
 بغداد/ المدى
 

اأعلن����ت ق����وات اجلي�����ض فر�ض 
حظ����ر جت����وال ل�س����ت �ساع����ات 
يومي����ا، تزامن����ًا مع تواف����د اآالف الطالب 
اىل ال�س����وارع م����ن بغ����داد اإىل الب�س����رة 
حت����ى  دوام،  ال  مدار�����ض،  "ال  هتف����وا 
ي�سقط النظام"، يف اإط����ار االحتجاجات 
املتوا�سل����ة م����ن اخلمي�ض، وغ����ر اآبهني 

بتحذيرات ال�سلطات.
وميثل اإعالن اجلي�ض اإنذارًا للمتظاهرين 
باإخالء �ساح����ة التحري����ر الرمزية و�سط 
بغ����داد، مرك����ز االحتجاج����ات اليومي����ة، 
حيث قتل الي����وم خم�سة من املتظاهرين، 
ح�سبم����ا اأف����اد م�س����در ر�سم����ي لفران�����ض 

بر�ض.
ومنذ بداي����ة احلراك ال�سعب����ي يف االأول 
م����ن ت�سرين االأول يف الع����راق احتجاجا 
على غياب اخلدم����ات االأ�سا�سية وتف�سي 
البطالة وعجز ال�سلط����ات ال�سيا�سية عن 
اإيجاد حلول لالأزمات املعي�سية، قتل 239 
�سخ�س����ا واأ�سيب اأكرث م����ن ثمانية اآالف 

بجروح، عدد كبر منهم بالر�سا�ض.
وج����اء يف بي����ان للجي�����ض ال����ذي هدد يف 
وق����ت �ساب����ق ب�"فر�ض عقوب����ات قا�سية" 
بحق الذين "يعرقل����ون" موا�سلة العمل 
احلكومي����ة:  والدوائ����ر  املدار�����ض  يف 
حظر جت����وال يومي يف بغ����داد يبداأ عند 
منت�س����ف الليل وحتى ال�ساد�سة �سباحا، 

ي�ستمر "حتى اإ�سعار اآخر".
و�سهدت االحتجاج����ات االثنني، م�ساركة 
املدار�����ض  ط����الب  م����ن  ج����دًا  وا�سع����ة 
واجلامع����ات الذين ميثل����ون فئة ال�سباب 
التي ت�س����كل 60 باملئة من �سكان العراق، 

وتعاين البطالة يف بلد مزقه الف�ساد.
و�سه����دت مدن كث����رة، من بغ����داد وحتى 
الب�سرة جنوبا، تظاهرات مطلبية �سارك 

فيها اآالف بينها اعت�سامات.
واأعلن املجل�ض املرك����زي لنقابة املعلمني 
العراقي����ني االثن����ني االإ�س����راب العام يف 
عم����وم مدار�ض الع����راق ملدة اأربع����ة اأيام 

ت�سامنًا مع املتظاهرين.
والتحق����ت نقاب����ات مه����ن خمتلف����ة بينها 

نقاب����ة املحام����ني، الت����ي اعلن����ت اإ�سرابا 
املهند�س����ني  ونقاب����ة  اأ�سب����وع،  مل����دة 
باالحتجاجات، رغ����م االإجراءات االأمنية 

اأماك����ن  اىل  الو�س����ول  تعرق����ل  الت����ي 
االعت�سامات والتظاهرات.

ط����الب  ح�س����ود  االح����د،  من����ذ  تواف����دت 

يف  للم�سارك����ة  واجلامع����ات  املدار�����ض 
االحتجاج����ات يف بغ����داد وم����دن اأخرى، 
رغ����م دعوة وزي����ر التعليم الع����ايل ق�سي 

ال�سهي����ل، اإىل "اإبع����اد اجلامع����ات" ع����ن 
االحتجاجات.

وتزايدت اأع����داد املتظاهري����ن يف �ساحة 

التحرير التي يغطي جزء كبر منها خيم 
واأك�س����اك لتقدمي الطع����ام وتاأمني حماية 
للمتظاهرين من القنابل امل�سيلة للدموع 

التي تطلقها قوات االأمن.
وقال طال����ب لوكالة فران�����ض بر�ض خالل 
م�ساركت����ه يف تظاهرة ب�ساح����ة التحرير 

دوام". ماكو  وطن،  يوجد(  )ال  "ماكو 
عل����ى مقرب����ة منه، قال����ت فت����اة ذات �سعر 
جمع����د واالبت�سام����ة تعلو وجهه����ا "قلت 
الأم����ي اإنني ذاهب����ة اإىل املدر�سة، ولكنني 

يف احلقيقة جئت اإىل هنا".
وقال متظاه����ر اآخر لفران�ض بر�ض "نريد 
اأن يحل الربملان وت�سكيل حكومة موؤقتة، 
وتعدي����ل الد�ست����ور، واإج����راء انتخابات 
نيابية مبك����رة ياإ�سراف االأمم املتحدة. ال 

نريد حال اآخر".
يف غ�س����ون ذلك، انت�سرت قوات مكافحة 
ال�سغ����ب يف حميط اجلامع����ات، للحد من 

تو�سع رقعة التظاهرات.
و�سهدت مدن خمتلف����ة تظاهرات طالبية 
والديواني����ة  الك����وت  بينه����ا  حا�س����دة، 
والنا�سري����ة واحللة والعم����ارة ومي�سان 

والب�سرة، متتد و�سط وجنوب البالد.
فف����ي الديواني����ة الواقعة عل����ى بعد مئتي 
كيلومرت اإىل جنوب بغداد، قّرر االأ�ساتذة 
والط����الب يف كل اجلامع����ات احلكومي����ة 
واخلا�س����ة "اعت�سام����ًا مل����دة ع�س����رة اأيام 
حت����ى �سق����وط النظ����ام"، وفق����ا ملرا�س����ل 

فران�ض بر�ض.
ق����ال  التظاه����رات،  ل�سغ����ط  ونتيج����ة 
املتحدث با�س����م املحكمة االحتادية ايا�ض 
ال�سام����وك يف بي����ان ان االخ����رة "ق�ست 
بع����دم خ�س����وع توزي����ع املنا�س����ب وف����ق 
ق����رار املحا�س�س����ة". وا�س����اف ان "قيام 
باملطالب����ة  ال�سيا�سي����ة  والكت����ل  القوائ����م 
ورئا�س����ة  ال����وزارات  وكالء  مبنا�س����ب 
الهيئات والدرج����ات اخلا�سة يف اجهزة 
الدول����ة وف����ق ا�ستحقاقه����ا ال �سن����د له من 

الد�ستور".
وتاب����ع ان "ال�س����ر خالف م����ا ن�ض عليه 
الد�ستور قد خلق م����ا يدعى باملحا�س�سة 
ال�سيا�سي����ة يف توزيع املنا�سب وما جنم 
عن ذل����ك من �سلبيات اث����رت يف م�سارات 

الدولة ويف غر ال�سالح العام".

 تفا�سيل مو�سعة �ص 3 و4
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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
�س���وت جمل�ض النواب، ام�ض، على رئي�ض واع�ساء جمل�ض اخلدمة 
االحتادي يف جل�سة �سهدت ق���رارات اخرى منها اإلغاء املخ�س�سات 
املالي���ة واالمتي���ازات م���ن امل�سوؤول���ني والرئا�س���ات واأع�ساء جمل����ض النواب 

والهيئات امل�ستقلة والق�سائية والدرجات اخلا�سة واملحافظني.
كم���ا ق���رر ت�سكي���ل جلن���ة نيابي���ة خا�سة متث���ل كافة املكون���ات لغر����ض اإجراء 
تعدي���الت على الد�ست���ور وت�سليمها اإىل جمل�ض النواب خ���الل مدة ال تتجاوز 
اأربع���ة اأ�سهر فقط. اي�سا اإل���زام احلكومة بالتنفيذ الف���وري باإلغاء اجلمع بني 
الراتب���ني املاأخ���وذة م���ن قوان���ني العدالة االجتماعي���ة ومن �سمنه���ا امتيازات 

رفحاء.
 التفا�سيل �ص3

 بغداد/ املدى

امل���وت يف �ساح���ة  ارتفع���ت ح�سيل���ة 
التحرير، التي ت�سهد ت�ساعدا بوترة 
ليل���ة  من���ذ  االآن  امل�ستم���رة حت���ى  االعت�سام���ات 
اخلمي����ض املا�سي، 24 ت�سري���ن االأول، للمطالبة 
باإقالة احلكوم���ة، وتغير النظام، والق�ساء على 

الف�ساد.
اأعل���ن ع�س���و املفو�سي���ة العليا حلق���وق االإن�سان 
العراقية، علي البياتي، يف ت�سريح ل�)�سبوتنيك(، 
ام�ض االثن���ني، مقتل اأربعة متظاهرين اليوم اإثر 
الر�سا�ض املطاطي، وقنابل الغاز امل�سيل للدموع 

يف �ساحة التحرير، و�سط بغداد.
واأف���اد م�س���در طبي من داخ���ل م�ست�سفى اجلملة 
الع�سبي���ة القري���ب م���ن �ساح���ات االعت�س���ام يف 
بغداد، باإن �سيدالني���ا طبيبا قتل �سباح االثنني، 
والكمام���ات،  الف���وري،  الع���الج  تقدمي���ه  اأثن���اء 
واالأدوي���ة، للمتظاهري���ن اجلرح���ى، بالقرب من 

ج�سر اجلمهورية.
واأو�سح امل�سدر الذي طلب عدم الك�سف عن ا�سمه، 
اأن ال�سي���دالين لديه مفرزة طبية طوعية جمانية 
قام بن�سبها بالقرب م���ن ج�سر اجلمهورية، ومت 
ا�ستهدافه وزم���الوؤه، واملتظاهرون الذين بقربه 
بقناب���ل غ���از م�سي���ل للدم���وع، لتخ���رتق اإحداها 

راأ�سه م�سفرة عن انق�سام راأ�سه.
واأ�س���اف امل�س���در، اأن اأح���د زم���الء ال�سيدالين، 
�سقط بح�سنه جزء من دماغ �سديقه، وحمله معه 

راك�س���ا به اإىل اأقرب �سيارة اإ�سعاف اأو عجلة تك 
ت���ك لنقله من املكان، منوها اإىل اأن القنابل األقيت 

من قبل عنا�سر اأمنيني ملثمني بالزي االأ�سود.
واأك���د امل�س���در، اأن اأع���دادا كب���رة م���ن اجلرحى 
و�سل���ت اإىل م�ست�سف���ى اجلمل���ة الع�سبي���ة من���ذ 
ظهر ي���وم االحد، واالإ�ساب���ات اأغلبها يف الراأ�ض 
والكثر من امل�سابني يتوفون متاأثرين بجراحهم 

اخلطرة جدًا.
وروى لن���ا م�سه���د حماول���ة اإنقاذ �س���اب يبلغ من 
العم���ر 39 �سن���ة، و�س���ل اإىل امل�ست�سفى وهو يف 
حال���ة خطرة، اإث���ر اإطالق مطاط���ي اأ�ساب جميع 
اأنح���اء ج�سده لدرجة مل يتمك���ن االأطباء بعددهم 

الكبر من اإيجاد وريد �سليم له يف �ساقيه.
واأكمل امل�سدر، كان ج�سده مغطى متاما بالدماء، 
ومل تب���د مالمح وجهه اأبدا م���ن �سدة الت�سوه اإثر 
احل���ادث، وبعد متك���ن الفريق الطب���ي من اإيجاد 
وري���د ل���ه لنقل���ه اإىل �سال���ة العمليات م���ن غرفة 
الط���وارئ، فارق احلياة اأمام اأعيننا، و�سط بكاء 
ال���كادر علي���ه ل�سراعه م���ن اأجل البق���اء حيا، عن 
روحه التي بقي���ت ترتع�ض اأكرث من ج�سده الذي 
حت���ول اإىل بحر م���ن الدماء التي غط���ت ال�سرير 

واالأر�ض.
وتاب���ع، بع���د نق���ل ال�س���اب اإىل ثالج���ة املوت���ى، 
كان���ت فحو�س���ات التحاليل اخلا�سة ب���ه مكتملة 
لك���ن للتعا�س���ة مل يكن هو على قي���د احلياة، ليتم 
ت�سليم���ه من بعدها اإىل �سقيق���ه الذي كان برفقته 

يف التظاهرات. 

 بغداد/ ا ف ب 

يف  املو�س����ل  مدين����ة  �س����كان  ي����رى 
�سمايل الع����راق اأن م����وت "املجرم" 
زعيم تنظيم "داع�ض" اأبو بكر البغدادي الذي 
حك����م مدينتهم بالنار واحلديد على مدى ثالثة 

اأعوام، ي�ستحق اإقامة "حفلة فرحة كبرة".
يف  للبغ����دادي  االأول  العلن����ي  الظه����ور  كان 
حزي����ران الع����ام 2014، يف مدين����ة املو�س����ل 
ثال����ث اأكرب مدن العراق، والت����ي اأعلنها تنظيم 
"داع�ض" يوما عا�سمة "اخلالفة" يف العراق.
فر�����ض رج����ال البغ����دادي حينه����ا قانونه����م يف 

املدين����ة، وا�ستخدم����وا عقوب����ات اجللد وقطع 
الروؤو�ض يف االأماكن العامة، واأدخلوا ال�سكان 

يف نفق طويل من الرتهيب واحلرمان.
يتذك����ر ه����اين حمم����ود البال����غ م����ن العم����ر 54 
عام����ا تلك االأيام قائال: "لق����د اأحرق املتطرفون 
منزيل، واأحرقوا �سيارتي، وعندما كانوا هنا، 

اأ�سبت بثالث جلطات".
ي����روي �ساك����ن البل����دة القدمي����ة، الت����ي ال تزال 
جب����ال من ال����ركام واالأنقا�ض حت����ى بعد عامني 
م����ن ا�ستعادة ال�سيطرة عليه����ا، لوكالة فران�ض 

بر�ض ثالث �سنوات من الرعب.
يقول: "ما زلت غ����ر مدرك اأننا خرجنا، واأننا 

جنون����ا من داع�ض"، يف اإ�سارة اإىل احلياة يف 
ظ����ل حك����م "اخلالف����ة"، اإذ كان التنظيم ميتلك 
جهاز �سرطة مرعبا ووزارات وحماكم ت�سيطر 
عل����ى حياة اأه����ايل املو�سل، م����ن خدمات عامة 

و�سرائب، مرورا باللبا�ض والتعليم.
وبع����د اأكرث من �ست����ة اأ�سهر من اإع����الن �سقوط 
"اخلالفة" يف �سوريا والعراق، ال تزال اأ�سئلة 

كثرة يف حاجة اإىل اإجابات.
ف����ال يزال يتع����ني حتديد هوي����ات اآالف اجلثث 
الت����ي ع����رث عليه����ا يف اأكرث م����ن مائت����ي مقربة 

جماعية خلفها املتطرفون يف العراق.
اأم����ا ما تبقى من مقابر، حتت����وي على ما ي�سل 

اإىل خم�س����ة اآالف جث����ة، يف �سم����ايل و�سم����ال 
�سرق����ي �سوري����ا، والت����ي ط����رد منه����ا تنظي����م 

بعد. فتحها  يتم  فلم  "داع�ض"، 
االأك����رث  االإيزيدي����ة،  لالأقلي����ة  بالن�سب����ة  اأم����ا 
ا�سطه����ادا من قبل تنظي����م "داع�ض" يف �سمال 
غرب����ي الع����راق، فه����ي ال ت����زال ت�سع����ى ملعرفة 
م�س����ر اأكرث من ثالثة اآالف م����ن اأبنائها الذين 
م����ا زال����وا مفقودين، بينهم العدي����د من الن�ساء 
املختطفات اللواتي باعهن التنظيم يف "�سوق 

الرقيق".

 التفا�سيل �ص2

 بغداد/ املدى
ك�س���ف م�ست�س���ار البي���ت االأبي����ض ل�س���وؤون 
االأمن القومي، روبرت اأوبراين، عن امل�سر 
املحتم���ل لبقاي���ا جث���ة زعي���م تنظي���م داع�ض، اأب���و بكر 
البغ���دادي، الذي قت���ل يف عملية اأمريكي���ة بريف اإدلب 

ال�سورية.
وق���ال اأوبراي���ن ل�سبك���ة اإن بي �سي، جميبا ع���ن �سوؤال 
حول م���ا اإذا كانت الواليات املتح���دة �ستت�سرف بجثة 
البغدادي بالطريق���ة نف�سها التي اتبعتها مع جثة زعيم 
القاعدة اأ�سامة بن الدن "اأتوقع اأن يكون االأمر كذلك".

واأكد اأوبراين يف ت�سريح اآخر، اأن ال�سلطات �ستتعامل 
مع جثة البغدادي "بطريقة منا�سبة".

و�س���ارك م�سدر و�سف باملطل���ع راأي اأوبراين، متوقعا 

اأن يت���م التخل�ض من جثة البغدادي رميا يف البحر كما 
مت فعله بجث���ة بن الدن، ح�سب ما نقلته �سبكة "�سي اأن 

اأن".
وبررت ال�سلطات االأمريكية قرارها رف�ض دفن جثة بن 
الدن، بالقول وقتذاك اإنها ال ترغب يف اأن يتحول مكان 

دفنه فيما بعد اإىل موقع اأو مزار يجلب النا�ض اإليه.
واأعلن الرئي�ض االأمريكي، دونالد ترامب، اأم�ض االأحد، 
مقتل زعيم داع�ض خالل عملية ع�سكرية �سنتها القوات 
اخلا�س���ة االأمريكية يف منطقة قرية بري�سا الواقعة يف 
ري���ف حمافظة اإدلب ال�سورية ق���رب احلدود مع تركيا. 
وق���ال ترامب اإن البغدادي انتح���ر مفجرا �سرتة نا�سفة 
كان يرتديه���ا اأثناء حماولة الفرار من منزل اختباأ فيه، 
موؤكدا اأنه كان "يبكي وي�سرخ" قبل املوت وقتل "مثل 

كلب".

وا�شنطن ترّجح رمي جثة البغدادي يف البحر

خالل 24 �ساعة من االحتجاج

القنابل واالإطالقات املطاطية تقتل 
م�شعف  بينهم  التحرير  �شاحة  يف   4

يتذكرون ما فعله التنظيم خالل �سيطرته على املدينة

املو�شليون يحتفلون مبقتل البغدادي وعيونهم ترنو اإىل اإعادة االإعمار 

رئي�س احلكومة و4 وزراء على قائمة 
ا�شتجوابات جمل�س النواب
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حتت حكم البغ���دادي كان التنظيم يعتمد على 
نف�س���ه اإىل ح���د كب���ري يف تدبري ام���وره وكان 
اتباعه يعتربوه كزعيم ا�س���امي على م�ستوى 
الع���امل وكان البغدادي مهوو�س���ا باالجراءات 
االمنية وع���رف بانه اعطى تخويات ملعاونيه 
للت�س���رف على نح���و م�ستقل تقريب���ا. وكانت 

ا�س���ارات عديدة تظه���ر خال مواق���ع التنظيم 
االعامي���ة تًذك���ر املتابع���ن ب���ان قيادييه���ا ق���د 

ياأتون ويذهبون ولكن التنظيم باق .
ومن اجلدير بالذكر ان موؤ�س�س تنظيم "الدولة 
اال�س���امية" واثنن من نوابه قد قتلوا قبل ان 
ي�س���بح البغدادي زعيما للتنظيم وتو�سع على 
نحو كبري يف كل انحاء ال�س���رق االو�س���ط وما 

وراء ذلك .

