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 200جريح وقتيل واحد بح�سب �إح�صائيات الجهات الر�سمية

قوات الأمن تواجه المحتجين في  10محافظات بالر�صا�ص والقنابل الم�سيلة
ال�����������ص�����در ي�������ص���ع���د ال������م������وق������ف ..وال����ح����ك����م����ة ت�������س���ت���ن���ك���ر وت����ط����ل����ب ج���ل�������س���ة ط����ارئ����ة

عد�سة :حممود ر�ؤوف
بغداد /املدى
حتى وق ��ت مت�أخر من ي ��وم �أم�س ،كان
املتظاه ��رون يف  10حمافظ ��ات
ينف ��ذون عمليات كر وفر بعد فت ��ح قوات الأمن
الر�صا� ��ص احلي ،وهي خطوة تبعت ا�ستخدام
خراطيم املياه والقنابل امل�سيلة للدموع.
ح�صيل ��ة ال�ضحايا جتاوزت ال� �ـ 200جريح يف
بغ ��داد فق ��ط بينه ��م  40منت�سبا ،فيم ��ا قتل �أحد
املتظاهري ��ن بح�س ��ب بي ��ان م�ش�ت�رك لوزارتي
الداخلية وال�صحة.
ولأول مرة مل يف ��رغ الر�صا�ص احلي والقنابل

الغازية �ساح ��ات االحتجاج� ،إذ انه بعد �ساعات
م ��ن العن ��ف ا�ستم ��ر النا�شط ��ون بن�ش ��ر �ص ��ور
املحتج�ي�ن عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
وه ��م متواج ��دون يف ال�ساح ��ات كل �ضم ��ن
حمافظته.
ب ��دوره �صع ��د زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در ،املوقف بطلبه اج ��راء حتقيق "عادل"
يف اح ��داث ي ��وم �أم� ��س .وال�ص ��در ه ��و �أب ��رز
حمركي االحتجاجات يف العراق لكنه مل يطلب
من اتباعه امل�شاركة يف تظاهرات ام�س.
بدوره ق ��ال زعيم تيار احلكم ��ة املعار�ض عمار
احلكيم ،يف بيان" :ا�ستخدام العنف املفرط يف

تفريق املتظاهرين ام ��ر م�ستنكر وغري مقبول.
م ��ا ح�ص ��ل م ��ن اج ��راءات لتفري ��ق التظاهرات
و�سق ��وط ع ��دد م ��ن ال�ضحاي ��ا يف �صف ��وف
املتظاهري ��ن والقوات االمنية بحاجة اىل وقفة
جادة ومراجعة عاجلة".
و�أ�ض ��اف" :ندعو اىل عقد جل�س ��ة نيابية طارئة
للوقوف على اال�سب ��اب واحليثيات والتداعيات
وتطوي ��ق الفتنة وع ��دم جر االو�ض ��اع اىل ما ال
يحمد عقباه حتا�شيا للوقوع يف املحذور".
وقالت جلنة تنظيم تظاه ��رات �إن االحتجاجات
عمت الكثري من حمافظات و�سط العراق وجنوبه
ب�صورة وا�سعة فاقت توقعات املتابعني.

قوى �سيا�سية :تريث عبد المهدي باتهام �إ�سرائيل خفف ت�صعيد
ف�صائل في الح�شد ق�صفت مخازنها
بغداد /وائل نعمة
ت�أخ ��ر رئي� ��س ال ��وزراء
عادل عبد امله ��دي �شهر ًا
عل ��ى االق ��ل يف التو�ص ��ل
ال�ستنتاجات �سبقت ��ه اليها ف�صائل
يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي ت�ؤكد �ضلوع
ا�سرائي ��ل بالق�ص ��ف ال ��ذي ط ��ال
خمازن تابعة للح�شد.
ويعتقد �سيا�سيون ان الت�أخري يف
اع�ل�ان ذل ��ك املوقف ،ه ��و النتظار
اللج ��ان التحقيقي ��ة الت ��ي �شكل ��ت
يف تل ��ك احل ��وادث ،واخل�شية من

ت�ص ��رف منف ��رد لبع� ��ض الف�صائل
�ض ��د امل�صالح االجنبية يف العراق
ودول اجلوار.
ووج ��ه عب ��د امله ��دي ي ��وم االثنني
املا�ضي ،لأول مرة اتهامات ر�سمية
مبا�ش ��رة م ��ن بغ ��داد لإ�سرائي ��ل
بالوقوف وراء تلك الهجمات.
واك ��د رئي� ��س ال ��وزراء لف�ضائية
عربي ��ة على وج ��وب �إبعاد "�شبح
احل ��رب ع ��ن املنطق ��ة" ،وفيم ��ا
ر�أى �أن �إ�سرائي ��ل ه ��ي فق ��ط م ��ن
تريد اندالع احل ��رب ،لفت �إىل �أن
التحقيق ��ات يف ا�سته ��داف بع�ض

مواق ��ع احل�ش ��د ال�شعب ��ي ت�ش�ي�ر
�إىل �أن "�إ�سرائي ��ل ه ��ي من قامت
بذلك".
وكان عب ��د املهدي ق ��د نفى وقوف
ت ��ل ابي ��ب وراء تل ��ك الهجم ��ات
قبل م ��دة ،واعتربه ��ا يف لقاء مع
ع ��دد م ��ن ال�صحفي�ي�ن بان ��ه "�أمر
م�ستحيل احل�صول".
لكن رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي،
فال ��ح الفيا� ��ض ،كان ق ��د ك�ش ��ف
ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،ملجموع ��ة م ��ن
اع�ض ��اء جلنة االم ��ن يف الربملان
تلك احلقيقة.

خميمات عوائل داع�ش تهدد ب�أكرب عودة
لداع�ش بعد التحرير
ترجمة  /عدوية الهاليل
عل ��ى الرغم من حتري ��ر الباغوز � -آخر
معق ��ل لداع� ��ش يف �سوري ��ا – فم ��ن
الوا�ضح ان داع�ش اليزال ن�شطا يف تلك املنطقة.
يف ال�ساد� ��س ع�شر من ايل ��ول ،وجه خليفة داع�ش
�أب ��و بك ��ر البغ ��دادي ر�سال ��ة �صوتي ��ة اذيعت على
�شبكة تليغرام اىل اتباع ��ه يدعوهم فيها اىل انقاذ
اخوته ��م واخواتهم م ��ن املحتجزين يف املعتقالت
وعوائله ��م الت ��ي تعي� ��ش يف خميم ��ات النازحني.
وقد ج ��اء خطاب ��ه الثاين بع ��د بثه �شري ��ط فيديو
يف ني�س ��ان والذي ميثل اول ظه ��ور له منذ خم�س
�سنوات.
ويبدو ان �ضياع �أرا�ضيه مل ي�ؤد اىل نهاية داع�ش،

فف ��ي �شه ��ر �آب ذك ��رت وزارة الدف ��اع االمريكي ��ة
(البنتاغ ��ون) ان التنظيم عاود الظهور يف �سوريا
ويعمل على تعزيز نف�سه يف العراق ،وكان داع�ش
ق ��د توقع منذ عام  2016ان ��ه �سيعاود التمرد من
جدي ��د عندما اعلن املتح ��دث الر�سمي للتنظيم يف
ذل ��ك الوق ��ت يف خطاب ��ه ان داع� ��ش قد يفق ��د مدنه
ويتع�ي�ن عليه العودة اىل ال�صح ��راء لكنه �سيعود
من جديد.
ويقول ماتيو بوك�ست ��ون وهو ا�ستاذ يف التاريخ
ومتخ�ص� ��ص يف احلرك ��ة االرهابي ��ة" :تتيح هذه
االع ��داد الي ��وم قيادة منظم ��ة ودعاية ل ��ن تتوقف
�أبدا وكنز حقيقي للحرب".
 التفا�صيل �ص3

وق ��ال الفيا�ض خ�ل�ال جل�سة غري
علنية داخل اللجن ��ة يف الربملان،
ك�شف ��ت تفا�صيله ��ا (امل ��دى)" :ان
 4م ��ن الهجم ��ات تق ��ف وراءه ��ا
ا�سرائيل".
وتتح ��دث ف�صائ ��ل يف احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ع ��ن ا�سته ��داف بني 11
اىل  15م ��رة ملواقعه ��ا من ��ذ ع ��ام
 .2014واتهم ��ت تل ��ك الف�صائل
مرار ًا ا�سرائيل والواليات املتحدة
بامل�س�ؤولية عن الهجمات.
 التفا�صيل �ص3

و�أ�ضاف ��ت اللجنة يف بيان تلق ��ت (املدى) ن�سخة
من ��ه" :خ ��رج ث ��وار بغ ��داد والب�ص ��رة ومي�سان
والقاد�سي ��ة وذي ق ��ار ووا�س ��ط واملثن ��ى وبابل
وكرب�ل�اء� ،إ�ضاف ��ة �إىل ع�ش ��رات الأق�ضي ��ة
والنواح ��ي وه ��ي �أك�ب�ر مظاه ��رة خرج ��ت منذ
تظاه ��رة � 25شباط" .كما حدث ��ت تظاهرات يف
حمافظة النجف اي�ض ًا.
ً
وا�ص ��درت خلية الإعالم احلكوم ��ي ،بيانا ب�ش�أن
التظاهرات.
وقال ��ت اخللي ��ة يف بي ��ان م�ش�ت�رك لوزارت ��ي
الداخلية وال�صح ��ة� ،إن "العا�صمة بغداد وعدد ًا
م ��ن املحافظ ��ات �شه ��دت �إنط�ل�اق تظاه ��رات

احتجاجي ��ة تطال ��ب بتوف�ي�ر اخلدم ��ات العام ��ة
وفر�ص العمل".
واعرب ��ت اخللي ��ة ع ��ن "�أ�سفه ��ا مل ��ا رافق ��ت هذه
االحتجاج ��ات م ��ن �أعم ��ال عن ��ف� ،ص ��درت م ��ن
جمموع ��ة من مثريي ال�شغ ��ب لإ�سقاط املحتوى
احلقيق ��ي لتلك املطالب وجتريده ��ا من ال�سلمية
الت ��ي خرجت لأجلها" ،م�ش ��ددة بالقول "�إننا يف
الوق ��ت ال ��ذي نت�ضامن م ��ع حري ��ة التعبري التي
كفله ��ا الد�ست ��ور ،وانطالقا من مب ��د�أ امل�س�ؤولية
الوطني ��ة ،ندع ��و املواطن�ي�ن كاف ��ة اىل التهدئ ��ة
و�ضب ��ط النف� ��س ،ون�ؤك ��د ا�ستم ��رار الأجه ��زة
الأمنية يف ت�أدي ��ة مهماتها حر�صا منها على �أمن

و�سالمة املتظاهرين".
و�أ�ضاف ��ت �أن "وزارة ال�صح ��ة ك�شف ��ت ع ��ن
ا�ستمرار مالكاته ��ا الطبية يف تقدمي العالج اىل
اجلرحى الذين ا�ستقبلتهم امل�ؤ�س�سات ال�صحية،
حي ��ث �سجلت حال ��ة وفاة واح ��دة ،فيما بلغ عدد
اجلرحى ( )400م�صاب� � ًا بينهم ( )40م�صاب ًا من
منت�سبي الأجهزة الأمني ��ة" ،مو�ضحة �أن "عدد ًا
خرج منهم بع ��د تلقيهم الإ�سعاف ��ات الأولية ،مع
ا�ستم ��رار امل�ل�اكات الطبي ��ة يف تق ��دمي الرعاية
ال�صحية للمتبقي من للراقدين وعددهم (.")50
 تفا�صيل مو�سعة �ص4

لطفية ال��دل��ي��م��ي ت��ك��ت��ب��� :س��ام��ي ع��ب��د احلميد
خ��م�����س��ون ع���ام��� ًا م���ن ال�����ص��داق��ة وال���ف���ن اجلميل
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اكتمال ملفات ا�ستجواب وزراء ال�صناعة والزراعة والنقل
بغداد  /حممد �صباح
تعت ��زم رئا�س ��ة جمل� ��س
الن ��واب حتدي ��د موع ��د
ال�ستجواب وزي ��ر ال�صناعة �صالح
اجلب ��وري يف اوىل جل�س ��ات
اال�سب ��وع املقبل بعدما اكملت هيئة
امل�ست�شاري ��ن تدقي ��ق طلب ��ات
ا�ستجواب عدد م ��ن وزراء حكومة
عادل عبد املهدي.
وكانت اللجنة القانونية يف جمل�س

النواب ق ��د اعلنت يف وق ��ت �سابق
لـ(املدى) عن �أن ال�سلطة الت�شريعية
�ستب ��د�أ بحملة وا�سع ��ة ال�ستجواب
�أك�ب�ر ع ��دد ممك ��ن م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن
التنفيذي�ي�ن يف جل�س ��ات الف�ص ��ل
الت�شريعي احلايل مل�ساءلتهم.
م�سبق ��ا ،مار�س ��ت كت ��ل �سيا�سي ��ة
�ضغوط ��ا كب�ي�رة عل ��ى هيئ ��ة
امل�ست�شاري ��ن لت�أجي ��ل ا�ستج ��واب
�أكرث م ��ن خم�س ��ة وزراء ،وحاولت
رئا�س ��ة املجل� ��س ا�ست�ضاف ��ة ه�ؤالء

الوزراء املراد ا�ستجوابهم لتو�ضيح
بع� ��ض الإ�شكالي ��ات ،بح�سب نواب
حتدثوا لـ(املدى) قبل مدة.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن تي ��ار احلكمة
حممود م�ل�ا طالل لـ(امل ��دى) ام�س،
ان "ملف ��ات ا�ستجواب ثالثة وزراء
ا�صبح ��ت كاملة وجاه ��زة ،وننتظر
حتدي ��د مواعيد لها م ��ن قبل رئا�سة
جمل� ��س الن ��واب بعدم ��ا دقق ��ت من
قب ��ل الدائ ��رة القانوني ��ة وهيئ ��ة
امل�ست�شارين".

وي�شري �إىل �أن "طلبات اال�ستجواب
الت ��ي اكتملت م ��ن قب ��ل القانونيني
يف جمل� ��س النواب تخ� ��ص وزراء
ال�صناع ��ة �صال ��ح اجلب ��وري،
والزراعة �صال ��ح احل�سني ،والنقل
عب ��د الل ��ه اللعيب ��ي" ،الفت ��ا �إىل ان
"كتلة املعار�ضة لديها ملفان �آخران
(طلب ��ي ا�ستج ��واب) �سيقدمان �إىل
رئا�سة جمل�س النواب قريبا".
 التفا�صيل �ص2

الحكومة تو�صي البرلمان بالتريث في �إقرار قانون النفط والغاز
بغداد /املدى
�أو�ص ��ى جمل� ��س ال ��وزراء� ،أم� ��س
الثالثاء ،الربمل ��ان بالرتيث يف اقرار
قانون النفط والغاز بالتزامن مع حترك برملاين
�ّي� احلكوم ��ة بني تعدي ��ل مقرتح القان ��ون �أو
خ رّ
تبني قانون جديد ت�صيغه اللجان.

وقال املكت ��ب االعالمي ملجل�س الوزراء يف بيان
ان االخري "�أو�صى الربملان بالرتيث ب�ش�أن اقرار
م�شروع قانون النفط والغاز".
ج ��اء موق ��ف احلكوم ��ة بالتزام ��ن م ��ع حت ��رك
برمل ��اين يح ��اول ت�صفري اخلالف ��ات التي منعت
ت�شريع قان ��ون النفط والغاز من ��ذ ثالث دورات
متهيدا القراره.

قب ��ل اي ��ام ،ار�سل ��ت جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة
الربملانية كتابا �إىل جمل�س الوزراء خريته بني
اكمال تعديالته عل ��ى م�سودة م�شروع القانون
وار�سال ��ه اىل الربمل ��ان يف ف�ت�رة ال تتج ��اوز
ال�شهر او ت�شريع قانون ت�ضعه اللجنة.
 التفا�صيل �ص2

زاخو يخ�شى
�صدمة الكهرباء
والزعيم ي�سعى
ال�ستعادة توازنه
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�إغالق القن�صلية العراقية في م�شهد احتجاجا على اعتقال موظفين
بغداد /املدى
�أغلق ��ت وزارة اخلارجي ��ة ،القن�صلية
العراقي ��ة يف مدينة م�شه ��د الإيرانية
وعلقت �أعمالها ،احتجاج ًا على تعر�ض اثنني من
موظفيها �إىل "االعتداء والإهانة".
و�أعل ��ن رئي� ��س جلن ��ة العالق ��ات اخلارجي ��ة يف

جمل�س النواب �شريكو مريوي�س� ،أن "اثنني من االيراني ��ة �ألق ��ت القب� ��ض عليهم ��ا و�ضربتهم ��ا
موظف ��ي وزارة اخلارجي ��ة االحتادي ��ة العراقية و�أهانتهما".
ذهبا قبل �أي ��ام �إىل القن�صلية العراقية يف م�شهد و�أك ��د رئي� ��س جلن ��ة العالق ��ات اخلارجي ��ة يف
لت�سي�ي�ر معام�ل�ات املواطن�ي�ن الذي ��ن يري ��دون جمل� ��س النواب �أن جلنته "دان ��ت هذا الت�صرف
زيارة الع ��راق للم�شاركة يف مرا�سي ��م �أربعينية وطلبت تو�ضيح� � ًا وا�ستدع ��اء ال�سفري الإيراين
الإمام احل�سني".
(يف بغداد)".
و�أ�ش ��ار مريوي� ��س �إىل �أن "الأجه ��زة الأمني ��ة و�أ�ض ��اف �أن "وزارة اخلارجي ��ة العراقية قررت

�إغالق قن�صلية م�شهد حلني طلب �إيران االعتذار
ر�سمي ًا عما ح�صل".
وعل ��ى �صعي ��د ذي �صل ��ة� ،أعل ��ن املتح ��دث با�سم
اخلارجية �أحم ��د ال�صحاف� ،أن وزير اخلارجية
حممد علي احلكيم� ،أمر بتعليق �أعمال القن�صلية
العراقية يف مدينة م�شهد احتجاج ًا على الهجوم
الذي تعر�ض له املوظفان.
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تيار احلكمة :اكتمال ملفات ا�ستجواب وزراء ال�صناعة
والزراعة والنقل

يقول �إن اجلل�سة املقبلة
�ستثبت موعد �أول
ا�ستجواب
 بغداد  /حممد �صباح
تعت ��زم رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
حتدي ��د موع ��د ال�ستج ��واب وزير
ال�صناع ��ة �صال ��ح اجلب ��وري يف
اوىل جل�س ��ات اال�سب ��وع املقب ��ل
بعدما اكمل ��ت هيئ ��ة امل�ست�شارين
تدقيق طلب ��ات ا�ستجواب عدد من
وزراء حكومة عادل عبد املهدي.
وكان ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة يف
جمل�س النواب قد اعلنت يف وقت
�ساب ��ق لـ(امل ��دى) ع ��ن �أن ال�سلطة
الت�شريعية �ستب ��د�أ بحملة وا�سعة
ال�ستج ��واب �أك�ب�ر ع ��دد ممكن من
امل�س�ؤولني التنفيذيني يف جل�سات
الف�ص ��ل الت�شريع ��ي احل ��ايل
مل�ساءلتهم.
م�سبق ��ا ،مار�س ��ت كت ��ل �سيا�سي ��ة
�ضغوط ��ا كب�ي�رة عل ��ى هيئ ��ة
امل�ست�شاري ��ن لت�أجي ��ل ا�ستجواب
�أكرث من خم�س ��ة وزراء ،وحاولت
رئا�س ��ة املجل� ��س ا�ست�ضافة ه�ؤالء
ال ��وزراء امل ��راد ا�ستجوابه ��م
لتو�ضي ��ح بع� ��ض الإ�شكالي ��ات،
بح�سب ن ��واب حتدث ��وا لـ(املدى)
قبل مدة.
ويق ��ول النائ ��ب عن تي ��ار احلكمة
حممود مال ط�ل�ال لـ(املدى) ام�س،
ان "ملف ��ات ا�ستج ��واب ثالث ��ة
وزراء ا�صبح ��ت كامل ��ة وجاهزة،
وننتظ ��ر حتدي ��د مواعي ��د لها من
قبل رئا�س ��ة جمل�س النواب بعدما
دققت من قب ��ل الدائ ��رة القانونية
وهيئة امل�ست�شارين".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "طلب ��ات
اال�ستج ��واب الت ��ي اكتمل ��ت م ��ن
قب ��ل القانوني�ي�ن يف جمل� ��س
الن ��واب تخ� ��ص وزراء ال�صناع ��ة
�صال ��ح اجلب ��وري ،والزراع ��ة

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب..
ار�شيف
�صالح احل�سن ��ي ،والنقل عبد الله
اللعيب ��ي" ،الفت ��ا �إىل ان "كتل ��ة
املعار�ض ��ة لديه ��ا ملف ��ان �آخ ��ران
(طلبي ا�ستج ��واب) �سيقدمان �إىل
رئا�سة جمل�س النواب قريبا".
وقبل �شهر ايار املا�ضي �أحالت هيئة
رئا�سة الربملان طلبات ا�ستجواب
ع ��دد م ��ن وزراء حكومة عادل عبد
امله ��دي �إىل الدائ ��رة الربملاني ��ة
للنظ ��ر يف م ��دى د�ستوريته ��ا

والأدل ��ة املقدمة معه ��ا قبل حتديد
مواعي ��د جل�س ��ات اال�ستج ��واب.
ومي ��ر طل ��ب اال�ستج ��واب املق ��دم
م ��ن النائ ��ب �أو اللجن ��ة الربملانية
ب�إجراءات �شكلي ��ة وقانونية تبد�أ
برفع ��ه �إىل رئا�سة جمل�س النواب
الت ��ي تق ��وم ب�إحالت ��ه �إىل الدائرة
الربملانية لدرا�سة الأدلة والوثائق
والأ�سئل ��ة املقدم ��ة قب ��ل حتدي ��د
مواعيد اال�ستجواب.

