�ؤولون

االيراني ��ون لم يعودوا اح ��رارا لت�شكيل
حكومة مقربة من طهران ".
حتى بينما يدلي برلمانيون بت�صريحات
�شفوي ��ة بالحاج ��ة لتغيير فانه ��م يق ّرون
بان �أي قائد جديد �سيرث دولة م�ضطربة
مه�شم ��ة تترنح م ��ن قمع �أمن ��ي يبدو �أنه
ت�سب ��ب فق ��ط بزي ��ادة ارادة المحتجي ��ن
�صالبة .
وك�ش ��ف م�س�ؤول ��ون االح ��د ع ��ن مقت ��ل
متظاه ��ر من قبل قوات امني ��ة في بغداد
بينم ��ا كان الطرفان ي�شتب ��كان في �شارع
الر�شي ��د .حيث �سعت ق ��وات امنية لمنع
متظاهري ��ن م ��ن عب ��ور ج�س ��ور رئي�سة
و�سط بغ ��داد ت�ؤدي للمنطق ��ة الخ�ضراء
المح�صن ��ة حي ��ث مق ��رات الحكوم ��ة
و�سفارات اجنبية .
ف ��ي النج ��ف اعلن ��ت محكم ��ة االح ��د عن
ا�صدار �أوامر بالقاء القب�ض على "اولئك
الم�س�ؤولين عن قتل محتجين".
دون ذك ��ر مزي ��د م ��ن التفا�صي ��ل ،وق ��ال
محافظ النجف انه �سيمثل امام �سلطات
ق�ضائي ��ة لتقدي ��م افادت ��ه ح ��ول حال ��ة
اال�ضطراب .
ح�سين العقابي ،ع�ضو لجنة قانونية في
البرلم ��ان ،يقول "الحل االف�ضل الآن هو
ان تجعل جميع الكتل تتفق على �شخ�ص
يحظى بموافقة المحتجين اي�ضا ".
وم�ض ��ى العقاب ��ي بقول ��ه "عل ��ى رئي�س
ال ��وزراء الجدي ��د ان ي�ض ��ع م�صال ��ح
ال�شع ��ب اوال ،وه ��ذه الث ��ورة اوال وان
يح ��ارب الف�س ��اد .عك� ��س ذل ��ك �سيك ��ون
بمثابة انتح ��ار �سيا�س ��ي لجميع النخبة
ال�سيا�سية ".

اعالنات
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�إعــــالن بيع عقار

يعلن املص��رف التج��اري العراقي عن
بيع العق��ار العائد له واملش��يد على
القطع��ة  23/44مكون��ة من طابقني
مبس��احة  209، 34متر مرب��ع والواقع
في البصرة العش��ار  /الك��زارة فعلى
الراغب�ين بالش��راء مراجع��ة املصرف
الواقع في شارع السعدون قرب ساحة
الفردوس خالل الدوام الرسمي القسم
القانوني.
املدير املفو�ض
امل�صرف التجاري العراقي
نوري الدبي�سي

يعلن املص��رف التج��اري العراقي عن
بيع العق��ار العائد له واملش��يد على
القطعة  1825/5م 22صابيات والواقع
على شارع جتاري عام (شارع الزركاني)
وهو عبارة عن هيكل بطابقني مبساحة
 160متر مربع فعلى الراغبني بالشراء
مراجع��ة املص��رف الواقع في ش��ارع
السعدون قرب ساحة الفردوس خالل
الدوام الرسمي القسم القانوني.
املدير املفو�ض
امل�صرف التجاري العراقي
نوري الدبي�سي

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الر�صافة الثانية

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف املحمودية

التسلسل أو رقم القطعة 2225 / 1 :
احمللة او رقم واسم املقاطعة( 4 :ددوية)
اجلنس  :ثالثة دور مفرزه بصورة غير رسمية
النوع :ملك صرف
رقم الباب :محلة 977
رقم الطابق :زقاق 30
رقم الشقة  :دار 14
املساحة ( 3.7.66 :اولك)
املشتمالت :الدار األولى  /صالة وغرفتني وخدمات صحية حتت وغرفتني فوقانية،
ال��دار الثانية وال��دار الثالثة حتتوي على  /صالة وغرفت�ين وخدمات صحية حتت
وغرفتني فوقانية.
الشاغل :صاحب العالقة.
مقدار املبيع 221760 :سهم من أصل  665280سهم
س��تبيع دائرة التسجيل العقاري في (الرصافة الثانية) باملزايدة العلنية العقار
املوص��وف اعاله العائ��د للراهن (مؤيد كاطع ماضي) لقاء طل��ب الدائن املرتهن
(مصرف الرافدين) البالغ (( )18.000.000ثمانية عش��ر مليون دينار) دينارا ً فعلى
الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم
التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة
مصرفي��ة ال تقل ع��ن  %10من القيمة املقدرة للمبي��ع البالغة ()420.000.000
دينارا ً وان املزايدة ستجري في الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخير.

نوع التبليغ  :أول
التسلسل أو رقم القطعة 1907 / 1 :
احمللة او رقم واسم املقاطعة 20 :اجلديدة
مقدار الدين )15.000.000( :دينارا ً خمسة عشر مليون دينار
اسم الدائن املرتهن :مصرف الرافدين
تاريخ االستحقاق :مستحقة األداء
بناء على استحقاق الدين املبني أعاله وطلب الدائن حتصيله
وبالنظ��ر لع��دم اقامتك في احمل��ل املبني بالعق��د وانه ليس
ل��ك محل إقامة معلوم غيره فتعتب��ر بذلك مجهول محل
اإلقام��ة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل
 15يوم��ا ً اعتبارا ً من الي��وم التالي لتاريخ نش��ر اإلعالن وإال
فسيباع عقارك املوصوف أعاله باملزايدة وفقا ً للقانون.

�إعــــالن بيع عقار

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الر�صافة الثانية

جمهورية العراق
وزارة النفط
�شركة نفط ال�شمال

�إعالن بيع عقار

�شركة نفط ال�شمال � /شركة عامة
حمافظة كركوك
�إعالن للمرة الثانية

�إعالن تبليغ مدين جمهول الإقامة
�إىل الراهن  :فا�ضل عبد احل�سني ر�ضيو

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف املحمودية

Republic of Iraq
Ministry of oil
)North oil company (NOC

تعلن شركة نفط الشمال  /شركة عامة  /محافظة كركوك عن إجراء املناقصة العامة املرقمة ( م ش  / 11 / 2019 /2التشغيلية) واخلاصة بـ (إنشاء سقائف ملنظومة العدادات في مجمعي املعاجلة
احلارة واملركزية ومنظومة املعايرة في محطة نيكاتا ومنظومة الفحص باملاء ملنظومة املعايرة في محطة اخلزن اجلوفي  /محافظة كركوك)
 -1على الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله من مقاولي اعمال الهندسة املدنية املصنفني من الدرجة العاشرة فما فوق.
 -2مراجعة قس��م العقود  /عرفة  /محافظة كركوك هم أو وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كتاب العدول للحصول على قرص ( )CDاملدون فيها أوراق املناقصة لقاء مبلغ ( )100.000مائة ألف دينار
غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل شراء اوراق املناقصة.
 -3ارفاق شهادة تاسيس الشركة مصدقة من وزارة التجارة  /دائرة تسجيل الشركات مع هوية تصنيف املقاولني وبنسخة ملون.
 -4يقدم املشاركني كتاب عدم املمانعة من الدخول في املناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب ومعنونا ً إلى شركة نفط الشمال (النسخة األصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية .
 -5تقدمي تامينات أولية مقطوعة مببلغ ( )1.582.000دينار عراقي (مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف دينار عراقي) (باستثناء الشركات احلكومية (القطاع العام)) وتكون إما على شكل صك مصدق
او سفتجة أو خطاب ضمان يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ اخلطاب رقما ً وكتابة وذكر تاريخ النفاذية وشروطها ولغرض من اصدارها مع ذكر اسم ورقم
املناقصة واسم املقاول أو املدير املفوض واسم الشركة املقاولة بشكل كامل ،صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف (حتت التصفية واشراف ووصاية وتأهيل ومتابعة
البن��ك املرك��زي العراقي) وملزيد من املعلومات مراجع��ة البريد االلكتروني للبنك املركزي العراقي  /دائرة مراقبة الصيرفة ( )cbi@cbi.iqونافذة مل��دة ( )28يوما ً بعد انتهاء فترة نفاذية العطاء احملددة في
شروط املناقصة البالغة ( )90يوم من تاريخ غلقها.
 -6تودع أوراق العطاءات في الصندوق رقم ( )1اخلاص باملقاوالت الكائن في استعالمات دوائر عرفة  /محافظة كركوك.
 -7سيتم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم االربعاء املوافق  2019/11/27في مقر قسم الدراسات والتصاميم.
 -8آخر موعد لتقدمي العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم االحد املوافق . 2019/11/8
 -9س��يتم فتح العطاءات بعد الغلق مباش��رة في االس��تعالمات الرئيسية للشركة في عرفة وبحضور املقاولني والش��ركات املقاولة وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي
يليه هو يوم غلق املناقصة.
 -10ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات ،ويتحمل من حتال عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
 -11علما ً ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ( )79.125.000دينار عراقي (تسعة وسبعون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار عراقي).
 -12للشركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -13للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكتروني (( )www.noc.oil.gov.iqصفحة املشاريع – املناقصات احمللية – املناقصات احمللية النافذة).

املدير العام ا�ضافة �إىل وظيفته

رياضة
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�أ�سود الرافدين تطلق �ساعة ال�صفر في مربع ك�أ�س العمر

� أزم��ة يون�س وم�سع��ود تف�ضح (الطبق امل�ست��ور)  ..وال�شكيلي "اخل�صم" ال يج��وز �أن يحكم !
الريا� ��ض – بزيارت ��ه ث ّلة م ��ن الإعالميني
يف مق ��ر �إقامته ��م بفن ��دق وين ��دام حلظة
�إج ��راء م�سع ��ود لقاء تلفازي م ��ع مرا�سل
قن ��اة دجل ��ة �أحمد زك ��ي  ،وب ��ادر ملعانقته
م�ؤكد ًا �أن ح�ضوره بدافع وطني مل�ساندة
املنتخ ��ب يف مهمت ��ه بالدوح ��ة  ،وبع ��ده
�ص� � ّرح م�سع ��ود �أن ��ه يعت ��ب عل ��ى عدنان
درج ��ال اختي ��اره املحاك ��م يف نزاعه مع
االحت ��اد و�إلق ��اء �أثن�ي�ن م ��ن موظفيه يف
ال�سج ��ن  ،وتنا�س ��ى �أن الق�ضي ��ة تخ� ��ص
تزوي ��ر حم ��رر ر�سم ��ي �أدّى اىل حرمانه
م ��ن خو�ض االنتخاب ��ات يف �أيار ، 2018
كم ��ا �أن عالقته مع درج ��ال التي متتد اىل
ثالثني عام ًا ح�سب قوله ال تعني ت�سويف
ملف االنتخابات وحمكم ��ة كا�س بالعتب
والت�أ�س ��ف والزعل  ،فالعالقات الإن�سانية
مطلوبة لتح�شي ��د الدعم الكامل للمنتخب
بعي ��د ًا ع ��ن امل�سائ ��ل القانوني ��ة الواجبة
لإدان ��ة املزوّ ري ��ن واملتالعب�ي�ن بالنظ ��م
والقوانني.

 الدوحة � /إياد ال�صاحلي
ال بدي ��ل عن دور البط ��ل � ..إجماع عراقي
وخليجي غ�ي�ر م�سبوق تعي�ش ��ه الن�سخة
الرابع ��ة والع�شري ��ن م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س
اخلليج العرب ��ي الرابع ��ة والع�شرين يف
العا�صم ��ة القطرية الدوحة وهي توا�صل
مناف�ساته ��ا منذ ال�ساد� ��س والع�شرين من
ت�شري ��ن الثاين حت ��ى الثامن م ��ن كانون
الأول احل ��ايل  ،عل ��ى ا�ستحق ��اق �أ�س ��ود
الرافدين ك�أ�س (الذه ��ب الأبي�ض) بف�ضل
جهوده ��م الكب�ي�رة ونتائجه ��م املوازي ��ة
لطموحاته ��م يف بل ��وغ ال ��دور النهائي ،
الأم ��ر ال ��ذي و ّق ��ت �أع�ضاء البعث ��ة �ساعة
ال�صف ��ر لالنط�ل�اق يف اال�ستع ��داد اجلاد
لتحقي ��ق الن�صر يف مرب ��ع البطولة بغية
التناف� ��س واحل�صول على اللق ��ب الرابع
 ،و�إ�سع ��اد اجلماهري بعد غيبة طويلة عن
من�صة التتويج دامت  31عام ًا.
النقاط الت�س ��ع الكاملة التي من املفرت�ض
�أن تكون قد ُح�سم ��ت بُعيد انتهاء اجلولة
الثالثة م�ساء �أم�س االثنني بلقاء املنتخب
اليمني ال�شقيق تزامن ًا مع مثول ال�صحيفة
للطب ��ع  ،ت� ّؤ�شر تكامل ال�صورة الفنية عن
جاهزي ��ة الأ�س ��ود للدخ ��ول يف ح�سابات
تكتيكي ��ة خا�صة ملب ��اراة ن�ص ��ف النهائي
الت ��ي �ستجري بعد غ ��د اخلمي�س ال �سيما
�إنه ��ا اجلول ��ة الأ�صعب له ��م يف البطولة
ويتح ّق ��ق عندها �أم ��ل ت�أهله ��م اىل اليوم
التاريخي  8كان ��ون الأول احلايل  ،وهم
بحاج ��ة اىل مراجعة م�ستفي�ضة للأخطاء
امل�صاحب ��ة للمباري ��ات الث�ل�اث يف دور
املجموع ��ات  ،واعتم ��اد الالعب اجلاهز ،
وحت�ضري البديل الفاعل لعمل الفارق يف
دقائ ��ق منا�سبة مع تهيئة الظرف النف�سي
اجليد املع� � ّزز للطاق ��ة البدني ��ة يف تنفيذ
الواجبات املوكلة للت�شكيل بنجاح.
راحة في الوقت المنا�سب

رب �ضارة نافعة �أن يتع ّر�ض الالعبان �سعد
ّ
ناطق و�أجمد عطوان للإيقاف يف مباراة
�أم� ��س م ��ع اليم ��ن  ،ف�إ�صابة �سع ��د بك�سر
يف �أنفه �أث ��ر ت�صادمه بر�أ� ��س �أحد العبي
الإمارات يف مباراة اجلمعة املا�ضية التي
انتهت بثنائية نظيفة لعالء عبا�س وعالء
عبد الزهرة و�إيقاف �أجمد ب�سبب االنذار
الث ��اين الذي ا�ستنفد عقوبت ��ه بعد انتهاء
اجلولة الثالثة مينحهما الراحة املطلوبة
 ،فهذان الالعب ��ان ميتلكان حما�سة كبرية
أم�س حاجة
ولياق ��ة بدنية عالية وخربة ب� ّ
املنتخب لها ملباراة ن�صف النهائي.
تقويم المدرب

وبرغ ��م قيادت ��ه �أ�س ��ود الرافدي ��ن اىل
�ص ��دارة املجموع ��ة الأوىل يف البطولة ،
ما زال ��ت االنتقادات الفني ��ة تطال املدرب
ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش تقومي ًا

