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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الداخلية متتلك البيانات الكاملة عن �سجل ناخبي كركوك والبطاقة البايومرتية

جمل�س دياىل يطلب تعزيزات من اجلي�ش :عدد �صغري من امل�سلحني يعبثون ب�أمن املقدادية

الن�سخة الثالثة من "�إرادة الن�صر" ت�شارف على
االنتهاء دون معلومات عن اعتقال �أو قتل م�سلحني
 بغداد /وائل نعمة
تنته ��ي غ ��دا اخلمي� ��س الن�سخة
الثالثة من "�إرادة الن�صر" ،وهي
�آخ ��ر العمليات الع�سكري ��ة ملالحقة ما تبقى
م ��ن داع�ش يف �شرقي الب�ل�اد وغربيها ،يف
وقت قالت في ��ه وزارة الدفاع الأمريكية �إن
التنظي ��م املتط ��رف بد�أ بتعزي ��ز قدراته يف
العراق.
وال يع ��رف بالتحدي ��د ع ��دد مقاتلـــــــ ��ي
"داع� ��ش" الذي ��ن ال يزال ��ون متواجدي ��ن
داخ ��ل البالد بعد نحو عام�ي�ن من �إعـــــالن
بغ ��داد الن�ص ��ر النهائــــــــي عل ��ى التنظيم،
لك ��ن بع� ��ض التقدي ��رات ترج ��ح �أن العدد
يف ��وق ال� �ـ 1000م�سل ��ح وه ��و م ��ا تنفي ��ه

القيـــــادة الع�سكـريــــة يف العـــــراق.
�أم� ��س اختتم ��ت احلمل ��ة الع�سكري ��ة يف
جن ��وب غ ��رب املو�ص ��ل فعاليته ��ا الت ��ي
ا�ستم ��رت ل� �ـ� 48ساع ��ة عل ��ى �أن تنتهي يف
دياىل اليوم اخلمي� ��س ،دون ت�أكيدات على
وج ��ود معتقل�ي�ن �أو قت ��ل م�سلح�ي�ن اثن ��اء
تنفي ��ذ العملية ،وهو ما يع ��زز الظن بتنقل
فل ��ول داع�ش م ��ن منطق ��ة �إىل �أخ ��رى قبل
وقت ق�صري من دخول القوات العراقية.
وي�شري م�س�ؤولون �إىل وجود �سببني وراء
تلك احلالة التي تكررت يف �أكرث من عملية
ع�سكرية ،الأوىل ه ��و وجود "جوا�سي�س"
للتنظي ��م داخ ��ل املراك ��ز الأمني ��ة يبلغ ��ون
عنا�صر التنظيم مبوع ��د انطالق احلمالت
الع�سكري ��ة ،والآخر ه ��و ت�سرب املعلومات

ب�سب ��ب الدعاي ��ة الت ��ي ت�سب ��ق العملي ��ة
الع�سكرية.
ويف كل الأح ��وال ف ��ان الدوائ ��ر الأمني ��ة
والع�سكري ��ة تعترب تلك احلمالت وعمليات
التم�شيط و�إن كان ��ت ال تنتج عن اعتقاالت
�أو قتل ��ى من داع�ش �إال ما ن ��در ،فانها تدمر
م�ضافات وق ��درات التنظيم وجتعل عودته
�إىل تلك املواقع �أمر ًا �شبه م�ستحيل.
و�أطل ��ق رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي،
يف �ساعة مبكرة من ي ��وم االثنني املا�ضي،
املرحل ��ة الثالثة م ��ن عملي ��ة �إرادة الن�صر،
ب ��دء ًا م ��ن حمافظ ��ة دي ��اىل �إىل الق ��رى
اجلنوبية يف حمافظة نينوى.
وقال نائب قائد العمليات امل�شرتكة الفريق
عب ��د الأم�ي�ر ر�شي ��د ي ��ار الل ��ه� ،إن العملية

لتطه�ي�ر مناط ��ق �شم ��ال ق�ض ��اء املقدادي ��ة
و�شمال ناحي ��ة جلوالء وخانقني يف دياىل
من بقايا وخملفات داع�ش الإرهابي.
و�أف ��اد ي ��ار الل ��ه� ،أن الق ��وات امل�شاركة يف
العملي ��ة ،ه ��ي الفرق ��ة اخلام�س ��ة باجلي�ش
العراق ��ي ،ولواء مغاوير قي ��ادة العمليات،
و�شرطة دي ��اىل ،و� 3ألوية يف قاطع حمور
احل�شد ال�شعبي.
و�أ�ض ��اف� :أم ��ا قي ��ادة عمليات نين ��وى فقد
�شارك ��ت الفرق ��ة  ،20وق ��وات م ��ن �شرطة
املحافظ ��ة ،واحل�ش ��د الع�شائ ��ري ،وقي ��ادة
حم ��ور احل�شد ال�شعبي نين ��وى ،مب�شاركة
� 6ألوية.
 التفا�صيل �ص3

املفو�ضية تطلب ثلثي ميزانية االنتخابات
الربملانية لتكرارها يف جمال�س املحافظات
 بغداد  /محمد �صباح
واف ��ق جمل� ��س ال ��وزراء
عل ��ى الئح ��ة �شمل ��ت
 28طلب ��ا تقدم ��ت به ��ا مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ب�ضمنه ��ا تخ�صي� ��ص
مبلغ  200مليار دينار لإمتام عملية
االقرتاع و�إع�ل�ان النتائج اخلا�صة
بانتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
املقبلة.
الأم ��وال الت ��ي طلبته ��ا املفو�ضي ��ة
م�ؤخر ًا ت�ساوي ثلثي الأموال التي
طلبته ��ا يف االنتخاب ��ات الربملانية
الت ��ي �أجري ��ت يف �أي ��ار 2018
ب�ضمنه ��ا �أم ��وال �ش ��راء الأجه ��زة
الإلكرتوني ��ة� ،إذ خ�ص�ص ��ت يف
انتخابات (�أيار  296 )2018مليار
دينار لإمتام العملية.

ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م مفو�ضية
االنتخاب ��ات ريا� ��ض الب ��دران يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "جمل� ��س
ال ��وزراء واف ��ق عل ��ى الئح ��ة
املتطلب ��ات الت ��ي قدمه ��ا جمل� ��س
املفو�ض�ي�ن للحكوم ��ة واملكونة من
( )28طلب ًا".
وي�ضي ��ف الب ��دران �أن "م ��ن �ضمن
الفق ��رات الت ��ي ت�ضمنته ��ا ه ��ذه
الالئحة ملف اللجنة الأمنية املهتمة
بتوف�ي�ر حماية كاملة لنقل الأجهزة
اخلا�ص ��ة باالنتخاب ��ات وحماي ��ة
املخازن" ،منوها �إىل �أن "العمليات
اللوج�ستي ��ة م�ستمرة لإمتام عملية
التعاقدات مع �ش ��ركات متخ�ص�صة
لفح�ص الأجهزة الإلكرتونية".
ويتاب ��ع الب ��دران �أن "فق ��رات هذه
الالئحة تركز عل ��ى �ضرورة توفري

و�سائ ��ط النق ��ل للناخب�ي�ن يف يوم
االقرتاع ،ونقل املواد اللوج�ستية،
وعقود املفو�ضية ومراكز الت�سجيل
وم�شروع البايومرتي".
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د �أعل ��ن
املوافق ��ة يف جل�ست ��ه الت ��ي عق ��دت
الثالث ��اء املا�ض ��ي عل ��ى متطلب ��ات
العملي ��ة االنتخابي ��ة ملجال� ��س
املحافظ ��ات غ�ي�ر املنتظم ��ة ب�إقليم،
ح�س ��ب البي ��ان ال�صادر م ��ن املكتب
الإعالم ��ي لرئي�س احلكوم ��ة عادل
عبد املهدي.
و�ص ��وت جمل�س النواب يف الثاين
من �شهر متوز املا�ضي على التعديل
الأول لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات رقم  12ل�سنة .2018
 التفا�صيل �ص2

البنتاغون يحذر من تزايد ن�شاط داع�ش يف العراق و�سوريا

 1000عملية ع�سكرية �ضد داع�ش
خالل � 3أ�شهر
 ترجمة حامد �أحمد
ك�شف تقرير ف�صلي جديد للبنتاغون
�أع ��ده املفت�ش العام لق ��وات التحالف
الدويل �ضد داع�ش يف العراق و�سوريا ــ يغطي
الف�ت�رة املمتدة من ني�س ��ان �إىل حزيران 2019
ـ� �ـ �أن تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي م�ستم ��ر بعملية
انتقاله من قوة مت�سك �أر�ض �إىل قوة تعيد بناء
قيادتها وق ��درات �سيطرته ��ا يف العراق وكذلك
تعزيز قدرات عملياتها الإرهابية يف �سوريا .
ويذك ��ر التقري ��ر �أن ��ه بع ��د قراب ��ة �ست ��ة �أ�شه ��ر
م ��ن �إع�ل�ان الرئي� ��س الأمريكي دونال ��د ترامب
هزمية داع�ش فان التنظي ��م الإرهابي بد�أ يعيد
ظه ��وره يف الع ��راق و�سوريا ملقي ��ا اللوم على
ق ��رار ترامب املتعجل ب�سحب قواته من �سوريا
وبقاء ال�ساحة مفتوحة للتنظيم يف وقت حرج
تعي�شه املنطقة .

وج ��اء يف التقرير �أن القي ��ادة املركزية للجي�ش
الأمريك ��ي ذكرت �أنه بينم ��ا مل ي�ستطع م�سلحو
داع� ��ش يف كل م ��ن الع ��راق و�سوري ��ا تنفي ��ذ
هجم ��ات م�سلح ��ة تقليدي ��ة وا�سع ��ة النطاق �أو
حماول ��ة ال�سيطرة عل ��ى �أر� ��ض وم�سكها لأكرث
م ��ن ف�ت�رات وجي ��زة ،ف ��ان امل�سلح�ي�ن انتقل ��وا
�إىل تنفي ��ذ عمليات اغتياالت لأه ��داف خمتارة
ون�ص ��ب كمائ ��ن �أو تنفيذ تفج�ي�رات انتحارية
وح ��رق حما�صيل زراعية وذلك عرب قوة تت�ألف
م ��ن م ��ا ب�ي�ن � 14,000إىل  18,000م�سلح من
داع�ش موزعني بني البلدين .
و�أ�ش ��ار التقرير �إىل �أن ال�ضع ��ف الن�سبي لأداء
الق ��وات املحلية ال�شريكة يف الع ��راق و�سوريا
ه ��و ال ��ذي �ساع ��د يف �إع ��ادة ب ��روز داع�ش من
و�سط رماد اخلالفة ال�سابقة له.
 التفا�صيل �ص3

حملة لإغالق النوادي الرتفيهية
يف الكرادة
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت �أمان ��ة بغ ��داد ،الأربع ��اء ،عن
�إغ�ل�اق ع ��دد م ��ن الن ��وادي الرتفيهية
و�سط بغداد.
وقال ��ت الأمان ��ة يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ن�سخة
من ��ه� ،إنه "مت غلق ع ��دد من الن ��وادي الرتفيهية
يف منطق ��ة الك ��رادة و�سط بغ ��داد" ،م�شرية �إىل
�أن "عملية الغلق متت ب�سبب خمالفة اال�ستعمال

وتغي�ي�ر جن�س العقار من قبل �أ�صحاب النوادي
الذي ��ن قاموا بتحويل مب ��اين �سكنية �أو حمالت
جتاري ��ة �إىل ن ��وادي ترفيهية وغريه ��ا وهو ما
يختلف وطبيعة جن�س العقار".
و�أ�ضافت �أن هذا الأمر "دعا كوادر بلدية الكرادة
�إىل القي ��ام بحمل ��ة مت خالله ��ا غل ��ق العدي ��د من
النوادي املذك ��ورة ومطالبة �أ�صحابها مبراجعة
مق ��ر الدائرة ال�ستح�ص ��ال املوافقات الالزمة يف
حال رغبوا بتحويل عقاراتهم �إىل جن�س �آخر".

حمال املالب�س ت�شهد اقباال مع قرب عيد اال�ضحى املبارك  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

افتتاح �أول منفذ حدودي مع
�سوريا خالل � 3أ�سابيع

رحيل توين موري�سون� ..أيقونة الأدب املدافع عن
ق�ضايا الإن�سان
توين موري�سون  ..الكتابة التي تفجر الغ�ضب
توين موري�سون املدافعة عن حق الفل�سطينيني
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 بغداد /املدى

خطوة واحدة تف�صل �أ�سود الرافدين عن نهائي غرب �آ�سيا
 بغداد  /حيدر مدلول
بات ��ت خط ��وة واحدة
تف�ص ��ل منتخبن ��ا
الوطن ��ي لك ��رة القدم ع ��ن حجز
مقع ��د ل ��ه يف املب ��اراة النهائي ��ة
للن�سخة التا�سعة من بطولة غرب
�آ�سي ��ا لكرة الق ��دم للرج ��ال التي
ي�ضيفه ��ا ملع ��ب كرب�ل�اء الدويل
يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة والن�صف
من م�س ��اء يوم الراب ��ع ع�شر من
�شه ��ر �آب اجل ��اري ليواج ��ه فيها
بطل املجموعة الثانية التي ت�ضم
منتخب ��ات الكوي ��ت والبحري ��ن

والأردن وال�سعودية.
وا�ستف ��اد �أ�س ��ود الرافدي ��ن م ��ن
موا�صل ��ة الرت ّب ��ع عل ��ى �ص ��دارة
ترتيب املجموعة الأوىل بر�صيد
�ست نقاط بع ��د ال�سقوط املدوّ ي
لغرميه التقليدي ن�سور قا�سيون
يف ف ��خ التع ��ادل الإيجاب ��ي �أمام
املنتخ ��ب اليمن ��ي لك ��رة الق ��دم
يف املب ��اراة الت ��ي ج ��رت بينهما
�ضم ��ن اجلولة الثالث ��ة من الدور
الأول م ��ن البطولة حمت ًال املركز
الرابع بر�صيد نقطة واحدة فقط
لينه ��ي �آمال ��ه يف �إمكاني ��ة بلوغ
نهائ ��ي بطولة غ ��رب �آ�سي ��ا لكرة

الق ��دم مت�أث ��ر ًا كث�ي�ر ًا باال�ستقالة
اجلماعي ��ة الت ��ي قدمه ��ا جمل�س
�إدارة االحت ��اد ال�س ��وري لك ��رة
القدم بقيادة ف ��ادي الدبا�س يوم
االثن�ي�ن املا�ض ��ي �إىل اجله ��ات

العلي ��ا الريا�ضية يف بل ��ده التي
كان ��ت مفاج� ��أة لع ��دد كب�ي�ر م ��ن
النج ��وم املتواجدي ��ن يف قائم ��ة
امل ��درب املحل ��ي فج ��ر �إبراهي ��م
الذي ��ن كان ��وا ق ��د رفع ��وا �شع ��ار

الع ��ودة م ��ن حمافظ ��ة كرب�ل�اء
املقد�س ��ة باللق ��ب �إىل العا�صم ��ة
دم�ش ��ق بع ��د الإعداد املث ��ايل لهم
للبطول ��ة من خ�ل�ال امل�شاركة يف
دورة نه ��رو الدولية التي �أقيمت
يف الهن ��د خ�ل�ال �شه ��ر مت ��وز
املا�ض ��ي �أم ًال يف ا�ستع ��ادة الثقة
والت�صالح مع اجلماهري.
ودعا امل�ل�اك التدريبي للمنتخب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم بقي ��ادة
�سرتي�شك ��و
ال�سلوفين ��ي
كاتانيت� ��ش الالعب�ي�ن �إىل توخي
احل ��ذر واللع ��ب بجدي ��ة كب�ي�رة
يف املواجه ��ة امللتهب ��ة الت ��ي

�ستجم ��ع منتخبهم م ��ع املنتخب
ال�س ��وري ال�شقي ��ق يف ال�ساع ��ة
العا�ش ��رة والن�ص ��ف م ��ن م�س ��اء
الي ��وم اخلمي� ��س عل ��ى ملع ��ب
كرب�ل�اء الدويل يف ختام اجلولة
الرابع ��ة من الدور الأول و�إثبات
عل ��و كعب الك ��رة العراقي ��ة التي
يدافع ��ون ع ��ن �ألوانه ��ا بق ��وة
م�ستغل�ي�ن احل�ش ��د اجلماهريي،
حيث �ستك ��ون الدقائق الت�سعني
ه ��ي التي حت ��دد م�ص�ي�ر ت�أهلهم
املب ّك ��ر �إىل املب ��اراة النهائي ��ة
وتق ّربه ��م كث�ي�ر ًا م ��ن خطف لقب
ثاين بعد لقب عام .2002

ت�شه ��د مدين ��ة القائ ��م
ال�سرتاتيجي ��ة احلدودي ��ة
يف غرب ��ي الأنبار عملي ��ات م�ستمرة
مت�سارع ��ة الوت�ي�رة لإع ��ادة فت ��ح
منفذه ��ا القدمي املغلق من ��ذ �سنوات،
مع اجلارة �سوريا قريب ًا.
و�أعلن قائممق ��ام ق�ضاء القائم� ،أحمد
جدي ��ان ،يف ت�صري ��ح لـ(�سبوتنيك)،
حتدي ��د الأول م ��ن �أيل ��ول املقبل من
الع ��ام اجل ��اري ،موعدا لفت ��ح املنفذ
احل ��دودي م ��ع �سوريا ،حتدي ��د ًا مع
مدينة البوكمال.
�ّي� جديان �أنه كان هن ��اك وفد من
وب� نّ
هيئ ��ة املناف ��ذ احلدودي ��ة العراقي ��ة،
وقائد قوات حر�س احلدود العراقي،
يف ق�ضاء القائم ،خالل هذا الأ�سبوع،
للإ�س ��راع يف عملي ��ة فت ��ح املنف ��ذ
احلدودي بني العراق و�سوريا.
و�أكم ��ل" :مت االتف ��اق عل ��ى افتت ��اح

املنف ��ذ ب�ي�ن ق�ض ��اء القائ ��م ،ومدين ��ة
البوكمال ال�سوري ��ة ،يوم  1ايلول".
وك�ش ��ف جدي ��ان� ،أن العم ��ل ج ��ار
عل ��ى قدم و�ساق ،لتهيئ ��ة املنفذ وهو
الق ��دمي ،ولي� ��س اجلدي ��د ال ��ذي مت
االتفاق على مكانه حديثا.
و�أفاد قائممق ��ام ق�ضاء القائم� ،أنه مت
�إي�ص ��ال الكرفان ��ات �إىل موقع املنفذ
احلدودي القدمي القائم – البوكمال،
والعمل على تهيئ ��ة �أر�ضيته م�ستمر
لغر� ��ض ن�ص ��ب الكرفان ��ات ،حل�ي�ن
�إكمال بناء املنفذ اجلديد املتفق عليه
بني البلدين يف الق�ضاء �أي�ض ًا.
و�أج ��رت قي ��ادات ع�سكري ��ة يف
اجلي�ش�ي�ن ال�س ��وري والعراقي ،يوم
الثالث ��اء عملية ا�ستك�ش ��اف م�شرتكة
عل ��ى احل ��دود ب�ي�ن البلدي ��ن متهيدا
لإن�ش ��اء مع�ب�ر م�شرتك ب�ي�ن احلدود
ال�سورية – العراقية.
 التفا�صيل �ص2
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املفو�ضية تطلب ثلثي ميزانية االنتخابات الربملانية
لتكرارها يف جمال�س املحافظات

 بغداد  /حممد �صباح
وافق جمل�س الوزراء على الئحة �شملت
 28طلبا تقدمت بها مفو�ضية االنتخابات
ب�ضمنه ��ا تخ�صي� ��ص مبل ��غ  200ملي ��ار
دين ��ار المت ��ام عملي ��ة االق�ت�راع واعالن
النتائ ��ج اخلا�ص ��ة بانتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات املقبلة.
الأم ��وال التي طلبته ��ا املفو�ضية م�ؤخر ًا
ت�ساوي ثلث ��ي الأموال الت ��ي طلبتها يف
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة الت ��ي �أجري ��ت
يف �أي ��ار  2018ب�ضمنه ��ا �أم ��وال �ش ��راء
الأجه ��زة الإلكرتوني ��ة� ،إذ خ�ص�صت يف
انتخاب ��ات (�أي ��ار  296 )2018ملي ��ار
دينار لإمتام العملية.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ريا�ض البدران يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "جمل� ��س ال ��وزراء واف ��ق
على الئحة املتطلبات التي قدمها جمل�س
املفو�ض�ي�ن للحكوم ��ة واملكونة من ()28
طلب ًا".
وي�ضيف البدران ان "من �ضمن الفقرات
التي ت�ضمنتها هذه الالئحة ملف اللجنة
الأمني ��ة املهتم ��ة بتوف�ي�ر حماي ��ة كاملة
لنق ��ل الأجه ��زة اخلا�ص ��ة باالنتخاب ��ات
وحماي ��ة املخ ��ازن" ،منوه ��ا �إىل �أن
"العملي ��ات اللوج�ستية م�ستمرة لإمتام
عملية التعاقدات مع �شركات متخ�ص�صة
لفح�ص الأجهزة الإلكرتونية".
ويتابع البدران ان "فقرات هذه الالئحة
ترك ��ز على �ضرورة توفري و�سائط النقل
للناخبني يف ي ��وم االقرتاع ،ونقل املواد
اللوج�ستي ��ة ،وعق ��ود املفو�ضية ومراكز
الت�سجيل وم�شروع البايومرتي".
وكان جمل� ��س الوزراء ق ��د اعلن املوافقة
يف جل�سته التي عق ��دت الثالثاء املا�ضي
عل ��ى متطلب ��ات العملي ��ة االنتخابي ��ة
ملجال� ��س املحافظ ��ات غ�ي�ر املنتظم ��ة
ب�إقلي ��م ،ح�سب البيان ال�صادر من املكتب
الإعالم ��ي لرئي� ��س احلكومة ع ��ادل عبد
املهدي.

