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

جريدة سياسية يومية

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

 وزارة لك�سب ود الكتل15 حديث عن طرح

قمة برملانية حت�سم اخلالف ب�ش�أن جل�سة الت�صويت على حكومة عالوي
الك ��ردي �أن "رئي� ��س احلكوم ��ة املكل ��ف
قدم عر�ضا للق ��وى الكرد�ستانية يت�ضمن
ا�ستحداث من�صب وزارة الدولة ل�ش�ؤون
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ومن ��ح الق ��وى الكردية
حرية اختيار مر�شحها لهذا املن�صب على
�أن تفو�ض ��ه باختيار �أ�سم ��اء الوزراء من
"ح�صتها
2 التفا�صيل �ص

متري ��ر الكابين ��ة احلكومي ��ة يف جل�س ��ة
وي�ضيف قادر �أن "الكتل.الربمل ��ان املقبلة
الكرد�ستاني ��ة م�ص ��رة عل ��ى منحها احلق
يف تر�شي ��ح الوزراء م ��ن دون تدخل اية
،"جه ��ة �أو ط ��رف �سيا�س ��ي �أو حكوم ��ي
مبين ��ا �أن "رئي�س جمل�س الوزراء املكلف
رف� ��ض منح القوى الكردية حرية اختيار
ويك�شف النائب."مر�شحيها من الوزراء

6

و�أج ��رى."زاال م�صري ��ن عل ��ى مواقفهما
الوف ��د الك ��ردي املتواج ��د يف العا�صم ��ة
بغ ��داد منذ الأ�سبوع املا�ض ��ي �سل�سلة من
االجتماع ��ات م ��ع ائتالف دول ��ة القانون
و�سائ ��رون وحتال ��ف الفت ��ح ورئي� ��س
 ورئي� ��س،اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح
ال ��وزراء املكل ��ف حمم ��د توفي ��ق عالوي
ب�ش� ��أن �إمكاني ��ة �إنه ��اء اخلالف ��ات قب ��ل

.ال ��وزارات م ��ن ح�ص ��ة املك ��ون الكردي
 النائب عن،ويقول �شريوان م�ي�رزا قادر
كتل ��ة االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ستاين يف
ت�صريح لـ(امل ��دى) ان "االجتماع الأخري
الذي جمع رئي�س جمل�س الوزراء املكلف
حممد توفيق عالوي بالوفد الكرد�ستاين
مل ين ��هِ اجل ��دل ب�ش� ��أن متري ��ر الكابين ��ة
 م�ضيف ��ا �أن "كال الطرفني ما،"الوزاري ��ة

ع�ش ��رة وزارة كمرحل ��ة اوىل عل ��ى ان
ت�ستكم ��ل ال ��وزارات املتبقية عل ��ى �شكل
وكان رئي� ��س احلكومة املكلف قد.دفعات
اق�ت�رح يف مفاو�ضاته م ��ع الوفد الكردي
املتواج ��د يف بغ ��داد حالي ��ا ا�ستح ��داث
من�ص ��ب وزارة الدول ��ة ل�ش� ��ؤون الإقليم
ومنح القوى الكرد�ستانية حق الرت�شيح
لهذا املوقع مقابل تفوي�ضه باختيار �أ�سماء

 وج ��اءت الدع ��وة و�س ��ط.احلكومي ��ة
خالف ��ات واعرتا�ض ��ات ابدته ��ا ق ��وى
�سيا�سي ��ة متع ��ددة ب�ش� ��أن �آلي ��ة اختي ��ار
وتتوق ��ع �أو�س ��اط برملاني ��ة �أن.الوزراء
اجلل�س ��ة �ستعق ��د يف نهاي ��ة اال�سب ��وع
 الفتة،اجلاري �أو بداي ��ة اال�سبوع املقبل
�إىل ان ع�ل�اوي وبالتع ��اون م ��ع الق ��وى
ال�شيعي ��ة الداعم ��ة ل ��ه �سيم ��رران خم�س

:م�ست�شارون �أمريكان
اجلنود العراقيون را�ضون
عن م�شاركتنا بعملياتهم

 ان هيئ ��ة احل�ش ��د،الر�سمي ��ة
ال�شعبي اتفقت على تعيني "�أبو
ف ��دك عب ��د العزي ��ز املحم ��داوي
مبن�ص ��ب رئي�س هيئ ��ة الأركان
خلف� � ًا للح ��اج �أب ��و مه ��دي
."املهند�س
وا�ستح ��دث من�ص ��ب "رئي� ��س
، يف الهيكلية االخرية،"االركان
الت ��ي ا�صدرها رئي� ��س الوزراء
 يف،امل�ستقيل ع ��ادل عبد املهدي
 والت ��ي ت�سببت،ايل ��ول املا�ضي
 ح ��ول و�ض ��ع،يف ج ��دل حينه ��ا
 يف-"املهند� ��س" – قب ��ل مقتله
 بع ��د الغاء،الت�شكيل ��ة اجلديدة
- موق ��ع نائ ��ب رئي� ��س احل�ش ��د
 دون-الذي كان ي�شغل ��ه االخري
.�سبب وا�ضح
،ويقول قيادي �سابق يف احل�شد
 كان من ا�شد،ان فال ��ح الفيا� ��ض
املعرت�ض�ي�ن عل ��ى تعي�ي�ن "اب ��و
 لك ��ن "طه ��ران فر�ض ��ت،"ف ��دك
."اال�سم وهددت الفيا�ض
 ه ��و عب ��د،"و"اب ��و ف ��دك
 ويلق ��ب،العزي ��ز املحم ��داوي
 ويعت�ب�ر م ��ن ا�ش ��د،"بـ"اخل ��ال
املقرب�ي�ن للج�ن�رال االي ��راين
 ال ��ذي قتل يف،قا�س ��م �سليماين
الغ ��ارة االمريكية مع ابو مهدي
.املهند�س
وي�ؤك ��د القي ��ادي يف احل�ش ��د
 وال ��ذي طل ��ب ع ��دم،)لـ(امل ��دى
 ان "اي ��ران هددت،ن�ش ��ر ا�سم ��ه
الفيا� ��ض بابع ��اده ع ��ن رئا�س ��ة
الهيئ ��ة وت�سليمه ��ا اىل ه ��ادي
، رئي�س منظم ��ة بدر،العام ��ري
."يف حال رف�ض ت�سمية اخلال
3 تفا�صيل �ص

 حامد احمد: ترجمة
عند قاعدة اال�سد اجلوية
مبحافظ ��ة االنب ��ار حيث
تتواجد فيها ق ��وات امريكية برفقة
 يقول جنود امريكان،قوات عراقية
ان تر�سي ��خ االم ��ن هن ��اك يع ��د من
اك�ث�ر االمور اهمية يف احلرب �ضد
 حيث يكون مبقدور،تنظيم داع�ش
القوات العراقي ��ة وقوات التحالف
املناورة بحرية ومالحقة امل�سلحني
. يف اي مكان يختبئون فيه
وي�ش ��كل جن ��ود �أم�ي�ركان من فوج
امل�ش ��اة اخلام�س الف�صي ��ل القتايل
االول فرق ��ا تق ��وم بتنفي ��ذ طلع ��ات
دوري ��ة وعملي ��ات امني ��ة م�شرتكة
م ��ع اقرانهم م ��ن الق ��وات العراقية
.حول حميط قاعدة اال�سد اجلوية
حيث ت�ش ��كل ه ��ذه الدوريات كقوة
ردع وتعزيز التن�سيق امل�شرتك بني
القوات العراقي ��ة وقوات التحالف
. يف حماربة فلول داع�ش
قائ ��د كتيب ��ة امل�ش ��اة االمريكي ��ة
 يقول،ال�سريجن ��ت دانيي ��ل بات� ��ش
"نق ��وم بتوف�ي�ر غط ��اء امن ��ي
ل�شركائن ��ا العراقي�ي�ن ولبقي ��ة
وحداتن ��ا الع�سكرية االخ ��رى عند
خروجه ��م يف مهام خ ��ارج القاعدة
ليتمكنوا من تنفي ��ذ عملياتهم وهم
 نحن نراق ��ب ما حولهم،مطمئنون
حلماي ��ة ظهوره ��م م ��ن اي مباغتة

منتخب ال�شباب يحجز
تذكرة العبور �إىل ربع
النهائي لك�أ�س العرب
 المدى/ بغداد
حج ��ز منتخب ال�شباب لكرة القدم تذكرة العبور الثانية حل�ساب
املجموع ��ة االوىل اىل دور رب ��ع النهائ ��ي م ��ن مناف�س ��ات بطولة
 بعد ف ��وزه الثمني على نظ�ي�ره املنتخب2020 ك�أ� ��س الع ��رب لك ��رة الق ��دم
املوريتاين بهدفني مقابل ال �شيء يف املباراة التي جرت بينهما على ملعب
مدين ��ة االمري �سعود بن جلوي الريا�ضية مبدين ��ة اخلرب ال�سعودية �ضمن
اجلول ��ة الثالثة واالخرية من الدور االول باملناف�سات التي �ست�ستمر لغاية
. يوم اخلام�س من �شهر �آذار املقبل
و�أه ��دى مداف ��ع منتخب �شب ��اب موريتانيا لك ��رة القدم املخت ��ار بالل هدف
التق ��دم االول للي ��وث الرافدي ��ن يف الدقيق ��ة الثالثة والع�شري ��ن عندما هز
)0-1( �شب ��اك مرماه باخلط�أ لينتهي ال�شوط االول بتق ��دم عراقي بنتيجة
وا�ستم ��رت النتيج ��ة على حاله ��ا حتى الدقيق ��ة اخلام�س ��ة والثمانني التي
�شه ��دت جناح املهاجم ر�ضا فا�ضل بت�سجيل هدف الفوز الثاين الذي �أ�شعل
الفرحة لدى املالك التدريبي للمنتخب بقيادة املدرب قحطان جثري ومالكه
امل�ساعد املكون من خالد حممد �صبار وم�ؤيد جودي وح�سني جبار واحمد
جمع ��ة واملدير االداري عبد اجلليل �صالح والعب ��ي البدالء اجلال�سني على
م�صطب ��ة االحتي ��اط لتنتهي املب ��اراة بانت�ص ��ار منتخبن ��ا ال�شبابي بهدفني
 نق ��اط متخلفا بفارق ثالث4 مقاب ��ل ال�شيء ويحج ��ز املركز الثاين بر�صيد
نق ��اط عن املت�صدر املنتخب التون�سي وينتق�ل�ان معا اىل دور ربع النهائي
. عاما لكرة القدم20 من بطولة ك�أ�س العرب حتت

دع ��ا رئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د
احللبو�س ��ي هيئ ��ة الرئا�س ��ة
�إىل عقد اجتم ��اع اليوم االثن�ي�ن لتحديد
موع ��د عق ��د اجلل�س ��ة اال�ستثنائي ��ة التي
طلبه ��ا رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء املكلف
حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي لعر� ��ض كابينته

تعيني بديل عن
املهند�س يربك العالقة
بني ف�صائل احل�شد

:حممد الربيعي يكتب عن
ر�سالة عاجلة لوزير التعليم العايل املقبل

". من قبل العدو
رغ ��م ان جن ��ود ق ��وات التحال ��ف
يحم ��ون الق�س ��م املتعل ��ق به ��م يف
 ف ��ان اجلي� ��ش العراق ��ي،القاع ��دة
يكون م�س�ؤوال عن ح�صة اال�سد يف
.ت�أمني موقع القاعدة
ويق ��ول ال�سريجن ��ت بات� ��ش ان
"جن ��ود امريكان من ف ��وج امل�شاة
اخلام� ��س يقوم ��ون ب�ش ��كل دوري
يف تنفي ��ذ طلع ��ات لت�أمني مقرتبات
القاع ��دة �ض ��د اي اعت ��داء خارجي
وكذلك يف توفري دعم ل�شركائهم من
. "القوات العراقية
قاع ��دة اال�س ��د هي واح ��دة من بني
قاعدت�ي�ن ع�سكريتني امريكيتني يف
الع ��راق ا�ستهدفتهم ��ا ال�صواري ��خ
االيراني ��ة يف كان ��ون الث ��اين ردا
على مقتل قائده ��ا الع�سكري قا�سم
�سليم ��اين بهج ��وم طائ ��رة م�سرية
. امريكية قرب مطار بغداد الدويل
وك�شف ��ت وزارة الدف ��اع الأمريكية
 �أن ع ��دد،(البنتاغ ��ون) اجلمع ��ة
اجلن ��ود الأمريكيني الذين �أ�صيبوا
بارجتاج ��ات دماغية ج ��راء �إطالق
�إي ��ران �صواريخ عل ��ى قاعدتهم يف
الع ��راق ال�شه ��ر املا�ضي ق ��د ارتفع
وهذه احل�صيلة �أكرب من.110 �إىل
 �شباط10 تلك الت ��ي مت �إعالنها يف
للهج ��وم الإيراين عل ��ى قاعدة عني
.الأ�سد يف غربي العراق
3 التفا�صيل �ص

 المدى/ بغداد

5

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..طلبة اجلامعات يوا�صلون احتجاجاتهم رف�ض ًا حلكومة االحزاب

 المدى/ بغداد
،يواجه فال ��ح الفيا�ض
رئي� ��س هيئ ��ة احل�ش ��د
 �ضغوط ًا وتهديدات قد،ال�شعبي
 ب�سبب خالفات،تفقده من�صب ��ه
على اختيار خليفة لنائب الهيئة
،ال�ساب ��ق �أب ��و مه ��دي املهند�س
،ال ��ذي قت ��ل يف غ ��ارة امريكي ��ة
مطل ��ع العام احل ��ايل قرب مطار
.بغداد
ويف�ض ��ل الفيا� ��ض اختي ��ار
،�شخ�صي ��ة "معتدل ��ة" للمن�صب
وه ��و خ�ل�اف م ��ا ت ��راه طهران
التي قدمت مر�شح ��ا مقربا منها
 مت متريره،"يو�صف بـ"املت�شدد
مب�ساع ��دة ف�صائ ��ل موالي ��ة
 ابرزه ��ا ع�صائ ��ب اهل،الي ��ران
 بح�س ��ب،احل ��ق ومنظم ��ة ب ��در
.م�س�ؤولني
كذل ��ك رف�ض ��ت �أرب ��ع ف�صائ ��ل
يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي تابع ��ة
 تن�صي ��ب،للمرجعي ��ة ال�شيعي ��ة
 واملعروف،املق ��رب م ��ن اي ��ران
 القيادي يف،"با�س ��م "ابو ف ��دك
 م�ؤك ��دة انها،كتائب ح ��زب الله
قدم ��ت مقرتح ��ات اىل رئي� ��س
.الهيئة وتنتظر قراره
 ق ��ال،يف اال�سب ��وع املا�ض ��ي
اب ��و عل ��ي
،الب�ص ��ري
م�س� ��ؤ و ل
عملي ��ا ت
، ا حل�ش ��د
للو كا ل ��ة

مدرب �سلة
الوطني يراهن
على اجلماهري
لهزمية الهند
يف بغداد

"ال�صحة تنهي �إن�شاء مراكز احلجر وتتوعد مفتعلي �أزمة "الكمامات
 ولفت �إلى �أن."الإقليمي ل�ش ��رق المتو�سط
"الوزارة تتابع عن كثب مو�ضوع ارتفاع
،"الأ�سع ��ار واحت ��كار الأدوي ��ة والكمامات
متوع ��د ًا بـ"محا�سب ��ة كل م ��ن يح ��اول �أن
يفتع ��ل �أزم ��ة من قب ��ل دائ ��رة التفتي�ش في
."وزارة ال�صحة

اجتماعي ��ن م ��ع الجان ��ب الإيران ��ي لمن ��ع
 ال�سيما �أن،و�ص ��ول المر�ض �إل ��ى الع ��راق
 م�شير ًا،"لدين ��ا حدود ًا وا�سع ��ة مع �إي ��ران
�إل ��ى "تن�سي ��ق بي ��ن وزارة ال�صح ��ة ف ��ي
الع ��راق و�إي ��ران ومكت ��ب منظم ��ة ال�صحة
العالمي ��ة في كال الجانبي ��ن وكذلك المكتب

 و�أن م�ل�اكات،والمط ��ارات والموان ��ئ
،"الوزارة م�ستنفرة في جميع المحافظات
م�ؤك ��د ًا "توفي ��ر الأجه ��زة المطلوب ��ة م ��ن
�أجل من ��ع المر�ض م ��ن االنت�ش ��ار وتوعية
."المواطنين
 �أن وزارة ال�صحة "عقدت،و�أ�ضاف الب ��در

كل من يح ��اول افتعال �أزمة ف ��ي الكمامات
.الطبية
وقال المتحدث با�س ��م الوزارة �سيف البدر
 �إن،في بي ��ان تابعته (المدى) �أم� ��س االحد
وزارت ��ه "�أعدت م�ؤ�س�س ��ات �صحية للحجر
ف ��ي جمي ��ع محافظ ��ات الع ��راق والمناف ��ذ

 متابعة المدى
 �أم� ��س،�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة
 �أنها تن�سق م ��ع نظيرتها،الأح ��د
الإيرانية ومنظم ��ة ال�صحة العالمية ب�ش�أن
 فيما توع ��دت بمحا�سبة،فيرو� ��س كورونا

 �أمطار وعوا�صف ليلية يف حمافظات اجلنوب:الأنواء اجلوية
،توقع المتنبئ الجوي �صادق العطية
 �أن تب ��د�أ �سحب ركامية،ام�س الأح ��د
م�صحوب ��ة بزخ ��ات �أمط ��ار ت�أثيره ��ا
عل ��ى مدن جنوب ��ي الع ��راق بعد ظهر
. �أيام3 اليوم ولغاية

، وا�سط،"احتمالي ��ة ان ت�شهد ديالى
ومي�سان حدوث �سيول نتيجة ت�ساقط
 الفت ��ا ال ��ى ان،"وغ ��زارة االمط ��ار
"المنخف�ض الجوي يبد�أ باالنح�سار
،اي�ضا."تدريجا نه ��ار ي ��وم االربعاء

و�أ�ش ��ار ال ��ى ان."ومي�س ��ان وذي قار
"تعم ��ق المنخف� ��ض الج ��وي ي ��زداد
ي ��وم الثالثاء المقب ��ل لي�شمل ت�ساقط
الأمط ��ار ف ��ي المناط ��ق الو�سط ��ى
ولف ��ت التقري ��ر ال ��ى."والجنوبية

ي� ��ؤدي �إل ��ى ت�ساقط �أمط ��ار وحدوث
عوا�ص ��ف رعدي ��ة خ�ل�ال اللي ��ل على
المناط ��ق الجنوبي ��ة فق ��ط وتك ��ون
الأمط ��ار متو�سطة ال�ش ��دة في بع�ض
مناطقه ��ا ومنه ��ا محافظ ��ات الب�صرة

 المدى/ بغداد
الي ��وم االثني ��ن والمت�ضم ��ن ت�أث ��ر
المنطقتي ��ن الو�سط ��ى والجنوبي ��ة
�أ�ص ��درت هيئ ��ة االن ��واء للب�ل�اد بمنخف� ��ض ج ��وي ق ��ادم م ��ن
.الجوية والر�صد الزلزالي البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية
تقريره ��ا للأي ��ام الثالث ��ة اعتبارا من وذكر التقرير ان "المنخف�ض الجوي

2

سياسة
حديث عن طرح 15
وزارة لك�سب ود الكتل
 بغداد/المدى

دعا رئي�س البرلمان
محمد الحلبو�سي هيئة
الرئا�سة �إلى عقد
اجتماع اليوم االثنين
لتحديد موعد عقد
الجل�سة اال�ستثنائية
التي طلبها رئي�س مجل�س
الوزراء المكلف محمد
توفيق عالوي لعر�ض
كابينته الحكومية.
وجاءت الدعوة و�سط
خالفات واعترا�ضات
ابدتها قوى �سيا�سية
متعددة ب�ش�أن �آلية
اختيار الوزراء.

وتتوقع �أو�س ��اط برلمانية �أن الجل�سة
�ستعق ��د في نهاية اال�سبوع الجاري �أو
بداي ��ة اال�سبوع المقب ��ل ،الفتة �إلى ان
عالوي وبالتعاون مع القوى ال�شيعية
الداعم ��ة له �سيم ��رران خم� ��س ع�شرة
وزارة كمرحلة اولى على ان ت�ستكمل
الوزارات المتبقية على �شكل دفعات.
وكان رئي� ��س الحكوم ��ة المكل ��ف ق ��د
اقترح في مفاو�ضاته مع الوفد الكردي
المتواجد في بغ ��داد حاليا ا�ستحداث
من�ص ��ب وزارة الدولة ل�ش�ؤون الإقليم
ومن ��ح الق ��وى الكرد�ستاني ��ة ح ��ق
التر�شي ��ح لهذا الموقع مقابل تفوي�ضه
باختي ��ار �أ�سماء ال ��وزارات من ح�صة
المكون الكردي.
ويق ��ول �شيروان ميرزا ق ��ادر ،النائب
عن كتلة االتحاد الوطني الكرد�ستاني
ف ��ي ت�صريح لـ(الم ��دى) ان "االجتماع

اكد رئي�س الجمهورية برهم �صالح ،خالل
ا�ستقباله رئي�س مجل�س الخدمة االتحادي
محم ��ود محم ��د عب ��د والوف ��د المرافق له،
عل ��ى �ض ��رورة �إتاحة الفر� ��ص المت�ساوية
في التعيين �أمام العراقيين.
كما ا�ش ��ار �صالح خالل اللقاء بح�سب بيان
رئا�سي اطلعت عليه (المدى) ،الى "�أهمية
ان يلع ��ب المجل� ��س دور ًا �أ�سا�سي ًا في رفع
م�ست ��وى الوظيف ��ة العام ��ة وتطويره ��ا
و�إتاح ��ة الفر� ��ص المت�ساوية ف ��ي التعيين
�أم ��ام العراقيي ��ن بم ��ا يحق ��ق العدال ��ة
االجتماعي ��ة ،و�ضم ��ان مب ��د�أ الم�س ��اواة
للم�ؤهلين لإ�شغالها".
و�ش ��دد رئي�س الجمهوري ��ة "على �ضرورة
تطوي ��ر الجه ��از الإداري ،ورف ��ع م�ستوى
الهي ��كل الوظيف ��ي للدولة وتطوي ��ر كفاءة
موظف ��ي الخدم ��ة العام ��ة والعم ��ل عل ��ى
تحقي ��ق الإ�ص�ل�اح الم�ؤ�س�سات ��ي وتهيئ ��ة
فر� ��ص عم ��ل للعاطلي ��ن ،وتوفي ��ر الرعاية
االجتماعي ��ة المالئم ��ة له ��م بالتن�سي ��ق مع
الجهات المخت�صة".
وا�ش ��ار البي ��ان ال ��ى �أن رئي� ��س و�أع�ض ��اء
المجل� ��س" ،ا�ستعر�ض ��وا الخط ��وات التي
قام بها المجل�س في االرتقاء بواقع الهيكل
الوظيف ��ي للدول ��ة بم ��ا ين�سج ��م والتطور
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قمة برملانية حت�سم اخلالف ب�ش�أن جل�سة الت�صويت على حكومة عالوي

الأخي ��ر ال ��ذي جم ��ع رئي� ��س مجل� ��س
الوزراء المكلف محمد توفيق عالوي
بالوف ��د الكرد�ستان ��ي ل ��م ين ��هِ الجدل
ب�ش� ��أن تمري ��ر الكابين ��ة الوزاري ��ة"،
م�ضيف ��ا �أن "كال الطرفي ��ن م ��ازاال
م�صرين على مواقفهما".
و�أج ��رى الوف ��د الك ��ردي المتواج ��د
ف ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد من ��ذ الأ�سب ��وع
الما�ض ��ي �سل�سل ��ة م ��ن االجتماع ��ات
مع ائت�ل�اف دولة القان ��ون و�سائرون
وتحال ��ف الفتح ورئي� ��س الجمهورية
برهم �صالح ،ورئي�س الوزراء المكلف
محمد توفي ��ق عالوي ب�ش� ��أن �إمكانية
�إنه ��اء الخالف ��ات قبل تمري ��ر الكابينة
الحكومي ��ة ف ��ي جل�س ��ة البرلم ��ان
المقبلة.
وي�ضيف قادر �أن "الكتل الكرد�ستانية

م�ص ��رة على منحها الح ��ق في تر�شيح
ال ��وزراء م ��ن دون تدخل اي ��ة جهة �أو
ط ��رف �سيا�س ��ي �أو حكوم ��ي" ،مبين ��ا
�أن "رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء المكلف
رف� ��ض من ��ح الق ��وى الكردي ��ة حري ��ة
اختي ��ار مر�شحيه ��ا م ��ن ال ��وزراء".
ويك�ش ��ف النائ ��ب الك ��ردي �أن "رئي�س
الحكوم ��ة المكلف قدم عر�ض ��ا للقوى
الكرد�ستاني ��ة يت�ضم ��ن ا�ستح ��داث
من�ص ��ب وزارة الدولة ل�ش� ��ؤون �إقليم
كرد�ست ��ان ومنح القوى الكردية حرية
اختي ��ار مر�شحه ��ا له ��ذا المن�صب على
�أن تفو�ض ��ه باختي ��ار �أ�سم ��اء الوزراء
م ��ن ح�صته ��ا" ،مو�ضح ��ا �أن "موق ��ع
وزير الدول ��ة وبح�سب عر�ض عالوي
يحق له الم�شاركة في جل�سات مجل�س
الوزراء لكن ال يحق له الت�صويت".