ت�صريحات االتحاد الخليجي

لأ�سلوب ��ه وخططه وحلول ��ه يف الأوقات
احلرج ��ة  ،و�أكد م ��درب منتخبنا الوطني
اال�سبق عدنان حمد �أن املدرب تع ّر�ض اىل
�ضغوط كبرية بعد �ضياع لقب غرب �آ�سيا
التا�سعة يف الع ��راق  ،ثم لقي دعم ًا كبري ًا
بف ��وزه عل ��ى �إي ��ران وت�ص� �دّر املجموعة
الثالث ��ة يف الت�صفي ��ات املزدوج ��ة للقارة
 ،لك ��ن ال�ضغوط �ستع ��اوده يف �أي حلظة
�إذا م ��ا �أخفق يف مب ��اراة الن�صف النهائي
�أو النهائي وهو �أمر طبيعي ملن يعمل يف
ك ��رة القدم  ،م�ؤكد ًا ع ��دم رغبته يف تقييم
كاتانيت� ��ش فتلك امل�س�أل ��ة ح�صرية بر�ؤية
احت ��اد كرة القدم اجله ��ة املعنية بالتعاقد
معه وامل�س�ؤولة ع ��ن امل�ضي مبهمته حتى
انته ��اء فرتة التعاقد الر�سمية �أو التوافق
بني الطرفني على �أنهاء ارتباطه مبنتخبنا
الوطن ��ي  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن املنتخب خ�سر
ورق ��ة ج�س�ت�ن م�ي�رام املهم ��ة لأ�سباب مل
تت�ضح تفا�صيلها وال نوع الإجراء املتخذ
بحق ��ه  ،وتوقع حم ��د �أن يناف� ��س العراق

وقطر وال�سعودية على الك�أ�س اخلليجية
 24نظ ��ر ًا المتالكهم العب�ي�ن �أ�شدّاء وفكر
فن ��ي يعرف ماذا يري ��د يف نهاية امل�شوار
 ،واعد ًا ب�إطالل ��ة تدريبية جديدة يف �أحد
دوريات املنطقة قريب ًا.
انفعال يون�س

ومل تخ ��ل بطول ��ة اخللي ��ج احلالي ��ة م ��ن
التوت ��رات الإعالمي ��ة املرافق ��ة مل�شارك ��ة
املنتخب مثل عديد احلاالت التي �شهدتها
البط ��والت ال�سابق ��ة نتيج ��ة ت�صري ��ح �أو
موقف لالع ��ب �أو م�س� ��ؤول ي� ّؤجج خالف ًا
م�ؤ�سف� � ًا يف�ض ��ح الطب ��ق امل�ست ��ور يف
العالق ��ات ويك ��ون م ��ادة د�سم ��ة للإعالم
زيارة درجال
اخلليج ��ي  ،وه ��ذه امل ��رة �أخف ��ق رئي� ��س
احت ��اد ك ��رة الق ��دم عبداخلال ��ق م�سع ��ود ووا�صل رئي� ��س االحتاد التعامل الغريب
يف تعامل ��ه مع كاب�ت�ن املنتخ ��ب الوطني م ��ع جن ��وم الك ��رة  ،فف ��ي امل�س ��اء نف�س ��ه
الأ�سب ��ق يون� ��س حمم ��ود �أثن ��اء تواج ��د فاج� ��أ كاب�ت�ن منتخبن ��ا الوطن ��ي الأ�سبق
الأخري يف مقر �إقامة البعثة لتفقد الالعب عدن ��ان درجال – حامل لق ��ب �آخر بطولة
�سعد ناطق ال ��ذي تع ّر� ��ض للإ�صابة �أمام خليجي ��ة فاز به ��ا العراق ع ��ام  1988يف

خما�سي الوطني يلتحقون بمع�سكر
ال�صقور في تون�س
 بغداد  /حيدر مدلول
ينتظر فريق القوة اجلوية و�صيف
حام ��ل لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از
م�ص�ي�ر املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم امل�ش ��ارك حالي� � ًا يف بطولة
ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي الرابع ��ة
والع�شري ��ن اجلاري ��ة مناف�ساته ��ا
حالي ًا بالعا�صمة القطرية من �أجل
ان�ضم ��ام خم�س ��ة م ��ن العبيها اىل
املع�سكر التدريبي اخلارجي الذي
�ستحت�ضنه تون�س اعتبار ًا من يوم
اجلمع ��ة املقب ��ل املواف ��ق ال�ساد�س
م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول اجل ��اري
يف �إط ��ار التح�ض�ي�رات النهائي ��ة
ملالق ��اة فري ��ق مولودي ��ة اجلزائر
ي ��وم ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر
ذاته على ملع ��ب  5جويليه 1962
�ضمن مناف�سات جول ��ة الإياب من
دور ثم ��ن النهائي لبطول ��ة ك�أ�س
حمم ��د ال�ساد�س لالندية االبطال
باملو�سم . 2020-2019
وق ��ال املدي ��ر االداري
للفريق االول لكرة القدم
يف ن ��ادي القوة اجلوية
الريا�ض ��ي مه ��دي جا�س ��م
يف ت�صري ��ح خ� ��ص به امل ��دى � :إن
الالعب�ي�ن (�أحم ��د ابراهيم وحممد
قا�س ��م وميث ��م جب ��ار و�شري ��ف
عب ��د الكاظ ��م وابراهي ��م باي� ��ش )
املتواجدي ��ن حالي� � ًا يف �صف ��وف
منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
ال ��ذي ت�أه ��ل اىل دور ن�ص ��ف
النهائ ��ي �سيلتحقون بالوفد

بع ��د انته ��اء م�ش ��وار الع ��راق يف
البطولة اخلليجي ��ة �ضمن مع�سكر
تون�س م ��ن �أج ��ل اكتم ��ال القائمة
النهائي ��ة الت ��ي �سيعتم ��د عليه ��ا
املدرب �أي ��وب �أودي�شو املكونة من
 23العب� � ًا للموقع ��ة احلا�سم ��ة مع
م�ضيفه فري ��ق مولودي ��ة اجلزائر
�ضمن جولة الإياب من دور ال�ستة
ع�شر لبطولة الأندية العربية لكرة
القدم .
و�أ�ض ��اف �أن
ا لفر ي ��ق
�سيخو �ض

الإم ��ارات ومت من ��ع يون�س م ��ن الدخول
حتى ّ
تدخ ��ل رئي�س البعثة علي الأ�سدي ،
ّ
وما زاد الطني بلة �إهمال م�سعود الرتحاب
بيون�س �أثن ��اء مروره بالقرب منه وكذلك
تكذيبه معلومته اخلا�صة بت�سريب قائمة
ت�شكي ��ل املنتخب قبل املباراة بـ � 24ساعة
م ��ا �أ�سهم ه ��ذا التوتر يف انفع ��ال يون�س
بربنام ��ج املجل� ��س �أم� ��س الأول الأح ��د
معت�ب�ر ًا ت�ص� � ّرف رئي� ��س االحت ��اد غ�ي�ر
ح�ضاري مع رموز اللعبة وقاطعه الزميل
خال ��د جا�سم مقدم الربنامج بحدّة راف�ض ًا
�شخ�صنة احلدي ��ث  ،متهم ًا يون�س بتنفيذ
�أجندة �ضد م�سعود!

مبارات�ي�ن جتريبيت�ي�ن هن ��اك م ��ع
فريق�ي�ن يلعب ��ان يف ال ��دوري
التون�سي املمتاز لكرة القدم �سيتم
الك�شف عنهم ��ا يف وقت الحق من
الأ�سب ��وع اجل ��اري من �أج ��ل رفع
مع ��دل اللياق ��ة البدني ��ة والفني ��ة
ومعاجل ��ة نقاط اخلل ��ل وال�ضعف
ب�صورة �سريعة يف الأيام الأخرية
م ��ن املع�سكر للو�ص ��ول اىل درجة
اجلاهزية الكاملة جلميع الالعبني
قب ��ل �ش ��د الرح ��ال اىل اجلزائ ��ر
قب ��ل ثالثة �أيام من موع ��د املباراة
امل�صريي ��ة �أم ��ام فري ��ق مولودي ��ة
اجلزائر الذي نحتاج

في ��ه اىل االنت�صار
م ��ن �أج ��ل التواج ��د يف دور رب ��ع
النهائي اىل جانب فريق ال�شرطة
حامل لقب دوري الكرة املمتاز .
وخت ��م جا�س ��م ت�صريح ��ه � :إن
املهاج ��م �أجمد را�ض ��ي يو�سف
ال ��ذي �سيت ��م رف ��ع االيق ��اف
الآ�سي ��وي عن ��ه ي ��وم الثال ��ث
ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر كان ��ون االول
اجل ��اري ولن يكون متواجد ًا مع
كتيب ��ة ال�صق ��ور يف تل ��ك املباراة
حيث �سيتم �إدراجه يف الك�شوفات
�ضم ��ن دور الثمانية م ��ن البطولة
يف حال ��ة جتاوزن ��ا عقب ��ة فري ��ق
مولودي ��ة اجلزائ ��ر يف ديرب ��ي
عربي مث�ي�ر ُنفرح في ��ه اجلماهري
الريا�ضية العراقية .

راقبن ��ا ع ��ن كث ��ب ت�صريح ��ات م�س�ؤويل
االحت ��اد اخلليجي لكرة الق ��دم  ،و� ّأ�شرنا
حالت�ي�ن  ،الأوىل ت�أكيد جا�س ��م الرميحي
�أم�ي�ن ع ��ام االحت ��اد ب� ��أن خليج ��ي 25
�سيق ��ام يف كان ��ون الأول من ع ��ام 2021
وتع ��د م�س�أل ��ة "ال�ضمـــ ��ان احلكوم ��ي
وع ��دد املالعب" م ��ن �أهم �ش ��روط تنظيم
البطول ��ة ح�س ��ب ك ّرا�سة الت�ضيي ��ف � ،أي
ملعبــ�ي�ن يف الأق ��ل و�ست ��ة للتدريب  ،وال
بد م ��ن وج ��ود �أجه ��زة (الفار) مبين� � ًا �أن
هناك جلن ��ة تفتي�شية �ستكت ��ب تو�صيتها
لالحتاد للإقرار مب ��كان البطولة قبل عام
من انطالقها.
واحلال ��ة الثانية  ،ومن مبد�أ ال�شفافية يف
متابع ��ة �ش�ؤون البطول ��ة من قبل االحتاد
اخلليج ��ي  ،يفرت� ��ض مب�س� ��ؤول مث ��ل
جا�سم ال�شكيلي نائ ��ب رئي�س االحتاد �أن
يتح ّف ��ظ عن الإدالء ب�أي ت�صريح له عالقة
مبباري ��ات منتخب بل ��ده ( ُعم ��ان) طوال
ف�ت�رة �إقامة البطول ��ة  ،خا�صة م ��ا يتع ّلق
باالتهام ��ات التي طالت حك ��م مباراته مع
الكوي ��ت ال�سب ��ت املا�ض ��ي والت ��ي انتهت
مل�صلحت ��ه ( )1-2حيث �أك ��د "�أن املنتخب
ال ُعم ��اين ف ��از بج ��دارة ومل يتع ّر� ��ض
املنتخ ��ب الكويت ��ي للظلم  ..هن ��اك �سبعة
ح ��كام �أداروا اللقاء م ��ع تقنية الفار ومن
يتح� �دّث عك� ��س ذل ��ك فالأمر ال يع ��دو عن
تربي ��رات واهي ��ة اعتدن ��ا �سماعه ��ا م ��ن
اخلا�سرين"!
كان ينبغ ��ي بال�شكيل ��ي ع ��دم �إب ��داء ر�أي
حا�س ��م فيم ��ا يخ� ��ص التحكي ��م  ،وي�ت�رك
القرار للجنة احلكام املعتمدة يف البطولة
لتقيي ��م كل مالحظ ��ات االعرتا�ض املقدّمة
م ��ن املنتخب ��ات امل�شارك ��ة  ،فف ��ي �أم ��ور
العدالة لي�س من حق اخل�صم �أن يحكم!

بعبارة أخرى
 علي رياح

الرجل الذي قلب المعايير !
حت ��ى ما قب ��ل اجلولت�ي�ن املا�ضيتني من الت�صفي ��ات املزدوج ��ة امل�ؤهلة �إىل
املونديال و�آ�سيا  ،كان ��ت مالحظاتي على �أداء املدرب �سريت�شكو كاتانيت�ش
تتلخ�ص يف حمورين ..
املحور الأول �إنه مل ي�ستقر بعد على توليفة وا�ضحة املعامل ملنتخبنا  ،و�أنت
ت�ستطي ��ع يف �سهول ��ة �أن تراه متقل ��ب الأفكار ورمبا املزاج ب�ي�ن الكثري من
الوج ��وه التي ا�ستعان بها يف املنتخب  ،وكن ��ت �أدعوه حتى خالل لقاءاتنا
العملي ��ة �أو ال�شخ�صي ��ة �إىل العم ��ل عل ��ى �إيجاد (�شخ�صي ��ة) للمنتخب  ،وال
�أق ��ول الثب ��ات مثل ال�صخر املتحج ��ر على �أحد ع�شر العب� � ًا يف كل الظروف
واملباريات!
املح ��ور الثاين �أنه (عا�شق) للعب مبهاج ��م واحد غالب ًا ما يكون مهند علي ،
وكن ��ا نقول ل ��ه �إن اللعب مع منتخب كمبوديا غري مالق ��اة �إيران  ،وال ب ّد �أن
تختل ��ف طريقة اللع ��ب  ،وال ب ّد من امليل الهجومي ل ��دى اللزوم  ،وحماولة
التحفظ واحلذر يف املباريات ال�صعبة مع املنتخبات القوية!
ما حدث �أن الرجل كان يتم�سك بقناعاته مت�سك ًا عجيب ًا  ،حتى �أنني و�صفت
ما يقوم به بـ (العـناد) الذي ال مربر به  ..ويبدو �أن الرجل ي�صغي وي�ستمع
�إىل املالحظ ��ات لكن ��ه ال يعم ��ل �إال مب ��ا ي ��دور يف ذهنه وحده دومن ��ا ت�أثري
م ��ن �أح ��د  ،وكان رده الوحي ��د � :أنا امل�س� ��ؤول  ،و�س�أحتمل وح ��دي النتائج
والتبعات  ..وال �أحد �سيتربّع للدفاع عني لدى الف�شل!!
ويف خليجي  24يقدم لنا كاتانيت�ش – حتى الآن – �إجابة وا�ضحة للمنهج
الذي يعمل وفقه  ،فقد �أثبت بالفعل �أنه يرف�ض التدخالت وال ي�صيخ ال�سمع
لأحد حتى لو كان �شخ�صية مرموقة وم�ؤثرة يف احتاد الكرة!
ول ��وال هذا ال�سلوك امل�س�ؤول الذي يتـّ�س ��م بالر�سوخ حد العناد  ،ملا انتج لنا
كاتانيت� ��ش منتخب� � ًا يقلب املعطيات كلها يف البطول ��ة  ،خ�صو�ص ًا يف اليوم
االفتتاح ��ي ال ��ذي اكتفى فيه بثالث ��ة ع�شر العب ًا بينهم فتي ��ة مل يعرفوا طعم
املباريات الدولية احلقيقي من قبل  ،ف�أحدث زلزا ًال يف �أو�ساط الدورة!
الرج ��ل كان ي ��ردد املثل البلي ��غ (الع�ب�رة يف اخلواتيم) وفق� � ًا للكلمات التي
يراه ��ا وم ��ا يتي�سر له من لغ ��ة �إنكليزية لي�ست فيها ف�صاح ��ة  ،وعلينا اليوم
�أن ن�ص ّدق ��ه  ،و�أن ن�شك ��ره لأن ��ه ع�ب�ر باملنتخ ��ب العراق ��ي �إىل ال�ضف ��ة التي
�أوج ��د عندها م�شاعر االرتياح لدى العراقيني  ،وهذه نتيجة كبرية ال ميكن
لأي م ��درب �أن ي�ص ��ل �إليها  ،خ�صو�ص ��ا و�أن كاتانيت�ش كان مو�ضع هجمات
متوالية مل تتوقف خالل الأ�شهر القليلة كانت تتهمه ب�أنه يهرب من مواجهة
احلقائق  ،و�أنه يبحث عن (ال�سرت) ب�أ�سلوبه الدفاعي  ،خالف ًا ملا يتطلع �إليه
اجلمه ��ور يف العادة وه ��و م�شاهدة املنتخب مهاجم ًا لدي ��ه الأ�سلوب املمتع
بعيد ًا عن حت�صيناتنا و�أولوياتنا الدفاعية!
فق ��ط �أريد التذكري هنا مبا كانت �ستكون علي ��ه ردود �أفعالنا لو �أن املنتخب
�أخف ��ق خ�ل�ال املباريات الأخ�ي�رة يف الت�صفي ��ات املزدوج ��ة وك�أ�س اخلليج
العرب ��ي  ..وكيف �أننا كنا �سنوجه قذائف النقد ال�شديد �إىل هدف واحد هو
املدرب كاتانيت�ش!
ولك ��ن �أما وقد �أثبت الرجل �أن ��ه على �صواب  ،و�أنه يعرف ما يريد  ،ف�إن من
الأوىل �أن مننح ��ه املزي ��د من حري ��ة العمل  ،و�أن نوفر م ��ا �أمكن من ظروف
تعينه على �أن يجدد يف �أ�سلوب املنتخب  ،فلعلها من امل ّرات النوادر �أن نرى
منتخبنا بهذه الوفرة من الالعبني امل�ؤهلني للعب!
لقد �ألغى كاتانيت�ش احلدود الفا�صلة بني الأ�سا�سي واالحتياط من الالعبني
 ،ف�أوج ��د منط ًا من العط ��اء يتجلـّى فيه ال�صغري والكبري  ،فال جتد عالء عبد
الزهرة قا�صر ًا عند اللزوم  ،وكذلك الأمر بالن�سبة ملحمد قا�سم و�شريف عبد
الكاظم وحممد ر�ضا وميثم جبار و�إبراهيم باي�ش وح�سن حمود � ..ألي�ست
ه ��ذه معطيات جدي ��دة تبعث على كثري من االرتياح ب�ش�أن غ ��د �أكرث �إ�شراق ًا
لأ�سود الرافدين ّ؟!
فقط �أريد التذكير هنا بما كانت
�ستكون عليه ردود �أفعالنا لو �أن
المنتخب �أخفق خالل المباريات
الأخيرة في الت�صفيات المزدوجة
وك�أ�س الخليج العربي  ..وكيف �أننا
كنا �سنوجه قذائف النقد ال�شديد �إلى
هدف واحد هو المدرب كاتانيت�ش!

