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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

�إغالق باب الرت�شيح و�أكثـر من  60ا�سم ًا ل�شغل  3منا�صب يف املحافظة

جمل�س نينوى مي�ضي باختيار حمافظ جديد
قبل ح�سم ملف العاكوب ق�ضائي ًا
 بغداد /وائل نعمة
تو�ش ��ك نين ��وى عل ��ى الدخ ��ول
ب�أزم ��ة جدي ��دة يف ق�ضي ��ة اختيار
احلكومة املحلي ��ة بعد انق�ض ��اء مهلة ال�شهر
املق ��ررة حل�س ��م الطع ��ن املقدّم م ��ن املحافظ
املقال نوفل العاكوب.
وم� � ّر �أ�سبوع على انتهاء املدة الأخرية ،فيما
مل ي�ص ��در حت ��ى الآن ع ��ن حمكم ��ة الق�ض ��اء
الإداري ،وه ��ي اجله ��ة املكلف ��ة بالنظ ��ر يف
ق�ضية املحافظ ال�سابق� ،أي تعليق.
وب ��د ًال م ��ن االنتظ ��ار لف�ت�رة �أط ��ول� ،سيبد�أ
جمل� ��س املحافظ ��ة باختي ��ار حماف ��ظ بدي ��ل
للعاك ��وب ،لكنه �إج ��راء قد يدخل ��ه يف م�أزق
قان ��وين ،خ�صو�ص� � ًا �إذا قرر الق�ض ��اء �إعادة
الأخري اىل املن�صب.

وا�ستنف ��ذ جمل� ��س نين ��وى كل حم ��اوالت
التمدي ��د لإبقاء ب ��اب تق ��دمي املر�شحني على
من�صب املحافظ مفتوح ًا حلني �صدور احلكم
الق�ضائي.
ّ
ومدّد املجل� ��س فرتة ت�سل ��م الأ�سماء مرتني،
ليغلقه ��ا �أخ�ي�ر ًا يف نهاي ��ة ال ��دوام الر�سمي
لي ��وم �أول من �أم�س الثالث ��اء ،بعد �أن و�صل
ع ��دد املر�شح�ي�ن اىل �أك�ث�ر م ��ن  60ا�سم� � ًا
للمحافظ ونوّ ابه.
يق ��ول (�أ�ضحوي ال�صعي ��ب) ،ع�ضو جمل�س
حمافظ ��ة نين ��وى ،لـ(املدى) �إن ��ه "مع �إغالق
باب الرت�شي ��ح و�صل عدد �أ�سم ��اء املتقدمني
ل�شغل املنا�صب اىل  50مر�شح ًا".
يف املقاب ��ل ،تق ��دم  4مر�شحني فق ��ط ملن�صب
نائ ��ب املحاف ��ظ الأول (الإدراي) ،وه ��و
من�ص ��ب خم�ص�ص للكرد ،مقاب ��ل  14للنائب

الثاين (الفني) وهو من ح�صة العرب.
وكان م ��ن املفرت�ض �أن يغلق ب ��اب الرت�شيح
ي ��وم  18ني�س ��ان املا�ض ��ي ،لك ��ن مت متديده
اىل � 2أي ��ار احلايل ،وم ��رة ثانية اىل يوم 7
م ��ن ال�شهر الأخري ،ليتفق م ��ع ح�سم الق�ضاء
للطع ��ن املقدم م ��ن العاك ��وب مطل ��ع ني�سان
املا�ضي.
ويق ��ول ال�صعي ��ب �إن القان ��ون اخلا� ��ص
بتنظي ��م �أو�ض ��اع املحافظ ��ات (قان ��ون )21
ي�سم ��ح للمجل�س بفتح ب ��اب الرت�شيح ل�شغل
من�ص ��ب املحافظة يف حالتني� :إما عند ح�سم
الطعن او عند انتهاء الفرتة القانونية وهي
 30يوم ًا.
ووفق ًا ل ��كالم امل�س�ؤول املحل ��ي ،ف�إن جمل�س
املحافظ ��ة �سيم�ضي يف عق ��د جل�سة الختيار
املحافظ ،ولك ��ن رمبا لن يقوم بتن�صيبه قبل

�أن يت�أكد مما �سيقوله الق�ضاء.
ويق ��ول م�س�ؤول ��ون يف نين ��وى �إن موق ��ف
الق�ض ��اء غ�ي�ر وا�ضح م ��ن ق�ضي ��ة العاكوب،
وزاد ذل ��ك ال�سك ��وت يف �إث ��ارة ال�شكوك من
وج ��ود �صفقة لإع ��ادة العاك ��وب ،خ�صو�ص ًا
بعد الت�صريحات الأخرية ملهدي ال�صميدعي،
الذي ي�صف نف�سه مبفتي اجلمهورية ،والتي
طالب فيها ب�إعادة الأخري اىل من�صبه.
م ��ن جانب �آخر ،مازال بع� ��ض نواب نينوى
يت�أمل ��ون الإطاحة مبجل�س املحافظة قبل �أن
يتمك ��ن الأخري من اختي ��ار حمافظ .ويقول
ق�صي عبا�س ،النائب عن نينوى يف الربملان
لـ(املدى) �إن "املجل� ��س غري م�ؤهل لأخذ مثل
ذلك القرار".
 التفا�صيل �ص3

احلكومة العراقية طلبت تقييد حركة القوات الأمريكية يف العراق

بومبيو يبلغ بغداد :متخوفون على
م�ست�شارينا من ف�صائل موالية لإيران
 بغداد  /محمد �صباح
�ألزمت الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة احلكوم ��ة
العراقي ��ة بت�أم�ي�ن �سالم ��ة قواته ��ا
املتواج ��دة يف العراق .ونقل وزير
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو،
يف زيارت ��ه املفاجئ ��ة ،ر�سال ��ة �إىل
امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن تك�شف عن
خمط ��ط لف�صائ ��ل م�سلح ��ة مق ّرب ��ة
من طهران ال�ستهداف امل�ست�شارين
الأمريكان.
باملقابل ،تعهدت احلكومة العراقية
لوزير اخلارجي ��ة ،الذي ا�ستغرقت
زيارت ��ه العا�صم ��ة بغ ��داد �أرب ��ع
�ساعات� ،أن امل�ست�شارين الأمريكان
لي�سوا يف مو�ض ��ع اال�ستهداف من
قبل �أية جهة �أو ف�صيل م�سلح.
ويك�ش ��ف م�ص ��در �سيا�س ��ي مطل ��ع

يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "وزي ��ر
اخلارجية الأمريكي �أبلغ احلكومة
العراقي ��ة بتلق ��ي الإدارة الأمريكية
معلوم ��ات تفي ��د بتخطيط جماميع
م�سلحة قريبة من طهران ال�ستهداف
م�ست�شاري بالده".
وي�ضي ��ف امل�صدر ،ال ��ذي طلب عدم
ذكر ا�سمه حل�سا�سية املو�ضوع� ،أن
"الوزير الأمريك ��ي �ألزم احلكومة
ب�ض ��رورة التعام ��ل م ��ع ه ��ذه
املجامي ��ع واملحافظة عل ��ى القوات
الأمريكية املوجودة على الأرا�ضي
العراقية ".و�أكد امل�صدر �أن اجلانب
العراق ��ي �أخربه ب�أنه "ملزم بت�أمني
�سالمة هذه القوات".
وي�ش�ي�ر امل�ص ��در املطل ��ع اىل �أن
"احلكومة العراقية طلبت من وزير
اخلارجي ��ة �أن تك ��ون ق ��وات بالده
مق ّي ��دة احلرك ��ة داخ ��ل الأرا�ض ��ي
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بغداد /املدى
ا�صطف ��ت فتي ��ات عراقي ��ات ،م ��ع ال�شباب
والرج ��ال ،يف مهام ف ّتاكة هي الأخطر من نوعها يف
الع ��راق ،لإزالة الأذى املحدق مبدينتهم نينوى التي
عانت ويالت احل ��روب والتدمري عل ��ى يد "داع�ش"
الإرهابي.
وتلقت الفتيات ،اللواتي لب�سن الزي الع�سكري بلون
البيج ��ي ،يف احتفال تخ ��رج مع زمالئه ��ن الرجال،
�شه ��ادات م ��ن �إح ��دى �أه ��م ال�ش ��ركات ال�سوي�سري ��ة
العامل ��ة يف الع ��راق ،لإزال ��ة كل املخلف ��ات احلربية
م ��ن املدن التي حررته ��ا القوات الأمني ��ة من �سطوة
الإرهاب.
و�أعلن م�ش ��رف الفري ��ق يف امل�ؤ�س�س ��ة ال�سوي�سرية
ل�ش� ��ؤون الألغام ( ،)fsdعمر عل ��ي ،عن تخرج دفعة
جدي ��دة من الف ��رق لإزال ��ة الألغام ،بع ��د تدريب دام
نحو � 6أ�سابيع.
و�أو�ض ��ح علي ،وهو �أي�ض ًا م�س� ��ؤول حتديد املناطق
اخلط ��رة والتوعي ��ة يف امل�ؤ�س�س ��ة ال�سويدي ��ة� ،أن
الف ��رق الت ��ي تخرجت حديث� � ًا ت�ضم رج ��ا ًال و�شباب ًا،
ون�ساء وفتيات ،جميعهم من حمافظة نينوى.
و�أ�ض ��اف علي �أن الأع�ض ��اء اخلريجني تلقوا تدريب ًا
يف دورة �أقامته ��ا املنظم ��ة ملدة  52يوم� � ًا ،يف ق�ضاء
ماوت مبحافظة ال�سليمانية.

مقتل و�إ�صابة 7
مدنيني يف هجوم
م�سلح على �أحد
منازل �صالح الدين

3
داود �أوغلو يوجه
ر�سالة مطولة لـ
"العدالة والتنمية "
يحمل فيها �أردوغان
ّ
م�س�ؤولية �أزمات
تركيا

 التفا�صيل �ص3

رم�ضان مل مينع بائع ًا جوا ًال من ممار�سة عمله  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

نا�شط �إيزيدي :التنظيم يتحكم بكل التفا�صيل

داع�ش ي�سيطر على خميم الهول ومينع الإيزيديني من �إنقاذ املختطفات
بغداد /املدى
الوحو� ��ش،
مث ��ل
ت�سيط ��ر ن�س ��اء "داع�ش"
الإرهابي ،على الإيزيديات اللواتي
اختطفه ��ن التنظي ��م قب ��ل نح ��و 5
�أع ��وام ،ليجع ��ل منه ��ن جاري ��ات
لال�ستعباد اجلن�سي ،وورقة رابحة
يف �أ�سواق النخا�سة.
طاملا روت الإيزيدي ��ات العراقيات،

وحتدي ��د ًا �إىل خميم اله ��ول �شرقي
احل�سكة يف �شمال �سوريا ،للتو�صل
�إىل املختطفات من �أبناء جلدته ،لكن
دون جدوى ب�سبب ن�ساء داع�ش.
وحت ��دث حم ��و ،يف ت�صري ��ح
لـ(�سبوتنيك) ع ��ن رحلته �إىل خميم
اله ��ول قائ�ل ً�ا" :توج ��د نح ��و 300
ام ��ر�أة وفت ��اة �إيزيدي ��ة ،حمتجزات
ل ��دى عائ�ل�ات داع� ��ش الإرهابي يف
خميم اله ��ول ،وال ميكنهن الإف�صاح

ع ��ن �أنف�سه ��ن لأ�سباب ع ��دة �أبرزها
اخل ��وف ،والو�ض ��ع النف�س ��ي الذي
يع�شن فيه �إذ يعتقدن �أن التنظيم ما
يزال ي�سيطر على العامل".
و�أرج ��ع حم ��و� ،أي�ض� � ًا ،ع ��دم متكن
املختطف ��ات الإيزيديات من الظهور
والتعريف ع ��ن �أنف�سهن يف املخيم،
لأج ��ل حتريره ��ن� ،إىل ال�سيط ��رة
الت ��ي يفر�ضها داع� ��ش الإرهابي يف
املخيم.

وب�ي�ن حم ��و" :املع ��روف �أن خمي ��م
اله ��ول الذي مت �إن�ش ��ا�ؤه يف منطقة
الهول الواقعة يف حمافظة احل�سكة،
واملح ��اذي للح ��دود العراقي ��ة —
�سنجار ،واحلدود الإدارية ملحافظة
دي ��ر ال ��زور ،يعترب �أك�ب�ر املخيمات
من حيث عدد الالجئني و�أهمها على
الإطالق من حي ��ث نوعية الالجئني
�إليه".
 التفا�صيل �ص3

�إعادة عقارات بقيمة  7مليارات دينار بعد حتويلها ب�أوراق مزورة
بغداد /املدى
ك�شف ��ت دائ ��رة التحقيق ��ات يف
هيئ ��ة النزاه ��ة ع ��ن مت ُّكنه ��ا من
دينار
�إعادة عقارات بقيم ��ة �سبعة مليارات ٍ
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة �إىل ملك َّي ��ة الدول ��ة،
فيم ��ا �أك ��دت �إحال ��ة املُ َّته ��م بالتزوي ��ر �إىل
الق�ضاء.

 التفا�صيل �ص2

نيويورك تاميز:
زيارة بومبيو
تزامنت مع قرب
توقيع العراق عقداً
نفطي ًا بقيمة 53
مليار دوالر

مو�صليات ي�شاركن يف
عمليات رفع الألغام
من املناطق املح ّررة

اللواتي متك � ّ�ن من الهرب من بط�ش
تنظي ��م داع� ��ش ،ع ��ن فظائ ��ع ن�ساء
التنظي ��م بحقهن ،حتى �ضاع م�صري
املئات منهن حبي�سات حتت التهديد
بالقتل ،يف �أكرب خميمات النازحني
داخل �سوريا.
وقطع ال�ش ��اب العراق ��ي الإيزيدي،
�سع ��د حم ��و ،وه ��و �صحفي ب ��ارز،
طريق� � ًا وع ��ر ًا وبعي ��د ًا ،م ��ن ق�ض ��اء
�سنجار ،غربي املو�صل �إىل �سوريا،

العراقي ��ة ،و�أن ال يك ��ون بقا�ؤه ��ا
ه ��و ال�سته ��داف �إي ��ران" ،معتق ��د ًا
�أن "الت�صعيد احل ��ايل ميثل خطر ًا
كبري ًا على العراق ومنطقة اخلليج
العربي".
وكان وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي
بومبي ��و غ ��ادر العا�صم ��ة بغ ��داد
بعدم ��ا التق ��ى قادة عراقي�ي�ن بينهم
رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صالح
ورئي� ��س جمل�س الوزراء عادل عبد
املهدي.
و�أعرب وزير اخلارجية الأمريكي،
يف ت�صريح ��ات �صحفي ��ة قب ��ل
اجتماع ��ه مع عبد امله ��دي ،عن قلق
وا�شنط ��ن �إزاء �سي ��ادة الع ��راق
ب�سب ��ب م ��ا �أ�سم ��اه بـ"ن�شاط ��ات
�إيران" يف املنطقة.

وقال ��ت الدائ ��رة ،يف بي ��ان� ،إن "م�ل�اكات
مدير َّية حتقيق الهيئة يف حمافظة الب�صرة
متكن ��ت م ��ن �ضبط �أولي ��ات العق ��ارات يف
دائ ��رة الت�سجي ��ل العق ��اري باملحافظ ��ة"،
مب ّين ��ة �أن "حتري ��ات املُدير َّي ��ة ق ��ادت �إىل
�ضبط املُ َّتهم الذي �أقدم على �إ�صدار هو َّيات
�أح ��وال مدنيَّةٍ لأ�شخا� ٍ��ص مُتوفني؛ لغر�ض
نق ��ل ملك َّية العق ��ارات البالغة م�ساحتها 61

دومن ًا ،والعائدة ملك َّيتها �إىل وزارة املال َّية
�شخ�ص �آخر".
 دائرة عقارات الدولة �إىلٍ
وتابعت املدير َّية ان ��ه "بالتعاون مع مكتب
املُف ِّت�ش العا ِّم ل ��وزارة الداخل َّية باملحافظة،
وبع ��د تت ُّبعها الأول َّي ��ات ،مت َّكنت من �ضبط
املُ َّته ��م ال ��ذي �أق ��دم عل ��ى �إ�ص ��دار هو َّي ��ات
الأحوال املدن َّية للأ�شخا�ص املُتو ّفني الذين
كانوا ميلك ��ون َّ
حق الت�ص� � ُّرف بالأرا�ضي؛

لغر� ��ض نق ��ل ملك َّيته ��ا زور ًا ملُ َّته � ٍ�م �آخر قام
فيما بع ��د بتجريفها وتقطيعه ��ا بن َّية بيعها
قطع على املُواطنني".
ب�شكل ٍ
ونوه ��ت الهيئ ��ة اىل "تنظي ��م املدير َّي ��ة
َّ
�ضبط �أ�صولي ًا باملُربزات اجلرم َّية
حم�ض ��ر ٍ
امل�ضبوطة ،و َّ
مت عر�ضه ب�صحبة املُ َّتهم على
خت�ص الذي ق َّرر توقيفه
قا�ضي التحقيق املُ ِّ
على ذ َّمة التحقيق".
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�إيران تن�سحب من بع�ض �أجزاء االتفاق النووي
وتهدد ب�إنتاج اليورانيوم
متابعة  /املدى
ان�سحب ��ت �إيران من ع ��دة التزام ��ات �أ�سا�سية
يف االتف ��اق النووي ال ��ذي وقعته م ��ع الغرب
يف  ،2015بع ��د ع ��ام م ��ن ان�سح ��اب الوالي ��ات املتح ��دة
من ��ه .وقال الرئي�س الإيراين ،ح�س ��ن روحاين� ،إن بالده
�ستوا�صل تخ�صيب خمزون اليوارنيوم يف الداخل ،بد ًال
من بيعه �إىل اخلارج.
وهدد �أي�ضا با�ستئناف �إنتاج يورانيوم عايل التخ�صيب
خالل  60يوم ًا .وكان االتفاق النووي يهدف �إىل احلد من
طموح �إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات املفرو�ضة
عليها ،ولكن التوتر بني وا�شنطن وطهران ازداد حدة يف
�أعقاب ان�سحاب الواليات املتحدة من االتفاق.
و�أ ّث ��ر جتدي ��د العقوب ��ات الأمريكي ��ة عل ��ى �إي ��ران يف
االقت�ص ��اد الإي ��راين .و�أبلغ ��ت �إي ��ران ال ��دول الأخ ��رى
املو ّقع ��ة على االتفاق ،وه ��ي فرن�سا ،و�أملاني ��ا ،ورو�سيا،
وال�ص�ي�ن ،وبريطاني ��ا ،بقراره ��ا �صباح �أم� ��س الأربعاء.
وق ��ال وزير اخلارجي ��ة الإيراين حممد ج ��واد ظريف �إن
بالده تت�صرف �ضمن �صالحياتها طبق ًا لالتفاق ،و�أ�ضاف
�أن الأمر الآن مرتوك للقوى الأوروبية للت�صرف.
ونقل ��ت و�سائ ��ل �إع�ل�ام فرن�سي ��ة ع ��ن وزي ��رة الدف ��اع،
فلوران� ��س باريل ،قولها �إن القوى الأوروبية تبذل ما يف

و�سعه ��ا للإبقاء على االتفاق حي ًا ،ولكن رمبا تكون هناك
عواقب ،وعقوبات حمتملة �إن مل يُلتزم باالتفاق .و�أنحت
ال�صني ورو�سيا باللوم يف الو�ضع احلايل على ان�سحاب
وا�شنطن من االتفاق.
وقال ��ت رو�سيا �إنه ��ا تقف مع االتفاق الن ��ووي الإيراين.
ون ��ددت بال�ضغط الأمريكي على طهران ،الذي �أدى  -كما
تق ��ول � -إىل تعلي ��ق التزامه ��ا ببع�ض �أجزائ ��ه .ويطالب
االتف ��اق �إيران ببيع فائ� ��ض اليوراني ��وم املخ�صب لديها
�إىل اخل ��ارج ،ب ��د ًال م ��ن االحتفاظ ب ��ه ،وهو م ��ادة مهمة،
تنتجه ��ا مول ��دات الطاق ��ة النووي ��ة املدني ��ة يف �إي ��ران،
وميكن ا�ستخدامه يف ت�صنيع �أ�سلحة نووية.
وم ��ع بيع ��ه �إىل اخل ��ارج ،ت�ستطي ��ع �إي ��ران تولي ��د طاقة
نووية ،وميكن للأطراف الأخرى يف االتفاق �أن يت�أكدوا
�أنها ال تطور �أ�سلحة نووية.
وجاء �إع�ل�ان �إيران بعد زيارة وزير اخلارجية الأمريكي
ماي ��ك بومبي ��و املفاجئ ��ة �إىل الع ��راق ،و�إر�س ��ال حامل ��ة
الطائ ��رات �أبره ��ام لينكول ��ن �إىل منطق ��ة اخللي ��ج ،فيما
اعترب �ضغط ًا على طهران.
وكان م�س�ؤول ��ون �أمريكيون قد �أف ��ادوا بوجود تهديدات
تواج ��ه الق ��وات الأمريكي ��ة وحلفاءه ��ا من �إي ��ران ،دون
�أن يف�صح ��وا ع ��ن تفا�صي ��ل �أك�ث�ر ب�ش� ��أن طبيعي ��ة تل ��ك
التهديدات.
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بومبيو يبلغ بغداد :متخوفون على م�ست�شارينا
من ف�صائل موالية لإيران

احلكومة العراقية طلبت
تقييد حركة القوات
الأمريكية يف العراق
بغداد  /محمد �صباح
�ألزمت الواليات المتحدة الأميركية
الحكوم ��ة العراقي ��ة بت�أمين �سالمة
قواته ��ا المتواج ��دة ف ��ي الع ��راق.
ونق ��ل وزي ��ر الخارجي ��ة الأميركي
مايك بومبيو ،في زيارته المفاجئة،
ر�سالة �إل ��ى الم�س�ؤولين العراقيين
تك�شف عن مخطط لف�صائل م�سلحة
مق ّرب ��ة م ��ن طه ��ران ال�سته ��داف
الم�ست�شارين الأميركان.
بالمقاب ��ل ،تعه ��دت الحكوم ��ة
العراقي ��ة لوزير الخارجي ��ة ،الذي
ا�ستغرقت زيارت ��ه العا�صمة بغداد
�أرب ��ع �ساع ��ات� ،أن الم�ست�شاري ��ن
الأمي ��ركان لي�س ��وا ف ��ي مو�ض ��ع
اال�سته ��داف م ��ن قب ��ل �أية جه ��ة �أو
ف�صيل م�سلح.
ويك�ش ��ف م�ص ��در �سيا�س ��ي مطل ��ع
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أن "وزير
الخارجية الأميركي �أبلغ الحكومة
العراقي ��ة بتلق ��ي الإدارة الأميركية
معلوم ��ات تفيد بتخطي ��ط مجاميع
م�سلحة قريبة من طهران ال�ستهداف
م�ست�شاري بالده".
وي�ضي ��ف الم�صدر ،الذي طلب عدم
ذكر ا�سم ��ه لح�سا�سي ��ة المو�ضوع،
�أن "الوزي ��ر الأميرك ��ي �أل ��زم
الحكوم ��ة ب�ض ��رورة التعام ��ل م ��ع
ه ��ذه المجامي ��ع والمحافظ ��ة على
الق ��وات الأميركي ��ة الموج ��ودة
عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ة ".و�أك ��د
الم�ص ��در �أن الجان ��ب العراق ��ي
�أخب ��ره ب�أنه "مل ��زم بت�أمين �سالمة
ه ��ذه الق ��وات ".وي�شي ��ر الم�ص ��در
المطلع الى �أن "الحكومة العراقية
طلبت من وزير الخارجية �أن تكون
قوات ب�ل�اده مق ّي ��دة الحركة داخل
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة ،و�أن ال يكون
بقا�ؤه ��ا ه ��و ال�سته ��داف �إي ��ران"،
معتق ��د ًا �أن "الت�صعيد الحالي يمثل
خط ��ر ًا كبير ًا على الع ��راق ومنطقة
الخليج العربي".
وكان وزي ��ر الخارجي ��ة الأميرك ��ي
بومبي ��و غ ��ادر العا�صم ��ة بغ ��داد

عبد املهدي
وبومبيو خالل
اللقاء
بعدما التق ��ى قادة عراقيي ��ن بينهم
رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح
ورئي� ��س مجل�س الوزراء عادل عبد
المهدي.
و�أعرب وزير الخارجية الأميركي،
ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفي ��ة قب ��ل
اجتماعه مع عب ��د المهدي ،عن قلق
وا�شنطن �إزاء �سيادة العراق ب�سبب
ما �أ�سم ��اه بـ"ن�شاط ��ات �إيران" في
المنطقة ،م�ضيف ًا�" :أردت �أن �أتوجه
�إلى بغداد لأتحدث مع القادة هناك،
و�أن �أ�ؤك ��د له ��م �أنن ��ا م�ستع ��دون

ل�ضمان بقاء الع ��راق دولة م�ستقلة
ذات �سيادة".
ويبيّن الم�ص ��در �أن "�أي ا�ستهداف
�أو احت ��كاك بين الق ��وات الأميركية
والإيراني ��ة �ستكون منطقة الخليج
والع ��راق م�سرح� � ًا ل ��ه ،ف�ض�ل ً�ا عن
توق ��ع تدخ ��ل مجامي ��ع م�سلحة في
ه ��ذا النزاع المحتم ��ل" ،معتقد ًا �أن
"الخطر على الخليج �سيكون �أخطر
مما هو عليه في العراق".
وي�ستبعد الم�ص ��در قيام المجاميع
الم�سلحة العراقية الموالية لإيران

با�سته ��داف الق ��وات الأميركي ��ة
الموجودة على الأرا�ضي العراقية،
معل�ل ً�ا ذلك ب�أن "الق ��وات الأميركية
غي ��ر مك�شوف ��ة �أم ��ام المجموع ��ات
الموالية لإيران".
ويلفت �إل ��ى �أن "الحكومة العراقية
�أك ��دت للم�س� ��ؤول الأميرك ��ي �أن
الم�ست�شارين الأميركان لي�سوا في
مو�ض ��ع اال�سته ��داف م ��ن قب ��ل �أية
جهة �أو ف�صيل م�سلح".
وي�ضي ��ف �أن "الجان ��ب الأميرك ��ي
يعتق ��د �أن تك ��ون هن ��اك ردة فع ��ل