واعتر�ضت القوى الكردية على منحها
وزارات المالي ��ة والتج ��ارة والع ��دل
�ضم ��ن الكابين ��ة الجدي ��دة ،وطالب ��ت
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء المكل ��ف
منحها وزارة رابعة وفق ا�ستحقاقات
المكونات والكتل البرلمانية.
ويلف ��ت النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة االتح ��اد
الوطني الكرد�ستان ��ي �إلى �أن "القوى
الكرد�ستاني ��ة مازال ��ت م�ص ��رة عل ��ى
موقفها في تر�شيح �أ�سماء وزرائها في
الحكومة الجديدة" ،م�ؤكدا �أن "الوفد
الك ��ردي متواجد ف ��ي العا�صمة بغداد
ويج ��ري �سل�سلة م ��ن المفاو�ضات مع
الكت ��ل والمكونات بغي ��ة التو�صل �إلى
اتفاق قبل عقد الجل�سة النيابية".
ويتوق ��ع ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي
مجل� ��س الن ��واب �أن "يعق ��د البرلم ��ان

جل�سته اال�ستثنائية في نهاية الأ�سبوع
الج ��اري �أو بداي ��ة الأ�سب ��وع المقب ��ل
للت�صوي ��ت على الكابين ��ة الوزارية"،
مرجح ��ا "تمري ��ر خم�سة ع�ش ��ر وزيرا
و�إرجاء المتبقي �إلى جل�سات مقبلة".
وي�ضي ��ف ق ��ادر �أن "التوقع ��ات ت�شير
�إل ��ى �أن الوجبة الأول ��ى خم�س ع�شرة
وزارة �ستم ��رر ف ��ي البرلم ��ان �ستكون
�شاملة لكل المكون ��ات من اجل �إعطاء
انطب ��اع �أن الكابين ��ة الحكومية ممثلة
لكل المكونات ال لمكون واحد".
وتح ��دث ن ��واب م ��ن كت ��ل برلماني ��ة
مختلف ��ة لـ(الم ��دى) �أم� ��س الأح ��د عن
"احتمالية �إلغاء �أو ت�أجيل عقد الجل�سة
البرلماني ��ة المق ��رر لها الي ��وم االثنين
لمن ��ح الثق ��ة لحكومة رئي� ��س الوزراء
المكلف محمد توفيق عالوي ،مبررين

�سب ��ب ذل ��ك بان هيئ ��ة رئا�س ��ة مجل�س
الن ��واب غير متفقة عل ��ى تحديد موعد
انعقاد الجل�سة البرلمانية".
بالمقابل يو�ض ��ح ظافر العاني النائب
ع ��ن كتل ��ة اتح ��اد الق ��وى العراقي ��ة
�أن "جل�س ��ة البرلم ��ان اال�ستثنائي ��ة
�ستح ��دد مواعيدها ف ��ي اجتماع هيئة
رئا�س ��ة مجل�س الن ��واب" ،م�شيرا �إلى
�أن "الق ��وى ال�سني ��ة �أبلغ ��ت جمي ��ع
الكتل انه ��ا لي�ست مع تمري ��ر الكابينة
الوزارية لمحمد توفيق عالوي".
وكان رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء
الم�ستقيل عادل عبد المهدي والمكلف
محمد توفيق عالوي قد �أر�سال طلبين
�إل ��ى مجل�س النواب ب�شكل منفرد طلبا
في ��ه عق ��د جل�س ��ة ا�ستثنائي ��ة لمجل�س
الن ��واب لتمري ��ر الكابين ��ة الحكومية،

رئا�سة
الربملان خالل
اجتماع �سابق
مع ممثلي
الكتل..
(�أر�شيف)

�صالح للمجل�س االحتادي:
يجب ت�ساوي فر�ص التعيني
بني العراقيني
 بغداد /المدى
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دعا �إىل ك�شف الوزراء قبل � 3أيام من الت�صويت

الفتح :الرئي�س املكلف ي�ضع اللم�سات الأخرية لكابينته
 بغداد  /المدى
ق ��ال النائب ع ��ن تحالف الفت ��ح حنين
قدو �إن رئي� ��س الوزراء المكلف محمد
توفيق عالوي لم يكم ��ل بعد اللم�سات
الأخيرة لكابينته الوزارية.
ورجح قدو ،ح�ص ��ول تغيير �أو تعديل
لبع�ض الأ�سم ��اء المطروحة بالكابينة
خ�ل�ال ال�ساعات المقبل ��ة �سيما في ظل
ا�ستم ��رار ط ��رح المكوني ��ن الك ��ردي
وال�سن ��ي المر�شحي ��ن عل ��ى ع�ل�اوي
ل�شغل ح�ص�صهما الوزارية.
وتوق ��ع ق ��دو و�ض ��ع رئي�س ال ��وزراء
المكلف للم�سات الأخيرة واالنتهاء من
ت�شكيل الكابينة الوزارية قبل �ساعات
من الجل�سة البرلمانية.
وف ��ي �سياق مت�ص ��ل ،نف ��ى النائب عن
كتل ��ة �صادق ��ون نعي ��م العب ��ودي ،م ��ا
تح ��دث ب ��ه خبي ��ر امن ��ي ع ��ن وج ��ود
خالفات بي ��ن مكونات تحال ��ف الفتح،
فيم ��ا �أكد ع ��دم الم�شاركة ف ��ي حكومة
عالوي مع منحها الثقة.
وكت ��ب العبودي ف ��ي رد له على ما غرد
ب ��ه الخبي ��ر االمن ��ي ه�ش ��ام الها�شمي
قائال :هذه معلومات غير دقيقة ،ما زال
الفت ��ح موقفه موحد برئا�سة العامري،
والمبادئ الت ��ي اتفقنا عليها في داخل
الفت ��ح الجميع ملتزم بها ،و�أهمها عدم
الم�شارك ��ة في الحكوم ��ة ،واال�ستعداد
لالنتخابات المبكرة.

ال ��ذي ي�شه ��ده العالم ف ��ي مج ��االت العمل
واالقت�صاد".
وتم الت�صوي ��ت في اواخ ��ر ت�شرين االول
الما�ض ��ي عل ��ى محم ��ود محم ��د التميم ��ي
رئي�س ًا لمجل�س الخدم ��ة ،ولمياء الخالدي
نائب� � ًا ،واالع�ضاء �صباح نوري المحياوي
وا�سماء �شاك ��ر والهام لطيف �شكر الفيلي،
وفرن�سي� ��س عزيز اوراه ��ا واحمد مح�سن
واحم ��د ه�ش ��ام ومحم ��د عب ��د الح�سي ��ن
�صاحب وجوان احمد وعارف �صالح.
وتن� ��ص المادة -2-م ��ن قان ��ون المجل�س
عل ��ى انه يرتبط بمجل� ��س النواب ويتمتع
بال�شخ�صي ��ة المعنوية واال�ستقالل المالي
والإداري ويمثله رئي�سه او من يخوله.
كم ��ا ن� ��ص قانونه عل ��ى مجموع ��ة اهداف
وهي:
اوال :رفع م�ستوى الوظيفة العامة وتنمية
وتطوي ��ر الخدمة العام ��ة و�إتاحة الفر�ص
المت�ساوي ��ة و�ضم ��ان مب ��د�أ الم�س ��اواة
للم�ؤهلين لإ�شغالها.
ثاني ��ا :تخطي ��ط �ش� ��ؤون الوظيف ��ة العامة
والرقابة والإ�شراف عليها.
ثالث ��ا :تطوي ��ر الجه ��از الإداري ،ورف ��ع
م�ست ��وى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير
كف ��اءة موظف ��ي الخدم ��ة العام ��ة وتوفير
الرعاية االجتماعية المالئمة لهم بالتن�سيق
مع الجهات المخت�صة.

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

كم ��ا و�صل �أي�ضا طل ��ب موقع من �أكثر
م ��ن �سبعين نائبا يطال ��ب بعقد جل�سة
ا�ستثنائي ��ة للت�صويت عل ��ى الحكومة
الجديدة.
وي�ضيف العاني في ت�صريح لـ(المدى)
�أن "مفاو�ض ��ات الق ��وى ال�سني ��ة م ��ع
رئي�س مجل�س الوزراء المكلف انتهت
م ��ن دون ان تتمك ��ن الج ��والت م ��ن
التو�ص ��ل �إلى اتفاق ب�ش� ��أن الكثير من
النق ��اط" ،م�ؤك ��دا �أن "الكت ��ل ال�سني ��ة
�أبلغ ��ت الق ��وى ال�شيعي ��ة والكردي ��ة
رف�ضها تكلي ��ف محمد عالوي لت�شكيل
الحكومة الجديدة".
وي�ؤكد �أن "اتحاد القوى العراقية قرر
عدم ح�ض ��وره �إلى جل�س ��ة الت�صويت
على حكومة محمد توفيق عالوي".
وكان النائ ��ب ال�ساب ��ق كام ��ل الدليمي
توق ��ع ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أم�س
الأح ��د ،ان رئي� ��س البرلم ��ان محم ��د
الحلبو�س ��ي �سيلقي كلم ��ة في الجل�سة
اال�ستثنائي ��ة و�سيعل ��ن ان�سحاب ��ه في
حال عقدت خارج �إرادته و�إرادة الكتل
البرلمانية المعار�ضة.
ب ��دوره يو�ض ��ح احم ��د الكنان ��ي،
النائ ��ب عن كتلة �صادق ��ون البرلمانية
�أن "التراج ��ع ف ��ي عق ��د الجل�س ��ة م ��ن
الي ��وم االثني ��ن �إل ��ى ي ��وم �آخ ��ر ج ��اء
تجنبا لح ��دوث خالف ��ات وانق�سامات
بي ��ن الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن
"ال�ساع ��ات المقبل ��ة �ست�شه ��د ح ��راكا
�سيا�سيا لتجاوز كل الخالفات".
واك ��د ح�س ��ن كري ��م الكعب ��ي ،النائ ��ب
الأول لرئي�س مجل�س النواب� ،أن هيئة
رئا�سة مجل�س الن ��واب �ستعقد �صباح
الي ��وم االثنين اجتماع ��ا خا�ص ًا لبحث
المنه ��اج الحكوم ��ي لرئي� ��س الوزراء
المكل ��ف محمد توفيق عالوي وال�سير
الذاتي ��ة لمر�شحي الحكوم ��ة الجديدة
وف ��ق النظ ��ام الداخل ��ي والإج ��راءات
المعمول بها في مجل�س النواب .
وقال الكعبي في بيان �إنه "من الم�ؤمل
ان يكون ي ��وم الأربعاء المقبل موعدا
لعق ��د جل�س ��ة مجل� ��س الن ��واب لمن ��ح
الثق ��ة لحكوم ��ة ع�ل�اوي� ،سيم ��ا وان
الم ��دة القانونية للتكليف �شارفت على
االنته ��اء ول ��م يع ��د هن ��اك وقت ��ا كافيا
لح�سم مو�ضوع ت�شكيل الحكومة".
ويو�ضح الكناني في ت�صريح لـ(المدى)
�أن "االجتماع ��ات الت ��ي �ست�سب ��ق عقد
الجل�سة اال�ستثنائية �ستكون م�صيرية
لتوحيد ال ��ر�ؤى والأفكار لالتفاق على
تمرير الحكوم ��ة" ،م�ؤكدا ان "مواقف
الكت ��ل الراف�ض ��ة لتمري ��ر الحكومة لم
تتغير لغاية االن".
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ان غالبي ��ة الكت ��ل ال�سيا�سية �ستح�ضر
جل�سة تمري ��ر كابينة رئي� ��س الوزراء
المكلف محمد عالوي .
وق ��ال النائ ��ب فا�ض ��ل الفت�ل�اوي ،في
ت�صري ��ح �صحف ��ي ان "الح ��وارات
م�ستم ��رة بي ��ن الكت ��ل ال�سيا�سية لعقد

جل�س ��ة تمري ��ر الكابين ��ة الحكومية"،
م�شي ��را ال ��ى "�ض ��رورة من ��ح ع�ل�اوي
كام ��ل ال�صالحي ��ة في اختي ��ار وزرائه
دون فر�ض ال�شروط".
ودع ��ا الفت�ل�اوي ،رئي� ��س ال ��وزراء
المكل ��ف الى ط ��رح كابينت ��ه الوزارية
قب ��ل � 72ساع ��ة م ��ن عق ��د جل�س ��ة منح
الثقة.
الى ذلك ،اكد ع�ضو مجل�س النواب عن
تحالف �سائرون �سالم ال�شمري ،اهمية
الح�ض ��ور النياب ��ي المكث ��ف لجل�س ��ة
البرلمان اال�ستثنائي ��ة للت�صويت على
الكابينة الوزارية.
وق ��ال ف ��ي بي ��ان �صحف ��ي ان رئي� ��س
ال ��وزراء المكلف محمد توفيق عالوي
اكم ��ل كابينت ��ه الوزاري ��ة وبانتظ ��ار
الجل�س ��ة النيابي ��ة اال�ستثنائي ��ة
للت�صويت والم�ض ��ي بتنفيذ البرنامج
الحكوم ��ي ومتطلب ��ات ال�شع ��ب
الم�شروعة للفترة المقبلة.
وا�ض ��اف ال�شم ��ري ان "ا�صح ��اب
المحا�ص�صة و�شراء المنا�صب ال تروق
له ��م الكابين ��ة الوزاري ��ة الم�ستقلة بل
على العك�س يف�ضل ��ون بقاء المنا�صب
وفق نظام الحكوم ��ات ال�سابقة والتي
ثار ال�شعب �ضدها".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء المكلف محمد
ع�ل�اوي دع ��ا مجل�س الن ��واب الى عقد
جل�س ��ة ا�ستثنائية للت�صويت على منح
الثقة لكابينته الوزارية الم�ؤقتة.
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سياسة

تعي�ين بدي��ل ع��ن املهند���س يرب��ك العالقة بني ف�ص��ائل احل�ش��د
يواجه فالح الفيا�ض ،رئي�س هيئة الح�شد ال�شعبي� ،ضغوط ًا وتهديدات قد تفقده من�صبه ،ب�سبب خالفات على اختيار خليفة لنائب الهيئة
ال�سابق �أبو مهدي المهند�س ،الذي قتل في غارة اميركية ،مطلع العام الحالي قرب مطار بغداد.
ويف�ض��ل الفيا�ض اختيار �شخ�ص��ية "معتدلة" للمن�ص��ب ،وهو خالف ما تراه طهران التي قدمت مر�ش��حا مقربا منها يو�صف بـ"المت�شدد" ،تم
تمريره بم�ساعدة ف�صائل موالية اليران ،ابرزها ع�صائب اهل الحق ومنظمة بدر ،بح�سب م�س�ؤولين.
 بغداد /المدى
كذلك رف�ض ��ت �أربع ف�ص ��ائل في الح�ش ��د
ال�ش ��عبي تابع ��ة للمرجعي ��ة ال�ش ��يعية،
تن�ص ��يب المقرب من ايران ،والمعروف
با�س ��م "ابو ف ��دك" ،القيادي ف ��ي كتائب
حزب الل ��ه ،م�ؤكدة انها قدمت مقترحات
الى رئي�س الهيئة وتنتظر قراره.
ف ��ي اال�س ��بوع الما�ض ��ي ،قال اب ��و علي
الب�ص ��ري ،م�س� ��ؤول عملي ��ات الح�ش ��د،
للوكال ��ة الر�س ��مية ،ان هيئ ��ة الح�ش ��د
ال�ش ��عبي اتفقت عل ��ى تعيي ��ن "�أبو فدك
عبد العزيز المحمداوي بمن�صب رئي�س
هيئ ��ة الأركان خلف� � ًا للح ��اج �أب ��و مهدي
المهند�س".
وا�س ��تحدث من�ص ��ب "رئي�س االركان"،
ف ��ي الهيكلي ��ة االخي ��رة ،التي ا�ص ��درها
رئي� ��س ال ��وزراء الم�س ��تقيل ع ��ادل عبد
المه ��دي ،ف ��ي ايل ��ول الما�ض ��ي ،والتي
ت�س ��ببت ف ��ي ج ��دل حينها ،حول و�ض ��ع
"المهند�س" – قبل مقتله -في الت�شكيلة
الجدي ��دة ،بعد الغ ��اء موقع نائب رئي�س
الح�شد  -الذي كان ي�شغله االخير -دون
�سبب وا�ضح.
ويقول قيادي �سابق في الح�شد ،ان فالح
الفيا�ض ،كان من ا�ش ��د المعتر�ضين على
تعيين "ابو فدك" ،لكن "طهران فر�ض ��ت
اال�سم وهددت الفيا�ض".
و"اب ��و ف ��دك" ،ه ��و عب ��د العزي ��ز
المحمداوي ،ويلقب بـ"الخال" ،ويعتبر
م ��ن ا�ش ��د المقربي ��ن للجن ��رال االيراني
قا�س ��م �س ��ليماني ،الذي قتل ف ��ي الغارة
االميركية مع ابو مهدي المهند�س.
وي�ؤكد القي ��ادي في الح�ش ��د لـ(المدى)،
والذي طلب عدم ن�ش ��ر ا�سمه ،ان "ايران
ه ��ددت الفيا� ��ض بابع ��اده ع ��ن رئا�س ��ة
الهيئة وت�س ��ليمها الى ه ��ادي العامري،
رئي� ��س منظم ��ة ب ��در ،ف ��ي ح ��ال رف� ��ض
ت�سمية الخال".
ووفق الم�س� ��ؤول ال�سابق ،ان العامري،
كان مر�ش ��حا قوي ��ا بعد مقت ��ل المهند�س
لرئا�س ��ة الهيئ ��ة ،لك ��ن طه ��ران تراجعت
في اللحظ ��ات االخيرة ،تقدي ��را لموقف
الفيا�ض ،الذي ت�س ��بب في  2018بك�سر
تحال ��ف الن�ص ��ر ،ال ��ذي يق ��وده رئي� ��س

جانب من
ت�شييع
املهند�س
ار�شيف
ال ��وزراء ال�س ��ابق حي ��در العب ��ادي،
وتحويل دفة الحكم الى قوى الح�شد.
وتنظيمي ��ا عم ��ل "اب ��و ف ��دك" م ��ع
منظمة ب ��در ع ��ام  ،1983وكل ��ف بمهام
اال�س ��تخبارات لمنظم ��ة ب ��در كم�س ��اعد
له ��ادي العامري .وفي عام  2004رف�ض
التخل ��ي ع ��ن ال�س�ل�اح ،و�ش ��كل مجاميع
خا�ص ��ة �ض ��د القوات االميركية مرتبطة
ماليا بمنظمة بدر.
وي�ض ��يف القي ��ادي ال�س ��ابق" :الفيا�ض
كان يرغ ��ب بت�س ��مية �شخ�ص ��ية معتدلة
بدي�ل�ا عن المهند�س ،ولي�س ��ت مت�ش ��ددة
ومتطرفة ومعروفة بالعنف".
ف ��ي عام  2006عاد "الخ ��ال" ،للعمل مع
المهند�س وارتبطت عنا�ص ��ره الم�سلحة

اعتقال من�سق داع�ش
خارج العراق

 بغداد  /المدى
اعلن الح�ش ��د ال�ش ��عبي ،ام�س ال�س ��بت ،عن �إلقاء القب�ض على من�س ��ق
تنظي ��م داع�ش خارج الع ��راق .وقال الح�ش ��د في بيان تلق ��ت (المدى)
ن�س ��خة منه� ،إن "قيادة عمليات نينوى للح�ش ��د ال�شعبي نفذت ال�سبت
عملي ��ة امني ��ة ناجح ��ة بالقاء القب� ��ض على م ��ا يعرف بمن�س ��ق تنظيم
داع�ش االجرامي خارج العراق" .و�أ�ضاف البيان �أن "العملية االمنية
ا�س ��تندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة المو�صل" .وفي �سياق
�آخر ،اعلن الح�شد ال�ش ��عبي ،ال�سبت ،عن تدمير م�ضافة لـ"داع�ش" في
خانقي ��ن في محافظة ديالى .وقال الح�ش ��د في بي ��ان �إن "قوات اللواء
 23في الح�ش ��د ال�شعبي دمرت م�ض ��افة لفلول تنظيم داع�ش الإرهابي
في ق�ض ��اء خانقي ��ن بمحافظة ديال ��ى" .و�أ�ض ��اف �أن "العملية االمنية
جاءت عقب الت�ص ��دي للهجوم الفا�ش ��ل الذي �شنه الدواع�ش الجمعة"،
م�شير ًا الى �أن "الم�ضافة كانت تحوي على مواد لوج�ستية" .الى ذلك،
�أعلنت وزارة الدفاع ،تحرير مختطف وقتل خاطفيه المنتمين لـداع�ش
وتدمي ��ر نفقي ��ن تابعي ��ن للتنظيم في عملي ��ة �أمنية بمحافظ ��ة الأنبار.
وقال ��ت الوزارة ف ��ي بيان �إن "قوة م�ش ��تركة من فرقة الم�ش ��اة الأولى
�ش ��رعت بعد الح�ص ��ول على معلومات ا�س ��تخباراتية ،بواجب للبحث
والتفتي�ش �ض ��من قاطع الم�س� ��ؤولية نتج عنه العثور على نفقين  2في
�إحدى التالل" .و�أ�ض ��افت� ،أنه �أثناء تفتي�ش النفقين "تم اال�شتباك مع
مجموع ��ة من عنا�ص ��ر داع�ش الإرهاب ��ي كانوا قد اختطف ��وا في وقت
�سابق �أحد المواطنين ،وخالل اال�شتباك معهم تم قتل �أحدهم وتحرير
المخطوف" .وتابعت� ،أنه "نتيجة لتوغل باقي �أفراد الع�ص ��ابة داخل
الأنفاق تم تنفيذ �ض ��ربة جوية من قبل �أبطال طيران الجي�ش وطيران
التحالف الدولي نتج عنها تدمير الأنفاق وقتل من فيها".

م ��ع الجن ��رال �س ��ليماني و�ش ��كل تنظيم
كتائب حزب الله ،بم�ساعدة عماد مغنية
(القيادي ف ��ي حزب الل ��ه اللبناني -قتل
ع ��ام  ،)2008كمجموع ��ات خا�ص ��ة،
مدرب ��ة ومجهزة ب�ش ��كل متط ��ور ،لقتال
الأميركان .ورجع ا�س ��مه "ابو فدك" مع
حادث ��ة اختط ��اف ال� �ـ� 26ص ��ياد قطري،
(اعلن ��ت الداخلي ��ة العراقي ��ة ،اط�ل�اق
�س ��راحهم ع ��ام  2017بع ��د �س ��نة م ��ن
االختطاف ،دون ذكر هوية الخاطفين).
واعتب ��ر "الخ ��ال" ،بح�س ��ب نا�ش ��طين،
الم�س� ��ؤول ع ��ن الح ��وادث الت ��ي وقعت
�أثناء االحتجاج ��ات الأخيرة في بغداد،
م ��ن بينها الهجوم الذي نفذه م�س ��لحون
عل ��ى المحتجي ��ن ف ��ي منطق ��ة ال�س ��نك

وال�س ��فارة الأميركي ��ة ،نهاي ��ة الع ��ام
الما�ض ��ي  .وم�ؤخ ��را� ،ش ��كلت بع� ��ض
الف�ص ��ائل الموالي ��ة لطه ��ران ،لجن ��ة
الختي ��ار بدي ��ل ع ��ن المهند� ��س .وف ��ي
كانون الثاني الما�ضي ،ت�سرب ا�سم ابو
علي الب�ص ��ري ،م�س� ��ؤول الح ��ركات في
الح�شد ،لكن الهيئة نفت ت�سمية االخيرة
للمن�ص ��ب ال�ش ��اغر .وف ��ق الت�س ��ريبات،
ان اللجن ��ة مكون ��ة من "الخال" نف�س ��ه،
والب�صري ،وزعيم ع�ص ��ائب اهل الحق
قي�س الخزعلي ،و�شقيقه ليث الخزعلي،
والم�س� ��ؤولين في الح�شد ،وابو منتظر
الح�سيني ،وابو ايمان الباهلي (المتهم
باخط ��اف نا�ش ��طين) ،والنائبي ��ن احمد
اال�س ��دي وعدن ��ان الفيح ��ان .ورف� ��ض

عدد م ��ن القياديي ��ن في الح�ش ��د ونواب
عن تحال ��ف الفت ��ح (المظلة ال�سيا�س ��ية
للح�ش ��د) التعلي ��ق عل ��ى �آلي ��ة اختي ��ار
"اب ��و ف ��دك" خلفا للمهند� ��س ،فيما قال
اع�ل�ام الهيئ ��ة لـ(الم ��دى) ب ��ان اختي ��ار
المحم ��دوادي "ه ��و ام ��ر داخل ��ي كم ��ا
يحدث ف ��ي وزارة الداخلية او الدفاع"،
راف�ضة التعليق على الحادث.
اعترا�ض ف�صائل المرجعية
يوم ال�س ��بت الما�ضي ،قال بيان م�شترك
�أ�ص ��درته �أربعة ف�صائل هي لواء �أن�صار
المرجعي ��ة ول ��واء عل ��ي الأكب ��ر وفرقة
العبا�س القتالية وت�شكيالت فرقة الإمام
عل ��ي القتالي ��ة بيان ��ا مقت�ض ��با قالت فيه

"لي� ��س لنا علم ب�أي تن�ص ��يب لمن�ص ��ب
نائ ��ب رئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د ال�ش ��عبي
الآن" .و�أ�ض ��اف البيان �أن اختيار بديل
المهند� ��س "يحت ��اج ل�س ��ياقات قانونية،
غي ��ر متوف ��رة الآن ف ��ي ظ ��ل حكومتين،
�إحداهما ت�ص ��ريف �أعم ��ال ،والأخرى لم
يكتمل تكليفها".
وتاب ��ع البي ��ان �أن "الق ��وات الم�ش ��كلة
من قب ��ل العتبات (مراق ��د الأئمة) قدمت
ر�ؤيتها لرئي�س الهيئة (الح�شد) وتنتظر
الإجابة عليها ب�شكل ر�سمي".
ولم تو�ض ��ح الف�ص ��ائل ما الذي ت�ضمنته
ر�ؤيتها ،لكن بع�ض الت�سريبات ،المحت
الى ان تلك الف�ص ��ائل هددت باالن�سحاب
من هيئة الح�شد ال�شعبي.

و�ش ��هدت الهيئ ��ة ،ف ��ي اال�ش ��هر االخيرة
من العام الما�ض ��ي ،خالف ��ات حادة بين
جناحي الفيا�ض والمهند�س ،على خلفية
ق�صف مواقع تابعة للف�صائل ،والموقف
من حادثة ال�س ��نك التي ت�سببت ب�سقوط
نحو  100متظاهر بين قتيل وجريح.
ويقول الم�س� ��ؤول ال�س ��ابق في الح�ش ��د
ال�ش ��عبي ،ان "ق�ض ��ية الخال لم تح�س ��م
حت ��ى االن ،ول ��م ن�ش ��اهد وثيق ��ة موقعة
م ��ن الفيا�ض عل ��ى ت�س ��ليم المحمداوي
من�ص ��ب رئي� ��س االركان" ،م�ؤك ��دا ان
هناك جدال في الجهة التي �ستوافق على
تعيي ��ن "ابو فدك" خ�صو�ص ��ا مع تحول
الحكوم ��ة الى ت�ص ��ريف اعم ��ال ،وعدم
اختيار حكومة جديدة.

