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الكتل تنتظر �إكمال الكابينة احلكوم ّية قبل الت�صويت على "الرئا�سات"

املفاو�ضات متنح ال�شيعة ن�صف رئا�سات اللجان
ال�س ّنة والكرد
النياب ّية يليهم ُ
 بغداد  /محمد �صباح
ح�سم ��ت املفاو�ض ��ات القائم ��ة بني
حتالفي �سائ ��رون والفتح رئا�سات
اللج ��ان الربملاني ��ة الدائم ��ة ونيابته ��ا وم ��ن
املق ��رر ان يتم عر�ض اال�سم ��اء للت�صويت بعد
ا�ستكمال ملف الوزارات ال�شاغرة.
وح�ص ��ل املك ��ون ال�شيعي على �أك�ث�ر من ع�شر
جل ��ان �أبرزه ��ا املالي ��ة ،والقانوني ��ة ،والأم ��ن
والدف ��اع ،وال�شب ��اب والريا�ض ��ة ،والتخطيط
ال�سرتاتيجي ،يف حني ح�ص ��ل املكون ال�س ّني
على النزاهة ،والكرد على اخلارجية كلجنتني
�سياديتني.
ويق ��ول النائ ��ب عن حتال ��ف �سائ ��رون حممد
الغ ��زي يف ت�صري ��ح لـ(املدى) ان ��ه "قبل �أكرث
من �أ�سبوعني تقريبا ح�سمت الكتل ال�سيا�سية

رئا�س ��ات اللجان الربملاني ��ة الدائمة ونياباتها
واملقررية با�ستثناء جلنتي القانونية والأمن
والدفاع".
و�ص ��وّ ت جمل� ��س الن ��واب يف �شه ��ر ت�شري ��ن
الث ��اين املا�ض ��ي على �أع�ض ��اء جلان ��ه الدائمة
بعد ا�ستحداث جلنة التخطيط ومتابعة تنفيذ
الربنامج احلكومي.
ويتط ��رق الغ ��زي يف حديث ��ه �إىل الأ�سب ��اب
الت ��ي تق ��ف وراء عدم ح�سم رئا�س ��ة اللجنتني
القانوني ��ة والأم ��ن والدف ��اع يف مفاو�ض ��ات
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة قائ�ل�ا "هن ��اك خالفات بني
�سائرون والفتح على رئا�سة هاتني اللجنتني"،
م�ؤكد ًا �أن "القوى الربملانية اتفقت على مترير
رئا�سات اللجان يف جل�سة ال�سبت املقبل".
لك � ّ�ن ج ��دول �أعم ��ال اجلل�س ��ة الأوىل ملجل� ��س
الن ��واب يف ف�صل ��ه الت�شريع ��ي الث ��اين الت ��ي

�ستعق ��د ي ��وم ال�سب ��ت املقب ��ل خال م ��ن فقرات
الت�صوي ��ت على الكابين ��ة الوزارية �أو اللجان
الربملانية الدائمة.
ويلف ��ت �إىل �أن "عملي ��ة توزي ��ع اللج ��ان ب�ي�ن
الأط ��راف ا�ستن ��دت �إىل ح�ص ��ة كل كتل ��ة �أو
مك ��ون م ��ن املقاع ��د يف الربمل ��ان" ،مبين� � ًا �أن
"املك ��ون ال�شيعي ح�صل على ما ن�سبته %51
م ��ن رئا�س ��ات ونياب ��ة ومقررية ه ��ذه اللجان
الدائمة".
وي�ضيف �أن "�أه ��م اللجان التي ح�صلت عليها
القوى ال�شيعية هي القانونية والأمن والدفاع
واملالي ��ة وال�شب ��اب والريا�ض ��ة والتخطي ��ط
ال�سرتاتيجي".
وم ��ن جانبه ،يو�ضح النائب عن حتالف الفتح
ثام ��ر احلمداين �أن حتالف ��ي �سائرون والفتح
ح�سم ��ا رئا�س ��ات جمي ��ع اللج ��ان الربملاني ��ة

الدائمة �أثن ��اء مفاو�ضاتهما الثنائية" ،م�شريا
�إىل �أن "عملي ��ة ح�س ��م ه ��ذه اللج ��ان وزع ��ت
اللجان �إىل (ا) و(ب) و(ج)".
ويب�ي�ن �أن "اللجان يف فئ ��ة (ا) هي اخلارجية
واملالي ��ة والنف ��ط والنزاه ��ة والقانوني ��ة
والأمن والدفاع� ،أم ��ا اللجان يف فئة (ب) هي
االقت�صادي ��ة واخلدم ��ات وال�صح ��ة والرتيبة
والتعلي ��م ،والهج ��رة والأقالي ��م  ،يف ح�ي�ن
ت�صن ��ف جل ��ان ال�شه ��داء والزراع ��ة والثقافة
وامل�صاحلة والع�شائر يف فئة(ج(.
وي�ضيف النائب عن حمافظة بابل �أن "اللجان
ال�سيادي ��ة �شه ��دت مناف�س ��ة بني غالبي ��ة الكتل
ال�سيا�سي ��ة يف حني مل ت�شه ��د اللجان املن�صفة
فئ ��ة (ج) �أي مناف�س ��ة ب�ي�ن الكت ��ل واالطراف
الربملانية".
 التفا�صيل �ص3

الأع�ضاء اختلفوا حول م�صري � 10آالف عائلة لها �صلة مب�س ّلحي داع�ش

�إدانة املحافظ و�إخراج احل�شد من
املو�صل ّ
تق�صي احلقائق
ي�شظيان جلنة ّ
 بغداد /وائل نعمة
انق�س ��ام �شدي ��د داخ ��ل
جلن ��ة تق�ص ��ي احلقائ ��ق
يف املو�ص ��ل ،الت ��ي ُ�شكل ��ت �أواخر
العام املا�ض ��ي ،وال�سبب الأبرز هو
املحافظ نوفل العاكوب الذي ي�ص ّر
بع�ض �أع�ضاء اللجنة على حماكمته
فيما يعرت�ض �آخرون.
االنق�سام رمب ��ا �سيدفع اىل اللجوء
خلي ��ار الت�صوي ��ت داخ ��ل اللجن ��ة
حل�س ��م اخلالف ��ات ،وه ��و �أم ��ر ق ��د
يه ��دد بت�أخ�ي�ر خ ��روج التقري ��ر
النهائ ��ي ال ��ذي م ��ن املفرت� ��ض �أن
يق ��دم اىل الربملان مع بداية الف�صل
الت�شريعي اجلديد الذي �سيبد�أ يوم
ال�سبت املقبل.
وظه� � َر يف اللق ��اءات واجتماع ��ات
اللجن ��ة املكون ��ة م ��ن �أك�ث�ر من 40

ع�ض ��و ًا 3 ،ف ��رق� ،إحداه ��ا تابع ��ة
لنائ ��ب رئي�س اجلمهوري ��ة ال�سابق
�أ�سامة النجيفي ،والثاين مقرب من
احل�شد ال�شعبي ،وفريق ثالث �ضده
ويطالبه باخلروج من املو�صل.
وق ��د جتم ��ع امل�صالح ب�ي�ن فريقني،
لتوجي ��ه التقري ��ر النهائ ��ي ل�صالح
العاك ��وب ،مقاب ��ل الت�صوي ��ت على
ع ��دم الدف ��ع مبقرتح ��ات �إف ��راغ
املو�ص ��ل م ��ن احل�ش ��د ال�شعب ��ي،
لكن م ��ازال الأمر غ�ي�ر وا�ضح فيما
لو�أن "املتحالفني" �سيتمكنون من
حتقيق الأغلبية داخل اللجنة.
ويتوقع �أن يطيح التقرير الذي كان
من املفرت� ��ض �أن تتم كتابة �صيغته
النهائي ��ة الي ��وم اخلمي� ��س ،بع ��دد
م ��ن القي ��ادات الأمني ��ة يف املو�صل
باال�ضاف ��ة اىل م�س�ؤول�ي�ن حمليني
ومدراء دوائر.

ّ
�سكان املناطق ال�صحراو ّية:
داع�ش ي�ستعيد ن�شاطه
خالل الليل

عبد املهدي يبحث
مع وزير اخلارج ّية
الأمريكي جهود
الق�ضاء على داع�ش
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 ترجمة /حامد �أحمد

ر�شيد اخل ّيون يكتب:
حمنة �أبي حنيفة مع
حركة "طالبان"

الأج ��واء يف بغ ��داد الآن تختل ��ف كث�ي�ر ًا
عم ��ا كان ��ت عليه قب ��ل  15عام ��ا� ،أكرث نقاط
التفتي�ش التي كان ��ت تخنق حركة املرور ل�ساعات يف
�ش ��وارع املدين ��ة قد مت ��ت �إزالتها مع �إع ��ادة فتح كثري
م ��ن الط ��رق ،وان انقطاعات التي ��ار الكهربائي لي�ست
بال�شكل ال�سيّئ التي اعتاد عليها النا�س .
ال�ش ��وارع التجاري ��ة وحم ��ال الت�س ��وق الكب�ي�رة،
املوالت ،وكذلك املطاع ��م مزدحمة بالعوائل وال�شباب
حل ��د �ساع ��ات مت�أخرة م ��ن الليل يف منظ ��ر مل تعهده
العا�صمة �سابقا خالل �سنوات الطائفية وغياب االمن
واملفخخات .
يف معر�ض بغداد ال�شهري للكتاب جتمعت فيه ع�شرات
م ��ن دور الن�ش ��ر ع�ب�ر املنطق ��ة لعر� ��ض �أعماله ��ا م ��ن
�شع ��ر اىل تاري ��خ و�أدب .احلدث هذا الع ��ام حمل ا�سم
الروائ ��ي الراح ��ل عالء م�ش ��ذوب ،املع ��روف بتحدثه
�ض ��د الطائفية والذي مت اغتياله قرب بيته اوائل �شهر
�شباط املا�ضي .
ويف كلم ��ة �ألقاها عند افتتاح املعر� ��ض حتدث رئي�س
جمهوري ��ة العراق برهم �صال ��ح عن حتديات االرهاب
وحري ��ة التعبري ومكانة الع ��راق التاريخية الطبيعية
�ضمن ال�شرق االو�سط كمركز للثقافة
وقال �صالح "عندما نتحدث ب�أمور ال�سيا�سة ف�إن �أكرب
حت ٍّد يواجهنا هو حتدي الإرهاب.
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نا�صر احلجاج يكتب:
املربد الذي يعيد
للعراق بع�ض �سمعته
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حمال لبيع الأواين النحا�سية و�سط بغداد  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص3

قال �إن التنظيم رفع �أ�سعار املقاي�ضة �إىل � 20ألف دوالر

نا�ش��ط :داع���ش يرته��ن � 300إيزيديّ��ة يف �آخ��ر معاقل��ه
 بغداد  /املدى
قال نا�شط �إيزيدي بارز� ،أم�س الأربعاء �إن تنظيم
داع�ش يرتهن مئات املختطفني الإيزيديني �أغلبهم
ن�ساء و�أطفال عراقيون ،يف منطقة الباغوز ال�سورية.
وي�ؤكد النا�شط ،علي اخلان�صوري ،يف ت�صريح ل�سبوتينك،
�أن �أك�ث�ر من � 300شخ�ص �إيزيدي بينهم �أغلبية من الن�ساء،
والأطفال ،وال�شباب ،يحتجزه ��م التنظيم يف مواقع القتال
يف بلدة الباغوز بريف دير الزور �شرقي �سوريا.

و�أ�شار اخلان�ص ��وري ،اىل �أنه يعمل على حترير املختطفني
واملختطف ��ات ،ولديه ات�صاالت معه ��م وميتلك �صورهم ،من
داخل الباغوز ال�سورية.
ولفت �إىل �أن �أعم ��ار الأطفال الإيزيديني املختطفني ترتاوح
ما بني الثامنة ،وت�صل �إىل � 16سنة.
وي�ش�ي�ر اخلان�ص ��وري �إىل �أن الع ��دد املذك ��ور ،ح�صل عليه
م ��ن م�ص ��ادر م�ؤك ��دة يف الباغوز ،ذاك ��ر ًا �أن تنظي ��م داع�ش
قام ب�إخراج عائ�ل�ات عنا�صره �إىل خميمات النزوح ،و�أبقى

على املختطف ��ات الإيزيديات والأطفال ال�ستخدامهم كدروع
ب�شرية يف �صد �ضربات الق�صف والعمليات الع�سكرية ،قائال
نقال ع ��ن �أحد م�صادره�" :إن قرار داع� ��ش ب�إبقاء الإيزيديني
هو ليموتوا مع الدواع�ش".
و�أعل ��ن النا�ش ��ط العراقي ،ع ��ن متكن عدد قليل م ��ن الأطفال
والفتي ��ات ،وبحاالت نادرة ،من اخلروج م ��ن براثن داع�ش
يف الباغوز ،مع النازحني �إىل بر الأمان.
التفا�صيل �ص3

�أح����زاب م��ت��ن� ّ�ف��ذة ت��ق��ف ب��وج��ه ق��ان��ون ال��ع��ن��ف الأ���س��ري
 متابعة  /املدى
انطالق� � ًا من التزام ��ات العراق
الدولي ��ة يف االن�ضم ��ام اىل
االتفاقي ��ات واملعاه ��دات الدولية اخلا�صة
مبناه�ض ��ة العنف الأ�س ��ري وحماية املر�أة
والطف ��ل و التزامات احلكوم ��ة االحتادية
يف بغداد باحرتام حق ��وق الإن�سان ،وجد
جمل� ��س النواب �ض ��رورة ت�شري ��ع قانون
يكون �ضمان ًا للأ�سرة العراقية.
وقدم جمل� ��س الربمل ��ان العراق ��ي م�سودة

وكان ��ت �أنب ��اء ع ��ن ن�ش ��اط متزايد
لـداع� ��ش يف املو�ص ��ل وانت�ش ��ار
"مافيات الف�س ��اد" ،العام املا�ضي،
ق ��د دفعت الربملان اىل ت�شكيل جلنة
م�ؤقت ��ة م ��ن جمي ��ع ن ��واب نينوى
البالغ عددهم  34ع�ضو ًا ثم �أ�ضيف
اليه ��م � 9آخ ��رون م ��ن حمافظ ��ات
�أخرى.
وبح�سب ع�ض ��و يف اللجنة حتدث
لـ(امل ��دى) طالب ًا ع ��دم ن�ش ��ر ا�سمه،
فق ��د �أك ��د �أن "هناك ك�س ��ر ًا م�ستمر ًا
لن�ص ��اب االجتماع ��ات والأع�ض ��اء
منق�سم ��ون ح ��ول التعام ��ل م ��ع
حماف ��ظ نينوى واحل�ش ��د ال�شعبي
يف نين ��وى" ،م�ش�ي�را اىل �أن
تل ��ك اخلالف ��ات �ستدف ��ع اىل خي ��ار
الت�صوي ��ت عل ��ى كل بند م ��ن بنود
التقرير.
 التفا�صيل �ص2

لقانون العنف الأ�سري يف عام ،2015
�إال �أن اعرتا�ض ��ات بع�ض الكتل ال�سيا�سية
العراقية على عدد من فقرات القانون �أجل
الت�صويت عليه وطالبوا ب�إدخال تعديالت
جوهرية قبل تبني القانون ومتريره.
وقال ��ت كتلة النهج الوطن ��ي النيابية التي
ير�أ�سه ��ا النائ ��ب عم ��ار طعم ��ة ان م�شروع
قان ��ون العن ��ف اال�سري ي�شمـ ��ل م�ضامني
تن ��ذر بعواق ��ب خط�ي�رة عل ��ى ا�ستق ��رار
العائل ��ة امل�سلم ��ة العراقي ��ة ويح ��اول
ا�ستن�س ��اخ جتارب غربي ��ة ونقلها لواقعنا

االجتماعي .
وق ��ال عم ��ار ال ��ذي ينتم ��ي اىل ح ��زب
الف�ضيلة � ،إن" مروجي �أفكار القانون هذه
ي�ستخدم ��ون عناوين م�ضلل ��ة للر�أي العام
 ،فه ��م يرفع ��ون عن ��وان مناه�ض ��ة العنف
 ،ويق�ص ��دون بالواق ��ع ا�سته ��داف دور
الوالدي ��ن يف الرتبي ��ة والرعاية والوالية
عل ��ى �أوالده ��م القا�صري ��ن " ،مبين� � ًا �إن ��ه
"بح�س ��ب هذا القان ��ون ف�إن �أي خالف �أو
�إ�ش ��كال يقع بني �أف ��راد العائلة يتحول اىل
مو�ضوع يف املحكمة ".

واعرت�ض طعمـة على وجود مراكز �إيواء
ت ��ودع فيه ��ا البن ��ات ال�شاب ��ات والأوالد
ال�شب ��اب مب�ب�رر حمايته ��م م ��ن تعني ��ف
الوالدي ��ن  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " ه ��ذه املراكز
لي�ست �آمن ��ة وتع ّر�ض �أخ�ل�اق الأوالد اىل
املخاط ��ر واالبتزاز وحترمهم م ��ن �أجواء
الأ�س ��رة والتعليم وجتربه ��م على العي�ش
يف �أجواء الغربة وحتت خماطر التحر�ش
واال�ستغالل وال�ضغط ".
 التفا�صيل �ص4

هيومن رايت�س ووت�ش� :أطفال
م ّتهمون باالنتماء لداع�ش
يتع ّر�ضون للتعذيب
 بغداد /املدى
اتهم ��ت منظم ��ة هيومن
ووت� ��ش،
رايت� ��س
ال�سلطات العراقي ��ة بتعذيب �أطفال
ي�شتبه يف عالقته ��م بتنظيم داع�ش
من �أجل احل�صول على اعرتافات.
و�أ�ص ��درت املنظم ��ة احلقوقي ��ة،
�أم� ��س الأربع ��اء ،تقري ��را مف�ص�ل�ا
ا�ستن ��دت في ��ه �إىل �أق ��وال نحو 29
طف�ل�ا احتج ��زوا حالي ��ا �أو �سابق ��ا
لدى احلكوم ��ة االحتادية وحكومة
�إقليم كرد�ست ��ان �إ�ضافة �إىل م�صادر
�أخرى.
وك�شف ��ت منظم ��ة هيوم ��ن رايت�س
ووت� ��ش �أن ال�سلط ��ات العراقي ��ة
حتاكم الأطف ��ال امل�شتبه يف �صلتهم
بتنظي ��م داع� ��ش عل ��ى وف ��ق �آلي ��ة
ت�شوبها "عيوب كثرية" ،م�ستخدمة
اتهامات �أو اعرتافات ح�صلت عليها
حتت التعذيب.
وقابلت املنظمة احلقوقية نحو 29

طف�ل ً�ا عراقي� � ًا لإع ��داد ه ��ذا التقرير
ال�شام ��ل ،وه ��م �أطف ��ال حمتجزون
حالي� � ًا �أو �سابق ��ا ل ��دى احلكوم ��ة
االحتادية وحكومة �إقليم كرد�ستان،
�إ�ضافة �إىل �أقارب وحرا�س �سجون
وم�صادر ق�ضائية.
ويف كان ��ون الأول � 2017أعل ��ن
الع ��راق دح ��ر تنظيم داع� ��ش ،لكنه
ال ي ��زال يج ��ري حماكم ��ات ملتهمني
باالنتم ��اء �إىل التنظي ��م املتط ��رف،
م ��ن رجال ون�س ��اء و�أطف ��ال ،بينهم
�أجانب ،وفق ًا للمنظمة.
و�أ�شارت هيومن رايت�س ووت�ش �إىل
�أن "التدقيق يف الأطفال والتحقيق
معهم وحماكمته ��م كم�شتبه بهم من
قبل ال�سلط ��ات العراقي ��ة وحكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،هو �أم ��ر ت�شوبه
عي ��وب كث�ي�رة ،وغالب ��ا م ��ا ي� ��ؤدي
�إىل احتج ��از تع�سف ��ي وحماكم ��ات
جائرة".
 التفا�صيل �ص2
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تنبيه جديد �إىل رئا�سة الربملان

�إدانة املحافظ و�إخراج احل�شد من املو�صل
ّ
تق�صي احلقائق
ي�شظيان جلنة ّ

 بغداد /وائل نعمة
انق�س ��ام �شديد داخل جلن ��ة تق�صي احلقائق
يف املو�ص ��ل ،الت ��ي �شكل ��ت �أواخ ��ر الع ��ام
املا�ضي ،وال�سبب الأب ��رز هو املحافظ نوفل
العاكوب ال ��ذي ي�ص ّر بع� ��ض �أع�ضاء اللجنة
على حماكمته فيما يعرت�ض �آخرون.
االنق�س ��ام رمبا �سيدف ��ع اىل اللج ��وء خليار
الت�صوي ��ت داخل اللجنة حل�س ��م اخلالفات،
وه ��و امر ق ��د يه ��دد بت�أخري خ ��روج التقرير
النهائ ��ي ال ��ذي م ��ن املفرت� ��ض �أن يق ��دم اىل
الربملان مع بداية الف�صل الت�شريعي اجلديد
الذي �سيبد�أ يوم ال�سبت املقبل.
وظه� � َر يف اللق ��اءات واجتماع ��ات اللجن ��ة
املكون ��ة م ��ن �أك�ث�ر م ��ن  40ع�ض ��و ًا 3 ،فرق،
�إحداه ��ا تابع ��ة لنائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ال�سابق �أ�سامة النجيفي ،والثاين مقرب من
احل�شد ال�شعبي ،وفريق ثالث �ضده ويطالبه
باخلروج من املو�صل.
وق ��د جتم ��ع امل�صالح ب�ي�ن فريق�ي�ن ،لتوجيه
التقري ��ر النهائ ��ي ل�صال ��ح العاك ��وب ،مقابل
الت�صويت على عدم الدفع مبقرتحات �إفراغ
املو�ص ��ل م ��ن احل�ش ��د ال�شعبي ،لك ��ن مازال
الأم ��ر غري وا�ضح فيما ل ��و�أن "املتحالفني"
�سيتمكن ��ون م ��ن حتقي ��ق الأغلبي ��ة داخ ��ل
اللجن ��ة .ويتوق ��ع �أن يطي ��ح التقري ��ر الذي
كان م ��ن املفرت� ��ض �أن تت ��م كتاب ��ة �صيغت ��ه
النهائي ��ة اليوم اخلمي�س ،بعدد من القيادات
الأمنية يف املو�صل باال�ضافة اىل م�س�ؤولني
حملي�ي�ن وم ��دراء دوائ ��ر .وكان ��ت �أنباء عن
ن�ش ��اط متزايد لـداع�ش يف املو�صل وانت�شار
"مافي ��ات الف�ساد" ،العام املا�ضي ،قد دفعت
الربمل ��ان اىل ت�شكيل جلن ��ة م�ؤقتة من جميع
ن ��واب نين ��وى البال ��غ عدده ��م  34ع�ض ��و ًا
ث ��م �أ�ضي ��ف اليه ��م � 9آخرون م ��ن حمافظات
�أخ ��رى .وبح�س ��ب ع�ض ��و يف اللجنة حتدث
لـ(امل ��دى) طالب ًا عدم ن�شر ا�سم ��ه ،فقد �أكد �أن
"هناك ك�س ��ر ًا م�ستمر ًا لن�صاب االجتماعات
والأع�ض ��اء منق�سم ��ون ح ��ول التعام ��ل م ��ع
حماف ��ظ نين ��وى واحل�ش ��د ال�شعب ��ي يف
نين ��وى" ،م�ش�ي�را اىل �أن تل ��ك اخلالف ��ات
�ستدف ��ع اىل خيار الت�صويت على كل بند من
بنود التقرير.

واحد من �أكرب االنتهاكات التي
ارتكبتها رئا�سة الربملان احلالية
بعد بدء الدورة احلالية ،ال�سعي
لتزوير �إرادة النواب عند الت�صويت
على وزراء احلكومة اجلديدة

اتهم ��ت منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س ووت�ش،
ال�سلط ��ات العراقية بتعذي ��ب �أطفال ي�شتبه
يف عالقته ��م بتنظي ��م داع� ��ش م ��ن �أج ��ل
احل�صول على اعرتافات.
و�أ�ص ��درت املنظم ��ة احلقوقي ��ة� ،أم� ��س
الأربعاء ،تقريرا مف�ص�ل�ا ا�ستندت فيه �إىل
�أق ��وال نح ��و  29طفال احتج ��زوا حاليا �أو
�سابقا ل ��دى احلكوم ��ة االحتادية وحكومة
�إقلي ��م كرد�ستان �إ�ضافة �إىل م�صادر �أخرى.
وك�شفت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش �أن
ال�سلط ��ات العراقية حتاكم الأطفال امل�شتبه
يف �صلته ��م بتنظي ��م داع�ش عل ��ى وفق �آلية
ت�شوبه ��ا "عي ��وب كث�ي�رة" ،م�ستخدم ��ة
اتهامات �أو اعرتاف ��ات ح�صلت عليها حتت
التعذي ��ب .وقابل ��ت املنظم ��ة احلقوقي ��ة
نح ��و  29طف ًال عراقي ًا لإع ��داد هذا التقرير
ال�شام ��ل ،وهم �أطفال حمتج ��زون حالي ًا �أو
�سابقا ل ��دى احلكوم ��ة االحتادية وحكومة
�إقليم كرد�ستان� ،إ�ضافة �إىل �أقارب وحرا�س
�سجون وم�صادر ق�ضائية.
ويف كان ��ون الأول � 2017أعل ��ن الع ��راق
دح ��ر تنظي ��م داع� ��ش ،لكنه ال ي ��زال يجري
حماكم ��ات ملتهم�ي�ن باالنتم ��اء �إىل التنظيم
املتطرف ،من رجال ون�ساء و�أطفال ،بينهم
�أجانب ،وفق ًا للمنظمة.
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م ��ن البداي ��ة كان الأم ��ر وا�ضح ًا وجلي� � ًا .جمل�س النواب
(احل ��ايل) ال ��ذي يتع�ّي�نّ علي ��ه التغطي ��ة عل ��ى �إخفاق ��ات
مما تعهّدت به
املجال�س ال�سابقة والتعوي�ض عنها ،وهذا ّ
االئتالف ��ات والقوائم املتناف�سة واملر�شحون عنها ،ال �أمل
معق ��ود عليه وال رجاء مع ّلق ب ��ه ،ومن الأ�سباب الرئي�سة
�إن ه ��ذا املجل� ��س مل ينبثق هو �أي�ض ًا ع ��ن انتخابات حرة
نزيه ��ة كما ه ��و مفرت�ض .ومن الأ�سباب �أي�ض� � ًا �أنه يفتقد
هيئ ��ة الرئا�س ��ة الفعّال ��ة الت ��ي تع ��رف قيم ��ة م�ؤ�س�سته ��ا
ومتطلبات �إدارته ��ا ،وامل�ؤ�س�س�س ��ات بقياداتها وما تف ّكر
ّ
وتخطط ل ��ه وت�ضع ��ه مو�ض ��ع التنفيذ .وم ��ن �سوء
في ��ه
ح ��ظ ال�شع ��ب العراقي �أن ��ه مل يتو ّفق بع ��د خم�س ع�شرة
�سن ��ة من �إطاحة النظ ��ام الدكتاتوري ،يف ا�صطفاء قيادة
باملوا�صفات الالزمة يف العهد اجلديد.
املجال� ��س ال�سابق ��ة واحلكومات ال�سابق ��ة مل تكن �أح�سن
ح ��ا ًال ،ل ��ذا قلن ��ا مع �آخري ��ن �أن الب ��د من التغي�ي�ر .ما من
تغي�ي�ر له معن ��ى و�أهمي ��ة �إن مل يبد�أ م ��ن "الأعلى" ،ففي
نظ ��ام حك ��م متوافق علي ��ه خ ��ارج الد�ستور ب�ي�ن حيتان
ال�سيا�سة واملال ،كنظ ��ام احلكم عندنا ،ثمة �سلطة مطلقة
�أو �شب ��ه مطلق ��ة للر�ؤ�س ��اء الذي ��ن يت�ص ّرف ��ون بو�صفه ��م
�شي ��وخ قبائل �أكرث منه ��م زعماء �سيا�سي�ي�ن ي�سعون اىل
خدمة جمهورهم.
رئا�س ��ة الربملان يف دورته احلالي ��ة �أظهرت �أنها م�شغولة
ب�أم ��ور اخلارج �أكرث م ��ن �أمور الداخل ،فه ��ي تتفافز من
عا�صم ��ة �إىل عا�صم ��ة ،فيم ��ا �أه ��ل البالد الذي ��ن انتخبوا
املجل�س و�أع�ضاءه ينتظرون بفارغ ال�صرب �أن تتف ّرغ لهم
الرئا�سة واملجل�س كله بع�ض الوقت لتقرتب من تفا�صيل
املحنة التي يكابدونها.
واح ��د من �أكرب االنتهاكات التي ارتكبتها رئا�سة الربملان
احلالية بع ��د بدء الدورة احلالية ،ال�سع ��ي لتزوير �إرادة
النواب عن ��د الت�صويت عل ��ى وزراء احلكومة اجلديدة،
فق ��د منح رئي� ��س املجل�س – بتواط�ؤ م ��ع الآخرين يف ما
يب ��دو – نف�س ��ه حق� � ًا ال ميلك ��ه ولي�س م�ؤه�ل�ا لأن ميلكه،
وه ��و تعي�ي�ن ال ��وزراء عرب الإع�ل�ان عن احل�ص ��ول على
الأغلبي ��ة عن ��د الت�صويت يف املجل�س ،وه ��و ما ثبت عدم
�صحته.
هذه املمار�سة غري الد�ستورية يجب �أن تتو ّقف م ّرة و�إىل
الأبد منذ الآن .ا�ستمرارها يعني �إطاحة �شرعية الربملان
وامل�ؤ�س�سات والإجراءات املنبثقة عنه.
رئا�سة املجل�س والدائرة القانونية فيه و�سواهما مطلوب
منه ��ا التحدي ��د عل ��ى نح ��و وا�ض ��ح وقاط ��ع ل�صالحيات
الرئي� ��س و�صالحيات مقرري املجل�س على �صعيد تنظيم
عملية الت�صويت �أثناء اجلل�سات و�إدارتها و�إعالن نتائج
الت�صوي ��ت ،فالق�ضي ��ة لي�ست كيفي ��ة على طريق ��ة �ألعاب
ال�صبيان ،وال يجب �أن تكون.