م ��ن قبل ه ��ذه المجامي ��ع الم�سلحة
بعد ت�شديد العقوب ��ات االقت�صادية
المفرو�ض ��ة عل ��ى �إي ��ران وكذل ��ك
ت�صنيف الحر� ��س الثوري كمنظمة
�إرهابية".
ويتابع الم�ص ��در المطلع �أن "وزير
الخارجي ��ة ع ّب ��ر ع ��ن رف� ��ض بالده
التفاو� ��ض م ��ع �إي ��ران مال ��م تلتزم
طهران ب�إبداء المرونة في الجلو�س
والح ��وار والتن ��ازل ع ��ن ملفه ��ا
الن ��ووي" ،الفت� � ًا �إل ��ى �أن "العراق
طالب تمدي ��د اال�ستثن ��اء ال�ستيراد

النفط والكهرباء الإيرانيين".
وبح�س ��ب وزارة الخارجي ��ة
الأميركي ��ة ،ف� ��إن الوزي ��ر بومبي ��و
�ألغى زيارته �إلى العا�صمة الألمانية
برلي ��ن ف ��ي اللحظ ��ات الأخي ��رة
وتوج ��ه �إلى بغداد ،وذل ��ك "ب�سبب
الق�ضاي ��ا الملح ��ة في مج ��ال الأمن
الدولي".
�أما ب�ش ��ان قيام الوالي ��ات المتحدة
بت�سلي ��م رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء
قائم ��ة ت�ض ��م �أ�سم ��اء �شخ�صي ��ات
عراقي ��ة له ��ا �ص�ل�ات تجاري ��ة م ��ع

نيويورك تاميز :زيارة بومبيو تزامنت مع قرب توقيع العراق
عقد ًا نفطي ًا بقيمة  53مليار دوالر
 ترجمة  /حامد �أحمد
�ألغ ��ى وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي ماي ��ك
بومبي ��و زي ��ارة لأملاني ��ا ،الثالث ��اء الفائ ��ت،
وتوجّ ��ه بد ًال من ذل ��ك اىل العراق ،يف زيارة
غري معلن ��ة ،للت�أكيد على ق ��ادة عراقيني عمّا
�أ�سم ��اه بزيادة املخاطر الت ��ي ت�شكلها قوات
�إيران وحلفائها على الأمريكان هناك .
وق ��ال بومبي ��و �إن ��ه ا�ستغ ��ل زيارت ��ه �أي�ض ًا،
الت ��ي دام ��ت �أرب ��ع �ساع ��ات ،للدف ��ع نحو ما
و�صفه ب�ضرورة ابتعاد العراق عن اعتماده
على �إيران مبا يحتاج ��ه من جتهيزات طاقة
ب�ضمنه ��ا الكهرباء  .حتوي ��ل بومبيو ،الذي
كان و�س ��ط جول ��ة �أوروبي ��ة لأربع ��ة �أي ��ام،
م�س ��اره للعراق ي�ض ��اف اىل ما يعرف بجهد
�أمريك ��ي مت�صاع ��د لنب ��ذ �إي ��ران� ،إذ ت�سع ��ى
�إدارة الرئي� ��س ترام ��ب اىل ت�صويره ��ا
كم�سب ��ب رئي� ��س يف ع ��دم اال�ستق ��رار يف
ال�شرق الأو�سط .
ومل ت ��رد �أي ��ة تعليق ��ات مبا�ش ��رة م ��ن ق ��ادة
�إيران ،الذين دائم ًا ما ي�ؤكدون يف تعليقاتهم
ب�أن الواليات املتحدة هي امل�صدر اجلوهري
لال�ضط ��راب يف املنطق ��ة ،ولك ��ن التوت ��رات
املتزاي ��دة بني البلدي ��ن املتنافرين على مدى
طويل قد خلقت خماوف من احتمال حدوث
مواجهة م�سلحة .
وت�أت ��ي ه ��ذه الزيارة املفاجئ ��ة للعراق عقب
حتذيرات جديدة �أطلقها بومبيو وم�ست�شار
الأم ��ن الوطن ��ي للبي ��ت الأبي� ��ض ج ��ون
بولت ��ون ،م ��ن �أن �إيران وما يطلق ��ون عليها
بالق ��وات املوالية لها يف الع ��راق يبدو ب�أنها
ت�ستع ��د لتوجيه �ضربات �ضد قوات �أمريكية
وم�صالح �أخرى لها يف املنطقة .
وق ��د التق ��ى بومبي ��و بكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن

العراقيني ب�ضمنهم رئي� ��س جمل�س الوزراء
ع ��ادل عبد امله ��دي ووزي ��ر اخلارجية حممد
علي احلكيم والرئي�س برهم �صالح .
وق ��ال بومبي ��و ،يف ت�صريح ��ات �أدىل به ��ا
ل�صحفي�ي�ن يرافقون ��ه يف اجلول ��ة بع ��د �أن
غ ��ادر بغداد" ،قبل كل �ش ��يء حتدثنا لهم عن
�أهمية �أن ي�ضمن الع ��راق قدرته على حماية
كاف".
الأمريكان يف بلدهم على نحو ٍ
وقال �إن العراقيني "قدم ��وا تطمينات ب�أنهم
يدرك ��ون �أن ذل ��ك �ضم ��ن م�س�ؤوليته ��م".
وا�ض ��اف وزير اخلارجية الأمريكي متحدث ًا
لل�صحفي�ي�ن" :ال نري ��د �أي �أح ��د �أن يتدخ ��ل
يف بلده ��م ".م�س�ؤول ��ون عراقي ��ون كان ��وا
متحفظ�ي�ن �أك�ث�ر يف و�صفه ��م لالجتماعات،
فق ��د ق ��ال متح ��دث با�س ��م وزارة اخلارجية
العراقية "ناق�ش الطرفان العالقات الثنائية

والتط ��ورات الأخ�ي�رة يف اجلان ��ب الأمني
للمنطق ��ة واجله ��ود املبذول ��ة يف حمارب ��ة
الإره ��اب " .زي ��ارة بومبيو ،الت ��ي اكتنفتها
ال�سري ��ة حل ��د نهايته ��ا ،ج ��اءت يف ع�شي ��ة
الذكرى ال�سنوية الأوىل الن�سحاب الرئي�س
ترام ��ب من االتفاقية النووية مع ايران لعام
 2018و�إع ��ادة فر�ض العقوب ��ات الأمريكية
الت ��ي �ضيق ��ت اخلن ��اق �أك�ث�ر عل ��ى اقت�صاد
�إي ��ران  .يب ��دو �أي�ض� � ًا م ��ن حتوي ��ل بومبيو
مل�س ��ار رحلت ��ه الأوروبية اىل الع ��راق ب�أنها
مق�صودة لبعث ر�سال ��ة اىل �إيران .وقبل �أن
يتوج ��ه اىل بغ ��داد ،قال ��ت وزارة اخلارجية
الأمريكي ��ة �إن بومبيو ،الذي كان يف فنلندا،
قد �ألغ ��ى زيارة اىل برل�ي�ن الجتماع خمطط
ل ��ه م ��ع م�ست�ش ��ارة �أملاني ��ا �أجني�ل�ا م�ي�ركل
ب�سبب "ق�ضايا عاجل ��ة" غري حمددة � .إدارة

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

الرئي� ��س ترامب مل تع � ِ�ط تفا�صيل حمددة ملا
�أ�سمت ��ه بالتهديدات اجلديدة من �إيران .لكن
م�س�ؤول�ي�ن ك�شفوا ل�صحيفة نيويورك تاميز
�أن هناك معلومات ا�ستخبارية جديدة زادت
حاالت القلق بخ�صو�ص قوات فيلق احلر�س
الثوري الإيراين وارتباطاته ببع�ض ف�صائل
امللي�شيات ال�شيعية يف العراق .
وعندما طلب ال�صحفيون منه �إعطاء تفا�صيل
�أك�ث�ر ق ��ال بومبيو" :فقط ال �أري ��د ان �أدخل
يف تفا�صي ��ل �أك�ث�ر عن ه ��ذا الأم ��ر ".ولكنه
ع ��اد و�أكد م ��رة �أخرى على و�صف ��ه للحر�س
الث ��وري ب�أنه منظم ��ة �إرهابي ��ة ،م�شري ًا اىل
"�أن ه ��ذه حقيق ��ة " .يذك ��ر �أن بومبيو هو
ال�شخ� ��ص ال ��ذي �أدرج احلر�س الثوري على
قائمة وزارة اخلارجية الأمريكية للمنظمات
الإرهابي ��ة الأجنبي ��ة ،عك� ��س ن�صيح ��ة

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

املخابرات الأمريكية وم�س�ؤويل البنتاغون،
الذي ��ن ح ��ذروا م ��ن �أن احلكوم ��ة الإيرانية
قد ت ��رد باملث ��ل وتعر� ��ض منت�سب ��ي القوات
الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط للخطر .
يف الأ�سبوع املا�ضي �أعلن الرئي�س الإيراين
ح�سن روح ��اين �أن جميع القوات الأمريكية
يف ال�شرق الأو�سط ه ��م �إرهابيون وو�صف
احلكومة الأمريكية ب�أنها راعية للإرهاب .
وملواجهة م ��ا و�صفته �إدارة ترامب بالتهديد
اجلدي ��د �أر�سل البنتاغون حامل ��ة الطائرات
القا�صف ��ة ابراه ��ام لنكول ��ن  U.S.Sاىل
منطقة اخلليج التي كان ��ت �أ�ص ًال على موعد
ن�شره ��ا يف املنطقة  .وقال بومبيو �إنه طرح
�أي�ض ًا م�شكلة احتياج ��ات العراق من الطاقة
م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن الذي ��ن كان ��وا
م�ستائني ملطالب �أمريكا ب�أن ينهوا اعتمادهم
على م ��ا ي�ستوردونه من جتهي ��زات �إيرانية
للكهرباء.
وق ��ال بومبي ��و ،يف ت�صريح ��ات لل�صحفيني
قبل لقاءاته" ،نريد من العراقيني �أن ينتهزوا
فر�صة �أن تكون لهم م�صادر متعددة ،وقاعدة
متنوع ��ة للطاقة ،نحن نعتق ��د �أن هذا �أف�ضل
من �أجل عراق م�ستقل وذي �سيادة ".
وتزامن ��ت زي ��ارة بومبيو م ��ع �أخب ��ار تفيد
بق ��رب توقي ��ع الع ��راق اتفاقي ��ة م ��ع �شرك ��ة
�أك�س ��ون موبي ��ل الأمريكي ��ة وب�ت�رو جاين ��ا
ال�صيني ��ة لتطوير حق ��ول نفطية يف جنوب
الع ��راق على مدى  30عام� � ًا بقيمة  53مليار
دوالر .
وق ��ال بومبي ��و �أن "مثل هك ��ذا �صفقات تعد
مهم ��ة بالن�سب ��ة للع ��راق ..وه ��ي اتفاقي ��ات
�ضخمة من �ش�أنها �أن تنهي ارتباطهم بالطاقة
الإيرانية ".
عن :نيويورك تاميز

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

الحر� ��س الث ��وري الإيران ��ي ،فق ��د
�أجاب الم�صدر ب�أن "هذا المو�ضوع
ال يع ��دو كونه ت�صريحات �إعالمية،
لكن ��ه �أك ��د عل ��ى وج ��ود �شخ�صيات
مرتبطة ب�إيران".
وي�ص ��ف الم�ص ��در العالق ��ات
الأميركي ��ة العراقي ��ة ب�أنه ��ا "تم ��ر
ب�أف�ضل حاالتها" ،نافي� � ًا �أن "تكون
هن ��اك ب ��وادر �أميركي ��ة لإ�سق ��اط
حكوم ��ة عادل عب ��د المه ��دي خالل
الفت ��رات المقبل ��ة ،و�أن ا�ستب ��دال
عب ��د المهدي �أمر �ش ��اق ومعقد ،لأن

البديل غير مطروح �أ�ص ًال".
وكان رئي�س ائت�ل�اف الن�صر حيدر
العب ��ادي ك�شف ،في لقاء متلفز ،عن
لقاء جمعه مع رئي�س الوزراء عادل
عب ��د المهدي ور�ؤ�ساء ائتالف دولة
القان ��ون ن ��وري المالك ��ي وتحالف
الفتح هادي العامري وتيار الحكمة
عمار الحكيم لبح ��ث تحديد موقف
العراق م ��ن الت�صعيد الأميركي في
المنطقة.
بدوره ،يقول نائب رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق به ��اء الأعرج ��ي �إن �سبب
زيارة وزي ��ر الخارجي ��ة الأميركية
بومبي ��و المفاجئ ��ة ال ��ى العا�صمة
بغ ��داد ه ��ي بمثاب ��ة �إن ��ذار للعراق
لوقوفه مع الجمهوري ��ة الإ�سالمية
الإيران ّي ��ة و�إ ّال ما معن ��ى ت�صريحه
(ب�أننا نريد عراق ًا م�ستق ًال).
وي�ضي ��ف الأعرجي ،في بيان �صدر
من مكتبه الإعالم ��ي واطلعت عليه
(المدى)" :ه ��م يعتقدون �أن القرار
الإيراني ه ��و المُ�سيطر في الم�شهد
ال�سيا�س ��ي والحكوم ��ي العراق ��ي،
وهن ��ا نق ��ول �إن مطل ��ب بومبي ��و
ب� ��أن يك ��ون الع ��راق مع الق ��رارات
الأمريكي ��ة �ض ��د �إي ��ران مُنافي� � ًا
ال�ستقالل العراق الذي يدعو له".
م ��ن جانبه ��ا� ،أو�ضح ��ت لجن ��ة
العالقات الخارجي ��ة البرلمانية �أن
زيارة وزي ��ر الخارجي ��ة الأميركية
المفاجئ ��ة كانت تدور حول تطبيق
العقوب ��ات الأميركي ��ة �ض ��د �إي ��ران
ولمعرف ��ة موق ��ف الدول ��ة العراقية
من هذه الإجراءات .
وي�ص ��ف ع�ض ��و لجن ��ة العالق ��ات
بي ��ار �سعي ��د د�سك ��ي ،ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى)� ،أن "موق ��ف الع ��راق
�صع ��ب لأن لدي ��ه م�صال ��ح م ��ع
الوالي ��ات المتح ��دة الأميركي ��ة
وكذلك مع �إي ��ران ،وبالتالي يتحتم
�أن يتوا�صل العراق مع الطرفين".
وي�ضي ��ف �أن "ال�سا�س ��ة العراقيين
يبحث ��ون ع ��ن تمدي ��د �آخ ��ر
لال�ستثن ��اءات ل�س ��د النق� ��ص ف ��ي
مجال الطاقة".

مو�صليات ي�شاركن يف
عمليات رفع الألغام من
املناطق املحررة
 بغداد /املدى
ا�صطف ��ت فتيات عراقي ��ات ،مع ال�شباب والرج ��ال ،يف مهام ف ّتاكة هي
الأخطر من نوعها يف الع ��راق ،لإزالة الأذى املحدق مبدينتهم نينوى
التي عانت ويالت احلروب والتدمري على يد "داع�ش" الإرهابي.
وتلق ��ت الفتي ��ات ،اللواتي لب�سن ال ��زي الع�سكري بل ��ون البيجي ،يف
احتف ��ال تخرج مع زمالئهن الرجال� ،شهادات من �إحدى �أهم ال�شركات
ال�سوي�سرية العاملة يف العراق ،لإزالة كل املخلفات احلربية من املدن
التي حررتها القوات الأمنية من �سطوة الإرهاب.
و�أعل ��ن م�ش ��رف الفري ��ق يف امل�ؤ�س�س ��ة ال�سوي�سرية ل�ش� ��ؤون الألغام
( ،)fsdعم ��ر علي ،عن تخ ��رج دفعة جديدة من الف ��رق لإزالة الألغام،
بعد تدريب دام نحو � 6أ�سابيع.
و�أو�ضح علي ،وهو �أي�ض ًا م�س�ؤول حتديد املناطق اخلطرة والتوعية
يف امل�ؤ�س�س ��ة ال�سويدي ��ة� ،أن الفرق التي تخرج ��ت حديث ًا ت�ضم رجا ًال
و�شباب ًا ،ون�ساء وفتيات ،جميعهم من حمافظة نينوى.
و�أ�ض ��اف علي �أن الأع�ضاء اخلريجني تلق ��وا تدريب ًا يف دورة �أقامتها
املنظمة ملدة  52يوم ًا ،يف ق�ضاء ماوت مبحافظة ال�سليمانية.
وين � ّ�وه م�ش ��رق اىل"�أن �أع�ض ��اء الف ��رق اجلدي ��دة يف امل�ؤ�س�س ��ة
ال�سوي�سري ��ة العامل ��ة يف الع ��راق منذ حترير املدن م ��ن قب�ضة داع�ش
الإرهاب ��ي� ،سيبا�ش ��رون عمله ��م يف مناط ��ق جن ��وب املو�ص ��ل لإزالة
الألغ ��ام التي خ ّلفها الإرهابي ��ون ،عندما كانت املناطق حتت �سطوتهم
قبل �أعوام".
جدير بالذكر �أن تنظيم داع�ش الإرهابي ،كان يلج�أ دائم ًا �إىل التفخيخ
لعرقلة تقدم القوات العراقية يف عمليات التحرير التي ح�سمت بتكبد
التنظيم هزمية فادحة ،يف �أواخر عام .2017
وما ت ��زال كميات كبرية من العب ��وات النا�سفة وامل ��واد املتفجرة ،من
خملف ��ات داع� ��ش الإرهاب ��ي ،تتم �إزالته ��ا ورفعها من قب ��ل امل�ؤ�س�سات
الأمني ��ة الأجنبي ��ة العامل ��ة يف الع ��راق ،وكذل ��ك من قبل ف ��رق اجلهد
الهند�سي التابعة للقوات الأمنية العراقية.
و�أعل ��ن العراق حترير كام ��ل �أرا�ضيه من قب�ضة "داع�ش" ،بعد نحو 3
�سنوات ون�صف من املواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو
ثلث البالد معلن ًا �إقامة "خالفة �إ�سالمية".
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سياسة

جمل�س نينوى مي�ضي باختيار حمافظ جديد قبل ح�سم
ملف العاكوب ق�ضائي ًا

 بغداد /وائل نعمة
تو�شك نينوى على الدخول ب�أزمة جديدة
في ق�ضية اختيار الحكومة المحلية بعد
انق�ض ��اء مهل ��ة ال�شه ��ر المق ��ررة لح�س ��م
الطعن المقدّم من المحافظ المقال نوفل
العاكوب.
وم ّر �أ�سب ��وع على انتهاء المدة الأخيرة،
فيم ��ا لم ي�ص ��در حت ��ى الآن ع ��ن محكمة
الق�ض ��اء الإداري ،وه ��ي الجه ��ة المكلفة
بالنظر ف ��ي ق�ضية المحافظ ال�سابق� ،أي
تعليق.
وب ��د ًال من االنتظار لفت ��رة �أطول� ،سيبد�أ
مجل�س المحافظة باختيار محافظ بديل
للعاكوب ،لكنه �إجراء قد يدخله في م�أزق
قانوني ،خ�صو�ص ًا �إذا قرر الق�ضاء �إعادة
الأخير الى المن�صب.
وا�ستنف ��ذ مجل�س نين ��وى كل محاوالت
التمدي ��د لإبقاء ب ��اب تقدي ��م المر�شحين
عل ��ى من�ص ��ب المحاف ��ظ مفتوح� � ًا لحين
�صدور الحكم الق�ضائي.
ّ
وم ��دد المجل� ��س فت ��رة ت�سل ��م الأ�سم ��اء
مرتي ��ن ،ليغلقها �أخير ًا ف ��ي نهاية الدوام
الر�سم ��ي لي ��وم �أول من �أم� ��س الثالثاء،
بع ��د �أن و�صل ع ��دد المر�شحين الى �أكثر
من  60ا�سم ًا للمحافظ ونوّ ابه.
يق ��ول (�أ�ضح ��وي ال�صعي ��ب) ،ع�ض ��و
مجل� ��س محافظة نين ��وى ،لـ(المدى) �إنه
"م ��ع �إغالق ب ��اب التر�شي ��ح و�صل عدد
�أ�سم ��اء المتقدمي ��ن ل�شغ ��ل المنا�ص ��ب
ال ��ى  50مر�شح ًا" .في المقاب ��ل ،تقدم 4
مر�شحي ��ن فقط لمن�ص ��ب نائب المحافظ
الأول (الإدراي) ،وهو من�صب مخ�ص�ص
للكرد ،مقاب ��ل  14للنائب الثاني (الفني)
وهو من ح�صة العرب.
وكان م ��ن المفتر� ��ض �أن يغل ��ق ب ��اب
التر�شيح ي ��وم  18ني�سان الما�ضي ،لكن
ت ��م تمديده ال ��ى � 2أي ��ار الحال ��ي ،ومرة
ثاني ��ة ال ��ى ي ��وم  7م ��ن ال�شه ��ر الأخير،
ليتفق م ��ع ح�سم الق�ض ��اء للطعن المقدم
من العاكوب مطلع ني�سان الما�ضي.

م�ؤمتر للعاكوب
واع�ضاء جمل�س
املحافظة..
ار�شيف
ويق ��ول ال�صعي ��ب �إن القان ��ون الخا�ص
بتنظي ��م �أو�ض ��اع المحافظ ��ات (قان ��ون
 )21ي�سمح للمجل�س بفتح باب التر�شيح
ل�شغل من�صب المحافظة في حالتين� :إما
عند ح�س ��م الطعن او عن ��د انتهاء الفترة
القانونية وهي  30يوم ًا.
ووفق� � ًا ل ��كالم الم�س� ��ؤول المحل ��ي ،ف�إن
مجل� ��س المحافظ ��ة �سيم�ض ��ي ف ��ي عق ��د
جل�س ��ة الختي ��ار المحاف ��ظ ،ولك ��ن ربما
ل ��ن يق ��وم بتن�صيب ��ه قب ��ل �أن يت�أك ��د مما
�سيقول ��ه الق�ضاء .ويقول م�س�ؤولون في

نينوى �إن موقف الق�ضاء غير وا�ضح من
ق�ضية العاك ��وب ،وزاد ذلك ال�سكوت في
�إث ��ارة ال�شكوك من وج ��ود �صفقة لإعادة
العاك ��وب ،خ�صو�ص ًا بع ��د الت�صريحات
الأخيرة لمهدي ال�صميدعي ،الذي ي�صف
نف�س ��ه بمفتي الجمهوري ��ة ،والتي طالب
فيها ب�إعادة الأخير الى من�صبه.
الأموال تثير مخاوف
البرلمان
من جانب �آخر ،مازال بع�ض نواب نينوى

العثور على � 42صاروخ ًا يف وكر للم�سلحني بكركوك

مقتل و�إ�صابة  7مدنيني يف هجوم م�سلح
على �أحد منازل �صالح الدين

 بغداد /المدى
قت ��ل و�أ�صي ��ب  7مواطنين ،يوم �أم� ��س الأربعاء� ،إثر
اعت ��داء �إرهاب ��ي ا�ستهدف منز ًال �سكني� � ًا في محافظة
�صالح الدين.
و�أعلنت خلية الإع�ل�ام الأمني العراقي ،في بيان� ،أن
اعتدا ًء �إرهابي ًا بوا�سطة �إطالق نار مبا�شر ،على �أحد
الدور ال�سكنية في منطقة (المزاريع) �ضمن محافظة
�ص�ل�اح الدين� ،شمال ��ي البالد .و�أ�ضاف ��ت الخلية� ،أن
االعت ��داء �أ�سف ��ر ع ��ن مقت ��ل  3مواطني ��ن ،و�إ�صابة 4
�آخرين ،بجروح.
ونوّ ه ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي العراق ��ي �إل ��ى �أنها
�ستعلن مزيد ًا من التفا�صيل عن االعتداء الحق ًا.
في �سياق �آخر� ،أعلن المتحدث با�سم وزارة الداخلية،
اللواء �سعد معن ،عن �ضبط وكر تابع لتنظيم داع�ش
في كركوك بداخله � 42صاروخ ًا.
وقال معن ،في بيان� ،إن "مفارز ا�ستخبارات ال�شرطة
االتحادي ��ة العامل ��ة �ضم ��ن وكالة اال�ستخب ��ارات في
وزارة الداخلي ��ة و�أثن ��اء تفتي�ش قري ��ة الخزيفي في
كرك ��وك تمكنت م ��ن �ضبط وكر ت�ستخدم ��ه ع�صابات
داع�ش الإرهابية وبداخله � 42صاروخ ًا مختلف ًا".
و�أ�ض ��اف معن �أن ��ه "تم رفع الم ��واد المتفجرة وهدم
الوكر دون حادث يذكر".
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى ذل ��ك� ،أعلن ��ت مديري ��ة اال�ستخب ��ارات
الع�سكري ��ة القب�ض على "داع�شي" ف ��ي الكرمة ،فيما
�ضبطت ملفات مهمة للتنظيم بحوزته.

