
بغداد/ املدى

اأعل���ن الرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترامب، 
اأم�س الأحد، مقت���ل زعيم تنظيم داع�س اأبو 
بك���ر البغدادي خالل غ���ارة قادتها الق���وات الأمريكية 

خالل الليل يف �سوريا.
كم���ا ق���ال وزي���ر الدف���اع الأمريكي م���ارك اإي�س���ر، اإن 
الغ���ارة التي �س���نتها الق���وات اخلا�س���ة الأمريكية يف 
�سمال غربي �س���وريا كانت تهدف اإىل اعتقال اأبو بكر 
البغدادي اإذا ت�سنى ذلك وقتله اإذا دعت احلاجة لذلك. 

وقال اإي�س���ر ملحطة )�س���ي.اإن.اإن( "حاولنا التوا�سل 
معه وطلب ت�س���ليم نف�س���ه. ورف�س وه���رب اإىل مكان 
حتت الأر����س وخالل حماولتنا اإخراجه فجر �س���رة 

نا�سفة".
واأ�س���اف اإي�سر اإن جنديني اأمريكيني اأ�سيبا بجروح 
اإىل  بالفع���ل  ع���ادا  العملي���ة ولكنهم���ا  خ���الل  طفيف���ة 

اخلدمة.
وق���ال اإن ترام���ب اأج���از العملي���ة اأواخ���ر الأ�س���بوع 
املا�سي. واأ�ساف "الرئي�س در�س اخليارات يف وقت 
�س���ابق من الأ�س���بوع )املا�س���ي(.. وقرر اخليار الذي 

نعتقد اأنه اأعطانا اأكر احتمال للنجاح".
واأفاد املر�س���د ال�س���وري حلقوق الإن�س���ان، الأحد، اأن 
مروحي���ات اأمريكية اأنزلت مقاتلني عل���ى الأر�س بعد 
منت�سف ليل ال�سبت يف اإطار عملية ا�ستهدفت قيادات 
يف تنظي���م داع����س على الأرج���ح، م�س���ريًا اإىل وقوع 

ا�ستباكات بينهم وبني الرهابيني.
واأعلنت �س���بكتا التلفزيون الأمريكيتان "�سي ان ان" 
و"ايه بي �سي" نقال عن م�سوؤولني كبار يف وقت مبكر 
الأحد اأن اأبو بكر البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة 

اأمريكية على منطقة اإدلب يف �سمال غربي �سوريا.
واأف���اد املر�س���د ال�س���وري حلقوق الإن�س���ان اأن �س���ربا 
م���ن ثماين مروحيات نفذ هجومًا بعد منت�س���ف الليل 
يف حمافظ���ة اإدل���ب يف منطقة يتواجد فيها "عنا�س���ر 
م���ن تنظيم داع�س" و"تنظي���م حرا�س الدين"، ما اأدى 
اإىل مقتل ت�س���عة اأ�س���خا�س على الأق���ل بينهم امراأتان 

وطفل.

 التفا�صيل �ص3

 بغداد/ المدى 

اأم����س  املحتج���ني،  مئ���ات  جتم���ع 
الأحد، يف �س���احة التحرير بو�سط 
بغ���داد، يف حت���د جديد بع���د ليل���ة طويلة من 
التظاهرات التي يقوم بها مطالبون ب�"اإ�سقاط 
النظام" ا�س���تخدمت القوات الأمنية لتفريقها 

الغاز امل�سيل للدموع.
ووا�س���ل العراقي���ون الحت�س���اد رغم تخطي 
ح�سيلة القتلى 60 �سخ�سًا يف املوجة الثانية 
م���ن الحتجاج���ات املناه�س���ة للحكومة التي 
انطلقت م�س���اء اخلمي�س. وقتل بع�س هوؤلء 

بالر�س���ا�س احلي، والبع�س بقنابل م�س���يلة 
للدم���وع، والبع����س الآخ���ر احراق���ا خ���الل 

اإ�سرام النار يف مقار اأحزاب �سيا�سية.
وق���ال اأحد املتظاهرين لوكال���ة فران�س بر�س 
وه���و يلّف راأ�س���ه بالعل���م العراق���ي "خرجنا 
لإقالة احلكومة �سلع قلع )كلها من جذورها(. 

ل نريد اأحدًا منهم".
وق���ّدم رئي����س ال���وزراء العراق���ي ع���ادل عبد 
امله���دي ورئي����س الرملان حممد احللبو�س���ي 
مقرح���ات ع���دة لتنفي���ذ اإ�س���الحات مل تك���ن 

مقنعة للمتظاهرين.
واأ�ساف املتظاهر "ل نريد ل احللبو�سي ول 

عبد املهدي. نريد اإ�سقاط النظام".
وكان امل�س���هد يف �س���احة التحري���ر الرمزي���ة 
بو�س���ط العا�سمة اليوم فو�س���ويًا، اإذ متركز 
بع�س املتظاهرين على اأ�سطح مراكز جتارية 
للتلويح بالأع���الم العراقية، فيما قام اآخرون 
باإحراق الإطارات يف ال�سوارع التي تغطيها 

القمامة.
وعل���ى مقل���ب اآخ���ر، ن�س���ب البع����س خيامًا، 
يف وق���ت بداأ فيه متطوع���ون بتوزيع الطعام 

واملاء على املتظاهرين.
ولوحظ اأي�س���ًا نزول اأعداد كبرية من الن�ساء 
تنفي���ذا  القريب���ة.  ال�س���احات  اإىل  والط���الب 

لعت�س���ام طالبي �س���مل املدار����س البتدائية 
طلب���ة  وحت���ى  والعدادي���ة  واملتو�س���طة 

اجلامعات.
وبدت امراأتان طاعنتان يف ال�س���ن، ترتديان 
راأ�س���يهما  وتغطي���ان  �س���وداوين  عباءت���ني 
بحج���اب اأ�س���ود، تلوح���ان بالعل���م العراق���ي 
وتتمايالن على اأنغام املو�س���يقى والأنا�سيد، 

بعدما وقفتا على اأحد احلواجز الإ�سمنتية.
وقالت فتاة رف�س���ت الك�س���ف عن ا�س���مها اإنها 
تعمل كممر�س���ة "اأن���ا هنا من اأجل م�س���تقبل 

الأطفال".
 تفا�صيل مو�صعة  �ص2

 بغداد/ المدى

احلكم���ة  كت���ل  اتفق���ت 
على  والن�سر  و�س���ائرون 
برملاني���ة  معار�س���ة  جبه���ة  ت�س���كيل 
مكون���ة م���ن مئ���ة نائب ل�س���تجواب 
رئي����س احلكوم���ة عادل عب���د املهدي 
مل�ساءلته عن ا�ستخدام العنف املفرط 
�س���د املتظاهرين، وتاأخره يف تنفيذ 

احلزم الإ�سالحية.
وكان  النائ���ب ع���ن ائت���الف الن�س���ر 
عدن���ان الزريف ق���دم طلب���ًا اإىل هيئة 
رئا�سة جمل�س النواب يف بداية �سهر 
ت�س���رين الأول اجلاري ل�س���تجواب 
عب���د امله���دي بدع���م من قب���ل حتالف 
م���ن  ون���واب  واحلكم���ة  �س���ائرون 

اأطراف وكتل برملانية خمتلفة.
وفيم���ا نقل وفد من التيار ال�س���دري 

ر�س���الة م���ن مقتدى ال�س���در اإىل عبد 
املهدي قبل اأربعة اأيام طالبه بتقدمي 
الراهن���ة،  الأزم���ة  حل���ل  ا�س���تقالته 
�س���ائرون  حتال���ف  ن���واب  يوا�س���ل 
اعت�س���امًا مفتوح���ًا داخ���ل جمل����س 

النواب لليوم الثالث على التوايل. 
ويق���ول النائ���ب ع���ن كتل���ة حتال���ف 
�سائرون �سباح العكيلي يف ت�سريح 
املعار�س���ة  "ق���رار  اإن  ل�)امل���دى( 
العت�س���ام داخل جمل�س النواب هو 
رد على عدم تنفيذ احلزم الإ�سالحية 
من قب���ل رئي�س احلكوم���ة عادل عبد 

املهدي".
م�ساء اأول اأم�س ال�سبت اأعلن حتالف 
�س���ائرون املدع���وم من زعي���م التيار 
ال�س���دري مقتدى ال�سدر حتوله اإىل 
املعار�س���ة ال�سيا�س���ية، واعت�س���امه 
داخل جمل�س النواب حلني ا�ستجابة 

احلكومة ملطالب الحتجاجات التي 
م���ن املحافظ���ات.  العدي���د  ت�س���هدها 
موق���ف كتل���ة حتالف �س���ائرون جاء 
ردًا عل���ى اأعمال العن���ف التي رافقت 
موج���ة الحتجاج���ات الت���ي اندلعت 
يف اخلام����س والع�س���رين من �س���هر 
ت�س���رين الأول اجلاري يف العا�سمة 
بغ���داد وم���دن وحمافظات الو�س���ط 
واجلن���وب والت���ي خلف���ت وراءه���ا 

مئات من القتلى واجلرحى.
ويتابع العيكلي حديثه اأن "احلكومة 
مل تلتزم بتنفيذ كل احلزم الإ�سالحية 
الن���واب"،  جمل����س  �س���ّرعها  الت���ي 
موؤك���دًا عل���ى اأن "حتال���ف �س���ائرون 
�س���حب تاأيي���ده ودعمه ع���ن حكومة 
عب���د املهدي ب�س���بب موقفه���ا الأخري 

من هذه احلركات الحتجاجية".
 التفا�صيل �ص4

ا�ستمرار التظاهرات يف بغداد و�سط 
هدوء اأمني حذر

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

2
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احلالية  احلكومة  بقاء  يرف�صون  املتظاهرون  اأ�صو�صييتدبر�ص: 

ال���ق�������ص���اء: ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ق��ت��ل امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��ح��ي��اد ت��ام

طلبة املدار�ص واجلامعات ينظمون اإىل حركة االحتجاج

احلكمة و�سائرون والن�سر ي�ستعدون 
مل�ساءلة عبد املهدي عن قتل املتظاهرين

 احتجاجات م�صائي��ة يف املحافظات رغم التقييد احلكومي و"ر�صا�ص االأحزاب"

ت�صكيل جبهة معار�صة برملانية مكّونة من 100 نائب

التك تك بطل احتجاجات بغداد ...... عد�سة:  حممود روؤوف

بغداد/ املدى

وج���ه رئي�س جمل����س الوزراء ع���ادل عبد 
املهدي، الأح���د، جميع موؤ�س�س���ات الدولة 

مبمار�سة الدوام ب�سكل منتظم.
ونقل التلفزيون الر�س���مي، عن الناطق با�س���م القائد 
الع���ام للق���وات امل�س���لحة الل���واء الركن عب���د الكرمي 
خلف قول���ه، اإن "رئي����س الوزراء ع���ادل عبد املهدي 
اأم���ر بتوجي���ه جمي���ع موؤ�س�س���ات ودوائ���ر الدول���ة 
واجلامعات واملدار�س اىل ممار�سة الدوام الر�سمي 

ب�سكل منتظم".
ونق���ل خلف، ع���ن عب���د امله���دي قول���ه، اإن "اأي جهة 
حتر�س على عدم الذهاب للدوام �ستحا�سب حما�سبة 

�سديدة".

عبد املهدي يوجه 
املوؤ�س�سات مبمار�سة 

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

لزيارة موقع معر�ص 
العراق الدولي للكتاب

ادخل على الباركود

يقام المعر�ص على اأر�ص 
 معر�ص بغداد الدولي

 للفترة من 11 الى 21 /12 /2019

بغداد/ املدى

اأعل���ن النائب���ان رائد فهم���ي وهيفاء المني 
ا�س���تقالتهما من جمل�س النواب على خلفية 

الحتجاجات التي تطالب باقالة احلكومة.
وق���ال النائب���ان يف بي���ان انه "ان�س���جاما م���ع موقف 
حزبن���ا ال�س���يوعي العراق���ي املنح���از اىل اجلماه���ري 
ومطالبها وا�س���تنكارا للقمع الدموي وتاأ�سريا لعجز 
احلكوم���ة والرمل���ان عن الق���دام على وق���ف الردي 
احلا�س���ل ودعم���ا للح���راك ال�س���عبي واجلماه���ريي 
ال�سلمي نعلن ا�س���تقالتنا من ع�سوية جمل�س النواب 

ووقوفنا اىل جانب النتفا�سة البا�سلة".
كما اأعلن طه الدفاعي ا�ستقالته من الرملان اي�سًا.

وكان النائ���ب مزاحم التميمي قد اعلن ا�س���تقالته من 
الرملان ب�س���بب الحتجاجات ال�سعبية التي انطلقت 
منذ 2019/10/1 اي�س���ا. مزاح���م التميمي هو نائب 
ع���ن حمافظة الب�س���رة جنوب���ي العراق وه���ي اغنى 
حمافظة كونها م�س���در النفط الكر ويعاين ابناوؤها 

من الفقر.
اىل ذل���ك اأعلن ع�س���و جمل����س حمافظ���ة النجف فائز 
�س���عبان، الأح���د، ا�س���تقالته من من�س���به عل���ى خلفية 

التظاهرات التي ت�سهدها املحافظات العراقية.
يف غ�س���ون ذلك توا�سل كتلة �سائرون اعت�سامها يف 
جمل�س النواب حلني حتقي���ق مطالب املحتجني �� كما 

اأعلنت يف موؤمترها ال�سحفي.

بغداد/ املدى

امل����رور  مديري����ة  نف����ت 
العام����ة، ام�����س الح����د، 
الدراج����ات  مبن����ع  اأم����ر  �س����دور 
الناري����ة ومنه����ا "الت����ك ت����ك" م����ن 

ال�سري.
وقال اع����الم املرور يف بيان تلقت 
)املدى( ن�س����خة من����ه، اإن "مديرية 
املرور العامة وعلى راأ�س����ها مدير 
املرور الع����ام اللواء زه����ري عبادة 
اخلفاجي تنفي �س����دور اأمر مبنع 
الدراج����ات الناري����ة ومنه����ا )التك 

تك(".
واأ�س����اف البي����ان اأن "اخل����ر عار 
"مروجي  عن ال�س����حة"، حم����ذرًا 

هذه الإ�ساعات املغر�سة".
التوا�س����ل  مواق����ع  ونقل����ت 
الجتماعي، الح����د، خرًا مفاده، 
منع �سري الدراجات النارية ومنها 

تك". "التك 
وت�سهد �ساحة التحرير تظاهرات 
حا�س����دة منذ اي����ام و�س����ط تواجد 
ب����ارز لدراج����ات التك ت����ك يف نقل 
والقتل����ى  اجلرح����ى  ال�س����خا�س 
يتعر�س����ون  ال����ذي  وال�س����خا�س 
لالختناق ب�س����بب القنابل امل�سيلة 
للدموع التي تطلقها قوات المن.

و�س����هدت التظاه����رات من����ذ مطلع 
 220 مقت����ل  احل����ايل  ال�س����هر 
متظاهرًا، فيما �سهدت جرح 8500 

بح�سب اح�سائيات احلكومة.

نـــــواب   4
يعلنون ا�ستقالتهم 

من الربملان

املرور تنفي فر�ض حظر 
لل�سري على التك تك

عملية اأمريكية خاطفة تنهي حياة اأبو بكر البغدادي 
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مكافحة ال�سغب تختبئ مع متظاهري بابل 

احتجاجات م�صائية يف املحافظات رغم التقييد احلكومي و"ر�صا�ص الأحزاب" 

 بغداد/ املدى

التعليم���ات  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
احلكومية بعدم اط���الق الر�شا�ص 
وف���ق  املتظاهري���ن,  عل���ى  احل���ي 
مايقول���ه م�شوؤول���ون, ال ان اعداد 
يف  مازال���ت  الحتجاج���ات  قتل���ى 

ت�شاعد.
وبح�ش���ب اح�شائي���ات يوم���ني من 
ع���دد  و�ش���ل  فق���د  الحتجاج���ات, 
القتلى اىل 63 �شخ�شا, فيما ت�شرر 
وح���رق 83 مبن���ى حكومي���ا ومقرا 

حزبيا يف عدد من املحافظات.
احلل���ة, جنوبي بغ���داد, ا�شتيقظت 
�شباح ام�ص, عل���ى ت�شييع 7 جثث 
لقتل���ى �شقطوا يف احتجاجات ليلة 

ال�شبت على الحد.
ويوؤكد فالح الرا�شي وهو م�شوؤول 
�شاب���ق يف احلل���ة ونائب حايل يف 
الربمل���ان, ان ال�شحاي���ا يف املدينة 
الق���وات  بر�شا����ص  ي�شقط���ون  ل 

المنية.
ت�شري���ح  يف  الرا�ش���ي  ويق���ول 
تعليم���ات  "هن���اك  ان  ل�)امل���دى( 
�شارمة بع���دم ا�شتخدام الر�شا�ص 
احل���ي م���ن الق���وات المني���ة, لكن 
حرا����ص مقر حزبي ه���م من اطلقوا 

النار".
ويو�شح النائب عن حتالف الن�شر 
ال���ذي يتزعم���ه حيدر العب���ادي, ان 
م�شاء  املحتجني حاول���وا  "بع����ص 
ال�شب���ت اقتحام مبن���ى منظمة بدر 
يف احلل���ة, لكن احلرا����ص رف�شوا 
اخ���الءه واطلق���وا الر�شا����ص م���ن 

�شطح البناية".
حقوقي���ة  منظم���ات  وبح�ش���ب 
ع���دد  ف���ان  باب���ل,  يف  وان�شاني���ة 
الخ���رة  املواجه���ة  يف  اجلرح���ى 

و�شل اىل نحو 40 م�شابًا.
مواق���ع  عل���ى  نا�شط���ون  ون�ش���ر 
التوا�شل الجتماعي, مقطع فيديو 
قال���وا ان���ه لط���الق ر�شا����ص م���ن 

منظمة بدر على املحتجني.
منت�شب���ون  الفيدي���و  يف  وظه���ر 
م���ن ق���وات مكافح���ة ال�شغ���ب وهم 
وراء  املحتج���ني  م���ع  يختبئ���ون 
الر�شا����ص,  �ش���دة  م���ن  اجل���دران 
ويحذرون املتظاهرين من اخلروج 

خوفا من ال�شابة.

يف  �شجل���ت  ق���د  باب���ل  وكان���ت 
الي���وم الثاين للتظاه���رات مقتل 4 

ا�شخا�ص يف املحافظة.
ويق���ول الرا�شي ان م�ش���ار احلياة 
يف باب���ل يتغر بعد الثالثة ع�شرا. 
املند�ش���ني  "بع����ص  وي�شي���ف: 
ويب���داأون  التظاه���رات  يحرف���ون 

بعملية حرق ممنهج يف املدينة".
يف  ب���در  مكت���ب  مهاجم���ة  وقب���ل 
ح���ي ن���ادر يف جنوبي احلل���ة, كان 
حمتج���ون غا�شب���ون ق���د احرق���وا 
باب���ل  وحماف���ظ  النائ���ب  من���زل 
ال�شاب���ق �ش���ادق مدل���ول, ومن���زل 

رئي�ص املجل�ص رعد اجلبوري.
حرك���ة  مق���رات  اىل  بال�شاف���ة   
النجب���اء )اأح���د ف�شائ���ل احل�ش���د( 
وحركة الب�شائ���ر املقربة من نوري 
املالكي, ف�شال ع���ن مكاتب املجل�ص 
العلى, احلكم���ة, وتيار ال�شالح, 

ومنزل النائب هيثم اجلبوري.
كم���ا ا�شتم���ر اغ���الق مبن���ى جمل�ص 
دي���وان  وغل���ق  باب���ل,  حمافظ���ة 
بثه���ا  �ش���ور  بح�ش���ب  املحافظ���ة, 
نا�شط���ون يف املدينة, لليوم الرابع 

على التوايل.

حتري�س �سد 
املتظاهرين

ال�شرط���ة  قي���ادات  وكان���ت بع����ص 
يف الو�ش���ط واجلن���وب ق���د اعلنت 
انه���ا "�شتغ���ر" قواع���د ال�شتب���اك 
بع���د ارتفاع عملي���ات حرق املقرات 

احلزبية.
واعتمدت تلك القي���ادات على بيان 
ملجل�ص الق�شاء �ش���در قبل يومني, 
هددت فيه املتجاوزي���ن باملحا�شبة 
وف���ق م���ادة 4 اره���اب الت���ي ت�شل 

بع�ص احكامها اىل العدام.
الب�ش���رة,  يف  ال�شرط���ة  ومنع���ت 
بح�شب نا�شطني, اي حركة لل�شكان 
بع���د فر�ص التج���وال يف املحافظة 
الت���ي �شهدت عمليات اح���راق لعدد 

من املباين احلكومية واحلزبية.
وبث نا�شطون فيديو لقائد ال�شرطة 
ر�شي���د فليح وهو يه���دد ب�"�شرب" 
كم���ا  الب�ش���رة,  يف  جتمع���ات  اي 
اظه���ر فيدي���و اآخر, فلي���ح امام عدد 
م���ن العنا�ش���ر المني���ة وه���و يتهم 
املحتج���ني بتلق���ي اموال م���ن دول 

خليجية.

ال�شرط���ة  قي���ادة  عر�ش���ت  ام����ص, 
�شورا قال���ت انها ملجموعة متهمني 
حكومي���ة  مب���ان  ح���رق  حاول���وا 
خ���الل التظاه���رات الت���ي �شهدته���ا 

املحافظة.
وقال ر�شيد فليح يف موؤمتر �شحفي, 
ان "ه���وؤلء املتهمني الذين مت القاء 
القب�ص عليهم قاموا باطالق قنابل 
املولوتوف مما ت�شب���ب با�شت�شهاد 
اثنني م���ن املنت�شب���ني وا�شابة 18 
"اعرتفوا  اآخري���ن", موؤك���دا انه���م 
بتخطيطهم لتنفيذ اجنداتهم خالل 

التظاهرات".

القن�سلية االإيرانية
يف املثن���ى الت���ي �شه���دت يف اليام 
عملي���ات  للتظاه���رات  الوىل 
الح���زاب  ملكات���ب  وا�شع���ة  ح���رق 
وموؤ�ش�ش���ات ر�شمي���ة, ا�شتمر فيها 
بي���ان  بح�ش���ب  التج���وال  حظ���ر 

للمحافظ اأحمد منفي.
ياأت���ي  "الق���رار  اأن  منف���ي  وذك���ر 
للحفاظ على ارواح اأبناء املحافظة 
واملمتل���كات العام���ة واخلا�شة من 

ا�شتهداف املخربني".

واأ�ش���اف البي���ان اأن املحافظ وجه 
"اتخاذ الإج���راءات ال�شتثنائية  ب� 
م���ن قب���ل جمل����ص الق�ش���اء الأعلى 
ملحاكم���ة  التنفيذي���ة,  واجله���ات 
بامل���ال  اأ�ش���روا  الذي���ن  املف�شدي���ن 

العام وموؤ�ش�شات الدولة".
ام���ا يف وا�ش���ط فقد اعل���ن املحافظ 
حممد املياح���ي رفع حظر التجوال 
تغ���ر  ح���دث  فيم���ا  ام����ص,  ي���وم 
دراماتيك���ي يف احتجاجات كربالء 
ام���ام  التظاه���رات  انتقل���ت  حي���ث 

القن�شلية الإيرانية يف املدينة.
وظه���ر يف اح���د املقاط���ع امل�شورة 
الت���ي بثه���ا نا�شط���ون عل���ى مواقع 
يف  �ش���اب  الجتماع���ي  التوا�ش���ل 
كربالء وه���و يرفع العل���م العراقي 
عل���ى القن�شلي���ة اليراني���ة, و�شط 
قب���ل  م���ن  واحتف���الت  هتاف���ات 
اآخ���رون  ردد  فيم���ا  املتظاهري���ن, 
هتاف���ات "ه���ذا وع���د وبغ���داد ل���ن 

ت�شكت بعد الآن".

حماية امل�س�ؤولني
اما يف النا�شري���ة, جنوبي البالد, 
 15 اعتق���ال  نا�شط���ون  اك���د  فق���د 

وق���ت  يف  املدين���ة,  يف  متظاه���را 
�شقط في���ه 3 قتلى بن���ران حرا�ص 

احد امل�شوؤولني.
وق���ال ح�شن ال�شدي ع�شو جمل�ص 
حمافظ���ة ذي ق���ار يف ات�شال ام�ص 
م���ع )امل���دى( ان "املدين���ة مازال���ت 
وانت�ش���ارا  جت���وال  حظ���ر  ت�شه���د 

للقوات المنية".
علم���ه  املحل���ي  امل�ش���وؤول  ونف���ى 
باط���الق  تق���وم  الت���ي  باجله���ات 
الر�شا����ص احلي عل���ى املحتجني, 
فيم���ا ق���ال ان "هناك اعم���ال �شغب 
يف  واآخ���ر  ح���ني  ب���ني  حت���دث 

النا�شرية".
مواق���ع  عل���ى  نا�شط���ون  وب���ث 
فيدي���و  الجتماع���ي  التوا�ش���ل 
قالوا انه ملوك���ب ع�شو يف جمل�ص 
املحافظ���ة قتل �شاب���ا يف النا�شرية 

حني اعرت�ص موكبه.
وكان جه���از مكافح���ة الرهاب نفى 
و�ش���ول تعزي���زات م���ن قوات���ه من 
بغ���داد اىل النا�شري���ة, فيم���ا ق���ال 
يف  املنت�ش���رة  الق���وة  ان  ال�ش���دي 
املدينة هي "لفوج مكافحة الرهاب 

املتواجد ب�شكل دائم يف ذي قار".