 بغداد /املدى
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التو�صيات �ستطيح
بقيادات �أمن ّية وم�س�ؤولني
يف نينوى

 عدنان ح�سني

ال�سلطات دانت مئات
الأطفال بينهم 185
�أجنب ّي ًا
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عقدة العاكوب
ولي� ��س وا�ضح� � ًا �أي اجلهات الت ��ي �ستتمكن
من ح�ص ��د الأغلبية يف اللجنة ،حيث تتكون
(اللجن ��ة) م ��ن جه ��ات غ�ي�ر من�سجم ��ة ،لكن
ميكن،على وفق ع�ض ��و اللجنة ،متييز فريق

حمافظ نينوى
يتجول يف
املو�صل..
ار�شيف
النجيف ��ي وه ��و رئي� ��س اللجن ��ة ( 3نواب)،
ومع ��ه �أع�ض ��اء م ��ن الوطني ��ة ( 3ن ��واب)
باال�ضاف ��ة اىل ع�ض ��و ح ��زب مت ��دن النائ ��ب
�أحم ��د اجلب ��وري .وتدف ��ع ه ��ذه املجموع ��ة
داخ ��ل اللجن ��ة ب� ��أن يخ ��رج التقري ��ر ب�إدانة
حماف ��ظ نين ��وى ،وحماكمت ��ه عل ��ى �إه ��دار
الأم ��وال و�س ��وء الإدارة .وكان النجيفي قد
دع ��ا ،الإثنني املا�ضي ،رئي� ��س الوزراء عادل
عبد املهدي اىل �سح ��ب يد املحافظ العاكوب
ومنع ��ه من ال�سفر ،م�ؤك ��د ًا �أن اللجنة ك�شفت
ملفات خط�ي�رة تتعلق باخلروق واملخالفات
املالية غري امل�سبوقة للمحافظ.
وب ��رر رئي� ��س اللجن ��ة طلب ��ه ب�إيق ��اف عم ��ل
املحاف ��ظ ،ملن ��ع االخ�ي�ر ع ��ن "�أي ت�أثري على
جل ��ان النزاه ��ة والهيئ ��ات الق�ضائي ��ة الت ��ي
حتق ��ق مع ��ه" .باملقاب ��ل رد العاك ��وب عل ��ى
ت�صريح ��ات النجيف ��ي ،بانه طال ��ب الأجهزة
الأمني ��ة باعتق ��ال �شقي ��ق االول ،املحاف ��ظ
ال�ساب ��ق �أثي ��ل النجيف ��ي ،باعتب ��اره �أح ��د
امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن �سق ��وط املو�ص ��ل ،بح�سب
تقري ��ر برمل ��اين �ص ��در قب ��ل � 4سن ��وات ومت
�إهماله لأ�سباب �سيا�سية.
وبح�س ��ب �إح�صائي ��ة لـ(امل ��دى) نق�ل ً�ا ع ��ن
ن ��واب وم�س�ؤولني يف نين ��وى ،فقد ت�سلمت
املحافظ ��ة من ��ذ  ،2016يف عه ��د العاك ��وب،
نح ��و ترليون دينار ،فيما الت ��زال �أكرث املدن

مدمرة بعد عامني من التحرير.
ووفق� � ًا مل�صادر (امل ��دى) ف�إن هن ��اك  7ق�ضاة
تابعني لهيئ ��ة النزاهة يحقق ��ون مع حمافظ
نينوى مبلفات كثرية تتعلق بالف�ساد.
حتالفات
يتوق ��ع ع�ض ��و جلن ��ة تق�ص ��ي احلقائ ��ق ،ان
"يفلت حمافظ نين ��وى من املحا�سبة" على
وفق حتالفات تن�ضج داخل اللجنة.
ويق ��ول �إن "بع� ��ض االع�ض ��اء يري ��دون ان
يت�ضم ��ن التقري ��ر تو�صية ب�إخ ��راج احل�شد
ال�شعب ��ي م ��ن املو�ص ��ل" ،وهو �أم ��ر يرف�ضه
ن ��واب حتال ��ف الفت ��ح ( 3ن ��واب) باال�ضافة
اىل ع ��دد م ��ن املتحالف�ي�ن م ��ن املن�شق�ي�ن عن
حتالف الن�صر ونواب �آخرين من كتلة �أحمد
اجلبوري (�أبو مازن) و�آخرين غريهم.
وبح�سب بع�ض الق ��راءات عما يجري داخل
اللجنة ،فانه يتوقع �أن يتفق م�ؤيدو املحافظ
 وه ��م ع ��دد غ�ي�ر مع ��روف حي ��ث ال ميل ��كالعاك ��وب �سوى نائب واحد -مع املعار�ضني
لإخراج احل�شد يف حتقيق االغلبية.
ويتهم التقري ��ر غري النهائ ��ي� ،أطراف ًا تدعي
انتماءه ��ا اىل احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،بال�سيطرة
عل ��ى م ��زادات بي ��ع ال�سك ��راب يف املو�صل،
و�س ��وق العق ��ارات ،والتدخ ��ل يف ادارة
املحافظ ��ة ،فيم ��ا ترف�ض �أط ��راف يف اللجنة

تغيريات �أمنية و�إدارية
وت�ش�ي�ر املعلوم ��ات اجلديدة الت ��ي ح�صلت
عليه ��ا اللجن ��ة واطلعت عليها (امل ��دى)� ،إىل
�أن هناك اتهام ��ات ل�شخ�صيات �أمنية ونقاط
تفتي� ��ش بـ"�أخ ��ذ ر�ش ��اوى م ��ن ال�شاحن ��ات
وال�سكان".
ويقول ع�ضو اللجن ��ة ان "التقريرعلى وفق

هيومن رايت�س ووت�ش� :أطفال متهمون باالنتماء
لداع�ش يتع ّر�ضون للتعذيب

و�أ�ش ��ارت هيوم ��ن رايت�س ووت� ��ش �إىل �أن
"التدقي ��ق يف الأطف ��ال والتحقي ��ق معه ��م
وحماكمتهم كم�شتبه بهم من قبل ال�سلطات
العراقية وحكومة �إقليم كرد�ستان ،هو �أمر
ت�شوبه عي ��وب كثرية ،وغالبا ما ي�ؤدي �إىل
احتجاز تع�سفي وحماكمات جائرة".
ولفتت �إىل �أن العديد م ��ن الأطفال اعتقلوا
يف املخيم ��ات �أو عن ��د حواج ��ز تفتي� ��ش
ا�ستناد ًا �إىل �أدل ��ة �ضعيفة ،و�أنهم تعر�ضوا
لل�ض ��رب وال�صع ��ق بالكهرب ��اء ،ومنع ��وا
م ��ن التوا�ص ��ل م ��ع �أقربائه ��م �أو توكي ��ل

حمام ،و�أجربوا على االع�ت�راف باالنتماء
�إىل تنظي ��م داع� ��ش حت ��ى و�إن مل يكون ��وا
كذل ��ك .ونقل ��ت املنظم ��ة عن طف ��ل يبلغ من
العم ��ر  14عاما اعتقلته ق ��وات الأمن قوله
"كان ��وا ي�ضربونني يف كل �أنحاء ج�سدي
با�ستخ ��دام �أنابيب بال�ستيكي ��ة� .أو ًال قالوا
يل �إنه يجب �أن �أقول �إنني كنت مع داع�ش،
فوافق ��ت" .ورغ ��م �أن تنظي ��م داع� ��ش كان
يجند الأطفال على نطاق وا�سع ويخ�ضعهم
لعملي ��ة غ�س ��ل �أدمغة ويج�ب�ر بع�ضهم على
تنفي ��ذ عملي ��ات �إع ��دام ،ق ��ال معظ ��م الذين

قابلته ��م هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش �إنهم مل
يقاتل ��وا �أب ��دا يف �صف ��وف التنظي ��م .كم ��ا
حوكم ��وا م ��ن دون حمام�ي�ن ،يف جل�س ��ات
ا�ستم ��اع مل تتخ ��ط الع�شر دقائ ��ق .وكانت
الأح ��كام يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ت�ت�راوح
بني �ست ��ة وت�سع ��ة �أ�شهر .لك ��ن املحاكم يف
بغداد �أ�ص ��درت �أحكام ًا ت�ص ��ل �إىل ال�سجن
 15عام ��ا ،وت�ض ��ع الأطف ��ال يف �سج ��ون
م ��ع البالغ�ي�ن ،ما ي�ش ��كل انته ��اكا للمعايري
الدولي ��ة ،عل ��ى وف ��ق املنظم ��ة احلقوقي ��ة.
وق ��ال �أحد ال�شبان ( 17عام ��ا) الذي ق�ضى

اطفال مل�سلحني من داع�ش � ...أ.ف.ب

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

اعتبار تلك االفعال "منهجية" و�إمنا تعتربها
ت�صرفات فردية.
وكان ��ت (املدى) ق ��د ك�شف ��ت منت�صف كانون
الثاين املا�ضي ،ع ��ن �أن اللجنة تو�صلت اىل
معلوم ��ات بع ��د لقائه ��ا نح ��و � 15شخ�صي ��ة
�أمني ��ة و�إداري ��ة يف نين ��وى ،وه ��و ع ��دد
ت�ضاعف خ�ل�ال ال�شهر املا�ض ��ي ،اىل ت�سرب
 400داع�ش ��ي اىل مناطق قريبة من املو�صل
قادم�ي�ن �سوريا .باال�ضاف ��ة اىل تهريب نحو
 7مليونات ط ��ن من احلديد "ال�سكراب" اىل
خ ��ارج املو�ص ��ل مبوافق ��ات ت�ش�ي�ر اىل �أنها
�ص ��ادرة عن مكت ��ب رئي�س ال ��وزراء ال�سابق
حي ��در العبادي ،بقيمة تع ��ادل �أقل من الـ %8
من �سعره احلقيقي.
ويع ��ود احلدي ��د امل ُب ��اع اىل من ��ازل وحمال
�ان حكومية دم ��رت �أثناء فرتة
جتاري ��ة ومب � ٍ
�سيط ��رة التنظي ��م عل ��ى املدين ��ة وعملي ��ات
التحرير.

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

ت�سع ��ة �أ�شه ��ر يف �سج ��ن تاب ��ع للحكوم ��ة
االحتادي ��ة� ،إن "التعذي ��ب كان يومي� � ًا .لقد
تعر�ضنا لل�ضرب كل يوم ،جميعنا" .وحتى
بع ��د �إطالق �سراحهم ،ال يعود ه�ؤالء الفتية
�إىل منازله ��م ،خوف ��ا م ��ن اعتقاله ��م جمددا
�أو م ��ن عملي ��ات انتق ��ام ع�شائري ��ة .وق ��ال
ف ��واز ( 16عام ��ا) الذي اخت ��ار العي�ش يف
خمي ��م ب ��دال م ��ن الع ��ودة �إىل دي ��اره بع ��د
�إط�ل�اق �سراحه" ،لقد عان ��ت ع�شائر �أخرى
يف القرية م ��ن داع�ش ،وهي ت ��رى �أ�سرتي
داع�شية" .و�أ�ضاف "مبجرد معرفتهم �أنني
يف القرية� ،سي�أتون وي�أخذونني" .وقدرت
منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش� ،أنه يف
نهاية الع ��ام  ،2018احتج ��زت ال�سلطات
العراقي ��ة وحكوم ��ة �إقليم كرد�ست ��ان نحو
 1500طف ��ل ب�شبهة االنتم ��اء �إىل تنظيم
داع�ش ودانت مئ ��ات الأطفال ،بينهم 185
�أجنبي ��ا على الأقل ،بتهم مت�صلة بالإرهاب.
ويف ه ��ذا الإط ��ار ،قال ��ت مدي ��رة املنا�صرة
يف ق�سم حقوق الطف ��ل يف هيومن رايت�س
ووت�ش جو بيك ��ر "يبدو �أن معاملة العراق
القا�سي ��ة للأطف ��ال �أ�شبه باالنتق ��ام الأعمى
ولي� ��س بالعدال ��ة جلرائم داع� ��ش" .ودعت
املنظم ��ة بغ ��داد و�أربي ��ل �إىل التوق ��ف عن
اعتق ��ال الأطف ��ال بتهمة االنتم ��اء للتنظيم،
والإف ��راج ع ��ن جمي ��ع القا�صري ��ن ،م ��ا مل
يكونوا متهمني بجرائم عنف.

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

تل ��ك املعلوم ��ات �أو�ص ��ى بتغي�ي�ر ع ��دد م ��ن
القيادات االمنية باملحافظة" ،م�شريا اىل انه
�سيتم �إعف ��اء و�إقالة عدد من م ��دراء الدوائر
وامل�س�ؤولني املحليني يف املحافظة التهامهم
بق�ضاي ��ا ف�س ��اد .واحت ��وت الن�سخ ��ة غ�ي�ر
النهائية للتقرير ،مطال ��ب بتجهيز املحافظة
ب�أجه ��زة ال�سون ��ار ،و�إع ��ادة املف�صولني من
االجه ��زة االمني ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل الإ�س ��راع
ب�إعادة النازحني.
باملقاب ��ل اختلف �أع�ض ��اء اللجنة يف التعامل
م ��ع "عوائ ��ل داع� ��ش" ،الت ��ي يق ��در عددهم
بنح ��و � 10آالف عائل ��ة ،حي ��ث يدع ��م فري ��ق
�إع ��ادة دجمهم م ��ع ال�سكان ،فيم ��ا فريق �آخر
يريد �إبقاءهم يف خميمات العزل.
بدوره يق ��ول ق�صي عبا�س ،وه ��و نائب عن
نين ��وى وع�ضو يف اللجن ��ة ،لـ(املدى) �أم�س
انه "من املفرت�ض �أن يكون اجتماع (اليوم)
اخلمي� ��س �سيكون حا�سم� � ًا لو�ض ��ع التقرير
النهائ ��ي" ،مبينا ان ذل ��ك يعتمد على حدوث
الن�ص ��اب القان ��وين .و�أ�شار عبا� ��س اىل انه
يف ح ��ال مت ح�ص ��ول اجتماع الي ��وم �ستقدم
اللجن ��ة التقري ��ر اىل الربمل ��ان ي ��وم ال�سبت
املقبل ،لكنه لن يقر�أ يف نف�س اليوم.
و�أو�ضح النائب ان "التقرير �ستتم قراءته يف
الربملان وبعد ذلك توجه الرئا�سة التو�صيات
اىل احلكومة واجلهات امل�س�ؤولة االخرى".

ف�صائل �شيع ّية تدين �إدراج
"النجباء" على الئحة الإرهاب
 بغداد /املدى
ردّت حرك ��ة النجب ��اء� ،أم� ��س الأربع ��اء،
عل ��ى ق ��رار وا�شنط ��ن ب�ش� ��أن و�ضعه ��ا
�ضم ��ن الئح ��ة "الإره ��اب" ،معت�ب�ر ًة �أن
القرار الأمريكي ال يتعدى حدود احلرب
النف�سية وال يغري من الواقع �شيئ ًا.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م احلرك ��ة ها�ش ��م
املو�سوي يف بي ��ان تلقت (املدى) ن�سخة
من ��ه� ،إن "�أم�ي�ركا ال متتل ��ك �شرعي ��ة
اتهامن ��ا بالإره ��اب وان فر�ض و�صاياها
عل ��ى ال�شع ��وب �ض ��رب م ��ن اخلي ��ال"،
م�ضيف� � ًا "يف فكرنا الثوري ر�ضا الإدارة
الأمريكي ��ة عليك هو الإرهاب بعينه لأنك
متثل �إرادتها".
و�أ�ش ��ار املو�س ��وي� ،إىل �أن "الق ��رار
الأمريك ��ي اجلائ ��ر ال يتع ��دى ح ��دود
احل ��رب النف�سي ��ة وال يغ�ي�ر م ��ن الواقع
�شيئ ًا" ،معت�ب�ر ًا �أن "اته ��ام الأمني العام
(حلركة النجباء �أكرم الكعبي) بالإرهاب
حماولة �أمريكية بائ�سة لن تثني عزميتنا
يف مكافحة الإرهاب والدفاع عن �سيادة
الب�ل�اد" .وتاب ��ع" ،لي� ��س لدين ��ا م�صالح
اقت�صادي ��ة ومالي ��ة ،ولكن لدين ��ا ر�صيد
كب�ي�ر م ��ن الت�ضحي ��ات ال ت�ستطي ��ع �أي
ق ��وة يف العامل م�صادرت ��ه ،و�أن القانون
الذي يحم ��ي قتلة ال�شع ��وب وقن�صليات
الذب ��ح باملنا�ش�ي�ر قيمت ��ه حت ��ت �أق ��دام
املجاهدين" .وختم املتحدث با�سم حركة

املدير الفني

خالد خ�ضري

النجباء بيان ��ه بالق ��ول" ،مواقفنا ثابتة
ول ��ن تتغ�ي�ر جت ��اه �أم�ي�ركا وحمورها،
ول ��ن نخ�ض ��ع لل�ضغ ��وط اجلائ ��رة".
وكان ��ت وزارة اخلزان ��ة الأمريكي ��ة ،قد
�أعلن ��ت الثالث ��اء �أن الوالي ��ات املتح ��دة
فر�ضت عقوبات عل ��ى حركة "النجباء"،
الت ��ي ت�ضم نح ��و � 10آالف مقاتل وعلى
زعيمها �أكرم الكعبي ،فيما قررت و�ضعها
على الئحة "الإرهاب" .و�أ�صدرت حركة
ع�صائ ��ب �أه ��ل احل ��ق� ،أم� ��س االربعاء،
بيانا ب�ش�أن و�ضع حرك ��ة النجباء �ضمن
قائم ��ة الإرهاب .وقالت احلركة يف بيان
"ندي ��ن قي ��ام الإدارة االمريكية بو�ضع
حرك ��ة املقاومة الإ�سالمي ��ة النجباء على
الئح ��ة الإره ��اب" ،مبين ��ة ان "املعاي�ي�ر
االمريكية للإرهاب مغلوطة بل معكو�سة
يف �أحيان كثرية".
و�أ�ضاف ��ت احلرك ��ة �إن "م ��ن يت�ص ��دى
للإره ��اب ويقات ��ل داع� ��ش ويعط ��ي
الت�ضحي ��ات يعت�ب�ر �إرهابي� � ًا يف نظ ��ر
الإدارة االمريكي ��ة ،وم ��ن يقت ��ل املدنيني
م ��ن اليه ��ود و�آل �سع ��ود يعت�ب�ر �صديقا
وحليف ��ا له ��ا" ،م�ش�ي�رة اىل �أن "ه ��ذه
الق ��رارات لن ترهب �أبن ��اء املقاومة ولن
تزيده ��م �إال �إ�ص ��رارا وعزم ��ا وقوة على
مواجه ��ة الظل ��م والطغي ��ان والدفاع عن
الع ��دل وامل�ست�ضعف�ي�ن والت�ص ��دي ل ��كل
من يريد امل�سا�س ب�أر�ض العراق و�شعبه
ومقد�ساته".
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سياسة

املفاو�ضات متنح ال�شيعة ن�صف رئا�سات اللجان النياب ّية
ال�س ّنة والكرد
يليهم ُ
ح�سمت املفاو�ضات القائمة بني حتالفي �سائرون والفتح رئا�سات اللجان الربملانية الدائمة ونيابتها ومن املقرر ان يتم
عر�ض اال�سماء للت�صويت بعد ا�ستكمال ملف الوزارات ال�شاغرة .وح�صل املكون ال�شيعي على �أكثـر من ع�شر جلان �أبرزها
املالية ،والقانونية ،والأمن والدفاع ،وال�شباب والريا�ضة ،والتخطيط ال�سرتاتيجي ،يف حني ح�صل املكون ال�سني على
النزاهة ،والكرد على اخلارجية كلجنتني �سياديتني.

 بغداد  /حممد �صباح
ويقول النائب عن حتالف �سائرون حممد
الغ ��زي يف ت�صري ��ح لـ(املدى) ان ��ه "قبل
�أكرث م ��ن �أ�سبوعني تقريبا ح�سمت الكتل
ال�سيا�سي ��ة رئا�س ��ات اللج ��ان الربملاني ��ة
الدائم ��ة ونياباته ��ا واملقرري ��ة با�ستثناء
جلنتي القانونية والأمن والدفاع".
و�صوّ ت جمل�س النواب يف �شهر ت�شرين
الثاين املا�ضي على �أع�ضاء جلانه الدائمة
بعد ا�ستح ��داث جلنة التخطيط ومتابعة
تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكوم ��ي .ويتط ��رق
الغ ��زي يف حديث ��ه �إىل الأ�سب ��اب الت ��ي
تق ��ف وراء ع ��دم ح�سم رئا�س ��ة اللجنتني
القانونية والأمن والدفاع يف مفاو�ضات
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة قائال "هن ��اك خالفات
ب�ي�ن �سائرون والفتح عل ��ى رئا�سة هاتني
اللجنتني" ،م�ؤك ��د ًا �أن "القوى الربملانية
اتفق ��ت عل ��ى مترير رئا�س ��ات اللجان يف
جل�سة ال�سبت املقبل".
ّ
لكن جدول �أعمال اجلل�سة الأوىل ملجل�س
النواب يف ف�صله الت�شريعي الثاين التي
�ستعقد يوم ال�سبت املقبل خال من فقرات
الت�صوي ��ت عل ��ى الكابين ��ة الوزاري ��ة �أو
اللجان الربملانية الدائمة.
ويلفت �إىل �أن "عملية توزيع اللجان بني
الأط ��راف ا�ستندت �إىل ح�صة كل كتلة �أو
مك ��ون من املقاعد يف الربملان" ،مبين ًا �أن
"املكون ال�شيع ��ي ح�صل على ما ن�سبته
 %51م ��ن رئا�س ��ات ونياب ��ة ومقرري ��ة
ه ��ذه اللج ��ان الدائم ��ة" .وي�ضي ��ف �أن
"�أهم اللجان التي ح�صلت عليها القوى
ال�شيعية هي القانوني ��ة والأمن والدفاع
واملالية وال�شباب والريا�ضة والتخطيط
ال�سرتاتيجي".

لقاء �سابق
بني الفتح
و�سائرون
وم ��ن جانبه ،يو�ض ��ح النائب عن حتالف
الفت ��ح ثام ��ر احلم ��داين �أن حتالف ��ي
�سائ ��رون والفت ��ح ح�سم ��ا رئا�س ��ات
جمي ��ع اللج ��ان الربملانية الدائم ��ة �أثناء
مفاو�ضاتهم ��ا الثنائي ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"عملية ح�سم هذه اللجان وزعت اللجان

�إىل (ا) و(ب) و(ج)".
ويب�ي�ن �أن "اللج ��ان يف فئ ��ة (ا) ه ��ي
اخلارجي ��ة واملالي ��ة والنف ��ط والنزاه ��ة
والقانونية والأم ��ن والدفاع� ،أما اللجان
يف فئة (ب) ه ��ي االقت�صادية واخلدمات
وال�صح ��ة والرتيبة والتعلي ��م ،والهجرة

والأقالي ��م  ،يف ح�ي�ن ت�صن ��ف جل ��ان
ال�شهداء والزراع ��ة والثقافة وامل�صاحلة
والع�شائ ��ر يف فئ ��ة (ج)" .وي�ضي ��ف
النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة باب ��ل �أن "اللجان
ال�سيادي ��ة �شه ��دت مناف�س ��ة ب�ي�ن غالبي ��ة
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة يف ح�ي�ن مل ت�شه ��د

اللج ��ان املن�صف ��ة فئ ��ة (ج) �أي مناف�س ��ة
بني الكتل واالط ��راف الربملانية" ،كا�شف ًا
�أن "املفاو�ض ��ات ح�سم ��ت �أ�سماء ونواب
ومقرري هذه اللج ��ان الربملانية الدائمة
لكنها غري معلن ��ة" .ويتوقع �أن "ي�صوت
جمل� ��س الن ��واب عل ��ى رئا�س ��ات ه ��ذه

عبد املهدي يبحث مع وزير اخلارج ّية الأمريكي جهود الق�ضاء على داع�ش
 بغداد /املدى
بح ��ث رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي� ،أم� ��س
الأربع ��اء ،م ��ع وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي جهود
مكافح ��ة تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي عل ��ى احل ��دود
ال�سورية العراقية.
وذكر بيان ملكتب عبد املهدي تلقته (املدى) �أن االخري
"تلقى ات�صاال هاتفيا من وزير اخلارجية الأمريكي
بحث خالله مهام القوات الأمريكية يف العراق.

