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جلان حكومية وبرملانية حتقق با�ستيالء ع�صابات م�سلحة على �أمالك املواطنني

مافيات تتالعب بوثائق  50ــ  100عقار
�سنوي ًا �أغلبها يف بغداد
 بغداد/محمد �صباح
ت�ص ��اعدت مع ��دالت التالع ��ب
والتزوي ��ر بوثائ ��ق و�س ��جالت
عق ��ارات تابعة ملواطنني ي�س ��كنون العا�ص ��مة
بغ ��داد بنح ��و مط ��رد يف ال�س ��نوات الث�ل�اث
الأخ�ي�رة م�س ��جلة وبح�س ��ب جه ��ات رقابي ��ة
عقار
متنفذة �أرقاما ت�ت�راوح بني � 50إىل ٍ 100
�سنويا.
وعلى اثر البالغات وال�ش ��كاوى التي تقدم بها
ا�ص ��حاب هذه العقارات �إىل اجله ��ات املتنفذة
�ش ��كلت احلكوم ��ة وقب ��ل ع�ش ��رة اي ��ام جلن ��ة
حتقيقية عليا للنظر بحاالت التزوير.
وقبل اي ��ام ا�س ��تمع املجل� ��س االعل ��ى ملكافحة
الف�س ��اد �إىل تقرير اللجنة امل�ش ��كلة بخ�صو�ص

ح ��االت التزوي ��ر ودع ��ا �إىل و�ض ��ع اولوي ��ة
ق�ص ��وى لعمل اللجن ��ة واحلفاظ عل ��ى حقوق
املواطن�ي�ن واتخ ��اذ اق�ص ��ى العقوب ��ات بح ��ق
املتالعبني ومن يثبت تورطهم.
وتقف وراء عمليات التزوير واال�س ��تيالء على
عق ��ارات ه� ��ؤالء املواطن�ي�ن ع�ص ��ابات منظمة
لديها القدرة على ا�س ��تخدام نفوذها احلكومي
والع�س ��كري يف تهدي ��د وابت ��زاز ا�ص ��حاب
العقارات لإجباره ��م على مغادرة العراق ومن
ثم التالعب باوراق عقاراتهم.
وا�ص ��درت اجلهات الق�ض ��ائية اوام ��ر متعددة
خ�ل�ال ال�س ��نوات املا�ض ��ية متكن ��ت مبوجبه ��ا
من اع ��ادة العديد من العقارات �إىل ا�ص ��حابها
ال�ش ��رعيني اال �أن �آالف من العق ��ارات االخرى
مازال امرها غري حم�سوم.

ويعتقد ع�ض ��و املجل�س االعلى ملكافحة الف�ساد
جم ��ال اال�س ��دي يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى) �أن
"التزوي ��ر والتالع ��ب يف عق ��ارات املواطنني
حاالت لي�س ��ت بجدي ��دة يف الع ��راق ،بل تعود
جذوره ��ا �إىل ف�ت�رة اخلم�س ��ينيات م ��ن القرن
املا�ض ��ي" معربا عن ا�س ��فه "ب�س ��بب ا�ستمرار
وتزاي ��د ه ��ذه احل ��االت بع ��د الع ��ام 2007
و�صعودا".
وح ��االت التزوي ��ر تكون م ��ن خ�ل�ال التالعب
بقي ��ود العقارات ونقلها �إىل �أ�ش ��خا�ص �آخرين
عن طري ��ق التزوير والذي غالب ��ا ما يكون عن
طري ��ق ا�س ��تخدام هوي ��ات االح ��وال املدني ��ة
ووكاالت م ��زورة بحوزة �أ�ش ��خا�ص ينتحلون
تل ��ك ال�شخ�ص ��يات ويتواجدون �أم ��ام مديرية
الت�سجيل العقاري.

ويقوم ه�ؤالء املزورون ببيع العقار م�ستغلني
�س ��فر ا�ص ��حاب العق ��ارات فيم ��ا يلج� ��أ املال ��ك
اال�ص ��لي فيم ��ا بع ��د لإع ��ادة عقاره ع ��ن طريق
املحاك ��م او ع ��ن طريق طل ��ب يق ��دم اىل وزير
العدل لإبطاله.
ويعترب اال�سدي ان "النظام الورقي املتبع من
قبل االجهزة احلكومية هو �ضعيف يف معاجلة
ومكافحة التزوير من الناحية املنطقية".
ويقدر اال�س ��دي وهو املفت� ��ش العام يف وزارة
الداخلي ��ة ع ��دد العق ��ارات الت ��ي مت التالع ��ب
وتزوي ��ر وثائقه ��ا م ��ن قب ��ل جمرم�ي�ن ت�ص ��ل
�إىل "�آالف" منوه ��ا �إىل ان ق�س ��ما م ��ن ه ��ذه
الرتاكمات متت معاجلتها ق�ض ��ائيا وق�سم �آخر
ما زال حتت طائلة االبتزاز والتهديد.
 التفا�صيل �ص2

امل�شروع العربي يعلن ت�أييده للمرعيد ويحذر من �ضرب ا�ستقرار املحافظة

ال�سنية يف نينوى:
ثاين ان�شقاق للقوى ُّ
�أبو مازن يودع اخلنجر ويعتزم �إقالة املحافظ
 بغداد /وائل نعمة
ت�سبب التناف�س املحتدم
داخ ��ل نين ��وى بث ��اين
انق�سام يف غ�ضون �أ�شهر قليلة بني
ال�س ��نية ،بعد �أن �أعلنت قبل
القوى ُ
�أيام جمموعة من �أع�ض ��اء جمل�س
املحافظة ت�ش ��كيل "تكتل �سيا�سي"
جديد يف نينوى تابع للنائب �أحمد
اجلبوري (�أبو مازن) ومبعار�ضة
حليف ��ه رئي� ��س امل�ش ��روع العرب ��ي
خمي�س اخلنجر.
وي�س ��عى التحال ��ف اجلدي ��د الذي
يق ��ول �إن ��ه "ميتل ��ك الأغلبي ��ة"
داخ ��ل جمل� ��س املحافظ ��ة� ،إىل
�سل�س ��لة م ��ن الإج ��راءات للإطاحة
بعدد م ��ن امل�س� ��ؤولني يف نينوى،
وق ��د يتج ��ه يف النهاي ��ة اىل اقال ��ة

املحافظ اجلديد من�ص ��ور املرعيد،
مر�ش ��ح رئي�س هيئة احل�ش ��د فالح
الفيا� ��ض وحليف كل من ابو مازن
واخلنجر.
وينتمي اع�ض ��اء التحالف النا�شئ
اىل كت ��ل متناق�ض ��ة (�ش ��يعية
و�س ��نية وتركماني ��ة) ،فيم ��ا �ض ��م
ُ
اي�ض ��ا اع�ض ��اء من حزب اخلنجر.
ويق ��ول الفري ��ق امل�ؤي ��د للمرعي ��د
�إن ��ه ما زال "�ص ��لبا" وان التحالف
املعار�ض "�سينهار قريبا" النه غري
متجان�س.
ويواج ��ه املرعي ��د ،ال ��ذي انتخ ��ب
قبل  4ا�شهر فقط ،تهما من حتالف
عراقية نينوى – وهو ا�سم التكتل
اجلدي ��د -تتعل ��ق ب�س ��فره الكث�ي�ر
خ ��ارج الب�ل�اد وجتاه ��ل جمل� ��س
املحافظ ��ة ،باال�ض ��افة اىل احالت ��ه

لعدد من امل�شاريع ل�شركة واحدة.
وكان انتخ ��اب املحاف ��ظ اجلدي ��د
لنينوى يف ايار املا�ضي ،قد ت�سبب
باول ان�ش ��قاق داخ ��ل كتلة املحور
الت ��ي يتزعمهم ��ا (اب ��و م ��ازن)،
حي ��ث اعلن رئي� ��س الربملان حممد
احللبو�س ��ي انف�ص ��اله وت�ش ��كيله
حتال ��ف جدي ��د با�س ��م "الق ��وى
العراقية".
وظل حتالف ابو مازن – اخلنجر
متما�س ��كا يف نينوى ،حتى قررت
وزارة الرتبي ��ة تعي�ي�ن ا�س ��يل
العبادي ،مر�شحة اخلنجر ،ملن�صب
مدي ��رة تربية املحافظ ��ة – و�ألغى
الوزير وكالة ق�ص ��ي ال�س ��هيل امر
تعيينها بعد ذلك بايام.
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اجلي�ش يطهر �أودية وقرى قريبة
من احلدود ال�سعودية
 ترجمة  /حامد �أحمد
اعلن ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�ش�ت�ركة
ع ��ن انط�ل�اق املرحل ��ة اخلام�س ��ة من
عمليات ارادة الن�ص ��ر فجر ي ��وم االثنني والتي
تهدف اىل جتفيف م�صادر االرهاب يف املناطق
ال�ص ��حراوية املمت ��دة ب�ي�ن حمافظت ��ي االنب ��ار
والنجف على امتداد احلدود مع ال�سعودية.
احلمل ��ة الع�س ��كرية ج ��رت بالتع ��اون مع قوات
التحالف الدويل وا�سناد من الطريان العراقي،
وت�ش ��كل احدث حمل ��ة ع�س ��كرية اطلقها العراق
م ��ن ب�ي�ن اربع مراح ��ل �س ��بقتها انطلق ��ت �أولها
يف مت ��وز مبحاول ��ة لت�أم�ي�ن حمافظ ��ة االنب ��ار
واملناطق الو�س ��طى �شمال بغداد و�صالح الدين
امتدادا ملناطق نائية يف دياىل ونينوى.
كان ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�ش�ت�ركة ق ��د اطلق ��ت
يف  7مت ��وز املا�ض ��ي املرحل ��ة االوىل م ��ن هذه

العملي ��ة االمنية بهدف مالحقة عنا�ص ��ر تنظيم
داع�ش يف املناطق املحيطة ببغداد وحمافظات
نينوى و�ص�ل�اح الدين �شمايل العراق واالنبار
ودياىل �ش ��رقي بغداد .وكان ��ت املرحلة الرابعة
قد انطلقت بتاريخ � 24آب املا�ضي.
وجتري عمليات ارادة الن�صر ،مبعدل ا�سبوعي
تقريب ��ا وعلى مراحل وذلك ملالحقة خاليا نائمة
وعنا�ص ��ر متبقي ��ة م ��ن م�س ��لحي داع� ��ش الذين
م ��ا يزال ��ون يحاولون اع ��ادة ترتيب �ص ��فوفهم
وتنفيذ هجمات عرب مناطق خمتلفة من البالد.
وجاء يف بيان قيادة العمليات امل�ش�ت�ركة حول
عمليات ارادة الن�صر" :بد�أت املرحلة اخلام�سة
م ��ن ه ��ذه العملي ��ة يف فج ��ر ي ��وم االثن�ي�ن يف
�صحراء االنبار جنوب الطريق الدويل املوازي
ملحافظتي كربالء والنجف امتدادا اىل احلدود
العراقية ال�سعودية".
 التفا�صيل �ص2
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�إيران تتوعد برد �ساحق على �أي
�ضربة ع�سكرية
 بغداد /املدى
ه ��ددت �إيران ،ي ��وم الأربع ��اء ،برد
�س ��احق عل ��ى �أي �ض ��ربة ع�س ��كرية
بعد هجمات على من�ش�أتي نفط يف ال�سعودية
�ألقت وا�ش ��نطن باللوم فيه ��ا على طهران ،لكن
اجلمهوري ��ة الإ�س�ل�امية قال ��ت �إنه ��ا ال ترغب
ب�صراع يف منطقة اخلليج.
وقال ��ت طه ��ران يف ر�س ��الة �أُر�س ��لت ي ��وم
االثن�ي�ن �إىل الوالي ��ات املتحدة عرب ال�س ��فارة
ال�سوي�س ��رية ،التي متثل امل�ص ��الح الأمريكية
يف �إي ��ران� ،إنه ��ا "تنف ��ي وتدي ��ن مزاع ��م"
م�س� ��ؤولني �أمريكي�ي�ن ع ��ن �أنه ��ا تق ��ف "وراء
الهجمات".
وذكرت وكالة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
للأنب ��اء �أن طهران "�أكدت �أي�ض ��ا يف الر�س ��الة
عل ��ى �أن ��ه يف حالة �أي عدوان عل ��ى �إيران ف�إن
ه ��ذا التح ��رك �س ��يواجه ردا فوريا م ��ن �إيران
ولن يقت�صر الرد على م�صدره".
وو�ص ��فت �ص ��حيفة اعتماد اليومي ��ة اتهامات
الوالي ��ات املتح ��دة لإي ��ران بامل�س� ��ؤولية ع ��ن
الهجم ��ات عل ��ى ال�س ��عودية ب�أنه ��ا ج ��زء م ��ن
�سيا�س ��ة "ال�ض ��غوط الق�ص ��وى" الأمريكي ��ة
املعلنة الرامية لعزل طهران.
ونقلت ال�ص ��حيفة ع ��ن علي �ش ��مخاين الأمني

العام للمجل�س الأعلى للأمن القومي الإيراين
قوله "(�إننا) م�ستعدون متاما ملفاج�أة املعتدين
برد �ساحق و�شامل على �أي �أعمال �آثمة".
وقال م�س� ��ؤول �أمريكي لروي�ت�رز �إن القذائف
التي �ضربت من�ش�أتي النفط ال�سعوديتني يوم
ال�سبت انطلقت من جنوب غرب �إيران.
وذكر ثالثة م�س�ؤولني �أمريكيني �أن ال�ضربات
�شملت ا�س ��تخدام �ص ��واريخ كروز وطائرات
م�س�ي�رة ،مما يظهر �أن الهج ��وم كان على قدر
م ��ن التعقيد والتطور�أعلى مما كان يعتقد يف
بادئ الأمر.
و�أعلن ��ت جماعة احلوث ��ي املوالية لإيران يف
اليمن امل�س�ؤولية عن الهجوم ،لكن ال�سعودية
عر�ضت يوم الأربعاء ما قالت �إنها �أدلة تربط
�إيران باالعتداء.
وق ��ال الرئي�س الإي ��راين ح�س ��ن روحاين �إن
احلوثيني �شنوا الهجوم ردا على حرب اليمن
التي �ألقي بالل ��وم فيها على الواليات املتحدة
والتحالف الع�سكري الذي تقوده ال�سعودية.
لك ��ن روح ��اين �أ�ض ��اف يف مقط ��ع م�س ��جل
نقلت ��ه و�س ��ائل �إعالم ر�س ��مية "نح ��ن ال نريد
�ص ��راعا يف املنطق ��ة ...م ��ن ب ��د�أ ال�ص ��راع؟
لي�س اليمنيون .كانت ال�س ��عودية والإمارات
و�أمري ��كا ودول �أوروبي ��ة معين ��ة والنظ ��ام
ال�ص ��هيوين (�إ�س ��رائيل) م ��ن ب ��د�أ احلرب يف
املنطقة".