ممار�سة
لفح�ص االجهزة
احلكومية ..
ار�شيف
و�ص ��وت جمل�س الن ��واب يف الثاين من
�شهر مت ��وز املا�ضي عل ��ى التعديل الأول
لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات
رق ��م  12ل�سن ��ة  ،2018وح ��دد �إج ��راء
االنتخاب ��ات املحلي ��ة يف الأول من �شهر
ني�سان من العام .2020
وكانت مفو�ضي ��ة االنتخابات قد تعهدت
يف �أح ��د لقاءاته ��ا م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة واللج ��ان الربملاني ��ة داخ ��ل
جمل� ��س الن ��واب ب�أنه ��ا اتخ ��ذت حزم ��ة
م ��ن الإج ��راءات الفنية الت ��ي �ستحد من
عمليات التالعب والتزوير يف انتخابات

جمال�س املحافظات املقبلة.
و�أب ��دت �أكرث من ع�شري ��ن �شركة �أجنبية
(�أملاني ��ة ،وبريطاني ��ة ،وعربي ��ة ،وم ��ن
جن�سي ��ات �أخرى) رغبته ��ا يف احل�صول
عل ��ى عقد فح� ��ص الأجه ��زة االلكرتونية
(امل�سرع ��ة للنتائ ��ج) واملع ��دة لإج ��راء
االنتخاب ��ات املحلي ��ة املقبل ��ة لطم�أن ��ة
ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية على عدم وجود
هاكرز يف هذه الأجهزة.
ويق ��در ع ��دد الناخب�ي�ن الذين يح ��ق لهم
الإدالء ب�أ�صواتهم يف انتخابات جمال�س
املحافظ ��ات املقبل ��ة بنح ��و  21ملي ��ون

بارزاين و�ساكو ي�ؤكدان �أهمية التعاي�ش
يف �إقليم كرد�ستان

ناخ ��ب بع ��د حتدي ��ث �سج ��ل الناخب�ي�ن
االبتدائ ��ي ال ��ذي �شه ��د �إ�ضاف ��ة موالي ��د
( 2001و )2002والبال ��غ عددهم مليون
ون�صف املليون ناخب.
وي�ضيف �أن "قانون االنتخابات املحلية
ي�ش�ت�رط م�شارك ��ة الناخب�ي�ن بح�صولهم
عل ��ى بطاق ��ة البايومرتي ��ة با�ستثن ��اء
موالي ��د  2000و 2001و 2002الذي ��ن
�سيتم منحهم بطاقة ق�صرية الأمد" ،الفتا
�إىل �أن "القانون ا�شرتط ان تكون ن�سبة
التوزي ��ع للبطاق ��ة البايومرتية  %75من
عدد الناخبني يف كل حمافظة".

ويتاب ��ع املتح ��دث با�س ��م مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ريا�ض الب ��دران �أن "عملية
ت�سلي ��م البطاق ��ات االنتخابي ��ة �ست�ستمر
حتى نهاية �شه ��ر �آذار من العام ،"2020
منوها �إىل ان "هن ��اك ( )5ماليني بطاقة
مطبوعة وغري م�ستلمة من الناخبني من
�أ�ص ��ل اك�ث�ر م ��ن  12مليون بطاق ��ة بايو
مرتية كانت قد طبعت".
ويك�ش ��ف الب ��دران �أن "مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات اقرتح ��ت تخ�صي�ص �أموال
ت�ص ��ل �إىل نح ��و ( )200ملي ��ار دين ��ار
لت�أم�ي�ن انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات

ومب�شاركة � 250ألف موظف" ،الفتا �إىل
ان "�أية عملي ��ة انتخابية تتطلب تدريب
الكوادر و�إعدادهم".
بدوره ،يتح ��دث ع�ضو جمل�س مفو�ضية
االنتخاب ��ات ح ��ازم الرديني يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) ع ��ن �أن "طواق ��م مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات تعم ��ل وف ��ق ج ��دول زمني
ال�ستكم ��ال ا�ستعداداته ��ا اللوج�ستي ��ة
لإجراء االنتخابات املحلية يف توقيتاتها
املحددة بالقانون".
وي�ؤك ��د �أن " قان ��ون االنتخاب ��ات ال ��ذي
�شرع ��ه جمل� ��س النواب قب ��ل �أي ��ام �ألزم

مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ب�ض ��رورة فت ��ح
مراك ��ز حتدي ��ث ل�سج ��ل الناخب�ي�ن
�إ�ضافية يف حمافظت ��ي نينوى وكركوك
نتيج ��ة للأو�ض ��اع التي مرت به ��ا هاتان
املحافظت ��ان" ،الفت ��ا �إىل ان "مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات فتحت مراك ��ز للتحديث يف
هذي ��ن املحافظت�ي�ن م ��ن بداية �شه ��ر �آب
ولغاية  15ت�شرين الأول املقبل".
ويتاب ��ع الردين ��ي ان "مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات �ستعو� ��ض م ��ا حتتاج ��ه
م ��ن الأجه ��زة امل�سرع ��ة للنتائ ��ج �ضمن
�إجراءاته ��ا اال�ستعدادي ��ة م ��ن خ�ل�ال
التعاقد مع بع�ض ال�شركات" ،منوها �إىل
ان "الك ��وادر الفنية جت ��ري �إح�صاءاتها
من الكلف املادية ل�شراء هذه الأجهزة".
وكان حريق ق ��د التهم �صناديق االقرتاع
والأجه ��زة امل�سرع ��ة للنتائ ��ج يف �صيف
العام  2018يف خمازن املفو�ضية العليا
لالنتخاب ��ات يف جان ��ب الر�صاف ��ة �أثناء
اعرتا� ��ض الكثري من الق ��وى والأطراف
عل ��ى نتائ ��ج االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
املا�ضية .وكانت مفو�ضية االنتخابات قد
�أك ��دت لـ(املدى) يف وق ��ت �سابق �إمكانية
تعوي�ض هذه الأجهزة االلكرتونية التي
تلف ��ت يف مرك ��ز الر�صاف ��ة والت ��ي تقدر
ب� �ـ( )7000جهاز م ��ن الأجهزة املوجودة
يف �إقليم كرد�ستان.
وينب ��ه الردين ��ي �إىل ان "العمل والدوام
يف مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات �أ�صب ��ح عل ��ى
م ��دار �أ�سبوع كام ��ل يف مراكز الت�سجيل
لتحدي ��ث �سج ��ل البايو م�ت�ري وتوزيع
البطاق ��ات م ��ع وج ��ود دوام م�سائي يف
يومي ال�سبت واجلمعة من كل �أ�سبوع".
وي�ؤك ��د ان "مفو�ضية االنتخابات التقت
مع وزير الداخلية يا�سني طاهر اليا�سري
�صب ��اح يوم ام�س الأربع ��اء لالتفاق على
اعتم ��اد البطاق ��ة البايومرتي ��ة للناخ ��ب
كم�ستم�س ��ك ر�سم ��ي ف�ض�ل�ا ع ��ن �إمكانية
تدقيق �سجل الناخبني ملحافظة كركوك"
الفت ��ا �إىل ان "وزارة الداخلي ��ة متتل ��ك
البيانات الكاملة عن هذين امللفني".

عودة �آخر وجبة لأطفال داع�ش �إىل رو�سيا
 متابعة  /املدى
�أعلن ��ت مفو�ضة الرئي� ��س الرو�سي حلقوق
الطف ��ل� ،آن ��ا كوزنيت�سوف ��ا ،الثالث ��اء� ،أن
املجموع ��ة الأخ�ي�رة املكون ��ة م ��ن  30طف ًال

رو�سي� � ًا �ست�ص ��ل �إىل رو�سي ��ا قادم ��ة م ��ن
العراق قبل نهاية �أيلول املقبل.
وقالت كوزنيت�سوفا لل�صحفيني "بقي هناك
 30طف�ل ً�ا ،والأم ��ور ت�سري وف ��ق املخطط.
ن�أم ��ل �أن ي�ص ��ل الأطف ��ال �إىل رو�سي ��ا قب ��ل

نهاي ��ة �أيل ��ول" .و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ��ه ق ��د مت
�إنهاء امل�ش ��اورات الالزمة ويتم �إمتام جمع
الوثائ ��ق الالزم ��ة .وتعت ��زم كوزنيت�سوف ��ا
امل�شاركة �شخ�صي ًا يف الزيارة الأخرية �إىل
العراق لإعادة الأطفال من هناك.

و�أ�ضاف ��ت املفو�ضة الرو�سي ��ة �أنه يف نف�س
الوقت يجري حل م�س�ألة عودة الأطفال من
�سوريا ،وجتري بانتظام لقاءات حول هذا
املو�ض ��وع ،م�ش�ي�رة �إىل �أنه ��ا عملية �صعبة
جد ًا ،لكن "هناك �أمل".

افتت��اح �أول منف��ذ ح��دودي مع �س��وريا خ�لال � 3أ�س��ابيع
 بغداد /املدى

 بغداد /املدى
�أك ��د رئي�س �إقليم كرد�ست ��ان نيجريفان بارزاين ووفد
الكني�سة الكلدانية يف العراق والعامل ،ام�س الأربعاء،
عل ��ى �أهمية التعاي� ��ش والت�سامح يف �إقلي ��م كرد�ستان
والع ��راق ،وحتقي ��ق وحماية حقوق جمي ��ع املكونات
الديني ��ة والقومي ��ة .وج ��اء يف بي ��ان لرئا�س ��ة �إقلي ��م
كرد�ستان �أنه "هن�أ نيافة البطريرك الكاردينال لوي�س
روفائيل �ساك ��و ،رئي�س الكني�سة الكلدانية يف العراق
والعامل ،نيجريفان البارزاين رئي�س �إقليم كرد�ستان،
مبنا�سب ��ة ت�سنمه مه ��ام رئا�سة �إقلي ��م كرد�ستان وعرب

عن �أمله له بالتوفيق والنج ��اح" .و�أ�ضاف �أنه "خالل
لق ��اء �سلط البطريرك الكاردين ��ال �ساكو ،ووفد مرافق
ل ��ه م�ؤلف م ��ن �أ�ساقف ��ة الكني�سة وممثل ��ي الأبر�شيات
الكلداني ��ة يف الع ��راق والع ��امل ،ال�ضوء عل ��ى �أحوال
الكل ��دان خا�صة وامل�سيحيني عام ��ة يف العراق و�إقليم
كرد�ست ��ان واملنطقة والعامل" .وتابع البيان �أنه خالل
اللق ��اء "�أك ��د رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ستان ووف ��د الكني�سة
الكلدانية يف العراق والعامل ،والذي يزور �أربيل لعقد
اجتماع ��ه ال�سن ��وي ،على �أهمية التعاي� ��ش والت�سامح
يف �إقليم كرد�ستان والعراق ،وحتقيق وحماية حقوق
جميع املكونات الدينية والقومية".

العراق والأردن يتفقان على الربط الدويل
يف جمال الطاقة الكهربائية
 بغداد /املدى

�أعلن ��ت وزارة الكهرب ��اء ،ام� ��س
الأربع ��اء ،توقي ��ع اتفاقي ��ة م ��ع
الأردن ،لرب ��ط البلدي ��ن يف جمال
الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،به ��دف �س ��د
النق�ص يف الطاقة.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �إنه ��ا
"متمثل ��ة بال�شرك ��ة العام ��ة لنقل

الطاق ��ة الكهربائي ��ة املنطق ��ة
الو�سط ��ى وقع ��ت اتفاقي ��ة م ��ع
اجلان ��ب الأردين ب�ش� ��أن الرب ��ط
ال ��دويل يف جم ��ال الطاق ��ة
الكهربائية".
و�أو�ضح ��ت �أن "الطرف�ي�ن ناق�ش ��ا
�أه ��م الأم ��ور الفني ��ة والتجارية،
وتق ��دمي درا�سة جدوى اقت�صادية
للربط العراق ��ي والأردين للطاقة

الكهربائية".
و�أ�شارت يف البي ��ان �إىل "تو�صل
الطرف ��ان �إىل مراح ��ل متقدم ��ة،
و�إيج ��اد احللول ملعوق ��ات العمل
واالتف ��اق عليها لتفعي ��ل التعاون
امل�شرتك بني اجلانبني ،ف�ضال عن
االتفاق على م ��د اخلطوط الناقلة
والتن�سي ��ق ب�ي�ن البلدي ��ن لإكمال
الربط ب�أ�سرع وقت ممكن".

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

ت�شه ��د مدين ��ة القائ ��م ال�سرتاتيجي ��ة
احلدودية يف غرب ��ي الأنبار عمليات
م�ستم ��رة مت�سارعة الوت�ي�رة لإعادة
فت ��ح منفذه ��ا الق ��دمي املغل ��ق من ��ذ
�سنوات ،مع اجلارة �سوريا قريب ًا.
و�أعلن قائممق ��ام ق�ضاء القائم� ،أحمد
جدي ��ان ،يف ت�صري ��ح لـ(�سبوتنيك)،
حتدي ��د الأول م ��ن �أيل ��ول املقب ��ل من
الع ��ام اجل ��اري ،موعدا لفت ��ح املنفذ
احل ��دودي م ��ع �سوريا ،حتدي ��د ًا مع
مدينة البوكمال.
وب نّ
�ّي� جديان �أنه كان هن ��اك وفد من
هيئ ��ة املناف ��ذ احلدودي ��ة العراقي ��ة،
وقائ ��د ق ��وات حر� ��س احل ��دود
العراق ��ي ،يف ق�ض ��اء القائ ��م ،خ�ل�ال
ه ��ذا الأ�سب ��وع ،للإ�س ��راع يف عملية
فت ��ح املنف ��ذ احل ��دودي ب�ي�ن العراق
و�سوري ��ا .و�أكم ��ل" :مت االتفاق على
افتت ��اح املنف ��ذ ب�ي�ن ق�ض ��اء القائ ��م،
ومدين ��ة البوكم ��ال ال�سورية ،يوم 1
ايل ��ول" .وك�ش ��ف جدي ��ان� ،أن العمل
ج ��ار على ق ��دم و�ساق ،لتهيئ ��ة املنفذ
وهو القدمي ،ولي�س اجلديد الذي مت
االتفاق على مكانه حديثا.
و�أفاد قائممقام ق�ض ��اء القائم� ،أنه مت
�إي�ص ��ال الكرفان ��ات �إىل موق ��ع املنفذ
احلدودي القدمي القائم – البوكمال،
والعمل على تهيئ ��ة �أر�ضيته م�ستمر
لغر� ��ض ن�ص ��ب الكرفان ��ات ،حل�ي�ن

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

�إكمال بناء املنفذ اجلديد املتفق عليه
بني البلدين يف الق�ضاء �أي�ض ًا.
و�أج ��رت قي ��ادات ع�سكري ��ة يف
اجلي�ش�ي�ن ال�س ��وري والعراقي ،يوم
الثالث ��اء عملية ا�ستك�ش ��اف م�شرتكة
عل ��ى احل ��دود ب�ي�ن البلدي ��ن متهيدا
لإن�ش ��اء مع�ب�ر م�شرتك ب�ي�ن احلدود
ال�سورية – العراقية.
وتربط �سوريا والعراق ثالثة معابر
وه ��ي مع�ب�ر اليعربي ��ة ال ��ذي يقابله
عل ��ى اجلانب العراقي مع�ب�ر ربيعة،
وهو خا�ضع ل�سيطرة تنظيم "ق�سد"،

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

ومعرب الولي ��د على اجلانب العراقي
ال ��ذي يقابل ��ه مع�ب�ر التن ��ف ،ومعرب
القائ ��م عل ��ى اجلانب العراق ��ي الذي
يقابل ��ه البوكمال واخلا�ضع ل�سيطرة
الدول ��ة ال�سورية .ويقع ق�ضاء القائم
ال ��ذي كان يعت�ب�ر �أحد �أخط ��ر معاقل
تنظي ��م داع�ش عل ��ى بعد نح ��و 400
ك ��م �شمال غ ��رب بغ ��داد بالق ��رب من
احل ��دود ال�سوري ��ة وعلى ط ��ول نهر
الف ��رات .ومل يك ��ن املنف ��ذ احلدودي
ب�ي�ن الع ��راق و�سوري ��ا ،ع�ب�ر ق�ضاء
القائ ��م جتاري ��ا ،و�إمن ��ا للم�سافري ��ن

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

فق ��ط ح�سبما ق ��ال قائممق ��ام القائم .بالتزام ��ن م ��ع ذل ��ك� ،أعلن ��ت وزارة
وكان وزي ��ر اخلارجي ��ة العراقي ��ة ،الهجرة واملهجرين عن عودة ()285
ال�سابق �إبراهيم اجلعفري ،قد ت�سلم نازح ��ا م ��ن خميم ��ات الن ��زوح �إىل
يف  13م ��ن حزي ��ران الع ��ام املا�ضي ،مناط ��ق �سكناهم الأ�صلي ��ة يف ق�ضاء
ر�سال ��ة م ��ن نظ�ي�ره ال�س ��وري وليد القائم مبحافظة الأنبار .
املعلم ،ب�ش�أن تكثي ��ف اجلهود لإعادة وذكر مدير فرع الوزارة يف حمافظة
افتت ��اح املنف ��ذ احل ��دودي يف الأنبار الأنب ��ار م�صطف ��ى حام ��د �سرح ��ان
بني القائم والبوكمال ال�سورية.
يف بي ��ان ان ��ه "مت ��ت �إع ��ادة ()285
ويف � 31آذار الع ��ام املا�ض ��ي� ،أعلنت نازح� � ًا م ��ن خميم ��ات الن ��زوح يف
هيئ ��ة املنافذ احلدودي ��ة يف العراق ،مناط ��ق بزيب ��ز" .وتاب ��ع �أن "كادر
عن تهيئ ��ة منفذ القائ ��م على احلدود ف ��رع ال ��وزارة يف حمافظ ��ة االنب ��ار
ال�سورية بالكامل.
ا�ستقب ��ل العائدين بالتن�سيق املبا�شر
م ��ع وزارة النق ��ل وحمافظ ��ة االنبار
وقيادة عمليات االنبار بعد ا�ستكمال
كافة الإج ��راءات الإداري ��ة والأمنية
لعودة اال�سر النازحة".
وفر مئات الآالف من �أهايل حمافظة
الأنب ��ار �إىل خميم ��ات النازح�ي�ن يف
عدة مدن عق ��ب توغل عنا�صر داع�ش
�إىل مناطقهم مطلع .2014
وح ��ررت الق ��وات العراقي ��ة ،ق�ض ��اء
القائ ��م بالكامل م ��ن �سيط ��رة تنظيم
داع� ��ش الإرهاب ��ي ،يف مطلع ت�شرين
الث ��اين ع ��ام � ،2017ضم ��ن عمليات
ا�ستع ��ادة مناط ��ق �أع ��ايل الف ��رات،
غربي الأنبار .و�أعلن رئي�س الوزراء
ال�سابق حيدر العبادي ،يف  9كانون
الأول  ،2017حترير الأنبار املحافظة
الت ��ي ت�ش ��كل وحده ��ا ثل ��ث م�ساح ��ة
البالد ،من �سيط ��رة داع�ش الإرهابي
و�صوال �إىل احلدود ال�سورية.
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سياسة

الن�سخة الثالثة من "�إرادة الن�صر" ت�شارف على
االنتهاء دون معلومات عن اعتقال �أو قتل م�سلحني

تنتهي غدا اخلمي�س الن�سخة الثالثة من "�إرادة الن�صر" ،وهي �آخر العمليات الع�سكرية ملالحقة
م��ا تبق��ى من داع�ش يف �شرق��ي البالد وغربيها ،يف وق��ت قالت فيه وزارة الدف��اع االمريكية �إن
التنظيم املتطرف بد�أ بتعزيز قدراته يف العراق.
 بغداد /وائل نعمة
وال يع ��رف بالتحدي ��د ع ��دد مقاتل ��ي
"داع� ��ش" الذي ��ن ال يزال ��ون متواجدين
داخ ��ل البالد بعد نحو عامي ��ن من �إعالن
بغ ��داد الن�صر النهائي على التنظيم ،لكن
بع�ض التقديرات ترج ��ح �أن العدد يفوق
ال� �ـ 1000م�سلح وه ��و ما تنفي ��ه القيادة
الع�سكرية في العراق.
�أم� ��س اختتم ��ت الحمل ��ة الع�سكري ��ة في
جن ��وب غ ��رب المو�ص ��ل فعاليته ��ا الت ��ي
ا�ستمرت ل� �ـ� 48ساعة عل ��ى �أن تنتهي في
ديال ��ى الي ��وم الخمي� ��س ،دون ت�أكي ��دات
على وج ��ود معتقلي ��ن او قت ��ل م�سلحين
اثناء تنفي ��ذ العملية ،وهو ما يعزز الظن
بتنقل فلول داع�ش من منطقة الى اخرى
قب ��ل وق ��ت ق�صي ��ر م ��ن دخ ��ول الق ��وات
العراقية.
وي�شي ��ر م�س�ؤول ��ون الى وج ��ود �سببين
وراء تل ��ك الحال ��ة التي تك ��ررت في اكثر
م ��ن عملي ��ة ع�سكرية ،الأول ��ى هو وجود
"جوا�سي� ��س" للتنظي ��م داخ ��ل المراكز
االمنية يبلغون عنا�ص ��ر التنظيم بموعد
انطالق الحمالت الع�سكرية ،والآخر هو
ت�س ��رب المعلومات ب�سب ��ب الدعاية التي
ت�سبق العملية الع�سكرية.
وف ��ي كل الأحوال ف ��ان الدوائ ��ر االمنية
والع�سكري ��ة تعتب ��ر تل ��ك الحم�ل�ات
وعملي ��ات التم�شي ��ط وان كان ��ت ال تنتج
ع ��ن اعتق ��االت او قتل ��ى م ��ن داع� ��ش اال
م ��ا ن ��در ،فانها تدم ��ر م�ضاف ��ات وقدرات
التنظيم وتجعل عودته الى تلك المواقع
�أمر ًا �شبه م�ستحيل.
و�أطل ��ق رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
المه ��دي ،ف ��ي �ساع ��ة مبك ��رة م ��ن ي ��وم
االثني ��ن الما�ض ��ي ،المرحل ��ة الثالثة من
عملي ��ة �إرادة الن�ص ��ر ،بدء ًا م ��ن محافظة
ديالى �إلى الق ��رى الجنوبية في محافظة
نينوى.
وق ��ال نائ ��ب قائ ��د العملي ��ات الم�شترك ��ة
الفري ��ق عب ��د الأمي ��ر ر�شيد يار الل ��ه� ،إن
العملي ��ة لتطهي ��ر مناط ��ق �شم ��ال ق�ض ��اء
المقدادي ��ة و�شم ��ال ناحي ��ة جل ��والء
وخانقي ��ن في ديالى م ��ن بقايا ومخلفات
داع�ش الإرهابي.
و�أفاد يار الل ��ه� ،أن القوات الم�شاركة في
العملي ��ة ،هي الفرق ��ة الخام�سة بالجي�ش
العراقي ،ولواء مغاوير قيادة العمليات،
و�شرطة ديالى ،و� 3ألوية في قاطع محور
الح�شد ال�شعبي.
و�أ�ض ��اف� ،أما قيادة عملي ��ات نينوى فقد
�شارك ��ت الفرق ��ة  ،20وقوات م ��ن �شرطة
المحافظة ،والح�ش ��د الع�شائري ،وقيادة
محور الح�شد ال�شعبي نينوى ،بم�شاركة
� 6ألوية.
وبي ��ن يار الل ��ه� ،أن القطع ��ات في محور