و�أو�ض ��ح البيان �أنه "جرى خ�ل�ال االت�صال الت�أكيد
عل ��ى الإطار القانوين لعمل ق ��وات التحالف الدويل
ومنه ��ا الق ��وات الأمريكية العامل ��ة يف العراق التي
ترتكز مهامها عل ��ى حماربة داع�ش وتدريب القوات
العراقي ��ة وع ��دم �إقام ��ة قواع ��د �أجنبي ��ة ،وذلك كله
بح�سب املوافقات العراقي ��ة" .و�أ�ضاف املكتب "كما
مت بح ��ث �آخ ��ر التط ��ورات يف حمارب ��ة داع�ش على
ال�شريط احلدودي مع اجلارة �سوريا و�آثار ذلك على
الع ��راق و�أهمية تع ��اون اجلميع لتعوي� ��ض العراق

عن خ�سائره الب�شري ��ة واملادية يف حربه مع داع�ش
وفق� � ًا لق ��رارات الأمم املتح ��دة والقوان�ي�ن العراقية
والأع ��راف الدولي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل بح ��ث الق�ضاي ��ا
االقت�صادية وتعزيز قدرات العراق وا�ستقالله".
وكان ع ��ادل عب ��د امله ��دي ق ��د ا�ستقب ��ل ،ي ��وم ام�س،
م�ساع ��د وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة ل�ش� ��ؤون
النزاع ��ات وعملي ��ات اال�ستق ��رار ديني� ��س نات ��ايل،
والوف ��د املراف ��ق له ��ا .و�أك ��د عب ��د امله ��دي "�أهمي ��ة
تطوي ��ر العالقات ب�ي�ن البلدين وا�ستم ��رار التعاون

لرت�سي ��خ الأمن واال�ستقرار والق�ض ��اء على ع�صابة
داع� ��ش االرهابي ��ة" ،الفت ��ا �إىل "جه ��ود احلكوم ��ة
للم�ضي ب�إعمار املدن املحررة واملت�ضررة وم�ساعدة
النازح�ي�ن عل ��ى اال�ستق ��رار يف مدنه ��م املح ��ررة،
و�أهمية تعزيز هذه اجلهود".
من جهتها� ،أكدت امل�س�ؤول ��ة الأمريكية "دعم بالدها
للع ��راق وتعزي ��ز �أمن ��ه وازده ��اره االقت�ص ��ادي،
وم�سان ��دة جه ��ود وخط ��ط احلكوم ��ة العراقي ��ة يف
م�شاريع الإعمار واال�ستقرار".

ّ
�سكان املناطق ال�صحراو ّية :داع�ش ي�ستعيد ن�شاطه خالل الليل
 ترجمة /حامد �أحمد
الأج ��واء يف بغ ��داد الآن تختل ��ف كثري ًا
عم ��ا كانت عليه قبل  15عاما� ،أكرث نقاط
التفتي� ��ش التي كانت تخنق حركة املرور
ل�ساع ��ات يف �ش ��وارع املدين ��ة ق ��د مت ��ت
�إزالته ��ا مع �إعادة فتح كث�ي�ر من الطرق،
وان انقطاعات التي ��ار الكهربائي لي�ست
بال�شكل ال�سيّئ التي اعتاد عليها النا�س.
ال�ش ��وارع التجاري ��ة وحم ��ال الت�س ��وق
الكب�ي�رة ،امل ��والت ،وكذل ��ك املطاع ��م
مزدحمة بالعوائل وال�شباب حلد �ساعات
مت�أخ ��رة م ��ن اللي ��ل يف منظ ��ر مل تعهده
العا�صمة �سابق ��ا خالل �سنوات الطائفية
وغياب االمن واملفخخات .
يف معر� ��ض بغ ��داد ال�شه�ي�ر للكت ��اب
جتمع ��ت في ��ه ع�ش ��رات دور الن�ش ��ر عرب
املنطق ��ة لعر� ��ض �أعماله ��ا م ��ن �شعر اىل
تاري ��خ و�أدب .احل ��دث ه ��ذا الع ��ام حمل
ا�س ��م الروائ ��ي الراح ��ل ع�ل�اء م�شذوب،
املع ��روف بتحدثه �ض ��د الطائفية والذي
مت اغتيال ��ه قرب بيت ��ه اوائل �شهر �شباط
املا�ض ��ي  .ويف كلم ��ة �ألقاها عن ��د افتتاح
املعر�ض حتدث رئي�س جمهورية العراق
برهم �صالح عن حتديات االرهاب وحرية
التعب�ي�ر ومكان ��ة الع ��راق التاريخي ��ة
الطبيعية �ضم ��ن ال�شرق االو�سط كمركز
للثقافة .
وق ��ال �صال ��ح "عندم ��ا نتح ��دث ب�أم ��ور
ال�سيا�س ��ة ف� ��إن �أك�ب�ر حت� � ٍّد يواجهنا هو
حت ��دي الإره ��اب� .أود �أن �أ�ش�ي�ر �إىل
�أن احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة ه ��ي
يف مرحل ��ة حت ��ول يج ��ب ان يع ��زز فيه
الن�ص ��ر على االرهاب والعنف مبزيد من
الإ�صالح ��ات واالفع ��ال الت ��ي جتعل منه
ن�صرا حا�سما".

بالن�سب ��ة للم�ست�ش ��ار االمن ��ي ه�ش ��ام
الها�شم ��ي ،اخلب�ي�ر ب�ش� ��ؤون املجامي ��ع
امل�سلحة فانه رغم خطابات بع�ض القادة
العراقي�ي�ن فان العراق يعت�ب�ر بلد ًا حيث
الف�ش ��ل ال�سيا�س ��ي وظه ��ور االره ��اب
والعن ��ف في ��ه �شيئ ��ان متالزم ��ان ال مفر
منهما .
وا�ض ��اف الها�شم ��ي يف حدي ��ث ملحط ��ة
CNNالإخباري ��ة قائ�ل�ا" :الع ��راق مل
يتعلم الدر�س م ��ن �أ�سباب ظهور داع�ش،
خ�صو�ص ��ا عندما يتعلق االمر بالتعاي�ش
املتبادل واالمن االجتماعي وقبول الآخر
واالعت ��ذار للآخري ��ن .نف� ��س اال�سب ��اب

الت ��ي �صنع ��ت داع�ش ما ت ��زال قائمة يف
البل ��د ب�ش ��كل متزايد ".هن ��اك �شيء غري
مرتاب ��ط م ��ا ب�ي�ن التغ�ي�ر احلا�ص ��ل يف
الع ��راق بح�س ��ب و�صف ق ��ادة �سيا�سيني
وع�سكري�ي�ن يف بغ ��داد ،وحقيقة الواقع
عل ��ى االر� ��ض بالن�سب ��ة لأولئ ��ك الذي ��ن
يعي�شون يف املناطق املحررة التي كانت
حتت �سيطرة داع�ش .
املدينة القدمية يف املو�صل و�أحيائها يف
اجلان ��ب الغربي التي تعر�ضت ل�ضربات
متوا�صلة من طائ ��رات التحالف ما تزال
تعي�ش يف خراب .بع� ��ض عمليات �إعادة
الإعمار جتري م ��ن قبل الذين لديهم مال

ولكن هذا على نط ��اق �ضيق فقط ولي�س
للدولة اي م�شاركة فيه .
حمافظ املو�صل نوفل حمادي ال�سلطان،
يقول ان احلكومة ار�سلت للمحافظة %1
فقط م ��ن امليزانية الفدرالي ��ة على الرغم
م ��ن ان ح�ص ��ة املحافظ ��ة املخ�ص�صة من
امليزاني ��ة هي  ،% 11م�شريا اىل ان هناك
�أطراف ًا ال تريد �أن ترى املو�صل تبنى من
جديد .
وق ��ال ال�سلطان يف حدي ��ث لـ ()CNN
هن ��اك ا�سب ��اب عدي ��دة ادت اىل �سق ��وط
املو�ص ��ل بيد داع� ��ش ،ب�ضمنه ��ا خالفات
ب�ي�ن احلكومة ،وكذل ��ك الق ��وات االمنية

اجلامع النوري بعد تفجريه� ..أر�شيف

واالعتق ��االت الق�سري ��ة والتدخ�ل�ات
اخلارجي ��ة ،كل ذل ��ك جع ��ل م ��ن نين ��وى
م�سرح ��ا �سيا�سي ��ا  ".وبينم ��ا ت�ش ��ارف
ق ��وات مدعوم ��ة م ��ن الوالي ��ات املتحدة
عل ��ى ا�ستع ��ادة �آخ ��ر معق ��ل لداع�ش يف
البل ��د اجلار �سوريا ،فان العراق قد اعلن
الن�ص ��ر عل ��ى داع� ��ش قبل �أكرث م ��ن �سنة
معلن ��ا ب ��ان التنظيم تقل� ��ص ملجرد حفنة
جيوب من م�سلحني تتم مطاردتهم.
وا�ستن ��ادا مل�ص ��در ا�ستخب ��اري عراق ��ي
ف ��ان ه� ��ؤالء امل�سلح�ي�ن يقوم ��ون الآن
ب�ش ��ن هجمات جديدة م ��ن ا�سلوب حرب
الع�صاب ��ات منطلق ��ة م ��ن قواع ��د لهم يف
مناط ��ق وع ��رة نائي ��ة �شم ��ايل الع ��راق
تخللته ��ا عملي ��ات اغتي ��االت م�ستهدف ��ة
و�سرقات وزرع عبوات نا�سفة مع القيام
بتدريب "قوة �ضاربة" جديدة.
م ��ا ي ��زال �س ��كان قاطن ��ون يف املنطق ��ة
ال�صحراوي ��ة الوا�سع ��ة مبح ��اذاة جب ��ل
حمرين يعي�شون حت ��ت رحمة ع�صابات
داع�ش الذين ين�شطون اثناء الليل.
يو�سف حوا�س  72عاما ،من �سكنة قرية
ال�ضي ��ة يف املنطقة الت ��ي ت�ضم جمموعة
م ��ن البيوت ،كان احد �آخر �ضحايا حملة
داع� ��ش الوح�شي ��ة اجلدي ��دة حي ��ث ُقتل
هن ��اك قبل ثالثة ايام �ست ��ة ا�شخا�ص من
�أفراد عائلته .
ق ��ال حوا� ��س ،وه ��و يبك ��ي "م�سلح ��ون
يرت ��دون زي ًا ع�سكري ًا هجم ��وا على بيت
�شقيق ��ي االك�ب�ر قتل ��وه ه ��و وزوجت ��ه
املري�ضة وثالثة من ابنائهما وزوجة احد
ابنائهم ��ا ،ث ��م فتحوا خزانت ��ه احلديدية
و�سرق ��وا ما فيها من نق ��ود مع م�سد�سني
قبل ان يلوذوا بالفرار ".
قال حوا�س انه ب�ي�ن كل فرتة تقع حادثة
مماثلة يف احدى القرى يف املنطقة .

اللج ��ان والنياب ��ة واملقررين يف جل�سات
مقبل ��ة بعدما ح�سمت ت�سميته ��ا" ،م�ؤكد ًا
�أن "اخلالف ��ات ب�ي�ن حتالف ��ي �سائ ��رون
والفت ��ح انته ��ت بعد ح�ص ��ول الأول على
القانوني ��ة النيابي ��ة والث ��اين على الأمن
والدف ��اع ،والنزاه ��ة للمك ��ون ال�سن ��ي

واخلارجي ��ة للك ��رد" .وكان النائ ��ب عن
حتالف املحور الوطن ��ي يحيى املحمدي
قد ك�ش ��ف لـ(امل ��دى) يف ،2018 /11 /4
�أن الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة اتفق ��ت عل ��ى من ��ح
الق ��وى ال�شيعي ��ة ( )10جل ��ان نيابي ��ة،
و( )8لل�سنة ،و�ستة جلان للكرد وواحدة
للأقليات .بدوره ي�ؤكد النائب عن حتالف
املح ��ور مق ��دام اجلميل ��ي �أن "الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة عازم ��ة عل ��ى �إكم ��ال رئا�سات
اللجان الربملاني ��ة الدائمة خالل جل�سات
جمل� ��س النواب املقبل ��ة" ،م�ؤكد ًا "وجود
خالف ��ات عل ��ى رئا�س ��ات بع� ��ض اللج ��ان
كالأم ��ن والدف ��اع والنزاه ��ة ب�ي�ن القوى
ال�سنية وال�شيعية".
ويو�ض ��ح اجلميلي يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "م ��ن املفرت� ��ض ح�س ��م وا�ستكم ��ال
الت�صويت عل ��ى ال ��وزارات ال�شاغرة يف
حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي قب ��ل تقدمي
رئا�س ��ات اللجان الربملاني ��ة للت�صويت"،
م�شريا �إىل "منح رئا�سة �أي اللجنة لكتلة
�أو مكون يك ��ون مقابل منح وزارة ملكون
وكتلة �أخرى".
تل ��زم امل ��ادة ( )69م ��ن النظ ��ام الداخلي
ملجل�س النواب بت�شكي ��ل اللجان الدائمة
يف �أول جل�سة يعقدها املجل�س مع مراعاة
رغب ��ة الع�ض ��و واخت�صا�ص ��ه وخربت ��ه
وحدد النظام الداخلي مهام اللجان بطلب
الوثائ ��ق م ��ن دوائ ��ر الدول ��ة ومنظمات
املجتمع املدين ملراقبة وم�ساءلة اجلهات
التنفيذي ��ة عن �أي م�شكل ��ة .ويلفت ع�ضو
جلنة التعليم الع ��ايل يف جمل�س النواب
�إىل ان "الوزارات التي يقودها �أ�شخا�ص
م ��ن الق ��وى ال�شيعي ��ة �ستك ��ون رئا�س ��ة
اللجان املعني ��ة مبراقبة ه ��ذه الوزارات
من الكرد �أو ال�سنة".

قال �إنه رفع �أ�سعار املقاي�ضة �إىل
� 20ألف دوالر

نا�شط :داع�ش يرتهن 300
�إيزيد ّية يف �آخر معاقله
 بغداد  /املدى

قال نا�شط �إيزيدي بارز� ،أم�س الأربعاء �إن تنظيم داع�ش يرتهن مئات املختطفني
الإيزيديني �أغلبهم ن�ساء و�أطفال عراقيون ،يف منطقة الباغوز ال�سورية.
وي�ؤك ��د النا�شط ،علي اخلان�صوري ،يف ت�صري ��ح ل�سبوتينك� ،أن �أكرث من 300
�شخ� ��ص �إيزي ��دي بينهم �أغلبي ��ة من الن�س ��اء ،والأطفال ،وال�شب ��اب ،يحتجزهم
التنظيم يف مواقع القتال يف بلدة الباغوز بريف دير الزور �شرقي �سوريا.
وا�شار اخلان�صوري ،اىل �أنه يعمل على حترير املختطفني واملختطفات ،ولديه
ات�صاالت معهم وميتلك �صورهم ،من داخل الباغوز ال�سورية.
ولف ��ت �إىل �أن �أعم ��ار الأطف ��ال الإيزيدي�ي�ن املختطفني ترتاوح ما ب�ي�ن الثامنة،
وت�ص ��ل �إىل � 16سن ��ة .وي�شري اخلان�صوري �إىل �أن الع ��دد املذكور ،ح�صل عليه
م ��ن م�ص ��ادر م�ؤك ��دة يف الباغوز ،ذاك ��را �أن تنظيم داع�ش ق ��ام ب�إخراج عائالت
عنا�ص ��ره �إىل خميمات الن ��زوح ،و�أبقى على املختطف ��ات الإيزيديات والأطفال
ال�ستخدامه ��م كدروع ب�شري ��ة يف �صد �ضربات الق�صف والعملي ��ات الع�سكرية،
قائال نقال عن �أحد م�صادره�" :إن قرار داع�ش ب�إبقاء الإيزيديني هو ليموتوا مع
الدواع�ش" .و�أعلن النا�شط العراقي ،عن متكن عدد قليل من الأطفال والفتيات،
وبح ��االت نادرة ،من اخلروج من براثن داع� ��ش يف الباغوز ،مع النازحني �إىل
ب ��ر الأم ��ان .وكان مكتب �إنق ��اذ املختطف ��ات واملخطوفني الإيزيدي�ي�ن يف �إقليم
كرد�ست ��ان قد �أعلن يف � 27شباط املا�ضي ،حتري ��ر �أكرث من � 10أطفال �إيزيديني
م ��ن داخل �سوريا .وك�شف مدير املكتب ،ح�سني قايدي قائال" :متكنا من حترير
 14طفال �إيزيديا من قب�ضة داع�ش الإرهابي ،يف �سوريا".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،رف ��ع تنظي ��م داع� ��ش �أ�سعار بي ��ع االيزيدي�ي�ن يف �أ�سواق
النخا�سة العائدة �إىل الع�صور القدمية� ،إىل �أكرث من � 20ألف دوالر �أمريكي.
وتاب ��ع النا�ش ��ط الإيزيدي عل ��ي اخلان�صوري ،قائال ان �أ�سع ��ار بيع املختطفات
الإيزيدي ��ات و�أطفال املكون ،من قب ��ل تنظيم داع�ش يف �سوق النخا�سة يف بلدة
الباغوز ،بريف دير الزور �شرقي �سوريا ،ال تقل عن � 10آالف دوالر �أمريكي.
وي�ضيف اخلان�صوري �أن �أ�سعار بيع املختطفات الإيزيديات العراقيات ،وكذلك
�أطفال املكون الإيزيدي ،ارتفعت �إىل � 20ألف دوالر ،ومنهم فتاة قمنا بتحريرها
مببلغ قدره � 19ألف دوالر.
وين ��وه اخلان�صوري �إىل �أن عمليات ال�شراء تت ��م بو�ساطة �سما�سرة �سوريني،
يتفاو�ض ��ون م ��ع عنا�ص ��ر داع� ��ش ،ويقوم ��ون بدف ��ع الأم ��وال مقاب ��ل حي ��اة
املختطفات.
وعم ��ن الأغلى من بني املختطفني ،الن�ساء� ،أو الأطف ��ال� ،أكد النا�شط الإيزيدي،
قائ�ل�ا� :إن الأغل ��ى ه ��ن الفتي ��ات الباك ��رات ،اللوات ��ي مل يتعر�ض ��ن لال�ستعباد
اجلن�سي.
يذك ��ر �أنه يف الثالث من �آب عام  ،2014اجتاح تنظي ��م داع�ش الإرهابي ،ق�ضاء
�سنج ��ار ،والنواحي والقرى التابعة له ونفذ �إبادة وجرائم �شنيعة بحق املكون
الإيزي ��دي ،بقتله الآب ��اء والأبناء والن�ساء ،من كبار ال�س ��ن وال�شباب والأطفال
بعملي ��ات �إعدام جماعي ��ة ما بني الذب ��ح والرمي بالر�صا� ��ص ودفنهم يف مقابر
جماعي ��ة ما زالت تكت�شف حتى الآن ،واقت ��اد الن�ساء والفتيات �سبايا وجاريات
لعنا�ص ��ره الذي ��ن ا�ستخدم ��وا �شتى �أن ��واع العن ��ف والتعذي ��ب يف اغت�صابهن
دون ا�ستثن ��اء حت ��ى لل�صغ�ي�رات ب�أعم ��ار الثامن ��ة والتا�سع ��ة وحت ��ى ال�سابعة
وال�ساد�سة.
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و�صفته ب�أنه يخالف ال�شريعة وتقاليد املجتمع وي�شجع على االنحالل

�أحزاب متنفذة تقف يف وجه قانون العنف الأ�سري وترف�ض حماية املر�أة والطفل
 متابعة  /املدى

انطالق ًا من التزامات العراق
الدولية يف االن�ضمام اىل
االتفاقيات و املعاهدات
الدولية اخلا�صة مبناه�ضة
العنف الأ�سري وحماية املر�أة
والطفل و التزامات احلكومة
االحتادية يف بغداد باحرتام
حقوق الإن�سان ،وجد جمل�س
النواب �ضرورة ت�شريع
قانون يكون �ضمان ًا للأ�سرة
العراقية.
وق ��دم جمل�س الربمل ��ان العراق ��ي م�سودة
لقان ��ون العن ��ف الأ�سري يف ع ��ام ،2015
اال �أن اعرتا�ض ��ات بع�ض الكتل ال�سيا�سية
العراقية على عدد من فقرات القانون �أجل
الت�صويت عليه وطالبوا ب�إدخال تعديالت
جوهرية قبل تبني القانون ومتريره.
دور �إيواء وم�ساعدة للمعنفني يف �أ�سرهم،
كم ��ا ي�ؤك ��د القان ��ون �أن الأ�س ��رة املق�صود وحمكمة خمت�صة للنظر بق�ضاياهم.
به ��ا يف ه ��ذا القان ��ون تتكون م ��ن الزوج ورغ ��م �أن �إق ��رار م�ش ��روع القان ��ون �أم ��ر
والزوج ��ة والأبناء والأحف ��اد و�أبناء �أحد تنتظ ��ره �شرائ ��ح وا�سعة م ��ن العراقيني،
الزوج�ي�ن والإخ ��وة والأخ ��وات ووالدي وتعت�ب�ر �أن ��ه �سيح ��د م ��ن ظاه ��رة العنف
الزوج�ي�ن �أو �أحدهم ��ا ،والأ�شخا� ��ص الأ�س ��ري خا�صة �ض ��د امل ��ر�أة والطفل� ،إال
امل�شمول�ي�ن بالو�صاي ��ة ،و�أي حالة �أخرى �أن �أحزاب ًا يف الربمل ��ان قدمت اعرتا�ضات
م�شابه ��ة له ��ا .ويلحظ ن� �ّ�ص القان ��ون �أنه ولوح ��ت برف� ��ض الت�صويت علي ��ه معللة
م ��ن ح ��ق ال�شخ� ��ص ال ��ذي تعر� ��ض لأي ذل ��ك ب�أن ��ه مين ��ع الت�أدي ��ب والرتبي ��ة يف
م ��ن احل ��االت املن�صو�ص عليه ��ا (ال�ضرب الأ�سرة ،ويعي ��ق فر�ص الإ�ص�ل�اح الذاتي
اجل�س ��دي �أو التخويف �أو ه�ضم احلقوق يف الأ�س ��رة نف�سها ،وي�ساع ��د على تفككها
و�أي حال ��ة �إي ��ذاء ثاني ��ة) االت�ص ��ال مب ��ا �إذا تدخ ��ل ط ��رف ثال ��ث يف امل�شكلة  ،ومن
�سيتم ا�ستحداث ��ه وفق ًا للقانون وهو ق�سم ه ��ذه اجلهات الت ��ي �أب ��دت اعرتا�ضها هي
ال�شرط ��ة الأ�سري ��ة ،وتك ��ون اال�ستجاب ��ة �أح ��زاب ائت�ل�اف الفت ��ح ،وائت�ل�اف دول ��ة
فوري ��ة ،ويتم توف�ي�ر احلماي ��ة والرعاية القان ��ون ،وحزب الف�ضيل ��ة وكل من هذه
ومن ��ع الأذى عن ��ه وفق� � ًا لتف�صي�ل�ات ن�ص التكت�ل�ات واالح ��زاب ال�سيا�سية و�ضعت
عليها القانون ذاته .كما ين�ص على �إن�شاء حجج ًا وم�ب�ررات و�صفته ��ا بانها حتافظ

عل ��ى ن�سي ��ج املجتم ��ع العراق ��ي  ،حي ��ث
قال ��ت كتلة النهج الوطن ��ي النيابية التي
ير�أ�سه ��ا النائ ��ب عمار طعم ��ة ان م�شروع
قان ��ون العن ��ف اال�سري ي�شمـ ��ل م�ضامني
تن ��ذر بعواق ��ب خط�ي�رة عل ��ى ا�ستق ��رار
العائل ��ة امل�سلم ��ة العراقي ��ة ويح ��اول
ا�ستن�س ��اخ جتارب غربي ��ة ونقلها لواقعنا
االجتماعي.
وق ��ال عم ��ار ال ��ذي ينتم ��ي اىل ح ��زب
الف�ضيل ��ة � ،إن" مروج ��ي �أف ��كار القان ��ون
هذه ي�ستخدم ��ون عناوي ��ن م�ضللة للر�أي
الع ��ام  ،فه ��م يرفع ��ون عن ��وان مناه�ض ��ة
العن ��ف  ،ويق�ص ��دون بالواق ��ع ا�ستهداف
دور الوالدي ��ن يف الرتبي ��ة والرعاي ��ة
والوالية على �أوالدهم القا�صرين " ،مبين ًا
�إنه "ح�سب هذا القانون ف�أن �أي خالف �أو
�إ�شكال يقع بني �أف ��راد العائلة يتحول اىل

مو�ضوع يف املحكمة ".
واعرت�ض طعمـة على وجود مراكز ايواء
ت ��ودع فيه ��ا البن ��ات ال�شاب ��ات والأوالد
ال�شب ��اب مب�ب�رر حمايته ��م م ��ن تعني ��ف
الوالدي ��ن  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " ه ��ذه املراكز
لي�س ��ت �أمنة وتعر�ض �أخ�ل�اق الأوالد اىل
املخاط ��ر واالبتزاز وحترمه ��م من �أجواء
الأ�س ��رة والتعليم وجتربه ��م على العي�ش
يف �أجواء الغربة وحتت خماطر التحر�ش
واال�ستغالل وال�ضغط ".
م ��ن جانبها �أك ��دت ع�ضو جمل� ��س النواب
هدى �سجاد ،اليوم ال�سبت� ،أهمية ت�شريع
قانون احلماية من العنف الأ�سري ملعاجلة
ق�ضاي ��ا العن ��ف اال�س ��ري و�آث ��اره ،فيم ��ا
�أ�ش ��ارت اىل اهمي ��ة ت�شريع ه ��ذا القانون
للحد من التعنيف ال ��ذي يتعر�ض له �أفراد
الأ�سر ومثال ��ه ماح�صل للطفلة رهف التي

�أ�شيع حدثه ��ا يف و�سائل الإعالم قبل �أيام
والآف الق�ضايا امل�شابهة.
وقال ��ت �سج ��اد يف بي ��ان ،تلق ��ت امل ��دى
ن�سخ ��ة من ��ه �إن "ق�ضاي ��ا العن ��ف الأ�سري
الميك ��ن �أن توقف وتعال ��ج دون �أن ي�شرع
قان ��ون خا�ص بذلك ،ف�إن ق�ضية رهف التي
ا�شيع ��ت حادثته ��ا ع�ب�ر و�سائ ��ل الإع�ل�ام
يف الأي ��ام الأخرية والت ��ي فارقت احلياة
نتيج ��ة لتعر�ضها لل�ضرب م ��ن قبل زوجة
ابيه ��ا وما ي�شاب ��ه هذه الق�ضاي ��ا من �آالف
احلاالت الميكن �أن توقف وتعالج دون �أن
يقوم جمل�س الن ��واب العراقي بدوره من
خالل ت�شري ��ع قانون احلماي ��ة من العنف
الأ�سري".
و�أ�ضاف ��ت� ،إنن ��ا "ك�أع�ض ��اء يف جمل� ��س
الن ��واب ن�ؤك ��د من جدي ��د وندع ��م ت�شريع
ه ��ذا القان ��ون املذك ��ور ب ��ل انن ��ا جند من
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تعلن �شركة م�صايف الو�سط عن اعالن الطلبيات اال�ستريادية وكما مبني �أدناه-:
ESTIMATED ADVERTISEMENT
BID BOND
COST
NO.