التك تك ظاهرة منت�شرة يف �شوارع بغداد  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة تتبنى م��ق�ترح�� ًا ع��راق��ي�� ًا ب�����ش���أن ال��ن��ازح�ين
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة الهج ��رة
واملهجرين ،ام�س االربعاء،
موافق ��ة جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة على
مقرتح العراق ب�ش� ��أن النازحني ،مبينة
انه �س ��يتم ت�ش ��كيل جلنة م�شرتكة لعقد

اتفاقية ب�ش�أن ذلك.
وقال املتحدث الر�س ��مي با�سم الوزارة
مدي ��ر عام دائرة �ش� ��ؤون الف ��روع علي
عبا�س جهاكري يف بيان تلقته (املدى)،
ان "اع�ض ��اء املجل�س ال ��وزاري للدول
العربية وافقوا على املقرتح الذي قدمه
وزي ��ر الهج ��رة واملهجري ��ن نوفل بهاء

مو�س ��ى ب�ش� ��أن عقد االتفاقية امل�شرتكة
اخلا�صة بالنازحني داخلي ًا يف املنطقة
العربية".
وا�ض ��اف انه "متت املوافقة على البند
الث ��اين ع�ش ��ر �ض ��من ق ��رارات جمل�س
اجلامعة العربية خالل اجتماع جمل�س
وزراء اخلارجي ��ة الع ��رب املنعق ��د يف

العا�ش ��ر م ��ن �ش ��هر ايل ��ول اجل ��اري"،
مو�ض ��حا ان "ه ��ذا البن ��د ين� ��ص عل ��ى
تكليف االمان ��ة العام ��ة جلامعة الدول
العربي ��ة بت�ش ��كيل جلن ��ة م�ش�ت�ركة
م ��ن خ�ب�راء وممثل ��ي وزارت ��ي العدل
والداخلية العرب لعق ��د اتفاقية عربية
خا�ص ��ة حلماي ��ة وم�س ��اعدة النازحني

داخليا يف املنطقة العربية".
وتاب ��ع جهاك�ي�ر ان "ال ��وزارة �ش ��كلت
فريق عمل لكتابة امل�سودة واملالحظات
اخلا�صة باالتفاقية ف�ضال عن التن�سيق
م ��ع جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة به ��ذا
ال�ش�أن".
 التفا�صيل �ص3

دع��وة  5العب�ين ج��دد لقائم��ة الوطن��ي بت�صفي��ات املونديال
 بغداد  /املدى
قرر ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش
م ��درب منتخبنا الوطن ��ي لكرة القدم
توجيه الدعوة خلم�سة العبني جدد اىل القائمة
االولي ��ة املكون ��ة م ��ن  50العب ًا التي �س ��تواجه
منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا يومي العا�ش ��ر
واخلام�س ع�شر من �ش ��هر ت�شرين الأول املقبل
�ضمن اجلولتني الثالثة والرابعة للدور الثاين
حل�س ��اب املجموع ��ة الثالثة �ض ��من الت�ص ��فيات
الآ�س ��يوية امل�ش�ت�ركة امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ�س
العامل  2022بقطر ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا 2023
يف ال�صني .
وق ��ال م�ص ��در يف احتاد ك ��رة القدم بت�ص ��ريح

خ�ص ب ��ه امل ��دى� :إن الالعبني اخلم�س ��ة اجلدد
املدعوي ��ن لقائمة املنتخب الوطن ��ي لكرة القدم
ه ��م كل من ري ��وان �أمني املحرتف يف �ص ��فوف
فريق �أو�س�ت�ر �س ��وند ال�س ��ويدي وجيالن حمد
املح�ت�رف يف �ص ��فوف كوري ��كا الكروات ��ي
ويا�س ��ر قا�س ��م املحرتف يف �ص ��فوف �أوريبيو
ال�س ��ويدي ول�ؤي العاين املحرتف يف �صفوف
فري ��ق املغرب ��ي ومهاج ��م فريق ال�ش ��رطة لكرة
القدم عالء عبد الزهرة .م�ش�ي�ر ًا اىل �أنه �س ��يتم
اخت�ص ��ار قائم ��ة  50العب� � ًا اىل  23العب� � ًا التي
�س ��تكون نهائي ��ة قبل �أ�س ��بوع واح ��د من موعد
مب ��اراة هون ��غ كونغ التي �س ��تقام يف ال�س ��اعة
ال�س ��ابعة م�س ��اء يوم العا�شر من �ش ��هر ت�شرين
الأول املقب ��ل على ملعب جول ��ة النخلة باملدينة

الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة التي يعول عليها
جمل�س �إدارة احتاد الكرة كثري ًا خلطف نقاطها
الثالث من �أجل ا�س ��تعادة حظوظنا للمناف�س ��ة
بقوة على �صدارة املجموعة الثالثة التي يحتل
فيها العراق املركز الثالث يف الرتتيب بر�ص ��يد
نقط ��ة واحدة بف ��ارق ثالث نقاط ع ��ن املنتخب
البحرين ��ي املت�ص ��در ونقطت�ي�ن ع ��ن املنتخ ��ب
الإي ��راين الو�ص ��يف يف ختام اجلول ��ة الثانية
من مرحلة الذهاب .
و�أ�ض ��اف �إن ��ه �س ��تتم خماطب ��ة هيئ ��ة الطريان
املدين من �أجل املوافقة على تخ�ص ��ي�ص طائرة
خا�صة من اخلطوط اجلوية العراقية لنقل وفد
منتخبنا الوطني لكرة القدم مبا�شرة من مطار
الب�صرة الدويل بعد انتهاء مباراة هونغ كونغ

اىل العا�صمة الكمبودية فنوم بنه ليكون �ضيف ًا
ثقي�ل� ًا عل ��ى م�ض ��يفه املنتخب الكمب ��ودي لكرة
القدم يف املواجهة التي �ستجمعهما على ملعب
�أوملبيك �ستاديوم يف ال�ساعة الثانية والن�صف
ظهر يوم اخلام�س ع�شر من �شهر ت�شرين الأول
بتوقي ��ت بغ ��داد يف افتت ��اح اجلول ��ة الرابع ��ة
م ��ن مرحل ��ة الذهاب يف م�س ��عى جديد لأ�س ��ود
الرافدين اىل انتزاع فوز ثمني يرفع من �أ�س ��هم
التطلعات العراقية نحو االقرتاب �أكرثمن نيل
بطاق ��ة الت�أه ��ل اىل ال ��دور الثالث احلا�س ��م من
الت�ص ��فيات املونديالية اىل جانب حجز تذكرة
العبور اىل الن�س ��خة الثامنة ع�ش ��رة من بطولة
ك�أ�س الأمم الآ�س ��يوية لكرة القدم التي ت�ضيفها
بكني بداية عام . 2023
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مافيات تتالعب بوثائق  50ــ  100عقار �سنوي ًا
�أغلبها يف بغداد

 بغداد  /حممد �صباح
ت�ص ��اعدت مع ��دالت التالع ��ب والتزوير
بوثائ ��ق و�س ��جالت عق ��ارات تابع ��ة
ملواطن�ي�ن ي�س ��كنون العا�ص ��مة بغ ��داد
بنح ��و مط ��رد يف ال�س ��نوات الث�ل�اث
الأخرية م�سجلة وبح�سب جهات رقابية
متنفذة �أرقاما ترتاوح بني � 50إىل 100
عقار �سنويا.
ٍ
وعلى اث ��ر البالغ ��ات وال�ش ��كاوى التي
تق ��دم بها ا�ص ��حاب ه ��ذه العق ��ارات �إىل
اجلهات املتنفذة �ش ��كلت احلكومة وقبل
ع�ش ��رة ايام جلن ��ة حتقيقية علي ��ا للنظر
بحاالت التزوير.
وقب ��ل اي ��ام ا�س ��تمع املجل� ��س االعل ��ى
ملكافح ��ة الف�س ��اد �إىل تقري ��ر اللجن ��ة
امل�شكلة بخ�صو�ص حاالت التزوير ودعا
�إىل و�ض ��ع اولوية ق�صوى لعمل اللجنة
واحلفاظ على حقوق املواطنني واتخاذ
اق�ص ��ى العقوبات بحق املتالعبني ومن
يثبت تورطهم.
وتقف وراء عمليات التزوير واال�ستيالء
على عقارات ه�ؤالء املواطنني ع�ص ��ابات
منظم ��ة لديه ��ا الق ��درة عل ��ى ا�س ��تخدام
نفوذها احلكومي والع�سكري يف تهديد
وابتزاز ا�ص ��حاب العق ��ارات لإجبارهم
عل ��ى مغادرة الع ��راق ومن ث ��م التالعب
باوراق عقاراتهم.
وا�ص ��درت اجله ��ات الق�ض ��ائية اوام ��ر
متعددة خالل ال�سنوات املا�ضية متكنت
مبوجبها من اعادة العديد من العقارات
�إىل ا�ص ��حابها ال�ش ��رعيني اال �أن �آالف
من العق ��ارات االخرى مازال امرها غري
حم�سوم.
ويعتقد ع�ض ��و املجل� ��س االعلى ملكافحة
الف�س ��اد جم ��ال اال�س ��دي يف حدي ��ث مع
(امل ��دى) �أن "التزوي ��ر والتالع ��ب يف
عقارات املواطنني حاالت لي�ست بجديدة
يف الع ��راق ،بل تعود جذورها �إىل فرتة
اخلم�س ��ينيات من القرن املا�ضي" معربا
عن ا�س ��فه "ب�سبب ا�ستمرار وتزايد هذه
احلاالت بعد العام  2007و�صعودا".
وح ��االت التزوي ��ر تك ��ون م ��ن خ�ل�ال
التالع ��ب بقي ��ود العق ��ارات ونقله ��ا �إىل

اجتماع �سابق
ملجل�س مكافحة
الف�ساد..
ار�شيف
�أ�ش ��خا�ص �آخري ��ن ع ��ن طري ��ق التزوير
وال ��ذي غالب ��ا م ��ا يك ��ون ع ��ن طري ��ق
ا�س ��تخدام هوي ��ات االح ��وال املدني ��ة
ووكاالت م ��زورة بح ��وزة �أ�ش ��خا�ص
ينتحلون تلك ال�شخ�صيات ويتواجدون
�أمام مديرية الت�سجيل العقاري.
ويقوم ه�ؤالء املزورون ببيع تلك العقار
م�س ��تغلني �سفر ا�ص ��حاب العقارات فيما
يلج� ��أ املال ��ك اال�ص ��لي فيما بع ��د لإعادة
عق ��اره عن طريق املحاك ��م او عن طريق
طلب يقدم اىل وزير العدل لإبطاله.
ويعت�ب�ر اال�س ��دي ان "النظ ��ام الورق ��ي
املتب ��ع من قب ��ل االجه ��زة احلكومية هو
�ض ��عيف يف معاجلة ومكافحة التزوير
من الناحية املنطقية".

ويقدر اال�س ��دي وهو املفت� ��ش العام يف
وزارة الداخلي ��ة ع ��دد العق ��ارات الت ��ي
مت التالع ��ب وتزوي ��ر وثائقه ��ا م ��ن قبل
جمرمني ت�صل �إىل "�آالف" منوها �إىل ان
ق�سما من هذه الرتاكمات متت معاجلتها
ق�ض ��ائيا وق�سم �آخر ما زالت حتت طائلة
االبتزاز والتهديد.
ام ��ا عن اجلهات التي تقف وراء عمليات
التزوي ��ر والتالع ��ب واال�س ��تيالء عل ��ى
امالك املواطنني واجبارهم على مغادرة
الع ��راق يجيب املفت�ش الع ��ام انها "تنفذ
م ��ن قب ��ل انا� ��س �أو جمموع ��ات لديه ��ا
القدرة على ا�س ��تخدام القوة احلكومية
�أو الع�سكرية".
ويلف ��ت اال�س ��دي �إىل ان "احلكوم ��ة

�ش ��كلت جلن ��ة حتقيقية عليا قبل ع�ش ��رة
اي ��ام ت�ض ��م يف ع�ض ��ويتها ممثل�ي�ن عن
مكتب رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء ،وهيئة
النزاه ��ة ،واالمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
ال ��وزراء ،والرقاب ��ة املالي ��ة ،وجه ��ات
اخ ��رى ،اث ��ر ال�ش ��كاوى التي و�ص ��لتها
من مواطنني مت التالع ��ب والتزوير يف
وثائق عقاراتهم".
ويلف ��ت �إىل ان "ح ��االت التزوي ��ر الت ��ي
حتدث يف العا�ص ��مة بغ ��داد موزعة بني
الر�صافة يف مناطق اجلادرية والكرادة
وزيونة و�شارع فل�سطني ،اما يف جانب
الك ��رخ يف فه ��ي موجودة يف املن�ص ��ور
واال�س ��كان" ،مق ��درا "مع ��دالت التزوير
التي كانت يف العام  2016ببغداد ي�صل

بني � 50إىل  100عقار �سنويا".
وي�ض ��يف �أن "ه ��ذه املعدالت والن�س ��ب
ق ��د تزي ��د او تق ��ل م ��ن �س ��نة �إىل اخرى
ح�س ��ب االجراءات املتبعة م ��ن االجهزة
االمنية يف تعقب ه ��ذه املجاميع" ،الفتا
�إىل ان "هن ��اك جمرمني يقومون بتهديد
�أو خط ��ف �ص ��احب العق ��ار الجب ��اره
عل ��ى املغ ��ادرة وم ��ن ثم اال�س ��تيالء على
عقاره".
ويتح ��دث جمال اال�س ��دي قائال" :عندما
كن ��ت مفت�ش ��ا عام ��ا ل ��وزارة الع ��دل عام
 2015ك�ش ��فنا ع ��ن عملي ��ات تزوي ��ر يف
منطق ��ة البي ��اع خاللها ح�ص ��لت �إىل 56
عقارا مت بيعها ب�شكل غري ا�صويل بدعم
م ��ن اح ��دى النائب ��ات يف ح�ي�ن وجدن ��ا

الزاملي� :أمريكا تتعامل بازدواجية مع العراق

اجلي�ش يطهر �أودية وقرى قريبة من احلدود ال�سعودية
ترجمة  /حامد �أحمد
اعلن ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�ش�ت�ركة عن
انطالق املرحلة اخلام�س ��ة م ��ن عمليات
ارادة الن�ص ��ر فج ��ر يوم االثن�ي�ن والتي
ته ��دف اىل جتفي ��ف م�ص ��ادر االره ��اب
يف املناط ��ق ال�ص ��حراوية املمت ��دة ب�ي�ن
حمافظتي االنب ��ار والنجف على امتداد
احلدود مع ال�سعودية.
احلمل ��ة الع�س ��كرية ج ��رت بالتع ��اون
م ��ع ق ��وات التحال ��ف ال ��دويل وا�س ��ناد
م ��ن الط�ي�ران العراقي ،وت�ش ��كل احدث
حمل ��ة ع�س ��كرية اطلقها الع ��راق من بني
اربع ��ة مراح ��ل �س ��بقتها انطلق ��ت �أولها
يف مت ��وز يف حماول ��ة لت�أمني حمافظة
االنبار واملناطق الو�س ��طى �شمال بغداد
و�ص�ل�اح الدين امتدادا ملناطق نائية يف
دياىل ونينوى.
كان ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�ش�ت�ركة ق ��د
اطلق ��ت يف  7مت ��وز املا�ض ��ي املرحل ��ة
االوىل م ��ن هذه العملي ��ة االمنية بهدف
مالحق ��ة عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش يف
املناط ��ق املحيط ��ة ببغ ��داد وحمافظات
نين ��وى و�ص�ل�اح الدين �ش ��مايل العراق
واالنب ��ار ودياىل �ش ��رقي بغداد .وكانت
املرحلة الرابعة ق ��د انطلقت بتاريخ 24
�آب املا�ضي .
وجت ��ري عمليات ارادة الن�ص ��ر ،مبعدل
ا�س ��بوعي تقريب ��ا وعل ��ى مراح ��ل وذلك
ملالحق ��ة خالي ��ا نائمة وعنا�ص ��ر متبقية
م ��ن م�س ��لحي داع� ��ش الذي ��ن مايزالون
يحاولون اعادة ترتيب �صفوفهم وتنفيذ
هجمات عرب مناطق خمتلفة من البالد.
وجاء يف بيان قيادة العمليات امل�شرتكة

ح ��ول عملي ��ات ارادة الن�ص ��ر" :ب ��د�أت
املرحلة اخلام�س ��ة من ه ��ذه العملية يف
فجر ي ��وم االثن�ي�ن يف �ص ��حراء االنبار
جن ��وب الطري ��ق ال ��دويل امل ��وازي
ملحافظتي كرب�ل�اء والنجف امتدادا اىل
احلدود العراقية ال�سعودية".
وا�ض ��اف البي ��ان ان قطع ��ات خمتلف ��ة
م ��ن القوات االمني ��ة العراقية ب�ض ��منها
ف�ص ��ائل قوات احل�شد ال�ش ��عبي ت�شارك
يف ه ��ذه احلملة الع�س ��كرية ،ف�ض�ل�ا عن
ا�س ��ناد جوي من طائرات القوة اجلوية
العراقي ��ة وطائ ��رات ق ��وات التحال ��ف
الدويل �ضد داع�ش.
وذك ��ر البي ��ان ان احلمل ��ة ته ��دف اىل
جتفي ��ف مناب ��ع االره ��اب ومالحق ��ة
العنا�ص ��ر املطلوب ��ة واالرهابية وكذلك
تعزي ��ز االم ��ن واال�س ��تقرار يف املناطق
التي ت�شملها هذه املرحلة.
وكان اجلي� ��ش العراق ��ي قد اعلن يف 27
�آب انته ��اء املرحلة الرابع ��ة من عمليات
ارادة الن�صر يف مناطق غربي العراق.