وي�ؤك ��د مال ط�ل�ال �صاحب طلبات
اال�ستج ��واب الثالث ��ة ان "هيئ ��ة
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب �ستحدد
موعدا ال�ستجواب وزير ال�صناعة
يف جل�س ��ة ال�سب ��ت املقب ��ل والذي
تنتظ ��ره ثالثون �س� ��ؤاال" ،منوها
�إىل ان "ملف ��ي وزي ��ري الزراع ��ة
والنق ��ل �ستب ��ت مواعيدهم ��ا يف
جل�سات مقبلة".
ويو�ض ��ح الد�ست ��ور العراق ��ي يف

مادت ��ه (�/61سابع ��ا/ج) :عملي ��ة
ا�ستجواب رئي�س جمل�س الوزراء
�أو ال ��وزراء من قبل ع�ضو جمل�س
النواب ومبوافقة خم�سةٍ وع�شرين
ع�ض ��و ًا ،ملحا�سبته ��م يف ال�ش�ؤون
التي تدخ ��ل يف اخت�صا�صهم ،وال
جت ��ري املناق�ش ��ة يف اال�ستجواب
�إال بع ��د �سبع ��ة �أي ��ام يف الأقل من
تقدميه.
ويف ت�صريح ��ات �صحفي ��ة �أك ��دت

ع�ض ��وة جلن ��ة النزاه ��ة الربملانية
عالي ��ة ن�صي ��ف و�صاحب ��ة طل ��ب
ا�ستج ��واب وزي ��ر الكهرب ��اء ،ان
معظ ��م طلب ��ات اال�ستجواب ��ات
ا�صبحت جاهزة ومت ت�سليمها من
قبل هيئة امل�ست�شارين �إىل رئا�سة
جمل� ��س الن ��واب" ،معت�ب�رة �أن
"االج ��راءات معقدة تتطلب جمع
تواقيع  25نائبا �أو اكرث".
وتن� ��ص (امل ��ادة  )85م ��ن النظ ��ام

جمل�س الوزراء يو�صي الربملان بالرتيث
يف �إقرار قانون النفط والغاز

قوة �أمنية تداهم فندق املن�صور ميليا وتغلق �صالة الروليت
 بغداد /املدى
داهم ��ت ق ��وة �أمني ��ة ،فن ��دق املن�ص ��ور ميليا
ببغداد و�أغلقت �صالة للروليت.
وذك ��ر بي ��ان ملكت ��ب املفت� ��ش الع ��ام ل ��وزارة
الداخلية ،تلقته (املدى) انه "و�ضمن جهودها
الرامية ملكافحة عمليات غ�سيل الأموال ولعب
القم ��ار والرولي ��ت ،داهمت مف ��رزة العمليات

اخلا�ص ��ة التابع ��ة للمفت� ��ش الع ��ام ل ��وزارة
الداخلي ��ة �صال ��ة الرولي ��ت التابع ��ة لفن ��دق
املن�صور ميليا ببغداد ب�أم ��ر ق�ضائي �أ�صويل
وقامت مب�صادرة و�ضبط �آالت اللعبة وكل ما
يرتبط بها".
وب�ي�ن ان "العملية جاءت تنفيذ ًا لأمر ق�ضائي
وبتوجيه و�إ�ش ��راف مبا�شرين من قبل جمال
الأ�سدي مفت�ش عام الداخلية ملكافحة عمليات

احل�شد ي�سري دوريات نهرية
يف بحرية حمرين ..وتفجري
مفخخة يف البعاج
 بغداد /املدى
�أعل ��ن جه ��از مكافحة الإره ��اب� ،أم�س
الثالث ��اء� ،إحب ��اط خمط ��ط لتنظي ��م
داع� ��ش الإرهاب ��ي ال�سته ��داف زوار
الأربعيني ��ة يف كرب�ل�اء با�ستخ ��دام
 750كيلوغرام ًا من مادة (تي �إن تي)
ال�شديدة االنفجار .
وقال اجلهاز يف بيان" :وفق معلومات
ا�ستخباري ��ة دقيقة وبعملية ا�ستباقية
نفذت ق ��وة من جهاز مكافحة الإرهاب
وبالتن�سي ��ق م ��ع الوح ��دات الأمني ��ة
عملي ��ة تفتي� ��ش يف �إح ��دى املناط ��ق
الزراعية جنوب بغداد" ،الفتا �إىل �أنه
"مت خ�ل�ال العملية العثور على مواد
متفجرة ،عبارة عن  20كي�س ًا من مادة
(ت ��ي �إن ت ��ي) بزن ��ة  750كيلوغرام� � ًا
معدة لال�ستخدام يف �صناعة العبوات
النا�سف ��ة" .و�أ�ض ��اف" :حي ��ث كان ��ت
خلي ��ة �إرهابي ��ة تابعة لتنظي ��م داع�ش
االرهاب ��ي تخط ��ط ال�سته ��داف زوار
�أربعينية الإمام احل�سني".
ويحيي املاليني من امل�سلمني من داخل
الع ��راق وخارج ��ه زي ��ارة �أربعيني ��ة
الإم ��ام احل�س�ي�ن يف حمافظة كربالء،
جنوب بغداد ،و�س ��ط �إجراءات �أمنية
م�شددة.

ويف �سي ��اق مت�ص ��ل� ،أعلن ��ت مديرية
اعالم احل�شد ال�شعبي ،ام�س الثالثاء،
ع ��ن ت�سي�ي�ر دوري ��ات نهري ��ة يف
بح�ي�رة حمرين لت�أم�ي�ن طريق زائري
الأربعينية.
وقالت املديرية يف بيان �صحفي تلقت
(املدى) ن�سخة منه �إن "قوة من اللواء
الثالث والع�شرين وا�ستخبارات قيادة
عملي ��ات احل�ش ��د يف دي ��اىل� ،س�ي�رت
دوري ��ات نهري ��ة يف بح�ي�رة حمري ��ن
واملناط ��ق املجاورة له ��ا �ضمن خطط
ت�أم�ي�ن ط ��رق زوار الإم ��ام احل�س�ي�ن

ودعا مكتب املفت�ش العام للداخلية "املواطنني
كاف ��ة اىل الإب�ل�اغ عن �أماك ��ن ممار�سة القمار
بغية اتخاذ االجراءات القانونية ب�ش�أنها".
يذكر �أن مكتب املفت�ش العام لوزارة الداخلية
ق ��د داه ��م يف الأ�سابي ��ع القليل ��ة املا�ضية عدة
�ص ��االت رولي ��ت ببغ ��داد �أ�سف ��رت ع ��ن القاء
القب� ��ض على  189مقامر ًا ومرت ��اد ًا لها بينهم
 19امر�أة �أجنبية.

�إحباط خمطط ال�ستهداف زائري كربالء
بـ  750كغم من الـTNT
(علي ��ه ال�س�ل�ام)" .وا�ضافت ان "جهد
احل�ش ��د ال�شعبي ي�ستم ��ر يف خمتلف
قواطع امل�س�ؤولية لت�أمني الطرق الداء
الزي ��ارة االربعينية ومن ��ع وقوع اي
خرق �أمني يعكر اجواء الزيارة" .اىل
ذلك ،طهرت مديرية مكافحة املتفجرات
يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،منطقة احلمرة
التابع ��ة لق�ض ��اء بيجي م ��ن املخلفات
احلربية .وذكر �إعالم احل�شد ال�شعبي
يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،أن
"املف ��ارز الفني ��ة والهند�سي ��ة التابعة
ملديرية مكافحة املتفجرات يف احل�شد

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

غ�سيل الأم ��وال و�ضبط املقامرين وبنا ًء على
ال�شك ��وى املقدم ��ة م ��ن ادارة فن ��دق املن�صور
ميليا �ضد �أ�صحاب �صالة الروليت يف فندقه،
ومت ��ت عملي ��ة املداهم ��ة مب�شارك ��ة الق ��وات
املا�سكة للأر�ض".
و�أ�شار البيان اىل انه "مت غلق القاعة و�ضبط
حمتوياته ��ا وكل م ��ا ي�شكل جرمي ��ة مب�ستند
�ضبط �أ�صويل".

الداخل ��ي ملجل�س الن ��واب على �أن
"يقدَّم طل ��ب توجيه اال�ستجواب
كتاب ��ة �إىل رئي�س املجل� ��س موقع ًا
م ��ن طال ��ب اال�ستج ��واب مبوافقة
خم�س ��ة وع�شري ��ن ع�ض ��و ًا عل ��ى
الأقل".
لك ��ن امل�ست�شار يف جمل�س النواب
كامل الدليمي ينفي اكتمال ملفات
اال�ستجواب ��ات م ��ن قب ��ل الدائ ��رة
القانوني ��ة وهيئ ��ة امل�ست�شاري ��ن،

م�ؤك ��دا "حت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة ال
يوج ��د مل ��ف واح ��د م ��ن ملف ��ات
طلب اال�ستج ��واب كامال وجاهزا
لال�ستجواب".
يبني الدليمي يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "جمل� ��س الن ��واب ال ميك ��ن ل ��ه
ا�ستدع ��اء اي وزي ��ر �أو م�س� ��ؤول
مامل تكتم ��ل االج ��راءات ال�شكلية
والقانونية لال�ستجواب" ،منوها
�إىل �أن "طلب ��ات اال�ستجواب ��ات
حتتاج �إىل ا�ستف�س ��ارات قانونية
تتحق ��ق م ��ن �صح ��ة االتهام ��ات
املوجهة �ضد هذا امل�س�ؤول او ذاك
قبل البت مبواعي ��د اال�ستدعاء �أو
اال�ستجواب".
وي�ؤك ��د الدليمي ان "ع ��دد طلبات
اال�ستجواب ��ات املقدم ��ة م ��ن قب ��ل
بع� ��ض م ��ن الكت ��ل والن ��واب ال
تتجاوز اكرث من خم�س وزارات".
طلب ��ات اال�ستج ��واب اخلم�س ��ة
املقدم ��ة ت�شم ��ل وزارات النق ��ل
وال�صناع ��ة والزراع ��ة والكهرباء
واالت�صاالت يف حني هناك حترك
لتقدمي طلبات اخرى ت�شمل املالية
والنفط وهيئة اال�ستثمار.
وي�ضي ��ف الدليم ��ي "ممك ��ن ان
تتمك ��ن الدائ ��رة الربملانية وهيئة
امل�ست�شاري ��ن م ��ن اكم ��ال ملف ��ات
بع� ��ض طلب ��ات اال�ستج ��واب قبل
اجلل�سة وبالتايل تكون جاهزة".
يف ه ��ذه االثناء قال نائب عن كتلة
النهج الوطني جم ��ال املحمداوي
يف بي ��ان اطلع ��ت علي ��ه (امل ��دى):
"�سنجم ��ع تواقي ��ع ال�ستج ��واب
رئي� ��س الوق ��ف ال�شيع ��ي عل ��ى
خمالف ��ات مالية و�إداري ��ة ج�سيمة
وع ��دم االلت ��زام بامل�ؤه�ل�ات
القانوني ��ة يف تعيني مدراء عامني
وم�ست�شارين".

ال�شعب ��ي املرافقة للق ��وات االمنية يف
ق�ضاء بيجي طهرت منطقة احلمرة من
العبوات النا�سفة واملخلفات احلربية
التابع ��ة لتنظي ��م داع� ��ش االٍرهابي".
و�أو�ضح ان ��ه" ،مت تطهري املنطقة من
العبوات النا�سفة واملخلفات احلربية
ب�شكل �آمن".
ويف نين ��وى� ،أعل ��ن قائ ��د العملي ��ات
الل ��واء الرك ��ن نوم ��ان الزوبعي ،عن
تدم�ي�ر انفاق لداع�ش وقت ��ل من فيها،
باال�ضاف ��ة اىل تفجري عجل ��ة مفخخة
جنوب ق�ض ��اء البعاج .وقال الزوبعي

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

يف بي ��ان تلقت (املدى) ن�سخة منه �إنه
"عل ��ى �ض ��وء معلوم ��ات ا�ستخبارية
دقيقة بوجود عجالت مفخخة جنوب
ق�ضاء البع ��اج وبالتحديد يف جزيرة
نينوى خرجت قوة من مل�ش  ٦٠ومل�ش
 ٤٣فق  ٢٠واحل�شد الع�شائري".
وا�ض ��اف �أن "الق ��وة فج ��رت �إح ��دى
العج�ل�ات ومت اال�ستي�ل�اء على عجلة
�أخ ��رى ،بالإ�ضاف ��ة اىل تدم�ي�ر �أنفاق
وقتل من فيها".
كم ��ا اعلنت وزارة الداخلي ��ة ،القب�ض
على عن�صر يف ما ي�سمى بـ (احل�سبة)
يف ع�صاب ��ات داع� ��ش ب�سيطرة مدخل
ق�ض ��اء �سنج ��ار .وقال الناط ��ق با�سم
الداخلي ��ة الل ��واء �سعد مع ��ن يف بيان
تلقت ��ه (امل ��دى) ان "مديري ��ة �شرط ��ة
�سنجار التابع ��ة لقيادة �شرطة نينوى
وبن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات دقيق ��ة تلق ��ي
القب� ��ض عل ��ى اح ��د عنا�ص ��ر داع� ��ش
االرهابي ��ة املطل ��وب وف ��ق امل ��ادة ٤
ارهاب".
و�أ�ض ��اف ان "املعتق ��ل كان يعم ��ل
فيم ��ا ي�سمى بـ (احل�سب ��ة) خالل فرتة
�سيطرة داع� ��ش على مدينة املو�صل"،
م�ؤك ��د ًا ان ��ه "مت القب� ��ض علي ��ه يف
�سيط ��رة مدخل �سنج ��ار غربي مدينة
املو�صل".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

 بغداد /املدى
�أو�ص ��ى جمل� ��س ال ��وزراء� ،أم� ��س الثالث ��اء ،الربمل ��ان
بالرتي ��ث يف اقرار قان ��ون النفط والغ ��از بالتزامن مع
خي احلكومة بني تعديل مقرتح القانون
حترك برملاين رّ
�أو تبن ��ي قان ��ون جدي ��د ت�صيغ ��ه اللجان .وق ��ال املكتب
االعالم ��ي ملجل�س الوزراء يف بي ��ان ان االخري "�أو�صى
الربمل ��ان بالرتي ��ث ب�ش�أن اق ��رار م�شروع قان ��ون النفط
والغ ��از" .ج ��اء موق ��ف احلكوم ��ة بالتزام ��ن مع حترك
برمل ��اين يح ��اول ت�صفري اخلالفات الت ��ي منعت ت�شريع
قانون النفط والغ ��از منذ ثالث دورات متهيدا القراره.
قبل ايام ،ار�سلت جلنة النف ��ط والطاقة الربملانية كتابا
�إىل جمل� ��س الوزراء خريت ��ه بني اكم ��ال تعديالته على
م�سودة م�شروع القانون وار�ساله اىل الربملان يف فرتة
ال تتجاوز ال�شهر او ت�شريع قانون ت�ضعه اللجنة.
و�أك ��د رئي�س جلن ��ة النفط والطاق ��ة يف جمل�س النواب
هيب ��ت احللبو�س ��ي يف ت�صري ��ح لـ(املدى) قب ��ل يومني،
ب ��دء اوىل جوالت ��ه التفاو�ضي ��ة م ��ع الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
لـ"مترير م�سودة م�شروع قانون النفط والغاز املعطل"،
م�ش�ي�را �إىل ان ��ه "توا�صل م ��ع كتلتي االحت ��اد الوطني
والدميقراط ��ي الكرد�ستانيت�ي�ن ،وبحث معهم ��ا النقاط
اخلالفية التي تعرت�ض مترير م�سودة القانون".
وزار وف ��د من برملان كرد�ستان قبل ع ��دة ايام العا�صمة
بغ ��داد والتقى عددا من اللج ��ان الربملانية يف مباحثات
ركزت على ايجاد خارطة طريق ملعاجلة م�شكلة ت�صدير
النفط ع�ب�ر ت�شريع القوانني املعطلة واملهمة التي تنهي
االزمة العالقة بني احلكومة االحتادية واقليم كرد�ستان.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

وعج ��ز جمل�س النواب على م ��دار ثالث دورات برملانية
متتالي ��ة من فك �شفرة اخلالفات الت ��ي اعرت�ضت مترير
قان ��ون النفط والغاز بعد ط ��رح �أول ن�سخة من القانون
ع ��ام  2007و�سقط ��ت بع ��د حت ّف ��ظ كبري م ��ن الكرد يف
جمل� ��س الن ��واب .وكان ��ت امل�س ��ودة الأوىل ق ��د منحت
�صالحي ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء �إق ��رار ال�سيا�س ��ة النفطي ��ة
العام ��ة ب�ضمنه ��ا التنقي ��ب والإنتاج والنق ��ل وح�صرت
الت�سوي ��ق ع�ب�ر �شرك ��ة �سوم ��و الوطني ��ة ،الأم ��ر الذي
رف�ضت ��ه حكومة �إقليم كرد�ست ��ان وعدّته خرق ًا للد�ستور
االحت ��ادي .وي�ش�ت�رط الد�ست ��ور االحت ��ادي يف مادت ��ه
(� )112إل ��زام احلكومة والأقالي ��م واملحافظات املنتجة
للنف ��ط بالتع ��اون يف ر�س ��م ال�سيا�س ��ات ال�سرتاتيجي ��ة
الالزم ��ة لتطوي ��ر ث ��روة النفط والغ ��از ،عل ��ى �أن تقوم
احلكوم ��ة االحتادية ب� ��إدارة النفط والغ ��از امل�ستخرج
من احلقول احلالية م ��ع حكومات الأقاليم واملحافظات
من�صف
�كل
ٍ
املنتج ��ة ،كم ��ا تلزم بتوزي ��ع وارداته ��ا ب�ش � ٍ
يتنا�سب مع التوزيع ال�س ��كاين يف جميع �أنحاء البالد،
ملدة حمددة للأقاليم املت�ضررة.
مع حتديد ح�صة ٍ
و�أف ��رزت اخلالف ��ات ب�ي�ن الكت ��ل واالط ��راف ط ��وال
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة �أكرث من ثالث �صي ��غ لقانون النفط
والغ ��از؛ الأوىل موج ��ودة منذ ع ��ام  2007رف�ضت بعد
اعرتا� ��ض التحال ��ف الكرد�ستاين� ،أما الن�سخ ��ة الثانية
و�ضع ��ت يف ع ��ام � ،2010إال �أن التحالف الوطني �أبدى
اعرتا�ض ��ه على القانون وان�سحب من جل�سة الت�صويت
على امل�ش ��روع ،والثالث ��ة مقرتح قان ��ون و�ضعته جلنة
النف ��ط والطاقة الربملانية يف ع ��ام  2011لكنها رف�ضت
من قبل الأطراف املختلفة.
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قوى �سيا�سية :تريث عبد المهدي باتهام �إ�سرائيل خفف
ت�صعيد ف�صائل في الح�شد ُق�صفت مخازنها
ت�أخر رئي�س الوزراء عادل عبد المهدي �شهراً على االقل في التو�صل ال�ستنتاجات �سبقته اليها ف�صائل
في الح�شد ال�شعبي ت�ؤكد �ضلوع ا�سرائيل بالق�صف الذي طال مخازن تابعة للح�شد.
ويعتق��د �سيا�سيون ان الت�أخير في اعالن ذل��ك الموقف ،هو النتظار اللجان التحقيقية التي �شكلت في
تل��ك الحوادث ،والخ�شية من ت�صرف منف��رد لبع�ض الف�صائل �ضد الم�صالح االجنبية في العراق ودول
الجوار.
بعد الرد الع�سكري

بغداد /وائل نعمة
ووجه عبد امله ��دي يوم االثنني املا�ضي،
لأول مرة اتهامات ر�س ��مية مبا�ش ��رة من
بغ ��داد لإ�س ��رائيل بالوق ��وف وراء تل ��ك
الهجمات.
واك ��د رئي�س ال ��وزراء لف�ض ��ائية عربية
عل ��ى وج ��وب �إبعاد "�ش ��بح احل ��رب عن
املنطق ��ة" ،وفيم ��ا ر�أى �أن �إ�س ��رائيل هي
فقط من تريد اندالع احلرب ،لفت �إىل �أن
التحقيق ��ات يف ا�س ��تهداف بع�ض مواقع
احل�ش ��د ال�شعبي ت�شري �إىل �أن "�إ�سرائيل
هي من قامت بذلك".
وكان عبد املهدي قد نفى وقوف تل ابيب
وراء تلك الهجم ��ات قبل مدة ،واعتربها
يف لقاء مع عدد من ال�صحفيني بانه "�أمر
م�ستحيل احل�صول".
لك ��ن رئي�س هيئة احل�ش ��د ال�شعبي ،فالح
الفيا� ��ض ،كان قد ك�ش ��ف ال�شهر املا�ضي،
ملجموع ��ة م ��ن اع�ض ��اء جلن ��ة االمن يف
الربملان تلك احلقيقة.
وق ��ال الفيا� ��ض خالل جل�سة غ�ي�ر علنية
داخ ��ل اللجن ��ة يف الربمل ��ان ،ك�شف ��ت
تفا�صيله ��ا (امل ��دى)" :ان  4من الهجمات
تقف وراءها ا�سرائيل".
وتتحدث ف�صائل يف احل�شد ال�شعبي عن
ا�سته ��داف ب�ي�ن  11اىل  15مرة ملواقعها
منذ ع ��ام  .2014واتهمت تل ��ك الف�صائل
م ��رار ًا ا�سرائي ��ل والوالي ��ات املتح ��دة
بامل�س�ؤولية عن الهجمات.
لماذا ت�أخر عبد المهدي؟

حمم ��د البل ��داوي النائ ��ب ع ��ن ع�صائب
اهل احل ��ق املن�ضوي ��ة يف حتالف الفتح
ق ��ال لـ(امل ��دى) ام� ��س ،ان تقارير احل�شد
وعملي ��ات الر�ص ��د ك�شف ��ت من ��ذ ا�سابيع
حقيق ��ة "وق ��وف ا�سرائي ��ل" خل ��ف تلك
الهجمات.

�آلية تابعة للح�شد
دمرت بغارة
جوية
وا�ض ��اف البل ��داوي ان "رئي�س الوزراء
احت ��اج اىل وق ��ت اك�ث�ر للح�ص ��ول على
دالئ ��ل م ��ن اللج ��ان التحقيقي ��ة ال تقب ��ل
ال�شك".
وكان فالح الفيا�ض رئي�س هيئة احل�شد،
قد رف�ض يف وقت �سابق اتهامات �ساقها

يعتمد على تطبيقات
التوا�صل االجتماعي
جلمع مقاتليه
ترجمة  /عدوية الهاليل
عل ��ى الرغم من حترير الباغوز � -آخر
معق ��ل لداع� ��ش يف �سوري ��ا – فم ��ن
الوا�ضح ان داع� ��ش اليزال ن�شطا يف
تلك املنطقة.
يف ال�ساد� ��س ع�ش ��ر من ايل ��ول ،وجه
خليف ��ة داع� ��ش �أب ��و بك ��ر البغ ��دادي
ر�سال ��ة �صوتي ��ة اذيع ��ت عل ��ى �شبكة
تليغ ��رام اىل اتباع ��ه يدعوه ��م فيه ��ا
اىل انق ��اذ اخوته ��م واخواته ��م م ��ن
املحتجزي ��ن يف املعتق�ل�ات وعوائلهم
الت ��ي تعي�ش يف خميم ��ات النازحني.
وق ��د ج ��اء خطاب ��ه الث ��اين بع ��د بث ��ه
�شريط فيديو يف ني�سان والذي ميثل
اول ظهور له منذ خم�س �سنوات.
ويبدو ان �ضي ��اع �أرا�ضيه مل ي�ؤد اىل
نهاي ��ة داع� ��ش ،فف ��ي �شه ��ر �آب ذكرت
وزارة الدفاع االمريكية (البنتاغون)
ان التنظيم ع ��اود الظهور يف �سوريا
ويعم ��ل على تعزيز نف�سه يف العراق،
وكان داع� ��ش قد توقع منذ عام 2016

نائب ��ه ابو مه ��دي املهند� ��س ،اعلن فيها
م�س�ؤولية �إ�سرائيل عن تلك الهجمات.
�آنذاك اعترب الفيا�ض كالم املهند�س بانه
"ال ميثل ر�أي الهيئة".
ب ��دوره قال الأمني الع ��ام لع�صائب اهل
احل ��ق قي� ��س اخلزعل ��ي ،ي ��وم االثنني،

ان ��ه "بع ��د اع�ل�ان رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء عادل عب ��د امله ��دي م�س�ؤولية
الكي ��ان اال�سرائيل ��ي ع ��ن ا�سته ��داف
خم ��ازن احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،يج ��ب على
كل العراقي�ي�ن وحدة املوق ��ف امام هذا
العدو الأزيل للعراق".