وخ���ال �س���نواته االخ���رية انته���ج البغ���دادي 
ا�س���لوبا امنيا �س���ارما ل�س���امته بحيث ُيعتقد 
ان���ه كان حماط���ا بنطاق �سيق م���ن االت�ساالت 
املبا�س���رة تنح�س���ر بزوجات���ه واطفال���ه وعدد 
قليل م���ن �سركائه الذي���ن يثق به���م. وا�ستنادا 
مل�سوؤول���ن ا�ستخباري���ن عراقي���ن وامريكان 
اخلارج���ي،  بالع���امل  ات�ساالت���ه  قل����س  فان���ه 
وال���ذي يعن���ي ان تنظيمه يوا�س���ل العمل رغم 

االر�س���ادات ال�سئيل���ة ال�سادرة من���ه مما يقلل 
م���ن التاأث���ريات العملية الناجمة ع���ن غيابه او 

موته .
ح�سن هنية، خبري اردين باملجاميع املتطرفة، 
ق���ال "انها نقطة مهم���ة بالفع���ل، ولكننا نعرف 
م���ن خال ما �ساهدناه من تنظيمات اخرى هو 
ان التخل����س من القائد ال يعن���ي التخل�س من 
التنظيم، لقد خلق تنظيم داع�س هيكلية جديدة 
اقل مركزية متكن التنظيم من اال�ستمرار حتى 

بدون البغدادي ."
عم���ر اأب���و ليل���ى 24 عام���ا، نا�سط �س���وري من 
دير الزور توق���ع ان مقتل البغدادي �سي�سعف 
معنوي���ات ق�سم من اتباعه يف حن �سيزيد ذلك 

من حما�س اآخرين الذين �سي�سعون للثاأر له .
وق���ال ابو ليل���ى "بع����س اخلاي���ا يف اوروبا 
والغ���رب قد حت���اول تنفيذ هجم���ات لتبن انه 

حتى بغياب البغدادي فنحن �سن�ستمر ."
عل���ى الرغم من ان تنظي���م داع�س قد يبدو االآن 
ظ���ا ل�سورت���ه ال�سابق���ة، ف���ان تقري���را حديثا 
اج���راه مفت�س عام لقوات التحالف �سد داع�س 
توق���ع في���ه ان التنظي���م ما يزال ميتل���ك ما بن 
الع���راق  يف  م�سل���ح   18،000 اىل   14،000
و�سوري���ا ب�سمنه���م 3،000 م�سل���ح اجنب���ي. 
ولك���ن ا�س���ار التقري���ر اىل ان ه���ذه التقديرات 
متفاوت���ة على ح���د كب���ري وان التنظيم يحتفظ 
ب�سبكة اع���ام توا�سل اجتماع���ي وا�سعة على 
م�ست���وى الع���امل يح���اول م���ن خاله���ا جتنيد 

م�سلحن جدد .
تعلي���ق  اي  عن���ه  ي�س���در  مل  نف�س���ه  التنظي���م 

مبا�سر عقب مقت���ل البغدادي، وقال خرباء يف 
املجاميع االرهابية ان موت���ه �سي�سعل �سراعا 
ب���ن م�ساعدي���ه خلافت���ه. ويذك���ر ان غ���ارات 
لطائ���رات م�سرية ومقاتات اأمريكية قد ق�ست 
على كبار م�ساعديه وانه من غري الوا�سح االآن 

من �سيكون خليفته املتوقع .
اإيف���ان كومل���ان، خب���ري امن���ي امريك���ي يتاب���ع 
مواق���ع املجاميع امل�سلحة، يق���ول "هناك قليل 
م���ن املر�سحن املعروفن م���ن الذين يتوقع ان 

يحلوا حمل البغدادي ."
وحالي���ون  �سابق���ون  عراقي���ون  م�سوؤول���ون 
م���ن ق���ادة اجه���زة مكافح���ة االره���اب واجهزة 
اال�ستخب���ارات قال���وا ان م���وت البغ���دادي لن 
ينه���ي التنظي���م ب�سكل ج���ذري الذي ب���داأ يعيد 
تنظي���م نف�س���ه يف مناط���ق م���ن �سم���ال �سرقي 

�سوريا .
قائد عمليات االنبار ال�ساب���ق اللواء ا�سماعيل 
املح���اوي، الذي حارب تنظي���م داع�س و�سلفه 
القاع���دة قال "انه���ا لي�ست النهاية ب���ل البداية 
ملرحلة جديدة، عهد جدي���د حتت م�سمى جديد 

ونوع جديد من االرهاب ."
م�سوؤولون امنيون عراقيون قالوا ان ال�سلطات 
العراقية تتلقى عدة مرات خال ا�سبوع تقارير 
ع���ن هجمات على ق���رى وم�سوؤول���ن حملين. 
وا�سط���رت موؤخرا قرية بكامله���ا للهروب بعد 
تهدي���دات تلقته���ا م���ن م�سلح���ي داع����س. وان 
كثريا من م�سوؤولن حملين لقوا حتفهم العام 
املا�س���ي لرف�سهم التع���اون مع خاي���ا لتنظيم 

داع�س.
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لي����س لكلم���ة "�سلب���وخ" )جمعه���ا: �سابي���خ( يف معجم اللغ���ة �سوى 
معني���ن، االأول اإّن �سلبوخ قري���ة باململكة العربي���ة ال�سعودية تقع اىل 
ال�سم���ال الغرب���ي م���ن الريا����س، والثانية اإنه���ا احلجر ال�س���وان الذي 
كان ُي�س���رب بع�سه ببع�س ال�ستخراج ال�سرر ال���ازم الإ�سعال النار يف 

االأزمنة الغابرة.
العراقّي���ون اأ�سافوا معنًى ثالث���ًا. ال�سلبوخ عنده���م الكذبة الكبرية اأو 
الثقيل���ة، و"اأب���و ال�سابيخ" هو الكّذاب االأ�سّر. رمب���ا يعود ذلك اإىل اأّن 
العراقي���ن ابتلوا دائمًا بحّكام كّذابن من العي���ار الثقيل، تفاقم عددهم 
يف عهدن���ا الزاه���ر احل���ايل )!( فلدين���ا االآن اأبوات �سابي���خ مبا يفوق 
عر يف  ع���دد االأحزاب واجلماع���ات وامليلي�سيات الذي يناف�س ع���دد ال�سَّ

الراأ�س.
ع�سّي���ة االنتخاب���ات لربمل���ان 2014 وقبله���ا باأرب���ع �سن���وات، ع�سّي���ة 
انتخاب���ات 2010 وبينهم���ا وبعدهما، قذَفنا عدٌد وف���رٌي من زعماء هذه 
االأح���زاب واجلماع���ات وامليلي�سي���ات بجمل���ة من ال�سابي���خ الكبرية: 
تعدي���ل الد�ست���ور، ت�سري���ع قوان���ن بن���اء الدول���ة املوؤجل���ة، االإ�ساح 
ال�سيا�س���ي واالإداري، التخّل���ي عن نظام املحا�س�س���ة ومكافحة الف�ساد 
االإداري وامل���ايل وت�سدي���ر الكهرب���اء اىل اخل���ارج بع���د تاأمن احلاجة 
املحلي���ة، وتوزيع ح�سة ل���كل مواطنة ومواطن من عوائ���د النفط.....

الخ.
اإىل اليوم مل يزل اأبوات ال�سابيخ يتم�ّسكون بكامل الوقاحة ليوا�سلوا 
قذفنا ب�سابيخهم كّل �سباح وم�ساء. واأكرب ال�سابيخ املتداولة االآن اأّن 
االأح���زاب وقياداتها وزعاماتها لي�س���ت مهتّمة اأبدًا مَبْن �سيكون املر�ّسح 
لرئا�سة احلكومة اأو رئا�سة اجلمهورية اأو رئا�سة جمل�س النواب، منها 
اأو م���ن غريها، اإّنا املهم لديها الربنام���ج الذي �سيتعهد رئي�س الوزراء 
الق���ادم وحكومته بتنفيذه، لكّن اأب���وات ال�سابيخ مل يطرحوا الربامج 
التي يري���دون للحكومة املقبلة ورئي�سها اأن يلتزم���ا بتنفيذها، بل اإنهم 
ي�س���ّرون عل���ى ما ت�سّبثوا ب���ه دائمًا يف املا�سي.. االأح���زاب ال�سيعية ال 
تقبل باأن تذهب رئا�سة احلكومة اإىل غريها، حتى لو كان ماكًا طاهرًا، 
وكلٌّ منه���ا يعل���ن اأنه �ساحب احل���ّق واجلدارة باملن�س���ب يف ال�سنوات 
االأرب���ع املقبلة، ورمبا ال�سن���وات االأربع التالية اأي�س���ًا كما فعل ويفعل 
حزب الدع���وة االإ�سامية الراغب يف اأن يبق���ى يف ال�سلطة املدة نف�سها 
الت���ي كان���ت حل���زب البعث. وك���ذا االأم���ر بالن�سب���ة للحزب���ن الكردين 
الرئي�سن املتم�سكن برئا�سة اجلمهورية، وبالن�سبة للجماعات ال�سّنية 
املت�سارع���ة على رئا�س���ة جمل�س النواب لتكون لي����س فقط �ُسنية واإنا 
اأي�س���ًا وح�س���رًا كربولّي���ة اأو حلبو�سّي���ة اأو تبق���ى جبورّي���ة اأو تع���ود 

جنيفّية .. !
وا�س���ح، كما قر����س ال�سم�س، اأّن اأب���وات ال�سابي���خ ال يريدون لنظام 
املحا�س�س���ة اأن ينته���ي برغ���م كّل �سابيخه���م �سدي���دة الوط���اأة الت���ي 
يوّجهونه���ا اإىل روؤو�سن���ا كحج���ارة م���ن �سّجي���ل. االإبق���اء عل���ى نظ���ام 
املحا�س�س���ة يعني عدم تعدي���ل الد�ستور، ويعني ع���دم ت�سريع قوانن 
بن���اء الدول���ة، ويعني عدم مكافح���ة الف�س���اد االإداري وامل���ايل، ويعني 
ع���دم هزمية االإرهاب هزمية نهائي���ة، ويعني عدم قدرتنا حتى على �سّد 
حاجتن���ا م���ن الكهرباء وماء ال�س���رب واالأكل النظيف وال���دواء ال�سايف 
وال�سك���ن الائ���ق بالب�سر.. اإىل اآخ���ر ال�سل�سل���ة اللعينة الت���ي اأنتجتها 
العملي���ة ال�سيا�سية الفا�سدة التي ي�س���ّر االإ�سام ال�سيا�سي الفا�سد على 

اأن يكون وميكث يف قلبها حتى ا�ستنزاف اآخر برتودوالر!

اأبوات ال�صالبيخ..!

 adnan.h@almadapaper.net
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 بغد�د/ � ف ب 

ي���رى �س���كان مدين���ة املو�س���ل يف �سمايل 
الع���راق اأن م���وت "املجرم" زعي���م تنظيم 
الذي حكم  البغ���دادي  بكر  "داع����س" اأبو 
مدينتهم بالنار واحلدي���د على مدى ثاثة 
فرح���ة  "حفل���ة  اإقام���ة  ي�ستح���ق  اأع���وام، 

كبرية".
كان الظه���ور العلن���ي االأول للبغدادي يف 
حزيران الع���ام 2014، يف مدينة املو�سل 
ثال���ث اأكرب م���دن الع���راق، والت���ي اأعلنها 
تنظيم "داع����س" يوما عا�سمة "اخلافة" 

يف العراق.
فر����س رج���ال البغ���دادي حينه���ا قانونهم 
يف املدين���ة، وا�ستخدم���وا عقوبات اجللد 
العام���ة،  االأماك���ن  يف  الروؤو����س  وقط���ع 
واأدخل���وا ال�س���كان يف نف���ق طوي���ل م���ن 

الرتهيب واحلرمان.
يتذك���ر ه���اين حمم���ود البال���غ م���ن العمر 
54 عام���ا تل���ك االأي���ام قائ���ا: "لق���د اأحرق 
املتطرف���ون من���زيل، واأحرق���وا �سيارتي، 
بث���اث  اأ�سب���ت  هن���ا،  كان���وا  وعندم���ا 

جلطات".
ي���روي �ساك���ن البل���دة القدمي���ة، الت���ي ال 
ت���زال جب���ا م���ن ال���ركام واالأنقا�س حتى 
بعد عامن من ا�ستع���ادة ال�سيطرة عليها، 
لوكال���ة فران����س بر�س ثاث �سن���وات من 
الرع���ب. يقول: "م���ا زلت غري م���درك اأننا 
خرجن���ا، واأنن���ا جنون���ا م���ن داع�س"، يف 
اإ�سارة اإىل احلياة يف ظل حكم "اخلافة"، 
�سرط���ة  جه���از  ميتل���ك  التنظي���م  كان  اإذ 
مرع���ب ووزارات وحماك���م ت�سيط���ر على 
حي���اة اأه���ايل املو�سل، من خدم���ات عامة 

و�سرائب، مرورا باللبا�س والتعليم.
وبعد اأكرث من �ستة اأ�سهر من اإعان �سقوط 
"اخلاف���ة" يف �سوريا والعراق، ال تزال 

اأ�سئلة كثرية يف حاجة اإىل اإجابات.
ف���ا ي���زال يتع���ن حتدي���د هوي���ات اآالف 

اجلثث التي عرث عليها يف اأكرث من مائتي 
يف  املتطرف���ون  خلفه���ا  جماعي���ة  مق���ربة 
الع���راق. اأما ما تبقى م���ن مقابر، حتتوي 
على ما ي�س���ل اإىل خم�س���ة اآالف جثة، يف 
�سمايل و�سمال �سرقي �سوريا، والتي طرد 
منها تنظيم "داع�س"، فلم يتم فتحها بعد.
اأم���ا بالن�سب���ة لاأقلي���ة االأيزيدي���ة، االأكرث 
ا�سطه���ادا م���ن قب���ل تنظي���م "داع�س" يف 
�سمال غربي الع���راق، فهي ال تزال ت�سعى 
ملعرف���ة م�س���ري اأكرث م���ن ثاث���ة اآالف من 
اأبنائه���ا الذين م���ا زالوا مفقودي���ن، بينهم 

العديد م���ن الن�س���اء املختطف���ات اللواتي 
باعهن التنظيم يف "�سوق الرقيق".

وتق���ول اأم عاء، املراأة الت���ي تعي�س قرب 
جام���ع النوري املعروف من���ذ قرون واإىل 
جانبه مئذنة احلدب���اء التاريخية، والذي 
اكت�س���ب �سمع���ة يف الع���ام 2014 لظه���ور 
البغدادي في���ه، اإن االأخري "دمرنا، وجعل 

من حياتنا جحيما، وجعلنا نتخلف".
بعد حتولها الأطال، بالكاد بداأ العمل على 
اإعادة بناء منارة املدينة التي كانت �سمن 
امل�ساح���ات ال�سا�سع���ة التي �سيط���ر عليها 

تنظي���م "داع����س" ب���ن �سوري���ا والعراق، 
وفر����س حكم���ه فيها عل���ى �سبع���ة ماين 

ن�سمة.
تلفت اأم عاء التي ت�سري بيدها اإىل املباين 
وواجهاتها املدم���رة واملهدمة قرب املدينة 
الت���ي كانت ذات يوم جوه���رة الرتاث يف 
ال�س���رق االأو�س���ط، اإىل اأنها ال تزال تنتظر 

اإعادة االإعمار.
لذل���ك، فاإنه���ا ترى عل���ى غرار خال���د وليد، 
ال���ذي يعتمر قبعة �سوداء وحليق اللحية، 
وه���و اأم���ر كان م�ستحي���ا يف اأي���ام حك���م 

املتطرفن، "هو يوم احتفال".
ويقول ال�ساب البال���غ من العمر 37 عامًا، 
ب�س���وت يحم���ل ا�ستياء تراك���م على مدى 
ثاث �سنوات من حكم اجلهادين ملدينته، 
اإن "البغ���دادي كان جمرما، وقتل النا�س، 

وذبحهم".
ويع���رب ب�سار ح�س���ام اأي�سا ع���ن �سروره 
بخ���رب مقت���ل البغ���دادي. ولك���ن االآن بعد 
موت���ه، ياأمل هذا ال�س���اب البالغ من العمر 
31 عامًا باأخبار �سارة اأخرى وهي "اإعادة 

بناء منازلنا".

نيويورك تاميز: مقتل البغدادي ي�صعف التنظيم وي�صعل خالفًا بني قياداته 

مدر�صة املو�صل 
بعد �صنوات من 
التحرير

من �أجل �أن يبقى قلم �لكاتب �لر�حل عدنان 
ح�س��ني حا�س��ر�ً يف �مل�س��هد �لعر�ق��ي، تعيد 
�ملدى ن�س��ر بع�س "�سنا�س��يله" �لتي �سلط من 
خاللها �ل�س���ء على �لف�س��اد �الإد�ري و�ملايل 
ود�ف��ع ع��ن قي��م �لدول��ة �ملدني��ة و�لعد�لة 

�الجتماعية. 

املو�صليون يحتفلون مبقتل البغدادي وعيونهم 
ترنو اإىل اإعادة الإعمار

يتذكرون ما فعله 
�لتنظيم خالل �سيطرته 
على �ملدينة

 بغد�د/ �ملدى

اأك���د رئي����س اجلمهورية بره���م �سالح، ام����س االثنن، 
اأن م�س���روع قان���ون االنتخابات يع���د مرتك���زًا ا�سا�سيًا 
لاإ�س���اح ال�سيا�س���ي واالقت�س���ادي يف الب���اد، م�سددًا 
على �سرورة و�سع �سقف زمني الإجناز امل�سروع، وذلك 

خال لقائه مع ممثلن عن االأمم املتحدة يف بغداد.
واأف���اد بي���ان ملكتب رئي����س اجلمهورية، ب���اأن "م�سروع 
قان���ون االنتخاب���ات يع���د مرتك���زًا ا�سا�سي���ًا لاإ�س���اح 

ال�سيا�سي واالقت�سادي يف الباد".

واأ�س���ار البيان اإىل "وج���وب و�سع �سقف زمني الإجناز 
امل�س���روع وخ���ال م���دة وجي���زة الأن���ه مطل���ب �سعب���ي 
االأمم  م���ع  التن�سي���ق  و�س���رورة  حقيق���ي،  و�سيا�س���ي 
املتح���دة يف اجلانب الفن���ي واال�ستف���ادة من اخلربات 
والتج���ارب بهذا املجال ملنع ح���االت التاعب والتزوير 

ومبا ال مي�س ال�سيادة والقرار الوطني".
كم���ا اأو�سح البيان اأن "الوطن �سيك���ون بخري اإذا جئنا 

بقانون ميثل ويلّبي طموحات املواطنن".
و�سدد على "اأهمية اأن يت�سمن م�سروع القانون متثيًا 
عاداًل للمكون���ات، ومنحها اأهمية مب���ا يحقق تطلعاتهم 

امل�سروع���ة"، مبين���ًا اأن "ت�سكي���ل املفو�سي���ة امل�ستقل���ة 
لانتخابات يجب اأن يكون بعيدًا عن الت�سيي�س".

وجرى خال االجتماع، الذي ح�سره ممثلون عن االأمم 
املتح���دة واجلامع���ات والنقابات واجلمعي���ات املهنية، 
ف�س���ًا عن عدد م���ن املخت�سن، "مناق�س���ات م�ستفي�سة 
م���ن قب���ل احل�سور الإغن���اء م�س���روع القان���ون باالأفكار 
و�سواًل اإىل ال�سيغة النهائية خا�سة ما يتعلق بالدوائر 
االنتخابي���ة، وت�سكي���ل مفو�سية االنتخاب���ات امل�ستقلة 
ومب���ا يحقق تطلع���ات العراقي���ن بانتخاب���ات نزيهة"، 

بح�سب البيان ذاته.

رئي���س اجلمهوري��ة يدع��و لإجن��از قان��ون انتخاب��ات ع��ادل 

قبل �ن يقتل �لبغد�دي كان تنظيم 
د�ع�س قد ��سبح ال مركزيا مما 

ي�سمح الع�سائه و�تباعه بتنفيذ 
�جندته �الرهابية من تلقاء �نف�سهم، 

كان زعيم �لتنظيم مطارد� على 
مدى عقد من �لزمن و�ن �لتنظيم 

�لذي �سكله قد مت ت�سميمه على 
�فرت��سية �حتمال جميء مثل هذ� 

�لي�م .
مقتل زعيم تنظيم د�ع�س �أب� بكر 

�لبغد�دي، يف غارة لق��ت خا�سة 
�مريكية �علنها �لرئي�س تر�مب 

�الحد، هي مبثابة �سفعة مدوية 
الكث�ر تنظيم �رهابي يف �لعامل. 
ولكن حملل�ن ذكرو� �نه من غري 

�ملحتمل �ن ي�ؤدي مقتله �ىل جتميد 
حماوالت �تباع �لتنظيم و�ملتعاطفني 

معه ح�ل �لعامل لن�سر �لت�س�يه 
�مل�ستد�م و�لرعب وفقا ملنهجهم 

�ملتطرف .



 بغداد/ وائل نعمة

م���ن المحافظ���ات  تجاهل���ت بغ���داد وع���دد 
تهدي���دات الحكومة بمعاقب���ة الموظفين او 
الط���اب الذي���ن يحاول���ون االنخ���راط ف���ي 
االحتجاجات الم�س���تمرة من���ذ 5 ايام، فيما 
اعلن���ت نقاب���ة المعلمي���ن ف���ي الع���راق ع���ن 

العام". "اال�سراب 
 وحاولت قوات مكافحة ال�سغب في بغداد، 
ام�س، بح�س���ب مقاطع فيديو بثها نا�سطون 
عل���ى مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي، ف�س 
والكلي���ات  المدار����س  ط���اب  احتجاج���ات 
ومنعهم من الو�سول الى �ساحات التظاهر، 
با�ستخدام القنابل الم�سيلة للدموع ما اأثار 

هلع الطاب.
ام����س، اي�س���ا اك���د الناط���ق با�س���م القائ���د 
الع���ام للقوات الم�سلح���ة، اللواء الركن عبد 
الكري���م خل���ف، اأن "ال�سغط" عل���ى ادارات 
المدار����س الخراج الطلبة ال���ى ال�سارع يعد 
عم���ا م���ن "اعم���ال الترهي���ب"، ويعر����س 
�سامته���م الى "الخطر". ودع���ا عبد الكريم 
اإدارات  الر�سمي���ة،  القن���اة  بح�س���ب  خل���ف 
المدار����س اإل���ى "االلتزام ال�س���ارم بالدوام 
الكام���ل". بالمقاب���ل ن�س���ر مقرب م���ن زعيم 
التيار ال�سدري، مقتدى ال�سدر، مابدى انه 
رد م���ن االخير على الت�سريحات الحكومية 
االخيرة. ون�سر �سالح محمد العراقي على 
�سفحته في )في�سبوك( �سورة لطالبة ترفع 
الفتة كتب عليها باللهج���ة العراقية: "ماكو 
التلفزي���ون  ونق���ل  دوام".  ماك���و  وط���ن.. 
الر�سمي، يوم االحد، عن اللواء خلف قوله، 
اإن رئي����س ال���وزراء "اأم���ر بتوجي���ه جميع 
والجامع���ات  الدول���ة  ودوائ���ر  موؤ�س�س���ات 
والمدار����س ال���ى ممار�سة ال���دوام الر�سمي 
ب�س���كل منتظ���م". ونق���ل خل���ف، ع���ن عب���د 
المه���دي قول���ه، اإن "اأي جه���ة تحر�س على 
عدم الذه���اب لل���دوام �ستحا�س���ب محا�سبة 
�سدي���دة". وا�ستنادا لمقاط���ع فيديو ن�سرت 
في مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي، ام�س، 
اظه���رت خروج ط���اب مدار����س وجامعات 
في بغ���داد، والمثنى، والنج���ف، ومي�سان، 
وكرب���اء، وبابل، والب�س���رة، وفي تكريت 
انط���اق  من���ذ  م���رة  الأول  وه���ي  وديال���ى 
الموج���ة الثاني���ة للتظاه���رات الت���ي بداأت 

الجمعة الما�سية.
واظه���رت المقاط���ع الت���ي �س���ورت من قبل 
الط���اب انف�سهم، ا�ستخدام ق���وات ال�سغب 

الغ���از الم�سيل للدموع لتفري���ق طاب كلية 
دجلة والفراهيدي ببغداد.