متظاهرون يف 
�ساحة التحرير .. 
عد�سة : حممود 
روؤوف

بغداد. �شارع اأبو نوا�ص
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هاتف: 9647702799999 +
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كرد�شتان. اأربيل. �شارع برايتي
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ذكر م�شوؤولون ان �شبعة متظاهرين على 
القل قتل���وا يوم ال�شب���ت يف ا�شتباكات 
بغ���داد ومدين���ة  امني���ة يف  ق���وات  م���ع 
النا�شري���ة يف اجلن���وب يف وقت تدفق 
فيه الآلف اىل ال�شوارع يف احتجاجات 

�شد احلكومة عمت البالد .
وكال���ة  اجرته���ا  لح�شائي���ة  وا�شتن���ادا 
ا�شو�شييتدبر����ص ف���ان املوج���ة اجلديدة 
م���ن العنف رفعت عدد املتظاهرين الذين 
قتل���وا خالل يوم���ني م���ن الحتجاج اىل 
63 قتي���ال. وكان اآلف املتظاهري���ن ق���د 
حاولوا اخرتاق احلواجز الكونكريتية 
عل���ى ج�ش���ر اجلمهوري���ة و�ش���ط بغ���داد 
للو�ش���ول اىل املنطق���ة اخل�ش���راء التي 
احلكوم���ة  ومق���رات  �شف���ارات  ت�ش���م 
العراقي���ة حيث مت���ت مواجهتهم من قبل 
القوات المنية بقذائف م�شيلة للدموع. 
وبحل���ول ليل ال�شب���ت ت�شادمت القوات 
المنية مع املحتجني لدفعهم اىل اخللف 
جتم���ع  مرك���ز  التحري���ر  �شاح���ة  جت���اه 
املتظاهرين . فار�ص خملد 19 عاما, الذي 
جل�ص حايف القدمني على ار�شية �شاحة 
التحرير حيث ن�شب بع�شهم خيام, قال 
"اأن���ا اأري���د ان يح�شل تغي���ر. اأريد ان 
اأزي���ح ه���وؤلء الفا�شدين الذي���ن ينامون 
يف املنطق���ة اخل�شراء والذي���ن يطلقون 
الغ���ازات امل�شيل���ة للدم���وع والر�شا�ص 

املطاط���ي علين���ا." م�شوؤول���ون امني���ون 
وطبيون قالوا ان اربعة ا�شخا�ص قتلوا 
عندما متت ا�شابتهم بقذائف غاز م�شيلة 
للدموع يف بغداد .م�شوؤول طبي ثان قال 
ان ثالثة حمتجني قتلوا رميا بالر�شا�ص 
من قب���ل حرا�ص امنيني عندم���ا هاجموا 
مكتب ع�شو جمل����ص حمافظة يف مدينة 
ق���ار  النا�شري���ة. وكان���ت حمافظ���ة ذي 
ق���د �شه���دت اعمال عنف خ���الل ال�شابيع 
الخ���رة وفر����ص حظ���ر للتج���وال فيها 
يوم اجلمعة بال�شافة ملحافظة الب�شرة 
اي�ش���ا . وقتل ما ل يقل عن 157 �شخ�شا 
يف موجة تظاه���رات ح�شلت مطلع هذا 

الت���ي  العفوي���ة  الحتجاج���ات  ال�شه���ر. 
متيزت بعدم وجود من يقودها, موجهة 
�ش���د املوؤ�ش�ش���ة ال�شيا�شي���ة الت���ي تولت 
حكم الع���راق بعد الغزو المركي للبالد 
ع���ام 2003 والتي غالبا ما تتهم بالف�شاد 
امل�شت�ش���ري وع���دم توفر خدم���ات عامة 
ا�شا�شي���ة . ق�ش���م من املحتج���ني انتقدوا 
وردد  الب���الد,  يف  الي���راين  النف���وذ 
متظاهرون يف �شاحة التحرير �شعارات 
تق���ول "بغ���داد ح���رة ح���رة, اي���ران برة 
برة." يف مدين���ة كربالء, جنوب بغداد, 
احتجاج���ات  ان  امن���ي  م�ش���وؤول  ق���ال 
وقع���ت قرب مبن���ى القن�شلي���ة اليرانية 

هناك مرددي���ن �شعارات بخ���روج ايران 
م���ن الع���راق . وزارة الداخلية واجلي�ص 
ا�ش���دروا بيان���ات ال�شب���ت بين���وا فيه���ا 
ان ق�شم���ا م���ن املند�شني انته���زوا فر�شة 
املظاه���رات لتنفيذ هجم���ات على بنايات 
�شيا�شي���ة.  اح���زاب  حكومي���ة ومكات���ب 
وقال���ت الوزارة ان ق�شما م���ن منت�شبيها 
قتلوا بينما كانوا يواجهون احتجاجات 
عنيف���ة ولكنه���ا مل تع���ط ع���ددا. وح���ذر 
اج���راءات  �شيتخ���ذ  ان���ه  م���ن  اجلي����ص 
�شروري���ة وقانونية للتعام���ل مع هوؤلء 
املند�شني . وقال م�شوؤولون عراقيون ان 
12 �شخ�شا من الذين قتلوا يوم اجلمعة 

ا�شعل���وه  لق���وا حتفه���م يف حري���ق  ق���د 
عن���د مكتب اأح���د الف�شائ���ل امل�شلحة يف 
ان  امن���ي  م�ش���وؤول  وق���ال  الديواني���ة. 
حمتج���ني ا�شرم���وا الن���ران يف ثالث���ة 
مكاتب عل���ى القل لف�شائ���ل م�شلحة يف 

حمافظة مي�شان .
اجلمع���ة  ال�شرط���ة  اطلق���ت  بغ���داد  يف 
ور�شا�ش���ا  للدم���وع  م�شيل���ة  قذائ���ف 
مطاطي���ا ور�شا�ش���ا حيا اي�ش���ا لتفريق 
حمتج���ني جتمع���وا يف �شاح���ة التحرير 
وبعده���ا حاول���وا عب���ور اجل�ش���ر نح���و 
املنطق���ة اخل�ش���راء. ثم ع���اد املحتجون 
ي���وم ال�شبت وا�شتبكوا م���ع قوات امنية 
ط���وال الي���وم . غالبي���ة املتظاهري���ن هم 
من ال�شب���اب والعاطلني عن العمل الذين 
يطالب���ون بوظائ���ف وخدم���ات اف�ش���ل. 
وللمرة الوىل يوم ال�شبت ظهرت اي�شا 
ن�شاء �شابات بني ح�شود املتظاهرين يف 
بغداد, ق�شم منهن كن يقدمن قناين مياه 
للمتظاهري���ن . اأرمل���ة تدعى, اأم ليث 60 
عام���ا, قالت انها طلبت م���ن ابنها وبنتها 
البي���ت لنه���ا تخ�ش���ى عل���ى  البق���اء يف 
�شالمتهما. وقالت انه���ا من خارج بغداد 
وج���اءت لت�ش���ارك باملظاه���رات مطالب���ة 

مب�شتقبل اف�شل لولدها .
وا�شاف���ت اأم ليث بقوله���ا "انا ل اخ�شى 
امل���وت ولكنن���ي اري���د م�شتقب���ال اف�ش���ل 
لولدي. اذا بق���ت ه���ذه الحزاب وهذه 
احلكومة فلن يكون م�شتقبل لولدي ."

اأ�صو�صييتدبر�ص: املتظاهرون يرف�صون بقاء احلكومة احلالية 

 عدنان ح�سني
شناشيل

نعم, ه���ذه و�شمة عار اأخ���رى يف جبني الإ�ش���الم ال�شيا�شي )ال�شيعي 
وال�شّن���ي( احلاك���م يف الع���راق, بقيادات���ه وعنا�شره جميع���ًا وبفكره 
ال���ذي يتعّزز ويرت�ّش���خ, يف املمار�شة العملية, ت�شنيف���ه بو�شفه فكرًا 

ظالمّيًا.
يف اأحدث اإح�شائية للجه���از املركزي لالإح�شاء يتبنّي اأن ن�شبة الأمية 
ب���ني ال�شباب يف الع���راق )الفئ���ة العمرية 15 – 29 �شن���ة( قد و�شلت 
يف العام املا�ش���ي اىل 8.3 باملئة )بني الذكور بن�شبة 6.5 باملئة وبني 

الإناث بن�شبة 10.2 باملئة(.
ه���ذه الإح�شائي���ة, كم���ا �شائ���ر الإح�شائيات الت���ي تعلن عنه���ا اأجهزة 
الدولة مبا فيها وزارة التخطيط واجلهاز املركزي لالإح�شاء, ل يعّول 
عليه���ا متامًا, فلقد تعّودنا على اجتاه الإح�شائيات الر�شمية نحو عدم 
الدق���ة لغايات �شيا�شية. ه���ذا يرجع يف الأ�شا����ص اىل الف�شاد الإداري 
وامل���ايل امل�شت�ش���ري يف وزارات الدول���ة واأجهزتها م���ن دون ا�شتثناء 
واإىل ت�شيي�ص الإدارة احلكومية. ومن امل�شتحيل توفر بيانات دقيقة 
تخ�ّص اأّي ميدان اجتماعي اأو اقت�شادي ما مل توجد القاعدة الأ�شا�ص, 
وه���ي الإح�ش���اء ال�شّكاين الذي مل يجِر يف الع���راق منذ ما قبل 2003 
ب�شب���ب املوقف املتعّنت لأحزاب الإ�ش���الم ال�شيا�شي بالذات حيال هذا 

ال�شتحقاق بدوافع ولأ�شباب طائفية يف الغالب.
مّما يثر ال�شبهات القوية يف الإح�شائية الأخرة اأنه يف العام 2015 
اأعلن���ت وزارة التخطي���ط اأن ن�شبة الأمّي���ة يف 2014 بلغت 18 باملئة. 
منذ ذلك الوقت حتى اليوم �شهد العراق اأحداثًا ج�شامًا, بينها اجتياح 
داع����ص ثل���ث م�شاحة العراق وهو ما دفع مباليني م���ن ال�شكان للعي�ص 
يف خميم���ات النزوح التي افتق���دت تقريبًا خدم���ات التعليم وال�شحة 
ف�ش���اًل عن املاأكل وامللب�ص. من املفرت�ص اأن ذل���ك قد دفع بن�شبة الأمية 
اإىل الأعل���ى ولي����ص اإىل الأدن���ى. وقب���ل ذل���ك, يف الع���ام 2010 ال���ذي 
اأطلق���ت فيه منظمة اليون�شكو �شرتاتيجي���ة للم�شاعدة يف حمو الأمية 
يف الع���راق, اأعلن���ت املنظمة الدولي���ة اأّن ن�شبة الأمية ق���د ارتفعت يف 
ال�شن���وات الأخرة بني جمم���ل �شكان الع���راق اىل 20 باملئة, اأي �شتة 

ماليني ن�شمة!
حتى لو كانت موؤ�شرات الإح�شائية الأخرة للجهاز املركزي لالإح�شاء 
متالعب���ًا بها جله���ة التقليل م���ن م�شتوى الأمي���ة, فاإن الن�شب���ة املُعلنة 
مرعب���ة يف الواقع. الفئ���ة العمرية امل�شار اإليه���ا يف الإح�شائية ت�شّكل 
م���ا ن�شبت���ه 30 باملئة تقريبًا م���ن جمموع ال�شكان, ون�شب���ة 8.3 باملئة 
منه���ا تعني ملي���ون ن�شمة, ومن املفرت�ص اأن ن�شب���ة الأمية تكون اأكرب 
ب���ني الفئة العمرية املرتاوحة ب���ني 6 �شنوات و14 �شنة. معنى هذا اأن 

العراقيني الأميني ُيعّدون الآن باملاليني ولي�ص مبئات الآلف.
يف غ�ش���ون ع�شر �شنوات من حكمه حما ح���زب البعث اأمّية العراقيني 
تقريب���ًا, وكان يفاخر بذلك, ففي الع���ام 1979 ح�شل نظام �شدام على 

جوائز من اليون�شكو عن �شيا�شاته الناجحة يف مكافحة الأمّية.
الآن النظام الإ�شالمي قد عك�ص الآية متامًا, فاجلهل تت�شاعد م�شتوياته, 
وهذا ل يعك�شه م�شتوى الأمية املرتفع فقط, بل اأي�شًا النظام التعليمي 
املرتّدي من اأدن���اه )البتدائي( اىل اأعاله )اجلامعي مبا فيه الدرا�شات 
العلي���ا(. والواق���ع اأن ه���ذه �شرتاتيجي���ة اأ�شيل���ة لالإ�ش���الم ال�شيا�ش���ي 
)ال�شيعي وال�شني( الذي يهّمه اأن يبقى املجتمع جاهاًل ومتخّلفًا لتاأمني 

�شيادة الفكر الظالمي ول�شمان ال�شيطرة على املجتمع.

 و�صمة عار اأخرى.. 
لالإ�صالم ال�صيا�صي

 adnan.h@almadapaper.net

من اأجل اأن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان 
ح�س��ني حا�س��راً يف امل�س��هد العراق��ي، تعيد 
املدى ن�س��ر بع�س "�سنا�س��يله" التي �سلط من 
خاللها ال�س���ء على الف�س��اد االإداري واملايل 
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة 

االجتماعية. 

 بغداد/ املدى

اجتمع رئي�ص جمل�ص الق�شاء الأعلى, ام�ص الأحد, باأع�شاء الهيئة الق�شائية املكلفة 
بالتحقي���ق  يف احلوادث التي رافقت التظاهرات بعد ا�شت���الم نتائج التحقيق التي 

اأجرتها اللجنة احلكومية.
وق���ال بيان �شادر عن املركز الإعالمي ملجل�ص الق�شاء الأعلى, ح�شلت )املدى( على 
ن�شخ���ة منه اإن "رئي�ص جمل�ص الق�ش���اء الأعلى القا�شي فائق زي���دان وجه  الق�شاة 
ب���اأداء مهامهم بدقة وف���ق القانون وبحياد تام بعيدا ع���ن اأي اعتبارات جانبية واأن 

ي�شعوا ن�شب اأعينهم تطبيق القانون فقط".
وكان جمل����ص الق�ش���اء الأعل���ى قد اأ�ش���در اأم���را بتاري���خ 10/23 / 2019 بت�شكيل 
هيئ���ات ق�شائي���ة يف املحافظات التي ح�شلت فيها اأح���داث  رافقت التظاهرات, على 

اأن تتكون كل هيئة من ثالثة ق�شاة وع�شو ادعاء عا م.
ح�ش���ر الجتم���اع رئي�ص الدعاء العام ورئي����ص هيئة الإ�ش���راف الق�شائي ورئي�شا 
حمكم���ة ا�شتئناف بغداد الكرخ والر�شاف���ة والقا�شي امل�شرف على املركز الإعالمي 
ملجل����ص الق�ش���اء الأعل���ى ومدير ع���ام دائرة احلرا�ش���ات الق�شائي���ة/ ممثل جمل�ص 

الق�شاء الأعلى يف  اللجنة الوزارية العليا باأحداث التظاهرات.
ويف �شي���اق اآخ���ر ا�شتقبل رئي�ص جمل�ص الق�شاء العراق���ي ام�ص ممثل الأمني العام 

لالأمم املتحدة  ال�شيدة جنني هيني�ص بال �شخارت .
وذك���ر بيان �شادر عن املرك���ز الإعالمي ملجل�ص الق�شاء الأعل���ى اأن "اجلانبني بحثا 

تطور الأو�شاع يف العراق على خلفية التظاهرات  التي ت�شهدها البالد موؤخرا".
و�ش���دد البي���ان على "وج���وب مراعاة اأح���كام الد�شت���ور والقانون ال���ذي يكفل حق 
التظاه���ر ال�شلم���ي والتعب���ر وع���دم العت���داء على الأم���الك العام���ة  واخلا�شة مع 
التاأكي���د عل���ى �ش���رورة  ع���دم ا�شتخدام و�شائ���ل العنف �ش���واء م���ن املتظاهرين اأو 

القوات الأمنية ".
واأو�ش���ح  البيان اأن "اجلانبني بحثا مو�ش���وع اجلهود املبذولة يف مكافحة الف�شاد 

من قبل احلكومة والق�شاء".

الق�صاء: التحقيق يف قتل 
املتظاهرين بحياد تام 

متر االيام يف املحافظات التي ت�سهد احتجاجات منذ اربعة ايام، بفرتتني خمتلفتني، تنتهي 
يف العادة باأحداث ماأ�س��اوية. الفرتة االوىل من ال�س��باح حيث يزاول اغلب ال�سكان اعمالهم، 
با�س��تنثاء امل��دن الت��ي يفر���س فيها حظ��ر التج���ال، والثانية تب��داأ بعد الظه��ر حيث وقت 

االحتجاج ورفع االعالم.



 بغداد/ المدى

)�س���ي.�إن.�إن(  لمحط���ة  �إي�س���بر  وق���ال 
ت�سليم  وطلب  مع���ه  �لتو��سل  "حاولن���ا 
نف�س���ه. ورف����ض وهرب �إلى م���كان تحت 
�لأر�ض وخالل محاولتن���ا �إخر�جه فجر 

�سترة نا�سفة".
و�أ�س���اف �إي�سبر �إن جنديي���ن �أمريكيين 
�أ�سيب���ا بج���روح طفيف���ة خ���الل �لعملية 

ولكنهما عاد� بالفعل �إلى �لخدمة.
وق���ال �إن تر�م���ب �أج���از �لعملي���ة �أو�خر 
�لأ�سب���وع �لما�سي. و�أ�س���اف "�لرئي�ض 
در����ض �لخي���ار�ت ف���ي وق���ت �ساب���ق من 
�لأ�سبوع )�لما�سي(.. وقرر �لخيار �لذي 
نعتقد �أنه �أعطانا �أكبر �حتمال للنجاح".
لحق���وق  �ل�س���وري  �لمر�س���د  و�أف���اد 
�لإن�سان، �لأح���د، �أن مروحيات �أميركية 
�أنزلت مقاتلين على �لأر�ض بعد منت�سف 
لي���ل �ل�سبت في �إط���ار عملي���ة ��ستهدفت 
قي���اد�ت في تنظيم د�ع����ض على �لأرجح، 
م�سيرً� �إلى وقوع ��ستباكات بينهم وبين 

�لرهابيين.
و�أعلنت �س���بكتا �لتلفزي���ون �لأميركيتان 
�ن �ن" و"�يه بي �سي" نقال عن  "�س���ي 
م�س���وؤولين كب���ار ف���ي وقت مبك���ر �لأحد 
�أن �أب���و بكر �لبغد�دي قت���ل على �لأرجح 
بعد غارة �أميركية عل���ى منطقة �إدلب في 

�سمال غربي �سوريا.
و�أفاد �لمر�سد �ل�سوري لحقوق �لإن�سان 
�أن �سربا من ثماني مروحيات نفذ هجومًا 
بعد منت�سف �لليل في محافظة �إدلب في 
منطقة يتو�جد فيها "عنا�س���ر من تنظيم 

د�ع����ض" و"تنظي���م حر�����ض �لدي���ن"، ما 
�أدى �إلى مقتل ت�سعة �أ�سخا�ض على �لأقل 

بينهم �مر�أتان وطفل.
و�أ�س���اف �أن �لعملي���ة ��س���تهدفت من���زًل 
باري�س���ا  قري���ة  �أط���ر�ف  عل���ى  و�س���يارة 

�لحدودية مع تركيا.
�أميركي���ة  "مروحي���ات  �أن  �ل���ى  و�أ�س���ار 
�أنزلت مقاتلين على �لأر�ض ��ستبكو� مع 

�لم�سلحين".
ونجح���ت �لق���و�ت �لميركي���ة �� بح�س���ب 
رو�ي���ة تر�م���ب �� ف���ي تحييد 11 قا�س���ر� 
فيم���ا �خ���ذ �لبغ���د�دي 3 �طف���ال معه �لى 
�لنفق �لذي فجر �س���ترته فيه. كما فجرت 
�مر�أت���ان �س���ترتيهما �لنا�س���فتين �ي�س���ا 

خالل �ل�ستباك.
وتحدثت ق���و�ت �س���وريا �لديموقر�طية 
�س���باح �لأح���د ع���ن "عمل ��س���تخبار�تي 
م�س���ترك" مع و��س���نطن، لكنها ل���م تذكر 
م���ا �إذ� كانت هذه �لعملية مرتبطة بزعيم 
د�ع�ض. ث���م �أكدت ذلك في وق���ت �آخر من 
�ل�س���تخبار�ت  �علن���ت  �ي�س���ا  �لح���د. 
�لعر�قي���ة �نه���ا �س���اعدت �لمي���ركان في 

�لعملية.
ف���ي �أنقرة، �أف���ادت وز�رة �لدفاع �لتركية 
في تغري���دة على موقع "تويت���ر" "قبيل 
�لعملي���ة �لأميركي���ة ف���ي محافظ���ة �إدلب 
�ل�س���ورية �لليلة �لما�س���ية، باأنه ح�س���ل 
تبادل للمعلومات وتن�سيق بين �ل�سلطات 
�لع�س���كرية للبلدين" )تركي���ا و�لوليات 

�لمتحدة(، دون �إعطاء تفا�سيل.
وروى عبد �لحميد، �أحد �س���كان باري�سا 
�ل���ذي ق�س���د منذ �ل�س���باح �لباك���ر موقع 

�لهجوم، لوكالة فر�ن�ض بر�ض �أنه �س���اهد 
جانبه  و�إل���ى  بالأر�ض،  مدم���رً�  "من���زًل 
خيما مت�س���ررة و�سيارة مدنية مت�سررة 

وفي د�خلها �سخ�سان مقتولن".
وتمك���ن مر��س���ل لوكال���ة فر�ن����ض بر�ض 

و�س���ل �لى باري�سا من روؤية هيكل با�ض 
�سغير متفحم طالته �ل�سربات.

وق���ال �إن هيئة تحرير �ل�س���ام )�لن�س���رة 
عل���ى محافظ���ة  ت�س���يطر  �لت���ي  �س���ابقًا( 
�إدل���ب طوقت �لموق���ع �لم�س���تهدف منعًا 

لقت���ر�ب �ل�س���حافيين و�لمدنيين، فيما 
كان���ت عنا�س���ر ف���رق �إغاثة تق���وم باإز�لة 

�لأنقا�ض.
و�أ�س���ار �أحم���د �لح�س���اوي، �أحد �س���كان 
�لمنطقة، �إلى وقوع �س���ربات جوية بعد 

منت�س���ف �لليل. وق���ال �إن طائر�ت كانت 
"تحل���ق عل���ى عل���و منخف����ض ج���د�، ما 
�س���بب هلعًا كبيرً� بين �لنا�ض". وذكر �أن 
�لعملية "��س���تمرت حتى �ل�س���اعة 3،30 

فجرً�".

وتاأت���ي ه���ذه �لتط���ور�ت بينم���ا ي�س���هد 
�سمالي �سوريا ن�ساطا ع�سكريا مكثفا.

فقد �نت�سرت قو�ت �سورية ورو�سية في 
�لمنطق���ة �لحدودي���ة �ل�س���ورية �لتركية 
خ���الل �لأي���ام �لما�س���ية، بينم���ا �أر�س���ل 
�لأميركيون تعزيز�ت �إلى منطقة نفطية 
�س���رقا ت�س���يطر عليه���ا �لق���و�ت �لكردية، 
وذلك �إثر هجوم تركي على �لكرد بد�أ في 
�لتا�سع من ت�سرين �لأول وتم تعليقه في 
17 ت�س���رين �لأول ل�س���تكمال �ن�س���حاب 
�لكرد م���ن "منطقة �آمن���ة" حددتها �أنقرة 

بعمق 30 كيلومتر� وطول 440 كم.
ويعود �آخر ظهور لأبو بكر �لبغد�دي �إلى 
29 ني�سان �لما�سي في مقطع فيديو دعا 
فيه منا�سريه �إلى مو��سلة �لقتال. وكان 

ذلك �أول ظهور له منذ خم�ض �سنو�ت.
وتعه���د ب���اأن تنظيم���ه �س���وف "ينتق���م" 
�س���وريا  ف���ي  به���ا  من���ي  �لت���ي  للهز�ئ���م 
و�لع���ر�ق، موؤكدً� �أن قت���ال �لغرب معركة 

طويلة.
وكان �لظه���ور �لأول للبغد�دي في جامع 
�لنوري في �لمو�س���ل في �سمالي �لعر�ق 
في تموز 2014، بع���د �إعالنه "�لخالفة" 

وتقديمه ك�"�أمير �لموؤمنين".
ودع���ا حينها "�لم�س���لمين" �إل���ى مبايعته 
�لت���ي  �لإ�س���المية  للدول���ة  كخليف���ة 
�أعلنه���ا على �أر��ٍض و��س���عة ف���ي �لعر�ق 

و�سوريا.
وتم �لق�س���اء عل���ى �لتنظيم ف���ي 23 �آذ�ر 
2019 بع���د عملي���ات للتحال���ف �لدول���ي 
وقو�ت �سوريا �لديموقر�طية �لمتحالفة 

معه.
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عملية اأمريكية خاطفة تنهي حياة البغدادي يف ال�سمال ال�سوري

�لعدد )4534( �ل�سنة �ل�سابعة ع�سرة - �لثنني )28( ت�سرين �لأول  2019

ظ��ل زعي��م داع�ش ابو بكر البغ��دادي لوقت طويل يف قائمة اأغل��ى املطلوبني للوليات املتح��دة الأمريكية، التي خ�ص�ص��ت مبلغ 25 مليون 
دولر ملن يديل مبعلومات تقود اإىل القب�ش عليه. كتب عنه وليام ماكنت موؤلف كتاب "يوم قيامة تنظيم الدولة: التاريخ وال�صرتاتيجية 
وروؤي��ة تنظي��م الدولة لنهاية العامل" يقول: "اإذا مات البغدادي فاإن التنظيم �صيفق��د و�صيطا بارعا و�صيا�صيا ل يرحم ورجل دين ذو ن�صب 

نبيل )ح�صب ادعائه( وهي تركيبة غري معتادة يف تنظيم دويل مت�صدد".

