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م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

جريدة سياسية يومية

العدد ( )4787ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االثنني ( )12ت�شرين الأول 2020

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الكاظمي يبحث ملف
ت�شغيل ال�شباب يف اجتماع
ح�ضره  4وزراء

الف�صائل مت�سك �أحياء ب�أكملها والو�ساطات الدولية ف�شلت

 9مناطق ت�أمل تكرار �سيناريو �سنجار :مليون نازح
ينتظرون العودة

 بغداد /متيم احل�سن

ع ��ودة ال�س ��كان واع ��ادة اعم ��ار البي ��وت
املدم ��رة .يقول النائب ال�س ��ابق عبد الكرمي
عبط ��ان لـ(امل ��دى) ان "اتفاقي ��ة �س ��نجار
خطوة باالجتاه ال�ص ��حيح ،ومن املفرت�ض
ان ت�ش ��هد مناط ��ق يف جن ��وب بغ ��داد ،مثل
جرف ال�ص ��خر ،اتفا ًقا م�ش ��ابهًا" .وي�ضيف

تعي� ��ش  9مناط ��ق عل ��ى االقل يف
�ش ��مال وجن ��وب و�ش ��رق بغداد،
او�ض ��اعا م�ش ��ابهة ملدين ��ة �س ��نجار الواقعة
�ش ��مال املو�ص ��ل ،حيث متنع جهات م�سلحة

عبطان وهو رئي�س حزب اخليار العربي ان
"اكرث من  60الف �شخ�ص مازالوا بعيدين
ع ��ن املدين ��ة ،ورمبا هن ��اك دواف ��ع للتغيري
الدميوغ ��رايف وراء املن ��ع" .تق ��ول بع� ��ض
الت�س ��ريبات ان كتائ ��ب حزب الل ��ه هي التي
ت�س ��يطر على (اجلرف) ،كم ��ا يزعم البع�ض

ان فيه ��ا معتق�ل�ات �س ��رية للف�ص ��يل ت�ض ��م
خمتطفني من االنبار .بدوره ،يقول �سبهان
م�ل�ا جي ��اد وه ��و ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة
�صالح الدين (املنحل) لـ(املدى) ان "ف�صائل
يف احل�ش ��د ال�ش ��عبي وخالف ��ات ع�ش ��ائرية
متنع عودة ال�س ��كان" .وي�ض ��يف مال جياد:

"هناك  40قرية قرب �آمريل� ،شرق تكريت،
مينع �س ��كانها من العودة وعددهم نحو 30
الف ن�سمة ،والعوجة (م�سقط ر�أ�س �صدام)
يرف�ض احل�ش ��د ت�س ��ليم مقراتهم واخلروج
منها لدخول ال�سكان".
 التفا�صيل �ص3

�أكملت تق�سيم "دوائر اجلنوب" و 17وحدة انتخابية يف بغداد مل تقنع اجلميع

نائب :احلكومة �أر�سلت
قانون االقرتا�ض �إىل قانون االنتخابات ي�ؤرق الكتل 4 :حمافظات توقف العمل بالت�شريع
 بغداد /حممد �صباح
فيما اوقفت التجاذبات ال�سيا�سية تق�سيم تقدي ��ر" ،م�ؤك ��دا �أن "املعايري كانت ثابتة وي�ؤك ��د الغزي �أن جلنت ��ه "�أكملت توزيع
العا�ص ��مة ،بح�س ��ب ن ��واب ع ��ن اللجن ��ة يف عملية توزيع الدوائر االنتخابية لكل الدوائ ��ر االنتخابي ��ة لعم ��وم املحافظات
الربملان
ي� ��ؤرق قان ��ون االنتخاب ��ات حتدثوا لـ(املدى).
املحافظات دون ا�ستثناء".
اجلنوبية وو�ص ��لت �إىل العا�صمة بغداد
 بغداد /املدى

الكتل التي توا�ص ��ل مباحثاتها
لالتفاق على �ص ��يغة لتق�س ��يم املحافظات
على دوائر انتخابية متعددة.
و�أكمل ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة الربملاني ��ة
�إ�صدار املالحق اخلا�صة بتوزيع الدوائر
االنتخابية ملحافظات الو�سط واجلنوب،

ويق ��ول حمم ��د الغ ��زي ،نائ ��ب رئي� ��س
اللجنة القانونية لـ(املدى) �إن "اجلداول
اخلا�ص ��ة بتوزي ��ع الدوائ ��ر االنتخابي ��ة
يف عم ��وم املحافظات العراقية �س ��تكون
جاهزة خالل اليومني املقبلني ،و�ستعر�ض
للت�صويت يف جل�سة غد الثالثاء على اقل

عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع يفر� ��ض التن ��وع
العرق ��ي واالثن ��ي واملذهب ��ي ملحافظ ��ات
(بغداد و�ص�ل�اح الدين ونينوى وكركوك
ودياىل) �إيجاد �آلية منا�سبة ومتفق عليها
م ��ع الكت ��ل واملكون ��ات لتوزي ��ع الدوائر
االنتخابية.

وامل ��دن واملحافظ ��ات الأخ ��رى (نين ��وى
وكرك ��وك و�ص�ل�اح الدي ��ن ودي ��اىل)"،
م�ش ��ددا عل ��ى �أن "معيار توزي ��ع الدوائر
االنتخابية �س ��يكون واحدا لن ي�س ��تثني
حمافظات دون �أخرى".
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /املدى
بحث رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي� ،أم�س الأحد ،م�شروع
ت�ش ��غيل ال�ش ��باب وح ��ل امل�ش ��كالت الت ��ي تواج ��ه الدول ��ة يف
اجتماع ح�ض ��ره  4وزراء وحمافظ البنك املركزي وم�س� ��ؤولون �آخرون.
وقال املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،يف بيان تلقت
(املدى) ن�س ��خة منه ان االخري "اكد خالل تر�ؤ�س ��ه اجتماعً ا �ض َّم عددًا من
ال ��وزراء وامل�س� ��ؤولني احلكوميني ،عزم احلكومة عل ��ى �إيجاد معاجلات
ناجعة للأزمات الراهنة ،وت�ش ��ديدها على �أهمي ��ة مواجهة كل التحديات
املالية واالقت�ص ��ادية والوبائية مبا ي�ؤمن تخط ��ي العراق لهذه الأزمات،
وحتويلها نقاط ارتكاز لال�ص�ل�اح والتنمية" .و�أ�ضاف الكاظمي بح�سب
البيان �أن "احللول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق� ،إذ �أن
�س ��وء التخطيط ال�س ��ابق قد تراكم مبا �أثقل جهاز الدولة مب�شاكل كبرية
حتتاج اىل معاجلات وعمل م�س ��تمر لتغيري الو�ضع اخلاطئ الذي ت�سري
علي ��ه الدولة حاليًا" .و�ش ��هد االجتماع طرح عدد م ��ن املقرتحات املتعلقة
بالقرو� ��ض وتوفري فر�ص العمل يف القطاع اخلا�ص .كما جرت مناق�ش ��ة
م�ش ��روع ت�شغيل ال�ش ��باب و�سُ ��بل توفري الدعم لهذه ال�شريحة احليوية،
ا�ضافة اىل اال�صالحات يف الورقة البي�ضاء ،بح�سب البيان.
وح�ض ��ر االجتماع وزراء النفط ،واملالية ،والتخطيط ،والتعليم العايل،
وحمافظ البن ��ك املركزي ،ورئي�س جمل�س اخلدمة االحتادي ،ف�ض اً
�ًل  عن
مدير مكتب رئي�س جمل�س الوزراء واالمني العام ملجل�س الوزراء.

�أعل ��ن مق ��رر اللجنة املالي ��ة النيابية،
�أحم ��د ال�ص ��فار� ،أم� ��س الأح ��د� ،أن
احلكوم ��ة �أر�س ��لت م�ش ��روع قانون �س ��د العجز
املايل �إىل الربملان.
وق ��ال ال�ص ��فار �إن القان ��ون ين�ص عل ��ى حاجة
العراق �إىل اقرتا�ض  41تريليون دينار للأ�شهر
الأخرية من العام احلايل .و�أو�ضح �أن "مترير
م�ش ��روع القان ��ون م ��ن قب ��ل الربمل ��ان �س ��يمكن
احلكومة من �س ��د العجز املايل عرب اللجوء �إىل
االقرتا�ض".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن م�شروع قانون �سد العجز املايل
�سيحل اً
بديل عن موازنة .2020
اىل ذل ��ك ،ا�س ��تبعد م�ست�ش ��ار رئي� ��س الوزراء
ل�ش� ��ؤون االنتخاب ��ات عبد احل�س�ي�ن الهنداوي،
�إمكانية ت�أثري الأزمة املالية التي ت�شهدها البالد
عل ��ى �إج ��راء االنتخاب ��ات املبك ��رة يف موعدها
املحدد.
وقال الهنداوي ،ان "املوعد املحدد ب�شكل مبدئي
لالنتخابات املبكرة ،ه ��و  ،2021/6/6وهناك
خم�ص�ص ��ات وتخ�صي�ص ��ات مالية خا�صة لهذه
االنتخاب ��ات" ،مبين ��ا ان "هذه التخ�صي�ص ��ات
جمدول ��ة �س ��لفا واحلكوم ��ة العراقي ��ة �س ��توفر
االحتياج ��ات كاف ��ة وخا�ص ��ة املالي ��ة واعط ��ت
ايعازا لوزارة املالية لتوفري تلك االموال".

رعد العراقي يكتب:
تراخي�ص با�ستثناء
�آ�سيوي!

محمد حميد ر�شيد يكتب:
المنقر�ضة!
الأحزاب ُ

�ستار كاوو�ش يكتب :
مقالة واعدة
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اعلن ��ت خم� ��س نقاب ��ات طبي ��ة
و�صحي ��ة ،ام� ��س الأح ��د،
�إ�ضرابها عن العمل في جميع المحافظات
في البالد ،مهددة با�ستمرار الت�صعيد في
حال ��ة ع ��دم اال�ستجاب ��ة للمطال ��ب الت ��ي
رفعتها ،ومن بينها �إقالة وزير ال�صحة.
و�ش ��مل الإ�ض ��راب المنت�س ��بين لنقاب ��ات
(ذوي المهن ال�ص ��حية ،و�أطباء الأ�سنان،
ونقاب ��ة الإداريين ،ونقاب ��ة الكيميائيين،
ونقاب ��ة ال�ص ��يادلة) ،و�س ��يمتد �إل ��ى
الم�ست�ش ��فيات ف ��ي جمي ��ع المحافظ ��ات
ع ��دا الأق�س ��ام الطبي ��ة الح�سا�س ��ة مث ��ل
الطوارئ وغ�سل الكلى والعناية المركزة
واالنعا�ش.
وق ��ال ع�ل�اء المالك ��ي نقي ��ب ذوي المهن
ال�ص ��حية �إن من بين مطال ��ب المحتجين
"�إقالة وزير ال�صحة".
ويطال ��ب الم�ض ��ربون برف ��ع رواتبه ��م
وبدالت الطعام وم�س ��اواتهم مع الأطباء
المقيمين في الم�ست�شفيات ،ورفع بع�ضهم

5

ال�صحة تنفي العودة حلظر التجوال وتو�صي بارتداء الكمامة

 5نقابات تدخل الإ�ضراب
وتطالب ب�إقالة وزير ال�صحة
 بغداد /المدى

حمتجو النا�صرية
يغلقون مبنى
املحافظة :حترير
�سجاد العراقي
قبل االن�سحاب

الفتات تندد بـ"التهمي�ش والطبقية".
ورف�ضت وزارة ال�صحة الت�صعيد الأخير
وقال ��ت �إن ��ه "مرفو�ض وم�س ��تغرب" لأن
"ترك العم ��ل والإ�ض ��راب يعني الدعوة
�إلى الإ�ض ��رار بحياة المر�ض ��ى والتهديد
بوفاتهم".
لكن لجنة ال�ص ��حة البرلمانية �أعربت عن
دعمه ��ا لمطال ��ب المحتجي ��ن وقال ��ت �إنها
تعت ��زم "عقد اجتم ��اع يخ�ص الإ�ض ��راب
ومقابلة الم�س�ؤولين عنه والحديث معهم
ب�صورة مبا�شرة للو�صول �إلى الحلول".
و�شهدت الم�ست�شفيات والكوادر ال�صحية
تزايدا في ال�ض ��غط عليها ب�س ��بب انت�شار
فايرو�س كورونا في البالد التي �أ�صبحت
الأعلى عربي ��ا وفي المركز  15عالميا في
عدد الإ�ص ��ابات التي تج ��اوزت � 400ألف
�إ�ص ��ابة م�ؤك ��دة بالفايرو� ��س ونح ��و 10
�آالف وفاة.
وال يعلن العراق عدد الأطباء والم�سعفين
والممر�ض ��ين الذين ي�صابون �أو يتوفون
بالفايرو�س لكن التقديرات ت�ش ��ير �إلى ان
�أعدادهم تجاوزت المئات.
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الكاتب �أميل زوال واالنطباعيون..
كم من �سوء فهم!
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املونيرت� :ضعف �سلطة القانون واال�ستغالل
ال�سيا�سي �أبرز �أ�سباب الف�ساد

"�ضرائب الدخل" على الئحة معاجلات احلكومة للأزمة املالية
 متابعة /المدى
رغ ��م �ص ��رف الروات ��ب
وتطمين ��ات اللجن ��ة المالي ��ة
النيابية ب�ش� ��أن ت�أمين الرواتب للأ�ش ��هر
الثالث ��ة المقبل ��ة ،ل ��م يج ��د ال�ش ��ارع
المتوج� ��س فرق ��ا .فالقلق ال يزال �س ��يد
الموق ��ف ب�ش� ��أن ق ��درة الحكوم ��ة عل ��ى
ت�أمين الرواتب.
تجليات القلق ظهرت على عدم ا�ستقرار
�أ�س ��عار �ص ��رف الدوالر في البور�ص ��ات
المحلية ،حيث وا�ص ��ل الدوالر ارتفاعه
�أمام الدين ��ار العراقي على م ��دى الأيام
الثالثة الما�ض ��ية .كما تعاني الأ�س ��واق
المحلي ��ة م ��ن الركود ،فالجمي ��ع يقب�ض
على مدخراته ،وينفق بـ"المعقول".
"م�شوهة و�ضيقة" ،هكذا و�صف الوزير
عالوي ال�س ��يولة المالية المتوفرة لدى

الحكوم ��ة ،م�ؤكدًا �أن الإمكانيات المالية
نف ��دت مع بداية �ش ��هر �أيلول الما�ض ��ي،
وم ��ن �ض ��منها مبال ��غ االقترا� ��ض وهي
 15ملي ��ار دينار لالقترا�ض الداخلي و5
مليارات دينار للخارجي.
وي�ض ��يف عالوي في لق ��اء متلفز تابعته
(الم ��دى)� ،أن روات ��ب �أيل ��ول دفعت من
خالل "�إعادة برمج ��ة بع�ض الديون من
الم�صارف ...وهذا لمرة واحدة ال يمكن
تكرارها" ،وهذا تلمي ��ح ب�أن الآلية التي
وف ��رت رواتب �أيل ��ول ال يمكن اعتمادها
ف ��ي توفي ��ر روات ��ب ت�ش ��رين الأول
الجاري.
لم ��ا تبقى من هذه ال�س ��نة ،يع ��ول وزير
المالي ��ة عل ��ى مجل�س النواب ف ��ي �إقرار
قان ��ون االقترا� ��ض الداخل ��ي ،لتوفي ��ر
الروات ��ب ..لك ��ن ع ��ن ال�س ��نة المقبل ��ة
ف�أن ع�ل�اوي يتحدث عن خي ��ارات لي�س

متوق ًع ��ا �أن يقبل ال�ش ��ارع به ��ا .فالوزير
يظه ��ر حما�سً ��ا بي ًن ��ا ف ��ي �ش� ��أن فر� ��ض
ال�ض ��رائب على الدخ ��ول لتغطية جانب
من العجز المالي.
�إن "مردودات ال�ض ��رائب ،ت�ش ��كل ن�سبة
�ض ��ئيلة جدًا من موارد الدول ��ة" ،يقول
ع�ل�اوي ،وي�ض ��يف :وهي غي ��ر مرتفعة
�إذا ما تمت مقارنتها ب�أي دولة �أخرى...
من المفتر�ض �أننا نح�صل من ال�ضرائب
عل ��ى  8تريليون ��ات دين ��ار ،ف ��ي حي ��ن
نح�ص ��ل حال ًي ��ا على �أق ��ل م ��ن تريليون
واحد ،ب�س ��بب وجود ا�ستثناءات كبيرة
و�إعفاءات.
اً
لكن ��ه ي�س ��تدرك قائ�ًل� :المواطن ��ون لن
ي�س ��تجيبوا لل�ض ��رائب .لربم ��ا لديه ��م
مب ��رر ،كون الدولة ال تقدم لهم الخدمات
ال�ض ��رورية� .س�ل�ام �سمي�س ��م الخبي ��رة
االقت�ص ��ادية تحدث ��ت ع ��ن "غمو� ��ض

ال�ص ��ورة" ،قائل ��ة" :ال نعل ��م توج ��ه
الحكوم ��ة به ��ذا ال�ص ��دد و�إل ��ى �أي مدى
ذاهب ��ة في ��ه"" .الورق ��ة البي�ض ��اء" م ��ن
�ش� ��أنها �أن ت�ض ��ع النقاط عل ��ى الحروف
ب�ش� ��أن التوجه ��ات الحكومي ��ة .وم ��ن
المرج ��ح �أن تقدم تل ��ك الورقة التي هي
عب ��ارة عن حزمة اج ��راءات ومقترحات
ا�ص�ل�احية حكومي ��ة؛ �إل ��ى البرلمان في
�شهر ت�شرين الثاني المقبل.
نبيل المر�س ��ومي ا�س ��تاذ االقت�ص ��اد في
جامع ��ة الب�ص ��رة ،ي�ؤك ��د �أن ��ه اطلع على
م�سودة "الورقة البي�ض ��اء" ،ويقول �إن
الإج ��راءات المخطط له ��ا "ال تخرج عن
اطار �سيا�س ��ات �ص ��ندوق النق ��د الدولي
واجراءات ��ه التق�ش ��فية ذات التكالي ��ف
االجتماعية الباه�ضة".
و�أ�ض ��اف �أن الورقة ت�ضمنت "تخفي�ض
فاتورة الأج ��ور والرواتب من  %25من

النات ��ج المحل ��ي الإجمالي ال ��ى %12.5
خالل ثالث �س ��نوات ،وا�صالح �صندوق
التقاع ��د بحي ��ث يك ��ون غي ��ر مرتب ��ط
بالموازنة ويتم �ص ��رف رواتب التقاعد
مبا�شرة من ال�صندوق".
باال�ض ��افة �إل ��ى "خف� ��ض الدع ��م المالي
لل�ش ��ركات المملوكة للدولة بن�سبة %30
كل ع ��ام لمدة ثالث �س ��نوات ،وتخفي�ض
اجمال ��ي الدع ��م الحكوم ��ي م ��ن %13
م ��ن الناتج المحل ��ي الإجمال ��ي الى %5
خ�ل�ال ث�ل�اث �س ��نوات ،واع ��ادة هيكل ��ة
�س ��لم الروات ��ب العامة من خ�ل�ال �إيقاف
عمليات التوظيف واال�ستبدال الجديدة
ف ��ي القطاع العام ،وتحديد �س ��قف اعلى
لروات ��ب الموظفي ��ن بما يحق ��ق العدالة
ويقلل الفوارق ،وتطبيق �ضريبة الدخل
على مخ�ص�ص ��ات الموظفي ��ن والحوافز
والعالوات وغيرها".
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تق�سيم العا�صمة �إلى  17وحدة انتخابية ال ير�ضي جميع الكتل

الربمل��ان يكم��ل "دوائ��ر اجلن��وب" و 4حمافظ��ات توق��ف العم��ل بقان��ون االنتخابات

 بغداد/حممد �صباح
�أكمل ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة الربملاني ��ة
�إ�ص ��دار املالحق اخلا�صة بتوزيع الدوائر
االنتخابية ملحافظات الو�سط واجلنوب،
فيم ��ا اوقفت التجاذبات ال�سيا�سية تق�سيم
العا�صم ��ة ،بح�س ��ب ن ��واب ع ��ن اللجن ��ة
حتدثوا لـ(املدى).
ورج ��ح االع�ض ��اء �أن ع ��دم االتف ��اق عل ��ى
توزي ��ع الدوائ ��ر يف بغ ��داد واملحافظ ��ات
املختلطة �سي�ؤج ��ل عر�ض اجلداول خالل
اجلل�سة املقرر ا�ستئنافها الثالثاء.
ولت ��دارك ه ��ذه امل�شكل ��ة دع ��ت القانونية
النيابي ��ة ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل الربملاني ��ة �إىل
اجتم ��اع مو�سع الي ��وم االثن�ي�ن ملوا�صلة
النقا�ش ��ات ولبح ��ث املقرتح ��ات ب�ش� ��أن
توزي ��ع الدوائ ��ر االنتخابي ��ة م ��ن اج ��ل
اخل ��روج ب�صيغ ��ة نهائي ��ة تلب ��ي طم ��وح
ال�شارع العراقي.
و�ص ��وت جمل� ��س الن ��واب عل ��ى مق�ت�رح
باعتبار توزي ��ع عدد الدوائ ��ر االنتخابية
يف كل حمافظ ��ة م�ساوي ��ا لع ��دد املقاع ��د
املخ�ص�ص ��ة لكوت ��ا الن�س ��اء يفاملحافظة.
وق ��ررت هيئ ��ة رئا�س ��ة املجل� ��س �إبق ��اء
اجلل�س ��ة مفتوح ��ة حل�ي�ن االتف ��اق عل ��ى
�صيغ ��ة ال�ستكم ��ال الدوائ ��ر االنتخابي ��ة
لقانونانتخابات جمل�س النواب.
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ن�ش ��رت تقري ��را يف
الثال ��ث والع�شري ��ن من �شه ��ر �آب املا�ضي
ك�شف عن وجود مق�ت�رح تقدمت به بعثت
الأمم املتحدة يف بغداد مقرتحة على الكتل
ال�سيا�سي ��ة تق�سيم الع ��راق �إىل  80دائرة
انتخابي ��ة �أ�سمته بـ"الدائ ��رة الو�سطية".
لك ��ن حممد الغ ��زي ،نائب رئي� ��س اللجنة
القانوني ��ة ق ��ال لـ(امل ��دى) �إن "اجل ��داول
اخلا�ص ��ة بتوزي ��ع الدوائ ��ر االنتخابي ��ة
يف عم ��وم املحافظ ��ات العراقي ��ة �ستكون
جاهزة خالل اليومني املقبلني ،و�ستعر�ض
للت�صوي ��ت يف جل�سة غد الثالثاء على اقل
تقدي ��ر" ،م�ؤكدا �أن "املعاي�ي�ر كانت ثابتة
يف عملية توزي ��ع الدوائر االنتخابية لكل
املحافظ ��ات دون ا�ستثن ��اء" .عل ��ى �أر�ض
الواق ��ع يفر� ��ض التنوع العرق ��ي واالثني
واملذهبي ملحافظات (بغداد و�صالح الدين

الفتات �سبقت
انتخابات
 ..2018ار�شيف

ونين ��وى وكركوك ودي ��اىل) �إيج ��اد �آلية
منا�سبة ومتفق عليها مع الكتل واملكونات
لتوزيع الدوائر االنتخابية.
وي�ؤكد الغ ��زي �أن جلنت ��ه "�أكملت توزيع
الدوائ ��ر االنتخابي ��ة لعم ��وم املحافظ ��ات
اجلنوبي ��ة وو�صل ��ت �إىل العا�صمة بغداد
وامل ��دن واملحافظ ��ات الأخ ��رى (نين ��وى
وكرك ��وك و�ص�ل�اح الدي ��ن ودي ��اىل)"،
م�ش ��ددا عل ��ى �أن "معي ��ار توزي ��ع الدوائر
االنتخابي ��ة �سيك ��ون واحدا ل ��ن ي�ستثني
حمافظات دون �أخرى".
وي�ضيف �أن "التجاذبات ال�سيا�سية كانت

موجودة �أثناء توزيع الدوائر االنتخابية
لعدد م ��ن املحافظات" ذات اللون الطائفي
�أو العرق ��ي املوح ��د ،م�ضيف ��ا �أن "الآلي ��ة
اجلدي ��دة ق�سم ��ت العا�صم ��ة بغ ��داد �إىل
( )17دائ ��رة انتخابي ��ة �ست ��وزع ب�ي�ن
الك ��رخ والر�صاف ��ة اعتم ��ادا عل ��ى الن�سبة
ال�سكانية".
ويلف ��ت النائب عن كتل ��ة حتالف �سائرون
الربملاني ��ة �إىل �أن "الدوائ ��ر االنتخابي ��ة
�ست ��وزع لكل �أربعة مقاعد دائرة انتخابية
واح ��دة عل ��ى �أن يك ��ون ع ��دد �سكانه ��ا
(الدائ ��رة) ال يقل ع ��ن (� )400ألف ن�سمة"

اال�ستخبارات تعلن اعتقال "فيرت
داع�ش" و�إنزال جوي يطيح مب�سلح
يف وادي زغيتون
 بغداد /المدى

اطاح جهاز مكافحة الإرهاب
بدعم من قوات التحالف الدولي
ب�أحد مقاتلي تنظيم داع�ش قرب
كركوك.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب
في تغريدة ن�شرها على ح�سابه
في (تويتر) �إن "قوة خا�صة
من الجهاز تمكنت من اعتقال
القيادي البارز في تنظيم داع�ش
(ر.ح) بعملية �إنزال جوي نفذت
في وادي زغيتون جنوب غرب
كركوك".
بدوره كتب المتحدث با�سم عملية العزم ال�صلب
ال�ك��ول��ون�ي��ل واي ��ن م��اروت��و ف��ي ح���س��اب��ه على
(تويتر) قائال" :اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب
العراقي ،بدعم من قوات التحالف ،مقاتال من
تنظيم داع�ش �صباح االم�س خالل غارة بالقرب
من مدينة كركوك العراقية" .و�أ�ضاف �أن قوات
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة
ف��ي ال �ع��راق "تقف �إل ��ى ج��ان��ب ج�ه��از مكافحة
االره��اب وتوا�صل تعقب التهديدات �ضد �أمن
ال�شعب العراقي".
وفي �سياق مت�صل ،اعلنت خلية الإعالم الأمني،
ام�س االح��د ،تدمير �أوك��ار لتنظيم داع�ش في
كركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت (ال�م��دى) ن�سخة
منه� ،إن "قوة من اللواء  ٥٢بالفرقة  ١٤بالمقر
المتقدم لقيادة العمليات الم�شتركة في كركوك،

ن�ف��ذت عملية ب�ح��ث وتفتي�ش لمالحقة بقايا
ع�صابات داع�ش االرهابية وتدمير �أوك��اره��م
�ضمن قاطع الم�س�ؤولية".
وفي �سياق مت�صل ،اعلنت وكالة اال�ستخبارات،
عن القاء القب�ض على ارهابي "حول" منزله الى
ور�شة لت�صليح عجالت التنظيم في كركوك.
وقالت الوكالة في بيان تلقت (المدى) ن�سخة
منه" ،من خ�لال المتابعة الم�ستمرة لقواطع
الم�س�ؤولية وت�سخير الجهد اال�ستخباري ،القت
مفارز وكالة اال�ستخبارات المتمثلة با�ستخبارات
ال�شرطة االتحادية في وزارة الداخلية القب�ض
ع�ل��ى �أح���د الإره��اب �ي �ي��ن ف��ي ن��اح�ي��ة ال��ري��ا���ض
بمحافظة كركوك والمطلوب وفق �أحكام المادة
� 4إرهاب النتمائه لع�صابات داع�ش الإرهابية".
كذلك اعتقلت ال�شرطة االت�ح��ادي��ة �أح��د �آم��ري
المفارز الع�سكرية في داع�ش بمحافظة كركوك
اي�ضا .وذكرت ال�شرطة في بيان ،تلقت (المدى)
ن�سخة منه� ،إن "قطعات الفرقة الآلية بال�شرطة
االتحادية ،تمكنت من �إلقاء القب�ض على احد
الإرهابيين والمطلوب وف��ق المادة � 4إره��اب
بعملية نفذتها بالتن�سيق مع ق�سم ا�ستخبارات
الفرقة وب�إ�شراف قائد الفرقة اللواء محمد جواد
جعفر" .و�أ� �ش��ار البيان �إل��ى �أن��ه "بعد ورود
معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد الإرهابي
(اح ع) والمكنى (اب��و قي�صر) والقب�ض عليه
ف��ي منطقة (ح��ي الفيلق) بمحافظة ك��رك��وك،
حيث �شغل عدة منا�صب مختلفة في ع�صابات
داع�ش عمل خاللها ما ي�سمى م�س�ؤول ح�سبة
قاطع العبا�سي ،ومفتي �شرعي قاطع تازة ،و�آمر
مفرزة ا�ستخبارات قاطع كركوك بعد التحرير".
ولفت البيان �إلى �أن "العملية تمت بتن�سيق عال
بين عمليات الفرقة الآلية والقطعات االمنية
المختلفة ،وقد تم ت�سليم المتهم المطلوب �إلى
جهة االخت�صا�ص ا�صوليًا لإكمال الإج��راءات
القانونية والتحقيقية الالزمة بحقه".