م�ست�شارون يف قاعدة الأ�سد :اجلنود العراقيون را�ضون عن م�شاركتنا بعملياتهم
 ترجمة  /حامد احمد

عند قاعدة اال�سد
الجوية بمحافظة
االنبار حيث تتواجد
فيها قوات اميركية
برفقة قوات عراقية،
يقول جنود اميركان ان
تر�سيخ االمن هناك يعد
من اكثر االمور اهمية
في الحرب �ضد تنظيم
داع�ش ،حيث يكون
بمقدور القوات العراقية
وقوات التحالف المناورة
بحرية ومالحقة
الم�سلحين في اي مكان
يختبئون فيه .
وي�ش ��كل جنود �أميركان من فوج الم�شاة
الخام� ��س الف�ص ��يل القتال ��ي االول فرق ��ا
تق ��وم بتنفي ��ذ طلع ��ات دوري ��ة وعمليات
امنية م�ش ��تركة م ��ع اقرانهم م ��ن القوات
العراقي ��ة ح ��ول محي ��ط قاع ��دة اال�س ��د
الجوي ��ة .حي ��ث ت�ش ��كل ه ��ذه الدوريات
كق ��وة ردع وتعزيز التن�س ��يق الم�ش ��ترك
بي ��ن الق ��وات العراقية وق ��وات التحالف
في محاربة فلول داع�ش.
قائد كتيبة الم�شاة االميركية ال�سيرجنت
دانييل بات�ش ،يقول "نقوم بتوفير غطاء
امني ل�شركائنا العراقيين ولبقية وحداتنا
الع�س ��كرية االخ ��رى عن ��د خروجه ��م في
مهام خ ��ارج القاعدة ليتمكن ��وا من تنفيذ
عملياته ��م وهم مطمئنين ،نحن نراقب ما
حولهم لحماية ظهوره ��م من اي مباغتة
من قبل العدو ".
رغ ��م ان جنود ق ��وات التحال ��ف يحمون

الق�س ��م المتعل ��ق به ��م ف ��ي القاع ��دة ،فان
الجي� ��ش العراق ��ي يك ��ون م�س� ��ؤوال ع ��ن
ح�صة اال�سد في ت�أمين موقع القاعدة.
ويق ��ول ال�س ��يرجنت بات� ��ش ان "جن ��ود
امي ��ركان م ��ن ف ��وج الم�ش ��اة الخام� ��س
يقومون ب�ش ��كل دوري ف ��ي تنفيذ طلعات
لت�أمين مقتربات القاعدة �ض ��د اي اعتداء
خارجي وكذلك في توفير دعم ل�ش ��ركائهم
من القوات العراقية" .
قاعدة اال�سد هي واحدة من بين قاعدتين
ع�س ��كريتين اميركيتي ��ن ف ��ي الع ��راق
ا�س ��تهدفتهما ال�ص ��واريخ االيراني ��ة ف ��ي
كان ��ون الثان ��ي ردا عل ��ى مقت ��ل قائده ��ا
الع�س ��كري قا�س ��م �س ��ليماني بهج ��وم
طائرة م�س ��يرة اميركية قرب مطار بغداد
الدولي.
وك�ش ��فت وزارة الدف ��اع الأمريكي ��ة
(البنتاغ ��ون) الجمع ��ة� ،أن ع ��دد الجنود
الأميركيي ��ن الذين �أ�ص ��يبوا بارتجاجات
دماغي ��ة ج ��راء �إط�ل�اق �إيران �ص ��واريخ
على قاعدتهم في العراق ال�ش ��هر الما�ضي
قد ارتفع �إلى .110

وه ��ذه الح�ص ��يلة �أكب ��ر من تل ��ك التي تم
�إعالنه ��ا في � 10ش ��باط للهجوم الإيراني
على قاعدة عين الأ�سد في غربي العراق.
وقال ��ت البنتاغ ��ون ف ��ي بي ��ان� ،إن ��ه "تم
ت�ش ��خي�ص �إ�ص ��ابات جمي ��ع الجرح ��ى
بارتجاجات خفيفة في الدماغ" ،على حد
قولها.
وكان الرئي� ��س دونال ��د ترام ��ب ق ��د �أعلن
ف ��ي البداي ��ة ع ��دم وج ��ود �إ�ص ��ابات ف ��ي
�صفوف الجنود الأميركيين بعد الهجوم
ال�ص ��اروخي االيران ��ي على قاع ��دة عين
الأ�س ��د ليلة ال�سابع �إلى الثامن من كانون
الثاني.
وفي  28كانون الثاني� ،أعلن البنتاغون،
ت�شخي�ص �إ�ص ��ابة  50ع�سكري ًا ب�إ�صابات
دماغية ،نتيجة الهجوم الإيراني.
وف ��ي  21كان ��ون الثان ��ي � ،2019أعلنت
القي ��ادة المركزية الأميركي ��ة ،نقل قوات
�إ�ض ��افية �إل ��ى من�ش� ��أة طبي ��ة �أمريكية في
�ألمانيا ،بعد �إ�صابتهم بالق�صف الإيراني
الذي ا�ستهدف الأمريكيين في قاعدة عين
الأ�سد.

وف ��ي  8كان ��ون الثان ��ي  ،2020دك ��ت
ال�ص ��واريخ الإيراني ��ة� ،أماك ��ن تواج ��د
الأمريكيي ��ن ف ��ي قاعدت ��ي حري ��ر وعي ��ن
الأ�سد ،ردا على اغتيال قائد فيلق القد�س
التاب ��ع للحر� ��س الث ��وري الفريق قا�س ��م
�سليماني ،الذي ا�ست�شهد بغارة جوية مع
نائ ��ب رئي�س هيئة الح�ش ��د ال�ش ��عبي �أبو
مه ��دي المهند�س ،وثلة م ��ن المجاهدين،
قرب مطار بغداد الدولي.
بهاء العبد الله� ،ض ��ابط جي�ش عراقي في
القاع ��دة ،يقول "طالما نحن نن�س ��ق فيما
بيننا خالل عملياتنا الع�سكرية فال يوجد
ما نخ�ش ��ى منه ،لقد تمكنا باال�س ��ا�س عبر
ه ��ذا التعاون من قتل زعي ��م التنظيم ابو
بكر البغدادي ،وهو انجاز كبير ".
قاعدة اال�سد هي من اكبر القواعد الجوية
الع�س ��كرية في العراق وثاني اكبر قاعدة
جوي ��ة في منطقة �س ��احة عمليات القيادة
المركزية للقوات االميركية في المنطقة.
ويق ��ول مالزم �أول جو�س ��تن �س ��كنر ،من
الجي� ��ش االميركي "لهذا ال�س ��بب انه من
المه ��م جدا بالن�س ��بة لنا الدف ��اع عن هذه

القطعة الرئي�س ��ية من االر�ض" ،م�ش ��يرا
ال ��ى ان ق ��وات عراقي ��ة وق ��وات اميركية
ف�ض�ل�ا عن قوات تحال ��ف اخرى تجمعهم
م�س� ��ؤولية م�ش ��تركة لحماي ��ة القاع ��دة
وت�أمينها.
م ��ن جانب ��ه يق ��ول النقي ��ب ف ��ي الجي�ش
االميركي بيثون �سمث "نحن م�ستمرون
في بناء عالقات �ش ��راكة م ��ع العراقيين،
ونطلعه ��م بانن ��ا هن ��ا لم�س ��اندتهم .لق ��د
تحولنا من الجانب القتالي مع �ش ��ركائنا
العراقيي ��ن ال ��ى دور ا�س ��نادي له ��م،
لم�س ��اعدتهم ف ��ي الق�ض ��اء على م ��ا تبقى
م ��ن فل ��ول م�س ��لحي داع� ��ش اينم ��ا كان
ذل ��ك ممكن ��ا  ".وا�ض ��اف النقي ��ب �س ��مث
قائ�ل�ا "بن ��اء تن�س ��يق امني يحت ��اج وقتا
ولكن ال�ص ��بر ي�ؤتي ثم ��اره .في اي وقت
نخ ��رج بمهمة في القاعدة ي�ش ��عر الجنود
العراقيون بالر�ض ��ا لوجودنا معهم .انهم
�سعداء اثناء العمل معنا ".
ويقول النقيب �س ��مث ان التعاون االمني
بي ��ن الع ��راق والواليات المتح ��دة يمكن
القوات العراقية وقوات التحالف اي�ض ��ا
م ��ن اال�س ��تمرار ف ��ي عملياته ��م القتالي ��ة
�ض ��د داع�ش عبر العراق و�س ��وريا ،حيث
ما ي ��زال الم�س ��لحون يحاول ��ون تجميع
�ص ��فوفهم لتنفيذ هجمات �ض ��د الجمعات
ال�سكانية المحلية .
وي�ضيف النقيب �سمث بان هناك توا�صال
ان�س ��انيا واجتماعي ��ا اي�ض ��ا بي ��ن جنود
عراقيي ��ن واميركان في القاعدة ،م�ش ��يرا
ال ��ى ان ��ه عندما يخرج ��ون ف ��ي دوريات
م�ش ��تركة "يقدم لن ��ا الجن ��ود العراقيون
ال�ش ��اي الح ��ار م ��ع بع� ��ض المعجن ��ات
العراقي ��ة ذات المذاق اللذي ��ذ جدا والتي
ي�صنعونها في البيت .انها لذيذة جدا ".
ويقول الجندي االميركي �سكنر "الجنود
العراقي ��ون ودودي ��ن معن ��ا ودائم ��ا م ��ا
يرحبون بنا .ان ح�س ��ن �ض ��يافتهم لنا له
مردود جيد لهم على المدى البعيد ".
ويم�ض ��ي �سكنر بقوله "نحن هنا لن�ساعد
�ش ��ركاءنا العراقيين ونتع ��اون معهم في
الدفاع عن القاع ��دة وحمايتها ،ولهذا اي
�ش ��يء يح�ص ��ل للجن ��ود العراقيين نهرع
لإ�سنادهم وم�ساعدتهم ".
عن :موقع ديفن�س الأميركي
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بعد �أن منعتهم �شرطة ذي قار من الدخول وو�صفتهم بالعنا�صر التخريبية

ت�صعيد متظاهري النا�صرية ي�ضطر ال�شرطة لل�سماح بدخول متظاهري النجف
 ذي قار  /ح�سين العامل

احتفى متظاهرو محافظة
ذي قار يوم �أم�س الأول
ال�سبت ( � 22شباط ) 2020
ب�ضيوفهم من ثوار النجف
و�سط �ساحة الحبوبي
بالنا�صرية وذلك بعد �ساعات
من الفعاليات الت�صعيدية
التي ا�ضطرت قيادة �شرطة
ذي قار لل�سماح بدخولهم
بعد منعهم في بادئ الأمر ،
فيما جدّ د متظاهرو محافظة
ذي قار المطالبة ب�إقالة قائد
�شرطة المحافظة العميد
نا�صر اال�سدي ومحاكمته ،
وذلك على خلفية تورطه
بقمع التظاهرات في وقت
�سابق ومنع ثوار النجف من
دخول النا�صرية وو�صفه
لهم بالعنا�صر التخريبية
المثيرة للفو�ضى.

وق ��ال النا�ش ��ط الإعالمي عقي ��ل الزاملي
للمدى �إن " قائد �شرطة ذي قار بات يتعمّد
االحت ��كاك بالمتظاهري ��ن لخلق حالة من
التوت ��ر وهذا م ��ا ح�صل عن ��د منعه ثوار
النجف من دخ ��ول النا�صرية والو�صول
ال ��ى �ساح ��ة التظاه ��رات بالحبوب ��ي"،
و�أردف �أن " من ��ع ث ��وار النج ��ف م ��ن
دخ ��ول النا�صرية ا�ستفز ثوار النا�صرية
وا�ضطرهم ال ��ى الت�صعيد وقطع الطرق
والج�س ��ور وهو ما جع ��ل قيادة ال�شرطة
توافق فيما بعد على دخولهم ".
و�أو�ضح الزامل ��ي �أن " النا�صرية تعتبر
عا�صم ��ة الث ��ورة و�أن من ��ع تن�سيقي ��ات
المحافظ ��ات ومتظاهريه ��ا من الو�صول
�إليه ��ا م ��ن دون م�س ��وغ قانون ��ي يع ��د

ا�ستف ��زاز ًا للمتظاهري ��ن وي� ��ؤدي ال ��ى
المزي ��د م ��ن الت�صعي ��د والتوت ��ر ف ��ي
المحافظ ��ة " ،منوه� � ًا ال ��ى �أن " �ساحات
التظاهر في المحافظات المنتف�ضة تقوم
بين وقت و�آخر بت�شكيل وفود ت�ضامنية
وتب ��ادل الزي ��ارات وتن�سي ��ق المواق ��ف
فيما بينها وهذا عُرف ثوري يجمع �أبناء
الوط ��ن الواحد وال مب ��رر لمنعه من قبل
قيادة ال�شرطة".
و�أ�ش ��ار النا�ش ��ط الإعالم ��ي ال ��ى �أن "
المتظاهري ��ن في ذي ق ��ار وبعد ما جرى
ج� �دّدوا المطالب ��ة ب�إقال ��ة قائ ��د ال�شرطة
لتورط ��ه بقم ��ع التظاه ��رات عل ��ى ج�سر
فهد عند طري ��ق المرور ال�سريع والف�شل
ف ��ي حماي ��ة المتظاهري ��ن م ��ن االغتيال
و�ساحة التظاهر من الهجمات المتكررة
 ،ف�ض�ل ّ�ا ع ��ن من ��ع ث ��وار النج ��ف م ��ن
دخ ��ول النا�صري ��ة وو�صفه ��م بالعنا�صر
التخريبية المثيرة للفو�ضى".
وم ��ن جانبه ��م �أ�ص ��دروا ث ��وار �ساح ��ة
الحبوب ��ي بيان ًا حول الأح ��داث جاء فيه
�إن " ما فعله نا�ص ��ر اال�سدي قائد �شرطة
ذي ق ��ار م ��ع �أهلن ��ا القادمين م ��ن مدينة
النجف الأ�شرف هو خرق للد�ستور الذي
كفل حرية التنق ��ل وال�سفر داخل العراق
وخارج ��ه وف ��ق الم ��ادة ( � / 44أو ًال) "،
و�أ�ض ��اف �أن " ث ��وار �ساح ��ة الحبوب ��ي
تدين هك ��ذا عمل يف ��رق بي ��ن العراقيين
دون مب ��ررات قانوني ��ة �أو د�ستورية وال
يمكن ال�سكوت عليها ".
وطال ��ب بي ��ان ث ��وار �ساح ��ة الحبوب ��ي
"ب�إقالة قائد ال�شرطة ومحاكمته ب�سبب
جرائمه وتماديه وذلك حفاظ ًا على ال�سلم
االجتماع ��ي وا�ستق ��رار المحافظ ��ة على
حد قول البيان " ،وا�ستذكر البيان جملة
م ��ن الأعمال الت ��ي قام بها قائ ��د ال�شرطة
في مجال قمع التظاهرات وتورطه بقتل
 3متظاهري ��ن و�إ�صاب ��ة �أكث ��ر م ��ن 100
�آخرين وحرق  28خيمة في واقعة ج�سر
فه ��د التي جرت نهاية كان ��ون الثاني من
العام الحالي .
وف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك �شه ��د مرك ��ز مدين ��ة
النا�صرية فعاليات ت�صعيدية لالحتجاج
عل ��ى قرار قائ ��د �شرطة ذي ق ��ار القا�ضي
بمنع ثوار النج ��ف من دخول النا�صرية
حي ��ث ق ��ام ع ��دد م ��ن متظاه ��ري �ساحة

الحبوب ��ي بقط ��ع ج�س ��ر الح�ض ��ارات
وتقاط ��ع به ��و البلدي ��ة بالإط ��ارات
المحروقة  ،ف�ض ًال عن التلويح بالتظاهر
�أم ��ام �سيط ��رة البطح ��اء الت ��ي منع ��ت
النجفيي ��ن م ��ن الدخول وهو م ��ا ا�ضطر
قيادة ال�شرط ��ة الى ال�سم ��اح بدخولهم ،
حي ��ث ج ��رى ا�ستقبالهم من قب ��ل ح�شود
المتظاهري ��ن ف ��ي �ساح ��ة الحبوب ��ي
واالحتفاء بترديد الأهازيج من قبيل ( يا
هال بهل �ضيف يا مية هله ) و ( ا�سمع ذي
قار ا�شكالت ما ننطي الخطار ).
يذك ��ر �أن قائ ��د �شرط ��ة محافظ ��ة ذي قار
العمي ��د نا�ص ��ر اال�سدي� ،أ�ص ��در في يوم
ال�سبت ( � 22شباط  ،) 2020بيان ًا �أو�ضح

اليون�سكو تعلن قرب بدء �أعادة �إعمار �إحدى
�أقدم كنائ�س المو�صل التي دمرها داع�ش
 ترجمة حامد �أحمد
�أعلن ��ت منظم ��ة الأمم المتح ��دة للتربية والعل ��م والثقافة ،
اليون�سكو  ،من �أن المبا�شرة ب�إعادة �إعمار كني�سة الطاهرة
لل�سريان الكاثوليك في المو�صل التي دمرها تنظيم داع�ش
�ستبد�أ قريب ًا جد ًا  .وتع ��د كني�سة الطاهرة �إحدى الكنائ�س
القديم ��ة والأثري ��ة ف ��ي المو�ص ��ل الت ��ي تق ��ع ف ��ي المدينة
القديم ��ة والتي تعر�ض ��ت لأ�ضرار فادحة عل ��ى يد م�سلحي
تنظي ��م داع� ��ش عندما اجتاح ��وا المدينة ف ��ي حزيران عام
 . 2014م ��ن بي ��ن جرائم القتل الكثي ��رة الموثقة والأعمال
الوح�شي ��ة الأخرى التي ارتكبت �ض ��د م�سيحيين و�أقليات
عرقي ��ة و�إثنية �أخرى ف ��ي المنطقة  ،فان تنظيم داع�ش دمر
 28موقع� � ًا ديني ًا مهم ًا في المدينة على �أقل تقدير  ،وكانت
�إح ��دى تل ��ك المواق ��ع المهم ��ة كني�س ��ة الطاه ��رة لل�سريان
الكاثوليك في المدينة القديمة للمو�صل  .تعر�ضت الكني�سة
ل�ض ��رر ح ��اد في رواقه ��ا وجداره ��ا الخارجي ال ��ذي يجب
�إعادة بن ��ا�ؤه  ،وكذلك ما تبقى من �سقفها الذي �سيتم هدمه
و�إع ��ادة بنا�ؤه من جديد � .ألغ ��ام �أر�ضية ما تزال موجودة
داخل الكني�س ��ة من المحتم �إزالتها �أي�ض� � ًا  .وكانت منظمة
اليون�سك ��و  ،الراعية للتراث العالمي  ،ق ��د �أعلنت في �شهر
ت�شري ��ن الأول �إنها وبالم�شاركة مع دولة الإمارات العربية
المتح ��دة �ستتولى �إع ��ادة �إعمار الكني�سة الت ��ي تم بنا�ؤها
ف ��ي الع ��ام  . 1862و�أعلنت اليون�سكو �إنه ��ا بهذه ال�شراكة
�أي�ض ًا �ستعيد �أعمار كني�سة �أخرى في مدينة المو�صل وهي
كني�س ��ة ال�ساع ��ة للدوميني ��كان الت ��ي يعود تاري ��خ بنا�ؤها
للع ��ام  . 1873حملة �إعادة االعم ��ار هذه �ستكون جزء ًا من
مبادرة الوكال ��ة الأممية المو�سومة تح ��ت عنوان " �إحياء
روح المو�ص ��ل "  .وتق ��ول منظم ��ة اليون�سك ��و �أي�ض� � ًا ب�أن
م�شروع �إعادة الإعمار �سيخلق فر�ص عمل ويوفر مزيد من
التعليم والتدريب والخبرة للمتخ�ص�صين والحرفيين من
ال�شب ��اب المحليين  .المبادرة الرائدة ه ��ذه  ،التي �أطلقتها
اليون�سك ��و في ب ��ادئ الأمر عام  2018بدع ��م من الحكومة
العراقي ��ة والأمين العام للأمم المتح ��دة  ،تركز على البعد
الأن�سان ��ي لإعادة �إعمار المدينة حول ثالث محاور رئي�سة
 :وه ��ي �إعادة ت�أهي ��ل و�إعمار الإرث الح�ض ��اري المت�ضرر
والمدمر  ،و�إعادة ت�أهي ��ل النظام التربوي و�إعادة تن�شيط
الحياة الثقافية من جديد .
�إع ��ادة �إحي ��اء روح المو�صل ه ��ي �أكبر خطة �إع ��ادة �إعمار
وت�أهي ��ل في تاريخ العراق وت�أتي بع ��د مرور �سنتين على
تدمير المدينة القديمة على �أيدي م�سلحي داع�ش .
وقال ��ت مدي ��ر ع ��ام منظم ��ة اليون�سك ��و � ،أودري �أزوالي ،
ف ��ي حينها ب�أن المو�صل كانت رم ��ز التنوع والت�سامح قبل
الح ��رب  .روح المو�ص ��ل ه ��ي كمثال وكه ��دف لبقية �أنحاء
العراق .
مدين ��ة المو�ص ��ل  ،الت ��ي تعتبر ثان ��ي �أكبر م ��دن العراق ،

ه ��ي مهد لطائفتي ��ن م�سيحيتي ��ن في العراق وه ��ي كني�سة
الطائفة الكلدانية الكاثوليكية وكني�سة الطائفة ال�سريانية
 .وتناق� ��ص تع ��داد م�سيحي ��ي المو�ص ��ل الى ح ��د كبير في
وقت غزو تنظيم داع�ش لها عام  . 2014بعد هيمنة تنظيم
داع�ش على المو�صل والمناطق المحيطة بها  ،وردت هناك
تقارير كثيرة ع ��ن م�سلحين يجب ��رون م�سيحيين العتناق
الإ�سالم �أو دفع جزية �أو مواجهة القتل  .وتقدر بطريركية
كني�س ��ة انطاكي ��ة للكاثولي ��ك ال�سري ��ان قيام داع� ��ش �أثناء
غ ��زوه للمدينة بقت ��ل  500م�سيحي  ،ويذكر �أن �آالف قتلوا
خالل احتالل داع�ش و هروب ما يقارب مليون �شخ�ص من
المدينة  .في عام  2016و ّثق تقرير �أعدته م�ؤ�س�سة نايت�س
�أوف كولمب� ��س الخيرية ومنظمة الدفاع عن الم�سيحيين ،
وثق �أق ��وال و�إفادات �أدلى بها �ضحاي ��ا �أو �شهود عيان عن
�أح ��داث قتل واغت�صاب و�إجبار فتي ��ات ون�ساء مخطوفات
على اال�ستعب ��اد الجن�سي .وجاء في تقري ��ر منف�صل لالمم
المتحدة بان داع�ش اختطف ما بين  800الى  900طفل في
المو�صل واخ�ضعهم لتدريبات ع�سكرية ودرو�س دينية .
ف ��ي �آذار عام  ، 2016قال وزي ��ر الخارجية االميركي مايك
بومبيو ب�أن تنظيم داع�ش كان يرتكب جريمة �إبادة جماعية
بحق م�سيحيين و�إيزيديين وم�سلمين في العراق و�سوريا
 .ت ��م ط ��رد م�سلحي تنظيم داع�ش م ��ن المو�صل عام 2017
 ،ولك ��ن الأو�ض ��اع الأمني ��ة في المدين ��ة و�أغل ��ب المناطق
المحيطة بها ما تزال ه�شة و�ضعيفة بالن�سبة للم�سيحيين.
ا�ستن ��اد ًا لم ��ا �ص ��رح ب ��ه الق� ��س الكاثوليك ��ي ال�سريان ��ي
عمانوئي ��ل عادل كلو ف ��ي لقاء مع م�ؤ�س�سة جي ��رج �أن نييد
الخيرية المعنية بم�ساعدة الكنائ�س المحتاجة لمعونة في
العال ��م  ،ف�إن ع ��دد الم�سيحيين العائدي ��ن للمو�صل اعتبار ًا
م ��ن تموز ع ��ام  2019بل ��غ  40م�سيحي� � ًا  .و�إن م ��ا يقارب
م ��ن  1,000م�سيحي �آخر ي�سافرون ال ��ى المدينة لح�ضور
الف�ص ��ول الدرا�سية في جامعة المو�ص ��ل �أثناء النهار على
نح ��و يوم ��ي ويغ ��ادرون المدين ��ة م�س ��اءا لأ�سب ��اب �أمنية
م�ستم ��رة  .وفي لقاء مع م�ؤ�س�سة جي ��رج �أن نييد الخيرية
� ،أع ��رب رئي� ��س �أ�ساقفة الكني�س ��ة ال�سرياني ��ة الكاثوليكية
للمو�صل الق�س بطر�س مو�شي  ،عن قلقه �إزاء االفتقار الى
التمويل لإعادة �إعمار بيوت مت�ضررة في المنطقة مع عدم
وجود مبادرات لإيجاد فر�ص عمل .
م ��ا تزال المو�ص ��ل  ،بعد �أكثر من �سنتي ��ن على تحريرها ،
مدين ��ة يغمرها الحطام واالنقا�ض مع غياب �أي جهد دولي
حقيق ��ي لإعادة �أعمارها  ،فهي مات ��زال لحد الآن تكافح من
�أجل التمتع بخدم ��ات �أ�سا�سية مثل كهرباء ومياه �صالحة
لل�شرب ورعاية �صحية  .برنامج التنمية الذي ترعاه الأمم
المتحدة يعم ��ل على ا�ستعادة وترميم البيوت الخا�صة في
المدينة القديمة من المو�صل التي ما يزال كثير من �سكانها
يعي�شون ويقيمون في مخيمات .
 عن �صحيفة كاثوليك هيرالد

في ��ه �أ�سب ��اب منع وف ��د يمث ��ل معت�صمي
محافظة النجف من دخول المحافظة الى
ورود معلوم ��ات �أمنية م ��ن قيادة �شرطة
النجف ومن تن�سيقي ��ات �ساحة اعت�صام
الحبوبي و�ساحة ت�شري ��ن تفيد بوجود
عنا�صر تخريبي ��ة قادمة لإثارة الفو�ضى
وم ��ن غي ��ر المرغ ��وب به ��م ف ��ي النجف
وبن ��ا ًء على طلب هذه الجهات تم �إ�صدار
الأوامر بمنع دخولهم للمحافظة.
وبدورهم ��ا نفي ��ا كل م ��ن قي ��ادة �شرط ��ة
النج ��ف والمتظاه ��رون ف ��ي �ساح ��ة
الحبوب ��ي ما ورد من مزاع ��م عن وجود
عنا�صر تخريبية بي ��ن وفد ثوار النجف
حي ��ث نف ��ى قائ ��د �شرط ��ة النج ��ف قيامه

بتزوي ��د �شرطة ذي ق ��ار ب� ��أي معلومات
�أمني ��ة �إطالق� � ًا �ض ��د المتظاهري ��ن ،
و�أ�ض ��اف ف ��ي بي ��ان �ص ��در ع ��ن �إع�ل�ام
مديرية �شرطة النج ��ف " ن�شعر بالأ�سف
والأ�سى م ��ن و�صف �أبن ��اء مدينة الإمام
عل ��ي عليه ال�س�ل�ام (بالمنبوذين) فمثلما
النج ��ف الأ�شرف مدين ��ة تحت�ضن جميع
العراقيي ��ن والأدي ��ان والقومي ��ات كذلك
ذي قار مدينة لجميع العراقيين.
فيم ��ا ذكر بي ��ان للمتظاهرين ف ��ي �ساحة
الحبوب ��ي تابعت ��ه الم ��دى �أن "�ساح ��ة
الحبوبي كانت على موعد مع متظاهري
محافظ ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف كج ��زء م ��ن
تن�سي ��ق المواق ��ف م ��ا بي ��ن �ساح ��ات

االحتج ��اج ف ��ي عم ��وم المحافظ ��ات
المنتف�ض ��ة لإدام ��ة الزخ ��م و توحي ��د
الجه ��ود والمطال ��ب" ،و�أ�ض ��اف �إن " ما
ق ��ام به قائد ال�شرط ��ة يتعار�ض مع القيم
والأعراف الع�شائري ��ة و ح�سن ال�ضيافة
التي تتمتع بها محافظة ذي قار".
ونف ��ى البي ��ان قي ��ام تن�سيقي ��ات �ساح ��ة
الحبوب ��ي بتزويد قي ��ادة �شرطة ذي قار
بمعلوم ��ات عن متظاهري النجف م�ؤكد ًا
�أن " �ساح ��ة الحبوب ��ي ال توج ��د فيه ��ا
تن�سيقي ��ات م ��ن الأ�سا� ��س "  ،و�أ�ضاف "
وعليه ف�إن �ساحة الحبوبي تطالب ب�إقالة
قائ ��د ال�شرط ��ة ب�سبب ما قام ب ��ه من فعل
م�شين �أ�ساء ل�سمعة �أهالي المحافظة".