 بغداد/ املدى

�حلقيق���ي  و��س���مه  �لبغ���د�دي،  ول���د 
�إبر�هي���م عو�د �إبر�هي���م �لبدري، يف 
مدين���ة �س���امر�ء �س���مايل بغ���د�د عام 

.1971
وينح���در م���ن عائل���ة �س���نية متدين���ة 
متو�س���طة �حلال تنتمي �إىل ع�س���رة 
�لب���دري، وتق���ول �إنه���ا تنح���در م���ن 
ن�س���ل �لنبي حممد. عا����ض �لبغد�دي 
طفولت���ه و�س���باه يف مدينة �س���امر�ء 
قبل �أن ينتقل �إىل �لعا�س���مة �لعر�قية 
ح�س���ل  عام���ا.   18 �س���ن  يف  بغ���د�د 
�لبغد�دي على �س���هادة �لبكالوريو�ض 
يف �لدر��سات �لإ�س���المية من جامعة 
ث���م �ملاج�س���تر  ع���ام 1996،  بغ���د�د 
و�لدكت���ور�ه يف �لدر��س���ات �لقر�آنية 
من جامعة �س���د�م ح�س���ني )�لنهرين( 
للدر��س���ات �لإ�س���المية ب���ني 1999 - 
2007. وق�س���ى �لبغ���د�دي �س���نو�ت 
در��س���اته �لعلي���ا يف ح���ي �لطوبجي 
يف �س���مال غرب���ي بغ���د�د حت���ى ع���ام 
ع���رف عن���ه يف  �إن���ه  2004، ويق���ال 
هذه �لف���رة �أن���ه كان �سخ�س���ا هادئا 
و�نطو�ئي���ا با�س���تثناء قيام���ه بتعليم 
�لأطف���ال �لق���ر�آن يف م�س���جد حملي، 
كما كان لعبا يف فريق كرة �لقدم يف 
�حلي نف�س���ه، ومل يعرف عنه يف تلك 
�ملرحلة ممار�سة ن�ساط �سيا�سي بارز 
�س���من جماعات �لإ�س���الم �ل�سيا�سي. 
ويعتق���د �أن �لبغد�دي ب���د�أ يقرب من 
�جلماع���ات �ل�س���لفية �ملت�س���ددة �لتي 
متي���ل �إىل ��س���تخد�م �لعن���ف، متبنيا 
ع���ام  يف  �جلهادي���ة  �ل�س���لفية  نه���ج 
2000. بعد �لغ���زو �لأمريكي للعر�ق 
يف  �لبغ���د�دي  �س���اهم   ،2003 ع���ام 
تاأ�س���ي�ض جماعة "جي�ض �أهل �ل�س���نة 
و�عتقلت���ه  �مل�س���لحة.  و�جلماع���ة" 
�لق���و�ت �لأمريكي���ة يف �س���باط ع���ام 
2004، يف مدين���ة �لفلوج���ة، وبق���ي 
�س���جن  يف  �لعتق���ال  مع�س���كر  يف 
للقادة  �لذي يعترب �جلامعة  "بوكا"، 
�مل�س���تقبليني لتنظي���م �لدول���ة، نح���و 

ع�سرة �أ�سهر.
�ل�س���جن  ف���رة  �لبغ���د�دي  ��س���تثمر 
ملمار�س���ة �لوعظ �لديني بني �أو�ساط 
�ملعتقل���ني، �إذ كان يئمهم يف �ل�س���الة 
ويلقي خطبة �جلمعة، وينظم درو�سا 

دينية لهم.
وي�س���فه �أحد �ملعتقلني مع���ه باأنه كان 
كان  لكن���ه  �ل���كالم،  متحفظ���ا وقلي���ل 

ميتلك موهبة �لتنق���ل بني �جلماعات 
حي���ث  �ملعتق���ل،  د�خ���ل  �ملتناف�س���ة 
يختل���ط �ملعتقل���ون �ملو�ل���ون لنظ���ام 
�جلهادي���ني.  �ل�س���لفيني  م���ع  �س���د�م 
وبن���ى �لبغ���د�دي عالق���ات وثيقة مع 
�لعدي���د م���ن �ملعتقلني مع���ه يف بوكا، 
وظل على تو��س���ل معه���م بعد �إطالق 

�سر�حه يف كانون �أول 2004.
�أن  بع���د  �س���ر�حه  �أطل���ق  ق���د  وكان 
�عتربت���ه �لولي���ات �ملتح���دة م�س���در 
م�س���وؤول  وق���ال  منخف����ض.  تهدي���د 
بوز�رة �لدف���اع �لأمريكية لنيويورك 
تاميز ع���ام 2014: "عندم���ا �عتقلناه 
ع���ام 2004 كان وغ���د �س���و�رع، ومل 
تكن لدينا �لبلورة �ل�س���حرية لتبلغنا 
�أنه �سي�س���بح زعيم تنظي���م د�ع�ض". 
�ت�س���ل  �س���ر�حه،  �إط���الق  وبع���د 
�لبغ���د�دي باملتح���دث با�س���م تنظي���م 
�لقاع���دة يف �لع���ر�ق، وه���و �لتنظيم 
�ملحل���ي �لتاب���ع للقاع���دة يف �لعر�ق، 
�أب���و  �لأردين  يتزعم���ه  كان  و�ل���ذي 

م�سعب �لزرقاوي.
وق���د �أعج���ب �ملتحدث با�س���م �لقاعدة 

مب�س���توى در��س���ة �لبغ���د�دي للعلوم 
�لدينية �ل�سرعية، و�أقنعه بال�سفر �إىل 
�لعا�سمة �ل�سورية، دم�سق، للعمل يف 
�جلهاز �لدعائي للتنظيم و�مل�س���اهمة 
يف �لإ�س���ر�ف عل���ى �أن تك���ون �مل���و�د 
�لدعائية �لتي تبثها �جلماعة متطابقة 

مع �ملبادئ "�ل�سلفية �جلهادية".
وقد بنى �لبغد�دي عالقات وثيقة مع 
زعيم �لقاعدة يف �لعر�ق، �أبو م�سعب 
�لزرق���اوي. ويف �أو�ئ���ل ع���ام 2006 
�سكل تنظيم �لقاعدة يف �لعر�ق مظلة 
جهادي���ة �أطلق عليها جمل�ض �س���ورى 
�ملجاهدين. وبعد مقتل �أبو م�س���عب 
�لزرق���اوي يف حزي���ر�ن 2006، يف 
غارة جوية �أمريكية، خلفه �أبو �أيوب 
�مل�س���ري. ويف ت�سرين �لأول من ذلك 
�لع���ام، قرر �أب���و �أيوب �مل�س���ري حل 
تنظيم �لقاعدة يف �لعر�ق، وتاأ�سي�ض 
�لإ�س���المية"،  "�لدول���ة  تنظي���م 
و��ستمرت هذه �جلماعة �جلديدة يف 
�لولء لتنظي���م �لقاعدة �لأم. ملع جنم 
�لبغد�دي �سريعًا يف �سفوف �لتنظيم 
بف�س���ل موؤهالت���ه يف در��س���ة �لعلوم 

�لإ�س���المية �ل�س���رعية، وقدرت���ه على 
جت�س���ر �لهوة بني �ملقاتلني �لأجانب 
�لذي���ن �أ�س�س���و� �لتنظي���م و�ملقاتل���ني 
�لعر�قي���ني �لذي���ن �ن�س���مو� للتنظيم 
لحقا. وت�سلق ب�س���رعة �ملنا�سب يف 

قياد�ت �لتنظيم.
لهيئ���ة  رئي�س���ا  �لبغ���د�دي  وع���ني 
و�خت���ر  �لتنظي���م،  يف  �ل�س���ريعة 
ع�سو� يف جمل�ض �ل�سورى للتنظيم. 
و�س���م �ملجل����ض 11 ع�س���و� لتق���دمي 
�مل�س���ورة لزعيم �لتنظيم وقتذ�ك �أبو 
عمر �لبغد�دي. ثم �ختر ع�س���و� يف 
جلن���ة �لتن�س���يق يف تنظي���م �لقاعدة 
يف �لعر�ق، و�لتي كانت ت�سرف على 
�لت�س���ال بقادة �لتنظيم يف �لعر�ق. 
جمل����ض  �خت���ار   ،2010 ع���ام  ويف 
�ل�س���ورى �أبو بك���ر �لبغ���د�دي �أمرً� 
جدي���دً� للتنظي���م بعد مقت���ل �أبو عمر 

�لبغد�دي موؤ�س�ض �لتنظيم و�أمره.
ومتك���ن �لبغ���د�دي م���ن �إع���ادة بن���اء 
بفع���ل  كث���ر�  �أنه���ك  �ل���ذي  �لتنظي���م 
�س���ربات ق���و�ت �لعملي���ات �خلا�س���ة 
�لأمريكي���ة. بع���د �أن �نتقل���ت �س���ر�رة 

�نتفا�س���ات ما ع���رف بالربيع �لعربي 
م���ن تون����ض وم�س���ر �إىل �س���وريا يف 
ع���ام 2011، ��س���تغل �لبغ���د�دي تل���ك 
و�أر�س���ل  �لد�خلي���ة  �ل�س���طر�بات 
�أح���د م�س���اعديه �ل�س���وريني ويدع���ى 
�أبو حمم���د �جلولين لتاأ�س���ي�ض فرع 
ُع���رف لحق���ًا  للتنظي���م يف �س���وريا، 

با�سم "جبهة �لن�سرة".
و�س���رعان م���ا ظه���رت خالف���ات ب���ني 
�لن�س���رة  جبه���ة  وزعي���م  �لبغ���د�دي 
�أب���و حمم���د �جل���ولين، �ل���ذي رغب 
يف �لتع���اون م���ع �جلماعات �ل�س���نية 
�ل�سورية �ملعار�سة حلكومة �لرئي�ض 

�ل�سوري ب�سار �لأ�سد.
ويف ع���ام 2013، �أعل���ن �لبغد�دي �أن 
جبه���ة �لن�س���رة هي جزء م���ن تنظيم 
��س���م  وع���ّدل  �لع���ر�ق،  يف  �لدول���ة 
�لدول���ة  "تنظي���م  لي�س���بح  �لتنظي���م 

�لإ�سالمية يف �لعر�ق و�ل�سام".
�أمي���ن  طل���ب  �لبغ���د�دي  ورف����ض 
�لظو�هري، زعيم تنظيم �لقاعدة �لأم، 
منح جبهة �لن�س���رة ��س���تقاللها. لذلك 
�أعل���ن �لظو�هري يف �س���باط 2014، 
ع���ن قط���ع عالق���ات �لقاع���دة بتنظيم 
�لدولة �لإ�سالمية يف �لعر�ق و�ل�سام. 
ورد �لبغ���د�دي وتنظيمه بقتال جبهة 
�لن�س���رة، وع���زز م���ن قب�س���ته عل���ى 
�لعديد من �ملناطق �لو�قعة يف �سرقي 
�س���وريا، حيث فر�ض تطبيقا �س���ارما 
لقو�ع���د �ل�س���ريعة �لإ�س���المية. وبعد 
�أن متك���ن �لبغ���د�دي م���ن �حل�س���ول 
على معقل �آم���ن لتنظيمه، �أمر �تباعه 
بالزح���ف عل���ى �ملناط���ق �لغربية يف 
�لعر�ق مع نهاية عام 2013 م�س���تغال 
�لنز�ع �ل�سيا�س���ي بني �حلكومة �لتي 
يقوده���ا �ل�س���يعة و�لطائفة �ل�س���نية، 
وقد ��ستطاع مب�ساعدة رجال �لقبائل 
وعنا�س���ر من �ملو�لني �س���ابقا ل�سد�م 

ح�سني �ل�ستيالء على �لفلوجة.
تنظي���م  �أعل���ن   ،2014 حزي���ر�ن  يف 
�لع���ر�ق  يف  �لإ�س���المية  "�لدول���ة 
و�ل�سام" �ل�سيطرة على �ملو�سل ويف 
ت�س���جيل �س���وتي غر ��س���م �لتنظيم 
لي�س���بح "تنظيم �لدولة �لإ�س���المية" 
فقط، وُحذفت كلمتا �ل�س���ام و�لعر�ق، 
به���دف �إز�ل���ة �حل���دود د�خ���ل �لدولة 
�ملزعوم���ة. ويف منت�س���ف حزي���ر�ن 
عل���ى  �س���يطر  �لتنظي���م  كان   ،2014
حمافظ���ة �لرقة يف �س���وريا ومناطق 
عديدة يف حمافظة دير �لزور �لقريبة 
من �حلدود �لعر�قية ومناطق �سا�سعة 

من حمافظة حلب.
وم���ع تو�س���ع رقع���ة �لأر��س���ي �لت���ي 
�سيطر عليها �لتنظيم، �أعلن �لبغد�دي 
مدين���ة �لرق���ة عا�س���مة للخالفة ودعا 
�مل�سلمني �إىل �لهجرة �إليها ومبايعته. 
وعانى �ل�سكان يف �ملناطق �خلا�سعة 
�لعقوب���ات  م���ن  �لتنظي���م  ل�س���يطرة 
�لقا�س���ية و�لإعد�مات يف �ل�س���احات 
�لعام���ة وفر�ض قو�نني �س���ارمة على 
جمي���ع �ل�س���كان بغ����ض �لنظ���ر ع���ن 

دياناتهم و�نتماء�تهم �ملذهبية.
وكان �أك���رب �نت�س���ار للتنظي���م متكنه 
م���ن �ل�س���يطرة عل���ى مدينة �ملو�س���ل 
وعل���ى  نين���وى  حمافظ���ة  عا�س���مة 
مناطق و��س���عة يف �س���مايل �لعر�ق، 
بعد �ن�س���حاب �لقو�ت �لعر�قية منها، 
و�س���يطرته عل���ى كمي���ات كب���رة من 

�أ�سلحة هذه �لقو�ت �لثقيلة.
ومتكن �لتنظيم عام 2014 من ب�سط 
نف���وذه عل���ى ما يق���رب م���ن 8 ماليني 
�س���خ�ض يف منطق���ة تبلغ م�س���احتها 
88 �أل���ف كيلوم���ر مربع، و��س���تطاع 
�أن يجن���ي ملي���ار�ت �ل���دولر�ت م���ن 

عائد�ت �لنفط و�ل�سرقة و�خلطف.
وكان �أول ظهور للبغد�دي يف �أعقاب 
�س���يطرة �لتنظيم على مدينة �ملو�سل 
يف �سمايل �لعر�ق عام 2014 لالإعالن 
ع���ن �إقام���ة دول���ة �خلالفة وتن�س���يب 
نف�س���ه "خليفة �مل�سلمني" عندما �ألقى 
خطبة �جلمعة يف م�سجد �لنوري يف 
�ملو�س���ل. ويف �لذك���رى �لثالثة لأول 
ظهور علني للبغد�دي، مل يعد تنظيم 
د�ع�ض ي�س���يطر على معظم �لأر��سي 
�لتي كانت بحوزت���ه من قبل، و�لتزم 
زعيم �لتنظيم �ل�س���مت ب�سكل و��سح 
ر�س���الة  يف  �تباع���ه  خماطب���ة  من���ذ 
�سوتية م�س���جلة يف ت�س���رين �لثاين 
ع���ام 2017، بع���د بد�ي���ة معركة طرد 

�لتنظيم من �ملو�سل.
وكان �لبغ���د�دي يف معركة �ملو�س���ل 
ع���ام 2017 ق���د وج���ه ن���د�ء بالر�ديو 
ملقاتليه بال�س���مود، كان���ت مدة �لند�ء 
45 ثاني���ة لكنها كان���ت كافية للتقاط 
يكلف���ه  �خلط���اأ  ه���ذ�  وكاد  �لإ�س���ارة، 
حياته لول �نتقاله �ل�سريع من �ملوقع 

�لذي �أ�سدر منه �لند�ء.
يف 29 من ني�س���ان �ملا�سي ظهر زعيم 
تنظي���م "د�ع����ض" �أبو بك���ر �لبغد�دي 
��س���تمر�ر  ليوؤك���د  �لثاني���ة،  للم���رة 
�لتنظي���م يف "�جلهاد" متوعدً� ب�س���ن 

حرب ��ستنز�ف �سد �أعد�ئه.
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ن�سر موقع  "نا�ض" تفا�سيل كاملة عن �لعملية �لع�سكرية، �لتي �أطاحت 
بزعيم د�ع�ض �بو بكر �لبغد�دي، من م�س���ادر مطلعة، �أكدت �أن �لعملية 
��س���تمر �لتخطيط لها عدة �أيام، وتاأ�س�ست من �أجلها خلية م�سركة بني 

�ملخابر�ت �لعر�قية، ونظرتها �لأمركية، من �أجل �إمتامها.
يف �ليوم �لتا�س���ع من ت�س���رين �لأول �جلاري؛ �ملكان �س���مايل �لعر�ق، 
دخل���ت جمموعة من عنا�س���ر تنظيم د�ع�ض بينهم ن�س���اء، �إىل حمافظة 
نينوى، بعد هروبهم من �س���وريا، لكن تلك �ملجموعة مل يدر يف خلدها 

�أنها �ستكون �لبّو�بة �إىل "�أخطر" رجل معا�سر، وهو �لبغد�دي.
ويف عم���ق �لعملية �لع�س���كرية، فاإن �لق���و�ت �لأمني���ة، متكنت من قتل 
عنا�س���ر �ملجموع���ة، دون ن�س���ائها، وبع���د ذل���ك تب���ني �أن �لن�س���وة ك���ن 
مقربات من حميط �لبغد�دي، وعلى �س���الت جيدة بن�سائه �لالتي قتلن 

يف عملية �إدلب. 
وت�س���ر حتقيق���ات �ملخاب���ر�ت �لعر�قي���ة �إىل �أن �لن�س���اء �عرفن بتلك 
�ل�س���الت و�أطلعن �لأجهزة �ملخت�س���ة عل���ى كامل �ملعلوم���ات �ملتوفرة 
لديهن عن �ملنطقة �لتي ي�سكنها �لبغد�دي، وهي �سمايل �إدلب. وبح�سب 
�عر�فات �إحدى �لن�س���اء، فاإن �لبغد�دي مل يكن ي�سكن يف تلك �ملنطقة، 
م���ن زمن بعيد، بل �نتقل �إليها، حديًثا، حت�س���با من �ملالحقات، وقدمت 
�إحدى �لن�س���اء �أو�س���افًا حمددة لتل���ك �ملنطقة �لتي كانت ت���ردد �إليها، 
للق���اء زوج���ات �لبغ���د�دي، حتت حماية �أمني���ة عالية �مل�س���توى، وذلك 
ملناق�س���ة �لق�س���ايا �ملتعلقة بالتمويل، �إذ جلاأ �لبغد�دي �إىل �ل�س���تعانة 
بالن�س���اء خالل �لفر�ت �ملتاأخرة، ل�س���عوبة ك�س���فهن، و�إمكانيتهن يف 

�لتورية يف حال �لقب�ض عليهن.
وت�س���يف، �أن "�لبغ���د�دي كان ميتل���ك عدة من���ازل تابع���ة للتنظيم يف 
�إدلب، ويتنقل بينها بالإ�سافة �إىل بع�ض �لقياد�ت، حيث كان �لبغد�دي 

يرتدي حز�مًا نا�سفًا ب�سكل د�ئم، ��ستعد�دً� للموت".
يوؤكد �مل�سدر �ملطلع، �أنه بعد �حل�سول على تلك �ملعلومات �حل�ّسا�سة، 
مت���ت مقاطعتها م���ع �ملعلومات �ملتوف���رة لدى �أجه���زة �ملخابر�ت، ليتم 
ت�س���كيل خلية م�س���ركة من �ملخابر�ت �لعر�قية، ونظرتها �لأمركية، 
و�له���دف �ملحدد له���ذه �خللية، هو "ر�أ����ض �لبغد�دي"، م�س���ر� �إىل �أن 
تلك  منذ �حل�س���ول على  �لتخطيط و�ملتابعة و�ملر�قبة، متت  "عملية 
�ملعلوم���ات، و�لتو��س���ل مع جه���از �ملخابر�ت �لأمركي، و�س���ول �إىل 

حتديد �ساعة �ل�سفر، وتنفيذ �لعملية، فجر �ليوم )�أم�ض( �لأحد".
بدوره���ا، علق���ت وز�رة �لدفاع �لعر�قية، على �أنب���اء مقتل زعيم تنظيم 
د�ع����ض �ب���و بك���ر �لبغ���د�دي يف عملي���ة �أمني���ة مبحافظة �أدلب �س���مال 
غربي �س���وريا فج���ر �لأحد. وقال مدير �ع���الم وز�رة �لدفاع و�ملتحدث 
با�س���مها �لعميد يحيى ر�سول يف ت�سريح �سحفي �ن "مقتل �لبغد�دي 
�سي�س���عف د�ع�ض �لرهابي يف �لعر�ق و�ملناطق �لخرى". و�أكد "�ننا 
على تو��س���ل مع �لقو�ت �لأمركية ب�س���اأن مقتل �لبغ���د�دي، وبانتظار 
�لتاأكيد ع���رب فح�ض �حلم�ض �لنووي". ولف���ت �إىل �أن "�لبغد�دي كان 
مالحق���ًا منذ مدة طويلة من �لجهزة �لمنية و�ل�س���تخبار�ية �لعر�قية 
و�لمركي���ة، وقتل���ه كان متوقع���ا يف �أي وق���ت للجر�ئم �لت���ي �رتكبها 
تنظيم���ه �لرهابي يف �لع���ر�ق". فيما ذكر بيان خللي���ة �لإعالم �لأمني 
�لعر�ق���ي �أنه "بع���د متابعة م�س���تمرة، وت�س���كيل فريق عم���ل خمت�ض، 
وعل���ى م���د�ر �س���نة كاملة، متكن جه���از �ملخاب���ر�ت �لوطن���ي �لعر�قي، 
وفق���ًا ملعلومات دقيقة، من حتدي���د �لوكر �لذي يختبئ فيه ر�أ�ض د�ع�ض 
�لإرهاب���ي، �ملج���رم �أب���و بكر �لبغ���د�دي، ومن مع���ه، يف حمافظة �إدلب 

�ل�سورية". 
وتاب���ع �لبيان، "وعلى �ثرها نفذت قوة �أمريكية، بالتن�س���يق مع جهاز 
�ملخاب���ر�ت �لوطني �لعر�قي، عملية ع�س���كرية �أدت �إىل �إبادة �لإرهابي 
�أبو بكر �لبغد�دي ومن معه، وهذ� ن�سر جديد ي�ساف �إىل �لنت�سار�ت 

�لتي حققتها قو�تنا �لأمنية �لبطلة".

من نينوى اإىل اأدلب.. 
كيف ق�سي على البغدادي؟

اأعل��ن الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، اأم�ش الأحد، مقتل زعيم تنظي��م داع�ش اأبو بكر البغدادي خالل 
غ��ارة قادتها الق��وات الأمريكية خالل الليل في �صوري��ا. كما قال وزير الدفاع الأمريك��ي مارك اإي�صبر، اإن 
الغ��ارة الت��ي �صنته��ا القوات الخا�ص��ة الأمريكية في �صم��ال غربي �صوريا كان��ت تهدف اإلى اعتق��ال اأبو بكر 

البغدادي اإذا ت�صنى ذلك وقتله اإذا دعت الحاجة لذلك.



 بغداد/ المدى

و�سائ���رون  الحكم���ة  كت���ل  اتفق���ت 
جبه���ة  ت�سكي���ل  عل���ى  والن�س���ر 
معار�س���ة برلمانية مكون���ة من مئة 
نائ���ب ال�ستجواب رئي����س الحكومة 
ع���ادل عب���د المه���دي لم�ساءلت���ه عن 
�س���د  المف���رط  العن���ف  ا�ستخ���دام 
المتظاهري���ن، وتاأخ���ره ف���ي تنفي���ذ 

الحزم االإ�سالحية.
وكان  النائ���ب ع���ن ائت���الف الن�سر 
اإل���ى  طلب���ًا  ق���دم  الزرف���ي  عدن���ان 
هيئ���ة رئا�س���ة مجل����س الن���واب في 
بداية �سه���ر ت�سري���ن االأول الجاري 
ال�ستج���واب عبد المه���دي بدعم من 
والحكم���ة  �سائ���رون  تحال���ف  قب���ل 
ونواب من اأط���راف وكتل برلمانية 
مختلف���ة. وفيما نقل وف���د من التيار 
ال�سدري ر�سال���ة من مقتدى ال�سدر 
اإل���ى عب���د المهدي قب���ل اأربع���ة اأيام 
طالبه بتقدي���م ا�ستقالته لحل االأزمة 
الراهن���ة، يوا�س���ل ن���واب تحال���ف 
�سائ���رون اعت�سام���ًا مفتوح���ًا داخل 
مجل�س الن���واب للي���وم الثالث على 
التوال���ي.  ويق���ول النائ���ب عن كتلة 
تحال���ف �سائ���رون �سب���اح العكيلي 
ف���ي ت�سري���ح ل�)الم���دى( اإن "ق���رار 
المعار�س���ة االعت�سام داخل مجل�س 
الن���واب ه���و رد عل���ى ع���دم تنفي���ذ 
الح���زم االإ�سالحية من قب���ل رئي�س 
المه���دي".  عب���د  ع���ادل  الحكوم���ة 
اأعل���ن  ال�سب���ت  اأم����س  اأول  م�س���اء 
تحال���ف �سائرون المدعوم من زعيم 
ال�س���در  مقت���دى  ال�س���دري  التي���ار 
تحوله اإل���ى المعار�س���ة ال�سيا�سية، 
واعت�سام���ه داخ���ل مجل����س النواب 
لحي���ن ا�ستجابة الحكوم���ة لمطالب 
االحتجاجات الت���ي ت�سهدها العديد 

من المحافظات. موقف كتلة تحالف 
�سائرون جاء ردًا على اأعمال العنف 
الت���ي رافق���ت موج���ة االحتجاجات 
الخام����س  ف���ي  اندلع���ت  الت���ي 
والع�سري���ن من �سه���ر ت�سرين االأول 
الج���اري في العا�سم���ة بغداد ومدن 
والجن���وب  الو�س���ط  ومحافظ���ات 
والت���ي خلف���ت وراءه���ا مئ���ات م���ن 

القتلى والجرحى.
اأن  حديث���ه  العيكل���ي  ويتاب���ع 
كل  بتنفي���ذ  تلت���زم  ل���م  "الحكوم���ة 
الح���زم االإ�سالحي���ة الت���ي �سّرعه���ا 
مجل����س الن���واب"، موؤك���دًا على اأن 
تاأييده  �سح���ب  �سائ���رون  "تحال���ف 
ودعم���ه ع���ن حكوم���ة عب���د المهدي 
ب�سب���ب موقفه���ا االأخي���ر م���ن ه���ذه 

الحركات االحتجاجية".
ويعد اعت�سام �سائرون هذه الخطوة 
�س���د  الت�سعيدي���ة  الخط���وات  م���ن 
عبد المهدي داخ���ل البرلمان والتي 
يتوقع اأنها تتجه نحو ت�سكيل جبهة 

معار�س���ة تعم���ل لالإطاح���ة برئي�س 
الحكومة في الجل�سات المقبلة.