وقال ��ت المديري ��ة ف ��ي بي ��ان �إن "مف ��ارز مديري ��ة
اال�ستخب ��ارات الع�سكرية في الفرق ��ة  ١٠وبالتعاون
م ��ع ا�ستخب ��ارات ل ��واء الم�ش ��اة  ٤٠و�إث ��ر معلومات
ا�ستخبارية دقيق ��ة تمكنت من القاء القب�ض على �أحد
الإرهابيي ��ن العاملين كعنا�صر �أمني ��ة لدى ع�صابات
داع� ��ش الإرهاب ��ي ف ��ي ق�ض ��اء الكرم ��ة" ،مبين ��ة �أنه
"�ساه ��م بتقديم معلوم ��ات عن قطعاتن ��ا الع�سكرية
وهو م ��ن المطلوبين للق�ضاء بموج ��ب مذكرة قب�ض
وف ��ق �أح ��كام المادة �٤إره ��اب" .وتابع ��ت �أن "مفارز
المديري ��ة ،وبالتعاون مع ا�ستخب ��ارات لواء الم�شاة
 ،٣٩تمكن ��ت من الو�صول �إلى كد� ��س للعتاد ووثائق
مهمة للمتعاونين مع داع�ش الإرهابي والمعلنين عن
التوب ��ة لها في وادي خنزي ��رة جنوب بحيرة الثرثار
بالأنب ��ار" .وف ��ي وقت �ساب ��ق �شهد الع ��راق ،بتاريخ
الرابع من ال�شهر الجاري ،اعت ��دا ًء �إرهابي ًا بوا�سطة
دراج ��ة ناري ��ة مفخخ ��ة ا�ستهدف منطق ��ة المجموعة
الثقافي ��ة ف ��ي مدين ��ة المو�ص ��ل و�أ�سفرع ��ن �إ�صاب ��ة
مواطنين اثنين بجروح.
و�أعلن العراق تحرير كامل �أرا�ضيه من قب�ضة داع�ش
في كان ��ون الأول ،بع ��د نحو � 3سن ��وات ون�صف من
المواجهات م ��ع التنظيم الإرهابي ال ��ذي احتل نحو
ثلث م�ساحة البالد معلن ًا �إقامة "خالفة �إ�سالمية".
ويك ��رر تنظيم داع�ش ،بين فت ��رة و�أخرى ،ا�ستهداف
المناط ��ق الت ��ي فق ��د ال�سيط ��رة عليها خ�ل�ال عمليات
التحري ��ر� ،إال �أن الق ��وات الأمنية تحب ��ط غالبية تلك
العمليات وتوقع خ�سائر بين عنا�صر التنظيم.

يت�أملون الإطاحة بمجل�س المحافظة قبل
�أن يتمك ��ن الأخي ��ر من اختي ��ار محافظ.
ويق ��ول ق�صي عبا�س ،النائب عن نينوى
في البرلمان لـ(المدى) �إن "المجل�س غير
م�ؤهل لأخذ مثل ذلك القرار".
وكان اتف ��اق و�شي ��ك قد انهار قب ��ل �أيام،
يت�ضم ��ن الإبق ��اء عل ��ى خلي ��ة الأزم ��ة
وتو�سيعها مقابل حل مجل�س المحافظة،
لك ��ن الخ ��وف م ��ن انتق ��ال ع ��دوى ّ
"حل
المجال�س" ال ��ى المحافظات �أف�شل الحل
الأخير.

نا�شط �إيزيدي:
التنظيم يتحكم
بكل التفا�صيل

وبح�سب م�ص ��ادر (المدى) ،ف� ��إن بع�ض
الق ��وى ال�سيا�سية داخ ��ل تحالف البناء،
تراجعت في اللحظات الأخيرة عن فكرة
ح � ّ�ل المجل� ��س ،خ�شي ��ة �أن يطالب نواب
بح � ّ�ل مجال� ��س المحافظ ��ات ف ��ي المدن
المحررة الأخرى او في الجنوب.
وكان ن ��واب ائت�ل�اف الوطني ��ة والن�صر
و�أط ��راف ف ��ي كتل ��ة المح ��ور م ��ن �أ�ش ��د
المتحم�سي ��ن ال ��ى فك ��رة ح � ّ�ل مجل� ��س
المحافظة ،على الرغم من وجود �شكوك
في مدى قانونية ذلك الإجراء.

ويق ��ول عبا�س ،وه ��و ممث ��ل ال�شبك في
البرلمان� ،إن "هن ��اك �أموا ًال طائلة قادمة
لنين ��وى لإع ��ادة الإعم ��ار ،ونعتق ��د �أن
رئا�سة الوزراء ،عن طريق خلية الأزمة،
هي من يجب �أن ت�شرف على تلك الأموال
لحي ��ن �إج ��راء االنتخاب ��ات" .وبح�س ��ب
م�س�ؤولين ،ف�إن هناك م�ؤ�شرات تقول �إنه
ال يمك ��ن الحف ��اظ على الموع ��د المقترح
النتخابات مجال� ��س المحافظات المزمع
�إجرا�ؤها في ت�شرين الثاني المقبل.
حركة البرلمان والبطء في تعديل قانون

االنتخابات ي�شي ��ران �إلى �أن االنتخابات
المحلية قد ت�ؤجل الى ني�سان  ،2020ما
يعن ��ي �أن خلية الأزمة قد ت�ستمر الى ذلك
الوقت.
ويته ��م مجل� ��س المحافظ ��ة ب�أن ��ه �شريك
بالف�ش ��ل م ��ع العاك ��وب ،وب� ��أن �أع�ضاءه
يمك ��ن ر�شوتهم ب�سهول ��ة ،خ�صو�ص ًا مع
ات�س ��اع الحدي ��ث عن افتت ��اح "بور�صة"
ل�شغل من�صب المحافظ.
مطلع الأ�سبوع الحالي ،اتهم النائب عن
نين ��وى ووزي ��ر الزراع ��ة ال�ساب ��ق فالح
زي ��دان زميله من�ص ��ور المرعيد بـ "دفع"
�أم ��وال لـ"فا�سدي ��ن" قب ��ل �أكث ��ر من عام
للظفر بمن�صب المحافظ.
والمرعي ��د هو نائب ع ��ن تحالف الن�صر
(جن ��اح الفيا� ��ض) ،و�أح ��د الأ�سم ��اء
المر�شحة بقوة لنيل من�صب المحافظ.
وق ��ال زي ��دان "لدين ��ا �شه ��ود عل ��ى ذل ��ك
م�ستع ��دون �أن ي�شه ��دوا �أم ��ام �أي ��ة لجنة
نيابي ��ة ي�شكلها مجل�س النواب ،ماذا دفع
من�صور المرعيد ولم ��ن وما هي المبالغ
المدفوعة وتواريخ دفعها �سوف نقدمها
�إلى رئا�سة مجل�س النواب".
والمرعيد ،بدوره ،كان قد و�صف النائب
فالح زي ��دان بـ"ب� ��ؤرة الف�س ��اد" ،م�شير ًا
�إل ��ى �أن الأخي ��ر وق ��ف بال�ضد م ��ن �إقالة
المحاف ��ظ ال�سابق نوف ��ل العاكوب وحل
المجل�س قبل عام ون�صف العام.
و�أ�ش ��ارت ت�سريب ��ات في نين ��وى الى �أن
�إح ��دى الكت ��ل ال�سيا�سية عر�ض ��ت مبلغ
� 250أل ��ف دوالر و�سي ��ارة ()GMC
حديثة ل ��كل ع�ضو ف ��ي المحافظة مقابل
�ضمان ت�صويته عل ��ى مر�شحها لمن�صب
المحاف ��ظ ،وه ��و �أم ��ر ينفي ��ه المجل� ��س
ب�شكل قاطع.
ويقول �أ�ضحوي ال�صعيب �إن م�شاورات
مازال ��ت قائم ��ة لعق ��د جل�س ��ة اختي ��ار
المحاف ��ظ ،مبين� � ًا �أن كتلت ��ه (تحال ��ف
نينوى) لديها الأغلبية في المجل�س بـ30
مقعد ًا "لكننا نرغب بم�شاركة الجميع في
انتخاب المحافظ".

داع�ش ي�سيطر على خميم الهول ومينع
الإيزيديني من �إنقاذ املختطفات

 بغداد /املدى
مث ��ل الوحو� ��ش ،ت�سيط ��ر ن�س ��اء "داع�ش"
الإرهاب ��ي ،عل ��ى الإيزيدي ��ات اللوات ��ي
اختطفه ��ن التنظي ��م قب ��ل نح ��و � 5أع ��وام،
ليجعل منهن جاريات لال�ستعباد اجلن�سي،
وورقة رابحة يف �أ�سواق النخا�سة.
طاملا روت الإيزيديات العراقيات ،اللواتي
متك ��نّ من الهرب من بط� ��ش تنظيم داع�ش،
ع ��ن فظائ ��ع ن�س ��اء التنظيم بحقه ��ن ،حتى
�ضاع م�ص�ي�ر املئات منه ��ن حبي�سات حتت
التهديد بالقتل ،يف �أكرب خميمات النازحني
داخل �سوريا.
وقط ��ع ال�ش ��اب العراق ��ي الإيزي ��دي� ،سعد
حم ��و ،وه ��و �صحف ��ي ب ��ارز ،طريق� � ًا وعر ًا
وبعيد ًا ،م ��ن ق�ضاء �سنجار ،غربي املو�صل
�إىل �سوري ��ا ،وحتدي ��د ًا �إىل خمي ��م اله ��ول
�شرقي احل�سكة يف �شمال �سوريا ،للتو�صل
�إىل املختطفات من �أبن ��اء جلدته ،لكن دون
جدوى ب�سبب ن�ساء داع�ش.
وحتدث حمو ،يف ت�صريح لـ(�سبوتنيك) عن
رحلته �إىل خميم الهول قائ ًال" :توجد نحو
 300امر�أة وفتاة �إيزيدية ،حمتجزات لدى
عائالت داع� ��ش الإرهابي يف خميم الهول،
وال ميكنهن الإف�ص ��اح عن �أنف�سهن لأ�سباب
ع ��دة �أبرزه ��ا اخل ��وف ،والو�ض ��ع النف�سي
ال ��ذي يع�شن فيه �إذ يعتق ��دن �أن التنظيم ما
يزال ي�سيطر على العامل".
و�أرجع حمو� ،أي�ض ًا ،عدم متكن املختطفات
الإيزيدي ��ات م ��ن الظه ��ور والتعري ��ف عن
�أنف�سه ��ن يف املخيم ،لأج ��ل حتريرهن� ،إىل
ال�سيطرة الت ��ي يفر�ضها داع� ��ش الإرهابي
يف املخيم.
وب�ي�ن حم ��و" :املع ��روف �أن خمي ��م الهول
ال ��ذي مت �إن�شا�ؤه يف منطقة الهول الواقعة
يف حمافظ ��ة احل�سكة ،واملح ��اذي للحدود
العراقي ��ة — �سنجار ،واحل ��دود الإدارية
ملحافظة دير الزور ،يعت�ب�ر �أكرب املخيمات
م ��ن حي ��ث ع ��دد الالجئ�ي�ن و�أهمه ��ا عل ��ى
الإطالق من حيث نوعية الالجئني �إليه".
و�أكم ��ل�" :أن املخيم يح ��وي ،ح�سب الكثري
م ��ن امل�ص ��ادر� ،أك�ث�ر م ��ن � 73أل ��ف �شخ�ص
مم ��ن �سلم ��وا �أنف�سه ��م اىل ق ��وات �سوري ��ا
الدميقراطي ��ة ،بالتزام ��ن م ��ع ق ��رب انتهاء
مع ��ارك حترير بل ��دة الباغ ��وز� ،آخر معاقل
داع�ش يف �سوريا".
ولف ��ت حم ��و �إىل اخت�ل�اف املراقب�ي�ن على
ت�سمي ��ة ه� ��ؤالء املتواجدي ��ن داخ ��ل خميم

اله ��ول ،ذاك ��ر ًا منهم من ي�سميه ��م "نازحني
ع ��ن مناط ��ق القت ��ال" ،ومنهم م ��ن ي�سميهم
"�أ�س ��رى ح ��رب" ،وعائالته ��م ،بحج ��ة �أن
غالبي ��ة املتواجدين فيه هم عائالت عنا�صر
الإرهابي�ي�ن ،وكذل ��ك عنا�ص ��ر التنظي ��م
الذي ��ن �سلم ��وا �أنف�سه ��م بع ��د فقدانه ��م �أي
�أم ��ل بالنج ��اة .وتاب ��ع :ه ��ذا التخب ��ط يف
حتدي ��د هوي ��ة �ساكن ��ي املخي ��م وعدده ��م
وهوياته ��م (�إذ ت�أت ��ي جمي ��ع الت�صريحات
الر�سمية ب�ش ��كل تقريبي) يدفعن ��ا لل�س�ؤال
ع ��ن ع ��دد الإيزيدي�ي�ن ،والإيزيدي ��ات يف
ذل ��ك املخي ��م؟!! ،وملعرفة ذل ��ك ،يقول حمو،
حاولت الو�ص ��ول �إىل �إجابات �شافية دون
ج ��دوى ،لي� ��س هناك ج ��رد حقيق ��ي لهوية
�ساكني املخي ��م ،وال توجد ملفات �شخ�صية
له ��م بي ��د �إدارة املخي ��م ،كم ��ا لي� ��س جلميع
الن�س ��اء والأطفال تقريب ًا �ص ��ور �شخ�صية،
ويتم االكتفاء ،يف �أف�ضل الأحوال ،بتدوين
الأ�سم ��اء اجلهادي ��ة التي عرف ��وا بها داخل
املناطق التي كان داع�ش ي�ستويل عليها يف
العراق و�سوريا.
ونقل حمو عن �إحدى الناجيات الإيزيديات
اللوات ��ي مت حتريره ��ن ب�صعوب ��ات كبرية
من داخ ��ل خميم اله ��ول ،وتدع ��ى "بيان"،

ت�أكيده ��ا "�أن هناك الكثري م ��ن املختطفات
ممن تعرفهن داخ ��ل املخيم لكنه كبري جد ًا،
ومل تتمكن من معرفة الكل" ،منوه ًا �إىل �أن
داع�ش مازال يتحكم ب ��كل التفا�صيل داخل
املخيم ،وقراراته هي ال�سائدة هناك.
و�أ�ش ��ار حم ��و �إىل جه ��ود مقاتل ��ي روجافا
(بي�شمرك ��ة روج �أف ��ا) املتواجدي ��ن يف
�سوري ��ا ،م ��ن �أج ��ل �إنق ��اذ الإيزيدي ��ات من
جحيم داع�ش يف خميم الهول.
وي ��رى �أن ق ��وات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة
"ق�سد" لي� ��س با�ستطاعتها وحدها حترير
الإيزيدي ��ات املختطف ��ات م ��ن داخ ��ل خميم
اله ��ول ،و�إمن ��ا على اجله ��ات املعني ��ة بهذا
املل ��ف ت�شكي ��ل فري ��ق بدع ��م �أمم ��ي لإنقاذ
ه� ��ؤالء املختطف ��ات ،و�إخ ��راج املزي ��د م ��ن
ن�ساء املكون من املخيم.
و�أو�ضح حمو :يتب�ي�ن من خالل الكثري من
الفيديوهات والتقارير امل�صورة التي بثتها
قنوات عديدة �أن عائالت داع�ش وعنا�صره
الهاربني الذي ��ن ي�سكنون يف خميم الهول،
مازال ��وا ميار�سون حياته ��م الداع�شية بكل
�إ�ص ��رار وحت� �دّ ،و�أنه ��م يرف�ض ��ون �أدن ��ى
ان�صي ��اع لتعليم ��ات �إدارة املخي ��م الت ��ي
ال ت�ستطي ��ع فر� ��ض نف�سه ��ا عليه ��م خ�شي ��ة

الع�صي ��ان والتمرد ،وقد حدثت عدة حاالت
خطرية كادت �أن تخلف نتائج وخيمة ،لذلك
نرى ب�أن غالبيتهم يتم�سكون ب�أدق تفا�صيل
حياتهم من لبا�س وتفكري وقوانني.
وتطرق حم ��و �إىل �أن البي ��ت الإيزيدي يف
حمافظ ��ة احل�سك ��ة� ،شمال �شرق ��ي �سوريا،
رغ ��م كل الدعم والت�سهيالت م ��ن قبل �إدارة
خمي ��م اله ��ول والق ��وى الأمني ��ة امل�شرف ��ة
علي ��ه ،ف�إن ��ه عاج ��ز ع ��ن �إنق ��اذ الإيزيديات
داخ ��ل املخي ��م .ويقر �صراحة ب� ��أن الو�ضع
هن ��اك مبهم ،ومرع ��ب ،وال ميكنهم �إال �إنقاذ
املتعاونات بطريقة اخلطف لي ًال و�إال ف�إنهم
�سيع ّر�ض ��ون حياتهم ،وحي ��اة الإيزيديات،
للخطر وق ��د ح�صل ذلك بالفع ��ل عدة مرات
حينما �شعرت الداع�شيات بذلك.
واعت�ب�ر حم ��و �أن نق ��ل ه ��ذه ال�ص ��ورة عن
خميم الهول قد ي�صيب الكثريين بالذهول،
لكنه ��ا احلقيقة امل� � ّرة التي تو�ص ��ل لها بعد
ات�ص ��االت عدي ��دة م ��ع ذوي املخطوف ��ات،
والناجي ��ات الإيزيدي ��ات ،وكذل ��ك البي ��ت
الإيزي ��دي يف احل�سك ��ة ،واحت ��اد �إيزيدية
�سوري ��ا ،فاجلميع ي�ؤكد وج ��ود خمتطفات
يف املخي ��م ،لك ��ن ال �أح ��د ي�ستطي ��ع حتديد
العدد.

اعالنات
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وزارة االعمار واال�سكان
والبلديات واال�شغال العامة
دائرة العقود

�إعالن املناق�صة املرقمة ()2019/18
تعلن شركة الفاو الهندسية العامة إحدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات
واالشغال العامة عن إعالن املناقصة املرقمة ( )2019/18اخلاصة بتجهيز (االنابيب
وملحقاتها ملشروع ماء الدجيل) وللحصول على مستندات املناقصة والشروط
اخلاصة بها مراجعة مقر الشركة (شعبة العقود) الكائن في منطقة التاجي مقابل
معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره ( )500.000خمسمائة ألف دينار غير قابل
للرد وعلى الراغبني من الشركات واملقاولني ذوي االختصاص واملصنفني من الدرجة
(رابعة ميكانيك  /كهرباء أو هوية غرفة جتارة  /ممتازة) تقدمي هوية تصنيف الشركات
واملقاولني (سارية املفعول – نسخة أصلية) عند شراء املناقصة وجلب كتاب تخويل
موقع من قبل املدير املفوض للمكتب أو الشركة التي تروم شراء العطاء مع مراعاة
إيداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم ويكتب عليه اسم ورقم املناقصة وموعد
غلقها واسم صاحب العطاء (الشركة أو املكتب) ويحتوي بداخله على ثالث ظروف
منفصلة ومختومة ويتضمن األول جميع املستمسكات املطلوبة ويتضمن الظرف
الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث على العرض التجاري مع صك مصدق
(بقيمة التأمينات األولية) مببلغ ( )20.000.000عشرون مليون دينار عراقي أو خطاب
ضمان نافذ ملدة (ثالثة أشهر) من تاريخ الغلق ووصل الشراء مع تقدمي ما يثبت تنفيذ
اعمال مماثلة مؤيدة من اجلهات املستفيدة مع تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها
من قبل محاسب قانوني آلخر سنتني ويودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة
الكائن في التاجي ،علما ً أن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وإهمال العطاء
غير املستوفي للمستمسكات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من
املناقصني ويتم اعتماد الوكالة اخلاصة باملناقصة في حالة وجود عذر مشروع مصدق
أصوليا ً وسيكون آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم (األحد) املوافق  2019/5/26الساعة
الثانية عشر ظهرا ً وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم
الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن وميكن االطالع على موقع
الشركة االلكتروني على االنترنيت وحسب ما مدرج في ادناه علما ً أن مبلغ الكلفة
التخمينية للمناقصة اعاله يكون ( )2.000.000.000ملياري دينار عراقي ال غيرها .
مع التقدير
املدير العام

�إعالن مناق�صة رقم ( )2019 /1تقدمي خدمات تنظيف مبنى الوزارة
تعلن وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن وجود مناقصة لتقدمي خدمات تنظيف بناية الوزارة الكائنة في بغداد –
الكرخ – العالوي فعلى الراغبني من املكاتب والشركات باالشتراك في هذه املناقصة من ذوي اخلبرة واالختصاص مراجعة مقر الوزارة
احلالي الكائن في بغداد – العالوي – مقابل الكراج  /الطابق السابع للحصول على شروط املناقصة لقاء مبلغ ( )25خمسة وعشرون
ألف دينار غير قابل للرد ويكون تقدمي جميع املستمسكات املطلوبة وتوضع العطاءات في صندوق العطاءات في دائرة العقود في مقر
الوزارة  /الطابق السابع في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم (األربعاء) املوافق .2019/5/22
املستمسكات املطلوبة:
 -1تأمينات أولية بنسبة ( %1واحد باملائة) من قيمة العطاء على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد أو صك مصدق
ألمر وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة وباسم مقدم العطاء حصرا ً .
 -2السيرة الذاتية ملقدم العطاء.
 -3شهادة خبرة أو اجازة تأسيس الشركة صادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة مع هوية االحوال املدنية والبطاقة
التموينية وبطاقة السكن.
 -4قائمة باالعمال املماثلة مصدقة من اجلهات املستفيدة.
 -5كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لعام ( )2019نافذ املفعول معنون إلى وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال
العامة حصراً.
 -6وصل شراء املناقصة (النسخة االصلية).
 -7تعهد بعدم ادراجه بالقائمة السوداء أو لديه قضايا موقوفة لدى احملاكم تخص األعمال املنفذة من قبله خالل السنوات الثالثة
االخيرة.
 -8تقدمي حسابات ختامية آلخر سنتني مالية له.
 -9الوزارة غير ملزمة بقبول أوطأ عطاءات .
ر .مهند�سني �أقدم
 -10الكلفة التخمينية للعمل ال تتجاوز ( )100مئة مليون دينار.
�صالح جبار عبا�س
مدير دائرة العقود

اعالن مناق�صة رقم (  / 2019 / 22ا�ستثماري )
مبوجب وثيقة املناق�صة القيا�سية لتنفيذ عقود اال�شغال ال�صغرية
ا�سم املناق�صة ( :ت�أهيل �شوارع يف البغدادي وت�أهيل �أر�صفة يف ق�ضاء حديثة)  /حمافظة الأنبار
 -1يس��ر صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن
للمرة األولى عن املناقصة العامة رقم ( /2019/22استثماري) ضمن تخصيصات
موازنة الصندوق بتبويب اخلطة االستثمارية حملافظة االنبار عام  2019والدعوة
عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم تنفيذ مشاريع
(تأهيل شوارع في البغدادي وتأهيل أرصفة في قضاء حديثة)  /محافظة بغداد
بكلفة تخمينية اجمالية قدرها ( )1,931,550,000دينار ومبدة تنفيذ ( )200يوم
ويشمل املشاريع التالية:
ت
1
2

ا�سم امل�شروع
تأهيل طرق في عموم احياء وقرى البغدادي  100000م2
أكساء وتأهيل أرصفة لشوارع في حديثة (املركز)

 -2سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي
تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص ( مدني) والدرجة (
اخلامسة) املسجلني في وزارة التخطيط لشراء وثائق املناقصة.
 -3على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية
االتصال بالعنوان ] صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات
اإلرهابية [ خالل ساعات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا( .وسيعقد مؤمتر
فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االحد) املوافق 2019/5/26
الساعة ( العاشرة ) صباحا في مقر الصندوق.
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة- :
 املوقف القانوني :اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني او هوية غرفةالتجارة ،مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية .املوقف املالي :احلسابات اخلتامية
ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.
 املتطلبات الفنية :خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفةوالنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( )7السابقة.
 -5بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقدمي شراء وثائق املناقصة لقاء مبلغ
قدره (  ) 350,000ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع
لوثائق املناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا) ابتداء من تاريخ
نشر إعالن املناقصة في الصحف احمللية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم
الذي يسبق يوم الغلق.
 -6يتم تسليم العطاءات الى مقرر جلنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق

العطاءات من قبل املدراء املفوضني للشركات او من ميثلهم في مقر الدائرة
ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقدمي ] الساعة ( 2بعد الظهر)
الثانية بعد الظهر من يوم (الثالثاء) املوافق  [ 2019/ 6 /4والتقدمي بالبريد
االلكتروني غير مسموح ،وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد احملدد سوف
ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة
رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
 -7سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الصندوق في اليوم الذي يلي
اليوم احملدد ملوعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحا ً ) وفي حالة ان صادف يوم
الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
 -8كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة
( %1من املبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة (90
يوما) ابتداء من تاريخ غلق املناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد
من قبل البنك املركزي العراقي .
 -9عنوان مقر الدائرة  /صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات
اإلرهابية  /العنوان التالي }بغداد – اجلادرية – شارع الوزراء – دار رقم.{11
 -10يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج املشروع
ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام .2019
مالحظة- :على مقدمي العطاء تقدمي الوثائق التالية:
أ -وصل شراء وثائق املناقصة.
ب -هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام
.2019
ج -كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قسم الشركات
معنون الى صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية.
ح -قائمة باإلعمال املماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلجناز الرسمية معززة
بنسخ من العقود).
ه -تقدمي احلسابات اخلتامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني
ومصدق من مجلس املهنة.
و -مستمسكات املدير املفوض الثبوتية (هوية األحوال املدنية  +شهادة
اجلنسية العراقية) او (البطاقة املوحدة ان وجدت)  +بطاقة السكن.

رئي�س ال�صندوق

الربيد االلكرتوينrefaatoiraq@refaato.iq

املوقع االلكرتوين www.refaato.iq

( 2بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (الثالثاء) املوافق 2019/ 6 /4
[ والتقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح ،وان كافة العطاءات املتأخرة
عن املوعد احملدد سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة
ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه
بدوام رسمي.
 -7سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الصندوق في
اليوم الذي يلي اليوم احملدد ملوعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحا ً )
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم
الذي يليه بدوام رسمي.
 -8كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء
البالغة ( %1من املبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان
نافذ ملدة ( 90يوما) ابتداء من تاريخ غلق املناقصة على ان يكون من
مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي .
 -9عنوان مقر الدائرة  /صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات
اإلرهابية  /العنوان التالي }بغداد – اجلادرية – شارع الوزراء – دار رقم.{11
 -10يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج
املشروع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام .2019
مالحظة- :على مقدمي العطاء تقدمي الوثائق التالية:
أ -وصل شراء وثائق املناقصة.
ب -هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة
لعام .2019
ج -كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قسم
الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات
اإلرهابية.
ح -قائمة باإلعمال املماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلجناز الرسمية
معززة بنسخ من العقود).
ه -تقدمي احلسابات اخلتامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب
قانوني ومصدق من مجلس املهنة.
و -مستمسكات املدير املفوض الثبوتية (هوية األحوال املدنية  +شهادة
اجلنسية العراقية) او (البطاقة املوحدة ان وجدت)  +بطاقة السكن.