وب ��دوره ا�ستنك ��ر محاف ��ظ النجف ل�ؤي
اليا�سري ، ،ت�صريحات قيادة �شرطة ذي
قار �ضد �شباب النجف الذين و�صلوا �إلى
مدين ��ة النا�صري ��ة يوم ال�سب ��ت  ،لزيارة
�شباب ذي قار في �ساحات التظاهر.
وذك ��ر بي ��ان لمكت ��ب المحاف ��ظ تابعت ��ه
الم ��دى ي ��وم (� 22شب ��اط � ،)2020إن
"النج ��ف وذي قار العزي ��زة هما نب�ض
الوط ��ن ،وم ��ا ت�ضم ��ن بي ��ان �شرط ��ة ذي
ق ��ار مرفو�ض وغير مقب ��ول تجاه �شباب
النج ��ف ،ال ��ذي و�صفه ��م بالمخربي ��ن
والمنبوذي ��ن ،خ�صو�ص� � ًا �أن قي ��ادة
�شرط ��ة النجف الأ�شرف نف ��ت �إعطاء �أي
معلوم ��ات ع ��ن ال�شب ��اب النجف ��ي ال ��ذي
ذهب �إل ��ى النا�صرية" .و�أ�ض ��اف البيان
"بدورن ��ا كحكوم ��ة محلية ف ��ي النجف
نطالب باعتذار ر�سمي ل�شبابنا النجفي،
وكذلك مطالبتنا من وزير الداخلية بفتح
تحقي ��ق عن االتهامات غير المرغوب بها
م ��ن قبل قي ��ادة �شرط ��ة النا�صري ��ة التي
م�س ��ت �شبابنا النجف ��ي" .وي�شار الى �أن
ّ
الفعالي ��ات االحتجاجية في محافظة ذي
ق ��ار �شه ��دت �صب ��اح ي ��وم االثني ��ن ( 10
�شب ��اط  ) 2020ت�صعي ��د ًا كبي ��ر ًا و�س ��ط
مدينة النا�صرية  ،وذلك لل�ضغط باتجاه
�إقال ��ة قائ ��د �شرط ��ة المحافظ ��ة وتحقيق
المطال ��ب الأخ ��رى الت ��ي ن ��ادوا بها منذ
�أكث ��ر م ��ن �أربع ��ة �أ�شه ��ر ،وفيم ��ا اتهموا
قائد ال�شرط ��ة بالتح ّزب وارتكاب جرائم
قت ��ل بحق المتظاهرين ف ��ي واقعة ج�سر
فه ��د والخط ال�سريع والحبوبي � ،أعلنت
دائرة �صح ��ة ذي قار ع ��ن ا�ست�شهاد �أحد
المتظاهرين .
وت�شه ��د مدين ��ة النا�صري ��ة الت ��ي ت�ض ��م
�ساح ��ة الحبوب ��ي  ،موق ��ع االحتجاجات
الرئي� ��س ف ��ي المحافظ ��ة ،حم�ل�ات
م�ستمرة م ��ن العن ��ف كان �آخرها هجوم
دموي من قب ��ل م�سلحين مجهولين على
خي ��ام االعت�صام في ال�ساح ��ة المذكورة
ومواجه ��ات دامية بين الق ��وات الأمنية
والمتظاهري ��ن دارت يوم ��ي ال�سب ��ت
والأح ��د  25و  26كان ��ون الثاني 2020
ق ��رب ج�س ��ر فهد عل ��ى الطري ��ق ال�سريع
ومرك ��ز مدين ��ة النا�صري ��ة و�أ�سفرت عن
�سق ��وط �أكثر من  110متظاهرين ما بين
جريح و�شهيد .

ال�صحة :انتهينا من �إن�شاء مراكز الحجر في جميع المحافظات ..ونن�سق مع �إيران

منظمة ال�صحة العالمية عن اجراءات العراق �ضد كورونا:
لي�ست على الوجه الأمثل!
 متابعة المدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صحة�،أم� ��س الأح ��د� ،أنه ��ا
تن�س ��ق م ��ع نظيرته ��ا الإيراني ��ة ومنظم ��ة
ال�صحة العالمية ب�ش�أن فيرو�س كورونا ،فيما
توعدت بمحا�سبة كل من يحاول افتعال �أزمة
في الكمامات الطبية.
وق ��ال المتحدث با�س ��م الوزارة �سي ��ف البدر
ف ��ي  ،تابعته المدى �أم�س االحد �إن وزارته
“�أعدت م�ؤ�س�سات �صحية للحجر في جميع
محافظ ��ات الع ��راق والمناف ��ذ والمط ��ارات
والموان ��ئ ،و�أن م�ل�اكات ال ��وزارة م�ستنفرة
ف ��ي جمي ��ع المحافظ ��ات” ،م�ؤك ��د ًا “توفي ��ر
الأجهزة المطلوبة م ��ن �أجل منع المر�ض من
االنت�شار وتوعية المواطنين”.
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن وزارة ال�صح ��ة “عقدت
اجتماعين مع الجانب الإيراني لمنع و�صول
المر� ��ض �إلى العراق ،ال�سيما �أن لدينا حدود ًا
وا�سعة مع �إيران” ،م�شير ًا �إلى “تن�سيق بين
وزارة ال�صح ��ة ف ��ي العراق و�إي ��ران ومكتب
منظم ��ة ال�صح ��ة العالمي ��ة ف ��ي كال الجانبين
وكذلك المكتب الإقليمي ل�شرق المتو�سط”.
ولف ��ت �إل ��ى �أن “ال ��وزارة تتاب ��ع ع ��ن كث ��ب
مو�ض ��وع ارتفاع الأ�سعار واحت ��كار الأدوية
والكمام ��ات” ،متوع ��د ًا بـ”محا�سب ��ة كل م ��ن
يحاول �أن يفتعل �أزمة من قبل دائرة التفتي�ش
في وزارة ال�صحة”.
وكان ممث ��ل منظم ��ة ال�صح ��ة العالمي ��ة ف ��ي
الع ��راق �أده ��م �إ�سماعيل ،قد حذر ي ��وم �أم�س
االول ال�سبت ،من ع ��دم م�ضي اال�ستعدادات
لمواجه ��ة كورون ��ا عل ��ى الوج ��ه الأمث ��ل،
واقت�صاره ��ا على الإمكاني ��ات المتاحة ،فيما
ك�شف ع ��ن تزويد المنظمة للع ��راق باللوازم
المختبرية ومعدات الحماية.
وق ��ال �إ�سماعي ��ل ف ��ي مقابلة متلف ��زة تابعتها
الم ��دى �إن “المفاج�أة الكب ��رى كانت بظهور
الفيرو�س القاتل في �إيران ،الأمر الذي دعانا
�إل ��ى تنظي ��م اجتماع جمعنا ب ��وزارة ال�صحة
العراقية ،وتقرر �إغالق المنافذ الم�شتركة مع
�إي ��ران والتي يبلغ عدده ��ا  21منفذ ًا ،خا�صة
مع قرب مو�سم الزيارات الدينية”.
و�أ�ض ��اف �أن “ق ��رار غل ��ق المناف ��ذ ي�س ��ري
ب�ص ��ورة م�ؤقت ��ة لم ��دة ثالث ��ة �أي ��ام لحي ��ن

الت�أك ��د من �سالمة الإج ��راءات” ،الفت ًا �إلى �أن
“اجتماع� � ًا �سيعقد غد ًا بين وزارتي ال�صحة
العراقي ��ة والإيراني ��ة للحدي ��ث ع ��ن مل ��ف
الزي ��ارات المرتقب ��ة ،وتحدي ��د االج ��راءات،
و�ضم ��ان �سالم ��ة الوافدي ��ن الإيرانيي ��ن
والعراقيين على حد �سواء”.
ولف ��ت �إ�سماعيل بالق ��ول “ال ن�ستطيع القول
�إن اال�ستع ��دادات لمواجه ��ة كورون ��ا ف ��ي
الع ��راق تج ��ري عل ��ى الوج ��ه الأمث ��ل لكنن ��ا
نعمل باالمكانيات المتاح ��ة” ،م�شير ًا �إلى �أن
“العراق مر بحروب عدّة �أثرت على الواقع
ال�صحي ،ونحن نعت ��رف بالتدهور الحا�صل
ف ��ي النظ ��ام ال�صح ��ي العراق ��ي ،وه ��و م ��ا
يعترف به جمي ��ع وزراء ال�صحة الذين مروا
عل ��ى البالد بع ��د �ألفين وثالث ��ة ،ونعمل على
تح�سينها ،لأنها رغم كل �شيء لي�ست �سيئة”.
وك�شف ع ��ن تزويد منظمة ال�صح ��ة العالمية
الع ��راق ب� �ـ” مع ��دات الحماي ��ة  ،والإج ��راء
المختبري ،ف�ض ًال عن جهود التوعية وخا�صة
في المطارات”.
و�أ�ش ��ار �أي�ض� � ًا �إل ��ى �أن “ح ��رارة الأجواء في
�صي ��ف الع ��راق والمع ��دالت القيا�سي ��ة التي
تبلغه ��ا درجات الحرارة في ال�صيف ،قد تقلل
من قلقنا بدخول الوباء �إلى البالد”.
ونف ��ى الناط ��ق با�س ��م وزارة ال�صح ��ة �سيف
البدر “مج ��دد ًا” ت�سجيل �إ�صابات بفايرو�س

كورون ��ا داخ ��ل الع ��راق ،داعي� � ًا �صفح ��ات ح ��االت الإ�صاب ��ة بالفايرو� ��س ف ��ي مختل ��ف
التوا�ص ��ل �إل ��ى التوق ��ف عن ب ��ث ال�شائعات ،الدول ،لم ت�ش ��ر �أي مواقع ر�صينة حتى الآن
وذل ��ك بعد �ساع ��ات على ن�ش ��ر وكاالت تركية �إلى ت�سجيل �إ�صابة في العراق.
و�إيراني ��ة �أنب ��اء عن ت�سجيل الع ��راق �إ�صابة
بالفايرو� ��س .وق ��ال الب ��در ف ��ي ت�صري ��ح
ارتفاع طلب �أم ج�شع؟
مقت�ض ��ب تابعته الم ��دى �إن “كوادر الوزارة وخ�ل�ال الأي ��ام الما�ضي ��ة  ،ارتفع ��ت �أ�سع ��ار
مازالت توا�صل الليل بالنهار من �أجل مراقبة الكمام ��ات الطبي ��ة من  250دين ��ار ًا للواحدة
م ��ا يجري ،واتخاذ الإج ��راءات الالزمة ،لكن �إل ��ى حوال ��ي  1000دينار ،وف ��ي حين يعزو
كمي ��ة ال�شائعات �أ�صبحت �أكبر م ��ن �أن يُمكن بع�ضه ��م �سبب ذلك �إلى ارتف ��اع الطلب مقابل
الرد عليها”.
العر�ض ،ووقف اال�ستيراد من ال�صين ،ب�ؤرة
و�أ�ض ��اف “ب�ش� ��أن االتهام ��ات الت ��ي يت ��م الفيرو� ��س ،فقد تحدث محاف ��ظ النجف ل�ؤي
توجيهه ��ا لل ��وزارة ب�إخف ��اء وج ��ود �إ�صابات اليا�سري�،أم�س الأول ال�سبت ،عن وجود تجار
�أق ��ول� ،إن لي� ��س م ��ن م�صلح ��ة ال ��وزارة �أو “منتفعين من خارج النجف” قاموا بزيادة
�أي ط ��رف حكوم ��ي �إخف ��اء �أي �إ�صاب ��ات ب ��ل الطل ��ب عل ��ى الكمامات من المذاخ ��ر الطبية،
الواجب هو �إعالنها خا�صة حين يتعلق الأمر �إ�ضاف ��ة �إلى قي ��ام �صيدليات برف ��ع �أ�سعارها،
بمر� ��ض وبائي ،وهو ما �سنق ��وم به فور ًا في وهو ما ح�ص ��ل �أي�ض ًا في مدين ��ة ال�سليمانية
ح ��ال ت�سجي ��ل �أي �إ�صابة ال �سم ��ح الله” .من ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،حي ��ث توع ��دت �سلط ��ات
جان ��ب �آخر ،حذف ��ت وكالة االنا�ض ��ول خبر ًا المدين ��ة بمعاقب ��ة من يق ��وم بذل ��ك .التفاعل
ن�شرت ��ه بن�سخته ��ا االنجليزي ��ة ،تح ��دث عن الأبرز م ��ع خطر انتقال فيرو� ��س “كورونا”
ت�سجي ��ل �أول �إ�صابة بالفايرو�س في العراق� ،إل ��ى الع ��راق كان �سي ًال من االنتق ��ادات طالت
فيم ��ا ن�شرت خبر ًا جديدة ف ��ي الق�سم العربي الأح ��زاب ال�سيا�سية والحكوم ��ات المتعاقبة
تبن ،كما تحدث كثيرون
تحدث عن “حال ��ة م�شتبه بها” وهو ما �سبق من ��ذ  ،2003لأنها لم ِ
�أن �أكدت الم�صادر الطبية العراقية �إنه يتعلق عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل ،م�ؤ�س�س ��ات �صحية
بطالب وافد من قم االيرانية �إلى محافظة ذي مقبول ��ة الم�ستوى ،ليت�سب ��ب “ف�سادها” في
ق ��ار ،و�أنه يخ�ضع للفحو�ص ��ات االحترازية .ت ��رك الم�ست�شفي ��ات العراقي ��ة خالي ��ة “م ��ن
وف ��ي المواق ��ع المتخ�ص�صة بر�ص ��د ت�سجيل �أب�سط الأدوية والحقن الطبية”.
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رياضة

اتحاد ال�سباحة يد�شن عهد ًا جديد ًا لإنقاذ الأبطال من الغرق

الق�ضاء �أثبت �شرعية رئا�ستي  ..ومحامو الأولمبية �شهدوا زوراً �ضدي
 خالد كبيان :
ُ
يعر�ضهم للتهكم واال�ستهزاء!
 رفعنا ملف الخروق �إلى النزاهة  ..و�أ ّمنا رواتب الريا�ضيين المقطوعة منذ   2012تواجد العبي الوطني في الأولمبياد
ّ
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد خال ��د كبي ��ان رئي�س احت ��اد ال�سباحة
�أن الق�ض ��اء العراق ��ي �أن�ص ��ف ق�ضيت ��ه
بالقرار التمييزي الذي وجد �أن �إجراءاته
�سليم ��ة وموافقة للقان ��ون وا�ستندت اىل
م�س ّبب ��ات وحيثيات ّ
مت ��ت امل�صادقة عليها
وردّتْ طع ��ن امل�شتك ��ي �سرم ��د عبدالإل ��ه
بق ��رار �ساب ��ق كان ل�صاحله �أي�ض� � ًا  ،مبيّن ًا
�أن ��ه �سيتابع اخلروق املثبت ��ة على اللجنة
التنفيذي ��ة ال�سابقة لالحت ��اد والتي رفعها
اىل هيئ ��ة النزاه ��ة مبلف �شام ��ل بانتظار
ح�سمه قريب ًا.
خ�ص ب ��ه (املدى)
وقال كبي ��ان يف حديث ّ
�":سبق �أن ق� � ّرر القا�ضي غلق الدعوى يف
القرار الأول بعد تدقيق الأوراق والإطالع
عل ��ى �إف ��ادة امل�شتك ��ي (املمث ��ل القان ��وين
ع ��ن رئي� ��س االحت ��اد العراق ��ي لل�سباحة)
ال ��ذي طلب ال�شكوى �ض ��دي مُدعي ًا قيامي
بانتحال �صف ��ة رئي�س االحتاد بدون وجه
ح ��ق  ،ومل ��ا ورد ب�أق ��وال املمث ��ل القانوين
لوزارة ال�شباب والريا�ضة الذي بينّ �أنني
�أحد �أع�ضاء الهيئة العامة الحتاد ال�سباحة
ك ��وين رئي�س االحت ��اد الفرع ��ي لل�سباحة
ع ��ن نادي نف ��ط مي�س ��ان  ،ومل ��ا ورد �أي�ض ًا
ب�أق ��وايل ب� ��أين ا�شغ ��ل ع�ضويت ��ي الهيئة
عام ��ة يف االحتادين (املرك ��زي والفرعي)
مبوج ��ب الأوراق الر�سمي ��ة امل�ؤي ��دة ،
وفق� � ًا ل ��كل ذل ��ك ق� � ّرر القا�ضي ع ��دم كفاية
الأدل ��ة لإحالتي على حمكمة خمت�صة عم ًال
ب�أحكام املادة ( )7/130الأ�صولية و�إلغاء
الكفال ��ة امل�أخ ��وذة عن ��ي  ،ومت ت�سجي ��ل
الق ��رار واط�ل�اع االدع ��اء الع ��ام ب ��ه  ،وقد
�صادق الأخري عليه".
انتخاب  ..و�إعفاء

و�أ�ض ��اف �":أخذ القا�ض ��ي بنظر احل�سبان
عق ��د اجتم ��اع غ�ي�ر ع ��ادي للهيئ ��ة العامة
الحت ��اد ال�سباح ��ة ي ��وم  13مت ��وز 2019
بن ��اء عل ��ى طل ��ب يف الهيئة عق ��ب توجيه
دع ��وة ر�سمي ��ة جلمي ��ع االع�ض ��اء  ،ومت
�إ�شعار اللجن ��ة الأوملبية الوطنية ووزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة مبوع ��د االجتم ��اع
ال ��ذي ح�ض ��ره  20ع�ض ��و ًا م ��ن �أع�ض ��اء
الهيئة العام ��ة من �أ�صل  27ممن ّ
يحق لهم
االنتخاب والإعف ��اء حيث ق ّرر املجتمعون
�إعف ��اء ثالثة ا�شخا�ص ه ��م رئي�س االحتاد
والأمين�ي�ن املايل وال�سر م ��ن �أ�صل ثمانية
�أع�ض ��اء ميثل ��ون الهيئة الإداري ��ة الحتاد
ال�سباح ��ة  ،وح�ض ��ر االجتم ��اع خم�س ��ة
�أع�ض ��اء م ��ن الهيئ ��ة الإداري ��ة ال�سابق ��ة
ا�ستناد ًا لن�صو�ص املواد ( )1/11و()1/6
و( )4/7من قانون االحت ��ادات الريا�ضية
رقم  16ل�سنة  1986النافذ".

ولفت كبيان �إىل �أنه �":سبق �أن زار �سرمد
عبدالإله جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية
وزود بكتابني اىل الأمانة العامة ملجل�س
ِّ ،
الوزراء ووزارة ال�شباب والريا�ضة لبيان
الطريق ��ة التي يتم التعام ��ل بها مع احتاد
ال�سباح ��ة  ،وقد �أجابت الوزارة �أن موقف
الق�ضاء والهيئة العامة وقانون  16ي�شري
�إىل �أن �إج ��راءات خال ��د كبي ��ان مطابق ��ة
للقان ��ون �أي �أنه الرئي�س ال�شرعي لالحتاد
 ،وح�س ��ب علم ��ي مل ي�ص ��ل رد ر�سم ��ي من
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء".
انتحال �صفة!

و�أو�ض ��ح ":نعتزم ترجم ��ة قرار حمكمة
جناي ��ات الر�صاف ��ة ال�ص ��ادر يف 12
�شب ��اط  2020و�إر�سال ��ه اىل م�س�ؤويل
االحت ��اد الدويل لل�سباح ��ة  ،ونبينّ لهم
�أن املت�ض ّرر �سرمد عبدالإله �سلك طريق
الق�ضاء بتهمة انتحايل �صفة رئي�س احتاد
 ،وكان يعتق ��د �أنني �س�أذهب اىل ال�سجن ،
بينم ��ا الق�ضاء �أبطل التهم ��ة  ،و�أثبتَ �أين
الرئي� ��س ال�شرعي  ،م�ستن ��د ًا �إىل اعرتاف
الهيئ ��ة العامة بي  ،وكذلك اعرتاف وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ممثل ��ة احلكومة يف
القط ��اع الريا�ضي  ،ومنذ  13متوز 2019
�أوا�ص ��ل ممار�س ��ة مهامي حي ��ث ا�ستلمتُ
مقر االحتاد وميزانيته ومتابعة متطلبات
م�سب ��ح ال�شع ��ب  ،و�سن�ؤك ��د لالحت ��اد
ال ��دويل �أنه ُ�ض ِل ْل مبعلوم ��ة الهيئة العامة
 ،فاحلقيق ��ة �إنه ��ا �أق�ص ��تْ �سرم ��د وزمالئه
و�أتتْ بي وبزمالئي".

االعتماد الدولي

وبخ�صو� ��ص ر�أي االحت ��اد ال ��دويل يف
الق�ضي ��ة  ،ق ��ال ":مل يح�ص ��ل �سرم ��د على
اعتم ��اد االحتاد الدويل مثلم ��ا �أ�شاع  ،فما
ج ��رى بال�ضب ��ط �أن ��ه بع ��د �أن َع ِل� � َم �سرمد
مب�سان ��دة الهيئة العام ��ة يل و�سعيها لعقد
اجتم ��اع ي ��وم  13مت ��وز � ، 2019س ��ارع
للإعالن عن عقد اجتماع للهيئة العامة قبل
و�صدم بعدم ح�ضور
يوم من اجتماعن ��ا ُ ،
�أغل ��ب �أع�ض ��اء الهيئ ��ة  ،فجم ��ع ع ��دد م ��ن
ّ
واملنظفني والعاملني واملنقذين
ال�سبّاحني
 ،ومل ي�ستط ��ع االدع ��اء ع ��ن جتدي ��د الثقة

مدرب �سلة الوطني يراهن على
الجماهير لهزيمة الهند في بغداد
 بغداد  /املدى
يطم ��ح منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
ال�سل ��ة اىل ني ��ل �أول ف ��وز ل ��ه على
�ضيف ��ه املنتخب الهن ��دي يف اللقاء
ال ��ذي �سيجري بينهم ��ا يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م�س ��اء الي ��وم االثن�ي�ن
على قاع ��ة ال�شعب املغلق ��ة لاللعاب
الريا�ضي ��ة بالعا�صم ��ة بغداد �ضمن
مناف�س ��ات اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن
الناف ��ذة الأوىل لت�صفي ��ات ك�أ� ��س
�آ�سي ��ا لكرة ال�سل ��ة  2021حل�ساب
املجموع ��ة الرابعة الت ��ي ت�ضم اىل
جنبهما منتخبي البحرين ولبنان .
وق ��رر احتاد كرة ال�سل ��ة برئا�سة د.
ح�س�ي�ن العميدي دخ ��ول اجلماهري
العراقي ��ة اىل قاعة ال�شع ��ب املغلقة
لاللع ��اب الريا�ضي ��ة جم ��اين حيث
مت تخ�صي�ص مكان خا�ص للعوائل
عل ��ى املدرج ��ات م ��ن �أج ��ل حتفي ��ز
العب ��ي �أ�سود الرافدي ��ن على تقدمي
م�ستوي ��ات رفيع ��ة طيل ��ة الأ�شواط
الأربعة �أم ��ام خ�صومهم من العبي
املنتخ ��ب الهن ��دي ونيله ��م نقطتني
غاليت�ي�ن من �أج ��ل رد االعتبار لكرة
ال�سل ��ة العراقية بعد اخل�سارة التي
تلقوها م ��ن رجال الأرز يف اجلولة
الأوىل م ��ن الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة
بف ��ارق  19نقط ��ة اىل جان ��ب �إنها
�ستعطيه ��م دفع ��ة معنوي ��ة كب�ي�رة
نح ��و مغ ��ادرة املرك ��ز الأخ�ي�ر يف
ترتيب منتخبات املجموعة الرابعة
والتقدم اىل الأمام يف �إطار ال�سعي

الدائم للبق ��اء �ضمن دائرة التناف�س
على خطف �إح ��دى تذكرتي العبور
اىل بطول ��ة ك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة ال�سلة
. 2021
و�أختار خالد يحيى مدرب املنتخب
الوطن ��ي لكرة ال�سل ��ة  12العب ًا يف
القائم ��ة النهائي ��ة الت ��ي �ستخو�ض
املب ��اراة تتك ��ون من حمم ��د �صالح
وح�س ��ان عل ��ي وذو الفق ��ار فاه ��م
وعلي م�ؤيد و�سنار �أياد ودي ماريو
مايفيل ��د وعلي حامت وايهاب ح�سن
وعل ��ي عبد الله حم ��د وكرار جا�سم
وح�سني هادي وحممد عبد اخلالق
حي ��ث مت و�ض ��ع خط ��ة تكتيكي ��ة
جديدة تختلف كليا عن اخلطة التي
مت اللعب بها امام املنتخب اللبناين
وخا�ص ��ة بع ��د ر�ص ��د نق ��اط القوة
وال�ضع ��ف واخلل ��ل ل ��دى املنتخب
الهن ��دي �أثر م�شاه ��دة املباراة التي
خا�ضه ��ا يوم اجلمع ��ة املا�ضي امام
م�ضيف ��ه املنتخ ��ب البحرين ��ي لكرة
ال�سل ��ة بالعا�صم ��ة املنام ��ة وانتهت
مل�صلحة االخ�ي�ر بنتيجة (68-67
) نقطة .
و�ستج ��ري الناف ��ذة الثاني ��ة م ��ن
ت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سيا لك ��رة ال�سلة
 2021حل�س ��اب املجموع ��ة
الرابعة خالل �شه ��ر ت�شرين الثاين
املقب ��ل حي ��ث ي�ستقب ��ل منتخبن ��ا
الوطني لكرة ال�سل ��ة يوم ال�ساد�س
والع�شري ��ن �شقيق ��ه املنتخ ��ب
البحرين ��ي و�سيكون ي ��وم التا�سع
والع�شري ��ن موع ��د ًا للقم ��ة العربية

الناري ��ة الت ��ي يح ��ل فيه ��ا املنتخب
اللبن ��اين لك ��رة ال�سلة �ضيف� � ًا ثقي ًال
عل ��ى منتخبن ��ا و�ستج ��ري النافذة
الثالثة حيث �سي�شه ��د يوم التا�سع
ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �شب ��اط 2021
مواجه ��ة �صعبة ملنتخبن ��ا الوطني
�أمام م�ضيف ��ه املنتخب الهندي لكرة
ال�سلة ويغ ��ادر بعدها اىل العا�صمة
البحريني ��ة املنام ��ة
ليواج ��ه �شقيقه
ا لأ حم ��ر
ا لبحر ين ��ي
ي ��وم الث ��اين
والع�شر ي ��ن
م ��ن ال�شه ��ر
نف�س ��ه حي ��ث
�سيت ��م التعرف
عل ��ى �أول وثاين
املجموعة مبا�شرة
اىل ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة
ال�سلة فيما يلعب �صاحب
املرك ��ز الثال ��ث يف
املجموع ��ات ال�س ��ت
مباريات من مرحلة
واح ��دة فق ��ط
تت�أهل يف النهاية
�أربع ��ة منتخبات
حتج ��ز �أماكنه ��ا
يف النهائي ��ات
الت ��ي �ستق ��ام
مب�شارك ��ة 16
منتخب ًا .