حزب الدعوة يهدد الطالب
بالمقاب���ل ق���ال نائ���ل الزام���ل، النا�س���ط في 
الب�س���رة  جامع���ة  "ط���اب  ان  الب�س���رة 
تظاهروا ف���ي باحة تابع���ة للجامعة ب�سبب 
تهدي���دات رئي����س الجامعة بف�س���ل الطاب 

في حال خروجهم من الحرم".
وا�ساف الزامل وهو اكاديمي في ات�سال مع 
)المدى( ام�س، ان "ح���زب الدعوة ي�سيطر 
عل���ى الجامعة"، م�سيف���ا ان الجامعة قامت 
ف���ي تظاهرات الع���ام الما�سي ف���ي الب�سرة 
باالحتجاج���ات  �سارك���وا  ط���اب  "بف�س���ل 
وف�سلنا ف���ي اعادتهم". بالمقابل كان قد بث 
نا�سط���ون مقطع فيديو اآخ���ر لمجموعة من 
قوات الجي����س قالوا انه���م يمنعون بالقوة 
ط���اب مدار�س، بينهم ان���اث، من الو�سول 

الى �ساحة الن�سور، غربي العا�سمة.
واظه���ر المقط���ع حال���ة الهلع الت���ي ا�سابت 
الطاب ال�سغار، خ�سو�سا وانه ي�سمع من 
الفيديو ا�سوات قنابل كالتي ت�ستخدم �سد 

المتظاهرين في �ساحة التحرير.
وكان المتح���دث با�سم القائ���د العام قال في 
موؤتم���ر عق���ده قبل اي���ام في بغ���داد اإن "زج 
الط���اب في التظاهرات انته���اك للطفولة"، 
ي�سم���ح  ال  الداخلي���ة  "وزي���ر  اأن  موؤك���دًا 

با�ستخدام ال�ساح في التظاهرات".
وعلى �سوء تل���ك التطورات اعلن المجل�س 

المرك���زي لنقابة المعلمي���ن العراقيين، انه 
ناق����س في اجتم���اع طارئ الو�س���ع الراهن 
ل���ه  م���ا يتعر����س  اأن  الب���اد، معتب���را  ف���ي 
المتظاهرون عنف غير مبرر وهم يطالبون 

بحقوقهم الم�سروعة.
وقال المجل�س في بيان له ام�س، اإن "نقابة 
المعلمين العراقيين تعل���ن اال�سراب العام 
لم���دة اربع���ة اي���ام ولغاي���ة ي���وم االحد في 
جميع محافظات العراق عدا اقليم كرد�ستان 

ت�سامنًا مع مطالب المتظاهرين".

موقف المدن المحررة
وفي اج���واء اال�سراب���ات، �سه���دت تكريت 
المدار����س  اح���دى  ف���ي  ت�سامني���ة  وقف���ة 
لم�سان���دة التظاه���رات وخ���روج طاب في 
ديالى، فيما يتح���رك ال�سكان في تلك المدن 
الت���ي كانت محتلة من "داع�س" ب�سكل حذر 

خوفا من التخوين.
وكان���ت ن�ساء م�سيحيات ف���ي �سهل نينوى، 
اعتذرن عب���ر مواقع التوا�س���ل االجتماعي 
عن الم�ساركة في التظاهرة ب�سبب او�ساع 

المدينة، فيما اعلن دعمهن لاحتجاجات.
كم���ا ق���ال نا�سط���ون اي�س���ا في االنب���ار، ان 
القوات االمنية اعتقلت عددا من النا�سطين 
الذي���ن يوؤي���دون التظاه���ر ويدع���ون ال���ى 

اال�سراب العام.
واك���دت منظم���ة �ساقوفيان ف���ي االنبار، ان 
هناك حم���ات "اعتقال وت�سييق" لماحقة 
النا�سطي���ن المدنيي���ن ف���ي المحافظة، رغم 

عدم دخول االنبار على خط التظاهرات.
بي���ان  ف���ي  االن�ساني���ة  المنظم���ة  وقال���ت 
وزع عل���ى ال�سحفيي���ن ام����س، ان الق���وات 
االمني���ة ف���ي المحافظ���ة تق���وم "بمداهم���ة 
بي���وت النا�سطي���ن واعتقالهم بتهم���ة تاأييد 
التظاه���رات". وا�س���ارت المنظم���ة الى انه 
من���ذ يوم اول ام�س، ث���م اعتقال 3 نا�سطين 
ف���ي االنب���ار وه���م )عبد الل���ه ناظ���م، �سمير 

ر�سيد، والد النا�سط محمد جا�سم(.
وق���ال البي���ان ان الق���وات االمني���ة ه���ددت 
بع����س العوائ���ل ب�"اخ���اء بيوته���م وت���رك 
مناطقهم" ب�سبب تاأييد ابنائهم للتظاهرات. 
وي�س���ود ج���دل بي���ن النا�سطين ف���ي المدن 
الغربي���ة حول انخراط ابن���اء تلك المناطق 
بحرك���ة االحتجاج���ات وكي���ف �سيك���ون رد 
فع���ل ال�سلط���ات الت���ي كان���ت ق���د اعتب���رت 
التظاهرات ال�سابقة التي انطلقت هناك في 

2013 مقدمة لظهور داع�س.
بالمقاب���ل رب���ط نا�سط���ون االخب���ار الت���ي 
ت�سرب���ت ام�س، عن اعفاء قائد �سرطة ديالى 
الل���واء في�س���ل العب���ادي، باأي���اد اللهيب���ي، 

ب�سبب موقف االول من التظاهرات.
ون�سرت قبل يومين �سفحات في "في�سبوك" 
مقطع فيديو يظه���ر العبادي امام مجموعة 
م���ن المتظاهرين ف���ي �سرقي ديال���ى، وهو 

يعلن دعمه لاحتجاجات وحمايتها.

�ضقوط �ضحايا
ال���ى ذلك اك���دت مفو�سية حق���وق االن�سان، 

انه���ا ر�س���دت ا�ستخ���دام الق���وات االمني���ة 
والقناب���ل  للدم���وع  الم�سيل���ة  الغ���ازات 
واله���راوات  ال�ساخ���ن  والم���اء  ال�سوتي���ة 
"لتفريق" االعت�سامات في بغداد ومي�سان 

والب�سرة وذي قار.
وقالت في بيان لها ام�س، ان عدد الم�سابين 
ج���راء تلك االح���داث و�سل ال���ى "3654"، 
فيم���ا اكدت ان ع���دد المعتقلي���ن بلغ )15٨( 
اطلق �سراح )123( والمتبقي )35( ب�سبب 
رف�س )ال�سلطات( االعت�سامات في محافظة 
الب�س���رة وذي ق���ار و)3( معتقلين في بابل 
ب�سب���ب قيامه���م بح���رق دور المواطني���ن. 
وا�س���ار البي���ان ال���ى ان "عدد ال�سه���داء بلغ 
)٧4("، مبين���ا ان اغل���ب اال�سابات "بطلق 
ناري" نتيجة الت�سادمات بين المتظاهرين 
وحماي���ة  المق���رات الحزبي���ة عن���د محاولة 
الدخول اليها ا�ساف���ة الى حاالت االختناق 
ب�سب���ب الغ���ازات الم�سيل���ة للدم���وع.  وقال 
نا�سط���ون في كرباء، جن���وب غرب بغداد، 
ان 45 متظاهرا و1٧ عن�سرا امنيا ا�سيبوا 
في �سدامات قرب بوابة مجل�س المحافظة. 
لك���ن محم���د الطالقان���ي وه���و ع�س���و ف���ي 
مجل�س محافظة كرباء، نفى علمه بحدوث 
االخي���رة  التظاه���رات  ف���ي  ا�ساب���ات  اي 
بالمحافظ���ة. وقال الطالقان���ي في ت�سريح 
ل�)المدى( ان "مجل�س المحافظة لم يحترق 
وال اي دائ���رة اخرى في المحافظة"، مبينا 
انه تم ف�س التظاهرة �سلميا. وكان ن�سيف 
الخطابي محافظ كرباء، قال م�ساء االحد، 
ان���ه تم فر����س حظر على التج���وال اعتبارا 
م���ن ال�ساعة ال�ساد�س���ة م�س���اًء، دون اعطاء 
تفا�سيل اخ���رى. بالمقابل قال ر�سيد فليح، 
قائد �سرطة الب�سرة في فيديو بثه نا�سطون 
خال لقاء مع وكال���ة محلية، انه "عثر على 
دعاب���ل وم�سائد" مع عدد من المعتقلين في 

احتجاجات المحافظة.
وق���ال نائل الزام���ل، النا�سط ف���ي الب�سرة، 
ان "الق���وات االمني���ة ت�سن منذ اي���ام حملة 
مبين���ا  المتظاهري���ن"،  العتق���ال  وا�سع���ة 
ان���ه "يت���م اعتق���ال �ساح���ب المن���زل ال���ذي 
يخفي متظاه���ر لديه ويتم االعت���داء عليهم 
بال�س���رب". وا�س���اف الزام���ل ان الق���وات 
االمني���ة في الب�س���رة �س���ارت "اكثر ق�سوة 
وب���داأت تطل���ق النار عل���ى المحتجين" بعد 
الت�سريح���ات االخيرة لقائ���د ال�سرطة التي 
و�سف فيها المتظاهرين بانهم ممولين من 

دول خليجية.

 بغداد / المدى

كم���ا ق���رر ت�سكي���ل لجن���ة نيابي���ة خا�سة 
تمث���ل كاف���ة المكون���ات لغر����س اإج���راء 
تعديات عل���ى الد�ست���ور وت�سليمها اإلى 
مجل����س الن���واب خ���ال م���دة ال تتجاوز 
اأربعة اأ�سهر فق���ط. اي�سا اإلزام الحكومة 
بالتنفي���ذ الف���وري باإلغ���اء الجم���ع بي���ن 
الراتبي���ن الماأخوذة م���ن قوانين العدالة 
امتي���ازات  �سمنه���ا  وم���ن  االجتماعي���ة 

رفحاء.
وقال الحلبو�سي خ���ال جل�سة البرلمان 
ت���م  الت���ي  اال�ستج���واب  "طلب���ات  اإن 
تقديمه���ا ال���ى الرئا�سة، ه���ي ا�ستجواب 
وزي���ر  وا�ستج���واب  النف���ط،  وزي���ر 
الكهرباء، وا�ستج���واب وزير ال�سناعة، 
وا�ستجواب وزي���ر المالية، وا�ستجواب 

رئي�س مجل�س الوزراء".
"اكم���ال االج���راءات  ت���م  اأن���ه  واأ�س���اف 
والمو�سوعي���ة  ال�سكلي���ة  الناحي���ة  م���ن 
وال�سناع���ة  النف���ط  وزي���ر  ا�ستج���واب 
"�سُيت���م  اأن���ه  موؤك���دًا  والزراع���ة"، 
اال�ستجواب���ات في �سه���ر ت�سرين الثاني 

الُمقبل".
وتقول مق���ررة مجل�س الن���واب خديجة 
علي ف���ي ت�سري���ح ل�)الم���دى( اإن "اأغلب 
الق���رارات الت���ي �س���وت عليه���ا مجل����س 
الن���واب ف���ي جل�س���ة ام����س االثني���ن هي 
ف���ي قواني���ن  لفق���رات  كان���ت تعدي���ات 
متعددة"، منوهة اإلى ان "هذه التعديات 
ج���اءت بالتواف���ق بي���ن الكت���ل واللجان 

البرلمانية".
وت�سيف ان "البرلمان �سكل لجنة لتعديل 
الد�ست���ور والمكون���ة من روؤ�س���اء الكتل 
والمكون���ات �ستق���وم باإج���راء تعديات 
على فقرات وم���واد الد�ستور خال فترة 

اربعة ا�سهر".
ح�سره���ا  الت���ي  الجل�س���ة  بداي���ة  وف���ي 

222 نائب���ا اك���د رئي�س مجل����س النواب 
محم���د الحلبو�سي �سرورة قي���ام القائد 
الع���ام للق���وات الم�سلحة بحف���ظ الحياة 
والممتل���كات العام���ة والخا�سة ورف�س 
االعمال التي توؤدي الى حرف التظاهرات، 
الفتا اإلى اأن الجل�س���ات �ستبقى م�ستمرة 
لحين اجراء اال�ساح���ات. اي�سا �سوت 

مجل�س النواب عل���ى انهاء عمل مجال�س 
المحافظ���ات واالق�سي���ة والنواحي كما 
�س���وت البرلمان على تخوي���ل المحافظ 
ادارة االم���ور المالي���ة وا�ست���ام الذم���م 
عل���ى  المحافظ���ة  مجل����س  م���ن  المالي���ة 
اال�س���راف  الن���واب  يتول���ى مجل����س  ان 
لحي���ن  المحافظي���ن   عل���ى  والمراقب���ة  

اجراء انتخابات محلية.
ال���ى ذلك، يقول النائب عن تحالف البناء 
عبا����س الزامل���ي في ت�سري���ح ل�)المدى( 
اإن "هيئ���ة رئا�سة مجل����س النواب عقدت 
اجتماع���ا م���ع روؤ�س���اء الكت���ل واللج���ان 
البرلماني���ة قب���ل عق���د جل�س���ة البرلم���ان 
مجال����س  عم���ل  انه���اء  عل���ى  لاتف���اق 

المحافظ���ات والت�سوي���ت على تخفي�س 
�س���ن التقاعد والغاء امتيازات الرئا�سات 

الثاث".
واع���دت حكومة عب���د المه���دي برنامجا 
ا�ساحي���ا المت�سا�س غ�سب المحتجين 
مكونا من ع���دة حزم ا�ساحية منها فتح 
ب���اب التقدي���م عل���ى االأرا�س���ي ال�سكنية 

المح���دود  الدخ���ل  ل���ذوي  المخ�س�س���ة 
والفئات االأخرى، واإعداد برنامج وطني 
لاإ�س���كان ي�سم���ل بن���اء مئة األ���ف وحدة 
�سكنية موّزعة عل���ى المحافظات، ومنح 
االأولوية للمحافظ���ات والمناطق االأكثر 

فقرًا.
كم���ا ت�سمن���ت ا�ساح���ات عب���د المهدي 

اي�سا من���ح المحافظين �ساحية ت�سكيل 
لجان لف���رز اأ�سماء العوائل االأكثر حاجة 
ف���ي محافظاته���م، م���ن فئ���ة الم�سمولين 
ب�سبك���ة الرعاي���ة االجتماعي���ة، م���ن اأجل 
�سموله���م بتوزي���ع االأرا�س���ي ال�سكني���ة، 
العام���ة  االأمان���ة  اإل���ى  االأ�سم���اء  ورف���ع 

لمجل�س الوزراء خال مدة اأ�سبوعين.
برنامجه���ا  ف���ي  الحكوم���ة  وكلف���ت 
اال�ساحي هيئة التقاعد باإعداد م�سروع 
لتخفي����س �س���ن التقاع���د ف���ي الوظائ���ف 
العام���ة م���ن اأجل توفي���ر �سواغ���ر تكون 
كفيل���ة بتوظي���ف المزي���د م���ن العاطلين 
ال�سب���اب، وت�سم���ل حزم���ة االإ�ساح���ات 
اأي�سًا تخفي����س ال�سرائب على اأ�سحاب 
المح���دود  الدخ���ل  ذوي  م���ن  المه���ن 
واأ�سحاب ال�سناع���ات الب�سيطة، بما في 
ذل���ك اإلغ���اء �سريب���ة الدخل عل���ى هوؤالء 

ب�سكل كامل.
في ه���ذه االثناء اعتبرت لجن���ة ال�سهداء 
البرلماني���ة ان "ق���رار منع دم���ج راتبين 
يقط���ع روات���ب كل موظ���ف م���ن عوائ���ل 
�سهداء الح�سد ال�سعبي و�سهداء ااٍلرهاب 
و�سهداء جرائم البعث وكذلك الموظفين 

من ال�سجناء ال�سيا�سيين".
وبي���ن رئي����س لجن���ة ال�سهداء عب���د االله 
الق���رار  "ه���ذا  اأن  بي���ان  ف���ي  النائل���ي 
المجح���ف اتخ���ذه مجل�س الن���واب واأيد 
ق���رار الحكومة الذي اأك���دت لنا من خال 
احد م�ست�ساريه���ا انها تتعهد بان ت�ستمر 
روات���ب ذوي ال�سهداء م���ن كل ال�سرائح  
ال�سه���داء  ذوي  م���ن  الموظفي���ن  الن 
ال�سهي���د  رات���ب  م���ن  ج���زءا  ي�ستلم���ون 
وح�س���ب ع���دد الورث���ة واأنه���ا �ستراج���ع 

تعديل قانون ال�سجناء".
وا�س���اف اأن "لجن���ة ال�سه���داء �س���د هذا 
الق���رار المجح���ف ولن ت�سك���ت على هذا 
التجاوز على حقوق ال�سهداء والم�سحين 

من قبل الحكومه والبرلمان".
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املحافظات املحررة تدخل خط التظاهرات.. وقائد �سرطة 
الب�سرة: املحتجون ي�سربوننا بـ"الدعابل"!

�ضوت على رئي�س واأع�ضاء 
جمل�س اخلدمة واإلغاء 
االمتيازات ودمج الرواتب

جل�سة فتح 
الثقة حلكومة 
عبد املهدي... 
ار�سيف

 بغداد/ المدى

طالب زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، باإجراء انتخابات برلمانية 
مبك���رة ت�س���رف عليها االأم���م المتحدة وتخل���و من االأح���زاب ال�سيا�سية 

الحالية.
ودع���ا زعيم التيار ال�سدري في العراق مقت���دى ال�سدر، ام�س االثنين، 
رئي�س ال���وزراء عادل عبد المهدي للح�سور اإل���ى البرلمان لاإعان عن 
انتخاب���ات مبك���رة، تكون باإ�س���راف اأمم���ي، وال ت�سارك فيه���ا االأحزاب 

الحالية.
وق���ال ال�سدر في بيان "على االأخ عادل عبد المهدي الح�سور تحت قبة 
البرلم���ان لاإعان عن انتخابات مبكرة باإ�سراف اأممي، وبمدة قانونية 
غي���ر طويل���ة، وتتخذ خ���ال ه���ذه الفت���رة كل التدابير الازم���ة لتغيير 

مفو�سية االنتخابات وقانونها وعر�سه على ال�سعب".
واأ�س���اف "كم���ا ندعو اأن تك���ون االنتخابات المبكرة م���ن دون م�ساركة 
االأحزاب الحالية اإال من ارت�ساه ال�سعب"، مخاطبا المتظاهرين بالقول 
اإجراءات قانونية  اإال بعد  البرلمان فكله �سوري  "ال يغرنكم ت�سويت 

مجحفة، كما اأنبههم اإلى اأن جل�ستهم خالية من محا�سبة الفا�سدين".
وكان���ت كتل���ة ال�سدر التي حلت ف���ي المركز االأول ف���ي انتخابات العام 
الما�س���ي و�ساع���دت ف���ي و�س���ول عب���د المه���دي لل�سلطة ق���د قالت يوم 
ال�سبت اإنها �ستتحول للمعار�سة اإلى اأن يتم الوفاء بمطالب المحتجين 

المناوئين للحكومة.

ال�سدر يطالب بانتخابات 
مبكرة خالية من الأحزاب 

احلالية

�ضوت مجل�س النواب، ام�س، على رئي�س واع�ضاء مجل�س الخدمة االتحادي في جل�ضة �ضهدت قرارات اخرى منها اإلغاء 
المخ�ض�ض��ات المالية واالمتيازات من الم�ض��وؤولين والرئا�ضات واأع�ض��اء مجل�س النواب والهيئات الم�ضتقلة والق�ضائية 

والدرجات الخا�ضة والمحافظين.

الطالب بمواجهة 
الحكومة: "ماكو وطن 
ماكو دوام"



 بغداد / متابعة املدى

اأثار فديو يوثق اعتداء عدد 
من عنا�صر قوات الأمن  على 

طالبات  اإحدى املدار�س الثانوية 
يف بغداد  �صاركن يف التظاهرات 

، ردود فعل كبرية ا�صتنكرت  
مثل هذه الأفعال التي  لحترتم 

حقوق الإن�صان وحّملوا رئي�س 
الوزراء ووزير الداخلية 

م�صوؤولية احلفاظ على �صالمة 
الطلبة .

وانت�صر مقطع الفيديو ب�صكل 
وا�صع اأم�س الثنني على مواقع 

التوا�صل الجتماعي  وهو 
يظهر ال�صرب العنيف لعدد 

من الطالبات لإجبارهن على 
ف�س اعت�صام للت�صامن مع 

الحتجاجات التي جتددت 
الأ�صبوع املا�صي، وتعر�صن لقمع 

من القوات المنية اأ�صفر عن 
�صقوط ع�صرات القتلى ومئات 

اجلرحى.