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

وقال نائ ��ب قائد العملي ��ات يف اجلي�ش
العراق ��ي الفري ��ق الرك ��ن عب ��د االم�ي�ر
ر�شيد اجلار الله ،يف بيان له �إن املرحلة
اخلام�س ��ة من حملة ارادة الن�ص ��ر بد�أت
يف �ص ��حراء االنب ��ار جن ��وب الطري ��ق
ال ��دويل املح ��اذي للح ��دود العراقي ��ة
ال�سعودية.
وا�ضاف اجلار الله يف بيانه ان العملية
ا�س ��تهلتها ق ��وات قيادة عملي ��ات االنبار
برفقة ق ��وات احل�ش ��د ال�ش ��عبي وكتيبة
�ش ��رطة ط ��وارئ االنبار وكتيبة �ش ��رطة
اال�س ��ناد اللوج�س ��تي وكتيب ��ة �ش ��رطة
حماية اخلط ال�سريع.
و�أو�ض ��ح قائ�ل�ا "العملي ��ة تتم با�س ��ناد
ج ��وي م ��ن طائ ��رات الق ��وة اجلوي ��ة
العراقي ��ة وطائ ��رات التحال ��ف ال ��دويل
�ض ��د داع�ش .وه ��ي ته ��دف اىل جتفيف
مناب ��ع االره ��اب ومالحق ��ة املطلوب�ي�ن
واالرهابيني وتعزيز االمن واال�ستقرار
يف املناطق التي تغطيها العمليات".
وكان ��ت مديري ��ة اع�ل�ام هيئ ��ة احل�ش ��د
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ال�ش ��عبي قد ذكرت يف بي ��ان لها االثنني
ان الق ��وات االمنية واحل�ش ��د ال�ش ��عبي
يعلنون انطالق عمليات ارادة الن�ص ��ر،
املرحلة اخلام�س ��ة لت�أم�ي�ن مناطق غرب
حمافظتي كربالء والنجف و�ص ��وال اىل
احلدود العراقية ال�سعودية.
وا�ض ��اف احل�ش ��د يف بيان ��ه ان قطعات
م�شرتكة من احل�ش ��د ال�شعبي واجلي�ش
العراقي وال�ش ��رطة االحتادية وبا�سناد
م ��ن ط�ي�ران اجلي� ��ش والق ��وة اجلوي ��ة
العراقي ��ة انطلق ��ت مب�ش ��اركتها يف
عملي ��ات ارادة الن�ص ��ر اخلام�س ��ة التي
ت�ش ��مل مناطق حمافظة كربالء وجنوب
حمافظة االنبار ،م�ش�ي�را اىل ان العملية
ته ��دف اىل تفتي� ��ش وت�أم�ي�ن الأودي ��ة
والقرى والط ��رق املوجودة يف املنطقة
وت�أمينه ��ا م ��ن وج ��ود خالي ��ا تنظي ��م
داع�ش.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر اعلن ��ت خلي ��ة االعالم
االمن ��ي يف بي ��ان له ��ا ع ��ن النتائ ��ج
االولي ��ة للمرحل ��ة اخلام�س ��ة الت ��ي م ��ا
تزال م�س ��تمرة با�شراف قيادة العمليات
امل�ش�ت�ركة ا�ش ��تملت على تدمري نفق و3
�أوكار والعثور على وكر رابع يف وادي
الف ��اج احتوى عل ��ى مقذوفتي دبابة و6
�ص ��ناديق عتاد  14.5ملم ورمانتني �ضد
ا�ش ��خا�ص ،كما فجرت  3عبوات نا�س ��فة
وع�ث�رت على ه ��اون و  20قنربة هاون
و� 16ص ��اروخ قاذف ��ة  BMBوقذيفتي
�آر ب ��ي ج ��ي  7وع�ش ��رة اطالق ��ات عت ��اد
مدف ��ع عي ��ار  27مل ��م وقنا� ��ص �ش ��تاير
وعلى احاديتني مدمرة مع القاء القب�ض
على احد املطلوبني.
عن :موقع مدل اي�ست مونيرت
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تغي�ي�را ملعلوم ��ات ا�سا�س ��ية يف دائ ��رة
الت�سجيل العقاري �إىل  60عقارا".
واعلن ��ت وزارة الع ��دل الع ��ام املا�ض ��ي
عن �إ�صدار حكم يق�ض ��ي ب�سجن موظفة
يف دائ ��رة الت�س ��جيل العق ��اري بجان ��ب
الر�ص ��افة م ��ن بغ ��داد �س ��اهمت يف بيع
عقار تبلغ م�س ��احته � 11أل ��ف مرت مربع
يف حي الكرادة و�سط بغداد ،عن طريق
التزوير ،مو�ض ��حة يف بي ��ان �أن حمكمة
اجلن ��ح املخت�ص ��ة بق�ض ��ايا النزاه ��ة،
وغ�سيل الأموال ،واجلرمية االقت�صادية
ق ��ررت حب� ��س املوظف ��ة الت ��ي قامت عن
طري ��ق التزوي ��ر بنقل ملكي ��ة العقار من
مالك ��ه �إىل امل�ش�ت�ري عرب اعتم ��اد وكالة
مزورة.

ويتاب ��ع اال�س ��دي ان "ح ��االت التزوي ��ر
تن�ش ��ط اي�ض ��ا يف العديد من املحافظات
منها كرك ��وك كربالء النج ��ف الديوانية
واالنبار و�صالح الدين والب�صرة".
ويختتم بقوله "اننا ال نتملك اح�صائيات
دقيق ��ة ع ��ن اع ��داد العق ��ارات التابع ��ة
للدول ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "هن ��اك الكثري من
عق ��ارات الدولة �ض ��ائعة وغ�ي�ر معروفة
الت ��ي ولال�س ��ف مت ا�س ��تغاللها م ��ن قبل
�ضعاف النفو�س".
بدورها ت�ؤك ��د اللجنة املالية يف جمل�س
الن ��واب ان هناك حاالت تالعب وتزوير
لعقارات عدد من املواطنني يف العا�صمة
بغ ��داد خالل الف�ت�رات املا�ض ��ية .ويبني
مق ��رر اللجنة املالي ��ة يف جمل�س النواب
احم ��د ال�ص ��فار لـ(امل ��دى) �أن "اللجن ��ة
اخلا�صة بالعقارات داخل اللجنة املالية
�ستعقد اجتماعا قريبا ملناق�شة مو�ضوع
اال�س ��تيالء عل ��ى عق ��ارات املواطن�ي�ن"،
الفت ��ا �إىل ان "امل�ش ��كلة كان ��ت قبل فرتة
يف عق ��ارات الدولة قب ��ل ان تتحول �إىل
عقارات املواطنني".
وي�ؤكد ال�ص ��فار �أن "هناك حاالت تزوير
وتالع ��ب يف عق ��ارات بع� ��ض املواطنني
مت ��ورط به ��ا ع ��دد م ��ن موظف ��ي دوائر
الدول ��ة" منوها �إىل �أن "هناك �ش ��كاوى
و�ص ��لت �إىل اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل�س
الن ��واب تتح ��دث ع ��ن وج ��ود عملي ��ات
تالعب وتزوير يف عقارات املواطنني".
وي�ض ��يف ان جلنت ��ه "�س ��تعقد اجتماعا
م ��ع امل�س� ��ؤولني املعني�ي�ن للبح ��ث ع ��ن
هذا امللف واالطالع على تفا�ص ��يل هذه
الق�ض ��ية من اجل احلد م ��ن هذه احلالة
والعمل عل ��ى ارجاع حق ��وق املواطنني
الت ��ي ُ�س ��لبت ظلم ��ا وم ��ن دون علمهم"،
م�ؤك ��دا �أن "الق�ض ��ية تراكمي ��ة وب ��د�أت
بالتو�سع".
ويتاب ��ع النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين �أن "هن ��اك
حم ��اوالت داخ ��ل جمل�س الن ��واب لفتح
مل ��ف عملي ��ات التزوي ��ر والتالع ��ب
بالعقارات" ،م�ؤكدا �أن "العا�صمة بغداد
هي من اكرث املحافظات حلاالت التالعب
والتزوير يف عقارات الدولة".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

بغداد /املدى
اته ��م القي ��ادي يف التيار ال�ص ��دري
رئي�س جلنة الأمن والدفاع النيابية
ال�س ��ابق حاكم الزامل ��ي ،الأربعاء،
�أم�ي�ركا بالتعام ��ل بـ"ازدواجي ��ة"
مع حوادث ق�ص ��ف مقرات احل�ش ��د
وم�صايف ال�سعودية.
وق ��ال الزامل ��ي يف بي ��ان تلق ��ت
(املدى) ن�س ��خة منه" :ن�ستغرب من
الت�صريحات الأمريكية وخ�صو�ص ًا
م ��ا �أدلت ب ��ه اال�س ��تخبارات م�ؤخر ًا
وكذلك بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكان
والت ��ي تتحدث خاللها عن تزويدها
اململكة العربية ال�سعودية بالوثائق
والأدل ��ة التي تثبت من قام بق�ص ��ف
�شركة م�صايف �أرامكو بال�سعودية،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ا�س ��تعداد الق ��وات
الأمريكي ��ة لل ��رد على من ا�س ��تهدف
املن�ش�أة النفطية ال�سعودية".
و�أ�ض ��اف الزامل ��ي" :والأغ ��رب من
ذل ��ك �أن �أمريكا مل تزود العراق ب�أية
معلوم ��ة عن اجلهة التي ا�س ��تهدفت
مع�س ��كرات احل�شد ،وكذلك مل تزود
العراق ب�أية معلومة عن ا�س ��تهداف
قطع ��ات احل�ش ��د عل ��ى احل ��دود
العراقي ��ة ال�س ��ورية ،ومل ت�س ��تنكر
الت�صريحات الإ�سرائيلية والتلميح
با�س ��تهداف مع�س ��كرت احل�ش ��د
واحل ��دود العراقي ��ة ،م ��ع العل ��م �أن
العراق مرتبط معه ��ا باتفاقية �إطار
�س�ت�راتيجي تل ��زم �أم�ي�ركا بالدفاع
ع ��ن الع ��راق وتزوي ��ده باملعلومات
اال�س ��تخبارية وب� ��أي تهدي ��د
حمتمل".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

و�س ��بق ان ق�ص ��فت �ش ��ركة ارامكو
ال�س ��عودية .و�أك ��دت ال�س ��عودية،
�أن الهج ��وم على �ش ��ركة �أرامكو مت
"بدون �أدنى �شك" بدعم من �إيران
لكن ��ه مل ينطل ��ق م ��ن اليم ��ن بل من
موقع �ش ��مال اململكة يجري التحقق
منه.
وقال املتحدث با�س ��م وزارة الدفاع
ال�س ��عودية ،ترك ��ي املالك ��ي ،يف
م�ؤمتر �ص ��حفي بالريا�ض عر�ض ��ت
في ��ه بقاي ��ا �ص ��واريخ وطائ ��رات
م�س�ي�رة �إن "الهج ��وم انطل ��ق م ��ن
ال�ش ��مال وبدع ��م ال �ش ��ك في ��ه م ��ن
�إيران" ،م�ض ��يف ًا "نعمل على معرفة
نقطة االنطالق".
و�أ�ض ��اف�" :إي ��ران تق ��ف وراء
هجمات على املدنيني يف ال�سعودية
ع�ب�ر وكالئها يف اليم ��ن ،والهجوم
عل ��ى من�ش� ��أتي �أرامك ��و يف بقي ��ق
وخري� ��ص ،ه ��و امت ��داد لهجم ��ات
�سابقة تقف خلفها".
وتاب ��ع املالك ��ي "هج ��وم �أرامكو مل
ي�ستهدف ال�س ��عودية فقط بل �أي�ض ًا
املجتم ��ع ال ��دويل و�أم ��ن الطاق ��ة،

املدير الفني

خالد خ�ضري

وندع ��و املجتم ��ع ال ��دويل للتعامل
م ��ع ممار�س ��ات �إي ��ران اخلبيثة يف
املنطقة".
وق ��ال �إنه "مت ا�س ��تخدام  25طائرة
م�س�ي�رة و�ص ��اروخ ك ��روز يف
الهجوم".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن احلر� ��س الث ��وري
الإيراين �أعلن يف �ش ��باط املا�ض ��ي،
امتالكه طراز ًا متقدم ًا من �صواريخ
ك ��روز .ومل يت�س ��ن احل�ص ��ول على
تعليق فوري من �إي ��ران ،التي نفت
اتهام ��ات �أمريكي ��ة بوقوفه ��ا وراء
الهجوم.
وال�س ��بت املا�ض ��ي� ،أعلنت الريا�ض
ال�س ��يطرة عل ��ى حريق�ي�ن وقعا يف
من�ش�أتني تابعتني ل�شركة "�أرامكو"
هما بقيق وخري�ص �شرقي اململكة،
جراء ا�ستهدافهما بطائرات م�سرية،
تبنتها جماعة احلوثي.
ويعد هذان املجمعان القلب الناب�ض
ل�صناعة النفط يف اململكة� ،إذ ي�صل
�إليهم ��ا معظ ��م اخل ��ام امل�س ��تخرج
للمعاجل ��ة ،قب ��ل حتويله للت�ص ��دير
�أو التكرير.
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سياسة

ال�سنية� :أبو مازن يودع
نينوى تت�سبب بثاين ان�شقاق للقوى ُ
اخلنجر ويعتزم �إقالة املحافظ اجلديد

 الفريق املعار�ض % 70 :من وقت املرعيد ق�ضاه م�سافراً و�أح��ال امل�شاريع ل�شركة واحدة
 بغداد /وائل نعمة
ت�س ��بب التناف� ��س المحت ��دم داخ ��ل نينوى
بثاني انق�س ��ام في غ�ضون �أ�شهر قليلة بين
الق ��وى ال�سُ ��نية ،بع ��د �أن �أعلنت قب ��ل �أيام
مجموعة م ��ن �أع�ض ��اء مجل� ��س المحافظة
ت�شكيل "تكتل �سيا�س ��ي" جديد في نينوى
تابع للنائ ��ب �أحمد الجب ��وري (�أبو مازن)
وبمعار�ض ��ة حليف ��ه رئي� ��س الم�ش ��روع
العربي خمي�س الخنجر.
وي�س ��عى التحالف الجديد ال ��ذي يقول �إنه
"يمتلك الأغلبية" داخل مجل�س المحافظة،
�إلى �سل�س ��لة من الإجراءات للإطاحة بعدد
من الم�س� ��ؤولين في نينوى ،وقد يتجه في
النهاية الى اقالة المحافظ الجديد من�صور
المرعي ��د ،مر�ش ��ح رئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د
فال ��ح الفيا� ��ض وحلي ��ف كل من اب ��و مازن
والخنجر.
وينتمي اع�ض ��اء التحالف النا�شئ الى كتل
متناق�ض ��ة (�ش ��يعية و�سُ ��نية وتركمانية)،
فيما �ض ��م اي�ضا اع�ضاء من حزب الخنجر.
ويقول الفري ��ق الم�ؤيد للمرعيد �إنه ما زال
"�صلبا" وان التحالف المعار�ض "�سينهار
قريب ��ا" الن ��ه غي ��ر متجان� ��س .ويواج ��ه
المرعي ��د ،الذي انتخب قبل  4ا�ش ��هر فقط،
تهما م ��ن تحال ��ف عراقية نين ��وى – وهو
ا�سم التكتل الجديد -تتعلق ب�سفره الكثير
خارج البالد وتجاه ��ل مجل�س المحافظة،
باال�ض ��افة الى احالته لعدد من الم�ش ��اريع
ل�ش ��ركة واح ��دة .وكان انتخ ��اب المحافظ
الجدي ��د لنين ��وى ف ��ي اي ��ار الما�ض ��ي ،قد
ت�س ��بب باول ان�ش ��قاق داخل كتلة المحور
الت ��ي يتزعمهما (اب ��و م ��ازن) ،حيث اعلن
رئي� ��س البرلم ��ان محم ��د الحلبو�س ��ي
انف�ص ��اله وت�ش ��كيله تحال ��ف جديد با�س ��م
"الق ��وى العراقي ��ة" .وظ ��ل تحال ��ف اب ��و
م ��ازن – الخنج ��ر متما�س ��كا ف ��ي نينوى،
حت ��ى ق ��ررت وزارة التربية تعيين ا�س ��يل
العبادي ،مر�شحة الخنجر ،لمن�صب مديرة
تربي ��ة المحافظة – و�ألغ ��ى الوزير وكالة
ق�صي ال�س ��هيل امر تعيينها بعد ذلك بايام.
وبح�سب اتفاق �سابق جرى ت�سريبه لتقا�سم
المنا�ص ��ب االداري ��ة ف ��ي نينوى ،يق�ض ��ي
بح�ص ��ول تحالف ابو مازن -الخنجر على
مديريات ال�صحة ،والتربية ،واال�ستثمار،
لكن بح�سب م�صادر ان "الخنجر" قام على
مايبدو بخ ��رق االتفاق وتقديم مر�ش ��حين
خ�ل�اف لرغبة "ابو م ��ازن" .وعلى اثر تلك
الخالف ��ات اعلن م�س ��اء الثالث ��اء في منزل
الجب ��وري في �ص�ل�اح الدين ع ��ن "عراقية