QTY

10 ITEMS
30000 KGS
6 ITEMS

480 $
2400 $
2000 $

once
once
once

16000 $
80000 $
67920 $

1350 $

once

45100 $

5 ITEMS

1800 $

once

60000 $

20000 LIT

DESCRIPTION

REQ. NO.

1206 /2019 Valve & fitting
1607 /2019 Oxygen scavenger
1221 /2019 Fire & safety equipment
– Electrical plants / start
1223 /2019
stop push bottom
1605 /2019 Strongly acidic resin

وبالشروط التالية-:
 -1يتم بيع مواصفات الطلبية مببلغ ( 250000مائتان وخمس��ون ألف) دينار عراقي غير قابل للرد
او حتويل ذلك املبلغ الى املصرف اخلاص لش��ركتنا (مصرف الرافدين) الفرع الرئيسي ورقم احلساب
هو  90956إال في حالة الغاء الطلبية من قبل ش��ركتنا يعاد املبلغ إلى اجملهز بعد تقدمي طلب من
قبله.
 -2يت��م فت��ح العروض الفنية والتجارية في آن واحد (في الي��وم الذي يلي تاريخ الغلق) وفي حالة
مصادفة عطلة تؤجل الى اليوم التالي وباالمكان حضور ممثلي الش��ركات الى مقر ش��ركتنا عند
الساعة العاشرة من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق واملثبت في الفقرة ( )30ادناه.
 -3يتم تقدمي االس��عار بعملة الدوالر – ي��ورو – الدينار العراقي ( )CIPواصل بغداد /مخازن مصافي
الدورة وتكون االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
 -4يت��م تق��دمي عرضني مغلفني (فني وجت��اري) منفصلني مثبت عليهما رق��م املناقصة وعنوانها
وتاري��خ الغلق وموقعني من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االس��م الكامل وعليهما
ختم الش��ركات في الصندوق اخلاص في اس��تعالمات شركتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة
بالبريد أو  D.H.Lوتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق أو عن طريق البريد االلكتروني.
 -5يج��ب حتديد فترة نفاذي��ة العرض ضمن الع��رض الفني وكذلك تثبيتها عل��ى الظرف اخلاص
بالع��رض التجاري وكذلك حتديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية في كال العرضني ويجب ان ال تقل
مدة نفاذ العروض عن ( 120يوماً).
 -6استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة  % 20فأكثر من الكلفة التخمينية.
 -7ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء (الفني والتجاري) مع املرفقات.
 -8على الش��ركات الراغبة في املشاركة تقدمي كافة املستمسكات االصولية والقانونية اخلاصة
بالشركة (شهادة تأسيس��ية حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة أو القنصلية
العراقية في بلد الشركة – براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتضمن الرقم الضريبي
– املوقف املالي متمثل بحس��ابات ختامية رابحة آلخر س��نتني مالية – الهوية التجارية النافذة)
مع تقدمي االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل ش��راء الطلبية أو ترفق مع
العرض الفني املقدم في حالة عدم تقدميها سابقا ً .
 -9يت��م تق��دمي تأمينات أولية وحس��ب املبالغ املثبت��ة أمام كل طلبية في االع�لان أعاله من قبل
مقدم العطاء أو من احد املس��اهمني في الشركة وحسب التعليمات وترفق مع العروض (خطاب
ضم��ان او صك مصدق او س��فتجة) نس��خة اصلية ص��ادرة من احد املص��ارف العراقية (مصرف
الهدى ،املصرف العراقي للتجارة  ،مصرف كوردس��تان الدولي لالستثمار والتنمية ،مصرف اربيل،
مصرف جيهان لالس��تثمار والتمويل  ،الوطني االس�لامي ،املنصور لالس��تثمار ،االقليم التجاري

ال�ض ��رورة ت�شريعه خ�صو�ص� � ًا بعد �أن بد�أ
الإع�ل�ام يك�شف لنا ولل ��ر�أي العام كوارث
وح ��االت م�ؤمل ��ة يج ��ب �أن منار� ��س دورنا
وم�س�ؤوليتن ��ا بايقافه ��ا م ��ن خ�ل�ال فر�ض
القانون وايجاد ت�شريع منا�سب".
وبح�س ��ب موق ��ع "ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة
الإحتادي ��ة" ،فق ��د �أك ��د ع ��دد م ��ن الق�ضاة
ات�ساع ظاهرة العن ��ف الأ�سري يف البالد،
م�شريين �إىل �أن  90يف املئة ال�ضحايا يف
الدعاوى املعرو�ضة هن من الن�ساء.
وحي ��ال ذل ��ك ت�شكل ��ت "حمكم ��ة العن ��ف
الأ�سري" ،لكنها وعلى الرغم من �أهميتها،
حيث �إن الغر�ض من ت�أ�سي�س هذه املحكمة
"هو املحافظة عل ��ى العالقات والروابط
االجتماعي ��ة وحماية الأ�س ��رة والطفل من
العن ��ف"� ،إال �أنه ��ا ظل ��ت م ��ن دون قان ��ون
خا� ��ص به ��ا ،وتفتق ��ر �إىل �أماك ��ن احتجاز
للموقوف�ي�ن عل ��ى خلفي ��ة ارتكابه ��م تل ��ك
اجلرائ ��م ،ف�ض�ل ً�ا عن ع ��دم وج ��ود قانون
خا�ص للعنف الأ�سري� ،إىل جانب ح�ضور
ن�صو� ��ص تتعار� ��ض م ��ع مفه ��وم املحكمة
منها حق الزوج بـ"ت�أديب زوجته".
املحكم ��ة ،تتك ��ون م ��ن قا�ض ��ي حتقي ��ق
�دع ع ��ام وقا� ��ض ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
ونائ ��ب م � ٍ
�ضمه ��ا ق�سم حماية الأ�سرة والطفل التابع
ل ��وزارة الداخلي ��ة والذي ي�ضم ع ��دد ًا من
ال�ضابطات.
وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة ق ��د ا�ستحدث ��ت
الع ��ام " 2009مديري ��ة حماي ��ة الأ�س ��رة
والطفل م ��ن العنف" ،ان�سجام ًا مع حقوق
الأ�سرة وخا�صة املر�أة والطفل التي كفلها
الد�ستور العراقي ل�سـنة  2005لكل الأفراد
يف امل ��واد ( )15 ،14وللف ��رد والأ�سرة يف
امل ��واد ( ،)30 ،29والت ��ي "تعترب الأ�سرة
�أ�سا� ��س املجتم ��ع وحتاف ��ظ الدول ��ة عل ��ى
كيانه ��ا وقيمته ��ا الديني ��ة والأخالقي ��ة"،
وتعط ��ي الفرد احل ��ق يف احلي ��اة والأمن
واحلري ��ة ومتن ��ع كاف ��ة �أ�ش ��كال العن ��ف
والتع�سف والتميي ��ز ،وتلتزم باملعاهدات
واالتفاق ��ات الدولي ��ة الت ��ي �ص ��ادق عليها
العراق وتتعلق بالأ�سرة واملر�أة والطفل.
باملقابل ،اعتربت منظمة "هيومن رايت�س

ووت�ش" �أن "وجود مراكز �إيواء حكومية
�أهمية خا�ص ��ة نظ ��را لأن منظمات حقوق
امل ��ر�أة غ�ي�ر احلكومية – الت ��ي توفر هذه
املالج ��ئ – كثريا ما عانت م ��ن اعتداءات
وتهديدات من معتدي ��ن ،وواجهت عداوة
بع�ض امل�س�ؤولني احلكوميني".
ً
وقدمت منظم ��ات املجتمع املدين عددا من
املقرتح ��ات للو�صول اىل �صيغ ��ة منا�سبة
يف قان ��ون العن ��ف الأ�س ��ري لتمري ��ره يف
الربملان العراقي ،ومن بينها:
•فر� ��ض واجب ��ات حمددة عل ��ى ال�شرطة
العام ��ة وعنا�ص ��ر ال�شرط ��ة املتخ�ص�ص ��ة
املعني ��ة بالتعام ��ل م ��ع العن ��ف الأ�س ��ري.
تلع ��ب ال�شرطة دور ًا هام� � ًا يف التعامل مع
العن ��ف الأ�س ��ري وميك ��ن �أن ت�ساع ��د على
حتديد ق ��درة ال�ضحية عل ��ى ال�سعي وراء
االنت�صاف يف النظام الق�ضائي.
• حتديد خمتلف �أنواع الأدلة التي ميكن
الأخ ��ذ به ��ا يف ق�ضاي ��ا العن ��ف الأ�س ��ري.
ع ��ادة ما حت�ص ��ل االعت ��داءات يف البيوت
وراء �أب ��واب مغلقة ،حي ��ث ال يوجد عادة
�شه ��ود �س ��وى الأطف ��ال ،الذي ��ن ال ميكنهم
ال�شهادة يف �أحيان كثرية.
• التميي ��ز بني قرارات احلماية العاجلة
وق ��رارات احلماي ��ة الأط ��ول �أج�ل ً�ا ،مب ��ا
ي�شمل تو�ضي ��ح �أن الق ��رارات العاجلة قد
ت�صدر يف غياب بع�ض الأطراف بناء على
�شه ��ادة ال�ضحية ،بينما ميك ��ن ا�ست�صدار
قرارات احلماية الأطول �أج ًال يف جل�سات
كاملة وبعد ا�ستعرا�ض الأدلة.
التزامات العراق الدولية
وعل ��ى العراق التزام ��ات تت�صل بالقانون
الدويل حلقوق الإن�سان بعد م�صادقته على
االتفاقية يف عام  ،1986مبنع االنتهاكات
الت ��ي حت�ص ��ل داخ ��ل اال�س ��رة والتعام ��ل
معها وهناك عدة هيئ ��ات تعاهدية دولية،
منه ��ا "جلن ��ة الق�ض ��اء على جمي ��ع �أ�شكال
التميي ��ز �ضد املر�أة" ،املُ�شرفة على اتفاقية
"الق�ض ��اء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة" (�سي ��داو) ،طالبت الدول الأطراف
ب�إ�ص ��دار ت�شريع ��ات تخ� ��ص العن ��ف �ضد
املر�أة� .صادق العراق عليها .

جمهورية العراق  /جمل�س الق�ضاء االعلى

رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد  /الكرخ االحتادية

حمكمة بداءة الدورة

�إعـــــــالن

العدد / 664 :ب2019 /
التاريخ 2019/3/6 :

إلى املدعى عليه (موس��ى محمد موسى) مجهول محل إقامته حاليا ً اقام املدعي (جاسم
كرمي جاس��م) الدعوى املرقمة أعاله ل��دى هذه احملكمة يطالبك فيها احلكم بالس��ماح له
بتروي��ج معامل��ة اجازة بن��اء واصدارها ب��دون حضوره اخلاص��ة بالعق��ار  993/16م 4كراره
وجملهولية محل إقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ وتأيد اجمللس البلدي انتقالك إلى جهة
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني مبوعد املرافعة يوم  2019/3/25الساعة
التاس��عة وفي حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ً س��تجري املرافعة بحقك غيابيا ً
وعلنا ً وفق القانون.

القا�ضي احمد مثنى احمد

اعـــالن رقم (ط  )2-ل�سنة 2019
لالس��تثمار والتمويل (اميرالد س��ابقاً) ،مصرف بغداد ،مصرف اخلليج التجاري ،س��ومر التجاري،
االئتمان العراقي ،االهلي العراقي ،االستثمار العراقي ،آشور الدولي لالستثمار ،العراقي االسالمي
لالس��تثمار والتنمية ،التنمية الدولي لالس��تثمار والتمويل ،التج��اري العراقي ،مصرف بيبلوس
اللبناني – مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار ،البحر املتوسط ،مصرف التعاون االسالمي
لالس��تثمار) وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة في العراق وترفق مع العرض التجاري وتطلق
هذه التأمينات في حالة عدم إحالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات
األولية .ترفض التأمينات االولية الصادرة من (بنك اس��يا التركي ،دار الس�لام لالستثمار ،مصرف
الش��مال ،مصرف دجل��ة والفرات للتنمية واالس��تثمار ومص��رف الوركاء لالس��تثمار والتمويل،
مص��رف البص��رة الدولية ،مصرف الرواحل االس�لامي  ،ومصرف االقتصاد لالس��تثمار والتمويل،
مصرف البالد االس�لامي للتمويل واالستثمار ،مصرف املتحد لالستثمار  ،مصرف االحتاد العراقي)
ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة التقل عن ( )120يوما ً (تهمل العروض إذا كانت التأمينات
االولية على شكل سويفت).
 -10حتديد فترة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من – إلى).
 -11ش��روط الدفع /اعتماد مستندي غير مثبت وغير قابل للنقض أو التحويل تطلق املستحقات
( )% 100بع��د اس��تالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات في مصف��ى الدورة وميكن االتفاق على
نس��ب اخرى مقابل كفالة مصرفية ضامنة  .يتم احتس��اب اس��عار جمي��ع العطاءات الغراض
املفاضل��ة على اس��س موحدة ومبوجب نش��رة البنك املرك��زي العراقي يوم الفت��ح .يكون الدفع
بالدينار العراقي للشركات العراقية ويتم احتساب االسعار على اساس سعر الصرف  1182دينار
عراقي لكل دوالر أمريكي .
 -12تفرض غرامة تأخيرية على اجملهز اليتجاوز حدها األعلى نسبة  %10من مبلغ عقد في حالة
عدم جتهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.
 -13تقدمي التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حصراً) للعقد بنسبة ()%5
خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف
ال��واردة ف��ي الفقرة رقم ( )9خالل مدة التتجاوز ( )14يوما ً وف��ي حالة التأخر ،تهمل اإلحالة ويحال
اجمله��ز ال��ى جلنة الناكلني .وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او متدي��ده عند متديد فترة التجهيز او
حلني انتهاء فترة الضمان ،في حالة وجود (فترة ضمان) تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد
كامل��ة ومطابقة للمواصفات وبعد اجن��از اجملهز كافة التزاماته املنصوص��ة في العقد وبخالفه
سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
 -14تس��تقطع نس��بة ( )%2,7من قيمة العقد كضريبة للش��ركات العراقية وللش��ركات الغير
عراقية والتي تس��تلم مس��تحقاتها بالدينار العراقي ويتم حج��ز  %2.7كأمانات ضريبية وتكون
النسبة  %3للعقود املتضمنة نصب وتدريب واشراف موقعي وال تعاد اليكم إال بعد تزويدنا ببراءة
ذم��ة من الهيئة العامة للضرائب وخالل ( )30يوم من تاريخ اجناز العمل وبخالفه يتم اس��تقطاع
ما نس��بته ( )%10عش��رة من املئة من قيمة العق��د (وللمبالغ املتحققة) وارس��الها إلى الهيئة
العام��ة للضرائب قبل اطالق الدفعة االخيرة س��واء اكان تنفيذ العقد على دفعة واحدة ام على
عدة دفعات.
 -15تستقطع نسبة ( )0,003من مبلغ العقد كرسم طابع.
 -16س��يتم اس��تقطاع مبلغ اجازة االس��تيراد بعد إصدار العقد مبوجب ما يتم حتديده من قبل
الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية للمواد الكيمياوية حصرا ً .
 -17االلتزام بتقدمي شهادة املنشأ من الشركة املصنعة للمواد  .فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم

اجملهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية أو السفارة في بلد املنشأ .
 -18س��يتم استقطاع مبلع االجور البيئية بعد اصدار العقد مبوجب ما يتم حتديده من قبل وزارة
الصحة والبيئة (بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية).
 -19اليجوز ملقدم العطاء ش��طب اي بند من بنود مس��تندات املناقصة او اج��راء اي تعديل فيها
مهما كان نوعه.
 -20منش��أ املواد ينبغي ان يحدد في العرض ويكون من ضمن املناش��ئ املطلوبة وثابت (لن يتغير
الي سبب كان) مع حتديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول.
 -21يق��وم اجمله��ز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة – املدينة – الش��ارع – البناي��ة  -العنوان البريدي
والهاتف) واس��م املدير العام للش��ركة او من يخولهم في العروض واملراس�لات وبش��كل واضح
ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
 -22تقدمي شهادة فحص طرف ثالث من احدى الشركات التالية:
)(LIOYD'S REGISTER, INTERTEK , GLOBAL , YUV RHEINLAND, DNV, ATG, SGS, B.V.
 -23تقدمي كتاب تخويل من الشركات املصنعة مصدقة من وزارة اخلارجية او السفارة او القنصلية
أو امللحقية التجارية في بلد املنش��أ (نس��خة أصلية) وحس��ب التعليمات لطلبيات (جتهيز املواد
املتخصصة).
 -24يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مقدارها ( 150دوالر).
 -25تطبي��ق القوان�ين والتعليمات املعمول بها في العراق في حالة وق��وع منازعات او في كل ما
ل��م يرد به نص ويكون الن��زاع خاضعا ً لوالية القض��اء العراقي مع تطبيق قان��ون حتصيل الديون
احلكومية رقم  56لسنة  1977بأن املستحقات املالية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر.
 -26ف��ي طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خ�لال فترة الغلق (مع العروض الفنية
والتجارية) وخالف ذلك لشركتنا احلق في اهماله.
 -27عدم تعامل الش��ركة املتعاقد معها مع اس��رائيل باي ش��كل من االشكال وبخالفه تتحمل
كافة التبعات القانونية.
 -28يتوجب على الش��ركات التي ترغب باملش��اركة في اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية
شراء الطلبية ويتم ارفاق وصل الشراء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم
ش��ركتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفس��ارات املش��تركني في املناقصة
وقبل موعد ال يقل عن ( )7ايام من تاريخ غلق املناقصة.
 -29ان املواد س��وف تعتبر غير مطابقة للمواصفات عند ورود مس��تندات الش��حن غير مطابقة
لش��روط العقد او لش��روط االعتماد (في حال عدم قبول الطرف االول للخالفات في مس��تندات
الشحن).
 -30تاريخ الغلق الساعة ( )1بعد الظهر ليوم .2019/3/31
 -31كافة االجراءات لطلبيات الش��راء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة
 2014والضوابط والتعديالت.
مالحظ��ة ميك��ن االطالع على مواصفات كافة الطلبيات وش��روط تقدمي العط��اءات وعلى املوقع
االلكترونيwww.oil.gov.iq , www.mrc.oil.gov.iq -:
مع التقدير
زيد كاظم �شريف
ء /املدير العام  /وكالة
ورئي�س جمل�س الإدارة
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الريا�ضيون ين ّقحون م�سودة نقابتهم با�ست�شارة برلمانية

كلمة صدق
 حممد حمدي

مي�س كيان��ات الريا�ض��ة وال ي�ستل��م ديناراً م��ن احلكومة
 حمم��د حمم��ود �صال��ح :م�شروعن��ا ال
ّ
 جت��م��ع��ن��ا روح ال���ت���ع���اون ون����زاه����ة ال���ت���دب�ي�ر وامل����واث����ي����ق ال���دول���ي���ة ال���ن���اف���ذة
� إل��غ��اء م��راك��ز ال�����ش��ب��اب واح��ت��ك��ار الأم�����وال لأن��دي��ة ال��ك��رة يقتل الأل���ع���اب اجلماعية!

 بغداد�/إياد ال�صاحلي
يعقد وف ��د من الهيئ ��ة الت�أ�سي�سي ��ة لنقابة
الريا�ضي�ي�ن العراقيني اجتماع� � ًا ت�شاوري ًا
م ��ع رئي� ��س و�أع�ض ��اء جلن ��ة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة الربملانية ي ��وم ال�سبت القادم
يف جمل� ��س الن ��واب للتعريف ع ��ن ماهية
الأ�سب ��اب املوجب ��ة التي دعته ��م اىل طرح
م�شروعه ��م م ��ع عر� ��ض م�س ��ودة القانون
والت�شاور يف مواده قبيل ت�سليمه ر�سمي ًا
للعر�ض على ممثلي ال�شعب.
وقال حمم ��د حممود �صال ��ح من�سق نقابة
الريا�ضي�ي�ن العراقيني قي ��د الت�أ�سي�س يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى) ":ي�أت ��ي اللق ��اء بلجن ��ة
ال�شباب والريا�ض ��ة الربملانية بعد مقرتح
وجيه من النائب ح�سني عرب الذي تفاعل
م ��ع م�ش ��روع النقاب ��ة كونه ميث ��ل جت ّمع ًا
�شام ًال لنخبة من الأكادمييني والريا�ضيني
والرتبوي�ي�ن واملدرب�ي�ن والإعالمي�ي�ن
والإداري�ي�ن �أخ ��ذوا عل ��ى عاتقه ��م تكوين
ن ��واة للتغي�ي�ر الريا�ض ��ي احلقيق ��ي بكل
مفا�صل ��ه نح ��و م�ستقب ��ل واع ��د� ،ساع�ي�ن
لو�ض ��ع ا�س� ��س لنه�ض ��ة الريا�ض ��ة يف
جمتمعنا وفق املعايري الدولية ومواثيقها
النافذة".
و�أ�ض ��اف� ":أجن ��زتْ هيئتن ��ا الت�أ�سي�س ��ة
ال�ص ��ورة النهائية مل�س ��ودة القانون ،ومت
مناق�شت ��ه يف �أك�ث�ر م ��ن ع�شري ��ن جل�س ��ة
قانوني ��ة �ضيّفن ��ا خالله ��ا م�شاوري ��ن
قانوني�ي�ن ،وخل�صنا بعده ��ا اىل م�شروع
متكامل ،ومت اال�ستئنا�س بر�أي امل�ست�شار
القان ��وين للجن ��ة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
الربملانية �صالح املالكي الذي در�سه ب�شكل
مع ّمق و�أ�ضاف الي ��ه بع�ض الفقرات حتى
�أ�صبح جاهز ًا للعر�ض".
موجهة اىل
و�أو�ض ��ح ":مت �إع ��داد ر�سال ��ة ّ
جمل� ��س الن ��واب ب�إم�ض ��اء ح ��ر م ��ن قب ��ل
 1941ع�ضو ًا داعم� � ًا لفكرة ت�أ�سي�س نقابة
الريا�ضي�ي�ن العراقي�ي�ن ،وه� ��ؤالء �آمن ��وا
بامل�شروع و�أهدافه حالهم حال املن�ضوين
حت ��ت نقاب ��ات املهند�س�ي�ن والأطب ��اء
واحلقوقي�ي�ن واملعلم�ي�ن وغريه ��م عل ��ى
اعتب ��ار �أن الريا�ضة مهن ��ة ل�شريحة مهمة
يف املجتم ��ع لمِ َ ال يك ��ون له ��ا كي ��ان نقابي
يحم ��ي حق ��وق الريا�ضي�ي�ن وامل�ساهم�ي�ن
معهم فعلي ًا "�إداري ًا و�إعالمي ًا"؟.
لقاء ان�ضاج الم�سودة

وك�شف من�س ��ق النقابة  ":يع ��د لقا�ؤنا مع
الإخ ��وة النواب هو الثالث مُنذ �أن طرحنا
فكرة ت�أ�سي�س النقابة ،حيث �سبق �أن دخلنا
جمل�سه ��م م ّرتني عرب اجتم ��اع ودّي جرى
ب�ي�ن ثالث ��ة �أع�ضاء م ��ن هيئتن ��ا ب�صفاتهم
(قانوين وفن ��ي و�إداري) مع موظفني من
اللجن ��ة القانوني ��ة الدائم ��ة يف الربمل ��ان،
وتبادل ��وا احلديث وامل�ش ��ورة ،و�أ�ضافوا
الكثري من املعلوم ��ات القيّمة ،ولهذا ي�أتي

لقاء ال�سب ��ت الثالث يف �سل�سل ��ة اللقاءات
مع الربملاني�ي�ن ورمبا �سيك ��ون هذه امل ّرة
�شب ��ه ر�سم ��ي الن�ض ��اج م�س ��ودة القانون
وت�سلي ��م ن�سخته اىل جلن ��ة ال�شباب دون
عودتها اىل نقابتنا ثانية".
وتابع "ن�سع ��ى �أن تكون نقابتنا امل�شروع
الأف�ض ��ل والأول يف الع ��راق مبثاب ��ة
ال تقاطع مع الوزارة والأولمبية
بي � ٍ�ت وح�ض � ٍ�ن جلمي ��ع الريا�ضي�ي�ن م ��ن
�أج ��ل خدمته ��م يف كل املج ��االت الرتبوية ون ّب ��ه �إىل " �إنن ��ا من�ض ��ي به ��دوء يف
واالجتماعية وال�صحية وتدريب وت�أهيل اخلطوات الأوىل م ��ن العمل ال�ستح�صال
وتنمية الكوادر الإدارية والتدريبية وفق ًا املوافقات الأ�صولية من اجلهة الت�شريعية
ملعاي�ي�ر اجلودة ،منطلقني م ��ع فريق بناء �أو ًال ،وال نري ��د �أن ُن�ص ��دِ ْم �أو ن�صط ��دِ م
بيتن ��ا الريا�ض ��ي الكب�ي�ر لتحقي ��ق الهدف ب ��وزارة ال�شباب والريا�ض ��ة وال باللجنة
الأ�سمى �ضم ��ن جمهود م�شرتك ال حتكمنا الأوملبي ��ة وال نتقاط ��ع معهم ��ا ،ب ��ل كيان
في ��ه م�سم ّي ��ات قيادي ��ة داخ ��ل النقابة ،بل م�سان ��د للريا�ض ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا ،وبرغم
جتمعنا روح التعاون ونزاهة التدبري"� .أهمية املال يف احلي ��اة لدميومة العطاء،
توجه النقابة اىل جهة
�إال �إننا ال نح ّبذ �أن ّ
مواردنا المالية ذاتية
م ��ا ت�ضعه ��ا حت ��ت منظاره ��ا ،مبد�أنا هذا
و�أ�شار حمم ��د �إىل" �أن واحدة من الأمور ي�ستم ��د القناع ��ة م ��ن �أن النقاب ��ات لي�ست
املهم ��ة الت ��ي �أط َلعن ��ا الربملاني�ي�ن عليه ��ا حكومية وال جمتمع مدين ح�سب م�سودة
�سابق� � ًا و�سن�ؤكده ��ا يف اجتم ��اع ال�سب ��ت قان ��ون االحت ��ادات والنقاب ��ات ال ��ذي مت
ُ�سج ��ل علي ��ه قراءته مرة واحد حت ��ت قبة الربملان ومل
�أن م�شروعن ��ا ال يرغ ��ب �أن ي َّ
دين ��ار واح ��د يف وزارة املالي ��ة ،فعملن ��ا يكمل وو�ضع على ّ
الرف".
خالٍ م ��ن ا َ
جل ْن َب ��ة املالية الت ��ي ت�ستوجب وا�ست ��درك " ال تفوتن ��ي الإ�ش ��ارة اىل �أن
ا�ستح�ص ��ال موافق ��ة �أمان ��ة جمل� ��س احلاكم املدين الأمريك ��ي ال�سابق للعراق
الوزراء ،و�سنوا�صل العمل وفق التوفري بول برمير (� 12أيار  28 2003-حزيران
التطوّ ع ��ي لإدام ��ة م ��وارد نقابتن ��ا حت ��ى � )2004ألغى ت�أ�سي�س النقابات واعتربها
ل ��و ا�ستل ��زم الأم ��ر �أن نعق ��د جل�ساتنا يف واح ��دة م ��ن واجه ��ات النظ ��ام ال�ساب ��ق،
ربرنا يف وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س ال نري ��د �أن نك ّل ��ف
املقاه ��ي �أو احلدائق العامة ،و ُم ّ

ذلك ك ��ي ال متار�س نقابتن ��ا �أعمالها حتت
عباءة احلكوم ��ة ،و�إمنا هي نقابة جلميع
الريا�ضي�ي�ن الأحرار الذي ��ن يرفعون علم
البل ��د يف املحاف ��ل الدولي ��ة ،وحتر� ��ص
على نب ��ذ الفئوي ��ة واحلزبي ��ة والطائفية
والنعرات الأخرى".