قوة من اجلي�ش
�شمايل دياىل ..
ار�شيف
نينوى ،انطلقت لتطهير تلول العط�شانة،
و�سل�سلة جبال بادو�ش ،و�شيخ �إبراهيم،
ومناطق خط الالين.
ون ��وه نائب قائ ��د العملي ��ات الم�شتركة،
�إل ��ى �أن العملي ��ة انطلق ��ت ب�إ�سناد جوي
من قبل طيران الجي�ش ،والقوة الجوية،
والتحالف الدولي �ضد الإرهاب.
ب ��دوره ،يق ��ول داود جن ��دي ،ع�ض ��و
اللجن ��ة الأمني ��ة ف ��ي نينوى ف ��ي ات�صال
م ��ع (الم ��دى)� ،أم� ��س� ،إن نتائ ��ج الحملة
في جن ��وب غرب المو�ص ��ل كانت "جيدة
وا�ستطاع ��ت الق ��وات تدمي ��ر ع ��دد م ��ن
االنف ��اق واالوكار التابع ��ة لتنظي ��م
داع� ��ش" ،فيم ��ا ا�ش ��ار ال ��ى ع ��دم وج ��ود
معلوم ��ات عن وج ��ود قتل ��ى او معتقلين
تابعين للتنظيم.
واك ��د الم�س� ��ؤول المحل ��ي ان عملي ��ة
التطهي ��ر االخي ��رة ،و�صلت ال ��ى مناطق
تركت منذ عمليات التحرير قبل اكثر من
عامي ��ن ،مبينا انها ت�شهد بين حين و�آخر
ن�شاطا م�سلح ًا.
وكانت لجنة تق�صي الحقائق التي �شكلها
البرلم ��ان نهاي ��ة العام الما�ض ��ي ،ك�شفت
في نهاي ��ة التحقيقات ف ��ي �آذار الما�ضي،
ع ��ن وجود نحو  600م�سل ��ح في مناطق

البنتاغون يحذر من تزايد ن�شاط
داع�ش يف العراق و�سوريا
 ترجمة حامد �أحمد

ك�شف تقرير ف�صلي جديد
للبنتاغون �أعده المفت�ش
العام لقوات التحالف الدولي
�ضد داع�ش في العراق و�سوريا
ــ يغطي الفترة الممتدة من
ني�سان الى حزيران  2019ــ
�أن تنظيم داع�ش االرهابي
م�ستمر بعملية انتقاله من
قوة تم�سك �أر�ض الى قوة
تعيد بناء قيادتها وقدرات
�سيطرتها في العراق وكذلك
تعزيز قدرات عملياتها
االرهابية في �سوريا .
ويذك ��ر التقري ��ر انه بع ��د قرابة �ست ��ة �أ�شهر
من اعالن الرئي� ��س االميركي دونالد ترامب
هزيم ��ة داع� ��ش ف ��ان التنظيم االرهاب ��ي بد�أ
يعيد ظهوره في العراق و�سوريا ملقيا اللوم
على قرار ترامب المتعجل ب�سحب قواته من
�سوريا وبقاء ال�ساح ��ة مفتوحة للتنظيم في
وقت حرج تعي�شه المنطقة .
وجاء في التقرير �أن القيادة المركزية للجي�ش

"الجزي ��رة" – التي ج ��رت فيها الحملة
الع�سكري ��ة االخي ��رة -نقال ع ��ن �شهادات
نح ��و � 30ضابط ��ا وم�س� ��ؤوال ع�سكري ��ا
وامنيا .وق ��ال المفت�ش الع ��ام في وزارة
الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ،في تقرير
ل ��ه اول م ��ن ام� ��س ،ان ��ه "رغ ��م خ�سارته
خالفت ��ه على الم�ست ��وى الإقليمي� ،إال �أن
تنظي ��م داع� ��ش ع ��زز قدراته ف ��ي العراق
وا�ست�أن ��ف �أن�شطت ��ه ف ��ي �سوري ��ا خ�ل�ال
الربع الحالي من ال�سنة".
وكان ��ت عملي ��ة "�إرادة الن�ص ��ر" انطلقت
ف ��ي مرحلته ��ا الأول ��ى خالل �شه ��ر تموز
الما�ض ��ي ،وا�ستهدف ��ت مط ��اردة عنا�صر
تنظي ��م "داع�ش" ف ��ي المناط ��ق الغربية
و�شمال بغداد.
وطبق� � ًا لم ��ا �أعلنت ��ه البيان ��ات الع�سكرية
ال�صادرة عن الح�شد ال�شعبي ،فقد اختتم
مهام ��ه في المرحل ��ة الثالثة م ��ن عمليات
�إرادة الن�ص ��ر الت ��ي ا�ستم ��رت ليوم ��ي 5
و 6من �آب الجاري لتطهير مناطق �شمال
ق�ضاء المقدادية و�شمال جلوالء وخانقين
ف ��ي ديال ��ى ومناط ��ق جن ��وب المو�ص ��ل
وتلول العط�شانة و�سل�سلة جبال بادو�ش
و�شيخ ابراهيم في نينوى.
و�أ�ضاف ان "القوات الم�شاركة في محور

ديال ��ى هي قيادة عملي ��ات ديالى للح�شد،
اللواءي ��ن  ٢٤و� ٤شم ��ال المقدادي ��ة
وااللوي ��ة� ٢٣ ، ١١٠ ، ٢٠ ، ٢٨ :شم ��ال
جلوالء خانقي ��ن ،باال�ضافة الى م�شاركة
الفرقة الخام�سة بالجي�ش العراقي ولواء
مغاوير قي ��ادة العملي ��ات و�شرطة ديالى
ب�إ�سن ��اد من قبل طي ��ران الجي�ش والقوة
الجوية".
واو�ض ��ح البيان� ،أن "الق ��وات الم�شاركة
ف ��ي محور نينوى ه ��ي االلوية ،٣٠ ،٤٠
 ٥٣ ، ٤٤ ،٢٥ ،١٥ ، ٣٣واالف ��واج  ١و
 ٢و  ٣و  ٦واق�س ��ام القي ��ادة المعني ��ة،
بم�شارك ��ة الفرق ��ة  ٢٠الجي� ��ش العراقي
وقوات من �شرطة نينوى".
و�أك ��د �أن "نتائ ��ج العملي ��ة ه ��ي تحقي ��ق
الأه ��داف المر�سوم ��ة بالو�ص ��ول �إل ��ى
�أماك ��ن تواج ��د خالي ��ا داع� ��ش و�إنه ��اء
تهديده ��ا �ضم ��ن المناط ��ق الم�ستهدف ��ة
للعمليات وت�أمين ع ��دد من المناطق ذات
الكثافة الزراعية والوعرة".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن ��ه "ت ��م تفتي� ��ش 143
قري ��ة وت�أمين مواقع وط ��رق حيوية في
محافظت ��ي ديالى ونين ��وى ،وتدمير 17
م�ضافة لتنظيم "داع�ش" الإرهابي كانت
تحوي على مواد لوج�ستية ومواد تدخل

في �صناعة المتفج ��رات ،ف�ض ًال عن �إنهاء
تهديد خاليا داع�ش في محيط نهر ديالى،
بالإ�ضافة �إلى العثور على معدات لتكرير
النفط كان ي�ستخدمها عنا�صر داع�ش".
ولف ��ت �إلى �أنه "تم �ضبط �أربعة �صهاريج
محمل ��ة بالنف ��ط الخ ��ام مع ��دة للتهري ��ب
جن ��وب المو�ص ��ل ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تفجي ��ر
نفقي ��ن لداع�ش جنوب المو�صل والعثور
عل ��ى م�ضافة مفخخة ف ��ي جبال بادو�ش،
بالإ�ضافة �إلى رفع وتفكيك عبوات نا�سفة
خ�ل�ال عملي ��ات التطهير ،والعث ��ور على
مقرين لطبابة داع�ش".
م ��ن جهت ��ه ق ��ال عل ��ي الداين ��ي رئي� ��س
مجل�س محافظة ديال ��ى لـ(المدى) ام�س،
�إن "مجموع ��ة �صغي ��رة ال يتج ��اوز ع ��دد
افراده ��ا الخم�س ��ة ا�شخا� ��ص م ��ا زال ��وا
يعبث ��ون ب�أم ��ن المقدادي ��ة� ،شم ��ال �شرق
مدينة بعقوبة (مرك ��ز محافظة ديالى)"،
مبينا انه "لي�س وا�ضحا ما اذا كانت هذه
الحملة قد ق�ضت على هذه المجموعة".
بالمقاب ��ل اك ��د وج ��ود ع ��دد غي ��ر معلوم
م ��ن الم�سلحي ��ن في مناطق �ش ��رق ديالى
بالقرب م ��ن �سل�سلة جب ��ال حمرين ،فيما
اكد حاج ��ة ديالى الى "قوات ا�ضافية من
الجي�ش ح�صر ًا ل�سد الفراغات االمنية".

قناطر

 طالب عبد العزيز

بابوات بغداد اجلدد
يف ت�شري ��ن االول م ��ن الع ��ام  2004ت�سن ��ى يل زي ��ارة
ايطالي ��ا �ضم ��ن دورة تدريبي ��ة �صحفية وثقافي ��ة ،وكانت
اجله ��ة املنظم ��ة ق ��د حر�صت عل ��ى �أن توازن ب�ي�ن برنامج
التدريب والزيارات امليداني ��ة ،التي ارادت �أن تطلعنا من
خاللها على املدن االيطالية ،التي زرناها (روما وفلورن�سا
ونابويل).
ولع ��ل ما ظ ��ل عالقا يف ذهني م ��ن االيام تل ��ك ،هو حديث
املر�شد ال�سياحي (فابيوري�ستا) عن فرتة �سلطة البابوات
امل�سيحيني يف ايطاليا.
وح�ي�ن �أخذن ��ا ملعاين ��ة �أحد امل�س ��ارح القدمي ��ة ،بني قبل
(� 300سن ��ة) �أ�ش ��ار اىل م�سلك �سري حت ��ت االر�ض ،ميتد
م ��ن ال�صالة الرئي�سة ،حي ��ث يجل�س الباب ��ا اىل بيته ،كان
الق�ص ��د من ��ه حماي ��ة الباب ��ا م ��ن غ�ض ��ب اجلماه�ي�ر ،بعد
تعر� ��ض جمموعة م ��ن الباب ��وات اىل القت ��ل ،ب�سبب نقمة
اجلماه�ي�ر تلك عليهم .كنا ق ��د ا�ستغربنا مما يفعله ه�ؤالء،
وذهب بع�ضنا غري م�صدق ملا يرى� ،إذ مل تكن �صورة رجل
الدي ��ن �أو ا�ستثمارها من البع�ض ،على الهيئة التي جندها
ونتلم�سه ��ا الي ��وم يف عراق م ��ا بع ��د  . 2003كان البابا ال
ميلك ناقلة للنفط وال يعمل بتجارة املخدرات.
من ��ذ اللحظة تلك ظلت فك ��رة ال�سلطة الدينية م�شوهة يف
�أذه ��ان بع�ضنا ،لكنها ،ظل ��ت م�شرقة يف �أذهان الكثري منا،
حتى تك�شفت عرب جمموعة املتدينني ،الذين انخرطوا يف
االحزاب الدينية ،ثم حتولوا اىل التجارة بالدين والنفط
واملخ ��درات ،يف توليف ��ة غريب ��ة منحتنا اليق�ي�ن القاطع،
الذي مف ��اده �أن البابا يف ايطاليا ،ال ��ذي تاجر بامل�سيحية
�آن ��ذاك ،ال يختلف ع ��ن الكثري من رج ��ال الدين اال�سالمي،
الذين تاجروا بالدين ،منتفعني من وجودهم يف االحزاب،
التي رفعت �شعارات اال�سالم ،ومن ال�شعارات التي رفعت
يف حمارب ��ة داع� ��ش ،حتى م ��ا عدنا نع ��رف �صاحب الدين
احلقيقي ،املخل�ص له من املدعي ،املنتفع منه.
�أثارت �صورة �أحد �أ�صحاب قاعات القمار يف بغداد ،الذي
ظه ��ر وهو يت�سلم �سيف االمام عل ��ي من �أحد رجال الدين،
حفيظ ��ة وا�ستهج ��ان العراقي�ي�ن ،و�ساهم ��ت يف ت�شوي ��ه
ال�ص ��ورة املثالي ��ة للمتدي ��ن يف العراق قبل عق ��د ون�صف
م ��ن الزمن ،فالرج ��ل زعيم ف�صيل م�سل ��ح ،كان حارب �ضد
االرهاب ،و�س ْمعته تطبق االفاق ،ومل تكن ال�شبهات لتحوم
حوله ،قب ��ل مداهمة القوات االمنية للن ��ادي الليلي ،الذي
يدي ��ره عن بعد ،ول ��وال حادثة هروب ال�سجن ��اء ،املتهمني
بتجارة املخ ��درات ملا انك�ش ��ف �أمره ،لكن ال�س� ��ؤال االبلغ
هن ��ا ،ك ��م يبلغ ع ��دد الذين مل ت�سق ��ط عن وجوهه ��م اقنعة
الدين وحماربة داع�ش بعد.
خيب ��ة �أم ��ل كب�ي�رة ،كن ��تُ تعر�ض ��ت له ��ا ي ��وم �شاه ��دت
ال�شخ�صي ��ة الب�سيطة ،املقاتل �ضد داع� ��ش (ابو عزرائيل)
وه ��و يلعن حظه العاثر ،ي ��وم وجد نف�سه يف العراق ،هذا
الرج ��ل ال ��ذي �أف�ص ��ح بحرقة قل ��ب �صادقة ع ��ن خيبته يف
�سيا�س ��ة البالد ،التي ذهب يقاتل م ��ن �أجلها ،فقد بدا نادما
عل ��ى كل كلمة قالها ،وكل موق ��ف كان تبناه كمقاتل عراقي
�شريف �ضد داع�ش.
ل ��و قي�ض الله عودة الكث�ي�ر من املقاتل�ي�ن ال�شرفاء ،الذين
�ضح ��وا بارواحه ��م ،لقال ��وا قولته ��م املدوي ��ة�" :أمن �أجل
�أن يبق ��ى ه� ��ؤالء الفا�سدين والل�صو� ��ص والقتلة ومهربي
املخ ��درات حكام ��ا عل ��ى العراق �سال ��ت دما�ؤن ��ا� ،أمن �أجل
ه�ؤالء املجرمني ،ترملت ن�سا�ؤن ��ا وتيتم اطفالنا؟" عن �أي
دين عند ه�ؤالء نتحدث يا ترى؟
�أث��ارت �ص��ورة �أح��د �أ�صح��اب قاع��ات القم��ار يف
بغ��داد ،ال��ذي ظه��ر وه��و يت�سل��م �سي��ف االم��ام
علي من �أح��د رجال الدين ،حفيظ��ة وا�ستهجان
العراقي�ين ،و�ساهمت يف ت�شوي��ه ال�صورة املثالية
للمتدين يف العراق قبل عقد ون�صف من الزمن
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االميركي ذكرت انه بينما لم ي�ستطع م�سلحو
داع� ��ش ف ��ي كل من الع ��راق و�سوري ��ا تنفيذ
هجمات م�سلحة تقليدي ��ة وا�سعة النطاق او
محاول ��ة ال�سيطرة على ار�ض وم�سكها الكثر
من فت ��رات وجيزة ،ف ��ان الم�سلحين انتقلوا
الى تنفيذ عمليات اغتياالت الهداف مختارة
ون�ص ��ب كمائن او تنفيذ تفجيرات انتحارية

وح ��رق محا�صي ��ل زراعي ��ة وذل ��ك عب ��ر قوة
تت�أل ��ف من م ��ا بي ��ن  14,000ال ��ى 18,000
م�سلح من داع�ش موزعين بين البلدين .
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ال ��ى ان ال�ضع ��ف الن�سب ��ي
الداء الق ��وات المحلية ال�شريك ��ة في العراق
و�سوري ��ا هو ال ��ذي �ساع ��د في اع ��ادة بروز
داع�ش من و�سط رماد الخالفة ال�سابقة له.

وا�ستن ��ادا للمفت� ��ش الع ��ام لق ��وات التحالف
ف ��ان كال م ��ن الق ��وات االمني ��ة العراقي ��ة
والق ��وات الديمقراطي ��ة ال�سورية المدعومة
م ��ن الوالي ��ات المتحدة ل ��م تكن ق ��ادرة على
المطاول ��ة ف ��ي عملي ��ات طويل ��ة االج ��ل �ضد
داع�ش .
بالن�سب ��ة للعراق ق ��ال م�س�ؤول ��ون في قوات

التحالف للمفت�ش العام بانه "على الرغم من
تح�سن قدرات الق ��وات االمنية العراقية فان
تنظي ��م داع�ش يق ��وم باعادة تنظي ��م �صفوفه
ف ��ي مناط ��ق نائي ��ة ي�صع ��ب عل ��ى الق ��وات
العراقية ت�أمينها".
وذك ��رت قي ��ادة ق ��وات التحالف �أي�ض ��ا "انه
غالبا ما تفتقر الق ��وات الأمنية العراقية الى
الإبقاء على قوة ت�ستمر بم�سك المناطق التي
ت ��م تحريره ��ا من م�سلح ��ي داع� ��ش وتوفير
الأمن فيها ".
وجاء ف ��ي التقرير �أي�ض ��ا ان القوات الأمنية
العراقي ��ة نفذت خالل الفت ��رة من ني�سان الى
حزيران ما يقارب من  1000عملية ع�سكرية
�ضد داع� ��ش ا�سفرت عن قت ��ل والقاء القب�ض
عل ��ى اكثر م ��ن  550عن�صرا م�شتبه ��ا به من
داع�ش.
وا�ستن ��ادا ال ��ى القي ��ادة المركزي ��ة لق ��وات
التحال ��ف ف ��ان الف ��رق الع�سكري ��ة للق ��وات
االمني ��ة العراقي ��ة حقق ��ت تقدما ف ��ي قدرتها
عل ��ى تنفي ��ذ عملي ��ات تم�شي ��ط من�سق ��ة �ضد
خالي ��ا داع� ��ش ،م�شيرة الى تزاي ��د العمليات
الع�سكرية العراقية خالل تلك الفترة ويرجع
ذل ��ك لتوف ��ر ظ ��روف مالئم ��ة عل ��ى االر� ��ض
ا�سفرت ع ��ن تزايد طلبات الق ��وات العراقية
للدع ��م اال�ستخب ��اري م ��ن ق ��وات التحال ��ف
وال ��ذي ا�شتم ��ل عل ��ى التم�شي ��ط وا�سن ��اد
اال�ستطالع الجوي .
من جانب �آخر �أ�شارت منظمات اغاثة ممولة
من الوالي ��ات المتحدة ال ��ى ان مئات الآالف
م ��ن النازحي ��ن ال يري ��دون الع ��ودة لبيوتهم
ف ��ي الع ��راق وذلك لمخ ��اوف �أمني ��ة وافتقار
لخدمات وفر�ص عمل .

وذك ��ر التقرير ان تقلي�ص عدد افراد ال�سفارة
االميركية في بغ ��داد وغلق القن�صلية ب�سبب
تهديدات الفرادها من جانب ف�صائل م�سلحة
مدعوم ��ة من ايران كان ل ��ه دور في ا�ضعاف
ق ��درة الجانب االميركي عل ��ى تعزيز ان�شطة
اال�ستقرار في العراق .
وق ��ال المفت� ��ش العام ان ��ه في اعق ��اب ورود
تقارير عن تزاي ��د تهديدات قادمة من ايران،
وجه ��ت وزارة الخارجي ��ة االميركي ��ة اوامر
الع�ض ��اء بعث ��ة �سفارته ��ا غي ��ر اال�سا�سيي ��ن
وكذل ��ك مركز اال�سناد الدبلوما�سي في بغداد
بالمغادرة وكذلك من القن�صلية االميركية في
اربيل .ورفع ��ت وزارة الخارجية االميركية
للمكت ��ب االمني في مقر ق ��وات التحالف في
بغداد تقريرا ا�شارت فيه الى ان مغادرة كادر
ال�سفارة حجم من قدرة ال�سفارة والقن�صلية
العامة على انجاز وادارة ان�شطة الم�ساعدات
االن�سانية وتر�سيخ اال�ستقرار في العراق .
وا�ش ��ار التقرير ال ��ى ان عدد اف ��راد ال�سفارة
تقل�ص من  563ال ��ى  312ف�ضال عن مغادرة
 21عامل اغاثة من ا�صل  26منت�سبا يعملون
ف ��ي منظم ��ات االغاث ��ة الممول ��ة اميركي ��ا،
حيث ذكرت المنظم ��ة االميركية للم�ساعدات
االن�سانية ان قلة كادرها ا�ضعف قدرتها على
اال�ش ��راف وزاد م ��ن تعقي ��د ادارة برامجه ��ا
االن�سانية في المناطق النائية من خالل عدم
قدرته ��ا على االت�صال بالمعنيي ��ن الرئي�سين
فيها مث ��ل م�س�ؤول ��ي الجان ��ب االن�ساني في
مجال� ��س المحافظ ��ة وع ��دد كبي ��ر �آخ ��ر م ��ن
ال�ش ��ركاء في االمم المتح ��دة ومنظمات غير
حكومية اخرى .
 عن :البنتاغون

اعالنات
�إعــــالن

قدم املدعي (وليد محمود عبد اهلل) دعوى واملتضمنة
تبديل لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً من (احملمدي)
فمن لديه حق االعتراض مراجعة مقر هذه املديرية
خالل خمسة عشر يوم وبعكسه سيتم النظر في
طلبه وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة .2016
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

�إعــــالن

ق��دم املدعي (عبداهلل محمود عبداهلل) دعوى
واملتضمنة تبديل لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً من
(احملمدي) فمن لديه حق االعتراض مراجعة مقر هذه
املديرية خالل خمسة عشر يوم وبعكسه سيتم
النظر في طلبه وفق أحكام امل��ادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة .2016
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

�إعــــالن

قدم املدعي (ثائر محمود عبد اهلل) دعوى واملتضمنة
تبديل لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً من (احملمدي)
فمن لديه حق االعتراض مراجعة مقر هذه املديرية
خالل خمسة عشر يوم وبعكسه سيتم النظر في
طلبه وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة .2016
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

�إعــــالن

قدم املدعي (مثنى محمود عبد اهلل) دعوى واملتضمنة
تبديل لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً من (احملمدي)
فمن لديه حق االعتراض مراجعة مقر هذه املديرية
خالل خمسة عشر يوم وبعكسه سيتم النظر في
طلبه وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة .2016
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العدد1812 :
التاريخ2019/8/7 :

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

رقم املناق�صة ( )3منحة االمم املتحدة للطفل (اليون�سيف) 2019
�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والعربية واالجنبية
م  /متديد �إعالن

�إحلاقا باعالننا العدد ( )1651يف 2019/7/23

واملتضمن االعالن عن مناقصة مشروع (تأهيل وصيانة مجمعات
ماء االمام احلسني (ع) في مدينة الناصرية) وملقتضيات املصلحة
العام��ة والتاحة اكبر فرصة للش��ركات لتق��دمي العطاءات تقرر
متديد تاريخ الغلق ليكون يوم اخلميس املصادف  ...2019/8/22لذا
اقتضى التنويه .مع التقدير
عادل عبد احل�سني عبد اهلل الدخيلي
حمافظ ذي قار  /وكالة

اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

حمافظة بغداد

تن��وه محافظ��ة بغداد ف��ي إعالنها
الصادر عن قسم العقود باملناقصة
رق��م ( )41املعلن��ة ف��ي صحيف��ة
(امل��دى) بالع��دد الص��ادر ()4483
بتاري��خ ( )2019/8/4بش��أن الكلفة
وخط��اب الضمان ,وتنوه بان الكلفة
( ) 4.962.591.590وان خطاب الضمان
( .) 50,000,000
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الر�صافة
�إىل  /املنفذ عليه فوزي يو�سف حميد
العنوان  /الب�صرة �شارع اال�ستقالل بناية االمي
لقد حتقق له��ذه املديرية من (كتاب مديرية تنفي��ذ املعقل العدد 161
ف��ي  2019/6/17وكتاب مركز ش��رطة االمام عل��ي (ع) العدد  5284في
 2019/6/17وختم مجلس محافظة البصرة) انك مجهول محل االقامة
ولي��س لك موطن دائم أو مؤق��ت او مختار ،ميكن اج��راء التبليغ عليه،
واستنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً باحلضور في
مديرية تنفيذ (الرصافة) خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم التالي
للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك
ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
او�صاف املحرر:
رقم االضبارة2009/673 :
التاريخ 2019/7/31 :

ورق��ة تكليف باحلضور العدد  2009/673في  2019/5/8املتضمنة الزام املدين
فوزي يوسف حميد االمي بتقدمي كفيل ضامن وقرار السيد املنفذ العدل في
 2019/7/31استنادا ً الى نص املادة  30من قانون التنفيذ.