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

مبين ��ا �أن "عملي ��ة التوزي ��ع �أو التق�سي ��م
خ�ضع ��ت و�ستخ�ض ��ع �إىل �إح�صائي ��ة
مراك ��ز الت�سجي ��ل التي بعثته ��ا مفو�ضية
االنتخاب ��ات اىل اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابية".
وتنح�ص ��ر اخلالف ��ات القائمة ب�ي�ن الكتل
والأط ��راف الربملانية مب�ضمون املادة 15
م ��ن قانون االنتخاب ��ات الربملانية ،والتي
تن� ��ص عل ��ى �أن يك ��ون الرت�شي ��ح فردي ��ا
بن�سبة  ،%100واحت�ساب كل ق�ضاء دائرة
انتخابية ،ف�ضال عن فوز املر�شح احلا�صل
على �أعلى الأ�صوات.

حمت ��وى ه ��ذه امل ��ادة اخلالفي ��ة يتطل ��ب
م ��ن جمل� ��س الن ��واب �إ�ص ��دار مالح ��ق
خا�ص ��ة ترفق �ضم ��ن قان ��ون االنتخابات
الربملانية ت�شرح فيها �آلية توزيع الدوائر
االنتخابي ��ة املتعددة والت ��ي تلزم مبعرفة
الن�سبة ال�سكانية لكل ق�ضاء.
كانت اللجنة القانونية النيابية قد عر�ضت
تقري ��را لها ح ��ول الدوائر املتع ��ددة داخل
جمل� ��س الن ��واب ،مو�ضح ��ة �أنه ��ا عق ��دت
اجتماعات متع ��ددة وجل�سات ا�ستماع مع
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات واحلكوم ��ة وم ��ع
ممثلي ��ة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية

املتخ�ص�ص ��ة ومنظم ��ات املجتم ��ع املدين
ور�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية بخ�صو�ص �آلية
تق�سيم الدوائر املتعددة.
م ��ن جانب ��ه ،ي�ؤك ��د عط ��وان العط ��واين،
النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون �أن
"هن ��اك خالف ��ات ب�ي�ن الكت ��ل ال�سيا�سية
عل ��ى كيفية تق�سيم املحافظ ��ات �إىل دوائر
انتخابية ،وما عددها ،والآلية" ،مبينا �أن
اعرتا�ض كتلته على ه ��ذه "الآلية لكون ال
توج ��د �إح�صائية حديث ��ة لتق�سيم املناطق
ح�سب عدد املقاعد".
ويعتقد العطواين يف ت�صريح لـ(املدى) �أن

"�آلية تق�سيم املناطق �إىل دوائر انتخابية
�ستكون خا�ضعة لر�ؤى �سيا�سية" ،م�ضيفا
�أن "اخلالف �أ�صبح �سيا�سيا وفنيا ب�سبب
عدم وجود حدود فا�صلة لهذه املناطق وال
كذلك �إح�صائية حديثة".
و�ص ��وت جمل� ��س الن ��واب يف جل�ست ��ه
الأخرية على اعتم ��اد �آلية لتق�سيم العراق
�إىل دوائ ��ر انتخابية مبقت�ضاه ��ا �ستق�سم
مناط ��ق االنتخ ��اب �إىل  83دائ ��رة ،يف
جل�سة �شهدت مقاطعة نواب ائتالف الفتح
ودولة القانون وبع�ض القوى الكردية.
ويعت�ب�ر النائ ��ب ع ��ن حمافظة بغ ��داد �أن
"جمل� ��س الن ��واب �ص ��وت عل ��ى مق�ت�رح
لتق�سي ��م العراق �إىل ( )83دائرة انتخابية
يرف ��ع �إىل اللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة
لإ�ضافته �إىل املقرتحات الأخرى" ،معتقدا
�أن "ه ��ذا الت�صوي ��ت لي� ��س ل ��ه �أث ��ر عل ��ى
اعتب ��ار �أن القانون �ص ��وت عليه يف وقت
�سابق باملجمل ،با�ستثناء املالحق".
وي ��رى �أن "جمل� ��س النواب خم ��ول فقط
وفق ه ��ذه الر�ؤية القانوني ��ة بالت�صويت
عل ��ى املالح ��ق الت ��ي �ست�صدره ��ا اللجن ��ة
القانوني ��ة النيابي ��ة لتق�سي ��م الدوائ ��ر
االنتخابية" ،م�ؤكدا ان ��ه �سيطرح "وجهة
نظ ��ر يف اجتم ��اع اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة املقب ��ل" .وت�سلم ��ت يف وق ��ت
�ساب ��ق اللجن ��ة القانونية ع ��دة مقرتحات
من الكت ��ل والأح ��زاب ال�سيا�سية من �أجل
جتاوز عق ��د توزي ��ع الدوائ ��ر االنتخابية
يف قان ��ون االنتخابات ،مبين ��ة �أن تق�سيم
املحافظ ��ة الواح ��دة �إىل ث�ل�اث �أو خم� ��س
دوائ ��ر انتخابية من ب�ي�ن املقرتحات التي
حتظ ��ى مبقبولي ��ة ودع ��م من قب ��ل غالبية
الكتل الربملانية.
وي�صف ع�ضو اللجن ��ة االقت�صادية عملية
توزي ��ع الدوائ ��ر الـ( )17دائ ��رة انتخابية
يف املحافظة بغداد بـ"ال�صعبة" الن اغلب
مناط ��ق العا�صم ��ة مرتابط ��ة ومتداخل ��ة
ببع�ضه ��ا ،مو�ضح ��ا �أن "التوزيع اجلديد
لهذه الدوائ ��ر �سيكون اعتمادا على مراكز
التموي ��ن (�إح�صائي ��ات وزارة التج ��ارة)
مم ��ا �سيخل ��ق م�شكلة للناخب�ي�ن كون هذه
املركز قد تك ��ون يف بع�ض الأحيان بعيدة
عن مناطق �سكناهم".

�أكدت �أنهم ين�سحبون وفق جدول زمني محدد

العمليات امل�شرتكة :وجود مقار للتحالف الدويل �أمر �ضروري
 بغداد /المدى
�أك� ��دت ق �ي��ادة ال�ع�م�ل�ي��ات الم�شتركة،
ام ����س الأح � ��د ،ع�ل��ى ���ض��رورة وج��ود
مقرات للتحالف الدولي في العراق،
كونه ما يزال يعمل �إلى جنب القوات
العراقية.
وق� ��ال ال �م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال�ع�م�ل�ي��ات
اللواء تح�سين الخفاجي �إن :القيادة
َع� ِ�م � َل��ت ع�ل��ى تغيير تكتيك قطعاتها
وان �ت �ق��ال �ه��ا وت �ح��رك��ات �ه��ا ،ف �� �ض�ًل�اً عن
تكثيف الجهد اال�ستخباري ،لمالحقة
المجاميع الإرهابية ،وحماية البعثات
الدبلوما�سية.
و�شدد الخفاجي على عدم ال�سماح لأن
يكون العراق بمفرده ،بمعزل عن دول

العالم ،ولن يكون �ساح ًة للت�صفيات،
و�ساح ًة لالعتداء على البعثات  .وعن
ان�سحاب القوات الأجنبية قال :هناك
جدول زمني للتحالف الدولي يلزمهم
بت�سليم الكثير من المواقع ،وه��ذا ما
ح�صل� ،إذ �س َّلمت الكثير من الأماكن
والمع�سكرات ،ف�ضلاً ع��ن ان�سحاب
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال��خ��ب��راء وال�م�ق��ات�ل�ي��ن
قبل ال �م��دة ال �م �ق��ررة ،ب�سبب جائحة
كورونا.
و�أك ��د المتحدث با�سم العمليات �أن
"التحالف ال��دول��ي ال ي���زال يعمل
معنا ،لذلك ينبغي �أن يكون لهم مكان
للعمل" ،وت�ساءل الخفاجي :كيف تتم
عملية التدريب؟ ،وكيف يكون الدعم
بوا�سطة ال �ط��ائ��رات؟ ،وك�ي��ف تكون

عمليات ال��دع��م اللوج�ستي؟ ،وكيف
تكون ال�ضربات الجوية وما تقدمه من
تقارير ومعلومات؟� ،ألي�ست كل هذه
المهام تحتاج الى مكان؟.
و�أ�شار �إلى �أن �أعداد التحالف الدولي
انخف�ضت كثي ًرا ،وبقيت ن�سبة قليلة
جدا منهم وهم ملتزمون بالعمل معنا،
م�ضيفا �أن لجنة االن�سحاب الأميركي،
هي لجنة رئي�سة �شكلت بتوجيه من
رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي،
لذلك فالجدول موجود والعمل م�ستمر،
وهم لديهم توقيتات زمنية ملتزمون
ب �ه��ا ،ف���ض�ًل�اً ع��ن ال�ت��زام�ه��م بمكافحة
ع�صابات داع�ش الإرهابية.
وف��ي  3ت�شرين الأول ال�ج��اري ،وجه
القائد العام للقوات الم�سلحة ،م�صطفى

الكاظمي ،بت�شكيل لجنة عليا ت�ضم قادة
ع�سكريين وبم�شاركة نيابية ،للتحقيق
في الخروقات الأمنية التي ت�ستهدف
�أم��ن العراق والبعثات الدبلوما�سية
خالل  30يومًا.
وفي وقت �سابق �أعلن المتحدث با�سم
القائد العام للقوات الم�سلحة ،يحيى
ر� �س��ول ،ال�ت��و��ص��ل "لخيوط مهمة"
بخ�صو�ص �إطالق ال�صواريخ باتجاه
المنطقة الخ�ضراء.
و�أعلنت خلية الإع�لام الأم�ن��ي� ،أم�س
الأح��د ،تعر�ض رتل ل�شاحنات عراقية
تنقل م �ع��دات للتحالف ال��دول��ي �إل��ى
ان�ف�ج��ار ع �ب��وة نا�سفة ع�ل��ى الطريق
ال �� �س��ري��ع ال� ��راب� ��ط ب �ي��ن ال �� �س �م��اوة
والديوانية .وقالت الخلية في بيان

مدرب يف التحالف الدويل يدرب جنودا عراقيني ..ار�شيف
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تلقت (ال �م��دى) ن�سخة منه �إن "رتلاً
ك��ان ينقل م �ع��دات التحالف ال��دول��ي
ال�م�ن���س�ح�ب��ة ِم ��ن ال� �ع ��راق ب��وا��س�ط��ة
�شركات نقل عراقية و�سائقي العجالت
من المواطنين العراقيين ،تعر�ض الى
انفجار عبوة نا�سفة على طريق الخط
ال�سريع بين ال�سماوة والديوانية".
و�أو� �ض��ح ال�ب�ي��ان �أن االن �ف �ج��ار �أدَّى
�إل��ى �أ� �ض��رار ب��إح��دى ال�ع�ج�لات ،فيما
ا�ستمر ال��رت��ل بالحركة نحو وجهته
المق�صودة .ولوحت الواليات المتحدة
الأميركية ،م�ؤخ ًرا ،ب�سحب �سفارتها
م��ن ب�غ��داد ج��راء ا�ستمرار ا�ستهداف
ق��وات�ه��ا و�سفارتها ،و��س��ط مطالبات
متزايدة من القوى ال�سيا�سية الداخلية
بو�ضع حد لتلك الهجمات.
وع� ��ادة م��ا ت�ت�ه��م وا��ش�ن�ط��ن ،ف�صائل
�شيعية تتلقى ال��دع��م وال�ت�م��وي��ل من
�إي � ��ران ،بينها "كتائب ح ��زب الله"
العراقي ،بالوقوف وراء الهجمات.
وقالت ما ت�سمى بـ"الهيئة التن�سيقية
للمقاومة العراقية" ،م�ساء ال�سبت،
�إن "في ال �ع��راق رج � اً�ال ل��ن ي��واف�ق��وا
على بقاء قوات �أجنبية تدن�س �أر�ضهم
الطاهرة".
و�أعلنت الهيئة ،في بيان حول التواجد
الأج� �ن� �ب ��ي� ،أن� �ه ��ا "�ستعطي ف��ر��ص��ة
م�شروطة ل�ل�ق��وات الأج�ن�ب�ي��ة لو�ضع
جدول زمني محدود ومحدد للخروج
من البالد" ،محذرة الإدارة الأمريكية
من المراوغة والمماطلة والت�سويف
في تحقيق مطلب ال�شعب الأول.
واع �ت �ب��رت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن���س�ي�ق�ي��ة� ،أن
"المماطلة �ست�ضطرنا لالنتقال �إلى
م��رح�ل��ة قتالية متقدمة و�ستدفعون
الثمن م�ضاع ًفا" ،م�ؤكدة �أن الفر�صة
الم�شروطة ج��اءت اح�ت��رام��ا للجهود
ال �ط �ي �ب��ة ال� �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا ب �ع ����ض من
ال�شخ�صيات الوطنية وال�سيا�سية.
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سياسة

 9مناطق ت�أمل تكرار �سيناريو �سنجار :مليون نازح
ينتظرون العودة

 بغداد /تميم الح�سن

تعي�ش  9مناطق على االقل
في �شمال وجنوب و�شرق
بغداد ،او�ضاعا م�شابهة
لمدينة �سنجار الواقعة �شمال
المو�صل ،حيث تمنع جهات
م�سلحة عودة ال�سكان واعادة
اعمار البيوت المدمرة.
جهات �سيا�سية بد�أت ت�أمل في
ان تتو�سع تجربة "اتفاقية
�سنجار" ،التي ابرمت م�ؤخرا
بين بغداد واربيل ،لت�شمل
تلك المناطق وت�ضع اً
حل
لنحو مليون �شخ�ص في عداد
النازحين.

لك ��ن االمني ��ات تت�ض ��اءل ،بح�س ��ب
م�س�ؤولين ،بع ��د ان ك�شفوا عن اتفاقيات
�سابق ��ة "ل ��م تنجح" ف ��ي تل ��ك المناطق،
عل ��ى الرغم من امت ��داد و�ساط ��ات الحل
الى دول مجاورة.
ومن المفتر�ض ان تعي ��د اتفاقية جديدة
ابرم ��ت م�ؤخ ��را بي ��ن حكومت ��ي المركز
واالقلي ��م ،نح ��و  350ال ��ف ن ��ازح ال ��ى
�سنج ��ار ،واع ��ادة اعم ��ار نح ��و � 4آالف
من ��زل مدمر ،وانه ��اء �سط ��وة قرابة 10
�آالف م�سلح .والتزال هناك م�شاكل كثيرة
يمك ��ن ان تعي ��ق تنفيذ االتفاقي ��ة اهمها:
�آلية اخراج تل ��ك الجماعات الم�سلحة اال
ان ذلك ل ��م يمنع بع�ض القوى ال�سيا�سية
من ان تطالب باتفاقات م�شابهة للمناطق
ال�سني ��ة .وكان قي� ��س الخزعل ��ي زعي ��م
ُ
ع�صائ ��ب اهل الحق ،ق ��د هاجم االتفاقية
واعتبره ��ا في بيان �صدر عن ��ه "مُجاملة
�سيا�سية ومُكاف� ��أة انتخابية على ح�ساب
الإيزيديي ��ن" ،وهو امر ق ��د يهدد بنجاح
التطبيع في �سنجار.
وتتهم اطراف م�سلحة في �سنجار ،ومنها
مقربة م ��ن الح�شد ال�شعب ��ي ،بال�سيطرة
عل ��ى ال�سلطة في المدين ��ة وطرد االدارة

�سكان جرف
ال�صخر اثناء
مغادرتها يف 2014
القديم ��ة المنتخبة من عام  ،2015ومنع
عودة النازحين.
ن�سخة ثانية من اتفاقية
�سنجار
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن االعترا�ض ��ات ،يقول
النائ ��ب ال�ساب ��ق عب ��د الكري ��م عبط ��ان
لـ(الم ��دى) ان "اتفاقي ��ة �سنج ��ار خطوة
باالتج ��اه ال�صحيح ،وم ��ن المفتر�ض ان
ت�شه ��د مناط ��ق في جن ��وب بغ ��داد ،مثل
جرف ال�صخر ،اتفا ًقا م�شابهًا".
وي�ضي ��ف عبط ��ان وه ��و رئي� ��س ح ��زب
الخي ��ار العرب ��ي ان "اكث ��ر م ��ن  60الف
�شخ� ��ص مازال ��وا بعيدين ع ��ن المدينة،
وربما هناك دوافع للتغيير الديموغرافي
وراء المنع" .تقول بع�ض الت�سريبات ان
كتائ ��ب حزب الله ه ��ي التي ت�سيطر على
(الج ��رف) ،كم ��ا يزع ��م البع� ��ض ان فيها

معتقالت �سرية للف�صيل ت�ضم مختطفين
من االنبار.
وكان ��ت القي ��ادة الع�سكرية ق ��د اختارت
ف ��ي  2014اليوم االول م ��ن �شهر محرم
النط�ل�اق العملية الع�سكرية التي �سميت
(عملي ��ة عا�شوراء) ،حيث هاجمت قوات
من ع ��دة �صن ��وف وم ��ن بينه ��ا الح�شد،
وقوات �إيرانية (بح�سب تقرير ل�صحيفة
وا�شنط ��ن بو�ست �صدر ف ��ي ذلك الوقت)
لتحرير الجرف ،وهو ما ت�سبب بعد ذلك
بالإ�شاع ��ات الت ��ي تحوم ح ��ول المدينة
بمحاولة التغيير الديموغرافي.
وفي اواخر ت�شرين االول  ،2014اعلنت
الف�صائ ��ل تحرير الجرف ،بع ��د  5ا�شهر
م ��ن �سيط ��رة التنظي ��م ،فيما قام ��ت بعد
ذلك بتجريف الب�ساتين وتجفيف مزارع
اال�سماك ،بح�سب بع�ض الم�صادر.

بين طهران وبيروت
عبط ��ان وهو نائ ��ب �سابق ف ��ي كتلة اياد
عالوي (الوطنية) ،ي�ؤك ��د ان "الف�صائل
الم�سلح ��ة ل ��م تع ��ط �سببا وا�ضح ��ا لمنع
ع ��ودة النازحي ��ن ،لك ��ن �شي ��خ ع�شي ��رة
الجنابيين -وهم اغلبية �سكان الجرف-
ق ��رر الذه ��اب ال ��ى اي ��ران �سعي ��ا لح ��ل
الم�شكلة".
عدنان الجنابي ،النائب ال�سابق وع�ضو
القائمة الوطنية اي�ضا ،هو �شيخ ع�شيرة
غالبية �سكان الج ��رف ،وي�ضيف عبطان
":ذه ��ب الجناب ��ي ال ��ى طه ��ران ،وهناك
قالوا ل ��ه ان الحل لي� ��س لدينا اذهب الى
بيروت والتقي مع محمد كوثراني".
وكوثران ��ي ه ��و قي ��ادي ف ��ي ح ��زب الله
اللبنان ��ي ،وت�شير بع�ض الت�سريبات الى
انه ي�أتي الى بغداد ب�شكل متكرر� ،آخرها
كان ف ��ي ني�س ��ان الما�ضي ،قب ��ل ايام من

املونيرت� :ضعف �سلطة القانون واال�ستغالل
ال�سيا�سي �أبرز �أ�سباب الف�ساد
في الخام�س من ال�شهر الحالي زار رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي مدينة النا�صرية
و�أكد ان هناك  270م�شروعا غير مكتمل وق�سم منها لم ينته العمل منه بعد ال�سباب
تتعلق على اقل تقدير بالف�ساد و�سوء االدارة .ووعد بايجاد حل للم�شكلة  .و�ضع حد
للف�ساد الم�ست�شري كان في اعلى قائمة مطالب المحتجين من العراقيين الذين نزلوا
الى ال�شوارع مع بداية �شهر ت�شرين االول عام  .2019وت�ضمنت القائمة مطالب اخرى
بتوفير فر�ص عمل اكثر وخدمات من ماء نظيف وكهرباء م�ستقرة ،ولكن لم يتحقق
منها �شيء حتى الآن .
 ترجمة /حامد احمد
الع ��راق مُ�ص ّن ��ف �ضم ��ن اكث ��ر  20دول ��ة
ينخره ��ا الف�س ��اد عل ��ى م�ست ��وى العال ��م،
وحذرت المبعوثة الخا�صة للأمم المتحدة
في العراق جينين بال�سخارت ،وفي تقرير
لها �أم ��ام مجل�س االمن بتاريخ � 26آب ،من
ان "الف�س ��اد م ��ا يزال م�ست�شري ��ا وان كلفه
االقت�صادي ��ة ال تع ��د وال تح�ص ��ى حيث ما
ي ��زال ي�س ��رق الم ��وارد الت ��ي ه ��ي ب�أم�س
حاج ��ة اليه ��ا الب�ل�اد وم ��ن ق ��وت العراقي
اليومي ،مزعزعا بذلك ثقة الم�ستثمر ".
وقالت بال�سخ ��ارت ان الفق ��ر ازداد ب�شكل
ح ��اد وان اكثر م ��ن  3ماليي ��ن عراقي غير
قادر على ت�سديد كلف احتياجاته الغذائية.
وفي تموز جاء ف ��ي تقرير لليوني�سيف ان
اكثر من  %31م ��ن العراقيين االن هم دون
خط الفقر ،في حين كانت ن�سبتهم  %20في
العام . 2018
وقال ��ت بال�سخ ��ارت ،الت ��ي حث ��ت
ال�سيا�سيي ��ن العراقيي ��ن للتح ��رك ب�سرعة
نح ��و اال�صالحات "م ��ن المتوقع ان ي�شهد
العراق هبوطا بالنات ��ج المحلي االجمالي
بن�سب ��ة  .%9.7عوائد النف ��ط ،التي ت�أثرت
ب�شكل حاد جراء هب ��وط ا�سعار النفط ،قد
تقل�صت الى الن�صف تقريبا ".
�ضع ��ف �سلط ��ة القان ��ون ف ��ي الع ��راق هو
ال�سب ��ب الجوه ��ري للف�ساد ،حي ��ث القادة
ال�سيا�سي ��ون ورجال االعم ��ال المتنفذون
وحت ��ى ر�ؤ�س ��اء ع�شائر ي�ستغل ��ون النظام
ال�سيا�سي لم�صلحتهم.

