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الطائرات �ساندت قوة عراقية لتطهري حا�ضنة عنا�صر داع�ش

معلومات عن ا�ستهداف مقر جديد للح�شد يف �سوريا

تفجريات البو كمال ت�ؤجل افتتاح منفذ القائم
�إىل "�إ�شــــعار �آخــــــر"
 بغداد /وائل نعمة
�أرج� ��أت ال�سلط ��ات العراقي ��ة
افتتاح منف ��ذ القائم احلدودي مع
�سوري ��ا �إىل "�إ�شع ��ار �آخر" بع ��د �سل�سلة من
التفجريات الت ��ي ا�ستهدفت مواق ��ع للح�شد
ال�شعبي يف اجلانب ال�سوري قرب املعرب.
وهذه هي املرة الثانية التي يتم فيها ت�أجيل
افتتاح املعرب ،فيما تق ��ول الرواية الر�سمية
�إن الأ�سب ��اب "لوج�ستي ��ة" خ�صو�ص ��ا و�أن
املنف ��ذ كان ق ��د تعر� ��ض لدم ��ار كام ��ل �أثن ��اء
�سيطرة داع�ش على القائم قبل � 5سنوات.
وتت ��داول الأو�س ��اط يف الأنب ��ار من ��ذ ع ��دة
�أ�شه ��ر� ،أنب ��اء ع ��ن �ضغ ��ط �س ��وري لإع ��ادة
افتتاح املع�ب�ر لوجود خمطط لإن�شاء طريق

�سرتاتيج ��ي يرب ��ط ب�ي�ن طه ��ران ودم�ش ��ق
وبريوت ،قد مير بالقائم.
وت�ؤكد م�صادر (املدى) يف املحافظة الغربية
�أن دم�ش ��ق ت�ستعج ��ل بغ ��داد لإع ��ادة افتتاح
مع�ب�ر "الب ��و كم ��ال"  -وه ��ي ت�سمي ��ة منفذ
القائم من اجلهة ال�سورية  -لـ"عودة التبادل
التجاري بني البلدين".
وكان حج ��م التب ��ادل التجاري ب�ي�ن �سوريا
والعراق قد بلغ قبل اندالع الأزمة ال�سورية
قبل � 5سنوات قرابة  3.5مليار دوالر� ،شكلت
�صادرات �سوريا �إىل العراق معظمها.
وا�ستنادا لقائممقام القائم �أحمد املحالوي،
فان املوعد الر�سمي الفتتاح منفذ القائم كان
يف الأول م ��ن �أيلول املا�ضي ،لكن مت ت�أجيله
بعد ذلك �أ�سبوع.

وي�ضي ��ف املح�ل�اوي يف ات�ص ��ال هاتف ��ي
مع (امل ��دى)" :بع ��د الأ�سبوع ج ��رى ت�أجيل
االفتتاح �إىل �إ�شعار �آخر" ،مرجحا �أن يكون
ال�سبب ه ��و التفجريات التي جرت قبل �أيام
يف منطق ��ة البو كمال الت ��ي تبعد نحو  4كم
عن الأرا�ضي العراقية.
وي�ؤك ��د املحالوي ،قائممق ��ام القائم� ،أن تلك
الأحداث التي جرت يف البو كمال "قد تعطل
افتت ��اح املنفذ لأن ��ه �سيعت�ب�ر موقعا خطريا
بالن�سبة ملرور ال�شاحنات".
وكان ت�أخ�ي�ر افتتاح املنفذ قب ��ل حادثة البو
كم ��ال ،وف ��ق م ��ا يقول ��ه امل�س� ��ؤول املحلي:
"لعدم اكتمال الإجراءات الفنية".
و�أع ��ادت احلكوم ��ة يف ال�شهري ��ن املا�ضيني
بن ��اء املنفذ ال ��ذي دمر "داع� ��ش" كل مبانيه،

بطريقة �إن�شاء الكرفانات ،فيما اليعرف حتى
الآن من اجلهات التي �ستكلف بحمايته.
ويق ��ول املح�ل�اوي �إن "هن ��اك �أفواج ��ا م ��ن
اجلي� ��ش (الفرق ��ة  )8ومت طل ��ب �سريت�ي�ن
�إ�ضافيتني م ��ن قيادة عمليات اجلزيرة لكنها
مل ت�صل حتى الآن".
و�سمع ��ت ي ��وم الأح ��د املا�ضي� ،أ�ص ��وات 3
انفج ��ارات يف منطقة الب ��و كمال .وبح�سب
م�صادر (امل ��دى) يف القائم القريبة من مكان
االنفجار فان "التفجريات ا�ستهدفت مواقع
تابعة للح�شد ال�شعبي يف �سوريا".
ومل يعل ��ق �أي طرف عراق ��ي �أو م�س�ؤول يف
الف�صائل امل�سلحة حتى الآن على الهجوم.
 التفا�صيل �ص2

التحالف الدويل يحرق "اجلزيرة
املوبوءة" بـ 36طن ًا من املتفجرات
 ترجمة  /حامد �أحمد
ا�ستنادا لقيادة التحالف
ال ��دويل يف الع ��راق فان
طائ ��رات التحالف بقيادة الواليات
املتح ��دة نف ��ذت الثالث ��اء �سل�سل ��ة
�ضربات جوية �ضد جزيرة و�صفت
ب�أنه ��ا موب ��وءة مب�سلح ��ي داع� ��ش
يف حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن وذلك
حلرم ��ان التنظي ��م م ��ن �أن ي�صب ��ح
مالذا �آمنا مل�سلحيه.
وق ��ال التحال ��ف يف بي ��ان ل ��ه �إن
طائرات مقاتل ��ة �أمريكية من طراز
 15-Fو 35 -Fالق ��ت � 80أل ��ف
رطل من الذخرية ما يعادل  36طنا
من القناب ��ل على جزيرة كنعو�ص،
الواقع ��ة يف حمافظة �صالح الدين

وذل ��ك حلرم ��ان م�سلح ��ي داع� ��ش
م ��ن الق ��درة عل ��ى االختب ��اء و�سط
الأحرا�ش الكثيفة يف اجلزيرة.
و�أ�ش ��ار التحال ��ف �إىل �أن جزي ��رة
كنعو� ��ص التي تقع عل ��ى نهر دجلة
جنوب ��ي مدين ��ة املو�ص ��ل تعت�ب�ر
حمط ��ة انتق ��ال مهم ��ة مل�سلح ��ي
داع�ش.
وقال قائ ��د العملي ��ات اخلا�صة يف
ق ��وات التحال ��ف اجل�ن�رال �أيري ��ك
هي ��ل ،يف ت�صري ��ح ل ��ه" :الق�ص ��ف
ا�سته ��دف م�ل�اذات �آمن ��ة لداع� ��ش
يف حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن وذلك
بالتزام ��ن م ��ع عملي ��ات تطه�ي�ر
جتري حاليا عل ��ى الأر�ض من قبل
الكتيبة الثاني ��ة للعمليات اخلا�صة
العراقي ��ة لتدمري ممر عبور رئي�س
ي�ستخدم ��ه م�سلحو داع� ��ش للتنقل

من �سوريا و�صحراء اجلزيرة �إىل
منطقة املو�صل وخممور وكركوك
داخل العراق".
وا�ضاف اجلرنال هيل قائال" :نحن
نح ��رم م�سلحي داع�ش م ��ن القدرة
على االختباء يف جزيرة كنعو�ص،
ونوف ��ر الظروف للق ��وات احلليفة
لت�ستمر يف توف�ي�ر اال�ستقرار اىل
املنطقة".
وحول الق�صف ال ��ذي طال جزيرة
كنعو� ��ص �ص ��در بي ��ان ع ��ن جه ��از
مكافح ��ة االره ��اب يف الع ��راق
الثالث ��اء ح ��ول م�شارك ��ة التحالف
ال ��دويل يف عملي ��ات ال�ت�راب
اال�س ��ود ،جنب ��ا اىل جنب مع جهاز
مكافحة االرهاب.
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وزارة الدفاع� :أنهينا  % 80من
التحقيقات بق�صف مواقع احل�شد
 بغداد /املدى
�أك ��د مدير الإع�ل�ام ب ��وزارة الدفاع
اللواء حت�سني اخلفاجي ،ا�ستعداد
الوزارة لت�سليم امللف الأمني لل�شرطة املحلية
يف كل املحافظ ��ات مت ��ى م ��ا �أ�صبحت وزارة
الداخلي ��ة جاهزة لذلك ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن مكان
اجلي�ش لي�س داخل املدن ،بل يف املع�سكرات
خارجها.
وق ��ال الل ��واء اخلفاج ��ي �إن "ت�سلي ��م املل ��ف
الأمن ��ي لل�شرطة املحلي ��ة يف كل حمافظة من
�أولويات القائ ��د العام ،وكذل ��ك وزير الدفاع
الذي �أكد منذ ت�سنمه املن�صب �ضرورة ت�سليم
امللفات الأمنية لوزارة الداخلية".
و�أ�ض ��اف" :لقد بد�أن ��ا بالفع ��ل بت�سليم امللف
الداخل ��ي لبع� ��ض املحافظ ��ات ،و�سحبن ��ا
اجلي� ��ش �إىل مع�سكرات خا�ص ��ة ،فهناك قرار
يف ه ��ذا ال�سياق ،ويجب ت�سليم امللف الأمني

ل ��وزارة الداخلي ��ة لأن م ��كان اجلي� ��ش لي�س
داخ ��ل امل ��دن ،ب ��ل يف املع�سك ��رات خارجها،
ولكن نظ ��ر ًا حلاج ��ة وزارة الداخلي ��ة للدعم
والإ�سن ��اد ،فقد قمنا بهذا ال ��دور ،وجاهزون
لت�سلي ��م املل ��ف ل ��وزارة الداخلي ��ة مت ��ى م ��ا
�أ�صبحت جاهزة".
ويف �سي ��اق �آخر� ،أف ��اد الل ��واء اخلفاجي �أن
"هناك اجتماعات على �أعلى امل�ستويات بيننا
وب�ي�ن وزارة البي�شمركة بني احلني والآخر،
لالط�ل�اع عل ��ى خمتل ��ف امللف ��ات يف الإقلي ��م
واملركز ،لذلك ُتعقد اجتماعات تن�سيقية بيننا
يف ح ��ال قي ��ام �أي ط ��رف بعملي ��ات ع�سكرية
م ��ن خ�ل�ال املرك ��ز الأمن ��ي امل�ش�ت�رك فيم ��ا
بيننا ،وكذلك ممثليه ��م املوجودين يف قيادة
العمليات امل�شرتكة ،وممثلينا املوجودين يف
املركز امل�شرتك ب�أربيل".
 التفا�صيل �ص2

هادي عزيز علي يكتب:
"في�شت العيج" واحلدود
العراقية الكويتية

عمليات بغداد:
اعتقال � 78شخ�ص ًا
متهم ًا بالإرهاب
 بغداد /املدى
�أعلن قائد عمليات بغ ��داد الفريق الركن
جلي ��ل الربيعي� ،أم� ��س الأربعاء ،جناح
اخلط ��ة الأمني ��ة الت ��ي مت تنفيذه ��ا خ�ل�ال الأي ��ام
الع�شرة املا�ضية.
وك�ش ��ف الفري ��ق الرك ��ن الربيع ��ي ،يف م�ؤمت ��ر
�صحف ��ي عقده يف مقر قي ��ادة عملي ��ات بغداد ،عن
�إلقاء القب�ض على � 78شخ�صا بتهم تتعلق بق�ضايا
�إرهاب.
كم ��ا �أ�ش ��ار ،بح�س ��ب و�سائ ��ل �إع�ل�ام حملي ��ة� ،إىل
ان ��دالع مواجهات بني الق ��وات الأمنية وجمموعة
م�سلح ��ة يف غ ��رب العا�صم ��ة �أ�سف ��رت ع ��ن مقت ��ل
�أح ��د الإرهابيني وفرار الآخرين وت ��رك �أ�سلحتهم
ومعداتهم.
و�أ�ش ��ار الفريق الركن الربيعي �إىل اال�ستيالء على
كميات م ��ن الأ�سلحة والعتاد واملتفج ��رات �إ�ضافة
�إىل عب ��وات نا�سفة ،م�ؤكدا جن ��اح اخلطة الأمنية
التي كانت معدة لت�أمني مرا�سم عا�شوراء.
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بدء مو�سم حوي التمر  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

عبد املهدي :لوال خطة الطوارئ حل�صلت فاجعة

� 133شهيد ًا وجريح ًا ح�صيلة
"تدافع كربالء"

 بغداد /املدى
�أع � �ل � �ن� ��ت وزارة
ال�صحة ،الثالثاء،
ان احل�صيلة النهائية لتدافع
ال��زائ��ري��ن يف ك��رب�لاء بلغت
� 133شهيدا وم�صابا.
وقالت ال��وزارة يف بيان �إن
"احل�صيلة النهائية حلادث
التدافع للزائرين يف كربالء
ب �ل �غ��ت � � ٣١ش �ه �ي��دا و ١٠٢
م�صابا".
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت �أن "بع�ض
امل���ص��اب�ين مت��اث �ل��وا لل�شفاء
وغادروا امل�ست�شفى".
وقبل بيان وزارة ال�صحة،
ذك��ر متحدث با�سم ال��وزارة
�أن ما ال يقل عن � 31شخ�صا
قتلوا و�أ�صيب �أكرث من 100
�آخ��ري��ن ي��وم ال�ث�لاث��اء خالل

�إح �ي��اء ذك��رى ع��ا��ش��وراء يف
مدينة كربالء.
وت �� �ش �ه��د ك ��رب�ل�اء زي�� ��ارات
م �ل �ي��ون �ي��ة مل �ح �ب��ي الإم� � ��ام
احل�سني عليه ال�سالم تزامنا
مع ذكرى ا�ست�شهاده كل عام.
و�أك� � � ��د رئ� �ي� �� ��س ال� � � ��وزراء
ع��ادل عبد امل �ه��دي ،ان��ه لوال

خ�ط��ة ال �ط��وارئ يف ك��رب�لاء
حل�صلت فاجعة ،فيما �أ�شار
�إىل �أن �إج� � ��راءات معاجلة
امل �� �ص��اب�ين خ �ل�ال ال �ت��داف��ع
مم �ت��ازة وال�غ��ال�ب�ي��ة غ ��ادروا
امل�ست�شفيات.
 التفا�صيل �ص3

العراق يحتل املرتبة الرابعة عربي ًا مبعدالت االنتحار

ال�صحة العاملية� :شخ�ص ينتحر كل  40ثانية يف العامل
 متابعة /املدى
ن�ش ��رت منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة،
تقري ��را عن ظاه ��رة االنتحار حول
الع ��امل .وجاء يف التقري ��ر �أن �شخ�صا واحدا
ينتح ��ر كل  40ثانية� ،أي �أكرث من الذين قتلوا
يف احل ��روب وعملي ��ات القت ��ل �أو �سرط ��ان
الثدي .وت�صدرت م�صر قائمة البلدان العربية
من حيث �أع ��داد املنتحرين لعام  ،2016حيث
�شهدت  3799حالة انتحار.
يف تقري ��ر ن�شرت ��ه منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة
التابع ��ة للأمم املتحدة االثن�ي�ن ،دقت املنظمة
ناقو�س اخلطر ب�ش�أن معدل االنتحار العاملي،
فق ��د ورد يف التقرير �أن �شخ�صا واحدا ميوت
منتح ��را كل  40ثاني ��ة ،لي�ص ��ل الع ��دد ،طبق ��ا
للتقري ��ر �إىل � 800أل ��ف �شخ� ��ص �سنوي ��ا� ،أي
�أكرث م ��ن الذين قتلوا يف احل ��روب وعمليات
القتل �أو �سرطان الثدي.
و�أظهر التقري ��ر �أن �أكرث من ن�صف املنتحرين
يف الع ��امل �أجم ��ع ه ��م دون �سن ال� �ـ  .45ويف
فئ ��ة ال�شباب الذين ت�ت�راوح �أعمارهم بني 15
و 29عاما ،ي�أتي االنتح ��ار يف املرتبة الثانية