ب�إدارة االحتاد كون
الإدارة ح�ض ��رت يف اجتماع الهيئة لليوم
الت ��ايل  ،وال جتدي ��د الثق ��ة بالأ�شخا� ��ص
الثالثة الذي ��ن مت �إق�صائهم يف اجتماعنا ،
ف�أعلن عن مت جتديد الثقة برئي�س االحتاد
 ،وهنا �أبلغ �سرمد االحتاد الدويل بنتيجة
االجتم ��اع فو�صل ��ه كتاب م ��ن الأخري قبل
اجتماع ��ي يبارك له جتديد الثقة! لكن بعد
�أن و�صلته (�أي الدويل) خال�صة اجتماعنا
م ��ع الهيئ ��ة العامة احت ��ار بق�ضيتن ��ا لأنه
اعتق ��د �أن �سرمد موجود يف امل�سبح بينما
باق يف بيته".
هو ٍ

خالد كبيان
وامل�ستندات  ،بينما �أخالق الوظيفة واملهنة
يفرت�ض �أن ال ت�سمح لهم �أن يكونوا �أ�ضداد ًا
خلال ��د كبي ��ان كون ��ه �أب ��ن الأوملبي ��ة وه ��م
موظف ��ون فيها  ،ال�سيم ��ا �أن ليث احلمداين
هو املمث ��ل القانوين للأوملبي ��ة يف املحاكم
فكي ��ف ميثل �سرمد ويكون حمامي له وهما
م ��ن نف�س الدائرة ؟! هذه فو�ضى و�شكل من
موقف �سرمد
ا�شكال الف�ساد الإداري يف اللجنة الأوملبية
وعن موق ��ف �سرمد عبدالإل ��ه االعتباري  ،وللعل ��م �أخربين رعد حم ��ودي �أنه ال يعلم
بع ��د �ص ��دور الق ��رار الق�ضائ ��ي � ،أو�ضح بتق ��دمي الثالث ��ة �إفاداته ��م يف املحكمة ومل
�":أ�صب ��ح �سرم ��د عبدالإل ��ه خ ��ارج احتاد ي�ستح�صلوا املوافقة على ذلك".
ال�سباح ��ة ر�سمي ًا  ،كما ال ميكنه اال�ستمرار
خروقات �أمام النزاهة
ب�صفته �أمني مايل للجنة الأوملبية الوطنية
ل�سببني �أو ًال �أن حمكم ��ة التمييز االحتادية وك�ش ��ف رئي� ��س احت ��اد ال�سباح ��ة ":ثبّتن ��ا
�ألغ ��تْ انتخاب ��ات املكت ��ب التنفي ��ذي الت ��ي خ ��روق عدة �ضد احت ��اد ال�سباح ��ة ال�سابق
ج ��رت يوم ��ي  15و� 16شب ��اط  2019وم ��ا للف�ت�رة من ع ��ام  2009اىل � ، 2019أو ًال مت
تر ّت ��ب عليه ��ا  ،وثاني� � ًا النظ ��ام الأ�سا�س ��ي توقي ��ع عقد م�سب ��ح ال�صفا م ��ع �أمانة بغداد
للجن ��ة الأوملبية امل�صادَق عليه من الأوملبية وا�ست�ل�ام املبالغ وبيع ��ه اىل م�ستثمر وكل
الدولي ��ة ي�ش�ي�ر اىل فق ��دان الع�ضوي ��ة يف ذلك والهيئة االداري ��ة ال تعلم م�صري املبالغ
املكت ��ب التنفيذي وفق ًا للم ��ادة  20الفقرة  5على م ��دى دورتني  ،وال يوج ��د �أي حم�ضر
التي تفي ��د ب�أنه يفقد الع�ض ��و ع�ضويته يف اجتماع خالل � 10سنوات ي�شري اىل م�سبح
املكتب التنفي ��ذي يف حالة فقدانه ع�ضويته ال�صف ��ا  ،بينما املادة  4من قانون  16ت�شري
يف امل�ؤ�س�س ��ة التي ر�شحت ��ه � ،أي �أن ت�شبّث اىل �صالحي ��ات الهيئ ��ة الإداري ��ة باملوافقة
�سرم ��د ال جدوى منه لأن مهمته يف االحتاد عل ��ى العقود والربوتوكوالت �أي �أن رئي�س
انته ��ت وفقد �شرعيت ��ه منذ  13متوز  2019االحت ��اد ي�ستح�ص ��ل موافق ��ة الهيئ ��ة قب ��ل
بع ��د �أن �أق�صته الهيئة العام ��ة من من�صبه  ،التوقي ��ع  ،وه ��و ما مل يح�ص ��ل يف االحتاد
لكنه جل�أ اىل الق�ضاء كي يطيل مدّة وجوده ال�سابق".
يف التنفيذي الذي �ألغي ق�ضائي ًا".
وي�ضيف "ثاني ًا يوج ��د ملف �آخر بعدم علم
خم�سة من اع�ض ��اء الهيئة الإدارية ال�سابقة
قانونيون �أ�ضداد!
عل ��ى تعاقد رئي�س االحت ��اد �سرمد عبدالإله
وا�ستدرك كبيان قائ ًال ":عمد �سرمد للتواجد م ��ع م�سبح ال�شع ��ب ومنح امل�ستثم ��ر ن�سبة
ب�صفت ��ه الأوملبية كل ه ��ذه املدة كي ميار�س عق ��د  % 49خالف� � ًا للقان ��ون وع ��دم تثبيت
�سطوت ��ه عل ��ى موظفيه ��ا وخا�ص ��ة الدائرة ذل ��ك يف حم�ضر اجتم ��اع ر�سمي وال وجود
القانوني ��ة مثلما وقف ثالث ��ة حمامني منها له حت ��ى يف احل�ساب ��ات اخلتامي ��ة وال يف
يف حمكمة الكرادة هم ليث احلمداين وعلي اجتماع ��ات الهيئ ��ات العام ��ة املتتالي ��ة ،
البدري وح�س ��ن عطية حيث �شه ��دو ًا زور ًا و�شخ�صي� � ًا حتدّيت ��ه يف �أكرث م ��ن لقاء معه
�ضدي وقدّموا وثائق باطلة خالف ًا للوثائق ب�إنف ��راد �أو عرب ال�شا�شة �أن يق� �دّم لنا ورقة

واح ��دة ت�ؤك ��د �صحّ ��ة موقف ��ه  ،وثالث ًا قطع
�سرم ��د رواتب مدربني والعب�ي�ن يف احتاد
ال�سباح ��ة من ��ذ ع ��ام  2012دون ا�سب ��اب
منطقي ��ة  ،ورابع� � ًا ع ��دم تنظي ��م توقيت ��ات
امل�ستفيدي ��ن م ��ن م�سب ��ح ال�شع ��ب حي ��ث
يتد ّرب الريا�ضيون ال�سباحون يف م�ساحة
حم ��دودة من ��ه والبقية تعط ��ى ملرتاديه من
العوائ ��ل املختلط ��ة �شباب ًا و�شاب ��ات  ،وهو
�أمر خمال ��ف للتقاليد االجتماعي ��ة  ،و�أمور
�أخرى خمزية ال ميكن البوح بها".
و�أ�شار اىل "ار�سال االحتاد هذه املعلومات
اىل هيئ ��ة النزاه ��ة ف ��رع بغ ��داد مبل ��ف
متكامل من ��ذ ثالثة �أ�شهر ون�ص ��ف مت�ضمّن ًا
اخلروقات املثبتة �ضد عمل احتاد ال�سباحة
ال�سابق ويف مقدمة امللف ن�سخة من تقرير
االجتم ��اع الأول م ��ع الهيئ ��ة العام ��ة الذي
جرى يوم  13متوز "."2019
اتفاقيات عربية

و�أكد كبي ��ان �أنه ":ال قلق على قيادتنا للعبة
لل�سنني املقبلة  ،فقد با�شرنا مبعاجلة جميع
الأخط ��اء املرتكب ��ة يف عهد رئي� ��س االحتاد
ال�ساب ��ق �سرمد عبدالإله  ،ا�ستلمنا امليزانية
البالغ ��ة  400ملي ��ون دين ��ار  ،ومت توزي ��ع
رواتب مدربي والعبي املنتخبات الوطنية
الحت ��اد ال�سباح ��ة التي قطعه ��ا �سرمد عنهم
من ��ذ ع ��ام  2012يف وق ��ت كان ي�شغل مهمّة
الأم�ي�ن امل ��ايل للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة!
و�أبرمن ��ا �أرب ��ع اتفاقي ��ات م ��ع دول عربي ��ة
وكذلك م ��ع �أذربيجان وتعاون مع �أكادميية
هاملتون لل�سباح ��ة يف دبي  ،و�إن �شاء الله
�ستت ��م مناق�ش ��ة برناجمنا اخلا� ��ص ب�صقل
مه ��ارات املدرب�ي�ن واحل ��كام يف دورات
تخ�ص�صي ��ة ومع�سكرات تدريبية
تطويرية ّ
يف ال ��دول املعنية بربوتوكوالت التعاون ،
ون�سعى للتعاقد مع م ��درب �أجنبي لتدريب
�أبط ��ال منتخباتنا الوطني ��ة جلميع الفئات
و�إنقاذه ��م م ��ن غ ��رق الإهمال ح ��ال �إطالق
ميزانية البلد".
حراجة طوكيو!

و�أختت ��م خالد كبيان حديثه ":من ال�صعب
امل�شارك ��ة يف دورة الألع ��اب الأوملبي ��ة
ال�صيفية  32متوز املقبل من �أجل املناف�سة
 ،فالأرق ��ام املوثق ��ة ع ��ن م ��ا حقق ��ه �أبطال
الع ��امل ت�ؤك ��د البون ال�شا�س ��ع بينهم وبني
ريا�ضيين ��ا ورمب ��ا حترجه ��م وتع ّر�ضه ��م
اىل ته ّك ��م النقاد وا�سته ��زاء اجلمهور يف
حال ��ة تواجده ��م يف �أحوا� ��ض طوكي ��و ،
و�شخ�صي� � ًا ل�ستُ م ��ع امل�شاركة يف الدورة
كم ��ا �إن اللجنة التنفيذية الحتادنا مل تق ّرر
موقفها منه ��ا �إال بعد �إنته ��اء بطولة �أندية
الع ��راق لل�سباح ��ة الأوملبي ��ة امل�ؤجّ ل ��ة من
ع ��ام  2019ب�سب ��ب التظاه ��رات  ،و�سيتم
تنظيمها مطلع �آذار املقبل".

�أمانة بغداد يُح�ضر ال�شرطة للقاء الأهلي ال�سعودي
 بغداد  /حيدر مدلول
حددت جلن ��ة امل�سابقات املركزي ��ة يف احتاد
الك ��رة امل�ستقي ��ل بع ��د غد االربع ��اء النطالق
مناف�س ��ات اجلول ��ة الثالثة م ��ن دوري الكرة
املمتاز باملو�سم احلايل الذي ي�شارك فيه 15
فريق ًا من العا�صمة بغداد واملحافظات .
و�ستك ��ون ال�ساع ��ة الرابع ��ة والن�صف ع�صر
بع ��د غ ��د االربع ��اء موع ��د ًا للمب ��اراة املثرية
الت ��ي �ستجمع فريق �أمانة بغ ��داد لكرة القدم
مع م�ضيفه فريق ال�شرطة على ملعب ال�شعب
الدويل التي �ست�ش ��كل حتدي ًا جديد ًا للمدرب
عب ��د الغني �شهد ومالك ��ه امل�ساعد املكون من
حي ��در جن ��م وعبا�س عبي ��د وعم ��اد ها�شم
و�سردار حممد بعد التع ��ادل الثمني الذي
خطف فيه نقطة ثمينة من فريق الكهرباء
و�أث ��ار ح�ي�رة وده�ش ��ة جماه�ي�ر النادي
م ��ن احل ��ال ال ��ذي و�ص ��ل الي ��ه الالعب ��ون
وخا�ص ��ة م ��ن له ��م موطئ ق ��دم يف �صفوف
املنتخ ��ب الوطني لكرة الق ��دم الذي يدربه
ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش
حي ��ث �أ�صبح ��وا نقط ��ة �ضع ��ف
وا�ضحة رغ ��م مبالغهم الد�سمة
مقارن ��ة بزمالئهم م ��ن الفرق
اجلماهريي ��ة البغدادي ��ة
خ�ل�ال املو�س ��م الك ��روي
احلايل .
و�أر�س ��ل مهاج ��م املنتخب
الوطن ��ي ال�ساب ��ق لك ��رة
الق ��دم م ��روان ح�س�ي�ن
ر�سال ��ة وا�ضح ��ة للمدرب
عب ��د الغني �شه ��د ب�أنه ان
الأوان ب� ��أن يك ��ون �ضمن
القائمة اال�سا�سية املكونة
م ��ن  11العب� � ًا الت ��ي
�ستخو� ��ض املب ��اراة منذ
البداية �أم ��ام فريق �أمانة

بغ ��داد بع ��د م�ساهمت ��ه الوا�ضح ��ة يف �أنقاذ
ال�شرط ��ة من هزمية خمجل ��ة بالهدف الثالث
الذي �أحرزه يف الدقيقة اخلام�سة والثمانني
يف مرم ��ى حار�س الكهرب ��اء عمار علي حيث
تعر�ض اىل الظلم من قبل ال�صربي الي�سكندر
اليتي�ش الذي دفع ثم ��ن اخل�سارة �أمام فريق
الوح ��دة الإمارات ��ي �ضم ��ن اجلول ��ة الثانية
م ��ن دور املجموع ��ات مبنطق ��ة غ ��رب القارة
يف دوري �أبط ��ال ا�سي ��ا لك ��رة القدم 2020
م ��ن خالل ف ��ك ارتباطه بالرتا�ض ��ي مع ادارة
النادي برئا�سة عبد الوهاب الطائي .
وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن يغ ��ادر وفد فري ��ق ال�شرطة
حام ��ل لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از اىل
ال�سعودي ��ة ملالق ��اة فريق الأهل ��ي ال�سعودي
مت�صدر املجموعة االوىل يف ال�ساعة الثامنة
والربع م�ساء ي ��وم االثنني املقبل على ملعب
اجلوه ��رة امل�شع ��ة يف ختام اجلول ��ة الثالثة
والأخ�ي�رة م ��ن دور املجموع ��ات يف مهم ��ة

بغاية ال�صعوبة بحكم �أنه تلقى هزمية ثقيلة
قبل �شهري ��ن �أمام فريق ال�شب ��اب ال�سعودية
بلغ ��ت قوامه ��ا ن�ص ��ف دزين ��ة م ��ن الأهداف
�ضمن جولة الذهاب من دور ربع النهائي من
بطولة ك�أ�س حممد ال�ساد�سة للأندية الأبطال
لك ��رة الق ��دم ترك ��ت احل ��زن ل ��دى ال�ش ��ارع
الريا�ض ��ي ل ��دى حمب ��ي الك ��رة العراقية يف
الداخل واخلارج .
و�سي�شه ��د ي ��وم اخلمي� ��س املقب ��ل ا�ستكمال
اجلول ��ة الثالث ��ة ب�إج ��راء ثالث لق ��اءات على
مالع ��ب العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظات حيث
ي�ضي ��ف فريق ال ��زوراء على ملع ��ب ال�شعب
الدويل فرق الكهرب ��اء العنيد ويواجه فريق
احل ��دود على ملعب ن ��ادي التاجي الريا�ضي
فريق نف ��ط الو�سط النجف وتتج ��ه الأنظار
اىل ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة حي ��ث يحت�ض ��ن ديرب ��ي
املين ��اء والنف ��ط البغ ��دادي فيم ��ا �ستق ��ام

يف الي ��وم الت ��ايل ث�ل�اث مواجه ��ات الأوىل
�ستك ��ون قم ��ة �ساخن ��ة ب�ي�ن فريق ��ي الق ��وة
اجلوية والطلبة عل ��ى ملعب ال�شعب الدويل
والثانية التي �سيحل فيها فريق نفط مي�سان
�ضيف� � ًا ثقي ًال عل ��ى م�ضيفه فري ��ق ال�صناعات
الكهربائي ��ة والثالثة �ستجري بني فريق نفط
اجلن ��وب و�ضيف ��ه فري ��ق �أربي ��ل الق ��ادم من
اقليم كرد�ستان على ملع ��ب الفيحاء باملدينة
الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة .
اجلدير بالذكر �إن نتائ ��ج اجلولة الثانية من
دوري الكرة املمتاز قد �أ�سفرت عن فوز فريق
الق ��وة اجلوية عل ��ى ال�صناع ��ات الكهربائية
بنتيج ��ة ( )0-3وامليناء عل ��ى نفط الو�سط
بنتيج ��ة ( )0-1وتع ��ادل ال�شرط ��ة م ��ع
الكهرب ��اء بنتيج ��ة ( )3-3وتع ��ادل الطلب ��ة
م ��ع النجف بنتيجة ( )1-1وبالنتيجة ذاتها
تع ��ادل النفط مع �أمانة بغ ��داد وح�صل فريق
الزوراء على انتظار
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في النخل وانتظار �إطالع الف�سائل
 ..وكان مم ��ا قرات ��ه يف كتاب(النخل ��ة) لأب ��ي ح ��امت
ال�سج�ستاين(ت ��ويف  255هجرية) �أنَّ قي�ص ��ر ملك الروم كتب
اىل عم ��ر بن عبد اخلطاب كتاب ًا جاء فيه� ":أما بعد ،ف�إن ر�سلي
ُّ
تن�شق
�أخربتن ��ي �أنَّ قب ِلك ��م �شجرة تخرج مث ��ل �آذان الفيلة ،ثم
عن مثل الد ِّر �أالبي�ض ،ث ��م تخ�ض ُّر كالزمرد االخ�ضر ،ثم حتم ُّر
تن�ضج فتك ��ون ك�أطيب فالوذج
فتك ��ون كالياقوت االحمر ،ث ��م
ُ
�أُك َل ،ث ��م تينع وتيب�س ،فتكون ع�صم ��ة للمقيم وزاد ًا للم�سافر،
ف�إن تكن ر�سلي َ�صدَقتني ف�إنها من �شجر اجلنة".
وج ��اء يف الكتاب ":ويباع يف الب�صرة من ال ُّنوى مبال عظيم
ال ُي�ضبط ح�سابه :والله �إين لأ�شعر باخلجل مما فعلته وتفعله
احلكوم ��ات يف الب�ص ��رة والعراق من جرئم �ض ��د النخلة ،ذلك
لأنَّ احل ��ال عل ��ى النم ��اء والوف ��رة يف النخ ��ل والتم ��ر ا�ستمر
حت ��ى حكمنا اجلهل ��ة وال�سفل ��ة ،و�إن �إبتد�أ ال�س ��وء ب�آخر �أيام
النظ ��ام ال�سابق �إال �أن مافعله اله� ��ؤالء يندى له اجلبني ،ولعل
�أك�ث�ر ما ي�ؤمل الب�صريني �أنه ��م ي�ضطرون اىل �شراء مترهم من
ال�سعودية و�إيران ،بعد ان كانت مدينتهم قبلة الدنيا يف النخل
و�سوق الفاكهة وانواعها ويف احلبوب واخل�ضار.
ولأنَّ حلياتي خ ��ارج الب�صرة ونخلها ومائها �ضريبة قا�سية،
�أدفعه ��ا م ��ن ج�سدي دم� � ًا واع�صاب� � ًا وروح� � ًا ،فقد جل� ��أت اىل
م ��ا ظ ��ل يف قطعة االر�ض م ��ن نخل� ،أبح ��ث يف ب�ساتني االهل
واال�صدق ��اء عن نوع مندثر منه فاجلبه ،عن ف�سيل مهجور يف
ال�سبخة املهجورة فانقله ،و�أغر�سه ،وانتظره العامني والثالثة
واخلم�سة� ،أم ّن ��ي نف�سي كل يوم بيوم جدي ��د احياه ،واقتطع
من ت ��راب القرب الذي ينتظري الف�سح ��ة والف�سحتني فيمهلني
�رب ،وماذا يتوجب على رجل مثلي غريخم�س حجج ال غري،
ال � ُّ
ربوفا َءه
لذا ،ال �أملك �سوى االنتظار ،وانتظرتُ  ،حتى بلغ ال�ص ُ
�صباح اليوم ،الع�شرين من �شبط ،فقد �أثمرت نخلتا (العويدي
واحلويزي) اللتان غر�ستهما قبل خم�سة �أعوام .رحمك الله يا
حاج كاظم خ�ضري فقد اح�سنت بيعك يل.
ً
ً
ث ��م �أنني ،ويف جوالن يومي� ،أ�سع ��اه جاهدا ،متفقدا النخل،
امهات وف�سائل ،بد�شدا�شة م�ستلة من الغ�ضب والر�ضا والي�أ�س
ٍ
د�س املنجل باحلزام ،اتطلع يف فروج ال�سعف
معا ،وقد �أدمنتُ َّ
والق�صاميل ،يف ال ُق َل ِب ،النخل� ،أتقلب معها اىل حيث حتملني
قدم ��اي ،وتب�ص ��ره عيني ،ولعل �س ��روري ال يبلغ ��ه �سرو ُر ّ
كل
من كان على الياب�سة� ،ساع ��ة اجد الطلعة والطلعتني والثالثة
وق ��د �شق ��ت �سبيله ��ا خارجة من اللي ��ف الوثيق ،وم ��ن ال�شوك
املتعامد ،النابت يف الق�صاميل ،يدفعها �إنتظار ٌّ
مم�ض ،ال ُّ
ينفك
مالزمي .ل ��ذا� ،أجدين هناك ،هناك � ..أت ��رك الهاتف وعوينات
الق ��راءة وحمفظة النقود يف البي ��ت ،فانا ل�ست انا بني النخل،
�أن ��ا ل�ست انا بني االنه ��ار وحتت الظالل .هن ��اك ما ابحث عنه
م ��ع ابي حامت �سهل ب ��ن حممد بن عثم ��ان ال�سج�ستاين ،و مع
ال�شي ��خ عب ��د القادر با� ��ش �أعي ��ان العبا�س ��ي( ).....1894يف
كتاب ��ه (النخلة) مع عب ��د اجلبار جا�سم البك ��ر ،املولود يف بلد
�سلط ��ان باب ��ي اخل�صي ��ب ( )1977 - 1903يف كتاب ��ه (نخلة
التمر) ومع غر�سة النخ ��ل ومتب�ضعي االنهار ،وجوابي الدير
والق ��رى وبائع ��ي التواريخ ،الذين نال منه ��م البحث ،و�أودى
بجمي ��ل ايامه ��م اال�ستق�ص ��اء  ..ه� ��ؤالء ،الذي ��ن �أرهقهم طول
انتظ ��ار �إطالع الف�سائ ��ل بني الليف الوثيق � ،أن ��ا منهم ب�شيئ،
نعم �أنا منهم باكرث من ذلك.

�أكتب هذه الر�سالة للوزير امل�ستقبلي للتعليم العايل والبحث العلمي ب�ضمن الت�شكيلة التي
اختارها ال�سيد حممد توفيق عالوي والتي و�صف �أع�ضاءها بامتالكهم الكفاءة وامل�ؤهالت
والربامج القابلة للتطبيق "للعبور بالبلد اىل بر االمان"
 .15ال ��ر�أي الفردي هو الذي ت�سبب يف
تدهور التعليم العايل وخططه.
� .16إن غي ��اب �سيا�سة تعليمية وا�ضحة
يف العراق ه ��و الذي ق ��اد و�سيقود اىل
هذه الفو�ض ��ى العارم ��ة واملتخبطة .مل
ت�س�أل ال ��وزارة ماذا يفع ��ل العراق بهذا
الك ��م الهائ ��ل م ��ن اجلامع ��ات والكليات
االهلي ��ة؟ وه ��ل نوعيته ��م ه ��ي اله ��دف
ام البح ��ث ع ��ن الك ��م؟ كم طبي ��ب متميز
�سيتخرج؟
� .17أغلب ما موجودة عبارة عن روتني
وال يوج ��د تطوير نوع ��ي والدرا�سة ما
تفيد من مرحلة االبتدائية وو�صو ًال اىل
الدرا�سات العليا ما مربوطة مبخرجات
م�ستقبلية.
 .18هن ��اك �شرائح منتفع ��ة� ،إن التعليم
امل�سائ ��ي والأهل ��ي �أ�صبح ��ت جت ��ارة
مربحة جد ًا مل�ؤ�س�سيها.
� .19سيا�س ��ة التعليم العايل يف العراق
تنزل ��ق و�أ�صبح م�ست ��وى الدرا�سة فيها
ينخف� ��ض ب�ش ��كل ع ��ام وهذا يع ��ود اىل
ت�أثري ال�سيا�سة وتدخل امل�س�ؤولني.
 .20متث ��ل الكلي ��ات الأهلي ��ة كارث ��ة
م�أ�ساوية للتعليم العايل يف العراق
 .21كم ��ا تعلم ��ون حت ��ول كل �شيء اىل
�سلع ��ة وال �ش ��ك �أن العل ��م والثقاف ��ة من
ال�سل ��ع املعرو�ض ��ة فى ال�س ��وق الثقايف
والعلم ��ي و�سلع ��ة العل ��م رخي�ص ��ة ف ��ى
بلدن ��ا والنها �سلع ��ة رديئ ��ة فانها تطرد
منتجات العلم والتكنولوجيا اجليدة.
 .22املطالب ��ة ب� ��أن يق ��وم ه� ��ؤالء
الأكادميي ��ون بواجباتهم جت ��اه الطلبة
غ�ي�ر منقو�صة م ��ن حيث اح�ت�رام وقت
املحا�ض ��رة وم�ضمونه ��ا و�ساعة التفرغ
للطلبة وحت�س�ي�ن املناهج بل وتوفريها
وممار�س ��ة الإ�ش ��راف الفعل ��ي عل ��ى
م ��ا يقوم ��ون ب ��ه م ��ن �أبح ��اث وتقارير
واحليلولة دون انت�شار مكاتب البحوث
اجلاه ��زة وامل�ستن�سخة ل�شرائها ووقف
والئم الطعام ملنا�سبة التخرج والعقوبة

على تقب ��ل الهداي ��ا �أو الت�شجي ��ع عليها
وتوف�ي�ر الفر�صة لالطالع على بحوثهم
املن�ش ��ورة وبخا�ص ��ة الت ��ي �أهلته ��م
للح�ص ��ول عل ��ى الرتقي ��ات العلمي ��ة
وو�ض ��ع ال�ضواب ��ط لتوزي ��ع الدرجات
على الطلب ��ة دون حماباة وم ��ا اىل ذلك
ووق ��ف حم ��اوالت البع� ��ض للتحر� ��ش
بالطالبات والطلبة ومثلها الكثري.
 .23وم�شكلة (بلداننا) هي كراهية العلم
(كراهية حت ��رمي) كما يق ��ول "املوامنة
"والتعل ��ق باجلهل وال�شعوذة والدجل
و�شعاره ��م (الذي ما يع ��رف �أح�سن من
الذي يعرف) .
 .24امل�شكل ��ة لي�س ��ت م�شكل ��ة جامع ��ات
فقط بل هي م�شكلة ثقافة �سائدة امتدت
اىل كافة امليادين.
 .25التغي�ي�رات الإداري ��ة على م�ستوى
العمداء وامل�ستندة �أ�سا�س ًا على تكري�س
الوالءات احلزبي ��ة �أو ًال وبدون مراعاة
لو�ضع امل�ؤ�س�سة االكادميية.
 .26نحت ��اج اىل عالج ��ات حقيقي ��ة
ودائمية ولي�س اىل ترقيعات �أو مهدئات
وقتية كما يح�صل بني احلني والآخر.
 .27من امل�ستحي ��ل �أن يرتعرع الإبداع
العلم ��ي ويزده ��ر �إال يف ف�ض ��اء م ��ن
احلرية اخلايل ب�شكل مطلق من الت�سلط
والإمالءات والوالءات
 .28ال ��وزارة ومن يدي ��ر الأمور لي�سوا
مهتم�ي�ن بتطوي ��ر وحت�س�ي�ن التعلي ��م
والبح ��ث العلم ��ي م ��ا يهمهم ه ��و كيفية
م�سك ال�سلطة.
� .29إنن ��ا تعبنا من الروت�ي�ن واجلمود
وك�س ��ر الطم ��وح والوق ��وف �أم ��ام
التق ��دم وخ�صو�ص� � ًا ممن يدع ��ون �إنهم
�أكادمييون م ��ع الأ�سف ال�شديد وعجبي
عل ��ى بع� ��ض الأ�سات ��ة اجلامعي�ي�ن حني
توليه ��م املنا�صب الإداري ��ة ين�سوا �أنهم
�أ�سات ��ذة ويحاولوا �أن ي�ضع ��وا القيود
وال�سال�س ��ل �أم كل املقرتحات الطموحة
للنهو� ��ض بكلياتن ��ا ب�ص ��ورة خا�ص ��ة