وق ��ال رئي�س الجمهوري ��ة برهم �صالح في
لق ��اء ح�صري للمونيتر قب ��ل عام" :الف�ساد
يديم ال�ص ��راع .فهو ي�سبب ع ��دم ا�ستقرار
اجتماع ��ي و�سخط وه ��ي تعتب ��ر حا�ضنة
للتط ��رف .ف ��ي كل االح ��وال ،ال يمك ��ن
لالره ��اب ان يبق ��ى ب ��دون تموي ��ل وامداد
مال ��ي" .واته ��م �صال ��ح "نخ ��ب الف�س ��اد"
بكونهم متورطون بال�صراعات الم�ستمرة
ف ��ي البل ��د ،م�شيرا ال ��ى انه ��م "بحاجة الى
عدم ا�ستق ��رار وبحاجة الى ازمة ،وب�شكل
او باخ ��ر هم بحاج ��ة الى تهدي ��د االرهاب
لتبرير �سيطرتهم و�سرقة مزيد من االموال
".
ف ��ي �آب �أم ��ر الكاظم ��ي بت�شكي ��ل لجن ��ة
تحقي ��ق علي ��ا للتعامل م ��ع ق�ضاي ��ا الف�ساد
الكبرى والجرائم اال�ستثنائية .وا�شتملت
اج ��راءات الكاظم ��ي عل ��ى من ��ع ق�س ��م من
ا�شخا�ص معينين من مغادرة البالد .
احمد مال طالل ،المتحدث با�سم الكاظمي،
ق ��ال ف ��ي تغري ��دة ل ��ه ف ��ي  19ايل ��ول بان
الكاظم ��ي وج ��ه ام ��را بمنع الل ��واء جميل
ال�شم ��ري من ال�سفر خارج العراق لتورطه
بقت ��ل وج ��رح محتجي ��ن ف ��ي النا�صري ��ة
بتاريخ ت�شرين الثاني . 2019
بتاري ��خ  15ايل ��ول قام ��ت ق ��وة خا�ص ��ة
بتوجي ��ه من الكاظمي بالق ��اء القب�ض على
المدي ��ر ال�سابق لهيئة التقاعد العامة احمد
ال�ساع ��دي ،بته ��م ف�ساد .كما الق ��ي القب�ض
عل ��ى بهاء عب ��د الح�سين ،مدي ��ر �شركة كي
كارد ،ف ��ي مط ��ار بغداد لال�شتب ��اه بتورطه
بق�ضايا ف�ساد وذلك بعد يومين من اعتقال

ال�ساعدي .
الك ��ي كارد ،الت ��ي له ��ا مكات ��ب ف ��ي انحاء
الع ��راق ،توف ��ر اي�ض ��ا خدم ��ة توزي ��ع
الروات ��ب .مع ذلك ،يدع ��ي م�س�ؤولون بان
الق ��اء القب�ض على عب ��د الح�سين له عالقة
ب�شبك ��ة غ�سي ��ل ام ��وال �ضخم ��ة ت�ستخدم
من قب ��ل �سيا�سيين عراقيي ��ن و�شخ�صيات
كبيرة اليداع اموال في العا�صمة اللبنانية
بيروت .
رئي� ��س اللجنة المالية ف ��ي البرلمان ،هيثم
الجبوري ،لم يرد عل ��ى طلب من المونيتر
للتعلي ��ق ،ولكن ��ه قال ف ��ي لق ��اء تلفزيوني
ب ��ان وزي ��ر المالية ف�ش ��ل ب ��ادارة الوزارة
ب�ش ��كل �صحيح .وقال الجب ��وري "الوزير
غي ��ر ق ��ادر عل ��ى اج ��راء ا�صالح ��ات مالية
واقت�صادي ��ة ،ولي�ست لدي ��ه ر�ؤية وا�ضحة
في عملية اال�صالح المالي ".
اجراءات الكاظمي تعتبر خطوة �صحيحة
ف ��ي محاربة الف�ساد ،مع ذلك فان الحملة لم
ت�ستهدف �س ��وى �شخ�صيات ثانوية ن�سبيا
ولم تطل �شخ�صيات كبيرة من�ضوية تحت
مظلة احزاب �سيا�سية وف�صائل م�سلحة.
في تقريره ��ا امام مجل�س االم ��ن في �أيار،
و�صف ��ت المبعوثة بال�سخارت الف�ساد على
ان ��ه "الم�ص ��در االعظ ��م الخت�ل�ال االدارة
ف ��ي العراق" ،م�ؤك ��دة بقوله ��ا ان "الف�ساد
يعم ��ل �ض ��د ق ��وت العراقيي ��ن اليومي من
رجال ون�س ��اء ،ويقو�ض اي�ض ��ا المانحين
والم�ستثمري ��ن المحتملي ��ن اي�ض ��ا الذي ��ن
�سئموا م ��ن النظام االداري للح�صول على
فر�صة لم�ساعدة البلد".

تكليف م�صطفى الكاظمي.
ويتابع النائب ال�سابق" :في لبنان اي�ضا
لم يجد �شيخ الجنابيين الحل ،واكت�شف
ان االم ��ر اكب ��ر م ��ن ذل ��ك ،وع ��اد دون ان
يح�صل على جواب على �س�ؤاله :لماذا ال
يعود �سكان الجرف؟".
ويعي� ��ش نحو ن�صف ال�س ��كان النازحين
ف ��ي م ��دن كرب�ل�اء ،النج ��ف ،وباب ��ل،
وبع�ضهم في مدين ��ة الم�سيب التي تبعد
كليومترا واحدا فقط عن الجرف ،ورغم
ذلك ال ي�سمح لهم بالعودة.
وكان �شع�ل�ان الكريم ،وه ��و نائب �سابق
ع ��ن �ص�ل�اح الدي ��ن ،ك�ش ��ف ف ��ي 2017
لـ(المدى) بانه دخ ��ل في "مفاو�ضات مع
�إيران والمرجعي ��ة الدينية في النجف"،
في محاولة لإعادة � 350ألف �شخ�ص الى
مناطقهم الأ�صلية ف ��ي المحافظة ب�سبب
رف�ض جماعات م�سلحة.

وتوج ��ه الكر ّي ��م ،بح�س ��ب قول ��ه ،ال ��ى
تل ��ك االط ��راف ،بعدم ��ا �أك ��دت الحكومة
االتحادي ��ة والح�شد ال�شعب ��ي ،ب�أنهما ال
يمانع ��ان بع ��ودة ال�س ��كان "لك ��ن القرار
لي�س بيدهم!".
الح�شد في بلدة �صدام
كذلك مازال ��ت  6مناطق في �صالح الدين
تواج ��ه عقب ��ات ام ��ام ع ��ودة ال�س ��كان.
ويق ��ول �سبه ��ان م�ل�ا جي ��اد وه ��و ع�ضو
مجل�س محافظة �صالح الدين (المنحل)
لـ(الم ��دى) ان "ف�صائ ��ل ف ��ي الح�ش ��د
ال�شعب ��ي وخالفات ع�شائرية تمنع عودة
ال�سكان".
واب ��رز تل ��ك المناطق ،ه ��ي �سليمان بيك
وه ��ي ناحي ��ة تقع �ش ��رق تكري ��ت� ،أغلب
�سكانه ��ا يعودون لع�شي ��رة واحدة وهي
البيات ،ت�ض ��رر  %90من المن ��ازل هناك

بم�ستوي ��ات مختلف ��ة ،بينه ��ا  800منزل
دم ��رت بالكامل ،من �أ�ص ��ل  4000منزل،
فيما عاد حتى االن �سكان  1500منزل.
وي�ضيف مال جياد" :هناك  40قرية قرب
�آمرل ��ي� ،شرق تكريت ،يمن ��ع �سكانها من
الع ��ودة وعدده ��م نحو  30ال ��ف ن�سمة،
والعوجة (م�سق ��ط ر�أ�س �صدام) يرف�ض
الح�ش ��د ت�سليم مقراته ��م والخروج منها
لدخول ال�سكان".
ال ��ى جان ��ب ذل ��ك توج ��د م�ش ��اكل امنية
وخدم ��ة ف ��ي بيج ��ي� ،شم ��ال تكري ��ت،
واخ ��رى ع�شائرية في مناط ��ق عزيز بلد
جنوب �سام ��راء ،ويثرب جنوب تكريت،
تمنعان عودة ال�سكان اي�ضا.
وي�ؤكد الم�س� ��ؤول ال�سابق ان "اتفاقيات
�سابق ��ة كثي ��رة ج ��رت برعاي ��ة محاف ��ظ
�ص�ل�اح الدين ون ��واب واح ��زاب العادة
تطبيع االو�ضاع لكنها ف�شلت".
وكان النائ ��ب ظاف ��ر العان ��ي ،اعل ��ن في
وقت �سب ��اق م�ساندته لجه ��ود الحكومة
في �إع ��ادة اال�ستقرار الى ق�ضاء �سنجار،
داعي ��ا �إلى جهود حكومي ��ة مماثلة قريبا
ف ��ي ج ��رف ال�صخ ��ر وديال ��ى و�ص�ل�اح
الدين.
وكت ��ب العان ��ي ،تغري ��دة ن�شره ��ا عب ��ر
ح�ساب ��ه ف ��ي (تويت ��ر) حينها"،ننتظ ��ر
جهودا حكومية مماثل ��ة قريبا في جرف
ال�صخر وديالى و�صالح الدين".
ب ��دوره دع ��ا محم ��د الكربول ��ي ،النائب
ع ��ن االنبار ،عب ��ر تغريدة عل ��ى (توتير)
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي،
ال ��ى اتخاذ قرار ممث ��ال ل�سنجار "النهاء
�سطوة الدخالء في جرف ال�صخر وبقية
المحافظات المحررة".
وفي ديالى ،ي�ؤكد عبد الخالق العزاوي،
وهو نائ ��ب عن المحافظ ��ة لـ(المدى) ان
"هن ��اك  9ق ��رى محاذية ل�ص�ل�اح الدين
خالية من ال�سكان".
وي�ضي ��ف الع ��زاوي ان "تل ��ك الق ��رى
اخليت منذ عام  ،2014ومازال الخالف
على ال�صالحيات االمنية وتحديد الجهة
الم�س�ؤولة عنها يعيق عودة ال�سكان".
ولنف�س الم�شاكل هناك  9قرى اخرى في
�شرقي ديالى (�ضم ��ن المناطق المتنازع
عليها) ،مازالت اي�ضا خالية من ال�سكان،
ب�سب ��ب داع� ��ش واح ��داث  ،2017الت ��ي
اعقب ��ت ا�ستفت ��اء تقري ��ر الم�صي ��ر الذي
اجرته اربيل في ايلول .2017

حملوا �إدارة املحافظة والقوات الأمنية م�س�ؤولية التباط�ؤ يف التحرير

حمتجو النا�صرية يغلقون مبنى املحافظة :حترير �سجاد العراقي
قبل االن�سحاب
 ذي قار /ح�سين العامل

اتهم متظاهرو محافظة ذي
قار ،ام�س االحد ،الحكومة
المحلية والقوات االمنية
بالتراخي في تحرير النا�شط
المختطف �سجاد العراقي،
وفيما اعلنوا عن اغالق مبنى
محافظة ذي قار لحين الك�شف
عن م�صيره .ويقول علي
النا�صري ،احد المتظاهرين
امام مبنى محافظة ذي قار في
حديث لـ(المدى) �إن "النا�شط
�سجاد العراقي مختطف منذ
 23يوما والجهة الخاطفة
معلومة بح�سب ت�صريحات
الم�س�ؤولين في المحافظة،
لكن حتى الآن لم نلم�س
اي �شيء في الك�شف عن
م�صيره وتحريره من ايدي
الخاطفين" ،م�شيرا الى ان
"الع�شرات من متظاهري �ساحة
الحبوبي قاموا ب�إغالق مبنى
المحافظة لحين الك�شف عن
م�صير العراقي".

واته ��م النا�ص ��ري "االجه ��زة االمني ��ة
بالتهاون في تحري ��ر �سجاد العراقي"،
مت�سائ�ل�ا ع ��ن "ا�سب ��اب المماطل ��ة
والت�سويف في ح�سم ق�ضيته؟".
بدوره قال النا�ش ��ط المدني احمد علي
التميمي لـ(المدى) ان "م�صير النا�شط
�سج ��اد العراق ��ي م ��ا زال مجه ��وال ولم

تعل ��ن الحكوم ��ة المحلي ��ة والق ��وات
االمني ��ة عن االج ��راءات التي تو�صلت
لها او التي اتخذتها ب�صدد تحريره من
ايدي خاطفيه وال عن الموقف الخا�ص
بمالحقة المتورطين باختطافه والذين
�ص ��درت بحقهم اوامر قب�ض ق�ضائية"،
وت�س ��اءل م�ستغر ًب ��ا "ه ��ل يعق ��ل ان
يُكلف جهاز مكافح ��ة االرهاب بالبحث
عن ��ه ويدخ ��ل ال ��ى م�س ��رح العملي ��ات
بالنا�صرية ويعود ال ��ى بغداد من دون
ان يحقق �شي ًئا؟".
وا�ض ��اف التميم ��ي ان "المتظاهري ��ن
يحمل ��ون ادارة المحافظ ��ة والق ��وات
االمني ��ة م�س�ؤولي ��ة التباط�ؤ في تحرير
�سجاد العراقي" ،مبينا "انهم لم يقدموا
اي �ش ��يء حت ��ى االن ولم يح ��رزوا اي
تقدم بهذا ال�صدد".
واك ��د النا�ش ��ط المدن ��ي "نوا�ص ��ل
المطالب ��ة بتحري ��ر العراق ��ي في جميع
الفعالي ��ات واالن�شط ��ة االحتجاجي ��ة

الت ��ي نق ��وم به ��ا" ،منوه ��ا ال ��ى ان
"اال�ستع ��دادات قائمة لتنظيم فعاليات
ت�صعيد جماهيري و�إط�ل�اق تظاهرات
كبي ��رة خالل االيام القليل ��ة القادمة في
ح ��ال ل ��م يت ��م تحري ��ره او الك�شف عن
م�صيره".
ودع ��ا التميم ��ي" ،قي ��ادة ال�شرط ��ة الى
االعالن عن نتائج البحث والتحري عن
�سج ��اد العراقي خ�ل�ال م�ؤتمر �صحفي
وع ��دم اال�ستمرار ف ��ي ال�صمت المحير
والمثير للتكهنات".
وكانت قيادة �شرط ��ة محافظة ذي قار،
قد ك�شفت ف ��ي ( 19ايل ��ول  )2020عن
اختطاف النا�شط ف ��ي مجال تظاهرات
النا�صري ��ة �سج ��اد العراق ��ي وا�صاب ��ة
زميل ��ه با�س ��م فلي ��ح بج ��روح عل ��ى يد
م�سلحين مجهولين ي�ستقلون �سيارتين
رباعية الدفع.
وتتداول مواق ��ع التوا�صل االجتماعي
ا�سم �شخ�ص يدعى �إدري�س الإبراهيمي

حمتجون �أمام مبنى حمافظة ذي قار
ي�سك ��ن ع�شائ ��ر اله�صا�ص ��رة ك�أح ��د
اال�شخا�ص المتورطين بخطف النا�شط
�سج ��اد العراق ��ي واقتياده ال ��ى منطقة
ريفية نائية �ضمن حدود مناطق ع�شائر
اله�صا�ص ��رة �ش ��رق مدين ��ة النا�صرية،
فيم ��ا ت�شير مواق ��ع اخرى ال ��ى انتماء
االبراهيمي الى منظمة بدر.
وكان ��ت محكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار
ا�صدرت مذكرتي قب�ض بحق اثنين من
المتهمي ��ن باختطاف �سج ��اد العراقي،
وج ��اء ف ��ي مذك ��رة القب� ��ض والتحري
ال�ص ��ادرة م ��ن محكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي
ق ��ار االتحادي ��ة  /محكم ��ة تحقي ��ق
النا�صري ��ة بتاري ��خ ( 21ايلول 2020
)" ،ال ��ى �أع�ض ��اء ال�ضب ��ط الق�ضائ ��ي
و�أف ��راد ال�شرط ��ة وكل م ��ن تق ��ع ه ��ذه
المذك ��رة بي ��ن يدي ��ه� ،إنك ��م م�أذون ��ون
بالقب� ��ض عل ��ى المتهم �إدري� ��س كريدي
حمدان اله�ص ��اري و�أحمد محمد عبود
الإبراهيمي".
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�إعـــــالن
من �شركة فنادق كربالء امل�ساهمة اخلا�صة
م � /إعالن دعوة اجتماع الهيئة العامة

حتية طيبة...
عمال ً باحكام قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997املعدل ،واستنادا ً إلحكام املادة ( )87من
القانون وتنفيذا ً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته الثالثة املنعقدة في 2018/10/7
وجلسته الثالثة املنعقدة في  2019/7/22وجلسته املنعقدة في  2020/2/20التي تقضي
بعقد اجتماع موحد جديد للسنتني  2017و  2018وتنفيذا ً لقرار مجلس اإلدارة بجلسته
املنعقدة في  2020/8/19بعد اجتماع الهيئة العامة لسنة  2019مع االجتماع املوحد أعاله .
يسرنا دعوتكم حلضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من
صباح االحد املوافق  2020/11/8على قاعة مصرف العطاء اإلسالمي (فرع الصدر  -بغداد)
للنظر في جدول االعمال االتي:
 -1مناقشة تقارير مجلس االدارة عن نشاط الشركة للسنة املنتهية في  2017/12/31والسنة
املنتهية في  2018/12/31والسنة املنتهية في  2019/12/31واملصادقة عليها.
 -2مناقشة تقرير مراقب احلسابات واحلسابات اخلتامية للشركة للسنة املنتهية في
 2017/12/31والسنة املنتهية في  2018/12/31والسنة املنتهية في  2019/12/31واملصادقة
عليها.
 -3املوافقة على اطفاء اخلسائر املتحققة في سنة  2017والبالغة ( )14.188.484اربعة عشر
مليونا ومائة وثمانية وثمانون الفا ً واربعمائة واربعة وثمانون دينارا ً من االرباح التراكيمة.
 -4املوافقة على اطفاء اخلسائر املتحققة في سنة  2018والبالغة ( )47.618.869سبعة
واربعون مليونا وستمائة وثمانية عشر الفا ً وثمامنائة وتسعة وستون دينارا ً من االرباح
التراكيمة.
 -5االطالع على مراحل املنجزة من مشروع الشركة.
 -6اقرار تعيني مراقب حسابات للشركة للسنتني  2018و  2019وحتديد اجوره.
 -7تعيني مراقب حسابات لسنة  2020وحتديد اجوره.
 -8ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنوات  2017و  2018و .2019
 -9انتخاب خمسة أعضاء اصليني ومثلهم احتياط جمللس اإلدارة .
راجني التفضل باحلضور في الزمان واملكان املعينني وفي حال عدم متكنكم من احلضور
شخصيا ً انابة الغير من االعضاء املساهمني وفق سند االنابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة
من كاتب عدل على أن تودع االنابات والوكاالت املصدقة لدى هيئة األوراق املالية قبل ثالثة أيام
من املوعد احملدد لالجتماع ومراعاة احكام املادة ( )91من القانون اعاله وفي حالة عدم حصول
النصاب القانوني يؤجل االجتماع الى االسبوع التالي في نفس الزمان واملكان املعينني (يوم
االحد املصادف  . )2020/11/15مع التقدير

كرمي �سعد ال�شمري
رئي�س جمل�س االدارة

جمهورية العراق  /جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد  /الر�صافة االحتادية
حمكمة الأحوال ال�شخ�صية يف الر�صافة
حتية طيبة...

�إعــــالن

العدد / 270 :ش2019/
التاريخ2020/10/1 :

أقامت املدعي (ولي شاهواز غيدان) الدعوى
الشرعية املرقمة /270ش 2020/على السيد
مدير عام رعاية القاصرين إضافة لوظيفته طالبا ً
احلكم بوفاة املفقود (عمر ولي شاهواز) فعلى
من لديه معلومات تخص املفقود أعاله مراجعة
محكمة األحوال الشخصية في الرصافة قبل
موعد املرافعة املصادف . 2020/10/29
القا�ضي عماد عبا�س �سلمان

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة
مديرية �أحوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون �أحوال بغداد  /الر�صافة العدد 3568 :
�إعـــــالن التاريخ 2020/9/24:

قدم املواطن (محسن حميد محسن) طلبا ً لتبديل
لقب وجعله (احلسناوي) بدال ً من (العجيلي) فمن
لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل ( )15خمسة
عشر يوما ً من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية بطلبه استنادا ً إلى أحكام املادة ( )29من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة  2016املعدل
على أن يكون النشر باسم مدير اجلنسية احملترم ...
مع التقدير
اللواء ريا�ض جندي الكعبي

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2 /
�إعالن بيع عقار

التسلسل أو رقم القطعة 11914 / 1 :
احمللة أو رقم واسم املقاطعة  :سبع البور
اجلنس  :دار
النوع :ملك صرف
املساحة  200 :م2
املشتمالت :الدار يحتوي على هول وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية
البناء عكادة وجزء منه بسيط مسلح اعتيادي
الشاغل  :زينب عباس محيسن
مقدار املبيع 30.000.000 :ثالثون مليون دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري في (الكاظمية  )2 /باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن (زينب عباس محيسن) لقاء طلب الدائن املرتهن
(مصرف الرافدين) والبالغ ( )16.156.105دينارا ً فعلى الراغب في االشتراك
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ
نشر هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة مصرفية
ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة (اعاله) دينارا ً وان املزايدة
ستجري في الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخير.

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة ل�ش�ؤون ال�شرطة
قيادة �شرطة حمافظة بغداد  /مديرية �شرطة بغداد الر�صافة
مديرية �شرطة الزهور  /مركز �شرطة الزهور
القانونية
العدد 337 :

التاريخ 2020/9/30 :

الى املتهم الهارب ش .م (فالح جبر شاهني دغير الساعدي)
تولد ( )1978اسم األم (حليمة هاشم علوان) اقتضى
تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان حتضر الى احملكمة
وقد مت احلكم الغيابي عليك باحلبس ملدة (( )6ستة سنوات)
غيابية حسب كتاب مقتبس احلكم الصادر من محكمة
قوى األمن الداخلي عن السالح احلكومي.
املقدم ال�شرطة
ه�شام عبد الكرمي ح�سني
�ضابط املركز �شرطة الزهور

املدير العام  /وكالة

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2 /
�إعالن بيع عقار
التسلسل أو رقم القطعة 4956 / 1 :
احمللة أو رقم واسم املقاطعة  :سبع البور
اجلنس  :قطعة أرض
النوع :ملك صرف
املساحة  200 :م2
املشتمالت :قطعة أرض خالية من البناء
مقدار املبيع 10.000.000 :عشر ماليني دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري في (الكاظمية  )2 /باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن (كنعان رمضان علي) لقاء طلب الدائن املرتهن
(مصرف الرافدين) والبالغ ( )28.332.004دينارا ً فعلى الراغب في االشتراك
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ
نشر هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة مصرفية
ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة (اعاله) دينارا ً وان املزايدة
ستجري في الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخير.

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2/

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للأنظمة الإلكرتونية
ال�شركة العامة للمنظومات �سابقا
ال�شركة العامة لنظم املعلومات �سابقا
الق�سم التجاري

�إعــــالن

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2/

�إعالن املناق�صة املرقمة  /2ت�شغيلية2020 /
جتهيز ميزان ج�سري
�إعادة 2

تدعو (الشركة العامة لألنظمة اإللكترونية) أحد تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن كافة
الشركات املتخصصة العراقية والعربية واألجنبية الى تقدمي عطاءات مغلقة من مقدمي
عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مشروع (جتهيز ميزان جسري) (إعادة  )2نوع ()PIT LESS
وبكلفة تخمينية مقدارها ( 150000000دينار عراقي) فقط مائة وخمسون مليون دينار عراقي
ومن منشأ أميركي ومن شركة  CARDINALحصرا ،على ان ال يتم تسديد املستحقات إال بعد
استالم مستحقات شركتنا املالية من اجلهة املستفيدة.
 مدة التجهيز ( 110يوما من تاريخ توقيع العقد) ،على ان يتم تقدمي اخملططات املدنيةوامليكانيكية والكهربائية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ توقيع العقد.
 -1تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات
تنفيذ العقود احلكومية العامة الصادرة من وزارة التخطيط رقم ( )2لعام  ،2014والقوانني
النافذة ومفتوح جلميع املناقصني.
 -2ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (الشركة
العامة لألنظمة اإللكترونية /القسم التجاري /شعبة املناقصات والعقود) في العنوان أدناه
وذلك خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا الى  2:00ظهرا.
 -3تشمل متطلبات التأهيل (على أن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري) ما يلي:
أ -تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى (الشركة العامة لألنظمة
اإللكترونية) حصرا .بالنسبة للشركات العراقية وفروع الشركات العربية واألجنبية في العراق.
ب -تقدمي تعهد بااللتزام الكامل باملواصفة الفنية املعلنة وبكافة شروطها وان تتعهد
الشركات املقدمة لعطاءاتها بتقدمي شهادة فاحص ثالث معتمد لدى وزارة التخطيط
وشهادة املنشأ مصدقة من اجلهات العراقية املعتمدة في بلد املنشأ وقبل دخول البضاعة
الى العراق.
ح -تقدمي وثائق تأسيس الشركة مبا فيها شهادة وعقد التسجيل والنظام الداخلي والوضع
املالي لها واسم اخملول املسؤول مصدق من السفارة العراقية بالنسبة للشركات العربية
واالجنبية وتستبعد العطاءات حتى لوكانت اوطأ األسعار في حال عدم تقدميها.
خ -ان تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء.
د -تقدمي ما يؤيد براءة ذمة صادرة عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي في وزارة العمل
والشؤون االجتماعية.
ذ -تقدمي تخويل من الشركة املصنعة مصدق أصوليا.
ر -تقدمي كشف حساب يبني مقدار السيولة النقدية حسب املعادلة= مبلغ الكلفة التخمينية
×  %20وتذكر مببلغ مقطعو وليس له نسبة مئوية.
ز -تقدمي ما يؤيد التنفيذ لعمل مماثل سابق منجز وخالل  10سنوات سابقة ومبا ال يقل عن %30
من مبلغ الكلفة التخمينية.
 -4ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في
العنوان أدناه ودفع رسم غير مسترد مقداره ( 150000دينار عراقي) (فقط مائة وخمسون ألف
دينار عراقي) اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف .2020/10/13
 -5يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف  2020/10/21الساعة 12:00
ظهرا .العطاءات اإللكترونية (ال يسمح بها) ،العطاءات املتأخرة سيتم رفضها ،وسيتم فتح

العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا احلضور شخصيا في العنوان
التالي:
الوقت :الساعة  12:00ظهرا حسب التوقيت احمللي ملدينة بغداد
التاريخ :يوم االربعاء املصادف 2020/10/21
العنوان( :بغداد -حي الوحدة -محلة  -906زقاق  -47مبنى  -30مجاور اجلامعة التكنولوجية/
قاعة االجتماعات).
 -6يتضمن العطاء تأمينات أولية مقدارها  2250000دينار عراقي (فقط مليونان ومائتان
وخمسون الف دينار عراقي) مبوجب كفالة مصرفية صادرة من مصرف عراقي معتمد من قبل
البنك املركزي العراقي بإصدار خطابات الضمان (ما عدا أي مصرف تظهر عليه مالحظة خالل
فترة اإلعالن) ومثبت عليه اسم ورقم املناقصة ونافذة ملدة ( 28يوما) من تاريخ انتهاء نفاذية
العطاء ،وسوف يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق معه التأمينات االولية املطلوبة.
 -7مدة نفاذية العطاء ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة.
 -8الغرامات التأخيرية :حتسب الغرامات التأخيرية بنسبة  %10من مبلغ العقد وحسب
املعادلة اآلتية:
مبلغ العقد /مدة العقد (باأليام) × ( = )%10الغرامة التأخيرية لليوم الواحد
-9يتضمن العطاء كلفة تدريب لـ( )3أشخاص ألغراض التنصيب والتشغيل والصيانة في
تركيا أو األردن ملدة سبعة أيام عدا أيام السفر وحسب قانون السفر وااليفاد النافذ.
 -10الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -11في حال عدم االلتزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها سيتم
استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
 -13إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي
الذي يلي يوم العطلة.
 -14للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جرّاء ذلك.
 -15يكون يوم انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني هو يوم الثالثاء املوافق
.2020/10/13
 -16تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وبالدينار العراقي  CIPواصل مخازن
اجلهةاملستفيدة (الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية /خور الزبير -محافظة البصرة).
 -17العنوان املشار إليه أعاله :بغداد -حي الوحدة -محلة  -906زقاق  -47مبنى  -30مجاور
اجلامعة التكنولوجية /القسم التجاري) البريد اإللكترونيdgoffice@gces-iq.com :
املدير العام
IRAQ- Baghdad- Al-Wihda Quart- Bid. 30- St. 46- Sec.906
P.O.BOX: 35321 TECHNOLOGY UNI/ BAGHDAD.
E-mail: dgoffice@gces-iq.com www.gces-iq.com
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رياضة

�أزهار حممد تك�شف عن تفا�صيل �أول دوري كروي ن�سوي:

باختصار ديمقراطي

ه ّي�أنا  24حكمة ..و�سنقيم دورة  Cللمدربات ..وت�صنيف الفيفا غايتنا

تراخي�ص با�ستثناء �آ�سيوي!