النزاه���ة  لجن���ة  ع�س���و  ويعل���ق 
البرلمانية عن وجود توجه برلمانية 
ال�ستج���واب عبد المهدي قائاًل "نعم 
هن���اك طلب���ات قدم���ت اأثن���اء فت���رة 
اندالع موج���ة التظاه���رات من قبل 
تحال���ف الن�سر وبدعم م���ن الحكمة 
ال�ستج���واب ع���ادل عب���د المه���دي"، 
�سائ���رون  "تحال���ف  اأن  اإل���ى  الفت���ًا 
�سيقدم طلبًا ثالث���ًا لرئا�سة المجل�س 
ال�ستجواب عبد المه���دي واإقالته".  
م���ن  "وف���دًا  اأن  العكيل���ي  ويك�س���ف 
الهيئ���ة ال�سيا�سية للتي���ار ال�سدري 
ال���وزراء  مجل����س  رئي����س  التق���ى 
قب���ل اأربعة اأي���ام ونقل اإلي���ه ر�سالة 
م���ن زعيم التي���ار ال�س���دري مقتدى 
ال�س���در الت���ي اأبدى فيه���ا امتعا�سه 
من اإط���الق النار �س���د المتظاهرين 
والتعدي عليهم"، م�سيفا اأن "الوفد 
طال���ب اأي�سًا من عب���د المهدي تقديم 

ا�ستقالته من الحكومة".
ودعا زعيم التي���ار ال�سدري مقتدى 
اإل���ى  الما�س���ي   ال�سب���ت  ال�س���در 
ا�ستقال���ة الحكوم���ة وقال ف���ي بيان 
ل���ه "اأ�سلحوا قب���ل اأْن ُتزالوا.. واإال 
ف���الت حين منا�س"، مح���ذرًا من اأن 
الفتنة  اآت���ون  في  الع���راق  "ينزل���ق 
والح���رب االأهلية فينته���ي كل �سيء 
ويتحكم في البالد والعباد كل فا�سد 
النائ���ب  وي�ستبع���د  غري���ب".  وكل 
ع���ادل  "يق���ّدم رئي����س  اأن  العيكل���ي 
عبد المه���دي ا�ستقالته من الحكومة 
والظ���روف  االحتجاج���ات  ب�سب���ب 
الحالي���ة الت���ي تم���ر به���ا الكثير من 
المحافظ���ات" موؤك���دا اأن���ه متم�س���ك 
بالمن�سب وال يفكر باالن�سحاب من 

الحكومة".
ويوؤك���د النائب عن محافظ���ة بغداد 
متوا�س���ل  ال�س���دري  "التي���ار  اأن 
ب�سكل دائم مع رئي�س الحكومة منذ 
اندالع موج���ة التظاهرات في بداية 

ال�سهر الحالي ع���ن طريق الزيارات 
المبا�س���رة اأو االت�س���االت الهاتفي���ة 
للتو�س���ل الى ح���ل لالأزم���ة الراهنة 
المتظاهري���ن  مطال���ب  وتحقي���ق 
والتع���دي  التج���اوز  ع���ن  بعي���دًا 
عليه���م". م���ن جهت���ه يوؤك���د ائتالف 
الن�سر الذي يق���وده حيدر العبادي 
اأن "النائ���ب عدن���ان الزرفي هو من 
قدم طلب���ًا اإلى هيئ���ة رئا�سة مجل�س 
النواب ال�ستج���واب رئي�س مجل�س 
الوزراء"، الفتًا اإلى اأن "اال�ستجواب 
ج���اء ب�سبب االإخف���اق الحكومي في 
تنفي���ذ البرنام���ج الحكوم���ي وقم���ع 
المتظاهرين". ويو�سح النائب عن 
االئتالف اإح�سان ثعبان في ت�سريح 
ل�)الم���دى( اأن "جل�سة غ���دا )اليوم( 
االثني���ن في ح���ال عقده���ا �ستناق�س 
وطلب���ات  المتظاهري���ن  مطال���ب 
اال�ستجواب���ات المقدمة على رئي�س 
اإلى  الحكوم���ة ووزرائ���ه"، منوه���ًا 
اأن "هيئ���ة رئا�س���ة المجل�س هي من 

اأخرت هذه اال�ستجوابات".
مجل����س  رئا�س���ة  هيئ���ة  واأحال���ت 
النواب طلب���ات ا�ستجواب 6 وزراء 
في حكوم���ة عادل عب���د المهدي الى 
الدائرة البرلمانية قب���ل عدة اأ�سهر، 
للنظر في م���دى د�ستوريتها واالأدلة 
المقدم���ة معه���ا قبل تحدي���د مواعيد 
وت�سمن���ت  اال�ستج���واب  جل�س���ات 
قائم���ة اال�ستجواب���ات وزراء النفط 
والخارجي���ة واالت�س���االت والمالية 

والكهرباء، والزراعة.
ويعتق���د الع�سو في لجن���ة الزراعة 
"تفّع���ل  اأن  ثعب���ان  البرلماني���ة 
رئا�س���ة مجل����س الن���واب مل���ف كل 
اال�ستجوابات بما فيها اال�ستجواب 
المقدم على رئي�س الحكومة ب�سبب 

�سغط االحتجاجات والنواب".

جل�س���ة  الن���واب  مجل����س  واأرج���اأ 
اإ�سع���ار  اإل���ى  ال�سب���ت  اأم����س  اأول 
اآخ���ر ب�سب���ب غياب اأكثر م���ن مئتين 
نائ���ب ع���ن الح�س���ور اإل���ى الجل�سة 
لمناق�س���ة  مخ�س�س���ة  كان���ت  الت���ي 
مطال���ب المتظاهرين وتنفيذ الُحزم 
االإ�سالحي���ة التي اطلقه���ا  قبل فترة 

وار�سالها للحكومة.
م���ن جانبه���ا تو�س���ح كتل���ة الحكمة 
تحال���ف  "ان�سم���ام  اأن  البرلماني���ة 
�سائ���رون اإلى جبه���ة المعار�سة في 
مجل�س النواب يحت���اج اإلى تن�سيق 
م���ع الكت���ل البرلمانية الت���ي اأعلنت 
معار�سته���ا في وق���ت �سابق لبلورة 

االأفكار والمعايير واالأولويات".
ويبي���ن رئي����س الكتل���ة البرلماني���ة 
فالح ال�ساري في ت�سريح ل�)المدى( 
اإن���ه "التق���ى بن���واب كتل���ة تحال���ف 
�سائ���رون المعت�سمي���ن ف���ي مجل�س 
اأن  عل���ى  االتف���اق  وت���م  الن���واب 
يكون هن���اك تن�سيقًا بي���ن �سائرون 
والحكمة للمرحل���ة المقبلة لت�سكيل 
جبه���ة معار�س���ة بم�سارك���ة الن�سر 

وعدد من النواب".
ويتاب���ع اأن "من المتوق���ع اأن ي�سل 
المكون���ة  المعار�س���ة  جبه���ة  ع���دد 
م���ن �سائ���رون والحكم���ة والن�س���ر 
وع���دد من النواب اإل���ى اكثر من مئة 
نائ���ب لمتابع���ة مل���ف اال�ستج���واب 
والمراقب���ة" م�سي���رًا اإل���ى اأن  جبهة 
المعار�س���ة باإمكانها جمع عدد  كبير 
ومحا�سب���ة  الإقال���ة  االأ�س���وات  م���ن 
اأن  �سخ�سيات تنفيذي���ة". ويو�سح 
"الحكمة لم تقدم اأي طلب ال�ستجواب 
رئي����س الحكوم���ة لكن هن���اك اتفاقًا 
مبدئيًا مع تحالف الن�سر على تبني 
مو�س���وع ا�ستجواب رئي�س مجل�س 

الوزراء".
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قناطر

م���ن ال ينتم���ي اىل ث���ورة يوم 25 ت�سري���ن اأول 2019 علي���ه مراجعة  �سجل���ه الوطني، 
وت�سحي���ح انت�ساب���ه اىل عراقيته، فهذا يوم ن�س���ج فيه اأوان رحيل االأح���زاب الفا�سدة 
وجم���وع الفا�سدي���ن ، وهو يوم التغي���ري الكبري، الذي نتطلع له جميع���ًا، يوم ان�سجته 
ال�سيا�سة اخلاطئة، وتع�سف احلاكم، وف�ساد النخب التي جثمت على �سدور العراقيني، 

طوال �ستة ع�سر عامًا، عانى فيها ال�سعب من ويالت ال عد لها.
  وم���ن ح�س���ن حظنا جميع���ًا اأن يكون اأ�سقاوؤن���ا اللبنانيون قد بلغ���وا بثورتهم هناك ما 
بلغ���وا، هذه الثورة التي ي�س���رون من خاللها على تغيري اأمن���وذج احلكم ال�سيئ جدًا، 
نظ���ام الطوائف واحل�س����س و�سناعة االأزمات، ه���ذا النظام ال���ذي ا�ستن�سخت الدولة 
العراقي���ة اأقب���ح �سورة فيه، وها، نح���ن جنني �سوء ما فعلوا، وما نح���ن وهم، اإال على 
اأعت���اب مرحلة جدي���دة، اأثبت فيها ال�سعب���ان اإنهما االأجدر واالأحق باحلي���اة ال�سيا�سية 

املبنية على اأ�سا�س املواطنة، ال على اأ�سا�س الغالبية الطائفية.
ويوؤ�سفن���ا يف العراق، ال���ذي ت�سلم ال�سيا�سي ال�سيعي فيه دف���ة احلكم منذ العام 2004 
بعد القطيعة الطويلة) اأربعة ع�سر قرنًا( اأن نقول: لقد ف�سلتم يا�سيعة العراق يف اإدارة 
الدولة، وقو�ستم احللم الذي انتظرناه طوياًل، فما قمتم به كان اال�سواأ على البالد منذ 
القرون تلك، لقد مزقتم هالة النور التي كانت حتيط وجه املذهب، واأحرجتم املرجعية، 
الت���ي كانت حمط اإحرتام النا�س والعامل اأجمع، واأفرغتم خزينة البالد من تريليوناتها 
اخليالية، واأوقفتم عجلة النمو يف االقت�ساد والزراعة والتجارة واال�ستثمار، واأهلكتم 
ال���زرع والن�سل، وفعلتم كل ما مل تفعل���ه احلكومات املتعاقبة، من ظلم وتع�سف وجور، 
ثم �سوبتم بنادقكم اىل �سدور بني جلدتكم ومذهبكم تقتلونهم بر�سا�س بنادق قنا�سة 

اأرذالكم.
لكن، احلمد لله فقد انطوت �سفحة، كان البد اأن ُتفتح. فما قمتم به اخت�سر لنا الطريق 
الطوي���ل، لذا، لن يحلم العراقي ال�سيعي وال�سّن���ي اأي�سًا بالدولة اال�سالمية، لقد انتهت 
خراف���ة الدولة هذه، وعلى اأيديكم انتم، و�سار احللم بقيامة الدولة الوطنية هو احللم 
العراق���ي بامتياز. �سيذهب اىل مزبل���ة التاريخ الكثري منكم، و�ستجربون على اإعادة ما 
�سرقتم، �سئتم اأم اأبيتم، واأنتم �ساغرون، لن يحميكم مذهب، ولن تنفعكم �سافعة مرجع، 
بعد اأن جّراأمت العامة والغرباء على �ستم كباركم، بعد عمليات البوا�سري وزراعة ال�سعر 
وتبيي����س املهابل وتزويج النائبات من ال�سائقني ووو. لقد ا�سقطتم احلجة علينا، بعد 
اأن ات�سح���ت �س���ورة اجلمي���ع، وباتت �سورة الزعي���م ال�سيع���ي، ذي العمامة بخا�سة، 

خارج اأطر العفة والنزاهة والقد�سّية.
 وه���ذا ال يعن���ي اأن �سركاءك���م ال�سّن���ة مبنج���ى اأو من���اأى عن ه���ذا الو�سف، اأب���دًا، اإمنا 
املو�سوع واحد، وال فرق بني هذا وذاك اإال اأن هذا ت�سلط متنفذًا، وذاك ت�سلط م�سّرعًا، 
قب���ح الله وجوهكم م�سرعني ومنفذين. لذا �سننتظر ي���وم �سقوطكم بفارغ ال�سرب، يوم 
يق���ول بع�سك���م لبع�سكم م���ا اأقبح �سورتك؟ وهن���ا �سي�سح على اجلمي���ع املثل العراقي 

ال�سهر) غراب يقول لغراب وجهك اأ�سود( .

يف حتية يوم 25 ت�شرين �أول   

ي�ؤ�س��فنا يف الع��راق، ال��ذي ت�س��لم ال�سيا�س��ي 
ال�س��يعي فيه دفة احلكم منذ العام 2004 بعد 
القطيع��ة الط�يل��ة) اأربعة ع�س��ر قرن��ًا( اأن 
نق�ل: لقد ف�س��لتم يا�س��يعة العراق يف اإدارة 
الدول��ة، وق��س��تم احلل��م ال��ذي انتظرن��اه 

ط�يال

�لحكمة و�شائرون و�لن�شر ي�شتعدون لم�شاءلة عبد �لمهدي عن قتل �لمتظاهرين
ت�سكيل جبهة معار�سة برلمانية مكّ�نة من 100 نائب 

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�سرة

م / اإع���الن مناق�سات
تعلن الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية في املنطقة اجلنوبية احدى تشكيالت وزارة الكهرباء عن 
اعالن املناقصة كما في اجلدول ادناه وذلك حس��ب الشروط واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها 

من مقر املديرية العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة / تقاطع الطويسة. 
فعلى اصحاب الش��ركات واملكاتب االختصاصية املس��جلني بصورة رس��مية الراغبني باملش��اركة تقدمي 
عطائهم حس��ب الوثائق القياس��ية ويوضع العطاء في ظرف واحد مختوم ومؤش��ر عليه رقم املناقصة 
وعنوانها واسم الشركة والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني على ان تكتب محتويات كل األغلفة 
وان يك��ون العطاء مطبوع وليس كتابة يد. ويكون ش��امالً التأمينات األولية على ش��كل صك مصدق أو 
خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد مببلغ قدره )7.980.000( فقط س��بعة ماليني وتس��عمائة 
وثمانون ألف دينار عراقي على ان تستكمل إلى )5%( عند اإلحالة وقبل توقيع العقد، وسوف يهمل العطاء 
غير املستوفي للشروط ولن يتم استالم أي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل 

من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن علماً بأن املديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 
وملعرف��ة التفاصيل ميكنكم زي��ارة املوقع االلكتروني لوزارة الكهرب��اء www.moelc.gov.iq ولالجابة على 

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq  :االستفسارات مراسلتنا على البريد االلكتروني

رقم ت
ا�سم امل�اداملناق�سة

مبلغ املالحظاتاملبلغ التخمينيتاريخ الغلقاملحطة
التندر

12019/18

جتهيز عاكس 
قدرة وشاحنة 
بطاريات ومواد 

احتياطية

كهرباء 
الناصرية 
البخارية

2019/11/6
266.000.000 مائتان 
وستة وستون مليون 

دينار عراقي 
إعالن جديد

 75.000
خمسة 

وسبعون  
ألف دينار 

ء/ املهند�س حممد عبد االمري احللفي 
املدير العام 

))م�سرف الرافدين / االدارة العامة((
الق�سم القان�ين 

�سعبة التنفيذ وبيع العقارات املره�نة 
اإىل / املدي��ن / اأحم��د خال��د ها�س��م  - عن�ان��ه / ب��الط 

ال�سهداء /الدورة م 828 ز 15 د 71
اإىل/ الكفيل / ملى ح�س��ن جمعة ابراهيم -  عن�انه / حي 

املثنى / م 718 ز 22 ع/ 63 �س/6  

اإن����ذار
بالنظر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب 
بذمتك بالتكاف��ل والتضامن مع الكفيل أعاله وعن 
)قرض س��يارات( املمنوح لك والبال��غ )24.750.000( 
دينار )واملتبقي من القرض  13.000.000 ثالثة عش��ر 
مليون دينار ال غيرها( عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني 
بدفعه إلى مصرفنا واس��تناداً إل��ى املادة الثالثة من 
قانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56 لسنة 1977 
وللصالحية املمنوح��ة لنا مبوجب امل��ادة الثانية من 
القانون أع��اله ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين 
املش��ار إلي��ه اعاله م��ع الفوائد املترتب��ة عليه خالل 
عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار 
وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة 
وفقاً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة )1( من القانون 
املذكور وذل��ك بوضع إش��ارة احلج��ز التنفيذي على 
اموالكم املنقولة والغير املنقولة اس��تحصاالً ملبلغ 

الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ... 
مع التقدير

))م�سرف الرافدين / االدارة العامة((
الق�سم القان�ين 

�سعبة التنفيذ وبيع العقارات املره�نة 
اإىل / املدي��ن / رحي��م ح�س��ن لفت��ة ال�س��عدي  - عن�ان��ه 

البلديات / الر�ساد م/ 738  ز 89  د 687 
اإىل / الكفيل/ حيدر �سالح ح�سن -  عن�انه / حي الزه�ر 

/ م 215 ز 77 د 19 

اإن����ذار
بالنظر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب 
بذمتك بالتكاف��ل والتضامن مع الكفيل أعاله وعن 
)قروض س��يارات( املمنوح لك والبال��غ )24.750.000( 
دين��ار )املبل��غ املطل��وب / 9.880.000 تس��عة ماليني 
وثمامنائة وثمان��ون ألف دينار ال غيره��ا( عدا الفوائد 
واملصاري��ف وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واس��تناداً 
إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية 
رقم 56 لسنة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا مبوجب 
املادة الثانية من القانون أعاله ننذركم بوجوب تسديد 
مبلغ الدين املشار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه 
خالل عش��رة أيام اعتباراً م��ن اليوم التالي لتبلغكم 
باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية 
الالزم��ة وفقاً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة )1( من 
القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي 
على اموالكم املنقولة والغير املنقولة اس��تحصاالً 

ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ... 
مع التقدير

))م�سرف الرافدين / االدارة العامة((
الق�سم القان�ين 

�سعبة التنفيذ وبيع العقارات املره�نة 
اإىل / املدين / علي ندمي ي��سف  - عن�انه / ال�سعب م/ 335  ز 27  د 39 

اإىل / الكفيل / 1( �سرمد قا�سم اأحمد -  عن�انه / 1( ال�سليخ م 326 ز 4 د 4
2( ح�سن كيطان ثابت – عن�انه / 2( ال�سعب م / 343 ز 24 د 30 

اإن����ذار
بالنظ��ر لع��دم قيامك بتس��ديد مبلغ الدي��ن املترتب بذمت��ك بالتكافل 
والتضام��ن مع الكفيل أعاله وعن )قروض س��يارات( املمن��وح لك والبالغ 
)22.050.000( دينار )واملتبقي من القرض / 6.006.000 س��تة ماليني وستة 
االف دين��ار ال غيرها( عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا 
واس��تناداً إلى املادة الثالثة م��ن قانون حتصيل الدي��ون احلكومية رقم 56 
لس��نة 1977 وللصالحي��ة املمنوحة لنا مبوجب امل��ادة الثانية من القانون 
أعاله ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إلي��ه اعاله مع الفوائد 
املترتبة عليه خالل عش��رة أيام اعتباراً م��ن اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار 
وبعكس��ه فس��وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقاً ألحكام املادة 
اخلامسة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع إشارة احلجز التنفيذي 
عل��ى اموالكم املنقولة والغير املنقولة اس��تحصاالً ملبل��غ الدين املترتب 

بذمتكم وقد أعذر من أنذر ... 
مع التقدير

))م�سرف الرافدين / االدارة العامة((
الق�سم القان�ين 

�سعبة التنفيذ وبيع العقارات املره�نة 
اإىل / املدين / زيد �سامي من�س�ر خما�س - عن�انه/ بغداد اجلديدة م/ 706 ز 9  د 681 

اإىل / الكفيل: فالح �سلمان عبد -  عن�انه / بغداد اجلديدة / م 706 ز 13 د 1/80 

اإن����ذار
بالنظ��ر لع��دم قيامك بتس��ديد مبلغ الدي��ن املترتب بذمت��ك بالتكافل 
والتضام��ن مع الكفي��ل أعاله وعن )قرض س��يارات( املمنوح ل��ك والبالغ 
)39.600.000( دينار )واملتبقي من القرض 16.600.000 س��تة عش��ر مليون 
وستمائة ألف دينار ال غيرها( عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى 
مصرفنا واس��تناداً إل��ى املادة الثالثة من قانون حتصي��ل الديون احلكومية 
رق��م 56 لس��نة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا مبوجب امل��ادة الثانية من 
القان��ون أعاله ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله مع 
الفوائد املترتبة عليه خالل عش��رة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتبلغكم 
باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقاً ألحكام 
املادة اخلامس��ة الفق��رة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز 
التنفيذي على اموالكم املنقولة والغير املنقولة اس��تحصاالً ملبلغ الدين 

املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ... 
مع التقدير

))م�سرف الرافدين / االدارة العامة((
الق�سم القان�ين 

�سعبة التنفيذ وبيع العقارات املره�نة 
اإىل / املدين / ر�س�ل خلف �سكر  - عن�انه /الف�سيلية م/ 762  ز 12  د 32 

اإىل / الكفيل / علي �ستار م��سى -  عن�انه / التاجي  28 تاجيات جممع الفرات 

اإن����ذار
بالنظ��ر لع��دم قيامك بتس��ديد مبلغ الدي��ن املترتب بذمت��ك بالتكافل 
والتضام��ن مع الكفيل أعاله وعن )قروض س��يارات( املمن��وح لك والبالغ 
)24.750.000( دينار )املبلغ املطلوب / 20.800.000  عشرون مليون وثمامنائة 
ألف دينار ال غيره��ا( عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا 
واس��تناداً إلى املادة الثالثة م��ن قانون حتصيل الدي��ون احلكومية رقم 56 
لس��نة 1977 وللصالحي��ة املمنوحة لنا مبوجب امل��ادة الثانية من القانون 
أعاله ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إلي��ه اعاله مع الفوائد 
املترتبة عليه خالل عش��رة أيام اعتباراً م��ن اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار 
وبعكس��ه فس��وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقاً ألحكام املادة 
اخلامسة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع إشارة احلجز التنفيذي 
عل��ى اموالكم املنقولة والغير املنقولة اس��تحصاالً ملبل��غ الدين املترتب 

بذمتكم وقد أعذر من أنذر ... 
مع التقدير
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االتحاد ع�ضوية  ُت�ضقط  العمومية  و�ضلطة   .. م�ضتقباًل  االنتخابات  ف��ي  �ضكوك  ال  ع��ب��داالإل��ه:  �ضرمد   

اأت��ع��ه��د ب��ال��م��واف��ق��ة ال���دول���ي���ة ع��ل��ى ال��م�����ض��ودة .. وق�������رارات ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ح��ا���ض��م��ة وُم��ل��زم��ة  

ك��ام��ل��ة  ح��ق��وق��ه��ا  ال�����م�����راأة  اك���ت�������ض���اب  وراع�������ت   .. ال���ث���ق���ة  ���ض��ح��ب  ع���ن���د  ج����اه����زة  "الموؤقتة"   

تعدي��ل النظ��ام الأ�صا���س يئ��د اأزم��ات الأولمبي��ة وُين�ص��ف الكف��اءات

 بغداد/ اإياد ال�ضاحلي

اأكد �شرمد عبدالإله ع�شو املكتب التنفيذي 
الوطني���ة  الأوملبي���ة  للجن���ة  ال�شاب���ق 
العراقي���ة، اأن م�ش���ودة النظ���ام الأ�شا����س 
ذات الثالثة والأربع���ني مادة، التي كتبها 
موؤخ���رًا وعر�شه���ا عل���ى و�شائ���ل الإعالم 
تاأت���ي كط���وق جن���اة للريا�ش���ة العراقية 
الغارق���ة يف بحر من امل�ش���اكل والأزمات، 
واإنها قد ا�شتوفْت جميع متطلبات العمل 
ال�شلي���م  والفن���ي  والقان���وين  الإداري 
مب���ا ي�شِمن �شالم���ة الإج���راءات املتخذة 
يف ت�شي���ر �ش���وؤون الحت���ادات واملكتب 

التنفيذي م�شتقباًل دون اأية معوقات.
ب���ه  خ����سّ  حدي���ث  يف  عبدالإل���ه  وق���ال 
النظ���ام  م�ش���ودة  اأعر����س  مل  )امل���دى(: 
ال�شا�س على اأية جهة كون اجلهة املعنية 
الوحي���دة التي له���ا ح���ق الت�شويت على 
امل�شودة ه���ي اجلمعي���ة العمومية للجنة 
الأوملبي���ة العراقي���ة، ومن ب���اب احلر�س 
اأن تك���ون هناك فر�شة للح���وار والنقا�س 
مع الإع���الم الريا�شي واأهل الخت�شا�س 
م���ن الريا�شي���ني اأعلم���ُت عددًا كب���رًا من 
العامل���ني يف الريا�ش���ة والإع���الم مبواد 

املقرتح لتعديل النظام الأ�شا�س.
واأ�شاف هناك انطباع اأويل جيد من قبل 
اأغلبي���ة الحتادات الريا�شية التي اأ�شرت 
تفاعاًل طيبًا مع م�ش���ودة النظام ال�شا�س 
وم���ا ورد فيها واأعلمني اأك���ر من رئي�س 
احت���اد اأن اأغلب الفق���رات التي جاءت بها 
امل�شودة تتماهى م���ع احلالة العامة التي 
متر به���ا ريا�شتنا واإنه���ا بحاجة اىل تلك 
امل�ش���ودة لغر����س الب���دء بالعم���ل الفعلي 
امللزم���ة  احلقيقي���ة  بال�شالحي���ة  امل�شن���د 

للجميع.

مواد القانون محدودة!
يف  تتعار����س  امل�ش���ودة  كان���ت  واإن 
امل�شم���ون م���ع ن�شخ���ة م�ش���ودة القانون 
املوج���ودة ل���دى جمل����س الن���واب، ق���ال 
عبدالإل���ه :"بع���د الإنتهاء م���ن الت�شويت 
عل���ى قان���ون الأوملبي���ة رمب���ا �شيتفاج���اأ 
كث���رون اأن القانون يحت���وي على مواد 
حمدودة ج���دًا ولي�س لها عالق���ة بالإدارة 
الداخلية وتو�شي���ف اجلمعية العمومية 
وانتخاب���ات املكت���ب التنفي���ذي وغره���ا 
م���ن امل���واد التي تعترب م���ن اخت�شا�شات 
اجلمعي���ة العمومية وتو�ش���ع يف النظام 

الأ�شا�س.