الربيد االلكرتوينrefaatoiraq@refaato.iq

املوقع االلكرتوين www.refaato.iq

اعالن مناق�صة رقم (  / 2019 / 23ا�ستثماري )
مبوجب وثيقة املناق�صة القيا�سية لتنفيذ عقود اال�شغال ال�صغرية
ا�سم املناق�صة �( :صيانة و�أك�ساء وتبليط طرق يف قرى اخلال�ص)  /حمافظة دياىل
 -1يسر صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية
باإلعالن للمرة األولى عن املناقصة العامة رقم ( /2019/23استثماري)
ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب اخلطة االستثمارية حملافظة
ديالى عام  2019والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة
لتقدمي عطاءاتهم تنفيذ مشاريع ] صيانة وأكساء وتبليط طرق في قرى
اخلالص (في منصورية الشط بطول  5كم  -في جيزاني االمام بطول
 1,5كم  -في السندية بطول  1,4كم  -في البوبالي بطول  1,5كم) [ /
محافظة ديالى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها ( )1,102,400,000دينار
ومبدة تنفيذ ( )210يوم .
 -2سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي
( مدني )
تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص
والدرجة ( اخلامسة) املسجلني في وزارة التخطيط لشراء وثائق املناقصة.
 -3على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات
إضافية االتصال بالعنوان ] صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من
العمليات اإلرهابية [ خالل ساعات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا(.
وسيعقد مؤمتر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االحد)
املوافق  2019/5/26الساعة ( العاشرة ) صباحا في مقر الصندوق.
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة- :
 املوقف القانوني :اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني او هويةغرفة التجارة ،مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية .املوقف املالي :احلسابات
اخلتامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.
 املتطلبات الفنية :خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيثالكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( )7السابقة.
 -5بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقدمي شراء وثائق املناقصة لقاء
مبلغ قدره (  ) 350,000ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد
ويتم البيع لوثائق املناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا)
ابتداء من تاريخ نشر إعالن املناقصة في الصحف احمللية ولغاية نهاية
الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
 -6يتم تسليم العطاءات الى مقرر جلنة فتح العطاءات ووضعها في
صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للشركات او من ميثلهم في
مقر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقدمي ] الساعة
( 2بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (الثالثاء) املوافق 2019/ 6 /4

[ والتقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح ،وان كافة العطاءات املتأخرة
عن املوعد احملدد سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة
ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه
بدوام رسمي.
 -7سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الصندوق في
اليوم الذي يلي اليوم احملدد ملوعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحا ً ) وفي
حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي
يليه بدوام رسمي.
 -8كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة
( %1من املبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة
( 90يوما) ابتداء من تاريخ غلق املناقصة على ان يكون من مصرف عراقي
ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي .
 -9عنوان مقر الدائرة  /صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات
اإلرهابية  /العنوان التالي }بغداد – اجلادرية – شارع الوزراء – دار رقم.{11
 -10يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج
املشروع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام .2019
مالحظة- :على مقدمي العطاء تقدمي الوثائق التالية:
أ -وصل شراء وثائق املناقصة.
ب -هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة
لعام .2019
ج -كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قسم
الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات
اإلرهابية.
ح -قائمة باإلعمال املماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلجناز الرسمية
معززة بنسخ من العقود).
ه -تقدمي احلسابات اخلتامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب
قانوني ومصدق من مجلس املهنة.
و -مستمسكات املدير املفوض الثبوتية (هوية األحوال املدنية  +شهادة
اجلنسية العراقية) او (البطاقة املوحدة ان وجدت)  +بطاقة السكن.

رئي�س ال�صندوق

الربيد االلكرتوينrefaatoiraq@refaato.iq

اعالن مناق�صة رقم (  / 2019 / 24ا�ستثماري )
مبوجب وثيقة املناق�صة القيا�سية لتنفيذ عقود اال�شغال ال�صغرية
ا�سم املناق�صة ( :ت�أهيل خط جهد 33كف وحتويله اىل خط دبل �سركت با�ستخدام �أعمدة  14م )  /حمافظة دياىل
 -1يسر صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية
باإلعالن للمرة األولى عن املناقصة العامة رقم ( /2019/24استثماري)
ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب اخلطة االستثمارية حملافظة
ديالى عام  2019والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة
لتقدمي عطاءاتهم تنفيذ مشاريع ]تأهيل خط جهد  33كف وحتويله
الى خط دبل سركت باستخدام أعمدة  14م من محطة الغربية ( /132
 11 /33كف) الى محطة جديدة الشط بطول  22كم [ /محافظة ديالى
بكلفة تخمينية اجمالية قدرها ( )1,276,040,000دينار ومبدة تنفيذ
( )180يوم .
 -2سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة
والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص
(كهرباء) والدرجة ( اخلامسة) املسجلني في وزارة التخطيط لشراء وثائق
املناقصة.
 -3على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات
إضافية االتصال بالعنوان ] صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من
العمليات اإلرهابية [ خالل ساعات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا(.
وسيعقد مؤمتر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االحد)
املوافق  2019/5/26الساعة ( العاشرة ) صباحا في مقر الصندوق.
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة- :
 املوقف القانوني :اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني او هويةغرفة التجارة ،مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية .املوقف املالي:
احلسابات اخلتامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.
 املتطلبات الفنية :خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيثالكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( )7السابقة.
 -5بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقدمي شراء وثائق املناقصة لقاء
مبلغ قدره (  ) 300,000ثالثمائة الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع
لوثائق املناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا) ابتداء
من تاريخ نشر إعالن املناقصة في الصحف احمللية ولغاية نهاية الدوام
الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
 -6يتم تسليم العطاءات الى مقرر جلنة فتح العطاءات ووضعها في
صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للشركات او من ميثلهم في
مقر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقدمي ] الساعة
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اعالن مناق�صة رقم (  / 2019 / 25ا�ستثماري )
مبوجب وثيقة املناق�صة القيا�سية لتنفيذ عقود اال�شغال ال�صغرية
ا�سم املناق�صة �( :صيانة واك�ساء وتبليط ال�شوارع الداخلية يف ناحية الريا�ض)  /حمافظة كركوك
 -1يسر صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية
باإلعالن للمرة األولى عن املناقصة العامة رقم ( /2019/25استثماري)
ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب اخلطة االستثمارية
حملافظة كركوك عام  2019والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم تنفيذ مشاريع ]صيانة واكساء وتبليط
الشوارع الداخلية في ناحية الرياض [ /محافظة كركوك بكلفة
تخمينية اجمالية قدرها ( )417,050,000دينار ومبدة تنفيذ ( )100يوم .
 -2سيتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة
والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص
(مدني) والدرجة ( اخلامسة) املسجلني في وزارة التخطيط لشراء
وثائق املناقصة.
 -3على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات
إضافية االتصال بالعنوان ] صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة
من العمليات اإلرهابية [ خالل ساعات الدوام الرسمي ( 8صباحا –
 2ظهرا( .وسيعقد مؤمتر فني لإلجابة على استفسارات الشركات
يوم (االحد) املوافق  2019/5/26الساعة ( العاشرة ) صباحا في مقر
الصندوق.
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة- :
 املوقف القانوني :اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني او هويةغرفة التجارة ،مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية .املوقف املالي:
احلسابات اخلتامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.
 املتطلبات الفنية :خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيثالكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( )7السابقة.
 -5بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقدمي شراء وثائق املناقصة
لقاء مبلغ قدره (  ) 200,000مئتان الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم
البيع لوثائق املناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا)
ابتداء من تاريخ نشر إعالن املناقصة في الصحف احمللية ولغاية نهاية
الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
 -6يتم تسليم العطاءات الى مقرر جلنة فتح العطاءات ووضعها في
صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للشركات او من ميثلهم
في مقر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان آخر موعد للتقدمي ]
الساعة ( 2بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (الثالثاء) املوافق

 [ 2019/ 6 /4والتقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح ،وان كافة
العطاءات املتأخرة عن املوعد احملدد سوف ترفض وال تودع في صندوق
العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد
الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
 -7سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الصندوق في
اليوم الذي يلي اليوم احملدد ملوعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحا ً
) وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح
لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
 -8كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء
البالغة ( %1من املبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب
ضمان نافذ ملدة ( 90يوما) ابتداء من تاريخ غلق املناقصة على ان يكون
من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي .
 -9عنوان مقر الدائرة  /صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من
العمليات اإلرهابية  /العنوان التالي }بغداد – اجلادرية – شارع الوزراء
– دار رقم.{11
 -10يحق ألدارة الصندوق الغاء املناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج
املشروع ضمن املوازنة العامة للخطة االستثمارية لعام .2019
مالحظة- :على مقدمي العطاء تقدمي الوثائق التالية:
أ -وصل شراء وثائق املناقصة.
ب -هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة
لعام .2019
ج -كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب /
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من
العمليات اإلرهابية.
ح -قائمة باإلعمال املماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلجناز
الرسمية معززة بنسخ من العقود).
ه -تقدمي احلسابات اخلتامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل
محاسب قانوني ومصدق من مجلس املهنة.
و -مستمسكات املدير املفوض الثبوتية (هوية األحوال املدنية  +شهادة
اجلنسية العراقية) او (البطاقة املوحدة ان وجدت)  +بطاقة السكن.

الربيد االلكرتوينrefaatoiraq@refaato.iq
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رياضة

منهجية تدريب الفئات العمرية �س ّكة جيل الم�ستقبل

تخ�ص���ص والأندية تفتق��د الواعدين!
� س��عد عبدالرحي��م :براجمنا ع�ش��وائية  ..واملدرب��ون بال
ّ
 نقد كاتانيت�ش لالعبينا مل ُير َدع  ..وفر�ضه ال�شروط ال يجوز  الزوراء بحاجة �إىل قيادة ل�صنع املعجزات وال تخ�شى امل�س�ؤول
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
تعهّد امل ��درب �س ��عد عبدالرحيم بانت�ش ��ال
الك ��رة العراقي ��ة م ��ن فو�ض ��ى التعامل مع
الفئ ��ات العمري ��ة ع�ب�ر ا�ستح ��داث جلن ��ة
تطوي ��ر الفئات ترتبط باحت ��اد كرة القدم
وتدعم مالي ًا من وزارة ال�شباب والريا�ضة
وفق� � ًا لهيكلية ت�سته ��دف حت�شيد الكفاءات
التدريبي ��ة النوعي ��ة مبنهجي ��ة موحّ ��دة
لتخري ��ج جي ��ل ك ��روي نا�ضج م ��ن �أعمار
(� )18-8سن ��ة قادر عل ��ى التناف�س القاري
والدويل بروحية البطل.
وق ��ال �سعد يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) من مقر
�إقامت ��ه يف الدوح ��ة "�إن م�ش ��روع جلن ��ة
تطوي ��ر الفئ ��ات العمري ��ة �سيق�ض ��ي على
التزوي ��ر ب�ش ��كل تام عرب �ض� � ّم الالعب من
عم ��ر � 8سن ��وات  ،ويت ��د ّرج حت ��ى ي�ص ��ل
اىل � 18سن ��ة  ،وه ��ذا يتو ّق ��ف عل ��ى مدى
امتالكن ��ا املنهجي ��ة ال�سليم ��ة يف بن ��اء
املتخ�ص�ص ��ة الت ��ي
الالع ��ب والربام ��ج
ّ
يعم ��ل فيها مدرب ��ون لهم الدراي ��ة العلمية
يف العم ��ل م ��ع كل فئة من الناحي ��ة الفنية
واملهارية والبدنية واخلططية  ،و�سيكون
الالعب بعدها جاهز ًا للعمل مع املنتخبات
الوطنية".
و�أ�ضاف":لديّ �أف ��كار مهمة م�ستنبطة من
جت ��ارب ناجح ��ة يف االح�ت�راف  ،فعمل ��ي
التخ�ص�صي يف الفئ ��ات العمرية جرى ما
ّ
بعد اعتزايل اللعب مع فريق الزوراء عام
 1993وح�صويل على �شه ��ادات التدريب
( )Cع ��ام  1995و()Bع ��ام  1997و()A
ع ��ام  2000وال� �ـ( )PROع ��ام ، 2018
وعمل ��ت يف مدر�س ��ة عموبابا ع ��ام 2000
وم ��ع الكاب�ت�ن عدن ��ان حم ��د يف تدري ��ب
ال ��زوراء  ،و� ّأهلتُ مع الكابنت با�سل مهدي
منتخ ��ب النا�شئني قبيل دخول ��ه ت�صفيات
�آ�سيا عام  ،2000وعمو ن�صحني بالتوجّ ه
لالح�ت�راف يف �سلطن ��ة ُعم ��ان للفرتة من

خل ��ف  ،ع ّل ��ق بح�س ��رة كب�ي�رة ":ال يوجد
م ��درب يف الع ��امل يفر� ��ض �شروط ��ه على
االحت ��اد  ،فالأخري هو الطرف الأقوى كما
يفرت� ��ض وه ��و من ج ��اء بامل ��درب ووافق
عل ��ى التعاق ��د مع ��ه  ،ويف الوق ��ت نف�س ��ه
عندم ��ا ير�شح االحت ��اد ا�سم م ��درب يجب
�أن يك ��ون م�ؤه�ل ً�ا بالفع ��ل للعم ��ل كمدرب
م�ساعد من نواحي اخلربة واللغة والفكر
التدريب ��ي وي�شكي ��ل �إ�ضاف ��ة كب�ي�رة م ��ع
املدرب اال�سا�سي".

 2002لغاية  ، 2009ثم بقيت ن�صف مو�سم
م ��ع الكابنت في�صل عزيز يف نادي �سامراء
�ضم ��ن الدوري املمتاز ع ��ام  2010قبل �أن
�أتوجّ ��ه اىل قطر ع ��ام  2011وم�ستمر يف
عملي حالي ًا مع نادي م�سيمري".
وك�ش ��ف " �إن م�شكلة املدار�س الكروية يف
العراق �سواء كان ��ت ر�سمية تابعة الحتاد
الكرة والوزارة �أم امل�ستقلة بتمويل �أهلي
متخ�ص�ص ��ة
 ،ه ��ي ع ��دم وج ��ود م�ل�اكات
ّ
عال فهي الوحيدة
ب�شهادات على م�ستوى ٍ
القادرة على العم ��ل مبنهجية علمية حتت
قيادة م�ش ��رف فني �صاحب �شهادات عالية
لكل فئة يف هذا املجال  ،ي�ضع لهم الربامج
التدريبية ويقيّم مدى تطبيق املدربني لها
".

مدربون يف قطر

غياب املنهجية

و�أو�ضح "�إن العمل يف العراق مع الفئات
العمري ��ة ع�شوائي بال منهجي ��ة � ،إذ يجب
�أن تطبّق برامج خا�صة لكل مرحلة تبد�أ بـ
(االكت�شاف  -التعليم  -ما قبل التكوين -
التكوين  -ما بع ��د التكوين) ولكل مرحلة
منهج تدريبي و�أ�سلوب خططي  ،وكل ذلك
ي ّ
ُنظ ��م وفق ًا لهيكلي ��ة �إداري ��ة وفنية داخل
االحت ��اد  ،ولو منحتُ ال�صالحي ��ة الكاملة
ف�أنا م�ستع ��د �أن �أق� �دّم �إدارة تطوير كاملة
تخ�ص اجلوانب الفنية
مرتبط ��ة باالحتاد ّ
والإداري ��ة لت�أهي ��ل املدرب�ي�ن والالعب�ي�ن
وامل�شرفني الفنيني واحلكام".
دعم الوزير

وه ��ي مهمل ��ة ب�سب ��ب النظ ��رة املتخ ّلف ��ة
ملفهوم الفئ ��ات العمرية  ،وال يعلم االحتاد
�إن ت�شكيل هذه الفرق يزيد من النقاط يف
مو�ضوعة الرتاخي�ص الآ�سيوية".
وذك ��ر �إن "�أندي ��ة مث ��ل ال ��زوراء والق ��وة
اجلوي ��ة وال�شرط ��ة والطلبة متث ��ل �أندية
ا�ستقط ��اب للموهوب�ي�ن الذي ��ن يحتاجون
اىل دوري مو�سم ��ي ّ
منظم حت ��ى لو ُ�ش ّكل
م ��ن  10ف ��رق ح�س ��ب �إمكاني ��ات الأندي ��ة
فه ��و �أ�سل ��م الط ��رق الختيار العب�ي�ن جُ دد
للمنتخب ��ات العمري ��ة ب ��د ًال م ��ن اجلوالت
املكوكي ��ة املرهقة للم�ل�اكات التدريبية يف
املحافظات يف �أوقات غ�ي�ر مالئمة �أحيان ًا
كت�أث�ي�ر الطق� ��س ودوام املدار� ��س و ُبع ��د
م ��كان االختب ��ار ع ��ن �سك ��ن املوهوب يف
�أقا�صي املحافظة وغريها".

ولف ��ت �سع ��د اىل " �إنن ��ا نحت ��اج هن ��ا اىل
دور وزير الريا�ضة الدكتور �أحمد ريا�ض
لت�أم�ي�ن روات ��ب املدرب�ي�ن ك ��ي ي�ستم� � ّروا
يف هذا امل�ش ��روع ال�سرتاتيج ��ي  ،فطوال
م�س�ي�رة االحت ��اد م ��ا بع ��د ع ��ام  2003مل
يلتفت �أح ��د اىل م�س�ألة مهمة حتدّد م�صري
�أجيالنا الكروية وهي �إغفال �إلزام االندية
انتقادات كاتانيت�ش
بت�شكيل فرق الواعدين والأمل والرباعم ،
وهذه الفئات متر مبرحلة ما قبل التكوين وعن مدى ا�ستف ��ادة املنتخب الوطني من

يج ��د �أح ��د يردعه ليع ��رف تاري ��خ العراق
واجنازات ��ه  ،كي ��ف �سك ��ت االحت ��اد وهو
ي�ستمع للمدرب كاتانيت�ش ينتقد الالعبني
ف�ل�ان ال يجيد اللعب بالي�س ��ار و�آخر لي�س
لدي ��ه الت�ص� � ّرف لع ��دم ا�ستيعاب ��ه مفه ��وم
الك ��رة احلديث ��ة؟ �سبق �أن �شهدن ��ا الكابنت
را�ض ��ي �شني�ش ��ل وكذل ��ك حكي ��م �شاك ��ر
يوجّ ه ��ون انتق ��ادات فني ��ة يف �صميم �أداء
منتخباتن ��ا و�أنديتن ��ا بطريق ��ة ال ت�شع ��ر
�إنها تق ّل ��ل من قيمة الالع ��ب العراقي �أمام
و�سائ ��ل الإعالم الأجنبي ��ة لأنهما (را�ضي
وحكي ��م) يدركان �أن �أ�سا� ��س تكوين �أغلب
العب ��ي املنتخب اليوم خط� ��أ ولي�س ذنبهم
 ،ب ��ل اخللل يف املنهجية وفل�سفة القائمني
وجود ال�صربي كاتانيت�ش قال� ":صراحة على االحتاد واملطلوب تغيريها".
املدرب امل�ساعد
�أ�شع ��ر بخيب ��ة �أمل كب�ي�رة عندم ��ا ا�ستمع
ملدرب منتخب بلدي يتحدّث �ضد الالعبني وب�ش�أن رف� ��ض امل ��درب كاتانيت�ش ت�سمية
يف اجلوان ��ب الفني ��ة واالجتماعي ��ة  ،ومل مدرب م�ساعد له خلف ًا للمدرب املقال �أحمد

وع ��ن �سب ��ب �إهم ��ال االحت ��اد اال�ستعان ��ة
مبدربني وطنيني يعمل ��ون يف االحرتاف
� ،أو�ض ��ح �سع ��د "�أن املدرب�ي�ن العامل�ي�ن
يف دول ��ة قط ��ر هم �أبن ��اء الع ��راق  ،لعبوا
�سابق� � ًا مع االندية واملنتخبات  ،وجمال�س
�إدارة احتاد كرة الق ��دم ال�سابقة واحلالية
�صاحب ��ة ف�ض ��ل عليه ��م  ،هم خدم ��وا البلد
ب�إخال�ص  ،ومل مينعهم من موا�صلة العمل
يف الداخل �إال االحرتاف  ،و�إال هم مازالوا
يتوقون لتلبية نداء الوطن متى ما احتاج
االحت ��اد اىل خرباته ��م بفع ��ل احتكاكه ��م
مع بيئ ��ة فنية عاملية حت ��ت �إ�شراف خرية
املالكات الأوروبي ��ة والعريقة يف تطوير
كرة القدم".
وتاب ��ع " يعم ��ل هن ��ا يف الدوح ��ة د.عب ��د
القادر زين ��ل ود.موفق املوىل ود.حار�س
حمم ��د وعدنان درج ��ال وجمبل فرطو�س
وكاظ ��م �شبي ��ب وفت ��اح ن�صي ��ف ورع ��د
عبداللطي ��ف وهم م ��ن الرعيل الأول الذي
خ ��دم اللعب ��ة  ،ث ��م خلي ��ل ع�ل�اوي وكرمي
ع�ل�اوي ومع ��د �إبراهي ��م وموف ��ق ح�سني
وه�ش ��ام عل ��ي وحمم ��د ح�سني ن�ص ��ر الله
و�سهيل �صابر ووعد عبدالوهاب وجميل
حمم ��ود وغ ��ازي ها�ش ��م وحم�س ��ن هادي
وومي� ��ض من�ي�ر واحم ��د عل ��ي وفرا� ��س
حازم ال�شيخلي واحمد العي�ساوي وعلي
حاف ��ظ و�ص ��ادق مو�س ��ى ويا�س�ي�ن عمّال

و�سع ��د عبدالرحيم  ،ه� ��ؤالء لديهم اعتماد
يف �سج�ل�ات االحتاد القط ��ري لكرة القدم
والأندي ��ة الريا�ضي ��ة ال�ستمراره ��م يف
مهم ��ات خمتلف ��ة حالي� � ًا  ،وكان يتواج ��د
معه ��م يف ف�ت�رات �سابقة الكبات ��ن را�ضي
�شني�شل و�سعد حافظ ورعد كاظم وه�شام
م�صطف ��ى و�سام ��ي بح ��ت وحمم ��د كاظم
وح�سني م�شربت وح�سن كمال مل ي�سعفهم
احلظ باال�ستمرار مع �إنهم �أ�ضافوا الكثري
للك ��رة القطري ��ة  ،كم ��ا �أن وج ��ود املدرب
القدي ��ر عدنان حمد كمحل ��ل فني يف قناة
(ب ��ي �إن �سب ��ورت) يع ��د مك�سب� � ًا كب�ي� ً
را،
وع ��ذر ًا مل ��ن ن�سي ��ت ذكره  ،ت ��رى هل لدى
اللجنة الفنية يف االحتاد العراقي ت�صوّ ٌر
ع ��ن اال�سم ��اء ه ��ذه وم ��ا ه ��ي �شهاداته ��م
وت�صنيفاتهم؟ مل ��اذا ي�ستثنون عند �إجراء
املفا�ضلة الختيار مدرب �أو مدرب م�ساعد
لأحد املنتخبات الوطنية؟
م�شكلة الزوراء

واختتم �سعد عبدالرحيم حديثه عن ناديه
ال ��زوراء و�أ�سب ��اب حتقيقه نتائ ��ج �سلبية
يف ال ��دوري املحل ��ي وخروجه من دوري
�أبط ��ال �آ�سيا بعد تعادل ��ه ( )2-2مع ذوب
�آه ��ن الإي ��راين  ،قائ�ل ً�ا  " :للأ�سف مل يزل
نادين ��ا يعاين ال�ضائقة املالي ��ة التي تكبّل
طموحات ��ه يف جمي ��ع التح ّدي ��ات املحلية
واخلارجي ��ة  ،وم�شكل ��ة �إدارة ن ��ادي
ال ��زوراء غري قادرة عل ��ى توفري الأموال.
�صراحة الزوراء بحاجة اىل قيادة تتحمّل
امل�س�ؤولي ��ة ولي� ��س �إدارة �شكلية  ،نحتاج
اىل �إدارة تقن ��ع امل�س�ؤول من خالل العمل
والأفكار وال�سرتاتيجي ��ة وال تخ�شاه  .ال
نريد �إدارة تر�ضي امل�س�ؤول  ،بل �أن تعمل
�ص ��ح وتنجز �أعمالها مب ��ا جترب امل�س�ؤول
عل ��ى الدعم  .نريد �إدارة لديها فن التمكني
وال تقع ��د عاجزة بانتظار منحة احلكومة
وميزاني ��ة ال ��وزارة  ،باخلال�ص ��ة نحتاج
اىل �إدارة قدرات و�صانعة للمعجزات".

النوار�س تو ّدع  ..والن�صر و�آهن يكمالن مع الأبطال
 بغداد  /حيدر مدلول
اجلول ��ة الث ��اين م ��ن مرحل ��ة الإي ��اب
حي ��ث �أ�صبح ر�صي ��د النوار�س خم�س
ودّع فريق ال ��زوراء لكرة القدم حامل نق ��اط وحافظ عل ��ى املركز الثالث يف
لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از ب�ص ��ورة ترتي ��ب املجموع ��ة الأوىل فيما ارتفع
ر�سمي ��ة بطول ��ة دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا ر�صي ��د مناف�س ��ه اىل النقط ��ة احلادية
 2019م ��ن دور املجموعات مبنطقة ع�ش ��رة ومت�س ��ك باملرك ��ز الأول ال ��ذي
غ ��رب الق ��ارة �أث ��ر تعادل ��ه الإيجاب ��ي �ضم ��ن مبوجبه بطاق ��ة الت�أهل الأوىل
م ��ع �ضيفه فري ��ق ذوب �آه ��ن االيراين اىل مناف�سات ال ��دور ثمن النهائي من
باملب ��اراة الت ��ي ج ��رت بينهم ��ا عل ��ى البطول ��ة الت ��ي �ستج ��ري يف �شهر �آب
ملع ��ب كربالء الدويل �ضمن مناف�سات املقبل.