 جن ّه��ز النا�شئ��ات وال�شاب��ات لغ��رب �آ�سي��ا  ..وكان��ون الأول موع��داً افرتا�ضي�� ًا لبطولتن��ا

ح����م����ود ����ش���ه���د �أ�����س����ا�����س���� ًا ق����وي���� ًا ل��ل��ع��ب��ة وم������ن ج������اء ب����ع����ده �أه��م��ل��ه��ا
 احت�������اد
ّ
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
فاحت ��ت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة الحت ��اد كرة
القدم الأندية كافة للت�سجيل يف بطولتي
(الدوري الن�س ��وي لل�ساح ��ات املفتوحة
وكرة ال�ص ��االت) للمو�س ��م ،٢٠٢١-٢٠٢٠
م�ؤك ��دة �أن ع ��دد الأندي ��ة امل�شارك ��ة يف
دوري ال�ساح ��ات املفتوح ��ة �س ُيحدد �آلية
البطول ��ة ،وت�صني ��ف الف ��رق ،ونظامه ��ا
ب�ش ��كل عام ،الفت ��ة �إىل �إقرارها بال�سماح
لالعب ��ات دون �س ��ن الثالث�ي�ن عام� � ًا يف
خو� ��ض املناف�س ��ة  ،ومت حتديد منت�صف
�شهر ت�شرين الأول اجلاري موعد ًا �أخري ًا
لت�سجي ��ل الأندية الراغب ��ة بامل�شاركة يف
دوري كرة ال�صاالت والذي �س ُتحدّد �آليته
بنا ًء على عدد الأندية امل�شاركة.
و�أك ��دت الدكت ��ورة �أزهار حمم ��د جا�سم
رئي�س ��ة اللجن ��ة الن�سوي ��ة يف الهيئ ��ة
التطبيعي ��ة �أن التهيئة املب ّك ��رة لبطولتي
ال�ساحات املك�شوفة وال�صاالت جاءت يف
�أعق ��اب ر�ؤية م�ستفي�ضة للجنة بالتماهي
مع رئي� ��س و�أع�ض ��اء الهيئ ��ة التطبيعية
ب�ض ��رورة الب ��دء بالن�ش ��اط الن�سوي يف
�أق ��رب وقت �أ�س ��وة ببقي ��ة الأن�شطة التي
�أق ّر تنظيمها للمو�سم اجلديد.
خ�صت به (املدى)
وقال ��ت يف �أول حديث ّ
بع ��د ت�س ّنمه ��ا م�س�ؤولية اللجن ��ة ":لدينا
فك ��رة �شمولي ��ة ع ��ن جميع الأندي ��ة التي
ترعى الف ��رق الن�سوية وتك ّر�س جهودها
خلدم ��ة الكرة الن�سوي ��ة ،وذلك من خالل
الت�شاور مع مدربي الفرق عرب (كروب -
وات�ساب) للتداول يف �ش� ��ؤون الالعبات
والربنام ��ج التدريب ��ي ،وم ��دى �إمكاني ��ة
�إجن ��اح �أول تنظيم ر�سمي لدوري كروي
ن�سوي يف العراق".
وا�ضاف ��ت ":نظ ��ر ًا لقرب موع ��د ت�سجيل
الأندية املحدّد يف منت�صف ت�شرين الأول
احل ��ايل ،ورمبا ال ُي�سع ��ف الوقت بع�ض
�إدارات الأندية لإبداء �آرائها يف املوافقة
على امل�شارك ��ة ببطولة الدوري الن�سوي
لل�ساحات املك�شوفة وال�صاالت من عدمه،
�سنمن ��ح الوقت الكايف لها بتمديد الفرتة
اىل وق ��ت �آخر ،فما يه ّمن ��ا هو اال�ستعداد
الأمث ��ل وحت�ض�ي�ر الف ��رق وفق� � ًا ل�ش ��رط
ال�س ��ن دون الثالثني حتديد ًا ،مع �إمكانية
الت�ش ��اور مع اجلميع ع ��ن املعوّ قات التي
تواجهه ��م قبل الإع�ل�ان الر�سمي عن عدد
الأندي ��ة امل�شارك ��ة بغي ��ة حتدي ��د موع ��د
قريب للم�ؤمتر الفني للبطولة".

بطولة غرب �آ�سيا

ولفتت� ،إىل �أن ":اهتمام اللجنة الن�سوية
ين�ص � ُّ�ب �أي�ض� � ًا عل ��ى تهيئ ��ة منتخب ��ي
النا�شئ ��ات وال�شاب ��ات لال�ستحقاق ��ات
املقبل ��ة ،فمنتخ ��ب النا�شئ ��ات يرتق ��ب
م�شاركة يف بطول ��ة غرب �آ�سيا بالكويت
خ�ل�ال الرب ��ع الأول م ��ن ع ��ام ، 2021
ولدين ��ا طاق ��ات مه ّم ��ة يف ه ��ذا املنتخب
يمُ كن �أن توا�صل طريقها بنجاح ،وكذلك
منتخب ال�شابات ُمقبل على امل�شاركة يف
البطولة ذاته ��ا التي �ستقام يف الإمارات
خالل الف�ت�رة ذاته ��ا ،ما يعن ��ي �ضرورة
جتهي ��ز املنتخب�ي�ن ب ��كل االحتياج ��ات
امل�ساعدة على تقدمي �أداء متم ّيز م�شفوع
بالنتائ ��ج اجلي ��دة التي نطم ��ح �أن تكون
باكورة دخول الك ��رة الن�سوية العراقية
بدواف ��ع تناف�سي ��ة ج ��ادة غري م ��ا عهدت ُه
منتخب ��ات املنطقة عن كرتنا من عرو�ض
رتيب ��ة ك�إ�سقاط فر� ��ض ح�ضورها املُلزم
�سنوي ًا".
وا�ست�شهدت �أزهار بف�ت�رة رئا�سة ناجح
ح ّم ��ود الحتاد الكرة ،قائلة ":هذا الرجل
ُيع ��د الوحي ��د م ��ن ب�ي�ن جمال� ��س �إدارة
االحت ��اد للف�ت�رة م ��ن  2004اىل 2019
الذي بذل جهود ًا كبرية يف تطوير الكرة
الن�سوية ،وذلك من خالل دعمه م�شاركات
خارجي ��ة � ّأ�س�ست لبناء قوي وللأ�سف مل
ي�ستم ��ر طوي ًال حيث �أهمِ َل ��تْ اللعبة على
ي ��د من جاء بعده ،فف ��ي زمن حمود كنتُ
ا�صطح ��ب فريق ًا مثالي� � ًا للعب يف بطولة
الرنوي ��ج ال�سنوي ��ة ،وهن ��اك تتن � ّ�وع
الفعاليات ما بني املباريات واملحا�ضرات
والور� ��ش اخلا�صة بتطوي ��ر فرق الدول
امل�شارك ��ة ،ومن ��ذ ذلك الوق ��ت ك ّنا ن�سعى
لإنق ��اذ كرتن ��ا وجعله ��ا مب�ص ��اف دول
عربي ��ة و�آ�سيوي ��ة متق ّدم ��ة ح ّققت نتائج
رائع ��ة يف بط ��والت �آ�سي ��ا واملوندي ��ال،
لكن اليد الواحدة قا�صرة".

ال�شروط الالزمة فني� � ًا و�أمني ًا ،وذلك من
خ�ل�ال ت�ضافر اجلهود مل�ساندة ّ
حق املر�أة
يف ممار�س ��ة ن�شاطه ��ا الك ��روي �أ�س � َ�وة
بجميع االحتادات العربية والدولية".
و َد َع ��تْ الأندي ��ة كاف ��ة اىل ":التع ��اون
م ��ع اللجن ��ة الن�سوي ��ة و�أمان ��ة ال�سر يف
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة لتذليل �أي ��ة معوّ قات
تواجهه ��ا عل ��ى ال�صعيدي ��ن الإداري
والفني ،وااللتزام بالأعمار امل�سموح لها
بامل�شارك ��ة ،وتزويد اللجن ��ة بال�شهادات
الدعم اللوج�ستي
التدريبي ��ة للمد ّرب�ي�ن املعتمدي ��ن لديه ��ا
وذك ��رت �أزه ��ار ":مل نحدّد موع ��د ًا ثابت ًا لتوثي ��ق ذلك ،وبناء عالق ��ات وطيدة بني
النط�ل�اق بطولت ��ي ال�ساح ��ات املك�شوفة الطرفني �أ�سا�سها م�صلحة الكرة العراقية
وال�ص ��االت للكرة الن�سوي ��ة ،لكن املوعد الغائب ��ة ع ��ن الت�صني ��ف ال ��دويل مل ��دة
االفرتا�ضي هو نهاية كانون الأول � 2020سنت�ي�ن ب�سب ��ب ق ّل ��ة امل�ش ��اركات الدولية
�أم�ل ً�ا بتوافر ظ ��روف التنظي ��م املتكاملة وانح�ساره ��ا يف بطوالت ال تدخل �ضمن
بالتع ��اون م ��ع ممثل ��ي الأندي ��ة ومدربي ت�صنيف الفيفا ،وهو ما دعانا لنقل كرتنا
فرقه ��ا ،مع تهيئ ��ة الدع ��م اللوج�ستي من من ح ��ال الركود اىل التفاع ��ل والتناف�س
اجلهات امل�ساندة للجنتنا ،و�سيتم حتديد والتواج ��د �ضم ��ن قائم ��ة االحت ��ادات
املالعب والقاع ��ات احلا�ضنة للبطولتني الوطنية".
يف امل�ؤمت ��ر الفن ��ي بع ��د �أن يت ��م ت�أم�ي�ن

قاعدة التحكيم

وك�شف ��ت رئي�س ��ة اللجن ��ة الن�سوي ��ة يف
الهيئ ��ة التطبيعية الحت ��اد كرة القدم عن
":تهيئة حكم ��ات للدوري م ��ن العنا�صر
ْب� الدخ ��ول يف
الن�شيط ��ة اللوات ��ي رغِ � نْ َ
ال ��دورة التحكيمية بالتن�سيق مع رئي�س
جلن ��ة احل ��كام الدكتورع�ل�اء عبدالقادر
الذي بذل جه ��ود ًا كبرية لإجناح الدورة
م ��ن خ�ل�ال تخ�صي�ص ��ه حما�ضري ��ن
ومتابعت ��ه كل �صغرية وكب�ي�رة ،وكانت
م�شجع ��ة وهي ت�شه ��د تواجد
امل�شارك ��ة ّ
 24حكمة بالن�سبة لدوري كرة ال�صاالت
و 37لل�ساح ��ات املك�شوف ��ة� ،أ�ض ��ف اىل
ذل ��ك �أن النتائ ��ج كان ��ت جي ��دة ح�س ��ب
تقيي ��م جلنة احل ��كام ،الأمر ال ��ذي ي�ؤ ّمن
ك ��وادر حتكيمي ��ة ب�إمكاني ��ات عالي ��ة مع
مرور الوق ��ت ،وهي جترب ��ة جديدة يف
تاريخ الك ��رة العراقية نتم ّن ��ى �أن نو ّفق
تو�سع ��ة قاع ��دة التحكي ��م الن�س ��وي
يف ِ
ليخدِ ْمنَ اللعبة حملي ًا وخارجي ًا".
وب�ش� ��أن ال ��دورات التدريبي ��ة �أو�ضحت

�أربيل تحت�ضن �أربعة �أندية قبل انطالق
الدوري الممتاز
 بغداد  /املدى
ت�ص� �دّرت حمافظ ��ة �أربي ��ل يف �أقليم
كرد�ستان قائمة املحافظات العراقية
الأك�ث�ر ت�ضييف� � ًا ملع�سك ��رات �أندي ��ة
دوري الكرة املمت ��از للمو�سم 2020
  2021قب ��ل انطالقه يوم اخلام�سوالع�شري ��ن من �شه ��ر ت�شرين الأول
اجلاري مب�شاركة  20فريق ًا .
واحت�ضن ��ت حمافظ ��ة �أربي ��ل
ا�ستعدادات �أربعة فرق من العا�صمة
بغ ��داد واملحافظ ��ات الو�سط ��ى
واجلنوبية وهي (احلدود والكهرباء
ونفط الو�سط ونف ��ط اجلنوب) اىل
جانب فريق �أربيل الذي ّ
ف�ضل مد ّربه
الكرواتي رادان �أن تكون حت�ضريات
فريقه على ملع ��ب (فرن�سو حريري)
حي ��ث ا�سه ��م وج ��ود تل ��ك الفرق يف
حمافظ ��ة واح ��دة ب�إج ��راء لق ��اءات
جتريبي ��ة بينه ��ا ح�س ��ب ج ��داول مت
االتف ��اق ب�ش�أنه ��ا ب�ي�ن �إداراته ��ا من
�أجل اكت�س ��اب الفائ ��دة الفنيّة ورفع
درج ��ة اجلاهزي ��ة جلمي ��ع الالعبني
قبي ��ل دخولهم املناف�س ��ات احلقيقية
للمو�سم اجلديد .

و�أخت ��ار فري ��ق زاخ ��و لك ��رة القدم
ال�سف ��ر ب ّر ًا اىل مدينة �أنطاليا لإقامة
مع�سكره التدريب ��ي اخلارجي الذي
مت االتف ��اق ب�ش�أنه م ��ع املدرب �أحمد
�ص�ل�اح الذي �سيتخ ّلل ��ه خو�ض عدد
من املباريات الودية مع الفرق التي
تع�سك ��ر هن ��اك ،فيم ��ا توجّ ��ه فريق
الديوانية لك ��رة القدم اىل العا�صمة
امل�صرية القاه ��رة لتد�شني مع�سكره
ال ��ذي ي�ستم ��ر مل ��دة  12يوم� � ًا يلعب
على هام�شه ثالث ��ة لقاءات تع ّزز من
ا�ستعدادات ��ه ال�سابقة �ضمن مع�سكر
داخلي �أقيم يف العا�صمة بغداد ملدة
�أ�سبوع لعب خالله مع فرق ال�سياحة
و�أمانة بغداد وحيفا .
و�أنتظم فريق ال�شرطة حامل اللقب
يف مع�سك ��ر تدريب ��ي يف العا�صم ��ة
بغ ��داد ح�س ��ب رغب ��ة املدي ��ر الفني
عب ��د الغن ��ي �شه ��د ومالك ��ه امل�ساعد
امل�ؤ ّل ��ف من حيدر جنم وح�سني عبد
الواحد وعماد ها�شم مدرب حرا�س
املرمى بع ��د امل�شارك ��ة الناجحة يف
دور املجموع ��ات ل ��دوري �أبط ��ال
�آ�سيا لكرة القدم ملنطقة الغرب التي
�أقيم ��ت بنظ ��ام التج ّم ��ع بالعا�صمة

القطري ��ة الدوح ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة
م ��ن الراب ��ع ع�ش ��ر ولغاي ��ة الراب ��ع
والع�شرين من �شه ��ر �أيلول املا�ضي
برغ ��م ع ��دم ت�أهّ ل ��ه اىل ال ��دور ثمن
النهائ ��ي م ��ن البطولة ،فيم ��ا اختار
فري ��ق ال ��زوراء حمافظ ��ة الب�ص ��رة
مكان ًا ملع�سكره الداخلي.
و�ش ّد فري ��ق القوة اجلوي ��ة الرحال
اىل حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة يف �أقليم
كرد�ستان للدخول يف مع�سكر ق�صري،
يف حني وا�صلت فرق الطلبة والنفط
والكرخ و�أمانة بغ ��داد وال�صناعات
الكهربائي ��ة التدري ��ب عل ��ى مالعبها
يف العا�صم ��ة بغ ��داد ،وكذل ��ك فريق
النجف ال ��ذي ّ
د�شن حت�ضرياته على
ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف حمافظة
النجف الأ�شرف بعد �أن ّ
غ�ض النظر
ع ��ن مع�سك ��ر انطالي ��ا الرتكية حيث
�سيتوجّ ��ه ع�ص ��ر الي ��وم الأح ��د اىل
العا�صمة بغداد خلو�ض جتريبيتني
�أم ��ام فريق ��ي �أمانة بغ ��داد والطلبة
غ ��د ًا الثالثاء وي ��وم اخلمي�س املقبل
قب ��ل �أن يع ��ود اىل حمافظت ��ه للق ��اء
فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة يوم
الأحد املقبل .

املتخ�ص�صة بـ (ف�سلجة
الدكتورة �أزه ��ار
ّ
التدري ��ب الريا�ضي) ":هن ��اك ن ّية لإقامة
دورة قريب ��ة للمد ّربات بع ��د االنتهاء من
الت�شاور مع الدائرة الفنية (ق�سم تطوير
املدرب�ي�ن) واللجنة الن�سوية يف االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم به ��دف منحه ��نّ
�شهادة ( )Cمتكنهنّ من مزاولة التدريب
يف الأندي ��ة واملنتخب ��ات م�ستقب ًال ،و�أنا
متفائلة كثري ًا بخ�صو�ص الإقبال الالفت
لول ��وج مهن ��ة التدري ��ب ل ��دى ال�شاب ��ات
خريجات كلي ��ة الرتبي ��ة البدنية وعلوم
ممن
الريا�ض ��ة يف بغ ��داد واملحافظ ��ات ّ
يج ��دنَ يف �أنف�سه ��ن املق ��درة والكف ��اءة
وق � ّ�وة ال�شخ�صية على دخ ��ول الدورات
التطويري ��ة وني ��ل �أعل ��ى ال�شه ��ادات يف
جمال التدريب ،وحت ��ى بالن�سبة لالعبة
الت ��ي جت ��اوز �س ّنه ��ا �ش ��رط امل�شارك ��ة
(30عام� � ًا) يمُ ك ��ن �أن ُتق َب � َ�ل يف دورة
املد ّرب�ي�ن ،وه ��ي فر�ص ��ة مهم ��ة لتعاق ��د
الأندي ��ة معه ��ن و�ضمان حقوقه ��ن مادي ًا
واعتباري ًا".

اهتمام ا�ستثنائي

وختم ��ت د�.أزه ��ار حمم ��د حديثه ��ا
":بالرغ ��م م ��ن ك ��ون عم ��ل الهيئ ��ة
التطبيعية حم� �دّد ًا بفرتة م�ؤقت ��ة ،لك ّننا
نعمل بجهود م�ضاعفة لت�أدية الواجبات
املك ّلفني بها ،ويه ّمنا الت�أ�سي�س ال�صحيح
مل�شاري ��ع اللجنة الن�سوي ��ة واملنتخبات
الوطني ��ة وال ��دوري للمو�س ��م -2021
 2020بكل تفا�صيله الفنية والتحكيمية
والإعالمية� ،أما ماذا �سيكون عليه واقع
ح ��ال اللعبة بعد ت�سلي ��م الأمانة لالحتاد
املُنتخ ��ب؟ نتمن ��ى �أن ي�ستم ��ر العم ��ل
املخل� ��ص للجمي ��ع ،فالك ��رة الن�سوي ��ة
حتظ ��ى باهتمام ا�ستثنائ ��ي من االحتاد
خ�ص� ��ص
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم ال ��ذي ّ
دعم� � ًا مالي ًا كبري ًا لالحت ��ادات املن�ضوية
�إلي ��ه لتن�شي ��ط التناف�س ��ات ب�ي�ن الف ��رق
الن�سوية يف ظ � ّ�ل فايرو�س كورونا (19
 )COVIDال ��ذي � َ
أعاق كث�ي�ر ًا م�سرية
اللعبة يف العامل ،لك ّنه مل ينل من عزمية
القائمني عليها".

 رعد العراقي

مل ي ��زل ملف �إدارة الكرة العراقية يع ��اين يف بع�ض مفا�صله الغمو�ض
والتلك� ��ؤ غ�ي�ر املربّري ��ن  ،وال يرتق ��ي ب�أدائ ��ه ملرتب ��ة ال�شفافي ��ة ،وم ��ن
املفرت� ��ض �أن تك ��ون متاحة ب ��كل تفا�صيلها �أمام اجلماه�ي�ر وال�صحافة
الريا�ضي ��ة ليك ��ون التقييم مُن�صف� � ًا �أو ًال ومهام الأط ��راف املعنية مُلزمَة
ثاني ًا.
جلن ��ة الرتاخي� ��ص ومن ��ذ �أك�ث�ر من ث�ل�اث �سن ��وات وهي حتاف ��ظ على
هيكليته ��ا الإداري ��ة مُم ّثل ��ة برئي�سه ��ا احل ��ايل ح�س�ي�ن فالم ��رز – نائب
رئي� ��س اللجنة �سابق ًا  -برغم التغيري الذي �شهده احتاد الكرة با�ستقالة
�إدارته ال�سابقة وتويل الهيئة التطبيعية مهمّة ت�صريف �ش�ؤون االحتاد
وفق� � ًا لق ��رار االحتاد ال ��دويل للعب ��ة ،وه ��و م� ّؤ�شر رمبا يك ��ون باجتاه
قناع ��ة الهيئ ��ة التطبيعية ب� ��أداء هذه اللجن ��ة وخربته ��ا املكت�سبة طيلة
تل ��ك ال�سن ��وات �إ�ضافة اىل ما متتلكه من عالقات م ��ع االحتاد الآ�سيوي
ومعرفتها بكل متط ّلبات العمل معه ،وبالتايل ف�إن تلك الثقة �شهادة فخر
ال ب ّد �أن تكون ماثلة �أمام كل خطوة لأع�ضاء اللجنة.
ما ي�ؤ�شر على تعامل اللجنة مع ال�صحافة الريا�ضية ويف كل ت�صريحاتها
بنوع من الغمو�ض وعدم اال�ستقرار على موقف معينّ  ،فتجدها تتحدّث
ب�ص ��وت مرتفع وتر�سل �إ�ش ��ارات الإنذار والتحذي ��ر للأندية قبل بداية
كل مو�س ��م ،ث ��م تختف ��ي تلك اللهجة �شيئ� � ًا ف�شيئ ًا دون �أن جن ��د ما ُيربّر
تغي�ي�ر موقفها �سواء بالت�أكيد على الت ��زام الأندية مبا يرت ّتب عليها من
م�س�ؤوليات �أو براءتها من �أي م� ّؤ�شر �سلبي اتهمت به.
احلقيق ��ة التي نركن اليها يف تف�س�ي�ر ر�أي اللجنة املذكورة هو �ضبابية
املوقف العام للكرة العراقية وال�سيل الكبري من املعا�ضل التي تواجهها
و�صعوب ��ة التزامه ��ا مبتطلب ��ات االحت ��اد الآ�سيوي يف من ��ح الرخ�صة
للأندي ��ة امل�شارك ��ة لل�سم ��اح له ��ا مبمار�س ��ة �أن�شطته ��ا وامل�شارك ��ة يف
بطوالت الدوري املحلي والآ�سيوي وخا�صة نحن ندرك جيد ًا �أن �أغلب
�أنديتن ��ا ال زالت بعيدة عن الوفاء بتلك املتط ّلبات من عدّة نواحي مهمّة
كاال�ستقاللي ��ة الإدارية واملالية وامتالكها للمن�ش� ��آت الريا�ضية ،وكذلك
هيكلي ��ة الإدارة واللج ��ان املفرو�ض ��ة وغريها من ال�ش ��روط املعلنة ،ما
جع ��ل اللجنة تعمل وفق �أدنى املقايي�س القيا�سية وتتغا�ضى عن الكثري
م ��ن تلك ال�شروط وفق قاعدة التذكري بال�صوت العايل ،ثم ال�صمت على
تقاع� ��س الأندية وغياب القوانني امللزمة التي ّ
تنظم عمل الأندية جت ّنب ًا
لكارثة توقف الدوري وحظر ن�شاطات الأندية حمليا ودوليا.
لك ��ن ال�س�ؤال املهم  ..اىل متى ن�ستمر عل ��ى هذا النهج املتخ ّفي ومناطل
يف ا�ستعط ��اف االحت ��اد الآ�سيوي لغ� ��ض النظر عن تخ ّل ��ف �إجراءاتنا
الإداري ��ة ومنحنا الفر�ص ��ة تلوى الأخرى؟!! يف ح�ي�ن �أن الأمر يتط ّلب
وقف ��ة جدية وم�صارحة جريئة تنهي �ضع ��ف موقفنا وت�ؤ�سّ �س لأر�ضية
�صلب ��ة يف العمل االحرتايف وتنقل �أنديتنا من �أندية م�ؤ�س�سات تعتا�ش
على ميزانية الدولة اىل �أندية متتلك القرار املايل وال�شخ�صية املعنوية
امل�ستق ّل ��ة وتنط ِلق نحو اال�ستثمار والبن ��اء والتطوير من �أجل اللحاق
بالركب العاملي.
ومي�س م�س�ؤولية جلن ��ة الرتاخي�ص
�س� ��ؤال موجّ ��ه للجهات امل�س�ؤول ��ة
ّ
الت ��ي تتح ّم ��ل �سكوته ��ا و�ضع ��ف قراره ��ا يف ال�ضغط باجت ��اه تطبيق
واجباته ��ا لتكون عن�ص ��ر ًا �إيجابي ًا يف احداث التغي�ي�ر و�إجبار الأندية
اىل الإ�س ��راع ب�إكم ��ال كافة املتط ّلب ��ات القيا�سية �أو الرك ��ون نحو وقف
ن�شاطاته ��ا وحتويله ��ا لأندية اجتماعي ��ة ،ف�ساحة الريا�ض ��ة والتناف�س
حتت ��اج لإرادة وتوافق مع �ش ��روط دولية ل�ضم ��ان ا�ستمرارها ولي�س
التخ ّفي وراء حجج و�ضعف احللول والطموح.
نق ��ول � ..إن االحتاد الآ�سيوي ال ب� � َّد �أن نوجّ ه له كل ال�شكر على مواقفه
امل�سان ��دة وتفهّمه الكبري حلال الك ��رة العراقية وظروفها ولي�س توجيه
االته ��ام له والت�شكيك مبواقف ��ه ،كما حتاول بع�ض القن ��وات الإعالمية
املعروف ��ة بنهجها يف التثقيف والتح�شيد �ضد رئي�س االحتاد الآ�سيوي
�سلمان بن �إبراهيم ،وحماولة الإ�ساءة له ،وال بد �أي�ض ًا من التذكري ب�أنه
ل ��وال م�ساندة الرجل وا�ستم ��رار ا�ستثناء الأندي ��ة العراقية من �شروط
من ��ح الرخ�ص ��ة الآ�سيوية لكان ال ��دوري العراقي ومع ��ه الأندية خارج
اعرتاف االحتادين الآ�سيوي والدويل ،وهذا الأمر ال ب َّد �أن يكون ماث ًال
يف �أذه ��ان املعني�ي�ن ،وميكن حدوث ��ه م�ستقب ًال يف حالة قي ��ادة االحتاد
الآ�سي ��وي من قبل �شخ�صيات �أخرى وخا�صة من �شرق القارة املعروفة
بان�ضباطها وحزمه ��ا يف تطبيق كل القوانني وال�شروط بال جماملة �أو
انحياز عاطفي.
الحقيقة التي نركن اليها في تف�سير
ر�أي اللجنة المذكورة هو �ضبابية
الموقف العام للكرة العراقية وال�سيل
الكبير من المعا�ضل التي تواجهها
و�صعوبة التزامها بمتطلبات االتحاد
الآ�سيوي