الوطني يرتقب �سحب قرعة ت�صفيات
مونديال 2022
 بغداد  /حيدر مدلول
ح ��ددت اللجنة املنظم ��ة للم�سابقات يف االحت ��اد الدويل
لكرة القدم يوم ال�سابع ع�شر من �شهر متوز املقبل موعدا
ل�سحب قرعة الدور الثاين من الت�صفيات امل�شرتكة لك�أ�س
الع ��امل  2022وك�أ�س �آ�سي ��ا  2023يف العا�صمة القطرية
الدوح ��ة مب�شاركة جميع املنتخب ��ات التابعة لالحتادات
الوطنية املن�ضوية حتت لواء االحتاد القاري .
و�سيت ��م تق�سيم املنتخب ��ات امل�شاركة عل ��ى وفق ت�صنيف
االحت ��اد الدويل لك ��رة الق ��دم (فيفا) ال ��ذي �سي�صدر يوم
الرابع م ��ن �شهر حزيران املقبل على �أن تلعب املنتخبات
الآ�سيوي ��ة الأق ��ل ت�صنيف� � ًا الت�صفي ��ات التمهيدية (الدور
الأول ) يف ال�شهر ذاته مبوجب القرعة التي �سيتم �سحبها
ي ��وم ال�سابع ع�شر من �شهر ني�سان املقبل يف مقر االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم بالعا�صم ��ة املاليزي ��ة كواالملبور
حي ��ث �ستت�أهل منها  6منتخب ��ات اىل مرحلة املجموعات
الت ��ي �ست�شهد م�شاركة  40منتخب ًا حي ��ث �سيتم تق�سيمها
اىل  8جمموع ��ات بحيث ت�ض ��م كل جمموعة  5منتخبات
وتقام املناف�سات بنظام الدوري املجز�أ من مرحلتني التي
�ستنطل ��ق يف �شهر �أيلول املقب ��ل .ويت�أهل �صاحب املركز
الأول يف كل جمموع ��ة اىل جانب �أف�ضل �أربعة منتخبات
حت�ص ��ل على املركز الثاين اىل الدور الثالث والأخري من
ت�صفي ��ات ك�أ�س العامل  2022التي �ستجري يف العا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة كما حت�صل تلك املنتخب ��ات الـ 12على
بطاق ��ات املبا�ش ��رة اىل ك�أ�س �آ�سيا و�أما ال� �ـ 24التالية يف
خت ��ام الدور الثاين ف�إنه ��ا �ستتناف�س يف ت�صفيات نهائية
خا�ص ��ة لك�أ�س �آ�سيا من �أجل احل�صول على  11مقعد ًا يف
البطول ��ة القاري ��ة يف حني �ستكون البطاق ��ة الأخرية من

ن�صيب الدولة امل�ضيفة التي �سيتم �إعالنها من قبل املكتب
التنفي ��ذي لالحت ��اد الآ�سيوي لكرة الق ��دم يف وقت الحق
م ��ن العام اجلاري حيث ت�شهد ك�أ�س �آ�سيا  2023م�شاركة
 24منتخبا للمرة الثانية يف تاريخ انطالق هذه البطولة
ع ��ام  1956بعد ان مت ��ت م�شاركة  24منتخب ��ا الول مرة
يف الن�سخة املا�ضية التي �ضيفتها دولة الإمارات العربية
املتح ��دة خالل الفرتة من  5كانون الثاين املا�ضي ولغاية
� 1شباط اجلاري و�سمي فيها املنتخب القطري بط ًال بعد
ف ��وزه على نظريه الياب ��اين بنتيج ��ة ( )1-3يف املباراة
النهائي ��ة التي جرت على ملعب مدينة زايد الريا�ضية يف
العا�صمة �أبو ظبي .
و�سي�ش ��ارك منتخبن ��ا الوطني لكرة الق ��دم يف مناف�سات
ال ��دور الثاين بعد �ضمانه الت�أهل املبا�شر اليها اىل جانب
 33منتخب� � ًا م ��ن خمتل ��ف مناط ��ق الق ��ارة اخلم�س حيث
يتطل ��ب م ��ن احت ��اد الك ��رة العمل عل ��ى توف�ي�ر مباريات
دولي ��ة ودية م ��ع منتخبات عاملي ��ة حتتل مراك ��ز متقدمة
يف الت�صني ��ف خ�ل�ال �شه ��ري ني�سان و�أي ��ار املقبلني من
�أج ��ل رفع ر�صي ��ده م ��ن النقاط الت ��ي ت�ؤمن له ��ا احتالل
مرك ��ز جدي ��د ي�ضعه �ضمن دائ ��رة الف ��رق الثمانية الكبار
على �صعي ��د القارة متكنه من رئا�س ��ة �إحدى املجموعات
الثماني ��ة يف ذل ��ك ال ��دور وال�سيم ��ا جن ��ح االحت ��اد يف
�إقام ��ة مبارات�ي�ن وديت�ي�ن دوليت�ي�ن يف تون� ��س �إحداهما
م ��ع املنتخ ��ب التون�سي �ستج ��رى يوم ال�ساب ��ع من �شهر
حزي ��ران املقب ��ل والثانية يف العا�شر م ��ن ال�شهر ذاته مع
املنتخ ��ب الليب ��ي ف�ض ًال عل ��ى بطول ��ة ال�صداق ��ة الدولية
الثانية التي �ستجري مب�شاركة منتخبي �سوريا والأردن
عل ��ى ملعب جذع النخلة باملدين ��ة الريا�ضية يف حمافظة
الب�صرة خالل املدة من � 26-20آذار اجلاري .

الدول ��ة �أعبا ًء مالي ��ة درء ًا للم�ش ��اكل التي
تنج ��م ع ��ن ذل ��ك ع�ب�ر م�س ��اءالت اجلهات
الرقابي ��ة عن حيثي ��ات الإنف ��اق نحن يف
غنى عنها ،ونكتفي مب�صادر متويل ذاتية
م ��ن عوائ ��د اال�ش�ت�رك ال�سن ��وي والهبات
والتعاون من الريا�ضيني �أنف�سهم".
م�س �إيجابي
ّ

و�أك ��د حممد "�إن النقاب ��ة لي�ست م�شروع ًا
بدي ًال لأية م�ؤ�س�سة ريا�ضية رمبا ترى يف
م�شروعن ��ا ل ��ه عالقة بريا�ضييه ��ا و ُت�شكِ ل
علينا ع ��دم �إطلعه ��ا على حمت ��وى قانون
النقاب ��ة �أو التغاف ��ل ع ��ن ا�ست�شارته ��ا يف
بع� ��ض امل ��واد� ،أب ��د ًا نقابتنا ال مت� � ّ�س �أي
م ��ن كيان ��ات الريا�ض ��ة ،ودعاه ��ا الواق ��ع
الريا�ضي للبدء بعمليات الإ�صالح والبناء
والتغي�ي�ر نح ��و الأف�ض ��ل ،كم ��ا حتر� ��ص
م�س عملها
نقابتن ��ا على �أن يكون مفه ��وم ّ
م�س
م ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضية عل ��ى �إنه ّ
�إيجابي ال �سلبي ،وعلى هذا النحو نتمنى
�أن يك ��ون رئي�س اللجن ��ة الأوملبية ع�ضو ًا
يف الهيئ ��ة امل�ؤ�س�س ��ة للنقاب ��ة مثلما ن�أمل
�أن يكون وزير ال�شباب والريا�ضة ع�ضو ًا
يف جمل�س �إدارتها ،ففي هيئتنا امل� ّؤ�س َ�سة
لدينا ريا�ضية بطلة على امل�ستوى العربي
مل تن ��ل �شه ��ادة الإعدادي ��ة بع ��د ويجل�س
بجواره ��ا ريا�ض ��ي بدرج ��ة بروفي�سور،
وهك ��ذا ال ننظ ��ر اىل موقع رع ��د حمودي
�أو احمد ريا�ض م ��ع احرتامنا وت�شريفنا

بهما بق ��در ما نرتقب منهم ��ا امل�ساندة يف
دع ��م طروحات النقاب ��ة ،وباملثل �ست�ساند
الأخ�ي�رة طروح ��ات م�ؤ�س�ستيهم ��ا طامل ��ا
كان ��ت تراع ��ي �سمع ��ة الوط ��ن وم�صلحة
الدولة يف قطاع الريا�ضة".
الكرة تحتكر الأموال

وخل� ��ص حمم ��د حممود �صال ��ح يف ختام
حديث ��ه اىل �أن " طوال م�سريتي الطويلة
يف الريا�ضة الت ��ي قاربت  18عام ًا ب�صفة
�أم�ي�ن �سر احتاد اجلمنا�ستك ،و� 6سنوات
�أمين ًا عام ًا لالحتاد العربي للعبة ،مل �أ�شهد
مرحلة ع�صيب ��ة يف ريا�ضة العراق كالتي
تعانيه ��ا الي ��وم ،فال ��وزارة �ألغ ��ت مراكز
ال�شب ��اب ومل تع ��د �أغلب الألع ��اب متار�س
يف الأندي ��ة ب�سب ��ب احت ��كار الأم ��وال
لبطوالت كرة القدم ،فظ ّلت الأندية تعاين
الك�س ��ل مبمار�س ��ة امل�صارع ��ة واملن�ض ��دة
واجلمنا�ست ��ك واملب ��ارزة والتايكوان ��دو
وغريه ��ا ،كم ��ا ال يوجد يف مف ��ردات عمل
الأمان ��ة العام ��ة للأوملبي ��ة تف ّق ��د املراك ��ز
التخ�ص�صية يف بغداد واملحافظات للبحث
ّ
ع ��ن م�صري الألع ��اب الفردي ��ة واجلماعية
الت ��ي ي�سبب خمولها قت ��ل الريا�ضة ،و�إن
كانت هن ��اك معوّ قات كال ��ذي ح�صل بُعيد
انتخاب ��ات االحتادات واملكت ��ب التنفيذي
نتمن ��ى �أن تئِده ��ا الإج ��راءات احلكومية
والق�ضائي ��ة لي�س ��ود اال�ستق ��رار وتتج ��ه
للعمل اجلاد و�إنهاء املماحكات".

�سلة غرب �آ�سيا "بغدادية"
دخلن ��ا ر�سمي ًا مرحل ��ة العد التنازيل الأخري نح ��و انطالق بطولة
غرب �آ�سيا للأندية الأبطال بكرة ال�سلة يوم الأحد املقبل يف بغداد
مب�شارك ��ة خم�سة �أندية يف �أعقاب ان�سح ��اب الهومنتمن اللبناين
من البطول ��ة ر�سمي ًا ،ومع ذل ��ك ف�إن التح�ض�ي�رات النهائية ت�سري
بان�سيابية وطريقة مذهل ��ة ع ّززها وقوف جميع اللجان على �أدق
التفا�صيل وحتى �ساعات مت�أخرة من الليل بتواجد رئي�س اللجنة
املنظم ��ة العليا وكيل وزير ال�شباب والريا�ض ��ة ل�ش�ؤون الريا�ضة
ع�ص ��ام الدي ��وان الذي عك�س ع�ب�ر ر�سائل اطمئن ��ان وا�ضحة ب�أن
اجله ��د احلكومي واال�سناد املبا�شر الحتاد كرة ال�سلة العراقي لن
يتوقف عند �أي حد ممكن.
احل ��دث بكل ت�أكيد �سيظه ��ر اىل العامل ب�أل ��وان الريا�ضة العراقية
امل�شرق ��ة الت ��ي نح ��اول �إيجازه ��ا مل ��ن يري ��د �أن ّ
يطلع
وال�ص ��ورة ِ
وي�ؤ�س� ��س معه ��ا �ص ��ورة مثالي ��ة الحت�ض ��ان الع ��راق لبط ��والت
مماثل ��ة مقبلة مبختل ��ف الألعاب الريا�ضي ��ة ،والأهم والذي يجب
�أن يفهم ��ه اجلمي ��ع وب�ص ��ورة خا�ص ��ة يف االحت ��ادات الريا�ضية
الت ��ي من املمكن �أن ت�ضرب موعد ًا له ��ا لبطوالت �أقليمية �أو قارية
ي�ضيفه ��ا العراق �أن اجلهد احلكومي وه ��و الأبرز والأكرث ت�أثري ًا
عل ��ى ال�ساحة �سيكون جاهز ًا ال�سناد هذه البطوالت لأن الظروف
الت ��ي نعي�شها اليوم وثقل عجلة اال�ستثم ��ار تدعوكم للوقوف مع
احلكوم ��ة بامل�سان ��دة يف مثل هذه امللفات ولي� ��س العك�س الذي ال
يف�ضي �إىل نتيجة تذكر.
ّ
الأه ��م من ذل ��ك �أن م�شاهِ د النجاح املبك ��ر للبطولة يف بغداد حتى
قبيل انطالقها عك�سها االحتاد الآ�سيوي مبوقعه الر�سمي الذي ع َّد
التنظي ��م يف بغداد ب�أنه فارقة جن ��اح تاريخية بعد انقطاع طويل
لأ�سب ��اب كث�ي�رة تال�شت الي ��وم ،وم ��ن املمكن �أن تك ��ون احللقات
املقبل ��ة متوا�صلة خا�صة و�أن ثمّة ث ��ورة يف �إعمار البُنى التحتية
جت ��ري على قدم و�ساق ،ه ��ذه الر�سالة ت�ش�ي�ر اىل �أول �إيجابيات
�إقام ��ة البطولة يف بغداد عرب اعرتاف االحت ��اد الآ�سيوي ب�أحقية
بغ ��داد وقدرته ��ا على التنظي ��م وهو مك�سب يف غاي ��ة الأهمية ملن
يتمعّن بني ال�سطور.
�إن اال�شارات الإيجابية مبجملها يجب �أن ت�صب باجتاه واحد من
جمي ��ع امل�ؤ�س�سات الريا�ضية على اختالف م�سميّاتها لأنها جميع ًا
تدّعي احلر�ص على �سمعة البالد ،بل �إن الهدف من وجودها �أ�ص ًال
هو التميّز والتطوّ ر للريا�ضة يف العراق الذي تنتمي اليه بجميع
مفا�صلها.
يج ��ب �أن تذوب اخلالفات والتقاطعات طامل ��ا كان العنوان الأبرز
ه ��و النج ��اح يف تنظيم بطولة عل ��ى م�ستوى غرب الق ��ارة بلعبة
نعدها الثانية جماهريي ًا بعد كرة القدم ،واالن�سجام الذي نتحدث
عن ��ه البد �أن يك ��ون بطرق �شت ��ى ال يقبل معها �إلت ��زام ال�صمت �أو
الت�صريح ��ات اخلجول ��ة هن ��ا وهن ��اك ،وليك ��ن ما يقدم ��ه الإعالم
الريا�ض ��ي العراقي مث�ل ً�ا �أمامهم فق ��د جنحت قنواتن ��ا الإعالمية
و�صحفن ��ا ومواق ��ع ال ��وكاالت يف الإرتق ��اء باخب ��ار البطول ��ة
وحت�ضرياته ��ا اىل العاملي ��ة ،ومن الن ��ادر �أن ال ن�شاه ��د اليوم �أية
جهة عاملي ��ة �إخباري ��ة ال تتناقل �أنب ��اء الإعداد ومتف ّرق ��ات تنظيم
بغداد لبطولة غرب �آ�سيا لالندية الأبطال بكرة ال�سلة.
م ��ن كل م ��ا تقدّم ف� ��إن ما نراه يومي� � ًا يف خاليا العم ��ل الفاعلة يف
اللجنة التنظيمية العليا للبطولة ي�شري اىل �أن الكفاءات العراقية
ق ��ادرة على الإب ��داع والتميّز متى م ��ا توافرت الظ ��روف وح�سن
الن ّي ��ات لذلك ،ويقين ًا �إنه بع ��د ختام البطولة التي �ست�ستمر �أربعة
�أي ��ام �ستكون التقييمات حا�ض ��رة لت�سجل جناح البطولة بعنوان
الع ��راق عموم ًا ولي�س هذه امل�ؤ�س�س ��ة �أو تلك ،واملهم والأبعد �إنها
�سترتك ب�صم ��ة جماهريية لإع ��ادة �إنعا�ش كرة ال�سل ��ة جماهريي ًا
بوقوفنا خلف ممثلنا نادي النفط وت�أ�سي�س قاعدة �صلبة النت�شار
اللعبة م�ستقب ًال .
�إن اال�شارات الإيجابية بمجملها
يجب �أن ت�صب باتجاه واحد من
جميع الم�ؤ�س�سات الريا�ضية على
اختالف م�سم ّياتها لأنها جميع ًا
ّ
تدعي الحر�ص على �سمعة البالد،

�إدارة ال�صقور تتخلى عن با�سم قا�سم وم�ساعديه بالرتا�ضي
 بغداد  /املدى
ق ��ررت الهيئة الإداري ��ة لنادي القوة
اجلوية الريا�ضي� ،إنهاء عقد املالك
التدريبي للفري ��ق الأول لكرة القدم
يف الن ��ادي بالرتا�ض� �ي ،والبح ��ث
عن مدرب بديل يقود ال�صقور خالل
املرحلة املقبلة.
و�إعلن ��ت يف اجتماعه ��ا ال ��ذي عق ��د
م�س ��اء �أم� ��س االربع ��اء يف مق ��ر

الن ��ادي ،ع ��ن �إنه ��اء عق ��د امل�ل�اك
التدريب ��ي للفري ��ق بقي ��ادة امل ��درب
با�سم قا�سم وم�ساعديه �أحمد خ�ضري
وعل ��ي عبد اجلبار وم ��درب حرا�س
املرم ��ى ها�شم خمي� ��س ون�صري عبد
الأم�ي�ر مدرب اللياق ��ة البدنية  ،بعد
مباحثات ونقا�ش ��ات جمعت الهيئة
الإدارية واملالك التدريبي.
وقدمت الهيئة الإدارية لنادي القوة
اجلوية �شكرها وتقديرها الكبري اىل

املدرب با�سم قا�سم ومالكه التدريبي
امل�ساعد على عملهم بالفرتة املا�ضية
م ��ع ال�صق ��ور وامل�ساهم ��ة بتتوي ��ج
الفري ��ق بك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سيوي
للم ��رة الثالثة بعد فوزه على نظريه
�ألتني �أ�سري الرتكمان�ستاين بنتيجة
(� )0-2سجلهما القائد حمادي �أحمد
و�إبراهي ��م باي�ش باملب ��اراة النهائية
التي جرت ي ��وم ال�سابع والع�شرين
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي

عل ��ى ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة باملدينة
الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة
وذك ��رت ب�أنه ��ا �ستح�س ��م امل ��درب
اجلدي ��د للفريق خالل الأيام املقبلة،
لقيادت ��ه يف املرحل ��ة املقبلة بدوري
الك ��رة املمتاز وال�سيم ��ا انه ينتظره
كال�سيكو جديد �سيجمعه مع غرميه
التقلي ��دي فري ��ق ال ��زوراء حام ��ل
اللق ��ب يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�ساء
ي ��وم اخلام� ��س ع�شر من �شه ��ر �آذار

اجلاري عل ��ى ملعب ال�شعب الدويل
بالعا�صم ��ة بغداد يف مباراة م�ؤجلة
م ��ن اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة من
مرحلة الذهاب .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن فري ��ق الق ��وة
اجلوي ��ة لكرة الق ��دم يحت ��ل املركز
الث ��اين يف الرتتي ��ب بر�صي ��د 38
نقط ��ة متخلف� � ًا بف ��ارق  9نق ��اط عن
فري ��ق ال�شرط ��ة �صاح ��ب املرك ��ز
الأول.

الغيابات تقلق مدرب النفط في لقاء نفط الو�سط
 بغداد  /املدى
ت�ستكم ��ل بعد غد ال�سبت املباريات
امل�ؤجلة من مرحلة الذهاب لدوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م -2018
 2019باجراء مب ��اراة واحدة يف
ال�ساعة الثانية والن�صف ظهر ًا يف
العا�صمة بغداد .
ويحت�ض ��ن ملعب ن ��ادي ال�صناعة
الريا�ض ��ي ديربي نفطي ًا من العيار
اخلال�ص يجمع فريق نفط الو�سط
�ساد�س الرتتيب بر�صيد  27نقطة
وم�ضيف ��ه فري ��ق النف ��ط ال�ساب ��ع
بر�صي ��د  26نقط ��ة حي ��ث ي�شك ��و
الأخ�ي�ر م ��ن غي ��اب  9العب�ي�ن من
القائمة الأ�سا�سية بداعي الأ�صابة

لهم الق ��درة على تنفي ��ذ الواجبات
الدفاعية والهجومية التي �ستوكل
اليه ��م خالل فرتة �شوط ��ي املباراة
اىل جان ��ب زمالئه ��م الذين دافعوا
ع ��ن �أل ��وان الن ��ادي يف اجل ��والت
الثمانية ع�شرة من مرحلة الذهاب
باملو�س ��م الك ��روي احل ��ايل ويقف
يف مقدمتهم املهاج ��م مازن فيا�ض
حي ��ث يرغب ��ون اىل تعوي� ��ض
النق ��اط التي فقدوها يف املباريات
الأربع �أمام فريق احل�سني و القوة
اجلوي ��ة والديواني ��ة وال�شرط ��ة
والقف ��ز اىل مرك ��ز جدي ��د يبقي ��ه
واحلرم ��ان (حممد داوود وع�صام ناظم وحممد معن وب�شار �سعدون علي ��ه وه ��و مي ��ر بحال ��ة غريبة مل �ضم ��ن دائرة الف ��رق الكبار يف ظل
يا�سني وم�صطف ��ى �سعدون وعلي وقا�سم زي ��دان ) مما و�ضع املدرب يعي�شها منذ  4موا�سم حيث �أ�ضطر الدعم الالحمدود ال ��ذي يلقوه من
عبد املح�سن وع�صام يا�سني و�أحمد ح�س ��ن �أحم ��د يف موق ��ف اليح�سد اىل الأ�ستعان ��ة بالعب�ي�ن �شب ��اب قبل جمل�س �أدارة النادي .
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السطور األخيرة
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محن��ة �أب��ي حنيف��ة م��ع حرك��ة "طالب��ان"

� سالم خياط

�أ�صفار من اليمين للي�سار
مذ �إختفت عملة الفل�س والدرهم من التداول يف العراق
 ..م ��ذ غدا الدين ��ار العراقي القدمي  ،حكاي ��ة م�شوقة من
حكاي ��ات �ألف ليلة وليلة  ،مذ �صار الألف دينار — وكان
ث ��روة معتربة — ال يكاد يكفي ثمن� � ًا لعلبة مناديل ورق
 .والع�ش ��رة �آالف قا�ص ��رة عن �شراء ث ��وب  ..مذ هجرت
ًالأ�صف ��ار مواقعها وحتول ��ت — بفعل فاعل — لأرانب
برية  ،جتيد القفز املربمج من ميني الرقم �إىل ي�ساره دون
حواجز �أو رقابة  ..مذ تدنت قيمة الدينار العراقي الذي
غدا يف �سوق ت�صريف العملة مزحة ثقيلة ال يكاد يعادل
((�سنت ��ا)) او بع�ض ( �سنت ) يف �سلة العمالت الأجنبية
 ،منذ و..مذ ذل ��ك الزمن  .تدنت قيمة الإن�سان العراقي .
حت ��ى ال ت ��كاد قيمته تعادل قيمة خ ��روف معرو�ض للبيع
ملن يدفع .
�إنه ��ا ملفارق ��ة ك�ب�رى � .أن ترتف ��ع عائدات النف ��ط والغاز
مبع ��دالت جنونية  ،ويرتفع معها عدد الرباميل امل�صدرة
 .وتنخف� ��ض قيمة الإن�سان بنف�س املع ��دل  ،بل تتجاوزه
!!
معادلة عك�سي ��ة  ،ت�ستع�صي على احلل  .واردات العراق
م ��ن الذه ��ب الآ�س ��ود بامللي ��ارات والغالبي ��ة العظمى من
�سكانه فقراء  ،،بل حتت خط الفقر .
كان الدين ��ار العراق ��ي يف �سن ��وات ال�سبعيني ��ات
والثمانيني ��ات يف �أوج عنفوان ��ه  .كان الدين ��ار العراقي
يع ��ادل ث�ل�اث دوالرات � ،أو جنيه�ي�ن �إ�سرتليني�ي�ن  ،مل ��ن
يبتغي ت�صريف ًا �سيما لغاية ال�سفر .
………..
اقلب يف ق�صا�صات �صحف قدمية لأر�شيف ثري  ،احتفظ
به فوق رفوف عاليات  .و�أتوقف عند مقال لأ�ستاذ خبري
 ،من�ش ��ور يف �صحيفة عراقية ع ��ام (  )٢٠١١يقرتح فيه
�ضرورة ح ��ذف اال�صفار م ��ن العملة العراقي ��ة املتداولة
يف الوق ��ت الراه ��ن  ،،و�إع ��ادة الهيبة املفق ��ودة للدينار
العراق ��ي  ،عرب فئات نقدية جديدة عالية القيمة �ضامرة
احلجم .
…….
ي�شب ��ه املخت�صون قيم ��ة العملة  ،مب ��ر�آة م�ستوية … ال
مقعرة فتقل�ص امل�شهد  .وال حمدبة فتعظمه  ..فمن يجر�ؤ
— من الغيارى —على �إعادة الهيبة والإعتبار للدينار
العراق ��ي (( املظلوم )) يف بلد يطفو على بحر من النفط
… املهدد بالن�ضوب !!.
 #مل �آدرج �إ�س ��م اخلب�ي�ر  -عم ��دا  -دفع ��ا ملظن ��ة
الرتويج.