" العرب���ي اجلدي���د  ويف حدي���ث ملوق���ع 
"، اإن  "  ق���ال املتظاهر  عل���ي الداوودي 
الد�س���تور  تنتهك  العراقية  الأمن  "قوات 
حق���وق  مواثي���ق  وتخال���ف  والقان���ون، 
اأن  الإن�س���ان ب�س���كل يوم���ي"، مو�سح���ا 
اأن يغيبه.  "التظاهر ح���ق ل ميكن لأحد 
حني وج���دت احلكوم���ة اأنه���ا ل ميكن اأن 
تته���م اأطفاًل �سغ���ارًا يتظاه���رون �سدها 
وال�سهيوني���ة  لأم���ركا  عم���اء  باأنه���م 
العاملية كم���ا تفعل مع بقي���ة املتظاهرين، 
عل���ى  لاعت���داء  القم���ع  اأدوات  �سلط���ت 

الطالبات والطلبة".
وقالت الطالبة هبة عم���اد )17 �سنة( اإنها 
جاءت من حي املن�سور للتظاهر يف �ساحة 
الن�سور و�سط بغداد، تلبية لدعوات على 
مواقع التوا�سل الجتماعي، واأو�سحت 
ل�"العرب���ي اجلديد"، اإنه���ا �ساركت لت�سم 
�سوتها اإىل �س���وت املحتجني يف مطالبة 
امل�سوؤولني الذين ميار�سون اأب�سع اأنواع 

القتل والظلم والقهر �سد املتظاهرين.
واأو�سحت اأن والده���ا واأ�سقاءها الثاثة 
ي�ساركون منذ ي���وم اجلمعة بالتظاهرات 
يف �ساح���ة التحرير يف بغداد. "اأ�سبحت 
على قناعة باأن م�ستقبلي ل ميكن �سمانه، 
اإل م���ن خ���ال تغي���ر الو�س���ع ال�سيا�سي 

احلايل".
ولي�س���ت تل���ك املرة الأوىل الت���ي يتم فيها 
العتداء عل���ى املتظاهرين ، حيث �سهدت 
معظ���م املحافظ���ات ، ، قيام ق���وة ملكافحة 
ال�سغ���ب ب�سرب املتظاهرين بقنابل الغاز 

امل�سي���ل للدم���وع وا�ستخ���دام الر�سا�ص 
احلي 

ون�س���رت �سفح���ات يف الفي�سب���وك ، على 
مواق���ع التوا�س���ل الجتماع���ي، �س���ورًا 
التظاه���رات  يف  ي�سارك���ن  لطالب���ات 
والعت�سامات بفاعلي���ة، و�سور للقوات 

الأمنية  التي انهالت عليهن بالع�سي 

وكانت  وزارتا الرتبي���ة والتعليم العايل 
ق���د لوحتا  بعقوب���ات �سارم���ة ت�سل اإىل 
ح���د ف�سل الط���اب والأ�سات���ذة املتغيبني 
وق���ال  العت�سام���ات،  يف  للم�سارك���ة 
للق���وات  الع���ام  القائ���د  با�س���م  املتح���دث 
امل�سلح���ة، عبد الكرمي خل���ف، اإن قرارات 
عم���داء  بف�س���ل   ، �ست�س���در  حكومي���ة 

الكلي���ات ومديري املدار����ص الذين اأيدوا 
التظاهرات.

فيم���ا ح���ّذرت املفو�سي���ة العلي���ا حلق���وق 
الإن�س���ان يف العراق من خماطر زج طلبة 
املدار����ص البتدائية واملتو�سطة وريا�ص 
امل�ستم���رة يف  التظاه���رات  الطف���ال يف 

بغداد وباقي املحافظات.

وذك���رت املفو�سي���ة يف بي���ان، تلقت���ه، " 
امل���دى ن�سخة منه " اإن "ف���رق الر�سد يف 
بغ���داد اأ�سرت قيام بع�ص اإدارات مدار�ص 
وزارة الرتبي���ة بع���دم اللت���زام بال���دوام 
الر�سمي و املنهاج الدرا�سي وعدم حتمل 
م�سوؤولي���ة احلفاظ عل���ى اأرواح التاميد 

والطلبة و�سمان حقهم يف التعليم".
الرتبي���ة  وزارة  املفو�سي���ة"  ونبه���ت 
الحتادية اىل �سرورة اللتزام باملعاير 
الدولية ل�سمان حق التعليم وفقا" للمواد 
}1٨ و٢٦{ من العان العاملي حلقوق 
الن�س���ان ل�سن���ة 1٩٤٨ ، واأحرتام اأحكام 
امل���واد }٢ و ٣{ م���ن اتفاقي���ة حق���وق 
وبروتوكولته���ا   1٩٨٩ ل�سن���ة  الطف���ل 
واملوق���ع عليها من قبل العراق والتي تعد 

ملزمة للحكومة والوزارة".
ورف�ص  حتالف �سائ���رون تلك القرارات،  
حتال���ف  ع���ن  الربمل���ان  ع�س���و  وق���ال 
"ال�سلطة  اإن  فاخ���ر،  "�سائ���رون"، جمال 
الت�سريعية �سيكون لها موقف �سارم جتاه 
وزي���ري التعلي���م العايل ق�س���ي ال�سهيل، 
والرتبي���ة �سه���ا العل���ي يف ح���ال منعه���م 
الطاب م���ن امل�ساركة يف الحتجاجات"، 
مو�سح���ًا يف بي���ان اأن "م���ا يح�س���ل يف 
الوزارت���ني حماولة غ���ر مقبولة لطم�ص 
ه���ذه  الأف���واه.  وتكمي���م  احلري���ات 
الت�سرف���ات متث���ل تكري�س���ًا للدكتاتورية 
والنظ���ام ال�سمويل، ول ميك���ن ال�سكوت 
عليه���ا لأن التظاهر ال�سلم���ي حق مكفول 

يف الد�ستور

وكان���ت تقارير قد اأفادت باأن قوات الأمن 
العراقي���ة اأطلق���ت قناب���ل الغ���از ملواجهة 
الذي���ن  واملدار����ص،  اجلامع���ات  ط���اب 
املناه�س���ة  الحتجاج���ات  اإىل  ان�سم���وا 

للحكومة يف بغداد.
وحت���دى الط���اب ال�سلط���ات التعليمية، 
مبقاطع���ة ف�سولهم الدرا�سي���ة للم�ساركة 
حتذي���ر  م���ن  بالرغ���م  املظاه���رات،  يف 

ال�سلطات من تعطيل الدرا�سة.
وه���ّدد متح���دث با�س���م رئي����ص ال���وزراء 
العراق���ي، ع���ادل عب���د امله���دي، ب���اأن اأي 
ا�سطراب���ات تهدد املدار����ص �سوف تقابل 

�سديد". "بعقاب 
وهتف الط���اب الذين خرجوا يف  معظم 
املحافظ���ات : "ل مدار����ص، ل دوام حت���ى 

ينهار النظام".
واأعلن احتاد طاب اجلامعات واملدار�ص 
اأي���ام  اإ�سراب���ًا مدت���ه 10  يف الديواني���ة 
الذي  الوقت  النظام"، يف  يرح���ل  "حتى 
تدفق في���ه الطاب يف زيه���م الر�سمي مع 

الأ�ساتذة اإىل ال�سوارع.
وبالرغم من التحذي���رات، جتمعت اأعداد 
كب���رة من  الطلبة  �سب���اح  اأم�ص الثنني 
يف مدن العراق اجلنوبي���ة، كالنا�سرية، 

واحللة، والب�سرة.
 " م���ن املحتج���ني:  الط���اب  اأح���د  وق���ال 
ال���وزارة قالت  ل تخرجوا اإىل ال�سوارع، 
لكنن���ا نق���ول: ل اأم���ة، ل ف�س���ول. كل م���ا 
نريده من احلكومة اأن ت�ستقيل فورًا. اإما 

اأن ت�ستقيل، واإما �سنطردها".
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�صركة امل�صاريع النفطية توا�صل اأعمال تنفيذ من�صاآت جديدة 
يف م�صفاة ال�صمود

كركوك / خا�س 
تواصل ش��ركة املش��اريع النفطية / هيئة مش��اريع الش��مال أعمالها في مشروع )تأهيل 

خزانات مع ملحقاتها ملصفاة صالح الدين 1 و2( في موقع مصفاة الصمود.
وقال مدير املوقع املهندس محمد مؤيد إن "نس��بة اإلجناز في املش��روع الذي تكلفت باجنازه 
ش��ركة املش��اريع النفطية بلغ��ت اكثر من 90 % ف��ي فعاليته لتأهي��ل 22 خزاناً مختلفة 
الس��عات". وأضاف، ان "املش��روع الذي أحيل على شركتنا متمثلة بهيئة مشاريع الشمال 
 Batre( يتضم��ن أيضاً تأهيل 4 محطات لضخ الوقود وش��بكة أنابيب دخول وخروج املنتوج

lemt( وأنبوب شبكة اإلطفاء وحتويرات داخل االنابيب".
ومضى مؤيد إلى القول إن "اجلهة املنتفعة هي شركة مصافي الشمال وهي نفسها اجلهة 
املمول��ة للمش��روع". وأوضح أن "بناء على توجيهات الس��يد الوكيل األق��دم لوزارة النفط 
األس��تاذ فياض نعمة حس��ن، كلفت ش��ركتنا بأعمار بوابات مصفاة الصمود وقد باشرت 
مالكاتن��ا بالعمل في بوابتي الش��هداء والصهاريج بكلفة 23 ملي��ار دينار ومبدة عمل تبلغ 
4 أش��هر". وأش��ار مدير املوقع إلى أن مالكات الش��ركة متضي قدماً في أعمال إنشاء عشر 
بنايات ملحقة بالبوابات تتضمن ساحات خارجية وأخرى داخلية إضافة إلى أعمال التبليط 

واالسيجة وغيرها من املرافق وقد بلغت نسبة اإلجناز فيها نحو %20. 

ال�صركة العامة لتجارة احلبوب 
الق�صم القانوين 

م/ مزايدة 
تعلن الش��ركة العامة لتجارة احلبوب قس��م النقل والورش��ةعن بيع املواد 
املدرج��ة أدن��اه ف��ي املزاي��دة العلنية وف��ق قانون بي��ع وايجار ام��وال الدولة 
رقم 21 لس��نة 2013 وس��تجري املزايدة الس��اعة العاش��رة من صباح يوم 

.)2019/11/17(
فعلى الراغبني بالشراء احلضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم 
التأمينات املبينة أدناه بصك مصدق ألمر الش��ركة وباس��م املشتري حصراً 
والبطاقة التموينية او بطاقة الس��كن وب��راءة الذمة من الضريبة ويتحمل 
من ترس��و عليه املزايدة اجور خزن بنس��بة )1 / 2( % نصف من املئة من بدل 
البي��ع عن كل ي��وم تأخير ومل��دة )30( ثالثون يوماً على ان يتحمل من ترس��و 
عليه املزايدة أجور النش��ر واالعالن وأية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة 
احملددة. علماً ان البيع خاضع لكس��ر القرار ملدة )5( خمس��ة أيام اعتبارا من 

تاريخ االحالة. 

مدة موقع املزايدةالكميةاملادةت
التاميناتالرفع

1
مولدات 

كهربائية 
عاطلة

3
قسم النقل 

والورشة 
15 يوماً

1400000 )مليون 
واربعمائة ألف دينار(

)ثالثة()عدد ثالثة(2

قي�س عبد الر�صا ا�صماعيل
ع/ املدير العام

�عت��د�ء عل��ى طالب��ات معت�ضمات يف بغ��د�د يث��ر ردود �أفع��ال غا�ضبة
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 علي رياح
بعبارة أخرى

يف خ�ش���م احلراك ال�شعبي وا�شع النطاق والآفاق يف عراقنا العزيز ، ل بد من 
التذك���ر دومًا بال�شتحقاق املهم ال���ذي ينتظر منتخبنا الك���روي اأمام املنتخب 
الإيراين يف الب�شرة بعد 16 يومًا .. التذكر ياأتي من باب اأن وجود املنتخب 
يف مب���اراة مهمة كهذه ميثل واجهة وطنية يج���ب اأن تنال كل الدعم والهتمام 

والرعاية من قبل اأهل ال�شاأن ومنهم احتاد الكرة العراقي.
عل���ى ه���ذا ال�شعي���د لف���ت اإنتباهي يف الأ�شب���وع املا�ش���ي ت�شريح عاب���ر اأي�شًا 
لرئي����س الحتاد عبد اخلال���ق م�شعود حول املباراة املق���ّررة يف ملعب الب�شرة 
ال���دويل .. كان ت�شريحه مقت�شبًا وفيه جانب من الإجابة التي نبحث عنها يف 
و�ش���ع كال���ذي نعي�شه اإذ اأكد اإقام���ة هذه املباراة يف زمانه���ا ومكانها ، وقّدم لنا 
دلياًل هو ع���دم اعرتا�س رئي�س الحتاد الإيراين لكرة القدم على اإقامة املباراة 

حني اإلتقى ال�شخ�شان اأخرًا يف منا�شبة اأقامها الحتاد الآ�شيوي!
وم���ن ب���اب التعليق على اإجاب���ة مقت�شبة كهذه ، يجب اأن نذك�ّ���ر رئي�س الحتاد 
العراق���ي ب���اأن اأي ترتيب بهذا ال�شاأن يج���ب اأن ياأخذ ُبعده الر�شم���ي واأن ياأتي 
التطم���ني لن���ا من قب���ل اجلهة املعني���ة وهي الحت���اد الآ�شيوي وب�ش���كل حا�شم 
وقاط���ع ، كي ل يك���ون اأي قرار بالجتاه املعاك�س – ل �شم���ح الله – خيبة اأمل 
مفاجئ���ة لن���ا وجلماهرنا املتعط�ش���ة اإىل اإقامة هذه املب���اراة يف ربوعنا وعلى 
اأر����س الب�شرة حتديدًا ، ملا حتمله من تاأثر على موقف منتخبنا يف جمموعته 

ككل ..
ت�شري���ح م�شعود يحمل اأهمي���ة وتطمينًا واأرجو اأن ت�ش���ر الأمور يف الجتاه 
ال���ذي نتمناه ، مبا يعّزز فر�شة املنتخب العراق���ي يف اأن يلعب على اأر�شه لكي 
يحق���ق اأق�شى ا�شتف���ادة مرّجوة من نظ���ام الذهاب والإي���اب ، والذي مينح كل 
فري���ق جم���ال توظيف اأر�ش���ه وجمهوره يف ن�ش���ف العدد املقّرر م���ن املباريات 

وعلى قدم امل�شاواة.
م���ا يزيدين رغب���ة يف ال�شتم���اع جم���ددًا اإىل اإجاب���ة قاطعة وحا�شم���ة من قبل 
رئي����س احتادنا الكروي ب�ش���اأن قمة املجموعة الثالثة ، اأن الحتاد العربي لكرة 
القدم قّرر اأم�س الأول تاأجيل اإقامة مباراة القوة اجلوية مع مولودية اجلزائر 
املق���ررة بعد غد اخلمي�س يف اإطار بطولة الأندية العربية .. هذه املباراة كانت 
مقررة يوم املقبل يف مدينة كربالء املقد�شة ، وقد راعى الحتاد العربي الظرف 
احل���رج وال�شتثنائي ال���ذي مير به العراق ومنحنا فر�ش���ة خو�س املباراة يف 
موع���د قريب لح���ق ومل يجعل اأي حدث حمل���ي �شببًا لتجري���د العراق وممثله 

القوة اجلوية من حق احت�شان املباراة يف ملعبه!
اأجد يف قرار الحتاد العربي تفّهمًا وا�شحًا للموقف يف العراق ، خالفًا ملا كان 
علي���ه الأمر يف الكثر من القرارات واملواقف التي �شبق واإن مّت اتخاذها بحق 
الع���راق والفرق العراقي���ة يف فرتات �شابقة .. واعتقد اأن���ه قرار مينح احتادنا 
الدافع القوي لأن يت�شّدى لأية حماولة مفرت�شة اأو متوقعة اأو رمبا جتري يف 
اخلف���اء لنقل مبارياتن���ا يف الت�شفيات املزدوجة املوؤهل���ة اإىل املونديال وكاأ�س 
اآ�شيا ، لكن الأهم من كل هذا اأن تكون الروؤية وا�شحة لدى احتادنا حني يتعّلق 
الأمر برتتيبات املباراة املقبلة مع اإيران ، واأن تكون لدى جهازه الإداري الهمة 
لذل���ك ، ل �شيم���ا واأن رئي����س احتادنا هو ع�ش���و يف املكتب التنفي���ذي لالحتاد 
الآ�شي���وي وعلي���ه اأن ي�شتثمر هذا املوقع اأق�شى ا�شتثم���ار ممكن بدًل من جعله 

وجاهة فارغة من دون تقدمي خدمة ملمو�شة للكرة العراقية.
م���ا اأ�ش���رت اإليه رمبا يكون خاط���رًا اأو هو هاج�س ميّر يف العق���ل الآن .. اأكتبه 
ا�شتباق���ًا لأي موق���ف .. واأ�شعه اأمام احتادنا كي ل ن�شم���ح لأحد باأن يعبث يف 

اآمالنا الكروية!

تطمينات واجبة!

ت�سريح م�سعود يحمل �أهمية وتطمينًا 
و�أرجو �أن ت�سير �الأمور في �التجاه �لذي 

نتمناه، بما يعّزز فر�سة �لمنتخب �لعر�قي 
في �أن يلعب على �أر�سه لكي يحقق �أق�سى 

��ستفادة مرّجوة من نظام �لذهاب و�الإياب، 
و�لذي يمنح كل فريق مجال توظيف 

�أر�سه وجمهوره في ن�سف �لعدد �لمقّرر من 
�لمباريات وعلى قدم �لم�ساو�ة.

�مل��ق��ب��ل �الأ����س���ب���وع  م��ن��ت�����س��ف  �لنخلة"  "جذع  م��وق��ع��ة  ت���ذ�ك���ر  ط����رح   
 بغد�د / حيدر مدلول

من املوؤمل اأن يعل���ن ال�شلوفيني �شرتي�شكو 
كاتانيت����س قائم���ة منتخبن���ا الوطن���ي لكرة 
الق���دم بعد غ���د اخلمي����س ملواجهت���ي اإيران 
م�ش���اء  ال�شاد�ش���ة  ال�شاع���ة  يف  والبحري���ن 
يومي الرابع ع�ش���ر والتا�شع ع�شر من �شهر 
ت�شري���ن الث���اين اجل���اري على ملع���ب جذع 
حمافظ���ة  يف  الريا�شي���ة  باملدين���ة  النخل���ة 
الب�ش���رة �شمن مناف�ش���ات املجموعة الثالثة 
للت�شفي���ات الآ�شيوية املوؤهل���ة اىل نهائيات 
كاأ�س العامل 2022 بقطر وكاأ�س اآ�شيا 2023 

بال�شني.
للمنتخ���ب  النهائي���ة  القائم���ة  و�شتك���ون 
الوطن���ي لكرة القدم مكونة من 23 لعبًا من 
بني الالعبني 50 حيث �شتتاألف من الالعبني 
اجلاهزي���ن فني���ًا وبدنيًا تاأهب���ًا للدخول يف 
مع�شكر تدريبي داخلي �شتحت�شنه حمافظة 
الب�ش���رة اعتبارًا م���ن يوم الثام���ن من �شهر 
ت�شري���ن الثاين املقبل بن���اًء على طلب املالك 
التدريبي للمنتخب لحت���اد كرة القدم الذي 
�شيتواجد فيها منذ اليوم الأول من املع�شكر 
التدريب���ي لعب���و فريق���ي ال���زوراء والقوة 
اجلوية لل�ش���روع بالوحدات التدريبية على 
امللع���ب الثانوي باملدين���ة الريا�شية على اأن 
ين�ش���م اليه���م لعبو فري���ق ال�شرطة  قادمني 
م���ن العا�شمة املورريتاني���ة نواك�شوط بعد 
انته���اء مب���اراة جول���ة الذه���اب ل���دور ثمن 
النهائ���ي من بطول���ة كاأ�س حمم���د ال�شاد�س 
 2020-2019 باملو�ش���م  البط���ال  لالأندي���ة 
اأم���ام فريق ن���وا ذيبو على ملع���ب العا�شمة 
يف ال�شاعة الثامن���ة م�شاء يوم ال�شاد�س من 
ال�شه���ر ذاته فيم���ا �شيلتح���ق املحرتفون يف 
الدوري���ات العربية والآ�شيوي���ة والأفريقية 
والأوروبي���ة والمركية يوم احلادي ع�شر 
ح�ش���ب ال�شواب���ط والتعليم���ات ال�ش���ادرة 
الق���دم  لك���رة  ال���دويل  الحت���اد  قب���ل  م���ن 
جلميع الحت���ادات الوطني���ة التي تخو�س 
منتخباته���ا مباري���ات ر�شمي���ة يف ت�شفيات 
املوندي���ال ومباريات دولية ودية خالل اأيام 

الفيفا دي ل�شهر ت�شرين الثاين املقبل.
وب���ات م�شر كاتانيت����س يف ال�شتمرار يف 
مهمت���ه عل���ى رئا�شة املنتخ���ب الوطني لكرة 
الق���دم من عدم���ه معلق���ًا ب�ش���كل مبا�شر على 
ما  �شت���وؤول اإليه نتيجة القم���ة املنتظرة من 
العيار الثقيل مع نظ���ره املنتخب الإيراين 
�شم���ن اجلول���ة اخلام�ش���ة والأخ���رة م���ن 
مرحلة الذهاب بالدور الثالث يف الت�شفيات 
الآ�شيوي���ة املزدوج���ة حي���ث اأن اأي نتيج���ة 
لك���رة  البحرين���ي  �شلبي���ة وف���وز املنتخ���ب 
الق���دم عل���ى م�شيف���ه فري���ق هون���غ كون���غ 
الت���ي �شتج���ري ي���وم الرابع ع�شر م���ن �شهر 
ت�شري���ن الث���اين املقب���ل عل���ى ملع���ب هونغ 
كون���غ بالعا�شم���ة فكتوري���ا �شت�ش���ع اأ�شود 

ترتي���ب  يف  الثال���ث  املرك���ز  يف  الرافدي���ن 
املجموع���ة الثالث���ة و�شيك���ون عق���ده ال���ذي 
وقع���ه مع احتاد كرة الق���دم يف مدينة اأربيل 
لأن  املنته���ي  بحك���م  كرد�شت���ان  اإقلي���م  يف 
التف���اق ب���ني الطرف���ني اأ�شتن���د اىل اأن بقاء 
كاتانيت����س مرهون بح�ش���ول منتخبنا على 
املركزي���ن الأول والثاين فق���ط. ومن املقرر 
اأن يت���م عر�س تذاكر املب���اراة للبيع املبا�شر 
ب�شع���ر خم�ش���ة اآلف دين���ار للجماه���ر يف 
حمافظ���ة الب�ش���رة والعا�شمة بغ���داد وعدد 
م���ن املحافظ���ات الو�شط���ى واجلنوبي���ة من 
مناف���ذة حمددة �شيتم العالن عنها منت�شف 