منتخبنا ال�سلوي يبا�شر الت�أهيل البدين ا�ستعداد ًا لك�أ�س العامل
 بغداد  /حيدر مدلول
�أخت ��ار احت ��اد ك ��رة ال�سل ��ة  17العب ��ا
للقائم ��ة الأولي ��ة للمنتخ ��ب الوطن ��ي
للدخ ��ول يف املع�سك ��ر التدريب ��ي
الداخل ��ي يف قاع ��ة ال�شع ��ب املغلق ��ة
للألعاب الريا�ضية يف العا�صمة بغداد
حت�ضري ًا ملواجه ��ة منتخبي البحرين
ولبن ��ان يوم ��ي ال�ساد� ��س والع�شرين
والتا�س ��ع والع�شرين من �شهر ت�شرين
الث ��اين املقبل �ضم ��ن الناف ��ذة الثانية
حل�س ��اب املجموع ��ة الرابع ��ة يف
الت�صفيات الآ�سيوي ��ة امل�ؤهلة لبطولة
ك�أ�س العامل لكرة ال�سلة . 2021
وتك ّون ��ت القائم ��ة الأولي ��ة للمنتخب
الوطني لك ��رة ال�سلة من الالعبني (ذو
الفق ��ار فاهم عبد ال�س ��ادة وعلي حامت
حميد وك ��رار جا�سم حمزة وعلي عبد
الل ��ه حمد وحمم ��د �أمني عب ��د اخلالق
وحمم ��د �ص�ل�اح مهدي وح�س ��ان علي
عبد الله و�إيه ��اب ح�سن عبادي وعلي
م�ؤي ��د ا�سماعي ��ل و�شت ��ار �إي ��اد عب ��د
الرحمن وح�سني هادي و�أحمد فرحان
وذو الفق ��ار فا�ضل وعبا�س هادي عبد
الرزاق وخالد كرمي وعلي عامر طالب
ودمياري ��و مايفيل ��د) حي ��ث �سيتوىل
الدكت ��ور عل ��ي �أحم ��د م ��درب اللياق ��ة

البدنية الإ�شراف على قيادة الوحدات جن ��م على وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة
التدريبي ��ة من �أجل رف ��ع معدل درجة عدن ��ان درج ��ال خ�ل�ال ا�ستقبال ��ه لهما
اللياقة الفنية والبدنية �ضمن برنامج يف مقر الوزارة ب�شارع فل�سطني فكرة
ت�أهي ��ل جمي ��ع الالعبني خ�ل�ال الفرتة التعاقد م ��ع مدرب �أجنب ��ي (�أمريكي)
احلالي ��ة بن ��ا ًء عل ��ى تكلي ��ف م ��ن قبل �أف�ض ��ل م ��ن (�صرب ��ي) نظ ��ر ًا خل�ب�رة
جمل� ��س �إدارة احت ��اد ال�سل ��ة برئا�سة الأمريكان وتطوير اللعبة لديهم خالل
د.ح�سني العمي ��دي الذي ق� � ّرر ت�أجيل الفرتة املا�ضية اىل جانب ا�ستعرا�ض
انط�ل�اق دوري ك ��رة ال�سل ��ة املمت ��از واق ��ع اللعب ��ة وا�ستع ��دادات املنتخب
للمو�س ��م  2020-2021اىل الأول من الوطن ��ي للناف ��ذة الآ�سيوي ��ة الثاني ��ة
�شهر كانون الأول املقبل .
امل�ؤهلة لك�أ�س العامل لكرة ال�سلة .
وط ��رح العميدي و�أم�ي�ن ال�سر د.خالد و�أق�ت�رح الوزي ��ر درج ��ال �أن تك ��ون

بن ��ود العقد مع امل ��درب وا�ضحة ملدة
ع ��ام كام ��ل والعم ��ل بنظ ��ام املكاف�آت
للم�ل�اك الفن ��ي والالعب�ي�ن �أي�ض� � ًا
ومناق�شة �ض ��رورة تن�سيق العمل مع
امل ��درب الأجنبي ب�ش� ��أن زج املالكات
التدريبي ��ة العراقي ��ة يف العم ��ل،
وزيادة خربتهم وحتدي ��ث ا�ساليبهم
مبا يخ ��دم واق ��ع اللعب ��ة وتطويرها
جلميع الفئ ��ات العمرية كون القاعدة
ه ��ي الأ�سا� ��س للنهو� ��ض واالرتق ��اء
بالكرة الربتقالية .

وبينّ درجال ب� ��أن وزارته م�ستعدّة ملد
يد الع ��ون والوق ��وف مع احت ��اد كرة
ال�سلة بهذا االجتاه من �أجل احل�صول
على اجن ��از يل ّب ��ي طم ��وح اجلماهري
وي ��وازي مكان ��ة الع ��راق الريا�ضية،
وه ��ذا م ��ا �سيت ��م العمل به م ��ع جميع
االحت ��ادات والأندية ،م�ؤكد ًا �أن �شعار
املرحلة احلالي ��ة �سيكون الدعم مقابل
الإ�صالح ،بل و�سنذه ��ب اىل �أبعد من
ذلك ليك ��ون �شعارنا للمرحل ��ة القادمة
(الدع ��م +اال�ص�ل�اح = االجن ��از) ومن
هذا املنطق على اجلميع العمل بعقلية
االحرتاف ولي�س بعقلية الهواة .
اجلدير بالذك ��ر �أن منتخبن ��ا الوطني
لك ��رة ال�سل ��ة تع ّر� ��ض اىل هزميت�ي�ن
�ضم ��ن الناف ��ذة الأوىل �أم ��ام منتخبي
لبن ��ان بنتيج ��ة ( )87-68نقط ��ة ومع
الهن ��د بنتيج ��ة ( )94-75نقطة �ضمن
اجلولت�ي�ن الأوىل والثاني ��ة حل�س ��اب
املجموع ��ة الرابع ��ة يف الت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة امل�ؤهل ��ة لك�أ� ��س الع ��امل
لك ��رة ال�سل ��ة  2021اللت�ي�ن جرت ��ا
يوم ��ي احل ��ادي والع�شري ��ن والرابع
والع�شري ��ن م ��ن �شهر �شب ��اط املا�ضي
حي ��ث �ساهمت ��ا يف تق ��دمي م ��درب
املنتخب الوطني خالد يحيى ا�ستقالته
من رئا�سة املالك التدريبي .
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حممد حميد ر�شيد

بفعل ت�سارع وتطور الجدل
ال�سيا�سي العالمي والإقليمي
والمحلي (ت�صاعد الديالكتيك)
والتطور ال�سيا�سي الدراماتيكي
المت�سارع والمثير والمذهل والذي
�أفرز الكثير من الأحزاب والجهات
ال�سيا�سية غير المتالئمة مع
الواقع المعا�صر وهي في طريقها
للأنقرا�ض ب�سبب ف�شلها في فهم
هذا التطور و�أعتمدت على قوة
ال�سالح والملي�شيات في فر�ض
�أفكارها حتى �أ�صبحت من �أهم
�أ�سباب بقائها والتحمت التحام ًا
وجودي ًا بها والتي لم ت�ستوعب
خ�صائ�ص هذه المرحلة ال�سيا�سية
وتحدياتها الفكرية وال�سيا�سية
والتنظيمية و�أفاق تطورها
الم�ستقبلية.

تارك�ي�ن الدع ��وة العقائدية التي كان ��وا يتبنوها
ومل يع ��ودوا مهتم�ي�ن بالر�ؤي ��ا امل�س ��تقبلية وال
التحديات احل�ض ��ارية و�أنخرط ��وا بكل قوة يف
النهل من ف�س ��اد ال�سلطة وخزائنها ومن منا�صب
ف�ضفا�ض ��ة عليهم ف�أمعنوا يف تهدمي الدولة ويف
زيادة الف�ساد والف�ش ��ل تاركني الدعوة والعقيدة
وراء ظهوره ��م �إال بالقدر ال ��ذي ينفعهم ويحقق
طموحاته ��م ال�سيا�س ��ية وال�شخ�ص ��ية ويربقعهم
بربقع ديني.
وق�س ��م �آخ ��ر فر� ��ض (ثوابت ��ه العقائدي ��ة) يف
غ�ي�ر جماله ��ا يف ع ��امل ال�سيا�س ��ة ال ��ذي �س ��مته
التغي�ي�ر وموازن ��ة امل�ص ��الح واملفا�س ��د وع ��دم
الثب ��ات والتط ��ور والتحديث ومواجه ��ة الواقع
ومتغريات ��ه وتغ�ي�ره وتبديل ��ه يف �ص ��راع قوى
متبدلة ومتغرية.
ومنه ��م من وقف يف و�س ��ط الطري ��ق حائر ًا بني
عقيدته ودعوته ومثله و�ضريبة العمل ال�سيا�سي
واحلزبي وبراغمياته! وف�شل يف كليهما .
وو�س ��ط كل ه ��ذا هن ��اك م ��ن يري ��د �أن يفر� ��ض
املثالي ��ة يف عامل ال�سيا�س ��ة املغ ��رق يف الواقعية
التي تغلب عليه الرباغماتية وامل�ص ��الح و�أحيان ًا
يتع�س ��ف يف فه ��م مثل ��ه وثوابته وفر�ض ��ها على
الواق ��ع بتع�س ��ف �ش ��ديد  ،ب ��ل هو م ��ازال بغياب
منقطع النظري عن �أبجديات ال�ص ��راع ال�سيا�سي
احلقيقي ��ة وتطورات ��ه ويري ��د فر� ��ض نظريات ��ه
وكتبه ال�سيا�سية القدمية التي مرت عليها قرون
و�أكل الدهر عليها و�ش ��رب وهي يف كل الأحوال
ال تنفع يف معاجلة الواقع وال يف ر�سم �أبجديات
ال�ص ��راع ال�سيا�سي و�إدارته .وهم يف خلط كبري
ب�ي�ن (النظرية ال�سيا�س ��ية) والأدوات و و�س ��ائل
(ال�صراع ال�سيا�سي امليداين).
وقد تكون ق�س ��م من تلك الإجتهادات ال�سيا�س ��ية
م�ص ��يبة �أو خمطئة يف مثل �أو�ض ��اعنا املعا�صرة
اخلا�ص ��ة ولكنه ��ا غ�ي�ر مالئمة متام� � ًا يف الأمور
ال�سيا�سية العامة املعا�صرة .
ومن هذه القوى من وقع �أ�سري ًا لقوى برغماتية
�أذكى منه �سيا�سي ًا ف�أ�س ��تغلت �سذاجته العقائدية
و�ش ��جعته على (الثبات) وعدم التطور وخلطت
عليه الثبات القيمي والعبادي واملبدئي و�أقنعته
ب�أن الثبات ال�سيا�سي هو جزء �أ�صيل ال يتجزء من
الثبات على القي ��م واملبادئ وتلك (خدعة كربى)
وقع فيها بع�ض القوى ال�سيا�سية الإ�سالمية ومل
يق ��ع فيها حتى الر�س ��ول �ص ��لى الله عليه و�س ��لم
((رغم �أن التدافع والتناف�س وعدم الثبات �س ��مة
من �س ��ماة خلق الله ب�ش ��كل عام (ا َّلذِ ينَ ُ�أ ْخ ِرجُ وا
مِ ��ن ِد َي ِارهِ م ِب َغيرْ ِ َح � ٍّ�ق ِ�إ اَّل �أَن َي ُقولُوا َر ُّب َنا ال َّل ُه ۗ
ا�س َبع َ
ْ�ض� �هُم ِب َب ْع� ٍ��ض َّل ُه ِّدمَتْ
وَ َل� � ْو اَل َد ْف� � ُع ال َّلهِ ال َّن َ
ْ
َ
�اج ُد ُيذك� � ُر فِيهَا
َ�ص ��وَ امِ ُع وَ ِب َي ٌع وَ َ�ص� � َل َواتٌ وَ َم َ�س � ِ
ن�ص� � ُر ُه 
ن�ص� � َرنَّ ال َّل ُه َمن َي ُ
ا�س� � ُم ال َّلهِ َك ِثريًا وَ َل َي ُ
ْ
�إِنَّ ال َّل َه َل َق ِويٌّ ع َِزي ٌز )).احلج(•)40
وجن ��د �أن م ��ن �أوحى له ��م باالنعزال ال�سيا�س ��ي
والثب ��ات عل ��ى العقي ��دة واقنعه ��م ب ��ه ميار� ��س
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النقد

هو ذاته �أب�ش ��ع الو�س ��ائل ال�سيا�س ��ية يف �أق�صى
براغميته ��ا ليحق ��ق م ��ا ي�س ��تطيع م ��ن مناف ��ع
وم�ص ��الح وتقدم �سيا�س ��ي ! .وهناك من تفر�ض
عليه م�صاحله ال�شخ�ص ��ية الآنية �أن يجامل على
الباط ��ل ويذه ��ب يف املديح والثناء �إىل �أق�ص ��اه
ولو على ح�س ��اب تزوي ��ر احلقيقة وي�س ��اهم يف
تظليل بع�ض اجلهات.
واخلدع ��ة الثاني ��ة �أنه ��م اقنعوه ��م �أن ب�إمكانه ��م
�إختيار �أطراف ال�ص ��راع ال�سيا�سي وفق مقاي�سهم
هم وفر�ض ��و �شروط وموا�ص ��فات على مناف�سيهم
ال�سيا�س ��يني! و و�ضعوا قاعدة غريبة جد ًا (�أن كل
من �شارك يف العملية ال�سيا�سية الفا�شلة الفا�سدة
لي�س له �أي حق �أو فر�ص ��ة للم�ش ��اركة يف العملية
ال�سيا�س ��ية اجلديدة التي �سيخو�ض ��ونها!) متى ؟
و�أين؟ وكيف؟ وهذا بال �ش ��ك حتييد لقوى �شعبية
كث�ي�رة وتنحيتهم عن ميدان ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي
حل�س ��اب الفا�سدين والفا�ش ��لني �أنف�سهم ف� َ
ضال عن
م�صادرة حرية الر�أي والأعتقاد.
ب ��ل هناك م ��ن ذهب �إىل امل�ص ��طلحات ال�سيا�س ��ية
ليلق ��ي علي ��ه �إجتهادات ��ه ويحملها مع ��اين جديدة
(كا�ش ��ف ًا التالع ��ب بامل�ص ��طلحات) �أي يحم ��ل
امل�ص ��طلح ال�سيا�س ��ي ما ي�ش ��اء من �إجته ��ادات �أو
ليق�ص ��ره على معن ًا واحد ًا قريب ًا �أو متما�ش ��ي ًا مع
عقيدته وفكره ليختاره •
كل ه ��ذا و�أ�ش ��ياء �أخ ��رى �أدت �إىل تقلي� ��ص دور
الأح ��زاب العقائدي ��ة عل ��ى وج ��ه اخل�ص ��و�ص
والأح ��زاب الديني ��ة ب�ش ��كل ع ��ام و�إنح�س ��ارها
التدريج ��ي وتقل�ص ��ها وتقل�ص ت�أثريها و�ص ��وال ً
�إىل تال�شيها حتى �إنقرا�ضها.
هنا �أحتدث بعي ��د ًا عن طبيع ��ة �أفكارها ونواياها
ومراميها العقائدية وقد مت مناق�ش ��ة �إنح�س ��ارهم
العقائدي يف درا�سة �سابقة.
وم ��ا ب�ي�ن �إحت�ل�ال العم ��ل ال�سيا�س ��ي و�إحت ��كاره
وحماربة كل من يعار�ض ��ه لأنه يعار�ض م�صاحله
هو وحتويل العمل ال�سيا�سي �إىل �صفقات جتارية
وف�س ��اد و�س ��رقة وجرمية وبني الإنعزال عنه بال
فعالية وب�س ��لبية كبرية ف�أن موقفه هذا ال يختلف
عن م ��ن وقف على التل مكتفي� � ًا بالنقد والتجريح
واملديح! .رغم �أن التدافع والتناف�س وعدم الثبات
�سمة من �سماة خلق الله ب�شكل عام.
الإ�س�ل�اميون بكل من يت�س ��مى بهذا الأ�س ��م عليهم
�أن ي�س ��تعدوا ملواجه ��ة كل التحديات احل�ض ��ارية
الفكري ��ة والثقافي ��ة وال�سيا�س ��ية وعليه ��م �أي�ض� � ًا
�أن يكون ��وا يف ذاته ��م متح�ض ��رون ب�أخالقياته ��م
وممار�س ��اتهم و�أدواته ��م بال تع�ص ��ب وال �إرهاب
ب� ��أي �ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كاله.و�أن يتخل�ص ��وا من كل
�أجهزتهم وممار�ساتهم املتوح�ش ��ة والقمعية و�إال
فهم راحلون ومنقر�ضون .
احل ��زب العظيم ه ��و احلزب الذي يوفر ال�س ��عادة
والآمان لل�ش ��عب وهو الذي يتم�سك به ال�شعب فال
تخدعوا �أنف�س ��كم وال يخدعكم �أحد وكل ما �سوى
ذلك منقر�ض وزائل.

ختزال املر� ِأة با َ
ُ
جل�سد؟
�أميكن ِا
�أو يف ظاهرة ا ِال�ستعرا�ض اجلن�سي



[]I
اجل�س� � ُد � َّأو ُل الوجو ِد ال َّأو ِّ
يل للإن�سان .و�إنه
يخ�ت�رق ،يف معن ��ى يع�ب�ر عل ��ى ،كل �ضرب
من �ضروب وج ��ودهَ ،بعْدِ َّي� � ًا .اجل�سد ،بهذا
امل�ضم ��ون ،ه ��و ب ��د ُء ال َّت�سا�ؤل ع ��ن الوجود
الإن�ساين من جه ��ة كونه ظاهر ًة تختفي يف
جمتمعي
ظهورها ،وبه .ومن جهة �أنَّ اجل�س َد
ٌّ
�أو ال يكون ،ف�إنَّ َث َّم� � َة �ضرورات ،وحمدِّدات
جمتمع َّي ��ة يف ظه ��وره بو�صف ��ه ق ��د �أ�صبح
و�سيولوجي]،
ال�س
[ظاهر ًة -يف -ال َّت�سا�ؤلُّ -
ّ
بر�أ�سها.
[]II
�إنَّ ال َّت�س ��ا�ؤل عن اجل�سد يرتب ��ط بالت�سا�ؤل
عن العق ��ل -اللوغو� ��س ،بنف� ��س الوقت هو
يرتبط بذلك بقدر �إرتباطه بالعقل يف املعنى
البائ� ��س له �أي العق ��ل العام � ِّ�ي .الب�ؤ�س هنا
ينب ��ع من ك ��ون العق ��ل لي� ��س كذل ��ك �إ َّال لأ َّن ُه
يتف َّل ��تُ م ��ن كل �ضرب م ��ن �ض ��روب حتديد
[املجتمع � ِّ�ي] بهَّ � ،أو ًال ،وله ،ثاني� � ًا� .إنَّ العق َل
� مَّإن ��ا ه ��و احلر َّي� � ُة التي م ��ن �ش� ��أن ال َّتفكري،
والتحدي ��د ،واملمار�س ��ة� ،أو ال يكون .وبهذا
املعنى ،اجل�س ��د ا ُ
حل� � ُّر لي�س يرتب ��ط بالعقل
املجتمع � ِّ�ي املح� �دِّد؛ ب ��ل بالعق ��ل يف املعنى
اخلال� ��ص  ،Pureل ��ه؛ �أي اللوغو�س الذي
يتو َّفر على �ش ��رط �إمكان ِاخ�ت�راق الظاهرة
املجتمع َّية� ،أو البناء عليها.
[]III
حينم ��ا يندرج امل�ض ��مون ،م�ض ��مون العقل،
�ض ��من ه ��ذا املنظ ��ور النظ ��ريّ يف الر�ؤية،
والت�س ��ا�ؤل ،والفهم ،نكون �أمام تف ُّكر جديد
�ارج حتدي ��دات املو�ض ��ة
كل َّي� � ًا :التف ُّك ��ر خ � َ
�حب ال َّذات
بو�ص ��فها �ض ��رب من �ضروب َ�س � ِ
نف�س ��ها العميق ��ة،
�إىل �أن تتخل ��ى ع ��ن ِ
ذات ِ

حممدح�سني الرفاعي
د.
َّ

[املجتمعي] ،ف ُت�ص� � ِبح ال� -شيئ ًا
وتنتقل �إىل
ِّ
يف ذاته ��ا .وعلى ذلك ،متى �أُ ِخ َذ اجل�س ��د من
جذر ماه َّيتِهِ العميقة ،يُ�صبح ظهو ُر ُه حمدَّد ًا
بوا�س ��طة ُثنائ َّية [ا ُ
حل ِّر َّية الذات َّية -واحلرية
املجتمع َّية].
[]IV
خالف� � ًا ملا يُت�ص ��وَّ ر ،ال َث َّم� � َة حر َّي ��ة ميكن �أن
فو�ضى واِ�ضطراب ًا وقلق ًا؛ بل احلر َّي ُة
تكون
ً
�صريورة الفعل الذي يعيد حتديد التحديد،
�أي [التحدي ��د -يف -كل -م ��رة] .واِنطالق� � ًا
من ذل ��كُ ،ت�ص� � ِبح ا ُ
حل ِّر َّي ُة فع�ل ً�ا جمتمع َّي ًا له
م�صادره املجتمع َّية ،و�إ�شكاالت ،و�إ�شكال َّياته
ال�سو�س ��يولوج َّية .بال�ض ��بط كما ال�ضرورة
ُّ
املجتمع َّية.
[]V
�إ َّنن ��ا نت�س ��اءل ع ��ن ا ُ
حل ِّر َّي ��ة اجلاه ��زة ،تلك
التي ُتقدَّم بو�ص ��فها ا ُ
حل ِّر َّي� � َة .ماذا يعني �أن
تق� � َّد َم ا ُ
جاهز
حل ِّر َّي ُة بو�ص ��فها حق َل وج ��و ٍد ٍ
�ان نتوقف
�
ع
م
�
وب
�دوده؟
�
ح
م
�
�
س
ق ��د مت ر�
أيةِ
ُ
ٍ
عند ا ُ
حل ِّر َّية وقد �أ�ص ��بحت �سجنَ ال َّذات؟ �أي
َّ
اتُ
ذات نف�س ��ها
�لب ِ
حينما تتحول الذ �إىل �س � ِ
العميقة؟
�إنَّ ال� � َّذات تت ��ذوت بق ��در م ��ا ه ��ي تتوح ��د.
التوح ��د هن ��ا يت�ض� � َّم ُن معن ��ى ال�س�ي�ر �إىل
ُّ
ال� � َّذات ،واالِنطالق منها نح ��و اخلارج .يف
اخلارج تكون ال� � َّذات ذا َتها العميقة بقدر ما
املجتمعي
هي تتوقف عند م�س ��توى حتديد
ّ
جمتمعي يح� � ِّد ُد وفق ًا لذاته ،بل
له ��ا .لكن ،ال
َّ
لـ� ،أي م ��ن �أجل قواعد ،وقوان�ي�ن ،وتقاليد،
و�أع ��راف .يف الداخ ��ل تك ��ون ال� � َّذات ذاتها
العميق ��ة فق ��ط لأنه ��ا تقطع مع اخل ��ارج؛ �أو
املجتمعي
تتوهم ذلك يف حلظة غياب :غياب
ِّ
احلا�ضر يف الداخل.