وزارة النفط � /شركة توزيع املنتجات النفطية
�إعالن ملحق مناق�صة مبرحلتني رقم 2019/2
يس��ر ش��ركة توزيع املنتج��ات النفطية ان تعلن ع��ن مناقص��ة مبرحلتني لنقل
املنتج��ات النفطي��ة على مح��اور وزارتي (النف��ط والكهرباء) (ش��عبة  ،مصفى
الدورة) و(مستودع الكرخ – انبار) و(بيجي – انبار) و(مصفى الدورة – محطة كهرباء
ش��رق كربالء) و(مصفى الديوانية – محطة كهرباء ش��رق كربالء) فعلى الراغبني
باالش��تراك باملناقصة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املطلوبة مراجعة مقر
الش��ركة الكائن في الدورة اعتبارا ً من يوم (اخلميس) املوافق ( )2019/8/8لش��راء
وثائ��ق املناقصة لقاء مبلغ ق��دره ( )2000000مليوني دينار غي��ر قابل للرد ويقدم
العطاء في ظ��رف مغلق ومختوم ومثبت عليه اس��م املناقصة ويتم وضعه في
صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة ( )12عشر ظهرا ً ليوم (االحد) املوافق
 2019/8/25وإذا صادف يوم الغلق عطلة رس��مية فسيكون الغلق في اليوم الذي
يلي��ه وف��ي نفس الوقت وال يتم اس��تالم أي عطاء بعد ه��ذا التاريخ ويتحمل من
ترس��و عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وان الش��ركة غير ملزمة بقبول اوطأ
العطاءات وس��تكون االحالة على أكثر من ش��ركة واح��دة ويلتزم مقدم العطاء
بالوثائق القياسية املرفقة طي الشروط مبوجب قرص  CDمدمج...
موقع وزارة النفط االلكتروني www.oil.gov.iq :
موقع الشركة االلكترونيhtt://www.opdc.oil.gov.iq :
عنوان البريد االلكتروني:
Fax_opdc@opdc.oil.gov.iq
Fax_opdc1@opdc.oil.gov.iq
كاظم م�سري يا�سني
املدير العام  /وكالة
رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة
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مصارحة حرة
 اياد ال�صا حلي

احلظر وليد اخلطر
بعيد ًا عن ردود االفعال املت�ش ّنجة التي
�أ�صبح ��ت ديدن عديد املتابعني لأزمات
الك ��رة العراقي ��ة ،وخا�ص ��ة بع� ��ض
العاملني يف الربام ��ج التلفازية ،ومَن
ين�سج على منواله ��م عند ا�ست�ضافتهم
مم ��ن �أوهم ��وا �أنف�سه ��م بقدرته ��م يف
ّ
الت�أث�ي�ر عل ��ى ال�ش ��ارع الريا�ضي عرب
ت�أجي ��ج م�شاع ��ر اجلماه�ي�ر �سلبي� � ًا،
وتق ��زمي م�س�ؤويل الأزم ��ات ،و�إ�شاعة
�أج ��واء حمتقن ��ة م ��ع �أبن ��اء جلدته ��م
�أو اال�شق ��اء الع ��رب دون �أي ق ��در م ��ن
التعقل واحلكمة ،بعيد ًا عن كل ه�ؤالء،
ف�إن احلديث القيّم بتوقيته وم�ضمونه
ال ��ذي �أدىل به ��ا �سلم ��ان ب ��ن �إبراهي ��م
رئي�س االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم
للمدى �أم� ��س الأربعاء ك�شف عن �سوء
�إدارة الك ��رة العراقية بوجود االحتاد
احل ��ايل ال ��ذي و ّرط بلدن ��ا يف م�شاكل
ع ��دة حت ��ى �أ�صب ��ح زبون� � ًا دائم� � ًا عند

بوابة حمكمة كا�س الدولية.
�أي ��ة �سذاج ��ة ه ��ذه� ،أن ُي�ب�رّ َر �إخف ��اء
خطاب االحتاد الدويل لكرة القدم منذ
 26مت ��وز املا�ض ��ي اخلا� ��ص مبطالبة
العراق ت�سمي ��ة ملعب مفرت�ض حمايد
للع ��ب يف ت�صفيات ك�أ�س العامل 2022
النهم ��اك االحت ��اد ب�ش� ��ؤون بطول ��ة
غ ��رب �آ�سي ��ا التا�سع ��ة ،ومل يُك�ش ��ف
اخلط ��اب للإع�ل�ام �إال يف اخلام�س من
�آب احل ��ايل بع ��د ت�سريب ��ه يف مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،وبعده يخرج
رئي� ��س االحت ��اد عبداخلال ��ق م�سعود
�أم ��ام امل�شاهدي ��ن (مك�س ��ور اخلاط ��ر)
وك�أن ��ه ُ�ص ��دم ت ��و ًا ويعج ��ز ع ��ن �إفاقة
نف�س ��ه ،متنا�سي� � ًا �أن ��ه نائ ��ب رئي� ��س
جلنة امل�سابقات يف االحتاد الآ�سيوي
ويفرت�ض �أن ُيح ��اط علم ًا ب�أية ق�ضية،
فما باله وبلده ُيه ��دد بعدم اللعب على
�أر�ض ��ه بع ��د ع ��ام وخم�س ��ة �أ�شه ��ر من

ق ��رار الفيفا برفع احلظ ��ر اجلزئي عن
مالعبه.
الل ��ف والدوران لن ي�ص�ل�ا بكرتنا اىل
مبتغاه ��ا يف ظ ��ل الهجم ��ة الع�شوائية
الت ��ي ميار�سه ��ا البع� ��ض لتمزي ��ق
العالق ��ات العربية والدولي ��ة ،منتهزة
�ضع ��ف احتاده ��ا لت�صفي ��ة ح�ساب ��ات
�شخ�صية مقيت ��ة امتطت احلر�ص على
�سمع ��ة الع ��راق ،واحلقيقة غ�ي�ر ذلك،
بدلي ��ل �إنن ��ا مل ن ��زل ن�س�ّي رّ �ش�ؤونن ��ا
بالفزعة ونطال ��ب الآخرين بان�صافنا،
بينم ��ا بقية ال ��دول املحرتف ��ة وبع�ض
العربي ��ة منه ��ا تعم ��ل ب�أ�ص ��ول �إدارة
الأزمات قانوني ًا لك�سب حقوقها بعيد ًا
عن �سيا�س ��ة التهدي ��د والتخوين التي
�أوقع ��ت رئي� ��س االحت ��اد يف م�صي ��دة
االنفعال ب�إعالنه اال�ستقالة من االحتاد
الآ�سيوي �إذا ت�أكد �أن رئي�سه يقف وراء
معاودة فر�ض احلظر على العراق.

امللف ��ت لالنتب ��اه �أن وزي ��ر ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة د�.أحم ��د ريا� ��ض ممث ��ل
امل�ؤ�س�س ��ة احلكومي ��ة يف قط ��اع
الريا�ض ��ة ّ
خل� ��ص حت ّرك ��ه يف من�شور
عل ��ى �صفحت ��ه الر�سمي ��ة (الفي�سبوك)
�أم� ��س الأول الثالث ��اء ،ب�أن ��ه طلب من
االحت ��اد الدويل لك ��رة الق ��دم تزويده
بوثيق ��ة ر�سمية ت�ؤي ��د رفع احلظر عن
مالعب الب�صرة وكربالء و�أربيل ،ومل
ي�س�أل االحت ��اد املحلي عن �س� � ّر �إخفاء
خطاب الفيف ��ا ذي الدرجة الكبرية من
اخلطورة عن احلكوم ��ة وم�ست�شارها
الريا�ضي وعنه نف�س ��ه ملدة ت�سعة �أيام
طامل ��ا �أن امل�ضم ��ون خ ��رج ع ��ن �إط ��ار
االحت ��اد و�أ�ش ��كل عل ��ى ع ��دم ا�ستقرار
ظروف العراق الأمنية.
�إن رف ��ع احلظ ��ر اجلزئ ��ي ال يعن ��ي
�إهم ��ال تقيي ��م املخاط ��ر الت ��ي ي ��رى
جمل� ��س الفيفا ع�ب�ر تقاري ��ر منظمات

دولية و�إقليمية ب� ��أن الو�ضع العراقي
تده ��ور ومل يتح�سّ ��ن ،فم�س�ألة �إقتحام
القن�صلي ��ة الإيراني ��ة يف الب�صرة يوم
� 7أيل ��ول  2018و�سف ��ارة البحري ��ن
يف بغ ��داد ي ��وم 27حزي ��ران 2019
وتوعّد احلكوم ��ة العراقية ب�إجراءات
رادعة تنهي �أعم ��ال التخريب املخالفة
حل�صان ��ة البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة ،كل
ذلك يجري خالل فرتة التقييم الدويل
م ��ا بعد �صدور قرار الفيفا يف � 16آذار
 2018وال ��ذي �أكد خطاب ��ه الأخري �إنه
ل ��ن ي�سم ��ح ب�إج ��راء مباري ��ات ر�سمية
�ضم ��ن بطوالت ��ه دون تقيي ��م املخاطر
املحيطة بها.
�أم ��ا اخلط� ��أ الفادح ال ��ذي ينطبق عليه
الق ��ول (�أنا بي ��دي جرح ��ت �إيدي) هو
اخلط ��اب الر�سمي ال ��ذي �أر�سله احتاد
الك ��رة �إىل االحت ��اد الآ�سي ��وي و�أدان
نف�سه به ،م�ؤكد ًا عدم القدرة على توفري

الأم ��ن يف مب ��اراة الن�ص ��ر ال�سعودي
وذوب �آه ��ن الإي ��راين �ضم ��ن اجلولة
ال�ساد�س ��ة والأخ�ي�رة م ��ن مناف�س ��ات
املجموع ��ة الأوىل يف دوري �أبط ��ال
�آ�سيا ي ��وم � 21أيار املا�ض ��ي والتي مت
نقله ��ا اىل الدوح ��ة بع ��د ثماني ��ة �أيام،
وم ��ع �أن الطلب العراقي حُ ّرر بتن�سيق
حكومي ،ف�إنه ُع ّد تقرير ًا حمبط ًا خرق
مبوجبه تع ّه ��د احلكومة ممث ًال بوزير
الريا�ض ��ة ال�سابق عبداحل�سني عبطان
ورئي� ��س االحت ��اد احل ��ايل لرئي� ��س
الفيف ��ا جي ��اين �إنفانتين ��و يف اجتماع
�سوي�سرا ي ��وم  30ت�شرين الثاين عام
 2016على توفري الأمن وال�سالمة يف
املباريات ،ومثل هذا التعهد ا�ستوجب
حذر االحتاد م ��ن �أي ن�شاط ي�ؤدّي �إىل
�ض ��رر مبل ��ف احلظ ��ر ،وكان يفرت�ض
�أن يعتذر عن ت�ضيي ��ف مباراة الفريق
الإيراين مع نظ�ي�ره ال�سعودي تفادي ًا

لأي ط ��ارئ يعبث بح�سا�سي ��ة العالقة
بني بلديهما على ملعب كربالء يُجربنا
على تق�ص�ي�ر �أنف�سنا �أم ��ام االحتادين
الدويل والآ�سيوي.
نقط ��ة واح ��دة تت ّم ��م معن ��ى كلمت ��ي
احلظ ��ر واخلط ��ر ،ولنحر� ��ص عل ��ى
�إبعادهما عملي ًا ،فال جدوى من امل�ضي
�إىل حمكمة ك�أ�س التي ا�صبحت جتارة
مربح ��ة للبع� ��ض ،وليته ��م يفلح ��ون
بك�س ��ب حقوقن ��ا ال�ضائع ��ة كل م� � ّرة،
والأ�سل ��م لن ��ا الإ�صغ ��اء �إىل م�ش ��ورة
النائب الأول لرئي� ��س االحتاد الدويل
لك ��رة الق ��دم �سلمان ب ��ن �إبراهيم كون
�صفت ��ه هنا �أك�ث�ر م�س�ؤولي ��ة وحيادية
عندما �أ�شار اىل مواجه ��ة حجّ ة الفيفا
باالقناع ميداني ًا وبذل اجلهود الجناح
بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا كونه ��ا معي ��ار ًا
ا�سا�سي� � ًا للدالل ��ة على �سالم ��ة العراق
�أمني ًا ب�شهادات الوفود الثمانية.

اللف والدوران
لن ي�صال بكرتنا
الى مبتغاها في
ظل الهجمة
الع�شوائية
التي يمار�سها
البع�ض لتمزيق
العالقات
العربية
والدولية،
منتهزة �ضعف
اتحادها
لت�صفية
ح�سابات
�شخ�صية مقيتة

وزارة الريا�ضة تطالب االحتاد الدويل بكتاب رفع احلظر اجلزئي
 بغداد  /املدى
طال ��ب وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة د�.أحم ��د
ريا� ��ض م ��ن االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
تزويده بكتاب الذي مت مبوجبه رفع احلظر
اجلزئي ع ��ن مالعب مدن الب�ص ��رة وكربالء
و�أربيل ليت�سنى له االطالع على كل التقارير
التي �أ ّي ��دت حق العراق باللع ��ب على �أر�ضه
و ّ
مت ��ت بع ��د التوا�صل مع االحت ��اد العراقي
لك ��رة الق ��دم املعن ��ي الرئي�س ��ي ب ��كل ه ��ذه
الأحداث.
وذك ��رت وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عل ��ى
موقعها الر�سمي �أن الوزي ��ر د�.أحمد ريا�ض
�أج ��رى ات�ص ��اال هاتفي� � ًا مع رئي� ��س االحتاد
الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم �سلمان ب ��ن �إبراهيم،
اك ��د خالله حق العراق يف اللعب على �أر�ضه

ح�س ��ب الق ��رارات ال�سابق ��ة ال�ص ��ادرة م ��ن
االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة القدم بع ��د زوال كل
الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت �إىل احلظ ��ر برغ ��م �أنها
كانت ظاملة والعراق يتمت ��ع بالأمن والأمان
و�شعبه عا�شق لكرة القدم.
وب� نّّي� ريا� ��ض �إن ��ه مت االت�ص ��ال بالدائ ��رة
القانوني ��ة يف االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة القدم
و�أو�ضح ��ت له ��ا ح ��ق الع ��راق باللع ��ب على
�أر�ض ��ه حيث �سيتم �إر�سال �شخ�صني احدهما
�أملاين والآخ ��ر �أردين �إىل الع ��راق للتباحث
معه ��م واالط�ل�اع عل ��ى الو�ض ��ع الكروي يف
العراق.
ويف ال�ش�أن ذاته �أكد جمل�س �إدارة احتاد كرة
القدم �أن الأملاين هلمت ع�ضو اللجنة الأمنية
التفت�شي ��ة التي �أر�سلها االحتاد الدويل لكرة
الق ��دم اىل العراق �سيبا�ش ��ر �أعماله �أعتبار ًا
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م ��ن الي ��وم اخلمي� ��س يف مدين ��ة �أربي ��ل يف
�أقلي ��م كرد�ست ��ان لتقيي ��م ملع ��ب فران�س ��و
حريري ال ��ذي �سيحت�ضن مباراتي البحرين
والكويت ،وال�سعودي ��ة والأردن ،م�ساء بعد
غد ال�سب ��ت �ضمن مناف�س ��ات اجلولة الثالثة
والأخ�ي�رة حل�س ��اب املجموع ��ة الثاني ��ة من
بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا التا�سع ��ة لك ��رة الق ��دم
للرجال وكذل ��ك املن�ش� ��آت الريا�ضية املحلقة
بامللعب و�أماكن التدريب اىل جانب االطالع
على االو�ضاع الأمنية يف املدينة.
وق ��ال ح�س�ي�ن اخلر�س ��اين ع�ض ��و املكت ��ب
الإعالم ��ي الحتاد الك ��رة يف ت�صريح للمدى
� :إن االردين ط�ل�ال ال�سويل ��م �سي�ص ��ل اىل
مدينة كربالء املقد�سة يوم االحد املقبل لتفقد
ملعب كربالء ال ��دويل الذي �سيكون م�سرح ًا
ملبارات ��ي �سوري ��ا وفل�سط�ي�ن ،والع ��راق

واليم ��ن ،اللت�ي�ن �ستجري ��ان يف ال�ساع ��ة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف والعا�ش ��رة والن�ص ��ف
على التوايل م�ساء اليوم ذاته �ضمن اجلولة
اخلام�سة والأخرية من مناف�سات املجموعة
االوىل يف البطول ��ة ذات ��ه ت�سبق ��ه جولة يف
داخل املدين ��ة لالطالع عل ��ى الو�ضع الأمني
فيه ��ا ومدى قابلي ��ة الفنادق املوج ��ودة فيها
ال�ستقب ��ال املنتخبات والأندي ��ة الزائرة لها،
فيم ��ا �سيتوج ��ه يف اليوم الت ��ايل اىل مدينة
الب�ص ��رة لتقييم ملعب ج ��ذع النخلة باملدينة
الريا�ضي ��ة واملن�ش�آت الريا�ضي ��ة امللحقة بها
والقيام بزي ��ارة اىل مط ��ار الب�صرة الدويل
يف ختام الزيارة .
و�أ�ش ��ار اخلر�س ��اين اىل �أن االمل ��اين هلم ��ت
والأردين ط�ل�ال ال�سويل ��م �سريفعان تقرير ًا
م�ش�ت�ركا اىل االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم

بخ�صو� ��ص زيارتهم ��ا اىل م ��دن �أربي ��ل
وكربالء والب�صرة الذي �سيتخذ على �ضوئه
ق ��راره النهائ ��ي ب�ش� ��أن �إمكاني ��ة احت�ض ��ان
املالع ��ب العراقية ملباريات منتخبنا الوطني
لكرة القدم يف الت�صفيات امل�شرتكة للمرحلة
الثاني ��ة امل�ؤهل ��ة اىل بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
 2022بقطر وك�أ�س �آ�سيا  2023ال�سيما بعد
ان �أوقعته القرع ��ة يف املجموعة الثالثة اىل
جانب منتخب ��ات البحرين و�إي ��ران وهونغ
كونغ وكمبوديا من عدمها واللعب يف ملعب
حماي ��د خ ��ارج الع ��راق ،مو�ضح� � ًا ان احتاد
ك ��رة القدم و�ض ��ع العديد م ��ن اخليارات يف
حالة خو� ��ض منتخبنا الوطني مبارياته يف
خ ��ارج الع ��راق من بينه ��ا ق ��رار االن�سحاب
م ��ن امل�شارك ��ة و�إع ��ادة حتريك �شك ��واه من
جديد لدى حمكم ��ة التحكيم الدولية (كا�س)

الريا�ضية على الفيفا.
وذكر �إن احتاد كرة القدم مل ير�سل �أي كتاب
ر�سمي اىل االحتاد الدويل لكرة القدم يحدد
فيه امللعب البديل ملباريات منتخبنا الوطني
لك ��رة الق ��دم عل ��ى الرغم م ��ن انته ��اء املوعد
النهائ ��ي املمن ��وح له ��ا ي ��وم الأول م ��ن �شهر
�آب اجل ��اري لإميان ��ه املطلق بح ��ق منتخبه
الطبيعي يف اللع ��ب على ملعب جذع النخلة
باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
ال ��ذي مت �أختياره على �أث ��ر النجاح املنقطع
النظري الذي حقق ��ه يف احت�ضان الن�سختني
الأوىل والثانية من بطولة ال�صداقة الدولية
لك ��رة القدم اللت ��ان �أقيمتا يف �شه ��ر �آذار من
عام ��ي 2018و 2029وكذل ��ك الن�سخ ��ة
الأخرية من بطول ��ة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم.