وحافظ فري ��ق ذوب الن�صر ال�سعودي
على و�صافة �صدارة ترتيب املجموعة
الأوىل بعدم ��ا حقق الف ��وز على فريق
الو�ص ��ل الإمارات ��ي بنتيج ��ة ()1-3
يف املب ��اراة الت ��ي �أقيمت عل ��ى ملعب
امللك فهد الدويل بالعا�صمة ال�سعودية
الريا� ��ض لريفع الفري ��ق ر�صيده اىل
النقطة التا�سعة باملركز الثاين لتكون
بطاق ��ة الت�أه ��ل الثاني ��ة اىل دور ثمن
النهائ ��ي من ح�صته فيم ��ا بقي ر�صيد

فقدان وثيقة

�إع����ل���ان��������ات
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
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فقدت مني الوثيقة املدرس��ية
الصادرة في املتوسطة املهنية
املس��ائية املرقم��ة  227ف��ي
 2006/7/9واملعنون��ة ل��وزارة
الكهرب��اء  /املديري��ة العام��ة
لنقل الطاقة الكهربائية على
من يعثر عليها تسليمها جلهة
االصدار .مع التقدير

وزارة الكهرباء
ال�شركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية /
املنطقة الو�سطى
م  (( /تنويه �إ�ضافة من�ش�أ وتعديل فرتة جتهيز
ومتديد غلق ))

نش��ر في صحيفتن��ا بالع��دد  4420ف��ي 2019/4/30
إعالن تنويه املناقصة العامة احمللية املرقمة L6G-017
واخلاص��ة بتجهيز ( Accessory Drive Gearللوحدات
 )F-5حملط��ة كهرب��اء التاج��ي الغازي��ة وتق��رر إضافة
املناشئ التالية (أملاني – فرنسي – جيكي) أو (أمريكي)
وفترة التجهي��ز ( )180مائة وثمانون يوما ً ومتديد تاريخ
الغلق ليكون يوم األربعاء املصادف  2019/5/15بدال ً من
. 2019/5/5
لذا اقتضى التنويه

الو�ص ��ل عند النقط ��ة الثالث ��ة باملركز
الأخري.
و�ستك ��ون املب ��اراة املقبل ��ة لفري ��ق
ال ��زوراء لكرة الق ��دم مبثابة حت�صيل
حا�ص ��ل التي �سيحل فيه ��ا �ضيفا ثقي ًال
على م�ضيفه فري ��ق الو�صل الإماراتي
يف ال�ساعة التا�سعة م�ساء يوم احلادي
والع�شرين من �شهر ايار احلاري على
ملع ��ب زعبي ��ل مبدين ��ة دب ��ي حل�ساب
اجلول ��ة الثالثة والأخ�ي�رة من مرحلة

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للأنظمة الألكرتونية
ال�شركة العامة للمنظومات
ال�شركة العامة لنظم املعلومات �سابق ًا

الإياب حل�س ��اب املجموعة االوىل بعد
ان فقد الأمل بالعبور اىل الدور الثاين
لكونه متخلف ًا بفارق  6نقاط عن فريق
ذوب �آهن الإيراين املت�صدر و 4نقاط
عن فري ��ق الن�صر ال�سعودي الو�صيف
حي ��ث �أث ��ار ح ��زن عمي ��ق جلماه�ي�ره
وع�شاقه �أثر تفريط ��ه فر�صة تاريخية
كان ��ت قريب ��ة ج ��دا من ��ه لكون ��ه يلعب
الول م ��رة على ملعب كرب�ل�اء الدويل
حي ��ث تبقى له �أمل واح ��د يف �أمكانية

خطف م�سابقة ك�أ� ��س العراق للمو�سم
احلايل بعد ان تال�شت �أماله باحلفاظ
عل ��ى درع الدوري املمت ��از لكرة القدم
للمو�س ��م الث ��اين على الت ��وايل لكونه
يحت ��ل املرك ��ز الراب ��ع يف الرتتي ��ب
بر�صي ��د  41نقطة وبفارق  22نقطة
ع ��ن املت�صدر فري ��ق ال�شرط ��ة رغم ان
لدي ��ه مبارات�ي�ن م�ؤجلتني م ��ع فريقي
القوة اجلوية والنجف .
و�سيغادر فريق الن�صر ال�سعودي لكرة

الق ��دم العا�صم ��ة الريا�ض اىل مدينة
كرب�ل�اء املقد�س ��ة ملالق ��اة فري ��ق ذوب
�آه ��ن االي ��راين يف ال�ساع ��ة التا�سع ��ة
م ��ن م�س ��اء ي ��وم احل ��ادي والع�شرين
من ال�شهر اجل ��اري على ملعب كربالء
ال ��دويل يف مباراة لتحدي ��د �صاحبي
املركزي ��ن الأول والث ��اين باملجموع ��ة
االوىل بعد �أن �ضمن ��ا بطاقتي التاهل
قب ��ل خت ��ام دور املجموع ��ات بجول ��ة
واحدة.
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�إعادة 1
جتهيز  ACSR TEAL CONDUCTORSوملحقاتها
تدعو (الش��ركة العامة لالنظمة االلكترونية) إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن كافة الشركات
املتخصص��ة العراقية والعربية واالجنبية إلى تقدمي عط��اءات مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي أهلية
ومؤهل�ين لتنفيذ مش��روع جتهيز ( ACSR TEAL CONDUCTORSوملحقاتها) (إعادة  )1من املناش��ئ
(تركيا –ايران – اس��يوي عدا الصني) وبكلف��ة تخمينية مقداره��ا ( )431856000فقط اربعمائة وواحد
وثالثون مليون وثمامنائة وستة وخمسون ألف دينار عراقي.
 مدة التجهيز ( 90يوم من تاريخ توقيع العقد). -1سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ
العق��ود احلكومية العامة والصادرة من وزارة التخطيط رقم ( )2لعام  2014والقوانني النافذة ،ومفتوح
جلميع املناقصني .
 -2ميك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب�ين أن يحصلوا على معلومات إضافية من (الش��ركة العامة
لالنظمة االلكترونية  /القس��م التجاري  /شعبة املناقصات والعقود) في العنوان أدناه وذلك خالل أيام
الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا ً إلى  2:00ظهراً.
 -3تشمل متطلبات التأهيل (على أن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري) ما يلي:
أ -تقدمي احلس��ابات اخلتامية للس��نتني االخيرتني كحد أدنى مصادق عليها من محاسب قانوني وتكون
باللغة العربية بالنس��بة للش��ركات االجنبية مع ذكر العملة وتوضيح حجم االلتزامات املالية للبائع
خالل السنة والقدرة على االلتزام مبواعيد االجناز والتسليم وتعتبر معيارا ً للتأهيل.
ب -تق��دمي كت��اب ع��دم ممانعة م��ن الهيئة العام��ة للضرائب معنون إلى الش��ركة العام��ة لالنظمة
االلكترونية حصرا ً بالنسبة للشركات العراقية وفروع الشركات العربية واالجنبية في العراق.
ت -تقدمي قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات التعاقدية.
ث -تق��دمي تعه��د بااللتزام الكامل باملواصفة الفنية املعلنة وبكافة ش��روطها وان تتعهد الش��ركات
املقدمة لعطاءاتها بتقدمي ش��هادة فاحص ثالث معتمد لدى وزارة التخطيط وشهادة املنشأ مصدقة
من اجلهات العراقية املعتمدة في بلد املنشأ وقبل دخول البضاعة إلى العراق.
ج -على مقدم العطاء تقدمي تعهد بتقدمي منوذج عدد  1/لكل فقرة .
ح -تقدمي وثائق تأسيس الشركة مبا فيها شهادة وعقد التسجيل والنظام الداخلي والوضع املالي لها
واس��م اخملول املسؤول مصدق من الس��فارة العراقية بالنسبة للشركات العربية واالجنبية وتستبعد
العطاءات حتى لو كانت اوطأ االسعار في حالة عدم تقدميها.
خ -يكون منشأ (تركيا – ايران – اسيوي عدا الصني).
د -يتضمن العطاء ايفاد  3أشخاص إلى بلد املنشأ لبيان مدى مطابقة املواد اجملهزة للمواصفات الفنية
املطلوبة وقبل التجهيز .
ذ -أن تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء.
 -4ميك��ن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربي��ة وهي عبارة عن (ق��رص مرن  +وثائق
مختومة بختم شركتنا وال تعتمد الوثائق الغير مختومة) من قبل املناقصني الراغبني في العنوان أدناه
ودفع رس��م غير مس��ترد مقداره ( 200000دينار عراقي) (مئتا ألف دينار عراق��ي) اعتبارا ً من يوم الثالثاء
املصادف .2019/4/30

 -5يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم األربعاء املصادف  2019/5/15الساعة  12:00ظهرا ً  ،العطاءات
االلكترونية (ال يس��مح بها) .العطاءات املتاخرة س��يتم رفضها  ،سيتم فتح العطاءات فعليا ً وبوجود
ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا ً في العنوان التالي:
الوقت :الساعة  12:00ظهرا ً حسب توقيت احمللي ملدينة بغداد.
التاريخ :يوم األربعاء املصادف .2019/5/15
العنوان( :بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور اجلامعة التكنولوجية  /قاعة
االجتماعات).
 – 9069زقاق  – 47مبنى – 30
6
مجاور اجلامعة التكنولوجية  /القسم التجاري) في املوعد احملدد (قبل الساعة  12:00ظهراً) العطاءات
املتاخرة س��وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور
في العنوان االتي (بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور اجلامعة التكنولوجية
 /قاع��ة االجتماع��ات) في الس��اعة  12:00ظهرا من يوم األربع��اء املواف��ق  2019/5/15على أن يتضمن
العطاء تأمينات أولية مقدارها  3000دوالر أمريكي (فقط ثالثة آالف دوالر أمريكي) مبوجب صك مصدق
أو سفتجة أو كفالة مصرفية صادرة من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي بإصدار
خطابات الضمان (ما عدا مصرف االحتاد العراقي او أي مصرف تظهر عليه مالحظة خالل فترة االعالن)
ومثبت عليه اس��م ورقم املناقصة ونافذة ملدة ( 28يوماً) من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء ، .وس��وف يتم
استبعاد العطاء الذي لم يرفق معه التامينات األولية املطلوبة.
 -7مدة نفاذية العطاء ( )90يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 -8الغرامات التأخيرية  :حتسب الغرامات التأخيرية بنسبة  %10من مبلغ العقد وحسب املعادلة االتية:
مبلغ العقد  /مدة العقد (باأليام) × ( = )%10الغرامة التأخيرية لليوم الواحد.
 -9الشحن اجلزئي غير مسموح به .
 -10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
 -11إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرس��مي الذي يلي
يوم العطلة.
 -12للدائ��رة احل��ق في الغاء املناقصة ف��ي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وع��دم اجراء املفاضلة
وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش��تركني في املناقصة املطالب��ة بأي تعويض جراء
ذلك.
 -13يك��ون ي��وم انعقاد املؤمت��ر اخلاص باالجابة على استفس��ارات املش��اركني هو يوم االربع��اء املوافق
. 2019/5/8
 -14تكون األس��عار نهائية وغي��ر قابلة للتفاوض وبالدوالر األمريك��ي  CIPواصل موقع العمل محطة
الشهيد عبد العباس  /بغداد – احلرية .
 -15العنوان املشار إليه أعاله  :بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور اجلامعة
التكنولوجية  /القسم التجاري) البريد االلكتروني dgoffice@gces-iq.com :
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يوجه ر�سالة مطولة لـ"العدالة والتنمية "
داود �أوغلو ّ
يح ّمل فيها �أردوغان م�س�ؤولية �أزمات تركيا
متابعة :املدى

 -الق�سم الأول -

وجه رئي�س وزراء تركيا الأ�سبق،
ّ
�أحمد داود �أوغلو ،انتقادات حادة
لحزب العدالة والتنمية الحاكم
و�ألقى باللوم في �أداء الحزب
ال�ضعيف في االنتخابات المحلية
الأخيرة ال�شهر الما�ضي ،على
تغيير ال�سيا�سات والتحالف مع
القوميين.
في �أول انتقاد علني �شديد
يوجهه رئي�س وزراء تركيا
الأ�سبق �أحمد داود �أوغلو للرئي�س
التركي رجب طيب ردوغان
منذ ترك من�صبه قبل ثالثة
�أعوام ،ندد ب�سيا�سات حزب
العدالة والتنمية ،االقت�صادية
والقيود التي يفر�ضها على و�سائل
الإعالم وال�ضرر الذي قال �إنه
لحق بالف�صل بين ال�سلطات
وبالم�ؤ�س�سات.

وداود �أوغل ��و ،ال ��ذي كان حليف ��ا مقرب� � ًا
ج ��د ًا لأردوغ ��ان ،ع�ضو يف ح ��زب العدالة
والتنمي ��ة ويتمت ��ع مبكان ��ة ب ��ارزة في ��ه،
وتوىل رئا�س ��ة احلكومة بني عامي 2014
و 2016قب ��ل �أن تدب اخلالفات بينه وبني
�أردوغان.
وخ�س ��ر حزب العدال ��ة والتنمية ال�سيطرة
على العا�صمة �أنقرة وا�سطنبول �أكرب مدن
الب�ل�اد يف االنتخاب ��ات البلدية التي جرت
يوم � 31آذار.
وذك ��ر داود �أوغل ��و يف بي ��ان مكت ��وب من
� 15صفحة ن�ش ��ره على �صفحته يف موقع
التوا�ص ��ل االجتماعي الفي�سب ��وك "تظهر
نتائ ��ج االنتخابات �أن �سيا�س ��ات التحالف
�أ�ض ��رت بحزبن ��ا �س ��واء عل ��ى م�ست ��وى
الأ�صوات �أو كيان احلزب".
و�ش ��كل ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة وحزب
احلركة القومي ��ة (مييني متط ّرف) حتالف ًا
قبل االنتخابات الرئا�سية والربملانية التي
�أجري ��ت يف حزي ��ران الع ��ام املا�ضي وفاز
فيه ��ا �أردوغ ��ان بالرئا�س ��ة التنفيذي ��ة لكن
تراجع فيها م�ستوى الت�أييد للحزب.
وتكهن ��ت و�سائ ��ل الإع�ل�ام م ��رار ًا خ�ل�ال
ال�سن ��وات القليل ��ة املا�ضي ��ة بان�شق ��اق
�سيا�سي�ي�ن بارزين ،مث ��ل داود �أوغلو ،عن
ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة لت�أ�سي� ��س حزب
�سيا�س ��ي جديد ،لك ��ن مل يحدث تطور كهذا
ومل ي�ش ��ر داود �أوغل ��و يف البي ��ان �إىل �أي
احتم ��ال لت�شكيل ح ��زب جديد .ب ��ل و�شدّد
على احلاجة للإ�صالح داخل احلزب .وقال
"�أدع ��و امل�س�ؤول�ي�ن التنفيذيني يف حزبنا
والكيان ��ات املعنية لتقيي ��م كل هذه الأمور
ور�ؤيتنا امل�ستقبلية بعقالنية وهدوء".
ت�أتي هذه الر�سالة �أو البيان املطول ،و�سط
ت ��وارد للأخبار حول ا�ستعداد داود �أوغلو
لإط�ل�اق ح ��زب �سيا�سي جدي ��د �سي�ض ّم يف
قوامه العديد من القيادات ال�سابقة حلزب
"العدالة والتنمية" احلاكم.
و�أحم ��د داود �أوغل ��و هو ع�ض ��و يف حزب
العدال ��ة والتنمي ��ة ويتمتع مبكان ��ة بارزة
فيه ،وت ��وىل رئا�سة احلكوم ��ة بني 2014
و 2016قب ��ل �أن تدب اخلالفات بينه وبني
�أردوغان.
وخ�س ��ر حزب العدال ��ة والتنمية ال�سيطرة
على العا�صمة �أنقرة وا�سطنبول �أكرب مدن
البالد يف االنتخاب ��ات التي جرت يوم 31
�آذار.
وق ��د �أ�شارت تقارير خ�ل�ال الأيام الأخرية
تفيد بعزم �أحمد داود �أوغلو على ت�أ�سي�س
حزب �سيا�س ��ي جديد مع عدد من ال�سا�سة،
و�سيتزعم ��ه �أوغل ��و والرئي� ��س الرتك ��ي
ال�سابق عبد الله غول.
وكان ال�صح ��ايف �أحم ��د ت ��اكان ق ��د ن�ش ��ر
مق ��ا ًال يف �صحيف ��ة "يني ت�ش ��اغ" ،قال فيه
�إن �أوغل ��و التق ��ى بعدد كبري م ��ن الأع�ضاء
ال�سابق�ي�ن بح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة،
و�أخربه ��م �أن ��ه ع ��ازم عل ��ى ت�أ�سي�س حزب

جديد.
و�س ��رب رئي� ��س ح ��زب العدال ��ة والتنمية
ال�ساب ��ق �أتيلج ��ان باي ��ار ،معلوم ��ات ع ��ن
ا�ستعداد املعار�ضني �ضمن �صفوف احلزب
لت�شكيل حزب جديد برئا�سة �أوغلو� ،إال �أن
الأمر مل يعلن عنه ر�سمي ًا حتى الأن.
وكان �أردوغ ��ان و�أوغلو على وفاق �إىل �أن
ا�ستقال �أوغلو من رئا�سة الوزراء يف �أيار
� ،2016أي بعد عامني من تعيينه باملن�صب
يف �آب .2014
وتباين ��ت الآراء ح ��ول اال�ستقال ��ة ،حي ��ث
�أعاده ��ا حملل ��ون �إىل اعرتا� ��ض �أوغل ��و
عل ��ى التعدي�ل�ات الد�ستورية الت ��ي �أرادها
�أردوغان لتطبيق النظام الرئا�سي بد ًال من
الربملاين يف تركيا.
وق ��د �أج ��رى �أردوغ ��ان ا�ستفت ��اء عل ��ى
التعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة الت ��ي ج ��اء يف
مقدمتها حتويل نظام الدولة الربملاين �إىل
الرئا�س ��ي ،وقد م� � ّررت التعدي�ل�ات بن�سبة
موافق ��ة و�صل ��ت �إىل  51.41باملئ ��ة م ��ن
�أجمايل ن�سبة الت�صويت.
و ر�سال ��ة داود �أوغل ��و للمجتم ��ع الرتكي،
وه ��ي ر�سالة طويلة ،ميكن اال�ستفادة منها
بقوة ويف �أجزاء وا�سعة منها يف فهم روح
االنظم ��ة اال�ستبدادي ��ة وفهمه ��ا لل�سلط ��ة،
وا�ستدارته ��ا �شب ��ه الكامل ��ة نح ��و املنطقة
الت ��ي تط ��وع من �أج ��ل حتقي ��ق طموحات
�أتب ��اع ُكرث ،ميك ��ن اال�ستفادة م ��ن �شجاعة
النق ��د �أي�ض� � ًا عندما يكون عميق� � ًا ،وجدي ًا،
ومتكئ ًا ،على �إمكانيات نظرية.
�أزم ��ة احل ��زب احلاكم يف تركي ��ا هي التي
وغياب
تك ُم ��ن خلف الأزم ��ة االقت�صاد ّي ��ةِ ،
املُراجع ��ات وحِ وارات املُ�صاحل ��ة �س ُت�ؤدّي
�إىل تفاقمها حتم ًا،
ولعله ��ا �أزم ��ة �شبيهة مب ��ا مير ب ��ه العراق
 ،فنم ��وذج مث ��ل �أردوغ ��ان موج ��ود عن ��د
العدي ��د م ��ن ال�سا�س ��ة العراقي�ي�ن الذي ��ن
يعتق ��دون �إنه ��م �أ�صحاب الق ��رار لوحدهم
و�إن م�صري الب�ل�اد متوقف على كلمة منهم
 .وله ��ذا تنبهن ��ا ر�سالة اوغل ��و ان ال ّتغيري
ال�سيا�سات جّ
واالتاه ��ات والأ�شخا�ص
يف ّ
خا�ص ًة عندما تبد�أ نتائج
ه ��و �س ّنة احلياةّ ،
ال�سطح
املُمار�س ��ات
ِ
اخلاطئ ��ة تطفو عل ��ى ّ
وتظه ��ر للعيان ،فهل ميكن لن ��ا ان ن�ستفيد
من مثل هك ��ذا مراجعات  ..ومن �أجل هذه
املراجعات نعيد ن�شر الن�ص الكامل للر�سالة
الت ��ي ن�شره ��ا داود �أوغل ��و عل ��ى �صفحته
الر�سمي ��ة مبوق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
"في�سب ��وك" بعن ��وان "ا�ستنتاجات حول
نتائ ��ج انتخاب ��ات  31اذار والظ ��روف
ال�سيا�سية الراهنة":
ن�ص الر�سالة
" �إنن ��ا من ��ر الي ��وم يف مرحل ��ة تاريخية
ت�شه ��د التح ��والت الأكرث كثاف ��ة يف تاريخ
الب�شري ��ة ،وي ��زداد فيه ��ا زخ ��م التوا�ص ��ل
والتفاع ��ل بني املجتمعات ب�ص ��ورة فائقة،
وميك ��ن فيه ��ا تفعي ��ل الفر� ��ص واملخاط ��ر
الكبرية بنف�س ال�سوية ويف وقت واحد.
قيمة حلظة تاريخية معينة تكمن يف زخم
تدفق الأحداث فيها.
يف الف�ت�رة القادم ��ة� ،سوف يظه ��ر التمايز
الأ�سا� ��س ب�ي�ن �أولئ ��ك الذي ��ن يدي ��رون
ه ��ذا الزخم م ��ن خالل فه ��م قيم ��ة اللحظة
التاريخية ،و�أولئ ��ك الذين ينجرون داخل
ه ��ذا التدف ��ق ع�ب�ر االبتع ��اد ع ��ن القيم ��ة
احلقيقية للحظة التاريخية.
�إن البل ��دان الت ��ي حت ��دد ر�ؤي ��ة تتف ��ق مع
طبيع ��ة اللحظة التاريخي ��ة ،من خالل نهج
متما�س ��ك يتج ��اوز التوت ��رات الداخلي ��ة،
�ستكت�س ��ب ق ��وة �ستح ��دد م�ستقبلها لعقود
�أو حت ��ى لق ��رون قادم ��ة ،بينم ��ا البل ��دان
التي ت�ستهل ��ك طاقاتها يف توترات داخلية
مفرغ ��ة� ،ستمثل فيما بعد الفئ ��ات ال�سلبية
يف م�سرية التاريخ.
والأزم ��ات الأخ�ي�رة الت ��ي جت ��ري عل ��ى
امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية،
�إمنا هي �آالم الوالدة من رحم التاريخ.
يف ال�سن ��وات الأوىل ،وم ��ع ق ��دوم حزبنا
�إىل ال�سلط ��ة بر�ؤية تفهم متطلبات املرحلة
الزمني ��ة الت ��ي كن ��ا منر به ��ا وقي ��م الأمة،
�أظه ��ر بلدن ��ا �أدا ًء التق ��ط فيه زخ ��م التدفق
التاريخي بع ��د �أن ع�شنا اً
حتول دميقراطي ًا
ً
وخمطط ��ا لتنمي ��ة
ع ��زز ثقتن ��ا ب�أنف�سن ��ا،
ً
ً
اقت�صادي ��ة �صاعدة ،وت�أثريا دوليا يتو�سع
يف �أرجاء الأر�ض.
لك ��ن التوت ��رات الداخلي ��ة التي ب ��د�أت مع
�أح ��داث غيزي ع ��ام  ،2013وا�ستمرت مع
م�ؤامرات  25 / 17كانون الأول ،وو�صلت
�إىل م�ست ��وى خطري مع عملي ��ات الأنفاق،
وبلغت ذروتها مع حماولة االنقالب الغادر
يف  15متوز ،قامت بجر بالدنا من موقف
يتمتع بر�ؤية وتقدمية �إىل موقف مرتاجع
ودفاعي.
وحزبن ��ا ال ��ذي يع ��د الالع ��ب ال�سيا�س ��ي
الوحي ��د ال ��ذي ميكن ��ه �إدارة ه ��ذه املرحلة
برمته ��ا ،عندما ب ��د�أ با�سته�ل�اك طاقته يف