بع ��د ح ��وادث الطرق ك�سب ��ب رئي� ��س للوفاة.
ومن �أكرث طرق االنتح ��ار �شيوعا هي ال�شنق
و�إط�ل�اق الن ��ار وتن ��اول املبي ��دات ال�سام ��ة
خ�صو�صا يف املناطق الريفية.
واملث�ي�ر يف الأم ��ر �أن التقري ��ر �أو�ض ��ح �أن
البلدان ذات الدخ ��ل املرتفع لديها معدل �أعلى
حلاالت االنتحار �أكرث م ��ن غريها من البلدان
ذات الدخل املتو�سط.
وق�س ��م التقرير بلدان الع ��امل ح�سب القارات،
فف ��ي القارت�ي�ن الأفريقي ��ة والآ�سيوي ��ة اللتني
حتت�ضن ��ان كل البلدان العربية ،تفوقت م�صر
عل ��ى ال ��دول العربي ��ة الت ��ي ت�شه ��د نزاع ��ات
م�سلحة وحروب ��ا �أهلية حي ��ث �شهدت 3799
حال ��ة انتح ��ار يف ع ��ام  ،2016وجت ��اوز عدد
الرج ��ال املنتحرين �أعداد الن�س ��اء املنتحرات
( 3095مقابل .)704
وح ��ل ال�سودان الث ��اين عربيا ب� �ـ 3205حالة
انتحار ،ثم اليم ��ن ثالثا بـ  2335منتحرا� .أما
اجلزائ ��ر فقد جاءت يف املرتب ��ة الرابعة بعدد
حاالت انتحار بلغ ��ت  1299حالة ،ثم العراق
بع ��دد  1128حال ��ة وال�سعودي ��ة يف املرتب ��ة
اخلام�س ��ة بنحو  1035حالة .ويعترب املغرب
البل ��د العرب ��ي الوحي ��د ال ��ذي �شه ��د ارتفاع ��ا

ملحوظا يف معدالت االنتحار لدى الإناث فقد
بل ��غ عدد احلاالت  613حالة مقابل  400حالة
من الذكور.
وتعت�ب�ر الدكت ��ورة �سه�ي�ر لطف ��ي ،الرئي�س ��ة
ال�سابقة للمركز القومي للبحوث االجتماعية
واجلنائي ��ة ب� ��أن ظاهرة االنتح ��ار هي �سلوك
ف ��ردي �سلب ��ي قدمي ي�ستخ ��دم دائم ��ا كو�سيلة
�سلبي ��ة ملواجه ��ة الأزم ��ات احلياتي ��ة .وقالت
يف ات�ص ��ال لفران� ��س " :24مب ��ا �أن ��ه �سل ��وك
ف ��ردي فيختل ��ف بطبيعة احلال م ��ن حالة �إىل
�أخرى كما تختلف معه ��ا العوامل امل�ؤثرة يف
الف ��رد بذاته ،مثل اال�ضطراب النف�سي �أو عدم
الثبات الوجداين وغريها".
وترج ��ع املخت�صة ارتفاع ن�س ��ب االنتحار يف
البل ��دان املتقدمة عن غريها م ��ن البلدان ذات
الدخ ��ل املتو�س ��ط� ،إىل �أن اخت�ل�اف الثقافات
وال�ضوابط الدينية والإميان بالغيبيات غالبا
ما ي�ؤثر على ال�سل ��وك ال�شخ�صي للمقدم على
االنتح ��ار ،فم ��ن �ش�أنه �أن يجعل من ��ه �شخ�صا
"اتكاليا" ير�ض ��ى بالأمر الواقع ،ولكن حني
ترتاكم الأزم ��ات االجتماعي ��ة ال�ضاغطة على
الأف ��راد تب ��د�أ فكرة االنتح ��ار ت ��راود ال�شبان
كمخرج �سلبي �سريع من الأزمة.
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تفجريات البو كمال ت�ؤجل افتتاح منفذ القائم �إىل
"�إ�شعار �آخر" وتعطل طريق طهران -بريوت

 بغداد /وائل نعمة
�أرج�أت ال�سلط ��ات العراقية افتتاح منفذ
القائ ��م احلدودي مع �سوريا �إىل "�إ�شعار
�آخر" بع ��د �سل�سلة م ��ن التفجريات التي
ا�ستهدف ��ت مواق ��ع للح�ش ��د ال�شعب ��ي يف
اجلانب ال�سوري قرب املعرب.
وه ��ذه ه ��ي املرة الثاني ��ة التي يت ��م فيها
ت�أجيل افتتاح املعرب ،فيما تقول الرواية
الر�سمي ��ة �إن الأ�سب ��اب "لوج�ستي ��ة"
خ�صو�ص ��ا و�أن املنف ��ذ كان ق ��د تعر� ��ض
لدم ��ار كامل �أثن ��اء �سيط ��رة داع�ش على
القائم قبل � 5سنوات.
وتت ��داول الأو�س ��اط يف االنبار منذ عدة
ا�شه ��ر ،انباء ع ��ن �ضغط �س ��وري العادة
افتت ��اح املع�ب�ر لوج ��ود خمط ��ط الن�شاء
طري ��ق �سرتاتيج ��ي يرب ��ط ب�ي�ن طهران
ودم�شق وبريوت ،قد مير بالقائم.
وت�ؤك ��د م�ص ��ادر (امل ��دى) يف املحافظ ��ة
الغربي ��ة ان دم�ش ��ق ت�ستعج ��ل بغ ��داد
العادة افتتاح معرب "البو كمال"  -وهي
ت�سمية منفذ القائم من اجلهة ال�سورية -
لـ"عودة التبادل التجاري بني البلدين".
وكان حجم التبادل التجاري بني �سوريا
والع ��راق ق ��د بل ��غ قب ��ل ان ��دالع الأزم ��ة
ال�سوري ��ة قب ��ل � 5سن ��وات قراب ��ة 3.5
مليار دوالر� ،شكلت �صادرات �سوريا �إىل
العراق معظمها.
وا�ستن ��ادا لقائممق ��ام القائ ��م احم ��د
املح�ل�اوي ،فان املوع ��د الر�سمي الفتتاح
منف ��ذ القائ ��م كان يف االول م ��ن ايل ��ول
املا�ض ��ي ،لك ��ن مت ت�أجيل ��ه بع ��د ذل ��ك
�أ�سبوع.
وي�ضي ��ف املح�ل�اوي يف ات�ص ��ال هاتفي
مع (املدى)" :بعد اال�سبوع جرى ت�أجيل
االفتت ��اح اىل �إ�شع ��ار �آخ ��ر" ،مرجحا ان
يكون ال�سبب هو التفجريات التي جرت
قبل ايام يف منطقة البو كمال التي تبعد
نحو  4كم عن االرا�ضي العراقية.
وي�ؤك ��د املح�ل�اوي ،قائممق ��ام القائ ��م،
ان تل ��ك االح ��داث الت ��ي ج ��رت يف الب ��و

و"االبدال".
وكان تقري ��ر ل�شبك ��ة "فوك� ��س ني ��وز"
الأمريكية ق ��د ك�شف يف وقت �سابق ،عن
تعزي ��ز �إي ��ران لوجوده ��ا الع�سكري يف
�سوري ��ا من خالل قاع ��دة ع�سكرية �سرية
جديدة يف منطقة البوكمال.
واعتم ��دت "فوك�س ني ��وز" يف تقريرها
عل ��ى حتلي�ل�ات �ص ��ور التقطته ��ا �شركة
" "ISIالت ��ي متتل ��ك خدم ��ة �أقم ��ار
ا�صطناعية مدنية� ،إ�ضافة �إىل معلومات
ا�ستخباراتي ��ة ت�ش�ي�ر �إىل �أن �إي ��ران
�ست�أوي �آالف اجلن ��ود والقوات التابعة
لها يف القاعدة.
و�أ�ش ��ار التقري ��ر �إىل �أن ه ��ذه �ستك ��ون
م ��ن �أك�ب�ر القواع ��د الت ��ي تبنيه ��ا �إيران
يف �سوري ��ا و�سيطلق عليه ��ا ا�سم قاعدة
"الإم ��ام عل ��ي" ،ووافقت عل ��ى �إن�شائها
املرجعي ��ات العلي ��ا يف طه ��ران ،وفق ما
قالته ال�شبكة.

قوة من اجلي�ش
يف منفذ القائم..
ار�شيف
كم ��ال "ق ��د تعط ��ل افتت ��اح املنف ��ذ الن ��ه
�سيعت�ب�ر موقع ��ا خط�ي�را بالن�سبة ملرور
ال�شاحنات".
وكان ت�أخري افتتاح املنفذ قبل حادثة البو
كمال ،وف ��ق ما يقوله امل�س� ��ؤول املحلي:
"لعدم اكتمال االجراءات الفنية".
واعادت احلكومة يف ال�شهرين املا�ضيني
بناء املنفذ الذي دمر "داع�ش" كل مبانيه،
بطريقة ان�ش ��اء الكرفانات ،فيما اليعرف
حت ��ى االن م ��ن اجله ��ات الت ��ي �ستكل ��ف
بحمايته.

ويقول املحالوي ان "هن ��اك افواجا من
اجلي� ��ش (الفرق ��ة  )8ومت طل ��ب �سريتني
ا�ضافيت�ي�ن من قي ��ادة عملي ��ات اجلزيرة
لكنها مل ت�صل حتى الآن".
تفجريات البو كمال
و�سمع ��ت يوم االح ��د املا�ض ��ي ،ا�صوات
 3انفج ��ارات يف منطق ��ة الب ��و كم ��ال.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (امل ��دى) يف القائ ��م
القريب ��ة م ��ن م ��كان االنفج ��ار ف ��ان
"التفج�ي�رات ا�ستهدف ��ت مواق ��ع تابعة

قالت �إنها م�ستعدة لت�سليم الملف الأمني في المحافظات �إلى ال�شرطة

الطائرات �ساندت
قوة عراقية لتطهير
حا�ضنة عنا�صر داع�ش

وزارة الدفاع� :أنهينا  % 80من
التحقيقات بق�صف مواقع احل�شد
 بغداد /المدى
�أكد مدي ��ر الإعالم ب ��وزارة الدفاع الل ��واء تح�سين
الخفاج ��ي ،ا�ستع ��داد ال ��وزارة لت�سلي ��م المل ��ف
الأمن ��ي لل�شرطة المحلية ف ��ي كل المحافظات متى
م ��ا �أ�صبحت وزارة الداخلية جاه ��زة لذلك ،م�شير ًا
�إل ��ى �أن م ��كان الجي�ش لي� ��س داخل الم ��دن ،بل في
المع�سك ��رات خارجه ��ا .وقال الل ��واء الخفاجي �إن
"ت�سلي ��م المل ��ف الأمني لل�شرط ��ة المحلية في كل
محافظ ��ة من �أولوي ��ات القائد الع ��ام ،وكذلك وزير
الدف ��اع ال ��ذي �أك ��د منذ ت�سنم ��ه المن�ص ��ب �ضرورة
ت�سليم الملفات الأمنية لوزارة الداخلية".
و�أ�ض ��اف" :لق ��د بد�أن ��ا بالفع ��ل بت�سلي ��م المل ��ف
الداخلي لبع�ض المحافظات ،و�سحبنا الجي�ش �إلى
مع�سك ��رات خا�صة ،فهن ��اك قرار في ه ��ذا ال�سياق،
ويجب ت�سليم الملف الأمن ��ي لوزارة الداخلية لأن
مكان الجي�ش لي�س داخل المدن ،بل في المع�سكرات
خارجها ،ولكن نظر ًا لحاجة وزارة الداخلية للدعم
والإ�سناد ،فقد قمنا بهذا الدور ،وجاهزون لت�سليم
الملف لوزارة الداخلية متى ما �أ�صبحت جاهزة".
وفي �سياق �آخ ��ر� ،أفاد الل ��واء الخفاجي �أن "هناك
اجتماع ��ات عل ��ى �أعل ��ى الم�ستوي ��ات بينن ��ا وبين
وزارة البي�شمرك ��ة بي ��ن الحين والآخ ��ر ،لالطالع
عل ��ى مختل ��ف الملفات ف ��ي الإقليم والمرك ��ز ،لذلك
ُتعق ��د اجتماع ��ات تن�سيقية بيننا في ح ��ال قيام �أي
ط ��رف بعمليات ع�سكرية من خ�ل�ال المركز الأمني
الم�شترك فيما بيننا ،وكذل ��ك ممثليهم الموجودين
ف ��ي قي ��ادة العملي ��ات الم�شترك ��ة ،وممثلين ��ا
الموجودين في المركز الم�شترك ب�أربيل".
وتاب ��ع قائ�ل ً�ا" :نح ��ن عازم ��ون عل ��ى تعزي ��ز هذه
العالق ��ة ،والعم ��ل وفق الد�ست ��ور والقان ��ون ،لأن
البي�شمركة وحدة قتالية معترف بها في الد�ستور،
كما �أنه ��ا مهمة للحفاظ على �أم ��ن و�سالمة ووحدة
الع ��راق والإقلي ��م" ،الفت� � ًا �إل ��ى �أن "اللج ��ان تعق ��د
اجتماعاته ��ا حالي� � ًا ،ويتم التح�ضي ��ر الجتماع مهم
للغاي ��ة بيننا وبي ��ن وزارة البي�شمركة ،والزيارات
المتبادل ��ة بين بغ ��داد و�أربيل مهم ��ة للغاية لو�ضع

اللم�س ��ات الأخي ��رة عل ��ى االتفاق ��ات فيم ��ا بينن ��ا،
خ�صو�ص� � ًا ف ��ي المج ��ال الع�سك ��ري ،وكذل ��ك ف ��ي
مج ��االت الح ��دود والمناط ��ق الت ��ي نعتق ��د �أحيان ًا
�أنه ��ا رخوة� ،أو تلك الت ��ي تف�صل بيننا وبين قوات
الإقليم من خالل الخط الأزرق".
و�أو�ض ��ح مدير الإعالم بوزارة الدفاع العراقية �أنه
"لي�س ��ت لدينا �أي م�شكل ��ة مع الإخوة في الإقليم،
والزي ��ارات المتبادل ��ة م�ستمرة ،والخ ��ط ال�ساخن
مفتوح فيما بيننا ،والعمل الم�شترك متوا�صل".
وبخ�صو�ص ق�صف مخازن الح�شد ال�شعبي ،ك�شف
الخفاجي �أن "التحقيق و�ص ��ل �إلى مراحل نهائية،
وا�شترك ��ت في ��ه كاف ��ة ال ��وزارات الأمني ��ة ومكتب
القائد العام ،وقد عُر�ض الكثير من نتائج التحقيق،
بم�شارك ��ة وزارتي الدفاع والداخلية ،هيئة الح�شد
ال�شعب ��ي ،الأمن الوطني ،جه ��از المخابرات ،وكل
من ل ��ه عالقة بهذا الملف ،وبُني ��ت تقديراتُ موقف
عل ��ى �ضوء العم ��ل المنجز ،ونحن ك ��وزارة الدفاع
قمنا بعدة �إجراءات ،من بينها ب�سط ال�سيطرة على
ال�سم ��اء بقرار من القائد الع ��ام بمنع �أي طيران �إال
بموافقته �أو من يخوله".
وزا َد قائ�ل ً�ا" :بُني ��ت تقدي ��راتُ موق ��ف و�إمكانياتٌ
عل ��ى �ض ��وء التحدي ��ات الت ��ي ظه ��رت� ،س ��واء في
مج ��ال المراقب ��ة الراداري ��ة �أو الك�شف ال ��راداري،
�أو الت�ص ��دي لأه ��داف معين ��ة تحت ��اج �إل ��ى ن ��وع
معي ��ن من الأ�سلح ��ة الدقيقة التي نعت ��زم اقتناءها
لحماي ��ة �سمائن ��ا ،فنح ��ن ال ن�سمح با�سته ��داف �أي
جهة تعمل معن ��ا داخل العراق ،وعلي ��ه �سنمنع �أي
جه ��ة من االعتداء على مواطنينا في كل العراق من
�شمال ��ه �إل ��ى جنوبه ،وم ��ن �شرقه �إل ��ى غربه ،وهذا
يحتاج لإمكانيات مادي ��ة وب�شرية ،ونعتزم امتالك
ه ��ذه الإمكاني ��ات للحف ��اظ عل ��ى �سمائن ��ا و�أرواح
مواطنينا" ،منوه� � ًا �إلى �أن "التحقيق الذي نجريه
و�صل �إلى �أعلى الم�ستويات ،وتجاوزت ن�سبته 75
�إل ��ى  ،%80والجهات المعنية �أ�صب ��ح لديها ت�صور
كام ��ل عما ح ��دث ،كم ��ا �أن التحلي�ل�ات والمعطيات
التي برزت في هذا التحقيق �ستظهر قريب ًا للإخوة
المواطنين".