املناق�صة :رقم ( )2خطة تنمية االقاليم  2012على ح�ساب ال�شركة املخلة
�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعادة �إعــــــالن

العدد1814 :
التاريخ2019/8/7 :

ً
إحلاقا باعالنينا املرقمني  64يف  2019/1/9و  1237يف 2019/5/29
�

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (االعمال املتبقية ملشروع انشاء شوارع وارصفة في حي أور ومدينة الصدر)
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2012وعلى حساب الشركة اخمللة واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة
الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط املتعلقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام .2019
ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (الزمان – العدالة  -املدى) وسيتم
العمل عند فحص وتقييم العطاء وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة
االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن
اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات
على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/8/22في بناية مديرية بلدية الناصرية
فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من
أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء
الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية
عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب ان ال تقل عن عشرة سنوات  ،واخلبرة التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن
( )5.185.634.000خمسة مليارات ومائة وخمسة وثمانون مليون وستمائة واربعة وثالثون الف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت
اجنازها بنجاح وجودة كاملة .
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
2
			
حفارة
2
			
شفل
1
			
حادلة
1
			
مدرج
8
			
قالب
توفير أو تعاقد مع معمل اسفلت وخباطة مركزية
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكادر الفني
2
		
مهندس مدني
2
			
مساح
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او للسنوات التي سبقت األزمة املالية ()2013 – 2012
(كشف احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ أكبر أو يساوي ( )2.880.908.000اثنان مليار
وثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وثمانية االف دينار عراقي.
ثالثأ :معدل االيراد السنوي أن يكون أكبر من أو يساوي ( )6.482.043.000ستة مليار واربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثة واربعون ألف دينار
عراقي وخالل السنوات اخلمس السابقة .
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء،
الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل)،
غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار
مينع املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع

املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها
ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تاسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب
في اجلدول أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة
صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/
قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة
او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة %5
من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها للمعايير
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة ان جهة التعاقد غير ملزمة بقوبل أوطأ
العطاءات.
 -5تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -6يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -7في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -8احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -9تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل
بعقد املقاولة.
 -10احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -11تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -12تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -13ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم اخلميس املصادف  2019/8/29إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم
العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على
ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من
احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول
بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان
محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي
يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف
والعنوان االلكتروني.
 -14تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2020 - 2019

ت

�سعر الك�شف
امل�صدق

مدة العمل

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

1

8.642.734.000

 360يوم

االعمال املتبقية ملشروع انشاء شوارع وارصفة حي أور
ومدينة الصدر

بلدية الناصرية

الناصرية

الت�أمينات املطلوبة /الت�صنيف
على الأقل
بالدينار
 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية
رابعة

�سعر العطاء
بالدينار
1.000.000
مليون دينار

عادل عبد احل�سني عبد اهلل الدخيلي
حمافظ ذي قار  /وكالة

ثقافة

العدد ( )4487ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اخلمي�س(� )8آب
Email: info@almadapaper.net

2019

http://www.almadapaper.net

رحيل توين موري�سون� ..أيقونة الأدب املدافع عن ق�ضايا الإن�سان
ترجمة :احمد الزبيدي

رحلت الكاتبة توني موري�سون  ،التي
�سردت تجارب الأميركان من �أ�صل
�أفريقي في رواياتها على مدى خم�سة
عقود  ،عن عمر يناهز  88عام ًا
وقد �أكدت عائلتها الخبر في بيان
�أعلنت فيه انها توفت في نيويورك ليلة
االثنين بعد وعكة �صحية لم تمهلها
ً
طويال
ُولدت توني موري�سون في مدينة
�أوهايو الم�شهورة ب�صناعة الفوالذ
حين كانت تعي�ش ذروة مرحلة الك�ساد
العظيم  ،وكانت خير معبر عن �أ�صوات
الأميركيين من �أ�صل �أفريقي  ،من
خالل رواياتها مثل (العين االكثر
زرقة)و(المحبوبة)
وعلى مدار حياتها المهنية حازت
عدة مرات على جوائز و�أو�سمة تكريم
كانت من بينها جائزة بوليتزر وجائزة
نوبل وو�سام ال�شرف وميدالية الحرية
الرئا�سية التي قدمها لها �صديقها باراك
�أوباما في عام � ، 2012أ�صبحت �أعمالها
جزءاً من ن�سيج الحياة الأميركية
كما تم �إدراجها في مناهج المدار�س
الثانوية في جميع انحاء البالد.

و�صفت �أ�سرة موري�سون يف بيان لها ،الكاتبة الراحلة
ب�أنه ��ا "�أمن ��ا وجدتنا املحبوبة "" :وعل ��ى الرغم من �أن
وفاته ��ا متثل خ�سارة فادح ��ة � ،إال �أننا ممتنون لها النها
عا�شت معن ��ا حياة طويلة ومتوهجة .و ن ��ود �أن ن�شكر
كل م ��ن عرفها و�أحبه ��ا � ،شخ�صيا �أو من خ�ل�ال عملها ،
على دعمهم لنا يف هذا الوقت الع�صيب" .
ويف ي ��وم الثالث ��اء � ،أ�ش ��اد به ��ا الكت ��اب وال�سيا�سي�ي�ن
واملمثل�ي�ن .كتب املر�ش ��ح الدميقراط ��ي للرئا�سة بريين
�سان ��درز عل ��ى موقع توي�ت�ر" :الي ��وم فقدن ��ا �أ�سطورة
�أمريكي ��ة� .أمتن ��ى �أن ترق ��د يف �س�ل�ام " ،يف حني كتبت
ع�ض ��وة الكونغر� ��س الدميقراطي ��ة �إلهان عم ��ر� ":إنني
احت�ض ��ن يف قلب ��ي الي ��وم كل من حتدث ��ت عنهم توين
موري�سون "
وتتذكره ��ا املنتج ��ة التلفزيونية �شون ��دا راميز بالقول
" :لق ��د جعلتن ��ي �أفه ��م �أن" الكاتب "كان ��ت مهنة جيدة.
لق ��د ع�شت حياتي و�أنا ال �أرغب ب�ش ��يء �سوى �أن اكون
مثله ��ا فقط .كانت الليلة التي تناولت الع�شاء معها ليلة
ل ��ن �أن�ساها �أبدا” ..وكتب الكاتب روك�سان غاي ":هذه
خ�سارة مدمرة لعامل الكلمات  ،لفهمنا لل�سلطة وقدرها ،
و لزراعة التعاطف  ،ورواية الق�ص�ص الرثية  ،والدقة ،
والأناقة .كان عملها هدية لكل من كان �سعيدًا بقراءتها
يق ��ع املنزل ال ��ذي وُلدت فيه موري�س ��ون يف عام 1931
عل ��ى بعد حوايل ميل من �أب ��واب م�صنع لورين للحديد
يف �أوهاي ��و  -وهو �أول �سل�سلة م ��ن ال�شقق التي كانت
تعي� ��ش فيها العائلة بينما كان والدها يعمل يف وظائف
غريب ��ة بالإ�ضاف ��ة اىل عمله يف امل�صن ��ع لكي يتمكن من
ت�سديد �إيجارال�شق ��ة  .بعدها توىل وظيفة نقابية ثانية
حت ��ى يتمكن من �إر�س ��ال ابنته �إىل الكلي ��ة .بعد درا�سة
اللغ ��ة الإجنليزي ��ة يف جامع ��ة ه ��وارد  ،ع ��ادت ت ��وين
موري�سون �إىل وا�شنطن العا�صمة للتدري�س وتزوجت
من املعماري هوارد موري�سون و�إجنبت طفلني
يف ع ��ام  ، 1965بع ��د زواجها ب�ست �سن ��وات  ،انتقلت
�إىل والي ��ة نيوي ��ورك وبد�أت العمل كمح ��ررة .يف بلدة
�سرياكي ��وز �أدرك ��ت �أن الرواية الت ��ي �أرادت قراءتها مل
تكن موجودة  ،وبد�أت يف كتابتها بنف�سها.
وقالت ل�صحيفة نيوي ��ورك تاميز يف عام " :1979كان

توين موري�سون ..املدافعة
عن حق الفل�سطينيني

ل ��دي طفالن �صغ�ي�ران يف مكان �صغ�ي�ر  ،وكنت �أعي�ش
وحي ��دة متام ًا .كانت الكتابة بالن�سبة يل �شيئ ًا ي�شغلني
يف امل�ساء  ،بعد �أن يكون الأطفال قد ناموا" .
�أعاده ��ا الكت ��اب الذي تفتق ��ده �إىل حمادث ��ة �أجرتها يف
املدر�س ��ة االبتدائي ��ة .يف ع ��ام  ، 1993تذك ��رت كي ��ف
"�شعرت باجلنون" عندما �أخربتها �صديقتها �أنها كانت
تريد �أن تكون لديها عيون زرقاء.
وكتب ��ت موري�س ��ون عن ��ه" :لق ��د اكت�شفت �ضمني� � ًا �إنها
حتم ��ل كره عن�ص ��ري لذاته ��ا" .وبعد � 20سن ��ة ما زلت
�أت�س ��اءل كي ��ف يتعلم امل ��رء ذلك .من �أخربه ��ا بذلك؟ من
ال ��ذي جعله ��ا ت�شعر �أنه م ��ن الأف�ضل �أن تك ��ون �شخ�ص ًا
م�سخ� � ًا ع ��ن طبيعته ��ا الت ��ي ولدت به ��ا ؟ من نظ ��ر �إليها
ووجده ��ا مرغوب ��ة ج ��د ًا  ،كان ��ت �صغ�ي�رة ج ��د ًا عل ��ى
مقايي�س اجلمال؟ ا ".
كتبت رواية "بلو�ست �آي"العني االكرث زرقة يف خم�س
�سنوات ثم انتقلت �إىل مدينة نيويورك وبد�أت يف ن�شر
كتب �أجنيال ديفيز وهرني دوما�س وحممد علي  ،لكنها
مل تخ�ب�ر زمالئها عن روايته ��ا اخلا�صة .خالل حوارها
م ��ع جمل ��ة باري� ��س ريفي ��و يف ع ��ام � ، 1993أو�ضحت
موري�س ��ون �أن الكتاب ��ة كان ��ت "�شي ًئ ��ا يخ�صني وحدي
ا".
"�أردته ��ا �أن �أمتلكه ��ا لنف�س ��ي" " .،لأن ��ه مبج ��رد �أن
تن�شرها ،ف�إن الآخرين �سي�شاركونك فيها".
ن�ش ��رت روايته ��ا الع�ي�ن الأك�ث�ر زرق ��ة يف ع ��ام 1970
و�صدرت يف البداية بالفي ن�سخة
ح�صل ��ت موري�سون عل ��ى جائزة بوليتزر ع ��ن روايتها
(بيلوفي ��د) "املحبوب ��ة" ع ��ام  1988الت ��ي �أ�سهمت يف
ت�أهيله ��ا لأن ت�صب ��ح �أول كاتب ��ة �س ��وداء حت�ص ��ل على
جائزة نوبل يف الأدب عام .1993
وت ��دور �أحداث رواية (بيلوفيد) �أثن ��اء احلرب الأهلية
الأمريكي ��ة وت�ستن ��د �إىل ق�صة حقيقية ع ��ن امر�أة قتلت
طفلته ��ا التي تبل ��غ من العم ��ر عامني حت ��ى ال ُت�ستعبد،
وقب� ��ض على املر�أة قب ��ل �أن تنتحر وطارد �شبح الطفلة،
الذي �أطلق عليه ا�سم بيلوفيد ،الأم.
وحتولت الرواية �إىل فيلم لعبت بطولته �أوبرا وينفري
كما �شاركت يف �إنتاجه.

العني الأ�شد زرقة))1970
�سوال ))1977
�أغنية �سولومون ))1977
طفل التار ))1981
حمبوبة ))1987
جاز ))1992
الفردو�س ))1997
احلب ))2003
�شفقة ()2008
البيت ))2012
ليكن الله يف عون
الطفلة ))2015
عن الغارديان ا ".

توين موري�سون  ..الكتابة التي تفجر الغ�ضب
علي ح�سني

قررت �أال تكتب رواية  ،بعد
�أن قر�أت �أعمال وليام فوكنر
 ،فقد وجدت �أن من ال�صعوبة
عليها� ،أن ت�ضع نف�سها في
قائمة الكتاب جنب ًا الى جنب
�صاحب ال�صخب والعنف ،
قالت �إن �أحد لم يتجاوز
فوكنر بقدرته الهائلة
على تج�سيد روح الملحمة
والم�أ�ساة النابعة من حياة
الإحباط وال�ضياع التي عانت
منها العائلة والمجتمع في
الجنوب االميركي .

�أ�سهمت موري�سون ب�أعمالها الأدبية يف رفع التعددية الثقافية
الأمريكية للم�سرح العاملي ،و�إعطاء دفعة كبرية ملا يطلق عليه
"�أدب ال�سود" ،وك�شفت عن حقبة مظلمة ملا�ضي بلدها ،وتناولت
تاريخ ال�سود يف الواليات املتحدة يف �أعمالها التي مزجت فيها
الأدب الأفريقي وفولكلور العبيد مع ن�صو�ص الإجنيل والدراما
الق�ص�صية.
قالت يف حما�ضرة تكرميها بجائزة نوبل �إن ال�سرد مل يكن جمرد
ترفيه بالن�سبة لها ،بل "هو يف اعتقادي �إحدى الطرق الرئي�سية التي
ن�ستوعب بها املعرفة".
وعرفت موري�سون مبواقفها املناه�ضة للعن�صرية ،ويف مقابلة لها
قالت "�أنا ال �أكتب انتقام ًا من العن�صرية بل لتغيري اللغة �إىل لغة ال
تنتق�ص من النا�س" ،وو�صفت �إ�سرائيل يف ر�سالة و ّقعت عليها عام
 2006مع كتاب �آخرين ،ب�أنها "دولة ف�صل عن�صري".
ونددت الر�سالة بالإبادة اجلماعية التي ترتكبها �إ�سرائيل يف حق
الفل�سطينيني ،م�ؤكدة �أن العدوان الإ�سرائيلي احتالل غري �شرعي،
واعتربت الر�سالة -بلغتها احلازمة -واحدة من �أقوى املواقف التي
وقع عليها نخبة من املثقفني والك ّتاب.
ويف تغطيتها خلرب وفاة الروائية الأمريكية ،اعتربت �صحيفة
جريوزاليم بو�ست الإ�سرائيلية �أن موري�سون ا�شتهرت باحلديث عن
�آرائها يف عدة مو�ضوعات ،مبا فيها ازدرا�ؤها ل�سيا�سات احلكومة
الإ�سرائيلية.
ولفتت ال�صحيفة الإ�سرائيلية النظر �إىل �أن بيان  2006الذي وقعت
عليه �أديبة نوبل الراحلة كان ينتقد املعايري املزدوجة للغرب الذي
ي�صمت على وجود ما يقرب من ع�شرة �آالف فل�سطيني يف ال�سجون
الإ�سرائيلية ،بينما يغ�ضب فقط خلطف حما�س اجلندي جلعاد
�شاليط.
وانتقد البيان الذي وقعت عليه موري�سون "االحتالل الع�سكري غري
ال�شرعي لل�ضفة الغربية ،واال�ستيالء املنهجي على مواردها الطبيعية
وال �سيما املياه -من قِبل قوات الدفاع الإ�سرائيلية" ،واعترب �أن"الهدف ال�سيا�سي لإ�سرائيل هو ت�صفية الأمة الفل�سطينية".

ونع ��ى الرئي� ��س الأمريك ��ي ال�سابق ب ��اراك �أوباما
الكاتب ��ة يف تغري ��دة له عل ��ى ح�ساب ��ه الر�سمي
يف توي�ت�ر قائ�ل ً�ا« :كان ��ت ت ��وين موري�س ��ون
كن ��ز ًا وطني ًا ...كانت كتابتها حتدي ًا جمي ًال ذا
معنى ل�ضمرينا وخيالنا الأخالقي ،يا لها من
هدي ��ة �أن تتنف�س الهواء الذي تتنف�سه ،ولو
لفرتة ق�صرية»
وف ��ازت بجائ ��زة نوب ��ل ف ��ى الأدب ع ��ام
 1993عن مجُ مل �أعمالها ،ومن رواياتها
الأخرى ، :ن�شيد �سليمان� ،صوال ،وطفل
القطرانُ .ترجم ��ت �أعمالها �إىل خمتلف
لغات العامل ،ومن بينها العربية
كان ��ت "تونى" هى الطفل ��ة الثانية من
بني �أربع �أطفال فى العائلة ،كانت تقر�أ
با�ستمرار وم ��ن كتابها املف�ضلني جني
�أو�سنت وليو تول�ستوى ،وكان والدها
ي ��روى له ��ا العدي ��د م ��ن احلكاي ��ات
ال�شعبي ��ة عن جمتمع ال�س ��ود بطرية
ال�س ��رد الق�ص�ص ��ى ،والت ��ى �ست�ؤث ��ر
الحقا على �أ�سلوبها فى الكتابة.
�أبرز �أعمالها

عندم ��ا مُنح ��ت جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب قال ��ت
الأكادميي ��ة ال�سويدي ��ة �إن ت ��وين موري�سون
تعي ��د للرواي ��ة االمريكي ��ة �أ�سلوبه ��ا ال�سردي
الفريد  ،الذي ينبع من كتابات فولكرن وك ّتاب
اجلنوب االمريكي .
تناول ��ت الفقر ال ��ذي كان يخيم على ما�ضيها ،
واعتربته �أكرث ق�سوة ووح�شية من العن�صرية
 ،ظلت ت�شعر بالأ�سى وهي تالحظ �أن اجلميع
ينظ ��ر �إليه ��ا باعتبارها خادمة �س ��وداء عندما
ترتاد �أحد الأ�سواق الفارهة  ..بد�أت حكايتها
مع الرواية منذ ان كانت �صبية تروي جلدتها
الأح�ل�ام التي ت�ؤرقها يف اللي ��ل  ،ويف امل�ساء
كان ��ت ت�ش ��ارك اختها لعب ��ة تخي ��ل احلكايات
 " :كن ��ا نرتجّ ��ل الق�ص�ص ،نتخ ّي ��ل مغامرات
ال ّتنانني ،نك ��ت ،فوازير عاطف ّي ��ة  ،هذه كانت
بداياتي مع الكلم ��ات ،بدايات تخيّالتي لعامل
جدي ��د ال �أعرفه بعد� ،أظن �أنها كانت خطواتي
الأوىل يف عامل احلك ��ي� ،أ�صنعها بك ّل الأفكار
ال ّت ��ي تخط ��ر عل ��ى ب ��ايل ،حكاي ��ات خيال ّي ��ة،
�شخ�صي ��ات خراف ّي ��ة� ،إنه ��ا طفول ��ة ت�سبح يف
ال�سّ ح ��ر"  ،بداياته ��ا الأوىل يف الكتاب ��ة متت
م ��ن خالل قطع ��ة طبا�ش�ي�ر عندم ��ا كتبت على
جدار املدر�سة اول جملة دون ان تفهم معناها
.
حاولت ان احمو من خ�ل�ال رواياتها احلدود
بني الواق ��ع واخليال  ،لكن الكلمات ب َنت عامل ًا
مده�ش� � ًا �أبطاله يعانون م ��ن التهمي�ش والفقر
والعن ��ف العن�صري  .ولدت يف والية �أوهايو
يف الثامن ع�شر من �شباط عام  ،1931بهوية
خمتلف ��ة  ،كان اال�سم فيها هو " كلوي �أرديليا
ووف ��ورد " لأب عم ��ل يف مهن عدي ��دة  ،حلام
يف النهار  ،وحار� ��س مبنى يف الليل من �أجل
�إعال ��ة �أ�سرته التي تتكون م ��ن اربعة �أطفال ،
ظ ��ل يحمل يف داخله ع ��دا ًء وكره ��ا للبي�ض ،
ر�أى يف �صب ��اه رج ��ا ًال �سود ًا يت ��م �سحلهم يف
ال�شوارع بحجة رف�ضه ��م التنازل عن ار�ضهم

للبي� ��ض  " :كان �أب ��ي ان�سان� � ًا متع�صب ًا .ويف
طفولته بجورجيا ،ت�أثر كثري ًا بت�صرف الرجل
الأبي� ��ض ،كان ي�شع ��ر طيل ��ة حيات ��ه ان علي ��ه
البحث ع ��ن �سبب الحتقاره للرج ��ل الأبي�ض،
بينم ��ا ال يحت ��اج ه ��ذا الأخ�ي�ر لأي �سب ��ب كي
يحتقره كزجني" .غر�س والدها فيها اهتماما
بالرتاث واللغ ��ة من خالل احلكايات ال�شعبية
الأفريقي ��ة الت ��ي كان يرويه ��ا له ��ا عندما يجد
نف�س ��ه عاطال بال عمل  .من والدتها تتعلم �أان
ال حتكم على اال�شخا�ص بن ��ا ًء على انت�سابهم
جلماع ��ة معين ��ة  ،و�إمن ��ا احلك ��م يج ��ب �أن
يك ��ون على �أعمالهم  ،كان ��ت الأم جتيد عزف
املو�سيق ��ى  ،وقد �ألهم ��ت ابنتها حب م�شاهدة
امل�سرحي ��ات  " :كان ��ت �أم ��ي تع�ش ��ق ارتي ��اد
امل�س ��ارح بع ��د ظهر �أي ��ام ال�سب ��ت واجللو�س
فى الأماك ��ن املخ�ص�صة للبي�ض فقط .وعندما
عُلقت الفتات على اجلدران تهدد ال�سود الذين
يجل�س ��ون فى �أماكن البي� ��ض بالطرد ،كان من
د�أبه ��ا �أن مت ��زق ه ��ذه الالفت ��ات وتنرثها يف
جميع �أنح ��اء املكان ،وكان ��ت تكاتب الرئي�س
روزفلت ب�ش�أن �أو�ضاع ال�سود" .
عندما كان عمرها حوايل عامني � ،أ�شعل مالك
البي ��ت ال ��ذي ا�ستاجرت ��ه عائلته ��ا  ،النار يف
املن ��زل الذي كانوا يعي�شون فيه  ،لأن والديها
مل ي�ستطعا دفع الإيجار  ،تعاملت عائلتها مع
ه ��ذا ال�شكل الغريب من ال�ش ��ر بال�ضحك على
املال ��ك ب ��د ًال من اخل ��وف .بعد ذل ��ك �ستخربنا
موري�س ��ون �إن عائلته ��ا ا�ستطاعت �أن حتافظ
على �سالمتها يف مواجهة ا�شرار يحملون كل
هذه ال�ضغائن .
تعرف ��ت عل ��ى �أعم ��ال د�ستويفي�سك ��ي وجني
�أو�ست�ي�ن وكاف ��كا وفوك�ن�ر يف �صباه ��ا ،
�أنه ��ت درا�سته ��ا الثانوي ��ة بامتي ��از والتحقت
بجامع ��ة ه ��وارد يف وا�شنطن ع ��ام ،1949
هن ��اك �ستغري ا�سمها �إىل ت ��وين وذلك ب�سبب
ال�صعوب ��ة الت ��ي كان ��ت تواج ��ه زميالتها يف
لف ��ظ ا�سمها ال ��ذي كان البع�ض ي ��راه طوي ًال
ومعق ��د ًا� .أنهت درا�سته ��ا العليا عام ، 1955
وقامت بتدري�س اللغ ��ة االنكليزية يف جامعة
تك�سا� ��س ملدة عام�ي�ن  ،تزوجت ع ��ام 1958
من املهند� ��س اجلامايكي هارول ��د موري�سون