ا .د .حممد الربيعي

وجامعاتنا ب�صورة عامة.
 .30انع ��دام الثق ��ة وع ��دم الأمان ��ة مبا
يط ��رح وين�ش ��ر م ��ن قب ��ل اجلامع ��ات
وامل�ؤ�س�سات العلمي ��ة فكثري ما تت�ضمن
البح ��وث و�أطاري ��ح الدرا�س ��ات العلي ��ا
معلومات وبيانات ال تت�صف باملوثوقية
ب�سبب عدم دق ��ة الأجهزة �أو عدم �صحة
الطريق ��ة �أو الأ�سل ��وب ال ��ذي اعتمد يف
احل�صول عليها وم ��ع الأ�سف ال يتحقق
املقي ��م من ذلك ب ��ل يعتمده ��ا كما جاءت
حت ��ى ول ��و كان ��ت مفربك ��ة �أو ب�أ�سلوب
"الرتهيم" كما ن�سميه هنا بالعراق.
 .31للأ�س ��ف يب ��دو الواق ��ع �صادم� � ًا،
و�أحيان ًا �أ�شع ��ر بالي�أ�س التام من و�ضع
البل ��د فحت ��ى ل ��و ا�ستت ��ب في ��ه االم ��ن
ف�ستخ ��رج م ��ن حت ��ت ركامه ��ا م�ش ��اكل
جديدة.
� .32إننا نحت ��اج �إىل تغري يف القوانني
والتعليم ��ات التي حتك ��م عملية البحث
والتعليم وال نن�سى مدخالت اجلامعات
من طلبة االعدادية فه�ؤالء يجب �أن ن�ضع
�آلي ��ة منا�سبة لرف ��ع م�ستواه ��م العلمي
و�أن اليدخل اجلامعة �إال امل�ؤهلون و�أال
تك ��ون كل خمرجات التعلي ��م الإعدادي
مدخالت للتعليم اجلامعي.
� .33إن احل ��ل ه ��و ا�ستق�ل�ال اجلامعات
�أكادميي ًا و�إداري ًا ومالي ًا �أي�ض ًا.
� .34أن ��ا وذوي اخل�ب�رة يعلم ��ون ب� ��أن
اجلامعات واملختربات املتقدمة ال تغلق
�أبوابها ال�ساعة الواحدة ورئي�س الق�سم
�أو �أي موقع �إداري لي�س بو ّ
يل النعمة.
 .35ينبغ ��ي �أن نح�ص ��ل عل ��ى حمل ��ة
دكت ��وراه عراقية حقيقي�ي�ن ال من الذين
قبل ��وا يف اجلامع ��ات العراقية بدرا�سة
الدكتوراه ا�ستثن ��ا ًء من كافة ال�ضوابط
والتعليمات وال�شروط املعمول بها.
� .36إن كث�ي�ر ًا من الطلبة ال ميكن قراءة
خطه ��م ليتم ت�صحي ��ح �إجاباته ��م ف�ض ًال
عن م�ستوياتهم العلمية بل �إن كثري ًا من
التدري�سي�ي�ن ي�ضع �أ�سئلت ��ه االمتحانية

باالنكليزي ��ة وه ��و حامل ل�شه ��ادة عليا
وك�أن ��ه �شخ�ص يتعل ��م اللغة لتوه فكيف
يتمكن الطالب من فه ��م الأ�سئلة ليجيب
عليه ��ا وينج ��ح (�إذ �أن فه ��م ال�س� ��ؤال
ن�صف اجلواب) وه� ��ؤالء التدري�سيون
يكون ��ون يف نهاية العام ه ��م املتميزين
ويت ��م تكرميه ��م و�أن ��ا احتف ��ظ بن�س ��خ
منها والكارثة �أنه ��م ُيختارون لتدري�س
اللغ ��ة االنكليزية التي اليجيدون و�ضع
ا�سئلتهم بها.
 .37بل ��غ ال�سي ��ل الزب ��ا ...مل ��ا ن�شاه ��د
ون�سم ��ع ونرف� ��ض م ��ن البح ��وث غ�ي�ر
ال�صاحل ��ة للن�ش ��ر ون�شاهده ��ا تن�ش ��ر
ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر يف جمل ��ة �أو م�ؤمت ��ر
حمل ��ي  ....والل ��ه �إنها مهزل ��ة ...مهزلة
املج�ل�ات العلمي ��ة الت ��ي ت�ص ��در م ��ن
الكلي ��ات كاف ��ة وب ��دون ا�ستثن ��اء ...بل
هناك بع� ��ض الكلي ��ات الهند�سية ت�صدر
جملتني ...والغري ��ب �إن هيئة التحرير
ال يهمها �سوى ا�ستح�ص ��ال مبلغ الن�شر
وار�س ��ال البحوث ملقوم�ي�ن ممن ي�سرع
بالإجاب ��ة  ....وال متابع ��ة لنواق� ��ص
وتعدي�ل�ات البح ��ث  .....والل ��ه هن ��اك
بح ��وث من�ش ��ورة ال تتع ��دى جمع كالم
من م�صادر وبدون ت�صرف من العنوان
للملخ�ص واىل اال�ستنتاج!!!!! امل�شكلة
الأخ ��رى �أن اجلمي ��ع يع ��رف باحلقيقة
وم ��ن �ضمنهم هيئ ��ات التحري ��ر ...وال
يوج ��د �أي �إج ��راء واحل ��ل ه ��و �إيق ��اف
�إ�صدار املجالت من قبل الكليات.
 .38غي ��اب التخطي ��ط املرك ��زي وع ��دم
و�ض ��وح ال�ص ��ورة .وق ��د فوجئ ��ت
مب�ست ��وى ه ��زال الطروح ��ات مل�ستقبل
التعليم العايل م ��ن خالل ر�ؤى املعنيني
وعدم وج ��ود م�ؤ�شرات فعلي ��ة للحاجة
الوطنية للخريجني وجمال ا�ستثمارهم
م�ستقب ًال.
 .39من يتحكم مبن؟ هل تقوم اجلامعة
مبا متتلكه م ��ن قدرات مبا ينبغي عليها
جتاه املجتم ��ع؟ �أم �أن الذي يح�صل هو

�أن م�ش ��اكل املجتم ��ع و�سلبياته تنعك�س
عل ��ى اداء اجلامع ��ة فتع ��ود به ��ا اىل
الوراء؟ ولال�سف ال نرى فاعلية حقيقية
يف االحتم ��ال الأول وكث�ي�ر ًا م ��ا تنزلق
بع�ض اجلامعات اىل االحتمال الثاين.
 .40مزاجي ��ة العمي ��د �أو رئي� ��س الق�سم
تلع ��ب دور كبري يف تقييم التدري�سيني.
التعليم العايل يف بلدنا م�أ�ساة.
مع���ايل الوزير ،ما تق���دم من �شكاوى
وم�شاكل ب�أقالم التدري�سيني �أنف�سهم
ه���و غي�ض م���ن في�ض م���ن الأو�ضاع
الت���ي يع���اين منه���ا التعلي���م العايل،
لذلك �أنا�شدكم �أن تواجهوها مبنتهى
اجلدي���ة وال�صرام���ة .والنقط���ة
الرئي�سية ه���ي �أن العربة لي�س بالكم
بل بالنوع ،حيث �إنه يف العراق الآن
ع���دد كب�ي�ر م���ن اجلامع���ات واملعاهد
تف���وق حاج���ة املجتم���ع وال�س���وق،
وه���ي تفتق���ر للك���وادر التدري�سي���ة
ذات امل�ست���وى املطلوب م���ن الكفاءة
العالي���ة ،والأبنية الالزم���ة ،وتوفري
الأج���واء املالئم���ة للتعلي���م الع���ايل.
وب���دون املواجه���ة اجلدي���ة له���ذه
امل�شاكل املرتاكم���ة واملزمنة ،و�إيجاد
احلل���ول الناجع���ة له���ا ،ف����إن مزي���د ًا
م���ن ال�ت�ردي والتده���ور ،وم�ضيع���ة
للأم���وال الت���ي ت�ص���رف عل���ى ه���ذه
امل�ؤ�س�س���ات املفرت�ض به���ا �أن تخرج
�أجي���ا ًال م���ن الك���وادر م���ن �أ�صح���اب
االخت�صا�ص���ات يف خمتلف املجاالت
لبن���اء البل���د وف���ق الأ�س����س العلمي���ة
ملواكبة الرك���ب احل�ضاري ،واللحاق
بالدول املتقدمة التي �سبقتنا يف هذا
امل�ضمار.
�آمالنا كبرية ومطالبنا كثرية ،و�سعة
�ص���درك و�ص�ب�رك وحكمت���ك كفيل���ة
بقبول���ك ملطالب الإ�صالح ،لنعمل مع ًا
لتطوي���ر التعلي���م الع���ايل ولتح�سني
التعلي���م وتقدمي الأف�ض���ل جلامعاتنا
ولطلبتها الطيبني.

نافذة من موسكو

ر�ؤي�����ت�����ان ف����ي م��و���س��ك��و م����ن ان��ت��ف��ا���ض��ة ت�����ش��ري��ن
تتابع مو�سكو باهتمام التطورات في العراق ،وتقيمها في �إطار ر�ؤيتها
للأو�ضاع المت�أزمة في المنطقة �سواء في اليمن �أو ليبيا �أو �سوريا
وغيرها من المناطق ال�ساخنة .ومثل موقفها من الأو�ضاع الأخرى،
فان مو�سكو الر�سمية رغم القلق الذي تبديه لكنها لم تعلن ب�صراحة
دعمها لهذه الطرف �أو ذلك في المواجهة بين جماهير انتفا�ضة
ت�شرين والحكومة� ،أو بالأحرى النخب ال�سيا�سية الحاكمة و�أحزابها.
وتكونت الى جانب الموقف مقاربة الخبراء ال�ساعين للك�شف عن
خلفيات االنتفا�ضة و�آفاقها وت�أثيرها على م�ستقبل العملية ال�سيا�سية،
و�أ�ساليب ال�سلطة لإحباطها بالقمع والقتل ور�صد القوى الذي تمار�سه.

وقال وزير اخلارجية الرو�س���ية �س�ي�رغي
الف���روف يف م�ؤمت���ر �صحف���ي عق���ب
املباحثات التي �أجراها يف � 19ش���باط مع
نظريه الأردين �أمين ال�صفدي ":لقد رحبنا
باخلطوات التي جرى اتخاذها يف العراق
للتغلب عل���ى الأزمة ال�سيا�س���ية الداخلية.
و�أ�ص���بح ت�ش���كيل حكوم���ة جدي���دة نتيجة
للحوار مب�ش���اركة جميع القوى ال�سيا�سية
واجلماع���ات العرقي���ة والديني���ة يف ه���ذا
البلد ،خطوة مهمة للغاية� .س���وف ن�س���تمر
يف دع���م حرك���ة �أ�ص���دقائنا العراقيني نحو
ا�ستق���رار الو�ض���ع .بالطب���ع� ،إن �أي تدخل
خارجي هنا ،غري مقبول".
وم���ن دون �ش���ك �إن رو�سي���ا تتطل���ع ر�سمي ًا
اىل �أن ي�س���ود الع���راق اال�ستقرار والوفاق
الوطن���ي ،وح���ل امل�ش���اكل املرتاكم���ة م���ن
خالل حوار وطني وا�سع مب�شاركة القوى
ال�سيا�سي���ة والعرقي���ة والديني���ة م���ن دون
ا�ستثن���اء� .إن مثل هذا التطور ي�صب �أي�ض ًا
يف م�صالح رو�سيا نف�سها ،التي تتطلع اىل

تطوير التعاون االقت�صادي واال�ستثماري
والتقن���ي الع�سك���ري ويف غريه���ا م���ن
املج���االت احليوي���ة ،م���ع الع���راق .وت�أخذ
مو�سك���و بعني االعتب���ار العالق���ات طويلة
امل���دى بالع���راق .وتدرك �أنه م���ن امل�ستبعد
حتقيق تل���ك التطلعات م���ن دون ا�ستقرار.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ففي الوقت الذي تطور
رو�سي���ا عالقاته���ا م���ع العراق ،ث���اين �أكرب
ع�ض���و يف �أوب���ك  ،ف�إنه���ا ترغ���ب يف البدء
يف ا�ستثم���ار حق���ول النف���ط .فعل���ى الرغم
من االحتياطيات ال�ضخمة من املواد اخلام
(ح���وايل  235مليار برميل م���ن النفط) ،
ف�إن �صناعة النفط يف العراق غري متطورة
للغاية .و�ضمن هذا ال�سياق مت الإعالن يف
الأ�سب���وع املا�ض���ي عن ا�ستثم���ارات بقيمة
 20ملي���ار دوالر م���ن اجلان���ب الرو�سي.
وبالت���ايل  ،ف�إن جم���ال امل�صال���ح الرو�سية
�آخذ يف التو�س���ع ،والقواعد الع�سكرية يف
�سوري���ا ،التي مت متدي���د وجودها املحتمل
منذ  49عام ًا �آخر  ،يجب �أن ت�ضمن �سالمة

د .فالح احلمراين

امل�شروع.
ويف حدي���ث ل "وكال���ة �أنب���اء نوف�ست���ي"
قي���م ال�سف�ي�ر الرو�سي يف الع���راق مك�سيم
مك�سيم���وف الو�ض���ع احل���ايل يف الع���راق
بانه "�صعب ح ًقا" .والحظ ان  :املظاهرات
املناه�ض���ة للحكوم���ة الت���ي ب���د�أت يف 1
ت�شري���ن الأول من العام املا�ضي هي �أطول
و�أك�ب�ر احتج���اج �شعبي يف تاري���خ البالد
عل���ى مدار املائة ع���ام املا�ضي���ة .و�أ�ضاف :
يج���ب االع�ت�راف ب�أن���ه بعد ع���ام ، 2003
تراكم���ت الكثري من امل�ش���كالت االجتماعية
واالقت�صادي���ة احل���ادة الت���ي تتطل���ب ح ًال
�سريع��� ًا .م�ش�ي�ر ًا �إىل البطال���ة  ،وخا�ص���ة
ب�ي�ن ال�شب���اب" .وف ًقا للمنظم���ات الدولية ،
يتجاوز م�ستواه يف هذه الفئة من ال�سكان
 60باملائة" .والحظ � :إن معظم املحتجني
ه���م م���ن ال�شب���اب والطالب وحت���ى تالميذ
املدار����س الذي���ن ي�شع���رون بالقل���ق ب�ش�أن
م�ستقبلهم ،يف املقام الأول م�س�ألة العمالة.
يف العدي���د من املحافظ���ات  ،يكون الو�ضع

�صع ًب���ا م���ع القط���اع االجتماع���ي والطاق���ة
و�إمدادات املياه.
تداب�ي�ر الط���وارئ مطلوب���ة الآن م���ن
ال�سلطات.
وح�س���ب تقدي���ر مك�سيم���وف ال تنعك����س
الأزمة احلالي���ة يف البالد على �أف�ضل وجه
يف التع���اون الثنائ���ي مع الع���راق .منوه ًا
ب�أن���ه  ،مت ت�أجيل عدد م���ن الزيارات الهامة
للوف���ود الإدارات �إىل مو�سك���و وبغ���داد ،
وكذلك رج���ال الأعم���ال .ومت ت�أجيل زيارة
رئي�س الربملان العراقي حممد احللبو�سي
ور�ؤ�س���اء بع����ض اللج���ان الربملاني���ة �إىل
العراق هذا الع���ام .بناء على ذلك فاجلانب
الرو�س���ي مهت���م بت���ويل احلكوم���ة مهامها
يف �أ�س���رع وق���ت ممك���ن .عالوة عل���ى ذلك
 ،م���ن املقرر عق���د االجتم���اع التا�سع للجنة
احلكومي���ة الرو�سي���ة  /العراقي���ة ح���ول
التع���اون التجاري واالقت�ص���ادي والعلمي
والتقن���ي يف مو�سك���و .فه���ذا ه���و واح���د
م���ن �أه���م الأح���داث الثنائي���ة ال�سنوي���ة

الت���ي ي�ش���ارك فيها ر�ؤ�ساء ال���وزارات ذات
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن ممثلي
الأهمي���ة االقت�صادي���ة ،
قط���اع الأعم���ال .مت عقد االجتم���اع الأخري
يف بغ���داد يف �أبري���ل  ، 2019برئا�س���ة
نائ���ب رئي�س الوزراء ي���وري �إيفانوفيت�ش
بوري�س���وف ووزي���ر خارجي���ة جمهوري���ة
الع���راق حممد احلكي���م .نعم���ل حالي ًا على
�إعداد عدد من االتفاقي���ات الثنائية املهمة ،
والتي يجب �أن تعطي دفعة كبرية لتطوير
التعاون الرو�سي العراقي  ،مبا يف ذلك يف
جمال النقل والنقل  ،وكذلك الإلغاء املتبادل
ملتطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلدمية واخلا�صة.
اىل جانب التقييم الر�سمي املعلن للتطورات
املرتبط���ة بانتفا�ض���ة ت�شري���ن واحل���راك
ال�سيا�س���ي ثمة مواقف غري ر�سمية .وجاء
يف تقرير تقيمي ملعهد ال�شرق الأو�سط� :إن
النخب احلاكمة يف العراق  ،وهي :املمثلة
باملراك���ز الديني���ة وطيف الأح���زاب الأكرب
ب�أكمل���ه  ،وم���ن التحال���ف امل���وايل لإي���ران
وحتى الوطني ال�شيعي والتحالف ال�س ّني
وجمموعة املدراء املحرتفني يف كال فرعي
ال�سلط���ة ،جميعه���م ،غري ق���ادرون ولأدنى
حد على �إعادة هيكلة عميقة لنظام الإدارة.
و�أرغم���ت حكومة ع���ادل عب���د املهدي على
اال�ستقال���ة  ،حتت �ضغط حركة االحتجاج،
وبع���د �أن تلق���ت تعليم���ات مبا�ش���رة م���ن
الوالي���ات املتح���دة  ،لكب���ح جم���اح ميولها
حلزبية حزبه والطائفية� .إنهم غري قادرين
عل���ى ذل���ك حت���ى الآن ،بع���د بداي���ة الفرتة
االنتقالي���ة ،واحل���د الأق�ص���ى ال���ذي يدور
الكالم عنه ه���و �إعالن ا�ستقاللي���ة الوزراء
امل�ؤقتني عن النفوذ احلزبي .وهو بالطبع
كالم دمياجوجي وتدني�س.
م���ن ناحية �أخرى  ،ف�إن مظاهرة االحتجاج
يف ال�ش���وارع ،الت���ي ت�شكل���ت حت���ت ت�أثري
ا�ست�شراء الف�ساد التام لل�سلطات ،وعجزها

�شب���ه الكام���ل ع���ن مواجه���ة التحدي���ات
االجتماعي���ة الأولي���ة وامل�ش���اكل اليومية،
غ�ي�ر متجان�س���ة للغاي���ة .وت���رى هدفها يف
�إقامة نوع من احلكم العادل بقيادة ممثلي
ال�شرائ���ح االجتماعي���ة ،وه���ذه الر�ؤي���ة
ال مت���ت ب����أي �ش���كل م���ن الأ�ش���كال ب�صل���ة
بالنخبة احلالي���ة .وتعيد الأذهان اىل �أنها
ترتاوح بني النظام الأناركي (الفو�ضوي)
واجلماهريي���ة الت���ي اعلنه���ا نظ���ام احلكم
يف ليبي���ا يف عه���د معم���ر الق���ذايف .وغني
ع���ن الق���ول �إن وجهات نظر ر�ؤي���ة ال�شارع
العراق���ي الطوباوي���ة (املثالي���ة) ح���ول
�إ�صالح الإدارة العامة� ،أبعد عن التحقيق،
م���ن التدابري التجميلي���ة للجماعة احلاكمة
احلالية.
ذل���ك ف����إن كل ه���ذا الت�صمي���م امل�ؤق���ت من���ذ
البداي���ة ال يفي مبهم���ة �إعادة بن���اء الدولة
العراقي���ة ب�صورة جذري���ة  ،وهو انعكا�س
عن رغب���ة الأطراف املتحارب���ة �إىل حتقيق
م�صاحله���ا املتناق�ض���ة ،وبالت���ايل هو غري
ق���ادر على �إر�ض���اء ه���ذا وذاك� .إن حكومة
ع�ل�اوي امل�ؤقت���ة تنط���وي عل���ى قا�س���م
م�ش�ت�رك واحد مل�صال���ح الأط���راف ،يتمثل
باال�ستقاللي���ة املزعومة لل���وزراء عن نفوذ
الأح���زاب والكت���ل .بالإ�ضاف���ة �إىل ذل���ك،
فف���ي كل املتناف�سة التي���ارات ،هناك العديد
م���ن التناق�ض���ات الداخلي���ة وال�صراع���ات
الت���ي ميك���ن يف �أي وق���ت �أن تن�س���ف عمل
جمل����س الوزراء م���رة واح���دة� ،أو البلوغ
به���ا �إىل اال�ستقال���ة .بالإ�ضاف���ة اىل ان
مطالب عالوي الأ�سا�سية ب�شان �صالحياته
و�إمكاني���ة تدخل هيئ���ات الرقابة كاملحكمة
العلي���ا ،التي ميكنها الطع���ن يف �أي جانب
من جوان���ب العمليات اجلارية ،تك�شف لنا
ان الت�صمي���م اجلديد ،بحي���ث ميكن تقدير
الإطار الزمن���ي الأق�صى ملا يحدث �،إ�سبوع
واحد.
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ثقافة
باليت المدى

عمارات

عمارة م�سجد ل�شبونة :مقاربة حداثية ..لمو�ضوع تقليدي
د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي

يدور حديث هذه الحلقة من <عمارات>
عن عمارة <م�سجد ل�شبونة> في العا�صمة
البرتغالية والم�شيد ما بين (– 1979
 .)1985و�أود قبل الحديث عن عمارة
الم�سجد� ،أن �أتناول (ولو باخت�صار �شديد)
تاريخ وجود الم�سلمين على الأر�ض
البرتغالية؛ ذلك الوجود الذي �سوّغ ظهور
هذا الم�سجد.

دعى العرب "الربتغال" ب� �ـ "غرب الأندل�س"،
�أثن ��اء فتح �شبه جزي ��رة ايبرييا �سنة  711م.
م ��ن قب ��ل مو�سى ب ��ن ن�ص�ي�ر (،)716 – 640
مبعي ��ة ط ��ارق ب ��ن زي ��اد؛ (وال ي ��زال جنوب
الربتغال احلايل يحمل هذه الت�سمية) .وا�سم
"الربتغال" مركب من كلمتني هما" :بورتو"
و"غ ��ال" .وتذك ��ر الوثائ ��ق الإ�سالمي ��ة ب ��ان
فت ��ح الربتغ ��ال ّ
مت عل ��ى �أيدي "عب ��د العزيز"
االبن الأك�ب�ر ملو�سى بن ن�ص�ي�ر ،الذي فتحها
ع ��ام 714م .معل ��وم �أن تاري ��خ "الوج ��ود
الإ�سالمي" يف الربتغ ��ال ،م ّر مبراحل عديدة
(لي� ��س املكان هنا منا�سب ًا لذكرها بالتف�صيل)،
�أف�ضت يف الأخري اىل طرد "جميع" امل�سلمني
الربتغاليني و�إجبارهم اىل النزوح من وطنهم
نحو املغرب املجاور ،بعد �أن مكثوا وا�ستقروا
هن ��اك لق ��رون .وتبني الحق� � ًا �أن "الطرد" كان
تنفي ��ذ ًا ل�ش ��رط زواج ملك الربتغ ��ال من �أخت
ملك ��ة ا�سباني ��ا يف �سن ��ة  1540م .وعل ��ى �إثر
تلك الواقع ��ة خلت "متام� � ًا" الربتغال من �أي
وج ��ود �إ�سالمي مهم طيلة ق ��رون عديدة! لكن
الو�ض ��ع ،بد�أ يف التغي�ي�ر ،عندما وفد كرث من
مواطني امل�ستعمرات الربتغالية يف �أفريقيا،
وبالأخ�ص من املوزامبي ��ق وانغوال وغيينيا
بي�س ��او وغريذل ��ك م ��ن امل�ستعم ��رات اىل
عا�صم ��ة الربتغال ومدنه الأخ ��رى ،وكان من
�ضمنهم م�سلمون يقطن ��ون تلك امل�ستعمرات.
كان ��ت �أثني ��ة غالبي ��ة امل�سلم�ي�ن النازحني اىل
الربتغ ��ال وقتها ،تع ��ود بجذوره ��ا اىل �شبة
الق ��ارة الهندية .و�سع ��ى �أولئك النازحون يف
طل ��ب �إن�شاء م�سج ��د يف ل�شبونة ،عندما تقدم
 10مواطن�ي�ن م ��ن �سكن ��ة ل�شبون ��ة (خم�س ��ة
منه ��م م�سلم ��ون ،واخلم�س ��ة الآخ ��رون غ�ي�ر
م�سلم�ي�ن) يف �سن ��ة  1966اىل بلديتها بطلب
خا� ��ص لإن�ش ��اء م�سج ��د يف العا�صم ��ة� ،إال �أن
البلدية رف�ض ��ت ذلك الطل ��ب يف حينها .و�إثر
"ث ��ورة القرنفل"  ،1974الت ��ى انهت النظام
الديكتات ��وري يف الب�ل�اد� ،شه ��دت الربتغ ��ال
موجات نزوح ك�ب�رى من �سكان امل�ستعمرات
االفريقية (وكان م ��ن �ضمنهم م�سلمون كرث)،
وا�ستقرت غالبيتهم يف ل�شبونة.