ال�شرطة ي�شارك في �سحبة ربع نهائي ك�أ�س �أبطال العرب
 بغداد  /املدى
حتت�ضن العا�صمة ال�سعودية الريا�ض
غ ��د ًا االربعاء مرا�سم حف ��ل قرعة دور
رب ��ع النهائ ��ي من بطول ��ة ك�أ�س حممد
ال�ساد� ��س للأندي ��ة الأبط ��ال باملو�س ��م
. 2020-2019
وق ��ال ع�ضو نادي ال�شرط ��ة الريا�ضي
حت�س�ي�ن اليا�سري للمدى � :إنه �سيمثل
فري ��ق ال�شرطة لكرة الق ��دم اىل جانب

ع�ل�اء بحر العلوم �أمني ال�سر العام يف
حفل مرا�سم �سحبة قرعة دور الثمانية
اىل جان ��ب ممثل ��ي ف ��رق ال�شب ��اب
واالحت ��اد ال�سعودي�ي�ن و االحت ��اد
ال�سكن ��دري والإ�سماعيل ��ي امل�صريني
و�أوملبيك ا�سفي والرج ��اء البي�ضاوي
املغربيني الذين �أ�ستطاعوا الت�أهل من
دور ثمن النهائي من البطولة العربية
فيم ��ا يتبق ��ى مقع ��د واح ��د مل يح�س ��م
بع ��د بانتظ ��ار �إقام ��ة مب ��اراة االي ��اب

ب�ي�ن فريقي الق ��وة اجلوي ��ة وم�ضيفه
مولودي ��ة اجلزائر يوم ال�ساد�س ع�شر
م ��ن �شهر كان ��ون الأول اجل ��اري على
ملعب جويليه  1962يف اجلزائر .
وب�ي�ن �أن فريقه الك ��روي اليخ�شى من
وقوعه �أم ��ام �أي فري ��ق مناف�س يلعب
يف دور الثماني ��ة م ��ن البطول ��ة بحكم
تواج ��د جمموعة متميزة من الالعبني
املحلي�ي�ن يف �صفوف ��ه �س ��واء الذي ��ن
يلعب ��ون حالي� � ًا يف �صف ��وف املنتخب

الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم امل�ش ��ارك يف
الن�سخة الرابعة والع�شرين من بطولة
ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي لك ��رة الق ��دم
وكذل ��ك الآخرين الذي ��ن لديهم اخلربة
التي �سي�ستفيد منه ��ا املدرب ال�صربي
اليك�سندر اليتي�ش يف حتقيق النتائج
املتمي ��زة �سعي ًا للو�ص ��ول اىل املباراة
النهائي ��ة واملناف� ��س بق ��وة عل ��ى ني ��ل
اللقب  .و�أ�شاد اليا�سري بقرار االحتاد
العرب ��ي لكرة الق ��دم ب�أقام ��ة مباريات

الفري ��ق الأول لكرة الق ��دم اعتبارا من
دور رب ��ع النهائ ��ي يف داخ ��ل الع ��راق
خ�ل�ال الن�سخ ��ة احلالية م ��ن البطولة
واعتبار �أي فريق مناف�س يلعب �أمامه
خا�س ��ر ًا يف حال ��ة رف�ض ��ه اللعب على
املالع ��ب العراقي ��ة الت ��ي ح�صلت على
موافق ��ة ر�سمي ��ة من االحت ��اد الدويل
لكرة القدم ونظريه االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم يف حمافظ ��ات �أربيل يف
�أقليم كرد�ستان والب�صرة وكربالء .

منتخب ال�شباب بالم�ستوى الثالث في قرعة ك�أ�س �آ�سيا تحت  19عام ًا
 بغداد  /املدى
و�ض ��ع االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم
منتخ ��ب ال�شب ��اب بامل�ست ��وى الثال ��ث
اىل جان ��ب منتخب ��ات ماليزيا وفيتنام
و�إي ��ران يف �سحبة قرع ��ة بطولة ك�أ�س
�آ�سيا لل�شباب حتت  19عام ًا لكرة القدم
 2020التي �ستقام بالعا�صمة املاليزية
كواالملبور يف موعد �سيتم حتديده يف
وقت الحق من العام املقبل .
وجاء و�ضع منتخب ال�شباب لكرة القدم
يف امل�ستوى الثالث بنا ًء على النتيجة
الت ��ي حققها يف الن�سخ ��ة االخرية من
بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا لل�شب ��اب حتت 19
عاما التي ج ��رت يف �أندوني�سيا خالل
�شه ��ري ت�شرين االول وت�شرين الثاين
 2018وح ��ل يف الرتتي ��ب الأخ�ي�ر
باملجموع ��ة الثاني ��ة بر�صي ��د نقط ��ة
واح ��دة فق ��ط متخلف� � ًا بف ��ارق ثمانية
نق ��اط ع ��ن منتخ ��ب الياب ��ان �صاحب
املرك ��ز الأول وبفارق ث�ل�اث نقاط عن
منتخب كوريا ال�شمالية �صاحب مركز

الو�صاف ��ة وبف ��ارق نقطت�ي�ن فق ��ط عن
منتخ ��ب تايالند الثال ��ث يف مناف�سات
الدور االول .
و�ض ��م امل�ست ��وى الأول منتخب ��ات
ال�سعودي ��ة حام ��ل اللق ��ب وكوري ��ا
اجلنوبي ��ة الو�صي ��ف و�أوزبك�ست ��ان
البل ��د امل�ضي ��ف والياب ��ان وحل ��ت
منتخب ��ات قط ��ر و�أندوني�سي ��ا
و�أ�سرتالي ��ا وطاجيك�ستان بامل�ستوى

الثاين وج ��اءت منتخب ��ات البحرين
والو� ��س وكمبودي ��ا واليم ��ن يف
امل�ست ��وى الرابع والأخ�ي�ر و�سيقوم
االحت ��اد الآ�سيوي لكرة القدم بو�ضع
منتخب ��ات �أوزبك�ست ��ان وال�سعودية
وكوري ��ا اجلنوبي ��ة والياب ��ان عل ��ى
رئا�س ��ة املجموعات االرب ��ع وتوزيع
املنتخبات  12الباقية مبوجب القرعة
حي ��ث �ست�صب ��ح كل جمموع ��ة م�ؤلفة

م ��ن �أربعة منتخب ��ات فقط و�ستجري
مناف�س ��ات ال ��دور الأول م ��ن بطول ��ة
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لل�شب ��اب حت ��ت  19عاما
الت ��ي ت�ضيفه ��ا العا�صم ��ة االوزبكية
ط�شقند اعتب ��ارا من يوم الرابع ع�شر
من �شهر ت�شرين االول املقبل بطريقة
الدوري املجز�أ من مرحلة واحدة .
و�سيت�أه ��ل �أول وث ��اين كل جمموعة
اىل دور ربع النهائ ��ي الذي �سيجري

بطريق ��ة خ ��روج املغل ��وب حي ��ث
�سيلع ��ب �أول املجموع ��ة الأوىل
م ��ع ث ��اين املجموع ��ة الثاني ��ة و�أول
املجموعة الثالثة مع ثاين املجموعة
الرابع ��ة ويحج ��ز الفائ ��زان تذك ��رة
العب ��ور اىل دور ن�صف النهائي حيث
�سيتواجه ��ان لتحدي ��د هوية املنتخب
الأول الذي �سيكون طرف ًا يف املباراة
النهائي ��ة التي �ستكون ي ��وم احلادي
والثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
2020فيم ��ا �سيلتق ��ي �أول املجموع ��ة
الثاني ��ة م ��ع ثاين املجموع ��ة االوىل
وث ��اين املجموع ��ة الثالث ��ة م ��ع �أول
املجموع ��ة الرابعة وينتق ��ل الفائزان
اىل ال ��دور ذات ��ه حيث �سيلعب ��ان مع ًا
من �أجل حتديد املنتخب الثاين الذي
�سيلع ��ب يف املباراة النهائية من �أجل
حتدي ��د املنتخ ��ب البط ��ل وو�صيف ��ه
لتمثيل الق ��ارة الآ�سيوي ��ة اىل جانب
املنتخبني الوا�صلني اىل دور الأربعة
يف بطولة ك�أ�س الع ��امل لل�شباب لكرة
القدم . 2021
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هل يجوز تخفي�ض عدد �أع�ضاء جمل�س النواب؟

القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي

�إن العدد الحالي لأع�ضاء مجل�س
النواب الذي بلغ  325ع�ضواً �شكل
عبئ ًا كبيراً على الموازنة العامة
ف�ض ً
ال عن عدم قبول ال�شارع
العراقي لنتائج �أعماله التي يرى
البع�ض �إنها ال تتنا�سب مع ما مكلف
به وهذا كان وا�ضح ًا في مطالب
المحتجين ،كما �إن م�شروع قانون
االنتخابات الجديد الذي ا�شتركت
في �صياغته رئا�سة الجمهورية
والحكومة الحالية حيث جاء في
المادة (�/13أوال) ب�أن عدد �أع�ضاء
مجل�س النواب ( )251بتخفي�ض
مقداره ( )74ع�ضواً ،لكن كثر
الجدال حول وجود ال�صالحية
لمجل�س النواب بت�شريع هذا الن�ص
من عدمه،

لأن البع� ��ض ي ��رى بان الد�ستور ق ��د جعل عدد
�أع�ض ��اء جمل�س الن ��واب مبقدار ن�سب ��ة معينة
وه ��ي نائب ل ��كل مائة �أل ��ف ن�سم ��ة وعلى وفق
م ��ا ج ��اء يف امل ��ادة (�/49أوال) م ��ن الد�ست ��ور
الت ��ي جاء فيه ��ا الآتي (يتك ��ون جمل�س النواب
م ��ن عدد م ��ن الأع�ضاء بن�سبة مقع ��د واحد لكل
مائ ��ة �أل ��ف ن�سمة م ��ن نفو�س الع ��راق ميثلون
ال�شع ��ب العراقي ب�أكمله ،يتم انتخابهم بطريق
االقرتاع العام ال�سري املبا�شر ،ويراعى متثيل تك ��ون الن�سب ��ة م ��ن نفو�س الع ��راق ومل حتدد
�سائر مكونات ال�شعب فيه( وللوقوف على هذه �أي نط ��اق �آخر ممكن اللجوء �إليه لتحديد هذه
الن�سب ��ة وبهذا فان جمل� ��س النواب لي�س له �أن
النقطة الد�ستورية �أعر�ض الآتي :
يح ��دد �آي عدد لأع�ض ��اء جمل�س النواب خالف
� .1إن الن�صو�ص الد�ستورية هي احلاكمة ولها تل ��ك الن�سبة من نفو�س الع ��راق ولي�س من �أي
االعلوي ��ة وال�سمو على �سائر الت�شريعات على نطاق �آخ ��ر مثلما يرى البع�ض ب ��ان تكون من
وفق ما جاء يف املادة (� /13أوال) من الد�ستور عدد الناخبني �أو امل�صوتني وغري ذلك.
التي جاء فيها الأتي ( ُيع ُد هذا الد�ستور القانون � .2إن نط ��اق حتدي ��د �أع�ض ��اء جمل� ��س النواب
الأ�سمى والأعلى يف العراق ،ويكون ملزم ًا يف الذي ارتب ��ط بنفو�س العراق الب ��د وان يكون
�أنحائه كافة ،وب ��دون ا�ستثناء) لذلك البد وان تع ��داد ه ��ذه النفو� ��س ق ��د �ص ��در ع ��ن دائ ��رة
يكون العمل على وفق �أحكامه ،وحيث �إن ن�ص خمت�صة بحكم القان ��ون مبوجب �آلية قانونية
املادة (�/49أوال) من الد�ستور قد حددت ن�سبة ولي� ��س بن ��اء عل ��ى تقدي ��رات �أو تخمين ��ات،
نائ ��ب واحد ل ��كل مائة �أل ��ف ن�سم ��ة فالبد وان و�إن الع ��دد يح ��دد مبوج ��ب �إح�ص ��اء �س ��كاين
يتقي ��د امل�شرع به ��ذه الن�سب ��ة وال ميلك اخليار تنف ��ذه احلكوم ��ة االحتادي ��ة ح�ص ��ر ًا مبوجب
يف غ�ي�ر ما ن�ص ��ت عليه تلك امل ��ادة ،ويجب �أن �صالحياته ��ا احل�صري ��ة ال ��واردة يف امل ��ادة

�إ�صرار املحتجني على �سلمية االحتجاجات

( )110م ��ن الد�ست ��ور وبذل ��ك ال يعت ��د ب� ��أي
�إح�ص ��اء �أو تع ��داد تق ��وم ب ��ه �أي جه ��ة �أخرى
�س ��واء ب�ش ��كل جزئ ��ي �أو كل ��ي ،وعل ��ى �سبيل
املثال ال ميكن االعتداد بالإح�صاء الذي جتريه
حكومة �إقليم كرد�ست ��ان لأن ذلك قد ي�سري يف
حدوده ��ا الإدارية �ضم ��ن نط ��اق الإقليم ،لكنه
ال ي�س ��ري على �سائ ��ر املناط ��ق يف العراق وال
يك ��ون معتمد ًا لأي عمل يعتم ��د على الإح�صاء
العام وعلى وفق الن�ص الد�ستوري امل�شار �إليه
يف املادة (/110تا�سعا) من الد�ستور.
� .3إن �أي �إح�ص ��اء �أو تعداد ال ميكن �أن جتريه
�أي هيئ ��ة �أو م�ؤ�س�س ��ة يف احلكومة االحتادية
لأن القانون قد ح�صر هذه املهمة بالهيئة العليا
للتع ��داد الع ��ام لل�س ��كان وامل�ساك ��ن املرتبط ��ة
ب ��وزارة التخطي ��ط وعل ��ى وفق �أح ��كام املادة

الد�ستور العراقي ..