تقاطع االآراء
واأو�ش���ح اأن مادفعه لكتابة امل�شودة لي�س 
لب���طء الإج���راءات اخلا�ش���ة يف ت�شريع 
القوانني والنظمة ول���دى جلنة ال�شباب 
والريا�شة الربملانية الرغبة احلقيقية يف 
ت�شريع القانون، لكن امل�شكلة التي توؤرق 
اجلمي���ع اأن اأغلب العامل���ني يف املوؤ�ش�شة 
احلكومي���ة املعني���ة بالريا�ش���ة، واأعن���ي 
وزارة ال�شب���اب والريا�ش���ة، ل يفهم���ون 
طبيع���ة كثر م���ن الأم���ور الت���ي اأوجدت 

تقاطعات يف الآراء عندما ي�شعى البع�س 
حل���ل م�شكلة ما، ومن اأجل اأن ل ن�شتغرق 
�شن���وات اأخ���رى يف النقا����س ح���ول هذه 
امل�ش���ودة ق���ّررت كتابتها واأخ���ذ امل�شاحة 
الكافية من الوقت لتبادل الأفكار حولها.

الربام���ج امل�شرتكة واأ�ش���ار ع�شو املكتب 
التنفيذي ال�شابق اإىل اأن تطوير الريا�شة 
ل يعتمد على القان���ون والنظام الداخلي 
ب���ني  امل�شرتك���ة  بالربام���ج  تعّلق���ه  بق���در 
املوؤ�ش�ش���ة احلكومية واللجن���ة الأوملبية 
الوطنية والحتادات الريا�شية والأندية 
ون�شبة تنفيذ الربنامج احلكومي يف هذا 
اخل�شو����س، ولالأ�ش���ف متابع���ة الربامج 
مفق���ودة منذ ف���رتة طويلة، اأم���ا التن�شيق 
ميكن و�شفه بالتعاون املحدود ولفرتات 

متباعدة ح�شب رّدات الفعل ل اأكر.

مر�ضحا االتحاد
ولف���ت اإىل اأن الغاي���ة من من���ح مر�شحني 
اأثن���ني م���ن اأي احت���اد الفر�ش���ة للتناف�س 
يف انتخاب���ات املكت���ب التنفي���ذي للجن���ة 
الوملبية مثلم���ا ورد يف م�ش���ودة النظام 
الأ�شا����س املق���رتح، ه���ي م���ن اأج���ل من���ح 
الفر�ش���ة لأك���رب عدد من اأع�ش���اء الهيئات 
ذوي  م���ن  خارجه���ا  م���ن  اأو  الإداري���ة 
اخل���ربة والخت�شا����س للرت�شيح، وعدم 
اقت�شارها على جمموعة معينة، وبالتايل 
يبقى احلديث م�شتمّرًا عن وجود تكّتالت 
حمّددة وُم�شيطرة على املكتب التنفيذي.

التف�شيل املايل
وع���ن حاج���ة امل�شاأل���ة املالي���ة اإىل فقرات 
حازم���ة يف النظ���ام حت���دد ال�شالحيات، 
اأك���د:"اأن ال�شالحي���ات املمنوحة للمكتب 
التنفي���ذي يف ه���ذا النظ���ام ه���و و�شع���ه 
لوائ���ح اإداري���ة ومالية للعم���ل، وبالتايل 
ب�ش���كل  النظ���ام  به���ذا  تغطيته���ا  يت���م  مل 
تف�شيل���ي، لذل���ك �شيت���م التو�ّش���ع بها بعد 
حيازة امل�شودة على املوافقة الر�شمية من 

اجلمعية العمومية لل�شروع بالتنفيذ.

محكمة التحكيم
وبخ�شو����س اإل���زام املتخا�شم���ني بع���دم 
الت�شّك���ي للمحاكم املحلية والقبول بقرار 
جلن���ة التحكي���م، ق���ال: اللوائ���ح الدولية 
ت�ش���ّدد على ه���ذا الأم���ر لف����سّ النزاعات 
الريا�شية، وهو معمول به يف اأغلب دول 
اجلوار، وكثر من امل�ش���كالت يتم واأدها 
قانوني���ًا يف حمكم���ة التحكي���م الريا�شي 
دون اللج���وء اىل املحاك���م املحلي���ة ك���ون 
�س  املحكمة الريا�شية هنا �شاحبة تخ�شّ
يف ح���ل العائق الذي يواجه خ�شمني من 
خالل اللوائح والقانون والنظام ال�شاري 

وتكون قراراتها حا�شمة وملزمة.

حقوق المراأة
وعّل���ق عبدالإل���ه ح���ول حقوق امل���راأة يف 
م�ش���ودة النظ���ام الأ�شا����س ع���دم تنفيذها 
�شابق���ًا برغ���م وع���ود الأوملبي���ة، بالقول" 
يف النظ���ام ال�شا����س املعمول ب���ه �شابقًا 
هن���اك الكث���ر م���ن الأم���ور الت���ي مل يت���م 

و�شع �شوابط خا�شة بها وذكرها ب�شكل 
تف�شيل���ي وحمدد، ولذل���ك مل يتم الإلتزام 
بتنفيذه���ا �شابق���ًا، اأم���ا هذه امل���رة فالأمر 
خمتلف وراعى اأن تكت�شب املراأة حقوقها 
اأي  يف  والفني���ة  والقانوني���ة  الإداري���ة 

مف�شل ت�شغله.

الموافقة الدولية
وذك���ر عبدالإله :"ح�ش���ب روؤيتي للم�شهد 

الريا�شي للمرحلة املقبلة، النظام الأ�شا�س 
ه���ذا �شيحد م���ن الأزمات الت���ي تواجهها 
اللجن���ة الأوملبية وجمي���ع الحتادات بل 
�شينه���ي النظ���ام ال�شا�س حال���ة ال�شكوك 
بانتخاب���ات املكت���ب التنفي���ذي م�شتقب���اًل 
واآلي���ة عمله، واأنا اتعه���د مبوافقة اللجنة 
الأوملبي���ة الدولي���ة عل���ى البن���ود الواردة 
يف النظام بعد الط���الع عليه، لدّي الثقة 

الكاملة يف ذلك.

اأبرز مقترحات الم�ضودة
ويف خت���ام حديث���ه، ا�شتعر����س �شرم���د 
عبدالإله اأب���رز املقرتحات الت���ي �شّمنها 
يف م�شودة تعديل النظام ال�شا�س للجنة 

الأوملبية الوطنية العراقية، وهي:
تو�شيع الهيئة العامة وجعلها 42 ع�شوًا 
ب���دًل م���ن 36، ووج���ود متثي���ل حكومي 
م���ن خ���الل ممثل���ي ال���وزارات )ال�شباب 

والرتبي���ة التعليم والدف���اع والداخلية( 
واإ�شافة اأربعة عنا�شر للمكتب التنفيذي 
بالتعي���ني م���ع و�شع �ش���روط و�شوابط 
تتعّل���ق باخل���ربة والكف���اءة لتعيينه���م، 
وو�ش���ع �شرط اإج���ادة اللغ���ة النكليزية 
لالمني العام، وزي���ادة العن�شر الن�شوي 
وج���ود  و�شم���ان  العام���ة،  الهيئ���ة  يف 
باملكت���ب  الن�شوي���ة  العنا�ش���ر  متثي���ل 
التنفي���ذي ع���ن طريق الكوت���ا الن�شائية، 
و�شم���ان  للريا�شي���ني  جلن���ة  وت�شكي���ل 
تواج���د رئي�شه���ا باملكت���ب التنفيذي عن 
الريا�شي���ني،  لالبط���ال  الكوت���ا  طري���ق 
وو�شع �شواب���ط للمرت�شحني من نافذة 

"الريا�ش���ي ال���ذي ق���ّدم خدم���ات جليلة 
للريا�ش���ة العراقية" ترتب���ط بالتح�شيل 
الدرا�شي اأو احلا�شل���ني على امليداليات 
يف ال���دورات الآ�شيوي���ة، وزيادة متثيل 
الحت���ادات غ���ر الأوملبي���ة يف اجلمعية 
العمومي���ة وجعلها ثالثة بدًل من واحد، 
ومنح املكتب التنفي���ذي �شالحية تعيني 
مدي���ر تنفي���ذي يرتب���ط عمله م���ع الأمني 
العام، وت�شكيل جلنة التحكيم الريا�شي 
للف�ش���ل يف النزاع���ات الريا�شي���ة وعدم 
املوافقة على اإحالة اأي نزاع ريا�شي اىل 
املحاك���م املدنية واجلزائي���ة، وتخفي�س 
الأوملبي���ة  اللجن���ة  رئي����س  �شالحي���ات 
مقارنة بالعديد من ال�شالحيات املمنوحة 
له يف قانون 20 واإحالتها للم�شادقة من 
التنفي���ذي، ومن���ح وزارة  قب���ل املكت���ب 
ال�شب���اب والريا�شة �شالحي���ة امل�شادقة 
تنظ���م  الت���ي  الإج���راءات  بع����س  عل���ى 
العمل الأوملبي، وزيادة اأعداد املر�شحني 
للمكت���ب التنفي���ذي م���ن كل احت���اد اإىل 
اأثنني ب���دًل من واحد، وو�شع تف�شيالت 
دقيق���ة يف النظ���ام الأ�شا����س لإج���راءات 
اجتماع���ات املكتب التنفي���ذي واجلمعية 
النائ���ب  من�ش���ب  واإلغ���اء  العمومي���ة، 
الث���اين يف املكت���ب التنفي���ذي، وو�ش���ع 
�شواب���ط اإعتم���اد الحت���ادات الريا�شية 
يف اللجن���ة الأوملبي���ة، وامكاني���ة �شحب 
التنفي���ذي بالكام���ل  م���ن املكت���ب  الثق���ة 
اأو بع����س م���ن اأع�شائه، وفر����س �شرط 
املكت���ب  لع�شوي���ة  اجلامعي���ة  ال�شه���ادة 
هيئ���ة  ت�شكي���ل  وامكاني���ة  التنفي���ذي، 
موؤقت���ة م���ن اجلمعي���ة العمومي���ة لإدارة 
اللجن���ة الأوملبية يف حال���ة �شحب الثقة 
اأو نق����س ع���دد  م���ن املكت���ب التنفي���ذي 
اأع�شائه عن الن�شف، ووجوب م�شادقة 
وزي���ر ال�شب���اب والريا�شة عل���ى الهيكل 
الوظيف���ي يف اللجنة الأوملبية العراقية، 
ووج���وب و�ش���ع اأنظم���ة ا�شا�شي���ة ل���كل 
احتاد ريا�شي على اأن تكون متوافقة مع 
النظمة ال�شا�س لالحت���ادات الريا�شية 
اجلمعي���ة  ومن���ح  املعني���ة،  الدولي���ة 
العمومي���ة �شلط���ة اإ�شق���اط ع�شوي���ة اأي 
احت���اد ريا�شي يف حالة خمالفته للنظام 
ال�شا����س اأو اإ�شاءت���ه لريا�ش���ة العراق، 
تعي���ني  العمومي���ة  للجمعي���ة  ويح���ق 
مراقبني حل�ش���ور اجتماعاتها دون حق 
تعي���ني  �شواب���ط  وو�ش���ع  الت�شوي���ت، 
العاملني وط���رق حتديد رواتبهم واإنهاء 
خدماته���م، والت���زام الع����راق بق����رارات 
املنظم����ة العاملي����ة ملكافح����ة املن�شط����ات، 
واإلت����زام الهيئات الريا�شي����ة بالقرارات 
ال�ش����ادرة من حمكم����ة الكا�س يف لوزان 
يف حال����ة اللج����وء اإليه����ا ب����ني الطراف 
املتنازع����ة، ومن����ح اجلمعي����ة العمومي����ة 
�شالحي����ة تعيني روؤ�ش����اء ونواب رئي�س 
واأع�ش����اء فخريني ممن قّدم����وا خدمات 
الع����راق  الأوملبي����ة يف  للحرك����ة  جليل����ة 
وله����م حق ح�شور اجتماع����ات اجلمعية 
ح����ق  دون  ال����راأي  واإب����داء  العمومي����ة 

الت�شويت.

 بغداد / حيدر مدلول  

لك���رة  الوطن���ي  منتخبن���ا  يرتق���ب 
القدم امل�شارك���ة يف الن�شخة الرابعة 
والع�شري���ن م���ن دورة كاأ�س اخلليج 
العرب���ي لكرة الق���دم الت���ي ت�شيفها 
العا�شم���ة القطري���ة الدوح���ة خالل 
الف���رتة م���ن الراب���ع والع�شرين من 
�شهر ت�شرين الثاين ولغاية ال�شاد�س 
املقبل���ني  الأول  كان���ون  �شه���ر  م���ن 
منتخب���ات  جانب���ه  اىل  مب�شارك���ة 
اليمن والكوي���ت وُعمان وقطر البلد 

املنظم.
و�شينال اأ�شود الرافدين مبلغ مليوين 
بلق���ب  تتويجه���م  حال���ة  يف  دولر 
خليجي24 وهي القيمة املالية التي 
مت حتديدها من قبل اللجنة املنظمة 
لل���دورة ومبل���غ ملي���ون دولر قيمة 
امل�شارك���ة فيه���ا للمنتخبات اخلم�شة 
التي ح�ش���ر م�شوؤولوها وممثلوها 
وقائ���ع مرا�شيم �شح���ب القرعة التي 
مت اإجراوؤه���ا يف ال�شاع���ة احلادي���ة 
ع�شر ظهر ي���وم الأربعاء املا�شي يف 
فندق كيمبن�شكي اللوؤلوؤة بالعا�شمة 
�شتك���ون  حي���ث  الدوح���ة  القطري���ة 
اجلوائز املالية فيها الأعلى قيمة يف 
تاري���خ انطالق الدورة يف العا�شمة 
البحرينية املنام���ة عام 1970 حيث 

ح�شل املنتخب الُعماين الفائز بلقب 
خليج���ي 23 يف الكوي���ت على مبلغ 

مليون دولر فقط.
العراق���ي  اجلمه���ور  و�شيتمك���ن 
م���ن احل�ش���ول عل���ى تذاك���ر الدورة 
اخلليجي���ة الت���ي ح���ّددت اأ�شعاره���ا 
بث���الث فئ���ات )10و30و50( ري���اًل 
قطري���ًا اعتب���ارًا م���ن الأول من �شهر 
ت�شري���ن الث���اين املقب���ل م���ن خ���الل 
مكت���ب اخلط���وط اجلوي���ة القطرية 
�شيت���م  حي���ث  بغ���داد  بالعا�شم���ة 
الك�شف ع���ن عر�س وباق���ة حل�شور 

جميع املباري���ات التي ت�شمل ال�شكن 
وتذاك���ر ال�شف���ر واملباري���ات ح�شب 
م���ا مت التف���اق ب�شاأن���ه م���ع دائ���رة  
الت�شوي���ق املحلي���ة يف تل���ك الدورة 
حي���ث تتوق���ع الأو�ش���اط الإعالمي���ة 
اخلليجية اأن يكون تدفق العراقيني 
القطري���ة  العا�شم���ة  اىل  بكثاف���ة 
الدوح���ة م���ن اأج���ل الوق���وف خل���ف 
منتخبهم الوطني لكرة القدم يف ظل 
وجود خط طران مبا�شر للخطوط 
اجلوية القطري���ة بني مطار الدوحة 
الدويل ومطاربغداد الدويل ومطار 

اأربيل الدويل يف اأقليم
كرد�شت���ان ومط���ار النج���ف الدويل 
الأ�ش���رف  النج���ف  حمافظ���ة  يف 
ومطار الب�شرة الدويل يف حمافظة 
الب�ش���رة اأماًل يف ني���ل اللقب الرابع 
يف تاري���خ امل�ش���اركات العراقية منذ 
ع���ام 1976 بعد لق���ب خليجي 5 عام 
1979ولق���ب خليجي 7 ع���ام 1984 

ولقب خليجي 9 عام 1988.
و�شيفتت���ح منتخبن���ا الوطن���ي لكرة 
الق���دم م�ش���واره يف دورة الدوح���ة 
مبواجهة خليجية من العيار الثقيل 

م���ع املنتخ���ب الُعماين حام���ل اللقب 
الن�شخة الأخ���رة م�شاء يوم الرابع 
والع�شرين من �شه���ر ت�شرين الثاين 
املقب���ل عل���ى ملع���ب خليف���ة الدويل 
الأوىل،  مناف�ش���ات اجلول���ة  �شم���ن 
فيما �شيح�شل على راحة يف اجلولة 
الثاني���ة، و�شيلعب مبارات���ه الثانية 
م�شاء يوم الثالثني من ال�شهر نف�شه 
مع املنتخ���ب الكويتي بديربي ناري 
�شمن اجلول���ة الثالثة، فيما �شيكون 
م�ش���اء ي���وم الثالث من �شه���ر كانون 
الأول املقب���ل موع���دًا للقمة املنتظرة 
الت���ي �شتجمعه مع املنتخب القطري 
لك���رة الق���دم، و�شيختت���م م�ش���واره 
م�شاء ي���وم ال�شاد�س من ال�شهر ذاته 
م���ع املنتخب اليمن���ي �شمن اجلولة 
اخلام�ش���ة والأخرة م���ن مناف�شات 

خليجي 24.
اجلدي���ر بالذك���ر اإن منتخبن���ا خرج 
الثالث���ة  الن�شخ���ة  مناف�ش���ات  م���ن 
والع�شري���ن م���ن دورة كاأ�س اخلليج 
العرب���ي لكرة الق���دم التي اأقيمت يف 
الكويت بع���د خ�شارته اأم���ام �شقيقه 
الإمارات���ي بف���ارق ركالت الرتجيح 
)2-4( يف الدور ن�شف النهائي اإثر 
انتهاء الوقت���ني الأ�شلي والإ�شايف 
بالتع���ادل ال�شلبي عل���ى ملعب جابر 

الدويل.

ثالثة ماليين دولر باإنتظار اأ�صود الرافدين في خليجي 24

 بغداد / املدى

ق���ّرر احت���اد ك���رة ال�شل���ة تاأجي���ل مباري���ات دوري 
ال�شلة املمت���از حتى اإ�شعار اآخ���ر ب�شبب التظاهرات 
وق���رار حظر التج���وال الذي �شم���ل حمافظات بابل 
والديوانية وكربالء وال�شم���اوة وذي قار ومي�شان 
ووا�ش���ط والب�ش���رة يف منطقتي الف���رات الأو�شط 

واجلنوبية من العراق.
واأرج���اأ احت���اد ال�شلة املب���اراة املوؤجلة م���ن املرحلة 
الثاني���ة ل���دوري ال�شلة ب���ني فريقي ده���وك املت�شدر 
بر�شي���د 10 نق���اط وم�شيف���ه فريق النف���ط ال�شابع 
بر�شي���د 6 نق���اط الت���ي كان م���ن املق���ّرر اأن تقام يف 
ال�شاع���ة ال�شاد�ش���ة م�ش���اء اليوم الثن���ني على قاعة 
ال�شع���ب املغلق���ة لاللع���اب الريا�شي���ة يف العا�شم���ة 
بغ���داد حتى اإ�شع���ار اآخ���ر ب�شبب التظاه���رات التي 

اأندلعت منذ �شباح اأول اأم�س اجلمعة.
واأ�ش���اف اأن التاأجي���ل �شم���ل كذلك املب���اراة املوؤجلة 
م���ن املرحلة ذاتها بني فريق احللة التا�شع بر�شيد 5 
نق���اط و�شيفه فريق نفط اجلنوب الب�شري العا�شر 
بر�شي���د 5 نقاط التي كان من املوؤم���ل لها اأن جتري 
يف الرابعة ع�ش���ر اليوم الثنني عل���ى قاعة ال�شهيد 
حم���زة نوري يف حمافظ���ة بابل نتيج���ة قرار حظر 
التج���وال الذي اأتخ���ذه حمافظ بابل ك���رار العبادي 
اىل اإ�شع���ار اآخ���ر حلفظ الأم���ن يف مرك���ز املحافظة 

وجميع الأق�شية والنواحي التابعة لها.
ويعت���رب احت���اد ك���رة ال�شل���ة الحت���اد الث���اين الذي 
يوؤجل مناف�شات دوريه املمتاز حتى اإ�شعار اآخر بعد 
احت���اد كرة القدم الذي قّررت جلنة م�شابقاته اأرجاء 
اجلول���ة اخلام�شة من مرحلة الذهاب للدوري الكرة 

املمتاز.

 اتحاد ال�صلة يوؤّجل دورّيه الممتاز اإلى اإ�صعار اآخر

�سرمد عبدالإله
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د. فالح احلمـراين     

آراء وأفكار

نافذة من موسكو

يتوّق���ع خب���راء اقت�ش���اد مرموق���ون م���ن 
خب���راء  وكذل���ك  العال���م،  دول  مختل���ف 
المنظّم���ات القت�شادي���ة الدولّي���ة، حدوث 

ركود اقت�شادي عالمي في عام 2020.
وبق���در تعّل���ق الأم���ر بالع���راق، ف���اإّن ه���ذا 
النف���ط  اأ�شع���ار  ف���ي  اإنخفا�ش���ًا  �شيعن���ي 
العالمية، وانخفا�شًا في العائدات النفطّية 
التي ت�ش���ّكل95% م���ن اإجمال���ي ايرادات 

الموازنة العامة للدولة.
مث���ال للتو�شي���ح )والأرق���ام والتفا�شي���ل 
الت���ي �شاأذكره���ا، به���دف تقري���ب الفك���رة 
لع���دد اأكبر م���ن النا����س، ه���ي "تقديرات" 
�شخ�شّي���ة، ق���د ل تتطاب���ق م���ع البيان���ات 
و"الت�شنيف���ات" الر�شمي���ة، وباإم���كان اأي 
مواط���ن اأن يح�شل على بيان���ات اأكثر دّقة 
من خ���الل الإّطالع عل���ى البن���ود الرئي�شة 
للموازنة العام���ة الإّتحادّية لل�شنة المالية 
2019، اأو من خ���الل البيانات ذات ال�شلة 
في تقارير البنك الدولي ، و�شندوف النقد 
الدول���ي، وه���ي متاحة في اكث���ر من موقع 

على الأنترنت:
عل���ى  الآن  يح�ش���ل  الع���راق  كان  اإذا    -  
 72 مقداره���ا  �شنوّي���ة  نفطّي���ة  عائ���دات 
قدره���ا  نفطي���ة  دولر)ب�ش���ادرات  ملي���ار 
 50 وب�شع���ر  يومي���ًا،  برمي���ل  ماليي���ن   4
دولرًا للبرمي���ل(، ف���اإّن النفق���ات الرئي�شة 
"الحاكم���ة" في الموازن���ة العامة للدولة، 
والتي ل تحتاج اإلى اأّي اإجتهاد اأو ت�شكيك 
اأو تاأوي���ل ، والتي �شيتم توزيع الأيرادات 
عليها على الفور) وبحكم ال�شرورات( هي 
كما ياأتي:40 مليار دولر رواتب)بمختلف 
انواعه���ا، بما في ذلك الروات���ب التقاعدية 
ورواتب الحماية الإجتماعية(/ 25 مليار 
وتكالي���ف  والغ���از  النف���ط  لقط���اع  دولر 
20 مليار دولر  التراخي�س" /  "ج���ولت 
لت�شديد اق�شاط الدي���ون والتعوي�شات .. 
حيُث اآَن الأوان للبدء بت�شديد ما اقتر�شنا 
�شابق���ًا من دي���ون/ 5 ملي���ار دولر لقطاع 
الكهرب���اء والطاقة/2 مليار دولر اأدوية / 
1 ملي���ار دولر بطاقة تمويني���ة / 2 مليار 
دولر لت�شديد التزام���ات "حاكمة" اأخرى 
../ �شيكون المجموع 100 مليار دولر.. 
ملي���ار   28 مق���داره  بنق�س)عج���ز(  اأي 
دولر ف���ي الي���رادات مقارنًة)فق���ط( بهذه 
النفقات. واإذا قمنا باإ�شافة الأيرادات غير 
النفطية)الت���ي تقّدر ب���� 10 مليارات دولر 
ف���ي اأف�ش���ل الأح���وال( ، �شيك���ون �شاف���ي 

العجز 18 مليار دولر.
والآن .. واإذا كانت كّل اإيراداتنا النفطية، 
ل تغّطي ه���ذه النفقات)وهي في الغالب ل 

تغّطيه���ا ، حي���ُث ُتعاني موازناتن���ا العامة 
الُمتعاِقب���ة من عجز "ثابت" ل يقّل عن 25 
مليار دولر �شنوّيًا ، وتحتاج الى م�شادر 
اأخرى للتمويٍل( .. فماذا عن بقّية النفقات 

؟؟؟
م���اذا ع���ن نفق���ات الموازن���ة الإ�شتثمارية 
"الم�شكين���ة" ، وعن م�شتلزمات النهو�س 
بالبن���ى التحتّي���ة البائ�شة ، وع���ن تكاليف 
وع���ن  والُمتلّكئ���ة،  الُمتوقّف���ة  الم�شاري���ع 
نفق���ات "التنمية"عل���ى وج���ه العموم، في 
بل���ٍد ُيعاني غالبي���ة �شكانه م���ن الحرمان ، 
والفق���ر ُمتعّدد الأبعاد ، وُتعاني ُكّل ُمُدنِه ، 
واأق�شيتِه ، ونواحيِه ، وُقراه ، من الخراب 

الُم�شتدام؟
ب���ل م���اذا ع���ن الإنف���اق عل���ى بقّي���ة بن���ود 
الأخرى)ال�شلعّي���ة  الت�شغيلي���ة  الموازن���ة 
والخدمّي���ة(، والت���ي ل تقّل ع���ن 20 مليار 

دولر ؟؟؟
والدول"النفطّي���ة"  البل���دان  جمي���ع  ف���ي 
الأخ���رى ، التي تحت���رُم نف�شه���ا، وتحترُم 
وال�شعودي���ة  اإي���ران  مواطنيها)ومنه���ا 
والإم���ارات..( ل ي�ش���ّكل النف���ط اأكث���ر من 
ناتجه���ا المحّل���ي الإجمال���ي ،  م���ن   35%
العامة  الموازن���ة  اإي���رادات  م���ن  و 40% 
للدول���ة ، اإّل نحن)ي�ش���ّكل النف���ط لدينا65 
% من الناتج المحّلي الإجمالي ، و 95% 

من ايرادات الموازنة العامة للدولة( .
فاذا �شيحدُث لن���ا اإذا انخف�س �شعر النفط 
اإل���ى م���ادون 30 دولرًا للبرمي���ل، و)اأو(
انخف�شت ال�ش���ادرات النفطية اإلى مادون 
2 ملي���ون برمي���ل يومي���ًا، بفع���ل تراج���ع 
ع���ن  ب���دوره  النات���ج  العالم���ي،  الطل���ب 
الح���روب التجارية ، واإنح�شار الإ�شتثمار 
، وا�شطراب اأ�شواق راأ�س المال، وبالتالي 
تباط���وؤ النمو في الإقت�ش���ادات ال�شناعية 