� ،ستنه ��ار عالقته ��ا الزوجي ��ة بع ��د اع ��وام
ق�ص�ي�رة  ،لتج ��د نف�سه ��ا وحيدة م ��ع طفلني ،
الفراغ ال ��ذي عا�شته بعد الطالق جعلها تكتب
خل�س ��ة عند نوم طفليها ،قال ��ت �إنها ان�صرفت
للكتابة كن ��وع من التعوي�ض ع ��ن ذلك التبدّل
الكب�ي�ر الذي ط ��ر�أ عل ��ى حياته ��ا � ،أدركت �أن
الكتاب ��ة باتت حاج ��ة �ضروري ��ة يف حياتها ،
وبخا�ص ��ة م ��ن �أج ��ل التعبري ع ��ن احتجاجها
�ض ��د الظل ��م ال ��ذي يط ��اول �أبن ��اء جلدتها من
ال�سود الأمريكيني .
ق ��ررت �أن تتف ��رغ لعامل الكت ��ب عملت حمررة
يف دار ن�ش ��ر و�أ�شرف ��ت عل ��ى �إ�ص ��دار كت ��اب
ع ��ن حمم ��د عل ��ي كالي و�آخ ��ر ع ��ن املنا�ضلة
�أجني�ل�ا ديفي� ��س  ،قال ��ت ل�صحيف ��ة نيويورك
تامي ��ز" :كان لدي طفالن �صغ�ي�ران يف مكان
�صغري  ،وكن ��ت وحيد ًا للغاي ��ة .كانت الكتابة
�شيئ ًا بالن�سب ��ة يل  " .ن�شرت روايتها االوىل
"العني الأكرث زرقة"  -ترجمها اىل العربية
فا�ض ��ل ال�سلط ��اين  -ع ��ام  1972بع ��د �أن
تخط ��ت الأربع�ي�ن عام� � ًا  ،مل حتظ ��ى الرواية
باالهتم ��ام �إال �إنه ��ا وج ��دت له ��ا �ص ��دى ب�ي�ن
جمتم ��ع ال�س ��ود فنف ��ذت طبعته ��ا الأوىل بعد
عام�ي�ن م ��ن �صدوره ��ا  ،وفيه ��ا ت ��روي ق�صة
فت ��اة �صغ�ي�رة �س ��وداء تري ��د �أن يتغ�ي�ر لون
عينيها ،و�أن ت�صبح ��ا زرقاوين ،ولكن ت�صاب

بالي�أ� ��س الن دعواته ��ا ال ت�ستج ��اب � " :أردت
يف ه ��ذه الرواية �أن �أذك ��ر النا�س مبا مييلون
اىل ن�سيانه .فطوال �أجيال ،مل ي�ست�سغ ال�سود
�أ�شكاله ��م و�سحناتهم .ومل ينظر النقاد ال�سود
علي
اىل روايت ��ي هذه بعني الر�ض ��ا ،و�أخذوا ّ
الك�ش ��ف عن عُقدنا ومكامن �ضعفنا على مر�أى
م ��ن البي� ��ض .وقيل"يجب �أال يع ��رف البي�ض
هذه الأم ��ور" .ولكن ��ي مل �أترك ه ��ذا ال�ضرب
م ��ن الكتاب ��ة .ومار� ��س �أدب ��اء �سود ك�ث�ر ،من
�أمث ��ال رال ��ف ايلي�س ��ون وريت�ش ��ارد راي ��ت
وجامي� ��س بالدوين ،رقابة ذاتية على �أنف�سهم
عن ��د و�صف �أحوال جماعاته ��م .ومل تبارحهم
فكرة �أن البي�ض �سيقر�ؤون �أعمالهم .وم�أ�ساة
الرج ��ل الأ�سود �إن حق الدف ��اع عن زوجته �أو
ابنته مل يعط له ،يف املا�ضي .فمثل هذا الدفاع
عاقبت ��ه ال�سحل .ولذا ،يحتق ��ر الرجل الأ�سود
املر�أة " .
كتب ��ت "العني الأكرث زرق ��ة" يف املطبخ  ،فقد
كان ��ت تعي�ش يف �شقة تتكون من غرفة للمنام
ومطبخ للأكل واجللو�س والكتابة  ،قالت بعد
ن�ش ��ر روايته ��ا الأوىل � ":أن ��ا �أكت ��ب من �أجل
ال�س ��ود  ،بنف� ��س الطريق ��ة الت ��ي مل يكتب بها
تول�ستوي من �أجل امل�ست�ضعفني " .
يف روايته ��ا حمبوب ��ة – ترجمها اىل العربية
�أم�ي�ن العيوطي  -تقتل بطل ��ة الرواية طفلتها

لكي تخل�صها من م�صري العبودية الذي عانت
من ��ه الأم طوي�ل ً�ا  ،لكن الطفل ��ة القتيلة تعود
اىل احلي ��اة لتذكر االم مب ��ا فعلت  .قال النقاد
ع ��ن حمبوبة �إنها ال تقل �أهمية عن "كوخ العم
توم" لهارييت �ستاو عام  ،فالروايتان تدينان
نظ ��ام الف�ص ��ل العن�صري الكري ��ه وتنت�صران
حلرية ال�سود .
روايتها الثالث ��ة "ن�شيد �سليمان" – ترجمها
اىل العربي ��ة �سمري علي  -بطله ��ا من الطبقة
املتو�سّ ط ��ة يعي� ��ش يف ال�شم ��ال ،كان يجه ��ل
كل �ش ��يء ع ��ن ما�ضيه ،اما ا�س ��م �سليمان فهو
لق ��ب عائلته ،الذي ��ن كانوا م ��ن العبيد ،ك ّل ما
يعرف ��ه ع ��ن ما�ضي ��ه ه ��و �أغنيّة قدمي ��ة �أ�شبه
بن�شي ��د للعبي ��د حي ��ث كان يغ ّنيه ��ا ال�سّ ود يف
حق ��ول القط ��ن تذكر بج ��ده وبعائلته القدمية
الت ��ي انقطعت عالقته بهم من ��ذ زمان  ": ،كان
بطل ��ي رجل ب ��دون ذاكرة لذا ق� � ّرر البحث عن
ما�ضيه و�ستكون الأغني ��ة دليله�،أ�شبه بعملية
البح ��ث عن كن ��ز خا�صت ��ه� ،أما �أن ��ا فاعتربها
برحل ��ة بحث عن ال ّذات ،الع ��ودة �إىل ا ّ
جلذور
الأوىل،يف �أغ ��اين العبي ��د تع�ث�ر عل ��ى تاريخ
م� ��ؤمل ّ
وه�ش م ��ن املعان ��اة ،تع�ث�ر ك ّل هذا يف
ّ
ّ
كلم ��ات ب�سيطة و�شفافة وحزين ��ة والتي منها
�أبدع ��وا مو�سيق ��ى البل ��وز واجل ��از ،حتك ��ي
ع ��ن ال�سّ ح ��رة الذي ��ن �أ�صبح ��وا قادرين على
الطريان ليع ��ودوا للوطن الأم �إفريقيا� ،أعترب
هذا الهروب من الالممكن ،حالة من االن�سداد
والالتعاي�ش م ��ع ال�سّ ائد� ،سيعرث بطلي على
�أث ��ر جدّه ال ّذي قتله بطريقة وح�شيّة مزارعني
بي� ��ض كما ه ��ي الع ��ادة ،لكن هذا لي� ��س نهاية
احلكاية� ،سيعرث على كلمات الأغنيّة ،وعندما
يقر�ؤه ��ا يكت�ش ��ف �أن ج� �دّه الأوّل �سليم ��ان مل
يك ��ن عب ��د ًا فق ��ط،كان �شاع ��ر ًا بالفط ��رة كتب
�أغن ّي ��ة م�شحون ��ة ب ��الأمل والغرب ��ة ّ
وال�شوق،
في�ض جارف من امل�شاعر الإن�سانيّة "
فازت موري�سون بع ��د ن�شر روايتها جاز عام
 1992بجائ ��زة نوبل  ،وهي رواية تدور
�أحداثه ��ا يف ح ��ي ه ��ارمل يف الع�شريني ��ات،
ابطاله ��ا زوج وزوجت ��ه وع�شيقت ��ه  ،يف ه ��ذا
املثل ��ث يقوم ال ��زوج بقتل ع�شيقت ��ه التي هي
يف �س ��ن املراهق ��ة  ،ويف الرواي ��ة ت�ستخ ��دم
موري�سون بُنية �سردية ت�شبه انغام اجلاز .
يف رواي ��ات موري�س ��ون الم ��كان للخطاب ��ة
ال�سيا�سية  ،فهي تدرك �أن العن�صرية والظلم
ا�شياء ال متوت اال مبوت املروجني لها  ،وهي
ت�صر عل ��ى تفكيك ال�ص ��ور النمطي ��ة املك ّر�سة
للمواط ��ن االمريك ��ي الأ�س ��ود ،حي ��ث ت�سعى
اىل كتاب ��ة يتع ��ذر طم�س طبيعته ��ا الزجنية ،
لكنها كما تقول كتابة لي�ست عن�صرية  ،وامنا
�أبوابها تظل م�شرعة للآخر.
اعتربه ��ا النق ��اد وريث ��ة مواطنه ��ا احلنوبي
وليم فولكرن  ،تبت�سم حني ي�س�ألها زوار بيتها
وهم يرون �ص ��ورة فوكرن معلقة على اجلدار
وتق ��ول  ":هذا قريبي  ،لكن ��ه ابي�ض اللون ..
قرابت ��ي ل ��ه ال يحدده ��ا ل ��ون و�ش ��كل  ،وامنا
كتابة من اجل االن�سان ".
تكت ��ب  ":ال توج ��د ح�ض ��ارة مل تب ��د�أ بالف ��ن ،
�س ��واء كانت تر�سم خط ًا على الرمال �أو تر�سم
كهف ًا �أو رق�ص ًا.
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 16تحفة �سينمائية في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة ال�سينمائي

�سعفة "كان"  ،ودبّا "برلين" ،وكرة "كارلوفي فاري" الكري�ستالية
متابعة املدى

في م�سعاه لخلق من�صة
عر�ض لأحدث الإنتاجات
ال�سينمائية العالمية ،يعلن
مهرجان الجونة ال�سينمائي،
عن عر�ض عدد من الأفالم
الطويلة ،التي �شاركت
بالعديد من المهرجانات
ال�سينمائية الدولية الكبرى،
مثل "كان" ،و"برلين"
و"كارلوفي فاري" ،و"�إدفا"،
في برنامج دورته الثالثة هذا
المقامة في الفترة بين
العامُ ،
 19وحتى � 27سبتمبر� /أيلول
.2019
وتت�ضم ��ن جمموع ��ة الأفالم ،الت ��ي نعلن
عنه ��ا الي ��وم ،ت�سع ��ة �أف�ل�ام �شارك ��ت يف
الدورة الـ 72ملهرجان "كان" ال�سينمائي،
وفيلم�ي�ن حائزي ��ن على د ّب�ي�ن ف�ضيني يف
الدورة الـ 69ملهرجان "برلني" ال�سينمائي،
والفيل ��م الفائ ��ز باجلائ ��زة ال ُك�ب�رى يف
"كارل ��ويف ف ��اري" ،ووثائقي�ي�ن �أحدهما
حائز على جائ ��زة جلنة التحكيم اخلا�صة
ب�أول ظه ��ور �سينمائي ،يف ال ��دورة الـ31
ملهرجان "�إدفا" للأفالم الوثائقية.
م ��ن جانب ��ه قال مدي ��ر املهرج ��ان ،انت�شال
التميم ��ي" :ت�سع ��ى ال ��دورة الثالث ��ة
ال�ستع ��ادة جمموع ��ة م ��ن الأعم ��ال
ال�سينمائي ��ة الكال�سيكي ��ة ،و�إلقاء ال�ضوء
على خمرجيها العظ ��ام� ،إىل جانب تقدمي
الأف�ل�ام احلديثة .و ُتع ��د جمموعة الأفالم
العاملية املُختارة له ��ذا العام ،اً
مثال لتوجه
املهرج ��ان جل ��ذب الإنتاج ��ات ال�سينمائية
الأح ��دث م ��ن جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل".
و�أ�ض ��اف ":ن�أمل �أن يك ��ون برناجمنا هذا
العام ،ممتع ًا وحمفز ًا ،جلماهرينا املحلية
والإقليمي ��ة ،م ��ن املحرتف�ي�ن واملحب�ي�ن
لل�سينما".
وم ��ن جهت ��ه قال املدي ��ر الفن ��ي للمهرجان
�أم�ي�ر رم�سي� ��س" :ا�ستطعن ��ا عل ��ى م ��دار
�سنت�ي�ن� ،أن نك ��ون عل ��ى ق ��در امل�س�ؤولية
يف تق ��دمي �أهم �أعم ��ال الع ��ام ال�سينمائية
جلمه ��ور املهرج ��ان م ��ن حمرتف�ي�ن ونقاد
و�صحفي�ي�ن واجلمه ��ور املح ��ب لل�سينما.
وكاف�أنا جمهورنا بن�سب احل�ضور املُبهرة
للأف�ل�ام وردود الفع ��ل ال ّأخ ��اذة" .وتابع
رم�سي� ��س قائ�ًل:اً ُ " :رع ��ب كب�ي�ر �أن نك ��ون
م�س�ؤول�ي�ن عن خي ��ارات �أف�ل�ام ي�شاهدها
ه ��ذا الع ��دد م ��ن املتفرج�ي�ن ذوي الع�ي�ن
املدرب ��ة عل ��ى مدار �أي ��ام املهرج ��ان ،ويف
دورتن ��ا الثالثة نع ��د �أن �أفالمن ��ا اختريت
بنف� ��س احل ��ب والعناي ��ة ،الت ��ي نع ��د بها

جمهورنا من دورة لأخرى".
وعلى ر�أ� ��س قائمة الأعمال امل�شاركة ي�أتي
الفيل ��م الفائ ��ز بال�سعفة الذهبي ��ة ملهرجان
"كان" ال�سينمائ ��ي" ،طفيل ��ي" للك ��وري
ب ��وجن ج ��ون ه ��و .وي ��روي ق�ص ��ة عائلة
من العاطل�ي�ن ،جتمعها الأق ��دار يف عالقة
مُعق ��دة ،م ��ع عائلة ثري ��ة ،مُعاجل� � ًا ق�ضايا
البطال ��ة ،واالتكالي ��ة ،يف مقاب ��ل العم ��ل
واالعتم ��اد على النف� ��س .وي�صفه خمرجه
ب�أن ��ه "كوميديا بال مهرج�ي�ن ،وتراجيديا
بال �أ�شرار".
وتت�ضم ��ن القائم ��ة "�أمل وجم ��د" لبي ��درو
�أملودوف ��ار ،ال ��ذي ي ��روي ق�ص ��ة املخ ��رج
�سلفادور مالو ،املُتذك ��ر ملا�ضيه يف خ�ضم
مر�ض ��ه ،وال�ساع ��ي ل ��روي ه ��ذا املا�ضي،
طالب� � ًا للخال�ص .فاز بطل الفيلم �أنطونيو
بانديرا� ��س ،بجائ ��زة �أف�ض ��ل ممث ��ل يف
مهرجان كان ال�سينمائي.
كم ��ا ت�شم ��ل القائم ��ة ،الفيل ��م الإيط ��ايل
"بريان ��ا" احلائ ��ز عل ��ى ال ��دب الف�ضي -
جائ ��زة �أف�ض ��ل �سيناري ��و -يف مهرج ��ان
"برل�ي�ن" ال�سينمائ ��ي .وت ��دور �أحداث ��ه،
ح ��ول �شبيبة ع�صابات ناب ��ويل ،و�سعيهم
احلثي ��ث لال�ستح ��واذ عل ��ى ال�سلط ��ة.
وتتجل ��ى فيه ،ع ��وامل املراهقة واجلرمية
يف �آن واح ��د؛ تل ��ك العوامل الت ��ي تنم عن
واقع اجتماعي تعي�س.
وم ��ن �إيطالي ��ا �أي�ض� � ًا ،يُ�ش ��ارك فيل ��م
"اخلائ ��ن" ،ملارك ��و بيلوكيو ،الذي تدور
�أحداث ��ه يف مطل ��ع ثمانيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي  -ويف خ�ض ��م �صراع ��ات املافي ��ا
ال�صقلية  -حول توما�سو بو�سكيتا ،الذي
يف ��ر �إىل الربازيل هرب� � ًا .وبينما يتم قتل
عائلته فرد ًا تلو الآخر ،و ُترحله ال�سلطات
الربازيلي ��ة �إىل �إيطالي ��ا ،ي�أخ ��ذ توما�سو
قرار ًا م�صريي ًا يغري من جمرى الأحداث.
وم ��ن "كان" ،يُعر� ��ض "باك ��وراو"
و"الب�ؤ�ساء" ،احلائزين على جائزة جلنة
التحكي ��م باملنا�صفة ،و"جلد الآيل" ،الذي
افتتح عرو�ض ن�ص ��ف �شهر املخرجني يف
نف�س املهرجان هذا العام.
الأول م ��ن �إخراج كليب�ي�ر مندون�سا فيلو،
وجوليان ��و دورنيلي� ��س ،وت ��دور �أحداث
الفيل ��م ،يف امل�ستقب ��ل القري ��ب ،بعم ��ق
الري ��ف ،حي ��ث تعي� ��ش جماع ��ة متناغم ��ة
م ��ع بيئته ��ا احلا�ضنة؛ ذل ��ك التناغم الذي
ينته ��ي عندما يدخل القرية بع�ض الغرباء
ليعكروا �صفو املكان .والثاين ،هو الفيلم
الروائي الطويل الأول ملخرجه ،الدج يل،
وال ��ذي ين�ضم بطل ��ه �ستيف ��ان �إىل �إحدى
فرق ال�شرطة يف مونفريماي ،الواقعة يف
�إح ��دى �ضواحي باري� ��س .وخالل واحدة
م ��ن عملياته ��ا ،جت ��د الفرق ��ة نف�سه ��ا يف
م� ��أزق ،حيث يتم ت�صوي ��ر وتوثيق كل ما
يحدث بكامريا طائرة (درون).
�أم ��ا "جل ��د الآي ��ل" ،فه ��و م ��ن �إخ ��راج
الفرن�س ��ي كوين�ت�ن دوبيو ،وي ��دور حول
رج ��ل يف منت�صف عم ��ره ،ميتل ��ك هو�س ًا
مر�ضي� � ًا بامت�ل�اك معط ��ف جل ��دي مملوك
مل�صم ��م ُمع�ي�ن .وي� ��ؤدي به ه ��ذا الهو�س،
�إىل احتمالي ��ة فقدان مدخرات ��ه ،و�سلوكه
منهج ًا عنيف ًا.

فيلم "هوب�س �أند �شاو" يت�صدر �إيرادات
ال�سينما في �أميركا ال�شمالية

لو�س اجنلي�س (-رويرتز)

ت�ص ��در فيلم احلركة اجلدي ��د ”هوب�س �أند
�شاو“ �إيرادات ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية
يف مطل ��ع الأ�سبوع م�سج�ل ً�ا �إيرادات بلغت
 60.8مليون دوالر.
والفيلم بطول ��ة دوين جون�س ��ون وفاني�سا
كريبي وجي�سون �ستاثم و�إدري�س �إلبا ومن
�إخراج ديفيد ليت�ش.
وتراج ��ع فيل ��م الر�س ��وم املتحرك ��ة ”الأ�سد
املل ��ك ( “2019الي ��ون كين ��ج  )2019م ��ن
املركز الأول �إىل املركز الثاين هذا الأ�سبوع
م�سج ًال  38.2مليون دوالر.
كم ��ا تراج ��ع الفيلم الكومي ��دي ”حدث ذات
م ��رة يف هوليوود“ (ون�س �أب ��ون �إيه تامي

�إن هولي ��وود) من املرك ��ز الثاين �إىل املركز
الثال ��ث حمقق ��ا �إي ��رادات بلغ ��ت  20مليون
دوالر.
والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد
بي ��ت و�آل بات�شين ��و ومارجوت روبي ومن
�إخراج كويننت تارانتينو.
وتراجع فيلم احلرك ��ة واملغامرات ”الرجل
العنكب ��وت :بعيدا ع ��ن الوط ��ن“ (�سبايدر
م ��ان  :فار فروم هوم) من املركز الثالث �إىل
املرك ��ز الرابع هذا الأ�سبوع ب�إيرادات بلغت
 7.8مليون دوالر.
الفيل ��م بطولة توم هوالن ��د وجيك جيلنهال
وماري�س ��ا توم ��ي وزينداي ��ا وم ��ن �إخ ��راج
جون وات�س.
وتراج ��ع اجل ��زء الراب ��ع من فيل ��م الر�سوم
املتحرك ��ة ”حكاية لعب ��ة (“4توي �ستوري
 )4م ��ن املركز الراب ��ع �إىل املرك ��ز اخلام�س
هذا الأ�سبوع م�سج ًال  7.2مليون دوالر.