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

للح�شد ال�شعبي يف �سوريا".
ومل يعل ��ق اي طرف عراق ��ي او م�س�ؤول
يف الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة حت ��ى االن عل ��ى
الهجوم.
وترف� ��ض احلكوم ��ة العراقي ��ة ،بح�س ��ب
بيانات ر�سمي ��ة ،اي عراقي يقاتل خارج
ح ��دود البالد ،فيما تطل ��ق بع�ض قيادات
احل�ش ��د ال�شعب ��ي عل ��ى تل ��ك العنا�ص ��ر
التابع ��ة له ��ا بـ"ف�صائ ��ل املقاوم ��ة" التي
تعمل خارج اطار احل�شد.
وكان ف�صي ��ل كتائب �سي ��د ال�شهداء ،احد

ت�شكيالت احل�ش ��د ال�شعبي -الذي دمرت
خمازن ��ه يف ال�شهر املا�ض ��ي يف مع�سكر
ال�صق ��ر بهجوم جمهول جن ��وب بغداد-
ق ��د تعر� ��ض لق�ص ��ف يف �آب  2017على
احلدود ال�سورية.
وقال ��ت "�سي ��د ال�شه ��داء" وقت ��ذاك �إن
مقاتليه ��ا "تعر�ض ��وا لق�ص ��ف �شديد عند
احل ��دود ويف اجله ��ة املقابل ��ة لالنب ��ار،
الأم ��ر ال ّذي �أدى �إِىل �سقوط �أعداد كبرية
م ��نَ ّ
واجلرح ��ى" .وحمل ��ت
ال�شه ��داء
َ
"عواقب ه َذا
أمريكي حينه ��ا
اجلي� � َ�ش ال
َ
ّ

العمل" ،وقالت �إنها " َلنْ ت�سكتَ عن ُه".
ِ
وقال رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،يف
ذلك الوق ��ت� ،إن ق ��وات التحالف الدويل
بقي ��ادة وا�شنط ��ن "ال متل ��ك �صالحي ��ات
تنفي ��ذ �ضرب ��ات دون موافق ��ة احلكومة
املركزية".
ووف ��ق امل�ص ��ادر ذاته ��ا يف االنب ��ار ،فان
الهج ��وم ا�سفر عن ا�سته ��داف مقر جديد
للح�ش ��د يف االرا�ض ��ي ال�سورية ،وا�سفر
اي�ض ��ا ع ��ن مقت ��ل وا�صابة اك�ث�ر من 40
عن�ص ��را تابع�ي�ن حلركت ��ي "النجب ��اء"

خمازن الع�شائر
وبع ��د ي ��وم واحد م ��ن تفج�ي�رات "البو
كم ��ال" اندل ��ع حريق داخل خم ��زن عتاد
تاب ��ع للح�ش ��د الع�شائ ��ري (�ضم ��ن هيئة
احل�ش ��د ال�شعب ��ي) يف املعم ��ورة جنوب
مدينة هيت غرب االنبار.
وانطلق ��ت ال�صورايخ ب�سب ��ب االنفجار
باجت ��اه ال�صح ��راء ،فيما يق ��ول فرحان
الدليمي ،ع�ض ��و جمل�س حمافظة االنبار
لـ(امل ��دى) ان ��ه "مل ت�سج ��ل اي ا�صاب ��ات
باحلادث".
ودارت ترجيح ��ات بان الهجوم قد يكون
مدب ��را ،او كم ��ا ج ��رى يف التفج�ي�رات
ال�سابقة الت ��ي ا�ستهدفت تر�سانة احل�شد
يف بغداد و�صالح الدين.
ويق ��ول الدليمي ان التحقيق ��ات االولية
باحلادث تقول ان �سبب االنفجار متا�س
كهربائ ��ي "لكن حج ��م الدمار الذي جرى
يف املوق ��ع جعلن ��ا ن�شك ب ��ان االمر مدبر
وب ��ان �صاروخ� � ًا او طائ ��رة م�س�ي�رة قد
ا�ستهدفت املخزن".

التحالف الدويل يحرق "اجلزيرة املوبوءة"
بـ 36طنا من املتفجرات

ا�ستن��ادا لقيادة التحالف الدويل يف الع��راق فان طائرات التحالف بقي��ادة الواليات املتحدة
نف��ذت الثالثاء �سل�سلة �ضربات جوية �ضد جزيرة و�صف��ت بانها موبوءة مب�سلحي داع�ش يف
حمافظة �صالح الدين وذلك حلرمان التنظيم من ان ت�صبح مالذا �آمنا مل�سلحيه.
 ترجمة  /حامد �أحمد
وق ��ال التحال ��ف ف ��ي بي ��ان ل ��ه ان
طائ ��رات مقاتلة �أميركي ��ة من طراز
 15-Fو 35 -Fالق ��ت  80ال ��ف
رط ��ل من الذخيرة ما يعادل  36طنا
من القنابل عل ��ى جزيرة كنعو�ص،
الواقع ��ة في محافظ ��ة �صالح الدين
وذل ��ك لحرم ��ان م�سلح ��ي داع� ��ش
م ��ن الق ��درة عل ��ى االختب ��اء و�سط
االحرا�ش الكثيفة في الجزيرة.
وا�ش ��ار التحال ��ف ال ��ى ان جزي ��رة
كنعو� ��ص التي تقع عل ��ى نهر دجلة
جنوب ��ي مدين ��ة المو�ص ��ل تعتب ��ر
محط ��ة انتق ��ال مهم ��ة لم�سلح ��ي
داع�ش.
وق ��ال قائ ��د العملي ��ات الخا�صة في
ق ��وات التحال ��ف الجن ��رال �أيري ��ك
هي ��ل ،ف ��ي ت�صري ��ح ل ��ه" :الق�صف
ا�سته ��دف م�ل�اذات �آمن ��ة لداع� ��ش
ف ��ي محافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن وذلك
بالتزامن مع عمليات تطهير تجري
حاليا على االر� ��ض من قبل الكتيبة
الثانية للعمليات الخا�صة العراقية
لتدمير ممر عبور رئي�س ي�ستخدمه
م�سلح ��و داع�ش للتنق ��ل من �سوريا
و�صح ��راء الجزي ��رة ال ��ى منطق ��ة
المو�صل ومخم ��ور وكركوك داخل
العراق".
وا�ضاف الجنرال هيل قائال" :نحن
نح ��رم م�سلح ��ي داع�ش م ��ن القدرة
على االختباء في جزيرة كنعو�ص،
ونوف ��ر الظ ��روف للق ��وات الحليفة
لت�ستم ��ر في توفي ��ر اال�ستقرار الى

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 :

المنطقة".
وح ��ول الق�صف الذي ط ��ال جزيرة
كنعو� ��ص �ص ��در بي ��ان ع ��ن جه ��از
مكافحة االرهاب في العراق الثالثاء
ح ��ول م�شاركة التحالف الدولي في
عمليات التراب اال�س ��ود ،جنبا الى
جنب مع جه ��از مكافح ��ة االرهاب،
مبين ��ا ان العملي ��ة ت�ستهدف مواقع
تنظي ��م داع�ش ف ��ي منطقة كنعو�ص
ف ��ي محافظ ��ة �صالح الدي ��ن ،وظهر
ف ��ي �شريط فيديو مرف ��ق مع البيان
قائد جهاز مكافحة االرهاب الفريق
الركن عبد الوهاب ال�ساعدي ،وهو
يتاب ��ع مع مرافقين ل ��ه مطر القنابل

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

المت�ساق ��ط عل ��ى جزي ��رة كنعو�ص
الذي غطاها ب�أكملها.
وف ��ي تعليق ل ��ه على مقط ��ع فيديو
بث ��ه عل ��ى موق ��ع تويت ��ر يوث ��ق
ال�ضرب ��ات الجوي ��ة وه ��ي تنه ��ال
عل ��ى الجزيرة ق ��ال المتحدث با�سم
التحالف الدول ��ي الكولونيل مايلز
كاغن ��ز" :هك ��ذا تب ��دو الجزي ��رة
الموبوءة بداع� ��ش بعد ان ا�سقطت
عليها الطائرات المقاتلة  15 -Fو
 35 -Fالذخيرة".
بع ��د �أ�شه ��ر م ��ن هزيم ��ة داع� ��ش
وط ��رده م ��ن االرا�ض ��ي الت ��ي كان
يحتلها ف ��ي الع ��راق و�سوري ��ا لج�أ

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

م�سلح ��و التنظي ��م الع ��ادة بن ��اء
قوتهم الهجومي ��ة من خالل ت�شكيل
خاليا نائم ��ة مختبئة عبر �صحاري
وكه ��وف ف ��ي مناط ��ق نائي ��ة م ��ن
الع ��راق او الت ��واري بين مجمعات
�سكنية في مدن وقرى عراقية.
الجن ��رال االميرك ��ي ولي ��ام �سيلي،
قائ ��د ق ��وات المه ��ام ال�سريع ��ة ف ��ي
التحال ��ف ببغ ��داد قال ف ��ي لقاء مع
موق ��ع  abc Newsاالميرك ��ي
االثني ��ن ب ��ان م�سلح ��ي داع� ��ش ق ��د
ب ��د�أوا ا�ص�ل�ا منذ فت ��رة بالتخطيط
لعودته ��م ال ��ى الع ��راق ،حت ��ى قبل
طرده ��م م ��ن االرا�ضي الت ��ي كانوا

املدير الفني

خالد خ�ضري

ي�سيطرون عليها.
وا�ض ��اف الجن ��رال �سيل ��ي بقول ��ه
"بينم ��ا ان�سحب ��وا م ��ن الع ��راق
راجعين الى �سوريا بد�أوا ينظرون
ال ��ى م�ستقبله ��م .وهك ��ذا ب ��د�أوا
بار�سال م�سلحين و�أمور لوج�ستية،
وكذل ��ك ار�سال مجامي ��ع من النا�س
ال ��ى مخيم ��ات داخ ��ل الع ��راق على
انه ��م نازح ��ون واالندم ��اج م ��ع
العوائل المهجرة ،ويحاولون االن
ن�صب �أمور لوج�ستي ��ة لهم وتنفيذ
هجم ��ات ويحاولون اي�ض ��ا تمويل
عملياتهم".
من جان ��ب �آخر قال الكولونيل راي
�ستون �أحد �ضب ��اط قوات التحالف
م ��ن الق ��وات االميركي ��ة" :ف ��ي
ال�صح ��راء يحاول م�سلح ��و داع�ش
بع� ��ض االحي ��ان االنخ ��راط بي ��ن
النا� ��س تح ��ت غط ��اء رع ��اة اغنام.
وفي المدن يحاولون اظهار انف�سهم
كمواطنين من �سكان االنبار لكي ال
يجلبوا االنظار النف�سهم".
وا�ستن ��ادا ال ��ى الجن ��رال �سيل ��ي
فان ق ��وات التحالف قام ��ت م�ؤخرا
بم�ضاعفة عدد القنابل وال�صواريخ
الم�ستخدم ��ة لمحارب ��ة داع� ��ش في
الع ��راق ف ��ي عملي ��ات م�شترك ��ة مع
الق ��وات العراقي ��ة ،م�شي ��را الى ان
"الق ��وات العراقي ��ة تح ��اول م ��ن
خالل دع ��م التحالف ك�سر واختراق
�شب ��كات داع�ش مادي ��ا ومعنويا في
قرى ومناطق يتواجد فيها".
 عن :موقع nbc News
الأميركي
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"في�شت العيج" واحلدود العراقية الكويتية
هادي عزيز علي
الر�سال ��ة االخ�ي�رة ل ��وزارة اخلارجي ��ة
العراقي ��ة املوجه ��ة اىل االمني الع ��ام لالمم
املتحدة بوا�سطة املمثل الدائم للعراق لدى
االمم املتح ��دة بتاري ��خ � \ 7آب \ 2019
ح ��ول قي ��ام الكوي ��ت باح ��داث تغي�ي�رات
جغرافي ��ة يف املنطقة البحري ��ة الواقعة بعد
العالم ��ة  162يف خ ��ور عب ��د الل ��ه بتدعي ��م
منطق ��ة �ضحلة تدع ��ى يف اخلرائط (في�شت
العي ��ج) واقام ��ة من�ش� ��أ مرفئ ��ي عليه ��ا م ��ن
ط ��رف واح ��د دون موافقة الع ��راق او علمه
وخالفا لالتفاق املربم ب�ي�ن البلدين بتاريخ
 \ 28كانون االول \  2014باعتبار ان برج
ميناء ام ق�ص ��ر وبرج ميناء ال�شويخ برجي
املراقب ��ة الوحيدين املعنيني بتنظيم املالحة
يف اخلور.
ا�ستغ ��ل االع�ل�ام ه ��ذه الر�سالة مب ��ا يف ذلك
االع�ل�ام العراق ��ي ،وا�صف ��ا اياها عل ��ى انها
( �شك ��وى) .اذ وردت يف �شت ��ى عناوي ��ن
تل ��ك الو�سائ ��ل ح ��ول ه ��ذا املو�ض ��وع اذ
قي ��ل ( :الع ��راق ي�شكو الكوي ��ت اىل جمل�س
االمن) ،ويف عنوان �آخ ��ر�( :شكوى العراق

عم ��ل ا�ستف ��زازي مرفو�ض) .او م ��ا ن�شرته
"نا� ��س"( :الن� ��ص الكام ��ل ل�شك ��وى ممث ��ل
الع ��راق يف االمم املتح ��دة حمم ��د بح ��ر
العل ��وم �ضد الكوي ��ت)  .او( :الكويت تعلق
على �شك ��وى العراق ام ��ام االمم املتحدة ).
و�سواه ��ا م ��ن العناوين االخ ��رى املنت�شرة
يف الو�سائ ��ل تلك ،ف�ضال عم ��ا حملته مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي للمو�ض ��وع ذات ��ه.
امل�س�ألة اجلديرة باالعتبار وبعيدا عما ذهب
الي ��ه االعالم ف�أن ما ق ��دم اىل رئي�س جمل�س
االمن الدويل ه ��ي جمرد ر�سالة (احتجاج)
يك ��ون الع ��راق ممتنا فيم ��ا ل ��و مت توثيقها
م ��ن قبل امل�ؤ�س�سة الدولي ��ة وهذا ما ت�ضمنه
ن� ��ص الر�سال ��ة وال يتعدى ه ��ذا الطلب .لذا
فهي لي�س ��ت ب�شكوى لع ��دم ت�ضمنها ا�سباب
و�شروط ال�شكاوى املطلوبة قانونا.
الر�سال ��ة العراقية التي مل يح�س ��ن توقيتها
وال �صياغتها ،هل تعد غلقا لباب املفاو�ضات
م ��ع اجلانب الكويتي ،او هل ان الكويت قد
غ ّلقت ابوابها متاما بحيث ما من �سبيل لهذا
املو�ضوع �سوى اللجوء اىل االمم املتحدة؟
ث ��م هل ان اال�شكاالت واملوا�ضيع املعلقة مع
الكويت املتعلقة بخ ��ور عبد الله حم�صورة
يف من�ص ��ة (في�ش ��ت العي ��ج) ح�ص ��را وال

عبد املهدي :لوال خطة
الطوارئ حل�صلت فاجعة
بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صحة ،الثالثاء� ،أن
احل�صيلة النهائي ��ة لتدافع الزائرين
يف كرب�ل�اء بلغ ��ت � 133شهي ��دا
وم�صابا.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �إن
"احل�صيلة النهائية حلادث التدافع
للزائري ��ن يف كرب�ل�اء بلغ ��ت ٣١
�شهيدا و  ١٠٢م�صابا".
وا�ضاف ��ت ان "بع� ��ض امل�صاب�ي�ن
متاثل ��وا لل�شف ��اء وغ ��ادروا
امل�ست�شفى".
وقب ��ل بي ��ان وزارة ال�صح ��ة ،ذك ��ر
متحدث با�سم ال ��وزارة �أن ما ال يقل
عن � 31شخ�صا قتلوا و�أ�صيب �أكرث
من � 100آخرين يوم الثالثاء خالل
�إحي ��اء ذك ��رى عا�ش ��وراء يف مدينة