وانتهاكه ُ
وقتل الدو َلة
ت�شويهه وجتميده
ِ

عبد احلليم الرهيمي

بتم�سك و�إ�صرار كبيرين ت�ؤكد حركة الأحتجاجات  ،منذ اندالع
�شرارتها الأولى في الأول من �شهر اكتوبر – نوفمبر  ،على �سلمية ..
و�سلمية هذا الحراك والت�أكيد على ذلك بمواقف معلنة و�صريحة ودون
لب�س �أو ت�أويل  .ورغم ما واجهت هذه االحتجاجات من عنف مفرط
منذ الأيام الأولى لأنطالقها على يد (القنا�صين) وبيد جماعات �أخرى
و�صفت بـ (الطرف الثالث) وغيره من �أطراف ما زالت (مجهولة) الهوية
والأنتماء والتي و�صفها المتحدث ال�سابق لوزارة الداخلية �آنذاك اللواء
�سعد معن ب�أنها عنا�صر (خبيثة) فقد رد المحتجون على ذلك بتكرار
�شعار � :سلمية � ..سلمية بكل قوة مبددين الفر�صة على من يريد خلط
الأوراق وحرف الحركة االحتجاجية عن �أهدافها الوطنية المحقة
والم�شروعة .

وبا�ستئن ��اف ه ��ذه احلرك ��ة لفعالياته ��ا وتواجدها يف
�ساح ��ة التحرير ببغداد وامتداده ��ا ب�سرعة اىل معظم
م ��دن وحمافظ ��ات الو�س ��ط واجلن ��وب واال�ش�ت�راك
الوا�س ��ع لطلب ��ة ومدر�س ��ي اجلامع ��ات واملعاه ��د
واملدار� ��س الثانوي ��ة  ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن امل�شارك ��ة الوا�سعة
والالفت ��ة للن�ساء � ،أظه ��ر املحتج ��ون ب�شعارهم الأثري
الذي يرددوه بكل قوة وب�صوت عال � :سلمية � ..سلمية
 ،و�إظهار �أنهم عاقدون العزم على التم�سك بهذا ال�شعار
ب�إ�ص ��رار وعن ��اد رغم ت�صاع ��د حاالت العن ��ف املوجهة
�ضده ��م م ��ن تلك الأط ��راف �إ�ضافة اىل تدخ ��ل الأجهزة
الأمني ��ة با�ستخدام و�سائل تفريق املظاهرات كالقنابل
امل�سيلة للدموع والتي ظهر �أن بع�ضها ي�ؤدي اىل املوت
لأن امل ��واد التي حتتويها ا�ضعاف املتعارف عليه عاملي ًا
كما او�ضح ذلك وزير الدفاع العراقي  .وعلى الرغم من
ذلك  ،مرة �أخرى � ،أبدى النا�شطون الذين يعربون عن
�أداء ومواق ��ف املحتجني عرب خمتل ��ف و�سائل الإعالم
والف�ضائي ��ات حر�صه ��م ال�شدي ��د للت�أكي ��د عل ��ى �سلمية
االحتجاجات و�إنهم م�صرون وبقوة على االلتزام بهذا
ال�شع ��ار ومنع �أي عن�صر (مند�س) �أو من املحتجني من
الفتي ��ان الغا�ضب�ي�ن واملنفعلني من اخل ��روج على هذا
ال�شعار واعتداء بع�ض منهم على �أفراد من قوات الأمن
واال�شتب ��اك معه ��ا �أو القيام ب�أعم ��ال تخريب مرفو�ضة
ومدانة من النا�شطني الذين يعربون عن رغبة الأكرثية
ال�ساحق ��ة من املحتجني يف جمي ��ع �ساحات االحتجاج
يف بغ ��داد وبقية املحافظات  ،يف التم�سك ب�سلمية هذه
االحتجاج ��ات بكل �إ�ص ��رار و�صدقية  .ولع ��ل ما ي�ؤكد
ه ��ذه ال�صدقي ��ة وكذلك الإ�ص ��رار على التم�س ��ك ب�شعار
ال�سلمي ��ة  ،هو حتمل و�صرب حرك ��ة االحتجاجات على
العنف املفرط املوج ��ه �ضدها  ،من �أي جهة كانت فزعم

تقدميها  ،بع ��د مرور نحو �شهرين على اندالعها � ،أكرث
من � 400شهيد ونحو � 18ألف جريح وم�صاب ومعوق
فقد تقبلت ذلك مبوق ��ف (غاندوي – ن�سبة اىل املهامتا
غاندي) ك ��ي ال تخلط الأوراق وتب ��دد الأهداف املحقة
التي انطلقت من �أجلها .
وبعد تط ��ورات الأو�ضاع يف الفرتة الأخرية وات�ساع
ح ��االت املواجه ��ة بقي ��ام ع ��دد م ��ن الفتي ��ان املراهقني
اخلارج�ي�ن على مواقف الأكرثي ��ة العظمى للمحتجني
وعنا�ص ��ر (الطرف الثالث) املواجهة مع القوة الأمنية
وتهديد البع�ض مبن فيهم عنا�صر من ال�سلطة و�شيوخ
ع�شائ ��ر من حمافظ ��ات الو�س ��ط واجلن ��وب ب�أحتمال
ان ��دالع ح ��رب �أهلي ��ة  ،ع�ب�ر املحتج ��ون والنا�شطون
املع�ب�رون عنهم عن رف�ضهم لهذا اخليار والت�أكيد بكل
ق ��وة وعزم عل ��ى ال�سلمية  ،ورف�ض ان ��زالق الأو�ضاع
اىل ح ��رب �أهلية ال ي�ستفيد منها �س ��وى م�شعلوها من
بع�ض �أط ��راف الطبقة ال�سيا�سي ��ة و (الطرف الثالث)
وق ��وى �أقليمي ��ة ال تري ��د اخل�ي�ر للع ��راق  ،وال حلركة
االحتجاج ��ات االنت�صار ب�سلميته ��ا لتحقيق االهداف
الت ��ي انطلقت من �أجلها  .و�صفوة القول � ،إن ما ميكن
و�صف ��ه بـ (فل�سفة الأحتجاج ��ات) ال�سلمية  ،هو تعبري
عن ر�ؤية ووعي وطني وح�ضاري للتغيري والإ�صالح
احلقيق ��ي لأو�ض ��اع الع ��راق وا�ستبع ��اد ا�ستخ ��دام
ال�س�ل�ام واحل ��رب الأهلي ��ة الت ��ي �إذا وقع ��ت ف�ستهدم
الهي ��كل على اجلميع وعلى ر�أ� ��س العراق و�شعبه � .إن
خ ��روج ماليني العراقيات والعراقيني ومن كل الفئات
العمرية ومن خمتلف االنتماءات ال�سيا�سية والفكرية
والديني ��ة واملذهبية �أمنا هو  ،رغ ��م كل ما يح�صل لهم
 ،تعبري ع ��ن الأ�صرار ال�شديد عل ��ى �سلمية  ..و�سلمية
االحتجاجات !

(�/6ساد�س ��ا) من قانون التع ��داد العام لل�سكان
وامل�ساك ��ن رق ��م ( )40ل�سن ��ة  2008الت ��ي جاء
يف مهامه ��ا ح�صري� � ًا الآت ��ي (عملي ��ة عد جميع
الأ�شخا� ��ص اللذي ��ن يتمتع ��ون باجلن�سي ��ة
العراقية �سواء كانوا مقيمني يف داخل العراق
�أم خارجه� ،إ�ضافة �إىل غري العراقيني املقيمني
يف الع ��راق) وبذلك فان �أي �إح�صاء غري �صادر
عن هذه الهيئة ال يعتد به .
� .4إن التعداد العام الذي يكون �أ�سا�س ًا الحت�ساب
ن�سبة وعدد �أع�ضاء جمل� ��س النواب هو التعداد
ال ��ذي يجري كل ع�شر �سن ��وات وعلى وفق ن�ص
امل ��ادة ( )9من قانون الإح�ص ��اء رقم ( )21ل�سنة
 1972الناف ��ذ الت ��ي ج ��اء فيه ��ا الآت ��ي (يج ��ري
التع ��داد الع ��ام لل�س ��كان م ��رة كل ع�ش ��ر �سنوات
ببي ��ان ي�صدره الوزير ول ��ه ان يقرر �إجراءه يف
غري املوعد املذكور  .كما له ان يقرر اجراء تعداد
ال�سكان بالعينة يف املواعيد التي يراها منا�سبة
).
 .5م ��ن هذه الن�صو� ��ص الد�ستورية والقانونية
�أرى ب ��ان ن�سب ��ة املائة �ألف يج ��ب ان حت�سب من
نفو� ��س العراقي�ي�ن ال ��واردة يف التع ��داد ال ��ذي
ج ��رى مبوج ��ب القوان�ي�ن الناف ��ذة وال ميك ��ن
الرك ��ون �إىل �أي تقديرات �أخ ��رى حتى تلك التي
ت�صدره ��ا الهيئ ��ة العليا للتع ��داد الع ��ام لل�سكان
وامل�ساك ��ن ال ��واردة يف امل ��ادة (/3ثاني ��ا) م ��ن
قان ��ون التع ��داد العام ل�س ��كان وامل�ساكن رقم 40

ل�سن ��ة  2008التي جاء فيها الآتي (اعتماد نتائج
التع ��داد يف �إع ��داد التقدي ��رات ال�سكانية للفرتة
م ��ا ب�ي�ن التع ��دادات ).لأن ه ��ذه التقدي ��رات هي
تخميني ��ة لأغرا�ض و�ضع اخلطط ولي�س لتكون
بدي ًال ع ��ن التعداد الع ��ام والإح�ص ��اء ال�سكاين،
وحي ��ث �أن �آخ ��ر تع ��داد كان مبوج ��ب القان ��ون
ول ��ه ال�صفة الر�سمية هو تع ��داد عام  1997فانه
يبقى التعداد الع ��ام املعتمد ح�صر ًا يف احت�ساب
ع ��دد �أع�ض ��اء جمل�س الن ��واب بن�سب ��ة نائب لكل
مائ ��ة �ألف ن�سمة ،و�إن عدم �إج ��راء التعداد العام
على وف ��ق �سياقات ��ه القانونية ،يبق ��ى خال ًال يف
�أداء احلكوم ��ة االحتادي ��ة ،الت ��ي كان عليها �أداء
واجباتها الد�ستورية والقانونية ب�إجراء التعداد
العام والإح�صاء ال�سكاين لنفو�س العراقيني.
واخت ��م القول ب�أن عدد �أع�ضاء جمل�س النواب
يجب �أن يحدد يف نطاق عدد نفو�س العراقيني
يف �آخ ��ر تع ��داد ر�سم ��ي ولي�س عل ��ى وفق �أي
ن�سب ��ة �أخرى حي ��ث �إن عدد نفو� ��س العراقيني
على وفق �إح�صاء عام  1997وهو �آخر �إح�صاء
ر�سم ��ي ي�صح الركون �إلي ��ه وبلغ عدد النفو�س
مبوجب ��ه ( )22ملي ��ون ن�سم ��ة  ،وبذل ��ك يكون
ع ��دد �أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب ( )220مائتان
وع�شرون ع�ضو ًا فقط مبا فيهم ن�سبة الأقليات
الإثني ��ة والعرقية ون�سبة الن�س ��اء ويبقى هذا
الع ��دد هو املعول عليه �إال �إذا مت تعديل الن�سبة
د�ستوري ًا �أو مت �إجراء تعداد �سكاين جديد.

د.ل�ؤي خزعل جرب
�أو ً
أكم ِل ِه،
الد�ستور هو الوثيقة الت�أ�سي�س َّية
مقابل الفئو َّية :
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ثاني� � ًا  :التقنين َّي ��ة مقاب ��ل التطبيق َّي ��ة  :ال
نق�ص ��د بالنقط ��ة ال�سابق ��ة �إن الد�ست ��ور
العراق ��ي كل ��ه �سي ��ئ ،ب ��ل هُ ناك في ��هِ نقاط
�شرق ��ة ومتقدم ��ة كث�ي�رة ،لك ��نَّ )1( :
ُم ِ
املف ��ردات امل�أزو َمة املذكورة �شكَّلت خنجر ًا
�شوهَ ��ت
يف ِ
خا�ص َر ِت ��هِ  ،ونقاط� � ًا �س ��وداء َّ
بيا� � َ�ض ثو ِبهِ  ،و( )2انتهاكِ ��هِ يف التطبيق،
ف�ل�ا يكف ��ي ت�شري ��ع القان ��ون ،ب ��ل يج ��ب
وهو ما
تطبيق ��ه ،و�إال فقد معن ��اه وقيمتهَ ،
َح� �دَث� ،إذ تع َّر� ��ض جوه ��ره الإيجابي �إىل
�اكات خطرية ،مِ ��ن ال�سلطات الثالث :
انته � ٍ
الت�شريع َّي ��ة والتنفيذ َّي ��ة والق�ضائ َّي ��ة ،تلك
ال�سلطات التي تن ��ادي بالد�ستورية عندما
يطا ِل ��ب ال�شعب بحقوقِهِ  ،ولكنه ��ا ال تلتز ُم
بالد�ستور َّي ��ة عندما تت�ص� � َّرف مبا يهدِ مه !
ول ��و �أردنا توثيق االنته ��اكات هذهِ ملا كفى
جم َّل� � ٌد �ضخ� � ٌم لذل ��ك ،فه ��ذهِ ال�سلط ��ات �إذن
لي�س ��ت د�ستور َّية ،مبعنى �أنها هي � َّأول من
يلتزم بالد�ستور !
انتهك ومل ِ
نكتفي ب�إ�شارات مقت�ضبة ..
قت ��ل النظ ��ام الربمل ��اين  :جوه ��ر ال ِنظ ��ا ُم
الربمل ��اين يت�أ َّل ��ف م ��ن جمل�س�ي�ن  :جمل�س
الن ��واب وجمل� ��س املُ�شرع�ي�ن ،ويف
الد�ستور احل ��ايل ُذكر ذلك ،و�سمي جمل�س
امل�شرع�ي�ن مبجل� ��س االحتاد (امل ��ادة : 65
يت ��م �إن�شـــ ��اء جملــ� � ٍ�س ت�شـــريعـــ ��ي ُيدعى
بـمجل� ��س االحت ��اد ،ي�ض ��م ممثل�ي�ن ع ��ن
الأقالي ��م واملحافظ ��ات غ�ي�ر املنتظم ��ة يف
�إقليم ،وينظم تكوينه ،و�شروط الع�ضوية
في ��ه ،واخت�صا�صات ��ه ،وكل م ��ا يتعلق به،
بقانون ُي�سن ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء جمل�س
ٍ
الن ��واب) ،ولكن � َّأج ��ل ت�شكيل هذا املجلِ�س
(امل ��ادة  : 137ي�ؤجل العم ��ل ب�أحكام املواد
اخلا�ص ��ة مبجل� ��س االحت ��اد �أينم ��ا وردت
قرار
يف ه ��ذا الد�ست ��ور� ،إىل حني �ص ��دور ٍ
م ��ن جمل�س النواب ،ب�أغلبي ��ة الثلثني ،بعد