ر�شيد اخليون

مل تنت ��هِ «طالب ��ان» ب�إلغ ��اء �إمارته ��ا مِ ��ن 751ه� �ـ) ،عل ��ى �أ�سا� ��س حنفيته ��ا
قب ��ل الأمريكي�ي�ن ( ،)2001عق ��ب  11و«ماتريديته ��ا» ،لك ��ن فرعه ��ا «طالب ��ان»
�سبتم�ب�ر  ،2001بع ��د �إ�صراره ��ا على تعدى الت�شدد ال�سلفي بفارق كبري جد ًا،
دع ��م «القاع ��دة» و�إيواء �أ�سام ��ة بن الدن يف م ��ا يخ� ��ص �أه ��ل الأدي ��ان والن�س ��اء
( ُقت ��ل .)2011ومِ ن الع ��ادة �أن اجلبال وغريه ��ا مِ ��ن امل�سائ ��ل .كان ��ت الفو�ضى
والودي ��ان تحُ �ص ��ن اجلماع ��ات مِ ��ن الت ��ي تركته ��ا احل ��رب ،و�أداء الأح ��زاب
االنهي ��ار ،ناهي ��ك ع ��ن طبيع ��ة املجتم ��ع الديني ��ة ال ��رديء ب�أفغان�ست ��ان ،جم ��ا ًال
الذي ظه ��رت منه «طالب ��ان» ،وحت�صنت ال�ستيالء «طالبان» على ال�سلطة.
ب ��ه ،كقبائ ��ل الب�شت ��ون ب�أفغان�ستان ،مع تك ��رر امل�شه ��د كث�ي�ر ًا يف التَّاري ��خ،
وجود دعم لها على احلدود.
فاملغ ��ول مل يتمكنوا م ��ن عا�صمة ال َّدولة
ظهرت «طالبان» �إىل الوجود ( ،)1994العبا�سي ��ة �إال بع ��د ت�شظيه ��ا �إىل كيانات
ال�سلط ��ة ( ،)1996غري مرتابطة ،ووج ��ود القالع النزارية
ث ��م ا�ستول ��ت عل ��ى ُّ
كان من�ش�ؤه ��ا قنده ��ار التي �صارت مث ًال (جماعة من الإ�سماعيلية) ،احلركة التي
للت�ش ��دد الأعم ��ى ،متكون ��ة م ��ن ط�ل�اب اعتم ��دت االغتياالت �سبي�ل ً�ا يف ن�شاطها
مدر�س ��ة الفق ��ه هن ��اك والت ��ي تتعل ��ق ال�سيا�سي.
عقيدته ��ا باحلنفي ��ة «ال ِّد ْيو َبن ْد َّي ��ة» التي كذل ��ك �أن الفرق ��ة ال�صوفي ��ة (ال�صفوية)
ظه ��رت يف الق ��رن الثامن ع�ش ��ر ،وهذه وم�سلحيه ��ا مل ي�سيط ��روا عل ��ى ب�ل�اد
العقي ��دة مت�شابك ��ة امل�ش ��ارب� :صوفي ��ة فار� ��س �إال بالفو�ضى التي عمت املنطقة،
ال�سل ��وك ،وحنفي ��ة الفق ��ه ،و«ماتريدية وك�ث�رة الأقاليم املتخا�صم ��ة ،ناهيك عن
العقي ��دة» ،و�أ�س�س الأخرية �أبو من�صور اجلماع ��ات الت ��ي طلبت اخلالف ��ة خالل
املاتري ��دي (ت 333ه� �ـ) ،وقي ��ل �إنه ��ا الفو�ض ��ى الت ��ي عَقب ��ت ح ��رب امل�أم ��ون
و�سط ب�ي�ن الأ�شعري ��ة واملعتزل ��ة (�سيد والأم�ي�ن ببغ ��داد .وعل ��ى ه ��ذا املن ��وال
طال ��ب ال َّرحم ��ن ،ال ِّد ْيو َبن ْد َّي ��ة تعريفه ��ا ظه ��رت «طالبان» بدواع ��ي ت�أمني الطرق
وعقائدها).
و�إعادة اال�ستقرار ،فكانت لها ال�سلطة.
م ��ا ُي�ستغرب ل ��ه �أن «ال ِّد ْيو َبن ْد َّية» ن�ش�أت لي�س مو�ضوعنا حركة «طالبان» بذاتها،
�ض ��د ال�سلفي ��ة املتمثل ��ة باب ��ن تيمية(ت لك ��ن الت�صاقه ��ا ب�إم ��ام الكوف ��ة يف زمنه
728ه� �ـ) ،واب ��ن قي ��م اجلوزي ��ة (ت �أبي حنيفة النعم ��ان (ت 150هـ)ُ ،يثري

حين يفقد النفط موقعه ،الدولة الريعية
�س�أحاول هن ��ا �أن �أو�ض ��ح الأمور التي
وردت يف مقالتي ال�سابقة والتي ركزت
فيها عل ��ى ت�أ�سي�س ال ��دول النفطية من
قب ��ل قوى خارجية ،وهن ��ا �س�أركز على
العام ��ل الث ��اين يف املق ��ال الق ��ادم �أم ��ا
الأول ف�س�أورده باخت�صار قبل ت�أ�سي�س
الأوب ��ك كانت �ش ��ركات النف ��ط العاملية
ت�سيط ��ر على جل مراح ��ل �إنتاج النفط
من اال�ستك�شاف وحتى
امل�ستهلك النهائي ،ورغم �إنها امل�سيطرة
هن ��ا ف�إنه ��ا كان ��ت تعتم ��د يف ت�سع�ي�رة
النف ��ط على ما ي�سمى بالقن ��اة� ،إي �إنها
ت�سعر النفط املنتقل اىل املرحلة التالية
ب�سع ��ر ال�س ��وق ولي�س ب�سع ��ر التكلفة
رغم �أن ال�شركة نف�سها تقوم بهذا النقل
� .أم ��ا حكومات البل ��دان املمتلكة للنفط
ف�إنها تتقا�ض ��ى �أموال تراخي�ص مقابل
منح تلك ال�شركات حقوق ًا معينة.
ت�أ�س�س ��ت االوبك كاحت ��كار ملالكي هذه
امل ��ادة ،هدفه ��ا املعلن ه ��و احلفاظ على
م�صالح تلك ال ��دول ،وحققت جناحات
هام ��ة يف ه ��ذا الإط ��ار �أهمه ��ا ك�س ��ر
�سيط ��رت ال�ش ��ركات لكنه ��ا تنا�س ��ت �أن
�إدارته ��ا عب ��ارة ع ��ن احت ��كار �سيا�سي
ولي�س اقت�صادي ،ويف البدء ف�شلت يف
ال�سيط ��رة على حجم الإنت ��اج وال�سعر
يف �أن واح ��د .هذا الف�ش ��ل ناجت عن �أن
يف حال ��ة االحت ��كار ال ميك ��ن ال�سيطرة
عل ��ى ال�سع ��ر والكمي ��ة يف �آن واحد بل
ال�سيط ��رة عل ��ى �أحدهما وت ��رك الآخر
يجد م�ستقرة .وبعد ال�صراع ،املخفي،
بني �أع�ضاء االوبك وذلك عرب الت�سابق
لزي ��ادة الإنت ��اج عن ��د ارتف ��اع الأ�سعار
ففق ��دت االوبك ال�سيط ��رة على ال�سوق
النفطية العاملية يف بدايات ثمانينيات
الق ��رن املا�ضي ،وهناك �سبب �آخر وهو
�أن ارتفاع �سعر النفط �أدى اىل ت�سابق
عاملي ال�ستك�شاف حقول نفطية جديدة
واىل �إنت ��اج النف ��ط م ��ن حق ��ول كانت
تعترب غري مربحة لكن ارتفاع الأ�سعار
جعل اال�ستثمار فيها مربح ًا.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ف ��ان ال ��دول املنتجة
للنف ��ط وج ��دت نف�سه ��ا �أم ��ام مع�ضل ��ة
كب�ي�رة بع ��د امتالكه ��ا عوائ ��د نفطي ��ة
هائل ��ة مع بداي ��ة ال�سبعينيات ومل تكن
اقت�صادياته ��ا م�ؤهل ��ة المت�صا�ص هذه
الكميات الكبرية من الأموال ،ومل تكن
النظم امل�صرفية املتخلفة يف هذه الدول
قادرة عل ��ى االحتف ��اظ بتل ��ك الأموال،
ف�أودع ��ت تل ��ك الأم ��وال يف امل�ص ��ارف
العاملية،مما وفر وفرات مالية دوالرية
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هائل ��ة لل�ش ��ركات العامل ��ة يف جم ��ال
الطاقة يف االقرتا� ��ض من �أجل تطوير
طاقاتها الإنتاجية يف خمتلف املجاالت
ولي� ��س فقط يف جمال النف ��ط بل �أي�ض ًا
يف جماالت الطاقة عموم ًا.
م ��ع نهاي ��ات ثمانينيات الق ��رن املا�ضي
وبداي ��ة الت�سعيني ��ات ظه ��رت ال�سوق
النفطي ��ة العاملي ��ة الت ��ي يلتق ��ي فيه ��ا
العر� ��ض والطلب لتحدي ��د �سعر النفط
وكمي ��ات الطل ��ب علي ��ه يومي� � ًا وظه ��ر
�سع ��ران عاملي ��ان للنف ��ط هم ��ا برن ��ت
اخلفي ��ف و الأمريك ��ي ،مم ��ا ي ��دل اىل

�إ�ضعاف مكانة منظمة االوبك واحتكار
�سيطرته ��ا عل ��ى ال�س ��وق ،وذل ��ك بفعل
عام ��ل �آخ ��ر� ،إ�ضاف ��ة مل ��ا ذك ��ر �أع�ل�اه،
وهو ظه ��ور منتج�ي�ن �أ�سا�سيني للنفط
اخلام هم ��ا رو�سيا و �آخرون .ه�ؤالء ال
يخ�ضعون لقرارات االوبك.
وم ��ع بدايات القرن احل ��ايل ظهر عامل
جدي ��د �أال وه ��و النف ��ط ال�صخ ��ري يف
الواليات املتح ��دة .هذا الظهور مل يكن
مفاجئ ًا للعامل �إال من ناحية دخوله خط
ال�سوق ,حيث قبل ذلك كان االعتقاد بان
ارتف ��اع تكالي ��ف انتاج برمي ��ل النفط/

العجب العجاب ،فم ��ا مار�سته «طالبان»
خ�ل�ال حكمها ال ميت ب�صلة لأبي حنيفة،
وال ��ذي ل َّن ��ا و�صف ��ه ،قيا�س� � ًا بع�ص ��ره،
باالعتدال ،فف ��ي فقهه جند امل�ساواة بني
ال ِّدم ��اء ،ال يمُ يز بني م�سل ��م وغري م�سلم
يف الق�صا�ص.
�إذا قت ��ل م�سلم غري م�سل ��م ُيقاد به ،وهو
يفتح امل�ساجد واجلوامع لغري امل�سلمني،
وقد �سند ذلك �إىل رواية �صالة م�سيحيي
جن ��ران يف امل�سج ��د النب ��وي وب�أم ��ر
م ��ن ال َّنب ��ي نف�س ��ه (ابن ه�ش ��ام ،ال�سرية
ال َّنبوي ��ة) ،وهو ال ي�أخذ امل ��ر�أة يف ُحكم
ال� � ِّر َّدة ،واملرتد ال ينفذ فيه احلد �إىل بعد
ا�ستتابته ،واعرتف للمر�أة مبنزلة العقل
وال ِّدي ��ن ،عندم ��ا �أفت ��ى ب�صح ��ة واليتها
الق�ض ��اء ،وف ��وق ّ
كل ذل ��ك كان م�ؤ�س�س� � ًا
ملدر�سة «ال َّر�أي» ،وهذا �شرحه يطول.
فف ��ي تل ��ك الآراء الت ��ي متي ��ز به ��ا �أب ��و
حنيفة ،عن العديد مِ ن الفقهاء امل�ؤ�س�سني
ملدار� ��س الفق ��ه ومذاهبه ،م ��ا ي�صلح �أن
يكون قاع ��دة �إ�سالمية للت�سامح الديني،
وعل ��ى اخل�صو�ص مبا يتعل ��ق مبعاملة
غري امل�سلم�ي�ن ،وما تقت�ضي ��ه املواطنة،
وما يفر�ضه تداخل الب�شر وعلى خمتلف
العقائد .كذلك جن ��ده يت�شدد يف معاملة
الإن�سان للإن�س ��ان ،وهذا ما ُي�سمى بفقه
املعام�ل�ات ،لكنه ال يت�شدد يف ما بني الله

والإن�س ��ان ،وهو ما ُي�سم ��ى بالعبادات،
وعندم ��ا نق ��ول ال يت�ش ��دد لي� ��س مبعنى
�أنه رفع تكلي ��ف العبادة� ،إمنا ال ُيكفر �أو
يفتي بالقتل ب�سببه ��ا ،وق�صته م�شهورة
يف تدخل ��ه لإط�ل�اق �س ��راح ج ��اره مِ ��ن
�سجن �إمارة الكوفة ،مع �أنه �شارب خمر
(املكي ،مناقب �أبي حنيفة).
م ��ا تق ��دم ال يواف ��ق ال َّنهج ال ��ذي نهجته
«طالب ��ان» كحرك ��ة و�سلط ��ة ،فق ��د قدمت
املذهب احلنفي ال ��ذي تلتزمه مبعاملتها
وعباداته على �أن ��ه مذهب متطرف ،و�أن
�صاحب ��ه ر�أ� ��س الت�ش ��دد ،وعن ��د املقابلة
جنده ��م �أوجدوا مذهب ًا حنفي ًا �آخر ،غري
املعمول به يف املعامالت والعبادات.
فم ��ن �إج ��راءات «طالب ��ان» املتطرف ��ة،
والت ��ي تع ��دت حت ��ى التط ��رف نف�س ��ه،
الآتي :حرمت عل ��ى الن�ساء التعليم على
�شاكل ��ة «بوكوح ��رام» ،وك�ش ��ف الوجه،
وفر�ضت عقوبة على �سائقي التاك�سيات
نق ��ل كا�شف ��ات الوج ��ه واخلارج ��ات بال
حم ��ارم ،وحرم ��ت عليهنَّ غ�س ��ل الثياب
عل ��ى �شواطئ الأنهر ،ال حب� � ًا بالبيئة بل
منع ًا خل ��روج املر�أة ،كما مين ��ع ال ِّرجال
مِ ن خياطة ثياب الن�ساء.
حت ��رمي املو�سيق ��ى ،يف الأماك ��ن كاف ��ة،
وعقوب ��ة املخالف ال�سج ��ن ،وعدم ق�ص
اللحي ��ة ،ول ��دى هيئ ��ة الأم ��ر باملعروف

والنه ��ي عن املنكر مقا� ��س خا�ص بطول
اللحى ،وم ��ن يخالف ُيعتقل حتى تطول
حليته ،ال�صالة ممنوعة �إال يف امل�ساجد،
ومن ��ع تربية احلمام واللع ��ب بالطيور،
وم ��ن ُيخال ��ف عقوبت ��ه ال�سج ��ن وذب ��ح
الطي ��ور ،وحت ��رمي اللع ��ب بالطائ ��رات
الورقية ،وكذلك حترمي النحت ،واملعرب
عن ��ه ب�صناع ��ة الأ�صن ��ام (احلنا�ش ��ي،
العا�صف ��ة والعِ مام ��ة) .فه ��ذا م ��ا مل يقله
�أب ��و حنيف ��ة وال تالمذت ��ه مِ ن بع ��ده ،بل
�أبو حنيف ��ة كان متهم ًا مِ ��ن قِبل املذاهب
املت�ش ��ددة (اق ��ر�أ م ��ا قيل عن ��ه يف تاريخ
بغداد) .
م ��ا ب�ي�ن �أب ��ي حنيف ��ة ،وم ��ا ترك ��ه مِ ��ن
فق ��ه معت ��دل ،خ ��ارج م ��ا �أ�ضيف ل ��ه من
اجلماع ��ات احلنفية الت ��ي ظهرت بالهند
وباك�ست ��ان بت�أثري قبل ��يُ ،يثري الغرابة،
مِ ��ن �أن تظه ��ر جماع ��ة تتدي ��ن باملذه ��ب
احلنف ��ي ،وه ��ي به ��ذا التط ��رف ،بع ��د
�صاح ��ب املذه ��ب بق ��رون طويل ��ة� .إنها
حمن ��ة لأب ��ي حنيف ��ة نف�س ��ه قب ��ل غريه،
وه ��و ال ��ذي �أو�ص ��ى تلمي ��ذه« :عا�ش ��ر
�أهل الأدي ��ان مبعا�شرته ��م» (مناقب �أبي
حنيفة) ،مبعنى ال تنج�سهم وال تق�صيهم
وال تفر� ��ض عليهم دينك� .أم ��ا «طالبان»،
ف�أرادت جعل الب�شر كلُّهم "طالبان"!
عن االحتاد االمارتية

ً ُ
تارة أخرى ..
ال�صخري مرتفع ��ة� ،إال �أن ارتفاع �سعر
النف ��ط الرمل ��ي �أدى اىل �إتاحة الفر�ص
لتطوير مكننة لإنتاج النفط ال�صخري
بكل ��ف �أق ��ل ،وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ف ��ان
تخفي ��ف قان ��ون حماية البيئ ��ة من قبل
ترام ��ب ف�سح املج ��ال ل�ش ��ركات النفط
اال�ستثمار يف جماالت النفط
ال�صخري والتي �أ�صبحت مربحة ،ويف
يومنا احل ��ايل تعترب الواليات املتحدة
�أك�ب�ر منتج للنفط حي ��ث ي�صل انتاجها
اىل  9.11ملي ��ون برمي ��ل يومي� � ًا ،مما
قل�ص اعتمادها على النفط امل�ستورد.
تعت�ب�ر ال�ص�ي�ن �أك�ب�ر م�ست ��ورد للنفط
عاملي� � ًا ،وكان طلبها عل ��ى النفط حمفز ًا
�أ�سا�سي� � ًا يف حتري ��ك �أ�سع ��ار النف ��ط
�صع ��ود ًا عندم ��ا كان ��ت تعي� ��ش مرحلة
من ��و اقت�ص ��ادي� ,إال �أن ��ه ،وخ�ل�ال
ال�سنوات الثالث املا�ضية تباط�أ منوها
االقت�صادي اىل %، 9.2ونف�س ال�شيء
بالن�سبة للهند.
وم ��ن العوام ��ل الأخرى الت ��ي تطالبنا
للتوق ��ف والت�أم ��ل مل ��ا �ست� ��ؤول الي ��ه
�أ�سعار النفط ه ��ي احل�صار على النفط
االي ��راين و�أح ��داث فنزوي�ل�ا والتوتر
ال�شدي ��د يف منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط
واحل ��رب يف اليم ��ن و�سوري ��ا كل هذه
احل ��وادث مل ت� ��ؤ ِد اىل ارتفاع ��ات يف
�أ�سع ��ار النف ��ط عاملي� � ًا كم ��ا كان يحدث
يف فرتة احلرب العراقي ��ة -االيرانية.
وعل ��ى م ��ا �أذك ��ر �أن كي�سنج ��ر ،ثعل ��ب
ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة االمريكية ،توقع
�أن ي�ص ��ل �سعر برمي ��ل النفط اىل 200
دوالر �أثناء تلك احلرب �أما العامل املهم
الآخ ��ر يف الت�أث�ي�ر على �أ�سع ��ار النفط
فهو الطلب% 20 .من النفط ي�ستخدم
كوق ��ود لل�سي ��ارات ،وه ��ذه ن�سب ��ة ال
با�س بها ،وتتجه �صناع ��ات ال�سيارات
نحو ا�ستب ��دال جميع �سيارات البنزين
ب�سي ��ارات الغاز �أو الطاق ��ة الكهربائية
خ�ل�ال الع�ش ��ر �سن ��وات القادم ��ة� ،إذا
م ��ا حل ��ت م�شكل ��ة ال�سرع ��ة يف ه ��ذه
ال�سي ��ارات ،حي ��ث ال ت�ستطي ��ع ،حل ��د
الآن جتاوز  60كلم�ت�ر يف ال�ساعة مما
يجعلها غري �صاحلة للطرق اخلارجية،
وكذل ��ك م�شكل ��ة تخزي ��ن الطاق ��ة يف
البطاريات.
�س�أكتف ��ي به ��ذا الق ��در م ��ن التحلي ��ل
املكثف وامل�ضغ ��وط ل�سوق النفط ويف
املقالة القادم ��ة �س�أتناول م�صري الدولة
الريعية على �ضوء ما م ّر ذكره �أعاله و
املقالة ال�سابقة.

املربد الذي يعيد للعراق بع�ض �سمعته

نا�صر احلجاج

تع ّر�ض ��ت الهوية العراقية �إىل تدم�ي�ر متوا�صل ذاتي ًا وخارجي ًا
بحي ��ث ب ��ات ال�شع ��ب العراقي عاج ��ز ًا عن التفك�ي�ر يف �صناعة
القائ ��د ،بل ب ��ات العراقيون ال ي ��كادون يفرقون ب�ي�ن احلرامي
زعي ��م الع�صابة ،كزعيم لل�شر ،وب�ي�ن �أي داعية للخري واحلرية
والد�ست ��ور ،وق ��د ك�شفت ال�سن ��وات ال�ست ع�ش ��رة التي �أعقبت
�سق ��وط النظ ��ام الديكتات ��وري ل�ص ��دام ح�س�ي�ن �أن العراقي�ي�ن
اعت ��ادوا النمط الديكتاتوري يف التعام�ل�ات اليومية ،و�أنهم ال
يزالون يقي�سون حاجاتهم وطموحاتهم مبنطق زمن احل�صار.
الع ��راق ،الي ��وم ،بل ��د متخل ��ف ال ع ��ن رك ��ب التح�ض ��ر العامل ��ي
وح�س ��ب ،بل هو �أكرث تخلف� � ًا عن نف�سه يف ما م�ضى من الوقت،
ولع ��ل نظرة عاجل ��ة على �ش ��وارع العراق ومتنزهات ��ه وملب�س
�شعب ��ه وليالي ��ه قب ��ل �أربع�ي�ن �سن ��ة م ��ن الآن تك�شف ع ��ن حجم
التقهقر الذي ُمني به العراقيون ،وعن فداحة الرتدّي يف الذوق
االجتماعي ويف التفك�ي�ر ،ويف العمران ،ويف اللغة وما تدخل
اللغة يف �صناعته ،كاخلطاب اليومي الإعالمي والإداري ،ويف
لغ ��ة ال�ش ��ارع وال�سوق وما �إليه ��ا� ،إنه بح ��ق �أرذل الأزمنة التي
متر على العراق.
م�أ�س ��اة الرتدي العراقي  Retrogressionهذه� ،شملت يف
وجهها الوا�ضح �إدارة الدولة ،بحيث و�صل �إىل "دوائر الدولة"
م ��ن ال يجي ��د �إي�ص ��ال جمل ��ة مفي ��دة �إىل �سامع ��ه ،و�ص ��ل �إليها
م ��زوِّ رو ال�شه ��ادات ،ومنتحل ��و الأدوار والفا�شلون يف حياتهم
ومهنه ��م وعالقاته ��م االجتماعي ��ة ،لت�صب ��ح امل�أ�س ��اة �أعمق ب�أن
ه� ��ؤالء الفا�شلني �صاروا من ��اذج �سيا�سية ،ووجوه� � ًا �إعالمية،
لأن ال�ساح ��ة العراقي ��ة باتت ملأى بهم ،وب ��ات غريهم ا�ستثنا ًء
وباتوا هم القاعدة ،و�أي قاعدة!
�أ�س ��و�أ م ��ن ه ��ذا ال�ت�ردي امل�أ�س ��اوي �أن العراقي�ي�ن مل يع ��ودوا
ي�شعرون باحلاجة �إىل قائد ،ب ��ل �صار النموذج املقتدى عندهم
ه ��و النم ��وذج الأقدر عل ��ى توزي ��ع الغنائ ��م عليهم ،ل ��ذا تراهم
يهرع ��ون �إىل الفائز منهم بدائرة من دوائر الدولة؛ يف اجلي�ش
�أو يف ال�شرط ��ة �أو يف الربملان ،يريدون �شيئا واحد ًا منه ،ال �أن
"يقود" م�ؤ�س�سته �أو دائرته بنجاح لتحقيق االزدهار االجتماعي

يف اخت�صا�ص ��ه ،بل لك ��ي يُ�شركه ��م يف الغنائ ��م "العا ّمة" التي
ا�ست ��وىل عليه ��ا .هكذا بات ��ت الدول ��ة غنيمة يتقا�سمه ��ا حماتها
"الإداري ��ون" ،ي�ستحدث ��ون وزارات لكي ير�ضوا هذا ال�شعب
الك�س ��ول ،ويعملون جاهدين على �إي�صال �أكرب عدد من املقربني
�إىل الدائ ��رة الت ��ي يعملون فيها ،و�إال ف� ��إن ال�شعب �سيظل ناقم ًا
على هذا امل�س�ؤول "عن التعيني".
ومهرج ��ان املرب ��د ،املهم ��ل ر�سم ّي ًا ،لي� ��س ببعيد عم ��ا يدور يف
الع ��راق ،ب ��ل ال يختلف عن �أي دائ ��رة من دوائر الدول ��ة� ،إدار ٌة
ضري �سيئ التنظيم ،اختيارات غري موفقة،
مربكة املفا�صل ،حت� ٌ
لأن الدرج ��ة الأعل ��ى يف �سل ��م الدول ��ة �أك�ث�ر �إرباك ًا م ��ن تنظيم
املهرجان نف�سه.
ه ��ل ثمة جمل�س �أعل ��ى للثقافة يف الب�ص ��رة؟ ال .هل ثمة جمل�س
�إدارة ،وهيئ ��ة حكم ��اء معني�ي�ن بالإع ��داد ملهرج ��ان املرب ��د؟ ال.
ه ��ل هناك تن�سي ��ق وا�ضح املالم ��ح ب�ي�ن وزارة الثقافة واحتاد
الأدب ��اء العرب على الأق ��ل ،وبني الوزارة وحمافظ ��ة الب�صرة؟
ال .ه ��ل امل�س�ؤول ��ون التنفيذيون ق ��ادرون عل ��ى �إدارة مهرجان
�أ�ص�ل�ا؟ ال� .إذ ًا فلت�ص ��رف وزارة الثقاف ��ة مبلغ ًا م ��ن املال املودع
لديها دون خط ��ة وا�ضحة لل�صرف ،ولت�ضيف حمافظة الب�صرة
مبلغ� � ًا تكميلي� � ًا ،وليناف�سه ��ا يف هذا ال�ص ��رف جمل�س حمافظة
الب�ص ��رة ،لت ��وزع اجلل�س ��ات يف قاع ��ة ال�شرياتون م ��رة ،ويف
جامع ��ة الب�صرة ،ثاني ��ة ،ويف املركز الثق ��ايف النفطي� ،أو قاعة
ب ��ن غزوان مرة يف �أخرى ،وليت ��م الت�صفيق لل�شعراء ،وتوزيع
الطع ��ام واملنام ب�ش ��كل ع�شوائي ،ولنعلن �إنن ��ا انت�صرنا يف �أم
املعارك الثقافية� ،أو يف �أخت املهرجانات الأدبية ،كما انت�صرنا
يف معركة �إقامة "دولة العدل الإلهي".
لي� ��س هذا ه ��و املربد ال ��ذي نريد ،كم ��ا لي�ست هذه ه ��ي الدولة
الت ��ي نري ��د .مربدن ��ا ال ��ذي نري ��د يُبنى عل ��ى تخطي ��ط وا�ضح
لهويته ،ولأهداف ��ه ،ولأن�شطته ،وللم�شارك�ي�ن فيه وجلمهوره.
مرب ��د نوظ ��ف �أن�شطته للإ�سه ��ام يف �إعادة ال�شع ��ر �إىل احلياة،
وللإ�سه ��ام يف رب ��ط الأدب بالأكادميي ��ا ،وربط الع ��راق جمدد ًا
بالعامل من خالل ال�شعر .فادعموا املربد يرحمكم الله.
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ثقافة