توج ��د ا�شكاالت اوموا�ضي ��ع اخرى جديرة
باالعتب ��ار كرت�سيم احل ��دود مثال ابتداء من
العالمة  162لغاي ��ة نهاية خور عبد الله من
جه ��ة اخللي ��ج .مل ��اذا االمم املتح ��دة ونحن
يف احلال ��ة االيجابي ��ة م ��ع دول ��ة الكوي ��ت
املتمثل ��ة بدميوم ��ة الزي ��ارات الت ��ي يق ��وم
به ��ا امل�س�ؤولون ومب�ستوي ��ات خمتلفة ،ثم
واحت�ضانه ��م امل�ؤمتر ال ��دويل العادة اعمار
الع ��راق ،وال�صفحة اجلديدة املفتوحة التي
توج ��ب ال�سع ��ي الندم ��ال اجل ��رح ب ��دال من
ان ين ��ك�أه البع�ض �ساعة ي�ش ��اء ،ان الو�ضع
االيجاب ��ي ه ��ذا يل ��زم ان يوظ ��ف ل�صال ��ح
البلدي ��ن من خالل و�ضع االمور يف ن�صابها
وط ��ي �صفح ��ة املا�ض ��ي باوجاع ��ه وم�آ�سيه
وال�سع ��ي نح ��و حل ��ول مقبول ��ة م ��ن خالل
اللجان املهنية واحلرفية بغية الو�صول اىل
حلول ناجع ��ة ،عليه وا�ستنادا مل ��ا تقدم فان
املوا�ضي ��ع الواجب ��ة املعاجلة ب�ي�ن الطرفني
والتي ت�ش ��كل حاجة ملح ��ة والتي يجب ان
تطرح على طاولة البحث نبينها على الوجه
الآتي:
اوال – ان ق ��رار جمل�س االمن الدويل املرقم
 833ل�سن ��ة  1993يعد قرارات اللجنة فيما
يتعل ��ق بتخطي ��ط احل ��دود نهائي ��ة .اذن ال

نقا�ش م ��ن الوجهة القانوني ��ة بدرجة بتات
ه ��ذا القرار .اال ان ��ه يف اجلانب الآخر ويف
القرار ذاته يوجب احرتام احلق يف املرور
املالحي يف اخلور على وفق احكام القانون
الدويل وقرارات جمل�س االمن ذات ال�صلة،
وه ��ذا يعن ��ي ان من�ص ��ة (في�ش ��ت العيج) او
حتى مين ��اء مبارك املن�ش�أ عن ��د العوامة 17
 ،اذا كان ��ا يعرق�ل�ان املالح ��ة يف اخلور فان
ه ��ذا االمر يج ��ب ان يكون حم�ل�ا للتفاو�ض
ب�ي�ن الطرفني من اج ��ل الو�صول اىل مالحة
�سليم ��ة يف اخل ��ور وطبق ��ا لق ��رار جمل� ��س
االمن الدويل.
ثانيا  -ح�سم مو�ضوع جزيرة (في�شت العيج)
وفيم ��ا اذا كان ��ت جزي ��رة طبيعية موجودة
فع�ل�ا وم�ؤ�ش ��رة عل ��ى خرائ ��ط االدمريالية
الربيطاني ��ة قب ��ل  ، 2014ف ��اذا كان االم ��ر
كذل ��ك فال م�س ��وغ قانوين للع ��راق واحلالة
هذه لالحتجاج على هذا الو�ضع اجلغرايف
الذي منحته الطبيعة لدولة الكويت ،اما اذا
كانت اجلزيرة تلك م�صطنعة فعال والغر�ض
منه ��ا تغي�ي�ر الواق ��ع اجلغ ��رايف يف خ ��ور
عب ��د الله ،فيكون لهذا الفع ��ل و�صفا قانونيا
مغايرا ،حتكمه امل ��ادة  15من اتفاقية االمم
املتح ��دة لقان ��ون البحارالت ��ي تن� ��ص على:

3

سياسة

(حيث تك ��ون �سواح ��ل دولت�ي�ن متقابلة او
متال�صق ��ة ،ال يح ��ق لأي م ��ن الدولت�ي�ن يف
ح ��ال عدم وج ��ود اتفاق بينهم ��ا على خالف
ذلك ،ان ت�سد بحره ��ا االقليمي اىل ابعد من
اخل ��ط الو�سط ال ��ذي تك ��ون كل نقطة عليه
مت�ساوي ��ة يف بعدها عن اق ��رب النقاط على
خ ��ط اال�سا�س الذي يقا�س منه عر�ض البحر
االقليمي لكال الدولتني.)..
ثالث ��ا( -ل ��كل دولة احلق يف حت ��دد عر�ض
بحره ��ا االقليم ��ي مب�ساف ��ة ال تتج ��اوز 12
مي�ل�ا بحريا مقي�س ��ة من خط ��وط اال�سا�س
املق ��ررة وفقا له ��ذه االتفاقية) امل ��ادة  3من
اتفاقية قان ��ون البحار الت ��ي حددت عر�ض
البح ��ر االقليمي ��ي .ان ه ��ذا املقيا�س يكون
ناف ��ذا اذا كان عر� ��ض اخللج ��ان ي�س ��اوي
 24مي�ل�ا بحريا ف�أكرث ،ولك ��ن هذا العر�ض
غري متحق ��ق مع وج ��ود املن�ص ��ة الكويتية
اجلدي ��دة الن ��ه ال يجع ��ل عر� ��ض البح ��ر
االقليم ��ي العراقي اقل م ��ن  12ميال بحريا
م ��ن اجلانب العراقي ل�ضيق اخلليج .وهذا
يوج ��ب حال ر�ضائي ��ا تتفق علي ��ه الدولتني
املت�شاطئتني.
رابع ��ا – يحت ��ج الع ��راق ب�أن مين ��اء مبارك
وجزي ��رة (ف�ش ��ت العي ��ج) ي�ش ��كل اعاق ��ة

ال�ستخ ��دام املمرات املالحي ��ة يف خور عبد
الل ��ه وي�ستند يف احتجاج ��ه هذا على حكم
الفق ��رة 7من امل ��ادة  60من اتفاقي ��ة قانون
البح ��ار التي تن� ��ص على( :ال يج ��وز اقامة
اجلزر اال�صطناعية واملن�ش�آت والرتكيبات
ومناطق ال�سالمة حولها اذا ترتبت على ذلك
اعاق ��ة ال�ستخدام املمرات البحرية املعرتف
بها ب�أنها جوهرية للمالحة الدولية) .فيلزم
العراق واحلالة ه ��ذه اثبات ادعائه فيما لو
كانت ه ��ذه املن�ش� ��آت وامل�ستحدثات ت�سبب
فعال اعاق ��ة للحركة املالحي ��ة العراقية لأن
البينة على من ادعى.
خام�س ��ا – العم ��ل ح ��اال لرت�سي ��م احل ��دود
ب�ي�ن البلدي ��ن ابتداء من العالم ��ة  162امر
يوج ��ب عل ��ى الطرف�ي�ن القي ��ام ب ��ه ب�ش ��كل
ح ��ازم ومن دون مماطل ��ة .على ان يتم ذلك
بالدقة املطلوبة التي حتول دون ن�شوء اي
ن ��زاع �آخر م�ستقب�ل�ا يف املنطق ��ة مو�ضوع
الرت�سي ��م ،ب�ش ��رط ان يت ��م العم ��ل �صحب ��ة
خ�ب�راء الطرف�ي�ن املخت�ص�ي�ن فع�ل�ا مبا يف
ذل ��ك اخل�ب�راء القانونيني به ��ذا املو�ضوع،
اي تر�سي ��م احل ��دود غري املر�سم ��ة �سابقا.
م ��ع االخذ بعني االعتب ��ار املطالبة الكويتية
للعراق والداعمة لهذا الرت�سيم والتي بد�أت

منذ �سنة . 2005
هذه اه ��م املوا�ضيع املتعلقة بخور عبد الله
الت ��ي يجب تناوله ��ا من خ�ل�ال املفاو�ضات
م ��ع دول ��ة الكوي ��ت ،فاملفاو�ض ��ات اجلادة
وامل�س�ؤولة وحدها كفيلة باي�صال الطرفني
اىل احلل ��ول الناجعة اذ يج ��ب ان يقدم كل
ط ��رف ملفات ��ه وحجج ��ه للط ��رف الآخ ��ر،
وم ��ن امل�ؤك ��د ان املفاو�ضات ه ��ذه لن تكون
�سهلة وي�سرية بل �س ��وف ي�صاحبها الكثري
م ��ن ال�ضن ��ك والعنت وع ��دم ال ��ود �أحيانا،
بل ق ��د ي�ستخدم ج ��زء من التاري ��خ الث�أري
فيها امل�ستق ��ر يف بع�ض النفو� ��س ،ولكن ال
منا� ��ص م ��ن الو�ص ��ول اىل اتف ��اق حولها.
عل ��ى ان ن�أخذ باحل�سبان ا�س ��و�أ التوقعات
الت ��ي قد ال تف�ض ��ي مفاو�ضاتها اىل احللول
املطلوب ��ة ،فهناك العديد م ��ن ال�سبل املمكن
ا�ستخدامه ��ا– ح�ضاريا  -م ��ع بقاء حالة
االحرتام املتب ��ادل بني الطرف�ي�ن ،كاللجوء
اىل التحكي ��م او حتى الذه ��اب اىل املحكمة
الدولي ��ة لقانون البحار ال ��واردة تفا�صيلها
يف االتفاقي ��ة .والن� ��أي بالنف� ��س ع ��ن
املح ��اوالت غ�ي�ر املجدي ��ة والعقيم ��ة التي
تبقين ��ا يف املوق ��ع ذات ��ه بعيدا ع ��ن التقدم
واحلل.

� 133شهيد ًا وجريح ًا ح�صيلة "تدافع كربالء"

كربالء.
وت�شه ��د كرب�ل�اء زي ��ارات مليوني ��ة
ملحبي االمام احل�س�ي�ن عليه ال�سالم
تزامن ��ا م ��ع ذك ��رى ا�ست�شه ��اده كل
عام.
و�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
املهدي ،انه ل ��وال خطة الطوارئ يف
كربالء حل�صلت فاجع ��ة ،فيما ا�شار
اىل ان اج ��راءات معاجلة امل�صابني
خ�ل�ال التداف ��ع ممت ��ازة والغالبي ��ة
غادروا امل�ست�شفيات.
وق ��ال عب ��د امله ��دي من كرب�ل�اء يف
ت�صري ��ح لعدد م ��ن و�سائ ��ل االعالم
ان "االجراءات الت ��ي اتخذت خالل
تدافع الزائرين يف رك�ضة طويريج
بكربالء ،كان ��ت �سريعة وبان�سيابية
عالي ��ة وتع ��اون كب�ي�ر" ،مبينا "كان
م ��ن املمك ��ن ان تك ��ون الفاجعة اكرب

مم ��ا ح�ص ��ل لك ��ن االج ��راءات التي
اتخذت مدرو�سة وكانت هناك خطة
طوارئ طبقت فورا".
وتابع ان "الإجراءات الطبية ب�ش�أن
امل�صابني خالل التدافع كانت ممتازة
و�أنقذت الكثري من الأرواح" ،م�شريا
اىل ان "حال ��ة بع�ض امل�صابني كانت
مي�ؤو� ��س منه ��ا لك ��ن االج ��راءات
ال�سريع ��ة التي ح�صل ��ت �ساعدت يف
انقاذ حياتهم".
و�أ�شار اىل ان "الغالبية من امل�صابني
ترك ��وا امل�ست�شف ��ى ومل يبقى �سوى
عدد قلي ��ل من اجلرح ��ى" ،مو�ضحا
ان "م�ست ��وى التنظي ��م يف كرب�ل�اء
جيد جدا ولكن نحتاج �أكرث".
واكد رئي� ��س ال ��وزراء "اننا نحتاج
�إىل اف ��كار جدي ��دة وتو�سع ��ات"،
مو�ضح ��ا ان "هن ��اك بل ��دان متقدمة

يح�ص ��ل فيه ��ا ذل ��ك حي ��ث الحظن ��ا
ماح�ص ��ل �أثن ��اء احل ��ج وغريه ��ا
يف بل ��دان �أخ ��رى خ�ل�ال جتمع ��ات
اجلماه�ي�ر الكبرية الت ��ي ت�ؤدي اىل
وقوع خ�سائر".
ون�شر نا�شطون �صورا بعد احلادث
لأع ��داد من ال ��زوار الفاق ��دي الوعي
عل ��ى الأر�ض بينما يح ��اول �آخرون
�إ�سعافهم.
وتوافد الزوار من ��ذ مطلع الأ�سبوع
املا�ض ��ي من خمتلف امل ��دن العراقية
�إىل كرب�ل�اء ،حي ��ث مرق ��د الإم ��ام
احل�س�ي�ن و�أخي ��ه العبا� ��س لإحي ��اء
ذك ��رى ا�ست�شه ��اد الإم ��ام احل�سني،
ثالث الأئمة االثني ع�شر املع�صومني
لدى ال�شيعة.
وو�ص ��ل وزي ��ر الداخلي ��ة يا�س�ي�ن
اليا�س ��ري �إىل كرب�ل�اء من ��ذ االثنني
للإ�شراف على الإج ��راءات الأمنية،
�سبقه وزير الدفاع جناح ال�شمري.
و�أ�صدر اليا�س ��ري توجيهات لقوات
الأم ��ن لت�شدي ��د التداب�ي�ر ح ��ول
جمال� ��س ومواكب الع ��زاء وتكثيف
اجلهود الأمنية حلماية الزوار.
بدوره ��ا ،اك ��دت وزارة اخلارجية،
انه ��ا تتابع ق�ضية حادثة كربالء وما
تبعها من �سقوط �ضحايا ،وملعرفة ما
اذا كان بينهم من جن�سيات اجنبية.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة
احم ��د ال�صحاف يف بي ��ان مقت�ضب
�إن "وزارة اخلارجي ��ة تتاب ��ع م ��ع
ال�سلطات املخت�صة ملعرفة ما �إذا كان
من �ضم ��ن �ضحايا التدافع جن�سيات
�أجنبية".
و�شهدت �ساعات ال�صباح ممار�سات
�ضرب بال�سيف على الر�ؤو�س وعلى
ال�صدور و�سط ح�ش ��ود من الزوار،

دكتورة �أم حيدر وداع ًا
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتها

أوال شكر وتقدير ملن واسانا بفقد العزيزة أم حيدر وإنا هلل وإنا إليه راجعون..
حكم املنية في البرية جاري
ما هذه الدنيا بدار قرارِ
بعت على كدر وأنت تريدها
ُط ْ
صفوا ً من األقذار واألكدارِ
املرحومة أم حيدر ولدت في يوم جمعة ووفاتها يوم جمعة بسبب مرض السرطان بعد عالج دام أكثر من سنة ونصف.
أس��كنها الباري فس��يح جناته بعدما عانت ما عانته .يا أعز من روحي يا ابنتي يا أم حيدر ،الصبورة على كل ش��ئ،
املضحية بكل شئ لتسعد غيرها بدون إزعاج أو تأفف.
حرقت قلبي ،ولن أعيش بعدك إال قليال إنش��اءاهلل ألخلص من معاناة الفراق ،وس��أدفن جوارك وهذه هي وصيتي بعد
س��فرك للهند للعالج في  ،2018 /3 /4وهي الس��فرة األولى التي تلتها عدة سفرات .في اليوم التالي لسفرتك  ،زرت
اإلم��ام عل��ي ملنزلته الكبيرة عند الرب الرحيم الكرمي ،ودعوت أن ينقل املرض منك إلي ،وعن طيب خاطر ،واهلل على ما
أقول شهيد .طلبي لم يستجب ،وهلل حكمه العادل في كل شئ.
أسكنك اهلل فسيح جناته أيتها البنت واالم احلنون النموذجية .يا دكتورة أم حيدر وداعاً.

أبوك املفجوع
عباس عنون السلطاني

يرتدون مالب�س �سوداء بينهم ن�ساء
و�أطفال جتمعوا ح ��ول مرقد الإمام
احل�سني.
وحتت�ش ��د جم ��وع ال ��زوار �صباح ��ا
يف �ش ��وارع كرب�ل�اء ومنطق ��ة
املدين ��ة القدمية وم ��ا بني احلرمني،
ا�ستع ��دادا ملمار�س ��ة الطق�س الأخري
م ��ن طقو�س عا�شوراء وهو "رك�ضة
طويريج".

وتب ��د�أ العملي ��ة بتجم ��ع ال ��زوار
عن ��د منت�ص ��ف النه ��ار ،يف املدخ ��ل
ال�شم ��ايل لكربالء عل ��ى بعد خم�سة
كيلومرتات من مرقد الإمامني.
ث ��م ينطل ��ق امل�شاركون حف ��اة وهم
ي�ضرب ��ون على ر�ؤو�سه ��م ب�أيديهم،
فيم ��ا يتو�سطهم رجل يرتدي عمامة
�سوداء عل ��ى ج ��واد ،متوجهني �إىل
مرقد الإم ��ام احل�سني ث ��م �إىل مرقد

الإمام العبا� ��س وهم يرددون "لبيك
يا ح�سني".
وي�ش ��ارك ع�ش ��رات �آالف امل�سلم�ي�ن
ال�شيعة �سنويا يف ا�ستعادة م�شاهد
"واقعة الطف" التي قتل فيها الإمام
احل�س�ي�ن عل ��ى ي ��د جي� ��ش اخلليفة
الأموي يزيد بن معاوية.
وتعت�ب�ر زي ��ارة كرب�ل�اء خ�ل�ال
عا�ش ��وراء م ��ن �أقد� ��س املنا�سب ��ات

الديني ��ة ل ��دى ال�شيع ��ة� ،إذ ي�ش ��ارك
فيه ��ا مئات الآالف عل ��ى مدى الأيام
الع�ش ��رة الأوىل م ��ن �شه ��ر حم ��رم،
يف ��دون م ��ن مناط ��ق خمتلف ��ة يف
العراق.
وتعر�ض ال ��زوار يف  2013خالل
زي ��ارة عا�ش ��وراء ل�سل�سل ��ة م ��ن
الهجم ��ات ،الت ��ي �أ�سف ��رت عن مقتل
نحو � 40شخ�صا.