دورت ��ه االنتخابي ��ة الأوىل الت ��ي يعقده ��ا
بع ��د نف ��اذ ه ��ذا الد�ست ��ور) ،وبع ��د دورته
االنتخاب َّي ��ة الأوىل انته ��ك الد�ست ��ور ومل
يفع ��ل ذلك ،مل ي�صدر جمل�س النواب قراره
وقانونه اخلا�ص مبجل� ��س االحتاد ،فبقي
هذا املجلِ�س غا ِئب� � ًا ،و�سبب ذلك خطورته،
فه ��و امل�س� ��ؤول ع ��ن الت�شريع ��ات ،وه ��و
عق� � ُل البلد ،وال�سلط ��ة الت�شريع َّي ��ة العُليا،
�إال �إنَّ جمل� ��س الن ��واب �أراد �أن يتال َع ��ب
بالت�شريع ��ات ،الت ��ي ه ��ي م ��ن اخت�صا�ص
جمل� ��س االحتاد ،ولي�س من اخت�صا�صاتِه،
أحزاب وال ُكتل،
لتبقى القوانني بيد قادة ال ِ
الح ��ظ م�صداق� � ًا مل ��ا قلن ��اه يف النقط ��ة
و ُي َ
�ذف وتال ُع � ٍ�ب بن�سخ ��ة
ال�سابق ��ة م ��ن ح � ٍ
الد�ست ��ور �إن امل ��ادة ( )137قالت ( :ي�ؤجل
العم ��ل ب�أح ��كام امل ��واد اخلا�ص ��ة مبجل�س
االحت ��اد �أينم ��ا وردت يف ه ��ذا الد�ستور)،
�إذن هُ ناك (مواد) خا�صة مبجل�س االحتاد،
يف ح�ي�ن ال جن ��د يف الن�سخ ��ة احلال َّية �إال
(م ��ادة واح ��دة) �أجمالية فق ��ط ( . )56هذا
َق َتل قلب النظام الربمل ��اين ،كما �أُجهز على
ُ
تزييف جمل�س النواب ،وقت ُل
ما تبقى من ُه
مادته الرئي�سة (املادة  : 49يتكون جمل�س
النواب من عدد م ��ن الأع�ضاء بن�سبة مقعد
واح ��د ل ��كل مائ ��ة �أل ��ف ن�سمة م ��ن نفو�س
العراق ميثل ��ون ال�شعب العراق ��ي ب�أكمله،
يت ��م انتخابه ��م بطري ��ق االق�ت�راع الع ��ام
ال�س ��ري املبا�ش ��ر)� ،إذ َّ
مت التالعُب بتف�سري
ن�سب ��ة ( ،)100,000/1فه ��ي تعن ��ي �أنَّ
كل ( )100,000يخت ��ارون نا ِئب� � ًا واح ��د ًا،
ميثله ��م باخل�صو� ��ص ،ويرتب ��ط به ��م ،ال
كما َّ
مت مِ ��ن �أخذ العدد الكل ��ي للمحافظات،
وحتدي ��د املقاعِ ��د بح�س ��ب تل ��ك الن�سب ��ة،
ف ُين َت َخ ُب جمموع ��ة ،ميثلون كل املحافظة،
وال يرتبط ��ون بناخبيه ��م ،ويقيم ��ونَ
ميار�س ��ون عمله ��م هُ ن ��اك،
يف بغ ��دادِ ،

بينم ��ا ُيفترَ َ � ��ض �أن ميار�س ��ون عمله ��م يف
جلل�سات
حمافظاتهم ،ويذهبون �إىل بغداد
ٍ
حمدودة !!  ،هذان اخلرق ��ان الد�ستوريان
قت�ل�ا النظ ��ام الربمل ��اين بالكامِ ��ل ،ناهي ��ك
ع ��ن املحا�ص�ص ��ة ،التي ف َّرغ ��ت النواب من
م�ضمو ِنه ��م ،وجعلته ��م �أدوات باهت ��ة بيد
زعماء الق ��وى ال�سيا�س َّية ،وانخراطِ هم يف
الف�ساد الإداري واملايل الهائِل !!!!!
قت� � ُل ال�سلطت�ي�ن التنفيذ َّي ��ة والت�شريع َّية :
ت�ض َّم ��ن الد�ستور العراقي مفردات ممتازة
فيم ��ا يخ�ص احلري ��ات واحلق ��وق املدنية
وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
والثقافية ،وا�ستقالل َّي ��ة الق�ضاء العراقي،
لك ��نَّ ت�سيي�س الق�ض ��اء ،وتابع َّيت ��ه للقوى
ال�سيا�س َّي ��ة ،والت�شوه ��ات املحا�ص�صي ��ة
املرافقة لت�شكيل ال�سلطة التنفيذية ،انتهكَت
تلك املفردات الد�ستوري ��ة ،وبالتايل َق َت َلت
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية� ،إذ مل ينل
الفرد العراق ��ي – مث ًال – احلق يف احلياة
والأم ��ن واحلري ��ة ،والعمل مب ��ا ي�ضمن له
حي ��ا ًة كرمي� � ًة ،ب ��ل جعلت ��ه يتنف� ��س املوت
واخل ��وف والبطال ��ة يف حيا ِت ��ه اليوم َّية،
ومل تكفل الدولة �إ�صالح االقت�صاد العراقي
وفق �أ�س�س اقت�صاديةٍ حديثة ،ومبا ي�ضمن
ا�ستثمار كامل موارده ،وتنويع م�صادره،
وت�شجي ��ع القط ��اع اخلا� ��ص وتنميته ،بل
َّ
وه�شم ��ت ال�صناع ��ة
دم ��رت االقت�ص ��اد،
والتجارة والزراع ��ة ،وجعلت البلد مرتع ًا
لل�سلع امل�ست ��وردة الر َّث ��ة ،ونه َبت موارده
وم�ص ��ادره و�أمواله الطا ِئل ��ة ،كما مل تكفل
حماي ��ة الأمومة والطفول ��ة وال�شيخوخة،
وترع ��ى ال�شب ��اب ،وتوف ��ر له ��م الظ ��روف
املنا�سب ��ة لتنمي ��ة ملكاته ��م وقدراتهم ،ومل
تكف ��ل ال�ضم ��ان االجتماع ��ي وال�صح ��ي
للعراقيني يف ح ��ال ال�شيخوخة �أو املر�ض
�أو العجز عن العمل �أو الت�شرد �أو اليتم �أو

البطالة ،ومل تعمل على وقايتهم من اجلهل
واخل ��وف والفاق ��ة ،ومل توفر له ��م ال�سكن
واملناه ��ج اخلا�صة لت�أهيلهم والعناية بهم،
بل �ألقت به ��م يف �أتون ال�صراعات الدامية
واالهم ��ال والفقر ،ومل توف ��ر لكل فرد حق
�روف بيئي ��ةٍ �سليم ��ة ،ب ��ل
العي� ��ش يف ظ � ٍ
جعلت من البيئ ��ة العراق َّية �أ�سو�أ البيئات،
ومن بغ ��داد العظيمة �أ�س ��و�أ مدينة للعي�ش
يف الع� �المَ  ،ومل ت�شج ��ع البح ��ث العلم ��ي
للأغرا� ��ض ال�سلمية مبا يخ ��دم الإن�سانية،
ب ��ل �أه َملت ��ه وج َّمدت ��ه وقتلت ��ه ،ومل ترعى
التفوق والإب ��داع واالبت ��كار والن�شاطات
وامل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع
تاري ��خ العراق احل�ض ��اري والثقايف ،ومل
حتر� ��ص عل ��ى اعتم ��اد توجه � ٍ
�ات ثقافي ��ةٍ
عراقي ��ةٍ �أ�صيلة ،ولمَ َت ُ�ص ��ن حرية الإن�سان
وكرامت ��ه ،وال حرية االجتم ��اع والتظاهر
ال�سلم ��ي ،بل قمع ��ت التظاه ��رات بق�سوة،
و�شوه ��ت املتظاهرين ،و�أ�س َقطت
وخونت َّ
َّ
بارد
�ى
�
ح
اجلر
آالف
�
و
ال�شهداء
�ات
مئ �
بدم ِ
ٍ
!!!!!
فاملطلوب هو ...
�إع ��ادة كتابت ��هِ و�صياغ ِت ��هِ بر�ؤي ��ة وطن َّي ��ة
�شامل ��ة عل ��ى ي ��د �شخ�ص َّي ��ات عميق ��ة
متخ�ص�ص ��ةُ ،تزيل الت�شوه ��ات
املد�سو�سةِ
َ
فيهِ  ،وتك ِّر ُ�س �إيجاب َّيا ِت ��ه ،وترفِد ُه بفل�سفة
�إن�سان َّي ��ة را�سخ ��ة ،ليك ��ونَ د�ست ��ور ًا ُ
يليق
ببلدٍ ه ��و من ع َّل ��م الكون الكتاب ��ة ،وكتابة
القانون ،وت�أ�سي�س النِظام !!
�ضم ��انُ تطبيق ��هِ بد َّق ��ة ونزاهَ ��ة ،مِ ن خاللِ
ا�ستب ��دالِ كل ال�شخ�صي ��ات املحا�ص�ص َّي ��ة
الت ��ي �ساهم ��ت بانتهاكِ ��ه ب�شخ�ص َّي ��ات
مهن َّي ��ة وطن َّي ��ة نزيه ��ة ،ال ته ��دِ ف �إىل هدر
ونهب الأموالِ وحيازة
الدولة واملجتم ��عِ ،
واملكا�س ��ب ،بل ته� �دُف �إىل بناء
املنا�ص ��ب
ِ
ِ
وطن و�إن�سان كرمي و�سليم !!
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ثقافة

":

توا�صل المدى ن�شر الأعمدة الثقافية ،والتي
�سبق و�أن �أر�سلها الفنان الرائد الراحل �سامي
عبد الحميد �إلى المدى ،بغية الن�شر.
والمدى �إذ تن�شر هذه الأعمدة ت�ؤكد الح�ضور
الثقافي الفاعل الذي كان يميز فناننا الكبير.

مل �أكن �أريد �أن �أكون روائي ًا ..مل �أقبل حقيقة �أن الهوية معطى متغري ومتطور
عامر القي�سي

ً
تمثيال
من خ�شبات الم�سرح
و�إخراج ًا وكتابة ن�صو�ص ،الى
عالم الرواية بف�سحات �سردياته
 ،انتقل حازم كمال الدين لينقل
معه هو�سه بالم�سرح وتقنياته الى
ن�صه الروائي
الرواية  ،حتى �أ�صبح ّ
مميزاً بالتداخل ال�سردي والم�شهدي
وال�سينار�ستي  ،ليقول الناقد يا�سين
الن�صير عن روايته " كباريهت "
هذه الرواية "الي�ستطيع كتابتها �إال
حازم كمال الدين "  ،يقول كمال
الدين عن تحوالته ال�سردية هذه
"كل هذه التحوالت كانت تخ�ضع
لر�ؤية فنية وتطور �شخ�صي ي�صل
في كثير من الأحيان �إلى �إلغاء
معظم الأ�شياء الجوهرية التي
كانت تبني الن�ص ال�سابق .قد تكون
الوالدات من �أرحام الن�صو�ص بحث ًا
عن الهوية".

 ابت��د�أت حيات��ك الإبداعي��ة ممث�ل ً
ا
وكاتب�� ًا م�سرحي�� ًا فق��د كتب��ت م�سرحية
"دمي��ة الم�س��اء" ع��ام  ،1992و�أع��دت
كتابته��ا بطرائ��ق مختلف��ة تح��ت �أ�سماء
"زرق��ة الرم��اد" " ،1994ظ�لال ف��وق
الرم��ال" �" ،1995ساع��ات ال�صف��ر"
 ،1999ث��م انتقل��ت �إل��ى كتاب��ة الرواية
فكان��ت "وداع العائل��ة المقد�س��ة" ،2004
"كباريه��ت" " ،2014مي��اه مت�صح��رة"
" ،2015م��روج جهن��م"  2019بع��د ذلك
ع��دت لتكت��ب "دمي��ة الم�س��اء" بطريقة
مختلف��ة تحت عن��وان "ذئب الب��وادي"..
ه��ذه االنتق��االت ،ه��ل ه��ي بح��ث ع��ن
هوية الكتاب��ة �أم عن م�ساح��ات متنوعة
و�أكبر للتعبير والقول؟

 كتب ��تُ م�سرحي ��ة دمي ��ة امل�س ��اء ،و�أعدتكتابتها حت ��ت ا�سم زرقة الرم ��اد ثم كتبتها
م ��رة ثالث ��ة ورابع ��ة وخام�س ��ة� .إذا م ��ا
قارن ��ت �ساع ��ات ال�صفر مع ذئ ��ب البوادي
�سي�ستع�ص ��ي العث ��ور عل ��ى الو�شائ ��ج
امل�شرتك ��ة �إال باعتبارها �شذرات توقظ يف
الف ��رد "الديجا فو" ،لكن ��ه "ديجا فو" غري
قائم على �شكل وا�ضح .يف الأ�صل تتحدث
دمي ��ة امل�س ��اء ع ��ن رج ��ل خماب ��رات عتيد،
خمت� ��ص بتعذي ��ب املعتقل�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن
ُيح ��ال على التقاع ��د ،فيقتله اجله ��از الذي
كان يخدم ��ه ،وجتري الأح ��داث يف الفرتة
الواقع ��ة م ��ا ب�ي�ن مرا�سي ��م دفن ��ه وجميء
املالئكة لتحا�سبه على خطاياه ،وهي فرتة
تظه ��ر فيها جني� � ًة كانت ع�شيقة ل ��ه ومالك ًا
حار�س� � ًا .ولأن ��ه ارتك ��ب م ��ا ال يح�صى من
اجلرائ ��م يف حيات ��ه تنتزع ��ه اجلني ��ة م ��ن
وتنكب عل ��ى ممار�سة طقو�س تعيده
القرب
ُّ
�إىل احلي ��اة .فالعودة للحي ��اة هي الطريقة
الوحيدة لإنقاذه من عذاب الآخرة.
امل�سرحي ��ة م�ؤلفة من م�شاه ��د ميثولوجية

و�أخ ��رى واقعي ��ة تتن ��اول حتدي ��د ًا ثيم ��ة
الدكتات ��ور .ولأين مل �أتخ ّل�ص من هاج�س
الدكتات ��ور مازل ��تُ �أبتك ��ر احلل ��ول تل ��و
احلل ��ول ملعاجلة نف�س ��ي من ه ��ذا املر�ض.
�أح ��د هذه احللول ه ��و �إلق ��اء القب�ض عليه
وتكبيل ��ه داخ ��ل التدوين الورق ��ي �أو على
خ�شبة امل�سرح.
بهذا املعنى ف�إن �إعادة كتابة هذه امل�سرحية
ه ��ي خما�ضات متع ��ددة ثيمته ��ا الدكتاتور
و�أر�ضه ��ا تاري ��خ الع ��راق من عه ��د �صدام
ح�سني حتى الي ��وم .والإعادات مل تكن يف
الواقع �إعادات ،ب ��ل ن�صو�صا جديدة تولد
من �أرحام بع�ضها البع�ض.
�أوّ ل �إخ ��راج مل�سرحي ��ة دمي ��ة امل�س ��اء كان
للفرق ��ة البلجيكي ��ة (الكوميدي ��ا ال�سوداء)
 ،1993ولع ��ب ال ��دور فيها ت ��وين بروالن
ال ��ذي ع ّلمن ��ي التخلي عن قدا�س ��ة امل�ؤلف،
و�أن الن� ��ص ُي�ل�اك م ��ن جديد لك ��ي ي�صبح
قابال للنطق على ل�سان املمثل.
يف الأ�سف ��ار عمل ��ت عل ��ى ت�شظي ��ة الن� ��ص
تنا�سب� � ًا م ��ع �إلغ ��اء وج ��ود �ص ��دام ح�سني
وت�شظيت ��ه وحتويل ��ه �إىل �أل ��ف �ص� �دّام
بالأ�شكال التي ر�أيناها ونراها يف العراق.
ف ��كل حاكم يف العراق ه ��و ن�سخة م�صغرة
عن �ص ��دام �أو �شظي ��ة منه �س ��واء كان هذا
�شيعي� � ًا �أم �سني ًا ،كردي� � ًا �أو عربي ًا� ،إ�سالمي ًا
�أو م ��ن دين �آخر ...يف ذئ ��ب البوادي قلت
لنف�س ��ي �إننا نحن الذي ��ن ن�صنع الدكتاتور
ث ��م نبكي وننوح باعتبارن ��ا �ضحايا ،الأمر
الذي �أدخلني يف العالقة مع البوتو "رق�ص
الظلم ��ات" وحتويل البوت ��و من مو�ضوع
ج�سدي �إىل مو�ضوع لغوي ب�صري.
كل ه ��ذه التح ��والت كان ��ت تخ�ض ��ع لر�ؤية
فني ��ة وتطور �شخ�صي ي�ص ��ل يف كثري من
الأحيان �إىل �إلغاء معظم الأ�شياء اجلوهرية
التي كانت تبن ��ي الن�ص ال�سابق .قد تكون
الوالدات م ��ن �أرحام الن�صو� ��ص بحث ًا عن
الهوية.
فيما يخ� ��ص كتابة الرواية والق�صة ،ف�أظنّ
�أن ��ك تتذكر ب� �� ّأن ال�سرد مل يك ��ن طارئ ًا على
حياتي الإبداعية ،فق ��د كنت �أكتب من �أيام
كنا �صغار ًا ،ون�شرت ع�شرات الق�ص�ص يف
املجالت العراقي ��ة والفل�سطينية والعربية
�إب ��ان وجودن ��ا يف ب�ي�روت وم ��ن بعده ��ا
يف دم�ش ��ق� .أظ � ّ�ن � ّأن كتابت ��ي للرواية هي
تطور طبيعي .فح�ي�ن ت�شتغل يف الإخراج
امل�سرح ��ي والت�ألي ��ف لثالث�ي�ن عام� � ًا و�أنت
متتل ��ك �أدوات ال�س ��رد �سيك ��ون طبيعيا �أن
تنبثق حلظة جتد فيها �أن املعمار امل�سرحي
ميك ��ن �أن يتالق ��ح م ��ع املعم ��ار ال�س ��ردي
لي�صبح روائي ًا.
�أيام التح�ضريات لغزو العراق عام 2002
كن ��ت �أع ��ي متام ًا �ض ��رورة �إ�سق ��اط �صدام
ح�س�ي�ن ،وكنت �أع ��ي �أي�ض ًا �أن م ��ا �سيعقب
�إ�سقاط �ص ��دام ح�سني هو تدم�ي�ر العراق،
فلي� ��س يف وارد �أف ��كار الأمريك ��ي �أن يبني
ح�ض ��ارة عراقي ��ة ولي� ��س يف وارد �أحزاب
ترع ��رت م ��ع �أه ��ل الكه ��ف �أن تتما�شى مع
الزم ��ن� ،أق�صد طبع� � ًا الأح ��زاب الأ�صولية
ب�ش ّقيها الطائفي والقومي.
ه ��ذا الوع ��ي الوا�ض ��ح �أراين ب� �� ّأن العراق
�ستتحطم عظامه يف حرب بني دكتاتورين:
�ص ��دام ح�س�ي�ن وج ��ورج دبلي ��و بو� ��ش،
وجعلن ��ي �أع ��ي �أن هذي ��ن البلطجي�ي�ن ق ��د
يتعاركان وقودهما �أهل العراق ما جعلني
�أنت ��ج يومها م�سرحية العدادة ،كما جعلني
�أع ��ي ب�أنن ��ي غري ق ��ادر على اتخ ��اذ موقف
�أ�صط � ّ�ف من خالل ��ه �إىل جان ��ب �أي منهما،
و�أن خي ��اري ال�صائ ��ب الوحي ��د ه ��و (الال