الأ�شب���وع املقب���ل ح�شب التف���اق بني احتاد 
ك���رة الق���دم ووزارة ال�شب���اب والريا�ش���ة 

م���ع املتعهد ال���ذي ر�شت علي���ه مزايدة 
بي���ع التذاك���ر البالغ���ة عدده���ا �شتني 
األ���ف فقط القيم���ة ال�شتعابية  مللعب 
الريا�شي���ة  باملدين���ة  النخل���ة  ج���ذع 
حيث �شيكون الدخول عرب البوابات 
اللكرتوني���ة كما هو احل���ال التي مت 

ا�شتخدامه���ا يف مب���اراة هون���غ كونغ 
التي جرت يوم العا�شر من �شهر ت�شرين 

الول اجل���اري وجنح فيه���ا منتخبنا 
الوطن���ي لك���رة الق���دم يف ك�شبه���ا 

بنتيج���ة هدفني مقاب���ل ل �شيء 
الالعب���ني  اأم�ش���اء  حم���ل 
مهن���د علي كاظ���م وعلي 
يف  و�شعت���ه  عدن���ان 
املركز الثالث قبل اأن 
يت�شل���ق اىل املرك���ز 
الأول يف املجموعة 
 7 بر�شي���د  الثالث���ة 
نقاط م���ن انت�شاره 
الكب���ر على م�شيفه 
كمبودي���ا  منتخ���ب 
يف  بي�ش���اء  برباعي���ة 

اللقاء الذي جرى بينهما يوم اخلام�س ع�شر 
من ال�شهر ذاته على ملعب اأوملبيك �شتاديوم 

بالعا�شمة فنوم بنه.
واأ�شندت جلنة احلكام يف الحتاد الآ�شيوي 
لكرة القدم مهمة اإدارة مباراة العراق واإيران 
اىل طاق���م حتكيم���ي دويل اأردين يتكون من 
اأدهم خمادمة حكمًا للو�شط يعاونه مواِطناه 
اأحم���د موؤن����س حكم���ًا م�شاع���دًا اأوًل وحممد 
الب���كار حكمًا م�شاعدًا ثاني���ًا حيث �شي�شلون 
م���ن مطار عم���ان ال���دويل يوم الث���اين ع�شر 
م���ن �شهر ت�شري���ن الث���اين املقب���ل اىل مطار 
الب�شرة الدويل للم�شاركة يف املوؤمتر الفني 
للمنتخب���ني ال���ذي �شيعق���د يف الي���وم التايل 
�شيح�ش���ره امل���الك الإداري لكليهم���ا يتم فيه 
التفاق على القائمة الر�شمية املكونة من 23 
لعبًا والك�شف عن األوان القم�شان ال�شا�شية 
لالعب���ني وحرا�س املرمى ف�ش���اًل عن مناق�شة 
اجلوان���ب الفني���ة والإداري���ة والأمنية التي 
توؤمن املباراة اىل ب���ر المان وحتديد موعد 
دخول اجلماهر عرب البوابات اللكرتونية 
حلج���ز مقاعده���م يف مدرج���ات ملعب جذع 
النخلة ح�شب رقم بطاقتهم التي مت �شراوؤها 
. ويحّم���ل مهاج���م املنتخ���ب الوطن���ي لك���رة 
القدم مهند عل���ي كاظم املحرتف يف �شفوف 
فريق الدحيل القطري على اكتافه م�شوؤولية 
كبرة من قبل اجلماهر الريا�شية العراقية 
باعتب���اره العمود الفق���ري يف اأن يزيد غلته 
م���ن الأه���داف يف مب���اراة اإي���ران ويهديه���م 
الع���راق  �ش���دارة  ويع���زز  غ���ال  انت�ش���ار 
للمجموع���ة الثالث���ة لكون���ه م���ن ب���ني ثالث���ة 
لعب���ني فقط متكنوا من الت�شجيل يف جميع 
املباري���ات الث���الث التي خا�شته���ا منتخبات 
بالده���م حتى الآن يف الت�شفي���ات الآ�شيوية 
امل�شرتك���ة املوؤهلة لبطول���ة كاأ�س العامل لكرة 
الق���دم املقبل���ة والن�شخة الثامن���ة ع�شرة من 
بطولة كاأ����س الأمم الآ�شيوية الثامنة ع�شرة 
لك���رة الق���دم ب�شكل جعل���ه من اأب���رز النجوم 
يف منطقة غرب الق���ارة يف اجلولت الأربع 
املا�شي���ة اىل جان���ب ال�شوري عم���ر ال�شوما 
ال���ذي يرتبع على عر����س الهدافني بر�شيد 7 
اأهداف والبحريني حممد حردان واللبناين 

هالل احللوة والأردين يا�شني البخيت .
اجلدي���ر بالذك���ر اأن العراق يت�ش���در ترتيب 
منتخب���ات املجموعة الثالثة بر�شيد 7 نقاط 
يف اختت���ام اجلول���ة الرابعة م���ن مناف�شات 
ال���دور الثاين املوؤهل ملوندي���ال قطر وكا�س 
اآ�شي���ا ال�شني من تعادله مع �شقيقه البحرين 
بنتيج���ة )1-1( وف���وزه عل���ى هون���غ كونغ 
متفوق���ًا   )0-4( كمبودي���ا  وعل���ي   )0-2(
بفارق الأهداف على البحرين �شاحب مركز 
الو�شاف���ة وح���ل اإي���ران يف املرك���ز الثال���ث 
بر�شيد 6 نقاط وج���اء منتخب هونغ كونغ 
بر�شيد نقطة واحدة فقط وا�شتقر كمبوديا 

يف املركز الخر بر�شيد نقطة واحدة .

اإي��ران م��ع  الأ�س��ود  مب��اراة  بنتيج��ة  معل��ق  كاتانيت���ش   م�س��ير 

 بغد�د / �ملدى 

قررالحت����اد العربي لك����رة القدم لإقامة  
مب����اراة الذه����اب �شمن مناف�ش����ات دور 
ثم����ن النهائ����ي لبطولة حمم����د ال�شاد�س 
لالأندية الأبطال باملو�شم 2020-2019 
بني فري����ق القوة اجلوية و�شيفه فريق 
عل����ى  اجلزائ����ري  اجلزائ����ر  مولودي����ة 
ملع����ب جذع النخل����ة باملدينة الريا�شية 
يف حمافظ����ة الب�ش����رة يف قم����ة عربي����ة 
ملتهبة  ي����وم ال�شابع م����ن �شهر ت�شرين 
الث����اين املقبل  بدًل م����ن املوعد ال�شابق 
ال����ذي كان من املق����رر اأن جتري بعد غد  
اخلمي�س امل�شادف احل����ادي والثالثني 
م����ن �شهر ت�شري����ن الأول اجل����اري على 
حمافظ����ة  يف  ال����دويل  كرب����الء  ملع����ب 

كربالء .
وياأت���ي حتدي���د امل���كان واملوع���د اجلديد 
م���ن قب���ل الحت���اد العرب���ي لك���رة الق���دم 
ب�شبب الحتجاجات ال�شعبية التي ت�شهد 
العا�شم���ة بغ���داد وع���دد م���ن املحافظات 
الو�شط���ى واجلنوبية خالل ه���ذه الأيام 
مما دع���اه اىل اإرجاء جول���ة الذهاب بني 
فريقي القوة اجلوية ومولودية اجلزائر 
اجلزائري على ملعب كربالء الدويل يف 
ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء بعد غد  اخلمي�س   
�شم���ن مناف�ش���ات دور ثم���ن النهائي من 

البطولة العربية لكرة القدم.
و�شيق����ود املب����اراة الطاق����م التحكيم����ي 
املتكون م����ن ال�شوري م�شع����ود طفيلية 
حكم����ًا للو�ش����ط وم�شاعدي����ه الأردنيان 
ظاه����ر  وحمم����ود  الرويل����ي  اأحم����د 
وال�ش����وري طاه����ر ب����كار حكم����ًا رابع����ًا 
والُعم����اين �ش����امل عب����د الل����ه ال�شاحلي 
�شي����ف  ومواطن����ه  للمب����اراة  مراقب����ًا 
وال�ش����وري  للح����كام  مقّيم����ًا  الغاف����ري 
عام����ًا  من�شق����ًا  دق����وري  م����ازن  حمم����د 
للمب����اراة وح�ش����ني قا�ش����م اخلر�ش����اين 

من�شقًا اإعالميًا.
واأقرتح  الحتاد العربي لكرة القدم اأن 
يكون �شهر كان����ون الول املقبل موعدًا 
جديدًا لإجراء جول����ة الإياب لدور ثمن 
النهائ����ي م����ن بطول����ة حمم����د ال�شاد�س 
لالأندي����ة الأبطال ب����ني فري����ق مولودية 
فري����ق  و�شيف����ه  اجلزائ����ري  اجلزائ����ر 
الق����وة اجلوية عل����ى ملع����ب 5 جويليه 
اجلزائرو�شيت����م  1962بالعا�شم����ة 
حتدي����د ي����وم  اإقامت����ه يف وق����ت لح����ق  
ب����دًل من املوعد ال�شاب����ق الذي كان يوم 
ال�شاد�س من �شهر ت�شرين الثاين املقبل 

.
ورف�����س الحت����اد العرب����ي لك����رة القدم 
اجلزائ����ر  مولودي����ة  ن����ادي  واأدارة 
اجلزائري الطلب الر�شمي الذي تقدمت 
ب����ه اإليهم����ا اإدارة ن����ادي الق����وة اجلوية 

الريا�ش����ي باج����راء مب����اراة الإياب بني 
فريقهم����ا الكروي����ني  ي����وم ال�شاد�س من 
�شهر ت�شرين الثاين املقبل على ملعب 5 
جويليه 1962 بالعا�شمة اجلزائر على 
ان يح����دد بعدها موعد مب����اراة الذهاب 
املوؤجل����ة بعده����ا حيث طالب����ا ب�شرورة 
الع����راق  يف  الأوىل  املب����اراة  اإقام����ة 
والثاني����ة يف اجلزائر ح�ش����ب اجلدول 
ال����ذي مت ا�ش����داره على هام�����س اإجراء 
قرع����ة دور ثم����ن النهائ����ي م����ن بطول����ة 
كاأ�����س حممد ال�شاد�����س لالندية البطال 

 . 2020-2019
 اجلدير بالذكر اأن فريق القوة اجلوية 
لكرة القدم تاأّهل اىل الدور ثمن النهائي 
م����ن بطول����ة حمم����د ال�شاد�����س لالندي����ة 
الأبط����ال بع����د اإق�شائ����ه فري����ق ال�شاملية 

الكويتي من الدور 32.

الب�سرة حتت�سن القمة العربية بني القوة 
 بغد�د / �ملدىاجلوية ومولودية اجلزائر 

وا�ش���ل قائ���د املنتخ���ب البولندي لك���رة القدم 
روب���رت ليفاندوفي�شكي املحرتف يف �شفوف 
باي���رن  فري���ق 
الأمل���اين  ميوني���خ 
حتطي���م الأرقام يف 
الأمل���اين  ال���دوري 
رقم���ًا  حق���ق  عندم���ا 
فريدًا خ���الل مواجهة يونيون 
اجلول���ة  مناف�ش���ات  �شم���ن  برل���ني 
التا�شع���ة م���ن مرحل���ة الذه���اب باملو�ش���م 
احلايل. و�شجل ليفاندوفي�شكي هدف الفوز 
الث���اين لفري���ق بايرن ميوني���خ يف الدقيقة 

53 من املب���اراة لرفع ر�شيده من النقاط اىل 
18 نقط���ة من 9 مباريات لعبه���ا نال الفوز يف 
5 وتع���ادل يف 3 وتعر�س اىل خ�شارة واحدة 

فقط ويحتل مركز الو�شافة .
واأ�شبح قائ���د املنتخب البولن���دي لكرة القدم 
اأول لع���ب ي�شج���ل يف اأول ت�شع مباريات يف 
ال���دوري الأمل���اين لك���رة القدم وه���ذه املباراة 
الثالثة ع�شرة على التوايل يحرز فيها الأهداف 
لفري���ق بايرن ميونيخ حي���ث بات ر�شيده 13 
هدفًا ليت�شدر قائم���ة الهدافني بانتهاء اجلولة 
التا�شع���ة و215 هدف���ًا يف تاري���خ م�شاركات���ه 
يف البوند�شليغ���ا. وق���ال ليفاندوفي�شك���ي اإنه 
�شيح���اول ال�شتم���رار يف ه���ذه اليقاع حيث 
هن���اك العدي���د م���ن املباري���ات املتبقي���ة لفريق 

باي���رن ميونيخ �شواء عل���ى �شعيد امل�شابقات 
املحلي���ة اأو دوري اأبطال اأوروب���ا امتنى فيها 
ت�شجي���ل املزي���د م���ن الأه���داف الت���ي ت�شع���د 
الباف���اري  يك���ون  اأن  يف  وت�شه���م  الن�ش���ار 

مناف�شًا قويًا على تلك اللقاب.
واأ�ش���اف يف ت�شريحات تلفازي���ة: اإنه يتطلع 
للمحافظة على م�شتواه املتميز الذي يجعلني 
افكر كثرًا يف ح�شد املزيد من النقاط لفريقي 
اىل جان���ب زمالئي اك���ر من التفك���ر بزيادة 
غلت���ه التهديفية التي تط���رب ع�شاقه واملحبني 
الذين ياأت���ون اىل املالعب من اأجل ال�شتمتاع 
حرا����س  �شب���اك  به���ا  اأه���ز  ال���ذي  بالطريق���ة 
اخل�ش���وم من الف���رق املناف�شة خ���الل املو�شم 

الكروي احلايل.     

ليفاندوفي�سكي يوا�سل تحطيم الأرقام في المانيا

Zamwa@zamwa.org
 www.zamwa.org

اإع���������������ان���������������ات
+ 964 7809144160  
+ 964 7709992499  
+ 964 7708080800  
+ 964 7704448045 

زار السيد معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط 

االس��تاذ ثامر عباس غضبان ش��ركة مصافي الوسط )مصفى 

ال��دورة( في صباح ي��وم الس��بت املص��ادف 2019/10/26 وكان 

باس��تقباله الس��يد مدير عام الشركة. االس��تاذ املهندس زيد 

كاظم ش��ريف والكادر القيادي ومت عقد اجتماع مع املس��ؤولني 

فيها، حيث ترّج��ل معاليه لالطمئنان على تش��غيل الوحدات 

اإلنتاجي��ة وتوفي��ر املش��تقات النفطية األساس��ية للمواطن 

واألس��واق احمللية وإمكانية حل املش��اكل التي قد تعترض سير 

العمل. وأبدى معاليه سروره وسعادته حلسن اداء العاملني. وايضاً 

تفقد معاليه بعض الوحدات اإلنتاجية وأشاد بدور العاملني في 

إجناز املهمات الكبيرة املناطة بهم في هذه الش��ركة العريقة. 

وودع معاليه بحفاوة بالغة من قبل الس��يد املدير العام والكادر 

املتقدم في الشركة.

فقد�ن هوية
فق��دت من��ي الهوي��ة الص��ادرة من 
واملرقم��ة  اإلقام��ة  مديري��ة ش��ؤون 
)26057( باسم )داوود همد( موريتاني 
اجلنس��ية يرج��ى مم��ن يعث��ر عليها 
تس��ليمها إلى جهة اإلص��دار ... مع 

التقدير.
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غ�شان �شربل

د.قا�شم ح�شني �شالح

القا�شي / �شامل رو�شان املو�شوي

كان ي���وَم ترمب بال منازع. ن���ادرًا ما اأتيَح لرئي�س 
اأن ي�ش���تدرَج العامَل باأ�شره لنتظار روايته. وهي 
كانت مثريًة وم�شوقة. كانت حلظة قوة ا�شتثنائية 
ع���ن  الإع���الن  با�ش���تطاعته  وكان  وليت���ه.  يف 
���ه عاقَب كبرَي  اإجناز ا�ش���تهاه كثريون. والقول اإنَّ
املرتكب���ن واملطل���وب الأول يف العامل. واإنه اأنزَل 
حك���َم العدال���ة بالرجل الذي حزَّ اأعن���اق اأمريكين 
و�شنَع نكب���ة الإيزيدين وقتَل كث���ريًا من الأكراد 
الأوروبي���ن  ع  وروَّ والعراقي���ن،  وال�شوري���ن 
ل رقمًا قيا�شيًا يف تعدد جن�شيات �شحاياه. و�شجَّ

ث با�ش���م اأم���ريكا القوي���ة. اأم���ريكا القدرات  حت���دَّ
الهائلة واجلي����س الأكرث تط���ورًا وال�شتخبارات 
املتكئ���ة على التط���ور التكنولوج���ي. عن خطورة 
العملية والرجال الذين جازفوا. و�شخر من الرجل 
الذي اأرعَب العامل. وحكى كيف كان يتحرك باكيًا 
ج جرائم���ه بالت�شبب يف قتل  ومذع���ورًا، واأن���ه توَّ
ثالثة م���ن اأطفال���ه. ومل يُفته التذكري ب���اأن الذراع 
الأمريكي���ة الطويل���ة امتدت حديث���ًا اإىل حمزة بن 
لدن جن���ل الرج���ل الذي اأدمى الأر����س الأمريكية 

نف�شها، وا�شتهدف رموَز قوتها وجناحها.
ل غراب���ة اأن ين�شغ���ل الع���امل بخرب مقت���ل اأبو بكر 
البغ���دادي. اإننا نتح���دَّث عن رجل اأثخ���ن املنطقة 
والعامل. قاتل مبخيل���ة م�شنونة. جالد ا�شتثنائي 
د �شن���وات من عمر  عاب���ر للحدود والق���ارات. ب���دَّ
دولت���ن و�شعبن وم���ن اأعمار مالي���ن النا�س. بزَّ 
ق عليهم يف فنون  اأ�شالف���ه يف نهر التطرف. تف���وَّ

القتل والرتويع واإطالق اأمواج الكراهية.
وم���ن ح���ق دونالد ترم���ب اأن يحتفل. فه���ذا النوع 
م���ن ال�شرب���ات ي�شجله التاري���خ. ولعله يقول يف 
�ش���ره اإن القتيل الذي �شق���ط باأمر مبا�شر منه اأ�شد 
خط���ورة من القتي���ل الذي �شق���ط باأمر م���ن �شلفه 
ب���اراك اأوباما؛ وه���و اأ�شامة ب���ن لدن. مل ي�شعف 
احلظ زعيم »القاعدة« يف اإعالن »دولة« وتن�شيب 
ه »خليفًة« مزعومًا. ومل يتمكن من ا�شتقطاب  نف�شِ
���ة بعدم���ا خدعته���م  م���ن وف���دوا م���ن اأماك���ن ق�شيَّ

العبارات والرايات.
الأبي����س يقي���م ترم���ب يف  البي���ت  من���ذ دخول���ه 
العا�شفة. ووا�شح اأنه يحبُّ العوا�شف. قراراته 
مفاجئة وطريقته �شادم���ة. راق�ٌس منفرٌد ل يحب 
التانغ���و م���ع املوؤ�ش�ش���ات ول م���ع ال���دول. وم���ع 

ا�شت���داد العوا�شف على طريق النتخابات جاءت 
ه���ذه الهدية الك���ربى. اإنها لي�شت �شبيه���ة ب�شاعة 
الإع���الن ع���ن اخل���روج من التف���اق الن���ووي مع 
اإيران اأو فر�س عقوبات ق�شوى عليها. وخمتلفة 
عن فر�س ر�شوم اأطلقت حربًا جتارية مع ال�شن. 
اأو التلمي���ح ب�شحق القت�شاد الرتكي. اأو الإعالن 
املفاجئ عن الن�شحاب م���ن �شوريا والبتعاد عن 

»احلروب ال�شخيفة التي ل تنتهي«.
اإنه���ا هدي���ة مل يح�شل عل���ى مثلها من قب���ل. هدية 
كانت مو�ش���ع ترحيب الدول القريب���ة والبعيدة. 
�شي���د ثمن دفع اأطراف���ًا كث���رية اإىل امل�شارعة يف 
اإعالن دوره���ا يف ترتيب الوليمة. غريت ال�شربة 
املفاجئ���ة العناوي���َن يف كل م���كان. املواق���ع التي 
كانت من�شغلة باإجراءات ع���زل الرئي�س اأو انتقاد 
الن�شحاب م���ن �شوريا وجدت نف�شها اأمام عنوان 
وحيد هو قتل البغدادي. ولأنه عا�شق اإثارة رمى 
ترم���ب تغريدة ق�شرية داعيًا الع���امل اإىل انتظاره 
ليزفَّ اإليهم النباأ بع���د الفراغ من فح�س احلم�س 
د  الن���ووي. ل ميكن الق���ول اإن جثة البغدادي جترِّ
خ�شومه من اأ�شلحتهم، لكنها تعطيه �شالحًا بعدما 
كان ب���داأ ال���كالم ع���ن اأن ان�شحابه م���ن �شوريا هو 
هدية كبرية ل�»داع�س«، ف�شاًل عن رو�شيا واإيران.