الكبرى)وغير الكبرى( في العالم؟؟؟
م���اذا �شنفع���ُل بال�شب���ط .. وعل���ى وج���ه 

التحديد ؟؟
م���اذا �شنفع���ل واإيراداتن���ا غي���ر النفطّي���ة 
�شحيح���ٌة اإل���ى ح���دوٍد غي���ر مقبول���ة ، اأو 
معقولة ، وديوننا الخارجية كانت بحدود 
125 ملي���ار دولر في ع���ام 2017)% 63 
من النات���ج المحلي الإجمال���ي( ، اإرتفعت 
اإل���ى 132 ملي���ار دولر ف���ي ع���ام 2018 ، 
���ل اإل���ى 138 مليار دولر  وُيتوَق���ع اأن ت�شِ
في عام 2020 )على وفق بيانات �شندوق 

النقد الدولي( ؟
األم ن�شبع بعد من اللغو والتهريج والعبث 

، وهدر الموارد الُمتاحة )على قّلتها( ؟
األم ن�شب���ع من الح���روب "ال�شخ�شّية" ، و 

"البديل���ة" ، و"الأ�شيل���ة"، عل���ى اأختالف 
دوافعه���ا وُم�شّمياته���ا، وخرابه���ا الدائم ، 

الطويل ؟؟
"اقت�ش���اد" بالمعن���ى  نح���ُن لي����س لدين���ا 
الُمتع���اَرف عليه ف���ي الإقت�ش���اد الحديث. 
نح���ُن لدين���ا "ب���ازار" .. فم���اذا �شيح���دُث 
اإذا انه���اَر م�ش���در التموي���ل الرئي����س لهذا 

"البازار" ؟.
لياأت���ي ال�شي���د رئي����س مجل����س ال���وزراء 
والنف���ط  والتخطي���ط  المالي���ة  ب���وزراء 
والزراع���ة وال�شناعة والتج���ارة والعمل 
. وياأت���ي ال�شي���د رئي����س مجل����س النواب 
بلجانِه ذات ال�شلة )واأهّمها اللجنة المالّية، 
و لجن���ة القت�ش���اد والإ�شتثم���ار، ولجن���ة 
النف���ط..(. ولياأتي ال�شي���د رئي�س حكومة 
اقليم كرد�شت���ان ومعه وزراءه الُمناظرين 
لأقرانهم ف���ي الحكومة الإّتحادية. ولياأتي 
ال�شّي���د رئي����س الجمهوري���ة بممّثلي���ن عن 
والأجنب���ي(،  الخا�س)المحّل���ي  القط���اع 
ويراأ�س الجل�شة. ولي�شتعيَن الُمجَتِمعوَن 
)اإذا �شاءوا( بخب���راء اقت�شاد م�شهوٌد لهم 
بالمهنّي���ة والكفاءة)من الداخِل والخارج( 
.. ويجل����ُس هوؤلء جميعًا في قاعٍة واحدة 
، ويعق���دون لقاءه���م ف���ي بثٍّ ُمبا�ش���ٍر على 
المالأ ، ويقول���ون لنا فيه ما لهم وما عليهم 
، وما َلن���ا و ماعلينا .. ويعر�شون الأرقاَم 
كما هي ، وُيّو�شحون البيانات ، وُيقّدمون 

الحقائَق)مهما كانت �شادمة( .
ليفعل���وا ذلك .. و ليفعلوُه الآن .. ل ل�شيء 
.. ل ل�ش���يء .. �شوى الإجاب���ِة على اأ�شئلٍة 
"ب�شيط���ة" و�شاذجة ، ولكّنها باَتت ُمِلّحًة 
، و "م�شيرّي���ًة" الأن ، وه���ي : م���اذا فعلنا 
لك���م ، وِبُك���م ، اأّيها العراقّي���ون في موازنة 
عام 2019، وم���اذا �شنفعُل لكم، وِبُكم، في 
موازن���ة ع���ام 2020 ..وكي���ف.. ولماذا.. 

واإلى اأين؟؟
األ ي�شتِحقُّ العراقّيون ذلك؟

يت���م  لم���اذا  يعرف���وا  اأن  ي�شتّحق���ون  األ 
تهديده���م بعجز "كارثي" ، و "ُمرِعب" ، و 
"رهيب" في الموازنة العامة للدولة لل�شنة 
المالية 2020 ، يقّدرُه البع�س ب� 60 مليار 

دولر تقريبًا)72 ترليون دينار( ؟.
ماهو المو�شوع الأكثر اإ�شتحقاقًا للت�شاور 
والإجتماع���ات   ، والنقا����س  والتواف���ق 
اإ�شتحقاق���ًا  والأكث���ر  و"الإحتجاج���ات"، 
و  و"الُمعاَر�ش���ة"  الُم���والة  "جه���اد"  ل���� 
لم يكْن هذا المو�شوع ؟ اإذا  "الُمقاَومة" ، 

األ ي�شتِحقُّ العراُق والعراقّيون ذلك؟
واإذا لم يكن الِعراُق والعراقّيون ي�شتحّقون 

ذلك .. فمن"غيرُهم" ي�شَتِحّق ؟؟.

موازنتنا في عام 2019، وموازنتنا 
في عام 2020

عماد عبد اللطيف �سامل

منظمة حظر الأَ�سلحة الكيمياوية 
)OPCW(

بع����د 12عام����ًا م����ن املفاو�ش����ات ، اعتمد 
موؤمت����ر نزع ال�ش����الح اتفاقي����ة الأ�شلحة 
الكيميائي����ة يف جني����ف بتاأري����خ 9/3/ 
1992م. وه����ذه الأتفاقية تتيح التحقق 
ال�ش����ارم م����ن امتث����ال ال����دول الط����راف 
له����ا وفتح ب����اب التوقيع عل����ى التفاقية 
يف باري�����س يف 1/13/  1993م  وب����داأ 
وتع����ّد   . 1997م   /4/29 يف  تنفيذه����ا 
اتفاقية الأَ�شلح����ة الكيميائية اأَول اتفاق 
عل����ى ن����زع ال�ش����الح يج����ري التفاو�����س 
ب�شاأنه يف اإِطار متعدد الأَطراف وين�س 
على الق�شاء على فئة باأكملها من اأَ�شلحة 
الدم����ار ال�شام����ل، يف ظ����ل رقاب����ة دولية 

تطبق على ال�شعيد العاملي .
وعلى �شبيل التح�ش����ر لبدء تنفيذ هذه 
التفاقية ، �شكلت جلنة حت�شرية ملنظمة 
واأُني����ط   ، الكيميائي����ة  الأَ�شلح����ة  حظ����ر 
به����ا تهيئ����ة اإِج����راءات مف�شل����ة للتنفي����ذ 
، واإيج����اد الهي����اكل الأَ�شا�شي����ة الالزم����ة 
للوكالة املنفذة الدائمة املن�شو�س عليها 
يف التفاقية . وحددت مدينة لهاي  يف 
هولندا مقرًا له����ذه املنظمة . وبداأ تنفيذ 
1997م، عنده����ا   /4/29 التفاقي����ة يف 
اأُن�شئ����ت ر�شمي����ًا منظمة حظ����ر الأَ�شلحة 

الكيميائي����ة وموقع الأَمان����ة الفنية لهذه 
املنظم����ة يف )له����اي( بهولن����دا . وق����د 
ان�ش����م اىل التفاقي����ة حتى ع����ام 2019 
بح����دود 189 دول����ة متث����ل م����ا يقرب من 
98 يف املائ����ة من �ش����كان العامل . ومهمة 
الكيميائي����ة  الأَ�شلح����ة  حظ����ر  منظم����ة 
تنفي����ذ اأَح����كام الإِتفاقي����ة ، واإيجاد نظام 
�شف����اف ذي م�شداقية للتحقق من تدمر 
جت����دد  ومن����ع  ؛  الكيميائي����ة  الأَ�شلح����ة 
ظهوره����ا يف اأَية دولة ع�ش����و ؛ وتوفر 
الأَ�شلح����ة  �ش����د  وامل�شاع����دة  احلماي����ة 
الكيميائي����ة ؛ وت�شجيع التعاون الدويل 
يف الإِ�شتخدام����ات ال�شلمي����ة للكيمياء ؛ 
وحتقيق الع�شوي����ة العاملية يف املنظمة 
اتف����اق  اأن  اىل  الإ�ش����ارة  م����ن  ولب����د   .
العالقة بني الأمم املتحدة ومنظمة حظر 
الأَ�شلح����ة الكيميائي����ة ، ال����ذي اإعتمدت����ه 
اأيلول/�شبتم����ر  يف  العام����ة  اجلمعي����ة 
2001م ، ه����و الذي ينظ����م التعاون بني 

هاتني املنظمتني .

ان�سمام العراق اإلى اتفاقية حظر 
الأَ�سلحة الكيميائية 

جمل�����س  �ش����ادق   2007 مت����وز   30 يف 
النواب على قانون ان�شمام العراق اىل 
اتفاقية حظ����ر الأَ�شلحة الكيميائية ويف 

العام����ني 2007و2008 وقب����ل ان�شمام 
الع����راق ر�شميًا اىل التفاقية الكيميائية 
للتوقي����ع  التح�ش����رات  مرحل����ة  ويف 
والن�شمام اقامت املنظمة ور�شتي عمل 
خا�ش����ة باخل����راء العراقي����ني يف اإعداد 
الإع����الن الأويل، وقد �شارك فيها خراء 
ال�شكرتاري����ة الفني����ة للمنظمة ف�شال عن 
املراقبني م����ن خراء الولي����ات املتحدة 
وبريطاني����ا والياب����ان نتج عنه����ا اإكمال 
الع����الن الويل الذي �شم اكرث من 200 

�شفحة .
ويف 12 �شب����اط 2009 اأ�شب����ح الع����راق 
دول����ة ط����رف يف التفاقي����ة. وعلى وفق 
ع����دد  الع����راق  عل����ى  ترت����ب  التفاقي����ة 
اأَحكامه����ا، يف  م����ن اللتزام����ات لتنفي����ذ 

مقدمتها:
• الإِع����الن عن جميع الأَن�شطة املت�شلة 
بالأَ�شلح����ة الكيميائي����ة اإِبت����داًء م����ن عام 

1945م . 
• تدم����ر الأَ�شلحة الكيميائية واملرافق 

الت����ي  واملع����دات  وامل����واد  واملخ����ازن 
الأَ�شلح����ة  ت�شني����ع  يف  اأُ�شتخدم����ت 
امل����ادة  مبوج����ب  العراقي����ة  الكيميائي����ة 
الوىل/الإِلتزام����ات العام����ة / الفقرتني 

2و4 . 
• تق����دم الدولة الطرف اىل املنظمة يف 
موع����د ل يتجاوز 30 يوم����ًا من بدء نفاذ 
اإِعالناتها اخلا�ش����ة بالأَ�شلحة  التفاقية 
ومراف����ق  خزنه����ا  واأماك����ن  الكيميائي����ة 

ت�شنيعها مبوجب املادة الثالثة . 
الأَ�شلحة  لتدمر  العامة  خطتها  • تقدم 
الكيميائي����ة الت����ي متتلكه����ا اأو توجد يف 

حيازتها مبوجب املادة الثالثة .
• تخ�ش����ع املواقع التي تخزن اأو تدمر 
جميعه����ا  الكيميائي����ة  الأَ�شلح����ة  فيه����ا 

لتحقق منهجي عن طريق التفتي�س. 
12اذار 2009 قدم العراق اإعالنه  • يف 
ال�شا�شي اىل ال�شكرتارية الفنية ملنظمة 

حظر ال�شلحة الكيميائية.
ت�شكي����ل اللجن����ة الفني����ة وال�شت�شاري����ة 
ال�شلح����ة  برنام����ج  بقاي����ا  لت�شفي����ة 

الكيميائية العراقي  
    يف 28 ني�شان 2010 وباقرتاح من هيئة 
الرقاب���ة الوطنية بت�شكيل جلنة فنية من 
اجله���ات العراقية، �شدر الأَمر الديواين 
)83( ل�شن���ة 2010 بت�شكي���ل جلنة فنية 

لتنفي���ذ التزامات الع���راق مبوجب املادة 
اإتفاقي���ة  م���ن  الفق���رة1/اأ/5   الثالث���ة / 
حظر الأَ�شلحة الكيميائية ، بو�شع خطة 
لت�شفي���ة حمتوي���ات خمزنني م���ن بقايا 
ملوث���ة من الرنام���ج الكيميائي ال�شابق 
، واللذين ُغِلقا م���ن قبل اللجنة اخلا�شة 
التابعة لالأمم املتحدة عام 1994م. ويف 
6ت�شرين الأول 2010 �شدر قرار جمل�س 
ال���وزراء )364( ل�شنة 2010 واملت�شمن 
امل�شادق���ة على تو�شي���ات اللجنة الفنية 
امل�شكل���ة مبوجب الأم���ر الديواين )83( 
ل�شن���ة2010 لغر����س حتقي���ق متطلبات 
تنفي���ذ التزامات الع���راق مبوجب املادة 
الثالث���ة الفقرة 1/اأ/5 م���ن اتفاقية حظر 
الأَ�شلح���ة الكيميائي���ة ، وا�شتثنى القرار 
الفق���رة )4( م���ن التو�شي���ات واملتعلق���ة 
بت�شكي���ل الهي���كل التنظيم���ي للم�ش���روع 
واملوازن���ة امل�شتقلة وخول وزير العلوم 
والتكنولوجيا اتخاذ الإجراءات الالزمة 
لتنفي���ذ التو�شي���ات ، والت���ي ن�شت على 
ت�شكيل جلنة ا�شت�شاري���ة تتوىل متابعة 
تنفيذ م�شروع ت�شفية حمتويات خمازن 
من�ش���اأة املثنى )امللغ���اة( وحتديد املبالغ 
املطلوب���ة وا�ش���دار اخلط���ط اخلا�ش����ة 

بعملية الت�شفية . 
اأَ�ش����در   2010 الأول  كان����ون   15 يف 

الق����رار  ال����دويل  الأَم����ن  جمل�����س 
ترحيب����ه  اأَب����دى  حي����ث   )2010(1957
اتفاقي����ة حظ����ر  الع����راق اىل  بان�شم����ام 
اأن ينه����ي  الأَ�شلح����ة الكيميائي����ة وق����رر 
التدابر املتعلقة باأ�شلحة الدمار ال�شامل 
8و9و10و12و13  الفق����رات  مبوج����ب 
م����ن الق����رار 687)1991( والفقرة 3من 
القرار 707)1991( وان ي�شتعر�س يف 
غ�شون �شنة التقدم الذي اأحرزه العراق 
فيما يتعل����ق بالتزاماته يف اطار اتفاقية 

ال�شلحة الكيميائية . 
يف 14ني�شان 2011 �شدر قرار جمل�س 
ال����ذي   ،  2011 ل�شن����ة  ال����وزراء )119( 

ت�شمن ما ياأتي : 
اأوًل: امل�شادقة على تو�شيات الجتماع 
الث����اين للجن����ة ت�شفي����ة خم����ازن من�شاأة 

املثنى )امللغاة( . 
ثانيًا: خ�ش�شت وزارة املالية وبالتن�شيق 
م����ع وزارة العل����وم والتكنولوجيا مبلغ 
ق����دره 69،609،000،000 ملي����ار دينار 
متول ح�شب مراحل العمل ل�شنة 2011 
لي�����س   ، الالحق����ة  الثالث����ة  وال�شن����وات 
ب�شمن����ه الأجهزة واملعدات التخ�ش�شية 
التي يج����ري التفاو�س مع بع�س الدول 
الأطراف لغر�س احل�شول عليها ب�شكل 

م�شاعدات .

حقوقه���ا  اأج���ل  م���ن  بحراكه���ا  العراقي���ة  الجماهي���ر 
الم�شروع���ة وت�شحياتها المجيدة ب���الأرواح، تقدمت 
بح�شه���ا التاريخ���ي �شوطًا بعيدًا عل���ى وعي الأحزاب 
ال�شيا�شية التقليدية، التي ان�شغلت ب�شكل محموم في 
تق�شي���م النفوذ وال�شلطة والم���وارد المالية، والبحث 
بلهف���ة عن كر�شي غير م�شغول في البرلمان، وتنا�شت 
وظيفته���ا التي انتخبها ال�شعب م���ن اأجلها، بناء وطن 
جديد على اأنقا�س الديكتاتورية المقبورة. وبرهنت 
تل���ك الجماهي���ر لي����س عل���ى ع���دم فعالي���ة الأح���زاب 
التقليدية، وح�شب، بل وعلى اأن ل طائل من وجودها، 
فالجماهي���ر تتح���رك بنف�شها لتعلن ع���ن مطالبها، اإنها  

اأكبر حجما وزخمًا من الأحزاب.
لقد بلورت بح�شها وممار�شته���ا اليومية باأن الفتقار 
الجتماعي���ة،  الم�ش���اواة  وع���دم  الوظائ���ف،  اإل���ى 
والف�ش���اد، وع���دم كف���اءة الحكومة، واعتم���اد اأ�شلوب 
المحا�ش�ش���ة ف���ي توزي���ع المنا�ش���ب الح�شا�ش���ة، بل 
وحت���ى الأدن���ى منه���ا، وع���دم كفاي���ة البني���ة التحتية 
ه���ي الأ�شب���اب الداخلي���ة الرئي�شي���ة الت���ي اأدت اإل���ى 
احتجاج���ات جماهيري���ة في العراق ه���ذه الأيام. لكن 
اإل���ى جانب الم�ش���كالت الداخلي���ة، هناك اأي�ش���ًا تاأثير 
للعامل الخارج���ي، وقد تكم���ن وراء كل ذلك الأ�شباب 
الت���ي خلقت ال�شعوب���ات لحكومة ع���ادل عبد المهدي 

حل الم�شكالت الداخلية.
الأح���زاب ال�شيا�شي���ة التقليدي���ة، ذات البن���اء الهرمي 
والمركزي، وتهمي�س الأع�شاء وتحويلهم لبيادق في 
رقع���ة ال�شطرنج ال�شيا�شية وفر�شها الح�شار على كل 
فك���ر نقدي، التي تنام���ت في الدول النامي���ة والعراق 
م���ن بينه���ا العراق، غ���دت هي���اكل �شيا�شي���ة قديمة، ل  
تتنا�ش���ب وروح العال���م المعا�شر. فعالمن���ا المعا�شر 
ي�شه���د تح���ولت هيكلي���ة عميق���ة، ن�شف���ت الكثير من 
التناق�شات والتناحر باأ�شكاله���ا القديمة وم�شبباتها، 
وخلق���ت الجديد منها. وانعك�ش���ت تلك التحولت وما 
نجم���ت عنها م���ن ظاهر، عل���ى تركيبة الطبق���ات التي 
طم�شت �شماتها. ف�شاًل ع���ن ذلك تغيرت مراكز القوى 
المحرك���ة للتاري���خ ف���ي كل مجتم���ع عل���ى ح���دة. لقد 
ر�ش���د العديد م���ن المفكرين ) هرب���رت ماركوز(  منذ 
ال�شتيني���ات باك���ورة تل���ك التحولت الت���ي اأخذت في 
ال�شن���وات الأخي���رة �شكلها الأو�ش���ح،. وكان ماركوز 
قد اعلن ان الطلب���ة وال�شباب والمهم�شين، هم البديل 
للطبق���ة العاملة ف���ي العال���م الراأ�شمال���ي، وهم مرجل 
التحرك الثوري . وتخط���ت  اليوم الجماهير بوعيها 
الأحزاب التقليدية، التي تكل�شت عقليتها في �شعارات 
واأ�شالي���ب معطوبة، تنك���ر روح الجماهي���ر المبدعة، 
وت�شي���ح بنظرها ع���ن الجديد، وتخل���ق الأ�شاطير عن 
التاري���خ والأبطال، ول تتخلى عن الأطر التي اأعدتها 
م�شبقا لم�شيرة العملي���ة ال�شيا�شية والتاريخ، وباتت 

الجماهير بح�شها تميل الى المبادرات التاريخية، في 
مختلف الأ�شكال. تق���ف وراءها قيادات دينامية، غير 

متغطر�شة، تنفذ اأدوارها ح�شب ال�شرورة. 
التح���ركات  �شاط���ع  ب�ش���كل  ذل���ك  عل���ى  وبرهن���ت 
الجماهيري���ة العا�شف���ة ف���ي بغ���داد وبي���روت وقبلها 
الجزائ���ر وال�شودان، وفي مناطق اأخ���رى من العالم. 
فقد هبت الجماهير ف���ي هذه العوا�شم  لتعديل م�شار 
التاري���خ، ال���ذي انحرفت في���ه قوى حزبي���ة تقليدية، 
ج���اءت ب�شع���ارات وخط���اب دين���ي ووطن���ي وقومي 
واإن�شان���ي، ولكنه���ا خان���ت نف�شه���ا، وب���دل م���ن بناء 
الوط���ن وتاأ�شي�س قاع���دة اقت�شادية حيوي���ة، ونظام 
دول���ة فعال���ة، راحت تت�ش���ارع على تق�شي���م التدفقات 
المالي���ة التي تن���وي الحكومات توظيفه���ا لتنفيذ عدد 
م���ن م�شاريع البني���ة التحتية الخطي���رة. واأظهرت اإن 
تاريخ���ي ان ع�ش���ر الأحزاب ال�شيا�شي���ة التقليدية  قد 
انته���ى، اأو اأنه���ا �شتكت�شب �شكاًل جدي���ًا، لقد خاب اأمل 
ال�شع���وب بالأح���زاب التقليدية، الت���ي تاريخيا تتنكر 
عل���ى  تح�ش���ل  حينم���ا  وعقائده���ا  لأيديولوجياته���ا 
كر�ش���ي الحك���م، وتب���داأ القتال م���ن اأجل���ه تحوله الى 
هدف ولي����س و�شيلة، بل وتدخل ف���ي �شراعات لي�س 
مع �شعوبه���ا وح�شب، واإنما تن�شب المعارك في كتلها 
الداخلية، وكل ُمَطِل���ع ولو ب�شكل �شطحي على تاريخ 
النظ���ام ال�شيا�ش���ي العرب���ي الحديث، ولي����س وحده، 
يلم�س ه���ذه الظاهرة. لقد كانت الأح���زاب التقليدية، 
ظاه���رة لمرحلة نزلت عليها �شت���ارة التاريخ. الحراك 
ال�شيا�ش���ي  انتق���ل الآن الى مرحلة تح���رك الجماهير 
بنف�شه���ا، الجماهي���ر الت���ي تتحلى بوع���ي م�شلحتها، 
وحقوقه���ا، وم�شالحه���ا، اإنه���ا وجدت الي���وم و�شائل 
جدي���دة لتنظي���م نف�شها وبل���ورة اأفكاره���ا، ومن غير 
المحتم���ل اأن يتمك���ن اأي كي���ان اجنب���ي واح���د م���ن 
ال�شتف���ادة من الح���راك الجماهيري ف���ي العراق. في 
ه���ذا ال�شدد ، نالحظ اأنه ينبغي البحث عن المنظمين 
الرئي�شيي���ن له���ذه الحتجاجات داخل الع���راق ، على 
خلفية �شعف الحكومة العراقية ب�شكل خا�س. فهناك 
اختالف���ات كبيرة بين ف�شائله���ا، خا�شة داخل النخبة 

ال�شيعية ، فيما يتعلق بتوزيع ال�شلطات والنفوذ. 
اإن الجماهير تتحرك بوعيه���ا من دون اأحزاب قيادية 
له���ا  في اأجزاء مختلفة م���ن العالم. في العراق، تخرج 
الجماهي���ر اإل���ى ال�ش���وارع ب�شب���ب الفق���ر والبطال���ة 
فخ���الل  والف�ش���اد.  المرعب���ة  المعي�شي���ة  والظ���روف 
الخم�ش���ة ع�شر عامًا التي انق�شت منذ الإطاحة بنظام 
الدكتاتوري���ة ، لم ي�شهد مواطن���و البلد تح�شينات في 
حياته���م. وف���ي كثير م���ن الجوانب، �ش���اءت حياتهم. 
وتتحمل الحكومات المتعاقبة الم�شوؤولية على دخول 
داع�س و�شيطرت���ه على م�شاحات �شا�شعة من العراق، 
وعن الإخفاقات، وعدم حدوث التغييرات المطلوبة. 