للم�س ��رح  2015وكتابي البحثي امل�سرحي
بيت الق�صب عام  2015وور�شات الت�أليف
امل�سرح ��ي يف قط ��ر وبلجي ��كا 2017
والتمثي ��ل يف تون� ��س  2018وممار�ست ��ي
املنتظمة للتدري�س امل�سرحي يف بلجيكا يف
�ش�ؤون الت�أليف مل�سرح م ��ا بعد الدراما .ما
حدث ويحدث يل ه ��و �أن حياتي ان�شطرت
ق�سمني م�سرحي وروائي وال �أدري فيما لو
�سي�ستمر هذا �أم يتوقف.
 ف��ي رواياتك يحل هاج�س الموت بد ً
ال
ع��ن تفا�صي��ل الحي��اة .ه��ل �أن��ت خائف
م��ن الموت الى ه��ذه الدرجة ،لم��اذا هذا
الهاج���س ،هل هو ب�سب��ب محطات الموت
التي ع�شتها داخل وخارج الوطن؟

 ل�ست خائف ًا من املوت �صديقي .من كرثةاملوت الذي م ّر بالعراقيني ،و�أنا �أحدهم ،مل
�أعد �أحفل باملوت
امل ��وت �أ�صبح مو�ضوع� � ًا �أدبي� � ًا وفني ًا ومل
يعد مو�ضوع ًا وجودي ًا!!

 ل��و كن��ت داخ��ل الع��راق ه��ل كن��ت
ت�ستطيع الكتابة بنف�س محتوى و�أ�سلوب
ما �أ�صدرته من ن�صو�ص ؟

خيار!)� ،أو الندب على العراق كالعدادات.
ال�ل�ا خي ��ار �ضربن ��ي يف ظه ��ري �ضرب ��ة
قا�صمة فانزلق الغ�ضروف ما بني الفقرتني
الرابع ��ة واخلام�س ��ة �أ�سف ��ل الظه ��ر ،مم ��ا
ا�ستدع ��ى بقائ ��ي يف امل�ست�شف ��ى لأ�سابيع.
تلك احلالة املر�ضية �أجربتني على التوقف
ع ��ن العم ��ل يف امل�سرح م ��ا دف ��ع �صديقتي
�أن جتل ��ب يل البت ��وب (�أتون� ��س بيه) .ذلك
الأني� ��س �ص ��ار هو�س� � ًا .و�ص ��رت �أكتب ما
يرد يف خاط ��ري وال �أتوقف �إال عند توقف
امل�س ّكن ��ات .وبع ��د �أن �أم�سك ��ت بخيوط ما
حفظت ��ه يف الكومبيوتر تع ّق ��دتْ اخليوط
وت�شابك ��ت وفقدت �سيطرت ��ي عليها ،الأمر
ال ��ذي �أجربين �أن �أر�سم خرائ ��ط و�أقوا�س ًا
وت�شابكات من نوع ال م�سرحي.
ولأنني مل �أكن �أريد �أن �أكون روائي ًا �صرت
�أرك ��ز يف الكتاب ��ة على اجلان ��ب امل�سرحي
للن� ��ص .لكن للن� ��ص حياة خا�ص ��ة خارجة

ع ��ن �إرادة امل�ؤل ��ف ،وهذا م ��ا جعله يخرج
عن �سيطرتي و�سيط ��رة �أدواتي امل�سرحية
وي�أخ ��ذ م�سار ًا �سردي ًا احت ��ل موقع القيادة
ف�ص ��رت �أداة بي ��د امل�س ��ار ،عل ��ى الرغم من
�أنن ��ي كن ��ت �أق ��اوم للحف ��اظ عل ��ى امل�س ��ار
امل�سرح ��ي .وملقاوم ��ة ف�شل ��ي والإيغال يف
الت�أكيد على امل�س ��ار امل�سرحي وا�ستع�صاء
عودت ��ي يومه ��ا للم�سرح �شرع ��تُ ا�ستخدم
الكثري مما مل يتحقق يف �أعمايل امل�سرحية
ال�سابق ��ة :ثيم ��ات مل جتد طريقه ��ا �إىل هذا
العر� ��ض امل�سرح ��ي �أو ذاك .ح ��وارات م ��ا
وراء الكوالي�س؟
لي� ��س الدفاع ع ��ن هويت ��ي امل�سرحية فقط
هو من جعل ن�صو�ص ��ي تبتعد عن الهياكل
املعروف ��ة للبن ��اء الروائ ��ي والدرام ��ي،
فبمنا�سب ��ة ما كان يحدث يف بالد الرافدين
ك � ّ�ف كل م ��ا �أكت ��ب و�أنت ��ج ع ��ن االلت ��زام
مبوا�صف ��ات ن ��وع �أدب ��ي �أو جن� ��س ف ّن ��ي
وتخ ّلى ع ��ن القوانني والأع ��راف .ال�سبب
هو اختالل قناعتي ب�أن ما �أنتجته الب�شرية
من و�سائل و�أ�سالي ��ب تعبريية هي �أدوات
�إن�ساني ��ة �أو بريئ ��ة �أو غ�ي�ر �ش ّري ��رة!ّ � ..إن
�أيام املواطن العراقي (كانت) تخترب يومي ًا
ال �إن�ساني ��ة القوانني والأع ��راف والتقاليد
والر�ؤى وتك�شف لن ��ا � ّأن "الإن�سانية" هي
"�إن�سانية" غري م�ش ّرفة.
تفهمني؟
�أن ��ا مل �أتوقف عن امل�سرح لك ��ي �أعود �إليه.
فف ��ي ال�سن ��وات املن�صرمة �أنتج ��ت الكثري
من الن�صو�ص امل�سرحية والبحوث وقمت
بقي ��ادة الكث�ي�ر م ��ن الور�ش ��ات امل�سرحية
يف املنطق ��ة العربي ��ة وخارجه ��ا ،ومن ذلك
عل ��ى �سبيل املثال م�سرحي ��ة ال�سادرون يف
اجلن ��ون الفائ ��زة بجائ ��زة �أف�ض ��ل ت�ألي ��ف
م�سرحي للكبار يف م�سابقة الهيئة العربية

 ل ��و كن ��ت بقيت يف الع ��راق ل ��كان (�أخي�ص ��دام ح�سني!) قد قطع ر�أ�سي ،لأن ر�أ�سي
�أين ��ع وح ��ان قطاف ��ه� ،أو ل ��كان �أجربين �أن
�أ�صب ��ح فنان� � ًا ،كاتب� � ًا ،كم ��ا يري ��د ه ��و� ،أو
ل ��كان رمى بي يف �أت ��ون زنازينه وحروبه
ومل �أخ ��رج م ��ن هن ��اك �إال كما خ ��رج �أبناء
جيلنا من تل ��ك احلقبة احلالكة الظالم .يف
املنف ��ى الب ��ارد ،اجلحيم احلال ��ك البيا�ض،
تعلم ��ت ما منع ��ه �صدام ح�سني عل ��ى �أبناء
جيل ��ي يف العراق :تعلم ��ت �أن �أفكر بحرية
ب ��دون رقي ��ب� ،أن �أ�س ��اءل كل التابوهات.
وم ��ن خ�ل�ال تعل ��م لغ ��ات و�أخ�ل�اق �أخرى
�ص ��رتُ �أنظر للغة العربية بطريقة جت ّردها
م ��ن القدا�س ��ة والتك ّل� ��س و�أ�صبح ��ت �أنظر
للأخ�ل�اق خارج ذلك القامو�س العقيم الذي
فر�ضته علينا ال�سلطات ب�شتى م�سميّاتها.

 غالب ًا ما تكون حا�ضراً كبطل لرواياتك
وتح��اول �أن تختفي خل��ف �شخ�صيات من
ن��وع �آخ��ر ولكنك ف��ي النهاي��ة تعترف "
ُ
أحول بطل
ق��ررت ذات لحظة ال �أم��ل �أن � ّ
الرواي��ة (مي��اه مت�صح��رة) المي��ت �إل��ى
حازم كمال الدين .هل تحاول �أن تنت�صر
على البطل الآخر الموجود في الرواية؟

 بع ��د �أكرث من �أربع�ي�ن �سنة يف العمل يفامل�سرح تعلمت �شيئ ًا مهم ًا ،قد يبدو ب�سيط ًا
للآخرين من الوهلة الأوىل� :أ�سو�أ املمثلني
ه ��و ذلك الذي يلعب �شخ�صيات �أخرى على
امل�س ��رح وال يك ��ون ه ��و نف�سه .ه ��ذا الذي
تعلمت ��ه غ ��دوت �أط ّبق ��ه يف امل�س ��رح ويف
�أعم ��ايل الإبداعية .لقد تعلمت �أي�ضا ق�ضية
مهم ��ة وهي �أن اقتبا�س�/إعادة كتابة هموم
النا�س وو�ضع ا�سم امل�ؤلف عليها هو �شكل
م ��ن �أ�ش ��كال ال�سرق ��ة الأدبي ��ة .ت�ص ��وّ ر �أن
جارتي م� � ّرت بها كارث ��ة ا�ستثنائية .حكت
مو�ضوعه ��ا امل ��روّ ع يل لأنه ��ا تعتق ��د �أن
مو�ضوعها ي�صل ��ح للم�سرح �أو ال�سينما �أو
ال�س ��رد ،فما كان من ح�ض ��رة جنابي �إال �أن
كتبت تلك الق�صة وو�ضعت ا�سمي عليها!
من هو امل�ؤلف احلقيقي؟ ما الفرق بني هذا
وم ��ن يقتب�س/ي�سرق/ينتحل �أحد الأعمال
الأدبي ��ة املكتوب ��ة؟ نح ��ن نته ��م الكات ��ب
باالنتح ��ال لأن ��ه �س ��رق من زمي ��ل له ،ويف
نف�س الوقت نعت�ب�ر (�سرقتنا) لآالم النا�س
عم ًال م�ش ّرف ًا!

كواليس

� سامي عبد الحميد

هل هناك م�سرح بال �صورة ؟!
قب ��ل �سن ��وات �أطل ��ق املخ ��رج امل�سرح ��ي العراق ��ي �ص�ل�اح
الق�ص ��ب م�صطلح (م�سرح ال�ص ��ورة) وا�صف ًا ب ��ه امل�سرحيات
الت ��ي �أخرجه ��ا لطلبة كلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة �أو ًال ولأع�ضاء
الفرق ��ة القومي ��ة للتمثي ��ل بع ��د ذل ��ك  .وح ��اول (الق�ص ��ب) �أن
يطب ��ق م�صطلحه ذاك على جمي ��ع امل�سرحيات الت ��ي �أخرجها
�س ��واء كان ��ت مل�ؤلف�ي�ن م�سرحي�ي�ن معروفني مث ��ل (�شك�سبري)
و(جيك ��وف) �أو لغريه ��م .بعد حني �أ�ص ��در (الق�صب) بيانات
ع ��ن م�سرح ��ه ن�شرت يف كت ��اب معنون (م�س ��رح ال�صورة بني
النظري ��ة والتطبيق) ومل يو�ض ��ح فيها مفهومه لهذا النوع من
امل�س ��رح وك�أن هناك م�سرح ًا بال �صورة م ��ع �أن من البديهيات
�أن تكون ال�صورة املكون الأ�سا�س للعر�ض امل�سرحي و�إذا خال
ه ��ذا العر�ض �أو ذاك م ��ن ال�صورة ف�أنه يتحول �إىل جن�س فني
�آخر ميكن �أن يكون دراما �إذاعية تعتمد يف بثها على ال�صوت
فقط.
يف الآونة الأخرية �صدرت بحوث علمية لنيل درجة املاج�ستري
والدكت ��وراه تتعر�ض لأعمال (�صالح الق�صب) وانت�سابها اىل
م�س ��رح ال�صورة وكان لزام ًا علي وقد �أ�شرفت على �إحدى تلك
البح ��وث �أن ات�أكد من امل�صطل ��ح وماهيته ومرجعياته فرحت
�أبح ��ث يف املعاج ��م املخت�ص ��ة يف الف ��ن امل�سرح ��ي و�أخ� ��ص
بالذك ��ر منه ��ا �أو ًال (دلي ��ل اوك�سفورد للم�سرح وفن ��ون الأداء)
باللغ ��ة الإنكليزية ،و(املعجم امل�سرح ��ي) ملاري �إليا�س وجناه
ق�ص ��اب ح�سن ال�صادر من دار نا�ش ��رون يف بريوت .و(معجم
امل�صطلح ��ات الدرامية وامل�سرحية) للدكت ��ور �إبراهيم حمادة
وال�ص ��ادر م ��ن دار ال�شع ��ب امل�صري ��ة ،و(قامو� ��س امل�س ��رح)
للدكتوره فاطمة مو�سى حممود وال�صادر من الهيئة امل�صرية
للكتاب ،و(معجم م�صطلحات امل�سرح والدراما) ملحمود حممد
كحيله وال�صادر من دار هال للن�شر والتوزيع مب�صر ،فلم �أجد
يف تل ��ك املعاجم كله ��ا �إ�شارة اىل ما �سم ��اه (الق�صب) (م�سرح
ال�ص ��ورة) وه ��ذا �أمر بديهي حي ��ث ال م�سرح ب ��دون �صورة .
�إذن من �أين ج ��اء (الق�صب) بهذا امل�صطلح وملاذا؟ يبدو يل �أن
(الق�ص ��ب) قد �أراد �أن يتميز عن غريه من املخرجني العراقيني
فابت ��دع هذا امل�صطلح ون�سب ��ه اىل امل�سرحيات التي �أخرجها.
وعندما ت�سن ��ى يل درا�سة �أ�سلوب معاجلته للم�سرحيات التي
يخرجه ��ا ظه ��ر يل � :أو ًال �أن (الق�ص ��ب) مل ي�ستط ��ع اال�ستغناء
ع ��ن ال�ص ��وت �أو الكلمة لتكون عن�ص ��ر ًا ا�سا�سي� � ًا يف العر�ض
امل�سرح ��ي مبعنى �أن تكون ال�صورة بدي ًال عن ال�صوت بل �أنه
فقط راح يحذف من ن�صو�ص امل�ؤلفني امل�سرحيني امل�شهودين
ما �شاء له �أن يحذف من كالم ومن �شخو�ص وال يبقي من تلك
الن�صو� ��ص �إال الن ��ذر الي�سري ب�أدعاء كونه يق ��ر�أ الن�ص قراءة
جدي ��دة .وتب�ي�ن يل �أي�ض� � ًا (�أن م�س ��رح �ص�ل�اح الق�صب يتجه
نح ��و خمالفة امل�ألوف مبربرات منطقي ��ة �أم بدونها ،فهو مث ًال
يفرت�ض بيئ ��ة لعر�ضه امل�سرح ��ي و�أهدافه تختل ��ف متام ًا عن
البيئ ��ة التي افرت�ضها م�ؤلف الن�ص �أن يق ��دم عر�ض ًا مل�سرحية
�شك�سب�ي�ر (ماكب ��ث) يف حديق ��ة بد ًال م ��ن قلعة قدمي ��ة� ،أو �أن
ي�ستخ ��دم علبة كربي ��ت (�شخاطة) بد ًال م ��ن ا�ستخدامه تابوت ًا
يف م�سرحي ��ة بريخ ��ت (حماكمة لوكولو� ��س) .واكت�شفت بعد
حني �أن الال م�ألوف والغرائبية التي ي�ستخدمها (الق�صب) يف
�إخراج ��ه امنا تق�ت�رب من تقنيات التي ��ار ال�سوريايل يف الفن
حيث الت�شوي ��ه والتناق�ض واملبالغة والتي ه ��ي من �إفرازات
ال وع ��ي الإن�سان ،واعتق ��د �أن ذلك هو الذي دع ��اه اىل ت�سمية
م�سرح ��ه (م�سرح �صورة) لأن ال وع ��ي الإن�سان يفرز مثل تلك
الظواهر الغريبة و�أحيان ًا ال تقبل الت�صديق.
�أن م�سرح �صالح الق�صب يتجه نحو
مخالفة الم�ألوف بمبررات منطقية
ً
مثال يفتر�ض بيئة
�أم بدونها ،فهو
لعر�ضه الم�سرحي و�أهدافه تختلف
تمام ًا عن البيئة التي افتر�ضها م�ؤلف
الن�ص