ُن ترمب من القول اإن ان�شحابه من �شوريا،  �شيتمكَّ
����س مرات عدة ل�شت���دراكات تبقي قوة  الذي تعرَّ
حم���دودة يف اأماك���ن حمدودة، ل يعن���ي ا�شتقالته 
من حماربة الإره���اب. و�شيقول اإنه يخو�س هذه 
احلرب من دون اإبقاء جنود منت�شرين يف م�شارح 
النزاعات عر�شة للث���اأر والأخطار. ويعرتف قادة 
ميدانيون واجهوا »داع�س« يف العراق و�شوريا اأن 
احلرب مع التنظيم كانت �شتمتد �شنوات اإ�شافية 
ل���ول ال�شرب���ات اجلوي���ة القا�شم���ة الت���ي وجهها 
�شالح اجلو الأمريك���ي اإىل معاقله وخمابئه. هذا 
من دون اأن نن�ش���ى اأن ال�شربات اجلوية ما كانت 
لتكفي لول م�شاهمات القوى التي خا�شت معارك 

برية طاحنة �شد التنظيم.
لنرتك جانبًا ال�شق الأمريكي من امل�شاألة. مقتل 
البغ���دادي ل يعن���ي مقتل »داع����س« رغم اأهمية 
قطع راأ�س التنظيم. واأظهرت التجارب اأن هذا 
النوع من التنظيمات اكت�شب خربة يف التكيف 
مع الظروف ال�شعبة. واأن »داع�س« كان يعمل 

يف الأع���وام الأخ���رية ب�ش���ورة ل مركزية. ثم 
اإن التنظي���م راه���ن حت���ت ال�شغ���وط على دور 

»الذئاب املنفردة« يف ترويع العامل واإقالقه.
لنرتك جانبًا ال�شق الأمريكي ولنتذكر اأن الأهم 
ه���و األ نفجع مرة اأخرى ب���ولدة بغدادي اآخر 
يغ���رق منطقتن���ا يف ال���دم وبلدانن���ا يف خراب 

هائل.
ل ب���د اأن نتذك���ر اأن »داع�س« متك���ن من الولدة 
يف  اللحم���ة  ومتزق���ت  دول  ت�شدع���ت  ح���ن 
الغلب���ة  كراهي���ات  ظ���ل  يف  ول���د  جمتمع���ات. 
والإحب���اط والتهمي�س وحم���اولت ال�شتئثار 
و�شط���ب الآخ���ر واغتي���ال املالم���ح. لنتذكر اأن 
»داع�س« ولد يف العراق املت�شدع. ويف �شوريا 
املت�شدع���ة. ولد و�ش���ط الكراهي���ات املذهبية. 
واأن���ه ع���رث عل���ى فر�شت���ه ح���ن �ش���اد منط���ق 
ال�شتباح���ة، وح���ن فتح���ت اأب���واب احل���دود 
الرتكية عل���ى م�شراعيه���ا للمقاتلن اجلوالن 
ليدخلوا �شوريا ويخو�شوا يف دم انتفا�شتها 

و�شعبها.
امله���م األ نفجع ذات يوم ببغدادي اآخر. اأمريكا 
بعي���دة. اإنن���ا امل�ش���رح. واملواجه���ة ل تقت�ش���ر 
عل���ى ال�ش���ق الأمني. لقد ب���داأ اخل���راب الكبري 
حن ا�شت���وىل التطرف على املناهج وامل�شاجد 
وحن تخ���رج التالمذة م���ن املدار�س يكرهون 
الآخ���ر ويع���ّدون كل اختالف جرمي���ة ت�شتحق 

القتل.
ك���ي ل نق���َع يف بغ���دادي اآخ���ر ل ح���ل اإل بن���اء 

الدولة الع�شرية التي تت�شع لكل مكوناتها.
ل ح���ل اإل مبناهج وبرامج تفت���ح النوافذ على 
الع���امل وت�شج���ع عل���ى التعاي����س وقب���ول حق 
الخت���الف. ل حل اإل باإع���ادة الأمل بامل�شتقبل 
وال�شتق���رار والزده���ار وحماي���ة ال�شباب من 
»داع����س« وكل تع�شب يرم���ي اإىل �شطب من ل 

ي�شاطره القراءة القامتة للعامل.
�شبح ترم���ب البارحة يف الأ�ش���واء. كان قويًا 
اإىل درج���ة الع���رتاف بتلق���ي ت�شهي���الت م���ن 
اآخري���ن. احتف���ل »جرنال )توي���رت(« با�شطياد 
الرج���ل الواف���د من كه���وف التاري���خ. اأما نحن 

فليتنا نتعلم.
عن ال�سرق املتو�سط 

با�شتقال���ة  املطالب���ن  �ش���وت  ارتف���ع 
احلكوم���ة العراقية واأ�شب���ح واحدًا من 
املطال���ب الت���ي يكرره���ا املحتج���ون يف 
�شاحات التظاه���ر، وهذا املطلب قد اأثار 
ج���دًل وا�شع���ًا يف الأو�ش���اط ال�شيا�شية 
منه���م  الديني���ة،  وحت���ى  والجتماعي���ة 
م���ن يوؤيد ه���ذا املطلب لأن���ه يعترب �شوء 
الأو�شاع وت���ردي الأح���وال هو ب�شبب 
واجباته���ا  اأداء  ع���ن  احلكوم���ة  عج���ز 
�ش���واء كان���ت ه���ذه الأو�ش���اع اآني���ة اأو 
مرتاكمة عن �شنوات �شابقة، لأن هوؤلء 
املحتج���ن يقول���ون باأن ه���ذه احلكومة 
ه���ي امت���داد ل�شابقاته���ا واإنه���م كان���وا 
ق���د احتج���وا �شده���ا يف حين���ه، بينم���ا 
البع�س الآخر يرى يف ذلك خطرًا كبريًا 
يحي���ط بالع���راق لأن ا�شتقالة احلكومة 
اإىل  �شي���وؤدي  احلا�ش���ر  الوق���ت  يف 
فو�ش���ى عارم���ة والذه���اب اإىل املجهول 
وه���ذا ما تبنت���ه احلكوم���ة يف خطابات 
رموزه���ا خ���الل الفرتة املا�شي���ة واأثناء 
الحتجاج���ات، وللوق���وف عل���ى م���دى 
د�شتوري���ة ه���ذا املطل���ب و الآث���ار التي 
تنت���ج عنه لو حتق���ق الآن. فهل �شنكون 
يف فراغ د�شتوري اأو فراغ يف منظومة 
احلك���م وبالنتيجة نذهب اإىل الفو�شى؟ 
وه���ل الد�شتور العراق���ي لعام 2005 مل 
يلتف���ت اإىل ه���ذه احلال���ة ومل ينظمه���ا؟ 
لذل���ك وللتو�شيح �شاأعر����س للمو�شوع 

على وفق الآتي :
1. لل�شع���ب اأن يطال���ب مب���ا يريد �شمن 
الأط���ر الد�شتوري���ة ومنها ح���ق التعبري 
ع���ن ال���راأي جت���اه احلكوم���ة وغريه���ا 
ومنها ا�شتقالة اأي �شخ�شية اأو احلكومة 
برمته���ا، لأن ذلك من حقوقه الد�شتورية 
وعلى الدول���ة توفريها له وكفالتها على 
وف���ق اأحكام امل���ادة )38( م���ن الد�شتور 
التي جاء فيه���ا الآتي )تكفل الدولة، مبا 
ل يخ���ل بالنظ���ام الع���ام والآداب: اأوًل: 
حري���ة التعبري عن الراأي بكل الو�شائل. 
والطباع���ة  ال�شحاف���ة  حري���ة  ثاني���ًا: 

ثالث���ًا:  والن�ش���ر.  والإع���الم  والإع���الن 
حري���ة الجتم���اع والتظاه���ر ال�شلم���ي، 

وتنظم بقانون( 
يف  م�شتقيل���ة  تعت���رب  احلكوم���ة  اإن   .2
ح���الت عدده���ا الد�شت���ور ومنها �شحب 
الثقة عن رئي����س جمل�س الوزراء �شواء 
بن���اء على طل���ب رئي����س اجلمهورية اأو 
بعد ا�شتجوابه م���ن قبل اأع�شاء جمل�س 
باأكمله���ا  احلكوم���ة  فتعت���رب  الن���واب 
م�شتقيلة وعلى وفق اأحكام املادة )61/
ثامن���ًا/ج( الت���ي ج���اء فيها الآت���ي )ُتعُد 
ال���وزارة م�شتقيلًة يف حالة �شحب الثقة 

من رئي�س جمل�س الوزراء(.
حكوم���ة  مبه���ام  احلكوم���ة  تق���وم   .3
ت�شري���ف الأعم���ال اعتب���ارًا م���ن تاريخ 
�شح���ب الثقة عنها اأو اعتبارها م�شتقيلة 
وعلى وفق حك���م امل���ادة )61/ثامنًا/د( 
م���ن الد�شت���ور الت���ي ج���اء فيه���ا الآت���ي 
)يف حال���ة الت�شويت ب�شح���ب الثقة من 
جمل����س الوزراء  باأكمله، ي�شتمر رئي�س 
جمل�س الوزراء والوزراء يف منا�شبهم 
لت�شري���ف الأمور اليومي���ة، ملدة ل تزيد 
عل���ى ثالث���ن يوم���ًا، اإىل ح���ن تاألي���ف 
جمل����س ال���وزراء اجلديد وفق���ًا لأحكام 
امل���ادة )76( م���ن ه���ذا الد�شت���ور( وهذا 
يعن���ي اإن احلكومة تبقى م�شتمرة باأداء 
مهامه���ا ب�ش���كل اعتيادي حل���ن ت�شكيل 
احلكوم���ة اجلدي���دة على وف���ق الآليات 
وامل���دد التي ر�شمها القان���ون ول يوجد 
اأي ف���راغ مطلق���ًا وي�ش���ري الدكتور على 
مه���دي املخت�س يف القانون الد�شتوري 
بكتابه املو�شوم )مو�شوعات د�شتورية 
يف ال�ش���اأن العراق���ي( اإىل اإن )حكوم���ة 
ت�شري���ف الأعم���ال ه���ي وزارة موؤقت���ة 
ناق�ش���ة ال�شالحي���ة لأغرا����س ت�شريف 
الأم���ور مل���دة حمددة من الوق���ت ، لفرتة 
م���ا بع���د �شح���ب الثقة م���ن ال���وزارة اأو 
بعد انته���اء الوجود القان���وين للربملان  
والقي���ام بالنتخاب���ات اأو ظ���رف طارئ 
ال���وزارة  ت�شكي���ل  ع���دم  دون  ح���ال 

اجلدي���دة اأو تاأخره���ا ، ول يح���ق لهذه 
ال���وزارة البت يف الأمور ذات  الطبيعة 
ويقت�ش���ر   ، وامل�شريي���ة  امل�شتقبلي���ة 
عمله���ا يف العاجل من �ش���وؤون الوزارة 
، واخت�شا�شاته���ا حم���دودة ، فال يحق 
لها القيام مببادرات واأعمال ذات نتائج 
ت�شري���ف  مهامه���ا  واأب���رز   ، �شيا�شي���ة 
اأمور ال���وزارات املختلفة باحلد الأدنى 
م���ن ال�شتمراري���ة الإداري���ة ، ولت�شيري 

م�شالح املواطنن(  
4. اإن جترب���ة العم���ل بحكوم���ة ت�شريف 
الواق���ع  عل���ى  جدي���دة  لي�ش���ت  الإعم���ال 
الت���ي  اأغل���ب احلكوم���ات  العراق���ي، لأن 
ت�شكل���ت بعد ع���ام 2003 كانت تنتهي مع 
انته���اء ال���دورة الربملاني���ة اإل اإنها تبقى 
حكوم���ة ت�شري���ف اأعم���ال حل���ن ت�شكيل 
احلكوم���ة اجلدي���دة، وحت���ى يف اأغل���ب 
البل���دان ذات النظ���ام الربمل���اين، جند اإن 
احلكوم���ات املنتخبة تتعر�س اإىل حالت 
�شحب الثق���ة اأو ال�شتقال���ة اجلماعية اأو 
غريه���ا من ح���الت اإنه���ا احلكومة فتبقى 
حكوم���ة ت�شريف الأعم���ال لفرتة حمددة 

مبوجب الد�شتور.
لذل����ك ف����اإن الع����راق ل����ن يك����ون يف حال����ة 
فو�ش����ى ول يف حال����ة فراغ د�شت����وري اأو 
حكوم����ي اإذا م����ا ا�شتقال����ت احلكوم����ة اأو 
اأقيلت اأو انتهى عمرها الد�شتوري، واإمنا 
تبق����ى تل����ك احلكوم����ة ت�ش����ري اأم����ور البلد 
باعتباره����ا حكومة ت�شريف اأعمال، وهذا 
يجع����ل م����ن اأويل الأمر اأم����ام موازنة بن 
الت�شحي����ات فهل التم�ش����ك ببقاء احلكومة 
مقاب����ل ت�شحي����ات و�شلت اإىل ح����د اإراقة 
ال����دم العراق����ي تك����ون اأف�ش����ل م����ن من����ح 
ال�شع����ب بع�����س مطالبه وتهدئ����ة ال�شارع، 
ولرمبا يع����اد تكلي����ف ذات الأ�شخا�س يف 
القناع����ات  اإن توف����رت  املقال����ة  احلكوم����ة 
ل����دى الكت����ل ال�شيا�شية الت����ي تتوىل زمام 
الأم����ور يف جمل�س النواب وا�شاأل الله اأن 
يهدي اجلميع حلفظ العراق واأهله من كل 

مكروه .

 حتدثن���ا يف احللقت���ن ال�شابقت���ن ع���ن م���ا 
امت���ازت ب���ه تظاه���رات الف���احت م���ن ت�شرين 
اأول/اكتوبر2019،وثقافة التظاهر و�شلوك 
عق���ل  نحل���ل  ه���ذه احللق���ة  الحتج���اج. يف 
و�شخ�شي���ة م���ن كان ال�شبب..اأعن���ي احلاكم 

العراقي.
 الالف���ت اأن احلياة ال�شيا�شي���ة يف العراق مل 
تف���رز بعد التغي���ري قائدًا �شيا�شي���ًا مب�شتوى 
رج���ل دول���ة. وم���ع اأن املحلل���ن ال�شيا�شين 
الع���راق  يف  التغي���ري  اأن  اىل  ذل���ك  يع���زون 
ج���اء بتدخ���ل اأجنبي،فاإنن���ا ن���رى اأن القوى 
بف���رق  اأ�شب���ه  كان���ت  العراقي���ة  ال�شيا�شي���ة 
ع�شكري���ة متجحفل���ة يف خن���ادق، لكل خندق 
عن���وان وقائد..يجمعه���ا ه���دف واح���د ه���و 
م�شال���ح  النظام،وتفّرقه���ا  م���ن  التخل����س 
حزبي���ة وطائفية وقومي���ة..ولأن ما يجمعها 
ينته���ي بانتهاء النظام،ف���اإن امل�شالح  تتوىل 
ح�ش���اب  عل���ى  بينه���ا  فيم���ا  اخل���الف  اذكاء 
امل�شلح���ة العلي���ا اخلا�ش���ة بالوطن..وه���ذا 
ما ح�ش���ل، فال�شخ�شية ال�شيا�شي���ة العراقية 
اعتم���دت بع���د التغي���ري الع���زف عل���ى الوتر 
الطائفي لرتوي���ج نف�شها بن طائفتها متهيدًا  

لفوزه���ا بالنتخابات..ومنه���ا حتدي���دًا  ن�شاأ 
م���ا ا�شطلحن���ا عل���ى ت�شميت���ه :)الربانوي���ا 
ال�شيا�شي���ة( الت���ي كان���ت اأح���د اأه���م اأ�شباب 
الكارث���ة العراقي���ة بع���د التغي���ري، واأكدت لنا 
نح���ن املعنين بال�شطرابات النف�شية اأن يف 
الق���ادة ال�شيا�شين العراقين من " الأفندية" 
و"املعمم���ن" فرقاء م�شاب���ون ب�)الربانويا( 
الت���ي تعن���ي مب�شطلح���ات الط���ب النف�ش���ي 
التفك���ري  م���ن  م�شطرب���ًا  �ش���كاًل  اأو  اأ�شلوب���ا 
ي�شيط���ر علي���ه ن���وع �شدي���د وغ���ري منطق���ي 
ودائ���م من ال�شك وعدم الثق���ة بالآخر،ونزعة 
ثابت���ة نحو تف�شري اأفع���ال الآخرين على اأنها 
تهدي���د مق�شود.وله���ذا فاأن���ه يحم���ل �شغينة 
م�شتدمية ملن يخالف���ه الراأي)العلماين مثاًل( 
ويرف����س الت�شامح عم���ا يعّده اإهان���ة اعتبار 
ج�ّشده���ا املتظاه���رون باهزوج���ات موجعة) 
الل���ه اأكرب ياعلي الأح���زاب باكونه - ما نريد 
حاكم ملتح���ي نريد حاكم ي�شتح���ي..(، واإنه 
عل���ى ا�شتعداد للقت���ال اأو املقاومة والإ�شرار 
بعناد على التم�شك بال�شلطة بغ�س النظر عن 
املوقف..جت�ّشد ذل���ك يف ) احتجاجات متوز 
ر 2018(، ويف تراجيدي���ا تظاهرات الفاحت 

من ت�شرين اأول/اكتوبر 2019.
طالب���ت   )2011 تظاه���رات)  وللتذك���ري،اإن 
مبحا�شب���ة الفا�شدين،فحماه���م ال�شيد نوري 
املالك���ي مبقولت���ه ال�شه���رية الت���ي �شتدين���ه 
تاريخي���ًا )ل���دّي ملف���ات للف�ش���اد ل���و ك�شفتها 
لأنقل���ب عاليه���ا �شافلها(، ووا�ش���ل حمايتهم 
بتخدير بالوعود خلفه ال�شيد حيدر العبادي 
ال���ذي وعد ب�شربهم بيد م���ن حديد وما فعل.

ولأن املتظاهري���ن هتف���وا يف �شباط 2011) 
احلراميه(..ف���اأن  باكون���ه  الدي���ن  با�ش���م 
الفا�شدي���ن اأ�شم���روا لهم العق���اب مبزيد من 
الأهمال..ولك���م ان ت�شتعي���دوا م���ا جرى من 
التعام���ل ال�شر����س واملهن م���ع املحتجن يف 

انتفا�شة متوز 2018.
 وللتوثيق،اإننا من عام) 2010( كّنا �شخ�شنا 
ال�شلط���ة  يف  الفا�ش���د   ال�شيا�ش���ي  العق���ل 
مب�شطل���ح جدي���د ادخلن���اه يف عل���م النف����س 
العرب���ي هو )احل���ول العقلي(..وه���و عملية 
اإدراكي���ة ناجمة ع���ن تع�ش���ب طائفي جتربه 
على ت�شنيف النا�س اىل جمموعتن:)نحن( 
و )هم(..يّحمل اجلماع���ة الأخرى م�شوؤولية 
م���ا حدث م���ن اأذى اأو اأ�شرار ويرى اأنها على 

باطل،وي���رى جماعت���ه اأنها عل���ى حق مطلق 
حت���ى ل���و كان���ت �شري���كًا بن�شي���ب اأك���رب يف 
اأ�شباب م���ا حدث.وقلنا بال�شريح اإن �شخ�شا 
به���ذه ال�شف���ة املر�شي���ة ل ي�شل���ح اأن يك���ون 
قائ���دًا ملجتم���ع تتنوع فيه الأدي���ان واملذاهب 

والقوميات.
اق���رتان  ل���دى العراقي���ن  وباملقاب���ل، توّل���د 
�شرطي بن ال�شلطة والظلم ، ناجم عن  تكرار 
ال�شلطات املتعاقبة ملمار�شة الظلم على النا�س. 
ومع اأن النظام العراقي بعد التغيري يو�شف 
بانه نظ���ام دميقراطي بح�شب الد�شتور ،فاإن 
اأقبح ما ارتكبته ال�شلط���ات الرئا�شية الثالث 
في���ه اإنه���ا انتهكت مب���داأ العدال���ة الجتماعية 
يف الدميقراطية،فا�شتاأثرت بالرثوة وتركت 
اأك���رث م���ن خم�ش���ة مالي���ن عراق���ي يعي�شون 
حتت خ���ط الفقر،فيما هم ينعمون بالرفاهية 
وتبذير الرثوة .مثال  ذلك،اإن عدد احلمايات 
 14800 كان  الن���واب  جمل����س  لأع�ش���اء 
منت�شب���ًا يتقا�ش���ون 156 ملي���ار دولر م���ن 
اأ�ش���ل 316 مليار دولر للموازنة املالية لعام 
2014،مبوج���ب املذكرة الت���ي قدمها النائب 
)الراحل( مهدي احلاف���ظ اىل رئي�س جمل�س 

الن���واب طالبًا فيها تخفي�س ع���دد احلمايات 
اىل الن�شف.