م�سجد ل�شبونة ،الربتغال ( ،)1985 – 1979الواجهة االمامية
عاود امل�سلم ��ون �سنة  1975طلبهم يف �إن�شاء "مُعار�ض ��ات" "با�ستي�شي ��ه"، Pastiche
م�سج ��د خا�ص بهم يف العا�صم ��ة الربتغالية .معني ��ة �أ�سا�س� � ًا يف ا�ستن�س ��اخ م ��ا مت حتقيقة
ويف ع ��ام  ،1977ق ��دم رئي�س بلدي ��ة ل�شبونة �سابق ًا من ت�صاميم خا�صة مبو�ضوعة امل�سجد
مقرتح ًا للمجل�س البلدي مبنح �أر�ض للجالية اال�سالم ��ي .ب ��ل ون ��رى �أن م�صمم ��ي امل�سجد
امل�سلم ��ة كي يبنوا م�سج ��د ًا عليها .وقد وافق ينزع ��ون لأن تك ��ون حماولته ��م الت�صميمي ��ة
�أع�ضاء املجل�س ،هذه املرة ،على ذلك املقرتح ،ه ��ذه ،مُقيم ��ة وفاعل ��ة �ضم ��ن ما يع ��رف الآن
ومنحت قطع ��ة الأر�ض التى �شيد الحق ًا عليها ب� �ـ "العم ��ارة االوروبي ��ة الإ�سالمي ��ة"� ،أو ما
"م�سج ��د ل�شبونة" .وو�ضع حج ��ر الأ�سا�س ي�سم ��ىEuro –Islam Architecture :؛
للم�سجد يف  17كانون الثاين (يناير)  ،1979ذل ��ك املفه ��وم ال ��ذي حتدث ��ت عن ��ه يف درا�سة
ومت افتتاح ��ه يف � 29آذار (مار� ��س) � .1985سابقة يل كتبته ��ا قبل �سنني .وكما �أ�شرت يف
وبلغ ��ت الكلف ��ة االجمالي ��ة للبن ��اء ح ��وايل تل ��ك الدرا�سة ،ف�إين �أعني به ��ذا املفهوم..تلك
ع�شرين ملي ��ون دوالر �أمريكي ،مت جمعها من الظاهرة املعمارية اجلديدة التى بدت تتجلى
تربعات دول عديدة مثل الكويت وال�سعودية وتتكر� ��س يف املمار�س ��ة الت�صميمي ��ة ،مثرية
والإم ��ارات وعم ��ان وليبي ��ا وم�ص ��ر و�إيران اهتمام كثري م ��ن املتابعني لل�ش� ��أن املعماري،
والباك�ست ��ان ،ف�ض�ل� ًا عل ��ى تربع ��ات اجلالية وخ�صو�ص ��ا ا�ؤلئ ��ك املهتم�ي�ن يف م ��ا يتعل ��ق
املحلية امل�سلمة يف الربتغال.
بق�ضاي ��ا ت�صميم مب ��اين امل�ساج ��د اال�سالمية
ا�ضطل ��ع ب�إع ��داد ت�صامي ��م مبن ��ى امل�سج ��د املعا�ص ��رة .وينط ��وي م ��كان ه ��ذه الظاه ��رة
املعماري ��ان الربتغالي ��ان وهم ��ا" :انطوني ��و ومرجعيتها الت�صميمية على �إمكانات وا�سعة
ماري ��ا براغ ��ا"  Antonio Maria Bragaوغ�ي�ر متوقع ��ة ،مبقدوره ��ا ان تق ��دم حلوال
و "ج ��واو باول ��و كون�سي�س ��او" ( – 1950كف ��وءة وعاب ��رة لآحادية الط ��رح الت�صميمي
 Joảo Paulo Conceiḉậo )2011؛ وجاء يف عمارة امل�سجد اال�سالمي .وهذه الظاهرة
مب�ساحة اجمالي ��ة تقدر بـ  2760مرت ًا مربع ًا ،ه ��ي ظاه ��رة جدي ��دة يف اخلط ��اب ،كم ��ا ان
مما جعله ليكون ثالث �أكرب م�سجد يف �أوروبا م�صطلحه ��ا امل�شب ��ع مبفارقت ��ه واملتناق� ��ض
خارج تركيا .وهو بارتفاع �أربعة طوابق ،كما ظاهريا ،مث�ي�ر ًا لالهتمام والنقا�ش مع ًا .ويف
�أن ��ه يت�سع حلوايل  750من امل�صلني الرجال ،تل ��ك الدرا�س ��ة حاول ��ت ان ا�ش�ي�ر اىل بع� ��ض
وثمة م�صلى خا� ��ص بالن�ساء يقع يف الطابق �سم ��ات تل ��ك الظاه ��رة ،عندما كتب ��ت ..تت�سم
العل ��وي يت�س ��ع ل� �ـ  200م�ص ّلي ��ة .ومن �ضمن ظاه ��رة "العمارة االوروبية اال�سالمية" اذن،
ف�ض ��اءات امل�سج ��د هناك مكتب ��ة تتميز بقبتها ب�سمات خا�صة نابعة من طبيعة املكان وثقافته
ذات الل ��ون الأخ�ض ��ر ،حتت ��وي عل ��ى العديد املو�سوم ��ة بالتع ��دد والتجري ��ب ،وخلوه ��ا
من الكت ��ب الدينية واملخطوط ��ات واملراجع .الن�سبي م ��ن "التابوه ��ات" وتداعياتها .فهي
وبالإ�ضاف ��ة ،طبع ًا ،اىل ت�ضمني مبنى امل�سجد تع�ب�ر عن واق ��ع معا� ��ش ل ��ه خ�صو�صيته وله
�أحياز �ضروري ��ة ومالزمة لعمل امل�سجد ،مثل متطلباته؛ وت�شهد عل ��ى ح�ضور ثابت وفاعل
قاعة حما�ضرات ،وف�ضاءات خا�صة بالو�ضوء للم�سلم�ي�ن يف احلي ��اة الأوروبي ��ة( ،بح�سب
و�أخرى متممة لعمله.
�إح�صائية ع ��ام 2016م  ،.يقدر عدد امل�سلمني
يت ��وق معماري ��و امل�سجد �أن تك ��ون مقاربتهم يف �أوروب ��ا مب ��ا يق ��ارب م ��ن  25.8ملي ��ون
الت�صميمي ��ة ،مت�سق ��ة م ��ع احل ��راك املعماري م�سل ��م با�ستثن ��اء م�سلمي تركي ��ا� ،أي حوايل
الذي ي�س ��م منتج العم ��ارة الأوروبية ،و�أن ال  % 4.9م ��ن �إجم ��ايل �س ��كان �أوروبا ،املقدر
يك ��ون قطع ��ا �ضمن م ��ا ي�سمى مبح ��اوالت لـ عددهم  520.8مليون ن�سمة< .راديو "يورو
ني ��وز" يف  2017/11/30عن مركز �أبحاث
"بيو"> .وعمارة ه ��ذه الظاهرة ت�ستح�ضر

في �ألق الكتب

�صدر للكاتب الراحل (جا�سم العايف) كتابه
اخلام� ��س ,واملعن ��ون (يف �أل ��ق الكت ��ب،)..
واحت ��وى على عدد م ��ن املو�ضوع ��ات منها
 ":طف ��ل الب�ست ��ان ..ر�ؤى و�أخيلة  ,والرجل
والف�سي ��ل ..يف ذكرى حمم ��ود عبد الوهاب
 ,وع ��وامل غائ ��ب طعم ��ة فرم ��ان الروائي ��ة,
و نزع ��ة التجدي ��د والتجري ��ب يف ال�س ��رد
العراق ��ي الق�ص�ي�ر ,و ال�سينم ��ا النازي ��ة
..والتلفيق ��ات العن�صري ��ة  ,و�إ�شكاالت يف:

،كم ��ا هو م�صطلحه ��ا ،اجنازا غني� � ًا ومتنوع ًا
م�شي ��د ًا يف م ��دن الق ��ارة الأوروبي ��ة .ويقدم
هذا الإجناز لنا مناذج ت�صميمية معربة قابلة
للدر� ��س والت�أمل ،كما يدلل على �إمكانية تعدد
املقاربات الت�صميمي ��ة ،ويظهر خيار التنويع
يف هيئات مبنى امل�سجد الإ�سالمي".
والآن ،دعون ��ا نلقي نظرة �سريعة على عمارة
م�سج ��د ل�شبونة ،امل�شي ��د بذلك احلي احلديث
يف العا�صم ��ة الربتغالية واملط ��ل على �شارع
�أُ�ستب ��دل ا�سم ��ه م�ؤخ ��ر ًا يف �سن ��ة ،1981
اىل ا�س ��م "روا دا مو�سكيت ��ا" Rua da
�< Mesquitaشارع امل�سجد>.
ثمة نزوع  ،ميكن ر�صده بو�ضوح لدى معمار
امل�سج ��د ،يتجلي يف ا�صطفائ ��ه لنوعية احلل
التكوين ��ي – الف�ضائي للم�سج ��د ،معرب ًا عنه
يف الرغب ��ة باحل�ص ��ول عل ��ى �ش ��كل هند�س ��ي
�ص ��اف ومنتظ ��م ،ميي ��ل ب�ص ��ورة وب�آخ ��رى
نح ��و النحتي ��ة .كم ��ا �أن املعم ��ار ،هن ��ا ،ال
ي�صب ��و اىل اتباع ما متلي ��ة طبيعة ت�ضاري�س
املوقع املعقدة واملنح ��درة غري امل�ستوية على
ت�صميم مبناه .ف�سعي ��ه وا�ضح وراء تغا�ضي
خ�صائ� ��ص ذلك املوق ��ع ،وتف�ضيل ��ه للهند�سية
ال�صافي ��ة .من هنا ميك ��ن تف�سري حماولته يف
"تغليف" مبناه و"ح�صر" مفردات الت�صميم
�ضم ��ن "غالف" خارجي وا�ضح ومميز جلهة
�أ�سل ��وب معاجلاته ال�صم ��اء  .Solidityو�إذ
ي�ستدع ��ي املعم ��ار الآج ��ر ،وامكانيات ��ه يف
ت�شكي ��ل �سط ��وح �صلدة ،لتنطي ��ق فحوى ذلك
الغ�ل�اف ،ف�إن ��ه يع ��ي متام� � ًا م ��ن �أن خا�صي ��ة
"تكتونية"  Tectonicالطابوق ،مبقدورها
�أن تنجز تلك املهم ��ة على قدر عال من الكفاءة
 .ويف النتيج ��ة فنحن �أزاء معاجلة ت�صميمية
تعتم ��د �أ�سا�س ًا على واجه ��ات ب�سطوح �آجرية
�صل ��دة ووا�سعةـ تخلو مواقعه ��ا من تفا�صيل
م�ؤث ��رة (ع ��دا الواجهة الغربي ��ة التى انطوت
على معاجلة ت�صميمية اختلفت عن معاجلات
الواجه ��ات الآخ ��رى) .وكل هذا ي ��راد به ،من
�ضمن م ��ا يراد لعمارة امل�سج ��د� ،أن تكون لغة
املبن ��ى الت�صميمية ال�صافي ��ة و"النظيفة" يف
تناق� ��ض م ��ع "�ضجي ��ج" ت�شكي�ل�ات واجهات
ت�أ�صي ��ل امل�س ��رح العربي  ,وقت ��ل املالك يف
باب ��ل ..احتجاج ��ات ومالحظ ��ات ,و واقف
يف الظ�ل�ام ..وتل ��ك الأي ��ام  ,واحلف ��ر يف
تاري ��خ مدين ��ة " .الفن ��ان وال�شاع ��ر (ها�شم
تاي ��ه) دون على الغالف الأخ�ي�ر كلمة منها:
" املق ��االت(يف �ألق الكت ��ب )..قراءات لعدد
من الكتب يف �أجنا�س �أدبيّة متنوعة ،تقرتح
لقارئه ��ا خطوط� � ًا ،وعالم ��ات عل ��ى م�سال ��ك
رحلت ��ه يف �أغوار هذه الكت ��ب ,وهو عم ٌل له

املب ��اين املج ��اورة ومعاك�س ��ة له ��ا ،رغب ��ة من
املعم ��ار يف �إ�ضف ��اء تكري� ��س زائ ��د حل�ض ��ور
مبناه �ضمن �شواهد البيئة املبنية املحيطة!
يف معاجلات ��ه الت�صميمي ��ة للم�سج ��د ،يبتغي
املعم ��ار �أن تظ ��ل نوعي ��ة عمارت ��ه املجرتح ��ة
ت�ستح�ض ��ر ت�أث�ي�رات �صي ��غ فني ��ة املعاجل ��ة
النحتي ��ة وانطباعاته ��ا ،وه ��و له ��ذا ،ي�شتغل
برباع ��ة عل ��ى توظي ��ف مف ��ردات مبن ��اه
الت�صميمي ��ة ،الجناز تل ��ك امله ��ام التكوينية.
وكم ��ا �أ�شرن ��ا للت ��و ،فه ��و ي�سع ��ى اىل ت�أهيل
الهند�سية ال�صافية التي ا�شتغل عليها باتقان،
لتكون جزء ًا من حله الت�صميمي النحتي ،كما
يتعاطي مع وجود كتلة املئذنة (التى �صيغت
ت�شكيالتها الفنية من خالل مداخلة "تنا�صية"
 Intertextualityحاذقة م ��ع "ملوية جامع
�سامراء الكبري" ( -852 848م) .ذات ال�شكل
بتعاط نحت ��ي ،متظه ��ر يف تكعيبية
الفري ��د) ِ
ف ��ورم "لفاتها" احللزونية .جدير بالإ�شارة،
�أن الفع ��ل التنا�ص ��ي املبت ��دع هن ��ا ،الذي حدد
�ش ��كل مئذن ��ة م�سج ��د ل�شبونة ،ي�سب ��ق زمني ًا
بعق ��ود حماولة املعم ��ار االمريك ��ي "�آي� .أم.
ب ��ي" ( I.M. Pei )2019 – 1917يف عمل ��ه
لت�صمي ��م مبن ��ى "متح ��ف الف ��ن اال�سالم ��ي"
( )2008بالدوح ��ة بقط ��ر ،ال ��ذي ت�ش�ي�ر
مرجعيت ��ه الت�صميمية اىل عمارة م�سجد ابن
طول ��ون ( -879 877م ).بالقاه ��رة ،املت�أثرة
هي الآخرى ،كما هو معروف ،بعمارة م�سجد
املتوكلية ب�سامراء يف العراق.
وختام� � َا ،ميك ��ن الق ��ول �إن "عم ��ارة م�سج ��د
ل�شبونة" ،ما هي �إحدى التمارين الت�صميمية
اجل ��ادة  ،التى تظهر بو�ضوح جناعة حماولة
اجراء مقاربة حداثية ملو�ضوع ،عدت عمارته،
دوم ًا ،م ��ن املوا�ضيع املعماري ��ة التقليدية ،ما
يجع ��ل من تل ��ك املقارب ��ة (والعم ��ارة الناجتة
عنها) ،لتكون �إ�ضافة مميزة يف املنت االبداعي
لتلك املمار�سة الذكية التى دعوناها" :العمارة
الأوربي ��ة اال�سالمي ��ة" ،اجلدي ��رة باالهتمام،
والدر�س ..والتعلم!
واملعم ��ار "جواو باول ��و كون�سي�س ��او"� ،أحد
املعماري�ي�ن الأثن�ي�ن اللذي ��ن �صمم ��ا م�سج ��د
ل�شبون ��ة ،ولد يف  ،1950وعم ��ل حاملا تخرج
معم ��ار ًا من "مدر�سة ل�شبونة للفنون اجلميلة
العلي ��ا" عند مكتب املعمار الربتغايل ال�شهري
"كي ��ل دو �آم ��ارال" ماب�ي�ن 78 – 1977
(واملعم ��ار �آم ��ارال ،ه ��و الذي �صم ��م "ملعب
ال�شع ��ب" < >-1966 1960ببغداد) .اجنز
"كون�سي�ساو" عدة م�شاريع ملجمعات �سكنية،
كم ��ا �شغ ��ل ا�ست ��اذ ًا يف مدر�س ��ة الفن ��ون يف
"كومي ��را" .منح جائزة البلدية (بعد وفاته)
�سنة  ،2012تويف �سنة  ،2011عن عمر ناهز
� 61سن ��ة� .أما املعمار الآخ ��ر الذي ا�شرتك مع
كون�سي�س ��او" يف ت�صمي ��م م�سج ��د ل�شبون ��ة
فه ��و "انطوني ��و ماري ��ا براغا" ،وه ��و معمار
يعم ��ل يف منطقة ل�شبون ��ة وخمت�ص باالبنية
التقليدي ��ة والكال�سيكي ��ة ،كما �إنه خمت�ص يف
حق ��ل "�إع ��ادة الت�أهي ��ل" Rehabilitation
للمب ��اين القدمي ��ة� .صم ��م و�أعاد ت�أهي ��ل عدد ًا
من املباين يف ل�شبونة ويف حميطها .نال مع
�شريكه يف املكت ��ب جائزة "مانزانو" للعمارة
التقليدية يف �سنة .2019
�أهم ّي ��ة كبرية بن�ص ِبهِ �شا�ش ًة للتع ّرف الأو ّ
يل
َ
املثقف املهتمّ ،والقارئ ال�شغوف
الذي يُطلع
على ما ُتطلقه ال ّرح� � ُم الثقافية من والدات..
ميتل ��ك (العاي ��ف) ثقافة عري�ض ��ة ،وب�صرية
ناق ��دة ،ووعي� � ًا �سيا�سي� � ًا واجتماعي� � ًا ميكن
التع ّرف على م�صادره بقراءة � ٍأي من مقاالته
املن�ش ��ورة يف موا�ضي ��ع وق�ضاي ��ا متعددة،
ٌ
ملثقف ال
وفيها ،ك ِّله ��ا،
موقف �صريح وا�ضح ٍ
يهمّه غري الدفاع عن ِرفعة احلياة".

� ستار كاوو�ش

ال�سواد ،اجلمال الذي نبغيه
موفق َ
كان ��ت جولتي هذه املرة يف معر�ض�ي�ن للر�س ��ام وال�ش ��اعر موفق
ال�سواد ،حيث عر�ض لوحاته يف مدي َن َتي �أم�سرتدام وخروننغن،
َ
ورغم امل�س ��افة التي تبعد املعر�ضني عن بع�ضهما لكن (االن�سجام)
رمبا هي الكلمة الوحيدة املنا�س ��بة للتعبري عنهما ،حيث تداخلت
تقنيات اللوحات ومعاجلاتها م َُ�ش� � ِّك َلة جتربة باهرة ت�ش ��به طائر ًا
جمي ًال يحلق بجناحي الر�سم وال�شعر.
ه ��ا �أنا �إذن �أحمل ف�ض ��ويل و�أجتول بني عوامل ه ��ذا الفنان الذي
�أخ ��ذت �أعماله ت�س�ي�ر نحو تقليلي ��ة جذابة يف الل ��ون واملفردات،
حت ��ى ب ��دت وك�أنها مو�ش ��اة بغالل ��ة غب� ��ش �أبي�ض� .أتوق ��ف �أمام
اللوح ��ات و�أمتع ��ن مبعاجلاته ��ا املتع ��ددة وف�ض ��اءاتها احلامل ��ة
وحجومه ��ا املختلفة ،و�أتابع كيف تداخل ��ت اخلطوط والكتابات
الت ��ي مررها فوق م�س ��احات هذه اللوحات ،لتتح ��ول يف النهاية
اىل ع ��امل كاليغرايف ي�س ��بح يف ف�ض ��اء �ش ��عري باه ��رَ ،غ َفتْ فيه
مقاط ��ع من الق�صائد و�إمتزجت مع عطر الر�سم بعد �أن �أ�ضافها �أو
كتبها بطريقة معكو�سة �أو مموهة ،لتن�سجم وتتماهى مع احلزوز
والآثار فاحتة اللون ،حتى غدت اللوحات يف النهاية مثل ق�صائد
ُك ِتبَتْ على غيمة بي�ضاء متطر يف �صالة العر�ض تعاويذ و�أحجية
وح ��روز مليئ ��ة بال�سح ��ر والغمو� ��ض .هك ��ذا يفت ��ح لن ��ا الفن ��ان
ال�س ��واد �صناديق ��ه القدمية ليخرج منه ��ا �آثاره
وال�شاع ��ر موف ��ق َ
البعي ��دة ،ويف ��رك عنها الغبار الذي راكمه الزم ��ن لتكون النتيجة
لوحات فاتنة جتذب العني وتداعب الروح وتريح الب�صر.
�أهم ما مييز موفق ال�سواد هي معاجلاته التي تدفع اللوحات اىل
�أبع ��د نقطة ممكنة ،حيث ال زوائ ��د وال زحام وال تفا�صيل مقحمة
تربك العني ،لتتح ��ول اللوحة عنده تدريجي ًا اىل م�ساحات بي�ض
تعلوه ��ا كتابة مواربة ت�أخذ ل ��ون اخللفية نف�سها وتتماهى معها،
حت ��ى يخيل ملن ي�شاهد هذه الأعم ��ال ب�أنه �أمام ذات الأوراق التي
يكتب عليها ق�صائده املده�شة ،وذلك ما يدفعني للقول ب�أن ال�سواد
يلب�س
يعر� ��ض ديوان �شعر بهيئة معر�ض للر�سم �أو رمبا معر�ض ًا ُ
ثي ��اب ق�صيدة جدي ��دة ،لتكون النتيجة �سفن بي� ��ض تبحر بنا من
�ش ��ط الب�ص ��رة -حيث ن�ش� ��أة الفن ��ان و�صباه -و�ص ��و ًال اىل بحر
بحر معه ونحن عارفني بل مت�أكدين
ال�شمال حيث يعي� ��ش الآنُ ،ن ِ
ب�أنن ��ا �سن�صل ب�أمان اىل اجلمال الذي نبغي ��ه ،وذلك بب�ساطة لأن
البحار هو موفق ال�سواد.
الر�س ��م هو �أن حتمل فانو�س ًا وت�ضيء من خالله الطريق كي يرى
الآخ ��رون الأ�ش ��كال والألوان ب�ش ��كل جديد ،وه ��ذا مافعله موفق
ال�س ��واد حني حمل م�صباحه و�أبح ��ر ِبنا من جادة ال�شعر لي�ضعنا
َ
يف عمق الر�سم وفحواه وروحه البعيدة.
عرف ��ت موف ��ق ال�سواد جي ��د ًا حي ��ث جمعتنا يف هولن ��دا ع�شرات
اللقاءات ،ويف كل لقاء يتحول كل ما ب�أيدينا اىل ما ي�شبه الذهب،
حي ��ث امل�شاريع الفني ��ة والثقافي ��ة ،فهنا معر� ��ض للر�سم ،وهناك
�أم�سي ��ة لقراءة ال�شعر ،ويف تلك املقه ��ى حفل توقيع كتاب جديد،
أما�س جمالية،
ومثلما ح�ضرن ��ا معار�ض كثرية و�إبتكرنا كتب� � ًا و� ٍ
فق ��د تعرف ��ت �أي�ض ًا من خالله عل ��ى الكثري من �شع ��راء و�شاعرات
هولندا حيث �أثمرت لقاءاتي بهم عن م�شاريع ثقافية مده�شة منها
�ص ��دور كتاب (�أ�صابع كاوو�ش) باللغ ��ة الهولندية ،والذي كتبوا
فيه  ٢٣ق�صيدة عن  ٢٣لوحة من لوحاتي ،وقد �أَ َع َّد موفق ال�سواد
الكتاب وجمع الق�صائد واللوحات ب�إيثار و�إهتمام ال يو�صف.
ع�ش ��رون عام ًا من ال�صداقة واللق ��اءات التي ال تنتهي ،ومل �أعرف
الفرق بعد ،بني �أن �ألتقي مبوفق �أو �أقر�أ ق�صائده �أو حتى �أ�شاهد
لوحات ��ه ،فهو ي�شب ��ه كل ما يقوم ب ��ه وينتجه ومينح ��ه للآخرين
مبحب ��ة نادرة .يقول ال�شاعر الهولندي ي ��ان ياكوب �سالورهوف
(�أن ��ا �أعي�ش و�سط ق�صائدي) ،وهذه الكلم ��ات تنطبق على موفق
ال�سواد متام� � ًا ،وتخت�صر ر�ؤيته لل�شعر والف ��ن وحتى ال�صداقة.
ه ��ذا الفنان احل�سا�س وال�شاعر الن ��ادر الذي يعي�ش و�سط اعماله
وعامل ��ه الذي بناه ب�صرب و�إجتهاد يعززهم ��ا موهبة عالية وح�س
نادر.
هك ��ذا ي َُح ِّل ُق موف ��ق ال�سواد بجناح ��ي الر�سم وال�شع ��ر ،ويهدينا
لوح ��ات مث ��ل (نه ��ار �أبي�ض كاحلليب) كم ��ا كان ا�س ��م كتابه الذي
�ص ��در باللغ ��ة الهولندية .حتي ��ة لك �صديق ��ي و�أن ��ت تقب�ض على
جمرت ��ي الر�سم وال�شع ��ر وحتولهما اىل جوهرت�ي�ن تلتمعان يف
الأرا�ضي املنخف�ضة.
الر�سم هو �أن تحمل فانو�س ًا
وت�ضيء من خالله الطريق
كي يرى الآخرون الأ�شكال
والألوان ب�شكل جديد ،وهذا
ال�سواد
مافعله موفق َ

الهويّة العراقية في كتاب (مو�سم الجنون) لل�شاعر والباحث مجاهد �أبو الهيل
موج يو�سف

ُع � َ
�رف الدي ��ن عن ��د �أك�ث�ر الباحث�ي�ن ب�أن ��ه هوي ��ة
انتم ��اء �أك�ث�ر ممّا هو حاج ��ة روحاني ��ة  ،بالرغم
من عدم اتفاقي م ��ع هذا الر�أي فال �أرى يف الدين
ب�أن ��ه هوي ��ة للف ��رد  .ويف الأع ��وام الأخرية نرى
طقو�س� � ًا �شعبي ��ة واجتماعي ��ة ق ��د ُ�صنف ��ت حتت
م�سم ��ى (ديني) و�أ�صبحت ه ��ذه الطقو�س ت�شكل
هوي ��ة ذات مالم ��ح ثابت ��ة ملجتم ��ع م ��ا وه ��ذا ما
يو�ضحه كتاب مو�س ��م اجلنون لل�شاعر والباحث
جماه ��د �أب ��و الهي ��ل ،ال�ص ��ادر ع ��ن �شرك ��ة العامل
للطباع ��ة والت�سويق يعن ��وان "مو�سم اجلنون "
امل�شاي ��ة يف مرا�س ��م الزي ��ارة الأربعينية  /قراءة
�سو�سيولوجي ��ة" ،وو�ض ��ع لوح ��ة وخط الغالف
للفنان منقذ ابوالهيل.