تورغينيف بني حياة �شرارة وحممد يون�س
�أ.د� .ضياء نافع

املرحومة ا .د.حياة �ش ��رارة كانت بعيدة
ع ��ن الكاتب الرو�س ��ي تورغيني ��ف عندما
كانت تدر�س يف جامعة مو�س ��كو� ,إذ �إنها
كتب ��ت �أطروح ��ة الدكت ��وراه ع ��ن الكاتب
تول�س ��توي � ,أم ��ا املرح ��وم �أ.د .حمم ��د
يون�س فقد كان يدر�س يف جامعة مو�سكو
نتاج ��ات تورغينيف  ,و كتب عنه ر�س ��الة
تخرجّ ه � ,أي ر�س ��الة املاج�س ��تري  .وهكذا
�أ�صبح ��ت حياة �ش ��رارة – بع ��د تخرجها
– متخ�ص�صة ب�أدب تول�ستوي  ,و�أ�صبح
حممد يون�س متخ�ص�ص ًا ب�أدب تورغينيف
 .كالهم ��ا عادا اىل العراق يف ال�ستينيات
وهم ��ا يحم�ل�ان ه ��ذا التخ�ص� ��ص الدقيق
يف الأدب الرو�س ��ي ,وبد�أ كالهما بالعمل

يف ق�سم اللغ ��ة الرو�سية بكلية الآداب يف
جامعة بغداد  .حممد عاد قبل حياة  ,وبد�أ
يعم ��ل ر�أ�سا يف الق�سم املذك ��ور باعتباره
ق ��د ح�صل عل ��ى ( �شه ��ادة جامعي ��ة �أولية
�أمده ��ا خم� ��س �سن ��وات – هك ��ذا اطلقت
عليه ��ا وزارة التعليم العايل العراقية تلك
الت�سمية �آنذاك كي ال تعادلها باملاج�ستري)
 ,فال ه ��ي بكالوريو�س وال هي ماج�ستري
� ,أو كم ��ا ق ��ال عنه ��ا �أح ��د امل�س�ؤول�ي�ن
العراقي�ي�ن يف ال ��وزارة �ساخ ��ر ًا م ��رة –
(�ش�ب�ر �أعلى م ��ن البكالوريو�س و�شربين
�أوط�أ من املاج�ستري!) .عاد حممد يون�س
اىل جامع ��ة مو�سك ��و مرة �أخ ��رى لإكمال
درا�ست ��ه العلي ��ا بع ��د �أن فه ��م � ,أن وزارة
التعلي ��م العراقية لن تع ��ادل هذه ال�شهادة
باملاج�ست�ي�ر ب� ��أي ح ��ال م ��ن الأح ��وال ,
وح�ص ��ل فع�ل�ا عل ��ى �شه ��ادة الدكت ��وراه
هن ��اك ,ولكن ��ه ت ��رك تورغيني ��ف  ,وكتب
�أطروح ��ة عن تول�ست ��وي  .وهكذا �أ�صبح
يف ق�س ��م اللغ ��ة الرو�سية بجامع ��ة بغداد
واقع ّي ��ا متخ�ص�ص ��ان يف �أدب تول�ستوي
هم ��ا د .حياة �ش ��رارة ود .حمم ��د يون�س
( انظ ��ر مقالتن ��ا بعن ��وان تول�ستوي بني
حياة �شرارة وحممد يون�س ) .مل ينعك�س
التخ�ص� ��ص الدقي ��ق ه ��ذا عل ��ى طبيع ��ة

العم ��ل التدري�س ��ي يف الق�س ��م � ,إذ كان ��ت
التدري�س ��ات يف هذا الق�سم كلها تدور يف
�إطار املعلومات الأولية الب�سيطة لي�س �إال
يف اللغة الرو�سية و�آدابها لطالب عراقي
يبد�أ بدرا�سة اللغ ��ة الرو�سية من ال�صفر,
ب ��ل و�إن معظم ه� ��ؤالء الطلبة كانوا حتى
ال يرغب ��ون بدرا�سته ��ا  ,ولك ��ن بالن�سب ��ة
للبحث العلم ��ي الالحق لكليهم ��ا انعك�س
ه ��ذا التخ�ص� ��ص طبع� � ًا ب�ش ��كل وا�ضح ,
فقد ن�ش ��رت حياة �ش ��رارة كتاب� � ًا بعنوان
( تول�ست ��وي فنان� � ًا )  ,وه ��ي �أطروحته ��ا

واقعي� � ًا  ,ولكنه ��ا مل ت�ستم ��ر بالكتابة عن
تول�ست ��وي  ,ب ��ل ابت ��د�أت باالنتق ��ال ( �إن
�صح التعب�ي�ر ) اىل تورغينيف بالتدريج
 ,وهك ��ذا ق ��ررت ترجم ��ة �أعمال ��ه الكاملة
اىل العربي ��ة  ,وا�ستطاع ��ت �أن ترتج ��م
وتن�ش ��ر فع ًال ع ��دة نتاج ��ات لتورغينيف
هي (مذكرات �صي ��اد) و(ع�ش النبالء) و
(رودي ��ن)  ,وحياة ( ولي�س حممد ) التي
كتب ��ت الف�ص ��ل اخلا� ��ص بتورغينيف يف
كتاب ( مدخ ��ل اىل تاريخ الأدب الرو�سي
يف الق ��رن التا�سع ع�شر )  ,الذي �صدر يف

بريوت �آنذاك ( و�أع ��ادت دار املدى طبعه
ثاني ��ة يف بغ ��داد ) ,وه ��و كت ��اب منهجي
باللغة العربية لطلبة ق�سم اللغة الرو�سية
بجامع ��ة بغداد ح ��ول مادة تاري ��خ الأدب
الرو�سي م ��ن ت�أليف حياة �شرارة وحممد
يون� ��س مع ًا � ,أم ��ا حممد  ,فكت ��ب الف�صل
اخلا�ص بتول�ستوي يف ذلك الكتاب.
جاء م ّرة اىل ق�سمنا ال�صحايف املعروف
اال�ست ��اذ ماج ��د ال�سامرائ ��ي  ,وطل ��ب
م ّن ��ا با�س ��م �صاح ��ب امل�ؤ�س�س ��ة العربي ��ة
للن�ش ��ر يف ب�ي�روت ( الكي ��ايل ) امل�شاركة

مب�شروعه ��ا الثقايف  ,وه ��و ن�شر �سل�سلة
ح ��ول �أعالم الفكر العامل ��ي  .اختار حممد
الكتاب ��ة عن تورغيني ��ف وتول�ستوي مع ًا
( اخت�صا�ص ��ه الدقيق الأول واخت�صا�صه
الدقي ��ق الث ��اين ) � ,أما حي ��اة  ,فقد قررت
الكتاب ��ة عن بيلين�سك ��ي � ,إي �أنها مل تقرر
الكتاب ��ة ع ��ن تول�ست ��وي ( اخت�صا�صه ��ا
الدقي ��ق )  ,وال ع ��ن تورغيني ��ف  ,ال ��ذي
ب ��د�أت باالنتق ��ال الي ��ه  ,وذل ��ك لأن حممد
�أخ ��ذ على عاتق ��ه الكتاب ��ة عن ��ه باعتباره
اخت�صا�ص ��ه االول �آن ��ذاك  ,و حي ��اة مل
تك ��ن حتب املناف�س ��ة والدخ ��ول بدروبها
ال�ض ّيق ��ة� ,إذ �إنه ��ا كانت دائم� � ًا مو�سوعية
االف�آق  ,و جت ��د دائم ًا املوا�ضيع اجلديدة
�ضم ��ن اخت�صا�صها العام طبع ��ا  ,وكانت
حتى ال تطيق تدري�س نف�س املواد كل عام
 ,و�إمن ��ا كانت حتاول تنويع جدولها ولو
جزئ ّي� � ًا � .إن ثقافة حياة �ش ��رارة الوا�سعة
جعلتها هكذا  ,فقد ترعرت منذ �صباها يف
�أج ��واء ثقافية راقية � ,إذ �إنها ابنة الكاتب
حمم ��د �شرارة  ,وه ��ي خريجة ق�سم اللغة
االنكليزي ��ة قبل �أن ت�ساف ��ر اىل مو�سكو ,
�أي �إنه ��ا حتمل �شه ��ادة البكالوريو�س يف
اللغ ��ة االنكليزية و�آدابه ��ا  ,وكانت لغتها
االنكليزي ��ة ممت ��ازة  ,وكان ��ت ت�ستخ ��دم

ه ��ذه اللغة وم�صادره ��ا يف بحوثها حول
الأدب الرو�س ��ي � ,أما حممد يون�س  ,فانه
خريج املدر�سة ال�سوفيتية منذ الدرا�سات
الأولية وحتى العليا  ,ولذلك  ,ف�إنه ميكن
الق ��ول � ,إن حممد يون� ��س هو االبن البار
له ��ذه املدر�س ��ة الفكري ��ة ,وق ��د انعك�س ��ت
كل ه ��ذه اخل�صائ� ��ص لدى حي ��اة �شرارة
وحممد يون� ��س على م�سريتهم ��ا العلمية
الالحق ��ة  ,وال جم ��ال هن ��ا طبع ��ا لل ��كالم
التف�صيل ��ي ع ��ن كل ذل ��ك � ,إذ يقت�ضي هذا
مقارن ��ة كل نتاج ��ات د .حي ��اة �ش ��رارة و
د .حمم ��د يون� ��س  ,وه ��ي عملي ��ة لي�س ��ت
ب�سيط ��ة �أب ��د ًا يف جم ��ال البح ��ث العلمي
ح ��ول الأدب الرو�س ��ي يف الع ��راق ( وكم
�أمتنى �أن �أعود اىل هذا املو�ضوع يوم ًا ما
) ,ولك ��ن التزام ًا بعن ��وان املقالة هذه نود
�أن ن�شري يف اخلتام  ,اىل �أن حياة �شرارة
�ساهم ��ت – يف نهاي ��ة املط ��اف  -بن�ش ��ر
ا�س ��م تورغينيف ونتاجات ��ه ( والذي هو
لي�س اخت�صا�صه ��ا الدقيق ) ب�شكل �أو�سع
من حممد يون�س ( ال ��ذي هو اخت�صا�صه
الدقيق الأول ) .
دور حياة �شرارة و دور حممد يون�س يف
اط ��ار درا�سة االدب الرو�س ��ي يف العراق
مازال ينتظر الباحثني العراقيني ...
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اقــــرأ
ً
�شيوعيا
تزوجت

عن دار املدى� ،صدرت الرتجمة العربية لرواية الكاتب
الأمريكي ال�ش ��هري فيلي ��ب روث "تزوجت �ش ��يوعي ًا"،
الت ��ي ي�ص ��ور فيه ��ا دم ��ار رج ��ل ناج ��ح بفع ��ل تواط�ؤ
زوجت ��ه مع املكارثي�ي�ن الذين �أث ��اروا مناخ� � ًا �إرهابي ًا
�سمح لهم مبطاردة ال�شيوعيني واملتعاطفني معهم يف
الو�س ��طني الأدبي وال�س ��ينمائي� .أراد روث �أن يقول
�إن �أمريكا غري املت�ساحمة� ،أمريكا ال�شمولية ،حتارب
ال�ش� � َّر ب�ش� � ٍّر مماث ��ل .روث واحد من �أه ��م الكتّاب يف
الوالي ��ات املتح ��دة يف جيل ��ه؛ ح�ص ��ل مرت�ي�ن عل ��ى
جائ ��زة الكتاب الوطني ،ومرت�ي�ن على جائزة النقاد
الوطنية للكت ��اب ،وثالث مرات على جائزة فولكرن،
كما ح�صل على جائزة بوليتزر للعام .1997

جريدة االحتجاج في ساحات االحتجاج

نان�سي عجرم تفاجئ
جمهورها بر�سالة �إىل الرجال
والن�ساء

ين�شر �سيلفي يف في�سبوك بعد موته..
بعد �أن اعتقدت ال�شرطة الربيطانية يُعتقد �أنه ليتواين ،لغز حمري .كما
�أنه مي ��ت ل�سنوات ،عاد وفتح رجل تابع" :الرجل اختفى منذ � 4أعوام،
ملفاته عندها ،حيث حريها بن�شره ومل جن ��د �أي دليل ي�ؤكد بقاءه على
�ص ��ورة �سيلف ��ي عل ��ى ح�س ��اب يف قيد احلي ��اة" ،الفت ًا �إىل �أن ال�شرطة
في�سب ��وك ،يحم ��ل ا�سم ��ه .يف كان ��ت �ألق ��ت القب�ض عل ��ى �شخ�ص
التفا�صي ��ل� ،أث ��ار رج ��ل كان ��ت بع ��د اال�شتب ��اه ب�أنه القات ��ل ،ولكن
تعتق ��د ال�شرط ��ة �أنه ُق ِت ��ل منذ � 4أُطل ��ق �سراحه الحق� � ًا ،لعدم وجود
�سنوات جد ًال وا�سع ًا ،وقال كبري �أدل ��ة .و�أ�ض ��اف �أن ح�ساب� � ًا مبوقع
املفت�شني بال�شرطة� ،آدم غالوب ،التوا�ص ��ل في�سب ��وك حم ��ل ا�س ��م
�إن ق�ضي ��ة هذا ال�شخ� ��ص ،الذي ه ��ذا ال�شخ�ص بد�أ ين�ش ��ر ،ال�صيف

وجه ��ت املطرب ��ة اللبناني ��ة ،نان�س ��ي عج ��رم ،ر�سال ��ة م�ؤث ��رة �إىل الرج ��ال
والن�س ��اء .وعرب ح�سابه ��ا الر�سمي على موقع "توي�ت�ر" ،غردت عجرم:
"لي�س عيبا �أن تلب�س مالب�س حتبها �أكرث من مرة ،لي�س عيبا �أن يكون
هاتف ��ك �أقدم من هوات ��ف �أ�صدقائك ،لي�س عيبا �أن تع ��ود �إىل البيت لأن
عائلتك ورغم كرب �سنك تخاف عليك".
وتابعت" :لي�س عيبا �أن تعمل �أي عمل يف �سبيل �أن تكون �سندا لعائلتك
ولنف�س ��ك ،لي�س عيبا �أن تكون �أنت كما �أنت" .م ��ن ناحية �أخرى ،هن�أت
نان�س ��ي عجرم �شعب دولة الإم ��ارات العربية املتح ��دة ،ام�س االثنني،
مبنا�سبة االحتفال بيومها الوطني الـ .48وغردت عرب "تويرت"" :كل
�سن ��ة ودولة الإمارات بخ�ي�ر وازدهار وتبقى بل ��د الأمن والأمان".
ي�ش ��ار �إىل �أن نان�سي عجرم �أحيت م�ؤخرا حفال غنائيا ب�أحد فنادق
قرب� ��ص ،بح�ض ��ور جماهريي تخط ��ى � 1000شخ�ص ب�ي�ن لبناين
وعربي وحتى �أجنبي.
واعتل ��ت امل�س ��رح ب�أغنيتها ال�شهرية "يا غايل عل ��ي" ،لتنتقل وتقدم
باق ��ة من �أجم ��ل �أغانيه ��ا املعروفة مثل "م ��ا تيجي هن ��ا ،و�إح�سا�س
جدي ��د ،وعم اتعلق في ��ك" ،لت�شعل الأج ��واء خا�صة م ��ع بداية تقدمي
�أغنية "بدنا نولع اجلو".