خميمات عوائل التنظيم تهدد ب�أكرب
عودة لداع�ش بعد التحرير

ان ��ه �سيعاود التمرد م ��ن جديد عندما
اعل ��ن املتحدث الر�سم ��ي للتنظيم يف
ذل ��ك الوق ��ت يف خطاب ��ه ان داع�ش قد
يفقد مدن ��ه ويتعني علي ��ه العودة اىل
ال�صحراء لكنه �سيعود من جديد.
ويقول ماتي ��و بوك�ستون وهو ا�ستاذ
يف التاري ��خ ومتخ�ص�ص يف احلركة
االرهابي ��ة" :تتيح هذه االعداد اليوم
قيادة منظم ��ة ودعاية لن تتوقف �أبدا
وكن ��ز حقيقي للحرب" ،اذ تقدر االمم
املتحدة املوارد املالية للتنظيم ما بني
 50و 300مليون دوالر.
ولك ��ي يحاف ��ظ عل ��ى قي ��ادة م�ستقرة
و�شبك ��ة منظم ��ة ،ا�ستق ��ر داع� ��ش يف
املناطق التي ي�صع ��ب الو�صول اليها
او املناطق املتنازع عليها يف العراق.
فف ��ي الع ��راق ،يوج ��د داع� ��ش ب�شكل
خا� ��ص م ��ا ب�ي�ن �إقلي ��م كرد�ست ��ان
واالرا�ضي التي ت�سيطر عليها بغداد،
ام ��ا يف �سوري ��ا ،فق ��د ا�ستف ��ادت م ��ن
احل ��رب ومن تفتت الق ��وات املواجهة
له ��ا ،اذ "يوجد العديد من اخلاليا يف

املناطق الت ��ي ت�سيطر عليه ��ا القوات
الدميقراطي ��ة ال�سوري ��ة لكنه ��ا تتقدم
�أي�ض ��ا يف املناطق التي ي�سيطر عليها
نظ ��ام ب�ش ��ار الأ�س ��د ،حت ��ى درعا يف
اجلنوب" ،وفقا ملاتيو بوك�ستون .اما
قي ��ادة املجموعة فتختبئ على االغلب
يف �صح ��راء البادي ��ة �أو (�صح ��راء
�سوريا) بني �سوريا والعراق.
وكان وزير الدفاع الفرن�سي فلورن�س
ب ��اريل �ص ��رح يف �صحيف ��ة الفيغارو
يف � 19أيل ��ول ب� ��أن �سبع ��ة انفجارات
حتم ��ل توقيع داع� ��ش كانت قد وقعت
يف الرقة مابني  5و� 6آب .
م ��ن جهت ��ه� ،أو�ض ��ح و�سي ��م ن�ص ��ر،
املتخ�ص� ��ص مبل ��ف التنظي ��م وم�ؤلف
كتاب (الدولة اال�سالمية) �أن جتمعات
داع� ��ش تتزاي ��د يف جن ��وب الع ��راق
حيث ال ميل ��ك التحالف احلق بالقيام
ب�ضربات جوية.
يوج ��د م ��ا ب�ي�ن 18,000 14,000-
م�سل ��ح مازال ��وا ن�شط�ي�ن بح�س ��ب
البنتاغ ��ون وم ��ن املرج ��ح ان العدد

ي ��زداد ،يف حني ان التنظي ��م اليزال
ي�سعى اىل التجنيد.
فف ��ي �سوري ��ا ،لع ��ب تنظي ��م داع�ش
عل ��ى وت ��ر التوت ��رات العرقي ��ة بني
الك ��رد الأغلبي ��ة يف جبه ��ة الق ��وى
الدميقراطي ��ة والع ��رب الذي ��ن ال
يقبل ��ون بهيمنة هذه القوات .ويرى
ماتيو بوك�ست ��ون ان خميم (الهول)
يف �سوري ��ا يعد قنبل ��ة موقوتة ،ذلك
ان داع�ش ي�ستعيد االموال ويحافظ
على الن�ساء اللواتي بقني خمل�صات
للخالف ��ة ويعلم ��ن �أطفاله ��ن مب ��ادئ
التنظي ��م ،وهنال ��ك ماب�ي�ن 70000
�شخ� ��ص مكد�س�ي�ن هن ��اك ،منه ��م
� 50000شخ� ��ص دون �س ��ن الثامن ��ة
ع�ش ��رة ،فه ��م اله ��دف املطل ��وب لدى
التنظيم.
بع ��د �سنوات من االحت�ل�ال ،ح�صلت
اجلماعة على دعم ج ��زء من ال�سكان
يف املناط ��ق الريفي ��ة – العراقي ��ة
خ�صو�صا – م�ستفيدين من ال�شعور
بالرف�ض ل ��دى ال�سنة ،وظ ��ل داع�ش
ينتظ ��ر ان يغادر الغربي ��ون وتنهار
التحالف ��ات العر�ضي ��ة – كم ��ا يقول
و�سيم ن�ص ��ر – مبواجه ��ة وجودها
اخلفي.
ومن الوا�ض ��ح ان الرد الع�سكري لن
ي�ستمر بل يبدو ان اعادة اعمار املدن
وا�ستق ��رار العوائ ��ل النازحة ي�شكل
�ض ��رورة ملحة لك ��ي ال ي�سمح ل�شبح
داع� ��ش بالظهور من جدي ��د ،ذلك ان
التنظي ��م �أ�صب ��ح اق ��وى بكث�ي�ر مما
كان عليه قبل ع ��ام  ،2014اذ ا�صبح
عالمة جتاري ��ة عاملية ولها فروع يف
جمي ��ع اركان العامل يق ��وم بتمويلها
وت�سليحها وتق ��دمي اال�ست�شارة لها،
فمنذ بث ت�سجيل زعيم داع�ش وردت
عل ��ى �شبك ��ة التليغ ��رام – ح�س ��ب
بوك�ست ��ون -مئ ��ات الر�سائ ��ل التي
تت�ضم ��ن ال ��والء والدعم م ��ن جميع
انحاء العامل.
بقلم :ماتيلدا باليو
عن� :صحيفة الكروا الفرن�سية

وطال ��ب اخلزعل ��ي يف تغري ��دة عل ��ى
(توي�ت�ر)" :احلكوم ��ة ب� ��أن تق ��وم
ب�إجراءاته ��ا يف املحاف ��ل الدولي ��ة م ��ع
احتفاظن ��ا بحق ال ��رد الكام ��ل على هذا
االعتداء".
باملقاب ��ل اعت�ب�ر الأمني الع ��ام لـ"كتائب

قالت �إن النازحين
يتعر�ضون لم�ضايقات في
العراق و�سوريا

�سيد ال�شه ��داء" ابو �آالء الوالئي ،ام�س
الثالث ��اء� ،إع�ل�ان عب ��د امله ��دي وق ��وف
�إ�سرائي ��ل خلف ق�صف مق ��رات احل�شد،
ب�أن ��ه "�ضوء �أخ�ضر لأخ ��ذ الث�أر" ،وفق
تغريدة كتبها الوالئي على "توتري".

من جهته دعا ظاف ��ر العاين ع�ضو جلنة
العالق ��ات اخلارجية يف الربملان ،بغداد
للإ�سراع يف الرد على تلك الهجمات قبل
ان ترد جهات اخرى "وتعقد امل�شهد".
وق ��ال الع ��اين يف ات�ص ��ال هاتف ��ي م ��ع
(امل ��دى) ام� ��س "عل ��ى احلكوم ��ة ان
ت�سيطر على اجلماعات التي تقول بانها
خ ��ارج اط ��ار الدولة ومتنعه ��م من الرد
على �إ�سرائيل".
وكان الوالئ ��ي ،ق ��د ه ��دد اكرث م ��ن مرة
ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،بان ��ه ق ��د ي�سته ��دف
امل�صال ��ح االمريكي ��ة يف الع ��راق ردا
عل ��ى تل ��ك الهجم ��ات ،واعت�ب�ر ان كل
القوات االمريكية املوجودة يف العراق
"رهائن" لدى احل�شد.
وا�ش ��ار ظاف ��ر الع ��اين وه ��و ع�ضو يف
حتال ��ف الق ��وى العراقي ��ة ان "الع ��راق
ق ��ادر عل ��ى ال ��رد الع�سك ��ري" ،مبينا ان
الع ��راق "لي�س اقل �ش�أنا م ��ن حزب الله
الذي �ضرب ا�سرائيل".
وا�ض ��اف النائ ��ب ان "احلل ��ول
الدبلوما�سية يجب ان ت�أتي بعد ال�ضربة
الع�سكرية ولي�س قبلها".
وكان وزي ��ر اخلارجي ��ة حمم ��د عل ��ي
احلكيم قد قال ال�شهر املا�ضي� ،إن بغداد
حتتفظ بحق الرد حال تبني �ضلوع دولة
يف التفجريات الأخرية يف العراق .كما
�أملح لتقدمي �شكوى للأمم املتحدة.
باملقاب ��ل يق ��ول حمم ��د البل ��داوي ان
ام ��ام الع ��راق ع ��دة ط ��رق لل ��رد ،م ��ن
بينه ��ا احل�ص ��ول عل ��ى تعوي�ض ��ات من
ا�سرائيل.
وك�ش ��ف البل ��داوي ان "�أط ��راف يف
الربملان منها حتالف الفتح تعد مل�شروع
ميك ��ن الع ��راق م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى
تعوي�ضات ملفاعل مت ��وز النووي الذي
�ضربت ��ه ا�سرائيل يف ثمانين ��ات القرن
املا�ضي".

منظمات �إغاثة :ت�سريع عودة الأقليات
ملناطقهم رهن بتعزيز الأمن

ترجمة  /حامد �أحمد
يف جل�سة ا�ستماع اجرتها الهيئة االمريكية

للحري ��ات الديني ��ة يف الع ��امل بتاري ��خ 27

�أيل ��ول املا�ض ��ي يف وا�شنط ��ن ذك ��ر فيها ان
حرب االبادة التي نفذها تنظيم داع�ش �ضد
االقلي ��ات الديني ��ة يف الع ��راق و�سوريا ما
تزال تبعاتها ت�ؤثر عليهم ويتعر�ضون االن
مل�ضايقات من ف�صائل م�سلحة ال يبدو بانها
�ستنفرج قريبا .
وق ��ال ت ��وين بريكن ��ز ،مدي ��ر الهيئ ��ة خالل
اجلل�سة" :ال�سن ��وات االخرية كانت قا�سية
خ�صو�ص ��ا على ابناء االقلي ��ات الدينية يف
الع ��راق .ظه ��ور تنظي ��م داع� ��ش يف الع ��ام
 2014فاقم هذه التحديات ".
وكان تنظي ��م داع� ��ش قد مت ط ��رده من �آخر
معق ��ل ل ��ه يف �سوري ��ا خ�ل�ال �شه ��ر ني�سان
املا�ض ��ي .ولك ��ن ماي ��زال م�سلح ��ون �ضمن
خالي ��ا نائم ��ة للتنظي ��م ينف ��ذون هجم ��ات
ب�أ�سلوب حرب ع�صابات .
مناط ��ق وق ��رى م�سيحي ��ة م ��ا ت ��زال تعاين
االهم ��ال ومل يتمك ��ن اهاليه ��ا م ��ن الع ��ودة
ملنازله ��م ب�سب ��ب ع ��دم توف ��ر االم ��ن وقل ��ة
اخلدمات من كهرباء ومياه �صاحلة لل�شر .
ه ��االم فريج�س ��ون ،معاون ��ة اداري ��ة يف
الوكال ��ة االمريكي ��ة للتنمي ��ة الدولي ��ة
� USAIDأ�ش ��ارت اىل ان امل�ساع ��دة
االمريكية للمنطقة ازدادت لت�صل اىل 380
ملي ��ون دوالر مب�شارك ��ة جمعيات م�سيحية
خريي ��ة اخرى مث ��ل اجلمعي ��ة الكاثوليكية
لالغاث ��ة وم�ؤ�س�سة نايت�س اوف كولومب�س
اخلريية .
وكان ��ت الوكالة االمريكية للتنمية قد ذكرت
�سابق ��ا ان اجلمعي ��ة الكاثوليكي ��ة لالغاثة،
وهي جمعي ��ة لق�ساو�سة �أم�ي�ركان يقدمون
خدم ��ات اغاث ��ة وتنمي ��ة مل�سيحي�ي�ن يف
مناطق اخرى من العامل� ،سيتعهدون مببلغ
 6,8ملي ��ون دوالر ل�صال ��ح ابر�شي ��ة اربيل
للكاثوليك الكلدان .
وقال ��ت فريج�س ��ون �إن "عقود م ��ن االهمال
احلكوم ��ي والف�س ��اد امل�ست�ش ��ري ت�سب ��ب
بتهمي� ��ش ه ��ذه املكون ��ات م ��ن االقلي ��ات
العرقية ،ون�ستمر بر�ؤية اعداد حمدودة من

العائدي ��ن حتى حت�سن احلكوم ��ة العراقية
من الو�ضع االمني".
وا�ضاف ��ت املعاون ��ة االداري ��ة لوكال ��ة
 USAIDان قيا�س جناح احلكومة بتوفري
االمن يعتمد على عدد الراغبني بالعودة اىل
ديارهم وقراهم طوعيا .
رين حنا ،مدي ��ر املعهد اال�شوري لل�سيا�سة،
ق ��ال الع�ضاء جل�سة اال�ستم ��اع بان وحدات
حماية �سهل نينوى ،وهي وحدات ع�سكرية
�شكل ��ت ملحاربة اعتداءات داع�ش ،قد اثبتت
بانها حليف لأمريكا .
وا�ضاف حنا قائال "دائما ما كان يطلق على
اه ��ايل نينوى بانهم ال�صامت ��ون ولكن هذا
غ�ي�ر �صحيح لهم ا�صوات ولكن امل�شكلة هو
انه لي�س هناك من ي�سمع".
ب ��اري ابراهيم ،املدي ��رة التنفيذية مل�ؤ�س�سة
االيزيدي�ي�ن االحرار ،قالت ب ��ان االيزيديني
دائما م ��ا يكونون �آخر م ��ن يتلقى �شيئا يف
الع ��راق ،م�شرية بقوله ��ا اىل انه "يجب ان
تك ��ون لدين ��ا فر�ص ��ة اال�ش�ت�راك باحلرك ��ة
االقت�صادية اجلديدة".
وقال ��ت ابراهيم بانه من الناحية ال�سيا�سية

ف ��ان االيزيدي�ي�ن غري ممثلني �س ��وى مبقعد
واح ��د يف الربمل ��ان العراق ��ي ،وان النظ ��ام
الرتب ��وي الع ��ام يعط ��ي للطال ��ب �ص ��ورة
م�شو�شة عن االيزيديني .
�سكوت بورمتان ،مدير م�ؤ�س�سة هارت الند
الالين� ��س اخلريية الدولية يق ��ول ان هناك
حت ��دي �آخر يواج ��ه النازح�ي�ن واملهجرين
م ��ن امل�سيحي�ي�ن وه ��و ان يتخل�ص ��وا م ��ن
امل�ضايق ��ات التي يواجهونه ��ا وان ي�ستتب
االمن يف مناطقهم ،وقال انها م�شكلة معقدة
تواجه النازحني امل�سيحيني بوجود جهات
حكومي ��ة وم�س�ؤول�ي�ن حكومي�ي�ن فا�سدين
يتجاهلونهم .
وا�ض ��اف بقول ��ه "النازح ��ون مل يتلق ��وا
تعوي�ض ��ات ع ��ن بيوته ��م الت ��ي فقدوه ��ا.
يج ��ب ان يح�صلوا على ه ��ذه التعوي�ضات
م ��ن احلكومة العراقي ��ة .باال�ضافة اىل ذلك
ه ��م بحاج ��ة اىل االن�ص ��اف والعدالة يجب
ان تك ��ون هن ��اك حماكم ��ات للمتورطني من
م�سلحي داع�ش الذين ارتكبوا جرائم بحق
امل�سيحيني ".
عن :نا�شنال كاثوليك ربورتر
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ملن يعرث على الر�سالة هذه .

 مجل���س وا�س��ط :ف�شلن��ا ف��ي �إدارة الدول��ة ..و�أم��ن الب�ص��رة :االعتق��االت" واجبن��ا اليومي

هل لدينا بحر يف الب�صرة ؟ �أو هل تقع الب�صرة على البحر فع ًال ،من
يق ��ول ذل ��ك؟ ومن ر�آه؟ وكم ع ��دد الذين �شاهدوه عيان� � ًا؟ ما لون مائه
و�سمائ ��ه ،وه ��ل نعرف ،نحن الب�صري�ي�ن �شيئ ًا عنه؟ ك ��م يبلغ طوله؟
وكم يبعد ع ��ن الب�صرة؟ هل بيننا من ق�صده لر�ؤيته؟ وهل نحن على
عالق ��ة معه؟ �أتربطنا به �آ�صرة ما� ،أينها؟ وملاذا ال توجد ثقافة بحرية
عن ��د ال�س ��كان ،مثل كل �سكان امل ��دن البحرية يف الع ��امل؟ مع �أن الكل
يقول ب�أن الب�صرة ثغر العراق البا�سم ،وبوابته على اخلليج ؟
ي ��ا ترى� ،أين اجلهات البلدية واحلكومي ��ة من الأمر؟ وملاذا مل جتعل
للب�صري�ي�ن منفذ ًا اليه ،يطلون منه عل ��ى املاء الأزرق املمتد والبعيد؟
ي�س�ت�ردون عن ��ده �أرواحهم ،الت ��ي تعذبت و�شقي ��ت ب�سبب احلروب
والبطال ��ة والنفي والع ��وز؟ ولنذهب بعدي ًا يف احلل ��م ،هل بيننا من
فكر بكتابة ر�سالة ل�صديقه �أو حلبيبته وي�ضعها يف زجاجة ويرميها
يف البح ��ر؟ مثلما كان يفع ��ل كل �سكان املدن البحري ��ة يف العامل� ،أنا
فعلت .
املحي،
نحن بحاجة اىل �أ�سطورة ،بل اىل خرافة تنقذنا من واقعنا رِّ
املقيت هذا ،لذا �س�أفرت�ض �إننا منلك بحر ًا ،كان ا�سمه يف اخلرائط ذات
يوم بحر الب�صرة� ،أو خليج الب�صرة ،وكانت الدنيا كلها ت�أتيه ،حتمل
من ��ه �أو ت�أتي ل ��ه حممّلة مبا اختلف ��ت عليه طرق التج ��ارة من طعوم
وثياب وعطور وو�سائل احلياة� .إذن ،لدينا بحر ،و�إال من �أين ي�ؤتى
بال�سم ��ك اىل ا�سواقن ��ا؟ ومن �أي مر�سى عائ ��م يحمل ماليني الأطنان
من النف ��ط اىل املدن البعيدة؟ لكنَّ اخلرائط تق ��ول ب�أن �ساحلنا عليه
ق�صري ج ��د ًا� ،إزاء ما متلك الدول املجاورة ،وتقول خرائط ال�سيا�سة
ب�أنَّ جهابذة الرت�سيم العراقيني ،املفاو�ضني ،الذين مل يدخلوا البحر
مرة يف حياتهم ،فرطوا بالكثري من ال�صخور والرمال واملوج يف �أم
ق�صر وخور الزبري.
ذات ي ��وم وقبل نح ��و من ع�شر �سن ��وات ج ّرين �سرم ��د الطائي اليه،
�س�ألن ��ي م ��ا �إذا كنت ر�أيته من قب ��ل ،فعاد ب ��ي اىل ثمانينيات احلرب
فقلت :اميا ،نعم ،ر�أيته ،عند نقطة تدعى :ر�أ�س البي�شة ،حيث ينتهي
�شط الع ��رب ،لكن من خلف الأ�سالك ،كان حمتجز ًا بعيد ًا ،ومن كوى
عميق ��ةٍ يف �سوات ��ر الرتاب تطلع ��ت �إليه .كان مثل ��ي حزين ًا ،ال يحفل
بالن�ص ��ر وال بال�شه ��داء ،وال بالنخ ��ل ال ��ذي ظ ��ل ي�سق ��ط تباع� � ًا اىل
اليوم.
يق ��ول اجلغرافي ��ون بوجود  635نه ��ر ًا يف اجله ��ة الغربية من �شط
الع ��رب و 165نهر ًا يف اجلهة ال�شرقية ،كلها مت�صلة بالبحر ،يا ترى
هل ب�ي�ن �أدب ��اء مدينتي من فك ��ر بدخول ��ه؟ الب�صرة جزي ��رة حماطة
باملاء ،وكل نهر فيها يقود اىل البحر ،وملن ال يعرف ذلك �أدعوه للنظر
م ��ن نافذة الطائرة املحلق ��ة فوق �شط الب�صرة ،قب ��ل هبوطها املطار،
�سريى العجب !! م�شه ��د ا�ستثماري لكل ذي مال و�صورة لكل باحث
يف اجلمال.
�س�أر�س ��خ من احللم ،فاقرتح �ساح ًال رملي ًا طوي ًال تتوزع على جانبيه
الفن ��ادق واحلدائق واملطاعم والكازينوه ��ات وال�شاليهات وو�سائل
الرتفي ��ه والت�سلية ،دار لل�سينما و�سوق ع�صري ومول كبري ومناذج
م ��ن حياة بحري ��ة ل�سكان الف ��او �أو �أم ق�صر و�أب ��ي اخل�صيب ،مطعم
يق� �دّم ال�سمك البحري بانواعه التي ال تعد  ..و�س�أقرتح وجود �شاعر
وروائي ومو�سيق ��ي ور�سام وعائلة تخل�صت م ��ن ظالم الإ�سالميني
فافرت�ش ��وا الع�ش ��ب ،و�س�أ�ض ��ع يف اللوح ��ة عا�شق�ي�ن� ،أو زوج�ي�ن
حديثني ،خارجني من الفندق اىل املر�سى ،يطالن على املوج الأزرق،
وقد تفتت من ق�سوة الطبيعة الكثري ،وتراجع من كراهية اجلمال يف
النفو�س املري�ضة ما ينبغي.
كن ��ت م�ضطر ًا لكتاب ��ة الر�سالة هذه ،هنئذا� ،أودعه ��ا زجاجة النبيذ،
الت ��ي فرغ ��ت للتو ،وب ��كل ما �أوتيت من ق ��وة رميته ��ا يف البحر ،لقد
�أحكمت �إغالقها جيد ًا.
يق��ول اجلغرافي��ون بوج��ود  635نه��راً يف
اجله��ة الغربية من �شط الع��رب و 165نهراً
يف اجله��ة ال�شرقية ،كله��ا مت�صلة بالبحر،
ي��ا ت��رى هل ب�ين �أدب��اء مدينتي م��ن فكر
بدخوله؟