تنويه
تنوه محافظة بغداد عن تعديل كلفة
املش��روع املُعلن ف��ي املناقصة املرقمة
( )74لسنة  2019واملتضمن إعادة بناء
روض��ة النج��وم بواق��ع  6صف��وف في
منطقة الدورة عل��ى القطعة املرقمة
( 204/21م )3التابع��ة لتربي��ة الك��رخ
الثاني��ة م��ن الكلف��ة 939,290,175
(تس��عمائة وتس��عة وثالث��ون ملي��ون
ومئتان وتس��عون الف ومئة وخمس��ة
وسبعون الف دينار عراقي) الى الكلفة
( 917,630,175تسعمائة وسبعة عشر
ملي��ون وس��تمائة وثالثون ال��ف ومئة
وخمسة وسبعون دينار عراقي).
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 وزارة الداخلية/جمهورية العراق
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
 الر�صافة/ مديرية احوال بغداد
 الر�صافة/ ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد

�إعــــــــــالن

ق��دم املواطن (محمد عبد اهلل حس�ين) دع��وة قضائية لتبدي��ل (لقب) وجعله
(الغريب��اوي) بدال ً من (العجيلي) فمن لديه اعت��راض مراجعة هذه املديرية خالل
خمس��ة عشر يوم من تاريخ النشر وبعكسه س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه
2016 ) لسنة3( ) من قانون البطاقة الوطنية رقم22( اس��تنادا ً الى احكام املادة
 مع التقدير...املعدل على ان يكون النشر باسم مدير اجلنسية احملترم

“The Food and Agriculture Organization of the United Nations in Iraq (FAO) has
issued a tender No. 2019/FNIRQ/FNIRQ/102874 for procurement of 800MT of DAP
fertilizer with delivery to Diyala Governorate. The tender will close on 24 /09 / 19
The tender is published in the United Nations Global Marketplace (UNGM) and can
be accessed at following web link: https://www.ungm.org/Public/Notice/96281
The UNGM is a common procurement portal of the United Nations system acts
as a single window, through which potential suppliers may register with FAO and
other UN organizations. The UNGM therefore provides an excellent springboard
to introduce your products and services to FAO and many UN organizations by
only completing one registration form.
The registration with UNGM (https://www.ungm.org/Vendor/Registration) is a
mandatory requirement in order to participate in FAO tenders. Please visit www.
ungm.org for more information on how to register your company in UNGM.
Detailed instructions on how to access FAO specific tender(s) documents and
submit your bid through UNGM will be attached to each individual tender notice
and can be downloaded from your UNGM Tender Management page by clicking
on the “View Synopsis” button under the “Tender” tab.”

اللواء احلقوقي
ن�ش�أة ابراهيم اخلفاجي
 وكالة/ املدير العام

وزارة النقل
ال�شركة العامة لل�سكك احلديد
العراقية
العقود/الق�سم القانوين

تنويه/م
نشر ف��ي صحيفة امل��دى
) في4495( ب��ع��دده��ا
 اع�لان للمرة2019/8/27
الثانية (التشغيل املشترك
.)لورش اليات السكك
حي��ث ورد ف��ي حق��ل تاريخ
 ظهرا من12 الغلق ((الساعة
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جمهورية العراق
�شبكة االعالم العراقي
ق�سم العقود واملناق�صات

العدد12754 :
التاريخ2019/9/11 :

م  /ن�شر اعالن مناق�صة عامة رقم ( )6ل�سنة ( 2019جتهيز خدمة
االنرتنت نوع )fiber optic

تنويه

مت نش��ر اعالن صادر من ش��بكة االعالم
العراقي بخصوص املناقصة املرقمة ()5
لس��نة  2019واخلاصة (بتجهيز وحدات
فيديو وول) ونود ان نبني بان حدث س��هوا ً
ف��ي الفقرة رق��م ( )1واخلاص��ة بتجهيز
وحدات فيديو وول بدال ً من جتهيز معدات
مونتاج واجهزة خزن.
شاكرين تعاونكم معنا  ..مع التقدير
ف�ضل عبا�س فرج اهلل
رئي�س �شبكة االعالم العراقي

 -1يس��ر (ش��بكة االعالم العراقي) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة (الشركات
ومكات��ب) لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بتوفير خدم��ة االنترنت نوع  fiber opticوبكلفة
تخمينية قدرها ( )410.400.000اربعمائة وعشرة مليون واربعمائة ألف دينار عراقي ال غير.
 -2تتوفر لدى (ش��بكة االعالم العراقي) التخصيصات املالي��ة ضمن املوازنة اجلارية االحتادية
وينوي استخدام جزء منها لتوفير خدمة االنترنت نوع . fiber optic
 -3بامكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء (باللغة العربية) مراجعة (شبكة
االعالم العراقي قس��م العقود واملناقصات الكائن في بغداد /الصاحلية /قرب فندق املنصور)
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغة (( )250.000مائتان وخمس��ون ألف دينار
عراق��ي ال غي��ر) ،وبام��كان مقدمي العطاء الراغبني ف��ي احلصول على املزي��د من املعلومات
مراجعة العنوان املبني في اعاله.
 -4تس��لم العط��اءات إلى العنوان االتي (ش��بكة االعالم العراقي  /التش��ريفات الكائن في
بغداد  /الصاحلية  /قرب فندق املنصور) ويكون تقدمي العطاءات لغاية (الس��اعة الثانية عشر
بعد الظهر من يوم الثالثاء املوافق  ، )2019/9/24وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
 -5سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في نفس
الزمان والتاريخ اعاله ويجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (التأمينات االولية) والبالغة
( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية على شكل (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق) ومببلغ
(( )4.104.000اربع��ة مالي�ين ومائة واربعة ألف دين��ار عراقي ال غير) وس��يتم اعتماد الوثائق
القياسية اخلاصة بتجهيز السلع في جميع مراحل املناقصة.
 -6س��يتم استبعاد أي عطاء غير مس��توفي الحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية
اخلاصة باملشروع مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -7ال ميكن ملقدمي العطاء اضافة او حذف او تعديل على كل من (تعليمات ملقدمي العطاءات،
الش��روط العامة للعقد) اما االقس��ام املطلوبة يتم ملئها من قبل الش��ركة هي (القسم
الثال��ث  /اس��تمارة تقدمي العطاء واس��تمارة معلوم��ات التأهيل  ،القس��م اخلامس  /جدول
الفعاليات) اضافة إلى تقدمي الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء . 1 –12
 -8يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
 -9وان البري��د االلكترون��ي لقس��م العقود واملناقص��ات ه��و ( )contract@imn.iqوان املوقع
االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو (.)www.imn.iq
مع فائق التقدير واالحترام

ف�ضل عبا�س فرج اهلل
رئي�س �شبكة االعالم العراقي
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�إعـــــــــــالن

قدم املواط��ن (اكرم ح��وران صالح) دعوى
قضائية تس��جيل لقبه (احليالي) بدال ً من
(ف��راغ) فمن لديه ح��ق االعتراض مراجعة
مق��ر ه��ذه املديري��ة خ�لال عش��رة أي��ام
وبعكس��ه س��يتم النظر ف��ي طلبه وفق
احكام املادة  24من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة .2016
ء /اللواء احلقوقي
ن�ش�أت ابراهيم اخلفاجي
مدير اجلن�سية العام

(م�صرف الرافدين  /االدارة العامة)
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

تنويه

ورد س��هوا ً ف��ي اع�لان (ان��ذار) املنش��ور بالعدد
( )4504ليوم (االثنني) املصادف  . 2019/9/9حيث
ورد البالغ ( )258306خطأ  .والصحيح ()258603
لذا اقتضى التنويه .

وزارة املوارد املائية

�إعــــالن تنويه
نشير الى العدد ( )4496بتاريخ ()2019/8/28
 تق��رر متديد موعد غلق املناقصة رق��م  / 1005مركز الوزارة 2019 /جتهيز ش��غل متوس��ط عدد ( )40وكريدر عدد ( )2مع
االدوات االحتياطية لغاية  2019/9/22بدال ً من .2019/9/10
 تق��رر متديد موعد غلق املناقصة رق��م  / 1006مركز الوزارة 2019 /جتيهز كري��ن ( )30طن عدد  5/مع االدوات االحتياطية
لغاية  2019/9/19بدال ً من .2019/9/10
 تقرر متدي��د موعد غلق املناقصة رقم  / 1007مركز الوزارة /2019
أ -جتهيز ناقلة  60طن عدد ()5
ب -تانكر وقود سعة  5000لتر عدد (.)10
ج -سيارة بيك اب دبل قمارة عدد ( )22مع االدوات االحتياطية
لغاية  2019/9/23بدال ً من .2019/9/11
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ثقافة

مهند حيال يتهي�أ مل�سريته املهرجانية

كالكيت
 عالء المفرجي

�شارع حيفا في عر�ضه العالمي الأول في مهرجان بو�سان ال�سينمائي الدولي
متابعة املدى

تعلن �شركة �سومريان دريم
برودك�شن عن عر�ض �أحد
�أفالمها الروائية الطويلة
المنتجة حديث ًا بعنوان "�شارع
حيفا" للمخرج مهند حيال
في العر�ض العالمي الأول في
مهرجان بو�سان ال�سينمائي
الدولي والذي يقام في كوريا
الجنوبية للفترة ( ) ١٢-٣
ت�شرين الأول من العام الحالي.
حيث �سيتم عر�ض الفيلم في
الم�سابقة الر�سمية "تيارات
جديدة" ليتناف�س على الجائزة
الدولية ،و�سيكون فريق العمل
حا�ضراً طوال فترة المهرجان
لتمثيل التيار الجديد في
ال�سينما العراقية والرد على
�أ�سئلة ال�صحافة والجمهور.

وقال املخرج مهند حيال:
�شارع حيفا ،تلك الأي ��ام احلرجة من جحيم
احل ��رب الطائفي ��ة يف بغ ��داد  ٢٠٠٦الت ��ي
حولت �س ��كان العا�صم ��ة من �أف ��راد ب�سطاء
ين�ش ��دون الأم ��ان اىل جم ��رد �أرق ��ام هائمة
تنتمي اىل هذه الطائف ��ة �أو تلك � ،إنها ق�صة
عائلة حتاول �أن تبقى متما�سكة رغم م�شاكل
املا�ض ��ي الت ��ي مازال ��ت تالحقه ��ا ،العالقات
املعق ��دة الت ��ي تق ��ود الأف ��راد اىل العن ��ف
املفرط يف هذه املدينة التي ما تزال تخ�ضع
ل�سيط ��رة االحتالل الأمريك ��ي� ،إنها ق�صة ال
تطلق �أحكام� � ًا م�سبقة على �أية �شخ�صية من
�شخ�صياتها ،بل تتابعهم بحذر وحتاول يف
الغ�ض ��ون االقرتاب �أكرث م ��ن تلك اللحظات
ال�صادق ��ة والكاذب ��ة بكل ما فيه ��ا من غ�ضب
وانك�سار وقوة ،يف تل ��ك ال�ساعات ال�صعبة
من حياتهم.
"�ش ��ارع حيف ��ا" حكاي ��ة �أف ��راد يحاول ��ون

اخلال�ص من املوت املري ��ر الذي �أحاط بهم
م ��ن كل جان ��ب ،ف�ل�ا يج ��دون �س ��وى �شبح
املوت ذاته يحدق بهم �أينما ح ّلوا.
يع ��د الفيلم من الأف�ل�ام الروائي ��ة الطويلة
ويبل ��غ زمن عر�ض ��ه  ٧٩دقيق ��ة� ،سيناريو:
مهن ��د حيال وه�ل�ا ال�سلم ��ان ،انت ��اج :علي
رحي ��م وه�ل�ا ال�سلم ��ان ،ومونت ��اج -عل ��ي
رحي ��م� ،إدارة الت�صوي ��ر� -س�ل�ام �سلم ��ان
واملو�سيق ��ى الت�صويري ��ة  -رع ��د خل ��ف،
البطول ��ة لـ� �ـ عل ��ي ثام ��ر ،مينى م ��روان من
لبن ��ان ،ر�ض ��اب �أحم ��د� ،أ�سعد عب ��د املجيد،
�إمي ��ان اللعيب ��ي ،عل ��ى الكرخ ��ي ،و�س ��ام
عدنان ،عبا�س ثامر وفرا�س كرمي.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن الفيل ��م ن ��ال دعم� � ًا م ��ن
"م� ّؤ�س�س ��ة الدوحة للأف�ل�ام" يف مرحلتي
التطوي ��ر وعمليات م ��ا بعد الإنت ��اج ،وفاز
بجائ ��زة ال�سيناري ��و م ��ن "خمت�ب�ر جوائز
�آ�سي ��ا واملحي ��ط الهادئ للكتاب ��ة" ،واختري
مللتقي ��ات ال�سينما يف مهرجان دبي وح�صد
جائزتي التطوير ،كما ح�صل على جائزتي
الدعم م ��ا بعد الإنتاج م ��ن مهرجان قرطاج
ال�سينمائي  ،وجائ ��زة ال�سوق من مهرجان
"ترابي ��كا" ال ��دويل يف نيوي ��ورك  ،كم ��ا
جت ��در الإ�ش ��ارة اىل �أن اجلوائ ��ز املذكورة
�أعاله هي جوائز مادي ��ة ومعنوية �ساعدت
عل ��ى �إنتاج الفيلم ،بالإ�ضاف ��ة �إىل امل�شاركة
يف ور�ش ��ة ال ��راوي لتطوير الن� ��ص داخل
الهيئ ��ة امللكي ��ة الأردنية للأف�ل�ام بالتعاون
مع مهرجان �ساندا� ��س الدويل .كما ح�صل
الفيل ��م عل ��ى منح ��ة م�شارك ��ة يف "فاين ��ل
كات" ( ١ـ � ٣أيل ��ول  ،)٢٠١٨يف ال ��دورة
ال� �ـ�٢٩( ٧٥آب ـ � ٨أيلول  )٢٠١٨لـ"مهرجان
فيني�سيا (البندقية) ال�سينمائي الدويل".
ال�سينمائي
هذا ويُعت�ب�ر مهرجان بو�س ��ان
ّ
ال ��دو ّ
يل م ��ن �أق ��دم و�أ�ضخ ��م املهرجان ��ات
ال�سينمائ ّي ��ة يف كوري ��ا ،وه ��و املهرج ��ان
الأك�ب�ر �آ�سيوي ًا� ،إذ ي�صنف يف قائمة "" A
اىل جنب �أف�ضل  ١٠مهرجانات عاملية حول
الع ��امل ،يه ��دف ه ��ذا املهرج ��ان �إىل عر�ض
الأف�ل�ام العاملية اجلدي ��دة وت�سليط ال�ضوء
عل ��ى املخرج�ي�ن اجل ��دد حي ��ث مت يف ه ��ذا
العام اختي ��ار  ١٦خمرج ًا من �آ�سيا والعامل
لعر�ض �أفالمهم يف امل�سابقة الر�سمية.
وع ��ن �س�ي�رة خم ��رج الفيل ��م مهن ��د حيال:
ولد يف جنوبي الع ��راق مبدينة النا�صرية
�سن ��ة  ،١٩٨٥تخ ��رج من ق�س ��م ال�سينما يف
�أكادميية الفنون اجلميلة يف بغداد� ،شارك
يف العديد من الور�ش ال�سينمائية املحرتفة
يف عدد م ��ن بلدان الع ��امل ،واكت�سب خربة