[]VI
نري ��د ،بوح ��دة الإ�ش ��كال والإ�ش ��كاليَّة ه ��ذه
�أن ن�س ��حب الفر�ض� �يَّة �إىل م�س ��توى الواق ��ع
املجتمعي،
االِفرتا�ضي يف و�سائل التوا�صل
ِّ
باالِنطالق من مو�ضوع ظهور املر�أة فيه.
ين ��درج اال�س ��تعرا�ض اجلن�س ��ي للم ��ر�أة يف
و�س ��ائل التوا�ص ��ل ،ال ��ذي ي�ش ��مل الإغ ��واء،
والإغ ��راء ،والدل ��ع ،والغن ��ج ،والتمظه ��ر
باجل�سد� ،ض ��من مفاهيم احلرية ال�شخ�صية؛
الف ��رد وق ��د �أ�ص ��بح حم� �دَّد ًا باملو�ض ��ة؛ �أي
العام � ّ�ي� .إن ��ه اِعت ��داء عل ��ى الإن�س ��ان .وهو
لي�س �أمر ًا ب�س ��يط ًا .وال هو عاب ٌر؛ �إنه مو�ضة
�أن تك ��ون امل ��ر�أة �إم ��ر�أ ًة .ه ��ذا ال�ض ��رب م ��ن
�راب ع ��ن �أن تك ��ون املر�أ ُة
اال�س ��تعرا�ض �إ�ض � ٌ
�إن�س ��ان ًا ،وه ��و مت ��ى �أُخذ من ج ��ذره العميق
يقوم على:
 -Iحتويل املر�أة �إىل �سلعة -ج�سد ال �إمكانَ
وال قدر َة لها غري ذلك.
 -IIتزييف قيمة الوجود وجعله مقت�ص ��ر ًا
على ،بل حم�صور ًا يف اجل�سد.
 -IIIاالنتقال باملر�أة من كونها �إن�سان ًا �إىل
كونها فري�س ًة� -صيد ًا.
 -IVحتوي ��ل الرج ��ل �إىل حي ��وان اله ��ث
ورا َء الفري�سة.
 -Vالق�ض ��اء على مفهوم العائلة وم�ؤ�س�سة
الزواج.
وبنا ًء على ذلك ،نطرح ال َّت�س ��ا�ؤل حول ظهور
املر�أة باحلرية اجلاهزة� :أتكون الإمر�أة� -أو
البنت التي متار�س ذلك ،بوعيها �أو من دونه
ال فرق ،قد تقع على ال�ضد من املجتمع بعامة،
بخا�ص� � ٍة؟ �أم ه ��ي تذه ��ب �إىل �أن
والعائل ��ة
َّ
ُت�ص ِبح مت�صارع ًة مع ذاتها اِنطالق ًا من ُثنائيَّة
[ا ُ
حل ِّريَّة الفردية -واحلرية املجتمعيَّة]؟
ً
َ
وفوق ُك ِّل
� ...إنَّ امل ��ر�أ َة جمتم� � ُع امل ��ر�أة� ،أوَّ ال
�شيءٍ .

نافذة من موسكو

�أزم��ات عل��ى �أنقا�ض الإمرباطورية ال�س��وفيتية ال�س��ابقة

 د .فالح احلمـراين

الحرب بين جمهوريتي �أذربيجان و�أرمينيا التي
ت�أججت في � 27أيلول الما�ضي بقوة جديدة،
حول �إقليم ناغورني كارباخ وعلى جميع
الجبهات التي ظلت بين الحرب وال�سلم منذ
�آخر مواجهة �ساخنة في  ،2016هي واحدة من
تلك الأزمات والتوترات التي ما زالت تعي�شها
الجمهوريات التي ظهرت على ال�ساحة الدولية
على �أنقا�ض الإمبراطورية ال�سوفياتية.

�إن كاف ��ة اجلمهوريات �س ��ابق ًا مت ��ر ب�أزمات
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وتناق�ضات
قومي ��ة وديني ��ة خانق ��ة .يف بيلور�س ��يا مل
تخفت االحتجاجات اجلماهريية الوا�س ��عة
الت ��ي انطلق ��ت تطال ��ب بتنحي ��ة الرئي� ��س
الك�سندر لوكا�ش ��ينكو ،ويف قريغيزيا �أعلن
الرئي� ��س �س ��ورونباي جينبيكوف الأحوال
الطارئ ��ة بع ��د هب ��ة جماهريي ��ة املعار�ض ��ة
عقب االنتخاب ��ات الربملانية يف اجلمهورية
م�ؤخ ��ر ًا .وقال ��ت املعار�ض ��ة ان احلكوم ��ة
زورت نتائجه ��ا ،وكان الرئي�س جينبيكوف
قد �أعلن ا�س ��تعداده لال�س ��تقالة حتت �ضغط
االحتجاج ��ات ،ولي� ��س الأو�ض ��اع �أف�ض ��ل
منها يف مولدوفا و�أوكرانيا وكازاخ�س ��تان
ودول البلطي ��ق وجورجي ��ا ،ع�ل�اوة عل ��ى
ظه ��ور جمهوري ��ات عدي ��دة عل ��ى رقع ��ة
االحت ��اد ال�س ��وفياتي غ�ي�ر مع�ت�رف به ��ا
دولي� � ًا ،وتطال ��ب ال ��دول الأم بعودته ��ا �إىل
�أح�ض ��انها .وتر�س ��خت يف العدي ��د م ��ن تلك
اجلمهوريات �أنظمة ذات طبيعة ا�ستبدادية،
ودميقراطي ��ات �ش ��كلية م�ش ��وهة� ،أنظم ��ة
فيه ��ا عنا�ص ��ر احلك ��م ال�ش ��مويل ،والتج�أت
بع�ض ��ها اىل االعتم ��اد على �أ�س ��و�أ �أ�س ��اليب
احلك ��م ال�س ��وفياتي� ،أو �س ��يادة البطان ��ات
واجلماعات يف �ص ��ناعة القرار واال�ستئثار
يف ال�س ��لطة وقمع املعار�ض ��ة بعنف� .إن كل
هذا يثري العديد من الأ�سئلة ولكن هذا لي�س
مو�ضوع املقالة احلالية.
وجتل ��ت يف احل ��رب الت ��ي اندلع ��ت جمدد ًا
جن ��وب القوق ��از �أخط ��ر الأزم ��ات و�س ��بل
ت�س ��ويتها� ،أي يف احل ��روب ،فالو�س ��ائل
الدبلوما�سية وال�سيا�سية عجزت عن �إيجاد
حلول ناجعة لها ،وهناك ما زالت ب�ؤر خافتة
على �أنقا�ض االحتاد ال�س ��وفياتي ال�س ��ابق،
قابل ��ة من دون �ش ��ك لالنفجار ،ال �س ��يما �إذا

�أخذنا باالعتبار �أن بع�ض الالعبني الدوليني
يبغون من خاللها حتقيق �أغرا�ض ��هم اجليو
� /سيا�س ��ية .فاحل ��رب ت ��دور ح ��ول عائدية
�إقلي ��م كارباغ الذي تزع ��م كل من �أذربيجان
بحقها فيه.
وحقق ��ت �أذربيج ��ان م�ض ��اعفة قواته ��ا
وجتهيزها ب�أحدث الأ�س ��لحة .بالتوازي يف
التقارب م ��ع تركيا ،ونتيجة لذلك اكت�س ��بت
نف ��و ًذ ًا ا�س ��تثنائي ًا يف املنطق ��ة .ومت تدريب
ال�ض ��باط والقي ��ادة العلي ��ا لأذربيج ��ان يف
الأكادميي ��ات الع�س ��كرية الرتكية ،و�أجريت
تدريب ��ات ع�س ��كرية م�ش�ت�ركة بانتظ ��ام.
وكان �آخره ��ا يف �آب ،و�ش ��اركت في ��ه تركيا
ب� �ـ� 11ألف جندي وعتادها الع�س ��كري .بعد
التدريبات ،بقي جزء من املعدات الع�سكرية
على �أرا�ض ��ي �أذربيجان ،على �سبيل املثال،
بقي ��ت طائ ��رة تركي ��ة م ��ن ط ��راز F-16
يف القاع ��دة يف كنج ��ة .وم ��ن هن ��اك ،وف ًقا
للجان ��ب الأرمين ��ي� ،أقلعت طائ ��رة F-16
 ،الت ��ي مل تك ��ن يف اخلدم ��ة م ��ع اجلي� ��ش
الأذربيجاين ،و�أ�س ��قطت الطائرة الأرمنية
.Su-25
اال�س ��تفزازات الع�س ��كرية امل�س ��تمرة ح ��ول
ناغورن ��و كاراب ��اغ ،ولك ��ن ب�ش ��كل رئي� ��س
التوت ��ر الداخل ��ي الهائ ��ل وع ��داء ال ��دول
املجاورة لبع�ض ��ها البع�ض � ،أجربت القيادة
العليا يف كال البلدين على اال�ستعداد حلرب
م�ستقبلية.
تتكون النخب ��ة الأذربيجاني ��ة من جماعات
النف ��وذ ،وق ��د اتهمهم معار�ض ��و علييف منذ
ف�ت�رة طويلة بعدم الرغبة يف ت�س ��وية نزاع
كاراب ��اخ بالو�س ��ائل الع�س ��كرية .وتظه ��ر
الإح�ص ��اءات التف ��وق املطل ��ق لأذربيجان:
وف ًق ��ا ملراك ��ز الأبح ��اث العاملية ،بع ��د �إعادة
الت�س ��لح  ،يحت ��ل اجلي� ��ش الأذربيج ��اين

احلايل املرتب ��ة  64يف العامل  ،يف حني �أن
جي�ش �أرمينيا ه ��و  .111متتلك �أذربيجان
عائ ��دات عالي ��ة ج ��د ًا م ��ن �ص ��ادرات النفط
والغ ��از وامليزانية الع�س ��كرية فقط هي 13
ملي ��ار دوالر هي تقريب� � ًا امليزاني ��ة الكاملة
لأرمينيا .يبلغ الإنفاق الع�سكري يف يريفان
حوايل  2.3مليار دوالر.
ن�س ��بة الط�ي�ران وع ��دد الدباب ��ات وعربات
امل�ش ��اة القتالي ��ة و�أنظم ��ة املدفعي ��ة تقارب
اثنني �إىل واحد ل�صالح باكو .متنح ت�أكيدات
الرئي� ��س الرتكي رجب طي ��ب �أردوغان ثقة
�إ�ض ��افية يف جن ��اح احل ��رب امل�س ��تقبلية.
الكلم ��ات ح ��ول "�ش ��عب واح ��د يف بلدين"
و�أن تركيا �س ��تدعم �أذربيج ��ان "على طاولة
املفاو�ض ��ات ويف �س ��احة املعركة" �أ�ضرمت
"بالت�أكي ��د �أججت امل�ش ��اعر .تدور احلرب
لأكرث من �أ�س ��بوع لكن الو�ضع يف ناغورنو
كاراباغ ي�شهد حتو ًال �سرتاتيجي ًا.
مت �إر�س ��ال القوات الرئي�سة للأذربيجانيني
�إىل منطق ��ة مدين ��ة في ��زويل .هن ��اك متركز
فيل ��ق من اجلي� ��ش قوامه ح ��وايل � 20ألف
�ش ��خ�ص .عل ��ى الرغ ��م م ��ن ه ��ذا التف ��وق،
بالفعل يف اليوم العا�ش ��ر للهجوم � ،أ�ص ��بح
م ��ن الوا�ض ��ح �أن ��ه مل يحدث اخ�ت�راق كبري
يف الدفاع  ،ومل تكن هناك �ش ��روط م�س ��بقة
للحديث عن النجاح.
تعتم ��د الق ��وات الأرميني ��ة عل ��ى منطق ��ة
دفاعية وجمهزة حم�ص ��نة على مدى عقود ،
وه ��ي يف الغالب جبلية ذات ممرات �ض ��يقة
ووديان .ال�س ��كان الأرمن املحليون مييلون
�إىل احلرب ،بب�س ��اطة لأنه لي�س لديهم مكان
�آخ ��ر يذهب ��ون �إلي ��ه� .أمثل ��ة عل ��ى التطهري
العرق ��ي الهائ ��ل واملذاب ��ح م ��ن احل ��روب
ال�س ��ابقة بني ال�ش ��عبني ال تدع جما ًال لل�ش ��ك
حول ما ينتظرهم بال�ضبط.

ويظه ��ر تطور الو�ض ��ع يف الوق ��ت الراهن
عدم حدوث "ح ��رب خاطفة" فقدت الأعمال
القتالية زخمها وحتولت �إىل تبادل لق�ص ��ف
باملدفعية وال�صواريخ  ،كما مت �شن �ضربات
�ض ��د املناطق ال�س ��كنية ،مما �سيزيد من عدد
ال�ضحايا .كال اجلانبني ال ي�ستطيعان حتمل
حرب ا�ستنزاف طويلة.
والآن ح ��ان الوق ��ت لأن يلع ��ب احللف ��اء
�أدواره ��م .ورغ ��م م ��ا مت التو�ص ��ل �إلي ��ه يف
مو�س ��كو ،اجلمعة املا�ض ��ية ،من �إعالن هدنة
�إن�س ��انية ،لك ��ن الآف ��اق م ��ا زالت م�ش ��حونة
بالتوت ��ر  .ال ترغ ��ب رو�س ��يا والوالي ��ات
املتح ��دة واالحت ��اد الأوروب ��ي م ��ع �أرمينيا
و�أذربيج ��ان مبث ��ل هذا ال�ص ��راع نظ ��ر ًا لأن
ه ��ذه الأط ��راف تقيم عالق ��ات ولها م�ص ��الح
وا�سعة مع البلدين املتحاربني .يكمن اخلطر
بالن�سبة لرو�سيا يف �أنها �إذا دعمت �أرمينيا،
حليفها ال�سرتاتيجي تاريخي ًا يف يف جنوب
القوق ��از  ،ف�إنها �س ��تدفع �أذربيجان يف �أيدي
�أردوغان ،ولدى �ش ��ركة غازبروم الرو�س ��ية
عق ��ود مبلي ��ارات ال ��دوالرات ل�ش ��راء الغ ��از
والنف ��ط الأذربيج ��اين .يف الوق ��ت نف�س ��ه،
�إذا انحازت رو�س ��يا �إىل جان ��ب باكو ،ميكن
لرئي�س الوزراء اجلديد لأرمينيا با�ش ��ينيان
�أن ينا�ش ��د الواليات املتحدة ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
للم�س ��اعدة و�إغالق القاعدتني الرو�س ��يتني.
لهذا ال�سبب كانت مو�سكو تعمل على ت�سوية
الو�ض ��ع احل ��ايل  -فه ��ي ال تريد �أن ينت�ش ��ر
ال�صراع على نطاق �أو�سع.
ترى �أنقرة �أن تطور الأعمال القتالية وتغري
مي ��زان الق ��وى ،تتي ��ح له ��ا فر�ص ��ة تاريخية
لت�ص ��بح �أح ��د الالعب�ي�ن يف القوق ��از .ويف
حال ال�سيطرة على ناغورنو كاراباغ ،هناك
فر�ص ��ة لرب ��ط �أذربيج ��ان من خ�ل�ال اجليب
الأذربيج ��اين يف �أرميني ��ا ناخيت�ش ��يفان

مبا�ش ��رة مع تركي ��ا (على الرغم م ��ن �أن هذا
�صعب للغاية ب�سبب املنطقة العازلة الأرمنية
البحتة) .حلم �أنقرة هو توحيد حقول النفط
والغاز ال�ض ��خمة يف باك ��و  ،وحقل تونا -1
(دان ��وب  ، )-1واحلق ��ول املحيطة بقرب�ص
مع مناطق خم�ص�ص ��ة للتنقيب واال�س ��تغالل
من قبل احلكومة الليبية ( )PNSيف و�سط
البحر الأبي�ض املتو�س ��ط وليبي ��ا من خالل
التنقيب يف البحر الأ�سود.
وهكذا  ،مع ال�س ��يطرة ال�سيا�سية والوجود
الع�س ��كري يف منطقت�ي�ن رئي�س ��يتني  -يف
باك ��و ويف ليبي ��ا � ،ست�ص ��بح تركي ��ا عمالق ًا
للطاق ��ة ميك ��ن مقارنت ��ه باململك ��ة العربي ��ة
ال�س ��عودية �أو رو�س ��يا .للقي ��ام بذل ��ك ،م ��ن
ال�ض ��روري تدمري النم ��اذج املوجودة التي
�ض ��منت نوعً ا من "الو�ض ��ع الراهن" .ومن
هن ��ا كان منطق ال�سيا�س ��ة اخلارجية لرتكيا
 اتخاذ موقف حازم وامل�شاركة بن�شاط يفال�ص ��راعات الع�س ��كرية يف ليبي ��ا و�س ��وريا
و�ش ��مايل الع ��راق والآن يف القوقاز .يجب
على الرئي�س الأذربيجاين علييف �أن يكون
حذرا للغاية ب�ش�أن ت�ص ��ريحات مثل "�شعب
واحد  -دولت ��ان"  ،و�إال فقد ت�أتي مقرتحات
لتوحي ��د ه� ��ؤالء النا� ��س يف دول ��ة احت ��اد
واحدة.
ولكن على الرغم من الت�ص ��ريحات املت�شددة
وا�ستعرا�ض ��ات القوة  ،حت ��ى القيادة العليا
يف تركي ��ا تدرك �أن بالده ��م  ،على الرغم من
�أن لديه ��ا �إمكانات  ،هي جم ��رد قوة �إقليمية
ولي�س ��ت عاملي ��ة .ومب ��ا �أن ق ��درة تركي ��ا مل
تك ��ن كافية على تغيري الو�ض ��ع جذريًا ،فمن
املتوقع �أن تن�ض ��م انقرة قريب� � ًا �إىل دعوات
املفاو�ض ��ات والهدنة  ،ما يعني �أن الو�ض ��ع
�س ��يبقى على حال ��ه حت ��ى املحاول ��ة التالية
للتغيري.
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التحقيق مع برتولت بري�شت في الواليات المتحدة
ترجمة :عادل حبه

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
وبداية الحرب الباردة� ،سادت �أجواء
القمع في الواليات المتحدة .واع ُتبر
وجود �أفكار تقدمية "جريمة"،
وو�صفت القوى الي�سارية والمفكرون
بـ "عنا�صر معادية" .و�شن اليمين
المتطرف ،بقيادة ال�سناتور جوزيف
مكارثي حملة �شر�سة �ضد الكتاب
والفنانين التقدميين .و َم ُثل جميع
الفنانين والكتاب الجيدين تقريب ًا
�أمام لجنة التحقيق في الأن�شطة
المعادية لأمريكا.

و�إ�ستع ��ان �إدغار هوفر ،ال ��ذي تر�أ�س مكتب
التحقيق ��ات الف ��درايل الأمريك ��ي م ��ن ع ��ام
 1924حتى وفاته يف عام  ،1972بجي�ش
من املرتزقة املخربين ملالحقة خرية املثقفني
الأمريكي�ي�ن .وتب ��و�أ بع� ��ض ه ��ذه العنا�صر
الحق� � ًا منا�ص ��ب ر�سمي ��ة علي ��ا يف الواليات
املتحدة.

�إن كل �أولئ ��ك الذي ��ن ح� � ّذروا ذات م ��رة يف
الوالي ��ات املتح ��دة م ��ن خماط ��ر النازي ��ة
والفا�شي ��ة ودع ��وا �إىل حماربته ��ا ،ق ��د مت
ا�ستجوابه ��م بذريع ��ة تبن ��ي الأيديولوجية
ال�شيوعي ��ة واتهم ��وا ب� �ـ "تعري� ��ض الأم ��ن
القومي للخطر".
ويف خ�ضم هذه احلملة مت ا�ستدعاء برتولت
بري�ش ��ت الفنان من �أ�صول �أملانية ،الذي كان
يعي� ��ش يف �سانتا موني ��كا بكاليفورنيا� ،إىل
وا�شنط ��ن يف  30ت�شري ��ن الأول 1947
"للإجابة املوجزة على بع�ض الأ�سئلة!".
وب ��ادر بري�شت �إىل كتابة بيان حول ظروف
�إ�ستدعائ ��ه ،وبع ��د حلف اليم�ي�ن والتعريف
بنف�س ��ه ،طل ��ب ق ��راءة البي ��ان يف املحكم ��ة.
وجاء يف البيان:
"�أعتق ��د �أن بع� ��ض الق�صائ ��د وامل�سرحيات
الت ��ي كتبته ��ا يف الن�ض ��ال �ض ��د نظ ��ام هتلر
ه ��ي الت ��ي �أو�صلتن ��ي �إىل ه ��ذه املحكم ��ة.
�إن �أن�شطت ��ي ،حت ��ى يف تل ��ك الف�ت�رة كان ��ت
موجه ��ة �ضد هتلر مبا�ش ��رة ،وهي ن�صو�ص
�أدبية بحتة ولي�س لها عالقة باالتهام املوجه
يل .و�أ�ضي ��ف �إن الوالي ��ات املتح ��دة ،ق ��د
رف�ضت التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية لهذا
البلد ،بل وحتى يف الن�شاطات الأدبية .
والآن بع ��د �أن واجه ��ت جلن ��ة الأن�شط ��ة
املعادية لأمري ��كا� ،أود �أن �أقول ب�ضع كلمات
حول الق�ضاي ��ا الأمريكية لأول مرة .بالنظر
�إىل جتربت ��ي ك�شاعر وكات ��ب م�سرحي على
م ��دى العقدي ��ن املا�ضي�ي�ن� ،أود �أن �أق ��ول �إن

برتولت بري�شت
الأمة الأمريكية العظيمة �ستعاين من �أ�ضرار
ال ميك ��ن �إ�صالحها �إذا �سمح ��ت لأي �شخ�ص
مبنع املناف�سة احل ��رة يف املجال الثقايف �أو
حرم ��ان الفن من احلرية .لأنه بدون احلرية
ال يبقى من الفن �أي �شيء.
نحن نعي� ��ش اليوم يف عامل خط�ي�ر .اليوم،
ح�ضارتن ��ا توف ��ر لن ��ا كل الفر� ��ص للتمت ��ع
باالزدهار والراحة ،ولكننا يف الواقع ل�سنا
بعيدي ��ن ع ��ن الفق ��ر واحلرمان .لق ��د عانينا
الكث�ي�ر م ��ن احل ��روب الكربى ،ولك ��ن يبدو
�أن هن ��اك املزي ��د من احل ��روب املوح�شة يف
امل�ستقب ��ل ،فحرب واحدة منه ��ا فقط ميكنها
الآن الق�ض ��اء عل ��ى اجلن�س الب�ش ��ري متام ًا
م ��ن على وجه الأر�ض .ورمب ��ا �سنكون �آخر
منوذج من الب�شر على الأر�ض".

باليت

� ستار كاوو�ش

مقالة واعدة

برتولت بري�شت مع زوجته الفنانة هلنا وایك
ترج ��م بري�ش ��ت ن� ��ص بيان ��ه �إىل اللغ ��ة
الإجنليزية و�أعده للقراءة يف املحكمة .ومع
ذلك ،فبعد نظ ��رة �سريعة على بيان بري�شت،
و�صف رئي� ��س املحكمة البي ��ان ب�أنه"غري ذا
�صلة بعملية التحقيق" وعار�ض قراءتها.
كت ��ب �إري ��ك بنتل ��ي  ،الباح ��ث الربيط ��اين
املقي ��م يف الوالي ��ات املتح ��دة والذي حتدث
م ��ع بريخت ع ��ن حماكمته يف لق ��اء معه يف
زيورخ عام " :1949كان بريخت م�سرور ًا

باملحاكم ��ة و�ضح ��ك" .مل يك ��ن املحقق�ي�ن
الأمري ��كان مب�ست ��وى �س ��وء النازي�ي�ن على
الإط�ل�اق" .فق ��د �سُ م ��ح يل بالتدخ�ي�ن يف
وا�شنط ��ن العا�صم ��ة ،وكان ب�إ�ستطاعت ��ي
�أن �أدخ ��ن بع ��د كل �س�ؤال يوج ��ه يل ،و�أجهز
نف�سي للإجابة".
امل�صدر:
علي امیني النجفي الباحث يف ميدان الفن

كتاب "�سيزان ..حياة"

الكاتب �أميل زوال واالنطباعيون ..كم من �سوء فهم!
روما :مو�سى اخلمي�سي
و�أخيراً لقد ن�شر في �إيطاليا كتاب "بول
�سيزان ...حياة " لجون ِروالد :ي�سرد لنا
ق�صة عالقة �صعبة بين الكاتب الفرن�سي
�أميل زوال والر�سامين .فواقعية الأول
�شيء �أما انطباعية الآخرين ،فهي �أمر
�آخر غير الواقعية.