وي�سل ��ط امل�ؤل ��ف �سلط ال�ض ��وء يف بحثه على
ظاهرة امل�شا ّي ��ة يف مرا�سيم الزيارة الأربعينية
لك ��ن بق ��راءة �سو�سيولوجي ��ة  .انق�س ��م الكتاب
�إىل جانب�ي�ن نظ ��ري وميداين م ��وزع يف �أربعة
ف�صول  ،فالأول كان بحث ًا علمي ًا لدرا�سة امل�شايّة
يف الع ��راق والتغري الذي حدث له ��ذه الظاهرة
بع ��د � 2003إذ ي ��رى الباح ��ث �أن ه ��ذه الظاهرة
مم ��ا ه ��ي ديني ��ة وتعود
ه ��ي اجتماعي ��ة �أك�ث�ر ّ
�إىل نظريت ��ي (التفاعلي ��ة الرمزي ��ة وال�سل ��وك
اجلمعي) فامل�شاية يف قول الباحث (( بو�صفها
�سلوك ًا جماهريي ًا �أو كتلي ًا لها �شكل الر�أي العام
لأنها ت�شكلت من خ�ل�ال اتفاق �أو �إجماع �آراء ..
وتقرتب ظاهرة امل�شاية من كونها مودة لوجود
جان ��ب التقليد من خالل الرفق ��ة االجتماعية ...
� ��ص  ))38وهذا ما يدل على نظرية ال�سلوك يف
علم النف�س االجتماعي التي كونت تلك الظاهرة
 .واحلق �أن هذه الظاهرة تعطي �صور ًة منطي ًة
ع ��ن املجتم ��ع وم ��ا يحمله م ��ن ثقاف ��ات متعددة
وقوميات واثنيات خمتلفة قد اتفقت على �سلوك
جمعي معني  ،و�أما الف�صل الثاين فقد رد�س فيه
الباحث �أبو الهيل طقو�س العزاء احل�سيني ورد
هذه الطقو� ��س �إىل الأ�صل القدمي يف احل�ضارة
العراقي ��ة القدمي ��ة البابلي ��ة وغريه ��ا ور�أى

�أن هن ��اك ت�شابه� � ًا يف ممار�س ��ة ه ��ذه الطقو�س
والرتاجيدي ��ا كم ��ا �أن هذه الطقو�س ق ��د ت�أثرت
كث�ي�ر ًا بال�سيا�س ��ات احلاكم ��ة فيق ��ول (( وهكذا
بقي ��ت مرا�سيم العزاء مت�أث ��رة ارتفاع ًا وهبوط ًا
بالعوامل ال�سيا�سية املتغ�ي�رة التي كانت ترتك
�إ�سقاطاتها �سلب ًا و�إيجاب ًا على منو وتطور هذه
الطقو�س فمرة متنعه ��ا ال�سلطة فيمار�سها
ال�شيع ��ة �س ��ر ًا وم ��رة ت�سم ��ح له ��ا ال�سلطة
فتمار� ��س علن ًا وجه ��ر ًا �� � ...ص  )) 60وال
نن�س ��ى �أن �أك�ث�ر ال�سيا�س ��ات احلاكمة منذ
عهد الأمويني والعبا�سي�ي�ن ثم العثمانيني
وحت ��ى ال�سيا�س ��ات احلديث ��ة التي حكمت
الع ��راق وحتدي ��د ًا نظ ��ام احل ��زب الواحد
(البعث) اذ يعد من �أنظمة احلكم ال�شمولية
الت ��ي تقمع احلريات االجتماعية والفردية
فقد �ضيقت اخلناق على العراقيني ال�شيعة
ومنعتهم من �أداء تلك الطقو�س والتي تع ّد
�أحد �أركان هويتهم كون احل�سني ميكن �أن
نعده هوية  ،فالنظ ��ام ال�سابق قد ا�ستعمل
جمي ��ع الو�سائ ��ل لإق�صاء الهوي ��ة ال�شيعة
منه ��ا ق�ضي ��ة التعبي ��ة وترحيله ��م خ ��ارج
الع ��راق ث ��م الأك ��راد الأفيلي ��ة وكذلك احلد
من تلك الطقو�س احل�سينية ونذكر �إن هذه

الطقو� ��س تزامنت يف عام  1991مع االنتفا�ضة
ال�شعباني ��ة فخ�شي ��ت ال�سلط ��ات �أن تقوم ثورة
�أخرى كثورة احل�سني تخرج من جنوب العراق
ف�ضيقت اخلن ��اق وعرب ال�شاعر قي� ��س لفتة عن
االنتفا�ضة ومقتل احل�سني بقوله :
يا �سيدي يف ليل ذبحك يرق�ص

الطاغي ويعلو الطبل واملزمار
وغد ًا �أرى يف الغيب دبكة راق�ص يف النار
�إن �شبت هذه النار
ويف الف�ص ��ل الثال ��ث ال ��ذي عنون ��ه الباح ��ث
ب(امل�شا ّي ��ة) ق ��د ر�أى �أن وراء �إحي ��اء ه ��ذه
الطقو� ��س ال�شعبية هو �أثب ��ات الهوية وال�سيما
بعد  2003فيقول (( لق ��د �أتاح لل�شيعة الفر�صة
املنا�سبة والتاريخية لإثب ��ات هويتهم ال�شيعية
الت ��ي تعر�ضت للإلغ ��اء والتهمي�ش واال�ضطهاد
من احلكوم ��ات املتعاقبة على م ��ر الع�صور ...
� ��ص  )) 153ويرى �أي�ض� � ًا �أنها �أي ــــ� �ـ امل�شا ّيةـــ
انتج ��ت معن ��ى ديني (( الدين ه ��و الذي ميعنن
�أ�شي ��اء ال ح�ص ��ر لها يف العامل لتغ ��دو والألغاز
والرم ��وز م ��ن منظ ��ور الإن�س ��ان املتدي ��ن ذات
م�ضم ��ون فاملهم ��ة املحوري ��ة للدين ه ��ي معننة
احلي ��اة �� � ...ص  )) 161وح�ي�ن �أُدرج ��ت ه ��ذه
الطقو� ��س �إىل جوه ��ر الدي ��ن نتج عنه ��ا �أمرين
�أحداهم ��ا  :معنى جدي ��د للدين والآخ ��ر �أثبات
الهوية  .والف�صل الرابع فكان عبارة عن درا�سة
مما خرج
ميدانية وا�ستبيانات قام بها الباحث ّ
بنتيج ��ة ه ��ي � :إنَّ ه ��ذه الظاه ��رة اجتماعي ��ة
ي�ش ��ارك فيه ��ا ّ
كل الأجنا�س الب�شري ��ة للمجتمع
امل�سلم ال�شيعي ف�ض ًال عن توظيف هذه الظاهرة

لأم ��ور �سيا�سية وال �سيما عن ��د بع�ض الأحزاب
ذات التوج ��ه الدين ��ي كونهم ي ��رون �أن الزيارة
الأربعيني ��ة وغريها من الطقو� ��س والإ�سالمية
تق ��ع �ضم ��ن ر�سال ��ة ديني ��ة  .ولع ��ل �أم ما خرج
ب ��ه الباحث �أن ه ��ذه الطقو�س ه ��ي (اجتماعية
مم ��ا ه ��ي ديني ��ة وكذل ��ك �أنها
�سيا�سي ��ة) �أك�ث�ر ّ
مما تق ��دم �أرى �أن
ظاه ��رة عراقي ��ة بامتي ��از  .و ّ
الباح ��ث جماهد �أب ��و الهيل ح ��اول �أن يثبت �أن
الظواه ��ر ما ه ��ي �إال طقو�س دينية ق ��د �أُ�ستلت
م ��ن الثقافات ال�شعبية االجتماعية وقد حتولت
�إىل هوي ��ة  ،وبعد  2003ج ��اءت لتعزز الهوية
ال�شيعي ��ة وتثب ��ت ق ��وة تواجده ��ا يف املجتمع
العراق ��ي ويف ال�سيا�سية بع ��د �أن غيبها النظام
ال�ساب ��ق  ،لك ��ن بعد احلرب الطائفي ��ة �أ�صبحت
هذه الطقو�س ــــ يف ر�أي ـــ هوية عراقية بامتياز
لأنها ت�ضم جميع العراقيني حتت م�سمى الهوية
العراقية  .الكتاب مبجمله درا�سة دقيقة وتفتح
الأبواب عل ��ى الباحثني لدرا�س ��ة هذه الظاهرة
من جوان ��ب �أخرى �إذ يحمل الكث�ي�ر من الآراء
والتف�صي�ل�ات التي تخدم الباح ��ث االجتماعي
وت�ضيف حق�ل ً�ا معرفي ًا لعلم االجتم ��اع الديني
كذل ��ك �أن الباح ��ث قد حترر يف بحث ��ه من قيود
الأيديولوجيات .
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اقــــرأ
ن�صف �شم�س �صفراء

مل يك ��ن م ��ن قبيل ال�ص ��دفة �أن ت�ص ��ف �ص ��حيفة "وا�ش ��نطن
بو�س ��ت" رواي ��ة الكاتبة النيجريي ��ة ت�ش ��يماماندا جنوزي
�أديت�ش ��ي "ن�صف �ش ��م�س �صفراء" والتي �ص ��درت ترجمتها
العربي ��ة م�ؤخرا ع ��ن دار (املدى) ب�أنها رواي ��ة �أبدعتها ابنة
ت�ش ��ينوا �أت�ش ��يبي املنتمية �إىل القرن الواحد والع�ش ��رين،
حي ��ث تعي ��د �إب ��داع حلظة حبل ��ى بالأح ��داث م ��ن التاريخ
الإفريق ��ي احلدي ��ث ،ه ��ي احل ��رب الأهلي ��ة النيجريي ��ة
وم ��ا واكبه ��ا م ��ن عن ��ف هائ ��ل .ويف ه ��ذه الرواي ��ة تقوم
�أديت�ش ��ي بن�س ��ج حي ��اة ث�ل�اث �شخ�ص ��يات يتم اكت�ش ��افها
يف اال�ضطراب ��ات الهائل ��ة ملرحل ��ة ال�ستينيات م ��ن القرن
الع�شرين.

مشاهد من ساحات االحتجاج

ال���درا����س���ة ف��ـ��ي اجل���ام���ع���ة ت��ط��ي��ل ال��ع��م��ر
�أظه ��رت درا�سة حديث ��ة �أن االلتح ��اق باجلامعة
ق ��د ي�ضي ��ف �سن ��وات �إىل عم ��ر الفرد ،حي ��ث �أن
كل خط ��وة �إ�ضافية يف التعلي ��م تزيد ملتو�سط
العم ��ر املتوق ��ع � 1.3سن ��ة .ودر� ��س
الباحث ��ون بيان ��ات �أك�ث�ر م ��ن � 5آالف
�أمريك ��ي ،ووج ��دوا �أن الذين ا�ستمروا
يف التعلي ��م ،مييل ��ون �إىل العي�ش عمرا
�أطول.
وي�ضي ��ف كل م�ؤه ��ل ،مث ��ل درج ��ة
املاج�ست�ي�ر ،نحو �سن ��ة و� 4أ�شهر
�إىل حي ��اة ال�شخ� ��ص ،وق ��ال
الفري ��ق �إن الع ��رق وامل ��ال

�سندريال
تعود من
جديد
 فوزي االترو�شي
ال�شاع ��ر الراح ��ل تقيم ل ��ه دار الثقافة
والن�ش ��ر الكردي ��ة حف�ل�ا ا�ستذكاري ��ا
مبنا�سب ��ة مرور عام على رحيله وذلك
ي ��وم غ ��د الثالث ��اءيف قاع ��ة �شريك ��و
بيك ��ه �س ��ي يف مق ��ر ال ��دار  ،ويذك ��ر
ان االترو�ش ��ي ال ��ذي ت ��وىل من�ص ��ب
وكي ��ل وزارة الثاقاف ��ة ت ��ويف ب ��وم
 2019/2/25بع ��د �ص ��راع طويل مع
املر� ��ض" .يذكر ان فوزي االترو�شي،
م ��ن موالي ��د  1953حمافظ ��ة دهوك ،
خري ��ج جامع ��ة بغ ��داد كلي ��ة القانون
ال�سيا�سي ��ة  ،وحا�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة
املاج�ست�ي�ر يف القان ��ون الدويل العام
من جامعة �صوفيا .
� سمري جمال الدين
املخ ��رج ال�سينمائي اك ��د انه �سي�شارك
يف ع ��دد م ��ن املهرجان ��ات ال�سينمائية
العربي ��ة والعاملي ��ة م ��ن خ�ل�ال فيلمه
ال�سينمائ ��ي " االودي�س ��ا العراقي ��ة "
الفيل ��م يتن ��اول الهجرة الت ��ي ح�صلت

مل يثبت ��ا �أن لهم ��ا ت�أث�ي�را عل ��ى متو�س ��ط العم ��ر
املتوق ��ع ،مث ��ل امل�ؤهالت .ويرتبط ع ��دد �سنوات
حياة ال�شخ�ص بقائم ��ة طويلة من العوامل ،مبا
يف ذل ��ك املكان الذي يعي�ش فيه ،والعرق وفر�ص
العم ��ل .ويعد التفك�ي�ر بهذه املتغ�ي�رات وتقييم
ت�أثريه ��ا الن�سب ��ي مهمة �صعب ��ة للغاية .ونظرت
الدرا�س ��ة الت ��ي �أجرتها كلية الط ��ب بجامعة ييل
وجامع ��ة �أالباما-برمنغه ��ام ،يف ع ��دد م ��ن هذه
املتغ�ي�رات ،ع ��ن طري ��ق بيان ��ات لنح ��و 5114
�شخ�ص ��ا يف  4م ��دن �أمريكي ��ة ،وق ��ع جتنيده ��م
لدرا�سة طول العم ��ر قبل  30عاما .وتويف 395
�شخ�ص ��ا خالل الدرا�سة ،قبل �أن يبلغوا منت�صف

بعد �أربع �سن ��وات من طرح �آخر الأفالم التي تناولت
�شخ�صي ��ة �سندريال ،بد�أت جنمة الغناء كاميال كابيلو
يف اال�ستع ��داد للع ��ب دور بطولة فيل ��م جديد يتناول
ال�شخ�صي ��ة التاريخية �سندريال ،والت ��ي طاملا �ألهمت
كثريين ح ��ول العامل ممن ق ��رروا حتويل واحدة من
�أجم ��ل الق�ص�ص لع ��دة �أفالم �آخره ��ا مت طرحه منذ 5
�سن ��وات وحقق جناح ًا كب�ي�ر ًا حيث قام ��ت ببطولته
�آن ��ذاك النجمة ليلي جيم� ��س .ولكن تلك املرة �سيكون
املوع ��د م ��ع كاميال كابيل ��و الت ��ي وافقت عل ��ى الفور
ح�سبم ��ا �أك ��دت خ�ل�ال ت�صريح ��ات �صحفي ��ة ن�شرها
م�ؤخر ًا موقع  nationعلى خو�ض بطولة الفيلم مع

وقفة مع...

يف العراق يف ال�سنوات االخرية  ،من
خالل ت�سليط ال�ضوء على ا�سرته التي
عانت من الغربة

 حممد ال�سامر
املط ��رب وامللح ��ن ي�ضيف ��ه البي ��ت
الثق ��ايف يف ح ��ي ال�شع ��ب بالتع ��اون
م ��ع نتدى �شب ��اب اجلزائ ��ر وذلك يوم
غد الثالث ��اء يف ا�صبوح ��ة فنية حتت
عن ��وان " ال�سامر �..شج ��ن �سومري "
حيث �سيتح ��دث ال�سامر ع ��ن جتربته
الغنائية ويقدم عددا من اغنياته

 حممد جا�سم
اق ��ام مرك ��ز كالوي ��ز الثق ��ايف ملتق ��ى
لل�شاع ��ر الكب�ي�ر مظف ��ر الن ��واب حتت
�شع ��ار (مظف ��ر الن ��واب يت�ل�الأ يف
�ضمائرنا) وت�ضمنت االحتفالية اقامة
جل�سات نقا�شية ملجموعة من الباحثني
وال�صحفي�ي�ن وم ��ن يتاب ��ع ن�شاط ��ات
وافكار ال�شاع ��ر العزيز مظفر النواب.
ب ��د�أت بكلم ��ة ترحي ��ب بامل�شاركني من
كل املحافظات من رئي�س مركز كالويز
ثم كلم ��ة ال�سيد فاروق م�ل�ا م�صطفى.
وق�سم ��ت البح ��وث واالوراق عل ��ى
جل�ستني االوىل �ش ��ارك فيها �أ.د.قا�سم
ح�س�ي�ن �صال ��ح ببح ��ث �سايكولوج ��ي
بعن ��وان (التحقري اجلن�س ��ي يف �شعر
الن ��واب ال�سيا�س ��ي) يف ح�ي�ن ق ��دم

الطقس

اخلم�سينيات م ��ن العمر ،وقالت الدكتورة بريتا
روي ،امل�شرف ��ة الرئي�سي ��ة عل ��ى ه ��ذه الدرا�سة:
"حدث ��ت هذه الوفيات لدى الأ�شخا�ص يف �سن
العم ��ل ،وغالبا ل ��دى �أولئك الذين تق ��ل �أعمارهم
ع ��ن  60عاما" .و�أفاد الباحث ��ون يف �أن م�ستوى
التعلي ��م ولي� ��س الع ��رق ه ��و �أف�ض ��ل تنب� ��ؤ مبن
�سيعي�ش �أطول عمرا .وت�شري النتائج �إىل �أن %5
من الذين ماتوا كانوا خريجني جامعيني مقارنة
بـ  %13من الذين قاطعوا التعليم يف وقت مبكر.
كم ��ا �أظه ��ر مع ��دل الوفي ��ات بع� ��ض االختالفات
العن�صرية الوا�ضح ��ة ،حيث تويف نحو  %9من
ال�سود يف �سن مبكرة مقارنة بـ %6من القوقاز.

طرح العمل عليها ،وذلك لأنها تعترب العمل واحد ًا من
�أكرث الأعمال �إلهام ًا ح ��ول العامل على مدار ال�سنوات
املا�ضية مما خلق لتلك ال�شخ�صية جمهور ًا كبري ًا ممن
ينتظرون كل الأفالم التي تتناولها.
عل ��ى جان ��ب �آخ ��ر خطف ��ت النجم ��ة كامي�ل�ا كابيل ��و
الأ�ضواء م�ؤخ ��ر ًا ،وذلك �أثناء ح�ضورها حفل توزيع
جوائز اجلرامي حيث تغنت املغنية الأمريكية كاميال
كابيل ��و بوالده ��ا وخطف ��ت �أنظ ��ار اجلمي ��ع بغنائها
�أغنية تعك� ��س عالقتها بوالدها حي ��ث �أهدتها لكل �أب
حول العامل ،وم ��ن كلمات الأغنية �" :أعلم �أنك �سهرت
الليايل تنتظرين� ،أنت �أول رجل يحبني ب�صدق".

�أ�سطورة ال�سينما الأمريكية
يتخلى عن ترامب

ك�ش ��ف املمث ��ل واملخ ��رج ال�سينمائ ��ي
الأمريك ��ي املخ�ض ��رم ،كلين ��ت �إي�ستوود،
يف مقابل ��ة �صحفي ��ة ع ��ن اعتزام ��ه دع ��م
امللياردير مايكل بلومربغ يف االنتخابات
الرئا�سية املقبل ��ة ،ولي�س الرئي�س دونالد
ترامب كما فعل قبل نحو �أربع �سنوات.
و�إي�ست ��وود ،البال ��غ  89عاما ،والذي نال
عددا من جوائز الأو�سكار خالل م�سريته،
قال ل�صحيفة "وول �سرتيت جورنال" �إنه
يرثي حال طبيع ��ة ال�سيا�سة "امل�شاك�سة"
الب�شعة يف الواليات املتحدة هذه الأيام،
رغ ��م تقديره لبع�ض الأمور احل�سنة التي
قام بها ترامب.

ولفت �إي�ست ��وود �إىل �أنه عل ��ى ترامب �أن
يت�ص ��رف "بطريق ��ة �أك�ث�ر رقي ��ا ،ودون
�إطالق تغريدات ونعوت على �أ�شخا�ص"،
م ��ع �أن ��ه كان من �أ�ش ��د الداعم�ي�ن لرتامب
ع ��ام � 2016ضد هي�ل�اري كلينتون ،التي
كان يخ�ش ��ى �أن "ت�س�ي�ر على خطى باراك
�أوبام ��ا" يف ح ��ال ف ��ازت ،وف ��ق م ��ا ق ��ال
حينذاك .و�أ�ض ��اف �إي�ستوود يف املقابلة،
الت ��ي ن�ش ��رت اجلمع ��ة "�أف�ض ��ل �ش ��يء
ميكن فعل ��ه �أن نتمكن م ��ن �إي�صال مايكل
بلومربغ" ،قطب الإعالم البالغ  78عاما،
الذي قفز اىل حلبة املناف�سة لنيل تر�شيح
احلزب الدميوقراطي.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

من �أين ملحمد عالوي
كل هذه الثقة؟
من �أين كل هذا اليقني الذي
يتحدث به رئي�س الوزراء
املكلف حممد عالوي؟ ..الرجل
يف �آخر ظهور له ي�ؤكد �أن
حكومته لن تكون حزبية ،على
الرغم من �أن معظم الأحزاب
مت�ضي مب�شروع املحا�ص�صة،
وب�شراهة ونهم تعودت عليها
خالل ال�ستة ع�شر عاما املا�ضية
ال�ستمرار قانون املحا�ص�صة
رغم �أنف اجلميع ،و�أولهم
املتظاهرون الذين قدموا
�أكرث من � 600شهيد و�آالف
اجلرحى واملعاقني ،ورغم
بع�ض الت�صريحات التي يطلقها
بع�ض النواب عن احلكومة
امل�ستقلة ،ف�إن الأحداث التي
ع�شناها خالل ال�سنوات املا�ضية
ت�ؤكد �أن الأحزاب تن�شط من
�أجل مترير مر�شحيها ،فيما
ي�أتي حممد توفيق عالوي
ليقول لنا �إنه انتهى من ت�شكيل
حكومة "م�ستقلة بدون م�شاركة
مر�شحي الأحزاب ال�سيا�سية"،
و�أخ�شى �أن تكون نتيجة مثل
هذه املحاوالت التي تقوم بها
�أحزاب ال�سلطة هي �أن يخفت
انتباه النا�س ملا يجري يف
�ساحات االحتجاج ،و�أن يناموا
مطمئنني على �أن حكومة
املحا�ص�صة لن تتم ،بينما
�أحزاب ال�سلطة تتمدد �أفقيا
ور�أ�سيا كل يوم.
ولهذا �أخ�شى �أن يكون البع�ض
قد فهم �أن قطار انتفا�ضة
ت�شرين  ،توقف عند حمطة
حكومة حممد توفيق عالوي،
لقد عرفنا من قبل حكومات
قال �أ�صحابها �إنها م�ستقلة ثم
اكت�شفنا �أن الوزير ال ي�ستطيع
�أن " يهر�ش " ر�أ�سه دون موافقة
رئي�س الكتلة التي �أجل�سته على
كر�سي الوزارة ،و�أن م�شاريع
الوزارات منذ �ستة ع�شر عاما
وهي توزع بني الأحزاب.
�إن حكومة ترف�ضها �ساحات
االحتجاج ،ال ي�ستقيم �أن نطلق
عليها ا�سم حكومة م�ستقلة ب�أي
حال من الأحوال.
كنت �س�أ�ص ِّفق لل�سيد حممد
توفيق عالوي و�أب�صم له
بالع�شرة ،لو �أنه مل ي�أت �إىل
كر�سي رئا�سة الوزراء عن
طريق دربونة املحا�ص�صة
نف�سها  ،التي كانت قبل هذا
التاريخ تتغنى مبحا�سن عادل
عبد املهدي وحكومته امل�ستقلة .
تعوّ دت يف هذه الزاوية� ،أن
�أحتدّث عن اجلديد يف عامل
الكتب ،ورغم �أنّ البع�ض يرى
"بطر ًا" يف مثل هذه الأحاديث،
ولكني �أحاول �أن ال �أحا�صركم
ب�أخبار حكومة عالوي اخلالية
الد�سم ،ورغم انني �أُدرك و�أعي
�أنّ البع�ض "�سي�ضيفونني"
�إىل قائمة "البطرانني" ولكن
ا�سمحوا يل �أن �أحدّثكم عن
كتاب اتذكره با�ستمرار وفيه
نتعرف على �إرادة التغيري التي
كان ين�شدها املهامتا غاندي.
ففي �صفحات كتاب ا�سمه
"املتم ّرد" نتع ّرف على رجل
نحيل ق�ضى معظم حياته
�صائم ًا،مل يقل للنا�س �إنّ حزبه
معني مبا يح�صل يف البالد
غري ّ
 ،مثلما تتحفنا الكتل ال�سيا�سية
ببيانات براءة مما جرى
ويجري لتقول انها ال تتح ّمل
م�س�ؤول ّية الف�شل يف �إدارة
الدولة  ،تخربنا م�ؤلفة الكتاب
عن حلم غاندي يف بناء وطن
" :لي�س مه ّم ًا �أن يتولىّ �أمر
البالد م�سلم �أو هندو�سي �أو
من طائفة امله ّم�شني ،امله ّم �أن
يكون هند ّي ًا يف املقام الأول
والأخري".

م�����ظ�����ف�����ر ال���������ن���������واب ي���������ت����ل�����ألأ يف �����ض����م����ائ����رن����ا
البح ��ث الث ��اين الدكت ��ور عم ��ار عب ��د
الباق ��ي املراوتي بعنوان عندما ال�سرد
م�ل�اذا والنواب يرى .و�شارك الدكتور
غزاي درع الطائي ببحث حتت عنوان
(مظفر النواب �شاعر الع�شق وال�ضياء
واالغ ��اين) .وادار اجلل�س ��ة الدكت ��ور
ن ��وزاد احمد ا�س ��ود .يف حني ت�ضمنت
اجلل�سة الثانية بحوث كل من ال�صحفي
قحط ��ان جا�سم وكانت بعن ��وان �شاعر
الع�ش ��ق والثورة والتم ��رد .كما �شارك
الدكتور �سعد احل�سني ببحث بعنوان
(�صلي ��ب اللغ ��ة ال�شعري ��ة) .وادارت
الن ��دوة الدكتورة ب�سم ��ة حبيب .لكن
قب ��ل اجلل�س ��ة اقي ��م احتف ��ال غنائ ��ي
ومو�سيق ��ي �شارك فيه املط ��رب �صباح
وفرقته وقد امتعنا بو�صالته الغنائية

لأغاين مظفر النواب التي غناها يا�س
خ�ض ��ر ..وح�سب طل ��ب اجلمهور غنى
�صب ��اح مقطع ��ا م ��ن االغني ��ة اجلميلة
ياطيور الطايرة مللحنها الكبري كوكب
حمزة ال ��ذي كان حا�ض ��را يف اجلل�سة

وبغفل ��ة م ��ن احلا�ضرين ق ��ام الدكتور
قا�س ��م ح�س�ي�ن �صالح ال ��ذي لعب دورا
مهما يف التهيئة والتح�ضري للم�ؤمتر،
قام من مقعده لي�أتي اىل امللحن الكبري
كوك ��ب حم ��زة وي�أخ ��ذه م ��ن ي ��ده اىل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا الي ��وم (االحد) �أن
درج ��ات احلرارة �سرتتف ��ع قليال عن معدالتها لي ��وم ام�س ،وان اجل ��و �سيكون غائما يف
بع�ض املناطق .

امل�سرح طالب ��ا منه ان يغني مقطعا من
االغني ��ة فغن ��ى كوكب واط ��رب القاعة
ومن فيها يرافقه الدكتور قا�سم حمفزا
ل ��ه ويتماي ��ل طربا على حلن ��ه ال�شجي
حت ��ت ايق ��اع الت�صفي ��ق املتوا�ص ��ل
للجمهور م ��ن ال�شخ�صي ��ات املهمة يف
املجتم ��ع بال�سليماني ��ة و�ضيوفه ��ا من
خ ��ارج العراق وم ��ن املحافظ ��ات .كما
الق ��ى املفك ��ر الدكت ��ور عب ��د احل�س�ي�ن
�شعب ��ان كلمة بليغة ع ��ن مظفر النواب
وعالقت ��ه به وبع�ض املواقف عنه نالت
ا�ستح�س ��ان اجلمه ��ور .وكان اجلندي
املجه ��ول وراء الكث�ي�ر م ��ن االعم ��ال
التح�ضريي ��ة للمهرج ��ان ال�شاع ��ر
وال�صحف ��ي ح�س ��ن عبد احلمي ��د الذي
كان لول ��ب امل�ؤمت ��ر ب�ضمنه ��ا ا�ص ��دار

كتاب االدي ��ب حاكم احل ��داد على نفقة
املرك ��ز بع ��د ان ظ ��ل حبي�س ��ا الكرث من
ع�شري ��ن عام ��ا ..من البح ��وث املقدمة
ما كتبه ال�شاعر كاظ ��م غيالن الذى بد�أ
ببي ��ت �شع ��ري للن ��واب قال في ��ه -:ما
اظ ��ن رويت بال ��دم وال�شم� ��س ك�أر�ض
ب�ل�ادي .وا�شار اىل انه ال ميكن درا�سة
اي اجت ��اه فن ��ي دومن ��ا الع ��ودة اىل
اجلذور هذه العودة التي ا�صبحت من
امل�ؤاخذات التي ي�شار بها ملعظم ماجاء
يف نت ��اج ابداع ��ي .لالجي ��ال اجلديدة
طغى معظمها دومنا الغو�ص يف القاع
ونب�ش ا�سراره والتع ��رف الدقيق ،اذا
م ��ا �سلمن ��ا مبقولة �شلل ��ي ال�شعر الذي
يحي ��ط ب ��كل العل ��وم والي ��ه ترجع كل
العلوم.
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