طويل ��ة امت ��دت لع�ش ��رة �أع ��وام م ��ن خالل
عمله كم�ساعد خمرج يف العديد من الأفالم
الروائي ��ة الطويلة ،كذل ��ك عمل كمنتج لعدد
من الأفالم الق�صرية والطويلة.
دخ ��ل فيلم ��ه الق�ص�ي�ر "عيد مي�ل�اد " �ضمن
االختيارات الر�سمية ملهرجان برلني الدويل
ع ��ام  ٢٠١٣وح�ص ��ل خمرجه عل ��ى جائزة
النج ��م ال�سينمائ ��ي ال�صاع ��د م ��ن مهرجان
رود ايالن ��د (�أمري ��كا) ع ��ام  ،٢٠١٤اخت�ي�ر
فيلم ��ه الروائي الطويل الأخري �شارع حيفا
م ��ن بني �أه ��م امل�شاريع الأفريقي ��ة وال�شرق
�أو�سطي ��ة والعربي ��ة يف مهرج ��ان فيني�سيا
ال ��دويل (فاين ��ل كات) ،مهند يعي� ��ش حالي ًا
يف بغ ��داد ويعم ��ل ب�صفة "رئي� ��س الإنتاج

ال�سينمائي يف وزارة الثقافة العراقية".
�أم ��ا ع ��ن منتج ��ي الفيل ��م :فالفن ��ان عل ��ي
رحيم ولد يف ع ��ام  ١٩٨٨يف بغداد .در�س
ال�سينم ��ا يف كلية الفن ��ون اجلميلة -بغداد
 ،اكت�س ��ب خ�ب�رة طويل ��ة م ��ن خ�ل�ال عمله
"كمونتري" للعديد من الأفالم لفرتة ناهزت
ال� �ـ  ١٢عام� � ًا� ،أخ ��رج خالله ��ا العدي ��د م ��ن
الأفالم منه ��ا " العي�ش يف العتمة " والفيلم
الوثائق ��ي الطوي ��ل "ب ��ه ل ��ه جن ��ه " .عم ��ل
لف�ت�رة خم� ��س �سن ��وات يف جم ��ال الإنتاج
ال�سينمائ ��ي كمنتج م�ستقل لعدد من الأفالم
الروائي ��ة الق�صرية والطويل ��ة كان �آخرها
الفيل ��م الروائ ��ي الطوي ��ل " �ش ��ارع حيفا"
وال ��ذي اخت�ي�ر م ��ن �ضم ��ن �أه ��م امل�شاريع
الأفريقي ��ة وال�ش ��رق �أو�سطي ��ة والعربي ��ة
يف مهرج ��ان فيني�سيا ال ��دويل ( فاينل كات
)� .أ�س� ��س "عل ��ي رحي ��م" من ��ذ ع ��ام ٢٠١٤
�شركته اخلا�ص ��ة التي عمل من خاللها على
العدي ��د م ��ن الأفالم العراقي ��ة  ،وتعد اليوم
واحدة من �أهم �شركات االنتاج ال�سينمائي
امل�ستقل ��ة يف بغداد  ،يعم ��ل حاليا على عدة
م�شاريع روائية طويلة.
�أما هال ال�سلمان :فهي �صانعة �أفالم عراقية
م�ستقلة تتحدر من عائلة ب�صرية يف جنوبي
الع ��راق ،هاج ��رت عائلته ��ا يف �سبعين ��ات
الق ��رن املا�ض ��ي اىل دب ��ي للم�ساهم ��ة يف
عمرانها �آنذاك ث ��م ا�ستقرت يف مونرتيال،
ح�صلت على املا�س�ت�ر ال�سينمائي من كندا،
وعملت عل ��ى �إنتاج الفيديوهات املو�سيقية
امل�ستقل ��ة ،عمل ��ت يف كربي ��ات حمط ��ات

التلفزة االمريكي ��ة والكندية ،كما كانت من
�ضم ��ن كادر م�ؤ�س�س ��ة � ،MBCأخرج ��ت
و�أنتجت العديد من الأفالم امل�ستقلة ،تعمل
حاليا املدير الفني مل�ؤ�س�سة  VICEعربية
وه ��ي م�ؤ�س�س ��ة تعن ��ى ب�صناع ��ة املحتوى
الإعالمي والفني وتبث بع�شرين لغة حول
العامل.
واملعروف �أن �شرك ��ة �سومريان برودك�شن
ه ��ي �شرك ��ة �أنت ��اج �سينمائ ��ي مقره ��ا يف
بغ ��داد ،تخت� ��ص ب�إنت ��اج الأف�ل�ام الروائية
والوثائقي ��ة الطويل ��ة والق�صرية منها ،كما
وعملت على العديد من الدعايات والربامج
التلفزيونية بطرق حديثة ،خلقت �شراكات
مهم ��ة م ��ع القط ��اع ال�سينمائ ��ي االورب ��ي
والعرب ��ي واالمريك ��ي يف م�شاريعها.م ��ن
�أهداف ال�شركة م�ساعدة ال�شباب العراقيني
على �صنع م�شاريعه ��م ال�سينمائية الأوىل،
وتزويده ��م بكافة اخلربات التي ت�ساعدهم
يف التوا�ص ��ل م ��ع الع ��امل ال�سينمائ ��ي من
م�ؤ�س�س ��ات و�أف ��راد بطرق حمرتف ��ة ،تعمل
ال�شركة الآن عل ��ى عدة م�شاريع منها الفيلم
الروائ ��ي الطوي ��ل "حتت �شج ��رة الليمون
ع ��ن ق�ص ��ة الكات ��ب العراقي ح�س ��ن بال�سم
� ،إخ ��راج وكتابة رع ��د م�شت ��ت  ،وم�شروع
روائ ��ي طويل م�شرتك ب�ي�ن لبنان والعراق
"�ضباب" كتابة و�إخراج ُربا عطية  ،و�أي�ضا
م�ش ��روع الفيلم الوثائقي الطويل "كاربون
" وه ��و انت ��اج عراقي بلجيك ��ي �أوكراين
م�ش�ت�رك  ،كتاب ��ة و�إخ ��راج البلجيك ��ي
املعروف مانو ري�ش.

فيلم (�إت :ت�شابتر تو) يت�صدر �إيرادات ال�سينما في �أميركا ال�شمالية
لو�س اجنلي�س (رويرتز)
احت ��ل فيلم الرعب اجلدي ��د ”�إت :الف�صل
الث ��اين“ (�إت :ت�شاب�ت�ر ت ��و) �ص ��دارة
�إي ��رادات ال�سينم ��ا ب�أمري ��كا ال�شمالية يف
مطلع الأ�سبوع حمقق ًا  91مليون دوالر.
والفيلم بطولة بيل �سكار�سجارد وجيم�س

مكافوي وف�ي�ن ولفهارد وجيدين ليربهري
ومن �إخراج �أندري�س مو�شيتي.
وتراج ��ع فيلم الإث ��ارة واحلركة ”�سقوط
م�ل�اك“ (�أجني ��ل ه ��از فول ��ن) م ��ن املركز
الأول �إىل املرك ��ز الث ��اين ه ��ذا الأ�سب ��وع
ب�إيرادات بلغت �ستة ماليني دوالر .
والفيل ��م بطول ��ة جريارد بتل ��ر ومورجان
فرمي ��ان وج ��ادا بينكي ��ت �سمي ��ث والن�س
ريديك ومن �إخراج ريك رومان وو.

وتراجع الفيلم الكوميدي ”�أوالد طيبون“
(جود بويز) من املرك ��ز املركز الثاين �إىل
املركز الثالث م�سج ًال  5.4مليون دوالر.
والفيلم بطولة جاك ��وب ترميبالي وكيث
وليام ��ز وب ��رادي نون وم ��ويل جوردون
ومن �إخراج جني �ستوبنيت�سكي.
وتراجع فيل ��م الر�سوم املتحرك ��ة ”الأ�سد
املل ��ك ( “2019الي ��ون كين ��ج )2019
م ��ن املركز الثال ��ث �إىل املرك ��ز الرابع هذا

�أيها ال�سينمائيون :احتفوا ببغداد

الأ�سب ��وع ب�إي ��رادات بلغ ��ت  4.2ملي ��ون
دوالر.
و�صع ��د الفيل ��م الدرام ��ي ”الفائ ��ز“
(�أوفركم ��ر) من املركز ال�ساد�س �إىل املركز
اخلام� ��س ه ��ذا الأ�سب ��وع م�سج�ل�ا 3.8
مليون دوالر .
والفيلم بطولة �أليك�س كندريك وبري�سيال
�ش�ي�رر و�ش ��اري ريجب ��ي وم ��ن �إخ ��راج
�أليك�س كندريك.

�أُعي ��د ما كتبته يف منا�س ��بة �س ��ابقة ،وهذه امل� � ّرة هناك الكثري
من الأ�س ��باب التي جتعلني �أدعو �س ��ينمائيينا ال�شباب �إىل �أن
يخ ّل ��دوا عا�صمته ��م ،لعل يف مقدمتها �إنه ��م مازالوا ي�ؤرخون
الأح ��داث اجل�سام التي م� � ّرت بها ..هنا �أدعوه ��م �أن ميجدوا
بغ ��داد بطريق ��ة �أخ ��رى ،تذه ��ب اىل التعاط ��ي معه ��ا كفينيق
خالد.
م ��دنٌ  ،حترر مبدع ��و ال�سينما من هيمنته ��ا ،فخ ّلدوها ق�صائد
ب�صري ��ة� ،أو �أيقونة للح ��ب وللتذ ّكر ..م ��دن خ�ضعت ملو�شور
ّ
فت�شظ ��ت �صور ًا وح ��االت جديدة ..م ��دن �أ�صابت
خمرج�ي�ن،
�شه ��رة فني ��ة وا�سع ��ة بف�ض ��ل ال�سينم ��ا ..روم ��ا ،نيوي ��ورك،
باري�س ،ومدن �أخرى.
يف فيل ��م (نيوي ��ورك �أحب ��ك� ،أ�سه ��م �أح ��د ع�ش ��ر خمرج� � ًا يف
بورتريه ��ات لهذه املدينة من زوايا متع ��ددة ور�ؤى �إخراجية
خمتلفة ،كانت لكل خمرج مدينته التي يع�شق ،يقدمها بالطريقة
الت ��ي يح ��ب ،وبالنتيجة الت ��ي يرغ ��ب ..كذلك فيل ��م (باري�س
�أحبك) ال ��ذي تناوب على �إخراجه ثمانية ع�شر خمرج ًا قدموا
لنا باري�س مدينة النور ،و�أخرى مدينة مرتو الإنفاق ،و�أي�ض ًا
مدينة احلب والإلهام الفن ��ي ..ويف الدورة الأخرية ملهرجان
دب ��ي ال�سينمائي �سنحت لنا فر�صة م�شاهدة ا�سطنبول بر�ؤية
�سبعة خمرجني متو�سطيني (من حو�ض املتو�سط) يف �إ�شارة
�إىل انفت ��اح تركي ��ا عل ��ى هذا الع ��امل  ،كان ذلك م ��ن خالل فيلم
(ال تن�سين ��ي ا�سطنبول).وعلى اخلط ��ى نف�سها يجتمع ع�شرة
خمرجني �أفغان على حب مدينتهم بفيلم يحمل عنوان (كابول
�أحب ��ك) ..املدين ��ة التي �شه ��دت على مدى ثالثة عق ��ود حروب ًا
وم�آ�س ��ي اجتماعي ��ة واقت�صادي ��ة مدمرة.مث ��ل ه ��ذه الأف�ل�ام
بالتعددي ��ة الإخراجي ��ة واخت�ل�اف املعاجلة وتن ��وع الر�ؤية،
تعي ��د �إنتاج املدينة ،واختزاله ��ا بذاتية ال�صانع املبدع ،بفكرة
�أو �شاخ� ��ص� ،أو ح ��دث ي�شري �إليها ال لغريه ��ا� ..أفالم جتمعها
الفكرة واملكان وتفرقها �أ�ساليب الطرح�.أكرث من ثالث حروب
كارثية تخللتها ،وثالث حروب مدمرة ،وح�صار �أنهك النا�س،
وكل م ��ا جتلى عن ذلك من م�أ�س ��اة اجتماعية واقت�صادية ،هو
م ��ا ير�س ��م مالمح مدين ��ة ا�سمها بغ ��داد ..والت ��ي ت�ستحق من
�سينمائيين ��ا �أن يلق ��وا عليها حتي ��ة حب � ،أ�س ��وة باملدن التي
ذكرن ��ا ..امل ��دن ال�ضاربة جذوره ��ا يف عمق التاري ��خ وحدها
الت ��ي ت�ستح ��ق �أن نحتفي بها ونقي ��م لها �أعرا�س� � ًا  ..بغداد مل
تتفح�صها بعد كامرياتكم لتلم�س موا�ضع جروحها وتبل�سمها
 ..مدين ��ة ت�ستحق �أن توثقوا بع�ض ًا م ��ن �أوجاعها� .أ�صدقائي
ال�سينمائيني :قتيب ��ة اجلنابي ،قا�سم عبد ،عدي ر�شيد ،مالك،
م�شتت ،زهراو ،ب�شري املاجد ،يحيى العالق ،ل�ؤي ،جعفر عبد
احلميد ،مناف ،ها�شم .مالك ،و�شوكت �أمني ،وح�سني ح�سن..
و�آخري ��ن ،ندعوكم لت�سهم ��وا وب�إمكاناتك ��م املتوا�ضعة بعيد ًا
ع ��ن و�صاية ،مثلم ��ا عوّ دمتونا و�أنتم تعتل ��ون من�صات الفوز
يف املهرجان ��ات الدولي ��ة ،ب�أف�ل�ام ي�صنعها ع�شقك ��م لهذا الفن
ال غ�ي�ر� ،أفالم حتكي عن بغداد امل ��كان ،التفا�صيل ،الذكريات،
ال�شواخ� ��ص والرموز ..اختاروا انت ��م زوايا الت�صوير �شرط
�أن تقدم ��وا للم ��كان البطولة�.أف�ل�ام تلتق ��ي يف ثيم ��ة واح ��دة
حت ��اول �أن تخ ��ط مالمح للمدين ��ة وتقيم عالقة معه ��ا� ..أفكار
ت�ستدع ��ي مدين ��ة ذات عمق تاريخي وتقالي ��د را�سخة حتاول
�أن تعي ��د �إليها بع�ض ًا من �ألقها الذي خفت�...أال ميكن مل�ؤ�س�سة
ثقافي ��ة بوزن وزارة الثقافة �أن تقتن�ص هذه الفكرة لتزين بها
بغ ��داد خا�صة و�أن مثل هك ��ذا م�شروع لن ي�ستنزف ما ًال كثري ًا
 ..الأم ��ر لي�س �أك�ث�ر من ا�ستقطاب خمرج�ي�ن �شباب ليلتقطوا
وبطريقته ��م اخلا�صة �صورة ملدينته ��م الرائعة بغداد ..بغداد
التي نحب.
ٌ
مدن ،تحرر مبدعو ال�سينما
من هيمنتها ،فخ ّلدوها ق�صائد
ب�صرية� ،أو �أيقونة للحب
ّ
وللتذكر ..مدن خ�ضعت لمو�شور
ّ
فت�شظت �صوراً
مخرجين،
وحاالت جديدة..