اختتام مهرجان 3دقائق في �3أيام ال�سينمائي

كالكيت

 عالء املفرجي

الذهبية للفيلم الدولي �أبي..ومعزوفتي ينالها للفيلم العراقي
بغداد :عبد العليم البناء

عل ��ى وق ��ع ع ��وامل ال�سينم ��ا ال�ساح ��رة
واملده�ش ��ة اختتم ��ت ال ��دورة الرابع ��ة من
مهرج ��ان (3دقائق يف �3أي ��ام ال�سينمائي )
الت ��ي انطلقت يف الثالث م ��ن �آذار اجلاري
وا�ستم ��رت لغاي ��ة اخلام� ��س من ��ه وتنظمه
م�ؤ�س�سة بغداد لل�سينما والفنون.
مهرج ��ان ( 3دقائق يف � 3أيام) ي�سهم ب�شكل
فاع ��ل يف احل ��راك ال�سينمائ ��ي ،ذل ��ك �إن ��ه
ي�ستقطب ال�شباب من امل�شتغلني يف ال�سينما
بعر� ��ض نتاجاتهم التي مل تتوفر لها فر�صة
العر�ض يف املهرجانات ال�سينمائية.
وانتظ ��ام انعقاد املهرجان عل ��ى مدى �أربع
دورات ،يعك�س ب�شكل خا�ص فاعلية �إدارته،
خا�صة و�سم ��ة التجدد يف دوراته املتعاقبة
وا�ضح ��ة بال�ش ��ك� ..إ�ضاف ��ة اىل �إنه يعك�س
�أهميت ��ه يف طبيعة �آلي ��ة انعق ��اده بتم�سكه
بزم ��ن معني هو  3دقائق وه ��و النهج الذي
اختطه منذ دورته الأوىل.
وهذا التميز عن املهرجانات الأخرى يك�سب
املهرج ��ان �صف ��ة الف ��رادة التي تفتق ��ر �إليها
املهرجان ��ات الأخ ��رى ومينح ��ه ال�شخ�صية
البارزة بينها.
ويف كل دورة م ��ن دورات ه ��ذه املهرج ��ان
يفاجئ باجلديد ،و�ستكون دورة هذا العام
مقرونة بكل ماهو جديد.
ال�ش ��يء الالف ��ت يف ن�سخ ��ة ه ��ذا العام هو
م�شارك ��ة مكتب حق ��وق الإن�س ��ان (هيومن
رايت� ��س) التابع للأمم املتح ��دة يف العراق
�ضم ��ن فعاليات املهرج ��ان مب�سابقة خا�صة
ب�أف�ل�ام حتاك ��ي مب ��ادئ حق ��وق الإن�س ��ان
و�ضم ��ن ال�ضواب ��ط اخلا�ص ��ة باملهرج ��ان
وا�شرتاطاته و�سوف تق ��وم جلنة التحكيم
اخلا�ص ��ة باملهرج ��ان باختي ��ار الفائزي ��ن
مب�سابق ��ة املهرج ��ان اخلا�ص ��ة وكذل ��ك
مب�سابقة حقوق الإن�سان.
ويح ��اول املهرجان �إ�شاعة من ��اخ �سينمائي
ومن ��ح الفر�صة اللتقاء ع�ش ��اق ال�سينما مع
�صناعها وروادهم و�شبابهم لتبادل وجهات
النظر ح ��ول املنجز ال�سينمائ ��ي كال�سيكي ًا
كان �أم حداثوي ًا بو�صفها �إحدى غايات هذا
املهرجان ال ��ذي بد�أ ي�ؤ�س�س لإطاره الدويل
مبنهجي ��ة ملمو�س ��ة تتجل ��ى معطياتها عرب
امل�شارك ��ة الوا�سع ��ة للأف�ل�ام العاملي ��ة ومن
خمتلف املدار� ��س واالجتاهات ال�سينمائية
العاملي ��ة كدالل ��ة عل ��ى متي ��ز املهرج ��ان
وحتقيق ��ه ل�سمع ��ة جي ��دة يف �أو�س ��اط
املهرجانات ال�سينمائي ��ة ف� ً
ضال عن ح�ضور
بع� ��ض ال�شخ�صيات املعروف ��ة با�شتغاالتها
ال�سينمائية.
عل ��ى وقع الربي ��ع واطاللت ��ه اجلميلة ويف
يوم بغدادي عراقي �أ�صيل وو�سط ح�ضور
حا�ش ��د من املعني�ي�ن بالف ��ن ال�سابع ورموز
الثقافة واالبداع العراقي وممثلي اجلهات

الراعي ��ة للمهرجان وممثل ��ي مكتب حقوق
االن�س ��ان يف الع ��راق وع ��دد م ��ن ا�سات ��ذة
وطلبة معاهد وكلي ��ات الفنون اجلميلة يف
بغداد انعق ��د حفل ختام مهرج ��ان  3دقائق
يف � 3أي ��ام ال�سينمائ ��ي بن�سخت ��ه الرابع ��ة
وال ��ذي نظمت ��ه م�ؤ�س�س ��ة بغ ��داد لل�سينم ��ا
والفن ��ون يف رح ��اب مدينة الف ��ن لل�سينما
والتلفزي ��ون يف وزيري ��ة بغ ��داد العام ��رة
ب�صور االبداع والثقافة والفنون .
وابتد�أ احلفل الذي ادارت ��ه النجمة اينا�س
طال ��ب بال�س�ل�ام الوطن ��ي العراق ��ي الت ��ي
رحب ��ت باحل�ضورالكثي ��ف ال ��ذي احت�ش ��د
داخ ��ل وخ ��ارج القاع ��ة للي ��وم الثالث على
الت ��وايل ل�ؤك ��د ر�س ��وخ جذورال�سينم ��ا
العراقية م ��ن �أول (فرمي) دارت به العتالت
الت ��ي توقفت لكنه ��ا لن ت�ص� ��أ بحكم حيوية
جن ��وم و�شب ��اب ال�سينم ��ا العراقي ��ة الذين
قهروا الظروف ومازالوا اقوى من قدرهم
بداللة ه ��ذا املهرجان الرابع ��ة الذي انطلق
من ما� ��ض ر�صني ليعالج  ،احلا�ضر املتدفق

نح ��و امل�ستقبل بزخ ��م الوع ��ي ال�سينمائي
العراق ��ي الر�ص�ي�ن �إذ جتل ��ت يف املهرجان
 900جترب ��ة �سينمائيةعراقي ��ة و�أجنبية ،
اخت ��ارت منها جلن ��ة امل�شاه ��دة والفرز 43
فيلما �أجنبيا و  47فيلما عراقيا * احل�ضور
الكرام ..
و�شه ��د احلف ��ل تقلي ��دا بعن ��وان (ح ��وار
الأجي ��ال ) �سيعتمد طوال ال ��دورات املقبلة
ويتلخ� ��ص بتك ��رمي �أثن�ي�ن م ��ن جيل�ي�ن
متفاوت�ي�ن يف العم ��ر وال ��ر�ؤى واملناه ��ج
والأداء  ،متطابق�ي�ن يف الوالء للثقافة وفن
ال�سينم ��ا وهما املنتجة وكاتب ��ة ال�سيناريو
ال�سينمائية ف ��رات اجلميل املبدعة املتقدمة
يف العط ��اء م ��ع عر� ��ض بروم ��و خا� ��ص
مبنجزه ��ا االبداع ��ي املتن ��وع ووالكات ��ب
واملعد واملخرج املبدع ال�شاب حممد معارج
ال ��ذي مت عر� ��ض فيلمه �أحا�سي� ��س وجرى
بعد ذل ��ك تكرمي جلنة امل�شاهدة التي �ضمت
الناق ��د ال�سينمائي عالء املفرجي و الباحث
ال�سينمائي الدكتور ماجد الربيعي وامل�ؤرخ

ال�سينمائي مهدي عبا�س .
والقى م�ؤ�س� ��س ورئي�س املهرجان الدكتور
حكمت البي�ضاين كلمة عربفيها عن امتنانه
و�شك ��ره جلمي ��ع الذي ��ن ا�سهم ��وا يف ايقاد
�شعلة املهرجان بدورته الرابعة
وتل ��ى ع�ض ��وا جلن ��ة حتكي ��م املهرج ��ان
املو�سيقار ن�صري �شم ��ة والناقد ال�سينمائي
مدير مهرجان اجلون ��ة ال�سينمائي انت�شال
التميم ��ي البي ��ان اخلتامي واع�ل�ان االفالم
الفائ ��زة يف امل�سابق ��ة الر�سمي ��ة وم�سابق ��ة
حق ��وق االن�س ��ان حي ��ث ا�ش ��ار املو�سيق ��ار
ن�ص�ي�ر �شم ��ة اىل ال�صعوب ��ة الت ��ي عانته ��ا
اللجن ��ة يف تقيي ��م وحتدي ��د الفائزي ��ن يف
امل�سابق ��ة متمني ��ا عل ��ى ادارة املهرجان يف
ال ��دورات املقبل ��ة العم ��ل عل ��ى ف ��رز ومنح
جوائز ل ��كل لون او ن ��وع �سينمائي خا�ص
باف�ل�ام االمني�ش�ي�ن وغريه ��ا لك ��ي تك ��ون
القرارات اكرث دقة ومرونة و�أكد� ":شاهدت
جلنة التحكيم الأفالم ال  ٤٦امل�شاركة �ضمن
امل�سابق ��ة الدولي ��ة مب ��ا حتويها م ��ن افالم
عراقية وعربية او من دول العامل املتنوعة.
مل تكن مهمتن ��ا �سهلة ،فقد ت�ضمن الربنامج
افالم�أ قيمة ومتنوعة املوا�ضيع والأ�ساليب
الفنية ا�ضافة اىل دمج االفالم الت�شخي�صية
مع اف�ل�ام التحريك والتي نو�صي ب�أن تفرد
لها م�سابقة منف�صل ��ة يف الدورات القادمة.
وبع ��د مناق�شة م�ستفي�ضة مت االتفاق ب�شكل
جماعي على النتائج .
وتكونت جلنة حتكي ��م املهرجان هذا العام
م ��ن ا�سماء مرموق ��ة ومعروف ��ة بعطاءاتها
وبح�ضوره ��ا االبداع ��ي الكب�ي�ر عربي� � ًا
ودولي ًا وت�ضم الفنان انت�شال التميمي مدير
مهرجان اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي واملو�سيقار
العراق ��ي العاملي ن�صري �شم ��ة والنم�ساوية
�آ�سل ��ي كي�س�ل�ال يف ح�ي�ن تكون ��ت جلن ��ة
الف ��رز واالختي ��ار م ��ن الناق ��د ال�سينمائ ��ي
ع�ل�اء املفرج ��ي والدكت ��ور ماج ��د الربيعي

تجربة �سامي عبد الحميد
ال�سينمائية

وامل�ؤرخ ال�سينمائي مه ��دي عبا�س وتولت
فح�ص وم�شاهدة ( ) 877فيلم ًا من خمتلف
�أنح ��اء الع ��امل ف� ً
ضال عن الع ��راق وبلغ عدد
االفالم م ��ن �أمريكا  114فيلم� � ًا و�إيران 90
فيلم� � ًا والهن ��د  84فيلم ًا وفرن�س ��ا  60فيلم ًا
وبريطاني ��ا  44فيلم� � ًا و�إيطالي ��ا  40فيلم� � ًا
و�أملاني ��ا 26ورو�سي ��ا  23فيلم� �اُ وا�سباني ��ا
 20فيلم� � ًا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أف�ل�ام �أخ ��رى م ��ن
كن ��دا وتركي ��ا وم�صر واالم ��ارات واملغرب
والبحرين ولبنان يف حني �شارك  34فيلم ًا
م ��ن العراق وتق ��دم للم�شارك ��ة يف م�سابقة
حقوق االن�سان  20فيلم ًا عراقيا".
و �شاه ��دت جلن ��ة التحكي ��م الأف�ل�ام 46
امل�شارك ��ة �ضم ��ن امل�سابق ��ة الدولي ��ة مب ��ا
حتويه ��ا من �أف�ل�ام عراقية وعربي ��ة �أو من
دول العامل املتنوعة.
مل تكن مهمتن ��ا �سهلة ،فقد ت�ضمن الربنامج
�أفالم ًا قيمة ومتنوعة املوا�ضيع والأ�ساليب
الفنية �إ�ضافة اىل دمج الأفالم الت�شخي�صية
مع �أف�ل�ام التحريك والتي نو�صي ب�أن تفرد
لها م�سابقة منف�صلة يف الدورات القادمة.
بع ��د مناق�شة م�ستفي�ض ��ة مت االتفاق ب�شكل
جماع ��ي عل ��ى النتائ ��ج التالي ��ة :ذهب ��ت
اجلائ ��زة الذهبي ��ة لفيل ��م بابي�/أب ��ي الذي
يك�شف لن ��ا ان احلياة بامكانه ��ا اال�ستمرار
رغم املر� ��ض و�أن هنالك �آفاق� � ًا رحبة للأمل
واحلنان .الأداء املميز وال�سيناريو الرائع
يجعل من بابي فيلم ًا مرهف ًا.
وهو من �إخراج ماريا ديكورنينك ،وذهبت
اجلائزة الف�ضية لفيلم حتريك والذي يقول
لن ��ا برمزي ��ة �أن هنال ��ك �أ�ش ��كا ًال ودرج ��ات
للح ��ب ولي� ��س م ��ن الب�ساط ��ة �أن تخلق لك
حبيب ًا ي ��دوم معك ولكن وب�سب ��ب تعقيدها
ممكن �أن ت�ستحق املحاولة.
�أما اجلائ ��زة الربونزية فكانت من ن�صيب:
�سمك ��ة The Fish /للمخ ��رج �سام ��ان
ح�سينبور.
و�شاه ��دت جلنة التحكي ��م جمموعة الأفالم
العراقية ال � 23ضمن برنامج الأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان.
وت�شكر اللجن ��ة االهتمام التي توليه للدعم
الثق ��ايف فه ��و الأبق ��ى ت�أث�ي�ر�أ  ،كما تالحظ
النتائ ��ج الطيب ��ة لور�ش العم ��ل والدعم يف
تطوير املنتج ال�سينمائ ��ي خا�صة مايتعلق
بالفيلم الق�صري .
وخل�صت اللجنة ال�صطف ��اء الأفالم الثالثة
التالية:
اجلائ ��زة الثالث ��ة م ��ع  1000دوالر مقدم ��ة
م ��ن منظم ��ة الأمم املتح ��دة ق�س ��م ......يف
الع ��راق ذهبت لعمر يا�سني عن فيلم �أعطني
فر�صتي.
ح�ص ��د اجلائ ��زة الثاني ��ة م ��ع  2000دوالر
�أمريكي فيلم "العد�س ��ة ال�سوداء" للمخرج
ح�سن �أبو �شامة.
�أم ��ا اجلائ ��زة الذهبي ��ة م ��ع  3000دوالر
�أمريك ��ي فا�ستحقه ��ا فيل ��م "معزوفت ��ي"
للمخرج مرت�ضى العامري.

-1الفنان �س ��امي عبد الحميد لديه تجربة ثرة في ال�سينما يجب ان
تروى فقد �شهد الن�ص ��ف الثاني من خم�سينيات القرن الع�شرين
و�سن ��وات ال�ستيني ��ات وال�سبعيني ��ات ن�شاط ًا محموم� � ًا للإنتاج
ال�سينمائ ��ي �س ��واء من قبل القط ��اع الخا�ص �ش ��ركات و�أفراد �أو
م ��ن قبل القط ��اع العام (دائ ��رة ال�سينما والم�س ��رح) .وكان لذلك
الن�ش ��اط �أ�سبابه منها نجاح عدد من الأف�ل�ام جماهيري ًا والتغيّر
ال ��ذي ح�ص ��ل في نظام الحكم م ��ن ملكي �إلى جمه ��وري و�شعور
البع� ��ض من هواة ال�سينم ��ا ب�ضرورة التعبير ع ��ن ذلك التغيير،
وت�صاع ��د الرغبة بالتناف� ��س واال�ستثار واختلف ��ت الم�ستويات
الفكري ��ة للأفالم التي ت ��م �إنتاجها خالل تلك المدة الزمنية وعلى
وف ��ق مدى الخبرة الفنية التي توف ��رت لدى �صانعي تلك الأفالم
ومنهم من ال خبرة لديه �إطالق ًا ومنهم من امتلك خبرة متوا�ضعة
ومنهم وهم القلة من توفرت لديهم الخبرة المنا�سبة.
وف ��ي تلك المرحل ��ة ظهر عدد م ��ن م ��دراء الت�صوي ��ر المتمكنين
ومنه ��م من تعلم في معاهد االتح ��اد ال�سوفيتي ومنهم من در�س
عل ��ى ايدي م�صوري ��ن �أجانب ونذك ��ر حاتم ح�سن ��ي ونهاد علي
ورفع ��ت عبد الحميد ويو�س ��ف ميخائيل وجورج يو�سف ووليم
�سايمون وكان من �أبرز من عمل في المونتاج هما كاظم العطري
و�صاحب حداد �أما الممثلون والممثالت فقد كان من بينهم من له
خبرة كافية و�أخرى من المبتدئون.
وكان ن�صي ��ب الفن ��ان �سام ��ي عب ��د الحمي ��د من تل ��ك المجموعة
الكبي ��رة من الأفالم �أن �شارك �أو ًال ف ��ي فيلم (المنعطف) ومن ثم
في فيلم (الأ�سوار) � .إ�ضافة لـ (من الم�س�ؤول) ونبوخذ ن�صر.
يقول عبد الحميد :ال �أدري لماذا اختارني المخرج (جعفر علي)
وكان يدر� ��س في ق�سم الفنون ال�سمعي ��ة والمرئية بكلية الفنون
الجميل ��ة – بغ ��داد لتمثي ��ل دور رئي�س ��ي في فيلم ��ه (المنعطف)
وعرف ��ت بع ��د ان ا�ستلمت �سيناري ��و الفيلم الذي اع ��ده المخرج
بنف�س ��ه مع ال�شاعر �صادق ال�صائغ ع ��ن رواية م�شهورة للروائي
العراق ��ي ال�شهير (غائب طعم ��ة فرمان) الذي كان ق ��د هاجر �إلى
مو�سك ��و بع ��د �أح ��داث ع ��ام  1967وبق ��ي هن ��اك حت ��ى وفات ��ه.
وكن ��ت قد قر�أت روايت ��ه بعنوان (خم�سة �أ�ص ��وات) بيد �إنه بعد
ال�سيناري ��و اخت�ص ��ر �شخ�صيات الفيلم الرئي�س ��ة وجعلهم ثالثة
بد ًال من خم�سة.
وي�ضيف:تتعر� ��ض ق�ص ��ة الفيل ��م �إل ��ى ثالث ��ة مثقفي ��ن عراقيين
جمعتهم الأفكار التقدمية و�أ�صبحوا �أ�صدقاء منهم الأديب و�آخر
ال�شاعر والثالث ال�صحفي وتنك�شف عالقاتهم وعالقات كل منهم
ب�آخرين في البيت �أم في مكان العمل .ويتعر�ض الفيلم �إلى عالقة
�أحد ال�شخو�ص الثالثة بواحدة من بائعات الهوى وعالقة الآخر
بزوجت ��ه وخالفاتهما حول م�صاعب المعي�شة وعالقة الثالث مع
ر�ؤ�سائه في العمل.
ل ��م ي�ص ��وّ ر المخ ��رج (جعف ��ر عل ��ي) فيلمه ف ��ي �ستودي ��و خا�ص
لل�سينم ��ا ب ��ل لج�أ �إل ��ى �أماك ��ن فعلية في بغ ��داد  ،لمن ��ازل و�أزقة
و�ش ��وارع وا�ستع ��ان بالم�ص ��ور (نه ��اد عل ��ي) كمدي ��ر للت�صوير
والإ�ض ��اءة والذي ا�ستخدم اجهزة بدائية لذلك الغر�ض ولم تجد
�أي ��ة �صعوبة ف ��ي ت�صوير م�شاه ��د الفيلم الداخلي ��ة والخارجية
فق ��د كان معظ ��م الممثلين قد مروا بالتجرب ��ة و�أذكر منهم كل من
(يو�سف العاني) و(طعمة التميم ��ي) و(�سعاد عبد الله) و(جبار
كاظ ��م) و(عبد الجبار عبا� ��س) و(�سميرة �سعد) وق ��ام بت�سجيل
ال�ص ��وت (�شيراك خاجيك) وه ��و ابن ل�صاح ��ب �ستوديو جافاز
م ��ا اث ��ار ا�ستغرابن ��ا وفرحنا ه ��و الم ��دة الق�صيرة ن�سبي� � ًا التي
ا�ستغرقه ��ا ت�صوير الفيلم وكان بام ��كان المخرج ان ال ي�ست�سهل
الأم ��ور وان ي�أخذ الوقت الكافي النجاز المهمة ولكن وكما يبدو
�أن كلف ��ة االنتاج القليل ��ة هي التي حتمت علي ��ه الإ�سراع بانجاز
الفيل ��م بتلك ال�سرعة ،وكان ب�إمكانه �أن ينجز الفيلم ب�شكل �أف�ضل
 ،وكان ب�إمكان ��ه �أن ال يختزل �شخ�صي ��ات الرواية الأهلية ليظهر
الفيلم �أكث ��ر عمق ًا حيث ظهرت عليه مالمح الت�سطيح ولكن الذي
ي�ؤخذ ل�صال ��ح الفيلم هو �أداء الممثلين جميع� � ًا بال ا�ستثناء فقد
كانوا تلقائيين ومقنعيين.
و�ض ��ع المو�سيقى الت�صويري ��ة للفيلم ه ��و المو�سيقار (�صلحي
ال ��وادي) ال ��ذي �أ�صب ��ح م ��ن الم�شاهي ��ر و�أ�صبح عمي ��د ًا للمعهد
العالي للفن الم�سرحي بدم�شق .
�أنت ��ج الفيلم عام  1975وعر�ض ع ��ام  1976ولم �أح�ضر العر�ض
حي ��ث كنت ق ��د التحقت بجامع ��ة اوريغون بالوالي ��ات المتحدة
االميركي ��ة �أدر� ��س للح�ص ��ول عل ��ى الماج�ستي ��ر ف ��ي العل ��وم
الم�سرحي ��ة واعتق ��د �إن الفيلم لم يلق رواج ًا خ ��ارج العراق مما
�أدى بال�شركة المنتجة �إلى التوقف عن العمل.

مهرجان تطوان ال�سينمائي في المغرب يعلن برنامج يوبيله الف�ضي
املدى :وكاالت

يعر� ��ض مهرجان تط ��وان ل�سينم ��ا البحر
الأبي� ��ض املتو�س ��ط  60فيلم� � ًا م ��ن داخ ��ل
املغ ��رب وخارج ��ه يف دورت ��ه اخلام�س ��ة
والع�شرين التي تنطلق هذا ال�شهر.
وتقام دورة اليوبيل الف�ضي يف الفرتة من
� 23إىل  30مار� ��س� /آذار .وحت ��ل ال�سينما
الفل�سطيني ��ة �ضي ��ف �شرف املهرج ��ان هذا
العام.
وقال ��ت �إدارة املهرج ��ان يف بي ��ان ي ��وم
الثالث ��اء �إن  23فيلم ًا من ب�ي�ن هذه الأفالم

�ستتناف�س عل ��ى جوائز م�سابقت ��ي الأفالم
الروائية الطويلة والأفالم الوثائقية.
ت�شمل م�سابق ��ة الأفالم الروائي ��ة الطويلة
 12فيلم� � ًا م ��ن املغ ��رب و�سوري ��ا وم�ص ��ر
وفل�سط�ي�ن واليون ��ان و�إ�سباني ��ا و�إيطاليا
وفرن�سا وتركيا.
وميث ��ل املغرب يف ه ��ذه امل�سابق ��ة فيلمان
(امليم ��ات الث�ل�اث :ق�صة ناق�ص ��ة) للمخرج
�سعد ال�شرايبي و(التمرد الأخري) للمخرج
جياليل فرحاتي.
ويف م�سابق ��ة الأف�ل�ام الوثائقي ��ة يتناف�س
 11فيلم ��ا م ��ن �إ�سبانيا وفرن�س ��ا وكرواتيا
وجورجي ��ا واجلزائ ��ر و�سوري ��ا وم�ص ��ر
وتون�س ولبنان.
كان ��ت �إدارة املهرجان قد �أعلن ��ت الأ�سبوع
املا�ض ��ي ت�شكي ��ل جلنت ��ي حتكي ��م ال ��دورة

اجلدي ��دة �إذ ير�أ� ��س الإيط ��ايل روبرت ��و
جياكوم ��و ب�س�شيوتا جلن ��ة حتكيم الأفالم

الروائي ��ة الطويل ��ة فيم ��ا ير�أ� ��س املخ ��رج
اجلزائ ��ري مالك بن �إ�سماعيل جلنة حتكيم

الأفالم الوثائقية.
وبجانب امل�سابقت�ي�ن الر�سميتني وبرنامج
�ضي ��ف ال�ش ��رف يعر� ��ض املهرج ��ان �أربعة
�أف�ل�ام م ��ن اجلزائ ��ر وم�ص ��ر وتون� ��س
و�إ�سبانيا �ضمن برنامج ”خفقة قلب“.
ومبنا�سبة يوبيله الف�ضي يعر�ض املهرجان
�سبع ��ة �أف�ل�ام مغربي ��ة �سب ��ق له ��ا التتويج
بجوائز ال ��دورات املا�ضي ��ة �ضمن برنامج
”ا�ستع ��ادة“ وه ��ي (القل ��وب املحرتق ��ة)
للمخرج �أحمد املعن ��وين و(ذاكرة معتقلة)
للمخ ��رج جياليل فرحاتي و(م ��وت للبيع)
للمخرج ف ��وزي بن�سعيدي و(زمن الرفاق)
للمخ ��رج ال�شريف الطريب ��ق و(املن�سيون)
للمخ ��رج ح�س ��ن بنجل ��ون و(من ��زل يف
احلقول) للمخرجة ت ��اال حديد و(اجلامع)
للمخرج داوود �أوالد ال�سيد.

وكان ن�صيب الفنان �سامي عبد
الحميد من تلك المجموعة
الكبيرة من الأفالم �أن �شارك �أو ً
ال
في فيلم (المنعطف) ومن ثم في
فيلم (الأ�سوار) � .إ�ضافة لـ (من
الم�س�ؤول) ونبوخذ ن�صر.

م����خ����رج����ات الت����ي����ن����ي����ات ف������ي �������ص������دارة ه����ول����ي����وود
ترجمة :عبا�س احل�سيني

�أعط ��ى خمرج ��و �أم�ي�ركا الالتيني ��ة ،
دفق� � ًا وحيوية لعامل هولي ��وود  ،وذلك
باثرائه ��م لقيم وثيمات �سيمية حمدثة،
اله ��م الالتيني وطرائ ��ق املعاجلة �أزاال
االلتبا� ��س احلا�ص ��ل ،يف الت�سيي ��د يف
�ساحات هوليوود ولعقود  ،وهو الأمر
ال ��ذي انته ��ى اىل انتاج مئ ��ات الأفالم
 ،الت ��ي �أنتجته ��ا �أوروب ��ا و�أم�ي�ركا،
ب�إنتاج ��ات �ضخم ��ة امليزاني ��ات  ،لكنها
ج ��اءت ه�شة الط ��رح مك ��ررة ،وخالية
من �أي م�ضمون ان�ساين � ،أو �إطار فني
معمق.