فال�ش���راع الداخلي بين المك���ون ال�شيعي وال�شني لم 
يخت���ِف. قبل حوالي �شه���ر من الأح���داث الجارية في 
بغداد، �شه���دت الب�ش���رة تح���ركات جماهيرية. وكان 
ال�شب���ب بما في ذل���ك الت�شمم الجماع���ي لمياه ال�شرب 
ذات النوعي���ة الرديئ���ة  ولك���ن الغ�ش���ب الجماهي���ري 
الع�شكري���ة  �شب���ه  ال�شيعي���ة  الجماع���ات  مق���ر  ط���ال 
وقن�شلي���ة اإيران. بالطبع ، ل���م ي�شمم مبعوثو طهران 
المي���اه في المدين���ة، ولكن ال�شعور بع���دم الر�شا عن 
النف���وذ المتزاي���د للجمهوري���ة الإ�شالمي���ة لي�س فقط 
ف���ي وا�شنطن  ولك���ن اأي�شًا ف���ي العديد م���ن المناطق 

ال�شكنية العراق ذات الأغلبية ال�شنية.
وتحّولت ال�شب���كات الجتماعية، كال�شحيفة الحزبية 
الت���ي تحدث عنها الزعي���م البل�شف���ي فالديمير لينين، 
الراب���ط الذي يجمع الق���وى المتبعثرة ويعباأ القوى، 
من خالل الر�شائل الفورية التي تلعب دوًرا كبيًرا في 
التعبئ���ة ال�شريعة للجماهير ف���ي ال�شوارع. وحاولت 
ال�شلطات العراقية منعها بمجرد اندلع الحتجاجات، 
وعلى ما يبدو كانت من دون جدوى، حيث ا�شتحدثت 
العدي���د م���ن الطرق لتج���اوز الأقف���ال. وكل ي���وم يتم 
اخت���راع المزي���د والمزي���د منه���م. وت�شتخ���دم نف����س 
التقني���ات ف���ي جمي���ع اأنحاء العال���م. غالًبا م���ا �شميت 
اأح���داث "الربي���ع العرب���ي" بث���ورات تويت���ر ب�شب���ب 
كيفي���ة ا�شتخ���دام ه���ذه ال�شبكة الجتماعي���ة للترويج 

لالحتجاج الجتماعي. 
اإن العال���م الغرب���ي ودول اآ�شي���ا اأي�ش���ًا ت�شه���د ظاهرة 
التح���رك الجماهيري المنف�شل ع���ن القيادة الحزبية، 
المناه�ش���ة  والتي���ارات  الخ�ش���ر  ح���ركات  وهن���اك 
للخ�ش���ر، التي بات لها ح�شور ملمو�س في ال�شيا�شية 
الأوروبي���ة، و�شم���ن ه���ذا ال�شياق حرك���ة "ال�شترات 
ال�شف���ر" في فرن�شا التي اأعادت تاأكيد نف�شها. وذكرت 
لديها  اأن يكون  ال�شف���راء" اأنها ل تري���د  "ال�شت���رات 
لي����س اأي منظمة ر�شمية فح�شب، ب���ل واأي�شًا برنامج 
�شيا�شي. والتحركات الجماهيرية الوا�شعة في هونغ 
كونغ. ومرة اأخرى ف���ي كييف. ول تهداأ في الوليات 
المتح���دة وبريطانيا العظم���ى. القا�شم الم�شترك بين 
هذه الحركات اإنها لم تخرج من تحت معطف اأو خيمة 

الأحزاب، بل بدافع من ح�شها.
اإن الجماهي���ر الأوروبي���ة مثلها مثل �شع���وب ال�شرق 
الو�ش���ط واآ�شيا تتحرك بوعيها. فف���ي اأوروبا وعلى 
خلفية وق���وع منطقة اليورو ب�ش���كل متزايد في حالة 
رك���ود )اإن ل���م يك���ن الرك���ود(. يج���ري ال�شغ���ط على 
�شكان التح���اد الأوروبي بزيادة ال�شرائب واللوائح 
الإداري���ة ، وه���م غير را�شي���ن عن تدف���ق المهاجرين 
وارتف���اع اأ�شع���ار الوق���ود، كل ه���ذا ق���د يدفعه���ا ال���ى 
المزيد من الحتجاجات بعد خاب اأمها بالعتماد على 

الأحزاب التقليدية. 

المبادرة التاريخية لل�صعوب ُتنهي ع�صر الأحزاب 
التقليدية

اأ.د. عبد الرزاق عبد اجلليل العي�سى

الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ـــــة  ـــــح ـــــل ـــــس الأَ� ــــر  ــــظ ح ــــة  ــــي ــــاق ــــف ات اإىل  ـــــــراق  ـــــــع ال ــــام  ــــم ــــس ــــ� ان

ق�����راءة ف���ي م��ل��ف الأ���ص��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة )2(



اإذا  كن���ا  نعت���ر اأنف�س���نا عل���ى دراية جي���دة بالأدب 
املعا�سر دون قراءة الق�س�ص  الق�سرية ،  فهي كمن 
ي���زور باري����ص دون اأن ُيّع���رج لروؤية  ب���رج  اإيفل  ،  
ومع  اأننا  نختلف  يف  قراءاتنا  رواية ، ق�سة ، فاإن 
البع����ص  منا  ي���رى يف الق�س�ص الق�س���رية  �سالته 
التي تر�س���ي �س���غفه وتاأخذه  بعيدًا  يف �س���ياحة مل 
يك���ن يتوقعها ، وهو ما ح�س���ل فع���ًا حني جمعتني 
برحمة الله غرفة واحدة يف فندق مناوي با�س���ا  يف  
الب�سرة  لدى  دعوتنا  ملربدها  ال�سعري  يف  اآذار  من  
ه���ذا  العام ، وال���ذي  اأهداين حينها  اإثنان  من كتبه 
بقيا ينتظران قراءتي لهما ، حتى جاء الوقت   الذي   
تناول���ت   فيه  " وا�س���األهم  عن  القرية  "  جمموعته  
الق�س�سية  ال�سادرة   عن  دار ن�سر �سطور يف بغداد 
عام 2016 ، لأجد  رحمة الله  قا�ص  ذا   طاقة   هائلة  
على  املطاولة ال�س���ردية الق�س���رية ،  م�س���تفيدًا  من  
�س���كلها  الذي  منحها  غرابة  يف  تاأ�س���ي�ص  وتاأثيث  
اأحداثه���ا  واأدواره���ا  املتخيل���ة  ، واأن  بع����ص  هذه  
الق�س����ص اأ�سبحت اأكرث اإثارة لاهتمام كاأمثلة على 
النمط الذي يبدو  اأن رحمة الله  يتطور  بعيدًا  عنه 
،  مث���ل ق�س���ة " املعل���م "  الت���ي وجدته���ا رائعة على 
م�س���توى اجلمل���ة واحل���دث  ، حينما يروي ق�س���ته  
مع  تلك القرية املن�سية  التي جاءها  معلمًا ليكت�سف 

حجم املاأ�ساة التي تعي�سها :
" ذهل  حني  اكت�س���ف اأن القرية املن�س���ية مل تطرز 
�س���جادتها بحديق���ة ، ومل   يزي���ن   وجهه���ا  �س���ارع  
نظي���ف ، اأو بناي���ة  ذات هيب���ة ، اأو م���كان للرتويح  
، غري  مقهى  يقبع  يف  اآخر الدرب الرتابي الوحيد 
الذي �س���لبت  على  جانبيه   دور  واأبنية   �س���اخمة ، 
واأحزن���ه  اأن  تامي���ذه املتناثرين  كالُدّمل على وجه 
ال�س���ارع ، يحدقون يف �سحنته من دون اأن  يبادلوه  
ال�س���ام  والتحي���ة  ، مكتف���ني  بنظ���رات  جام���دة  ،  
الن�س���وة املتلفعات     بالبوؤ����ص    والعباءات    الرثة   
يتغام���زن     هام�س���ات   ) هذا  ه���و  املعلم  اجلديد ( 
،   الرجال   يطلقون  العنان لأنظارهم �سوبه وكلها  
رج���اء ، يف اأن يق���ذف احلي���اة يف عق���ول اأبنائه���م  
وُيبعث فيهم  ) نبي ( ،   ينت�سلهم   من   بئر اأحزانهم  
وبوؤ�سهم " ، ومع اأن اأحداثها  تبدو  اأكرث  دراماتيكية   

حينما   يذه���ب " املعلم 
اأحد  وال���د  " مل�س���اعدة 
طابه ال���ذي فر حماره  
عرب���ة  ت���اركًا  من���ه 
احلم���ل الت���ي يقودها 
ب�سبب ق�سوته  عليه ،  
ليتطوع  يف  اأن  يكون 
بديًا عنه  مل�س���اعدته  
يف  حت�س���يل  رزق���ه 
وهن���ا ، تكم���ن  تل���ك 
ال�سوداء  الكوميديا  
الت���ي اأراد رحمة لله  
من  ورائها  اأن  يعقد 
مقارن���ة بني الب�س���ر 
اأيهم���ا اأك���رث  نفع���ًا 
الق�س���ة   فتنته���ي   ،
  " " املعل���م  بع���زم  
عل���ى الف���رار مث���ل 
احل���وذي  حم���ار  
الت���ي  اإىل الغاب���ة 
�ستكون اأرحم منه 
الوحو�ص  كل  مع 

املوجودة فيها .  
وعلى  الرغم من اأن الق�س����ص تختلف يف تفا�سيلها 
، اإل اأن الجت���اه دائم���ًا ه���و نف�س���ه  حي���ث ت�س���عر 
ال�سخ�س���ية باأنها ال�سحية الفردية للظرف ، ولكنها  
تنته���ي  يف اإدراك مدى مام�س���تها حلياة الآخرين ، 
اأو عل���ى الأق���ل  بالن�س���بة  للقارئ  كله���ا مقنعة حتى 
النهاي���ة م���ع كل خيبات الأمل امل�س���احبة  لها ، ولأن 
رحمة الله حاول اأن يكون اأكرث اإيجابية  وهو يقدم  
�سخ�سياته  املفتوحة  وال�سماح  لعيوبها  ،  �سعفها 
، عماها ، نرج�سيتها ،  غرورها  يف حتفيز �سرديتها 
، فق���د متك���ن ب�س���كل متزايد م���ن  فعل  ذل���ك دون اأن 
يبقيه���ا بعي���دة ع���ن ت�س���وراتنا ، يف ه���ذه  النقطة  
بال���ذات  كان  مث���ريًا  وغالبًا  ما �س���عر جتاهها وهو 
يقدمه���ا لنا ب�س���ردية غري  تقليدية ، مث���اًل على  ذلك  
يف  ق�س���ة  الر�س���ام ، ع���ودة احلكاء ، الع���ازف ، اأما 
حما�س���ته  التي و�سعها يف فو�سى 
احلياة �سبه احلقيقية  
لأبطال  ق�س�س���ه  فهي  
واح���دة  يف  فكرته���ا  
العر�س���ية  ودوافعه���ا  
، اأت���اح  له���ا  م�س���احة  
لحت���واء   كافي���ة  
ولتفاعاتها  جموعه���ا  
الع���امل   وع�س���وائية  
ال���ذي  تعي�س���ه  و�س���ط  
اأحكامه���ا   تعقي���دات  
وحل�س���ن      ، الأخاقي���ة 
احلظ  �س���محت  ق�س�ص 
القرية  ع���ن  " وا�س���األهم 
تك���ون   اأن   " الق�س���رية  
باأو�ساع اأكرث من واقعية 
، وق���د ا�س���تفاد رحمة الله 
من هذه  اخليارات  ب�سكل 
مثري للده�س���ة خا�س���ة يف 
الق�س���رية  ج���دًا   ق�س�س���ه 
وه���ي  براأيي من  اأ�س���عب  
الق�س���ة   كات���ب   خي���ارات  

حينم���ا  يلج هذا اجلن�ص منها ، باعرتاف همنغواي 
حينما اأتعبته ق�سته الق�سرية جدًا والوحيدة  التي 
مل يغام���ر بعده���ا بالكتاب���ة ثانية : " للبي���ع : اأحذية 

اأطفال ، ل تلب�ص  اأبدًا " .  
اأج���دين  حي���ال  ذل���ك  اأقف  عن���د  منظوره���ا  وكلي  
ده�س���ة  لتث���ري   ب���ي ا�س���تجابات اأق���وى لقرائته���ا ،  
وج���دت  رحم���ة الله  عندها  قا�س���ًا مغامرًا ل يعرف  
اخل�س���ارة  وهو ي�سع بني اأيدينا حزمة منها تتاألف 
من 26 ق�س���ة  ق�سرية  جدًا ،  احتلت  الق�سم  الثاين  
من جمموعته ، وعلى الرغم  من متيزها بالت�سوير 
الباغي الذي بدا طاغيًا  على  ال�س���رد  املبا�سر ، فقد 
لحظ���ت اهتم���ام كاتبه���ا باحلرك���ة الداخلي���ة  التي 
توؤ�س�ص العاقات النف�س���ّية والنفعالّية لها ، كق�سة 

: " " تفاهم 
" عل���ى  اأريك���ة  انتظ���ار  احلافل���ة ، جل�ص رجان 
للجال����ص   اليم���ني   عل���ى  ال���ذي  ق���ال   ، بال�س���دفة 
عل���ى  الي�س���ار : ) احلي���اة مقرف���ة ( ،  فل���م  ينب����ص  
الآخ���ر بكلم���ة ! فك���رر املحاول���ة  : ) احلي���اة مع كل 
ب�س���ارات التط���ور ، حتول���ت اإىل �س���يء ما�س���خ ... 
؟ ( ا�س���تمر  اجلال����ص  على الي�س���ار  �س���اكتًا ، ناظرًا  
با�س���تغراب  للجال����ص  بج���واره  ، اأقبلت  احلافلة  ، 
فانت�س���ب  الرج���ل  اجلال�ص  على  الي�س���ار  واقفًا  ،  
�س���ائرًا  بحذر  �س���يخ لريكب  احلافل���ة  التي غادرت 
امل���كان خملفة كمية من الدخ���ان ، وكان مكتوبًا على 
جانبيها  عبارة  ) معهد الأمل لل�س���م والبكم ( ،  يف 
تل���ك الأثن���اء وقف  الرجل  اجلال����ص  على  اليمني  ، 
بعد اأن �سعر مبغادرة الرجل اجلال�ص قربه ، مرتديًا 
نظارة  �س���وداء وا�سعة ، ثم غادر املكان وهو يج�ص 

الأر�ص بع�ساه " .
للقا����ص   والروائ���ي   الكبري   حممد  خ�س���ري  كلمة  
قاله���ا  بحق  ه���ذه املجموع���ة  الق�س�س���ية  اأنها  : "  
متت���از  بحدثه���ا  املده�ص واجلديد ، م���ا  يقربها  من 
اأج���ود  املجموعات   الق�س�س���ية   العربية  والعاملية 
) جمموعة  �ساروت  :  انفعالت ، مثًا (  ملا  اأدركته  
من حافات املخيلة   البي�س���اء  وال�سوداء  بالتناوب  
واجلدل  اخليايل  اخل�س���ب بالراه���ني والنهايات 

الذكية واملوؤثرة " .
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جودت هو�شيار

مّرًة..

.. حلَّ
الغجُر..

يف..
قريتنا...،

واأ�شاعوا طريقةً  يف الغناءِ 
وهكذا ..

ا�شتبدلَ  الرجالُ  عاداتهم يف 
الو�شالِ  ..،

وقالتِ  الأّمهاتُ  :

اإنَّ الأجّنةَ ..،
ُي�شمعوننا �شيئاً  غريبًا ..!!

.....     ....     ...

.....     ....     ...
نهاية الطريقة :

غادر الغجرُ  قريتنا
وغادرتْ  قريُتنا طريقَتها يف 

الغناءِ ..،
وما عادتِ  الأّمهاتُ  ُتيدُ  حتى 

)النواعي(..!

2-1

 في منزل با�شترناك
قب���ل ع���دة اأ�س���ابيع ، زرت من���زل ) الآن متحف ( 
ال�ساعر بوري�ص با�س���رتناك يف ) بريديلكينا ( ، 
بل���دة الكّتاب يف العهد ال�س���وفيتي ، الواقعة يف 
�س���احية مو�س���كو ال�س���مالية. هنا عا�ص ال�ساعر 
بني عام���ي 1939-1960 . وهنا تلقى نباأ فوزه 
بجائ���زة نوب���ل يف الأدب لع���ام 1958 . وهن���ا 

تويف يف 30 اأيار 1960.
من���ازل  كل  مث���ل  طابق���ني  م���ن  خ�س���بي  من���زل 
البل���دة . غرفة ن���وم ، ومكتب ال�س���اعر ومكتبته 
ال�سخ�س���ية الثمين���ة يف الطابق الث���اين . اأثاث 
البيت متوا�س���ع ، ولكن البيانو الأ�س���ود العائد 
لوالدته ، روزاليا با�سرتناك ، واللوحات الفنية 
الرائع���ة ، وال�س���وراملعلقة عل���ى ج���دران غرف���ة 
املكتب وال�سالة – وهي من اإبداع والده الفنان 
ال�سهري ليونيد با�سرتناك - تدل على اأن ال�ساعر 
َن�َس���اأَ َو�َس���بَّ يف اأج���واء فنية راقي���ة، حيث كان 
يرتدد على منزل العائلة العديد من كبار الفنانني 
والأدباء وب�س���منهم الك�ساندر �سكريابني وليف 

تول�ستوي.
جل�سُت يف املكتب الذي كتب فيه ال�ساعر ق�سائده 
الرائعة ، ورواية " دكتور زيفاغو " وغرقت يف 
احلزن والأ�س���ى . ي���ا اإلهي ، كم تعّذب ال�س���اعر ، 
وكيف �س���ممت ال�سلطة حياته بعد فوزه بجائزة 
نوبل ؟. وكم ن�سر يف الدول الغربية من اأ�ساطري 
واأكاذيب حول ما �س���مي بق�س���ية با�س���رتناك ؟ ، 
وكيف مت ت�سيي�ص الق�سية خال احلرب الباردة 
بني املع�سكرين الراأ�سمايل والإ�سرتاكي ؟ . وكم 
كتب يف العامل العربي من مقالت وتعليقات عن 
با�سرتناك وروايته اإ�س���تنادًا اىل م�سادر غربية 

متحيزة ؟.
اأعتق���د اأن���ه ق���د اآن الأوان لألق���اء ال�س���وء عل���ى 
ق�سية با�سرتناك - بعيدًا عن الأوهام ، والإثارة 
الر�س���مية  الوثائ���ق  اىل  ا�س���تنادًا   - العامي���ة 
الرو�س���ية ، ووثائ���ق الأكادميي���ة ال�س���ويدية – 
مانح���ة اجلائزة - التي ُك�س���ف النق���اب عنها يف 

ال�سنوات الأخرية .

طريق با�شترناك ال�شائك الى جائزة 
نوبل

يخطئ من يظن اأن من���ح جائزة نوبل يف الدب 
لع���ام 1958 اىل بوري�ص با�س���رتناك ، كان فقط 
بف�سل رواية " دكتور زيفاغو " التي اأثارت فور 
ن�س���رها يف ايطاليا عام 1957 ومن ثم ترجمتها 
يف الأ�س���هر الاحقة اىل اأكرث من ع�س���رين لغة ، 
�س���جة اأدبية و�سيا�سية يف رو�س���يا والعامل ، مل 

ي�سبق لها مثيل .
الق���رن  �س���عراء  اأعظ���م  م���ن  واح���د  با�س���رتناك 
الع�س���رين ، واحت���ل مكان���ة را�س���خة يف الأدب 
العاملي قبل كتابة هذه الرواية ب�س���نوات طويلة 

. وكم���ا يظه���ر م���ن وثائ���ق جلن���ة نوب���ل ، التي 
ن�س���رت عام 2008 بعد مرور خم�سني عامًا على 
منح اجلائزة ، اأن با�سرتناك كان، مر�سحًا بارزَا 
لنيل ه���ذه اجلائزة املرموقة يف ع���ام 1946 اأي 
قب���ل اأحد ع�س���ر عام���ًا من ن�س���ر رواي���ة "دكتور 
زيفا غو". وقد قام برت�س���يحه �سي�سيل موري�ص 
ب���اور ، وه���و ع���امل اجنليزي �س���ليع يف اللغات 
ال�س���افية، وباحث بارز يف ال�س���عر الرو�س���ي . 
ولكن اجلائزة ذهبت يف تلك ال�س���نة اىل الكاتب 
اإ�س���م  يخت���ف  ومل   . هي�س���ه  هريم���ان  الأمل���اين 
با�س���رتناك من لئحة املر�س���حني للجائزة خال 

اأعوام ) 1947، 1948 ، 1949 (.
العل���وم  اكادميي���ة  علي���ه  درج���ت  تقلي���د  ثم���ة 
ال�س���ويدية ) مانحة اجلائ���زة ( وهو اأن يوم 31 
كانون الثاين من كل عام ، هو اآخر موعد لقبول 
الرت�س���يحات . ويف هذا اليوم يحق لكل ع�س���و 
يف الأكادميي���ة تقدمي مر�س���حه لني���ل اجلائزة . 
وكان ع�س���و الأكادميي���ة الناقد الأدب���ي ) مارتن 
لم ( قد ر�س���ح با�س���رتناك للجائزة عام 1948 ، 

وكرر تر�سيحه عام 1950 .
توقف���ت حماولت تر�س���يح با�س���رتناك للجائزة 
عندما اأ�سبح من الوا�سح اخلطر الذي قد يهدده 
يف ب���اده ، بعد اأن تعر�ص اىل نقد لذع ب�س���بب 
حفاظ���ه على حريت���ه البداعية بعيدًا عن �س���عار 
حزبية الأدب . وظهر ا�س���مه جمددًا �سمن قوائم 
املر�س���حني بعد وفاة �س���تالني . فف���ي عام 1954 
، تردد ا�س���م با�س���رتناك كمر�س���ح لني���ل اجلائزة 
، ولك���ن جلن���ة نوبل ق���ررت منحها اىل اأرن�س���ت 

همنغواي .

رواية " دكتور زيفاغو "
بعد انت�سار اجلي�ص الحمر يف احلرب الأملانية 
ال�سوفيتية ) -1941 1945 ( ، التي يطلق عليها 
الرو�ص اإ�س���م " احلرب الوطنية العظمى " كانت 
الآم���ال ت���راود ال�س���عب ال�س���وفيتي بفت���ح اآفاق 
جديدة للتطور وحرية التعبري . ويف هذا املناخ 
الذي كان يوحي بالتفاوؤل ، �س���رع با�سرتناك يف 
خري���ف ع���ام 1946 بكتابة الف�س���ول الأوىل من 
رواية " دكتور زيفا غو " والتي مل تكتمل ال يف 
عام 1955 .وكان با�س���رتناك نف�س���ه يعتر هذه 

الرواية ذروة اإبداعه النرثي .
تر�س���م الرواي���ة لوحة عري�س���ة حلي���اة املثقفني 
الرو����ص عل���ى خلفية الف���رتة املمتدة م���ن اأوائل 
القرن الع�سرين وحتى احلرب الوطنية العظمى 
. وتت�س���م الرواي���ة ب�س���عرية رفيع���ة ، وتتناول 
م�س���ري املثقفني يف الثورة ، وتت�س���من ق�س���ائد 
با�سرتناك الرائعة املن�سوبة اىل البطل الرئي�ص 
للرواي���ة ، ي���وري زيفاغو ، وهو �س���خ�ص مبدع 

يف�سر الواقع املحيط به فل�سفيًا .
كان لتقرير خروت�س���وف يف املوؤمتر الع�س���رين 
للحزب ال�س���يوعي ال�سوفيتي عام 1956 ، الذي 
اأدان فيه ال�س���تالينية تاأثري كبرييف الراأي العام 
ال�س���وفيتي. وظه���رت اأم���ام با�س���رتناك فر����ص 
جدي���دة ، وكان قد انته���ى قبل ذلك بفرتة وجيزة 
م���ن كتابة رواية "دكتور زيفاغ���و"، فقّدم بع�ص 
الن�س���خ منها لأدباء من اأ�سدقائه ، وعر�سها على 
جملت���ني اأدبيتني مرموقتني هم���ا " نويف مري - 
الع���امل اجلديد و" زناميا - الراية ". وكان هناك 

اأمل حقيقي يف ن�سرها . -

اأثار تقري���ر خروت�س���وف  اهتمام العامل 
اىل  واأدى   ، مو�س���كو  يف  يح���دث  مب���ا 
تعزي���ز الإت�س���ال الثق���ايف ب���ني الحتاد 
ويف   . اخلارج���ي  والع���امل  ال�س���وفيتي 
ه���ذا الإطار زارت وفود اأدبية من بولندا 
 " الكّت���اب يف  بل���دة  وت�سيكو�س���لوفاكيا 
برييدلكين���ا " والتق���ت با�س���رتناك . وقد 
متكن رئي�ص احت���اد الكّتاب البولنديني ، 
زميوفيت فيديت�س���كي من احل�سول على 
ن�سخة من رواية "دكتور زيفا غو" لن�سر 
  " ترجمتها البولندية يف جملة " اوبينني 
الأدبية التي كان الإحتاد يتهياأ لإ�سدارها 
قريبًا . وبحث با�س���رتناك اأي�سًا اإمكانية 

ن�سر الرتجمة اجليكية للرواية.
يف اأيار 1956، قدم با�سرتناك ن�سخة من 
" دكت���ور زيفاغو" لل�س���حايف الإيطايل 
�س���ريجيو اأجنيل���و ، ال���ذي و�س���ل بن���اء 
على طلب دار ن�سر فيلرتينيللي اىل بلدة 
بريديلكين���ا مع زميله يف اإذاعة مو�س���كو 
ف. فادميري�س���كي. وقال لبا�س���رتناك : 
" اإذا كانت الرواية �ستن�سر يف مو�سكو 
، فلم���اذا ل ن�س���رع يف اتخاذ قرار ب�س���اأن 

ن�سرها يف دول اأخرى؟ "
واأكد با�س���رتناك اأكرث من مرة ، اأن يع�ص 
ن�س���خ الرواية ، كان���ت تنتقل عانية بني 

اأ�س���دقائه الأدباء ، واإن كانت ثمة �س���كوك حول 
ردود فع���ل املج���ات ال�س���وفيتية ، التي متاطلت 
على نحو مثري للريبة يف ن�سر الرواية ، واأف�سح 
با�س���رتناك ع���ن ه���ذا الأم���ر �س���راحًة لجنيلو ، 
ملمحًا اىل املخاطر التي �س���يواجهها اإذا رف�ست 
املجات ال�سوفيتية ن�سر روايته . وقال لأجنليو 

مودعًا :" �ساأدعوك اإىل عملية اإعدامي ."
 يف اأيل���ول 1956 ، اأر�س���ل با�س���رتناك الرواي���ة 
اإىل اإجنلرتا ، ويف �س���باط 1957 ، اإىل فرن�س���ا. 
واثار ذلك ، قلق ق�سم الثقافة يف اللجنة املركزية 
للح���زب احلاك���م ، والذي ح���اول ب�س���تى الطرق  
عرقلة ن�س���ر الرواية يف البلدين ، وا�سفًا رواية 

با�س���رتناك باأنها "معادية لل�س���وفيت". و�س���در 
توجي���ه حزب���ي اىل جملة "نويف م���ري" برف�ص 
ن�س���رها. بذريعة ع���دم ادراك املوؤلف لدور ثورة 

اأكتوبر وم�ساركة املثقفني فيها .