كتاب جديد عن �أيقونة هوليوود مرييل �سرتيب

"الملكة ميريل  :الأدوار الأيقونية  ،الأفعال البطولية والحياة الأ�سطورية لمريل �ستريب "
ترجمة � /أحمد فا�ضل

ميريل �ستريب هي الممثلة
الأميركية الأكثر �شهرة في
العقود الأربعة الما�ضية ،
ً
فيلما روائيا وتر�شيح
مع 60
 21جائزة للأو�سكار  ،الكاتبة
�إرين كارل�سون تكتب عن �صعود
�ستريب �إلى النجومية في كتابها
 " :الملكة ميريل  :الأدوار
الأيقونية  ،الأفعال البطولية
والحياة الأ�سطورية لمريل
�ستريب " ال�صادر في � 24أيلول
. 2019

تكتب �آن ماري والدة مرييل عنها تقول :
" غر�س ��ت فيه ��ا " ثق ��ة عالي ��ة ج ��د ًا "
متكنه ��ا م ��ن �أن تفع ��ل �أي �ش ��يء تري ��ده
حت ��ى وه ��ي يف �س ��ن مبك ��رة "  ،بينم ��ا
ت�ص ��ف �سرتي ��ب  70عام� � ًا نف�سه ��ا ،
�إنه ��ا ترعرع ��ت يف ني ��و جري�س ��ي طفلة
�صغ�ي�رة قبيحة ال�شكل ذو فم كبري  ،لكن

�شخ�صيته ��ا القوي ��ة ه ��ي الت ��ي حملته ��ا
لدرا�س ��ة التمثي ��ل يف كلي ��ة فا�س ��ار  ،ث ��م
يي ��ل ومنه ��ا مبا�شرة �إىل هولي ��وود  ،فقد
كان التمثي ��ل �أكرث من غ�ي�ره الطريق الذي
اختارته وعززت ��ه ب�شدة والدتها  ،لت�صبح
واحدة من �أ�شهر املمثالت على مدى العقود
الأربعة املا�ضية .
تروي م�ؤلفة الكت ��اب كارل�سون يف ف�صله
الأول كيف اكت�شفت مرييل موهبة التمثيل
لديه ��ا عندما �صعدت �إىل �أول دور كبري لها
يف �س ��ن ال�ساد�سة �أدت ��ه يف منزلها وو�سط
�أ�سرتها ع ��ن مرمي العذراء وحملها لدمية
متثل الطفل ي�سوع  ،ومن يومها �سقطت
يف ن�ش ��وة من القدا�سة الت ��ي امتدت �إىل
�إخوتها  ،لقد كانت بالفعل بعد ذلك ت�شحذ
حرفة التمثيل يف املدر�سة الثانوية التي
ف ��ازت بها على لق ��ب ملكة الع ��ودة للوطن
 ،يف البداي ��ة كان عليه ��ا �أن ته ��رب م ��ن
�سن املراهقة املروعة وعالقة حب والدتها
مع بوبي هوم بريم ��ز الذي �أحدث ت�صدع ًا
كبري ًا يف حميط عائلتها  ،فبد�أت مرييل
يف ال�سف ��ر �إىل نيوي ��ورك لتلقي درو�س ًا
�صوتي ��ة يف �سن الثانية ع�شرة  ،ولكن بعد
�أرب ��ع �سن ��وات � ،أدرك ��ت �أنه ��ا تفتقر �إىل
العاطف ��ة لتغن ��ي الأوبرا ب�ش ��كل احرتايف
 ،ل ��ذا فق ��د �أ�سقطت الدرو� ��س وانتقلت �إىل
ت�شجي ��ع الفرق ال�شبابي ��ة  ،وبوب ديالن ،
والبيتلز .
كارل�س ��ون وهي تنتق ��ل ل�صفحة �أخرى من

�صفحات كتابها حيث كتبت تقول :
"احل�س ��د �سيحب ��ط مرييل طوال حياتها
املهنية  ،واال�ستياء الذي يتدفق من �أ�ساتذة
مدر�س ��ة الدراما الذي ��ن حاول ��وا ك�سرها ،
وم ��ن نقاد ال�سينما الذين �أرادوا ر�ؤيتها
ترتاج ��ع يف فنها  ،فذهب ��ت �إىل نيويورك
حيث تولت وظائ ��ف غريبة لدفع الإيجار ،
ن ��ادل � ،سائق ��ة دراجة لتوزي ��ع الأطعمة ،
عار�ض ��ة �أزياء � ،إ�ضاف ��ة �إىل عملها كممثلة
تكافح وجنمة فيلم طموحة .
�أ�صبحت مرييل من جنوم برودواي عندما

ا�ستغله ��ا جوزي ��ف ب ��اب املنت ��ج واملخرج
امل�سرحي ال�شهري  ،للعب " فو�ضى �ساخنة
مفعم ��ة باحليوي ��ة "  ،ترت ��دي فيه ��ا ثديني
ا�صطناعي�ي�ن يف م�سرحي ��ة م�أخ ��وذة ع ��ن
ق�صة لتيني�سي ويليامز  ،ومثلت  27فيلم ًا
كان �أ�شهره ��ا " العراب " الذي وقفت فيه
�أمام جون كازايل والذي لعب دور فريدو
بجانب البات�شينو  ،وقعا يف احلب بعدها
 ،لك ��ن �سعادته ��ا بذاك احل ��ب �سرعان ما
انتهى بوقت ق�صري لأن كازايل كان يعاين
من �سرط ��ان الرئة الذي انت�شر �إىل عظامه
 ،فدفع دي نريو الت�أمني لإبقائه يف الفيلم
 ،ودفعت مرييل فواتريه الطبية لتنتقل
مع ��ه �إىل امل�ست�شف ��ى  ،وعندم ��ا �أخربه ��ا
الطبي ��ب �أنه قد رحل �ضرب ��ت على �صدره

وه ��ي تبك ��ي بحرقة  ،ففت ��ح عينيه لفرتة
وجيزة ليقول لها :
" كل �شيء على مايرام مرييل "  ،ثم
ت ��ويف يف �آذار  /ني�س ��ان ع ��ام ، 1978
قال روبرت دي نريو :
" �إن ر�ؤيته ��ا يف فعل احل ��ب لهذا الرجل
كان �ساحق ًا " .
تزوجت بعدها من �صديق حميم لأخيها
هو دون غومر و�صفته ب�أنها " �سقطت يف
اجلن ��ة "  ،انطلقت بعدها يف متثيل العديد
م ��ن �أدوارها املهمة الت ��ي حازت ب�سببها
على جائزة الأو�س ��كار كفيلم " كرامر �ضد
كرام ��ر " عام  ، 1979مل تقف مرييل عند
ح ��د التمثي ��ل يف �أمريكا ب ��ل كانت تتوق
�إىل �أن تك ��ون خ ��ارج نيوي ��ورك وت�سلمت
دور ًا يف اململك ��ة املتحدة يف فيلم " امر�أة
امل�ل�ازم الفرن�سي " م ��ع جريميي �آيرونز
الذي اعرتف ب� ��أن م�شاهد حبهما العاطفية
�أ�صيلة .
"يف ه ��ذا الي ��وم  ،قمن ��ا بت�صوي ��ر
م�شه ��د حبن ��ا  ،مريي ��ل و�أن ��ا  ،وكان يل
معه ��ا عالق ��ة غرامي ��ة وعندم ��ا توقف ��ت
الكام�ي�رات توقف ��ت عالقتن ��ا  ،تت ��وق
مرييل �إىل لعب ن�ساء معقدات وجذابات
حي ��ث قالت يل �" :أنا �أحب النا�س املع ّقدين
يف احلياة " .
ومت�ضي �صفحات الكتاب يف نقل ما قالوه
فيه ��ا وقالت  ،حي ��ث و�صفت مرييل كيفن
كالي ��ن ب�أنه "حل ��م"� .إنه جن ��ة "واعرتفت

ب� ��أن روب ��رت ريدف ��ورد كان " �أف�ض ��ل قبلة
التقي ��ت به ��ا يف الأف�ل�ام " � ،أم ��ا عن جاك
نيكول�سون فقد ب ��د�أ يف حب مرييل �أثناء
ت�صوي ��ر فيل ��م "حرق ��ة القل ��ب " يف ع ��ام
 1976واق�ت�رح �أن يتخطوا �صفوفهم
مع ًا  ،فلم يكن هو ال�شخ�ص الوحيد الذي
�سق ��ط �أمامها حب ًا ووله� � ًا  ،ووفقا للم�ؤلفة
 ،كان ماي ��ك نيكول ��ز حذر من ال�سقوط يف
حبه ��ا على الرغم م ��ن �أن جاك كان �أكرث
و�ضوح ًا  ،لكنها عرفت كيف توقفه وقد
قي ��ل �إنها طردته من غرفة فندقها وتعهدت
بعدم �إنتاج فيلم �آخر معه بعد �أن �أ�صبحت
عرو�ضه اجلن�سية بال هوادة .
�أما عن عالقته ��ا بالبيئة فقد �أفردت الكاتبة
�إرين كارل�سون ع ��دة �صفحات عنها تقول
�إنه ��ا ل ��و مل تك ��ن ممثل ��ة  ،فرمب ��ا كان ��ت
�ستعم ��ل مع احلركة البيئية  ،لقد �شعرت
بالقلق م ��ن طبق ��ة الأوزون الرقيقة �أثناء
الت�صوي ��ر يف �أ�سرتالي ��ا حيث كان ال�سكان
يعانون من م�ستويات عالية من �سرطان
اجلل ��د ال ��ذي قطع �أج ��زاء م ��ن وجوههم ،
�أ�صبح ��ت بعدها متحدث ��ة با�سم جمموعة
�أو�ص ��ى به ��ا روب ��رت ريدف ��ورد جمل� ��س
الدف ��اع ع ��ن املوارد الوطني ��ة و�أ�صبحت
الوج ��ه العام حلملة مكافحة املبيدات  ،فقد
�ساع ��د دعمها يف احل�ص ��ول على فاتورة
تطلبت من �شركات الكيماويات واملبيدات
ت�سجي ��ل جمي ��ع املبي ��دات يف ال�س ��وق ،
وكذلك خلق الوعي باملنتجات اال�ستهالكية

ال�صديقة للبيئة .
يف نهاي ��ة الكت ��اب م ��رت م�ؤلفت ��ه عل ��ى
�صفح ��ة مل تذك ��ر ملريي ��ل  ،لق ��د رفع ��ت
�صوته ��ا من ��ذ ع ��ام  1990ومولت معمل
تطوير �سينمائي مل ��دة �أربعة �أيام ل ُكتاب
ال�سيناريو الن�ساء فوق �سن الأربعني حيث
قالت معلقة على هذا املو�ضوع :
" �أن ��ا �إن�ساني ��ة و�أ�ؤم ��ن بحق ��وق
امل ��ر�أة " � ،صرح ��ت بذل ��ك وا�ستعان ��ت
با�ستوديوه ��ات وال ��ت دي ��زين يف ع ��ام
 2014لدعمه ��ا لوب ��ي �صناع ��ي ميه ��د
النعا�ش ما ر�سمت له .
مثلت �سرتيب �أكرث من  60فيلما روائيا
 ،و�أدت ب�إتقان ع�شرات من اللهجات وان
كان ��ت تكرر دائم� � ًا �أنها تق ��وم بذلك بف�ضل
م�ساع ��دة مدرب�ي�ن اللغات الذي ��ن تتعامل
معه ��م  ،متيزه ��ا يف العدي ��د م ��ن الأدوار
جعله ��ا ت�ستحق لق ��ب الأ�سط ��ورة احلية .
عرف ��ت مرييل �سرتيب ب�إخال�صها وحبها
لزوجه ��ا النح ��ات دون غوم ��ر ،حت ��ى �أن
زواجه ��ا يع ��د م ��ن �أط ��ول الزيج ��ات يف
ع ��امل هولي ��وود  ،فق ��د ارتب ��ط الثنائ ��ي
ر�سمي� � ًا يف �شهر �أيلول من العام 1978
و�أجنبت �سرتيب منه �أربعة �أبناء .
تع�ّب�رّ �سرتيب دائم ًا عن �سر جناح زواجها
بجملة :
" ك ��ي ي�ستم ��ر ال ��زواج �إىل الأب ��د ،
�كك �أن يبادل � ِ�ك الأم ��ور الت ��ي
عل ��ى �شري � ِ
حتبينها".

بسام فرج
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اقــــرأ

ال �أعرف ما هي املعايري التي يحدد
وفقا لها ال�سادة �أ�صحاب موقع
الفي�سبوك ما ي�صلح للن�شر ،وما
ال ي�صلح ،فقد ع�شت جتربة مريرة
مع الفي�سبوك بعد �أن تعر�ضت
�صحتي للحجب ،وباءت بالف�شل
كل حماوالتي ال�ستعادتها ،وقد
�صرت اقتنع �أن الفي�سبوك يتحرك
باملنع واحلظر وفق ما ميليه عليه
�سيا�سيونا الأ�شاو�س .
على مدار الأ�سابيع املا�ضية،
فاج�أين الفي�سبوك بقرار �إ�صدار
حكم الإعدام على �صفحتي،
بدعوى �أنني �أخالف �سيا�سات
الن�شر يف املوقع ،ولي�ست م�صادفة
�أن كل من�شوراتي التي زعل
عليها ال�سيد مارك زوكربريغ
 ،تتحدث عن الف�ساد واملف�سدين
يف بالد الرافدين ..ولهذا قررت
�إدارة الفي�سبوك اعتباري م�شاغبا
وخارجا على القانون ،لأنني �أالحق
ال�سيدة حنان الفتالوي ،و�أ�سخر
من منجزات نوري املالكي ،وال
�أ�ست�سيغ �أ�شعار "�ص ّناجة العرب"
حممود امل�شهداين ،و�أنا�صب
تكنوقراط الكربويل العداء..
وعلى �ضوء ذلك مت اعتباري
مار ًقا وخمال ًفا لأ�صول ال�ضيافة
الفي�سبوكية .
كيف ي�سقط كبار ال�سا�سة يف
�أوروبا و�أمريكا ويذرفون الدموع
�أمام الف�ضائيات؟ ب�سالح ا�سمه
الإعالم ،ولي�س ب�إن�شاء جيو�ش
�إلكرتونية امتلأت بها �صفحات
الفي�سبوك ،وكان �أبرزها يف الوقت
احلا�ضر جي�ش تابع لل�سيدة حنان
الفتالوي ،ومن ال ي�صدق �أحيله �إىل
تقرير ن�شره موقع " نا�س " حتدث
عن عن وجود عدة �صفحات وهمية
تديرها جمموعة تابعة للفتالوي،
دون �أن ينتف�ض ال�سيد مارك
ويحاول �أن يحذفها مثلما فعل مع
العبد الفقري لله.
للأ�سف بعد � 16سنة من �سرقة
ثروات البالد ،واخلراب وفقدان
الأمن والأمان يريدون منا �أن
نقول لل�ص واالنتهازي واملزور
واملرت�شي �سمعا وطاعة ..وغري
ذلك فان اجلميع عمالء م�شاغبون
 ..يريدون منا طاعة عمياء
لل�صو�ص وامل�ستبدين با�سم الدفاع
عن معايري الفي�سبوك .
لأعرتف و�أقولها ب�صوت عال،
نعم �أنا م�شاغب و�أنفذ �أجندات
خارجية ما دام الدفاع عن كرامة
الإن�سان يعترب خيانة ،وف�ضح
الفا�سدين عمالة للأجنبي ،ومادمت
�أكتب مقاالت مغر�ضة عن اخلراب
واالنتهازية ال�سيا�سية وغياب
الأمن والر�شوة والف�ساد ،و�أرف�ض
دولة القطيع.
نعم اعرتف ب�أنني عميل لهذا
الوطن� ،أرف�ض الوالء للم�ستبدين..
عميل وخمرب لأنني ال �أريد
لقطاع الطرق من �صبيان ال�سيا�سة
و�أمراء الطوائف �أن ي�سرقوا فرحة
العراقيني بالتغيري والعي�ش يف
ظل دولة املواطن ،ال دولة احلاكم
ب�أمر الله.
يريد منا "في�سبوك" �أن نزيف
احلقائق� ،أو نكتب عن اجلنة
املوعودة يف العراق ،كي نفوز
بر�ضاه ون�صبح يف عينيه ب�ش ًرا
�صاحلني للكتابة والقول والتعبري
عن الآراء ،على الرغم من مزاعم
املوقع �أنه يحمي حرية التفكري
والتعبري ،ويحارب من �أجلها .غري
�أن الواقع يك�شف عن حقيقة تقول
�إن "في�سبوك" حمكوم مبفاهيم
اجليو�ش الإلكرتونية التي يفر�ضها
على م�ستخدميه  ،ومن يخرج عنها
يطرد من جنته.

علم اجتماع املعرفة

ع ��ن دار املدى �صدرت حديث ��ا الرتجمة العربي ��ة لأطروحة
الدكت ��ور علي ال ��وردي "يف علم اجتم ��اع املعرفة" ترجمة
الدكت ��ورة اله ��اي عب ��د احل�س�ي�ن الت ��ي كتب ��ت يف تعريف
الكتاب "يظهر ال ��وردي يف هذه الأطروحة النظرية التي
ق� �دّم وف�سّ ر وح ّلل فيها نظرية ابن خلدون ،قدرته املتميزة
على تطوي ��ر جدله الفكري وتطوير �أف ��كاره ليجعل منها
�أمنوذج� � ًا يحت ��ذى به لهذا النوع م ��ن الأعمال" وت�ضيف
املرتجم ��ة �أن ه ��ذا الكتاب ي�سلط ال�ض ��وء على مرجعيات
عل ��ي ال ��وردي الت ��ي �ضم ��ت نخب ��ة ممت ��ازة م ��ن علماء
االجتم ��اع والتاري ��خ الغربي�ي�ن وع ��دد م ��ن املفكري ��ن
العرب.