م�ؤمتر يف
جمل�س حمافظة
نينوى بعد
اختيار املرعيد..
ار�شيف
نين ��وى" ،بمعزل عن الخنجر ،وت�ض ��م 23
ا�س ��ما م ��ن ا�ص ��ل  39م ��ن اع�ض ��اء مجل�س
محافظ ��ة نينوى ،بح�س ��ب ما قال ��ه التكتل
الجديد.
ال�س�ؤال عن �سفرات المرعيد
واك ��د محمد ابراهيم ،وه ��و رئي�س تيار
الحكم ��ة ف ��ي مجل� ��س محافظ ��ة نين ��وى
واح ��د اع�ض ��اء التحال ��ف الجدي ��د ف ��ي
ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى) ام� ��س �أن ال� �ـ11
معار�ض ��ا ،من بينهم ابراهيم ،منذ تولي
المرعيد من�ص ��ب المحافظ "ا�س ��تطاعوا
اقناع  12ع�ض ��وا �آخرين باالن�ضمام الى
عراقي ��ة نين ��وى" .وي�ض ��م التحالف الى
جانب تي ��ار الحكمة 4 ،اع�ض ��اء تركمان
ابرزه ��م ن ��ور الدين قبالن نائ ��ب رئي�س
مجل� ��س المحافظ ��ة ،وع ��دد من اع�ض ��اء

بارزاين و�صالح ي�ؤكدان
على موا�صلة احلوار بني
بغداد و�أربيل

 بغداد /المدى
�أك ��د الرئي�س م�س ��عود بارزان ��ي ورئي�س
جمهوري ��ة العراق على موا�ص ��لة الحوار
بين �أربي ��ل وبغداد لغر�ض التو�ص ��ل �إلى
حلول للم�شاكل العالقة بين الجانبين.
و�أ�ش ��ار بي ��ان �ص ��ادر عن مكت ��ب الرئي�س
م�س ��عود بارزاني �إلى �أن لق ��اء جرى يوم
ام� ��س الأربع ��اء بي ��ن الرئي� ��س م�س ��عود
بارزاني ورئي�س جمهورية العراق برهم
�صالح ووفد مرافق له.
وذكر البيان �أن الجانبين "تبادال وجهات
النظ ��ر حول �آخ ��ر التطورات ال�سيا�س ��ية
على م�ستوى العراق والمنطقة" ،م�ضيف ًا
�أن ��ه "تم ت�س ��ليط ال�ض ��وء عل ��ى العالقات
بين �أربيل وبغداد ،وخا�ص ��ة فيما يخ�ص
م�س ��ائل الموازنة العامة العراقية لل�س ��نة
القادمة ،و�أو�ضاع المناطق الواقعة خارج
�إدارة الإقلي ��م ،والتهدي ��دات الإرهابية".
و�أردف البي ��ان �أن ��ه "ج ��رى الت�أكي ��د على

موا�صلة الحوار لحل الم�شاكل وااللتزام
بالد�س ��تور ،كما جرى البحث في العملية
ال�سيا�س ��ية في �إقليم كرد�س ��تان ،والت�أكيد
عل ��ى �ض ��رورة الوئ ��ام ووح ��دة ال�ص ��ف
بين الأطراف الكرد�س ��تانية" .في �س ��ياق
مت�ص ��ل� ،أ�ص ��در رئي� ��س وزراء �إقلي ��م
كرد�ستان م�سرور بارزاني قرار ًا بتكليف
وزي ��ر الإقليم خالد �ش ��واني ب� ��إدارة ملف
الح ��وار بي ��ن حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�س ��تان
والحكومة االتحادية العراقية.
وقد �ص ��در ق ��رار التكليف خ�ل�ال اجتماع
مجل� ��س وزراء �إقلي ��م كرد�س ��تان .و�أعلن
وزي ��ر الإقليم المكلف به ��ذه المهمة ،خالد
�ش ��واني قائال�" :س� ��أحاول من خالل هذه
الم�س� ��ؤولية العمل باتجاه حل الم�ش ��اكل
بين �إقليم كرد�ستان والعراق".
م ��ع اقتراب موع ��د المحادث ��ات المرتبطة
بالموازن ��ة العام ��ة االتحادي ��ة العراقي ��ة
ل�س ��نة  ،2020بد�أت محادثات مكثفة بين
�أربيل وبغداد في الأيام الأخيرة.

تحال ��ف الق ��رار ال ��ذي يتزعم ��ه ا�س ��امة
النجيف ��ي ابرزهم ح�س ��ام الدي ��ن العبار
وعل ��ي خ�ض ��ير ،وابينان الجربا ع�ض ��و
الم�شروع العربي.
وق ��ال ابراهي ��م ان التحالف ي�س ��عى الى
"ا�ص�ل�اح العم ��ل االداري وال�سيا�س ��ي
ف ��ي نين ��وى ومحا�س ��بة واقال ��ة عدد من
الم�س�ؤولين من بينهم المحافظ".
واك ��د ع�ض ��و "عراقي ��ة نين ��وى" ان
التحال ��ف يع ��د االن ا�س ��ئلة ال�س ��تجواب
المرعيد ،ح ��ول "زيارات ��ه المتعددة الى
تركيا وقطر وفرن�س ��ا وبريطانيا والتي
ق�ض ��ى خالله ��ا  %70من وقته منذ �ش ��غله
لمن�ص ��ب المحافظ" ،مبين ��ا ان المجل�س
"ال يعلم بذهاب المرعيد وال االنجازات
الت ��ي تحقق ��ت م ��ن تل ��ك ال�س ��فرات النه
يتجاهل المجل�س ب�شكل تام".

وبي ��ن ابراهي ��م ان تحالفه ي�ش ��ك باحالة
المرعي ��د ل� �ـ 10م�ش ��اريع ال ��ى �ش ��ركة
واح ��دة باي ��ام متقارب ��ة ،وبتعيين مدير
لمديرية ال�شباب والريا�ضة دون اخطار
المجل� ��س ،واقال ��ة مدي ��ر المجاري وهو
م�صوت عليه من قبل المجل�س.
وكان المرعي ��د ،بع ��د اي ��ام م ��ن ا�س ��تالم
المن�ص ��ب ،ق ��ال لـ(الم ��دى) �إن ��ه يرغ ��ب
بـ"تجاوز الخالفات ال�سيا�سية" و"اعادة
االعمار".
وتحت ��اج المحافظ ��ة بح�س ��ب بع� ��ض
التقدي ��رات الى نح ��و  50ملي ��ار دوالر،
فيما ل ��م تح�ص ��ل المحافظة �س ��وى على
 %10من التقديرات.
كر�سي المحافظ
ويق ��ول ع�ض ��و ف ��ي فري ��ق المرعي ��د في

رئي�س فريق دويل يبحث
مع جمل�س الق�ضاء جمع
الأدلة �ضد داع�ش
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت وزارة الهج ��رة والمهجري ��ن،
ام�س االربعاء ،موافق ��ة جامعة الدول
العربي ��ة عل ��ى مقت ��رح العراق ب�ش� ��أن
النازحي ��ن ،مبين ��ة انه �س ��يتم ت�ش ��كيل
لجنة م�شتركة لعقد اتفاقية ب�ش�أن ذلك.
وقال المتحدث الر�سمي با�سم الوزارة
مدير ع ��ام دائرة �ش� ��ؤون الفروع علي
عبا�س جهاكير في بيان تلقته (المدى)،
ان "اع�ض ��اء المجل�س الوزاري للدول
العربي ��ة وافق ��وا عل ��ى المقت ��رح الذي
قدمه وزير الهج ��رة والمهجرين نوفل
به ��اء مو�س ��ى ب�ش� ��أن عق ��د االتفاقي ��ة
الم�ش ��تركة الخا�صة بالنازحين داخلي ًا
في المنطقة العربية".
وا�ضاف انه "تمت الموافقة على البند
الثان ��ي ع�ش ��ر �ض ��من ق ��رارات مجل�س
الجامعة العربية خالل اجتماع مجل�س
وزراء الخارجي ��ة الع ��رب المنعقد في
العا�ش ��ر م ��ن �ش ��هر ايل ��ول الج ��اري"،
مو�ض ��حا ان "ه ��ذا البن ��د ين� ��ص على
تكلي ��ف االمانة العام ��ة لجامعة الدول
العربي ��ة بت�ش ��كيل لجن ��ة م�ش ��تركة
م ��ن خب ��راء وممثل ��ي وزارت ��ي العدل
والداخلية الع ��رب لعقد اتفاقية عربية
خا�ص ��ة لحماي ��ة وم�س ��اعدة النازحين
داخليا في المنطقة العربية".
وتاب ��ع جهاكي ��ر ان "ال ��وزارة
�ش ��كلت فري ��ق عم ��ل لكتابة الم�س ��ودة
والمالحظ ��ات الخا�ص ��ة باالتفاقي ��ة
ف�ض�ل�ا عن التن�س ��يق مع جامعة الدول
العربية بهذا ال�ش�أن".
و�س ��بق ان ط ��ردت محافظ ��ة نين ��وى
نازحي ��ن ف ��ي مخيماته ��ا كان ��ت ت�ض ��م
عوائ ��ل يعتق ��د ب ��ان له ��ا �ص�ل�ات م ��ع
داع�ش ،ث ��م اغلقت المخيم ��ات� .أعلنت

مجل�س المحافظة طلب عدم ن�شر ا�سمه في
ت�صريح لـ(المدى) ام�س ،ان "المرعيد ال
يتجاهل مجل�س المحافظة لكنه م�شغول
باعادة االعمار" .وا�ض ��اف ان "التحالف
الجديد ي�ضم اع�ضاء معروفين برغبتهم
بالح�ص ��ول عل ��ى من�ص ��ب المحاف ��ظ،
مث ��ل العبار ومروان الزيدان" .و�ش ��كك
ع�ضو المجل�س باالعداد التي اعلن عنها
التحال ��ف الجدي ��د .وق ��ال ان "الح ��زب
الديمقراطي الكرد�ستاني ما زال يملك 9
مقاعد ولم يدخل بالتحالف ،و 14مقعدا
�ض ��من الفري ��ق الداعم للمرعي ��د" .وكان
قد و�ص ��ل عدد المر�شحين ل�شغل من�صب
المحافظ في الربيع الما�ض ��ي الى قرابة
الـ 50ا�س ��ما ،وتناف�س كل م ��ن ابو مازن
والخنجر والحلبو�سي وا�سامة النجيفي
وفالح الفيا�ض على المن�ص ��ب ،بعد اقالة

المحافظ ال�سابق نوفل العاكوب.
بدوره يق ��ول رئي�س الم�ش ��روع العربي
في نينوى ح�س ��ن ال�سبعاوي في ات�صال
مع (المدى) ام�س �إن الم�ش ��روع "مازال
داعما للمحافظ من�ص ��ور المرعيد" ،فيما
اعتب ��ر اعالن ابو مازن عن تحالف جديد
بان ��ه "حق م�ش ��روع الي جهة �سيا�س ��ية
على �شرط ان تكون لم�صلحة نينوى".
بالمقاب ��ل اك ��د ال�س ��بعاوي عل ��ى اهمي ��ة
الحف ��اظ عل ��ى ا�س ��تقرار نين ��وى ،وبان
الوق ��ت م ��ازال مبك ��را "لمحا�س ��بة
المحاف ��ظ" .ه ��ذه التحركات ج ��اءت في
اال�ش ��هر ال� �ـ 6االخي ��رة من عم ��ر مجل�س
المحافظ ��ة حي ��ث م ��ن المق ��رر اج ��راء
االنتخابات المحلية في ني�س ��ان .2020
ويق ��ول حني ��ن ق ��دو النائب ع ��ن نينوى
�ضمن تحالف الفتح في حديث لـ(المدى)

ان "مايجري في نينوى هو ب�سبب قرب
االنتخابات واموال االعمار".
وكان الفتا ما�صرح به زعيم ائتالف دولة
القانون نوري المالك ��ي قبل ايام ،خالل
لقائه مع عدد من �شيوخ المو�صل� ،ضمن
م ��ا اعتب ��ره مراقب ��ون ا�س ��تعدادا مبكرا
لالنتخاب ��ات المحلي ��ة ،ب ��ان "المو�ص ��ل
و�أهلها دفعوا ثم ��ن وطنيتهم والتزامهم
العالي فهم دعاة مركزية الدولة".
وكان المالك ��ي قد اتهم �س ��كان المو�ص ��ل
قب ��ل � 5س ��نوات بالتع ��اون م ��ع زعامات
�سيا�سية ب�سقوط المدينة بيد "داع�ش".
ويق ��ول حنين ق ��دو ان "الح�ص ��ول على
المنا�ص ��ب ه ��و المح ��رك لكل �ش ��يء في
نين ��وى" ،م�ض ��يفا ان "الح ��راك �ض ��د
المحافظ ال�سابق نوفل العاكوب لم يكن
ب�سبب الف�ساد وانما طمعا بالمن�صب".