  وعقدة اأخرى هي اأن العقل ال�شيا�شي الفا�شد  
م�ش���اب بالدوغماتي���ة)Dogmatism( التي 
تعن���ي اجلمود العقائ���دي اأو النغالق الفكري 
الذي يف�شي اىل تط���رف ديني،مذهبي،قومي 
اأو قبلي،وتع���ّد بح�شب درا�شات علمية اإنها – 
الدوغماتية- اأحد اأهم واأخطر اأ�شباب الأزمات 
والجتماعية،واإنها)مر�س(خالقي  ال�شيا�شية 
الأزمات م���ن الق���ادة ال�شيا�شين..ما يعني اأن 
العق���ل ال�شيا�شي العراق م���اأزوم �شيكولوجيا 
ومن�شغ���ل فكري���ًا باملا�شي،فيما عق���ل ال�شباب 
الفج���وة  بامل�شتقب���ل،واإن  ومن�شغ���ل  منفت���ح 
بينهما ه���ي التي جعلتهما جبل���ن ل يلتقيان.
حت�شيده���م  ،ف���اإن  ب�شخري���ة  وللتو�شي���ح.. 
لل�شب���اب يف م�شريات للطم والن���واح يعدونه 
اجنازًا كبريًا واأه���م ،عندهم،من توفري فر�س 

عمل لهم!
 ومن ع���ام 2008 كتبنا عرب )املدى واحلوار 
املتم���دن واملثق���ف( وقلن���ا ع���رب الف�شائي���ات 
اإن ق���ادة العملي���ة ال�شيا�شي���ة العراقي���ة ل���ن 
ي�شتطيعوا اأن يتح���رروا فكريًا من معتقدات 

ثبت خطوؤها،ولن ي�شتطيعوا اأن يجدوا حاّلً 
اأو خمرج���ًا ملا ه���م فيه،بل اإنه���م �شيعّر�شون 
مالي���ن النا����س اىل مزي���د م���ن الأذي،وق���د 
ح�شل م���ا كّنا حّذرنا من���ه يف تظاهرة متوز  
وع���ارًا  وقبح���ًا  ب�شاع���ة  2018..وزادوه���ا 
بتظاه���رات الفاحت م���ن ت�شري���ن اأول 2019 
يف �شابق���ة م���ا ح�شل���ت يف تاري���خ الع���راق 
ال�شيا�شي..ناجم���ة ،يف اأح���د اأ�شبابه���ا، ع���ن 
وجود خ�شومة بن احلاكم العراقي وعلماء 
النف����س والجتماع،ولأن���ه اعت���اد اأن يحيط 
نف�ش���ه با�شخا����س يقول���ون ل���ه ما يح���ب اأن 

ي�شمعه!.
 ويبقى الت�شاوؤل: اىل اأين نحن ما�شون؟

 واجل���واب  توؤكده حقيق���ة �شيكولوجية ،اإن 
احلاك���م ال���ذي ي�شق���ط اعتباري���ًا واخالقي���ًا 
يف عي���ون �شعب���ه يتح���ول اىل م�شتب���د يفهم 
اأن قم���ع التظاه���رات هي الو�شيل���ة الوحيدة 
لبقائ���ه يف ال�شلط���ة..واإن تظاهرات ال�شباب 
و�شعت العراق اأمام بديلن: اإما ثورة تطيح 
بالفا�شدي���ن ،اأو حرب تبداأ بن �شيعة و�شيعة 
يك���ون م�شهدها الث���اين مواجهة حا�شمة بن 

امريكا واإيران..ملن يكون فيها العراق؟

ْت �حلكومة كي ال نفجع ببغد�دي �آخر ماذ� �صيح�صل لو �أُعُتبرِ
م�صتقيلة؟

)3( �ل�����������ص�����ب�����اب  ت������ظ������اه������ر�ت 
ال���ع���ق���د ال�����ش��ي��ك��ول��وج��ي��ة ف����ي ال���ع���ق���ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ع���راق���ي 
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عالء املفرجي

إرادة الذاكرة

ناجح املعموري

املكان ذاكرة ، تخيالت ، �شرديات ، تق�شرات 
املكان وا�شحة على �شطحه اخلارجي . عرب 
ال�شت����ذكارات والتق�ش����ر مرويات����ه حت�شري 

ل�شتع����ادة املا�ش����ي واآث����اره من 
اأجل اإيق����اظ امل�شكوت عنه ، نعم 
لأن الأمكن����ة ق����ادرة عل����ى البقاء 
والبقاء حتديًا لالأزمنة ، ويعني 
ه����ذا مث����ول الف����رد / اجلماعة 
، م����ن خ����الل ذاك����رات قدمية ، 
خازن����ة لأحالمها وت�شوراتها 
وتقاليده����ا . الت����ي ل تبتع����د 
كث����ريًا ع����ن اجلماع����ات التي 
تخيل����ت واأ�ش�ش����ت جمتمع����ًا 

متثيليًا .
املع����ريف  املوق����ف  تعم����ق 
والثقايف ، عن هوية فوؤاد 
وق����وة النتم����اء احلقيقي 
وال�شف����اف للع����راق عل����ى 
الرغ����م من كل م����ا ح�شل 
له عندما كان فيه وحتى 
ا�شتدعاءاته بعد هروبه 
للخال�����ص م����ن الق�شوة 
وهيمن����ة ال�شلط����ة لكن 
الوط����ن حا�ش����ر . ه����و 
احلقيق����ي  �شم����ريه 
الكا�شف عن الرحم / 
الأّم ونوعي����ة عالقته 
معها ) ت����رك حقائبه 
عل����ى حاف����ة ال�شارع 

وان�شاق �شوت اأّمه التي ا�شتقبلته بذراعني 
م�شرعت����ني �شام����ًة اإياه اىل �شدره����ا ، كانت 
تع�ش����ره وهو ي�شم روائ����ح ج�شدها التي مل 
ين�شه����ا يوم����ًا . رائح����ة الثدي ال����ذي التقمه 
لثالثة اأعوام ، رائحة الثوب الذي كان يد�ص 
انف����ه ب����ني طياته كي ين����ام . رائح����ة البخور 
واحلرمل ليايل اجلمع����ة ... رائحة دموعها 
وه����ي تبك����ي اأمها ، الت����ي مات����ت ومل حتقق 
حلمه����ا ببناء ال�شري����ح ... رائح����ة تعطرها 

لأبيٍه بلياٍل هي تختارها / �ص 408(.
كان����ت عودته �� فوؤاد �� ناق�شة لأن حلم الأّم مل 
يكتمل اإل بعودة الثنني ، حمي وفوؤاد معًا : 

فوؤاد ها اأنت قد عدت فاأين اأخوك حميي ؟؟ 
انت����ج املكان ذاكرته ، وه����ي اأكرث ال�شفويات 
احلا�شرة ، والباقية لالآبد ، ومن ياأتي لحقًا 
مرويات����ه  ي�شتل����م  للم����كان 

بو�شفه����ا امل����وروث ال����ذي اأودع����ه اجليل اأو 
الأجي����ال الأ�شب����ق ، اإنه����ا �� املروي����ات �� ثقافة 
مرتاكم����ة تزداد طاقتها م����ن خالل ح�شورها 
ا�شتدع����اءات  م����ن  وا�شتفادته����ا  اليوم����ي 
قدمي����ة ، حفظ����ت مرورثات ، ه����ي بع�شًا من 
هوي����ة ، ا�شتطاع����ت مقاوم����ة كل حم����اولت 
بالت�ش����اكل  �شريورته����ا  واإيق����اف  تعطيله����ا 
م����ع عنا�ش����ر ثقاف����ة اجلماع����ات املعا�شرة . 
ل �شيء وج����د خارج اإط����ار الل�شان ، مبعنى 
ارتباط احل�ش����ارة وكما قال " هيغل " اللغة 
ه����ي وعي التاري����خ ، والتاريخ ه����و احلرية 
والل�ش����ان منت����ج العالقات والرم����وز ، وهما 
م����ا جعلهما الإن�شان مت����داولت له وكمًا ورد 
يف ال�شيمياء اإن الدللت هي �شهادة على اأن 
الإن�ش����ان يتداول العالم����ات ل الأ�شياء التي 

تدل عليها .
كم���ا ق���ال �شعي���د بنك���راد . الل�ش���ان �شلط���ة 
ابتكرت واخرتعت لغتها وثقافتها 
اإن���ه البي���ان ال���ذي امتل���ك الع���امل 
وانتج التاريخ وتداوله �شفاهيات 
باقي���ة حمتفظة بطاقته���ا املمنوحة 
له���ا م���ن ال�شل���ف ، وما توف���ر عليه 
م���ن امكان���ات اجتم���ا �� ثقافي���ة . كنا 
�شجلنا مالحظة متكررة عن العن�شر 
البنائي الذي تداوله القا�ص القي�شي 
باعتب���اره  �ش���رد  امليت���ا  ب���ه  واأعن���ي 
توظيفًا تاريخيًا ، لأن الجتماعي غري 
معزول عن التاريخ . كالهما مندغمان 
واأحدهم���ا يغذي الآخ���ر ، وا�شتوعبت 
الرواي���ة كث���ريًا م���ن ال�شخو����ص منه���ا 
حت���ول اىل مركز �شردي ق���وي ل ميكن 
ال�شتغن���اء عنه اأو ا�شتبداله مبا مياثله ، 
واعني �شخ�شية " عايد " الذي ا�شتجمع 
�شبك���ة رمزية ك���ربى ، ومتظهرت عنه كل 
املالحظات وال�شطهادات والنحرافات ، 
ال�شقوط ، النجاح الوهمي ، ال�شذوذ .....
الخ اإنه ال�شلطة التي ا�شتعمرت ذاكرة فوؤاد 
. واخت�ش���ر القا����ص بع�شًا مم���ا متيزت به 
�شخ�شية " عايد " هناك �شخ�ص التقيته يف 
اأحد املوا�شع اأيام احلرب العراقية الإيرانية 
ا�شم���ه عايد .... وظل يطاردين يف اأحالمي 

وينغ�ص عل���َي اأيامي . فتارة ا�شاجع امراأة 
باحلل���م لكت�ش���ف اإين اأ�شاجع���ه . واأخرى 
اأراه وه���و يعدمني والليل���ة كان هو من قام 

بدور القابلة ملعاونة اأمي على ولدتي .
ظل���ت اأخ���ريًا املروي���ات و�شدقه���ا الوا�شح 
الكا�ش���ف ع���ن بيا����ص الهوي���ة الوطنية مع 
املحافظة على التاريخ ال���ذي �شجله الأبناء 
و�شاأكتف���ي لالإ�ش���ارة لذلك مب���ا هو خمت�شر 
: ال�شلم���ون ي�شب���ح �شد التي���ار لهدف نبيل 
قد مت���وت الكثري من الأمه���ات بتلك الرحلة 
، ولك���ن الأخريات ي�شعن بي�شه���ن ، اأعايل 
النه���ر ، ليولد جيل جدي���د ت�شتمر به احلياة 
. اأم���ا انتم فت�شبحون �شد التيار اأماًل بك�شر 
تلك البيو�ص ، وقتل احلياة . ت�شبحون �شد 
التي���ار �شاحبني معكم جمتمعًا وبلدًا باأ�شره 
اىل ما�ٍص تنب�شون به يوميًا بحثًا عما يدعم 

م�شلماتكم // الرواية �ص 415//
التاري���خ  القي�ش���ي  القا����ص فا�ش���ل  وّظ���ف 
ب���ذكاء ، لي�ص بو�شفه جمموعة من الوثائق 
والأح���داث ، التي عا�شه���ا العراق ، والكثري 
م���ن ال�شب���اب في���ه ، لأن���ه ا�شتط���اع تنقي���ة 
التاري���خ ب���ذكاء ، لي����ص بو�شف���ه جمموعة 
عا�شه���ا  الت���ي   ، والأح���داث  الوثائ���ق  م���ن 
الع���راق ، والكث���ري م���ن ال�شباب في���ه ، لأنه 
ا�شتط���اع تنقي���ة التاري���خ من املوج���ود فيه 
، وال���ذي يعني امل���وؤرخ ، بل ذه���ب القي�شي 
اىل التاري���خ باعتباره معنى كما قال رولن 
ب���ارت ، متوافق���ًا م���ع هاي���دن واي���ت ال���ذي 
تعام���ل م���ع التاريخ متج���اورًا م���ع الأدب ، 
مبعن���ى منح���ه فر�ش���ة الخ�ش���اع للتاأوي���ل 
الدرا�ش���ات  بع����ص  وك�شف���ت   ، والتف�ش���ري 
احلديثة عن وقائع تاريخ قدمي اىل تنوعات 
تاأويلي���ة ل بل ذهب هايدن وايت وهارمتان 
والدب  والفل�شف���ة  التاري���خ  جع���ل  ال���ذي 
قابل���ة للتحليل والختالف ح���ول ذلك ، وما 
دام التاري���خ منفتح���ًا عل���ى الفح����ص ، فانه 
متماث���ل مع الدب . ومثلما قال رولن بارت 
مقولته ال�شهرية واملبكرة جدًا : اإن التاريخ 
جمموع���ة م���ن ال���دوال . ا�شتط���اع القي�شي 
�ش���وغ رم���وزه اخلا�ش���ة املبتك���رة و�ش���ط 
ترتب���ه ولي�ش���ت م�شتلة من الآخ���ر ومن بعد 

ت�شتعيده���ا لتوظف عرب رموزها وعالماتها 
اخلربات املبثوثة فيها ) وت�شقط من خاللها 
امل�شتقب���ل وتفهم من خالله���ا احلا�شر ( كما 

قال �شعيد بنكراد .
ا�شتطاع القا�ص القي�ش���ي ا�شتعادة التاريخ 
البعي���د  . وما�شي���ه  القدمي���ة  م���ن مكامن���ه 
مهم���ة  �ش���رورة  وال�شتع���ادة   . والعمي���ق 
والتاريخ مرويات ، عا�ش���ت بذاكرة الأفراد 
وظل���ت متداولة بو�شفها اإرث���ًا ممنوحًا لهم 
م���ن الآباء والج���داد . اإنه ����� التاريخ �� قابل 
بال�شتدعاء واحل�شور ، لكنه ل يظل �شاكنًا 
ب���ل متح���ركًا بق���وة املخزون���ات املحكي���ة ، 
وه���و ميثل املج���ال الذات���ي الذي ق���ال عنه 
يون���غ ، اإنه الفاع���ل يف ثنائي���ة العالقة بني 
الدي���ن  وعنا�ش���ر  والأ�شط���ورة  اجلماع���ة 
والتاري���خ امل�شح���ون بالأح���الم والأوهام ، 
كم���ا ذهب لذل���ك يون���غ ، وبو�شفه���ا م�شدر 
الطاق���ة للتكيف بالن�شبة للجماعات من اأجل 
احل�ش���ول عل���ى مع���ارف اأك���رث . ولب���د من 
التذك���ري ب���اأن الأ�شطورة وثيق���ة تاريخية ، 
حمكية اأو مكتوبة ، وهي لي�شت مثلما كانت 
يف بدايته���ا . لأنها بداية عملي���ة معقدة ول 

واعية .
تغ���ري م���ا اعت���اد علي���ه �شم���ك ال�شلم���ون ، 

وارت�شى ال�شباحة مع التيار 
)) بطول���ه الف���ارع وقف اأمام م���راآة حماوًل 
الأمي���ن  خ���ده  ا�شتوطن���ت  �شع���رة  اقت���الع 
مبلقٍط مع���دين . كان ينظ���ر يف املراآة وهو 
يرتدي مالب�شه الع�شكرية و�شع امللقط على 
الطاول���ة وقد ا�شتقرت ب���ني كما�شتيه �شعرة 
�ش���وداء ليعتمر برييته (( تك���رر هذا الن�ص 
كله يف خت���ام الرواية من���ذ " بطوله الفارع 
ليعتمر  : �شعرة بي�شاء  نهايته  " وتغ���ريت 

عمامته / �ص 425//
هن���ا ح�ش���ل التح���ول الكب���ري يف الثقاف���ة ، 
وخ�شر العقل نقديت���ه وخ�شر كل �شيء حاز 
علي���ه من جت���ارب حيات���ه وارت�ش���ى بوعي 
ق���اده نحو ف�ش���اء متغاي���ر ، �شي�شلك طريق 
اخل���راب .// �شلم���ون عراق���ي / رواي���ة / 
روافد للن�شر والتوزي���ع / القاهرة 2018/ 

فا�شل عبد الله القي�شي . 

ع��������ري اجل���������س����د ج����م����ال����ه ح���ج���اب

يف عمان �ش���در للباحثة الدكتورة نادي���ة هناوي كتاب جديد 
نّية التَّجني�ص  بعن���وان ) نح���و نظرية عابرة لالأجنا����ص يف بيِّ
والتَّمثي���ل (. تكللت فيه جهودها القيم���ة يف �شياغة نظريتها 
حول التجني�ص العابر والتي �شعت اإىل تكري�شها عرب اأبحاث 
ما�شية يف منا�شب���ات عدة. وقد طرحت الدكتورة هناوي يف 
كتابها تاأ�شي�شًا اأكادمييًا لتو�شالتها يف املو�شوع، واملطروحة 
لأول مرة عرب معاجلات اإجرائية وتنظريية حفلت بها اأبواب 
الكت���اب وف�شوله الكث���رية التي بنيت عل���ى منحى م�شتحدث 
ر لالأجنا�ص العابرة، منطلًقا من فكرة الغو�ص يف العملية  ينظِّ
التجني�شية، وقوفًا عل���ى خ�شو�شياتها ومرورًا مبالب�شاتها، 

بق�شد ا�شتكناه غاياتها ومعرفة موا�شعاتها.
والعابرية تعني اإمكاني���ة تخطي احلد والتجاوز على القالب 
م���ن اأجل اإنتاج اإبداعي يج�شد الأ�ش���ول لأجل اأن يتجاوزها، 
وينح���و منحى حمددًا ليغر�ص اجلدي���د فيها. وما بني الولدة 
ال�شرعي���ة جلن�ص مل تع���د املح�شالت النظري���ة ت�شمح بولدة 
غ���ريه، وبني التفري���ع والتوليد لأنواع تن�ش���وي هجينة بني 
جن�ش���ني اأو اأك���رث، يتاأت���ى تتبع الكت���اب مل�شاألة العب���ور الذي 
ترته���ن مديات���ه بالكيفي���ة الت���ي به���ا ميل���ك اجلن����ص الأهلية 
لتو�شيع م�شاحته وردم الفجوات باخلرق والتجاوز واله�شم 

والمت�شا�ص وال�شم وال�شهر والذوبان.

نحو نظرية عابرة 
للأجنا�س 

متابعة: املدى

�سالح ح�سن
�شاعر

من املوؤ�شف اأن دور املثقف العراقي مل يرتق اىل 
ح����راك ال�شارع الذي يقوده �شباب بعمر الورود 
مل يعرف����وا ال�شيا�شة ول الأح����زاب ولي�شت لهم 
م�شال����ح �شيقة مث����ل الكثري من املثقف����ني الذين 
انتم����وا اىل اأح����زاب اأق����ل م����ا ُيق����ال عنه����ا اإنه����ا 
غ����ري وطني����ة وتابع����ة ل����دول اجل����وار وطائفية 
مقيت����ة  . ح����راك ال�شب����اب وانتفا�شته����م جعلت 
بع�����ص املثقفني ي�شع����رون بالتق�ش����ري ودفعتهم 
اىل امل�شارك����ة يف التظاه����رات يف النهاي����ة .. مل 
يخرجوا منذ البداية مع كل هذه اجلماهري لكن 
حل�شن احل����ظ انتبهوا اأن ث����ورة ال�شعب �شوف 
تذكرهم مبواقفهم البائ�شة . على كل حال مازال 
الوقت مبكرًا وميكنهم اليوم م�شاركة اجلماهري 
بالث����ورة ال�شعبي����ة التي خرجت ب����ال �شوت ول 
قي����ادة . اإنه����ا دعوة لكي يكون����وا �شوت الثورة 

ال�شاملة

عمار اليا�سري
اأكادميي وناقد �شينمائي

ك����رُث احلديث عن ماهية املثقف حتى بتنا ن�شمع 
باملثقف املحافظ الذي يدافع عن الأنظمة ويربر  

اأفعاله����ا واملثق����ف الإ�شالح����ي ال����ذي ي����رى اأن 
النظ����ام يجب اأن ي�شلح ذاته من داخله واملثقف 
الع�ش����وي ال����ذي يعمل عل����ى الإ�ش����الح الثقايف 
والجتماع����ي �شعي����ًا وراء حتقي����ق طموح����ات 
الطبق����ات العامل����ة واملثق����ف النق����دي الث����وري 
ال����ذي يعمل على رف�ص الواق����ع ال�شلبي وقيادة 

اجلماهري نحو الثورة.
وم����ا اأحوجن����ا يف ه����ذه ال�شاعات الت����ي ارتوى 

فيه����ا اأدمي الأر�ص بدم����اء ال�شهداء الباحثني عن 
حي����اة ح����رة كرمي����ة اإىل مثقف يوج����ه اخلطاب 
اجلمع����ي نح����و ال�شلمي����ة واملحب����ة والإ�ش����رار 
عل����ى التغيري، مثقف يعم����ل على توحيد الرموز 
املرت�شب����ة يف الوعي اجلمع����ي اإىل رمز اإن�شاين 
موحد يحقق كل الطموح����ات، اإذ مل تعد الثقافة 
يف هذه ال�شاعات الع�شبية تختزل يف التعاطي 
مع الآداب والفنون، بل هي فعل اجتماعي منتج 

ي�شع����ى للتغيري من اأجل غ����د اأ�شمى واأجمل، لذا 
ينبغي علينا جميعًا النزول اإىل ال�شاحة والعمل 
�شوية على اإنتاج حراك احتجاجي �شلمي بعيدًا 

عن اإراقة املزيد من الدماء.
ي����رى العدي����د م����ن منظري عل����م اجلم����ال الفني 
حراكه����ا  يف  الإن�شاني����ة  العواط����ف  ارتب����اط 
اجلمع����ي بالفنون والداب، اإذ تعد من الو�شائل 
الت����ي تله����ب احلما�شة من جه����ة وت�شحذ الوعي 

من جهة اخرى عنده����ا ي�شتطيع املثقف النقدي 
اأن يك����ون بو�شلة احلراك ال�شالحية من خالل 
كتابة الن�شودة الداعية اإىل التغيري ال�شلمي اأو 
ال����رتمن بها جماهرييًا اأو اللوح����ة الت�شكيلية اأو 
العزف املو�شيقي وهذا ما ذهب اإليه الفيل�شوف 
الهولن����دي ب����اروخ �شبينوزا حينم����ا حتدث عن 
ثنائي����ة العقل واجل�شد، اإذ م����ن املمكن اأن ي�شهد 
العق����ل حت����وًل يف الوع����ي مم����ا يجع����ل اجل�شد 
متح����وًل اأي�شًا، وهي ذات النظرية التي ا�شتغل 
عليه����ا املنظ����ر ال�شينمائ����ي هوغ����و من�شرتبرج 
حينم����ا حت����دث ع����ن اأث����ر بق����اء ال�ش����ورة عل����ى 
ال�شبكي����ة ثم و�شوله����ا اإىل العقل وه����ذا بدوره 
ي�شحن املتلقي بدفق معريف جديد، لنهب جميعًا 