 ذي قار – الب�صرة – وا�سط-
النجف /ح�سين العامل  -وكاالت

انطلقت في محافظة
ذي قار ع�صر يوم �أم�س
الثالثاء تظاهرة
مطلبية ت�ضم �أكثر من
 1000متظاهر يطالبون
بالخدمات وفر�ص
العمل ويهتفون با�سقاط
الحكومة  ،و�شهدت
التظاهرة حرق �إطارات
و�أعمال عنف ت�صدت لها
قوات ال�شرطة باطالق
النار و�أنباء عن ثالث
�إ�صابات في �صفوف
المتظاهرين.
وق ��ال اب ��و عل ��ي وه ��و �أح ��د الم�شاركين
بالتظاه ��رة الت ��ي انطلق ��ت م ��ن �ساح ��ة
الحبوب ��ي و�س ��ط النا�صري ��ة وتوجه ��ت
�ص ��وب مبن ��ى المحافظ ��ة �إن " �إكث ��ر م ��ن
 1000متظاه ��ر �شارك ��وا بتظاهرة اليوم
( الثالث ��اء ) للمطالب ��ة بتوفي ��ر الخدم ��ات
وفر� ��ص العم ��ل ومحارب ��ة الف�س ��اد
الم�ست�شري في مجمل م�ؤ�س�سات الدولة"،
م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن " التظاه ��رة انطلق ��ت
ب�ص ��ورة عفوي ��ة ومن خالل دع ��وات عبر
مواقع التوا�صل االجتماعي وهي ال تمثل
�أي جهة �سيا�سية".
و�أ�ض ��اف ابو عل ��ي �أن " الجماهير �أخذت
ت�شع ��ر بالالج ��دوى مح ��اوالت �إ�ص�ل�اح
العملي ��ة ال�سيا�سية ولهذا رفع الم�شاركين
بالتظاه ��رة �شع ��ارات �إ�سق ��اط النظ ��ام"،
منوه ًا ال ��ى �أن " عمليات الترقيع وتدوير
وج ��وه الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة عق ��ب كل
انتخابات ل ��م ت�سفر عن نتيجة تنقذ البالد
من محنتها".
و�شه ��د التظاه ��رة حرق �إط ��ارات و�أعمال
عنف ت�ص ��دت لها ق ��وات ال�شرطة باطالق
الن ��ار و�أنب ��اء ع ��ن ث�ل�اث �إ�صاب ��ات بي ��ن
المتظاهرين.
ه ��ذا ورف ��ع المتظاه ��رون �ص ��ور عب ��د
الوهاب ال�ساعدي والأعالم العراقية فيما
ردد عدد من المتظاهرين هتافات من قبيل
( ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام ) و �شلع قلع
كلكم حرامية .
فيما �شه ��دت محافظة وا�س ��ط �صباح هذا
الي ��وم تجم ��ع ع�ش ��رات المتظاهرين قرب
مبنى مجل� ��س المحافظة ت�أيي ��د ًا ل�سل�سلة

جمهورية العراق  /حمافظة بغداد

مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد  /الكرخ
ق�سم االرا�ضي  /اال�ستيالء
جلنة الأرا�ضي واال�ستيالء 3 /

في�صل عبد عبا�س
رئي�س جلنة االرا�ضي واال�ستيالء 3/
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /
الكرخ
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�آالف المتظاهرين في �شوارع ذي قار ووا�سط والنجف والب�صرة

 طالب عبد العزيز

ستقوم جلنة االراضي واالستيالء
 3/ف��ي مديرية زراع��ة محافظة
بغ��داد  /الكرخ باجراء الكش��ف
املوقعي والتحقيقي على اراضي
القطع��ة املرقمة  3/16مقاطعة
 /4كرارة وفق أحكام املادة  /الثامنة
من التعليمات رقم  3من القانون
رق��م  117لس��نة  1970اخل��اص
باف��راز حصة الدولة من القطعة
وذل��ك ي��وم (اخلمي��س) املصادف
 )2019/10/10على كافة أصحاب
احلق��وق التصرفي��ة احلض��ور في
موق��ع القطعة وفي املوعد احملدد
أع�لاه وخالفه س��تتخذ اللجنة
اجراءاتها غيابيا ً وفق االصول.

العدد ( )4519ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء ( )2ت�شرين الأول 2019

التظاه ��رات الت ��ي خرج ��ت ف ��ي بغ ��داد
والب�صرة ومي�سان� ،إذ من المقرر انطالق
التظاه ��رة الرئي�س ��ة ف ��ي الثالث ��ة ع�ص ��را
ح�سب نا�شطين.
و�أك ��د نا�ش ��ط مدني ف ��ي ت�صري ��ح ل�شبكة
رووداو الإعالمي ��ة قائ�ل ً�ا " :ف ��ي �صبيحة
هذا اليوم خرج الع�شرات من المتظاهرين
ق ��رب مبنى مجل� ��س المحافظ ��ة" ،م�ضيف ًا
�أن" التظاه ��رة الرئي�س ��ة �ستخ ��رج ف ��ي
الثالث ��ة ع�صر ًا م ��ن ت�أريخ الي ��وم" ،مبين ًا
�أن ��ه" وب�سب ��ب ال ��دوام الر�سم ��ي �أُجل ��ت
التظاهرة الى هذا التوقيت".
من جهة �أخ ��رى انطلقت تظاهرة حا�شدة
بمحافظ ��ة الب�ص ��رة فيم ��ا اعتقل ��ت قوات
الأمن عدد ًا من المتظاهرين.
وق ��ال الأمي ��ن الع ��ام لمجل� ��س ع�شائ ��ر
الب�ص ��رة ال�شي ��خ رائ ��د الفريج ��ي ل�شبكة
رووداو الإعالمية �إن "قوات الأمن فرقت
تظاه ��رة حا�ش ��دة انطلق ��ت �صب ��اح �أم�س
الثالثاء �أم ��ام مبنى الحكومة المحلية في
محافظة الب�صرة" .م�شير ًا �إلى �أن "قوات
الأم ��ن ا�ستخدم ��ت الق ��وة المفرط ��ة �ض ��د
المتظاهرين بعد اعتقال عدد منهم".
و�أ�ض ��اف �أن ال�سلط ��ات تح ��اول تكمي ��م
الأف ��واه وتتعدى عل ��ى الد�ستور العراقي
ال ��ذي يتي ��ح ح ��ق التظاه ��ر م ��ن خ�ل�ال

العدد13600 :
التاريخ2019/9/30 :

(( �إعـــــالن ))

�أ�صحاب احلقوق الت�صرفية يف القطعة  3/16م  4 /كرارة
ت
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اال�سم الثالثي
حامد احمد توفيق
قصي احمد توفيق
نور فاضل
بتول علي حيدر
منهال علي حيدر
زين العابدين علي حيدر
نور الدين علي حيدر
عبد الرحمن محطي محمود
رافدة علي حيدر
ندى ناظم سعيد
شركة ضفاف دجلة احملدودة
مؤيد مصلح حمد
ازهار مصلح حمد
علي مصلح حمد
عبد االمير مصلح حمد
احمد علي عبد اجلبار
اية نزار عدنان
حيدر ناظم محمد
احمد عبداالمير حسن
عبد االمير احمد علي
صادق نزار عدنان
محمد جلوب كاظم
شمس الدين علي حيدر
حميد علي عبد اجلبار

التوقيع

القائم بالتبليغ

الممار�س ��ات القمعي ��ة �ض ��د المتظاهرين.
و�أك ��د الفريج ��ي �أن المتظاهري ��ن طالبوا
الحكوم ��ة العراقي ��ة ب�إج ��راء �إ�صالح ��ات
جذري ��ة للق�ض ��اء عل ��ى تف�ش ��ي الف�ساد في
م�ؤ�س�سات الدولة.
فيم ��ا نف ��ى مدي ��ر �إع�ل�ام �شرط ��ة الب�صرة
العقيد با�سم المالكي خ ��روج �أي تظاهرة
ف ��ي المحافظ ��ة ،فيم ��ا �أك ��د �أن االعتقاالت
ه ��ي �ضم ��ن الواج ��ب اليوم ��ي المعت ��اد
�ض ��د المطلوبي ��ن .وق ��ال المالك ��ي �إن"
تجمعات �صغيرة جد ًا خرجت ،وال وجود
لتظاهرات في المحافظة".
وعند ال�س� ��ؤال عن ح ��االت االعتقال التي
�شهدته ��ا الب�ص ��رة �إكتفى العقي ��د بالقول:
" حم�ل�ات االعتق ��االت اليومي ��ة �ض ��د
المطلوبين قائمة".
ف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه ك�ش ��ف ع�ض ��و مجل�س
محافظ ��ة وا�سط ،حيدر الفيلي� ،أن الف�شل
ف ��ي �إدارة الدولة وراء خروج ال�سكان في
الإحتجاجات ال�شعبية.
وق ��ال الفيل ��ي في ت�صري ��ح �صحف ��ي � ،إن
"المواط ��ن العراقي بلغ حالة من الي�أ�س
�إزاء التخب ��ط الحكوم ��ي ف ��ي توفي ��ر
الحياة الكريمة م ��ن الخدمات والوظائف
و�أم ��ور �أخ ��رى" .م�ؤك ��د ًا �أن "الف�ش ��ل في
�إدارة الدول ��ة �أدى بالمواط ��ن العراق ��ي

�إل ��ى الإحب ��اط وال ��زج ب ��ه ف ��ي مظاهرات
واحتجاج ��ات �شعبي ��ة تطال ��ب ب�ضرورة
توفير �أب�سط مقومات الحياة".
و�أ�ض ��اف �أن ال�صراع ��ات الحزبي ��ة طغت
عل ��ى عم ��ل المجال�س المحلية ف ��ي قدرتها
على توفي ��ر الخدمات للمواط ��ن العراقي
وبل ��غ به ��ا "العج ��ز الت ��ام" ب�ش� ��أن �إنجاز
الم�شاريع الخدمية.
و�أك ��د �أن مظاه ��رة ج ��رت �أم� ��س الثالثاء
�أم ��ام مبن ��ى الحكومة المحلي ��ة في مدينة
الكوت (مرك ��ز محافظة وا�سط) ،مبين ًا �أن
التظاهرة لم تكن من�سقة ولم ت�صل مطالب
المتظاهرين �إلى الحكومة المحلية.
ف ��ي محافظ ��ة النج ��ف تظاه ��ر الع�شرات
احتجاج� � ًا عل ��ى الممار�س ��ات الحكومي ��ة
تجاه حملة ال�شه ��ادات العليا؛ وللمطالبة
ب�إج ��راء �إ�صالح ��ات حكومي ��ة؛ ودع ��وة
المرجعي ��ة الديني ��ة لإنق ��اذ الع ��راق م ��ن
�أزماته.
وق ��ال المواط ��ن ط�ل�ال جب ��ار الكالب ��ي :
"ن�س� ��أل ال�سي ��د ال�سي�ستان ��ي �أن يتدخ ��ل
لإنقاذ العراق من م�أزقه الحالي بعد مرور
عدة �أ�شهر على حكوم ��ة عادل عبدالمهدي
دون مراعاة لحقوق المتقاعدين" .م�ضيف ًا
"ن�ستغرب �صمت المرجعية الدينية حيال
ما يجري في العراق �إزاء الت�أييد الم�ستمر

للعملية ال�سيا�سية".
وبدورها قالت �سيدة عراقية م�س ّنة ( منى
رزاق) �إن "الظلم طال ممار�سات الحكومة
العراقي ��ة تج ��اه ال�شع ��ب بع ��د �أن تعمدت
الت�سوي ��ف والمماطل ��ة ف ��ي اال�ستجاب ��ة
لمطالب المواطن العراقي".
وقال المواطن علي العتابي :ن�ستغل هذه
الأي ��ام المباركة لدعوة الحكومة العراقية
لإجراء الإ�صالحات بعد تف�شي الف�ساد في
م�ؤ�س�سات الدولة".
وق ��ال المواط ��ن ح�س ��ن العب ��ودي� :إن
�أ�صحاب حملة ال�شهادات العليا يواجهون
خيبة �أم ��ل كبيرة بعد الوع ��ود الحكومية
الزائفة".
فيما ق ��ال �أمير الخلخالي �إن االعتداء على
حمل ��ة ال�شه ��ادات العلي ��ا في بغ ��داد يمثل
�صرخ ��ة بوج ��ه الحكوم ��ة بع ��د � 105أيام
من االعت�صامات .م�ؤكد ًا �أن االحتجاجات
بوج ��ه الحكوم ��ة �س ��وف ت�ستم ��ر حت ��ى
تحقيق المطالب.
وكان ��ت جه ��ات غي ��ر معروف ��ة ق ��د دع ��ت
م�ؤخر ًا وعبر مواقع التوا�صل االجتماعي
الى تظاهرات مليونية ع�صر يوم الثالثاء
في بغداد والمحافظات العراقية للمطالبة
بجمل ��ة م ��ن الق�ضاي ��ا �أبرزه ��ا العم ��ل
والخدمات.

احتاد ال�صناعات العراقي

Iraqi Federation of Industries

العدد 2008 :
التاريخ 2019/9/30 :

�إعــــــالن

اس��تنادا ً الحكام املادة ( )23من قانون احتاد الصناعات العراقي املرقم ( )34لسنة  2002تعلن
عن دعوة الهيئة العامة الحتاد الصناعات العراقي الجراء انتخابات تكميلية لس��د الشواغر
في عضوية مجلس ادارة االحتاد  /املركز العام لالصناف املبينة في ادناه في الساعة التاسعة
م��ن صباح يوم الس��بت املواف��ق  2019/11/30في مقر املركز العام  /بغ��داد وباقي احملافظات
الت��ي فيها غرف صناعية وف��ي حالة عدم حصول النصاب القانون��ي في املوعد احملدد يؤجل
االنتخابات الى يوم  2019/12/7في ذات الزمان واملكان.
االصناف الصناعية
 -1الصناعات الغذائية.
 -2الصناعات النسيجية.
 -3الصناعات اإلنشائية.
 -4الصناعات اخلشبية.
 -5الصناعات املعدنية وامليكانيكية.
فعلى الراغبني بالترشيح وممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املطلوبة الواردة في املادة ()20
من قانون االحت��اد تقدمي طلباتهم الى اللجنة اخملتصة لتدقيق الطلبات مش��فوعة بالوثائق
الالزمة وملدة  30يوما ً من تاريخ نشر آخر اعالن في الصحف احمللية.
مع التقدير
املهند�س علي �صبيح علي
رئي�س االحتاد
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رياضة

زاخو يخ�شى �صدمة الكهرباء ..والزعيم ي�سعى ال�ستعادة توازنه

مصارحة حرة

 ل������ق������اءات ����س���ه���ل���ة ل���ل���ك���ب���ار ف�����ي ال����������دور الأول م�����ن م�������س���اب���ق���ة ال����ك�����أ�����س

املدربون الغرباء

بغداد  /حيدر مدلول
تنطل ��ق يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة والن�ص ��ف
ع�صر الي ��وم الأربعاء مناف�سات اجلولة
الثالثة من مرحلة الذهاب لدوري الكرة
املمت ��از باملو�س ��م  2020-2019ب�أقامة
مباراة واحدة على مالعب املحافظات .
ويلتق ��ي فري ��ق زاخ ��و �صاح ��ب املرك ��ز
التا�سع ع�ش ��ر يف الرتتيب بدون ر�صيد
م ��ن النقاط على ملعب ��ه وبني جماهريه
�ضيف ��ه فري ��ق الكهرب ��اء الث ��اين ع�ش ��ر
بر�صي ��د نقطت�ي�ن فق ��ط يف مواجه ��ة
يخ�شى فيه ��ا الأول تعر�ضه اىل خ�سارة
ثالثة عل ��ى التوايل وهو �أمر الميكن �أن
تر�ضاه �إدارة النادي حيث �أن �أي نتيجة
�سلبية رمبا �سيدفع ثمنها املدرب الليبي
عب ��د احلفي ��ظ اربي� ��ش غالي ��ا وي�صبح
ثاين مدرب يغادر �أ�س ��وار دوري الكرة
املمت ��از مبك ��ر ًا بعد امل ��درب حكيم �شاكر
ال ��ذي ق ��دم ا�ستقالت ��ه اىل �إدارة ن ��ادي
الزوراء الريا�ض ��ي على �أثر ف�شل فريقه
جتاوز عقبة فريق ال�سماوة يف املباراة
الت ��ي ج ��رت بينهما على ملع ��ب ال�شعب
الدويل .
يف املقاب ��ل يرغب امل ��درب عبا�س عطية
والعب ��وه يف ان تك ��ون ه ��ذه املب ��اراة
فر�صة نيل �أول انت�صار وجتاوز نح�س
التعادالت التي م ��روا بها يف اجلولتني
ال�سابقتني �أم ��ام فريقي النجف و�أربيل
�أم�ل ً�ا يف دخول دائ ��رة امل�سد�س الذهبي
قبل توق ��ف املناف�س ��ات الت ��ي �ست�ستمر
ملدة  16يوم ًا الن�شغال املنتخب الوطني
لك ��رة الق ��دم مبواجهت ��ي هون ��غ كون ��غ
وكمبودي ��ا �ضم ��ن اجلولت�ي�ن الثالث ��ة
والرابع ��ة م ��ن الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة
املزدوج ��ة امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل
 2022بقط ��ر ونهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا
 2023بال�صني .
وجت ��ري غ ��دا اخلمي� ��س عل ��ى مالع ��ب
العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات �أرب ��ع
مواجه ��ات ملتهب ��ة يق ��ف يف مقدمته ��ا
القم ��ة املنتظرة التي جتمع فريق الكرخ
الثالث بر�صيد  4نق ��اط وم�ضيفه فريق
ال�شرط ��ة العا�ش ��ر بر�صي ��د  3نق ��اط يف
ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�س ��ا ًء عل ��ى ملع ��ب
ال�شع ��ب ال ��دويل يف مهمة ي�سع ��ى فيها
الأخري اىل رد اعتباره لكونه حامل لقب
(زعي ��م الك ��رة ) يف ال ��دوري الفائت و
�أدت اخل�سارة التي مني بها �أمام غرميه
اللدود فري ��ق الزوراء بهدف�ي�ن نظيفني
اىل زع ��ل �إدارة النادي واجلماهري على
الالعب�ي�ن الذي ��ن مل يقدم ��وا امل�ستويات
الرفيعة التي ت�ؤكد احقيتهم بالدفاع عن
�سمعة القيثارة اخل�ضراء يف ظل املبالغ
املالي ��ة العالية الت ��ي يتقا�ضوها مقارنة
بزمالئه ��م من العبي الفرق اجلماهريية
الأخرى فيما يطمح فريق الكناري حتت
قي ��ادة املدرب عب ��د الك ��رمي �سلمان اىل
خطف ال�ص ��دارة ب�أنتظار تلقيه هديتني
جمانيت�ي�ن م ��ن فريق ��ي �أمان ��ة بغ ��داد
والنجف ع ��ن طريق حتقيقهم ��ا فوزين
غالي�ي�ن عل ��ى الزوراء والق ��وة اجلوية
الذين يتقا�سم ��ان املركز الأول يف ختام
اجلولة الثانية من مرحلة الذهاب .
وي�ستقبل فريق نفط اجلنوب الب�صري

�صاحب املرك ��ز ال�ساد�س ع�ش ��ر بر�صيد
نقط ��ة واح ��دة ج ��اره فري ��ق الديوانية
الثام ��ن بر�صي ��د  3نق ��اط عل ��ى ملع ��ب
الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ضية يف ديربي
جنوب ��ي يبح ��ث في ��ه املدرب ��ان عم ��ار
ح�س�ي�ن و�ص ��ادق �سع ��دون ع ��ن نتيجة
ايجابية تعزز موقف فريقهما يف الئحة
الرتتي ��ب يف بداي ��ة املو�س ��م الك ��روي
احل ��ايل قبل خو� ��ض مناف�سات دور 32
مل�سابق ��ة ك�أ�س العراق الت ��ي �ستقام يوم
التا�س ��ع من �شهر ت�شرين الأول اجلاري
يف ح�ي�ن ي�ش ��د فري ��ق النف ��ط التا�س ��ع
بر�صي ��د  3نق ��اط الرح ��ال اىل مدين ��ة
�أربي ��ل يف اقلي ��م كرد�ست ��ان ملالقاة على
ملع ��ب فران�س ��و حري ��ري فري ��ق �أربيل
الراب ��ع ع�ش ��ر بر�صيد نقطت�ي�ن يف لقاء
يتطلع من ��ه املدرب اخلبري �أك ��رم �أحمد
�سلم ��ان اىل �أ�ضاف ��ة ثالث نق ��اط ثمينة
اىل ر�صي ��د فريق ��ه من النق ��اط من �أجل
القفز اىل دائ ��رة الفرق الع�ش ��رة الكبار
م�ستغ�ل ً�ا عامل ��ي الأر� ��ض والأن�ص ��ار
رغم �أن خ�صمه �سيك ��ون �صعب املرا�س
و�سيلعب بقوة حتى اللحظات الأخرية
حتت قيادة يحيى علوان .
وي�ضيف فريق نف ��ط مي�سان الثامن ع�شر
بدون ر�صي ��د من النقاط فري ��ق ال�سماوة