 فالح �شاكر
الكات ��ب امل�سرحي يتناف�س على جائزة
ال�شيخ �سلط ��ان القا�سمي الف�ضل عمل
م�سرح ��ي  ،وذلك من خ�ل�ال م�سرحيته
" اجلن ��ة تفت ��ح ابوابه ��ا م ��ن جديد "
وال ��ذي تقدم ��ه فرقة م�سرحي ��ة اردنية
 ..و�سب ��ق للم�سرحي ��ة ان قدم ��ت على
م�س ��ارح بغ ��داد وحازت عل ��ى اعجاب
اجلمه ��ور وح�صدت ع ��ددا من اجلواز جمل� � ُد ُه الأول بعنوان (كت ��اب الدولة:
العربية وقد ادى ادوارها انذاك �شذى اللوياثان اجلديد) .
�سامل وجواد ال�شكرجي ورائد حم�سن
 ،وكان ��ت الهيئ ��ة العربي ��ة للم�سرح قد  ح�سني جويرب
اعلن ��ت ع ��ن العرو� ��ض امل�شارك ��ة يف الكات ��ب واملخ ��رج امل�سرح ��ي ي�ستع ��د
ال ��دورة  12ملهرج ��ان مل�س ��رح العربي لتق ��دمي م�سرحيت ��ه " القيام ��ة " �ضمن
منه ��اج دار ال�سينم ��ا وامل�س ��رح ..
الذي �سيقام يف االردن
امل�سرحي ��ة ت ��دور احداثها ح ��ول ق�صة
رجلني وام ��راة ينج ��ون ب�صعوبة من
 فالح عبد اجلبار
الباح ��ث االجتماعي الراح ��ل �صدر له مالحقة ع�صابات داع� ��ش االرهابية ..
ع ��ن مطبوعات جامع ��ة الكوف ��ة كتاب يج�س ��د االدوار الرئي�س ��ة للم�سرحي ��ة
بعن ��وان " كت ��اب الالدول ��ة " وه ��و الفنان ��ون � ،شيماء جعف ��ر ،زمن علي ،
�اب كان قد ظهر نور حميد
املجل� � ُد الثاين م ��ن كت � ٍ

املا�ض ��ي� ،صور �سيلفي ل ��ه ،ما �أثار
ا�ستغ ��راب ال�شرط ��ة ،حيث حاولت
التوا�ص ��ل م ��ع �صاح ��ب احل�س ��اب
للت�أك ��د م ��ن �شخ�صيت ��ه ،وه ��ل هو
نف�س ال�شخ� ��ص الذي اختفى �أم ال،
كما �أن ال�شرطة مل تعرث حتى اليوم
على جثة الرجل.
بدورها نا�ش ��دت اجلالية اللتوانية
لإخبارها ب�أي ��ة معلومات ميكن �أن
تفيد يف حل هذا اللغز.

�سيلينا غوميز متهمة بازدراء ثقافات جنوب �آ�سيا
�شع ��ر ن�شط ��اء عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل بالإهان ��ة قبل التقاط هذه ال�صورة؟" .و�أ�ضاف �آخر" :من ف�ضلك
خ�صو�ص ًا قراء الكتب يف الهند بعد م�شاهدة ال�صور احرتم ��ي الكت ��ب واملعرفة مقد�س ��ة ،فم ��ن املفرت�ض �أن
التي �شاركت فيها النجم ��ة الأمريكية �سيلينا غوميز نحرتمه ��ا!" .وعرب �آخ ��رون عن غ�ضبه ��م �إزاء العر�ض
ترويجً ��ا لإحدى العالمة التجاري ��ة ال�شهرية للأزياء امل�سيء و�إظه ��ار عدم االحرتام للكتب الذي يعترب عم ًال
الريا�ضي ��ة .وكت ��ب �أحد امل�ستخدم�ي�ن" :يف الهند �إذا متطر ًف ��ا ووقحً ا يف ثقاف ��ات جنوبي �آ�سيا ،وخا�صة يف
الم�ست �أقدام �شخ�ص ما كتابًا عن غري ق�صد ،فيتوجب الديانة الإ�سالمية والهندو�سية .ورغم الهجوم ال�شر�س
علي ��ه حمله وو�ضع ��ه على جبهت ��ه كنوع م ��ن االعتذار واالنتقادات ال�سلبي ��ة� ،إال �أن البع�ض وقفوا �إىل جانب
واالح�ت�رام ..وهنا لدينا ه ��ذه ال�سيدة تقف على الكتب جنمته ��م ودافعوا عنها معللني الأمر بعدم �إدراكها ملدى
مُرتدي ًة حذاءها� ..أت�ساءل عما �إذا كانت قد زارت مكتبة �أهمية تبجيل الكتاب يف الهند.

تقرير
 حممد جا�سم

عر�ض ��ت يف املركز الثق ��ايف الفرن�سي
م�سرحي ��ة "انتظ ��ارات م ��رة" تنا�ص
وت�ألي ��ف واخ ��راج الفنان ��ة عواط ��ف
نعي ��م واداء الفنان ��ات �سو�سن �شكري
و�سمر حمم ��د و�شيماء جعفر ،وانتاج
حمرتف بغداد امل�سرحي ،بالتعاون مع
املرك ��ز الثقايف الفرن�س ��ي ،وبح�ضور
جمهور م�سرح ��ي كبري.الفكرة تتعلق
بفل�سف ��ة االنتظار التي جمعت بطالت
العمل لثالث ن�س ��اء يتحدين ظروفهن
ال�صعبة ،وهوانتظار�سقيم يكاد يحيل
حياته ��ن اىل موت بط ��يء .امل�سرحية
م�ستوح ��اة او تنا� ��ص (نعي ��م) م ��ن
م�سرحية "ال�صوت االن�ساين" للكاتب
الفرن�س ��ي كوكت ��و .وه ��ي م ��ن جانب

الطقس

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ر�سائل "جبل �أحد"
لي�س �صحيح ًا �أن احلياة
ال�سيا�سية يف العراق كلها
�سوداء وقامتة ،فهناك جوانب
م�ضحكة كثرية ،بل و�ساخرة،
وملن ال ي�صدق عليه مطالعة
الت�صريحات الأخرية لنواب
وقادة كتل �سيا�سية  ،حول
اختيار رئي�س الوزراء اجلديد ،
حيث تتك�شف لنا كل يوم ف�صول
ممتعة من كوميديا الـ "كتلة
الأكرب" ،واال�ستحقاق ال�سيا�سي
 ،وحيث تزداد الأ�سئلة وعالمات
اال�ستفهام ،ولكي نفهم �أبعاد هذه
امل�سرحية ال بد من العودة �إىل
نقطة البداية ،وهي �أن جمل�س
النواب ويف رده على تظاهرات
ت�شرين ،طالب اجلميع مبنح
الربملان مهلة لكي ي�أخذ �أنفا�سه،
وبعدها بد�أ ال�سادة النواب ،ويف
�سرية تامة م�سرية البحث عن
�سعيد احلظ الذي �سيجل�س على
كر�سي رئا�سة الوزراء ..وذهب
اخليال بالبع�ض �إىل �أن و�ضع
قائمة خمتارة تنوعت مبتدئة
بعزت ال�شابندر ،ومل تنته عند
"الربوفي�سور" علي �شكري.
يف اجلانب الآخر ي�ضحك
املحتجون من �أ�سماء املر�شحني،
�أكرث من ع�شرين �إ�سما طرحت
ترتواح �سريتهم بني اللعب على
احلبال ،والف�شل يف �إدارة وزارة
ونهب ميزانياتها� .أ�سماء البع�ض
منها م�ضحكة و�أخرى مبكية،
وجميعها تذكرنا مبا قاله عمنا
املتنبي "ولكنه �ضحك كالبكاء"،
الأحزاب تريد �أن تعطي للعامل
انطباعا ب�أننا دولة دميقراطية،
مع �أن جميع اخليوط يف اليد
الي�سرى للجارة الأرجنتني.
ال تريد الأحزاب املتنفذة
للمواطن العراقي حتى تخيل
رئي�س وزراء يلبي مطالب
املحتجني  ،ولذلك ال ت�ؤخذ
الكرا�سي� ،إال غالبا مع االعتذار
لأمري ال�شعراء �أحمد �شوقي،
الذي ظل يذكرنا "وما ا�ستع�صى
على قوم منال� ..إذا الإقدام كان
لهم ركابا " ،فاملطالب احلقة
ال ت�ؤخذ بالتمني ولكن ت�ؤخذ
غالبا ..ب�إ�صرار ال�شباب على
�أن ال يرتكوا �ساحات االحتجاج
قبل حتقيق حلمهم "�أريد وطن"
 ،ولهذا يا �أ�صدقائي يف �ساحات
االحتجاج عليكم �أن تبقوا
م�شاغبني ،و�أن تتم�سكوا بحلمكم
بقوة ،فهو طريقكم الوحيد لكي
ننجو من الغرق يف رمال القوائم
العابرة للطائفية.
اليوم ن�شعر جميع ًا �أننا و�سط
حلبة م�صارعة نتلقى فيها
ال�ضربة تلو الأخرى دون �أن
يلوح يف الأفق �أي تغيري يف
ميزان القوى ل�صاحلنا؟ هل
ن�صمت وننعزل� ،أم ندفع �أعمارنا
يف البحث عن وطن بو�سع
احالم االجيال القادمة ؟� ..إنها
حمنة ال�سي�س�سي الذي يعتقد �أن
حماقة الطائفية هي طوق النجاة
الأخري ،اليوم املواطن العراقي
ومن �ساحات االحتجاج يعرب
على جثة اال�صطفاف الطائفي،
النه ادرك �أن التغيرياحلقيقي
الذي ي�ستحقه ال يعني تغيري
ال�سلطة� ،أو وجوه احلا�شية� ،أو
ا�ستبدال جماعة طائفية ،ب�أخرى
اكرث طائفية.التغيري اختيار
رئي�س وزراء جديد  ،بقدر ما
هو تفكيك بنية طائفية ترى يف
كر�سي احلكم حقا �شرعيا ،وهذا
لن يتم مبجرد تنظيف الواجهات،
بينما يبقى العفن يحتل �أركان
الوطن ،ويعيد �إنتاج الفا�شل كل
مرة بوجه جديد .

ن�ساء يف انتظارات مرة
م�������ون�������ودرام�������ا حت�����اك�����ي امل��������������ر�أة وان����ت����ف����ا�����ض����ة ت�������ش���ري���ن
�آخر قراءة عراقية لالحداث واالزمات
واحلروب التي مر بها العراقيون منذ
ثمانيني ��ات الع ��ام املن�ص ��رم واحلرب
م ��ع ايران وحل ��د اليوم ،حي ��ث ي�شهد
الع ��راق حرب ��ا م ��ن ن ��وع �آخ ��ر ب�ي�ن
ال�سلط ��ة واملتظاهري ��ن� .ساع ��د يف
خل ��ق التفاعل ب�ي�ن اجلمهور وبطالت
امل�سرحي ��ة وج ��ود �شا�ش ��ة امل�س ��رح
التلفزيوني ��ة الت ��ي ر�سم ��ت الكثريمن
االح ��داث وتفاعالته ��ا بدال م ��ن قولها
على ل�سان البط�ل�ات .العر�ض عموما
جن ��ح يف تق ��دمي ملح ��ة ع ��ن الن�ض ��ال
الكب�ي�ر للم ��ر�أة العراقي ��ة ودورها يف
�صن ��ع احلياة واجلم ��ال واالمل ،رغم
الظ ��روف القاه ��رة التي حتي ��ط بها.
وقدم ��ت الفنان ��ات �سو�س ��ن و�شيم ��اء

و�سم ��ر ا�سهام ��ة جميل ��ة ورائع ��ة يف
االداء ادت اىل زرع ال�صمت يف نفو�س
احلا�ضري ��ن با�ستثن ��اء مقاطعته ��ن

بالت�صفيق اعجابا بني فرتة واخرى.
وا�شارت الفنانة عواطف نعيم اىل ان
"احداث امل�سرحية ت�سرد بلغة �شعبية

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (الثالثاء) �أن
درجات احلرارة تنخف�ض عن معدالتها ،وان اجلو �سيكون غائما مع �سقوط امطار رعدية
يف بع�ض املناطق.

تعتم ��د عل ��ى ث�ل�اث ن�س ��اء م ��ن خالل
مفه ��وم االنتظ ��ار ،ف ��االوىل تنتظ ��ر
زوجها الغائب يف حرب الثمانينيات،
والثانية حبيبها الذي يقاتل ع�صابات
داع� ��ش وال يعود ،والثالث ��ة تتوا�صل
ع�ب�ر جه ��از الهاتف م ��ع حفيدها الذي
ي�شارك يف تظاهرات �ساحة التحرير،
ليتح ��ول بعده ��ا اىل �ضحي ��ة ،ا�ضافة
اىل احداث اخرى .والغاية من العمل
اي�ص ��ال حت ��دي الن�س ��اء و�صربه ��ن
ام ��ام م ��ا يح ��دث ليتحول ��ن بالت ��ايل
اىل ط ��ود �شامخ و�صام ��د ،بالرغم من
الت�ضحي ��ات الكبرية الت ��ي يقدمنها".
يف ح�ي�ن ا�ش ��ار مدير حم�ت�رف بغداد
للم�س ��رح الفن ��ان عزي ��ز خي ��ون اىل
"ن�سعى لتقدمي م�سرح عراقي يحافظ

عل ��ى اجتاهاته الفكري ��ة خللق م�سرح
نبي ��ل ومتوهج كهذا ال ��ذي �شاهدناه.
وهو عر�ض عراقي م�شرف".
الفنان ��ة �سمر حممد ج�سدت �شخ�صية
اجل ��دة الت ��ي ترب ��ي حفيده ��ا اليتي ��م
البال ��غ م ��ن العم ��ر 17عام� � ًا ليذه ��ب
م�ش ��ارك ًا ا�صدق ��اءه يف التظاه ��رات
وكي ��ف تع ��اين م ��ن ف�ت�رات االنتظار
ام ��ام غياب ��ه الطوي ��ل يف تظاه ��رات
�ساحة التحرير �ساحة العز والكرامة.
يف ح�ي�ن ج�س ��دت الفنان ��ة �سو�س ��ن
دور ام ��ر�أة غ ��اب عنه ��ا زوجه ��ا من ��ذ
الت�سعيني ��ات وظلت تنتظ ��ر وتناجيه
يف م�شاه ��د مع�ب�رة وم�ؤث ��رة ،بين ��ت
املعان ��اة النف�سية الت ��ي تعي�شها املر�أة
يف مثل هذه احلاالت ال�صعبة.
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