م�شاكل ��ه الداخلي ��ة ،ب�سب ��ب حتري�ض ��ات
وتالعب ��ات تتجاه ��ل الإرادة الوطني ��ة من
قب ��ل بع�ض الب� ��ؤر التي كان له ��ا دور رائد
يف عملي ��ات الت�آمر هذه ،اهت ��ز ان�سجامنا
الداخل ��ي و�ضعف ��ت قدرتن ��ا عل ��ى �إنت ��اج
وتطبيق الر�ؤى اال�سرتاتيجية.
نح ��ن الي ��وم نق ��ف عل ��ى عتب ��ة تاريخي ��ة
حا�سم ��ة .لق ��د �أعرب ��ت ع ��ن تقديرات ��ي
وهواج�س ��ي ب�ش� ��أن بلدن ��ا وحزبن ��ا يف
املراح ��ل احلرج ��ة الت ��ي ج ��رت خ�ل�ال
ال�سن ��وات الث�ل�اث املا�ضي ��ة ،مبا�شرة �إىل
رئي�سنا� ،شفهي ًا وخطي ًا ،لكنني اخرتت �أال
�أ�شاركه ��ا م ��ع الر�أي العام حت ��ى ال تتحول
�إىل ذرائع لنقا�ش ��ات �سيئة النوايا من قبل
�أطراف خمتلفة.
�إال �أن الو�ض ��ع االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي
الذي برز مع انتخابات � 31آذار والأحداث
الالحق ��ة ،خل ��ق حاج ��ة لإج ��راء حما�سبة
مفتوح ��ة و�شفاف ��ة وحكيم ��ة �أم ��ام ال ��ر�أي
العام فيما يتعلق مب�ستقبل حزبنا وبلدنا.
و�أنا �أعت�ب�ر تبادل وجهات نظري مع �أمتنا
العزي ��زة مبثاب ��ة مهمة ال مفر منه ��ا ع�شية
الذك ��رى ال�سنوية الـ  99لت�أ�سي�س برملاننا،
وهذا مرتب ��ط بالوعي مب�س�ؤوليتي كثاين
رئي�س عام حلزب العدالة والتنمية ،و�آخر
رئي� ��س وزراء منتخ ��ب م ��ن قب ��ل ال�شع ��ب
لبلدنا.
لق ��د �أظهرت انتخاب ��ات �آذار نتائ ��ج مهمة،
نحت ��اج �إىل درا�سته ��ا بحكم ��ة وعقالني ��ة،
وقد وجهت ر�سائل مهمة بالن�سبة مل�ستقبل
حزبن ��ا وبلدن ��ا للنظر فيها ،وم ��ن الأهمية
مب ��كان فه ��م ه ��ذه الر�سائ ��ل وجعله ��ا ذات
�أولوية.
و�إذا مل يت ��م ا�ستخال� ��ص الر�سائ ��ل املهمة
م ��ن التغي�ي�رات التي ظه ��رت يف توجهات
�شعبن ��ا ،واتخاذ اخلطوات الواجب القيام
بها بح ��زم ،ف� ��إن مرحل ��ة �صعب ��ة تنتظرنا
نحن كح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة ،وتنتظر
بلدنا تركيا �أي�ض ًا.
يف ه ��ذا ال�سي ��اق ،يتع�ي�ن علين ��ا مواجهة
حقيقة الرتاجع يف الدعم ال�شعبي حلزبنا
وتقييم ذلك بطريقة حكيمة ،وخا�صة فيما
يتعل ��ق بنتائ ��ج رئا�س ��ات بلدي ��ات �أنق ��رة
و�إ�سطنب ��ول ،والت ��ي متث ��ل رم ��وز ًا مهمة
حلركتنا يف التكت ��ل وامل�ضي �إىل ال�سلطة،
ولطاملا كانت حتت �إدارة كوادرنا منذ ربع
قرن.
ب ��ادئ ذي بدء ،علين ��ا �أن نتذكر مرة �أخرى
�أن ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة لي� ��س كيان� � ًا
�سيا�سي� � ًا ظه ��ر يف ظ ��ل �ش ��روط �سيا�سي ��ة
ظرفية .بل على العك�س،
�إن ��ه نت ��اج التق ��اء وتراك ��م جه ��د م�ش�ت�رك
تبلور من خ�ل�ال جتاوز التحديات ،وعرق
جب�ي�ن و�أفكار �أجيال متتالية من الأمة عرب
التاريخ.
وله ��ذا ال�سبب ،ال يعتم ��د ويجب �أال يعتمد
�سب ��ب وج ��وده وم�ستقبل ��ه عل ��ى م�ص�ي�ر
وتقدير �أي �شخ�ص �أو جمموعة اجتماعية
حم ��دودة �أو جمموع ��ة ذات م�صلح ��ة
اقت�صادية �أو حتى جيل واحد.
وبالنظ ��ر بعم ��ق نح ��و املا�ض ��ي ف� ��إن هذه
احلرك ��ة ُ�شيّدت بجهود الأجي ��ال ال�سابقة،
وعلى �آم ��ال الأجيال القادمة يف امل�ستقبل،
ف�ل�ا ينبغي الت�ضحية بها من �أجل النفو�س
املغرورة واحل�سابات ال�ضيقة.
�إننا مدينون كث�ي� ً
را للأجيال املا�ضية التي
�أ�س�س ��ت الأر�ضية التي بن ��ي عليها حزبنا،
و�إىل الأبط ��ال املجهولني الذي ��ن يحملون
حزبنا على الأكتاف اليوم.
لق ��د ت�شرف ��ت بر�ؤي ��ة عم ��ق ه ��ذا الإرث
الكب�ي�ر يف حملت ��ي لالنتخاب ��ات العام ��ة
يف  7حزي ��ران و 1ت�شري ��ن الثاين 2015

• المتناف�سون في االنتخابات هم مناف�سون �سيا�سيون ولي�سوا
أعداء� ،أما الفائز فيها هو �شعبنا و ديمقراطيتنا ،بغ�ض النظر عن
�
ً
الأ�شخا�ص .و�إن احترام نتائج االنتخابات هو واجب ال�سا�سة قبل
غيرهم .القلق حول وجود وبقاء الدولة ،ال يمكن �أن يكون مبرراً
لإ�ضعاف الديمقراطية .بل على العك�س� ،إن الديمقراطية هي
�أ�سا�س بقاء ووجود دولتنا.
• التنديد ب�سيا�سات الحزب االقت�صادية والقيود التي يفر�ضها
على و�سائل الإعالم وال�ضرر الذي قال �إنه لحق بمبد�أ الف�صل
بين ال�سلطات والإ�ضرار بدور الم�ؤ�س�سات.
• �ضرورة �إزالة القوانين التي تحد من حرية التعبير ،بالإ�ضافة
�إلى منح ال�صحافة حرية النقد والتفكير ،وطالب بعدم الت�ضييق
على ال�صحافيين والأكاديميين وال�سيا�سيين.
• دعوة قادة الر�أي والمفكرين ،والمواطنين والتيارات
ال�سيا�سية� ،إلى الوقوف كتفا بكتف ل�صناعة ،م�ستقبلنا الم�شترك
على �أ�سا�س الإرادة الم�شتركة ،والعقل الم�شترك وال�ضمير
الواحد".

عل ��ى وج ��وه ه� ��ؤالء الأبط ��ال املجهول�ي�ن
املخل�صني.
ن�ساء "بريغاما" يف "�إزمري" الالتي ميلأن
ال�ساحة ل�ساعات بحما�س حتت املطر حتى
يف ه ��ذه اللحظ ��ة� ،أه ��ايل “دي ��ار بك ��ر”
الأبطال الذين احت�ضن ��وين وا�ستقبلوين
بح�شد جماهريي �أمام م�سجد “�أولو” يف
وق ��ت كان فيه كفاحنا م�ستمر ًا �ضد الأنفاق
التي حفرتها املنظمة الإرهابية الغادرة يف
“�سور”� ،أعمامنا امل�سنون يف ا�سطنبول
ال ��ذي رفعوا �أيديهم يف امل�س ��اء للدعاء يف
جتمعن ��ا اجلماه�ي�ري يف “�سنجاق تبه”،
�أهايل “طرابزون” املفعمة قلوبهم باملحبة
والذي ��ن نقلوا حما�سة البح ��ر الأ�سود �إىل
ال�ساحة يف عتمة الليل،
و�أهايل “قوني ��ة” الأعزاء الذين ودعوين
�إىل �أنقرة بوق ��ار� ،سواء بوقت احلزن يف
 7حزي ��ران �أو بوقت الف ��رح يف  1ت�شرين
الث ��اين ،و�أبن ��اء بل ��دي الأوفي ��اء الذي ��ن
احت�ضن ��وين يف  81والي ��ة ،جميعه ��م
حا�ضرون �أمام عيوين.
يف كل �إجن ��از ومن�ص ��ب وموق ��ع ،نح ��ن
مدين ��ون للأجي ��ال ال�سابق ��ة الت ��ي �ضحت
وحتمل ��ت �شت ��ى �أن ��واع ال�صعوب ��ات لكي
تفت ��ح �أمامن ��ا الطري ��ق ،وله� ��ؤالء الأبطال
املجهولني الذين يعملون م�ضحني ب�أنف�سهم
يف كل عملية انتخاب ��ات ،ولأجهزتنا التي
تعمل على تنظيمهم بكل حما�س.
حت ��ى عندم ��ا �أكتب ه ��ذه ال�سط ��ور� ،أ�شعر
بثقل ه ��ذه امل�س�ؤولية الكب�ي�رة على كتفي
وه ��و �شعور نابع م ��ن ال�شعور ب�أين مدين
له ��ذه الأجي ��ال .ويف ه ��ذا ال�سي ��اق� ،أقدم
ا�ستنتاجات ��ي حول م�ستقبل حزبنا وبلدنا
�أمام �ضمري �أمتنا العميق.
هن ��اك خم�س ��ة عنا�ص ��ر �أ�سا�سي ��ة جتع ��ل
احل ��ركات والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة الفاع ��ل
املهيمن على م�شه ��د التاريخ( ) 1منظومة
مب ��ادئ وقيم داخلي ��ة متنا�سقة ( )2خطاب
متواف ��ق مع روح منظوم ��ة القيم هذه ()3
�شبك ��ة من العالق ��ات االجتماعي ��ة منفتحة
عل ��ى جميع �شرائ ��ح املجتم ��ع) 4 (،هيكل
تنظيمي قوي يدير ه ��ذه ال�شبكة بفعالية،
()5فك ��ر ح ��ر وعق ��ل ت�شارك ��ي يتيح ��ان
�إمكانية تطوير �سيا�سات متوافقة مع روح
الع�صر.
�س ��ر متي ��ز حزبن ��ا ع ��ن الأح ��زاب الأخرى
ط ��وال تاريخن ��ا ال�سيا�س ��ي وال�سب ��ب
الأ�سا�س لبقائنا يف ال�سلطة لفرتة طويلة،
خمف ��ي يف هذه املي ��زات ،ولك ��ن الأحداث
الت ��ي حدث ��ت يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة

�أظه ��رت �أن هناك �ضعف ًا خط�ي� ً
را بااللتزام
به ��ذه العنا�ص ��ر الأ�سا�سية وه ��و يتو�سع،
والأخط ��اء والفو�ض ��ى امللحوظ ��ة م ��ن كل
جان ��ب خ�ل�ال عملي ��ة االنتخاب ��ات املحلية
الأخرية وبعدها ،هي يف الواقع لي�ست �إال
انعكا�سات لهذا اخللل.
�إن العم ��ل ال�سيا�س ��ي يقوم عل ��ى منظومة
�أخالقي ��ة يف الأ�سا� ��س .وتاريخي ًا كان من
�أه ��م الأ�س�س التي قام عليه ��ا حزبنا ،لكنها
ت�ض ��ررت ب�سب ��ب اخلط ��اب ال ��ذي �أ�صب ��ح
قائم� � ًا عل ��ى ال�شع ��ارات و�إظه ��ار التم�س ��ك
بالقيم واملبادئ والت�صرف بعك�س ذلك ،ما
جعل املواطنني يفقدون الثقة يف خطابنا.
هن ��اك ق�ضاي ��ا يتعني احلدي ��ث عنها ب�شكل
�صري ��ح ،االبتع ��اد ع ��ن لغ ��ة التوا�ض ��ع
وا�ستبدالها بلغة متكربة �أنانية ،واخلو�ض
يف مناف�سات م ��ن �أجل �إطالق �أ�سماء حتى
ال�سيا�سي�ي�ن الذي ��ن هم يف �أ�صغ ��ر املراتب
على ال�شوارع واملدار� ��س واملباين ،ف�ض ًال
�ال ،والإ�ص ��رار عل ��ى
ع ��ن التعام ��ل بتع � ٍ
الظهور الدائم بال انقطاع ،وتو�سيع الهوة
بني الوع ��ود اخلطابية وحقيقة الأو�ضاع،
وا�ستغالل �أمور مقد�سة (نابعة من الدين)
من �أجل حتقيق مكا�سب �سيا�سية.
لق ��د ن�س ��ي البع� ��ض �أن العم ��ل ال�سيا�س ��ي
وقي ��ادة الب�ل�اد ه ��ي منوط ��ة ب�شخ�ص من
يت ��وىل القي ��ادة دون تدخل م ��ن عائلته �أو
الدائ ��رة املحيط ��ة ب ��ه يف �صن ��ع الق ��رار.
كم ��ا �أن ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،وجتيي� ��ش م ��ن يقومون من
خاللها برتويج االف�ت�راءات ،وت�شويه �أي
مناف� ��س عل ��ى ال�ساحة ،وحم ��و اعتبار مَن
كان ��وا رف ��اق كفاح يف م�س�ي�رة احلزب هو
مبثابة انع ��دام الوفاء ملن بذلوا الكثري من
�أجل جناح احلزب.
لقد �أ ّثر االبتعاد احلا�صل عن القيم واملبادئ
الأ�سا�سي ��ة ب�ش ��كل مبا�ش ��ر عل ��ى خطابن ��ا
ال�سيا�س ��ي �أي�ض� � ًا .ويف الأع ��وام الأخرية
ح � ّ�ل خطاب ب�صبغة دولتي ��ة و�أمنية وقائم
على الأم ��ر الواقع وعل ��ى هواج�س البقاء
املطلقة ب � اً
�دل من خطاب حزبن ��ا ال�سيا�سي
الواث ��ق بنف�س ��ه وم�ستقبله ،وال ��ذي يركز
على الإن�سان ،ويقوم على حقوق الإن�سان
واحلرية والإ�صالح ال�شامل.
الدول ��ة ه ��ي جت�سي ��د ل�ل��إرادة امل�شرتك ��ة
للأ�شخا� ��ص الذي ��ن ي�شكل ��ون الأم ��ة ،وال
ميكنه ��م البقاء بدون ه ��ذه الإرادة .الدولة
كيان �سيا�سي يوجد ب� ��إرادة الأفراد الذين
ي�شكلون املجتمع ،ولي�س من خارجه ،وهي
�آلي ��ة �إدارية ميكن �أن تدوم ما دامت تتمتع

ب�شرعي ��ة من املجتم ��ع .ومن خ�ل�ال �إعادة
تف�س�ي�ر مب ��د�أ “ال�شي ��خ �إدب ��ايل” ،ميكننا
القول �إنه ال ميكن لأي دولة �أن تكون باقية
�إذا كانت تهمل الإن�سان وحقوقه الأ�سا�سية
�أو تنق�صها �إىل من�صب ثانوي.
يالحظ ح ��دوث �ضيق كبري ج ��د ًا كذلك يف
�شبك ��ة االندم ��اج والعالق ��ات االجتماعي ��ة
الت ��ي كانت ت�ضع حزبنا يف املرتبة الأوىل
يف عموم تركيا .تظه ��ر نتائج االنتخابات
الأخرية �إننا حت ��ى مع “حتالف ال�شعب”،
ينح�ص ��ر ن�شاطن ��ا ال�سيا�س ��ي يف و�س ��ط
الأنا�ض ��ول والبح ��ر الأ�س ��ود مبتع ��د ًا عن
الأجزاء ال�ساحلية.
وحت ��ى و�سط “و�س ��ط الأنا�ضول” ،هناك
تغري حا�صل �ضدنا� .سيتحول هذا الرتاجع
يف الدع ��م عل ��ى امل�ست ��وى اجلغ ��رايف
واالجتماع ��ي� ،إىل فج ��وة �سيا�سي ��ة �إذا مل
تعال ��ج �أ�سبابه �سواء من حيث اخلطاب �أو
الأفعال.
�إن العامل الأكرث �أهمية لوقف هذا الرتاجع
يف الدع ��م االجتماع ��ي هو وج ��ود منظمة
مندجم ��ة م ��ع الن�سي ��ج االجتماع ��ي ال ��ذي
توجد فيه وم�ستع ��دة للعب دور ديناميكي
يف املراحل احل�سا�سة .ولكن جرح ًا كبري ًا
�أ�صاب �ضمري �أجهزتنا ب�شكل عميق ب�سبب
�إق�ص ��اء ر�ؤ�س ��اء فروعن ��ا و�أجهزتنا الذين
ق ��ادوا املقاومة الوطني ��ة يف  15متوز من
خالل التحجج مب�صطلح ��ات غام�ضة مثل
“الرتهل البنيوي”.
الأم ��ر الأك�ث�ر خط ��ورة ه ��و ظه ��ور فئ ��ة
ت ��رى نف�سه ��ا متفوق ��ة ف ��وق جل ��ان حزبنا
وحت ��اول �إدارة احل ��زب مثل كي ��ان مواز،
و�إق�ص ��اء امل�س�ؤول�ي�ن املنتخب�ي�ن واللجان
يف احلزب.
�إن �ضع ��ف احلما� ��س ال ��ذي لوح ��ظ يف
االنتخاب ��ات الأخ�ي�رة يف م�ؤ�س�ساتنا �إىل
حد ما ،م ��ا هو �إال نتيج ��ة الإحباط الناجم
ع ��ن ع ��دم الوف ��اء جت ��اه عنا�ص ��ر �أجه ��زة
وم�ؤ�س�سات احلزب التي �أظهرت ت�ضحيات
كبرية يف ال�سابق.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى�،إن ت�ضيي ��ق �صالحيات
ال�شخ�صي ��ات املنتخبة مبا�شرة من ال�شعب
يف االنتخاب ��ات العامة والبلدي ��ة ،ل�صالح
جل ��ان احل ��زب وجمال� ��س البلدي ��ات� ،أو
�إجبارهم على ترك املن�صب عرب االتهامات
وال�ضغ ��وط� ،أحل ��ق �ض ��رر ًا بامل�ؤ�س�س ��ة
ال�سيا�س ��ة ووجه �ضربة قوي ��ة ملبد�أ �سلطة
الإرادة الوطنية والرتباط حزبنا بالن�سيج
االجتماعي.
م ��ن �أب ��رز املب ��ادئ الت�أ�سي�سي ��ة حلزبن ��ا،
ه ��ي االعتماد على “العق ��ل امل�شرتك” ،لقد
ن ��ال حزبن ��ا تقدي ��ر �شعبن ��ا ع�ب�ر اجتيازه
العديد من الأزم ��ات ال�صعبة بف�ضل �آليات
ال�ش ��ورى امل�ؤ�س�ساتي ��ة والعق ��ل امل�شرتك.
لك ��ن وللأ�س ��ف ،ف� ��إن هيئ ��ات و�آلي ��ات
ال�شورى الت ��ي ت�ساه ��م يف جت�سيد العقل
امل�ش�ت�رك ل ��دى ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة،
�إم ��ا �أن ��ه مت �إق�صا�ؤها ب�شكل كام ��ل �أو �إنها
فق ��دت وظيفته ��ا ب�سبب احت ��كار امل�صادقة
عليه ��ا من قبل ر�أي واح ��د ومعينّ  .يف هذا
الإطار ،يج ��ب تفعيل الوظائ ��ف احلقيقية
للبنية امل�ؤ�س�ساتية حلزبنا واال�ستفادة من
املقرتحات القادمة من الت�شكيالت احلزبية
الفرعي ��ة ،التخاذ الق ��رارات ال�سيا�سية يف
�أر�ض الواقع.
ال ميك ��ن الت�ضحي ��ة ببلدنا وحزبن ��ا الذي
ت�أ�س�س بدموع �شعبنا ،وجهوده ،و�أفكاره
وم�شاع ��ره ،يف �سبي ��ل فئة وقع ��ت �أ�سرية
لأطماعها ال�شخ�صية وباتت تتبع م�صاحلها
الذاتية .يف هذا الإط ��ار ،يتوجّ ب وب�أقرب
وق ��ت ،تعزيز البني ��ة امل�ؤ�س�ساتية حلزبنا،
وتفعي ��ل �آليات ال�ش ��ورى والعقل امل�شرتك

وع ��ودة ت�شكيالتنا احلزبي ��ة �إىل وظيفتها
الأ�سا�سي ��ة و�إع ��ادة ت�أ�سي� ��س روابطن ��ا
م ��ع ال�شع ��ب مرة �أخ ��رى عل ��ى �أر�ضية من
التوا�ضع.
�إع ��ادة النظ ��ر من قب ��ل حزبن ��ا يف النتائج
االنتخابية ،يج ��ب �أن ت�شمل �أي�ض ًا �سيا�سة
التحالف ��ات �أي�ض� � ًا .ال �ش ��ك �أن احل ��وار،
والتع ��اون الب ّن ��اء وتطوي ��ر املفاهي ��م
املتبادل ��ة ب�ي�ن الأح ��زاب ،ه ��ام ج ��د ًا م ��ن
حي ��ث دميقراطيتن ��ا ووحدتن ��ا الوطنية.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،كان ��ت بيئ ��ة التعاون
جت�س ��د يف روح
واحل ��وار ع ��ن كثب الذي ّ
ميدان “ين ��ي كابي” يف �أعقاب مرحلة 15
متوز ( ،)2016خطوة �صائبة .بالرغم من
هذا ،فم ��ن الوا�ض ��ح من خ�ل�ال النظر �إىل
النتائ ��ج االنتخابية الأخرية ب� ��أن �سيا�سة
التحال ��ف �أ�ضرت بحزبنا �س ��واء من حيث
ن�سبة الأ�ص ��وات ،و�أي�ض ًا من حيث الهوية
احلزبي ��ة .ومل ي�ستط ��ع حزبن ��ا حتقي ��ق
�أهداف ��ه �س ��واء داخ ��ل التحال ��ف نف�سه �أو
يف مقاب ��ل التحالف ��ات الأخ ��رى ،وخ�سرنا
العديد من البلديات التي كنا نديرها.
�إ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،و�ضعت �سيا�سة التحالف
حزبن ��ا �ضمن نط ��اق لغة وهوي ��ة �سيا�سية
�ض ّيق ��ة ،و�أ�ض ��رت باملوق ��ف اخلا� ��ص بن ��ا
والقائ ��م عل ��ى احت�ض ��ان كاف ��ة مناط ��ق
وجمتمعات بلدنا .يف هذا الإطار ،يتوجّ ب
عل ��ى حزبن ��ا �إع ��ادة النظ ��ر يف �سيا�س ��ة
التحالف �ضم ��ن �سياق حتليله ��ا ال�صحيح
لنتائ ��ج االنتخاب ��ات الأخرية .فف ��ي نف�س
الوق ��ت نحر�ص فيه عل ��ى التعاون الوثيق
مع الأحزاب املختلفة ح ��ول الق�ضايا التي
تهم بلدنا ،يجب �أي�ض ًا احلفاظ على الهوية
والفل�سفة ال�سيا�سية اخلا�صة بحزبنا.
باخت�صار ،حزبنا يحتاج اليوم �إىل جتديد
م ��ن كاف ��ة النواح ��ي .الأعوام ال� �ـ  4املقبلة
واخلالية من االنتخابات ،تعطينا الفر�صة
املنا�سبة والالزمة م ��ن �أجل هذا التجديد.
�إن ا�ستطاع حزب العدالة والتنمية حتقيق
هذا التجديد اجل ��ذري خالل هذه املرحلة،
ميكن ��ه ا�ستع ��ادة مكانة اخلط ��اب واملكانة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي فقده ��ا .والأه ��م من هذا
ك ّله ،ميكنه ا�سرتداد التفوّ ق املعنوي الذي
يخ�سره ب�سرعة.
ّ
ومبا �أنه من غ�ي�ر املتوقع التخلي عن هذه
الأمان ��ة وه ��ذا الإرث التاريخ ��ي الكب�ي�ر،
بغ�ض النظر عن �شخ�صياتنا الفانية ،فلقد
وجدت �أن ��ه من ال�ض ��رورة م�شاركة �آرائي
يف الق�ضاي ��ا التالية� ،ضم ��ن �إطار احلديث
عن م�ستقبل بالدنا.
التحالف ��ات التي جاءت تزامن ًا مع االنتقال
�إىل النظام الرئا�س ��ي يف احلكم ،مل تنجح
يف �إزال ��ة التبع�ث�ر ال�سيا�س ��ي عل ��ى عك�س
م ��ا كان متوقع� � ًا ،ب ��ل �أدت �إىل ح ��دوث
اال�ستقطاب ��ات ال�سيا�سي ��ة و�إحلاق ال�ضرر
بالقي ��م امل�شرتكة التي حتاف ��ظ على وحدة
جمتمعن ��ا .كم ��ا �أن اخلطاب ��ات القا�سي ��ة
ال�صادرة من ُبن ��ى التحالف والتي ت�شجع
على اال�ستقطاب خالل الفرتة االنتخابية،
�أو�صلت اال�ستقطاب ال�سيا�سي �إىل مراحل
خطرية ،ف�ض ًال عن �إحلاقها ال�ضرر ب�سالمنا
االجتماعي والوعي امل�شرتك لدينا.
املتناف�س ��ون يف االنتخابات هم مناف�سون
�سيا�سي ��ون ولي�س ��وا �أع ��داءً� ،أم ��ا الفائ ��ز
فيه ��ا ه ��و �شعبن ��ا و دميقراطيتن ��ا ،بغ�ض
النظر ع ��ن الأ�شخا�ص .و�إن احرتام نتائج
االنتخابات هو واجب ال�سا�سة قبل غريهم.
القلق حول وجود وبق ��اء الدولة ،ال ميكن
�أن يكون مربر ًا لإ�ضعاف الدميقراطية .بل
على العك� ��س� ،إن الدميقراطية هي �أ�سا�س
بقاء ووجود دولتنا.
نتيج ��ة لو�ص ��ف املناف�س�ي�ن بالأع ��داء من
خ�ل�ال خطاب ��ات ال�ص ��راع عل ��ى البق ��اء
والوج ��ود ،واال�ستقط ��اب ال ��ذي يتج ��اوز
ح ��دود املناف�س ��ة ال�سيا�سي ��ة ،نتيج ��ة هذا
كل ��ه ر�أيناها للأ�س ��ف يف االعت ��داء الب�شع
ب�أنق ��رة خ�ل�ال حادث ��ة جن ��ازة �شهي ��د كان
م ��ن املفرت� ��ض �أن يوحدن ��ا جميع� � ًا .م ��رة
�أخ ��رى �أن ��دد باالعت ��داء ال ��ذي ا�سته ��دف
زعي ��م املعار�ضة ،و�أدع ��و اجلميع للتحرك
�ضم ��ن النظام الدميقراط ��ي واالبتعاد عن
اخلطابات ال�سيا�سية اال�ستقطابية.
�إن العن�ص ��ر الرئي� ��س م ��ن �أج ��ل ا�ستقرار
ال�شع ��وب ،وبق ��اء ال ��دول و�أنظم ��ة
املجتمعات ،ه ��و الوعي امل�شرتك .احلقيقة
الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ينبغ ��ي علين ��ا جميع� � ًا
تذ ّكرها يف كل حلظة :اجلمهورية الرتكية
ه ��ي �إرث الإرادة امل�شرتك ��ة وال�صم ��ود ل� �ـ
 82ملي ��ون مواط ��ن .وبالت ��ايل ،يج ��ب �أال
يتع ّر� ��ض خلط ��اب الكراهي ��ة ب� ��أي �ش ��كل
م ��ن الأ�ش ��كال �أي �شخ� ��ص يحم ��ل هوي ��ة
اجلمهورية الرتكية التي ُتوّ جت بالكرامة
الإن�ساني ��ة� ،سواء من قبل �صاحب من�صب
�أو نف ��وذ ،و�أال يتع ّر� ��ض للتميي ��ز ب�سب ��ب
عقيدت ��ه ،وجن�س ��ه ،ومعتقدات ��ه ،ولغت ��ه،
وعرق ��ه ،وفك ��ره ال�سيا�س ��ي ،ومفهوم ��ه
الفل�سفي ومنط حياته.
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"املف�ضلة" لليوناين يورغو�س النثيمو�س ..عن عالقات القوة
حني يعز القرار بفعل احلب
لندن -في�صل عبداهلل