الثال ��ث ع�شر بر�صي ��د نقطتني يف ال�ساعة
الثالث ��ة والن�ص ��ف بع ��د غد اجلمع ��ة على
ملع ��ب مي�سان ال ��دويل يف مدينة العمارة
يف اختب ��ار ين�شد منه الأول اىل م�صاحلة
جماهريه بعد الهزمي ��ة الثقيلة التي مني
به ��ا �أم ��ام فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة
بنتيج ��ة ( )3-1وتراجع ��ه اىل مرك ��ز يف
امل�ؤخ ��رة اليُر�ض ��ى �أب ��د ًا �إدارة نادي ��ه يف
بداي ��ة م�شواره يف املو�س ��م احلايل الذي
اليرتق ��ى اىل ماحقق ��ه من نتائ ��ج متميزة
يف املو�سم�ي�ن املا�ضي�ي�ن جع ��ل النق ��اد
واملحلل�ي�ن واملتابع�ي�ن ل�ش� ��ؤون الك ��رة
العراقية ي�شيدون به كثري ًا على الرغم من
امليزاني ��ة املتوا�ضع ��ة املخ�ص�ص ��ة للنادي
م ��ن قب ��ل وزارة النف ��ط الراع ��ي الر�سمي
مقارنة بباق ��ي الأندية النفطي ��ة امل�شاركة
يف دوري الكرة املمتاز فيما يتطلع املدرب
�سمري كاظ ��م اىل �أن يوا�صل فريقه رحلته
يف ني ��ل النتائج االيجابي ��ة التي �ستكون
امت ��داد ًا مل ��ا حقق ��ه �أم ��ام فريقي ال ��زوراء
والكرخ البغدادي�ي�ن يف اجلولتني الأوىل
والثانية.
وينتظ ��ر فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة
ال�ساب ��ع بر�صي ��د  3نقاط اختب ��ار ًا �صعب ًا
�أم ��ام م�ضيفه فريق نفط الو�سط ال�ساد�س
بر�صيد  3نقاط على ملعب كربالء الثانوي

بحك ��م �أن الأخ�ي�ر يتمن ��ى مدرب ��ه الكفوء
را�ضي �شني�شل �إحراز ثالث نقاط جديدة
ت�ض ��ع فريقه �ضم ��ن دائ ��رة التناف�س على
املراك ��ز الثالث ��ة االوىل يف الرتتي ��ب يف
ظل تواجد جمموعة متميزة من الالعبني
املحلي�ي�ن والأجان ��ب يف �صفوف ��ه الذي ��ن
مت التعاق ��د معه ��م خالل ف�ت�رة االنتقاالت
ال�صيفية
ويحت�ض ��ن ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة
الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م�سا ًء مب ��اراة املين ��اء اخلام�س
بر�صي ��د  4نقاط و�ضيف ��ه البغدادي فريق
احل ��دود اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صي ��د نقط ��ة
واحدة يف م�سعى يرن ��و فيه ال�سفانة اىل
تعزي ��ز نتائج ��ه املتمي ��زة والبق ��اء �ضمن
فرق املقدم ��ة واملناف�سة بق ��وة على اللقب
مع الفرق اجلماهريية البغدادية وخا�صة
بعد زيادة املنحة املالية املخ�ص�صة للنادي
من قب ��ل وزارة النقل ع�ب�ر �شركة املوانئ
العراقية التي قام ��ت بتحديد �شهر كانون
الثاين املقبل موعد ًا لت�سديد امل�ستحقاقات
املالية املرتتبة بذمة �إدارة امليناء للمدرب
ناظم �شاكر والالعبني �أ�سامة علي و�صالح
�سدير .
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أ�سفرت قرع ��ة دور
 32مل�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��راق باملو�س ��م
 2020-2019الت ��ي ج ��رت ظه ��ر يف
قاعة االجتماعات مبقر احتاد الكرة عن
لقاءات �سهل ��ة للفرق الكب ��ار بالعا�صمة
بغداد واملحافظات .
و�سيواج ��ه فري ��ق الزوراء لك ��رة القدم
حامل لق ��ب الن�سخ ��ة الأخ�ي�رة مل�سابقة
ك�أ� ��س الع ��راق ب�ي�ن جماه�ي�ره فري ��ق
املو�ص ��ل عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب الدويل
يف العا�صم ��ة بغ ��داد يف ال�ساعة الثالثة
ظه ��ر ي ��وم التا�س ��ع م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الأول اجلاري فيما �سيلعب فريق القوة
اجلوية عل ��ى �أر�ضه مع فري ��ق ال�صادق
الب�ص ��ري ويحل فري ��ق ال�شرطة �ضيف ًا
ثقي ًال على فري ��ق بني �سعد من حمافظة
دي ��اىل ويلتقي فريق �أمان ��ة بغداد على

�سلة امليناء تقفز �إىل و�صافة الدوري املمتاز
بغداد  /املدى
ت�أهل فريق امليناء اىل مركز و�صافة دوري ال�سلة
املمتاز باملو�سم  2020-2019بعد فوزه الكبري
على �ضيفه فريق زاخو بنتيجة ( )66-81نقطة
يف املباراة الت ��ي جرت بينهما على قاعة اللجنة
االوملبية يف حمافظة الب�ص ��رة �ضمن مناف�سات
اجلولة الثانية من مرحلة الذهاب .
وا�ستط ��اع فريق امليناء لك ��رة ال�سلة �أن ي�ستعيد
حظوظ ��ه يف املناف�سه على لق ��ب املو�سم احلايل
بع ��د ه ��ذا الفوز ال ��ذي جاء م ��ن �أج ��ل تعوي�ض
اخل�س ��ارة التي تلقاه على قاعة اللجنة االوملبية
يف حمافظ ��ة الب�صرة �أمام فريق ال�شرطة بفارق
 4نقاط يف الوقت الإ�ضايف يف م�ستهل م�شواره
بع ��د انتهاء الوقت اال�صلي من املباراة بالتعادل

بينهما بنتيجة (.)70-70
وت�ستكمل املناف�س ��ات يف ال�ساعة الرابعة ع�صر
غ ��د اخلمي�س باجراء مباراتني يف غاية الأهمية
عل ��ى قاعات العا�صمة بغ ��داد واملحافظات حيث
يلتقي فريق احللة ثالث الرتتيب بر�صيد نقطتني
على قاعة ال�شهيد حمزة نوري يف حمافظة بابل
م ��ع �ضيفه فريق نفط اجلنوب الب�صري �صاحب
املرك ��ز الأخ�ي�ر يف الرتتي ��ب ب ��دون ر�صي ��د من
النق ��اط يف لق ��اء متي ��ل كفته للأول ال ��ذي يعول
كث�ي�ر ًا على عامل ��ي الأر�ض واجلمه ��ور يف دعم
العبي ��ه من �أجل نيل انت�ص ��ار جديد ي�ضاف اىل
االنت�صار االول الذي حققه على فريق االعظمية
بنتيج ��ة ( ) 50-77يف اللقاء الذي جرى بينهما
على قاعة ال�شعب املغلقة لاللعاب الريا�ضية حيث
�إن خط ��ف نقطت�ي�ن �ستجعله ي�صع ��د اىل املركز

الأول بد ًال من فريق غاز ال�شمال الكركوكي .
وحتت�ض ��ن قاع ��ة ال�شع ��ب املغلق ��ة لاللع ��اب
الريا�ضي ��ة مواجه ��ة �سهل ��ة لفري ��ق ال�شرط ��ة
�صاح ��ب املرك ��ز ال�ساد� ��س بر�صي ��د نقطتني مع
م�ضيف ��ه فري ��ق االعظمي ��ة ال ��ذي يحت ��ل املرك ��ز
احلادي ع�شر بر�صيد نقطة واحدة يف ظل فارق
االمكانات املوجودة لديهما يف املو�سم ال�سلوي
احل ��ايل ال ��ذي يعتربه ��ا امل ��درب ماه ��ر خنفري
مبثاب ��ة بروفة قوية ت�أهب� � ًا للمباراة املقبلة التي
�ستجمع ��ه يوم االثنني املقبل مع فريق احللة يف
افتتاح اجلولة الثالثة من مرحلة الإياب لدوري
ال�سلة املمتاز .
وتختتم اجلول ��ة الثانية من مرحلة الذهاب بعد
غد اجلمعة حيث يلعب الكهرباء العا�شر بر�صيد
نقط ��ة واح ��دة يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�ص ��ر ًا مع
فريق الت�ضامن النجفي ال�سابع بر�صيد نقطتني
عل ��ى قاعة ال�شع ��ب املغلق ��ة لاللع ��اب الريا�ضية
تعقبه ��ا يف ال�ساعة ال�ساد�س ��ة م�ساء على القاعة
ذاته ��ا القمة ال�سلوي ��ة املنتظرة بني فريق دهوك
العائ ��د اىل ال ��دوري املمتاز ال ��ذي يحتل املركز
اخلام�س بر�صيد نقطتني وم�ضيفه فريق النفط
الرابع بر�صيد نقطتني التي من امل�ؤمل �أن ت�شهد
ح�ض ��ور كب�ي�را م ��ن ان�صارهما بحك ��م ال�شعبية
التي يتمتع بها كليهما .
اجلدير بالذك ��ر �أن فريق غاز ال�شمال الكركويل
متك ��ن من التغلب على فري ��ق اخلطوط اجلوية
العراقي ��ة بنتيج ��ة ( )72-82نقط ��ة يف افتت ��اح
اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب للمو�سم
ال�سلوي احلايل .

ملعب ��ه مع فريق ال�صناع ��ات الكهربائية
وي�ستقب ��ل فري ��ق ال�سماوة لك ��رة القدم
جاره فري ��ق امليناء على ملع ��ب الإدارة
املحلية يف حمافظة ال�سماوة وي�صطدم
فري ��ق املعق ��ل لك ��رة الق ��دم بفري ��ق
الكهرباءو�صيف حامل اللقب .
ويلع ��ب فريق احلر عل ��ى ملعب كربالء
الثان ��وي مع فري ��ق الديوانية وي�ضيف
فري ��ق نف ��ط مي�سان على ملع ��ب مي�سان
ال ��دويل مبدينة العمارة فري ��ق النجمة
وي�ستقب ��ل فريق بلد من حمافظة �صالح
الدين �ضيف ��ه فريق الكف ��ل من حمافظة
باب ��ل وتنتظ ��ر فريق احل ��دود مواجهة
�صعب ��ة �أم ��ام فري ��ق زاخ ��و عل ��ى ملعب
الأخ�ي�ر يف حمافظ ��ة ده ��وك يف �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ويح ��ل فري ��ق دي ��اىل �ضيف ًا
�صعب� � ًا عل ��ى م�ضيف ��ه فري ��ق ال�صوفي ��ة
ويحت�ض ��ن ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف
حمافظ ��ة النج ��ف اال�شرف قم ��ة كروية
ملتهب ��ة جتم ��ع فري ��ق النف ��ط وم�ضيفه
فري ��ق النج ��ف ويلتق ��ي فري ��ق الط ��وز
على �أر�ضه فري ��ق �أربيل ويواجه فريق
الك ��رخ على ملعب ��ه فريق نف ��ط الو�سط
ويلتقي فري ��ق القا�سم على ملعب الكفل
االوملبي غرميه التقليدي فريق بابل يف
ديربي املحافظ ��ة فيما مت تاجيل مباراة
الطلب ��ة ونفط اجلنوب اىل موعد �سيتم
حتديده يف وقت الحق .
و�ستق ��ام مناف�س ��ات دور  32ودور 16
ودور  8بطريق ��ة خ ��روج املغل ��وب م ��ن
مباراة واحدة �سيتم اللجوء اىل ركالت
اجل ��زاء يف حال ��ة تع ��ادل الفريق�ي�ن يف
الوق ��ت الأ�صلي فيما ينتظ ��ر �أن حت�سم
جلنة امل�سابقات املركزية يف احتاد كرة
الق ��دم �آلي ��ة �إقام ��ة دور  4خ�ل�ال الفرتة
املقبل ��ة حيث �ستجري جمي ��ع املباريات
خالل �أيام الفيفا دي ح�صر ًا يف ظل عدم
ال�سماح لالندي ��ة امل�شاركة ع ��دم ت�أجيل
�أي مب ��اراة له ��ا مهما كان ع ��دد الالعبني
املتواجدي ��ن م ��ن �صفوفها م ��ع املنتخب
الوطني لكرة القدم .

� إياد ال�صاحلي

غ� ْ
�دت مهن ��ة التدريب يف ك ��رة القدم من العل ��وم البارزة الت ��ي ال تكفي توفر
�ش ��روط التنظيم املعتم ��دة يف النادي م ��ن �إدارة حمرتف ��ة وملعب منوذجي
و�أم ��وال مي�سّ ��رة ،دون �أن يتوف ��ر مدرب حم�ت�رف ميتلك ال�س�ي�رة الر�صينة
احلافل ��ة بتجارب ناجحة على �صعيد النتائ ��ج وحُ �سن عالقاته الإن�سانية مع
الالعبني التي ت�ش ّكل ن�صف جناح املهمة قبل بدايتها.
ب�إنطالق الن�سخة ال�ساد�سة والأربعني من دوري كرة القدم العراقي -2019
 ،2020ال ��ذي �شه ��د �إلغاء ن�سخت�ي�ن منه عامي 1984و ،2003م� � ّر على فرقه
مدرب ��ون ُك�ث�ر تباين ��وا يف م�ستوي ��ات الثقاف ��ة و�أ�ساليب اللع ��ب وال�سلوك
ال�شخ�ص ��ي والفني ،منهم من يعمل بهدوء الواث ��ق من نف�سه ،و�آخر ب�إنفعال
ين ّم عن خوفه من العنا�صر التي زجّ ها يف املباراة ،وثالث يفقد توازنه ببداية
ال�ش ��وط الثاين ل�شعور بخيبة �أمله و�ضياع جه ��وده ،بني هذا وذاك �أفرز لنا
ال ��دوري �شخ�صي ��ات كفوءة �أجم ��ع الإعالم واجلمه ��ور على تقيي ��م �أعمالها
ب�إن�صاف لكنها ،مل تنل الفر�ص الكافية ب�سبب �إبتعادها عن فل�سفة (الكروب)
و�إميانها املهني بالرتكيز على ت�آ�صر الأفكار ال�صائبة خلدمة الفريق.
ُ
أقتحمت عُزلة املدرب
يف يوم الأربعاء املوافق التا�سع من �شباط عام � ،2000
�أن ��ور ج�سام يف حوار مو�سّ ع ن�شرت ��ه �صحيفة (الإعالم الأ�سبوعية) �أكد ب�أن
"دوري الكرة �سيبقى ً
حقال لتجارب املدربني الفا�شلني ما مل يتدخل احتاد
ّ
الك ��رة يف و�ضع �ضوابط �صارمة ملنح ال�شه ��ادات ،فالتدريب موهبة حت�ضر
على نار هادئة ومنهم من حترتق طموحاته يف جتارب �سريعة ال يقوى على
ال�صم ��ود فيها ،والبع�ض يُطالب بنتائ ��ج ومراكز يُ�صعب حتقيقها ويتعرّ�ض
اىل التقري ��ع م ��ن اجلمهور و�س ��ط �صم ��ت الإدارة التي ورّطت ��ه يف ت�سليمه
املهمة".
ر�ؤية ج�سام عن م�ش ّقة التدريب وحتذيره من ت�سمية مدربني فا�شلني لبع�ض
الأندي ��ة ،تقودن ��ا اىل الت�سا�ؤل :م ��ن يقف وراء تكري�س مب ��د�أ ت�سمية املدرب
ال�شلة الت ��ي يختارها من مدرب م�ساعد وم ��درب حرا�س يف وقت يعاين
م ��ع ِ
مدربون �أكفاء من العُزلة والإهمال نتيجة �إحرتامهم لأنف�سهم وعدم �إقدامهم
على عر�ض خدماتهم بالطريقة التي �أ�ساء بع�ض ُزمالئهم لأنف�سهم؟
هن ��اك مدرب ��ون اجته ��دوا يف املهنة بعدما �أنه ��وا رحلة متم ّي ��زة يف املالعب
من ��ذ �سنني طويل ��ة ،وت�س ّنموا ع ��دة م�س�ؤوليات مع منتخب ��ات وطنية لفئات
خمتلفة وفرق يف قمة الدوري وو�سطه� ،أدار ر�ؤ�ساء الأندية الظهور لهم ومل
يع ��د يفتحوا خطوط التوا�ص ��ل معهم� ،أمثال هادي مطن� ��ش و�شاكر حممود
ود�.صال ��ح را�ض ��ي ون ��زار �أ�ش ��رف وغريه ��م ممن ق�ض ��وا حياته ��م الكروية
بحر�ص عل ��ى تطوير �أنف�سهم وخدمة الكرة العراقي ��ة ون�شر ر�سائل الرتبية
ال�صحيحة للأجيال املتوالية.
ثم هل هناك من يجيبنا :ما قيمة وجود اللجنة الفنية يف احتاد كرة القدم ،هل
�أن من ��ح ال�شهادة للمدرب يعني �إنهاء عالقتها به؟ ال ب ّد من وجود تقييم ينال
يف �ضوئه املدرب النقاط امل�ستحقة التي ت�سمح له مبزاولة املهنة �إذا ما �أردنا
�أن ن�صل بدورين ��ا اىل م�ستوى اجلودة يف النتائج واخلطط واال�ساليب ،ال
يج ��وز ترك املدربني يعبث ��ون مب�ستقبل الأندية وهناك من يتعامل مع مهمته
مث ��ل حمطة انتظار ي�أخذه قطار ال�شمال �إىل حمط ��ة الو�سط ثم يعود ليتجه
�إىل حمط ��ة اجلن ��وب وهكذا ال ته ّم ��ه �سمعت ��ه وال يحرتم �شهادت ��ه وم�ستعد
للعمل حت ��ى لدور �أو دورين وهو يعلم بف�شله ،لك ��ن طمعه طم�س �شخ�صيته
التي �ستبقى �أ�سرية لهاثها وراء املال دون مراعاة املكانة واالعتبار.
املدربون الغرباء يف وطنهم مل يخ�سروا �أنف�سهم و�سط (�سوق العقود) التي
�أحرق ��ت عديد الأندية يف م�شاكل وخيمة نتيجة �سوء االختيار والتخاتل يف
اتفاقي ��ات بالباط ��ن بعيد ًا عن �أجه ��زة الرقابة احلكومي ��ة �أو �شبه احلكومية
لأندي ��ة تتبع م�ؤ�س�سات ال تبايل ملليارات الدنانري التي تفتقد معايري االنفاق
ودرا�سة مدى ا�ستحقاق هذا املدرب �أو ذاك مع مالكه امل�ساعد ،وجدوى تكرار
التجربة معه وهل �أن معدّل تطوّر الفريق حتت يديه يربّر متديد التعاقد معه
�إن كان كذلك ملاذا يتم �إق�صا�ؤه بعد دور �أو دورين من بدء التناف�س؟
ذو �صل ��ة :يقول امل ��درب الربتغايل جوزي ��ه مورينيو "�أحيان� � ًا يقولون هذا
املدرب ال يحب العمل مع مدير الكرة وذاك املدرب ال يحب العمل مع م�س�ؤول
اكت�ش ��اف املواه ��ب ،وامل ��درب الف�ل�اين ال يحب العمل م ��ع املال ��ك �أو املدرب
الع�ل�اين ال يح ��ب العمل مع رئي� ��س النادي ،وخالل م�سريت ��يُ ،
عملت يف كل
الظ ��روف املمكنة ،والف�ت�رات الأكرث جناح ًا مل ت�أتِ بنا ًء عل ��ى الكيان ،و�إمنا
بناء على التناغم والوحدة داخل الكيان".
ّ
م�شقة التدريب
ر�ؤية ج�سام عن
وتحذيره من ت�سمية مدربين فا�شلين
لبع�ض الأندية ،تقودنا الى الت�سا�ؤل:
من يقف وراء تكري�س مبد�أ ت�سمية
ال�شلة التي يختارها من
المدرب مع ِ
مدرب م�ساعد ومدرب حرا�س في
العزلة
وقت يعاني مدربون �أكفاء من ُ
والإهمال

ِ�صدام �أوروبي جديد بني بر�شلونة و�إنرت ميالن
بغداد  /املدى
تتج ��ه الأنظ ��ار يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�س ��اء
اليوم الأربعاء اىل ملعب الكامب نو يف مدينة
بر�شلونة الإ�سباني ��ة حيث ي�ضيف مباراة من
العي ��ار الثقيل بني فري ��ق �أنرت ميالن االيطايل
وم�ضيفه فري ��ق بر�شلونة يف ختام
اجلول ��ة الثاني ��ة من ال ��دور الأول
حل�س ��اب املجموعة ال�ساد�سة
الت ��ي ت�ض ��م اىل جانبهما
يف دوري �أبط ��ال
�أوروب ��ا لك ��رة القدم
للمو�س ��م -2019
. 2020
يطم ��ح
و

الت�شيل ��ي �سان�شي ��ز مع فريق �أن�ت�ر ميالن اىل
جت ��اوز حال ��ة النح�س التي مر به ��ا مع فريقي
ار�سن ��ال ومان�ش�س�ت�ر يونايت ��د يف املواجهات
التي �أقيمت بينهما �أمام فريق بر�شلونة خالل
املوا�س ��م ال�سابق ��ة م ��ن دوري �أبط ��ال �أوروبا
والت ��ي �أدت اىل ع ��دم حتقيق ��ه �أي �ألق ��اب على
�صعي ��د الق ��ارة و�أهت ��زت ال�ص ��ورة اجلميل ��ة
ل ��دى ع�شاق ��ه بكون ��ه من
�أب ��رز الهداف�ي�ن على
�صعي ��د اخلارط ��ة
العاملية للنجوم �أثر
رحيل ��ه املفاج ��ئ
للع ��ب يف الدوري
االنكليزي املمتاز
قب ��ل �أن يح ��ط
رحاله يف الدوري
االيط ��ايل خ�ل�ال
ف�ت�رة االنتق ��االت
ال�صيفية
م ��ع

االنرت .
وت�ستذك ��ر جماهري فري ��ق بر�شلونة اال�سباين
يف موقع ��ة الكامب نو ب�أن �أليك�سي�س �سان�شيز
كان �ضمن اجليل الذهبي مع ت�شايف وانيي�ستا
وبوي ��ول الذي ��ن حققوا اجن ��ازات كبرية على
ال�صعي ��د املحلي والقاري حتت قي ��ادة املدرب
بيب غوارديوال ولكنها مل تفكر �إطالق ًا مبالقاة
�سان�شي ��ز يف فريق �سيكون خ�صم ًا �صعب ًا على
تالمي ��ذ فالفريدي الذين ي�أملون بنيل �أول فوز
يف دوري املجموع ��ات بع ��د �سقوطه ��م يف فخ
التع ��ادل ال�سلبي �أم ��ام بورو�سي ��ا دور متوند
�ضمن اجلولة الأوىل .
وحت ��ول ال�شك ��وك ح ��ول اجلاهزي ��ة الكامل ��ة
لالرجنتين ��ي ليوني ��ل مي�س ��ي قائ ��د فري ��ق
بر�شلون ��ة و�أ�ستع ��داده خلو� ��ض مب ��اراة �أنرت
مي�ل�ان يف ظ ��ل الأخبار املت ��واردة م ��ن داخل
مع�سك ��ر الفري ��ق �إن ��ه �سيت ��م ح�س ��م �أم ��ره من
امل�شاركة �أو عدمه ��ا �صباح اليوم االربعاء بعد
مناق�ش ��ة جمل�س �إدارة الن ��ادي حالته ال�صحية
مع املالك الطبي .
اجلدير بالذكر �أن فري ��ق �أنرت ميالن االيطايل
يتقا�س ��م �ص ��دارة املجموع ��ة ال�ساد�سة لدوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم بالت�ساوي مع فريق
�سالفيا ب ��راغ الت�شيكي بر�صي ��د نقطة واحدة
متقدم�ي�ن بفارق الأهداف عن فريقي بر�شلونة
اال�سب ��اين وبورو�سي ��ا دورمتوند الأملاين
الذين حال يف املركز الثالث .
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دائرة الت�سجيل العقاري يف م ال�صدر 1/
(( تنويه ))

ورد س��هوا ً في اع�لان بيع عقار املنش��ور
بالع��دد ( )4517ليوم االثن�ين 2019/9/30
حيث ورد (اجلنس :دارين) خطأ  ...والصحيح
( :اجلنس :دار)  ..لذا اقتضى التنويه.