بد�أ الأم ��ر مع االنت ��اج امل�شرتك ،املثري
جد ًا للتاريخ ال�سينمائي � ،إن خمرجات
التيني ��ات  ،قد ب ��د�أن يقدمن وب�شجاعة
وتف ��رد �أنف�سهن ،كمخرج ��ات مبدعات
 ،يف طري ��ق �سينمائي وع ��ر وغاية يف
ال�صعوبة ،وو�س ��ط �أ�ساطري هوليوود
م ��ن كب ��ار اال�سم ��اء م ��ن املنتج�ي�ن و
املخرجني.
لق ��د ح�صل الالتينيون على  20جائزة
�أو�س ��كار تتقدمهم املخرج ��ة الطموحة
ناتالي ��ا �أملان ��دا من املك�سي ��ك بتقدميها
لفل ��م اجل�ن�رال  the general ،وه ��و
جت�سي ��د واقع ��ي ل�شخ�صي ��ة اجل�ن�رال
املك�سيك ��ي بلوتارك ��و كالي� ��س ،وق ��د
جنح ��ت ب�سيناريو مرك ��ب ودقيق من
ت�سلي ��ط ال�ضوء عل ��ى �سلوكية جرنال

ازاء تغ�ي�رات �سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة
يف املك�سي ��ك يف واق ��ع م ��زر  ،تعقب ��ه
م�شاه ��د �إث ��ارة ال تخ ��رج ع ��ن الطاب ��ع
الهولي ��وودي  ،كونه ��ا ق ��د در�س ��ت
الإخراج وال�سينوغرافيا يف الواليات
املتحدة االمريكية.
ثم جاء دور املخرجة اورورو كوينتريا
بفلم م�شرتك مع مانديز بفلم ما�سكيتو
م ��اري  ،وه ��و فل ��م غاي ��ة يف الإث ��راء
ال�سردي ملحور عالق ��ة بني �صديقتني ،
مينحان العامل در�س ًا يف نقاء العالقات
االن�ساني ��ة ودميومة احل ��وار الأخاذ ،
الذي يع ��ود ِب َنا اىل ح ��وارات املتخيل
ال�ستيني ...
ثم ابدعت املخرجة كري�ستينا اداراندو
 ،بفيل ��م �س�ي�رة مقتب�سة ورائع ��ة  ،عن

النحات االمريكي
 ،ومعانات ��ه يف �إجن ��از �أط ��ول نح ��ت
برون ��زي ملدين ��ة م�شرتك ��ة الثقاف ��ات
 ،ه ��ي مدين ��ة البا�س ��و يف تك�سا� ��س ،
وذل ��ك احل ��وار اخل�ل�اق ب�ي�ن النح ��ات
وما يحاول خلقه من ف ��ن متفرد مذكر ًا
بح ��وارات النح ��ات الإيط ��ايل ماي ��كل
�آجنلو.
لك ��ن املخرج ��ة ماري ��ايل ريف ��از حققت
طف ��رة �سينمائي ��ة �إن�ساني ��ة ه ��ادرة ،
بفلمه ��ا الرائ ��ع الأم�ي�رة ،وه ��و �سرية
معقدة لفت ��اة تنتمي اىل جتمع مذهبي
يكر�س لعبادة االفراد worshipping
 ، personalityحقق الفيلم املنتج عام
 2012قف ��زة فكري ��ة يف تتبع امليول
املري�ضة لتعظيم الذوات وفك االرتباط

املقد� ��س باملهوو�سني  ،حيث قدم الفيلم

جه ��د ًا غري ع ��ادي  ،يف تتب ��ع م�سارات
ال�شخ�صي ��ات  ،ونفاذ الوعي املتعايل ،
يف مزيج فني و�أدبي وفل�سفي �أخاذ .
�أما باز فابريكا فق ��د �أجهدت نف�سها يف
�شري ��ط �سيمي ل�س�ي�رة زوجني يربيان
طفل ��ة م�ش ��ردة والوقوف عل ��ى حقيقة
ذل ��ك امل�شه ��د الإن�س ��اين  ،للعث ��ور على
ملج� ��أ �آمن للذوات الإن�سانية املت�شظية
بوقع الإيالم االجتماعي املعا�صر  ،مع
الرتكيز على مفهوم االغرتاب الفل�سفي
يف ط ��رح فني �أخاذ ومث�ي�ر للإعجاب ،
وم ��ع عن ��وان مب�س ��ط وذكي ه ��و الأم
الثاني ��ة.the second mother ،
حقق الفيل ��م نتائج مذهل ��ة ومبيزانية
حمدودة بلغت � 500ألف دوالر فقط.
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اقــــرأ
اخلوف من اخلم�سني

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى رواية الكاتب ��ة االمريكي ��ة �إريكا
يون ��غ "اخل ��وف م ��ن اخلم�س�ي�ن" الت ��ي تناق� ��ش فيها
حياتها كفرد م ��ن "اجليل الآمل" الذي ن�ش�أت الفتاة فيه
على �أن تكون "جميلة بريئ ��ة م�ؤدبة كاملمثلة" دوري�س
داي ،لكنها كربت لتكون "ال�صحافية والكاتبة الن�سوية
املقتحم ��ة" غلوريا �شتاينم" .وهي تق ��ول عن روايتها
كن ��ت �أفهم �أن الن�س ��اء م�ضط ��رات �إىل الن�ضال مبنتهى
القوة ليفعلن يف هذا العامل ما يرغنب يف فعله ،فلم يكن
ذل ��ك قط خيار ًا ي�س�ي� ً
را .ولكنني �أعتقد �أن �أهم جزء يف
الأمر ه ��و �أننا جميعا راغب ��ات يف احل�صول على حق
املعاملة اجلدية بو�صفنا ب�شر ًا .

ح

ول العا

لم

منتدى نازك املالئكة يحتفي بـ "الوزير املفو�ض" ال�سابق �سها الطريحي
زينب امل�شاط
�أق� ��ام م�ن�ت��دى ن ��ازك امل�لائ�ك��ة يف االحت��اد
العام للأدباء والكتاب يف العراق جل�سة
�ضيّف خاللها الوزير املفو�ض ال�سابق �سها
الطريحي ،للحديث عن م�سريتها املهنية
والإن�سانية ،وذلك بالتزامن مع احتفاليات
ي��وم امل��ر�أة العاملي،حيث �أقيمت اجلل�سة
�صباح يوم االربعاء على قاعة اجلواهري
يف مقر االحتاد العام لالدباء والكتاب يف
العراق ...
قدمت اجلل�سة الكاتبة والروائية �سافرة
جميل حافظ ،التي حتدثت عن جانب من
�سرية الطريحي ذاكرة " انها دبلوما�سية
خم�ضرمة ،عملت يف اخلارجية العراقية
مب �ه �ن �ي��ة ع��ال��ي��ة يف ف� �ت��رات ��س�ي��ا��س�ي��ة
متباينة ،وحرجة ،وخدمت يف عدة بلدان وحت��دث��ت الطريحي ع��ن ذكرياتها قائلة
وم�ؤ�س�سات دول�ي��ة ،وو�صلت �إىل درج��ة "انني ت ��أث��رت ب��وال��دي ،وه��و اول من
وزي��ر مفو�ض قبل �أن حتيل نف�سها �إىل ��ش�ج�ع�ن��ي ع �ل��ى ال �ث �ق��اف��ة ،اذك� ��ر ان ��ه قبل
التقاعد يف بداية الت�سعينيات".
مغادرته ترك يل �صندوق ًا مليئ ًا بالكتب،
در��س��ت الطريحي العلوم ال�سيا�سية يف كان يربت على كتفي ويخربين اين حني
اجلامعة الأمريكية يف ب�يروت يف نهاية اك�بر �س�أفهم ك��ل ��ش��يء ع��ن ه��ذا العامل" .
اخلم�سينيات ،وق��د اخ�ت�يرت الطريحي وذكرت الطريحي " �إن والدي كان يقول ان
للعمل يف وزارة اخلارجية بعد جناحها النجفي ان مل يكن �شاعر ًا �سيكون طبيب ًا او
يف امتحان القبول للوزارة ،كما انها جتيد مهند�س ًا او عامل ًا ،وهو من ركز على تربيتي
اللغتني الفرن�سية واالنكليزية.
بطريقة �صحيحة ".

كما ذكرت قائلة عن مواهبها "كنت اهوى
امل�ط��ال�ع��ة ،وح�ي�ن ك�ن��ت يف اخل��ام���س��ة من
عمري ذهبت اىل دار عبد الفتاح ابراهيم،
وك� ��ان يعلمني ه��و وق ��د اه� ��دايل كتابه
يف ع��ل��م االج� �ت� �م ��اع،
درا�� �س ��ات
وك �ت��ب يل (اىل
ا لفيل�سو فة

�شكوك حول عالقة
ليدي غاغا وبراديل كوبر

حق ��ق
الإع�ل�ان الر�سم ��ي للمو�س ��م اجلدي ��د وج ��رى ن�ش ��ر املقطع الرتويج ��ي لآخر
مل�سل�س ��ل "�ص ��راع العرو� ��ش" �أو (غيم مو�س ��م من امل�سل�س ��ل ال�شهري ،الثالثاء،
�أوف ثرونز) ،مالي�ي�ن امل�شاهدات ،يف عل ��ى موق ��ع يوتيوب ،وحق ��ق �أكرث من
زمن قيا�سي.
 15ملي ��ون م�شاه ��دة يف �أق ��ل م ��ن 24

وقفة مع
يحتفي بيت املدى يف �شارع املتنبي
ب��ذك��رى ال�ف�ن��ان وامل�ل�ح��ن ال��راح��ل
ع �ب��د احل �� �س�ين ال �� �س �م��اوي ،وذل��ك
�ضمن فعالياته اخلا�صة باالحتفاء
بال�شخ�صيات ال�ع��راق�ي��ة الالمعة
وامل �ع��روف��ة ،و�سيتحدث ع��دد من
امل��و��س�ي�ق�ي�ين ع��ن م���س�يرة ال�ف�ن��ان
ومنجزه كما �ستقدم و�صالت من
�أحلانه ب�صوت الفنان جمدي ح�سني
اجلل�سة تبد�أ �صباح يوم غد اجلمعة
يف بيت املدى يف �شارع املتبني.
 زينب الق�صاب
مدير �إع�لام دائ��رة ال�سينما
وامل���س��رح ،تعلن ع��ن �إق��ام��ة
م �ه��رج��ان اف �ل��ام امل��وب��اي��ل
ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع اجل��ام �ع��ة
العراقية كلية االعالم ،حيث
�سيقام املهرجان على خ�شبة
امل�سرح الوطني م�ساء اليوم
اخلمي�س.

 ذكرى �سر�سم
ن��ائ��ب رئ �ي ����س م��ؤ��س���س��ة
برج بابل ،تعلن عن �إقامة
ح�ف��ل لتوقيع جمموعات
ق� ��� �ص� ��� �ص� �ي ��ة ل� � �ع � ��دد م��ن
الكاتبات مبنا�سبة اليوم
العاملي للمر�أة وذلك م�ساء
ال �ي��وم اخلمي�س يف مقر
امل�ؤ�س�سة.

عر� ��ض خم�ت�رع ال�شبك ��ة العنكبوتي ��ة
الربيط ��اين تي ��م برين ��رز-يل خط ّت ��ه
للت�ص� �دّي للمعلوم ��ات الزائفة وحماية
البيانات ،وهي انتهاكات �شائعة اليوم
مل يح�س ��ب له ��ا ح�س ��اب عندم ��ا �ص ّم ��م
ال�شبك ��ة العاملية .وك�ش ��ف برينرز-يل
ال ��ذي كان يت�ص� �وّر يف الع ��ام 1989
"نظاما غري مركزي لإدارة املعلومات"
�أن ��ه ير ّك ��ز راهن ��ا عل ��ى "عق ��د لل�شبكة
العنكبوتية" اله ��دف منه �ضمان �صحة
املعلوم ��ات عل ��ى الإنرتن ��ت ،ف�ضال عن ب ��ك ّل ب�ساطة من ��ع املعلومات اخلاطئة،
تطوير من�ص ��ة ا�سمه ��ا "�سوليد" تتيح فامل�س�ألة �أكرث تعقي ��دا بكثري" .و�أردف
للم�ستخدم�ي�ن التح ّك ��م مبعطياته ��م" .يق�ض ��ي الهدف من هذا العقد بتقومي
وه ��و �أدىل به ��ذه املداخل ��ة خالل حدث امل�س ��ار يف منت�ص ��ف الطري ��ق وتغيري
ّ
نظمته يف العا�صمة الأمريكية �صحيفة الوت�ي�رة والع ��ودة �إىل ...العل ��م
"وا�شنط ��ن بو�س ��ت" ملنا�سب ��ة م ��رور والوقائع".وم ��ن �ش�أن هذا امل�شروع �أن
ثالث�ي�ن عاما ه ��ذا ال�شه ��ر عل ��ى �إن�شاء يه� �دّئ املخاوف املرتبط ��ة ببيع بيانات
الإنرتن ��ت .وق ��ال برين ��رز-يل ال ��ذي �شخ�صية من دون موافقة امل�ستخدمني.
ك�ش ��ف م�ش ��روع هذا العق ��د يف ت�شرين و�أو�ض ��ح خمرتع االنرتن ��ت �أن الفكرة
الث ��اين (نوفم�ب�ر) املا�ض ��ي معربا عن تق�ضي "بف�صل التطبيقات التي حتفظ
نيته جمع ممثلي احلكومات و�شركات املعطيات" بطريقة ت�سمح للم�ستخدمني
التكنولوجي ��ا خ�صو�ص ��ا ملناق�ش ��ة ب�أن يق ��رروا ب�أنف�سهم كيف يت�شاركون
املب ��ادئ العام ��ة لهذا ال�ص � ّ�ك "ال ميكننا معلوماتهم ال�شخ�صية.

 15مليون م�شاهدة يف � 24ساعة�" ..صراع
العرو�ش" يعود لآخر مرة

ن�شر �أحد رواد مواق ��ع التوا�صل االجتماعي �صورة جتمع النجمة
و�ضجت مواقع
العاملية ليدي غاغا واملمثل العاملي براديل كوبر
ّ
التوا�ص ��ل االجتماعي بال�صورة ،التي اعتربت دلي ًال قاطعاً
عل ��ى العالق ��ة الغرامية التي جتمع بني غاغ ��ا وكوبر� .إذ
تظه ��ر ال�صورة ،التي التقطت للثنائ ��ي يف �شهر �أيلول
املن�ص ��رم خ�ل�ال افتت ��اح عرو� ��ض فيلمهم ��ا يف لو� ��س
�أجنلي� ��س� ،أحم ��ر ال�شفاه على فم املمث ��ل ،فيما النجمة
ت�ض ��ع الل ��ون عي َنه .واعت�ب�ر البع� ��ض �أن الثنائي تبادال
القب ��ل قبل الظه ��ور �إىل العلن والتق ��اط ال�صور �أمام
عد�سات الكام�ي�رات .ي�ش ��ار �إىل �أن �شائعات كثرية
حتدثت م�ؤخر ًا عن وجود عالقة جتمع بني املغنية
والنجم ،وزادت حدة الأخبار بعد �أدائهما اخليايل
والرومان�سي خالل حفل �أو�سكار .2019
ويف خالل يوم�ي�ن فقط ،حق ��ق �أداء الفنانني على
م�س ��رح حفل توزيع جوائ ��ز �أو�س ��كار � 2019أكرث
م ��ن  15ملي ��ون م�شاه ��دة عل ��ى موق ��ع "يوتيوب"،
وبدا االثنان قريبني جد ًا ومن�سجمني ،ما جعل البع�ض
يعترب هذه �إ�شارة ت�ؤكد ال�شائعة.

بيت املدى ي�ستذكر �شيخ امللحنني
عبد احل�سني ال�سماوي

امل�ستقبلية)".
وعن عملها يف وزارة اخلارجية العراقية
تذكر الطريحي " عملت يف وزارة اخلارجية
ال�ع��راق�ي��ة كمدير ق�سم ،وذل ��ك ب�ين عامي
 1959اىل عام  ،1991وطلبت التقاعد بعد
ان الحظت ان م�ستوى تعيني املوظفني يف
وزارة اخلارجية بد�أ بالهبوط".
وك�شخ�صية �أن ��ا ك�ن��ت م �ت ��أث��رة ب�غ��ان��دي
وم��ان��دي�لا ،وكنا نتجنب ذب��ح ال�شاة يف
البيت يف املنا�سبات التي تطلب منا ان
نذبح الذبائح ،ذلك اننا اعتدنا على تربية
احليوانات يف البيوت.
وعن درا�ستها يف كلية العلوم ال�سيا�سية
يف اجل��ام�ع��ة االمريكية ق��ال��ت الطريحي
" لقد ف�صلت عام  1956من كلية العلوم
ال�سيا�سية يف اجلامعة االمريكية ذلك اين
احتججت على غلق قناة ال�سوي�س ،كان
ا�ساتذتي يعدونني �شخ�صية م�شاك�سة جد ًا
" ذاكرة "اين ت�أثرت ب�سيمون دي بوفوار
كثري ًا ،ومنذ �صغري كنت اميل للعمل يف
وزارة اخلارجية".
وع ��ن ت ��أث��ره��ا ب��االم��ور ال��روح �ي��ة ذك��رت
الطريحي "ان زي��ارت��ي للهند اث ��رت بي
كثري ًا خا�صة على �صعيد الروحانيات".

خمرتع الإنرتنت يطمح �إىل الت�صدّ ي
للمعلومات الزائفة

تق ��ف ه ��ذه الزاوي ��ة م ��ع �شخ�صية
مبدعة يف جمالها يف �أ�سئلة �سريعة
حول ما ت�شغله الآن وجديد �إنتاجها
وبع� ��ض ما ت ��و ّد �أن تقوله ملتابعيها
من خالل �صحيف ��ة املدى ،يف وقفة
م ��ع النا�شالقا� ��ص والروائ ��ي علي
لفتةه �سعيد
 مباذا من�شغل الآن؟
 من�شغ ��ل ب�إكم ��ال كتاب ��ي النقدي(عالم ��ات الزم ��ن يف الن� ��ص
ال�س ��ردي) مثلم ��ا من�شغ ��ل بطباعة
رواي ��ة جدي ��دة بطله ��ا الروائ ��ي
املغ ��دور عالء م�ش ��ذوب وقد كتبتها
قبل اغتياله .
 ماهو �آخر عمل لك؟ وماذا تخطط
للم�ستقبل؟
� -آخ ��ر ما �ص ��در يل كتابان ..االول

الطقس

�ساعة.
وق ��ال موق ��ع "فاي� ��س" �إن الإع�ل�ان
الرتويج ��ي ،البالغ ��ة مدت ��ه دقيقتني ،ال
يك�شف الكثري من الأ�س ��رار عن املو�سم
اجلدي ��د للم�سل�س ��ل ،حي ��ث اخت ��ارت
ال�شرك ��ة املنتجة �أن تطب ��ع عليه الكثري
من الغمو�ض ،لت�شويق امل�شاهدين.
فيما ذكر موقع "�إك�سربي�س" �أن ت�صوير
م�شاه ��د املو�س ��م الأخ�ي�ر م ��ن امل�سل�سل
ج ��رى يف دول ع ��دة ،مث ��ل كرواتي ��ا
و�آي�سلن ��دا و�أيرلن ��دا ال�شمالية ،م�شريا
�إىل �أن عدد حلقاته لن يتجاوز ..6
ويع ��د امل�سل�س ��ل الذي نال ع ��دة جوائز
�إميي ،الأك�ث�ر م�شاهدة من بني الأعمال
اخلا�صة� ،إذ يتابعه �أكرث من  30مليون
م�شاه ��د يف الوالي ��ات املتح ��دة ،ول ��ه
مالي�ي�ن املعجب�ي�ن يف خمتل ��ف �أنح ��اء
العامل.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

يف حم ّبة نون
الن�سوة �أي�ض ًا
مل تكن الفتاة النحيلة التي ولدت
يف بغداد وعا�شت طفولتها يف
النا�صرية و�صباها يف الكوت ،
و�شبابها يف �أروقة دار املعلمني
العالية  ،ود ّر�ست االطفال يف
االنبار �إنها �ستغيرّ ا�سمها ذات
يوم من فخرية عبد الكرمي اىل
" زينب "  ،وتقف اىل جانب
فنان ال�شعب يو�سف العاين يف
�سعيد �أفندي وخليل �شوقي يف
النخلة واجلريان لرتوي حكايات
العراقيني  ،وتنقل لنا فقر حالهم
ممزوج ًا بعذابات املر�أة العراقية
..ا�سمحوا يل �إذن يف هذه الزاوية
املتوا�ضعة �أن �أتذكر ا�سم ًا تاه عني
 ،لكنه لن يتيه عن ذاكرة العراقيني
 ،نتذكر زينب الفنانة والإن�سانة
واملنا�ضلة  ، ،مثلما نتذكر �سيدة
عراقية كبرية ا�سمها نزيهة
الدليمي ظلت حتلم حتى �آخر يوم
يف حياتها ب�صورة لعراق جديد
�شعاره امل�ستقبل وغايته �إ�سعاد
النا�س ّ
وبث الأمل يف نفو�سهم،
جاءت نزيهة من عائلة فقرية،
مثلما كانت عائلة زينب متو�سطة
احلال ،نقلت نزيهة فقر حالها
ووعيها وعذابات املر�أة العراقية
�إىل كل عمل �سيا�سي واجتماعي
قامت به  ،فيما �أ�صرت زينب على
�أن تكون �شخ�صية العراق يف
�أفراحه و�أحزانه ،ويف الدفاع عن
ق�ضاياه ،ومثلما التفتت نزيهة
الدليمي لتجد حولها عبد الكرمي
قا�سم و�إبراهيم كبة وحممد حديد
وح�سني جميل  ،كان طريق زينب
مر�صف ًا ّ
ب�صف من املبدعني :يو�سف
العاين و�إبراهيم جالل وقا�سم
حممد وخليل �شوقي و�سامي عبد
احلميد ،
القا�سم امل�شرتك بني اجلميع مل
يكن حبّ ال�سيا�سة وال اال�ستمتاع
ب�سحر الفن  ،بل لأنهم �أتوا
من جيل م�أخوذ بحبّ الوطن
وبالإ�صرار على �أن ين�شغلوا
بهموم النا�س الب�سطاء.
هل كانت نزيهة الدليمي تعتقد
يوم ًا � ّأن الوطنية مل تعد طريقا
�إىل عقول النا�س وقلوبهم ،و�أننا
حتولنا اىل بالد ت�سعى لتدري�س
فوائد الطائفية على �شعوب الأر�ض
 ،مثلما مل تكن زينب تعتقد �أن
العراقيني �سين�شغلون بحكايات
وحترمي م�صافحة املر�أة  ،بينما
تن�سحب القيم الوطنية والثقافة
اىل الوراء ،مطاردة بتهمة
اخلروج على الأعراف الطائفية
والع�شائرية.
قبل �أكرث من خم�سة عقود كتبت
نزيهة الدليمي ":العمل ال�سيا�سي
يتطلب من �صاحبه �أن ميلك عقال
فاعال  ،و�ضمريا يقظ"  ،ومن
اجل هذا ال�ضمري كان على رئي�س
الوزراء عادل عبد املهدي ان
ي�ؤجل القاء نكتته  ،ان املخدرات
تاتي للعراق من االرجنتني  ،ملاذا
يا�سيدي ؟ لأنهم اقرب دول اجلوار
لنا !! .
مرت نزيهة الدليمي مثلما مرت
زينب مثل ن�سائم عذبه يف عوامل
املر�أة وال�سيا�سة والفن والثقافة .
ويوم نتذكر عيد املر�أة  ،كنا نتمنى
ان حتت�ضن مدينة ال�صدر متثا ًال
لنزية الدليمي التي كانت وراء
ان�شاء هذه املدينة يف اخلم�سينيات
 ،وان ي�ضاء م�سرح بغداد بن�صب
لفنانة ال�شعب زينب .

علي لفتة �سعيد :ال �ألتفت اىل املا�ضي

جمموعة ق�ص�صي ��ة حتمل عنوان (
ما بعد جلجام�ش ) عن دار ال�ش�ؤون
الثقافية والث ��اين كتاب نقدي حمل
عن ��وان ( بنية الكتاب ��ة يف ق�صيدة
الن�ث�ر� -أ�ساليب الن�ص وحمموالت

 ل ��و ع ��اد ب ��ك الزم ��ن اي جم ��ال
�ستختار؟
 �س�أخت ��ار اية مهن ��ة �إال االدب لأنهم�ضيع ��ة للواقع ال ��ذي نعي�شه وهو
جمال ي�ؤدي اىل خ�سارات كثرية .
 م ��ا هو التغيري ال ��ذي تتمناه يف
العراق؟
 التمن ��ي �شيء �صع ��ب يف العراقعل ��ى وف ��ق املنظ ��ور عل ��ى االق ��ل
ولك ��ن ما نحلم ب ��ه ان ت�س ��ود قيمة
االن�سان.
 كت ��اب تع ��ود اليه دائم ��ا؟ �صديق
تتذكره دائما؟ اغنية ترددها؟
الت�أويل )
 ال كت ��اب حم ��دد لأن كل م ��ا �أقر�أهرا�ض عمّا قدمته؟
 هل انت ٍ
 الر�ضا موجود لكنه لي�س كليا الن هو زاد �أبحث عن غريه لأملأ معدةالو�ص ��ول اىل الر�ض ��ا الكلي معناه التفك�ي�ر واملخيل ��ة ..وال�صدي ��ق
التوقف عن االبداع..
ه ��و احل ��رف ال ��ذي يعي� ��ش معي..

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة ،حالة الطق�س ودرج ��ات احلرارة يف عموم
مناطق العراق لليوم اخلمي�س .
وقالت الهيئة يف تقريرها اليوميّ � ،إن طق�س مناطق العراق الو�سطى وال�شمالية واجلنوبية
�سيكون �صحو ًا ،ودرجات احلرارة �ستكون م�ساوية لليوم ال�سابق.

واالغنية كل �شيء لأم كلثوم .
� شخ�صي ��ة م ��ن املا�ض ��ي تتمن ��ى
اللقاء بها اليوم.
 ال �ألتفت اىل املا�ضي  ،لأنه ا�صبحما�ضيا مهم ��ا �أكان جميال او قبيحا
�أبح ��ث عم ��ا ي�شغلن ��ي يف احلا�ضر
لعلي �أنتج منه م�ستقبال.
 ماذا ت�شاهد اليوم؟
الربام ��ج ال�سيا�سي ��ة ومول ��عبالأف�ل�ام االجنبية لأنها االقرب اىل
االنتاج ال�سردي بالن�سبة يل.
� أي كتاب تقر�أ الآن؟
 �شحن ��ات امل ��كان للناق ��د يا�س�ي�نالن�صري.
� أمنية مل حتققها حتى الآن؟
 �أن �أغ ��ادر �س ��وء احل ��ظ ال ��ذييالزمني و�أن �أخفف من طيبتي.
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