 عل ��ى خ�ل�اف �إ�شتغاالت ��ه ال�سينمائي ��ةال�سابق ��ة�" ،أ�سنان الكلب"(( )2009جائزة
"نظ ��رة م ��ا" ملهرج ��ان كان ال�سينمائ ��ي)،
"�سرط ��ان البح ��ر"( )2015و "قتل الغزال
املقد� ��س( ،)2017يدعون ��ا اليون ��اين
يورغو�س النثيمو� ��س( )1973يف جديده
"املف�ضلة" ،جائزة جلنة التحكيم الكربى
ملهرج ��ان فين�سي ��ا ال�سينمائ ��ي (،)2018
اىل متابع ��ة ،ويف �إطار تاريخ ��ي ،ل�صراع
حول ال�سلطة والنفوذ والد�سائ�س واحلب
والثقة ت ��دور ف�صولها خلف �أ�سوار البالط
امللك ��ي الربيط ��اين .وع�ب�ره ،ي�أخذن ��ا اىل
بداي ��ة القرن الثامن ع�ش ��ر �إبان حقبة حكم
امللك ��ة "�آن" ،املمثل ��ة ( الربيطانية �أوليفيا
كوملان) ،مكللة ب�أكرث من جائزة مثل ،ك�أ�س
فولبي ملهرجان فين�سيا الـ  75و"البافتا" و
الأو�س ��كار لأف�ض ��ل �آداء .ولكونها حبي�سة
عزلته ��ا ،ب�سبب �أمرا�ض جتم ��ع بني الك�آبة
وداء النقر� ��س وال�سمن ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن عدم
الو�سام ��ة و�ضع ��ف ال�شخ�صي ��ة والن ��زق،
ت�ت�رك "�آن" ت�سي�ي�ر �ش� ��ؤون بالطه ��ا اىل
موثوقتها املف�ضلة وحاملة مفاتيح الأ�سرار
الدوقة �س ��ارة ت�شر�شل (املمثل ��ة الأمريكية
را�شي ��ل ووي ��ز) .وم ��ع و�ص ��ول ال�شاب ��ة
اجلميل ��ة �آبيغي ��ل (املمثل ��ة �إمي ��ا �ست ��ون)،
قريب ��ة ل�س ��ارة و�أبنة ث ��ري �أكلت ��ه الديون
ويالحق ��ه الإفال� ��س ،اىل الق�ص ��ر بوجهه ��ا
املت�س ��خ وحاجته ��ا املا�س ��ة لفر�ص ��ة عم ��ل،
حتى �ضم ��ن فريق اخلدم ،تت�ش ��كل �أ�ضالع
ه ��ذه الدرام ��ا الرتاجيكوميدي ��ة الباهرة.
ي�شغ ��ل �صراع هذه ال�شخ�صي ��ات الن�سوية
املركب ��ة واملتع ��ددة الطبق ��ات ،ب�ي�ن ذاته ��ا
وم ��ا يحيط بها م ��ن خماطر و�ش ��راك ،بني
احلظ ��وة والنبذ وال�سلط ��ة ومركز القرار،
احلي ��ز الزم ��اين الأك�ب�ر لل�شري ��ط ،ولك ��ن
داخل �أ�سوار البالط امللكي� .صراع يوظف

فيه املخ ��رج تعاليم علم النف� ��س والفل�سفة
وامل�س ��رح ل�س�ب�ر �أغوار ه ��ذه ال�شخ�صيات
الإ�ستثنائي ��ة �إزاء خياراته ��ا الوجودي ��ة
املرعب ��ة ،جري� � ًا عل ��ى �ساب ��ق �إ�شتغاالت ��ه،
وكج ��زء م ��ن قراءت ��ه للطبيع ��ة الب�شري ��ة.
عج ��ز امللكة �آن عن ممار�س ��ة مهامها ،بفعل
�أمرا�ضها العديدة وه ��زال قراراتها ،يطلق
ي ��د ال�شخ�صي ��ة القوي ��ة الدوقة �س ��ارة يف
تلب� ��س دور الآم ��ر الناهي و�ضم ��ن �أجواء
�إفال� ��س م ��ايل وخط ��ط ح ��رب جاه ��زة مع
فرن�س ��ا تنتظ ��ر قرار من ميوله ��ا .باملقابل،
يبقى �س�ؤال �آبيغيل وخيارها هو هو ،كيف
الو�صول اىل قلب امللك ��ة و�إزاحة غرميتها
�سارة من امل�شهد؟ .لع ��ل �سر النبتة الربية،
جمموع ��ة �أع�ش ��اب ج ��اءت به ��ا م ��ن غاب ��ة

حتيط بالق�صر ،لغر�ض �إ�ستعمالها كملطف
للتخفيف م ��ن �آالم حكة ق ��روح �ساق امللكة
كانت البداية ،ومنها تتواىل نقالت �صعود
�آبيغيل �سل ��م احلظوة والثق ��ة لغاية �صالة
الن ��وم امللكية/املبتغى .خزان ��ة �أ�سرار تلك
ال�صالة وما يحيط به ��ا من ردهات باذخة،
�ص ��ورت بطريق ��ة �أخ ��اذة ع�ب�ر �إ�ستعم ��ال
عد�سات مقع ��رة وبزوايا منخف�ضة لغر�ض
التالعب بحجم كتل ال�شخ�صيات والأماكن
من قبل روب ��ي رايان ،تقدم لنا كم�شاهدين
ع ��امل "�آن" ال�سوريايل والعبثي يف الوقت
ذاته ،زيجاتها ،فقدانها لـ 17طف ًال وتربيتها
لنف�س العدد من الأرانب حيث تطلق عليهم
"ال�صغار" رغم �إنها متقتهم النهم يذكرونها
بعاطف ��ة �أم تخل ��ت عنه ��ا ،مل تتحمل النظر

اىل طف ��ل �أخذت ��ه م ��ن خادم ��ة يف �أح ��دى
الأروق ��ة �أو �سم ��اع عزفه ��م املو�سيق ��ى يف
باحة احلديقة ،نهمها للأكل وال�شرب وثقل
امل�س�ؤولية ل�شخ�صية مهزوزة �إزاء حاجات
احلياة ورغباتها .فيما ناورت الدوقة �سارة
طريقها اىل القمة عرب املخاتلة والد�سي�سة
والثقة بالنف�س وال ��ر�أي احلا�سم ،م�ستغلة
حظوته ��ا و�إجنذاب �آن له ��ا يف لعبة تبادل
ل�ل��أدوار ب�ي�ن �شخ�صي ��ة قوي ��ة و�أخ ��رى
م�ستلب ��ة و�ضعيفة .يف ح�ي�ن جاءت نقالت
�صعود �أبيغيل "املف�ضلة" اجلديدة لإ�ستالم
مفاتيح البالط و�أ�سراره من خالل م�ساكنة
رج ��ال الق�ص ��ر لك�س ��ب الثقة قب ��ل �أن تقرر
اخلال� ��ص نهائي ًا من عائق �سارة وذلك عرب
د�س ال�سم لها .وهنا يبد�أ ف�صل يعيد ت�شكيل

عالق ��ة امللكة �آن مبلكها و�ش� ��ؤون رعاياها،
فف ��ي ظل غياب "املف�ضلة" القدمية ت�ستعيد
امللك ��ة �آن �صحوتها من عجزه ��ا وما عانته
م ��ن �إ�ستالب لقراراتها تل ��ك التي �صادرتها
�س ��ارة� ،إذ تعل ��ن الهدنة مع فرن�س ��ا وتقيل
حكومته ��ا ويف ذات الوق ��ت تلغ ��ى �إقرتاح
زيادة ال�ضرائب تدراك ًا لردود فعل الداخل
الربيط ��اين .طع ��م النثيمو� ��س �شريط ��ه
بحوارات �أقرب اىل اللغة احلديثة ،ومثلها
وظ ��ف مو�سيق ��ى ت�صويري ��ة �إ�ستلف ��ت من
املغني امل�شهور �آلتون جون بع�ض فقراتها،
ويف عمل فن ��ي �صاغه بت�أن لدرا�سة مفهوم
عالقات القوة و�ص ��راع الإرادات و�صناعة
الق ��رار يف مطب ��خ الب�ل�اط امللك ��ي وخلف
�أ�سواره احل�صينة.

مح�سنة توفيق ..ادوار ال تن�سى
حممود عبدال�شكور*

ومن ال ��ذي ي�ستطيع �أن ين�سى بهية البهية يف عامل
يو�سف �شاهني؟ حم�سنة توفيق �إحدى �أهم ممثالت
ال�سينم ��ا وامل�س ��رح امل�صري ،وجه طي ��ب وم�شاعر
دافئ ��ة وق ��درات عظيمة ،تخرجت مث ��ل كثريين من
املوهوبني يف كلية الزراعة (منهم على �سبيل املثال
ال احل�ص ��ر ع ��ادل �إمام و�سمري غ ��امن وحممود عبد
العزيز وحممد فا�ضل و�صالح ال�سعدين)� ،شقيقتها
الإذاعي ��ة الكبرية �أبلة ف�ضيلة توفيق ،ذات ال�صوت
الدافئ املعرب واحلنون ،حم�سنة التي ح�صلت على
جائ ��زة الدول ��ة التقديرية ع ��ام  2013له ��ا ح�ضور
مكت�س ��ح �س ��واء عل ��ى امل�س ��رح �أو �أم ��ام الكام�ي�را،
تغيب ث ��م تعود بدور قوي وممي ��ز� ،شخ�صية بهية

الت ��ي ظهرت يف فيل ��م "الع�صف ��ور" �أ�صبحت رمز ًا
مل�ص ��ر القوي ��ة ال�صابرة ،تخرج بهي ��ة عندما ت�سمع
خط ��اب تنحي عبد النا�صر ،ال تهتف با�سم �شخ�ص،
فق ��ط تعل ��ن رف�ضه ��ا للهزمي ��ة  ":ال  ..ح نحارب ..
حنح ��ارب" ،رغم �أنه ��ا ممثلة م�سرحي ��ة بالأ�سا�س،
�إال �أنه ��ا م ��ن املمثالت النادرات الالت ��ي يقدمن �أدا ًء
تعبريي ًا من�ضبط ًا �أمام كامريا ال�سينما والتلفزيون،
ال ترف ��ع �صوتها �إال �إذا ا�ستدعى املوقف ،وال حترك
يديها با�ستم ��رار كما يفعل ممثل ��و امل�سرح ،يكفيها
�أن تنظ ��ر بعينيه ��ا املت�صل ��ة بوجدان يق ��ظ و�شديد
احل�سا�سي ��ة ،يكفيه ��ا �أن تق ��ول وتع�ب�ر ب�صوته ��ا
ووجهها  .قدمت �أعما ًال هامة  ،ولكني �أعتقد �أنهم مل
ي�ستغل ��وا كل �إمكانياتها كممثلة خطرية ومن طراز
فريد.
عرفتها �أو ًال من خالل �أعماله ��ا التلفزيونية كان لها
دور رائ ��ع يف م�سل�سل هام جد ًا بعنوان "ال�شوارع
اخللفي ��ة" ع ��ن رواي ��ة عب ��د الرحم ��ن ال�شرق ��اوي

فيلم"املنتقمون" يحافظ على �صدارة
�إيرادات ال�سينما
لو�س اجنلي�س (رويرتز)

حافظ فيل ��م ”املنتقم ��ون :لعبة
النهاي ��ة“ (�أفنج ��رز� :إن ��د جيم)
عل ��ى املرك ��ز الأول لإي ��رادات
ال�س ��ينما ب�أمري ��كا ال�ش ��مالية

للأ�س ��بوع الثاين عل ��ى التوايل
م�س ��جال نح ��و  145.8ملي ��ون
دوالر.
الفيل ��م بطول ��ة روب ��رت داوين
جوني ��ور وكري� ��س هم�س ��ورث
جوهان�س ��ون
و�س ��كارليت
و�إخراج الأخوين رو�سو.
وجاء الفيل ��م الدرام ��ي اجلديد
”الدخي ��ل“ (ذي ان�ت�رودر)
باملركز الثاين حمققا  11مليون

دوالر.
يق ��وم ببطول ��ة الفيل ��م ديني� ��س
كوي ��د وميج ��ان ج ��ود ومايكل
�إيلي ويخرجه ديون تايلور.
واحتل الفيلم الكوميدي اجلديد
”لوجن �ش ��وت“ (لقطة طويلة)
املركز الثال ��ث ب�إي ��رادات بلغت
ع�شرة ماليني دوالر.
الفيل ��م بطولة ت�ش ��ارليز ثريون
و�س ��يث روج ��ن و�إخ ��راج
جوناثان ليفني.
وج ��اء فيل ��م الر�س ��وم املتحركة
اجلدي ��د ”دمي قبيح ��ة“ (�أجلي
دول ��ز) للمخرج كيلي ا�س ��بوري
باملرك ��ز الراب ��ع حمقق ��ا 8.5
مليون دوالر.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرة
(كابنت مارفل) من املركز الثاين
�إىل اخلام� ��س م�س ��جال 4.2
مليون دوالر.
والفيل ��م بطول ��ة بري الر�س ��ون
و�صموي ��ل جاك�س ��ون وم ��ن
�إخراج �آنا بودين ورايان فليك.

ال�شه�ي�رة ،فيم ��ا بعد �أ�سرتنا حم�سن ��ة توفيق بدور
�أني�س ��ة ب ��دوي الزهار يف "لي ��ايل احللمية" ،لعبت
ال ��دور بعد فردو�س عبد احلمي ��د ،فمنحته ب�صمتها
اخلا�ص ��ة� ،أني�سة �أي�ض� � ًا فيها الكثري م ��ن �شخ�صية
بهي ��ة� ،أذكر �أي�ض ًا من �أدواره ��ا التلفزيونية املميزة

دور امللك ��ة ت ��ي يف م�سل�سل "حممد ر�س ��ول الله"،
ودور اجلن ّية الطيبة لظى زوجة ال�شيطان ال�شرير
يف حلق ��ات "الكعب ��ة امل�شرف ��ة" ،و�شخ�صي ��ة الأم
يف م�سل�س ��ل "الو�سي ��ة" ،ودور �صفي ��ة زغلول يف
م�سل�س ��ل "�أم كلث ��وم" .يف ال�سينم ��ا بهية هو �أ�شهر
�أدواره ��ا ،ولك ��ن من ين�س ��ى دور وال ��دة يحيى يف
"ا�سكندري ��ة لي ��ه؟"؟ �أو دور ه ��دى يف فيلم "قلب
الليل" ،اله ��امن املثقفة رمز العق ��ل� ،أو دور الأم فى
"الوداع ي ��ا بونابرت"� ،أو دورها الق�صري الرائع
وامل�ؤث ��ر يف فيل ��م "دي ��ل ال�سمكة"� ،سي ��دة وحيدة
ت�شع ��ر الإغ�ت�راب ،يف امل�س ��رح قدم ��ت �أدوار ًا يف
م�سرحي ��ات هامة مث ��ل "عفاريت م�ص ��ر اجلديدة"
و"من�ي�ن �أحي ��ب نا�س" وغريه ��ا ،حم�سن ��ة توفيق
�ص ��ارت عنوان ًا عل ��ى جيل ملتزم وموه ��وب ،بهية
التي ال يهزمها املوت.
* ناقد �سينمائي م�صري

كالكيت

 عالء املفرجي

كوخ ..عند بوابة الأبدية
عالجت ال�سينما ال�سيرة الإبداعية لفان كوخ ب�أكثر من فيلم
حت ��ى �صار مجموع ما �أنتجته ال�سينما عن هذا الفنان يفوق
ما �أنتجته عن �أي فنان �آخر.
الفيل ��م الأول ع ��ن حياة ف ��ان غ ��وخ كان ع ��ام  ،1948وفيلم
ق�صي ��ر ف ��ي ع ��ام  1950اعتم ��د فيه مخرج ��ه الفرن�س ��ي �ألن
ريني ��ه ،ال�ستح�ض ��ار م�صير فري ��د من نوعه لفن ��ان غام�ض،
حيث اختار ت�صوير اللوحات الرئي�سية بالأبي�ض والأ�سود
واتب ��ع �أ�سلوب ت�صوير حي ��اة الفنان والأماك ��ن التي عا�ش
فيها ،من خالل �أعماله فقط ،واعتبر الفيلم تحفة فنية.
ث ��م ي�أتي المخ ��رج االميركي فين�سي ��ت مينللي ليق ��دم فيلم ًا
�ضخم� � ًا ع ��ام  1956با�س ��م «�شه ��وة الحي ��اة» وال ��ذي �أخ ��ذ
ا�سم ��ه م ��ن لوحة ر�سمها ف ��ان كوخ حيث ق�صة حي ��اة الفنان
الم�ضطرب (فان كوخ)؛ .الفيلم قام كيرك دوغال�س ببطولته.
و�أ�سهمت �أ�ستراليا بفيل ��م حمل توقيع المخرج بول كوك�س
عام 1986م وهو (فن�سنت :حياة ووفاة فن�سنت فان جوخ)
ويتح ��دث بما ي�شب ��ه الوثيقة عن �سيرت ��ه .ويختار المخرج
الفرن�سي موري� ��س بياال الممثل جاك دوترون لل�شبه الكبير
بف ��ان غوغ ،ويق ��دم �سيرته ب�شكل مختل ��ف فينفي عنه �صفة
الجنون معتبر ًا �إياه فنان ًا اليختلف عن باقي العظام.
والب ��د �أن ن�شي ��ر ال ��ى ما قدم ��ه المخرجان دوروت ��ا كوبيال،
وهيو ويل�شم ��ان من تجربة ب�صرية متف ��ردة من خالل فيلم
م�صن ��وع م ��ن لوحات مر�سوم ��ة باليد وبا�ستخ ��دام الألوان
الزيتي ��ة .وهو �أول فيلم في العالم يتكون كام ًال من الر�سوم
ر�سام� � ًا من دول
الزيت ّي ��ة ،و�ش ��ارك في العمل حوال ��ي ّ 125
مختلفة حول العالم �ساهموا بحوالي  65,000لوحة زيتيّة
ُر ِ�سمت على ن�سيج مخ�ص�ص.
الفيلم الأخير عن فان ك ��وخ (عند بوابة الأبدية) من �إخراج
ر�س ��ام نيويوركي ومخ ��رج �أفالم،
جولي ��ان �شناب ��ل ،وه ��و ّ
كان ق ��د �أخرج فيلم ًا ع ��ن الر�سام النيويورك ��ي جان مي�شال
با�سكي ��ا .وهو الفيلم الذي كان مر�شح� � ًا قويا للفوز بجائزة
مهرجان فيني�سيا هذا العام .2018
اعتم ��د �شنابل معالج ��ة مختلفة ل�سيرة ه ��ذا الفنان العظيم،
التعتم ��د على �سيرة حيات ��ه ب�سرد تقلي ��دي لطالما �شاهدناه
ف ��ي �أكث ��ر الأفالم عنه بل ذه ��ب الى ا�ستبط ��ان روح الفنان،
حي ��ث هواج�سه و�ألم ��ه ،وكيف ي�ضع جزء ًا م ��ن روحه فيما
يبدع ،ليقدم م�شاهد ب�صرية �أقرب الى ال�شعر ،كيف ال ،وهو
الر�س ��ام الذي بدا تعاطيه مع حياة كوخ ب�إح�سا�س وتعاطف
كبير.
فيلم �شنابل اعتمد �سرد ًا مختلف ًا ودراما اليبدو فيها كوخ في
�راع �سوى مع نف�سه التي ي�سبر �أغوارها،
مواجهة ما �أو �ص � ٍ
ويكت�شفه ��ا لتتجلى فيما بعد ف ��ي �أعماله ،فالمخرج – خالف ًا
لكل المعالجات ال�سينمائية عن �سيرة كوخ -ي�أخذ الم�شاهد
ليراف ��ق كوخ في عملية الخلق الفني في لوحاته ،كنا نلم�س
حركة الفر�شاة ،وننع ��م باكتمال اللوحة .بل يذهب المخرج
�أكث ��ر م ��ن هذا لي�ص ��ور لحظ ��ات �إبداع ��ه من خ�ل�ال م�شاهد
مكتمل ��ة بجمالها حيث الر�سام يج ��ول في �أح�ضان الطبيعة،
وينق ��ل لن ��ا حركة الع�ش ��ب وم�شهد غروب ال�شم� ��س ،لنتذكر
�أغلب لوحات هذا الر�سام الكبير ،وفي الوقت نف�سه يخبرنا
با�ضطراب �أو�ضاعه النف�سية وم�شكلة توا�صله مع الآخرين،
"�أردت �أن �أكون واحد ًا منهم" هذا مايقوله في بداية الفيلم،
فف ��ي �أكثر من م�شهد نقف فيه على �سوء فهم الآخرين لكوخ،
(م�شه ��د المدر�سة م ��ع الأطفال ،وال�سخري ��ة التي يواجهون
فيها كوخ وهو ير�سم).
الإداء العظيم لوليم دافو بتج�سيده ل�شخ�صية كوخ ،و�إعادة
انتاج �سيرته بعيون ر�سام قبل �أن يكون مخرج ًا هما ال�سبب
الأ�سا�س لنجاح هذه الفيلم بقيمته الفنية الكبيرة ..فقد قدم
وليم دافو �إدا ًء عبقري ًا لكوخ تفوّ ق فيه على نف�سه ..وبراعة
المخرج �شنابل باعتماد �سيرة اقتربت كثير ًا من �أهم مالمح
هذا العبقري.
فيلم �شنابل اعتمد �سرداً مختلف ًا
ودراما اليبدو فيها كوخ في
�صراع �سوى مع
مواجهة ما �أو
ٍ
نف�سه التي ي�سبر �أغوارها،
ويكت�شفها لتتجلى فيما بعد في
�أعماله،

ديزني ت�ؤجل ((�أفاتار  ))2وتعلن مواعيد �أفالم من �سل�سلة ((حرب النجوم

))

لو�س اجنلي�س (رويرتز)

�أجلت �شركة والت ديزين موعد �صدور اجلزء
اجلدي ��د من الفيلم الذي حقق ��ت �إيرادات عالية
يف �شب ��اك التذاك ��ر (�أفات ��ار) للمخ ��رج ال�شهري
جيم� ��س كامريون ملدة عام حت ��ى كانون الأول
 ،2021و�أعلن ��ت مواعيد عر� ��ض �أفالم جديدة
م ��ن �سل�سل ��ة ”ح ��رب النجوم“ (�ست ��ار وورز)
�أولها يف دي�سمرب كانون الأول .2022
وح�صل ��ت ديزين على حق ��وق �إنت ��اج (�أفاتار)
و�أفالم �أخ ��رى عديدة من خالل �شرائها �أ�صو ًال
للإنت ��اج ال�سينمائ ��ي والتلفزي ��وين يف الآونة
الأخ�ي�رة من �شرك ��ة فوك�س اململوك ��ة لروبرت
م ��ردوك ،وعززت بذلك موقفها املهيمن يف دور
العر�ض.
وفيل ��م (�أفات ��ار  )2ه ��و اجل ��زء الث ��اين للفيلم
الناج ��ح ال ��ذي حق ��ق �أعل ��ى الإي ��رادات عل ��ى
الإط�ل�اق يف تاري ��خ ال�سينما وال ��ذي �صدر يف
ع ��ام  .2009وكان م ��ن املق ��رر �أن ي�صل اجلزء
اجلدي ��د �إىل دور العر� ��ض يف ع ��ام  2014لكن
ذل ��ك ت�أجل �أو ًال حتى ع ��ام  2017ثم �إىل كانون
الأول .2020
وبن ��اء عل ��ى املوع ��د اجلدي ��د دي�سم�ب�ر كانون
الأول � ،2021أخ ��رت دي ��زين عر� ��ض �أف�ل�ام

(�أفات ��ار  )3حتى دي�سم�ب�ر  2023و(�أفاتار )4
�إىل دي�سم�ب�ر  2025و(�أفات ��ار  )5حتى كانون
الأول .2027
وكان املخ ��رج كام�ي�رون ق ��د ق ��ال لل�صحفي�ي�ن
الع ��ام املا�ضي �إنه بد�أ ت�صوير اجلزءين الثاين
والثالث م ��ن ال�سل�سلة وكت ��ب الفيلمني الرابع
واخلام�س.