Ministry of industry & Minerals
General company for electronic
systems

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للأنظمة الألكرتونية
ال�شركة العامة للمنظومات
ال�شركة العامة لنظم املعلومات �سابق ًا
�إعالن املناق�صة املرقمة  /13ت�شغيلية 2019 /
الق�سم التجاري
جتهيز قابلوات ()D.C CONTROL CABLES
تدعو (الشركة العامة لالنظمة االلكترونية) إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن كافة
الشركات املتخصصة العراقية والعربية واالجنبية إلى تقدمي عطاءات مغلقة من مقدمي
عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مشروع جتهيز قابلوات ( )D.C CONTROL CABLESمن
املناشئ "أمريكا – اليابان – اوروبا الغربية – كندا – كوريا اجلنوبية – تركيا – االمارات العربية
املتحدة – مع مالحظة ان املناشئ من تركيا واالمارات املقصود منها هي مصانع عربية أو
أمريكية أو يابانية مصانعها في تركيا أو االمارات") وبكلفة تخمينية مقدارها (190000
دوالر أمريكي) فقط مائة وتسعون ألف دوالر أمريكي .
 مدة التجهيز ( 60يوم من تاريخ توقيع العقد). -1سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة والصادرة من وزارة التخطيط رقم ( )2لعام 2014
والضوابط امللحقة وتعديالتها والقوانني النافذة ،ومفتوح جلميع املناقصني .
 -2ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (الشركة
العامة لالنظمة االلكترونية  /القسم 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 احلسابات اخلتامية للسنتني االخيرتني كحد أدنى مصادق عليها من محاسب
قانوني وتكون باللغة العربية بالنسبة للشركات االجنبية مع ذكر العملة وتوضيح حجم
االلتزامات املالية للبائع خالل السنة والقدرة على االلتزام مبواعيد االجناز والتسليم وتعتبر
معيارا ً للتأهيل.
ب -تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون إلى الشركة العامة
لالنظمة االلكترونية حصرا ً بالنسبة للشركات العراقية وفروع الشركات العربية واالجنبية
في العراق.
ت -تقدمي قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية وتعتبر معيارا ً
للتأهيل.
ث -تقدمي تعهد بااللتزام الكامل باملواصفة الفنية املعلنة وبكافة شروطها وان تتعهد
الشركات املقدمة لعطاءاتها بتقدمي شهادة فاحص ثالث معتمد لدى وزارة التخطيط
وشهادة املنشأ مصدقة من اجلهات العراقية املعتمدة في بلد املنشأ وقبل دخول البضاعة
إلى العراق.
ح -تقدمي وثائق تأسيس الشركة مبا فيها شهادة وعقد التسجيل والنظام الداخلي والوضع
املالي لها مع هوية غرفة جتارة ،إجازة ممارسة املهنة  ،هوية تصنيف املقاولني واسم اخملول
املسؤول مصدق من السفارة العراقية بالنسبة للشركات العربية واالجنبية وتستبعد
العطاءات حتى لو كانت اوطأ االسعار في حالة عدم تقدميها.
خ -يكون منشأ املواد امريكا – اليابان – اوروبا الغربية – كندا – كوريا اجلنوبية – تركيا –
االمارات العربية املتحدة – مع مالحظة ان املناشئ من تركيا واالمارات املقصود منها هي
مصانع غربية او امريكية او يابانية مصانعها في تركيا او االمارات" .
ج -ان تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء.

 -4ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني
في العنوان أدناه ودفع رسم غير مسترد مقداره ( 150000دينار عراقي) (مائة وخمسون ألف
دينار عراقي) اعتبارا ً من يوم االربعاء املصادف .2019/10/2
 -5يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء املصادف  2019/10/22الساعة 12:00
ظهرا ً  ،العطاءات االلكترونية (ال يسمح بها).
 -6العطاءات املتاخرة سوف ترفض ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي (بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق – 47
مبنى  – 30مجاور اجلامعة التكنولوجية م قاعة االجتماعات) في الساعة  12:00ظهرا ً من
يوم الثالثاء املوافق  2019/10/22على ان يتضمن العطاء تأمينات اولية مقدارها  3000دوالر
امريكي (فقط ثالثة االف دوالر أمريكي) مبوجب صك مصدق أو سفتجة أو كفالة مصرفية
صادرة من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي باصدار خطابات الضمان
(ماعدا أي مصرف تظهر عليه مالحظة خالل فترة االعالن) ومثبت عليه اسم ورقم املناقصة
ونافذة ملدة ( 28يوماً) من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء ،وسوف يتم استبعاد العطاء الذي لم
يرفق معه التأمينات االولية 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 .
 -10على املناقصني تدوين اسعار الفقرات املطلوبة في جدول الكميات ومبلغه االجمالي
باملواد أو بشكل مطبوع رقما ً وكتابة  ،وإذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في
العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة
أزائها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء. .
 -11يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
 -12إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي
الذي يلي يوم العطلة.
 -13للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك.
 -14يكون يوم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشاركني هو يوم املوافق.
 -15تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وبالدوالر االمريكي للمجهز العربي أو
االجنبي وبالدينار العراقي للمجهز احمللي  CIPواصل موقع العمل محطة الشهيد عبد
العباس  /بغداد – احلرية  ،وصدور شهادة الفحص والقبول من اجلهة املستفيدة.
 -16العنوان املشار إليه أعاله  :بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور
اجلامعة التكنولوجية  /القسم التجاري) البريد االلكتروني dgoffice@gces-iq.com :

املدير العام

اعالن رقم ()73

رقم الطلبية 2019/2149

تعلن �شركة م�صايف الو�سط �شركة عامة عن مناق�صة
ان�شاء بناية تابعة لق�سم املزج والتعبئة بطابقني

للم��رة (االولى) وبكلفة تخميني��ة مقدارها ( )117.000.000دينار عراقي (مائة وس��بعة
عشر مليون دينار عراقي ال غير) ومبدة جتهيز ( )180يوم ،مبوجب املواصفات والشروط التي
ميكن احلصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )150.000دينار (مائة وخمسون
ال��ف دينار ال غي��ر) غير قابل للرد فعلى الراغبني باملش��اركة م��ن ذوي االختصاص تقدمي
العطاءات بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ً ملدة ال
تق��ل عن ( 120يوماً) مع ارفاق التأمينات األولية والبالغة ( )3.510.000دينار عراقي (ثالثة
ماليني وخمس��مائة وعش��رة االف دينار عراقي فقط) على ان يتضمن العرض املعلومات
التالية:
 رقم املناقصة /موضوعها. تاريخ الغلق. تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم. تاريخ نفاذ التأمينات األولية. العناوين الصريحة للشركة او املكتب مع تثبيت البريد االلكتروني.وتس��لم الى استعالمات الش��ركة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن
والطلبية في مدة اقصاها الس��اعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ( )2019/11/5ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن ..مع التقدير.
مالحظة:
 -1يت��م تق��دمي العروض وفقا ً للوثائق القياس��ية وفي حال عدم الت��زام مقدم العطاء في
تطبيق الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فانه س��يتم اس��تبعاد عطاءه مما يقتضي
مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:
أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ.
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

 -3اذا تص��ادف تاري��خ الغلق اعاله عطلة رس��مية يرح��ل إلى اليوم التال��ي بعد العطلة
مباشرة.
 -4تقدم التأمينات األولية باسم الشركة أو مديرها املفوض أو أحد املساهمني في الشركة
أو الشركات مبوجب عقد مشاركة.
 -5بامكان كافة ممثلي الش��ركات أو املكاتب املش��تركني في املناقص��ة التواجد في مقر
الش��ركة حلض��ور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك ف��ي اليوم التالي لتاريخ
الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
 -6في حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه االنذارات من القس��م القانوني في
شركتنا دون الرجوع إلى دائرة كاتب العدل.
 -7تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم األستجابة للمراسالت اثناء الدراسة
الفنية والتجارية للطلبيات.
 -8تق��دم التامينات األولية على ش��كل (خطاب ضمان أو صك مصدق أو س��فتجة) ومن
املصارف املعتمدة املدرجة في القائمة املرفقة.
 -9التتم مطالبة ش��ركتنا بكتاب تس��هيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة
االستيراد ويتحمل املشترك في املناقصة مسؤولية جتهيز وايصال املواد إلى شركتنا( .إذا
تضمن العمل جتهيز مواد).
 -10ال تتم املطالبة باي متديدات لفترات التجهيز ألسباب تتعلق باخراج املواد من املوانئ .
(إذا تضمن العمل جتهيز مواد).
 -11يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة  %20فأكثر من الكلفة التخمينية.
 -12ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكترونيwww.mrc.oil.gov.iq :
زيد كاظم �شريف
املدير العام
ورئي�س جمل�س االدارة

العدد ( )4519ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االربعاء( )2ت�شرين الأول 2019

Email: info@almadapaper.net
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ثقافة

�سامي عبد احلميد ..خم�سون عام ًا من ال�صداقة والفن اجلميل
 ع ّلمني الأ�ستاذ كيف يكون امل�سرح وكيف تكتب احلياة فيه
لطفية الدليمي
تج�سيد الطغيان بعالمات ب�صرية
ع�صرية

قبل �أن �أحتدث عن �صداقة عمر مديد بني
جتليات الفن ومنعرج ��ات احلياة جمعتنا
كعائلة بالأ�ستاذ الكب�ي�ر �سامي عبداحلميد
�أود الإ�شارة �إىل موق ��ف م�شهود له ي�ضاف
�إىل م�آث ��ره الفكري ��ة يف الف ��ن و�سع ��ة �أفقه
الثق ��ايف ومواقف ��ه  ،و�أحت ��دث ع ��ن امل�شهد
االفتتاح ��ي ال�ص ��ادم الذي �صمم ��ه �إخراج ًا
و�سينوغرافيا م�شهدية و�سمعية مل�سرحيتي
( اللي ��ايل ال�سومري ��ة ) يف عر�ضه ��ا الثاين
عل ��ى م�س ��رح قاعة ال�شع ��ب ربي ��ع ،1995
تخطى الأ�ست ��اذ �سامي �ش�أنه �ش�أن العباقرة
الكب ��ار ر�ؤيت ��ه للعر�ض الأول ال ��ذي قدمته
الفرقة القومية للتمثيل على م�سرح الر�شيد
�ضمن العرو�ض امل�سرحية املرافقة ملهرجان
بابل ؛ فهو الفنان املُجدد الذي مل يكن يركن
�إىل �صيغ ثابتة يف �إخراجه امللهم لأي عمل
م�سرح ��ي بل كان دائم ًا يعي ��د قراءة احلياة
وا�ستنطاق الن�ص ويطلق الطاقة الإيحائية
والعالمات الدرامية و الفكرية التي ت�صلح
لكل ع�صر .
كان الن� ��ص مكتوب� � ًا م ��ن وجه ��ة نظ ��ر
جندري ��ة مللحم ��ة كلكام� ��ش  :الأنوث ��ة يف
مواجه ��ة غطر�س ��ة ال�سلط ��ة ودور امل ��ر�أة
يف �صن ��ع احل�ض ��ارة والبح ��ث ع ��ن لغ ��ز
املوت واحلياة والوج ��ود � .إرت�أى الأ�ستاذ
�سام ��ي �أن تقدم امل�سرحية مبالب�س �شعبية
معا�ص ��رة العالق ��ة له ��ا ب�سومرالقدمي ��ة
 ،وا�ستخ ��دم مو�سيق ��ى �شعبي ��ة عراقي ��ة
وجع ��ل ال�ص ��راع ب�ي�ن �أنكي ��دو وكلكام� ��ش
�شبيه ًا برق�صة ال�سي ��وف العراقية ( رق�صة
ال�سا� ��س )  ،وكان ه ��ذا �أول التحديات التي
مل ت� � ُرق للبع� ��ض  ،وجع ��ل �سي ��دات العم ��ل
يحتفظن مبظه ��رن البابلي من ثياب وحلي
وزين ��ات  ،وعند الإعداد للعر�ض الثاين يف
مهرج ��ان امل�سرح العراقي على م�سرح قاعة
ال�شع ��ب �أ�س ّرين الأ�ست ��اذ �سامي ب� ��أن لديه
فك ��رة لديك ��ور و�إخراج امل�شه ��د االفتتاحي
�أ�ش ��د و�ضوح ًا وهي تنط ��وي على جمازفة
 ،و�أردف قائ�ل ً�ا  :ق ��د الن�سل ��م م ��ن عواق ��ب
ت�أويالته ��ا لكن ��ي �س�أنفذه ��ا منطلق� � ًا م ��ن
حتليل ��ي ل�شخ�صي ��ة كلكام� ��ش ول ��ن �أف�صح
عنها ب ��ل �ستفاج�ؤون بها لدى رفع ال�ستارة
 .غاب املمثل الرئي�س لدور كلكام�ش الفنان
ميمون اخلالدي ف�أدى الفنان العظيم �سامي
عبد احلمي ��د الدور بق ��درات تقنية ج�سدية
و�صوتي ��ة ونف�سية مده�شة ومنح ح�ضوره
القوي وامل�ؤثر زخم ًا هائ ًال للعر�ض .
حني ُرفع ال�ستار ر�أين ��ا �أج�ساد ًا �إتخذت
هي�أة قبور �س ��وداء  ،وقطع مالب�س بي�ضاء
ممزق ��ة م�ضرجة بالدماء تتدىل مب�ستويات
متباين ��ة من �سق ��ف امل�سرح وتهب ��ط ببطء
حت ��ى تالم� ��س القب ��ور ؛ فتنتف� ��ض القبور
وتنه� ��ض اجلوق ��ة الت ��ي تت�ض ��رع للآله ��ة
�أن تخل ��ق ن� � ّد ًا ليق ��ارع كلكام� ��ش املتج�ب�ر
ويهزم ��ه  ،ومعها تنطل ��ق مو�سيقى عراقية
تراثي ��ة م ��ع ق ��رع الطب ��ول وا�ستغاث ��ات

الن�س ��اء و�صراخه ��ن  ،ث ��م تنف ��رد الن�س ��اء
مبونولوغ ��ات من �إفتتاحي ��ة الن�ص تك�شف
مايفعل ��ه كلكام� ��ش مبدين ��ة �أوروك و�أهلها
ون�سائها �إ�ستناد ًا �إىل امللحمة :
 مل ��اذا يفع ��ل كلكام� ��ش مايفعل ��ه ب�أه ��ل�أوروك � ( ..إ�ستغاثات )
 مل ��اذا هذا ال ��ذي ثلثاه م ��ن الآلهة وثلثهمن الب�ش ��ر ،القوي ال�شجاع ال ��ذي �أ�سلحته
الت�ضاهى  ،ملاذا يتفجر عنفه ليل نهار ؟
 �أال ت�سمع الآلهة ت�شكيات �أهل �أوروك ؟�أال ت�سمع �ضراعاتهم ؟
 كلكام� ��ش ال ��ذي مل تنقط ��ع مظامل ��ه عن�أهل �أوروك ،
 كلكام� ��ش ال ��ذي مل يرتك ع ��ذراء طليقةلأمه ��ا والول ��د ًا لأبي ��ه  ،راعينا الق ��وي �إبن
الآله ��ة  ،ال ��ذي مل ي�ت�رك �إبن ��ة املقات ��ل وال
خطيب ��ة البطل  ،فاعت�صم �أبطال �أوروك يف
بيوته ��م � .أيته ��ا الآلهة �أخلقي ن ��د ًا ي�صارع
كلكام� ��ش وي�صرفه عن فتك ��ه ب�أهل �أوروك
� ...إلخ
�إنته ��ى العر� ��ض الث ��اين للم�سرحي ��ة ،
وكان ��ت الفرق ��ة ت�ستع ��د للعرو� ��ض التالية
لك ��ن �أم ��ر ًا �صدر مبن ��ع عرو� ��ض امل�سرحية
وانته ��ى الأمر باغتي ��ال امل�سرحي ��ة ؛ لكننا
نفدنا ب�سالم و�أتت جمازفة �أ�ستاذنا �سامي
عبداحلمي ��د �أُ ُك َله ��ا  .علمن ��ا فيم ��ا بع ��د �أن
ات�صا ًال ج ��رى مع ال�شاع ��ر يو�سف ال�صائغ
لإيقاف عر�ض امل�سرحية .
�سامي عبد الحميد �صديق ًا وفنان ًا
ومثقف ًا ملهم ًا

ن ��در �أن ظه ��ر لدين ��ا فن ��ان �شام ��ل يتمتع
بق ��درات فريدة بني فناين امل�سرح العراقي
الكب ��ار  ،يجم ��ع ب�ي�ن ال�شخ�صي ��ة املرح ��ة
املحبوب ��ة والثقاف ��ة الر�صين ��ة والق ��درة
القيادية واخلربة املعمقة التي اكت�سبها من
تدريب ��ه يف م�سرح �شك�سب�ي�ر ودرا�سته يف
جامع ��ة �أوريغ ��ون الأمريكي ��ة وبراعته يف
تدري� ��س فن الإلقاء والإخراج وحنوه على
طلبت ��ه وزمالئه ف�ض�ل ً�ا عن كتابات ��ه الرثية
وترجماته املميزة  .كنت دوم ًا �أغبط نف�سي
�إذا �أت ��اح يل احلظ والظرف �أن يقوم فناننا
الكب�ي�ر ب�إخراج ومتثي ��ل �أول م�سرحية يل
 ،وكان م ��ن دواع ��ي الف ��رح �أن �ألقاهم ��ا هو
وزوجته الفنان ��ة الكبرية فوزية عارف يف
املنا�سب ��ات الثقافية والعرو� ��ض امل�سرحية
ويف تبادل الزيارات العائلية بيننا .
ترق ��ى معرفت ��ي ال�شخ�صي ��ة بالأ�ست ��اذ
�سام ��ي عب ��د احلميد �إىل مطل ��ع ال�ستينيّات
م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ؛ فق ��د كان �صديق� � ًا
لزوج ��ي الراح ��ل كام ��ل الع ��زاوي املخرج
و�أح ��د �أع�ض ��اء هيئ ��ة م�صلح ��ة ال�سينم ��ا
وامل�س ��رح التي كان ير�أ�سه ��ا الفنان الراحل
يو�سف العاين وت�ضم يف ع�ضويتها فنانني
ومثقفني بارزين من بينهم  -على ما �أذكر -
الأ�ساتذة ف�ؤاد التكريل وجعفر علي وغائب
طعمة فرمان وعبد الهادي املبارك وغريهم
.
ربطت بني زوجي املخرج كامل العزاوي
والفن ��ان الكب�ي�ر �سام ��ي عبداحلمي ��د
�صداق ��ة ممت ��دة وعالق ��ات عم ��ل  ،وعندما
ت�ص� �دّى لإخ ��راج فيلمه الت�أريخ ��ي امللوّ ن (

نبوخذ ُن ّ�ص ��ر ) وقع اختياره عل ��ى الأ�ستاذ
�سام ��ي عب ��د احلمي ��د  -وكان ��ا يف عنفوان
�شبابهم ��ا  -لبطول ��ة الفيل ��م ال ��ذي �أجنزاه
يف نهاي ��ة اخلم�سينيّات م ��ن القرن املا�ضي
ومل يُع َر� ��ض �إال يف  1962يف ظ ��روف
ا�ضطرابات �سيا�سي ��ة عنيفة  ،وبعد عر�ض
الفيل ��م توا�صل ��ت لقاءاتن ��ا  ،وذات ي ��وم
زارنا م ��ع �شابة جميل ��ة م�شرق ��ة قدّمها لنا
 :خطيبت ��ي فوزي ��ة ع ��ارف  ،وتناق�شنا يف
تفا�صيل ثوب زفافها .
توات ��رت لقاءاتن ��ا خ�ل�ال عرو� ��ض فرقة
امل�سرح الفني احلديث ومهرجانات الأفالم
العاملي ��ة الت ��ي كان ��ت تقام يف بغ ��داد ؛ غري
�أن قطع� � ًا مروع ًا ح�صل بع ��د انقالب 1963
الدم ��وي ح�ي�ن اعت ِق ��ل زوج ��ي ويو�س ��ف
الع ��اين وعلى ال�شوك وع ��دد كبري من �أبرز
فناين ومثقفي الع ��راق يف مع�سكر الر�شيد
ومل نع ��رف �شيئ ًا عنهم �إال بع ��د �شهور �ستة
حت ��ى ح�سبناهم يف ع ��داد املفقودين ؛ لكن
ال�صداقات اجلميل ��ة توا�صلت بعد انق�شاع
الغمة لتمتد عرب العقود التاليات .
ُذهل ��ت �أميا ذهول يف �سن ��ة  1977عندما
�شاه ��دت �إخ ��راج فنانن ��ا الكب�ي�ر �سام ��ي
عب ��د احلميد مللحم ��ة كلكام�ش عل ��ى م�سرح
�أكادميي ��ة الفن ��ون وكان �إخراج� � ًا مبه ��ر ًا
جم ��ع ب�ي�ن اجلمالي ��ات الب�صري ��ة ورفع ��ة
الف ��ن الأدائ ��ي واملو�سيق ��ى وروع ��ة الأداء
 ،وق ��د منحت قراءت ��ه اخلا�صة للن�ص فهم ًا
متف ��رد ًا مل�ضمون امللحمة مم ��ا �أ�ضفى عليها
دالالت فكري ��ة م�ضيئة تلي ��ق بعظمة الن�ص
البابل ��ي و�صالحيته لكل زمان ومكان  ،ومل
�أ�شه ��د ت�أثري ًا مماث ًال كالذي تركته م�سرحية
كلكام� ��ش ل ��ديّ يف الأعم ��ال امل�سرحي ��ة