ً
ً
عراقيا
مقرتحا
اجلامعة العربية تتبنى
ب�ش�أن النازحني

وزارة الهج ��رة والمهجرين العراقية،
الأحد الما�ضي ،اغالق مخيم للنازحين
جنوب ��ي المو�ص ��ل ،مرك ��ز محافظ ��ة
نينوى بعد عودة جميع النازحين الى
مناطقهم اال�صلية في محافظتي �صالح
الدين والأنبار.
وذكر مدير عام دائرة �ش� ��ؤون الفروع
ف ��ي الوزارة عل ��ي عبا� ��س جهاكير في
بيان "تم �إغالق مخيم الجدعة ال�ساد�س
التابع لناحية القيارة جنوبي محافظة
نينوى بعد مغادرة الدفعة الأخيرة من
العوائ ��ل النازح ��ة التي كانت ت�س ��كن
فيه".
و�أو�ض ��ح ،ان العوائ ��ل النازحة عادت
�إلى مناطق �س ��كناهم الأ�ص ��لية بعد ان
ق�ضوا قرابة �أربعة �أعوام في المخيم.
و�أ�ض ��اف ،ان ��ه "بع ��د انته ��اء الغر�ض
الأ�سا�س ��ي م ��ن �إن�ش ��اء ه ��ذا المخي ��م

وع ��ودة جمي ��ع الأ�س ��ر النازح ��ة ال ��ى
مناطق �سكناهم الأ�صلية في محافظتي
�ص�ل�اح الدين والأنبار تم اغالق مخيم
الجدعة ال�ساد�س ر�سمي ًا".
ولف ��ت جهاكي ��ر ال ��ى ان "محافظ ��ة
نين ��وى ما ت ��زال تحت�ض ��ن  13مخيما
للنازحي ��ن" .و�أ�ش ��ار جهاكي ��ر ال ��ى ان
"مخيمي النمرود والجدعة ال�س ��اد�س
تم غلقهما ر�سميا ،ا�ضافة الى ان مخيم
الح ��اج عل ��ي �أو�ش ��ك عل ��ى االغالق في
االيام القليلة القادمة بعد عودة الكثير
من اال�س ��ر النازحة الى اماكن �سكناها
اال�ص ��لية ،الى جانب دمج مخيم حمام
العلي ��ل االول م ��ع مخيم حم ��ام العليل
الثاني لقلة �ساكنيه".
ال ��ى ذلك بحث رئي�س مجل�س الق�ض ��اء
الأعل ��ى القا�ض ��ي فائ ��ق زي ��دان ،ام�س
االربع ��اء ،م ��ع رئي�س فري ��ق التحقيق

الدول ��ي بجرائ ��م داع�ش تقدي ��م الدعم
بخ�ص ��و�ص جم ��ع الأدل ��ة بالجرائ ��م
المرتكبة.
وقال المجل�س في بيان �ص ��حفي تلقت
(المدى) ن�سخة منه �إن "زيدان ا�ستقبل
في مكتبه رئي�س فريق التحقيق الدولي
كري ��م خ ��ان" .وا�ض ��اف �أن "الجانبين
بحثا جهود فريق التحقيق الدولي في
تقدي ��م الدعم بخ�ص ��و�ص جم ��ع الأدلة
الخا�ص ��ة بالجرائم المرتكب ��ة من قبل
تنظيم داع�ش الإرهابي".
في �س ��ياق مت�ص ��ل ،بحث نائب رئي�س
مجل� ��س النواب ب�ش ��ير الح ��داد ،ام�س
االربع ��اء ،م ��ع بعث ��ة الأم ��م المتح ��دة
م ��ع الممثل ��ة الخا�ص ��ة للأمي ��ن الع ��ام
للأم ��م المتح ��دة ف ��ي الع ��راق جيني ��ن
هيني� ��س بال�س ��خارت انتخاب ��ات
مجال� ��س المحافظ ��ات وملف مخيمات

النازحين.
وذك ��ر مكت ��ب الح ��داد ف ��ي بي ��ان ان
"نائ ��ب رئي�س مجل�س النواب ب�ش ��ير
خليل الح ��داد ا�س ��تقبل الأربع ��اء ،في
مكتب ��ه الممثلة الخا�ص ��ة للأمين العام
للأم ��م المتح ��دة ف ��ي الع ��راق جيني ��ن
هيني�س بال�س ��خارت والوف ��د المرافق
له ��ا" .وا�ض ��اف ان ��ه "ج ��رى بح ��ث
ع ��دد م ��ن الملف ��ات والق�ض ��ايا وف ��ي
مقدمته ��ا �إج ��راء انتخاب ��ات مجال� ��س
المحافظ ��ات المقرر ف ��ي 2020-4-1
ومعالجة م�س�ألة م�شاركة النازحين في
مخيماتهم ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �أهمية التعاون
والتن�س ��يق بين مجل�س النواب وبعثة
الأمم المتحدة في مجال تطوير الأداء
الت�شريعي والرقابي".
ودع ��ا الح ��داد "الأم ��م المتح ��دة ال ��ى
ا�س ��تمرار الدعم والم�ش ��ورة للم�ساعي
الرامية في �س ��بيل �إع ��ادة بناء و�إعمار
الم ��دن المح ��ررة وت�أمي ��ن اال�س ��تقرار
في عم ��وم البالد" .م ��ن جانبها �أعلنت
بال�س ��خارت ع ��ن "ا�س ��تعداد البعث ��ة
لتقدي ��م الدع ��م والم�ش ��ورة الفني ��ة
والتع ��اون الم�ش ��ترك م ��ع مجل� ��س
الن ��واب ومفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
والجهات ال�ساندة لمعالجة المعوقات
والم�ش ��اكل" ،م�ؤك ��دة على "�ض ��رورة
م�ش ��اركة جميع الناخبين ف ��ي العملية
االنتخابية بما فيها النازحون و�ضمان
اج ��راء االنتخابات ب�ش ��فافية ونزاهة
وال�س ��بل الكفيلة للحفاظ على العملية
الديمقراطية".
وا�شارت الى انه "بالإمكان زيادة عدد
المراقبي ��ن الدوليي ��ن ف ��ي انتخاب ��ات
مجال� ��س المحافظ ��ات وت�ش ��جيع
الناخبين للإدالء ب�أ�صواتهم بكل حرية
في �صناديق االقتراع".

اعالنات
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العدد ( )4510ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اخلمي�س (� )19أيلول 2019
Email: info@almadapaper.net

�إع�������ل�������ان���������������ات
+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

فقدان م�ستم�سكات

ف��ق��دت م��ن��ي احمل����ررات
واملستمسكات واملستندات
واالوراق الرسمية املدرجة
تفاصيلها في ادناه وذلك في
منطقة (الكاظمية) قضاءا ً
وق��درا ً باسم (محمد ياسر
مرزة)
امل�ستم�سكات:

 ج��واز الس��فر الص��ادر م��نجمهوري��ة الباكس��تان  -رقم
اجلواز ()AB 0912853
يرجى ممن يعثر عليه تس��ليمه
الى جهة االصدار ..
مع التقدير.

�إىل  /ال�سيد علي �شايف ا�سعد

مدير عام ال�شركة العامة للت�صميم واال�ست�شارات ال�صناعية
(املدجمة)

(�سابق ًا) امل�ستقيل من الوظيفة

م  /تبليغ

اقتضى حضورك أمام جلنة التضمني املركزية في ديوان وزارة
الصناعة واملعادن لتدوين افادتك بشأن.
 -1العقد املرقم ( 25لس��نة  2009واخل��اص بتنفيذ وجتهيز
وحدات املعاجلة ملصنعي الرشيد واالمام علي الهادي (ع).
 -2العقد املرقم ( )38لس��نة  2013اخل��اص بتجهيز وتنفيذ
وحدات معاجلة ملصنع االمني.
املبرم�ين م��ع الش��ركة العامة لصناع��ة الزي��وت النباتية
(املدمجة) (س��ابقاً) وخالل عش��رة أيام من تاريخ نش��ر هذا
االعالن وفي حالة عدم حضورك ستجري اللجنة حتقيقاتها
بغيابك ووفقا ً لألصول.
ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية
�إعالن للمرة الأوىل

إلــى  /السادة
م  /مناق�صة عامة مرقمة ( :عامة دولية  /لقاح � )2019/16 /صادرة عن ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية لتجهيز كمية
( )8,000,000ثمانية ماليني جرعة من لقاح جدري الأغنام واملاعز (�أ�سيوي –�أوربي – دول �أفريقيا) مع املذيب بكمية
( )8,000,000ثمانية ماليني جرعة .

يس��ر الش��ركة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز كمية ( )8,000,000ثمانية ماليني جرعة من لقاح جدري األغنام واملاعز] أس��يوي –أوربي
– دول أفريقيا[ مع املذيب بكمية ( )8,000,000ثمانية ماليني جرعة .
مع مالحظة األتي - :
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بالش��ركة العامة للتجهيزات الزراعية (من األحد إلى اخلميس و خالل س��اعات الدوام الرس��مي) وكما موضحة في
ورقة بيانات العطاء .
 -2تقب��ل ع��روض الش��ركات املنتجة واملصنعة الرصينة ووكالئه��م املعتمدون قانونيا" ومخوليهم املتخصصني بتجارة امل��واد املطلوبة مبوجب املناقصة وفق متطلبات التأهي��ل والتقييم الواردة في ورقة
بيانات العطاء .
 -3ال تقبل عطاءات الشركات التي سبق ان مت التعاقد معها ولم تلتزم مبواعيد التجهيز حسب بنود العقود املبرمة معها من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
 -4بإمكان مقدمي العطاء الراغبني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (  )250000مائتان وخمسون إلف دينار عراقي
غير قابل للرد وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة ( )72000اثنان وسبعون الف دينار عراقي .
 -5الكلف��ة التخميني��ة لتجهي��ز كمي��ة ( )8,000,000ثمانية ماليني جرعة من لقاح جدري األغنام واملاعز] أس��يوي –أورب��ي – دول أفريقيا[ مع املذيب بكمية ( )8,000,000ثماني��ة ماليني جرعة مببلغ إجمالي
مقداره( )720,000,000سبعمائة وعشرون مليون دينار عراقي وفق اسلوب الشحن  DDPجوا واصل مخازن اجلهة املستفيدة (دائرة البيطرة) ضمن تخصيصات مبالغ دعم املزارعني لعام  2019اخلاصة باجلهة
املستفيدة (دائرة البيطرة)
 -6على مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤسس للشركة املشاركة في املناقصة حصرا ًتقدمي التأمينات األولية مببلغ قدره ( )14,400,000أربعة عشر مليون وأربعمائة الف دينار عراقي لضمان جدية
املش��اركة في املناقصة مبوجب صك مصدق أو خطاب ضمان مصرفي غير مش��روط (مغطى مالياً) يدفع حني الطلب صادر من احد املصارف غير املتلكئة أو املتعثرة اجملازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي
العراقي ألمر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اسم ورقم وموضوع املناقصة وبإمكان الشركات األجنبية تقدمي خطاب ضمان مصرفي غير مشروط (مغطى ماليا) يدفع حني الطلب من احد
املص��ارف األجنبي��ة املعتم��دة داخل العراق أو التي لها فروع معتمدة في العراق أو مفاحتة املصرف األجنبي إلصدار خطاب ضمان مقاب��ل التأمينات األولية إلى احد املصارف العراقية املعتمدة من قبل البنك
املركزي العراقي وإرفاق نسخة من إشعار إصدار خطاب الضمان املقابل في عطائها ويكون نافذ ملدة ( )28يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء البالغة ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة .
 -7عل��ى مقدم��ي العطاءات االستفس��ار عن املصارف غير املتلكئة واملتعثرة اجمل��ازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي قبل تقدمي التأمينات األولية عن طريق االتصال بش��عبة العالقات على العنوان
املبني أدناه .
 -8يجب أن يكون العطاء املقدم نافذا ً ملدة ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم 2019/10/6
 -9يلتزم مقدم العطاء الذي حتال بعهدته املناقصة بدفع أجور نشر اإلعالن.
 -10يتم تسليم العطاءات إلى شعبة العالقات في مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه في موعد أقصاه الساعة احلادية عشر صباحا من يوم  2019/10/6بتوقيت بغداد وسيتم رفض
العطاءات املتأخرة.
 -11سيتم عقد مؤمتر في مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات وذلك في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم 2019/9/29بتوقيت بغداد .
 -12يتم فتح العطاءات في مقر وزارة الزراعة الكائن في جمهورية العراق  /بغداد  /ساحة األندلس  /قرب فندق السدير عند الساعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم . 2019/10/6
 -13أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح في اليوم الذي يليه .
 -14قبول العطاء االوطأ سعرا بشرط أن يكون مستوفي للمعايير والشروط املطلوبة.
 -15يحق ملقدمي العطاءات االستفسار عن أية معلومات تخص املناقصة عن طريق البريد االلكتروني اخلاص بشركتنا  :contracts@iraqiscas.com E-mailوباإلمكان االطالع على تفاصيل املناقصة على
املوقع االلكتروني اخلاص بشركتنا على شبكة االنترنت  ... ))www.iraqiscas.comمــــــــع التقدير.
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املهند�س
طالب جا�سب الكعبي
املدير العام  /وكالة
رئي�س جمل�س الإدارة
2019 / /

)State Company for Agricultural Supplies (SCAS
First Announcement

Dear Sirs,
General Tender No. (General International/Vaccine/16 /2019) issued by State Company for Agricultural Supplies (SCAS) to provide
(8000000) eight million of Sheep pox and Goat vaccine doses (Asian – European – African States origins) with Diluent (8000000) (eight
million doses).
SCAS has a pleasure to invite eligible & professional bidders to submit their bids to supply the above goods, with noting the following:1- If bidders desire to obtain an additional information, contact with SCAS (from Sunday to Thursday during the official work days) as
specified in Bidding Data Sheet (BDS).
2- Offers by firmed producers, manufacturers, their legalized, specialized agents in trading these goods, be complied to BDS/ Evaluation
and Qualification Requirements.
3- The offers of companies with whom contracted previously and did not obligate to the supply deadlines as per the conditions of contracts
signed with them by SCAS, are not accepted.
4- The bidders who interested to purchase the bid documents, present written application to address mentioned in ITB and pay nonreturnable value of documents of ID (250000) (two hundred fifty thousand Iraqi Dinar) plus documents sale service of ID (72000) (seventy
two thousand Iraqi Dinar).
5- The estimated cost to supply the Qty. above are ID (720000000) (seven hundred twenty million Iraqi Dinar) on DDP by air to Veterinary
Directorate (VD) within VD allocations of Farmer Supporting/2019.
6- Exclusively, the bidder, Managing Director or the founder of bidding company shall submit preliminary deposits of ID (14400000) (fourteen
million four hundred twenty thousand Iraqi Dinar) being Bid Bond of tender under certified cheque or unconditioned bank guarantee paid as
requested issued by one of untroubled Banks accredited and licensed by Central Bank of Iraq (CBI) to the order SCAS indicated to tender
title and number. The foreign companies may submit unconditioned bank guarantee paid as requested by one of Foreign Banks or their
branches accredited in Iraq or the foreign bank to issue counter-L/G against the preliminary deposits to one of Iraqi Banks accredited by
CBI with attached copy of counter-L/G notification in his bid. L/G be valid to twenty eight (28) days of bid expiry date ninety (90) days of the
tender closing date.
7- Prior submitting preliminary deposits, the bidder inquiries about the untroubled Banks licensed & accredited by CBI through communicating
the Relation Section as per below address.
8- The Bid shall be valid for ninety (90) days from tender closing date on 6th of October, 2019 at 11:00 a.m.
9- The advertisement charges shall be on account of successful bidder.
10- Bids be delivered to the Relation Section at SCAS headquarters as specified location in deadline on 6th of October, 2019 at 11:00 a. m.
Baghdad local time. Late bids will be rejected.
11- Conference be held at SCAS headquarters to answer bidder's inquiries on 29th of September, 2019 at 10:00 a.m. Baghdad local time.
12- Bids be opened at MOA headquarters/ Republic of Iraq/ Baghdad/ Al Andulus square/ near Al Sadeer Hotel on 6th of October, 2019 at
12:00 midday.
13- If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after.
14- The lowest price be accepted, if the bid is fulfilling the standards and required conditions.
15- Bidders have the right to contact us to enquiry about any information relating to the tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com Let be
knowledge on tender details by visiting our website: www.iraqiscas.com
Best regards.