با�شترناك يت�شدر لوائح التر�شيح لجائزة 
نوبل من جديد

يف 31 كان���ون الث���اين ع���ام 1957 ، تكررالأم���ر 
نف�س���ه ، حيث، اقرتح ع�س���و اآخر يف الأكادميية 
ال�س���ويدية ، وه���و ال�س���اعر ال�س���ويدي ه���اري 
مارتين�سون ، تر�سيح با�سرتناك للجائزة . وكان 
هذا ال�س���اعر قد التقى با�س���رتناك عام 1934 يف 
مو�س���كو يف املوؤمتر التاأ�سي�س���ي لحتاد الكّتاب 

ال�سوفيت.
وذك���ر لوي�ص مارتيني���ز مرتجم دكتور 
زيفاغو اىل الفرن�س���ية ، اإنه عندما كان 
يعي�ص مع األبري كامو يف قرية �سغرية 
، يق���وم باطاعه على ف�س���ول الرواية 
املرتجم���ة اأوًل ب���اأول . ويف 8 �س���باط 
عندم���ا اكتملت ترجم���ة الرواية ناق�ص 
م���ع كامو امكانية تر�س���يح با�س���رتناك 
جلائزة نوبل . وقام بري�ص لوي�ص من 
دار ن�س���ر غاليمار بت�س���جيع كامو على 
تر�سيح با�س���رتناك للجائزة ، واإن ذلك 
�س���يكون اأف�س���ل حماية يقدمها الغرب 

اىل ال�ساعر امل�سطهد .
وقد و�س���ف األبري كامو – يف اخلطاب 
الذي األقاه يف حفل ا�ستام جائزة نوبل 
– با�س���رتناك   1957 لع���ام  الدب  يف 
بال�ساعر العظيم ، واإنه مثال ال�سجاعة 
وال�سرف ، واإن الفن يف بع�ص البلدان 

م�ساألة خطرة وعمل بطويل .
يف عام 1958 ، مت تر�س���يح با�سرتناك 
اأ�س���اتذة  خم�س���ة  قب���ل  م���ن  للجائ���زة 
اإرن�س���ت  واح���د:  اآن  يف  اأكادميي���ني 
�س���يمونز )جامعة كولومبي���ا( ، هاري 
ليف���ني ، رينات���و بوجي���ويل ، روم���ان 
هارف���ارد(  )جامع���ة  جاكوب�س���ون 
ودمي���رتي اأوبولين�س���كي )جامعة اأك�س���فورد( . 
واأخ���ريًا وقعت اختيار جلنة نوبل على بوري�ص 
با�س���رتناك ، وكان �س���من املر�س���حني الأقوي���اء 
يف ه���ذا العام ) عزرا باون���د ، الرتو مورافيا ( 
اإ�س���افة اىل مر�سح الدولة ال�س���وفيتية ميخائيل 

�سولوحوف .
1958، اأعل���ن اأندري����ص  23 ت�س���رين الأول  يف 
لاأكادميي���ة  الدائ���م  ال�س���كرتري   ، اأو�س���تريلينغ 
ال�س���ويدية ، منح جائ���زة نوب���ل يف الأدب لذلك 
" لإجنازات���ه  با�س���رتناك   الع���ام اىل بوري����ص 
الكبرية يف ال�سعر الغنائي احلديث ، وموا�سلته 

لتقاليد الرواية امللحمية الرو�سية العظيمة " .

ويف اليوم نف�سه بعث با�سرتناك برقية جوابية 
اىل  اأندري����ص اأو�س���تريلينغ يقول فيها : " ممنت 

للغاية ، متاأثر ، فخور ، منده�ص ، مرتبك " .
توجه عدد كبري من مرا�س���لي ال�سحف ووكالت 
الأنب���اء العاملي���ة اىل بلدة الكات���ب " بريديلكينا 
الكات���ب كورين  . وج���اء  با�س���رتناك  " ملقابل���ة 
جوكوف�س���كي جار با�س���رتناك و�سديقه وقّدم له 
التهاين احلارة لهذه املنا�س���بة . و�سرب اجلميع 
نخ���ب الكات���ب ، متمنني ل���ه املزيد م���ن النجاح . 
ولكن مل مي�ص �س���وى اأقل من ن�سف �ساعة حتى 
�س���اد الوجوم وجه الكاتب الفائ���ز باأرفع جائزة 
اأدبية . فقد ج���اء اأحد جريانه ، وكان من الكّتاب 
ال�سوفيت امل�س���هورين يف ذلك احلني ) واملن�سي 
متاما حالي���ًا ( وهو كون�س���تانتني فيدين ، وقال 
لبا�سرتناك بلهجة �سارمة - دون ان يهنئه بفوزه 
باجلائزة – وكاأنه قد �سبطه باجلرم امل�سهود :" 
من اأجل جتنب العواق���ب الوخيمة ، يجب عليك 
رف����ص اجلائ���زة طوع���ًا، واإن ) بوليكارب���وف ( 
م�س���وؤول الق�س���م الثق���ايف يف اللجن���ة املركزية 
للحزب موجود الآن يف منزيل ينتظر جوابك" . 
ولكن با�س���رتناك رف�ص احلديث مع فيدين ، ومل 

يذهب معه ملقابلة بوليكاربوف .

تظاهرة اإجبارية !
ويف م�س���اء اليوم نف�س���ه اأ�س���رع بع�ص الطاب 
الدار�س���ني يف معه���د الأدب العاملي يف مو�س���كو 
اإباغه  – اىل  با�س���رتناك  �س���عر  ع�س���اق  – من 
ب���اأن اإدارة املعهد تعد تظاه���رة معادية له تخرج 
غدًا وترفع �س���عارات تطالب بطرده من الحتاد 
ال�سوفيتي ، ور�س���وم كاريكاتريية ت�سخر منه . 
وق���د ابلغته���م اإدارة املعهد ، اإن م���ن يتخلف عن 
احل�سور �س���يجري ف�سله من املعهد على الفور. 
،وعلى جميع الطلبة التوقيع على ر�سالة موجهة 
اىل ال�س���حيفة الأدبي���ة " ليرتاتورنايا غازيتا" 
- وه���ي اأه���م �س���حيفة اأدبية مركزي���ة يف الباد 
- تت�س���من اإ�س���تنكار الط���اب للعمل ) امل�س���ني ( 
الذي قام به با�س���رتناك . معظ���م الطلبة اختباأوا 
يف دورات املي���اه ، ومل يذه���ب اىل التظاه���رة 
ال ح���وايل مائ���ة طال���ب اي اأق���ل من رب���ع العدد 
الجمايل لطلب���ة املعهد .وكان ال�س���عار الرئي�ص 
للتظاهرة : " نطالب بطرد يهوذا با�س���رتناك من 

الباد ".
ويف ي���وم ال�س���بت ، 25 ت�س���رين الأول �س���درت 
مق���ال  وت�س���درها   ،  " الأدبي���ة  ال�س���حيفة   "
افتتاح���ي طوي���ل ، ور�س���الة م���ن اأع�س���اء هيئة 
التحري���ر وع�س���رات الر�س���ائل الغا�س���بة ، التي 
زعمت ال�س���حيفة اأنها تلقتها م���ن اأنحاء الإحتاد 
ال�سوفيتي . وهي كلها تندد ببا�سرتناك ،وت�سفه 
باأ�س���نع النعوت ) خائن الوط���ن ، عميل الغرب ، 
ع���دو ال�س���عب الرو�س���ي ، اإن�س���ان تاف���ه ، كات���ب 
�س���رير ( وما اىل ذلك من اأو�ساف و�ستائم تزخر 
به���ا اللغة الرو�س���ية اأكرث م���ن اأي لغة اأخرى يف 

العامل .
ويف اليوم التايل اأعادت كل ال�سحف ال�سوفيتية 
ن�س���ر ما جاء يف " ال�س���حيفة الأدبية " من مواد 
اأن  معادي���ة لبا�س���رتناك . وم���ن ح�س���ن احل���ظ 
با�س���رتناك مل يكن يقراأ ال�س���حف يف تلك الأيام 
، ومل يطلع على ما ن�سرته من مقالت حتري�سية 

بحقه .

ب��ا���س��ت��������������رن��اك ب��������وري�����س  �آالُم 

 اأحمد فا�شل
ري�شان اخلزعلي

طريقة في �لغناء ..في "و��ساألهم عن �لقرية": �نتقالة �إلى ما هو �أبعد من �ل�سرد �لتقليدي
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العمود
الثامن

ع���ن دار امل���دى �ص���درت الرتجم���ة العربي���ة لكت���اب الناقدة 
والكاتب���ة االمريكي���ة جريت���رود �ص���تاين "بيكا�ص���و" الت���ي 
ق���ام بها املرتجم القدير يا�ص���ن طه حافظ وتعد �ص���تاين من 
اأوائ���ل الكتاب االأمريكين الذين ا�ص���تجابوا بحما�ص���ة لفن 
الطليعة االأوروبي. عقدت �ص���الونات اأ�ص���بوعية يف �صقتها 
يف باري�س �صكنها فنانون وكتاب اأوروبيون واأمريكيون، 
اأبرزهم ال�ص���اعر اأبولينري، والر�صامان ماتي�س وبيكا�صو، 
والروائي هيمنغواي... بالن�ص���بة لبيكا�ص���و، كانت رعاية 
�ص���تاين املبك���رة ل���ه و�ص���داقتها حا�ص���مة يف جناحه. وقد 
ر�صم لها �صورتها ال�صهرية عام 1906 يف نهاية ما ي�صمى 
ب�"املرحل���ة الوردي���ة". ويف ه���ذه اللوح���ة يبداأ بيكا�ص���و 

املرحلة التكعيبية –حيث وجه �صتاين وكاأنه قناع .

�صواء قررت احلكومة اأن ت�صتعن 
بقوات مكافحة االإرهاب، اأو 

باإطاللة عبد الكرمي خلف الذي 
هدد ال�صباب باالعتقال واملطاردة، 

فاإن �صباب العراق قدموا لوحة 
رائعة للمواطنة احلقيقية، 
والتعبري برقي عن مطالب 

باتت حمل اتفاق جميع �صرائح 
ال�صعب واأظن اأن جلوء النا�س 

اإىل التظاهر يف ال�صارع اأمر 
منطقي للغاية يف بلد لديه برملان 

نائم ، و�صا�صة اأداروا ظهورهم 
للنا�س، وبالتايل ي�صبح من حق 

ال�صعب اأن ميثل نف�صه بنف�صه، 
طاملا مل يتمكن من ممار�صة حقه 

يف احل�صول على اخلدمات 
واحلرية والعدالة االجتماعية  ، 

واأزعم اأنه لو كانت يف العراق 
اأحزاب معار�صة حقيقية وفاعلة 

وموجودة فعال، ملا كان النا�س 
يف حاجة اإىل نزول لل�صارع 

والتظاهر والهتاف �صد عديد من 
ال�صيا�صات العمياء التي تقود 

البلد اإىل م�صري مظلم وبائ�س، 
ولي�س غريبا وال مفاجئا على 

االإطالق اأن تخرج اأ�صوات تتهم 
املتظاهرين بتنفيذ اأجندات 

خا�صة. يف الوقت الذي كانت فيه 
بع�س القوى ال�صيا�صية تتعارك 

على املنا�صب، كانت اأجيال 
جديدة تبحث عن بديل ت�صتظل 

به للتخل�س من ظلم ال�صا�صة، 
و�صوء ا�صتخدام ال�صلطة، بديل 

لديه ح�صانة �صد ثقافة التدجن 
واقت�صام الغنائم التي اأتقنها 

العديد من امل�صوؤولن، وال 
يح�صر معار�صته يف خطابات اأو 

موؤمترات �صحافية رنانة ليعود 
بعدها اإىل ال�صمت ،يف هذا املناخ 
انبثقت حركة احتجاجية يقودها 

�صباب ظلمناهم و�صخرنا منهم 
وو�صفناهم باأو�صاف خمجلة، 
فاإذا بهم يفاجئوننا  بوعيهم ، 

الذي مل يكن مطلقا يف احل�صبان،  
مل ي�صدق اأحد اأن حفنة من 

�صباب " التك تك " والفي�صبوك  
والت�صريحات ال�صبابية ، �صوف 

تقود يوما ما احتجاجات تطالب 
بالتغيري، وتقدم دماءها قربانا 
للوطن ، هاتفن �صد الطائفية 

ال�صيا�صية التي تنتهجها الكتل 
ال�صيا�صية، ومطالبن باإعادة 
ترتيب الو�صع ال�صيا�صي يف 

العراق، حتت �صعار واحد، 
عراق حر بال ف�صاد وطائفية ، 

اأما مطالبهم فهي مطالب مالين 
العراقين، ي�صعون اإىل اأن تكون 

احلياة اجلديدة يف العراق نقي�صًا 
ل�صنوات القهر والت�صييق التي 

ولدوا ليجدوا اأنف�صهم غارقن يف 
دوامتها . �صبان و�صابات ينب�صون 
باحلياة ويرف�صون �صيا�صة املوت 

البطيء التي يفر�صها ال�صا�صة 
على ال�صعب. ال يطمحون اإىل 

منا�صب ميكن اأن ي�صعى ال�صا�صة 
اإىل اإغرائهم بها.عزمية ال ميكن 

ك�صرها بحمالت االإخفاء الق�صري 
واالعتقاالت واإطالق الر�صا�س 

احلي وخطابات التخوين ، 
واالأهم ا�صتخدامهم اأدوات جديدة 

يف معركتهم مل يعتدها ال�صا�صة 
من قبل، ويف مقدمتها هذه العربة 
العجيبة "التك تك" ، �صباب كانوا 

رائعن ومبهرين ومذهلن، هوؤالء 
ال�صباب الواعد، هم ال�صوء الذي 

اندلع من العتمة.
ايها ال�صباب .. يا من ظلمناكم 

واعتربناكم يوما غائبن ومغيبن 
ومهاجرين بالروح عن الوطن.. 

نعتذر لكم جميعا ونحييكم ، 
ونقبل االأر�س من حتت عجالت 

عرباتكم ال�صغرية. 

 ال�ضوء القادم 
من  "التك تك" 

 بيكــا�ســو 

 علي ح�سني

ل�  يوما  �صتتحول  اآدي���ل  النجمة  اأن  الكثريون  يتوقع  مل 
"نحيفة" فقد ُعرفت اآديل منذ ظهورها االأول على ال�صاحة 
من  بالرغم  و  وزن��ا،  العامل  جنمات  اأك��ر  من  واح��دة  اأنها 
ذلك كانت مت�صاحلة متاما مع نف�صها، لكن يبدو اأن االأمور 
تغريت كثريا خالل الفرتة املا�صية وحتديدا مع ارتباطها 
مبغني الراب �صكيبتا البالغ من العمر 37 عام حيث "قلبت 
اجلديدة  حياتها  تبداأ  اأن  ق��ررت  وكاأنها  املوازين"  اآدي��ل 
اآدي��ل  العاملية  النجمة  اث��ارت  ومتيزا.  جماال  اأك��ر  ب�صكل 
خ�صرت  اأن  بعد  �صاحرة  باإطاللة  بظهورها  كبرية  �صجة 
ح�صورها  خالل  االأنظار  خطف  ما  وهو  وزنها  من  الكثري 
عيد ميالد النجم العاملي دريك، وكان ال�صوؤال املنت�صر خالل 
ال�صاعات القليلة املا�صية حول قدرتها الرائعة لفقدان الوزن 

املغنية  اأن  الفنية  املواقع  من  عدد  اأكد  الزائد.وقد 
البالغة من العمر )31 عاما( ، جلاأت التباع نظام 
الغذائي  والنظام  البدنية  باللياقة  �صارم خا�س 

Sirtfood Diet ، وخف�س  اخلا�س بها مثل 
ال�صكر يف الطعام، ا�صافة ايل اللجوء للرتدد على 

�صالة االألعاب الريا�صية. وقد اأكد م�صدر ل�صحيفة "ذا 
�صن" اأن اأديل كانت ت�صتمتع بنف�صها خالل هذه الفرتة 
اإىل  الراهن،  الوقت  يف  اأولويتها  هي  هذه  اأن  وترى 
واأ�صار  "اأجنيلو"،  وهو  وحيد  لطفل  اأم  كونها  جانب 

امل�صدر اىل اأن النجمة ال�صهرية كانت حتر�س على اداء 
كل  اأن  كما  بذلك،  جدا  ت�صتمتع  وكانت  بانتظام  متريناتها 

املحيطن باآديل كانوا دائما يدعمونها .

اأداه��ا  التي  اجلوكر  �صخ�صية  ح�صرت 
الظاهرة  الفيلم  يف  فيونيك�س  خواكن 
مظاهرات  خالل  ملفت  ب�صكل   Joker
ثورة لبنان. وخالل االحتجاجات ظهر 
متظاهرون مع الوجه ال�صهري وتناقلت 

�صورهم مواقع التوا�صل االجتماعي. 
وي��وا���ص��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ت��ظ��اه��رات��ه��م 
ال�صيا�صية  الطبقة  برحيل  للمطالبة 
بالف�صاد  يتهمونها  وال��ت��ي  احل��اك��م��ة، 
االقت�صادية  االأزم����ة  ح��ل  ع��ن  وال��ع��ج��ز 

اخلانقة التي تعي�صها البالد. 
اأن يحمل  امل�����ص��ادف��ة  م��ن  اأن���ه  وي��ب��دو 
اجلوكر نف�س األوان العلم اللبناين، فهو 
باالإ�صافة  واالأبي�س،  االأحمر  من  مزيج 
اإىل اللون االأخ�صر، والذي بدوره ياأخذ 
االأرز،  �صجرة  من  جدًا  قريب  مثلث  كل 

اأهم رمز يف لبنان. 
الفيلم  ينتهي  اأن  امل��ف��ارق��ات  وث����اين 
مبظاهرة �صد النظام يف مدينة "غوثام" 
اخليالية، حيث كان املتظاهرون يرتدون 
غياب  �صد  ويحتجون  اجل��وك��ر  ق��ن��اع 
بلبنان.   اأ���ص��وة  املدينة،  يف  االأو���ص��اع 
االأمريكية عن   Wired ونقلت جملة 

اجلامعة  يف  االجتماع  علم  اأ�صتاذ 
�صاري  ب��ريوت،  يف  االأمريكية 

حنفي، اأن "الهدف االأ�صا�صي 
املتظاهر  وجه  اإخفاء  هو 

�صيا�صية  ���ص��خ�����ص��ي��ات  ان��ت��ق��اد  خ����الل 
نافذة". 

ل��ك��ن مل���اذا اجل��وك��ر ب��ال�����ص��ب��ط؟ يجيب 
اإظهار  يحبون  "اللبنانين  ب��اأن  حنفي 

االحتجاج بطريقة فنية ومبتكرة"، 
واأن����ه����ا ط���ري���ق���ة ل��ت��م��ي��ي��ز 

ومنحها  امل��ظ��اه��رات 
على  خمتلفًا  طابعًا 

من����ط ال�������ص���رتات 
ال���������ص����ف����راء يف 

فرن�صا.

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقية حال���ة الطق�س لهذا الي���وم )االثنن( اأن 
درج���ات احل���رارة �صتنخفظ ع���ن معدالتها املا�صي���ة، وان اجلو �صيكون ب���ن غائم جزئيا 

وغائم مع فر�صة لت�صاقط زخات مطر خفيفة.
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تقرير
 ميمون اخلالدي 

الفنان امل�صرحي ي�صارك يف قراءة عدد 
من ق�صائد �صاع���ر العرب االكرب حممد 
اوبري���ت  �صم���ن  اجلواه���ري  مه���دي 
بغداد وال�صعراء وال�صور الذي تقدمه 
الفرق���ة الوطنية للفن���ون ال�صعبية يف 
حف���ل ا�صت���ذكار ال�صاع���ر اجلواه���ري 
وال���ذي يقيم���ه االحت���اد الع���ام لالدباء 
والكت���اب م�ص���اء ال�صاب���ع والع�صري���ن 
من ت�صرين الث���اين املقبل على امل�صرح 
الوطني ، االوبري���ت من احلان الفنان 

حممد هادي 

 عبد الأمري احلمداين
ترا����س  وال�صياح���ة   الثقاف���ة  وزي���ر 
اأجتماع اللجن���ة العليا جلائزة االإبداع 
العراقي بدورتها اخلام�صة لعام ٢019 
مبقر الوزارة. ، واأكد احلمداين خالل 
االجتماع على �صرورة الدقة ومراعاة 
�ص���روط اجلائ���زة يف اختي���ار االأعمال 
عل���ى  موؤك���دًا  املقدم���ة،  وامل�ص���اركات 

اأن تك���ون االأعم���ال امل�صارك���ة بجائزة 
غ���ري   ٢019 لع���ام  العراق���ي  االإب���داع 
م�صارك���ة او فائ���زة مب�صابق���ة مل���دة 3 
اأعوام قبل الرت�صي���ح للجائزة االإبداع 

او اي حقل من احلقول املطلوبة.

�سلطان عبد احلمد
الفنان الت�صكيلي يقيم معر�صا بعنوان 
" ا�صور اأرث ح�صاري " وذلك يوم غد 
االثنن   ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا  

على قاعة دائرة الفنون العامة.

عل���ق الفنان، كاظ���م ال�صاهر، عل���ى التظاهرات 
الت���ى ت�صهده���ا ع���دة حمافظ���ات ف���ى بالده، 
وع���رب ح�صاب���ه الر�صم���ي عل���ى موقع 
االجتماعي،  "توي���رت" للتوا�ص���ل 
غرد "ال�صاهر": "�صالٌم عليك على 
رافديك ع���راق القي���م، فاأنت مزاٌر 
وح���ٌب وداٌر لك����ل االأمم". ووفق���ا 
ملا ن�صره موقع العربية االإخباري، 
تاب���ع املط���رب العراق���ي: "اأ�صل���ي 
الأجل���ك يف كل ح���ن، واأم�صح عنك 
غب���ار ال�صن���ن، مل���اذا اأراك حبيب���ي 
حزي���ن ويع�ص���ر قلبك ه���ذا االأمل". 
وجت���ددت التظاهرات االحتجاجية 
االأخ���رى  واملحافظ���ات  بغ���داد  يف 
ف���ى  دامي���ة  مواجه���ات  و�صه���دت 
يومه���ا االأول، �صق���ط خاللها قتلى 
وجرح���ى اأغلبه���م يف املحافظ���ات 
اجلنوبية، ق�صوا نتيجة ا�صتخدام 

القوات االأمنية الر�صا�س احلي.

كاظم ال�ساهر 
عن التظاهرات: "اأ�سلي 

لأجلك يف كل حني"

هل تقف ق�سة احلب اجلديدة وراء فقدان اآديل وزنها؟

مطيع اجلميلي.. ربط فنه الت�سكيلي بحذوره الرافدينية

لــبــنــان ـــرة يف ثــــــورة  �ــســخــ�ــســيــة اجلــــوكــــر حـــا�ـــس

حممد جا�سم 

الفن���ان الت�صكيلي مطي���ع اجلميلي 
ومتمي���زة  ث���رة  جترب���ة  �صاح���ب 
العراق���ي،  الت�صكيل���ي  امل�صه���د  يف 
ن���دوة  عق���دت  جتربت���ه  والهمي���ة 
خا�صة عنه���ا يف وزارة الثقافة من 
قب���ل دائ���رة الفنون العام���ة، �صارك 
فيها النقاد قا�صم العزاوي و�صالح 
عبا�س وعلي الدليم���ي، وبح�صور 
غفري م���ن الفنان���ن واملثقفن. كما 
عر����س فيلم ق�ص���ري للفن���ان مطيع 
اجلميل���ي عن م�صاركت���ه الفنية يف 
دار فنون االوبرا يف القاهرة با�صم 
وزارة الثقافة دائرة الفنون العامة. 
د.علي عويد مدير عام الدائرة قال: 

اجلميلي فنان ممي���ز و�صع ب�صمة 
كب���رية من خالل اأعمال���ه الفنية يف 
حمطات حيات���ه، حي���ث اأ�صافت له 
مدينت���ه الفلوج���ة الكث���ري يف ر�صم 
الطبيعة، وقدم م�صهديته الت�صكيلية 
عن ال�صومريات والبابليات وتتبع 
االأثر، واأ�صتلهم من اخلط وق�صائد 
ال�صعراء وما تقدمه من حنن واألفة 
يف ر�صم لوحات���ه. وا�صاف: وتعد 
جتربت���ه يف تون����س اأه���م جترب���ة 
قدمه���ا اجلميل���ي فاأغل���ب ال�صع���ب 
التون�ص���ي يعرفونه ويقدرون فنه. 
وق���ال الناق���د عل���ي الدليم���ي: فهو 
فنان ت�صكيلي وخطاط ومتمكن من 
اأب���رز اخلطوط العربي���ة املعروفة، 
وه���ذا ما ق���اده اىل تطوي���ع اخلط 

العرب���ي فهو فن���ان �صاحب جتربة 
متمكن���ة ومتف���رد باأ�صل���وب اإخراج 
لوحت���ه. ومنذ اأكر من ثالثة عقود 
ق���دم الفنان اجلميل���ي  جتاربه فهو 

اأعم���ال متف���ردة  دائ���م البح���ث يف 
خا�ص���ة ب���ه، حي���ث اأن ل���ه جمالي���ة 
خا�ص���ة به ولدي���ه امكانية املقاومة 

بكل اللوحات. 

قا�ص���م  الناق���د  ق���ال  ح���ن  يف 
العزاوي: الفنان مطيع مل يحد عن 
مو�صوعاته يف تتبع االثر وتاأكيده 
ت�صكيلي���ًا بع���ن واعي���ة ومب�ص���رة 
والتعرف عل���ى جدول الفهم وظلت 
جتربت���ه من���ذ زمن لي����س بالق�صري 
متمي���زة ومتفردة عراقي���ا وعربيا. 
وقال الناقد �ص���الح عبا�س: عرفته 
فنان���ا جتريبي���ا ال يرتدد ع���ن عمل 
اىل  للتو�ص���ل  فني���ة  طريق���ة  اأي 
ابداعه الفني، فقدم نف�صه من خالل 
الكرافيك واخلط العربي والت�صميم 
واأغلف���ة وديك���ورات امل�صرحي���ات. 
وا�صتط���اع ان يكر����س جهوده لكي 
يعي����س يف عامل الف���ن وال�صكن بن 
امل���واد الفنية الت���ي يتعاطف معها. 

كما ان���ه ا�صتطاع تخط���ي االألوان، 
واخلو����س بهذا املع���رتك يعني اأن 
الفن���ان عرف اأ�ص���رار اللغة، فمطيع 
يبني �صكل ويحطمه ومينح ال�صمة 
املمي���زة للتعب���ري االأمث���ل لتجرب���ة 
خم�ص���ن �صن���ة رب���ط خالله���ا فن���ه 
العراقي بج���ذوره الرافدينية. يف 
ختام الن���دوة اعرب الفن���ان مطيع 
اجلميلي عن �صكره  لوزارة الثقافة 
العام���ة  الفن���ون  بدائ���رة  متمثل���ة 
والدكت���ور علي عوي���د  واالأ�صاتذة 
االإ�ص���اءات  الذي���ن قدم���وا بع����س 
حول جتربت���ه الفنية. ثم قلد عويد 
و�صه���ادة  االب���داع  درع  اجلميل���ي 
تقديري���ة تثمينا جله���وده املتميزة 
يف خدمة الفن الت�صكيلي العراقي. 

 عد�سة : حممود روؤوفعراقيات في ساحات االحتجاج
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