كاتب عراقي �ضيف �شرف عند ال�صينيني

الأخرى التي ا�ستلهمت املوروث الرافديني
كم�سرحية الطوفان ورثاء �أور وغريها .
كان من عادتي كل عام �أن �أقر�أ ما ا�ستج ّد
م ��ن ترجمات للم ��وروث الرافدين ��ي و�أعيد
ق ��راءة ملحم ��ة كلكام� ��ش �سنوي� � ًا بع ��د �أن
�أغرم ��ت بها وجمع ��ت نحو ثم ��اين طبعات
وترجم ��ات خمتلف ��ة له ��ا  ،وانعك� ��س ولعي
بال�ت�راث الرافديني بو�ضوح على ق�ص�صي
ورواياتي ون�صو�ص ��ي امل�سرحية اخلم�س
 :اللي ��ايل ال�سومري ��ة  ،قم ��ر �أور � ،شب ��ح
كلكام� ��ش  ،الك ��رة احلم ��راء  ،وم�سرحي ��ة
ال�شبيه الأخري.
كتبت ن�ص ( الليايل ال�سومرية ) ون�شرته
جمل ��ة الأق�ل�ام يف ع ��دد حزي ��ران امل ��زدوج
ل�سن ��ة  ، 1992والتقي ��ت يف �أواخ ��ر �سن ��ة
 1993باال�ست ��اذ �سام ��ي عب ��د احلمي ��د يف
عر�ض م�سرحي وكان برفقة ال�شاعر يو�سف
ال�صائغ مدير ع ��ام دائرة ال�سينما وامل�سرح
 ،فالتف ��ت ال�صائ ��غ �إىل فنانن ��ا الكبري قائ ًال
 :هاه ��ي كاتب ��ة الن� ��ص � ،إلتقي ��ا وتفاهما ،
وفوجئ ��ت �أنهما كان ��ا يتحدث ��ان عن ن�صي
املن�ش ��ور  .قال الأ�ستاذ �سام ��ي  :لدي �أفكار
عديدة للعمل على ن� ��ص الليايل ال�سومرية
بخا�ص ��ة و�أن هناك مقرتح� � ًا لتقدّمه الفرقة
القومي ��ة �ضم ��ن فعالي ��ات مهرج ��ان باب ��ل
امل�سرحية  ،والبد من قراءة م�ستفي�ضة .
ق�سمت العمل �إىل �سبع ليال ليقدم
كنت قد ّ
يف �أما� � ٍ�س متتابع ��ة م ��ع توزي ��ع الأحداث
املف�صلية على تلك الليايل ؛ غري �أن الأ�ستاذ
�سام ��ي  -بخربت ��ه املديدة ور�ؤيت ��ه الفنية
املتمر�س ��ة وو�ض ��وح �أف ��كاره � -إرت� ��أى �أن
نق�صرها عل ��ى ليلة واح ��دة ل�صعوبة تفرغ
الفنان�ي�ن للعم ��ل م ��ن جانب وتع ��ذر وجود

م�س ��رح �شاغر طوال �سبع ��ة �أيام من جانب
�آخر  .عملنا مع� � ًا خالل جل�سات طويلة يف
بيتن ��ا بالعامرية وبيت ��ه يف احلارثية على
اختي ��ار امل�شاهد وال�شخ�صي ��ات الأ�سا�سية
وتكثي ��ف احل ��وارات وح�ص ��ر الفك ��رة يف
عنا�صره ��ا الأ�سا�سي ��ة  :دور امل ��ر�أة يف
احل�ض ��ارة  ،البحث عن لغز املوت واخللود
والوج ��ود  ،الك�ش ��ف عن ه�شا�ش ��ة الطاغية
كلكام�ش  .عمل ��ت بعدها على �إعادة �صياغة
الن� ��ص ح�س ��ب توجيه ��ات الأ�ست ��اذ �سامي
و�إ�ضافاته املهمة  ،وك�سبت خربة كبرية يف
الر�ؤية امل�سرحي ��ة  ،وكنا يف نقا�ش م�ستمر
خ�ل�ال الإع ��داد للعم ��ل  ،نح ��ذف ون�ضي ��ف
حت ��ى ا�ستق ��ر الن�ص على �صيغت ��ه النهائية
 ،وق ��د �إجته ��د املعل ��م �سام ��ي عب ��د احلميد
يف امل ��زج ب�ي�ن قراءت ��ه اخلا�ص ��ة للملحمة
وب�ي�ن قراءتي له ��ا وانتهين ��ا �إىل �ضرورة
�إث ��راء �أدوار الن�ساء امللهم ��ة وعدم الإكتفاء
ب�شخ�صيتي �سي ��دوري و�شمخت ؛ فظهرت
ْ
�شخ�صي ��ة ني�ساب ��ا و�أورورو اخلالق ��ة �إىل
جانب �شمخ ��ت الغانية اجلميل ��ة ال�شاخمة
 ،و�سي ��دوري �صاحبة حان ��ة الآلهة الواقعة
على البحر .
ُق� � ّد َم العم ��ل للم ��رة الأوىل �صب ��اح ي ��وم
الأربعاء  5ت�شرين الأول ( �أكتوبر ) 1994
وج�سد ال�شخ�صيات
على م�سرح الر�شي ��د ّ ،
الفنان ��ون  :فوزي ��ة ع ��ارف ب ��دور ني�ساب ��ا
 ،و�آزادوه ��ي �صموئي ��ل ب ��دور �أورورو ،
و�أح�ل�ام ع ��رب ب ��دور �سي ��دوري  ،و�أمرية
جواد ب ��دور �شمخ ��ت  ،وميم ��ون اخلالدي
ب ��دور كلكام�ش  ،ون ��زار ال�سامرائي بدور
�أنكي ��دو ،وق ��د ا�ستخدم الأ�ست ��اذ �سامي يف
مقاربت ��ه الإخراجي ��ة الأل ��وان والأع ��داد
لت�أكي ��د عالمات ��ه الداللي ��ة ؛ فف ��ي �أعل ��ى
وق�سم امل�سرح
امل�سرح و�ضع ث�ل�اث نوافذ ّ ،
�إىل ثالث ��ة م�ستوي ��ات  :موق ��ع �أعل ��ى حيث
ُتتِم �أله ��ة ال ��والدة �أورورو عملية ا�ستيالد
�أنكي ��دو  ،و�أوج ��د موقع ًا و�سط� � ًا يرمز �إىل
مي ��دان �أوروك الرئي� ��س ال ��ذي جت ��ري فيه
منازل ��ة كلكام� ��ش م ��ع خ�صم ��ه و�صديق ��ه
الحق� � ًا �أنكي ��دو ،وثم ��ة م�ست ��وى ثال ��ث
تتجلى في ��ه �سلطة كلكام� ��ش وجربوته من
جان ��ب وحريت ��ه وعزلت ��ه ع ��ن اجلميع من
جانب �آخ ��ر .ح�صلت امل�سرحية على جائزة
الإخ ��راج وجائ ��زة �أف�ض ��ل ن� ��ص ي�ستله ��م
الرتاث الرافديني .
بعده ��ا باع ��دت بينن ��ا حمن ��ة احل�ص ��ار
والفقدان ��ات ال�شخ�صي ��ة وتف ��كك املجتم ��ع
العراق ��ي يف عزلته بعد كارثة غزو الكويت
وحرب حتريرها  ،ومل �ألتق الأ�ستاذ �سامي
�إال بع ��د �سن ��وات عج ��اف يف عم ��ان نح ��و
 2011ح�ي�ن كان راق ��د ًا يف م�ست�شف ��ى دار
ال�س�ل�ام وحييته وحييت �صداقة عمر بباقة
ورد وزرتهم ��ا ه ��و وال�سي ��دة فوزية بعد
�شفائ ��ه يف �سكنهم ��ا بعمان رفق ��ة ال�صديق
الناق ��د امل�سرح ��ي والروائ ��ي ع ��واد علي .
مازال ��ت قهقهات ��ه املفعم ��ة بالأم ��ل وامل ��رح
وحكاياته املده�شة و�سخريته مما �آل �إليه
م�سرحنا وو�ضعنا العراقي املوئ�س ترتدد
�أ�صدا�ؤه ��ا وت�ؤك ��د حيوي ��ة وج ��وده بيننا
جتل روحي
وحتوله من كينونة مادية �إىل ٍ
كبري الأثر .

كواليس

� سامي عبد الحميد

م�سرحيات كتبها كتاب و�شعراء غير
م�سرحيين ولم ُتن َتج على الم�سرح
-1�س ��اهم العدي ��د م ��ن الأدب ��اء وال�ش ��عراء العراقي�ي�ن يف كتابة
م�س ��رحيات بالن�ث�ر �أو بال�ش ��عر ولكنه ��ا بقي ��ت مركون ��ة على
الرف ��وف ومل تظهر يف عرو�ض على خ�شبة امل�سرح حلد اليوم
�أو رمب ��ا ظهر ق�سم منها ولكن من غري �أن حُتدث �إثارة �إعالمية
او نقدي ��ة  .و�أُرجح �أ�سباب ع ��دم اهتمام املخرجني لن�صو�صها
واجتذابه ��ا لهم �إما لأنها ال تعك�س واقع ًا معا�ش ًا �أو لأنها تفتقر
اىل حرفي ��ة الكتاب ��ة امل�سرحي ��ة �أو لأنه ��ا يف مو�ضوعاته ��ا ال
تواك ��ب معطي ��ات الع�ص ��ر� ،أو لأن �إنتاجها يكل ��ف مبالغ لي�س
با�ستطاعة منتج �أن يتعهدها.
ً
ويف ه ��ذه املقال ��ة �سنتعر�ض �أوال اىل م�سرحي ��ات كتبها �أدباء
�أو روائي ��ون معروفون �أولهم (عبد املجي ��د لطفي) الذي كتب
متثيلي ��ة بعن ��وان (خط� ��أ يف العد التن ��ازيل) وه ��ي م�سرحية
هزلية بثالثة ف�صول وثانيها ل�شاكر خ�صباك بعنوان (ال�شيء)
�أي�ض� � ًا بثالث ��ة ف�ص ��ول تتحدث عم ��ا يجري يف �أح ��د معتقالت
ال�سيا�سيني والثالثة ملحمد جميل �شل�ش بعنوان (م�أ�ساة حممد
بن مغله) وتتعر�ض حلياة ذلك اخلطاط البغدادي واملاهر بفنه
وا�شته ��ر ملرتبته العالية يف اللغ ��ة وبالغتها ،وبرع يف اخلط
الكويف .وظهرت للأدي ��ب نف�سه م�سرحيتان بعنوان (ال�صمت
واجلوه ��ر) الأوىل مبو�ضوع ��ة معا�ص ��رة والثاني ��ة تاريخية
ع ��ن حممد بن القا�س ��م الثقفي قائد اجلي� ��ش الإ�سالمي املكلف
بفتح بالد ال�سند .وللروائي (�أدمون �صربي) م�سرحيتان هما
(�أي ��ام العطال ��ة)  1968و(يومي ��ات النا� ��س)  1971تتطرقان
اىل الأو�ض ��اع االقت�صادية واالجتماعية للعراقيني يف العهود
ال�سابق ��ة وللدبلوما�سي والأديب (عبد احلق فا�ضل) م�سرحية
م ��ن م�سرح الال معقول بعن ��وان ( 4ن�ساء و� 3ضفادع) ،1968
و�ض ��ع �أحداثها و�شخو�صها يف بيئ ��ة خيالية غريبة ويف عامل
�آخ ��ر غري عاملن ��ا مع �أن مو�ضوعها ينعك� ��س على عاملنا .وكتب
الروائي (عب ��د اخلالق الركابي) م�سرحي ��ة بعنوان (البيزار)
 ، 1998وو�ض ��ح �أحداثه ��ا و�شخو�صه ��ا يف بيئ ��ة بدوي ��ة
تخ�ضع للأع ��راف الع�شائرية املتوارثة و�إميان �إبناء الع�شرية
باخلرافات .وقدم ملناظرها و�صف� � ًا دقيق ًا  ،وتتكون امل�سرحية
من ثمانية ع�شر م�شهد ًا .ون�شر الأديب والناقد (حممد مبارك)
(م�سرحي ��ات عربي ��ة)  ،1990وه ��ي ث�ل�اث ع ��ن �شع ��راء عرب
قدم ��اء هم (ع ��روة بن ال ��ورد) و(�أم ��ر�ؤ القي� ��س) و(�أمية ابن
�أب ��ي ال�صلت) وكلها كتبت بلغة �أدبي ��ة بليغة  .ون�شر الروائي
(�شوقي ك ��رمي ح�سن) م�سرحية يتعر�ض به ��ا مللحمة كلكام�ش
ويق ��دم معاجلة جديدة لها حيث يقلبها على بطانتها كما يقول
الو�صف ال�شعبي ويا لها من جر�أة خطرية من كتاب عراقي.
رمب ��ا يك ��ون �أدباء وروائي ��ون �آخ ��رون �ألف ��وا م�سرحيات لها
قيمته ��ا الأدبية والدرامية ولكني م ��ا ا�ستطعت احل�صول على
ن�سخ منها.
في هذه المقالة �سنتعر�ض �أو ً
ال الى
م�سرحيات كتبها �أدباء �أو روائيون
معروفون �أولهم (عبد المجيد لطفي)
الذي كتب تمثيلية بعنوان (خط�أ في
العد التنازلي) وهي م�سرحية هزلية
بثالثة ف�صول وثانيها ل�شاكر خ�صباك
بعنوان (ال�شيء)

ال�شارقة للفنون تنظم معر�ض �أكرم الزعرتي
متابعة :املدى

هل�سنكي :متابعة املدى

يف �ضواح ��ي العا�صم ��ة الفنلندية،
هل�سنك ��ي� ،ساه ��م الكات ��ب يو�سف
�أب ��و الف ��وز ،بتق ��دمي كلم ��ة ك�ضيف
�شرف يف احلفل ال�سبعني لت�أ�سي�س
جمهورية ال�ص�ي�ن ال�شعبية ،بدعوة
م ��ن رابط ��ة الفنان�ي�ن الفنلندي ��ة
ال�صينية ،الت ��ي نظمت حف ًال بهيج ًا
باملنا�سبة .قدّم �ضيوف ال�شرف يف
كلم ��ات الته ��اين باملنا�سبة وتابعوا
مع اجلمهور الغف�ي�ر ،الذي اكتظت
به �صال ��ة االحتفال يف مكتبة �سيلو
يف اي�سب ��و ،الربنام ��ج الفني الذي
ح ��وى العديد م ��ن الفق ��رات الفنية
املتنوع ��ة ،من الرق� ��ص واملو�سيقى
والغن ��اء وال�شع ��ر ،الت ��ي �ساهم ��ت
بتقدميه ��ا اجلمعي ��ات الثقافي ��ة
ال�صيني ��ة والرو�سي ��ة والفنلندي ��ة
والتايلندية.

 م�سرحيتي ( الليايل ال�سومرية ) وذكريات �أُ َخر

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

يف كلمت ��ه ،بع ��د تق ��دمي التهنئ ��ة،
حت ��دث يو�س ��ف �أب ��و الف ��وز ع ��ن
طري ��ق احلرير ،الذي رب ��ط ال�شرق
بالغ ��رب ،وذك ��ر �إن ��ه كان برهان� � ًا
عل ��ى �إمكاني ��ات احل�ض ��ارات يف
التح ��اور ،ويبقى كرد تاريخي على
املزاع ��م الت ��ي تتحدث ع ��ن ال�صدام
ب�ي�ن احل�ض ��ارات .ب�ي�ن �أن طري ��ق
احلري ��ر مل يكن جم ��رد �شبكة طرق

جتاري ��ة لتوري ��د الب�ضائ ��ع م ��ن
ال�ص�ي�ن اىل الهن ��د وبل ��دان امل�شرق
العرب ��ي ،ومنها الع ��راق ،و�أفريقيا
وث ��م �أوروبا ،بل كان حم ��ور ًا مهم ًا
وحيوي� � ًا للتب ��ادل الثق ��ايف ب�ي�ن
خمتل ��ف احل�ضارات .ويبقى طريق
احلري ��ر كرم ��ز لإمكاني ��ة خمتل ��ف
ال�شعوب يف التعاي� ��ش ب�سالم و�أن
تكون مت�ساوية رغم اختالفها!

تنظ ��م م�ؤ�س�س ��ة ال�شارقة للفن ��ون بالتعاون
م ��ع متح ��ف الف ��ن احلدي ��ث يف بر�شلون ��ة
واملتحف الوطني للف ��ن احلديث واملعا�صر
يف كوريا� ،ضم ��ن برناجمها خلريف 2019
معر�ض �أك ��رم الزعرتي وال ��ذي يفتتح يوم
� 27سبتم�ب�ر� /أيل ��ول  2019وي�ستمر حتى
 10يناير /كانون الثاين ،2020
يعت�ب�ر ه ��ذا املعر� ��ض ت�أم�ل ً�ا يف ال�ص ��ورة
الفوتوغرافية من خالل مقتنيات امل�ؤ�س�سة
العربي ��ة لل�ص ��ورة ،حي ��ث �ش ّكل ��ت ه ��ذه
امل�ؤ�س�س ��ة عل ��ى م ��دار ال�سن ��وات الع�شرين
املا�ضي ��ة ،الإطار الذي عم ��ل من خالله �أكرم
الزعرتي عل ��ى تطوير م�شاريع ��ه و �أبحاثه
يف جمال ال�صورة .
�ساه ��م الزع�ت�ري ع ��ام  1997يف ت�أ�سي� ��س
«امل�ؤ�س�سة العربية لل�صورة» ،بغية احتواء
وتنظيم ن�شاط جمع ال�صور الفوتوغرافية،
و�إعطائه �إطار ًا م�ؤ�س�ساتي ًا ،وتوجيهه نحو
ط ��رق متع ��ددة لالقتن ��اء ،والي ��وم حت ��وي
امل�ؤ�س�سة �أر�شيف� � ًا ب�صري ًا كبري ًا ،من �صور،
و�أغرا�ض فوتوغرافي ��ة ،من خمتلف �أنحاء
املنطقة العربية ،نهاي ��ة القرن التا�سع ع�شر
�إىل يومنا هذا.
ي�ضم املعر�ض �أعما ًال عديدة للفنان �ساهمت
يف تو�سي ��ع فهمنا للت�صوي ��ر الفوتوغرايف

ووظيفت ��ه وبيئت ��ه االجتماعي ��ة ،وذل ��ك من
خ�ل�ال الأبح ��اث الفوتوغرافي ��ة م ��ن جهة،
ومن خالل درا�سة منو امل�ؤ�س�سة ومقتنياتها
وخطابها والنقا�ش فيها خالل ع�شرين عام ًا،
م ��ن جهة �أخ ��رى ،تظهر مقتني ��ات امل�ؤ�س�سة
العربي ��ة لل�ص ��ورة املعرو�ض ��ة يف ال ��رواق
 ،3م ��ن خ�ل�ال �إع ��ادة �إنتاج �أج ��زاء خمتارة
تع� � ّد ذات �أهمية للفنان ،حي ��ث ت�شري بع�ض
الأعمال حلداثة متنامية يف العامل العربي،
ن�ست�شفه ��ا م ��ن خ�ل�ال �ص ��ورة ال ��ذات �أمام
الكام�ي�را ،وهي اخ�ت�راع جدي ��د و�صل �إىل
�أوج انت�شاره يف خم�سينيات القرن املا�ضي

بعد �أن كان حكر ًا على الأقلية املتمكنة مادي ًا.
فيما ت�شري �أعمال �أخرى يف هذا الرواق �إىل
م ��ا ي�سميه الزعرتي الت�شكالت �أو العالمات
الفوتوغرافي ��ة ،وه ��ي الآث ��ار الت ��ي يرتكها
الزمن يف ج�سم ال�صورة.
�أما يف رواق  4فتتك�شف مقتنيات امل�ؤ�س�سة
العربي ��ة لل�ص ��ورة م ��ن خ�ل�ال اخلرائ ��ط
واحلكايات الت ��ي ترويها الأفالم املعرو�ضة
عن ال�ص ��ور ونا�سه ��ا ،حيث ت�ش�ي�ر خارطة
غرفة التخزين الباردة �إىل القيود املتحكمة
بامل�ساح ��ة و�إىل الإعتب ��ارات الت ��ي �أمل ��ت
التداب�ي�ر املتخ ��ذة يف توظي ��ب املجموع ��ة،

بينم ��ا تو�ض ��ح خارطة جمموع ��ات ال�صور
بالتف�صي ��ل من�ش� ��أ كل جمموع ��ة وحجمها ،
ويحكي «كتاب جمموعات ال�صور» ق�صة كل
جمموعة من املقتنيات.
ه ��ذا وي�سب ��ق افتت ��اح املعر� ��ض جل�س ��ة
حوارية بني �أكرم زع�ت�ري والقيمة هيواي
ت�ش ��و ،حي ��ث يناق�ش ��ان موا�ضي ��ع املعر�ض
وتو�سيع تعري ��ف الت�صوير الفوتوغرايف،
كم ��ا ي�ستك�شف ��ان الق�ضاي ��ا املتعلق ��ة بثقافة
الأر�شيف واحلفظ ،ويطرحان �أ�سئلة نقدية
ح ��ول الت�ألي ��ف وامللكي ��ة وعملي ��ة احلف ��ظ
كممار�سة �إبداعية.
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اقــــرأ
ق�����������ص�����ر ال����ك����ت����ب

يك�ش ��ف لنا كتاب ”ق�صر الكت ��ب” ال�صادر حديثا عن دار
املدى مدى فطنة م�ؤلف ��ه الفرن�سي روجيه غرينييه التي
تتخ ��ذ مظهر �سعة اطالع ووف ��رة معلومات و�سهولة يف
الطرح ،الكت ��اب رحلة ممتعة من مار�سي ��ل برو�ست اىل
�ألب�ي�ر كام ��و ،وم ��ن بودل�ي�ر اىل فرجينيا وول ��ف ،ومن
بوكا�شيو مرورا ب�صموئي ��ل بيكيت وموري�س بالن�شو،
وال ين�سى �أن مير بفلوبري وجورج �صاند وجيل دولوز،
وع�ش ��رات غريه ��م ،ن�ستك�ش ��ف م ��ن خالله ��م كي ��ف نقر�أ
الكت ��ب ،ومل ��اذا نقر�أها ،كتاب ممتع ب�ي�ن ال�سرية الذاتية
والنقد الأدبي والفني.