من اأجل ار�شاء وعي ثوري مغاير

لطفية الدليمي
روائية ومرتجمة

       يف م�ش����رية ال�شعوب الظافرة لثبات وجود 
امل����اء يف �شح����راء الظم����اأ ، ق����د لتبل����غ اجلموع 
اأعايل النهر ولتهتدي اإىل النبع ، وقد يت�شاقط 
اأ�شج����ع املجازفني على طري����ق احلرية الالهب، 
نع����م  يح�شل هذا غالب����ًا فال�شعود اىل مرتقيات 
احلري����ة  يتطلب  ت�شحيات وجولت متالحقة ، 
لك����ن الزمن لن يعود به����م اإىل الوراء اأبدًا وهذه 
ه����ي ماأث����رة احل����راك ال�شباب����ي  العراق����ي التي 
جعل����ت  كل ماقب����ل ت�شرين مرحل����ة تاريخية يف 
ع����داد املا�شي وبداأ تقومي عراق����ي ملهم للحرية 

يف الأول من ت�شرين الأول 2019. 
ولإ�شن����اد احل����راك  لب����د للمثقف����ني اأن يتخ����ذوا 
تاري����خ كل منه����م  اإىل  الت����ي ت�ش����اف  املواق����ف 

وحت�شب لهم اأوعليه����م ، فال بقاء لوطن يتخاذل 
مثقف����وه عن م�ش����رية احلرية، املثق����ف احلقيقي 
لي�����ص هومنتج الثقاف����ة  ) فكرًا واأدب����ًا وفنونًا ( 
ح�ش����ب ،ولي�ص هو الق����ارئ ال�شغوف واملن�شغل 
بالنقا�ش����ات والن����دوات والظه����ور يف الإعالم ، 
اإمنا هو ذلك ال�شخ�ص املتجدد معرفًة واملتطور 
فك����رًا والقادر عل����ى التاأثري التنوي����ري  واتخاذ 
املواقف عند املنعطفات ال�شعبة يف حياة البالد، 
وهواأي�ش����ًا املتوا�شع ال����ذي ليتلب�ش����ه الغرور 
والتع����ايل ول ي�شيب����ه ال����دوار والتوّه����م باأن����ه 
الأف�ش����ل مهما ح�شل من �شه����رة وانت�شار،وهو 
من يتوجب عليه قول ماينبغي قوله يف الأوقات 
التي ت�شتدعي  جراأة املوقف و ت�شامن الأرواح 

الكبرية خالل اأزمات الوطن.
 اأمامن����ا اأمثلة و�شاءة من مثقف����ي ع�شرنا، فهذا 
الكات����ب وال�شاع����ر والناق����د ال�شب����اين ميغي����ل 
اأونامون����و يقف بوجه فا�شي����ة فرانكو وي�شرخ 
اأم����ام ح�ش����د جماهريي كبري بوج����ه  اأحد القادة 
الفا�شي����ني بعبارته ال�شه����رية : )اأن تنت�شر على 
عدوك لأنك متتلك القوة، ل يعني اأنك قد اأقنعته 
بفك����رك ( ولي�����ص بعي����دًا ع����ن ذاكرتن����ا مواق����ف 
�شارتر واألبري كامو وبرتراند را�شل وامل�شرحي 

هارولد بنرت و�شواهم.
    لق����د تقاع�ص كثرُي م����ن مثقفينا عن اأن يكونوا 
�شندًا لل�شباب، فلم ميار�شوا دورًا للمثقف الذي  
يفتح عيون الثوار على اأمور مل يكونوا لريونها 
وه����م يف فورة احلما�شة والغ�ش����ب، كان عليهم 
اأن يقدم����وا لل�شب����اب اإ�ش����اءات ملهم����ة بالكتابة 
وامل�شان����دة املعنوية و�ش����َد �شيل الته����م الظاملة 
عنه����م، واأن ليتنا�ش����وا اأن املثق����ف ال����ذي يوؤمن 
بالوطن واحلق والعدالة ،لن يلوذ قّط بال�شمت 

اإزاء دم ي�شفك ووطن  يتعر�ص للمخاطر.

م����ث����ق����ف����ون ف�������ي ������س�����اح�����ة االح�����ت�����ج�����اج
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يتحدث كت���اب ديانا "�صرية متخيل���ة "ال�صادر عن دار 
امل���دى حديث���ًا عن اأح���داث حقيقية عن الأم���رية ديانا، 
وع���ن حادث ال�صي���ارة الذي وقع لها ع���ام 1997 الذي 

ت�صبب بوفاتها .
املوؤلف���ة دي���ان كليه���اين تخ�ص�ص���ت يف الكتاب���ة ع���ن 
امل�ص���اهري ملجلة فورب�س وحتدثت ع���ن اأخبار العائلة 
املالكة الربيطانية ل�ص���الح حمطة. cnn تعّد الكاتبة 
الكرث مبيعا، يتناول الكتاب ما جرى لديانا ب�ص���بب 
مط���اردة امل�ص���ورين له���ا، واحل���ادث ال�ص���هري الذي 

اأودى بحياتها.

هذه املرة تخلت احلكومة عن 
�صعاراتها يف رفع احلواجز وفتح 
الطرق، وقررت اأن تبيع لنا ن�صف 

كيلو منع جتوال، مع حديث 
عن موؤامرات ت�صتهدف ا�صتقرار 

العراق، و�صراخ وعويل عن 
العملية ال�صيا�صية التي يريد لها 

اأعداء الدميقراطية اأن ُتذبح، ومن 
ثم ل بد من �صدور قرار "ثوري" 

باإعالن حظر التجوال بحجة 
اأن الإرهاب ل يزال يتجول يف 

ال�صوارع.. بينما احلقيقة اأن من 
يحتاج منع التجوال هم ال�صا�صة 

الذين اأ�صاعوا اخلراب واملوت 
واأدخلوا البوؤ�س يف بيوت جميع 

العراقيني. 
ال�صيناريو هذه املرة كما يدور يف 

خميلة رئي�س الوزراء وجمل�س 
اأمنه املوقر، هو منع ح�صود 

املتظاهرين من الو�صول اإىل 
ال�صاحات، وت�صييق احل�صار 

على املعت�صمني، مع  اإ�صارات اإىل 
هجوم تعّده الأجهزة الأمنية �صد 

�صباب التظاهرات.. كنت اأعتقد 
اأن رئي�س الوزراء �صيخرج على 

العراقيني معتذرا بعد فيديو �صرب 
طالبات املدار�س الثانوية بالع�صي 

من قبل جنوده "الربره"، لكنه 
بدل من ذلك قرر اأن يحول مدن 

العراق اإىل �صجن كبري واأن تكون 
�صوارع بالدنا اأقرب اإىل ال�صراديب 

املقفرة، هكذا تفتقت عبقرية 
م�صت�صاري رئي�س الوزراء الذين 
يهمهم بالدرجة الأوىل اأن ل يرى 

النا�س �صوى املدرعات والدبابات 
وناقالت اجلنود ونقاط التفتي�س 

التي يحمل اأ�صحابها الع�صي 
والهراوات.

احلكومة تريد  ت�صويق ب�صاعة 
الطوارئ مع �صمان من رئي�س 

الوزراء اأن احلريات لن تنتهك، 
فيما �صباب بعمر الزهور مت 

حرق اأج�صادهم بقنابل الغاز، كنا 
نت�صور بعد �صنوات من الف�صل 
الأمني وال�صيا�صي، اأن العراق 

مقبل على مرحلة جديدة ينف�س 
فيها عن نف�صه غبار قوانني 

الطوارئ ومكافحة الإرهاب التي 
بقيت جاثمة على �صدورنا 13 

عاما. 
غري اأن املحري اأكرث هو هذا 

التناق�س الوا�صح لدى احلكومة 
وم�صت�صاريها الأ�صاو�س بني 

احلديث عن حرية التظاهر التي 
كفلها الد�صتور وبني قتالهم العنيف 

من اأجل الت�صييق على املواطنني 
بقوانني منتهية ال�صالحية ، مع 

ت�صريحات م�صحكة عن ال�صتقرار 
والأمن والأمان الذى يح�صدنا عليه 
العامل اأجمع، وبني ع�صبية  رئي�س 

الوزراء وتابعه فالح الفيا�س 
وهما يتحدثان عن العوا�صف 

والأخطار املحدقة بالعراق، على 
نحو يجعلك تتخيل اأن جيو�س 

هولكو تقف على احلدود فى حالة 
تاأهب لفرتا�صنا. 

ول اأدرى اإن كان العاملون يف 
مكتب رئي�س الوزراء ي�صدقون 

اأنف�صهم فعال وهم يحاولون اإيهامنا 
باأن العراق مير بظروف ا�صتثنائية 

تتطلب الإبقاء على قانون منع 
التجوال اأم ل، واأظن اأنه قرار 

معيب وخمجل وم�صيء للعراق، 
اإل اإذا كان ال�صادة فى مكتب رئي�س 

الوزراء يعتربون اأنهم يحتلون 
بلدا ا�صمه العراق .

يخطئ ال�صا�صة حني يعتقدون اأن 
الدميقراطية تعني " الدو�س" على 

رقاب النا�س، واأن احلرية در�س يف 
الطائفية والنتهازية، واأن �صالح 
الأمة يف حتويل مدن العراق اإىل 

مدن ا�صباح .

ن�صف كيلو 
منع جتوال 

 ديانا.. �سرية متخّيلة

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأنواء اجلوي���ة العراقية حال���ة الطق�س لهذا الي���وم )الثالثاء( اأن 
درج���ات احلرارة �صتنخف�س ع���ن معدلتها املا�صية، وان اجلو �صيك���ون بني غائم جزئيا 

وغائم مع فر�صة لت�صاقط زخات مطر خفيفة.
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اأ�سعد الهاليل.. مدير تقني لفيلم اأجنبيتقرير
حممد جا�صم

يف جترب���ة ظريفة ا�صمها )48( وهي 
ج���رت  الفرن�صي���ة  لالف���الم  م�صابق���ة 
يف بروك�ص���ل، �ص���ارك فيه���ا املخ���رج 
العراق���ي )ا�صعد اله���اليل( املقيم يف 
بلجي���كا، ب�صفته م�ص���ورا ومونتريا 
وم�صاركا يف كتابة ال�صيناريو. وكان 
)جوب���ا(.  التجربةه���و  يف  املخ���رج 
ويقول اله���اليل: يف امل�صابقة وزعت 
مظاري���ف على املخرج���ني امل�صاركني 
فيه���ا ب�صع���ة كلم���ات ل راب���ط بينها، 
كان���ت الكلم���ات ه���ي )قف���ل، وا�ص���م 
�صخ�صي���ة فال���ريي جاك���وب، وجملة 
اأخ���رى(،  وكلم���ة  ا�صم���ي،  تق���ل  ل 
وطلب���وا منه���م كتاب���ة �صيناريو فيلم 
عل���ى ان ينجز خ���الل 48 �صاعة. وقد 
ر�صحني جوب���ا للت�صوير وامل�صاهمة 

يف �صياغ���ة ال�صيناري���و واملونت���اج، فهو 
يعرف من خالل عملي يف اجناز التقارير 
التلفزيوني���ة ل�صالح التلفزي���ون العربي 
وتلفزي���ون �صوري���ا وقن���اة ال�صرقية اين 
اأجنز عملي منفردا وب�صرعة كبرية وباأين 
اأتق���ن مفا�ص���ل العم���ل كامل���ة، الإ�صاءة، 
ال�صوت، ناهي���ك عن املونتاج والت�صوير 
وبالطبع الكتابة لأين كاتب يف الأ�صا�س. 
يف  م�ص���رتك  ب�ص���كل  ال�صيناري���و  كتبن���ا 
الكافي���ه خ���الل �صاع���ة ون�صف ث���م اختار 
املخرج موقعا هو �صقة �صديقته. توجهنا 
اليه���ا وب���داأ الت�صوي���ر حت���ى ال�صب���اح. 
ارحتن���ا ث���الث �صاع���ات، ث���م توجهت اإىل 
من���زيل يف مدين���ة ليي���ج لأجل���ب بع����س 
مع���دات الإ�ص���اءة، ووا�صلن���ا الت�صوي���ر 
للي���وم الثاين، ويف مت���ام التا�صعة م�صاء 
تقريب���ا انتهينا من الت�صوير. ويف املنزل 

بداأن���ا املونت���اج، وانتهينا من���ه يف اليوم 
التايل الأحد... كان على املخرج اأن يقدم 
فلمه يف متام ال�صابعة والن�صف م�صاء... 
وقد انتهينا من املونتاج وا�صافة التايتل 

يف ال�صاد�ص���ة تقريب���ا... ا�ص���رع املخ���رج 
واملمثل���ة الرئي�ص���ة الت���ي رافقتن���ا اأي�ص���ا 
اإىل من���زيل وكانت حا�صرة يف املونتاج، 
لننا كن���ا نخ�صى اأن نحت���اج اإىل دوبالج 

غ���ادر  احتياط���ا.  رافقتن���ا  ل���ذا  لل�ص���وت 
املخ���رج واملمثلة اإىل بروك�صل.. وما زلنا 
ننتظر نتائج التحكيم. وا�صاف الهاليل: 
كان هن���اك اأك���رث من ثمان���ني م�صرتكا يف 
امل�صابق���ة، لكن الذين اكمل���وا افالمهم هم 
ع�صرة تقريب���ا. والفيلم ق�صري زمنه �صبع 
دقائق فقط. وكنت �صعيدا لأين يف الواقع 
ال�صانع التقني للفيلم، فقد كنت امل�صور، 
وم�صمم الإ�صاءة وفني ال�صوت، اإ�صافة 
اىل املونت���اج. كم���ا ا�صار اىل ان���ه ي�صتعد 
لخراج وكتاب���ة فيلم روائي طويل كتبت 
من���ه بحدود27 دقيق���ة ومعظم امل�صاركني 
فيه م���ن املتطوعني. وت�ص���ارك فيه ممثلة 
�صابة تعي�س يف املانيا ا�صمها لينا بطر�س 
وهي فتاة م�صيحي���ة موهوبة. الفيلم فيه 
�صخ�صي���ات عراقية وعربي���ة وبلجيكية. 
ويذك���ر ان الهاليل �صبق ل���ه واأن عمل يف 

العراق واخرج وكتب العديد من العمال 
الفني���ة منها)الثاأر، حكاية �صابر، ال�صور، 
القارب(. وم�صل�صل ور�صة الوراد اخرجه 
عل���ي اأبو �صي���ف، وبرنام���ج تكوين الذي 
يعنى باحل���راك الت�صكيل���ي العراقي ومت 
ت�صوي���ر 218 حلق���ة منه لأك���رث من 200 
فن���ان ت�صكيل���ي عراق���ي وه���و مو�صوع���ة 
فلمي���ة مهمة حلقب���ة موؤث���رة يف الت�صكيل 
العراق���ي م���ن اع���داد الناق���د ح�ص���ن عب���د 
احلميد. وفيل���م ديكودراما ا�صمه حتدي. 
وبرنامج جملة الر�صيد ح�صل على جائزة 
الب���داع يف ع���ام 2010. كم���ا اأجنز اأكرث 
م���ن مائة ريبورت���اج تلفزي���وين م�صورا 
ومونت���ريا وخمرج���ا ل�صال���ح التلفزيون 
العربي )الذي يب���ث من لندن( وتلفزيون 
�صوري���ا )ال���ذي يبث م���ن تركي���ا(، وقناة 

ال�صرقية. 

 عد�سة : حممود روؤوفيتضامنون مع ساحات االحتجاج

 مل يكت���ف النج���م الربتغ���ايل كري�صتيان���و رونالدو 
بت�صجي���ل ب�صمته يف تاريخ لعبة، كرة القدم ، كاأحد 
اه���م جنوم هذه اللعبة على م�صت���وى العامل، واإمنا 
متكن اأي�ص���ا من الرتبع عل���ى عر����س "اإن�صتغرام"، 
لي�صبح اأغلى جنوم التطبيق 
اأجرًا يف العامل. وك�صفت 
درا�ص���ة م���ن موقع "باز 
باأعلى  قائم���ة  بينغو"، 
عل���ى  دخ���ال  النج���وم 
وذل���ك  "اإن�صتغ���رام"، 
ع���دد  عل���ى  اعتم���ادا 
والأج���ر  متابعيه���م، 

الذي يتلقونه مقابل 

ن�صر �صورة واحدة )لالإعالن(.
ويتاب���ع جن���م يوفنتو����س الإيط���ايل 186 ملي���ون 
�صخ�س، وح�صل على 38.2 مليون جنيه اإ�صرتليني 
مقابل من�صورات���ه الدعائية على "اإن�صتغرام" خالل 
ع���ام 2018 فقط. واأ�صار موق���ع "�صبورت�س بايبل" 
اإىل اأن رونال���دو ن�ص���ر على ح�صابه عل���ى اإن�صتغرام 
49 من�ص���ورًا دعائي���ًا يف 2018، ح�ص���ل عل���ى 780 
األ���ف جني���ه اإ�صرتلين���ي مقاب���ل الواحد من���ه. ويف 
املرتبة الثانية )بني لعبي الكرة(، حل الأرجنتيني 
ليوني���ل مي�ص���ي، الذي ح�ص���د 18.7 ملي���ون جنيه 
اإ�صرتلين���ي م���ن املن�ص���ورات الدعائي���ة يف الف���رتة 
ذاتها، وبلغت قيمة املن�صور الواحد 518 األف 

جنيه اإ�صرتليني.
الإجنلي���زي  الك���رة  جن���م  وج���اء 
ال�صاب���ق ديفيد بيكه���ام يف املركز 
اإىل 8.6  بدخ���ل و�ص���ل  الثال���ث، 
مليون جني���ه اإ�صرتلين���ي، ح�صل 
عليه���ا مقاب���ل 30 من�ص���ورًا 

دعائيًا.

مع انط���الق احلراك ال�صعب���ي الوا�صع 
ال�صيا�صي���ة  الطبق���ة  �ص���د  لبن���ان  يف 
احلاكم���ة، ورف�ص���ًا ل�صيا�ص���ات الإفقار 
والف�ص���اد ونه���ب امل���ال الع���ام، ان�ص���م 
العدي���د م���ن الفنان���ني اللبناني���ني اإىل 

اجلماهري يف ال�صاحات وال�صوارع.
م���ن مدين���ة طرابل����س، �صم���ايل لبنان، 
وبعد م�صاركته الأوىل اجلماهري التي 
احت�صدت ورددت معه "اإين اخرتتك يا 
وطني"، انتق���ل الفنان مار�صيل خليفة 
اإىل اجلن���وب، جتمع املتظاهرون اأمام 
ال�صراي���ا احلكومية يف مدينة النبطية 

لين�ص���دوا م���ع مار�صيل خليف���ة للثورة 
ب�"منت�ص���ب  وي�صدح���وا  واحلّرّي���ة، 
القام���ة" و"اإين اخرتت���ك ي���ا وطن���ي" 
و"ي���ا بحري���ة" وغريها م���ن الأنا�صيد 
الثورية التي يحفظها ال�صعب وترافقه 
يف كل �صاع���ة وي���وم وعل���ى م���دى 11 

يومًا من النتفا�صة امل�صتمرة.
ثم توجه خليفة اإىل مدينة �صيدا وزار 
مكان العت�صام يف �صاحة تقاطع اإيليا 
يف املدين���ة، حيث اأدى عددًا من اأغانيه 
الوطنية التي �صاركه فيها املعت�صمون، 
و�ص���ط اأج���واء حما�صي���ة، ومت اإطالق 

حوايل 30 منط���ادًا م�ص���اًء من �صاحة 
العت�صام.

وبعدما �صارك الفنانون عبدو �صاهني، 
وبدي���ع اأبو �صقرا، وف���ادي اأبي �صمرا، 
وزياد الأحمدية يف العت�صام ب�صاحة 
ب���ريوت،  و�ص���ط  ال�صل���ح،  ريا����س 
ان�صموا اأي�ص���ًا اإىل العت�صام املفتوح 
يف مدينة �صي���دا، والتقوا املعت�صمني 
اأحقي���ة  عل���ى  اأك���دت  كلم���ات  واألق���وا 
وحري���ة  بالث���ورة  اللبن���اين  ال�صع���ب 
التعب���ري لينال حقه يف م�صتقبل اأف�صل 

له ولأولده.

قالت دار "اأكتيون" للمزادات يف فرن�صا، اأم�س الأحد، 
اإن لوح���ة زيتي���ة للفنان الإيط���ايل ت�صيمابوي، تعود 
اإىل القرن الثالث ع�صر، وكانت مفقودة لوقت طويل، 
بيعت بقيمة 24 مليون ي���ورو )26.6 مليون دولر( 
وه���و م���ا يعادل اأكرث م���ن اأربع���ة اأمث���ال القيمة التي 
كان���ت مقدرة لها. وكانت اللوح���ة "كراي�صت موكد"، 

الت���ي ترج���ع اإىل اأوائ���ل ع�ص���ر النه�صة، ق���درت مبا 
يرتاوح بني اأربعة ماليني و�صتة ماليني يورو. وقال 
دومينيك لو كوينت رئي�س دار مزادات "اأكتيون" يف 
منطقة �صونلي �صمايل فرن�ص���ا: "عندما يعر�س عمل 
لفنان نادر مثل ت�صيماب���وي، عليك اأن تكون م�صتعدا 
للمفاجاآت. ه���ذا اأول عمل يعر�س لت�صيمابوي". ومل 

تك�ص���ف دار املزادات عن هوي���ة امل�صرتي، لكنها قالت 
اإن متحف���ًا اأجنبي���ًا كان م���ن ب���ني املزايدي���ن. وكانت 
اللوح���ة ال�صغ���رية، التي يبلغ طوله���ا 26 �صنتيمرتًا 
وعر�صها 20 �صنتيم���رتًا، معلقة ل�صنوات بالقرب من 
اإناء للطهي يف مطبخ عجوز فرن�صية، يف كومبياين 

�صمايل العا�صمة الفرن�صية.

 رونالدو يكت�سح مي�سي يف اإن�ستغرام 
بـ "38 مليون دوالر"

االحــتــجــاج  �ــســاحــات  فـــــي  خليفة  مــار�ــســيــل 

بيع لوحة ُعّلقت ل�سنوات يف مطبخ عجوز فرن�سية بـ26 مليون دوالر
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