"عزي ��زي �أميل لقد تلقيت العمل الذي ار�سلته
ايل و�أ�شك ��ر كات ��ب "روغ ��ون م� � ّكارت" عل ��ى
ذك ��راه العزي ��زة �إي ��اي وا�ست�سمح ��ه يف �أن
�أُحيي ��ه م ّذ ّك ��ر ًا ال�سنوات الت ��ى ام�ضيناها مع ًا.
باندفاع ��ات ذاك املا�ضي البعي ��د �صديقك الأكرث
ود ًا بول �سيزان» هكذا كتب الفنان بول �سيزان
اىل �صديق ��ه �أميل زوال يف  4ني�سان � 1886إثر
تلقيه ن�سخة م ��ن الرواية فور �صدورها ،ق�صة
كل ��ود النتيي ،فن ��ان عاجز عن الإب ��داع ينتحر
�شنق� � ًا �أمام عمله الأخ�ي�ر ،الكبري وغري الكامل.
وتظه ��ر م ��ن كلم ��ات �سي ��زان القطع ّي ��ة الباردة
حتى و�إن �أح ��ال فقط بعب ��ارة "ال�سنوات التى
�أم�ضيناه ��ا" امل�ض ��ادة لل�صداق ��ة ب�ي�ن الكات ��ب
�أمي ��ل زوال ،والفن ��ان وبول �سي ��زان يف احلال
و�إن عربت عنها يف املا�ضي ذلك �،إن �صداقتهما
ابتد�أت يف فرتة �شبابهما والتي جمعت بينهما
بتج ��ارب� ،أح�ل�ام وبن�ض ��االت خا�ضاه ��ا مع� � ًا
�أوال يف حمافظ ��ة "�أك� ��س ان بروفان�س" ثم يف
باري� ��س؛ وبالفع ��ل لق ��د كان ��ت ن�ض ��االت لأجل
اثب ��ات الذات ،اال انها تتع ��دى هذا الغر�ض اىل
اخر م�صاحب لالول؛ اعني انها كانت ن�ضاالت
الجل اكت�شاف �صورة جديدة ملا هو واقعي.
و�أخ�ي�ر ًا ظه ��ر الآن يف �إيطالي ��ا كت ��اب " ب ��ول
�سيزان ...حياة" والذي ن�شرته دار " ُد ْنزال"بـ
� 842صفح ��ة حج ��م كب�ي�ر وه ��و جل ��ون ِروالد
ال ��ذي ن�شره بدوره �سن ��ة  1948ثم اعيد طبعه
الحق� � ًا العديد من امل ��رات يف الواليات املتحدة
ويف بل ��دان �أخ ��رى كذلك .وه ��ذا الكتاب يعالج

م�شك ًال حا�سم ًا :م�شكل العالقة بني كاتب الق�صة
ال�سارد والفنان�ي�ن االنطباعيني بعامة و�أ�سا�سا
الفنان الفرن�سي اخلالد بول �سيزان.
ولنب ��د�أ م ��ن الدالل ��ة احلقيقي ��ة للقطيع ��ة ب�ي�ن
�سي ��زان وزوال :وهن ��ا ال يكم ��ن التف�س�ي�ر فقط
يف وج ��ه ال�شبه ب�ي�ن �سيزان و"كل ��ود النتيي"
ال�سيم ��ا و�إن �أمي ��ل زوال ق ��د جم ��ع يف النتي ��ي
منوذج�ي�ن؛ �سي ��زان و (ماني ��ه)  .كم ��ا ال يكفي
التف�س�ي�ر باالغاظة التي �أ�صابت كرامة �سيزان
؛ ذل ��ك �إن �سيزان كان يري ��د بناء حوار ًا جديد ًا
م ��ع الطبيعة .كل هذا ال ميكنن ��ا من فهم قطيعة
الفن ��ان م ��ع زوال ،قطيع ��ة دام ��ت اىل موت هذا
الأخ�ي�ر �سن ��ة  1902بينم ��ا �سيزان ت ��ويف عام
 .1906ولذل ��ك يج ��ب �أن يكون ثمة �أمر �آخر.
والعل ��ل احلقيقي ��ة
تطف�أ على �سطح ن�ص
احلكاية احلية التي
يرويه ��ا ريوال ��د،
ن�ص يف�سر موقف
زوال م ��ن مبحث
ا ال نطبا عي�ي�ن .
لق ��د كت ��ب
زوال يف ه ��ذا
ال�شان قائ ًال.
" ا مل�صيب ��ة
ا لك�ب�ر ى
هي �أنه وال
واحد من
فن ��ا ين
ه ��ذ ه
املجموع ��ة حق ��ق بطريق ��ة قوية
ونهائية ال�صياغة اجلديدة التي ي�شاركون فيها
كله ��م ،والتي ج ّز�ؤوه ��ا يف �أعماله ��م الفنية...
�إنه ��م كلهم �سابق ��ون ممهدون لها �أم ��ا العبقري
(ال ��ذي �سيحققه ��ا) مل يول ��د بعد .م ��ا يريدونه
ُي ��رى بو�ض ��وح ،وميك ��ن �أن يكون ��وا حمق�ي�ن
يف ذل ��ك؛ بي ��د �إن ��ك تبحث م ��ن دون جدوى عن
العم ��ل (الفني) الأ�سا�س الذي يفر�ض ال�صياغة

بول �سيزان

�أميل زوال

(املطلوبة من جميعهم) ويرغم جميع الر�ؤو�س
عل ��ى الط�أط� ��أة .لأج ��ل هذا
ف ��ان �ص ��راع
االنطباعي�ي�ن مل
ينت ��ه بعد :يظلون
دون العمل (الفني)
ال ��ذي يحاولون ��ه،
يتمتم ��ون لك ��ن لي�س
يف امكانيته ��م �أن
يجدوا �سبي ًال اىل كلمة
".
لك ��ن كي ��ف ميكنن ��ا �أن
جنم ��ع ب�ي�ن ق ��راءة "
�صال ��ون املرفو�ض�ي�ن"
والت ��ي كتبه ��ا زوال �سن ��ة
 1863لال�شادة بعمل (مانيه)
"فطور على الع�شب" وبني ما
كتبه بعد ع�شرات ال�سنني؟ لقد
كت ��ب ج ��ورج م ��ور يف كتابه "
ذكريات الر�سامني االنطباعيني" ( )1906ناقال
موق ��ف �أمي ��ل زوال الذي م� ��ؤداه "�أن ال �أحد من
الر�سامني النا�شطني يف احلركة احلديثة متكن
من التو�ص ��ل اىل نتيجة مكافئ ��ة للنتيجة التي
تو�ص ��ل اليها ثالث ��ة او اربعة كت ��اب م�شاركني
يف نف�س احلرك ��ة .الذين حتركهم نف�س الر�ؤية

اال�ستيطيقي ��ة" ث ��م ي�ضي ��ف م ��ور عل ��ى ل�س ��ان
�أميل زوال ه ��ذه الكلمات " :ال ميكنني �أن �أقبل
ب� ��أن رج�ل ً�ا قد حب� ��س نف�سه طيل ��ة حياته لر�سم
راق�ص ��ة الفنان (ديغ ��ا )Degasله كرامة وقوة
الروائي فلوبري Flaubertاوالكاتب غونكور
( »Goncourهذا ع�ل�اوة على �أن كلود النتيه،
بطل ق�صة العمل (املن�شورة يف ايطاليا عرب دار
غارزانت ��ي يف �سل�سلتها( الكتب الكبرية)  " ،له
من ال�صف ��ات التي هي �أكرث بروز ًا من ال�صفات
الت ��ي وهبته ��ا الطبيع ��ة اىل ادوارد ماني ��ه" .
ويف ه ��ذه الق�صة يب�ي�ن �أمي ��ل زوال احلد الذي
ظل بح ��ث االنطباعيني دون ��ه لأن االنطباعيني
عج ��زوا ع ��ن بناء عالقة م ��ع الواقع ��ي جني�سة
لعالق ��ة الق�صا�ص�ي�ن الروائيني مع ��ه ،وذلك لأن
االنطباعي�ي�ن كان يعوزه ��م ا�ستثم ��ار ثم ��رات
الأبح ��اث الت ��ي كان يق ��وم به ��ا �أمي ��ل زوال يف
روايات ��ه اذ يحل ��ل مواق ��ع العم ��ل ،الطبق ��ات
االجتماعي ��ة ،التوت ��رات ،املجابه ��ات وتط ��ور
العالق ��ات ب�ي�ن ال�شخ�صي ��ات .وم ��ن ثم ��ة ف ��ان
الكتابة من حيث هي التزام مدين ،حب للبحث
والتحقي ��ق وت�أكد دائب م ��ن احلق هي خا�صية
للق�صا� ��ص (�أميل زوال) ولكثري م ��ن الروائيني
مع ��ه البعيدين كل البعد ع ��ن االنطباعيني وعن
�سيزان.
واحلقيق ��ة �إن االنطباعي�ي�ن بع ��د �أن ق ��ر�أوا

"العمل" فهموا داللته وحتريوا .فكتب مونيه
اىل الفن ��ان ِب�سّ ��ا ّرو "ه ��ل ق ��ر�أمت كت ��اب �أمي ��ل
زوال؟ ان ��ا اخ�ش ��ى �أن يلح ��ق بنا جميع� � ًا �ضرر ًا
كب�ي�ر ًا" �أم ��ا ِب�سّ ��ا ّرو ف�أجاب ��ه قائ ًال "لق ��د قرات
ن�صف الق�ص ��ة .لي�س الأمر كما تقول� .إنه كتاب
رومان�س ��ي؛ ال �أدري كي ��ف �ستك ��ون نهايت ��ه.
ال يه ��م"  .وكت ��ب موني ��ه اىل �أمي ��ل زوال " لق ��د
كنت ��م متنبهني غاية االنتب ��اه بحيث مل جتعلوا
�أح ��د ًا م ��ن �شخ�صياتكم ي�شب ��ه واح ��د ًا منا بيد
�أنه بالرغم م ��ن كل ذلك فاين اخ�شى �أن �أعداءنا
م ��ن ب�ي�ن اجلمه ��ور �أو م ��ن ال�صحاف ��ة ميك ��ن
�أن يل�صق ��وا مباني ��ه �أو باخري ��ن من ��ا �إتيكي ��ت
الفا�شلني ،وكون هذا مل يدر بخلدك يع�سر علي
الت�صدي ��ق به " � .أما �أميل زوال فهو فعال قد فكر
باالنطباعي�ي�ن كحركة واقعي ��ة موازية لكتابته
عله كان يحيل يف الأ�صل على فنانني ي�سريون
على خط الفنان كوربي ��ه � Courbetأو الفنان
ِب�سّ ��ا ّرو � Pissaroأو عل ��ى خ ��ط الفنان مانيه
 Manetيف فرتت ��ه الأوىل ،ومن هنا جاء عدم
احرتام �أمي ��ل زوال للحركة ب�أكملها الذي ت�شهد
له به ر�سائله وروايته .وهذا الأمر هو ما فهمة
الفنان مونيه والفنان �سيزان.
ويف اخلت ��ام ميكنن ��ا الق ��ول �إن ��ه فع�ل ً�ا مل ��ن
دواع ��ي الأ�س ��ف �أن مي ��ر وقت طويل ك ��ي نقر�أ
بااليطالي ��ة ن�ص� � ًا ثري ًا ،مكثف� � ًا و�أخ ��اذ ًا .جون
ريوال ��د ( )1994-1912االمريك ��ي وا�ست ��اذ
تاريخ الفن ،املناه�ض للنازية  ،وقام ب�أطروحة
دكت ��وراه عن �سيزان و�أمي ��ل زوال بال�سوربون
ع ��ام  .1936ث ��م �أع ��اد الكاتالوغ الع ��ام للفنان
�سي ��زان بتو�سيع حجمة وال ��ذي ن�شره ليونا ّلو
فانت ��وري املناه� ��ض بدوره هو االخ ��ر للنازية
يف نف�س العام ( )1936بباري�س.
وفيم ��ا بعد ذلك تكل ��ف بوكالة �ستدي ��و الر�سام
 .وه ��و ال ��ذي ح� ��ض فيما بع ��د جامع ��ة "اك�س
ان-بروفان� ��س" على �شرائ ��ه والتي تخلت عنه
الحق� � ًا اىل بلدية املدينة .وملا تويف ريوالد دفن
مبق�ب�رة اك�س اىل جانب �صديقة �سيزان الفنان
ال ��ذي خ�ص� ��ص له الناق ��د االملاين ،ال ��ذي �صار
�أمريكيا فيما بعد ،كل حياته.

كيف نعطي الآخرين حقهم؟ كيف مننحهم ماي�ستحقونه منا
م ��ن تقدير؟ كي ��ف نحتفي بهم ب�شكل يلي ��ق بقيمة �إجنازهم؟
لي� ��س هناك مكاف� ��أة يح�صل عليه ��ا الإن�سان �أك�ب�ر و�أهم من
تقدي ��ر الآخري ��ن مل ��ا يقوم ب ��ه ،وال توج ��د هدي ��ة �أعظم من
تثم�ي�ن �ص ��ادق ناب ��ع م ��ن نف� ��س �صافي ��ة ومتوازن ��ة وروح
حمب ��ة للجم ��ال ،روح نقي ��ة مث ��ل حديق ��ة يانع ��ة تخل ��و من
�أع�ش ��اب احل�س ��د والغرية .ف�ل�ا الهدايا العيني ��ة وال الدروع
وال ال�شه ��ادات الفخري ��ة وغري الفخرية ت�س ��اوي �شيئ ًا �أمام
�ص ��دق الإن�سان عند التعبري عن �إعجاب ��ه ،وحماولته و�ضع
م ��ن ي�ستحق يف املكان ��ة املنا�سب ��ة وال�صحيح ��ة ،وال �شيء
يعل ��و على الثناء حني يكون نابع� � ًا من روح عالية ومرتفعة
ع ��ن ال�صغائر .لكن مهم ��ا فعل الإن�سان ومهم ��ا �أجنز و َق َّد َم،
�سيـظه ��ر �أمام ��ه �شخ�ص هن ��ا �أو هناك ،يح ��اول التقليل من
�ش�أن ��ه وما يقدم ��ه ،ولي� ��س ب�إ�ستطاعة ه ��ذا ال�شخ�ص الذي
ي�ش َر ِئ ��ب يف �أوقات معينة مثل قط ،امل�ضي يف حياته ب�شكل
طبيع ��ي دون التوقف لإعالن ر�أيه الذي يعك�س غالب ًا �ضعف
روحه و�إنك�ساره ��ا لأنه يحاول �أن يعك�س �صورته ال�ضئيلة
على الآخرين ،وذلك لعدم ثقته بنف�سه ،وهذه طبيعة ب�شرية
�أي�ض� � ًا وميول �إن�سانية موجودة و�ستبق ��ى ثابتة اىل الأبد،
فعدم التقدير هو اي�ض ًا من طبيعة الإن�سان مع الأ�سف ،وهو
مث ��ل �سوء الفه ��م والتع�صب والالمباالة متام� � ًا� ،إنه يعك�س
�شخ�صي ��ة الإن�س ��ان ومكنون ��ات نف�سه الت ��ي مل جتد طريقة
تكرب من خاللها �سوى يف حماولة ت�صغري الآخرين.
ح�ي�ن َي َّطلِع �صدي ��ق �أو �شخ�ص ما عل ��ى لوحاتي ومقاالتي،
لدي ف�ض ��ول اي�ض ًا ملعرفة ر�أي هذا
فه ��ذا اكرث من رائع ،ف�أنا َّ
ال�صدي ��ق �أو ذاك� ،إن كان �سلب� � ًا وايجاب� � ًا ،فرمبا يكون لديه
م ��ا يفيدين به وي�ضيف يل �شيئ ًا م ��ا .لكن بع�ض الآراء تثري
عندي ت�س ��ا�ؤالت معينة حول �شخ�صي ��ة االن�سان ودوافعه،
وهن ��ا ا�ستعي ��د (�صديق ًا) ق ��ر�أ مقالة يل ،ليق ��ول بعدها ر�أيه
الذي اخت�ص ��ره بجملة واحدة (كتابتك واعدة) وهنا لي�ست
�دي م�ؤاخ ��ذة �أن كان ر�أيه جيد ًا �أم �سيئ� � ًا ،ف�أنا مازلت مثل
ل � َّ
غريي �أتعل ��م ،لكن ال�س�ؤال هو ،هل كلمة واعد منا�سبة هنا؟
وه ��ل كان هذا الر�أي نابع ًا من نف� ��س �صادقة وحقيقية؟ وما
معنى �أن يكون ال�شخ�ص واعد ًا؟ فهذه الكلمة تقال لل�شخ�ص
ال ��ذي يبد�أ �أوىل خطواته يف عامل م ��ا ،و�أنا ا�ستخدمها مث ًال
ح�ي�ن �أطلع عل ��ى ر�سومات ابناء ا�صدقائ ��ي ال�صغار ،ف�أقول
له ��م لديك ��م مواهب واعدة ميك ��ن �أن تتط ��ور يف امل�ستقبل،
و(�صديق ��ي) الذي مل يكتب مقا ًال واحد ًا ،رمبا �أراد �أن يقول
ب� ��أين �سيئ ًا ،لكن يب ��دو �أن الأمور قد اختلط ��ت عليه ف�أطلق
عل � َّ�ي كلمة واعد ،لكنه م ��ع ذلك ن�سي �أن يقول يل متى �أجتاز
مرحلة (الواعد) وان ��ا اكتب هذا العمود الثقايف يف جريدة
امل ��دى منذ �أكرث م ��ن �سبع �سنوات دون توق ��ف! وكذلك لدي
عم ��ود باللغة الهولندية يف جملة بالي ��ت املهمة يف هولندا،
وب�إم ��كاين �أن �أهم� ��س يف �أذن (�صديق ��ي) ب� ��أين �أجيد اللغة
الرو�سية �أي�ض� � ًا كوين ع�شت يف مدينة كييف �ست �سنوات،
وتفا�صيل اخرى كثرية ال داعي لذكرها هنا.
لق ��د �أعادتن ��ي كلم ��ة (واع ��د) اىل �صديق ق ��دمي ا�سمه هاين
هلي ��ل ،كان يق ��ر�أ كثري ًا ،ب ��ل كان ينغم�س م ��ع الكتب ب�شكل
لي� ��س ل ��ه مثي ��ل ،وه ��و باال�ضاف ��ة اىل درا�ست ��ه العربي ��ة،
كان ق ��د تعل ��م االجنليزي ��ة ب�ش ��كل مده�ش ،وح�ي�ن تطورت
خربات ��ه اللغوية والثقافي ��ة واجلمالية� ،إ�ضاف ��ة اىل ذكاءه
وا�ستعدادات ��ه الذاتية� ،شع َر مبيل للكتابة ،وحني انتهى من
احدى الدرا�سات النقديةَ � ،أح َّب �أن يريها لأحد الأ�صدقاء يف
مقهى ح�سن عجميَ .ق َّل َب ال�صديق مقالة هاين ب�شكل خاطف
و� َّإط َل� � َع عليها �سريع� � ًا جد ًا ،ليلتفت نحو ه ��اين قائ ًال برتفع
(مقال ��ة واعدة) ثم �أكم ��ل حديثه بطريقة الع ��ارف واال�ستاذ
واخلبري (من خالل كتابتك الحظت �شيئ ًا مهم ًا ،وهو انك مل
تقر�أ مب ��ا يكفي ،عليك يا�صديقي ان تق ��ر�أ �أكرث) فما كان من
ه ��اين �س ��وى �أن يطوي املقالة وي�ضعه ��ا يف جيبه ،ويطرق
بنظرته احلائرة مت�أم ًال حقيبته القدمية املليئة بالكتب وهو
يقول (هل تعرف ب�أين اقر�أ كل يوم كتابني �أحدهما بالعربي
والآخ ��ر باالجنليزي ،فماذا ترديني �أن �أفعل �أكرث من ذلك؟)
ليحم ��ل بعدها حقيبت ��ه الثقيل ��ة مثل خطوات ��ه ويخرج من
املقه ��ى ت ��ارك ًا خلف ��ه �إبت�سامة �ساخ ��رة من احلي ��اة والنفاق
الثقايف.
لدي ف�ضول
اكثر من رائع ،ف�أنا َّ
اي�ض ًا لمعرفة ر�أي هذا ال�صديق
�أو ذاك� ،إن كان �سلب ًا وايجاب ًا،
فربما يكون لديه ما يفيدني به
وي�ضيف لي �شيئ ًا ما.

العقل الباطن و�سوريالية المناظر الطبيعية في �أعمال الفنان الأميركي ويل غلوكلي
�ضحى عبدالر�ؤوف املل
عك� ��س �أعم ��ال الفن ��ان الأمريك ��ي " وي ��ل
غلوكل ��ي"  ) )will cloughleyاملناظ ��ر
الطبيعي ��ة مبراوغ ��ة تخيلي ��ة غ�ي�ر تقليدية
متنح الب�ص ��ر لذة الإ�ستك�ش ��اف متغلغ ًال يف
الع ��وامل الداخلي ��ة اجليولوجي ��ة ال�شبيه ��ة
ب�أج�سامن ��ا ،وم ��ا ب�ي�ن اخل ��ارج والداخ ��ل
يلع ��ب" وي ��ل غلوكل ��ي" عل ��ى التعقي ��د
ال�سوري ��ايل ال ��ذي يجم ��ع ب�ي�ن الطبيع ��ي
واملرك ��ب ،وب�ي�ن الأ�سط ��ورة واخليال دون
زعزع ��ة املقايي� ��س ،ومبو�ضوعي ��ة معتمد ًا
على الأ�س�س الواقعي ��ة لت�شكيل امل�ساحات،
وحتوي ��ل امل�شه ��د الطبيع ��ي اىل �سوريايل،
بديناميكي ��ة ب�ي�ن التفا�صي ��ل وامل�ساح ��ات،
وبرتابط ح�سي ب�ي�ن ال�سوريايل والواقعي
 ،بق ��وة خللق الإيح ��اءات القادرة على منح
احللم ع ��دة توقعات مرتبط ��ة بالواقع الذي
تنبث ��ق منه كل هذه التفا�صي ��ل التي يزرعها

يف �أعمال ��ه املثقلة بالت�أث�ي�رات ذات التحفيز
الب�ص ��ري ،وبالتناق�ض ��ات املتواج ��دة م ��ن
حولن ��ا  ،الت ��ي ميك ��ن حتويله ��ا �إىل لوحات
ذات ق ��درة ت�شكيلي ��ة يف ت�صوي ��ر يعك� ��س
ق ��وة اخلي ��ال ،بتوجيه من الالوع ��ي الفني
املخت ��زن يف النف� ��س  .فهل "وي ��ل غلوكلي"
يبحث ع ��ن املناظ ��ر الطبيعي ��ة التي حتاكي
احلل ��م الإن�ساين ؟ �أم �أن ��ه ي�ستك�شف اخليال
والقوة ال�سوريالية القابعة فيه ؟
يربز الأداء احلقيقي للفنان "ويل غلوكلي"
يف الآلي ��ة التقني ��ة اجلمالي ��ة الت ��ي ت�سم ��ح
بالتوغ ��ل يف الواق ��ع ال�سوري ��ايل اخلا� ��ص
به ،وك�أنه يبحث يف مناطق العقل الداخلي
ع ��ن الغرائب الأك�ث�ر قرب ًا م ��ن الواقع ،لكن
ب�أ�سل ��وب يدم ��ج في ��ه الالوع ��ي بالواق ��ع
امللمو� ��س ،لت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى واقعنا
الطبيعي ،وبف�ض ��ول ا�ستك�شايف هو عبارة
ع ��ن منظ ��ورات ومفاهي ��م لظ�ل�ال �شبحي ��ة
يف ق�س ��م منه ��ا ،ليفتح الت�أوي�ل�ات على عدة
ق ��راءات يف كل منها تكوين ��ات خمتلفة هي

�أق ��رب للنف� ��س ،لأنه ��ا تخت�ص ��ر امل�شه ��د �أو
تو�سعه ميتافيزيقي� � ًا  ،لتحرير كل �شيء من
قوالب ��ه اجلام ��دة  ،وي�صبح قاع ��دة للت�أليف
�أو الأحرى قاع ��دة النتاجات �أخرى متخيلة
 ،لكن ع�ب�ر فن �سوريالي ��ة الت�صوير الفني .
فه ��ل م ��ن �إبداع جن ��وين يف ه ��ذا النوع من
الف ��ن �أو �أن الأ�سط ��ورة واخلي ��ال هما نتاج

من واقع نعي�شه ونراه كل يوم؟
يفاج ��ىء غلوكل ��ي ح�سي� � ًا الب�ص ��ر مبتع ��ة
اللقط ��ات ال�سريالي ��ة ت ��ارك ًا املح ��اكاة
للمتناق�ض ��ات التي ت�سمح بع ��دة جتاوزات
حل ��دود اخليال فاحت� � ًا العقل عل ��ى متاهات
الت�أث�ي�رات املنبثق ��ة م ��ن ال�ض ��وء والظل �أو
ال�ض ��وء والعتمة �أو اللحظ ��ة املفتوحة على

تكب�ي�ر الأ�شياء �أمامنا .لرناه ��ا تبع ًا للنف�س
وقدرته ��ا على خلق الأ�شكال  ،وبتحليل فني
تنجذب اليه الأحا�سي�س لغرابته ،بغمو�ض
يكتنف امل�شهد ،وبق ��وة ت�سا�ؤلية بعيد ًا عن
قوان�ي�ن الر�سم او الت�صوير  ،بتعديالت هي
�إحياء اللقطة ببطء �شديد  ،وبواقعية احللم
الداخل ��ي �أو اخليال الذي ي�ضع احلدود بني

قو�س�ي�ن �أو يح ��رر كل �ش ��يء م ��ن مقايي�س ��ه
الطبيعية �أو �أ�سا�سيات تكويناته الطبيعية،
لي�صب ��ح عن ��د غلوكل ��ي ه ��و مو�ض ��وع فني
متع ��دد الإيح ��اءات �أو متع ��دد املوا�ضي ��ع
خا�صة الطبيع ��ة وجبالها ووديانها ،وحتى
العمارة وا�شكالها التي تتخذ عدة ا�شكال يف
العتمة �أو ال�ضوء  .فهل تختلف الطبيعة يف

ت�صوراتنا بني العتمة وال�ضوء �أم �أن ما نراه
يف الليل لي�س كما هو عندما نراه يف النهار
؟ وهل خماوفنا هي هواج�س العقد النف�سية
الت ��ي يتوغل فيه ��ا غلوكل ��ي جيولوجي ًا يف
الطبيع ��ة الت�صويرية ب�سريالي ��ة تهدف اىل
اكت�شاف النف�س وجماليات ما حولنا؟
يتج ��اوز غلوكل ��ي الأ�صغ ��ر متجه ��ا نح ��و
الأكرب يف اللقطات عرب خياله اخلا�ص دون
تكثي ��ف ،ب ��ل بخل ��ق ابداعي فني بعي ��د ًا عن
فو�ضوي ��ات ال�سريالي ��ة و�صخبها املعروف،
وبلغ ��ة ي�ستنب�ش م ��ن خاللها خيال ��ه الفعال
يف تولي ��د اللحظ ��ة �أو التح ��رر م ��ن الكب ��ت
الطبيع ��ي ،والنظ ��ام الك ��وين دون نفور من
الأ�شي ��اء ،ب ��ل م ��ن خ�ل�ال �إع ��ادة ت�صويرها
،ليثور على النظام الطبيعي لكل �شىء نراه
م ��ن حولن ��ا ،وبالتايل ما ميك ��ن التقاطه من
ح� ��س تخيلي  ،ك�أن ت�صب ��ح اجلبال ب�شر ًا �أو
ت�صبح الثقوب جتعي ��دات �ضخمة  .فهل يف
الطبيعة ت�صورات يراها العقل الباطن على
غري حقيقتها؟
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اقــــرأ
بني الف�صول

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "ب�ي�ن الف�ص ��ول" للكاتب ��ة
الإنكليزية ال�شهرية فرجينيا وولف ،ترجمة ا�سامة منزجلي،
والرواي ��ة تعد من رواي ��ات املرحلة املت�أخرة يف حياة وولف
حي ��ث �ص ��درت ع ��ام  ،1941وقد امت ��ازت رواي ��ات فرجينيا
وولف ب�إيق ��اظ ال�ضمري الإن�ساين ،ومنه ��ا :ال�سيدة دالواي،
الأم ��واج ،تعد واح ��دة من �أه ��م الرموز الأدبي ��ة املحدثة يف
القرن الع�شرين.
ا�شتغلت بالنقد ،ومن كتبها النقدية "القارئ العادي" ،1925
و"م ��وت الفرا�ش ��ة ومق ��االت �أخ ��رى"  .1943كتبت ترجمة
حلياة "روجر فراي"  ،1940وكتبت الق�صة الق�صرية ،وقد
�ص ��درت لها عن دار املدى روايتها ال�شهرية ال�سيدة دالواي
ورواية �أورلندو.