ويحكي فيل ��م (�أفاتار) ق�صة ع ��رق �أزرق ي�شبه
الب�ش ��ر يعي� ��ش عل ��ى كوك ��ب خ�ص ��ب تك�س ��وه
النبات ��ات هو كوكب (بان ��دورا) .وحقق الفيلم
�إي ��رادات ه ��ي الأعل ��ى يف تاري ��خ ال�سينم ��ا �إذ
بلغ ��ت  2.8ملي ��ار دوالر على م�ست ��وى العامل،
لك ��ن خرباء يقول ��ون �إنه قد يخ�س ��ر قريب ًا هذا
الرق ��م القيا�س ��ي ال ��ذي احتفظ به طوي�ل�ا �أمام

فيلم ديزين الناجح ”املنتقمون :لعبة النهاية“
(�أفنج ��رز� :إن ��د جيم) م ��ن �إنت ��اج ا�ستديوهات
مارفل والذي يعر�ض حالي ًا.
وقال ��ت دي ��زين �إنه ��ا �ستعر� ��ض و�س ��ط �أف�ل�ام
(�أفات ��ار) �أفالم� � ًا جدي ��دة م ��ن �سل�سل ��ة ”حرب
النج ��وم“ (�ست ��ار وورز) يف دي�سم�ب�ر كانون
الأول من �أعوام  2022و 2024و.2026
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اقــــرأ
ق�صر الكتب

يك�ش ��ف لنا كتاب ”ق�صر الكتب” ،ال�صادر حديث ًا عن "دار
املدى" ،مدى فطن ��ة م�ؤلفه الفرن�س ��ي "روجيه غرينييه"
التي تتمي ��ز ب�سعة االط�ل�اع ووفرة املعلوم ��ات و�سهولة
الط ��رح .الكتاب رحل ��ة ممتعة من مار�سي ��ل برو�ست اىل
�ألب�ي�ر كام ��و ،وم ��ن بودل�ي�ر اىل فرجيني ��ا وول ��ف ،ومن
بوكا�شي ��و م ��رور ًا ب�صموئيل بيكت وموري� ��س بالن�شو،
والين�س ��ى �أن مير بفلوبري وجورج �صاند وجيل دولوز،
وع�ش ��رات غريه ��م ،ن�ستك�ش ��ف م ��ن خالله ��م كي ��ف نق ��ر�أ
الكتب ،ومل ��اذا نقر�أها .كت ��اب ممتع بني ال�س�ي�رة الذاتية
والنقد الأدبي والفني.

رمضانيات

�أول م�سلم �أفطر يف البيت الأبي�ض مع الرئي�س
خ�ل�ال ع ��ام  ،1805ا�ستقبل
الرئي�س الأمريك ��ي توما�س
جيفر�س ��ون دبلوما�سي� � ًا
تون�سي� � ًا ح � ّ�ل بالأرا�ض ��ي
الأمريكي ��ة يف مهم ��ة
دبلوما�سي ��ة على �إثر احلرب
الرببري ��ة الأمريكية الأوىل
ملناق�ش ��ة ع ��دد م ��ن امل�سائ ��ل
العالق ��ة ب�ي�ن البلدين .ويف
ذل ��ك الع ��ام� ،ص ��ادف �شه ��ر
رم�ض ��ان مع كان ��ون الأول،
ح�س ��ب التق ��ومي املي�ل�ادي� .سليم ��ان مليمل ��ي ،ف�ت�رة
وب�سبب تواج ��ده بعيد ًا عن رم�ضاني ��ة فري ��دة من نوعها
عائلت ��ه و�أ�صدقائ ��ه ،عا� ��ش يف وا�شنطن اختلفت ب�شكل
الدبلوما�س ��ي التون�س ��ي ،كامل عن �أي ��ام رم�ضان التي

و�أكرم ��ه ع ��ن طريق توفري
جميع اخلدم ��ات له .ولعل
�أبرزها احرتام ��ه لفري�ضة
ال�ص ��وم ،حي ��ث واف ��ق
جيفر�س ��ون عل ��ى �إقام ��ة
م�أدب ��ة �إفط ��ار عل ��ى �شرف
مليملي.
ويف  9كانون الأول ،1805
نظم جيفر�س ��ون ،كما جرت
الع ��ادة ،م�أدب ��ة غ ��داء عل ��ى
�ش ��رف �ضيف ��ه يف ح ��دود
اعتاد عليها يف تون�س.
ال�ساعة الثالثة والن�صف بعد
واعتن ��ى الرئي�س الثالث يف الزوال .لك ��ن مليملي رف�ض
تاري ��خ الوالي ��ات املتح ��دة ،احل�ض ��ور مف�ض�ل ً�ا انتظ ��ار
توما�س جيفر�سون ،ب�ضيفه غ ��روب ال�شم� ��س للإفط ��ار

ح�سب �شعائ ��ر ال�صيام �أثناء
�شهر رم�ضان.
وح ��ال �سماع ��ه بالأم ��ر �أم ��ر
جيفر�س ��ون ،ال ��ذي امتل ��ك
ن�سخ ��ة �إجنليزي ��ة تذكاري ��ة
م ��ن الق ��ر�آن اقتناه ��ا ع ��ام
 ،1765بت�أخري موعد الغداء
�ساع ��ة ون�ص ��ف بانتظ ��ار
غ ��روب ال�شم� ��س احرتام� � ًا
ل�ضيفه ،ليكون بذلك �سليمان
مليمل ��ي �أول م�سل ��م
يتن ��اول الإفط ��ار
بالبي ��ت الأبي� ��ض
رفق ��ة الرئي� ��س
الأمريكي.

�سالف فواخرجي
تك�شف تفا�صيل
�شخ�صيتها يف "هوا �أ�صفر"
�أب ��دت املمثل ��ة ال�سوري ��ة �س�ل�اف فواخرجي �سعادته ��ا لظهور
م�سل�س ��ل "ه ��وا �أ�صفر" عل ��ى ال�شا�شات بع ��د ت�أجيل عر�ضه
املو�س ��م املا�ضي ،حيث ت� ��ؤدي فيه دور البطول ��ة الن�سائية
ب�شخ�صية "�شغف".
ويف ت�صريحه ��ا قال ��ت �إن "�شغف" ام ��ر�أة ع�صرية ،تهتم
ب�شكلها مثل كثري من الن�ساء ،وحتاول �أن تكون متجددة
وجميل ��ة بلبا�سه ��ا و�شعره ��ا وماكياجه ��ا وتفا�صي ��ل
حياتها.
و�أ�ضاف ��ت :خ�ل�ال امل�سل�س ��ل ،تك ��ون جمربة عل ��ى العمل
مديرة لكازينو ب�سبب ظرف معني ،فتتكيف مع هذا العمل،
وتكون قادرة على الف�صل بني عملها وحياتها وم�شاعرها� ،إذ
�أنها عدة ن�ساء بامر�أة واحدة.
وك�شف ��ت �أنها اختارت �إظهار و�شمني
يف ج�سده ��ا خ�ل�ال �أح ��داث العم ��ل،
الأول ل ��ه عالق ��ة بطائ ��ر الفيني ��ق
ال�س ��وري ال ��ذي ينف� ��ض الغب ��ار عن
نف�س ��ه ليعي�ش ،والث ��اين يحمل ا�سم
"�شغف" لكنه ال يظهر كثري ًا.
ي�ش ��ار �إىل �أن فواخرج ��ي تطل خالل
�شهر رم�ض ��ان بعمل �آخ ��ر هو "نا�س
من ورق"� ،إذ حتل �ضيفة على �إحدى
حلقاته.

خ�����ط������أ ك�����ب��ي��ر ف�����ـ�����ي "ب���������اب احل���������ارة"

بعد ظه ��ور كوب قه ��وة "�ستاربك�س"
ب�ش ��كل غ�ي�ر مق�ص ��ود ،يف احللق ��ة
الرابع ��ة من اجل ��زء الأخ�ي�ر مل�سل�سل
"�ص ��راع العرو� ��ش" ،اعت ��ذر منتجو
العمل والعديد من �أف ��راد طاقم العمل
في ��ه ،احرتام� � ًا لعق ��ل امل�شاه ��د ال ��ذي
مل تع ��د تفوت ��ه �أدق تفا�صي ��ل الأعمال
الفني ��ة .يف حني متر �أخط ��اء منطقية
وتاريخي ��ة يف امل�سل�س�ل�ات العربي ��ة،
مثلم ��ا ح ��دث يف احللق ��ة الأوىل
م ��ن اجل ��زء العا�ش ��ر مل�سل�س ��ل "ب ��اب
احل ��ارة" .وافتتح ��ت احللق ��ة الأوىل
من اجلزء الـ  ،10ال ��ذي تدور �أحداثه
بفرتة اال�ستعم ��ار الفرن�سي ل�سورية،
مب�شاهد من ق�صف الطريان الفرن�سي
لـ "حارة ال�ضبع" ،ا�ستعار فيها �صناع

امل�سل�سل لقطة لطائرة حربية من طراز
�س ��ي 130-هرق ��ل .غ�ي�ر �أن الطائ ��رة
الت ��ي ا�ستع ��ان به ��ا املخ ��رج لت�صوير
م�شهد ق�ص ��ف احل ��ارة ،مل تكن طائرة
فرن�سي ��ة و�إمن ��ا للأ�سط ��ول اجل ��وي

الأمريك ��ي ،و�أي�ض ًا ،مل تكن قد �أنتجت
بعد ،حيث �أن التفك�ي�ر بت�صميمها بد�أ
عق ��ب احل ��رب الكوري ��ة ع ��ام ،1950
وظهر �أول منوذجني منها عام ،1954
�أي بعد خروج االحتالل الفرن�سي من

عادل �إمام يحاول تعوي�ض غيابه عن رم�ضان
ق ��رر املمث ��ل امل�صري ع ��ادل �إمام
ا�ستئناف ت�صوير م�شاهده �ضمن
�أحداث م�سل�سله الدرامي اجلديد
"فالنتين ��و" ف ��ور انته ��اء �شه ��ر
رم�ضان املبارك ا�ستعداد ًا لعر�ضه
خارج املو�سم الرم�ضاين ،لتكون
املرة الأوىل التي ي�شارك فيها يف
مو�سم خارج �شهر رم�ضان.
وه ��ذا الق ��رار اتخ ��ذه �إم ��ام م ��ع
جنل ��ه خم ��رج امل�سل�س ��ل رام ��ي
�إم ��ام لكي يعوّ � ��ض اجلمهور عن
غياب ��ه الرم�ضاين للم ��رة الأوىل
بعد �سل�سلة جناحات متتالية من

قبل موعد اإلفطار

�أعمال ��ه الدرامية الرم�ضانية على
مدار الأعوام ال�سبعة ال�سابقة.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن امل�سل�س ��ل
ت ��دور �أحداثه حول رج ��ل �أعمال
يُدع ��ى نور عب ��د املجي ��د متزوج
جت�سده ��ا
م ��ن ام ��ر�أة "نكدي ��ة "ّ ،
دالل عب ��د العزي ��ز ويع ��اين م ��ن
ال�ص ��راع معه ��ا ط ��ول الوق ��ت ما
يجعل ��ه يفك ��ر بال ��زواج بام ��ر�أة
�أخ ��رى �إىل �أن يقابل �سيدة ُتدعى
وجت�سده ��ا دالي ��ا البحريي
ن ��ور
ّ
بال�صدف ��ة فيجمعهم ��ا اال�س ��م
واحلب �أي�ض ًا.

�سوري ��ة بنح ��و
� 8سن ��وات.
وت�شري التقارير
�أي�ض� � ًا �إىل ح�صول
فرن�س ��ا عل ��ى �أول دفعة
من هذه الطائرات بني عامي
 1987و� ،1997أي بع ��د �أك�ث�ر من
 40عام ًا على جالئها عن �سورية.
و�أث ��ار جه ��ل �ص ّن ��اع العم ��ل به ��ذه
احلقائ ��ق الهامة �سخري ��ة ال�سوريني،
فكتب ��ت ماريانا �سوي ��دان م�شرية �إىل
اخلط�أ التاريخ ��ي" :يبدو �أن الطريان
الأمريك ��ي ال ��ذي �ض ��رب هريو�شيم ��ا
وناكازاك ��ي ،كان موج ��ود ًا عن ��د
الفرن�سي�ي�ن قب ��ل ذل ��ك ،وا�ستخدموه
ل�ضرب حارة ال�ضبع".

احللقة الرابعة من "�صراع العرو�ش" حت�صل على �أقل تقييم
تزام ��ن عر�ض م�سل�س ��ل" �ص ��راع العرو�ش" يف
جزئه اجلديد مع �شه ��ر رم�ضان� ،إذ يتناف�س مع
م ��ا يعر�ض على ال�شا�شات العربي ��ة  ..ورغم �أنه
تف ��وق على اجلميع� ،إال �أن الرياح ت�أتي �أحيان ًا
مب ��ا ال ت�شتهى ال�سفن ،فبع ��د ظهور كوب القهوة
الورق ��ى ف ��ى �أح ��د م�شاه ��د امل�سل�س ��ل ،ت�ستم ��ر
�سل�سل ��ة االنتكا�سات فى املو�سم الثامن والأخري
م ��ن ال�سل�سلة ،بعد التقييم املتدنى الذى ح�صلت
علي ��ه احللقة الرابعة من امل�سل�سل والذى و�صل
لـ .6.8
ويعد التقييم الذى ح�صلت عليه احللقة الرابعة
التى انته ��ت مبقتل التنني ريج ��ال ومي�ساندى،
ه ��و �أقل تقيي ��م ح�صل ��ت عليه حلقة م ��ن حلقات

امل�سل�سل عل ��ى مدار املوا�س ��م الثمانية املا�ضية،
وهو ما يوا�صل االنحدار يومي ًا.
التقييم ��ات املنخف�ض ��ة حللق ��ات املو�س ��م الثامن
والأخري م ��ن ال�سل�سلة �ساهم ��ت ب�شكل كبري فى
خف� ��ض تقييم امل�سل�سل ب�شكل عام  ،فبعد �أن كان
التقييم  9.9وفى بع�ض االحيان  ،10*10و�صل
تقييم ال�سل�سلة ككل فى موقع � imdbإىل .9.5
وعلى نف�س ال�سياق ح�صل ��ت احللقة الثانية من
املو�س ��م والت ��ى ج ��اءت بعن ��وان A Knight
 of the Seven Kingdomsعلى �أعلى
تقيي ��م فى املو�سم بـ  8.7والت ��ى �شهدت �أحداثها
التح�ضريات التى ما قبل املعركة الكربى.
وانتهت احللقة الرابعة من املو�سم الثامن مبقتل

التنني ريجال على يدي يورن جيورجي بعد �أن
ن�صب كمين ًا لبع�ض قوات التايجريان �أمام قلعة
الدراج ��ون �ستون ،و�أ�سر مي�ساندى وقتلها على
ي ��د ذا ماونت�ي�ن ،وم ��ن املرج ��ح �أن تب ��د�أ احللقة
القادم ��ة بو�صول باقى ق ��وات ال�شمال ملحا�صرة
�سري�سي وقواتها .م�سل�س ��ل "�صراع العرو�ش "
ب ��د�أ عر�ض ��ه ف ��ى ع ��ام  ،2011ويع ��د م ��ن �أ�شهر
م�سل�س�ل�ات اخلي ��ال العلم ��ى الدرامي ��ة ،وحقق
جناح ًا كبري ًا منذ بداية عر�ضه  ،كما ح�صل على
العديد من اجلوائز ،وه ��و يروى ق�صة ملحمية
ب�ي�ن  7ممال ��ك تت�ص ��ارع عل ��ى العر� ��ش ،وه ��و
مقتب� ��س ع ��ن ال�سل�سلة الروائي ��ة "�أغنية اجلليد
والنار" للكاتب جورج �أر �أر مارتن.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

العراق الذي
فى خاطرنا
بني احلني والآخر� ،أعود �إىل
كتاب "ال مذكرات" لأندريه مالرو،
اقر�أ هذا ال�سِّ فر العجيب ،و�أنظر
يف �أحوال الأمم ،و�أرى كيف
تطورت هذه الأمم بالعلم واملعرفة
وال�صدق يف العمل ،وكيف ن�ص ُّر
نحن يف هذه البالد �أن نح�صل على
املركز الأخري يف م�ؤ�شر الدول
اجليدة ،و�أمتنى �أن اليغ�ضب
البع�ض مني ويعترب الأمر �إ�ساءة
لبالد الرافدين التي ع ّلمت العامل
الكتابة واحل�ضارة ..يا�سادة �إن
احل�ضارة اليوم هي يف رفاهية
ال�شعب ..م�ؤ�شر البلدان اجليدة،
الذي رمبا ي�سخر منه البع�ض
ويعتربه م�ؤامرة �صهيونية ،هو
م�ؤ�شر ير�صد م�ساهمة البلدان يف
حتقيق امل�صلحة الف�ضلى للمواطن
من خالل العلوم والتكنولوجيا
والثقافة ،ال�سلم والأمن ومكافحة
التلوث و الرخاء وامل�ساواة
وال�صحة والرفاهية ،واحلمد لله
ح�صلنا على ذيل القائمة.
عندما �أ�صبح اجلرنال ديغول
رئي�س ًا لفرن�سا بعد احلرب
العاملية الثانية كان من بني �أوائل
التوقعات �أن يكون الع�سكر �أول
مَن يدخل معه اىل ق�صر الإليزيه،
لكن املفاجاة كانت يف �أن جرنال
فرن�سا �أر�سل يف طلب ثالثة من
كبار ك ّتاب باري�س :فران�سو
مورياك وبول فالريي و�أندريه
مالرو ،فقد كان ي�ؤمن �أن جمد
فرن�سا ال ي�ستعاد ب�أ�صحاب الرتب
والنيا�شني ،و�إمنا ب�إف�ساح املجال
للعقول الكبرية.
حني وقف مالرو �أمام ديغول
بادر ُه الأخري بالقول "امل�ستقبل
�أو ًال" .يف كل يوم نتابع �أخبار
هذه البالد ،جند � ّأن هناك اكت�شاف ًا
جديد ًا يقدمه لنا امل�شهد الكوميدي
ال�سيا�سي ،وكان �آخره ما �أعلنته
مديرية الأمن يف هيئة احل�شد
ال�شعبي عن قيامها ب�إغالق �أكرث
من  320مقر ًا وهمي ًا تنتحل �صفة
احل�شد� ،أغلبها يف بغداد ،و�أمتنى
عليك �ألاّ تبحلق يف اخلرب تعجب ًا،
نعم ،يف بغداد لوحدها� ،أما يف
املدن"املتقدمة" جد ًا ،ف�إن الأمر
يحتاج اىل عدّاد �إلكرتوين.
يقول اجلرنال ديغول لوزير
ثقافته مالرو" :بيني وبينك ،هل
هناك ما ي�ستحق الكتابة عنه؟"
ماذا نكتب نحن ال�صحفيني
اخلائفني على جلودنا من �أن
ت�سلخ يف م�سلخة املتبارين على
" قد�سية" ال�سا�سة� ،سوف جنرب
�أن نعرف ملاذا يريد لنا البع�ض ان
منوت من �أجل طهران ؟ � ،سيقول
البع�ض  :يارجل انها جارة ويهمنا
ا�ستقرار املنطقة  ،نعم يا�سادة
نحن مع اال�ستقرار  ،ولكننا
اي�ضا مع ان يبقى العراق كبريا
وعزيزا  ،فال احد منا نحن قبيلة
الكتاب امل�شاغبني يريد لهذه البالد
ان تكون �صغرية و�ضعيفة� ،أو
تت�صرف مثل التابع � ..إن ما نكتبه
هو غ�ضب املحبني احلقيقيني
 ،وهو �أنبل و�أرقى من ر�ضا
الن�صابني االنتهازيني  ،الذين
يريدون ان يحولوا العراق �إىل
جمموعة من الدكاكني اخلا�صة،
كل ما ي�شغلهم هو �أن يحققوا من
خالله احلد الأق�صى من الأرباح
واملنافع ال�شخ�صية .

مازن حممد م�صطفى :االعمال االلكوميدية التي تعر�ض اليوم م�ستن�سخة

 حممد جا�سم
الفن ��ان م ��ازن حمم ��د م�صطفى م ��ن الفنانني
امللتزم�ي�ن ب�أجواء الفن ومبادئ ��ه ور�صانته،
�س ��واء يف امل�س ��رح او التلفزي ��ون .وظ ��ل
حمافظ� � ًا عل ��ى مكانت ��ه الطيب ��ة يف قل ��وب
النا� ��س .ا�ست�ضفناه يف زاويتنا الرم�ضانية،
قلت له-:
 ه ��ل ميك ��ن �أن تخت�ص ��ر لنا �شه ��ر رم�ضان
بكلمة واحدة؟
 �شهر الرحمة. م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه م ��ن �شه ��ر
رم�ضان؟
 نتعلم منه ال�صرب والت�سامح واملحبة. ما الربامج التي ت�ص ��ر على متابعتها بعد
الإفطار؟
 الربام ��ج امل�سلي ��ة الت ��ي فيه ��ا م�ساح ��ةبرامج
كوميدي ��ة ،خا�ص ��ة

الطقس

رامز رغم ال�صعوبة التي فيها.
 هل يرتبط عندك رم�ضان مبدفع االفطار؟
 من ��ذ ال�صغ ��ر ونح ��ن نتابع مدف ��ع الإفطاروك�أن رم�ضان هو مدفع الإفطار ،لأن ما بعده
�إيذان بالأكل وال�شرب.
 كيف تق�ضي وقتك يف رم�ضان؟
 م ��ا ب�ي�ن ال ��دوام والبي ��ت و�أداء الفرائ�ضوالإفط ��ار ،ومتابع ��ة الربام ��ج امل�سلي ��ة
وامل�سل�سالت .
 ه ��ل تت�صف ��ح املواق ��ع الإلكرتوني ��ة يف
رم�ضان؟
 لي�س دائم� � ًا ،بل عند احلاجة �إليها وخا�صةاملواقع الطبية والعالجية.
 ما املوقع الإلكرتوين الذي تتابعه؟
�أتابع دائم ًا ،لي�س فقط يف رم�ضان ،املواقعالذي تعن ��ى بال�سينما وكوالي�سها ،والربامج
امل�سرحي ��ة واالط�ل�اع عل ��ى الطروح ��ات
اجلديدة يف امل�سرح.

 ما هي الوجبات املف�ضلة عندك على مائدة  -الوجب ��ات التي �أحبه ��ا يف رم�ضان ،وهو(
تعوي ��د) من ��ذ الطفول ��ة ،طب ��ق (املخلم ��ة)
الإفطار؟
بالبي�ض وبعده احللويات.
 هل تابعت عم ًال فني ًا �أعجبك يف رم�ضان؟
 مل تك ��ن �شبك ��ة الدرام ��ا وا�ضح ��ة الآن� ،أمايف الرم�ضان ��ات ال�سابقة ف ��كان هناك الكثري
من الأعم ��ال الدرامية .وخارطة الدراما هذه
ال�سنة عبارة عن �أعمال كوميدية م�ستن�سخة
عن ال�سابق ولي�س فيها جديد.
 ه ��ل لدي ��ك ممث ��ل مف�ض ��ل تتابع ��ه خ�ل�ال
رم�ضان؟
 هناك �أكرث من ممثل �أتابعهم ،بع�ضهم رحل�إىل رحم ��ة الله مثل ن ��ور ال�شريف وحممود
عب ��د العزي ��ز ،وق�س ��م عل ��ى قيد احلي ��اة مثل
يحيى الفخ ��راين ،لأن �أغلب �أعمالهم ر�صينة
وذات فائدة ملن ي�شاهدها.
 ماذا حتمل لرم�ضان من ذكريات؟
 -اتذكريف الطفولة تواجد جميع العائلة على

توقع ��ت هي� ��أة الأنواء اجلوية والر�ص ��د الزلزايل� ،أن تكون حالة الطق� ��س لليوم اخلمي�س بني
�صح ��و اىل غائم جزئي وغائم مع فر�صة لأمطار رعدية يف بع�ض املناطق� ،أما درجات احلرارة
العظمى فتنخف�ض قلي ًال:

مائدة الإفطار ،حيث ب�ساطة احلياة وجمالها
واجل�ي�ران الطيبني ولعب ��ة املحيب�س ونحن
�أطفال ،اما االن فقد اختلف كل �شيء.
 هل ا�ستطاعت الدراما العراقية �أن تناف�س
العربية يف �شهر رم�ضان؟
ال �أعتق ��د ان الدرام ��ا العراقي ��ة ت�ستطي ��عمناف�س ��ة الدرام ��ا العربي ��ة ،حت ��ى يف
الكوميديا.
 ال�سبب؟
 بل عدة �أ�سباب ،منه ��ا �أن املوا�ضيع حملية�صرفة ،ناهيك عن الإنتاج املتوا�ضع.
 م ��ا امل�سل�سل التلفزي ��وين الذي عر�ض يف
رم�ضان وبقي يف ذاكرتك؟
امل�سل�س ��ل العال ��ق بالذاك ��رة ه ��و "ب ��اباحل ��ارة" ،لأنه ظل حمافظ ًا عل ��ى قيَم الوطن
والوطني ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التمثي ��ل اجلي ��د،
والإيق ��اع املح�سوب بدق ��ة ،وطريقة التمثيل
التي ت�شعرك بقدَم الأحداث.
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� صباح عطوان
الدرام ��ي
الكات ��ب
وامل�سرح ��ي ،انته ��ى م ��ن
كتاب ��ة اجل ��زء الثال ��ث م ��ن
م�سل�سل ��ه ال�شه�ي�ر "ذئ ��اب
الليل"  ،فق ��د �أكد �أن اجلزء
اجلدي ��د ت ��دور �أحداثه بعد
ع ��ام  ،2003ويح ��اول فيه  كرمي ال�سعدون
تتب ��ع م�صائر �أبطال اجلزء الفن ��ان الت�شكيلي العراقي
الث ��اين ال ��ذي عر� ��ض قبل املقي ��م يف ال�سوي ��د ،يق ��وم
بزي ��ارة اىل بغ ��داد يجري
�أكرث من ع�شرين عام ًا.
خاللها لق ��اءات مع عدد من
 قي�س مغ�شغ�ش
الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن لعق ��د
ال�سعدي
اتفاقي ��ات تع ��اون ،و�أي�ض ًا
الكات ��ب املخت� ��ص بتاري ��خ للتخطيط لإقام ��ة معار�ض
املندائية� ،ص ��در له م�ؤخر ًا ت�شكيلية م�شرتكة.

كت ��اب بعن ��وان "معج ��م
املندائي ��ة"،
املف ��ردات
يق ��دم في ��ه عر�ض� � ًا مو�سع ًا
للمف ��ردات الت ��ي حتويه ��ا
اللغ ��ة املندائية ،ومقارنتها
باملفردات العربية.