ح

ول العا

لم

�أ�سرار جديدة تك�شف عالقة مارلني مونرو بجون كيندي
ك�شفت احللقة اجل��دي��دة من
امل�سل�سل امل���س�م��وع «مقتل
مارلني م��ون��رو» ،عن معرفة
مونرو ب�أ�سرار خمابراتية
على قدر عالٍ من ال�سرية،
ع��رف �ت �ه��ا م ��ن الأخ ��وي ��ن
جون وروب��رت كينيدي،
�أث � �ن� ��اء ق �� �ض��ائ �ه��ا بع�ض
الأوق��ات معهما ،و�أنها هددت
بك�شفها يف حال مل يعرتفا بوجود
ع�ل�اق��ة م �ع �ه��ا ل �ل �ع �ل��ن .و�أذي� �ع ��ت
احللقة ال�ساد�سة من الربنامج،
وتناولت بع�ض اجلوانب
من عالقة ج��ون مبونرو،
وك �ي��ف ك���ان الأول ق�ل�ق� ًا
للغاية ب���ش��أن م��ا ت�ه��دد به
يف ح�ضور �شقيقه بوبي،
الأم� � ��ر ال � ��ذي دف� ��ع الأخ �ي�ر
لتهديدها ب�إنهاء العالقة قهر ًا.
ل ��ذا ق� ��ررت م��ون��رو ف �ت��ح ال �ن��ار
وك�شف امل�ستور ،واالعرتاف ب�أن
الرئي�س كيندي و�شقيقه روبرت
ك��ان��ا يتحدثان معها ع��ن �أ� �س��رار
دقيقة ،تخ�ص �أم��ن الدولة ،وهو
ما يعد خط�أ فادح ًا وقرار ًا متهور ًا

يف ن �ظ��ر ال �� �ش �ق �ي �ق�ين ب��ال �ط �ب��ع.
وبح�سب امل�ؤرخ بيل برينز ،قالت
م��ون��رو" :مل ي�ت��وان كينيدي عن
�إف�شاء �أ� �س��رار ال��دول��ة يل ،وك��ان
يهم�س بها يف حلظاتنا احلميمية،
ويبدو �أنها كانت واثقة ج��د ًا من
ه ��ذه امل �� �س ��أل��ة� ،إذ ه ��ددت بوبي
كيندي و�أكدت �أنها كانت على علم
بتخطيط املخابرات الأمريكية،
الغتيال الرئي�س الكوبي الأ�سبق
فيديل كا�سرتو".و�أ�ضاف امل�ؤرخ:

�أوق�ع��ت مونرو نف�سها يف م��أزق
ك �ب�ير ،ف�ق��د ظ�ن��ت �أن �ه��ا �ستواجه
مبفردها �أقوى رجلني يف �أمريكا،
و�أن �ه��ا ت�ستطيع ال��وق��وف بوجه
الطغيان والنفوذ ،وال تعلم ب�أنها
بهذا الت�صرف ،حولت العا�شقني
املغرمني بها �إىل عدوين مرتب�صني
لقتلها .وما يزيد الأمر �سوء ًا ق�ضاء
مونرو الليلة الأخرية يف حياتها،
برفقة زعيم املافيا يف �شيكاغو
�سام جيانكانا ،وبالطبع ا�ستغل

مزاد علني
"برملان منحط" ..يف
ٍ
يف مزا ٍد علني �ستنظمه دار "�سوثبي
ل� �ل� �م ��زادات ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء امل �ق �ب��ل،
� �س � ُت �ع��ر���ض ل��وح��ة "برملان منحط"
للر�سام الربيطاين املجهول الهو ّية،

بانك�سي ،كما ذكرت "دايلي نيوز".
م�ق��اع��ده��م يف جمل�س ال �ع �م��وم ،ويف
وت�صور اللوحة الربملان الربيطاين املنت�صف ق��ر ٌد يخطب فيهم ،يف نقد
ِّ
وق ��د حت� � ّ�ول ف �ي��ه ال� �ن ��واب �إىل ق��ردة وا�ضح للبنية ال�سيا�سية يف البالد،
ال �� �ش��ام �ب��ان��زي� ،إذ ي �ج �ل �� �س��ون على وان� �ح ��دار � �س �ل��وك ال���س�ي��ا��س�ي�ين �إىل
م�ستويات قبل ّية وبدائ ّية.
و�أُعيدت اللوحة �إىل الأ�ضواء جم ّدد ًا،
خ���ص��و��ص� ًا ب�ع��د �أزم� ��ة "بريك�ست"،
ونقا�شات خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي يف الربملان.
وم��ن امل�ت��و ّق��ع �أن يبلغ �سعر اللوحة
 2.5مليون دوالر ،م��ا يعني حتطيم
ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي ال �� �س��اب��ق ل�ل��وح��ات
بانك�سي ،امل�سجل با�سم لوحة Keep
 it Spotlessالتي بيعت ب�ـ1.52
مليون جنيه �إ�سرتليني.
و�أ�شارت دار "�سوثبي" يف بيان �إىل
�أن ط��ول اللوحة يبلغ � 4أم�ت��ار ،وهي
�أك �ب�ر ل��وح��ة ق �م��ا���ش ر��س�م�ه��ا ال�ف�ن��ان
ّ
الربيطاين.

تقــريــر
في�صل اليا�سري
ال� �م� �خ ��رج وال� �ف� �ن ��ان ال ��رائ ��د
ي�ست�ضيفه ات �ح��اد االذاع�ي�ي��ن
العراقيين للحديث عن تجربته
ف��ي م �ج��ال ال �ف��ن ال�سينمائي
والتلفزيوني ،وي�سلط ال�ضوء
على عمله في االذاعة ،الفعالية
التي تقام يوم االحد الم�صادف
 2019/10/5يديرها الفنان
حافظ العادلي ،ويذكر ان في�صل
اليا�سري يعد من ابرز مخرجي
ال�سينما في العراق ،قدم العديد
من االفالم كما ان له م�ساهمات
عربية من خ�لال اخ��راج افالم
ال�ف�ن��ان دري ��د ل �ح��ام وا��ش��راف��ه
ال �ف �ن��ي ع �ل��ى ب ��رام ��ج االن �ت��اج
الخليجي الم�شترك واب��رزه��ا
برنامج افتح يا�سم�سم.
�أحمد جنديل
ال��روائ��ي والكاتب ي�ست�ضيفه
نادي الكتاب في كربالء للحديث
ع��ن رواي�ت��ه الجديدة �آل�ه��ة من
دخ ��ان ال�ت��ي � �ص��درت م ��ؤخ��را،
الفعالية التي يديرها الكاتب
ح�سن عبيد عي�سى تقام اليوم

 حممد جا�سم

االربعاء ال�ساعة ال�ساد�سة في
مقر نقابة المعلمين في كربالء.
علي عبد الأمير �صالح
ال �م �ت��رج��م ت��م ت �ك��ري �م��ه �ضمن
اح�ت�ف��االت دار ال�م��أم��ون بيوم
ال�م�ت��رج��م ال �ع��ال �م��ي ،ح�ي��ث تم
االحتفاء بنحو خم�سين مترجما
ي�م�ث�ل��ون ج�م�ي��ع ال�م��ؤ��س���س��ات
والجامعات والمنظمات التي
تعنى بالترجمة تقديرا للجهد
ال��ذي ب��ذل��وه لخدمة الترجمة
وال �ث �ق��اف��ة ف ��ي ال� �ع ��راق وف��ي
مقدمتهم المترجم القدير كاظم
�سعد الدين.

ا�ست�ضاف ��ت م�ؤ�س�س ��ة وكال�ي�ري نن ��ار
الت�شكيلي ��ة يف مامل ��و بال�سويد معر�ض
ا�س ��ود وابي� ��ض للفن ��ان "عل ��ي ر�ض ��ا
�سعي ��د" املقي ��م يف تون� ��س .وبح�ضور
نخب ��وي كب�ي�ر .منه ��م الكات ��ب عن ��اد
عب ��د الرحم ��ن والت�شكيلي عب ��د الكرمي
ال�سع ��دون واحم ��د ن�صي ��ف وجعف ��ر
طاع ��ون واجمد الطي ��ار وو�سام الالمي
ومن ��ى امل�شاط واالت�شكيلي ��ة ال�سويدية
اين الر�س ��ون ومدي ��رة مرك ��ز الثقاف ��ة
كالوديا ربيجايني وامل�سرحي د .حميد
اجلم ��ايل والفنان ��ة حن ��ان ال�صاحل ��ي
واملرتج ��م خ�ضريالالم ��ي ود .ح�س ��ن
ال�سوداين و عميد اجلالية الفل�سطينية
حمم ��د ق ��دورة ورائ ��د م�س ��رح الدم ��ى

الطقس

الأخ�ي��ر ه ��ذه امل �ق��اب �ل��ة وان �ف �ع��ال
م��ون��رو ال ��زائ ��د ،وا��س�ت�خ��دام�ه��ا
ك�سالح يبتز به رئي�س الواليات
امل �ت �ح��دة وال��ن��ائ��ب ال� �ع ��ام ب�ه��ا،
حماو ًال �إ�سقاطهما والنيل منهما.
وكانت مارلني يف منزل املطرب
الأم�يرك��ي ف��ران��ك �سيناترا ،قبل
مقتلها بليلة واحدة ،عندما التقت
بجيانكانا ،والحظ املمثل جياين
رو� �س��و ت��وت��ر م��ارل�ين وجترعها
ال��ك��ح��ول وت��ع��اط��ي امل� �خ ��درات
ب �ط��ري �ق��ة ج �ن��ون �ي��ة ،ل��ذل��ك لي�س
م��ن امل�ستبعد نظرية قتل املافيا
ملارلني مونرو ،وا�ستغالل املوقف
ل���ص��احل�ه��م ،ل �ي��دم��روا الأخ��وي��ن
كيندي لإيقاف م�ساعيهما ملحاربة
اجلرمية املنظمة.
وتناولت احللقة كذلك ،اع�تراف
مونرو ب�أن لديها مذكرات �سرية،
ت�سرد فيها عالقاتها ال�سرية مع
امل���ش��اه�ير ،وتفا�صيل ال�ل�ق��اءات
احل�م�ي�م�ي��ة م�ع�ه��م ،ع�ل��ى ر�أ��س�ه��م
الرئي�س كيندي ،وهناك حماوالت
م�ضنية للعثور على هذه املذكرات،
ولكنها مفقودة حتى يومنا هذا.

�أوباما يك�شف عن هوايته
اجلديدة
ك�شف الرئي�س الأمريكي ال�سابق ،ب��اراك �أوباما ،عن هوايته
املف�ضلة اجلديدة بعد خروجه من البيت الأبي�ض.
وخالل ح�ضوره افتتاح فعاليات حفل معر�ض امل�ؤ�س�سني ،قال
�أوباما" :هوايتي املف�ضلة اجلديدة هي النوم .هو كاملخدر .من
املده�ش �أنك تنام وت�ستيقظ ،فت�شعر ب�أنك يف حالة جيدة وت�شعر
بال�سعادة ومتتلئ بالطاقة".
و�أو�ضح �أوباما �أنه عقب انتهاء عمله كرئي�س للواليات املتحدة،
�صار لديه املزيد من الوقت للقراءة والتفكري ،كما �أنه كثريًا ما
يتجول مع زوجته.
واع� �ت��رف �أوب� ��ام� ��ا ب � ��أنّ
زوج��ت��ه م�ي���ش�ي��ل ك��ان��ت
غ ��ا�� �ض� �ب ��ة وم��ن��زع��ج��ة
م� �ن ��ه ب� �ق ��ول ��ه " :كانت
دائ� � � ًم � ��ا غ ��ا�� �ض� �ب ��ة م �ن��ي
لأن �ن��ي ت��ر��ش�ح��ت ملن�صب
الرئي�س" .وي�شهد معر�ض
امل��ؤ��س���س�ين ،فعالية تربط
 5000م�ؤ�س�س وم�ستثمر،
وراغ � ��ب يف �إن �� �ش��اء ��ش��رك��ات
نا�شئة ،وكل �ص ّناع القرار
يف نظام ال�شركات
النا�شئة.

جا�سنت بيرب يتزوج
"مرة ثانية"
عقد املغني الكندي ال�شهري جا�سنت بيرب قرانه على عار�ضة
الأزي���اء هيلي ب��ال��دوي��ن حبيبته منذ ال�صغر للمرة الثانية،
االث�ن�ين ،يف مرا�سيم للأهل والأ��ص��دق��اء مبنتجع يف منطقة
�ساوث كاليفورنيا .وقالت جملة "بيبول" وموقع "�إي" لأخبار
امل�شاهري ،نقال عن م�صادر مقربة من احلبيبني� ،إنهما تبادال
ع�ه��ود ال ��زواج خ�لال مرا�سيم دينية ح�ضرها الأه��ل،
وم�شاهري ،من بينهم املغني �إد �شريان وجنمتا تلفزيون
الواقع كايلي وكيندال جيرن ،واملغني �أ�شر واملمثل �أليك
بالدوين عم هيلي .ومل يرد ممثلون عن جا�سنت بيرب
وهيلي بالدوين على طلبات تعقيب ،االثنني .وذكرت
جملة بيبول �أن عقد القران مت عند غ��روب ال�شم�س،
يف كني�سة باملنتجع �أمام نحو � 150ضيفا .و�أقام بيرب
وبالدوين مرا�سم زواج مدين بعيدا عن الأنظار يف
نيويورك يف �أيلول من العام املا�ضي .وبد�أت عالقة
بيرب ( 25عاما) ببالدوين ( 22عاما) خ�لال مرحلة
املراهقة املبكرة ،وكانا يرتددان على نف�س الكني�سة،
و�أ�صبحت عالقة احلب بينهما جدية قبل عامني.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

الأربعاء الدامي
ّ
ف�ض التظاهرات ب�إطالق الر�صا�ص
احلي والغاز امل�سيل للدموع
ومطاردة املتظاهرين يف ال�شوارع
�أُ�سلوب يفتقر �إىل �أدنى �أ�سا�س
�أخالقي �أو �سيا�سي ،فالتظاهر
واالحتجاج ّ
حق تكفله القوانني
ومواثيق حقوق الإن�سان ،ومن ثم
يجب عدم النظر �إىل املتظاهرين
على �أنهم �أعداء للدولة واملجتمع ،بل
مواطنون لديهم مطالب وميل�ؤهم
غ�ضب واحتجاج على �إجراءات
فيعبون عنهما بالتظاهر
بعينها ،رّ
واالحتجاح .
غري � ّأن الأب�شع من خيار ف�ض
التظاهر بالر�صا�ص احلي� ،أن
ت�صمت الأحزاب والقوى ال�سيا�سية
التي ت�صدرت االنتخابات يف
الأعوام املا�ضية ،بل �إن التظاهرات
وجهت ر�سالة �إىل جهات كانت
حتتكر �ساحة التحرير لتقول لها
�أن هناك �شبابا مل تتعرفوا عليهم
جيدا. .والأق�سى �أن ي�صمت الربملان،
وت�ضع القوى ال�سيا�سية ر�أ�سها يف
الرمال ،والأكرث �سخرية ومرارة
�أن تن�شغل الف�ضائيات العراقية
بعر�ض م�سل�سالت �إيرانية وبرامج
للطبخ ونكات ملاجد يا�سني ،فيما
�أ�صرت قناة �آفاق على �أن ت�ضع
�صورة بحجم ال�شا�شة لل�سيد نوري
املالكي وهو يقول �إن بع�ض الدول
تخ�شى انتقال التجربة الدميقراطية
يف العراق �إليها� ..سالمات" ..يا
دميقراطية" ت�سمح للقوات الأمنية
ب�أن تت�صرف خارج القانون ،وت�ص ّر
على �أن متار�س احل�سم والق�سوة
�ضد متظاهرين ع ّزل ،لكنها ت�صمت
حني يتع ّلق الأمر بنهب ثروات البالد
وغياب اخلدمات؟ .
كان العراقيون ي�أملون �أن يتوىل
امل�س�ؤولية �سا�سة يعربون بالبالد
من ع�صور القمع والف�ساد� ،إىل ع�صر
احلريّات والرفاهية ، ،فوجدوا
�أمامهم م�س�ؤولني يخافون �أ�صوات
املحتجّ ني واملتظاهرين ،فيقررون
ا�ستباحة دمائهم يف و�ضح النهار.
اليوم مهم جد ًا �أن نر�سّ خ مفهوما،
�أن دور القوات الأمنية هو حماية
التظاهرات واالحتجاجات
واالعت�صامات ما دامت �سلمية ويف
حدود القانون ،مهمة القوات الأمنية
�أن حتمي ه�ؤالء املتظاهرين حتى لو
كانوا يهتفون �ضد احلكومة.
علينا �أن نغر�س يف �أذهان جنود
و�ضباط القوات الأمنية � ّأن الذي
يتظاهر لي�س عدوّ ًا ،وال ميار�س
التج�س�س �ضد البالد ،بل مواطن له
ر�أي ينبغي احرتامه وحمايته.
لكي نحقق �شعار اجلي�ش وال�شرطة
يف خدمة ال�شعب ،ولي�س ملكافحة
ال�شعب علينا �أن ن�ؤمن ب�أن مهمة
القوات الأمنية هي مطاردة
الفا�سدين والقتلة ،وال�سعي �إىل
حماية �أمن النا�س ،ولي�س مطاردة
املتظاهرين وحما�صرة و�سائل
الإعالم .و�أن واجبها احلقيقي
هو حماية النا�س ،ال الدفاع عن
امل�س�ؤولني.
الوطن يف خطر ،وليغ�ضب ك ّل
ال�سا�سة الذين يزوّ قون خطبهم
بعبارات االطمئنان ،ف�أغلب النا�س
غا�ضبة ،برغم �أن الغ�ضب قليل �أمام
ما يحدث ،النا�س تريد م�س�ؤولني
يلتفتون �إىل ما يحدث داخل
البالد ،ليت�أكدوا من � ّأن امل�شاكل
ات�سعت وال ميكن رتقها بقوّ ات ال
ترى يف املحتجّ ني �إال كفرة يجب
ا�ستئ�صالهم ..قوات ال تريد �أن ت�ؤمن
ب� ّأن جميع العراقيني مواطنون من
الدرجة الأوىل يتمتعون بكامل
احلقوق.
�أيها ال�سادة نحتاج �إىل قوّ ات �أمنيّة..
ال قوات تتفنن يف قتل املواطن
الأعزل.

الت�شكيلي علي ر�ضا ...يقدم خال�صة جتربته بالأبي�ض والأ�سود
ال�س ��وري ابو اخلري علي ��وي وامل�صور
التلفزيوين حممد ح�سن .وهو املعر�ض
الرابع خالل عام  2019الذي ت�ست�ضيفه
ننار .و�ضم  ٢٤لوحة باللونني .الأ�سود
واالبي�ض وت�سع لوحات ب�أحجام كبرية
تناولت مو�ضوعات متعددة من مراحل
خمتلف ��ة مثل ��ت خال�ص ��ة جترب ��ة عل ��ي
ر�ضا.
د .ا�سيل العامري رئي�سة امل�ؤ�س�سة قالت:
بقينا نتابع جتربته منذ �شد الرحال اىل
تون�س اخل�ضراء� ،ضم ��ن نهر الكفاءات
الت ��ي نزفه ��ا الع ��راق يف الت�سعيني ��ات،
وتوا�صلن ��ا مع جم ��ال ابداع ��ه بح�سرة
اللق ��اء ون� ��أي امل�ساف ��ات ..ليح ��ل بيننا
كغائ ��ب يطرق باب ليالين ��ا بعد �سنوات
ط ��وال .بعده ��ا ق ��دم الفن ��ان عل ��ي ر�ضا
�سعي ��د كلم ��ة �شك ��ر للجهود الت ��ي بذلت

يف �إع ��داد املعر� ��ض وعربع ��ن �سعادت ��ه
بالتواج ��د يف ال�سوي ��د ولقائ ��ه به ��ذا
الع ��دد م ��ن الفنانني وا ُالدب ��اء واملثقفني
العراقي�ي�ن والع ��رب وال�سويدي�ي�ن.

وا�ض ��اف :ان ��ه ا�ستع ��اد بع� ��ض جتاربه
ال�سابق ��ة وبالتحدي ��د جمموع ��ة املدينة
القدمي ��ة ،و جتارب ��ه يف املو�ضوع ��ات
احلياتية التي �سبق عر�ضها يف باري�س

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة
الطق�س لهذا اليوم (االربعاء)� ،أن درجات احلرارة ترتفع
قلي ًال عن معدالتها ،مع رياح خفيفة.

و امل ��دن التون�سية .وا�ش ��ار الكاتب عبد
الرحم ��ن عناد :املعر�ض ت�ضمن ع�شرات
اللوح ��ات ذات امل�ضام�ي�ن املتع ��ددة،
غلب ��ت عليها الأل ��وان الهادئ ��ة كالأ�صفر
والأبي� ��ض ،ا�ضاف ��ة اىل لوحات اال�سود
واالبي� ��ض ،ال�صغرية احلجم لكنها ذات
مغزى كبري .ووظفت مبهارة م�ستعيدة
الأمكن ��ة وماتعني ��ه م ��ن حكاي ��ات،
وا�ض ��اف عن ��اد وق ��د متح ��ورت عل ��ى
ال�ت�راث واحلي ��اة اليومية وم ��ا تعك�سه
م ��ن ن�شاط ��ات ومه ��ن ،ولوح ��ات قابلة
للتف�سري والت�أوي ��ل .كما تربز اللوحات
خ�ب�رة الفن ��ان الطويلة وح�س ��ه املرهف
وتعامله الدقيق مع الألوان ب�شكل �أ�سهم
يف تق ��دمي ما �أراده م ��ن �أفكار يف تفاعل
�إيجابي مي ��د ج�سوره مع املتلقي .وقال
الت�شكيل ��ي عب ��د الك ��رمي ال�سع ��دون-:

املعر� ��ض �ش ��كل خال�صات جترب ��ة علي
ر�ض ��ا ال ��ذي ع ��رف يف تخطيطات ��ه يف
ال�صحاف ��ة البغدادي ��ة ،بر�شاق ��ة اخلط
وحيوي ��ة ال�شخو� ��ص التي تكت ��ظ بها،
وهنا اذ يعر� ��ض الفنان لوحاته امللونة
اىل جان ��ب لوح ��ات التخطي ��ط ،فان ��ه
يقدم جتربة جميلة تن ��م عن ت�ألق وقوة
وتوه ��ج اللوحة عرب اخل ��ط وتدرجات
الل ��ون فيه ��ا .ورغ ��م احادي ��ة اللون يف
اعمال ��ه ال�صغ�ي�رة اال ان ��ه �ش ��كل ف�ضاء
يحت ��دم في ��ه التعب�ي�ر بق ��وة ويرت�سخ،
فق ��د عم ��ل الفن ��ان عل ��ى تكثي ��ف امل�شهد
الب�ص ��ري واعطاء احلري ��ة لري�شته ب�أن
تقود حت ��ركات اخلط والل ��ون يف لعبة
متح ��ررة يف اغل ��ب االعمال م ��ن تزمت
القواعد الت ��ي يحر�ص على التم�سك بها
طوال م�سريته الفنية.
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