 عالء املفرجي

فريدا ..بني هرييرا و تاميور
َ
�أُتيحت ل ��ي �أخير ًا فر�صة قراءة �سيرة فري ��دا كاهلو ،الذي و�ضعته
الم�ؤلف ��ة هاي ��دن هيري ��را بعن ��وان (فري ��دا� ...سي ��رة حي ��اة فريدا
كاهل ��و) ،وهو ماجعلن ��ي �أعيد م�شاه ��دة الفيلم ال ��ذي اقتب�س هذه
ال�سيرة بتوقيع مواطنتها المخرجة جولي تايمور.
البوّ ن �شا�سع بين هذه المذكرات التي ترجمها ال�صديق د .علي عبد
الأمي ��ر �صالح لدار المدى ،وبين الفيلم المذكور ,نحن �أمام واحدة
م ��ن �أهم الحقب التاريخية في تاريخ المك�سي ��ك كخلفية لحياة �أهم
الفنانات في الحركة ال�سريالية في ع�شرينيات القرن المن�صرم.
و�إن كان ��ت ال�سينم ��ا المك�سيكي ��ة قد حقق ��ت فيلم ًا عن ه ��ذه الفنانة
بتوقيع ب ��ول ليروك في الثمانينيات� ،إال �أن مع فيلم تايمور ون�ص
هيري ��را ،نحن �أمام حياة ت�ستحق �أن ُتروى ..والحقيقة �إنني �أقرن
بي ��ن االثنين  ،لكن جه ��د ًا وا�ضح ًا بذلته هايدن هيريرا في الإحاطة
ب�سيرة هذه الفنانة ،على خلفي ��ة تاريخ المك�سيك ،و�أي�ض ًا الإ�شارة
الى الكثير من الفنانين المعا�صرين لها.
مثل �سيرة اي�ستوود لجي �إدغار ،و�سيرة فيلدا لويد للمر�أة الحديدية
تات�ش ��ر كان ��ت ال�شخ�صي ��ة ه ��ي المح ��ور ،وبالتال ��ي كان االن�شغال
الأهم ف ��ي ابرازها ك�شخ�صية مع �إهمال وا�ض ��ح للظرف التاريخي
و�أث ��ره في �صياغ ��ة الأفكار وال�سلوك له ��ذه ال�شخ�صيات .ولعل في
فيل ��م فريدا يبدو ذلك وا�ضح ًا ب�شكل كبي ��ر ..برغم ح�سنة التعريف
بواحدة من �أهم فنانات القرن الع�شرين على االطالق ..حد ًا جعلت
منها وم ��ن حياتها �أ�سطورة ..لكنه ��ا � -أي المخرجة -مع ان�شغالها
ب�صياغ ��ة جمال ه ��ذه الأ�سطورة ،ق ��د اغفلت الكثير م ��ن التفا�صيل
في حي ��اة كاهلو والأح ��داث الم�صاحبة ل�سيرته ��ا التراجيدية .وال
يخط ��ئ الم�شاهد اللبيب خ�ضوع المعالج ��ة لل�شروط الهوليوودية
في جانبها التجاري البحت� ..إذ لوال هذه ال�شروط ف�إن مهمة �إعادة
انتاج �سيرة فنانة من طراز فريدا كاهلو �سينمائي ًا �سيتطلب ال�سير
في حقل �ألغام لما للحدث التاريخي الم�صاحب من �أثر كبير.
بينم ��ا ت�سهب الم�ؤلفة هايدن هيريرا ف ��ي �سرد �سيرة فريدا كاهلو
 ،وه ��ي ال تترك �أيَّ تف�صيل من تفا�صي ��ل حياتها من دون �أن تذكره
 ،تعقب ��تْ م�شاجراتها مع زوجه ��ا  ،انف�صاالتها عنه  ،والم�صالحات
بينهم ��ا بتف�صيل وبطء ّ
قطارة العين  .ع�شقتْ فريدا كاهلو النحات
نوغوت�ش ��ي  ،و�صديقهما و�ضيفهم ��ا تروت�سكي � ،أما دييغو ريـﭬيرا
فق ��د كان ��ت له عالقة غرامية م ّدم ��رة مع �شقيقته ��ا كري�ستينا  .كانت
هنالك لحظات من التهكم ال�ساخر والبذاءة .
ولأن هاي ��دن هيري ��را تملك معلوم ��ات غزيرة ع ��ن المدار�س الفنية
الأوروبي ��ة  ،ما�ضيه ��ا وحا�ضرها  ،فال عج ��ب � ،إذ �إنها در�ستْ الفن
درا�س ًة �أكاديمي ��ة  ،وكتبتْ ر�سالة دكتوراه بعنوان " فريدا كاهلو ،
حياته ��ا  ،فنها "  ،تقدّمتْ به ��ا �إلى الهيئة التدري�سية في تاريخ الفن
كج ��زء من انج ��از متطلبات ني ��ل الدكتوراه في الفل�سف ��ة  ،المدينة
الجامعية في نيويورك . 1981 ،
والم�ؤلف ��ة هاي ��دن هيري ��را كاتب ��ة �سي ��ر ذاتي ��ة وم�ؤرخ ��ة فنية ،
�أميركي ��ة الجن�سي ��ة  ،وُلدتْ في العام � ، 1940أ�ص ��درتْ كتب ًا عديدة
ع ��ن مجموع ��ة من الفنانين  ،وهي  " :م ��اري فرانك "  1990 ،؛ "
ماتي�س  ،بورتريه "  1993 ،؛ " �آر�شيل غوركي  ،حياته و�أعماله " ،
 2005؛ " جوان �سيندر "  6 200 ،؛ " الإ�ستماع للحجر  :فن وحياة
�إي�سام ��و نوغوت�شي "  . 2015 ،كم ��ا �أ�صدرتْ كتاب ًا يحمل عنوان :
" ر�ؤى من الخارج  :وجهات نظر �أوروبية في الفن الأميركي " ،
� . 1995أم ��ا كتابه ��ا هذا  " ،فريدا � :سيرة حياة فريدا كاهلو " فكان
باك ��ورة �أعمال هيري ��را � ،إذ �صدر بطبعته الأول ��ى في العام 1983
 .و�أعقبت ��ه طبع ��ات ع ��دة وب�أغلفة مختلف ��ة في دور ن�ش ��ر �أوروبية
و�أميركي ��ة  .ويحت ��وى كتابنا ه ��ذا �أي�ض ًا على �ص ��ور فوتوغرافية
بالأبي�ض والأ�سود ولوحات فريدا بالألوان الأ�صلية ؛ �أما اللوحات
التي ُفقدتْ فقد تم حفظها من خالل ال�صور الفوتوغرافية .

فيلم �آلمودوفار� ..آلم ومجد

الفيلم الكوري طفيلي
ومن البريوُ ،ت�شارك ميلينا ليون ،بفيلمها
"�أغني ��ة بال عنوان" ،املُتتبع لرحلة بحث
املو�سيقية ال�شابة جيورجينا ،عن طفلتها
حديث ��ة ال ��والدة ،الت ��ي مت اختطافه ��ا من
عي ��ادة �إجناب وهمي ��ة يف العا�صمة ليما.
ي�صور الفيلم ،املبني عل ��ى ق�صة حقيقية،
عملي ��ات اختط ��اف الأطف ��ال املُفجع ��ة،
وتنته ��ج خمرجت ��ه �أ�سلوب� � ًا ي�ستخ ��دم
الأبي� ��ض والأ�س ��ود ل ��روي تل ��ك الأحداث
امل�أ�ساوية.
ويتعر� ��ض الفيلم الياب ��اين 37" ،ثانية"،
ملخرجته هي ��كاري ،لق�ضايا ذوي الإعاقة،
واجلن�ساني ��ة لدى ال�شب ��اب .حيث تعي�ش
يوم� � ًا ،فنان ��ة ر�سوم الكوميك� ��س ال�شابة،
املُ�صاب ��ة ب�شلل دماغي ،جراء عدم تنف�سها
مل ��دة  37ثاني ��ة عن ��د والدته ��ا ،م ��ع �أمه ��ا
الت ��ي تخ�ش ��ى عليها م ��ن �أي �ش ��يء .ويف
حماولتها ،الكت�شاف جن�سانيتها ،واملعنى
احلقيق ��ي للحب والغف ��ران ،ترم ��ي يوم ًا
بنف�سها يف ليل طوكيو .فاز الفيلم بجائزة
اجلمه ��ور يف ق�سم بانورام ��ا لأف�ضل فيلم
روائي ،يف ال ��دورة ال 69ملهرجان برلني

ال�سينمائي.
وم ��ن �أملاني ��ا ،ي�ش ��ارك فيل ��م "حمطم ��ة
النظام" ،لن ��ورا فاين�ش ��ت ،والذي يحكي
ق�ص ��ة بين ��ي ،ذات ال� �ـ� 9أع ��وام ،الت ��ي ال
ت�ستطي ��ع التحك ��م يف نوب ��ات غ�ضبه ��ا،
م ��ا يدفع امل�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة لت�سميتها
"حمطم ��ة نظام" .و�أم�ًل�اً يف تغيري ذلك،
ُتعني مي�ش ��ا ،مدربة التحك ��م يف الغ�ضب،
لرعاي ��ة بين ��ي .ف ��از الفيلم بجائ ��زة الدب
الف�ضي � -ألفريد باور -يف مهرجان برلني
ال�سينمائي .2019
وم ��ن الربازي ��ل ،ي�ش ��ارك فيل ��م "احلي ��اة
اخلفي ��ة لأوريدي� ��س ج�سم ��او" ،ملخرج ��ه
ك ��رمي عين ��وز ،وت ��دور �أحداث ��ه يف
خم�سيني ��ات القرن املا�ضي ،يف الربازيل،
حيث تعي�ش �أوريدي� ��س ،و�أختها جويدا،
م ��ع والديهما املحافظ�ي�ن ،وب�سبب حادثة
خ ��داع م�ؤ�سف ��ة ،تجُ �ب�ر الأخت�ي�ن عل ��ى
االنف�ص ��ال ،ولك ��ن حتتف ��ظ كلتاهما بحلم
االحتاد مجُ ددًا.
ويع ��ود املخرج الإجنلي ��زي ،كني لوت�ش،
بفيل ��م "عف ��و ًا ،مل جندكم" ،ال ��ذي يتناول

�ص ��راع ريك ��ي و�أ�سرت ��ه ،خ�ل�ال الأزم ��ة
االقت�صادي ��ة ع ��ام  ،2008حي ��ث تلوح له
فر�ص ��ة للنج ��اة ،عندم ��ا ي�ش�ت�ري �شاحنة
جدي ��دة ،ليدخ ��ل به ��ا جم ��ال تو�صي ��ل
الطلبات.
وم ��ن بلغاري ��ا ،ي�ش ��ارك فيل ��م "الأب"،
للمخرج�ي�ن كري�ستينا جروزيف ��ا ،وبيتار
فاالن�ش ��وف ،وال ��ذي ت ��دور ق�صت ��ه حول
فا�سي ��ل ،ال ��ذي يعتق ��د بعد وف ��اة زوجته،
�إنها ت�ستخ ��دم هاتفه املحم ��ول من قربها
لتت�ص ��ل ب ��ه ،وي ��زور و�سي ��ط روح ��اين
ليت ��م ه ��ذا االت�ص ��ال ،وبرغ ��م حم ��اوالت
ابن ��ه بافي ��ل �أن يثني ��ه ع ��ن تل ��ك الأفعال،
ف� ��إن الأب يوا�صل العناد فيم ��ا يفعله .فاز
الفيل ��م باجلائزة الكربى يف الدورة الـ55
ملهرجان كارلويف فاري ال�سينمائي.
ومن �أفغان�ستان ،ي�ش ��ارك �أبوزار �أميني،
بفيلم ��ه الوثائق ��ي الطوي ��ل الأول" ،كابُل
مدين ��ة يف الري ��ح" ،وال ��ذي ف ��از بجائزة
جلن ��ة التحكي ��م اخلا�ص ��ة ب� ��أول ظه ��ور
ملخرج ،يف مهرجان �إدفا للأفالم الوثائقية
الطويل ��ة .وهو ت�صوير يق ��ظ ،وحميمي،
للحي ��اة اليومي ��ة يف مدين ��ة كا ُب ��ل ،خالل
"فرتات ال�صمت" الفا�صلة بني التفجريات
االنتحارية ،التي ُتغيرّ �شظاياها وهزاتها
العنيفة م�سار حياة �شخ�صيات الفيلم.
�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،هن ��اك فيل ��م "م�ساف ��ر
منت�ص ��ف الليل" ملخرج ��ه الأفغاين ح�سن
فازيلل ��ي ،املحك ��وم عليه بامل ��وت من قِبل
حركة طالبان ،وال ��ذي يهرب من بلده هو
و�أ�سرته .ي�صور الفيل ��م احلالة االنتقالية
املُفزع ��ة ،الت ��ي يعي�شه ��ا طالب ��و اللجوء،
ً
رابط ��ا اخلا� ��ص بالع ��ام ،وال�شخ�ص ��ي
بال�سيا�سي.
كم ��ا ُت�شارك املخرجة ،الري�س ��ا �ساديلوفا،
بفيلمه ��ا "ذات مرة يف تروب�شف�سك" الذي
يتن ��اول �سل�سلة من الوقائ ��ع التي حتدث
يف قري ��ة �صغ�ي�رة يف رو�سي ��ا ،والت ��ي
ي�صعب �إخفاء الأ�سرار فيها.

بينما ت�سهب الم�ؤلفة هايدن هيريرا
في �سرد �سيرة فريدا كاهلو  ،وهي ال
تترك � َّأي تف�صيل من تفا�صيل حياتها
من دون �أن تذكره

����س���ي���ن���م���ا ال������ق������اع ف������ي ك����ف����رن����اح����وم
مي�سلون فاخر
"كف ��ر ناحوم" لنادين لبك ��ي فيلم ينتمي
ل�سينم ��ا الواق ��ع ،ا�شتغل ��ت خمرجته على
حم ��اكاة الواق ��ع وهذا م ��ا يع� � ّد ميزة يف
ح ��د ذات ��ه ،ق�صت ��ه رمب ��ا تك ��ون حقيقية،
ي�شع ��رك من ��ذ الوهل ��ة الأوىل بان�سيابي ��ة
الكام�ي�را ويجعلك تعتق ��د �أنك يف ال�شارع
م ��ع ه� ��ؤالء النا�س ولي� ��س متفرج� � ًا .هو
الفيلم الثالث لنادين ،ويبدو على �صناعته
ن�ضج وتف ��وق على �أفالمه ��ا ال�سابقة رغم
�أن بع� ��ض اجلوان ��ب الفني ��ة اجلمالي ��ة
كان ��ت �ضعيف ��ة ورمب ��ا كان ميك ��ن لنادين
�أن تتجنب تلك الهفوات مبونتاج متم ّكن.
أ�شخا�ص
تعمّدت �صانعة الفيل ��م توظيف �
ٍ
عادي�ي�ن ولي�س ��وا ممثل�ي�ن ليمنح ��وا
اجل ��و الع ��ام �صدق� � ًا �إ�ضافي ًا وه ��ي تطرح
م�شاكل الطبقة الفق�ي�رة املعدمة يف لبنان
والالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن وظاه ��رة الرقيق
اجلدي ��دة -خادم ��ات املن ��ازل -والتهريب
واملخدرات وزواج القا�صرات والتحر�ش
اجلن�س ��ي والإجن ��اب غ�ي�ر ال�شرعي .كان
الفيلم �إدان� � ًة لكل جمتمعاتنا العربية دون
توجيه البو�صلة لأية مدينة عربية معينة
فقد كانت رغبة املخرجة �أن جتعلها �إيحاء
ل ��كل مدننا العربية بال ا�ستثناء ،ويف جوٍّ
م�شحون ب ��الأمل والدم ��وع تاهت الوجهة
ٍ
وتعرثت اخلط ��وات .الفيلم م ��ن ت�صوير
كري�ستوف ��ر ع ��ون ال ��ذي كان موفق� � ًا �أكرث
من غ�ي�ره يف جع � ِ�ل الكامريا قريب ��ة جد ًا
ومنحها وظائف متعددة لتطرح من خالل
ِ

تلك العد�سة �أ�سئلتها الفل�سفية وال�سيا�سية
على ل�سان الطفل زين الرافعي الذي واجه
�أهل ��ه يف املحكم ��ة" :لي� ��ش خلفت ��وين؟"،
وه ��و �س� ��ؤال املخرج ��ة ال ��ذي اع ُت�ِب رِ َ�ر من
امل�آخ ��ذ على الفيلم� ،إذ كي ��ف لطفل ال ميلك
وعي� � ًا ا�ستثنائي ًا �أن يفك ��ر ب�س�ؤال فل�سفي
يواج ��ه به ذويه .هن ��اك جو �سوداوي يف
ك ��وادر ت�صوي ��ر املهمّ�شني ب�أل ��وان باهتة
مظلمة وقبيحة و�صراخ وزعيق متوا�صل
م ��ن كل �ص ��وب لإي�ص ��ال ر�سال ��ة �ضمني ��ة
ب� ��أن ه�ؤالء الفق ��راء هم �سب ��ب رئي�س يف
خيبتهم يف احلياة مل ��ا يحملونه من �سوء
مت�س
تقدي ��ر وت�صرف ��ات غري حم�سوب ��ة ّ
م�ستقبله ��م وم�ستقبل �أطفاله ��م ،فهم بذلك
ال ي�ستحق ��ون احلي ��اة لرببريتهم وعليهم
التوق ��ف عن الإجن ��اب .امل�شه ��د اجلن�سي
لوال ��د زي ��ن ووالدت ��ه يف غرف ��ة �صغ�ي�رة
مكتظة ب�أطفال ج ��اء ليتالءم مع ما �أرادت
نادي ��ن �إقناعن ��ا به ح ��ول م ��دى حيوانية
ه� ��ؤالء املهم�ش�ي�ن ،كل ه ��ذا كان نوع ًا من
الإحل ��اح يف ر�س ��م تل ��ك ال�ص ��ورة املعتمة
له� ��ؤالء العابري ��ن عل ��ى �سط ��ح احلي ��اة.
ح�ي�ن ن�أتي للجان ��ب الآخر م ��ن ال�صورة،
يف ت�صوير الأثري ��اء جند نادين متنحهم
�ص ��ورة براقه وك�أنهم مالئك ��ة ي�ستحقون
احلي ��اة ،عزز ذلك ظهو ُر القا�ضي اللبناين
بوقار وهدوء وك�أنه مالك .كانت الكوادر
مبهج ��ة والإن ��ارة مريح ��ة للع�ي�ن جتعلنا
نرتاق� ��ص تف ��ا�ؤ ًال ،و�شتان ما ب�ي�ن املوت
واحلي ��اة .وك�أنها بذلك املوقف تذ ّكرنا مبا
فعلت ��ه الأمم املتح ��دة ذات ي ��وم يف حرب
�سراييف ��و ح�ي�ن �ألق ��ت بطائراته ��ا حبوبَ

منع احلمل وك�أنها تقول مل�سلمي البو�سنة
"توقفوا عن احلب فاحلياة لي�ست لكم"،
ث ��م �أظهرت طواق ��م الأمم املتحدة متباكي ًة
ت�ستعر� ��ض تعاطفه ��ا م ��ع الناجي ��ات م ��ن
املج ��ازر .هن ��اك م�شاهد عالي ��ة الإن�سانية
وت�ؤط ��ر لعالقة رائعة بني زي ��ن و�شقيقته
�سح ��ر ،وكذل ��ك عالقة زين باب ��ن اخلادمة
الإثيوبي ��ة وعنايته به ت�سك ��ب يف قلوبنا
املزي ��د م ��ن التعاطف مع زي ��ن و�إن�سانيته
العالي ��ة ،ه ��ذا الن ��وع من الط ��رح رغم �أنه
ينج ��ح يف �أف�ل�ام املهرجان ��ات ويحق ��ق
اجلوائ ��ز رمب ��ا �إال �أن الفيلم ف ��از بجائزة
جلنة التحكيم فقط رغ ��م تر�شيحه للعديد
م ��ن اجلوائ ��ز .ولك ��ن ه ��ل الفيل ��م ي�صمد
ويبقى يف الذاك ��رة؟ لأن ر�سائله وا�ضحة
تبقى املراهنة على ال�شحن العاطفي الذي
ا�شتغل ��ت عليه املخرجة ط ��وال ال�ساعتني
اللت�ي�ن هما م ��دة الفيل ��م وظه ��ور م�شاكل
من نوع �آخر ت�شتغ ��ل على �إزاحة امل�شاكل

يخ�ص
التي قدمته ��ا يف فيلمها� .أم ��ا فيما ّ
في ال ��ذي �أجربتنا عليه
ح�ضوره ��ا التع�سّ ّ
ب�إقح ��ام نف�سه ��ا كمحامي ��ة وك� ّأن املجال ال
يتحمّل �أن تظهر �أي �سيدة �أخرى بد ًال منها
لتكون حمامية زين ،ف�أقول :رغم �أنني من
املعجبني جدا بط ّلتها و�شكلها املبهج الذي
خفف م ��ن قتام ��ة امل�شه ��د ،لك ��ن كمعالجَ َ ٍة
مو�ضوعي ��ة ،فهو م�أخذ �آخ ��ر على الفيلم.
ظه ��ور فرقة م ��ن الراق�ص�ي�ن والراق�صات
يف ال�سج ��ن لرت ّفه ع ��ن امل�ساجني يف عيد
املي�ل�اد وك�أنه ��م يقول ��ون لن ��ا "نع ��م نحن
نتعاطف مع �آالم الفق ��راء ونراق�صهم لكن
خل ��ف ق�ضبانه ��م احلديدي ��ة" كان م�شهد ًا
ا�ستفزازي� � ًا وب ��دا ك�أن ��ه جزء م ��ن ر�سائل
�صانعة الفيلم ملزيد م ��ن االنفعال امل�ضاد.
الفيل ��م ب�صع ��وده ونزول ��ه بالإيقاع ��ات
ي�شع ��رك ب�أن ال�سيناري ��و مكتوب من عدة
�أ�شخا�ص للتناق�ضات التي حملها �إيقاعه،
علم� � ًا ب�أنه تناوب عل ��ى كتابته ثالثة ك ّتاب

�سيناري ��و ،لك � ّ�ن ه ��ذا ال يدينه ب ��ل يُعترب
ج ��زء ًا م ��ن قوت ��ه وه ��و يف نف� ��س الوقت
يحررنا من اجل ��و امل�شحون عاطفي ًا الذي
�أرادات ب ��ه املخرج ��ة �أن ت�شح ��ذ م�شاعرنا
م ��ن �أج ��ل ت�أكيد فك ��رة موجّ ه ��ة للنازحني
"كف ��وا ع ��ن كونك ��م الجئ�ي�ن" ،لأن ��ه كما
ات�ض ��ح من العم ��ل لي�ست هن ��اك �أي �إدانة
من قريب وال من بعيد وال حتى �أي تلميح
ب�سي ��ط للمجتمع وم�ؤ�س�سات ��ه املتناق�ضة
وك�أنه جمتمع بريء من كل �إدانة .رغم كل
حتفظاتي� ،أرى �أن الفيلم جريء ي�شاك�س
عامل التابوهات ،وهذا مهم.
يف النهاي ��ة ميك ��ن �أن نتو�ص ��ل �إىل �أن
«الواقعي ��ة» يف ال�سينما ه ��ي جمرد فكرة
وحماول ��ة لت�صوي ��ر الواق ��ع ب�أ�سل ��وب
خمتل ��ف يعط ��ي االنطب ��اع ب� ��أن م ��ا يراه
امل�شاه ��د "لي� ��س �شغ ��ل �سينم ��ا" �أي لي�س
فيلما و�أحداث ًا مفربك ��ة �أو متثي ًال ،بل هو
بح َرفية ليجعل منه
واقع �أعيدت �صياغته ِ
املخرج �شيئ� � ًا ي�ضاهي الواق ��ع �أو يتفوق
عليه بجنون ��ه ،وحني يعت ��اد املتلقي على
ه ��ذا الأ�سل ��وب ويدرك ال�صنع ��ة التي يتم
وتيار
خليار �آخر ٍ
بها يكون الأوان قد �أتى ٍ
�آخر من تلك املدر�س ��ة (الواقعية) يحاول
من جدي ��د التالعب بوعي املتلقي لإيهامه
وم� � ّد �ص�ل�ات حميمة بني م ��ا يعر�ض على
ال�شا�ش ��ة وبني الواق ��ع املرير الذي يحيط
بنا.
عاملن ��ا م� ��ؤمل يف النهايةّ ،
ولكن م ��ن ي�أتي
به على �ص ��ورة �شري � ٍ�ط �سينمائي يتفوق
ُّ
ي�ستحق كل التقدير..
على �أوج ��اع واقعه
ونادين منهم.