ح

ول العا

لم

مظفر النواب يت�صدر مل�صق معر�ض العراق الدويل للكتاب
بغداد  /املدى
مرة �أخ��رى تبادر م�ؤ�س�سة املدى لالعالم
والثقافة والفنون بن�شاط ثقايف متميز،
معر�ض ال �ع��راق ال ��دويل للكتاب ،وه��ذه
املرة يف بغداد و�ستعقبها الب�صرة.
وهكذا ت�ستمر امل��دى بفاعليتها الثقافية،
ودوره � � ��ا ال� � � ��د�ؤوب يف دع� ��م احل� ��راك
الثقايف العراقي ،يف كل مفا�صله ..فبعد
�أرب��ع ع�شرة دورة ملعر�ض �أربيل الدويل
وم��ا تبعه م��ن ازدي ��اد خربتها يف تنظيم
هكذا ن�شاط ث�ق��ايف ،تدخل امل��دى ميدان
اال�ستعداد لإقامة معر�ض العراق الدويل
للكتاب.
وق��د ك�شفت ادارة املعر�ض عن املل�صق
الدعائي للدورة االوىل من معر�ض العراق
الدويل للكتاب الذي يقام خالل الفرتة من ه ��ذه ال � ��دورة ب��ا��س�م��ه ،ح�ي��ث �سيحتفي ويحتفي املعر�ض اي�ضا بذكرى مرور 50
 2019/ 12/11حتى  ، 2019/12/21املعر�ض مبنجز مظفر ال�ن��واب ال�شعري عاما على ��ص��دور املجموعة الق�ص�صية
حيث حمل املل�صق �شعار املعر�ض ،ويف من خالل اقامة فعاليات ثقافية وفنية لهذا "اململكة ال�سوداء" للكاتب الكبري حممد
اجل��ان��ب � �ص��ورة ل�شخ�صية امل�ع��ر���ض  ،الغر�ض ،كما �سيوزع املعر�ض جمانا طبعة خ�ضري حيث �ستقام فعالية لهذا الغر�ض،
ال�شاعر الكبري مظفر النواب الذي �سميت خا�صة من ديوان النواب "الريل وحمد" .كما �سيتم االحتفال مبئوية الفنان الكبري

الراحل جواد �سليم ،وي�ست�ضيف املعر�ض
يف دورته هذا العام عددا من ال�شخ�صيات
الثقافية العربية والعراقية ..كما �ستقام
معار�ض ت�شكيلية وحفالت غنائية يحيها
ال �ف �ن��ان��ون ي��ا���س خ���ض��ر وح �� �س�ين نعمة
وحميد من�صور واخرون.
خ�ط��وة امل��دى يف اق��ام��ة معر�ض ال�ع��راق
ال� ��دويل ل�ل�ك�ت��اب الق ��ت ا���ص��داء وا��س�ع��ة
مرحبة بها يف مواقع التوا�صل
االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي ويف
ال�صحف ،واعتربها
ال� �ب� �ع� �� ��ض اح� �ي ��اء
ال� �س��اب �ي��ع امل��دى
الثقافية التي
ك� ��ان� ��ت ت �� �ض��م
خم� � �ت� � �ل � ��ف
ا لفعا ليا ت
ال��ث��ق��اف��ي��ة
والفنية...

ترامب�" :شعري �أف�ضل بكثري من �أبناء جيلي"
�ص ّرح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،خالل
جتمع انتخابي ب� ّأن �شعره "�أف�ضل كثري ًا" من
�شعر �أقرانه يف العمر نف�سه.
ويف كلمته �أم� ��ام ح���ش��د م��ن ال�ن��اخ�ب�ين يف
فاييتفيل يف ن��ورث كاروالينا ،مزح ترامب
ب�ش�أن �شعره ال�شهري ،قائ ًال "رمبا ال يكون

عظيم ًا ،ولكن يف عمر  73عام ًا فهو يف حال
�أف�ضل من كثري من �أقرانه" .وزعم الرئي�س
�أ ّن��ه ك��ان �سي�صبح "فخور ًا للغاية" بتنظيم
جتمع يف الهواء الطلق و�سط �أم�ط��ار ،لكي
يح�ضر ع��دد �أك�ب�ر م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ،وي��روا
�شعره مبت ًال ،ولكنه على الأقل كان �سيثبت �أنه

اكت�شاف "�آيفون" عمره 2100
عام يف قرب يف رو�سيا
عرث الباحثون على �أداة زينة �أثرية
ت�شبه "هاتف �آيفون" عمرها 2137
ع��ا ًم��ا ،يف قرب ام��ر�أة �شابة يف موقع
دفن غام�ض يطلق عليه ا�سم "�أتالنت�س
الرو�سية".
واكت�شف قرب امل��ر�أة التي �أطلق عليها
علماء الآثار ا�سم "ناتا�شا" ،بعد جفاف
بحر �سايان ،وهو خزان مياه �ضخم
من �صنع الإن�سان ،يف �سيبرييا خالل
ف�صل ال�صيف .ويعود تاريخ القرب
�إىل �إم�براط��وري��ة Xiongnu
القدمية ،التي كانت �أم��ة �ضخمة
م ��ن ال� �ب ��دو ال���رح���ل ،ح�ك�م��وا
املنطقة من القرن الـ  3قبل
امليالد �إىل �أواخر القرن الأول ور�صعت بنمط منتظم من الأحجار
امليالدي .ويبدو �أن �أداة الزينة �شبه الكرمية مثل الفريوز والعقيق،
ال �ت��ي ع�ث�ر ع�ل�ي�ه��ا يف ال �ق�بر ،وك��ذل��ك ب�شكل م��ن �أ� �ش �ك��ال العمالت
والتي ت�شبه الهاتف الذكي ال�صينية ،وك��ان��ت ت�ستخدم كم�شبك
ب�شكل غ��ري��ب� ،صنعت حزام مزخرف ،مما يجعل املر�أة التي
م��ن �صخور الأح �ج��ار ا�ستخدمته مواكبة للمو�ضة يف ذلك
ال �ك��رمي��ة ال �� �س��وداء ،الع�صر ،وف ًقا ملوقع "ذا �صن".

حقيقي ،وفقا له .وهذه لي�ست املرة الأوىل
التي يتحدّث فيها ترامب عن �شعره� ،إذ
يف �أكتوبر /ت�شرين الأول املا�ضي ،مازح
املتابعني ب�ش�أن �إلغائه خطاب ًا �أمام م�ؤ�س�سة
"مزارعو �أمريكا امل�ستقبليون" ،متحجج ًا
مبعاناته من "يوم �شعر �سيئ".

�سلمى حايك:

�أريد حماية �صورة املك�سيك
قال ��ت املمثلة �سلمى حاي ��ك �إنها ال تعلق عل ��ى امل�شاكل التي
تواجهه ��ا املك�سيك على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي ،لأنها
تريد حماية �صورة بالدها.
وج ��اء رد حاي ��ك بعدم ��ا �سئل ��ت ع ��ن امتناعها ع ��ن ا�ستخدام
ح�ضوره ��ا على مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي لإثارة املزيد
م ��ن االنتب ��اه �إزاء م�ش ��اكل املك�سيك ،خ�ل�ال �إطاللتها �أم�س
الثالث ��اء ،يف العا�صم ��ة مك�سيك ��و ،للرتوي ��ج ل�سل�سلته ��ا
اجلدي ��دة "موناركا"  Monarcaالت ��ي تتعاون فيها
مع �شبكة "نتفليك�س".
و�أو�ضح ��ت حاي ��ك �أنه ��ا ال تعتق ��د �أن ما تن�ش ��ره على
"�إن�ستغ ��رام" �سيغري الأحوال يف بلدها ،لأن معظم
متابعيها ال يعي�شون يف املك�سيك.
لكنه ��ا �أ�ضاف ��ت �أن املن�ش ��ورات االنتقادي ��ة ت�سل ��ط
ال�ضوء �سلبي ًا على املك�سيك �أمام العامل ،و"�ست�ؤثر
عل ��ى ال�سياح ��ة والأ�شخا� ��ص الذي ��ن يحاول ��ون
اال�ستثمار هناك" ،م�شددة على �أنها ال تريد �إيذاء
بالدها.

مارغريت �آتوود تك�شف عن تكملة رواية "حكاية جارية"
ك�شفت مارغريت �آتوود عن تكملة لروايتها
"حكاية جارية" ال�صادرة العام 1985
واحل ��ائ ��زة ج��وائ��ز ع� ��دة ،وه ��ي ب�ع�ن��وان
ال��و� �ص��اي��ا .ومت جت�سيد رواي� ��ة "حكاية
جارية" ح��ول نظام رهيب يكره الن�ساء
يحكم يف �شمال �شرق الواليات املتحدة يف
امل�ستقبل القريب� ،إىل م�سل�سل تلفزيوين
لقي جناحا كبريا و�أ�صبح مرجعا للحركة
الن�سوية مع جيل "مي تو".
وت� ��واف� ��د حم��ب��و ال� �ك ��ات� �ب ��ة� ،إىل م�ت�ج��ر
"ووتر�ستونز" يف منطقة بيكاديلي يف
و�سط لندن حيث ق��ر�أت �آت��وود ( 79عاما)
م��ن كتابها اجل��دي��د �أم��ام  400م��ن متتبعي
�أعمالها ال��ذي��ن ا�ستطاعوا احل�صول على
ن�سخة منه اعتبارا من منت�صف الليل.
�أما اجلزء الأول من الرواية فقد ر�شح لنيل

جائزة "بوكر" يف  1986وح��ول �إىل فيلم
�سينمائي العام  1990و�إىل عر�ض �أوب��را

يف  2000و�إىل م�سل�سل تلفزيوين درامي
بد�أ عر�ضه يف  2017ونال جوائز عدة.
و�أدى امل�سل�سل �إىل زيادة كبرية يف مبيعات
الرواية التي بيعت ثمانية ماليني ن�سخة
منها بالإجنليزية فقط .ويف اجلزء الأول
حتولت الواليات املتحدة �إىل جمهورية
جلعاد الدينية التوتاليتارية التي
ت�خ���ض��ع ال�ن���س��اء ج�ن���س�ي��ا .ويف
اجل � ��زء اجل ��دي ��د ال � ��ذي ت ��دور
�أح��داث��ه ب�ع��د  15ع��ام��ا على
ال��رواي��ة الأوىل ،ي�ستمر
ال� �ن� �ظ ��ام اال���س��ت��ب��دادي
باحلكم بيد من حديد
�إال �أن ثمة م�ؤ�شرات
�إىل اه�ت�رائ ��ه من
الداخل.

تقـريــر ...
 50عاما على رحيل لعالمة م�صطفى جواد
مبنا�سبة مرور  50عاما على رحيل
العالم ��ة م�صطفى جواد  ،احد ابرز
رجال الفكر والثقافة يف العراق يف
الع�ص ��ر احلديث  ،يقي ��م بيت املدى
للثقافة والفنون احتفالية ال�ستذكر
م�صطفى جواد ي�شارك فيها عدد من
الباحثني  ..وذل ��ك يوم غد اجلمعة
ال�ساع ��ة احلادية ع�ش ��ر �صباحا يف
بيت املدى �شارع املتنبي.
نادي املدى للقراءة ي�ست�ضيف الروائي خ�ضري فليح الزيدي
�ضمن ن�شاطه الثقايف يف مناق�شة
اال�ص ��دارات احلديث ��ة م ��ن الكتب
ي�ست�ضي ��ف ن ��ادي امل ��دى للقراءة
يف بغ ��داد القا� ��ص والروائ ��ي
خ�ض�ي�ر فلي ��ح الزي ��دي ملناق�ش ��ة
رواي ��ة اجلدي ��دة " املدعو �صدام
ح�سني فرحان" و�سيقدم الفعالية
الدكت ��ور احم ��د ح�س�ي�ن الظفريي
وذل ��ك ي ��وم غ ��د اجلمع ��ة ال�ساعة
التا�سع ��ة والن�ص ��ف �صباح ��ا يف
بيت املدى يف �شارع املتنبي

حممد جا�سم

املهند� ��س املعم ��اري الدكت ��ور عل ��ي
ن ��وري حت ��دث يف حما�ض ��رة ل ��ه يف
نقاب ��ة املهند�س�ي�ن ،وبح�ض ��ور كب�ي�ر من
�شخ�صي ��ات املجتمع العراق ��ي ،عن �شارع
الر�شي ��د كر�ؤي ��ة م�ستقبلي ��ة تت�ضم ��ن
تطويرات متعددة على ال�شارع .وعر�ض
جملة م ��ن الر�ؤى واالفكار من وجهة نظر
معمارية للنهو� ��ض بواقع �شارع الر�شيد،
ال ��ذي يعد اول �شارع حديث ت�شهد والدته
العا�صمة بغداد ،و مت افتتاحه اواخر ايام
الدولة العثمانية الغرا�ض ع�سكرية بحتة
زمن اخر وايل عثم ��اين لبغداد هو خليل
با�شا.
وا�ستع ��ان الدكت ��ور ن ��وري بالعدي ��د من

املعماري علي نوري� :شارع الر�شيد ع�صب احلياة لبغداد
ال�ص ��ور الفوتغرافية اال�س ��ود واالبي�ض
وامللون ��ة لتقري ��ب اف ��كاره ومقرتحات ��ه،
الت ��ي تهدف اىل االلتف ��ات اىل هذا املرفق
احلي ��وي ،ال ��ذي كان ي�ش ��كل ع�ص ��ب
احلي ��اة و�س ��ط بغ ��داد حت ��ى �سبعينيات
وثمانينيات الق ��رن املا�ضي .وا�ستعر�ض
اب ��رز الدرا�س ��ات الت ��ي قام ��ت به ��ا امانة
بغ ��داد من ��ذ اوا�س ��ط ت�سعيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي حتى االن وكان ��ت اخرها درا�سة
املهند� ��س املعم ��اري تغل ��ب الوائلي التي
اجنزها ع ��ام ٢٠٠٦ /وتوقف العمل فيها
ال�سباب فنية.
وا�ضاف :املحا�ض ��ر ان ميزة هذا ال�شارع
وج ��ود ال ��رواق امل�سقف في ��ه ،الذي ميتد
عل ��ى جانب ��ي ر�صيفي ��ه للذه ��اب واالياب

الطقس

منذ بدايته يف الب ��اب املعظم حتى نهايته
عن ��د الباب ال�شرق ��ي .وكذلك خ�صو�صيته
باعمدت ��ه ال�شه�ي�رة (الدن ��ك) الت ��ي ميزته

عن بقي ��ة �ش ��وارع قل ��ب العا�صم ��ة .لكنه
ا�ش ��ار اىل ان ع ��دد االبني ��ة الرتاثي ��ة فيه
التتج ��اوز اال ن�سبة قليلة ،فيما �ضم ابنية

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س
له ��ذا الي ��وم (اخلمي� ��س) �إذ حتاف ��ظ درج ��ات احل ��رارة عل ��ى
معدالتها مع رياح خفيفة

كثرية �شيدت وفق ط ��رز خمتلفة واحيانا
متنافرة م ��ن حيث الواجه ��ات وااللوان،
وحت ��ى املواد الإن�شائي ��ة التي ا�ستخدمت
يف ت�شييده ��ا ومعظ ��م ملكياته ��ا تع ��ود
للقطاع اخلا� ��ص .وم�ستوياتها املعمارية
والإن�ساني ��ة مق�سم ��ة �إىل ثالث ��ة �أق�س ��ام
هي :جي ��دة ومتو�سط ��ة ورديئة يفرت�ض
ازالتها.
وختم باعطاء جملة اف ��كار لإعادة احلياة
اىل ه ��ذا ال�شري ��ان ،منه ��ا حتدي ��د نوعية
ا�ستعماالت االر�ض فيه ،ورفع التجاوزات
احلا�صلة يف ار�صفته وا�سواقه ،وتوفري
مواقف �سيارات عمودية كافية ملراجعيه،
ومنع العرب ��ات التي جتره ��ا احليوانات
م ��ن العمل في ��ه ،وتخ�صي�ص ��ه فقط ل�سري

�سيارات النقل العام وال�سيارات ال�صغرية
 .و �ض ��رورة �أن تدخل الدولة بكامل ثقلها
الر�سم ��ي اليجاد خط ��ة �شاملة وجذرية ال
ترقيعي ��ة النقاذ �ش ��ارع الر�شي ��د واعادته
اىل مكانت ��ه املميزة .واعقب ��ت املحا�ضرة
مداخ�ل�ات وا�سئل ��ة منها ما قال ��ه الباحث
الرتاثي ع ��ادل العرداوي :ان ق�ضية انقاذ
�شارع الر�شيد ال�شارع البغدادي العريق..
امنا ا�صبحت االن ق�ضية وطنية بحتة تهم
لي�س فقط ابن ��اء العا�صمة بغداد  ،بل تهم
كل مواطن عراقي يعت ��ز بوطنه ورموزه
الرتاثي ��ة ويف مقدمته ��ا ه ��ذا ال�شري ��ان
احليوي ال ��ذي ا�صبح عم ��ره االن()١٠٣
�سن ��ة .ان م�س�ؤولية انقاذ �ش ��ارع الر�شيد
والنهو�ض به ،امنا هو م�شروع دولة.
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