جتاهلته امل�ؤ�س�سات احلكومية

���ش��اب ع���راق���ي ي�����ص��ن��ع ط� ً
��رف���ا ذك��� ًي���ا م��ت�����ص�ًلباً ب��الأع�����ص��اب
ذي قار  -منتظر اخلر�سان
رغ��م ان م��ا �أق��دم عليه لي�س م��ن تخ�ص�صه
العلمي وال ق��ري��ب م��ن مهنته احل��رة التي
يعمل بها ،اال ان ما يراه من معاناة النا�س
امل�صابني بفقدان االط��راف ج��راء احلروب
املتوالية ،دفعه ل�صنع ما ميكن ان يخفف
عنهم م�صارعة ظروف احلياة.
"حممد فا�ضل" مهند�س االت�صاالت �صنع
ط��رف��ا �صناعيا ذك �ي��ا ي�ت��م ال�ت�ح�ك��م ب��ه عن
ط��ري��ق اع���ص��اب ج�سم ال�شخ�ص امل�ع��اق..
وق��ام حممد بعر�ض اخ�تراع��ه على �إح��دى
امل�ؤ�س�سات احلكومية التي مل ي�ش�أ ذكرها،
لكن واجه التجاهل واالذن ال�صماء.
ال�شابالثالثينيالذيي�سكنمدينةالنا�صرية
ت�خ��رج م��ن كلية الهند�سة جامعة كربالء
ح

ول العا

لم

متخ�ص�صا يف االت�صاالت ،ليبحث بعدها
ع��ن ف��ر���ص عمل ح��ال��ه ح��ال اخلريجني يف
العراق ليجد نف�سه يعمل كم�صمم للوحات
االع�لان�ي��ة يف �إح ��دى املطابع الأه�ل�ي��ة ،اال
ان ميوله العلمية مل ت�ف��ارق��ه ،وتعلقه يف
امل�شاريع الهند�سية وااللكرتونية كان جزءًا
منه .ذات يوم يف عام  2018وهو يطالع
التلفاز يف �أحد التقارير اخلا�صة بالأطراف
ال�صناعية ال��ذك�ي��ة ،ج��اءت��ه ف�ك��رة ت�صميم
�أط � ��راف ��ص�ن��اع�ي��ة ت �ت �ح��رك ب ��ذك ��اء ،تعني
املعاقني على تعوي�ض ما فقدوه.
وت���ش�ير االح �� �ص��ائ �ي��ات ال��ر��س�م�ي��ة اىل ان
حمافظة ذي ق��ار وح��ده��ا ،ت�ضم �أك�ث�ر من
ال�شاب املخرتع حممد فا�ضل
� 4000شخ�ص فاقد لطرف من �أطرافه جراء
احلروب التي مرت على العراق.
متلكها ج��ام�ع��ة ذي ق ��ار /ق���س��م الهند�سة الالزمة واملواد االولية كانت اوىل العقبات
وي �ق��ول ال���ش��اب حم�م��د ف��ا��ض��ل� ،إن ��ه متكن احلياتية ،لي�صنع بوا�سطتها طر ًفا من مادة التي واجهته يف �صناعة الطرف الذكي ،ذلك
باال�ستعانة يف بداية العمل على م�شروعه ،البال�ستك التي يراها خفيفة الوزن و�صديقة بالإ�ضافة �إىل عدم توفر القطع االلكرتونية
م��ن �أن ي�ستخدم ال�ط��اب�ع��ة ال�ث�لاث�ي��ة التي للبيئة .ان عدم توفر املواد االولية من العدد ال �ل�ازم� ��ة وم �ن �ه��ا م ��ا ي �� �س �م��ى بـ"�سن�سر

لأول مرة� ...صور دقيقة للغاية تظهر
كيف يهاجم " كورونا" اجل�سم
ن�شر علماء �صينيون �صورا جديدة ومف�صلة لفايرو�س كورونا،
من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف عملية �إيجاد لقاح للوباء الذي �أ�صاب
العامل .و�أظهرت ال�صور اجلديدة تفا�صيل دقيقة جدا للفايرو�س،
تك�شف عن �شكله ال�شائك وطريقة تفاعله مع اخلاليا الب�شرية،
مما ي�ساعد العلماء يف معركتهم القا�سية للو�صول �إىل لقاح
يق�ضي عليه .وقام عامل الأحياء الإن�شائية بجامعة ت�سينغهوا يف
بكني الدكتور �ساي يل ،بالتعاون مع علماء �آخرين متخ�ص�صني
يف جمال الفايرو�سات ب�أخذ �صور الفايرو�س يف خمترب لل�سالمة
احليوية يف مدينة هانغت�شو .وقام الفريق بداية مبعاجلة الفايرو�س
مب��ادة كيميائية جلعله غري �ضار ،ثم �أر�سلوا عينة من ال�سائل املليء
بالفايرو�س �إىل الدكتور يل .وقام الأخري بالتعاون مع فريقه بتقلي�ص
حجم العينة �إىل نقطة واح��دة ،ثم قام يل بتجميدها ،ور�صدها الحقا من
خالل املجهر الإلكرتوين .قال يل ل�صحيفة "نيويورك تاميز" ،الأمريكية:
"ر�أيت �شا�شة مليئة بالفايرو�سات" ،وهو ينظر �إىل �شيء قيا�سه �أقل من
جزء من املليون من البو�صة ،و�أ�ضاف "�أعتقد �أنني كنت �أول رجل يف العامل
يرى الفايرو�س مبثل هذا القرب" .لقد �أتاحت ال�صور اجلديدة للعلماء معرفة
كيفية انزالق الفايرو�س بع�ض بروتيناته ودخوله اخلاليا ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،تعلم العلماء ،الطريقة التي ت�سيطر من خاللها جينات الفايرو�س امللتوية
على الكيمياء احليوية للج�سم.

كيم كارد�شيان تت�ضامن مع
�أرمينيا وتتربع لها باملاليني
فاج�أت كيم كارد�شيان ع�شاقها و حمبيها ب�إعالنها �أم�س من خالل
�صفحتها الر�سمية ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ى ال�شهري
"�إن�ستغرام" �أنها �ستتربع مبليون دوالر ل�صندوق �أرمينيا ،والذي
ي�ساعد ب�شكل مبا�شر املت�ضررين خ�لال اال�ضطرابات م��ن خالل
الطعام وامل�أوى والرعاية.
وقالت كيم كارد�شيان" :ي�شرفني ج��دا �أن �أك��ون ج��زءا من اجلهد
العاملي لدعم  ، armeniafundلقد حتدثت عالنية عن الو�ضع
احلايل يف �أرمينيا و�أجريت حمادثات مع العديدين لزيادة الوعي
بالأزمة التي ال ميكننا ال�سماح با�ستمرارها ..دعائي و�صلواتي مع
الرجال والن�ساء والأطفال ال�شجعان�..أريد �أن يتذكر اجلميع �أنه
على الرغم من امل�سافة التى تف�صل بيننا ،ف�إننا ل�سنا مقيدين باحلدود
ونحن دولة �أرمينية عاملية واحدة معا".
وا�ستكملت كيم كارد�شيان�" :سوف �أتربع مبليون دوالر مل�ساعدة
جهودهم على الأر���ض و�أدعوكم لالن�ضمام يل� ..سواء كنت �سوف
ت�ساعد فقط يف رفع م�ستوى الوعي والن�شر على و�سائل التوا�صل
االجتماعي �أو التربع ب��دوالر واح��د فقط ،ف��إن كل هذه اخلطوات
مهمة للم�ساعدة".

تايلور �سويفت تعلن ر�سم ًيا رف�ضها لرتامب
ب�ي�ن�م��ا ي �ع�بر م�ع�ظ��م امل �� �ش��اه�ير ع��ن ت��أي�ي��ده��م
للمر�شح الرئا�سي الأمريكي من خالل ن�شر
�صوره حلث املاليني من متابعيهم يف
ح�ساباتهم ،ك�شفت املغنية الأمريكية
تايلور �سويفت البالغة من العمر
" 30عامًا" �أنها �ستدعم املر�شح
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ج���و ب��اي��دن
ملن�صب الرئي�س الأمريكي
يف ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س��ة

 جواد الزيدي
االكاديم ��ي والناقد الت�شكيلي ي�صدر
ل ��ه قريب ��ا كت ��اب بعن ��وان "الخ ��ط
العرب ��ي ودرج ��ة ال�صف ��ر الجمالي"
قائ�ل�ا" :تت�ضم ��ن ف�ص ��ول الكت ��اب

ا�سامة الدوري
مو�ضوع ��ات ع ��ن ر�ؤى الحداث ��ة
ومح ��اوالت الخطاطي ��ن ر�س ��م
تكوينات جميل ��ة" ،م�ؤكدا" :ي�ضيء
كتاب الخط العرب ��ي ودرجة ال�صفر
الجمال ��ي مفاهي ��م الخ ��ط العرب ��ي
والزخرف ��ة اال�سالمي ��ة لخل ��ق ف ��ن
جمالي".
 محمود �أبو العبا�س
الممثل والمخرج الم�سرحي اكد انه
�سيع ��اود ن�شاطه في مج ��ال الم�سرح
حي ��ث يخط ��ط الخ ��راج م�سرحي ��ة
جدي ��دة و�صفه ��ا بالمهم ��ة ،وا�ضاف
ان ��ه ب�صدد تقدي ��م عرو�ض م�سرحية
مع عدد من ال�شباب.

في زمن الكورونا

� أ�سامة الدوري
الباح ��ث وا�ست ��اذ التاري ��خ الحديث
في كلي ��ة الآداب جامعة بغ ��داد نعته
االو�ساط االكاديمي ��ة والثقافية بعد
ان رحل متاث ��را با�صابته بفايرو�س
كورون ��ا ،وكان ال ��دوري ق ��د دخ ��ل
الم�ست�شف ��ى قب ��ل ا�سبوعي ��ن حي ��ث
ا�صيب جراء الوباء بجلطة دماغية،
الدوري يعد من الباحثين المتميزين
في مجال التاريخ العراقي المعا�صر
حيث ا�صدر ع ��ددا من الكتب ابرزها
تاريخ الع ��راق في �سنوات االحتالل
البريطان ��ي وكت ��اب الهوية الوطنية
لثورة الع�شري ��ن ،ويذكر ان الراحل
كان من ابرز الم�شاركين في فعاليات
بيت المدى للثقافة والفنون.

االع�صاب" ،اي الق��ط ا��ش��ارة الع�صب ،ما
ا�ضطره �إىل �شرائه من متجر امازون.
وا�ستغرق العمل بامل�شروع وقتا طويال،
ح�سبما يذكر حممد ،حيث �أن العمل ا�ستمر
مل��دة �� 18ش�ه� ًرا ح�ت��ى و� �ص��ل �إىل مراحله
النهائية .حيث �أن برجمة الطرف ال�صناعي
تتعامل مع االع�صاب ب�شكل مبا�شر.
ويو�ضح حممد �أن فاقدي الأط��راف ،لديهم
ما ي�سمى ب�إح�سا�س الطرف الوهمي ،وهذا
ي�ؤكد ان العقل مربمج على وجود الطرف،
وهذا ما ي�سمح بربط الطرف عرب الربجمة
لت�صل االيعازات العقلية �إليه كي يتحرك.
الطرف ال�صناعي الذي �صممه حممد فا�ضل،
خ�ضع �أخريًا للتجربة وجنح ب�شكل مقبول،
حيث يعمل الطرف ال�صناعي بطريقة غلق
وف�ت��ح الأ��ص��اب��ع كلها م��رة واح ��دة .وي��رى
حممد انه بالإمكان تطوير الطرف م�ستقبال
لتحريك كل �إ�صبع مبعزل عن الآخ��ر ف�ضال

الأمريكية يف �شهر نوفمرب -ت�شرين الثاين
املقبل .التقطت �سيلفي وه��ي حتمل �صينية
م�ل�أى بحلوى كوكيز مطبوع عليها "بايدن-
هاري�س  ."2020وعربت تايلور �سويفت عن
ت�أييدها الكامل للمر�شح الدميقراطي جو بايدن،
ونائبته كماال هاري�س من خالل التقاطها �صورة
�سيلفي لها وهي حتمل �صينية م�ل�أى بحلوى
كوكيز مطبوع عليها "بايدن -هاري�س "2020
ون���ش��رت�ه��ا يف ح���س��اب��ات�ه��ا اخل��ا� �ص��ة مب��واق��ع

التوا�صل االجتماعي ،وف ًقا ل�صحيفة "مريور"
الربيطانية .وك�شفت �سويفت عن �سبب منحها
�صوتها جلو بايدن يف مقابلة جديدة ،معرتفة
ب�أنها �ست�صوّ ت للحكومة التي �ست�ضع حياة
�شعبها يف املقدمة .وقالت تايلور �سويفت ملجلة
"ف" :" "Vالتغيري الذي نحتاجه ب�شدة ،هو
انتخاب رئي�س يدرك �أن الأ�شخا�ص واملواطنني
امللونني الب�شرة ي�ستحقون ال�شعور بالأمان
وبوجود من ميثلهم".

ع��ن امكانية ا�ضافة برجمة اخ��رى ت�سمح
لكفيفي الب�صر با�ستخدامه من خالل ربط
ح�سا�سات ترددات فوق ال�سمعية مع �سماعة
اذن تعطي ا�شارة ان كان هناك حاجز امام
ال�شخ�ص �أو �سيارة �أو �أي �شيء يعرت�ض
طريقه .ويقول حممد فا�ضل� ،إن الأط��راف
ال�صناعية الذكية التي ت�صممها ال�شركات
العاملية باهظة الثمن ،تتجاوز ال�ـ� 10آالف
دوالر تقريبًا ..بينما متكن هو من �صناعة
طرف �صناعي ذكي مببلغ  800دوالر فقط!
وي� ��ؤك ��د �أن� ��ه ل��و ح���ص��ل ع �ل��ى دع ��م �إح ��دى
امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو اخل��ا��ص��ة ،ف�أنه
�سيتمكن م��ن ت�ط��وي��ر ال �ط��رف ال�صناعي
ال��ذك��ي �إىل م��ا ي��رت�ق��ي ب��ه� .إذ �أن ال�ط��رف
ال�صناعي �سريبط بطريقة جتميلية ،كما
يقول حممد ،لكن لي�س عن طريق التدخل
اجلراحي .فالطرف احل��ايل ،ال��ذي �صعنه،
يلبي االحتياج الالزم للمعاقني.

ك���ت���اب

×؟

يف هذه الزاوية الق�صرية
�سنلتقي بعدد من الكتاب
لنتحاور معهم حول
الكتب ..لقاء اليوم مع
ال�شاعر والناقد عمر
ال�سراي الذي �س�ألناه:
�أحب كتاب قر�أته:
طيف اخليال لل�شريفاملرت�ضى.
كتاب ترك ب�صمة عليك:
رواية عامل بال خرائط جلربا ابراهيم جربا وعبدالرحمن منيف
كتاب تتمنى قراءته:
اجلزء املفقود من كتاب منهاج البلغاء حلازم القرطاج ّنيكتاب وددت كتابته:
ال�سرد والكتاب ملحمد خ�ضرياول كتاب قر�أته:
حكايات من الفونتني ،ترجمة جربا ابراهيم جربااول كتاب و�صلك اهداء:
مغامرات �أحمد وطالل�آخر كتاب قر�أته:
من اللوحة �إىل ال�شا�شة لن�صري حيدر الزماول كتاب ا�صدرته:
�ساعة يف زمن واقفكتاب تعكف على ا�صداره:
الهوية يف ال�شعر العراقي املعا�صركتاب ينتظر ان تقر�أه:
-كتب عدة ي�ضيق الوقت عنها

يف مرات كثرية ال �أعرف
ماذا �أفعل حني �أقر�أ ما يكتبه
البع�ض على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،هل �أ�ضحك من
العبث والكوميديا ال�سوداء� ،أم
�أ�صمت من �شدة الك�آبة واحلزن،
من �أبرز امل�ضحكات واملبكيات
التي حتا�صرين دائمًا حول
ما يكتبه البع�ض "�إن �أهم ما
حتقق يف العراق اجلديد هو
الدميقراطية".
ال �أريد �أن �ألوم �أ�صحاب هذه
الكوميديا ،فقبلها قر�أنا ما هو
�أكرث ،حني كتب �أحدهم �أن
العراق ولد من جديد عندما
توىل رئا�سة الوزراء عادل عبد
املهدي ،وكان قربان الوالدة
� 700شهيد من املتظاهرين.
ين�سى البع�ض �أن من العبث �أن
تبذل جمهودًا كي حتاول �إقناع
عاطل عن العمل ،ب�أن حكومة
اجلعفري او املالكي او اياد
عالوي غريت م�صائر النا�س
نحو الأح�سن ،ومن ال�سذاجة
� ً
أي�ضا �أن حتاول ذلك مع �أرملة
كانت تنتظر �أن تلتفت �إليها
حكومة العبادي � ..إن تقييم
الب�سطاء و�إح�سا�سهم الفطري
يظل �أحد املعايري املهمة يف
احلكم على التجربة ال�سيا�سية،
خ�صو�صا عندما نتكلم عن
ً
احلكومات التي تعاقبت بعد عام
.2003
حتى هذه اللحظة ف�إن كثريًا من
العراقيني ال يزالون يحتفظون
ب�صورة للراحل عبد الكرمي
قا�سم معلقة على جدران
بيوتهم ،و�س�ألت البع�ض ملاذا
تف�ضلونه؟ فكان ردهم بجملة
واحدة "�إنه كان واحدًا من
الب�سطاء"� ،سيقول البع�ض
�إن عبد الكرمي قا�سم �أجه�ض
الدميقراطية ،وكانت ممار�ساته
ال�سيا�سية ي�شوبها الكثري من
االرجتال ،لكنه وب�شهادة �أعدائه
و ّفر للب�سطاء من النا�س الكثري
من الأ�شياء املهمة� ،أبرزها �سكن
الئق ،احلق يف العالج والتعليم،
توزيع الأرا�ضي على الفالحني،
الإ�صرار على دعم ال�صناعة
الوطنية� ،إ�شاعة روح املواطنة .
بعد �سبعة ع�شر عامًا على
التغيري �أعتقد �أن العراقيني
م�ستعدون �أن ي�ساحموا حكومة
املالكي على الكوارث التي مرت
بهم خالل ال�سنوات املا�ضية،
�إذا كانوا قد �شعروا ب�أن هناك
ب�صي�صا من الأمل حملته اليهم
ً
حكومة عادل عبد املهدي  ،بدال
من ان ت�سلم البالد للجماعات
امل�سلحة  ،وت�سلط عبد الكرمي
خلف على رقاب �شباب
التظاهرات  ..املواطن امل�سكني
يريد �أ�شياء ملمو�سة ،هذا
املواطن لن ت�سد الدميقراطية
جوع �أطفاله ،هذا املواطن لن
توفر له �شعارات براقة مثل
"امل�صاحلة " و"اال�صالح "
والتغيري � ،سك ًنا الئ ًقا وال
عالجً ا �صحيًا يف م�ست�شفيات
متطورة ..هذا املواطن ال
ميكن ال�ضحك عليه ب�شعار
"الق�ضاء على الف�ساد" وهو
يرى �أن الكهرباء وحدها نهبت
من �أمواله �أكرث من ميزانية
دولة مثل م�صر ،هذا املواطن
يحتاج لأن يطمئن �إىل �أن ابنه
�أو �أخاه لن يخطف يف و�ضح
النهار وي�صبح ن�سيا من�سيا
مثل علي جا�سب ومازن لطيف
وتوفيق التميمي واخرهم
�سجاد العراقي ومئات غريهم ،
هذا املواطن الفقري املوجود يف
القرى والنواحي يريد طرقات
نظيفة ،بدال من احزاب تعيد
�صبغ واجهاتها بالوان املدنية
والليربالية

ق��ح��ط��ان ال��ف��رج اهلل :ال��ع��م��ل ال���ذي ي��خ��اط��ب الإن�����س��ان��ي��ة ال ي��ح��ت��اج �إىل ج���واز �سفر
ما�س القي�سي
تبن ��ى الق ��راءة منذ �صغره ح�ي�ن ر�أى يف املناهج
املدر�سي ��ة علم ��ا قا�صرا ع ��ن منحه املعرف ��ة ،التي
جعل ��ت منه ناقدا يجد يف الن�صو�ص الأدبية موتا
وجم ��ودا ما مل يب ��ث النقد ب�ي�ن �سطورها احلياة،
لي�ث�ري عقول القراء وي�ساف ��ر بهم حيث ما ت�صبو
الي ��ه ،الناق ��د الأكادمي ��ي قحط ��ان الف ��رج الله حل
�ضيف ��ا يف (امل ��دى) ليتح ��دث لن ��ا ع ��ن حكايته مع
ادب النقد.
 .1كيف بد�أت حكايتك؟
 بد�أت حكايتي عندما ا�شرتيت �أول كتابني ،وكنتحينها يف الثانية ع�شرة من عمري ،اح�س�ست �أين
�أمام عامل �آخر غري عامل الكتب املدر�سية ،و�صدمت
وعلي �أن ابحث عن املعرفة يف
�أين �أجه ��ل الكثريّ ،
غري الأماكن التقليدية للتعليم.
 .2من هو ملهمك؟
 -ال اخت�صر فكرة االلهام يف �شخ�ص واحد ،ولكن

الطقس

�إذا كان يل م ��ن مله ��م فهو (املع ��ري) ال�شاعر الذي
تغ ��زل يف كل �ش ��يء واج ��اد �أكرث م ��ن املب�صرين،
واملفكر امل�ص ��ري (�سليمان العط ��ار) الذي علمني
ان �سر احلياة هو احلبّ .
 .3متى ولد اول عمل بكلماتك؟
 �أول عم ��ل كان يف �سن �صغ�ي�رة جدا حاولت ان�أقول ر�أيا ب�أمر لغوي فارق ومل �أتوقع ان ال�س�ؤال
ال ��ذي �س ��وف اطرح ��ه يث�ي�ر الكثري م ��ن االعجاب
والده�شة.
 .4كيف دربتك احلياة؟
 احلي ��اة مثل �شجرة الزهور فيه ��ا ال�شوك وفيهاال ��ورود ،فيه ��ا الن�ض ��ارة واجلم ��ال وفيه ��ا املوت
والذبول ،لذلك يجب ان نعي�شها حتى �آخر حلظة.
 .5دور املطبات يف جناحك؟
 للأخط ��اء وال�صعاب عندي قيمة كقيمة النجاح،طريق كل جناح مل� ��ؤه ال�صعاب لذلك قيمته تكون
يف �صعوبة الو�صول �إليه.
 .6ما الفرق بني الهواية واملوهبة؟

 املوهب ��ة ت�سيط ��ر عل ��ى ال�شخ� ��ص ،والهواي ��ةي�سيط ��ر عليه ��ا هو ،وق ��د ميتزج االثن ��ان ويكون
االبداع.
 .7هل النقد احرتاف ام موهبة؟
 النقد علم وله �أ�صوله وادواته ،قد تكون املوهبةواحدة من االدوات الإجرائية.

 .8اول عمل نقدي ن�سجته اناملك؟
 كان ع ��ن رواي ��ة الطريق للأدي ��ب العاملي جنيبحمفوظ.
 .9عمل من ت�أليفك ترك بروحك �أثرا؟
 درا�ست ��ي ع ��ن رواية ثربانت� ��س (دون كيخوتة)برتجمة الراحل �سليمان العطار.
 .10م�شهد عالق يف ذهنك مل تكتب عنه بعد؟
 م�شاه ��د احل ��رب الطائفي ��ة يف ذاك ��رة الطفولةواالمهات منذ  2003حتى .2011
 .11كيف ت�صف الطريق بني �أول و�آخر عمل؟
 رحل ��ة يف قارب من املنابع حت ��ى امل�صب ،رحلةاكت�ش ��اف ك�أين ح ��ي بن يقظان اكت�ش ��ف كل �شيء
على مهل.
 .12من تذهلك اعماله النقدية؟
 روالن بارت ومن العرب عبد الفتاح كليطو. .13ه ��ل ندم ��ت يوم ��ا على عم ��ل قدمته ،م ��ا هو،
وملاذا؟
 -كال.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثنني) �أن درجات احلرارة �ستحافظ على معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
م�شم�سا.
�سيكون
ً

 .14ما هو دور النقد يف الوعي االن�ساين؟
كل ن�ص بدون ناق ��د بحكم امليت ،من يعيد احلياة
للن�صو� ��ص �إع ��ادة درا�سته ��ا واكت�ش ��اف مكام ��ن
اجلمال فيها.
 .15هل اعمالك متتلك جواز �سفر؟
هذا �س� ��ؤال �صعب ولكن كلم ��ا كان العمل يخاطب
االن�ساني ��ة ال يحتاج اىل ج ��واز �سفر فهو يف ذهن
كل ان�سان.
 .16الهواة ال�صغار ماذا تقول لهم؟
القراءة �سر كل جناع وابداع.
 .17هل جتد لطريقك نهاية؟
ال �أفك ��ر يف النهاي ��ة ،الن النهاية م ��ن �صنع القدر،
وم ��ن ي�ت�رك عم�ل�ا يف احلياة ل ��ن تكون ل ��ه نهاية
حتما.
 .18لو مل تكن ناقدا .ماذا �ستكون؟
�أحب امل�سرح واالخ ��راج امل�سرحي لأين اعتقد �أن
املخ ��رج ناقد م ��ن طراز خا� ��ص ،ناق ��د يتعامل مع
ن�ص متحرك.
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