بسام فرج
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اقــــرأ
مهب الريح
�أق�صاب فى ّ

�ص ��در عن دار املدى� ،ضم ��ن �سل�سلة مكتبة نوبل ،ترجمة
عربي ��ة لرواي ��ة "�أق�ص ��اب يف مه ��ب الري ��ح" م ��ن ت�أليف
غرات�سيا ديليدا ،ونقلها �إىل اللغة العربية املرتجم نبيل
ر�ضا املهايني.
غرات�سي ��ا ديلي ��دا ( )1936 - 1871روائي ��ة و�شاع ��رة
وم�ؤلفة م�سرحية ا�شته ��رت بخ�صوبة �إنتاجها الأدبي،
ذاع �صيته ��ا يف �إيطالي ��ا ويف �أنحاء الع ��امل ،حتى �أنها
�أ�صبح ��ت يف عام  1926ثاين امر�أة يف العامل حت�صل
على جائ ��زة نوبل ل�ل��آداب ،وذلك تقدي ��را لأدبها الذي
�أب ��رز ب�شكل متميز مث�ل�ا �سامية وق ��درة على ت�صوير
واقع احلياة والإن�سان بعمق وحرارة.

ح

ول العا

لم

�أغ�����رب ع�����ادات ال�����ش��ع��وب ف��ـ��ي ال��ع��ي��د
على الرغم من ت�شابه عادات امل�سلمني
يف ال �ب �ل��دان ال �ع��رب �ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة
خالل عيد الأ�ضحى ،ف��إن لدى بع�ض
ال�شعوب وال��دول ع��ادات تخت�ص بها
دون غ�يره��ا ،واليكم اغ��رب ال�ع��ادات
والطقو�س التي جرى ر�صدها:
حموم الأ�ضحية
يف دول �ت��ي م��وري�ت��ان�ي��ا وال���س�ن�غ��ال
يتفاخر �أبناء الدولتني املتجاورتني
باقتناء الأكبا�ش يف عيد الأ�ضحى� ،إذ
يقبلون على �شراء الأ�ضحية ال�ضخمة
�صاحبة ال �ق��رون الطويلة البي�ضاء
اللون ،وبذلك تكون ل�صاحبها مكانة
ع �ظ �ي �م��ة ي� ��وم ال �ع �ي��د و���س��ط الأه� ��ل
والأق � ��ارب .فيما يقبل �آخ���رون على
�شراء خروف �صغري يتولون تربيته
على م��دار العام بعناية وال�سهر على
ت�سمينه ورب �ط��ه داخ���ل امل �ن��زل �إىل
يوم العيد ،حيث ي�سود االعتقاد ب�أن
وجود الكب�ش يف املنزل يحفظ العائلة
من احل�سد .والغريب �أنهم يحددون
للأ�ضحية حمامًا �أ�سبوعيًا بال�صابون،
كما يقبل البع�ض على تعطريه قبل
الذبح.
طعام للموتى
يف فل�سطني اعتاد الفل�سطينيون يف
عيد الأ�ضحى الذهاب لزيارة موتاهم

ذاته ثان وثالث و�آخر ،لتنتهي اللعبة
ب�إعالن فوز من ا�ستغرق �أقل وقت يف
عملية اختطاف خروف العيد من على
الأر�ض .وبعد الفوز باخلروف يجتمع
ذكور الأ�سرة حوله ،ثم ي�شرعون يف
قراءة �أدعية و�آيات قر�آنية ملدة ت�صل
اىل خم�س دقائق ،بعدها يقوم كبري
اخلروف.
الأ�سرة بذبح

وتقدمي الأكل لهم� ،إذ يرتكون �أطباق
اللحم على حافة املقابر� ،إ�ضافة �إىل
احللويات لتقام بعدها ال�صالة على
�أرواحهم.
«احلية بية» يف البحرين
من التقاليد والطقو�س املتعارف عليها
يف مملكة البحرين احتفال الأطفال
ب��إل�ق��اء �أ�ضحيتهم ال�صغرية املدللة
يف ال�ب�ح��ر م��رددي��ن �أن �� �ش��ودة «حية
بية راح��ت حية وي��ات حية على درب
حلنينية ع�شيناك وغديناك وقطيناك ال
تدعني علي حلليني يا حيتي» ،واحلية
بية عبارة عن ح�صرية �صغرية احلجم
م�صنوعة من �سعف النخيل ،ويجري

زرعها باحلبوب مثل القمح وال�شعري،
ي�ع�ل�ق��ون�ه��ا يف م �ن��ازل �ه��م ح �ت��ى تكرب
وترتفع حيث يلقونها يف البحر يوم
وقفة ع��رف��ات ،وت�ك��ون وجبة الغداء
عبارة عن «الغوزي».
«خطف اخلروف»
يف ال� ��� �ص�ي�ن مت� �ث ��ل ل��ع��ب��ة «خ �ط��ف
اخلروف»�أهم مظاهر احتفال م�سلمي
ال�صني يف �أول �أي ��ام عيد الأ�ضحى
امل �ب��ارك ،حيث ي�ت��أه��ب �أح��ده��م وهو
ممتط جواده ثم ينطلق ب�أق�صى �سرعة
ٍ
�صوب هدفه املن�شود ،يلتقطه برباعة
تخطف الأب�صار ودون �أن ي�سقط من
فوق ظهر ج��واده ،بعدها يفعل الأمر

بعد كاظم ال�ساهر ..تامر ح�سني خارج "ذا فوي�س كيدز"
�أعلن املغني امل�صري تامر
ح�سني ع��ن ع��دم م�شاركته
ع �� �ض��و ًا يف جل �ن��ة حتكيم
املو�سم اجلديد من برنامج
اكت�شاف املواهب ال�صغرية
"ذا فوي�س كيدز".
وكتب ح�سني على �صفحته
ال ��ر�� �س� �م� �ي ��ة ع� �ل ��ى م��وق��ع
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج �ت �م��اع��ي
"في�سبوك" م �ع �ل �ن � ًا خرب
اع �ت��ذاره ،متمني ًا التوفيق
"لكل امل��واه��ب اجلميلة"
ولإدارة ال�ب�رن���ام���ج يف
اختيار بديل منا�سب.
وكان املغني العراقي كاظم
ال�ساهر اع�ت��ذر �أخ�ي�ر ًا عن
عدم اال�ستمرار يف املو�سم

الثالث من الربنامج.
وترددت العديد من الأ�سماء
البديلة مثل حممد حماقي
وح�سني اجل�سمي وماجد
املهند�س بجوار ا�ستمرار

وج ��ود ال�ف�ن��ان��ة اللبنانية
ن��ان �� �س��ي ع �ج��رم يف جلنة
احلكم ،ولكن حتى الآن مل
يك�شف ر�سمي ًا ونهائي ًا عن
�أ�سماء امل�شاركني.

بيت املدى ي�ستذكر الفنان الراحل خزعل مهدي

وك��ان ب��رن��ام��ج "ذا فوي�س
كيدز"والذي ُع��ر���ض على
ق �ن��اة �إم ب ��ي � �س��ي وح�ق��ق
ن�سب م�شاهدات عالية قد
ب ��د�أ امل��و� �س��م الأول ل��ه يف
يناير/كانون ال�ث��اين عام
.2016
وقدم ع��دد ًا من املواهب
ال� �غ� �ن ��ائ� �ي ��ة امل� �م� �ي ��زة،
كاللبنانية لني احلايك
الفائزة باملو�سم الأول
م� ��ن ال �ب�رن� ��ام� ��ج وه ��ي
م��ن ف��ري��ق ال �ف �ن��ان كاظم
ال�ساهر ،وح�صل على لقب
املو�سم الثاين الطفل حمزة
ل�ب�ي����ض م ��ن ف��ري��ق ك��اظ��م
�أي� ًضا.

تقــريــر...

مونيكا لوين�سكي "تعود" �إىل حياة بيل
كلينتون جمددا
يبدو �أن مونيكا لوين�سكي ت�صر على البقاء
ج��زءا من حياة الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
بيل كلينتون ،و�أن ما حدث بينهما لن يزول
�أو يختفي عن الوجود ،ال قريبا ،وال حتى بعد
�سنوات طويلة .ومونيكا لوين�سكي ،متدربة
�سابقة يف البيت الأبي�ض ،و�شخ�صية مثرية
ل�ل�ج��دل ،ك��ان��ت حم��ورا لف�ضيحة �سيا�سية
�أمريكية �شهرية حني انفجرت ف�ضيحة عالقة
جن�سية جمعتها بالرئي�س وقتها بيل كلينتون
داخل مقر الرئي�س ،خالل ت�سعينيات القرن
امل��ا��ض��ي .و�أدت تلك ال�ع�لاق��ة �إىل خ�ضوع
كلينتون �إىل حتقيق مطول ،اعرتف خالله
بالكذب ،و�أق��ر بالعالقة التي و�صفها بغري
الالئقة ثم قدم اعتذاره عنها ،لكنه جنا من
الإق��ال��ة وق�ت�ه��ا .وب�ع��د ن�ح��و  20ع��ام��ا على
انفجار الف�ضيحة ،قررت مونيكا لوين�سكي
�إن �ت��اج املو�سم الثالث م��ن م�سل�سل "ق�صة
اجلرمية الأمريكية" ،الذي �سيبد�أ

املغنية نرمني �صفر تعلن
تر�شحها لرئا�سة تون�س
�أعلنت املغنية والفنانة اال�ستعرا�ضية التون�سية نرمني �صفر عن نيتها الرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية يف البالد ،املقرر �إجرا�ؤها يف � 15أيلول املقبل .وقالت
�صفر عرب �صفحتها يف "في�سبوك"� ،أول �أم�س الثالثاء� ،إنها �سترت�شح بعد
جمعها  35678تزكية .ووع��دت يف حال فوزها بـ"تخفي�ض �سعر اخلبز �إىل
 130مليم" ،و"منع النقاب وفر�ض ال�سف�ساري (اللبا�س التقليدي)" ،و"فر�ض
غرامة � 5آالف دينار على كل رجل يعد تون�سية بالزواج وال ينفذ وعده" ،و"�سن
قانون يعطي املر�أة الثلثني يف املرياث وثلث ًا واحد ًا للرجل" .ويف ت�صريحات
�صحافية ،زعمت �صفر �أن برناجمها االنتخابي و�أفكارها "من �ش�أنها تغيري
واقع التون�سيني ،وال ت�شبه الربامج التقليدية التي تعر�ضها بقية الطبقة
ال�سيا�سية" .و�أ�ضافت "هذا الرت�شح �سيكون بداية قوية للعمل ال�سيا�سي
لتغيري بلدي ،وق��د تتبعه تر�شيحات �أخ��رى لالنتخابات الت�شريعية �أو
البلدية" .وهي لي�ست الفنانة الوحيدة التي ترت�شح لالنتخابات الرئا�سية
التون�سية� ،إذ تر�شح كذلك الفنان الت�شكيلي عبد احلميد عمار الذي قال �إن
تر�شحه جاء "تلبية لرغبة محُ بّي �أعماله" .ووعد عمار ب�أنه "�سيتخلى عن
ثالثة �أرب��اع مرتبه لفائدة العاطلني عن العمل والفنانني الفقراء"
يف حال فوزه .و�أو�ضح �أنه "�سيقوم بتعوي�ض وزارة العدل
بوزارة تهذيب الأخالق ووزارة الثقافة بوزارة الفنون ،على
غرار الدول املتقدمة" ،كما وعد بتقلي�ص �صالحيات الرئي�س
ل�صالح الربملان ،لأنه "ي�ؤمن ب�أن احلكم لل�شعب" .و�أكد
الفنان �أنه واثق من ا�ستكمال التزكيات املطلوبة
واملبلغ امل��ايل بعد توفري بع�ضه ،و�أن��ه يعوّل
على دعم جمهوره ال�ستكمال التزكيات واملبلغ
املطلوب.

 فاخر حممد
الفنان الت�شكيلي يقيم معر�ضا م�شرتكا
مع الفنانني عا�صم عبد االم�ير وح�سن
ع �ب��ود وحم �م��ود � �ش�بر ��ض�م��ن ان�شطة
جماعة االرب�ع��ة الت�شكيلية ..املعر�ض
�سيقام يف هولندا مطلع �شهر ت�شرين
االول وي�ضم  40لوحة تعرب عن احدث
ما بلغته م�ستويات جماعة االربعة من
خطاب جمايل ذو �صبغة عاملية.

حمتارة �آنه ادور �آنه
املداين مدينة مدينة
كالو احللوة اجت
للديرة جت
كالو ا�شعجب ما مرت علينة
به ��ذه االغني ��ة امتعن ��ا املط ��رب �سع ��دي
توفي ��ق البغ ��دادي وجع ��ل جمه ��ور قاعة
الرباط يقف على قدميه متجاوبا وم�صفقا
له وم�ستمتعا مع االغنية اخلفيفة� ،ضمن
حف ��ل دائ ��رة الفن ��ون املو�سيقي ��ة! حي ��ث
توا�صل احلفل بجمهور غفري ظل البع�ض جيال بعد جيل وطورته..
وح�ي�ن ارتق ��ت املطرب ��ة الكب�ي�رة فري ��دة
منه واقفا ب�سب ��ب كرثته وامتالء املقاعد .قدم ��ت يف احلف ��ل العدي ��د م ��ن املقامات خ�شب ��ة امل�س ��رح ارتفع ��ت ح ��رارة االكف
كما كان للمق ��ام العراقي ح�صة كبرية يف العراقي ��ة اال�صيل ��ة با�ص ��وات املطرب�ي�ن من الت�صفي ��ق والرتحاب بك ��روان املقام
احلف ��ل ،الن املق ��ام واحد من اه ��م اركان ح ��ارث ن ��وري وزي ��اد الهاج ��ري وجبار العراق ��ي ،وهي �سفرية بح ��ق لهذا اللون
الغن ��اء العراق ��ي الذي توارثت ��ه االجيال عب ��د ال�ست ��ار واملطرب ��ة غ ��ادة وا�ص ��ف ،الغنائ ��ي اجلمي ��ل واال�صي ��ل .وهي اول

الطقس

 علي ح�سني

وزيرة للتوازن !!
رددت مع نف�سي و�أنا �أتابع بع�ض
ال�صفحات املمولة التي تريد
تن�صيب ال�سيدة حنان الفتالوي
وزيرة للمر�أة �" :إذا بليتم
فا�سترتوا"  ،لأن �شر البلية ما
ي�ضحك ،و�شر ال�سيا�سة ال�سذاجة.
و�أنا �أتابع احلملة املمولة ،
تذكرت ت�سا�ؤالت الفيل�سوفة
الفرن�سية �سيمون دي بوفوار
عن موقف املر�أة من كل ما يجري
يف العامل؟  ،كان ذلك عام 1949
عندما �س�ألت دي بوفوار :هل
�سي�صبح مبقدور املر�أة �أن ت�شارك
الرجل يف اتخاذ القرارات؟ اليوم
�أ�صبح العامل م�سكونا ب�شيء
ا�سمه املر�أة ،فلم يعد من املمكن
ت�شكيل برملان �أو حكومة يف �أي
بقعة من العامل من دون الن�ساء،
وفازت امر�أة مثل مارغريت
تات�شر ابنة بقال �إنكليزي بلقب
ال�شخ�صية الأكرث ت�أثري ًا يف
العامل ،فيما �سيدة بدينة ا�سمها
�أجنيال مريكل ال تزال حتمل لقب
�أقوى �إمر�أة يف العامل  .و�أ�صبحت
بلدان �أمريكا الالتينية ت�ستبدل
ر�ؤ�ساءها الع�سكر بن�ساء �أنيقات،
ذهب الع�صر الذي كانت ت�شكو فيه
�سيمون دي بوفوار من ظلم الرجل
يف كتابها املثري للجدل "اجلن�س
الآخر" ،تغريت معامل ومالمح
ال�سيا�سة والعدالة يف العامل
اليوم على نحو ال ميكن ل�سيمون
دي بوفوار ت�صديقه ،االحتاد
الأوروبي بيد امر�أة ا�سمها
�أور�سوال فون دير الين ،ولبنان
و�ضع �أول امر�أة انيقة وجميلة
على كر�سي وزارة الداخلية  ،فيما
�أ�صرت حكومة املالكي على تعيني
ابتهال كا�صد ،وزيرة للمر�أة ،
وكانت �أبرز �إجنازاتها الدعوة
�إىل �إلغاء امل�ساواة بني الن�ساء
والرجال ،واعرتفت �صراحة ب�أن
الرجال قوامون على الن�ساء وهم
�أ�صحاب احلق القيادي يف الأ�سرة
 ..فيما ا�صرت �آنذاك �أن ت�صدر
قرارا مبنع املوظفات يف وزارتها
من لب�س قمي�ص ن�صف ردن.
�سيقول البع�ض يا رجل حتتل
املر�أة يف العراق منذ �سنوات
ربع مقاعد الربملان ،لكن يا�سادة
للأ�سف تت�شكل احلكومات وتنحل
من دون �أن ينتبه �أحد �إىل �أن
املر�أة يجب �أن تكون ممثلة فيها.
وامل�ؤ�سف �أنه عندما �أعطيت حقها
الربملاين ،طلب منها ال�سا�سة �أن
تظل جمرد رقم على الهام�ش .
وجاء الفارق كبري ًا ،و�أحيان ًا
م�ضحك ًا ،بني احلجم ال�سيا�سي
والذي حتققه املر�أة يف معظم
البلدان  ،وبني غياب املر�أة
العراقية من املنا�صب ال�سيادية ،
وكان �آخرها ال�صراع الذي يلعبه
البع�ض ملنع امر�أة من �أن تتوىل
وزارة الرتبية.
يف هذه البالد العجيبة كانت
اول امراة تتوىل من�صبا وزاريرا
يف بالد العرب عنوانها العراقية
نزيهة الدليمي التي ظلت متلك
حلم ًا كبري ًا ل�صياغة �صورة لعراق
جديد �شعاره امل�ستقبل وغايته
�إ�سعاد النا�س ّ
وبث الأمل يف
نفو�سهم ،لأننا بحاجة �إىل �أن
نتذكر املر�أة العراقية التي هي
البطل احلقيقي يف حياتنا  ،والتي
�أر�شحها ب�ضمري م�سرتيح الن
تتوىل اعلى املنا�صب  ،ب�شرط
ان ال ت�ؤمن بنظرية التوازن يف
القتل .

�سعدي البياتي "حمتار" ،واجلمهور يطالبه باملزيد

 حممد جا�سم

�ضمن ن�شاطه اال�سبوعي يقيم بيت املدى
للثقافة والفنون حفل ا�ستذكار للملحن
وك��ات��ب االغ��اين الفنان ال��راح��ل خزعل
مهدي ،الذي يعد من ابرز رواد االغنية
البغدادية� ،سي�شارك يف احلفل عدد من
الباحثني الذين ي�سلطون ال�ضوء على
جت��رب��ة ال��راح��ل يف جم ��ال املو�سيقى
وال��غ��ن��اء ،ك �م��ا ��س�ت�ق��دم جم �م��وع��ة من
اغنياته با�صوات ع��دد م��ن املطربني..
الفعالية تقام غدا اجلمعة يف بيت املدى
يف �شارع املتنبي ال�ساعة احلادية ع�شر
�صباحا.

العمل عليه يف �شباط املقبل ،بينما �ستبث
احللقة الأوىل منه على �شا�شات التلفزيون
يف � 28أيلول عام  .2020و�سيتناول املو�سم
ال�ث��ال��ث م��ن امل�سل�سل ق�صتها م��ع الرئي�س
�أو حتديدا حماكمة بيل كلينتون يف العام
 ،1998والتي كادت تت�سبب بعزله ،وفقا ملا
�أكدته "�شبكات �إف �إك�س" ،بح�سب ما ذكر
موقع "ما�شابل" الإخباري .ومن املقرر �أن
تلعب املمثلة بيني فيلد�ستاين دور مونيكا
لوين�سكي ،بينما �ستقوم ��س��ارة بول�سون
ب ��دور ليندا ت��ري��ب� ،صديقة مونيكا التي
�سجلت اعرتافاتها �سرا ،و�آن��ايل �أ�شفورد
يف دور ب��وال جونز ،التي اتهمت الرئي�س
الأمريكي ال�سابق بالتحر�ش.
ل�ك��ن مل ي �ع��رف ب�ع��د م��ن �سيلعب دور بيل
كلينتون �أو �أي من الأدوار املركزية الأخرى
يف احل ��دث ال ��ذي ح��از اه�ت�م��ام ال �ع��امل قبل
�سنوات.

العمود
الثامن

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقية حالة
الطق� ��س لهذا الي ��وم (اخلمي� ��س)� ،أن درج ��ات احلرارة
تنخف� ��ض قلي�ل ً�ا ع ��ن معدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،م ��ع رياح
خفيفة.

�سي ��دة ًتدر� ��س و ُتدر� ��س املق ��ام للتالميذ
حني كانت يف معه ��د الدرا�سات النغمية.
وحاليا تدي ��ر م�ؤ�س�سة كب�ي�رة للمقام يف
هولن ��دا .فري ��دة �شنفت ا�سماعن ��ا باغنية
�سليمة مراد "هذا مو ان�صاف منك غيبتك
هلكد تط ��ول .والنا� ��س ل ��و ت�س�ألني عنك
�شرد اجاوبهم �شكول".
وجاء دور املطربة اديبة ب�صوتها احلنني
لت� ��ؤدي اغني ��ة "م ��ن ي�س� ��أل عل ��ي حت ��ى
ا�س�أل ....عليهم ...حملوا كلبي عذاب...
والهجر �شفتة م ��ن ايديهم� .شيبوين وانا
�ش ��اب� ...شيفي ��د يانا� ��س العت ��اب ..ال ما
ا�س� ��أل عليه ��م" وق ��د القت اديب ��ة جتاوبا
كبريا من اجلمه ��ور الن هذه االغنية هي
م ��ن روائع احل ��ان الفن ��ان الراحل يحيى
حمدي.
وعاد الغناء اىل املقام ثانية ليطربنا قارئ

املق ��ام طيف مو�س ��ى مبق ��ام اوج ويتبعه
باغني ��ة جميلة حازت عل ��ى االعجاب هي
اغنية "يابنت عينج علي" .ثم ختم احلفل
املاي�سرتو الفنان جناح عبد الغفور الذي
ق ��اد فرقته فرق ��ة ناظم الغ ��زايل الرتاثية
بنج ��اح كبري مع جميع م ��ن غنى االغاين
الرتاثي ��ة واملقامية يف احلف ��ل ،ختم عبد
الغف ��ور باغني ��ة للفن ��ان الراح ��ل ناظ ��م
الغ ��زايل "�سلم ��ت كلبي بيدك" م ��ن مقام
الالم ��ي ال ��ذي اكت�شف ��ه مط ��رب الع ��راق
االول حمم ��د القباجن ��ي يف املانيا واداه
الول م ��رة يف م�ؤمت ��ر املو�سيقى العربية
يف القاه ��رة .كم ��ا قام ��ت دائ ��رة الفن ��ون
بتك ��رمي جمموعة م ��ن مطرب ��ي وعازيف
املقام وال�ت�راث .ا�ضافة اىل الفنان جناح
عب ��د الغفور ال ��ذي قاد الفرق ��ة املو�سيقية
باحرتافية عالية.
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