The Engineer
Talib Chasib Al-Kaabi
Director General/ Proxy
Chairman of the Board
2019/
/

State Co. for Agricultural Supplies
Wazzeria –Baghdad – Iraq
P.O Box: 26028 / Baghdad
Mobile: 07905754470
)Dist. (305) –St. (5) –Bldg. (6

http://www.almadapaper.net

جمهورية العراق
�شبكة االعالم العراقي
ق�سم العقود واملناق�صات

العدد13117 :
التاريخ2019/9/17 :

تنويه

سقط س��هوا ً في التنويه املرقم ( )12248واملؤرخ
ف��ي  2019/9/2اخلاص باملناقصة رقم ( )4لس��نة
 2019واخل��اص (بتجهيز مع��دات مونتاج واجهزة
خزن) والصادر بالع��دد ( )4505بتاريخ 2019/9/12
حي��ث ذك��ر موعد الغل��ق هو اخلمي��س املصادف
( )2019/9/16خط��أ والصحيح اخلميس املصادف
( .. )2019/9/26لذا اقتضى التنويه .
إلى  /السادة

ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية
اعالن للمرة االوىل
م  /مناق�صة املرقمة ( :عامة دولية � /سماد اليوريا � )2019/11 /صادرة عن ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية
لتجهيز كمية ( )30000ثالثون الف طن من مادة �سماد اليوريا

يسر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز كمية ( )30000ثالثون الف طن من مادة سماد اليوريا
مع مالحظة األتي- :
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بالش��ركة العامة للتجهيزات الزراعية (من األحد إلى اخلميس و خالل س��اعات الدوام الرس��مي) وكما
موضح في ورقة بيانات العطاء .
 -2تقبل عروض الشركات املنتجة واملصنعة الرصينة أو وكالئهم املعتمدون قانونا وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة في ورقة بيانات العطاء.
 -3ال تقبل عطاءات الشركات التي سبق أن مت التعاقد معها ولم تلتزم مبواعيد التجهيز حسب بنود العقود املبرمة معها من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
 -4بإمكان مقدمي العطاء الراغبني ش��راء وثائق العطاء تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (  )250000مائتان وخمس��ون إلف
دينار عراقي غير قابل للرد وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة ( )1519179مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف ومائة وتسعة وسبعون دينار عراقي
 -5الكلفة التخمينية لتجهيز كمية (  )30000ثالثون الف طن فقط من مادة س��ماد اليوريا ( )15191790000خمس��ة عش��ر مليار ومائة وواحد وتس��عون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار
واصل مخازن املشتري على اساس شرط البيع ( )DDPضمن تخصيصات املوازنة اجلارية للشركة العامة للتجهيزات الزراعية لعام .2019
 -6عل��ى مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤس��س للش��ركة املش��اركة في املناقصة حصرا ًتقدمي التأمين��ات األولية مببلغ قدره ( )300000000ثالثمائة ملي��ون دينار عراقي لضمان جدية
املشاركة في املناقصة مبوجب صك مصدق أو خطاب ضمان مصرفي غير مشروط يدفع حني الطلب صادر من احد املصارف اجملازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي والتي تتمتع بحسن
التعامل و غير املتلكئة أو املتعثرة ألمر الش��ركة العامة للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اس��م ورقم وموضوع املناقصة وبإمكان الش��ركات األجنبية تقدمي خطاب ضمان مصرفي غير مش��روط
يدف��ع ح�ين الطل��ب من أحد املصارف األجنبية املعتمدة داخل العراق أو التي لها فروع معتمدة ف��ي العراق أو قيام املصرف األجنبي بإصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات األولية موجه إلى أحد
املص��ارف العراقية املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وإرفاق نس��خة من إش��عار إصدار خطاب الضمان املقابل في عطائها ويكون نافذ مل��دة ( )28يوما من تاريخ إنتهاء مدة نفاذية العطاء
البالغة ( )90تسعون يوما ً من تاريخ غلق املناقصة .
 -7على مقدمي العطاءات اإلستفسار عن املصارف غير املتلكئة واملتعثرة اجملازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي قبل تقدمي التأمينات األولية عن طريق اإلتصال بشعبة العالقات على
العنوان املبني الحقاً.
 -8يجب أن يكون العطاء املقدم نافذا ً ملدة ال تقل عن (  ) 90يوما من تاريخ غلق املناقصة في .2019 /10 /2
 -9يلتزم مقدم العطاء الذي حتال بعهدته املناقصة بدفع أجور نشر اإلعالن.
 -10يتم تس��ليم العطاءات إلى ش��عبة العالقات في مقر الش��ركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه في موعد أقصاه الس��اعة الثانية عش��رة ظهراًمن يوم  2019 /10/2وسيتم رفض
العطاءات املتأخرة .
 -11سيتم عقد مؤمتر في مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات وذلك في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم . 2019 / 9 /26
 -12يتم فتح العطاءات في مقر وزارة الزراعة الكائن في جمهورية العراق  /بغداد  /ساحة األندلس  /قرب فندق السدير عند الساعة الواحدة ظهرا ً من يوم . 2019/ 10 /2
 -13قبول العطاء األوطأ سعرا ً بشرط أن يكون مستوفيا ً ملعايير الرصانة والشروط املطلوبة.
 -14أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح في اليوم الذي يليه.
 -15يحق ملقدمي العطاءات االستفسار عن أية معلومات تخص املناقصة عن طريق البريد االلكتروني اخلاص بشركتنا ( ) contracts@iraqiscas.comوباإلمكان االطالع على تفاصيل املناقصة
على املوقع االلكتروني اخلاص بشركتنا على شبكة االنترنت .www.iraqiscas.com
 ..مــــــــع التقدير.
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املهند�س
طالب جا�سب الكعبي
املدير العام  /وكالة
رئي�س جمل�س الإدارة
2019 / /

State Co. For Agricultural Supplies
First Announcement

To/ Sirs
Subject/ Tender No. (General/International/Urea/11/ 2019) issued by State Co. for Agricultural Supplies (SCAS) to provide (30000) Thirty
thousand tons of Urea Fertilizer.
SCAS has a pleasure to invite the eligible, qualified and experienced bidders to submit their bids to supply the above Qty., with noting the
following:1. The eligible bidders who desire to obtain additional information communicate with SCAS (from Sunday to Thursday during the official
work days) as specified in Bidding Data Sheet (BDS).
2. The offers of firm producers and manufacturers or their legalized agents be accepted in accordance with the Evaluation and Qualification
Requirements mentioned in Bidding Data Sheet (BDS).
3. The offers of companies with whom contracted previously and did not obligate to the supply deadlines as per the conditions of contracts
signed with them by SCAS, are not accepted.
4. The bidders, who interested in purchasing the bid documents, submit a written application to the address fixed in Instruction to Bidder
(ITB) and pay the value of documents sale of ID (250000) (two hundred fifty thousand Iraqi Dinar) not returnable in addition to the service
fees of documents sale ID (1519179) (one million five hundred nineteen thousand one hundred seventy nine Iraqi Dinar).
5. The estimated price to supply the above Qty., is ID (15191790000) (Fifteen billion one hundred ninety one million seven hundred ninety
thousand Iraqi Dinar) delivered to Purchaser's warehouses on the basis of DDP within allocations the Current Budget for SCAS / 2019.
6. Exclusively, the bidder, Managing Director or the founder of bidding company shall submit preliminary deposits of ID (300000000) (Three
hundred million Iraqi Dinar) being Bid Bond of tender under certified cheque or unconditioned bank guarantee paid as requested issued
by one of untroubled and good stand Iraqi Banks accredited and licensed by Central Bank of Iraq (CBI) to the order of State Company
for Agricultural Supplies indicated to tender title and number. The foreign companies may submit unconditioned bank guarantee paid as
requested by one of Foreign Banks or their branches accredited in Iraq or the foreign bank to issue counter-L/G against the preliminary
)deposits to one of Iraqi Banks accredited by CBI with attached copy of counter-L/G notification in his bid. L/G be valid to twenty eight (28
days of bid expiry date ninety (90) days of the tender closing date.
7. The bidders shall have an inquiry about untroubled banks that licensed and accepted by (CBI) before presenting the preliminary deposits
by communicating with Relation section on address below.
8. The bid shall be effective for (90) days from the tender closing date on 2nd of Oct., 2019.
9. The advertisement charges shall be on account of successful bidder.
10. The bids shall be delivered in headquarters of SCAS/ Relation section, in address mentioned below in deadline on 2nd of Oct., 2019 at
12.00 midday. The late bids shall be rejected.
11. A conference will be held at SCAS's headquarters to answer the inquiries of bidders on 26th of Sept., 2019 at 10:00 a.m.
12. The bids will be opened in Ministry of Agriculture Centre/ Al-Andulus Quarter, near Al-Sadeer Hotel - Baghdad/ Republic of Iraq on 2nd
of Oct., 2019, at 1.00 p.m.
13. The lowest price be accepted, if the bid is fulfilling the firm standards and required conditions.
14. If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after.
15. The bidding companies may contact us to enquire about any information relating to the tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com. Let
be knowledge on tender details by visiting our website www.iraqiscas.com.
Best regards.

The Engineer
Talib Chasib Al-Kaabi
Director General/ Proxy
Chairman of the Board
2019/
/

State Co. for Agricultural Supplies
Wazzeria –Baghdad – Iraq
P.O Box: 26028 / Baghdad
Mobile: 07905754470
)Dist. (305) –St. (5) –Bldg. (6
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رياضة

الكرة العراقية بين ق�ضباني انتخابات م�شبوهة وتزوير �أوراق مر�شح
� شرار حيدر � :إجراءات منع درجال غري نزيهة  ..واملطالبة با�ستقالة الأع�ضاء غري عادلة
 قبول الطرفني باجتماع الدوحة غري موفق  ..وعدم التنازل لإنقاذ املتهمني حق م�شروع
 طلبوا مني الطعن ب�أوراق يون�س فرف�ضت  ..وحالته مل ي�ستجب لرئي�س االحتاد بقناعة!
 -اجلزء الأول -

قول احلقيقة �أمام القا�ضي ف�أنا غري
م�س ��تعد للتنازل) � ..صراحة �شعرتُ
بقناع ��ة تام ��ة �أن ��ه حم ��ق يف طلب ��ه
امل�ش ��روع ه ��ذا بعدم ��ا �أته ��م كخائن
ومزوّ ر".

 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أكد �ش ��رار حيدر رئي�س نادي الكرخ
الريا�ض ��ي �أن الكرة العراقية اليوم
مت� � ّر ب�أح ��رج فرتة منذ انبث ��اق �أول
احت ��اد لها عام  2004بعد �س ��نة من
تغيري النظام ال�سيا�سي يف العراق،
مما يتطلب احل ��ذر من �أي تهوّ ر يف
اتخاذ قرارات غري مدرو�سة بعناية
ت� ��ؤدي �إىل مزي ��د م ��ن االنق�س ��ام
وتدفع مب�صري اللعبة وا�ستحقاقات
املنتخب ��ات الوطني ��ة ملنزلق خطري
يف حال ��ة �شخ�ص ��نة الأزم ��ات
وت�س ��ويف الق�ض ��ايا املختلف عليها
بعي ��د ًا ع ��ن الق�ض ��اء حينم ��ا يعج ��ز
ا ُ
حلكماء عن احلل.
خ�ص
وق ��ال �ش ��رار يف حديث مه ��م ّ
ب ��ه (امل ��دى) يُن�ش ��ر عل ��ى جز�أين":
�إنن ��ا للأ�س ��ف ،مل ُنح�س ��ن �ض ��بط
�أم ��ور االنتخاب ��ات كل م� � ّرة ،كونها
م�س� ��ؤولة ع ��ن ف ��رز جلن ��ة تنفيذية
يتوق ��ف جن ��اح �أو ف�ش ��ل �أعماله ��ا
على حزمها وت�ص� � ّرفها �إزاء �ش�ؤون
االحتاد كمنظومة ،وبطبيعة احلال
ف�إن االنتخابات لأي مف�صل �سيا�سي
�أم اجتماعي يف العامل مل تكن بريئة
يوم� � ًا حتى يف البل ��دان الأكرث فهم ًا
للدميقراطي ��ة �إذ تع ��د لعب ��ة ق ��ذرة
م�س ��موح فيها التك ّتل وا�ستح�ض ��ار
كل دعائم الفوز ،لكنها تبقى قا�صرة
ط ��وال التاري ��خ بع ��دم تق ��دمي كل
الأ�ش ��خا�ص اجليدي ��ن م ��ن مري ��دي
الناخبني".
و�أ�ضاف "�إذا ما �س ّلمنا ب�أن الأحزاب
ّ
وحت�ش ��د املوالني لها وما بعد
تتك ّتل
الف ��وز تتخا�ص ��م وتتف� � ّرق وتواجه
م�ش ��اكل ع ��دة كنت ��اج واقع ��ي ب� ��أن
الغاي ��ة االنتخابية تربّر الو�س ��يلة،
و�أن امل�ص ��الح ه ��ي م ��ن جت ّم ��ع
النا� ��س ،فم ��ن ال�ض ��روري �أن تكون
�إدارة االنتخاب ��ات عادل ��ة ونزيه ��ة
ك ��ي ي�أخ ��ذ اجلمي ��ع ا�س ��تحقاقه،
ويُعامل ّ
املر�شحون ب�سوا�سية وفق ًا
لواجب ��ات وحق ��وق املواطن ��ة يف
بلدانهم ،وعلى هذا الأ�سا�س ال ميكن
جتاه ��ل ع ��ود الثق ��اب الذي �أ�ض� � َرم
النار يف انتخابات احتاد كرة القدم
العراق ��ي �أيار ع ��ام  2018من خالل
منع بع�ض املر�ش ��حني من الدخول،
وللأ�س ��ف جزء كبري من الإجراءات
واال�س ��تثناءات وعملي ��ة من ��ع
املر�ش ��حني التي �ش ��هدتها انتخابات
احتاد كرة القدم العراقي مل ُت�ش ��عر
ق�سم ًا كبري ًا من املتابعني لها بعدالة
ونزاه ��ة العملي ��ة االنتخابي ��ة ومن
�ض ��منهم عدن ��ان درج ��ال ،بدليل �أن
العملي ��ة ج ّرتنا اىل حماكم خارجية
وداخلية".

ال �شكوى �ضد يون�س!
و�أو�ضح �ش ��رار  ":عندما مت الطعن
ب�أوراق الكابنت عدنان درجال قبيل
طلب مني البع�ض
بدء االنتخاباتَ ،
تق ��دمي ال�ش ��كوى والطعن ب� ��أوراق
يون� ��س حمم ��ود ّ
املر�ش ��ح ملن�ص ��ب
النائب الأول لرئي�س االحتاد بذريعة
عدم امتالكه اخلربة فرف�ضتُ ب�شدّة
و�أجبتُ ب�ص ��راحة (م�س ��تحيل �أقدم
�ش ��كوى �ض ��د زميل كاب�ت�ن منتخب
وطني و�أتهم ُه بالتزوير و�أمنعه من
دخول االنتخابات واملناف�سة ب�شرف
كي �أ�ضمن التف ّرد باملن�صب ..كال لن
�أُقدِ ْم على هذه اخلطوة) .
وا�س ��تطرد" ل ��ن جت ��دوا ورق ��ة
�ش ��كوى يف ملف ��ات االنتخاب ��ات
�ض ��د يون�س حممود ،وكنت �سعيد ًا
بوجوده بالرغم من التح ّرك الكبري
وال�ض ��غوطات الت ��ي تع ّر�ض ��تْ له ��ا
الهيئة العامة للت�صويت له� ،إال �أنني
كن ��ت واثق ًا من ح�س ��م الف ��وز ،حتى
�إن م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة كان ��ت تعمل
مل�ص ��لحة البع� ��ض ،ومت ا�س ��تخدام
جمي ��ع الأ�س ��اليب املتاح ��ة� ،إال �إين
ا�ش ��عر بنزاه ��ة ف ��وزي وارتي ��اح
�ضمريي ،وهذه فر�صة لأقدم �شكري
للهيئة العامة واىل �أع�ض ��اء االحتاد
و�إنْ جا َء مت�أخر ًا".
�أ�صوات درجال
و�ش� �دّد �ش ��رار ،على �أن "م ��ن اخلط أ�
�إبعاد عدنان درجال حتت �أي حجّ ة،

جاء حالت ��ه و�أخربين بـ (�أن درجال
زوّ د االحت ��اد مبا مطلوب من �أوراق
ر�سمية جهّزها كاملة و�سلمتها لأمني
�سر االحتاد د�.صباح ر�ضا ومع ذلك
يطلب رئي�س االحتاد امل�صادقة على
قرار معاقبت ��ه وهو ما ال ميكن فعله
و�أنا على قناعة مبا ات�ص� � ّرف) فقلتُ
له ه ��ذا الأمر غري �ص ��حيح ،جلنتكم
م�س�ؤولة عن ق�ض ��ية املر�شح ولي�س
�س ��واها و�أنت ��م م ��ن يق� � ّرر العقوبة
ونوعها �أو عدم معاقبته".

كونه ا�س ��م ًا كبري ًا وتاريخ ًا م�ش ّرف ًا ،كتل ��ة واح ��دة مدعوم ��ة م ��ن وزارة �أ�س ��رتي ،عن �أ�س ��باب ع ��دم توقيعه
وقناعت ��ي �أن ��ه لي� ��س �س ��ه ًال �إذا م ��ا ال�ش ��باب والريا�ض ��ة وحظوظهم ��ا عل ��ى الق ��رار اخلا� ��ص مبعاقب ��ة
ُغمِ � َ�ط ح ّقه المتالكه املال والعالقات معروفة للجميع".
درجال ،فتوجّ هتُ حلالته وكان لديه
والذكاء يف الت�ص� � ّرف ال�سرتجاعه،
اجتماع مع اللجنة ،ومل �أ�ش�أ الدخول
موقف مع حالته
وكن ��ت م ��ع مب ��د�أ دخ ��ول اجلمي ��ع
للغرف ��ة برغ ��م ك ��وين نائ ��ب رئي�س
لالنتخابات ح�س ��ب توفر ال�ش ��روط وك�شف النائب الأول لرئي�س االحتاد االحت ��اد ملعرفت ��ي بالعم ��ل الإداري
وال�ض ��وابط ،مع �إقرارنا ب�أن ن�سبة (امل�س ��تقيل) "كنت �شاهد ًا على حالة وخ�صو�ص ��ية االجتم ��اع ،فطرق ��تُ
تخ�ص ق�ضية عدنان درجال ،الب ��اب ب� ��أدب ونقل ��تُ ل ��ه ا�س ��تفهام
�أمل فوز درجال على م�سعود �ضعيفة واحدة ّ
جد ًا ب�سبب تعاطف الهيئة العامة مع عندما ات�صل بي رئي�س احتاد الكرة م�س ��عود ومل �أك ��ن �أعل ��م �ش ��يئ ًا ع ��ن
االحتاد وم�ساندتها له ،وكنت �أتوقع عبداخلالق م�سعود ،وطلب مني �أن فحوى القرار املق�ص ��ود ،فر َّد حالته
ح�ص ��ول عدنان على نف�س �أ�ص ��وات ا�س ��تفه َم من رئي�س جلنة االن�ضباط بالقول (�س�أعلمك مب�ضمونه و�سبب
يون� ��س ال� �ـ � 16أو بزي ��ادة خم�س ��ة طه عب ��د حالته كونه �ص ��ديق ًا مق ّرب ًا ع ��دم اال�س ��تجابة لتوقيع ��ه) وعدتُ
�أ�ص ��وات فق ��ط ،كونهما كانا �ض ��من وتربطن ��ي به ِ�ص ��لة من �أح ��د �أفراد اىل مكتب ��ي ،ويف الي ��وم الث ��اين

الميناء يخ�شى ال�سقوط في كمين زاخو بالب�صرة
 بغداد  /حيدر مدلول
تختتم الي ��وم اخلمي�س مناف�س ��ات اجلولة
الأوىل م ��ن مرحل ��ة الذهاب ل ��دوري الكرة
املمتاز باجراء ث�ل�اث مباريات على مالعب
العا�صمة بغداد واملحافظات .
وي�ض ��يف فري ��ق املين ��اء لك ��رة الق ��دم على
ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ض ��ية يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة فريق زاخ ��و العائد اىل
دوري الك ��رة املمتاز يف ال�س ��اعة ال�س ��ابعة
م�سا ًء يخ�ش ��ى فيها الروماين تيتا �أن ت�ؤثر
الهجرة اجلماعي ��ة التي تعر�ض لها الفريق
خالل الفرتة الأخرية من خالل رحيل �أبرز
جنومه �صوب الفرق اجلماهريية البغدادية
واملحافظاتي ��ة �أن تلع ��ب دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف
�سقوطه بكمني تالميذ عبد احلفيظ �أربي�ش
ال ��ذي تعاق ��دت مع ��ه �إدارة الن ��ادي بحك ��م
كون ��ه من �أف�ض ��ل املدرب�ي�ن الليبني ويرغب
يف ت ��رك ب�ص ��ماته ب�ص ��ورة �س ��ريعة عل ��ى
جمي ��ع الالعب�ي�ن الذي ��ن مت ت�س ��جيلهم يف
الك�ش ��وفات لدى جلنة امل�س ��ابقات املركزية
يف احت ��اد كرة القدم �أم ًال يف حتقيق نتائج
متميزة ُتر�ضي جماهريه التي بات مطلبها
الوحيد هو �ض ��مان عدم الهبوط اىل دوري
الدرجة الأوىل لكرة القدم .
وي�س ��تقبل فري ��ق �أربي ��ل لك ��رة الق ��دم على
ملعب فران�سو حريري يف ال�ساعة ال�ساد�سة

م�س ��ا ًء فري ��ق نف ��ط اجلنوب الب�ص ��ري يف
مواجه ��ة تتطل ��ع منه ��ا �إدارة ن ��ادي �أربيل
ان تك ��ون ل�ص ��الح فريقه ��ا الأول وال�س ��يما
بع ��د �أن قامت بتدعيم ال�ص ��فوف ب�أكرث من
 12العب� � ًا جدي ��د ًا حملي� � ًا وحمرتف� � ًا خالل
فرتة االنتقاالت ال�ص ��يفية للمو�سم احلايل
حي ��ث �س ��تكون الناف ��ذة يف ني ��ل املزيد من
االنت�ص ��ارات �أم ًال يف �إمكانية البقاء �ضمن
دائ ��رة الف ��رق املقدم ��ة يف الرتتي ��ب حت ��ت

قي ��ادة املدرب اخلب�ي�ر �أكرم حممد �س ��لمان
ال ��ذي يعت�ب�ر م ��ن �أه ��م املدرب�ي�ن املحليني
الذين حققوا �إجنازات حملية و�س ��اهم يف
�أن يك ��ون الفري ��ق رقم� � ًا �ص ��عب ًا يف بطولة
ك�أ�س االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم كممثل
للكرة العراقية .
وينتظ ��ر فريق ال�س ��ماوة لك ��رة القدم على
ملع ��ب ال�ش ��عب ال ��دويل يف العا�ص ��مة
بغ ��داد اختبار بال�س ��اعة ال�ساد�س ��ة م�س ��ا ًء

احلقيقة ال�صعبة
و�أ�ش ��ار �ش ��رار �إىل �أن ��ه "�س ��بق يل
�أن حتدث ��ت م ��ع عدنان درج ��ال عن
ق�ض ��ية اتهام موظف ��ي االحتاد وليد
ط�ب�رة ود�.ص ��باح ر�ض ��ا و�س ��تار
زوي ��ر بالتزوي ��ر ،ك ��ون م�ص�ي�رهم
يه ّمن ��ي دون �أن يك ّلفن ��ي �أحد منهم،
�شعرتُ بتعاون درجال وعدم وجود
ا�س ��تعداء له ��م �أو رغب ��ة يف �إيذائهم
�أو �س ��جنهم �أو قهره ��م وق ��ال (ه ��م
رج ��ال كبار يف ال�س ��ن وحمرتمون،
�أري ��د منهم كلمة واحدة يو�ض ��حون
احلقيق ��ة يف املحكم ��ة ع ّم ��ن طل ��ب
منهم مترير كتاب العقوبة بال�صيغة
املعرو�ض ��ة �أمام املحكم ��ة) فقلت له
لي�س بو�سع الإن�س ��ان قول احلقيقة
يف �أي ظ ��رف ،فهي �ص ��عبة وتفقدك
�أ�شخا�ص ًا مق ّربني! فك ّرر القول (�أعلم
حراجة املوظف�ي�ن كونهم م�أمورين،
لك ��ن حتقي ��ق العدال ��ة يتوق ��ف على
كلمته ��م ،و�إذا ما ق ّرروا االمتناع عن

م�شورة حمد
وع ّلق ع�ض ��و الهيئة العامة لالحتاد
عن الو�ساطة القطرية ،قائ ًال"ما زاد
م ��ن امل�ش ��كلة هو نقله ��ا اىل اخلارج
بطلب رئي� ��س االحتاد ّ
تدخل رئي�س
االحتاد القطري لكرة القدم حمد بن
خليف ��ة يف املو�ض ��وع ،كان الأج ��در
باحت ��اد الك ��رة �أن ي�أخ ��ذ اخلطوات
الأوىل والثاني ��ة والثالث ��ة قب ��ل
ا�س ��تنفاد احلل ��ول ،والتوج ��ه اىل
اخلط ��وة الرابع ��ة يف الدوحة� ،أو ًال
يجتمع بالهيئة العامة لدرا�سة ق�ضية
عدنان درجال م ��ن جميع الزوايا ما
له وما عليه وبح�ض ��وره �شخ�ص ��ي ًا
باعتب ��ار �أن الق ��رار الأول والأخ�ي�ر
بي ��د الهيئة العام ��ة ولي�س �أع�ض ��اء
املكتب التنفي ��ذي الذين جتاوزوها
وهذا املوقف غري �س ��ليم ،وثاني ًا يف
حالة ف�شل احلوار مع الهيئة العامة
يت ��م �إنتق ��اء عدد م ��ن ال�شخ�ص ��يات
الريا�ض ��ية املعروف ع ��ن حتاورها
املثم ��ر ولديه ��ا تقدي ��ر كب�ي�ر ل ��دى
درج ��ال وميك ��ن �أن ي�ؤث ��روا علي ��ه،
و�إذا مل تفل ��ح �أي�ض� � ًا التوجّ ��ه ثالث� � ًا
اىل �شخ�صيات اجتماعية و�سيا�سية
ودينية مرموقة يف املجتمع يكلفون
ب�إيج ��اد ح ��ل ،وعن ��د ف�ش ��ل كل هذه
املح ��اوالت ميك ��ن لالحتاد امل�ض ��ي
يف اخلط ��وة الرابعة بطل ��ب ّ
تدخل
�أ�ش ��خا�ص مه ّم�ي�ن يف اللعبة خارج
بلدنا �شريطة �أن تكون اجلل�سة على
�أر� ��ض الع ��راق ال�س ��يما �أن تواج ��د
ال�ش ��يخ حمد يف دي ��وان على �أر�ض
العراق يعني �أنه ب�ي�ن عمامهِ و�أهلهِ
لي�س ��تمعوا �إىل م�ش ��ورته للتو�ص ��ل
اىل توافق الطرفني".
وذك ��ر �ش ��رار "يف الوق ��ت ال ��ذي
ن�ش�ي�ر اىل �أن احت ��اد الك ��رة مل يكن
موفق ًا يف جل�س ��ة الدوحة بت�س� � ّرعه
التخ ��اذ اخلط ��وة الرابع ��ة قب ��ل
الأوىل والثاني ��ة والثالث ��ة ،ف� ��إن
عدن ��ان درج ��ال مل يك ��ن موفق� � ًا هو
الآخر بقبول اجلل�س ��ة يف الدوحة،
وكان يفرت� ��ض �أن يقول (�أنا موافق
عل ��ى ح�ض ��ور �أي لقاء م ��ع االحتاد
على �أر� ��ض العراق حتدي ��د ًا ،وكل
ال�س ��اعني للح ��ل داخلي� � ًا وخارجي� � ًا
مقدّري ��ن ون�س ��تمع حللوله ��م ب ��كل
احرتام يف بغداد".
ا�ستقالة �أع�ضاء االحتاد
وب�ش� ��أن مطالب ��ة �أع�ض ��اء االحت ��اد
باال�س ��تقالة ق ��ال "لي�س م ��ن العدالة
�أن يطال ��ب �أح ��د با�س ��تقالة �أع�ض ��اء
االحت ��اد كج ��زء م ��ن ح ��ل ق�ض ��ية

عدن ��ان درجال ،فعدد كب�ي�ر منهم مل
ي�شرتكوا يف اتهام الرجل بالتزوير
وال ُه ��م جزء من اللق ��اء الذي جرى
يف الدوح ��ة ،فم ��ا مربر ا�س ��تقالتهم
�إذن؟ م ��ن اخلط� ��أ �أن يطالب درجال
�أع�ضاء االحتاد باال�ستقالة  -ح�سب
م ��ا مت تداول ��ه يف الإع�ل�ام ومواقع
التوا�ص ��ل ولي� ��س بال�ض ��رورة
من�س ��وب اليه  -ال�صحيح �أن يطالب
درج ��ال با�س ��تقالة ف�ل�ان وف�ل�ان
واملوظ ��ف ف�ل�ان لأنه ��م يتح ّمل ��ون
ال�س ��بب يف �إتهام ��ه بالتزوي ��ر
�إن كان مت�أك ��د ًا م ��ن ذل ��ك ،وي�ت�رك
الق ��رار النهائ ��ي للق�ض ��اء للف�ص ��ل
يف ا�س�ت�رداد حقوق ��ه ،فكلنا يحرتم
الق�ضاء ،والق�ضاة يف العراق �أك ّفاء
وي�ستطيعون بيان احلقيقة للنا�س،
وعلينا �أن نذ ّكر بعدم وجود �ضحايا
يف ق�ضية عدنان ،فالقانون ال يحمي
املغفل�ي�ن �إن كان موظف� � ًا �أم ع�ض ��و
احتاد �أم رئي�س احتاد ،و�سيحا�سب
من و ّقع الكتاب ويحمّله امل�س�ؤولية
الإدارية" .و�أكد رئي�س نادي الكرخ
" �أن االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة القدم
لن يتدخل يف ق�ض ��ايا الف�ساد املايل
والتالع ��ب باللوائ ��ح وال�ض ��وابط
و�أم ��ور النزاهة و�ش� ��ؤون الق�ض ��اء
وقوانني البلد املحلية ،ما يهمّه عدم
تقاط ��ع قوانني العراق م ��ع قوانينه
الدولي ��ة ،فالفيف ��ا منظم ��ة حمرتفة
وعريق ��ة حت�ت�رم خ�صو�ص ��وية كل
بلد".
تالعب يف النظام الأ�سا�س
واختت ��م �ش ��رار حي ��در حديث ��ه
بخ�ص ��و�ص م ��ا زعم ��ه درج ��ال ع ��ن
وج ��ود �ش ��بهة تالع ��ب يف النظ ��ام
الأ�س ��ا�س الحتاد كرة القدم " كوين
ع�ض ��و هيئ ��ة عام ��ة يف االحت ��اد،
ت�س� � ّلمت ع�ب�ر الربي ��د االلك�ت�روين
ن�س ��خة م ��ن النظ ��ام الأ�س ��ا�س م ��ن
اللجن ��ة املعنية بكتاب ��ة النظام التي
ر�أ�س ��ها نائ ��ب رئي�س االحت ��اد علي
جب ��ار ،وراع ��تْ اللجن ��ة توقيت ��ات
�إجن ��از النظام و�إر�س ��اله اىل جميع
�أع�ض ��اء الهيئ ��ة العام ��ة مب ��ن فيهم
نادي الكرخ ،ومنحت لنا وقت ًا معين ًا
ملناق�شة النظام وتقدمي املقرتحات،
وال عل ��م يل �إن كانت الن�س ��خة التي
ار�س ��لت اىل االحتادي ��ن ال ��دويل
والآ�س ��يوي تختل ��ف ع ��ن الن�س ��خة
املوثقة لدى �أع�ض ��اء الهيئة العامة،
و�إذا كان ل ��دى عدن ��ان درج ��ال م ��ا
ي�ؤك ��د وج ��ود تالع ��ب يف النظ ��ام
الأ�س ��ا�س لالحت ��اد فيمكن ��ه �إتخ ��اذ
ما يل ��زم للحفاظ على �أه ��م ركن من
�أركان اللعب ��ة ال ��ذي ت�س ��تند الي ��ه،
املق�ص ��ر فيه �إن
وال بد من حما�س ��بة ّ
تبينّ بالفعل وجود ن�س ��ختني بدافع
غري نزيه وال م�س� ��ؤول وهذه خيانة
للأمانة".
 -يتبع -

منتخب النا�شئين يخ�سر �أمام االمارات بهدف نظيف !
بغاية ال�ص ��عوبة �أمام فري ��ق الزوراء بطل
م�س ��ابقة الك�أ� ��س للمو�س ��م املا�ض ��ي نظ ��ر ًا
لف ��ارق االمكاني ��ات املتواج ��دة بينهم ��ا من
ناحي ��ة تواجد جن ��وم املنتخب ��ات الوطنية
العراقية واملحرتفني يف �صفوفهما والدعم
الالحم ��دود ال ��ذي يلق ��اه الأخري م ��ن قبل
وزارة النق ��ل الراع ��ي الر�س ��مي ل ��ه الت ��ي
ترغ ��ب منه �أن ي�س ��تعيد لق ��ب دوري الكرة
املمتاز من جديد الذي كان قد فقده ل�ص ��الح
ج ��اره الل ��دود فريق ال�ش ��رطة ف�ض�ل ً�ا على
تواج ��د امل ��درب حكيم �ش ��اكر على رئا�س ��ة
مالكه التدريبي للع ��ام الثاين على التوايل
واملدعوم بح�ش ��د جماهريي كب�ي�ر من قبل
�أن�صار النادي .
اجلدير بالذكر �إن جلنة امل�سابقات املركزية
يف احتاد ك ��رة القدم ق ��ررت ت�أجيل مباراة
نفط مي�سان والطلبة التي كان من املقرر لها
ان تق ��ام �أم�س االربعاء على ملعب مي�س ��ان
ال ��دويل يف مدين ��ة العم ��ارة حل�ي�ن ح�س ��م
ق�ضية الطلبة من قبل جمل�س �إدارة االحتاد
الذي تلقى خطاب ًا ر�سمي ًا من نظريه االحتاد
الآ�س ��يوي لك ��رة القدم �أكد في ��ه انه التوجد
عالقة له فيما يخ�ص رخ�ص ��ة النادي حتت
ذريعة �أن الرخ�ص ��ة الوطنية تكون م�س� ��ألة
حملي ��ة فقط الت ��ي يتوجب مراع ��اة منحها
وفق ًا للمعايري الآ�سيوية .

 بغداد  /املدى
تعر�ض منتخب النا�شئني لكرة القدم اىل
اخل�سارة �أمام �شقيقه الإماراتي بنتيجة
(�ص ��فر )1-يف املب ��اراة الت ��ي ج ��رت
بينهما عل ��ى ملعب دول�ي�ن عمر زاكوف
بالعا�ص ��مة القريغيز�س ��تانية بي�ش ��كيك
ظه ��ر ي ��وم �أم� ��س االربع ��اء يف افتت ��اح
اجلول ��ة الأوىل للمجموع ��ة ال�ساد�س ��ة
التي ت�ض ��م اىل جنبهم ��ا منتخبي لبنان
وقريغيز�ستان �ضمن الت�صفيات الأولية
امل�ؤهلة اىل بطولة كا�س �آ�س ��يا حتت 16
عام ًا التي �س ��تقام بالعا�صمة البحرينية
املنامة خالل الفرتة من ال�س ��اد�س ع�ش ��ر
من �ش ��هر �أيلول ولغاية الثالث من �ش ��هر
ت�شرين الأول . 2020
و�س ��جل �س ��لطان حمم ��د ع ��ادل ه ��دف
الف ��وز الثمني للمنتخ ��ب االماراتي لكرة
الق ��دم يف الدقيق ��ة التا�س ��عة والثالث�ي�ن
م ��ن عمر املب ��اراة لينجح يف احل�ص ��ول
عل ��ى �أول ث�ل�اث نق ��اط غالي ��ة حيث عقد
حظوظ لي ��وث الرافدين من مهمتهم يف
املناف�س ��ة على بطاق ��ة الت�أه ��ل الوحيدة
عن املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة اىل النهائيات
القاري ��ة و بات ��وا ب�أم� ��س احلاج ��ة اىل
عبور �شقيقه اللبناين يف املباراة املقبلة
التي �س ��تقام يف ال�س ��اعة الثانية ع�شرة

والن�صف ظهرغد اجلمعة بتوقيت بغداد
�ضمن اجلولة الثانية من دور املجموعات
على ملع ��ب دارين عمر زاكوف وجتاوز
املنتخ ��ب القريغيز�س ��تاين امل�ض ��يف
للت�ص ��فيات يف املوقع ��ة امللتهب ��ة الت ��ي
�س ��تجري يف ال�س ��اعة اخلام�س ��ة ع�ص ��ر
ي ��وم االح ��د املقب ��ل يف خت ��ام اجلول ��ة
الثالث ��ة والأخ�ي�رة م ��ن الت�ص ��فيات
حي ��ث �إن نيل �س ��ت نقاط ثمين ��ة من تلك
املبارات�ي�ن امل�ص�ي�ريتني ه ��و اخلي ��ار
الوحيد له م ��ن �أجل البقاء على حظوظه
يف احل�ص ��ول على تذكرة العبور �ضمن
�أف�ض ��ل املنتخب ��ات الأربع ��ة التي حتتل
املرك ��ز الث ��اين �ض ��من املجموع ��ات 11
اىل جان ��ب �ص ��احب املرك ��ز الأول فيه ��ا

ف� ً
ضال على دولة البحرين التي �ست�ضيف
بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�س ��يا لكرة الق ��دم 2020
حت ��ت  16عام ًا بع ��د اختيارهما من قبل
جلنة امل�س ��ابقات يف االحتاد الآ�س ��يوي
لك ��رة الق ��دم يف االجتم ��اع االخري الذي
عقدت ��ه �أول �أم� ��س الثالث ��اء بالعا�ص ��مة
املاليزية كواالملبور .
وي�ش ��ارك يف الت�صفيات االولية امل�ؤهلة
اىل النهائي ��ات القاري ��ة  47منتخب� � ًا
بتواجد  25منتخب ًا �ضمن منطقة الغرب
(غرب �آ�س ��يا واجلنوب والو�سط ) و25
منتخب� � ًا �ض ��من منطقة ال�ش ��رق (�ش ��رق
�آ�س ��يا و�آ�س ��يان ) مبوج ��ب القرعة التي
مت �س ��حبها يوم التا�س ��ع من �ش ��هر متوز
املقبل بح�ضور ممثلي تلك املنتخبات .

آراء وأفكار
� 11سبتمرب ..بني اجلد
واللعب

 ر�شيد اخليون

م َّرت ،يف الأربعاء املا�ض ��ي ،الذكرى الثامنة ع�ش ��رة على �ض ��ربات نيويورك� ،شاهد العامل
حلظتها رعب ًا خرافي ًا ،ك�أنه انفجار كوين� ،أج�س ��اد تتطاير عرب ال َّنوافذِ ،من ارتفاع ن�ص ��ف
كيلومرت ،وال فر�صة جناة داخل املبنيني َّ
ال�شاهقني ،بعد اقتحامهما َّ
بالطائرات ،فلهوله ما
ومكذب.
م�صدق
بني
أذهان،
ل
ا
زال حدث �صباح ال َّثالثاء ( )9/11ماث ًال يف
ٍ
ٍ
ُ
�أخذ اجلدل وقت ًا ،قبل تبني «القاعدة» للكارثة ،فالذي يعتقد �أن �أمريكا قوة ال تغلب ،اعترب
احل ��دث ج ��رى ِبعلمها� ،أي ا�ست�س ��اغت «اللُّعب� � َة» ،على �أن َّ
ال�ض ��رر �أقل مما �س� �يُجنى منها.
اتف ��ق م ��ع هذا الر�أي الأعداء ،على �أن العملية خمابراتي ��ة ،كي تكون حجَّ ة لدى الأمريكان
�رق �أو�س ��ط جديد.
يف احلروب ،مثل التي حدثت ب�أفغان�س ��تان والعراق ،وما تخططه ل�ش � ٍ
�س ��معت ر�أي� � ًا غريب ًا �آخ ��ر ،ونحن ن�ش ��اهد الترّ اجيديا عرب َّ
ال�شا�ش ��ات� :أن ما ح�ص ��ل نفذه
ي�ساريون لإ�سقاط هيبة القوة الأمريكية!
مع وجود ر�أي �أ�ش ��ار ،يف ال�سَّ ��اعات الأوىل� ،إىل تنظيم «القاعدة» يف العملية ،لكن �آخرين
ومن داخل
ت�س� ��ألواِ :من �أين للقاعدة القدرات الهائلة كي تق�ص ��ف نيويورك والبنتاجونِ ،
�أم�ي�ركا؟! مع عدم �إغفال مَن ظ َنوا ارتباط «القاع ��دة» بدوائر املخابرات الأمريكية .هذا ما
ال�ص ��حف وال َّن�ش ��رات العربية بالذات ،وما ن�س ��معه يف نقا�شات عدد ِمن
قر�أناه حينها يف ُّ
الف�ضائيات املحدودة �آنذاك ،وقبل ت�سهيالت في�سبوك( ،)2004وتويرت(. )2006
لي�س ��ت هن ��اك م�س� ��ؤولية على ال َّتكه ��ن ،وال على اخت�ل�اق املعلومة ،لكن بعدم ��ا تبني الأمر
ظهر �أن �ض ��ربات نيويورك قد رتبت� ،أو ُفكر بها ،على �أر�ض �أفغان�س ��تان ،يوم كانت حتت
�س ��لطة «طالب ��ان» ،مع ما لأمريكا ِمن عالقة بال َّتنظيمات الدِّيني ��ة هناك ،التي �أفرزت تنظيم
ال�ص�ل�ات؟! فال�سُّ � ��ؤال
«القاع ��دة» ،ب ��ل حتى جماعة طالبان نف�س ��ها ،مل تكن مبعزل عن تلك ِّ
�أث�ي�ر حينه ��ا :ب�أي ُقدرات طوى ُط�ل�اب املدار�س الدِّيني ��ة جبال ووديان �أفغان�س ��تان حتى
كاب ��ول ،ويحكمون ب� ��أدوات ما قب ��ل ال َّتاريخ ،فتعليم الن�س ��اء ح ��رام وال َّتماثيل املنحوتة
بجبال «باميان» ،التي كانت تدر على �أفغان�س ��تان مورد ًا ،عدت �أ�ص ��نام ًا و ُهدمت� ،إىل منع
الأطفال ِمن ال َّلعب َّ
والعمامة) ،و�أن ت�صبح جبال
بالطائرات الورقية (احلنا�شي ،العا�صفة ِ
�أفغان�ستان مكان ًا لتدريب "القاعدة" .
غري �أن الأخطر ما ظهر بعد �11س ��بتمرب ،وك�أن الذين حتدثوا عن االفتعال الأمريكي للحدث
كذريعة ملا ح�صل بعدها ،قد �صدقت روايتهم ،مع �أن الأم َر بعيد ،فال يُ�صدق �أن �أمريكا بحاجة
�إىل ذريعة تكلفها اخل�س ��ارة املادية واملعنوية ،فهي مل حتتج �إىل ذريعة عندما اجتاحت عدة
دول� ،أو �أ�س ��قطت حكومة �ش ��يلي املنتخبة ،واملجيء بحكومة ع�س ��كرية دكتاتورية يف يوم
نيوي ��ورك نف�س ��ه (�11س ��بتمرب  ،)1973ومل حتت ��ج �إىل اخت�ل�اق ع ��ذر للحرب عل ��ى العراق
�أكرث ِمن تلفيق دوائر خمابراتها مع معار�ض�ي�ن عراقيني مللف �أ�س ��لحة الدَّمار َّ
ال�ش ��امل! وهل
كانت �أمريكا بحاجة حلدث كي حترر �أفغان�س ��تان ِمن «طالبان» و«القاعدة» ،بحجم �ض ��ربات
نيوي ��ورك ووزارة دفاعه ��ا؟! بينما �س ��بق لـ«القاع ��دة» �أن خطط ��ت ِمن �أفغان�س ��تان ،ونفذت
تفجريات خطرية �ضد امل�صالح الأمريكية ب�أكرث ِمن بلد.
�أت ��ى غزو الع ��راق ،وهو الأخطر ،عل ��ى تدمري البالد عن بك ��رة �أبيها ،ودفع ��ت �أمريكا بهذا
العمل القوى الدينية ،ذات الدَّعم الإيراين ،يف املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر �إىل ال�س ��لطة ،لتح�ص ��د
�إيران ثمار ما زرعته ِمن ت�أ�س ��ي�س املنظمات ،وجتنيد مَن �أطلقت عليهم بـ«ال َّتوابني» ،لرتفع
الع ��راق الفتات تق ��ول« :املوت لأمريكا» ،وو�ص ��ف رئي�س ��ها
امليلي�ش ��يات الت ��ي نفذته ��ا �إىل ِ
بـ(املج ��رم) ،مع � َّأن رافعي الالفتات ووجود خمازن �أ�س ��لحتهم م ��ا كان يتحقق ِمن غري غزو
(ال�ش ��يطان الأكرب) ،وك�أن ما ح�ص ��ل اتفاق ب�ي�ن الأمريكان والإيرانيني .ح�ص ��ل الغزو بعد
�أن رف�ض ��ت الدَّوائر الأمريكية اقرتاحات دول مت�ض ��ررة ِمن وجود نظام «البعث» العراقي،
وجماعات ِمن املعار�ض ��ة العراقية ،ب�أن ال يكون التغيري بغزو ع�س ��كري ،لكنه ح�صل ،وبعد
�سنوات يتخلى الأمريكان عن م�س�ؤوليتهم ،ويُ�سلم العراق لأمراء احلروب ،ويظهر ال َّتنمر
َّ
الطائفي.
جاء غزو العراق �أحد نتائج � 11سبتمرب املبا�شرة ،وكان بع�ض مَن عار�ضوا ال ِّنظام ال�سَّ ابق
يثقون بالأ�سطورة الأمريكية ،بعد �أن مالت �إيران �إىل ال َّتطبيع الكامل معه .حينها حتدثوا
ع ��ن نقل جترب ��ة الأمريكان ببناء الياب ��ان �إىل العراق ،لكن ما ظهر �أنهم حققوا الأ�س ��طورة
بالهدم ،خالل م�س ��افة ال�س�ي�ر ِمن �أم ق�ص ��ر �إىل بغ ��داد .فهل بالفعل كان ��ت املرجعية الدَّينية
ق ��ادرة �أن تفر� ��ض على الأمريكان �ش ��روطها ،يف كتابة د�س ��تور ،و�ص ��ار م�ش ��كلة امل�ش ��اكل،
و�إج ��راء انتخاب ��ات عاجلة؟! لذا مل يتمك ��ن الأمريكان ِمن تنفيذ خطة البن ��اء على طريقتهم
اليابانية؟!
غري � َّأن املرجعية لي�س ��ت بقوة �ص ��احب «فتوى ال ّتنباك» ( )1891حممد ح�س ��ن ّ
ال�ش�ي�رازي
(ت ،)1898التي �أنهت االحتكار الربيطاين للتبغ الإيراين بع�شر كلمات .كانت مبالغة بثها
الإ�س�ل�اميون ،ي ��وم كانت املرجعية ت�سرت�ش ��د ب�آرائهم ،التي تفر�ض عل ��ى الأمريكان خالف
العراق م�ص ��يد ًة للجماعات الإرهابية ،و�إال ما
خطتهم لإعمار العراق؟! وبدل الإعمار �ص ��ار ِ
العذر بفتح بوابات احلدود؟!
ترى الإن�سان يحار مبا ح�صل ،فما زالت نتائج � 11سبتمرب كارثية ،بني اجل ِّد وال َّلعب ،فعلى
ر�أي «كانت ج ّد ًا وحوَّلتها �أمريكا �إىل لُعب ٍة» ،و�سيزيد ال َّلعب �إذا اتفق الويل الفقيه وال َّرئي�س
الأمريكي ،بال اعتبار النهيار العراق حتت �أقدام االثنني.
هذا ،وال يح�ضر طباق «اجل ِّد واللُّعب» بال ذِكر حبيب بن �أو�س �أبي متام (تويف231هجرية):
عب»� .أما َّ
حده احل ُّد ب َ
ال�شاهد ِمن الق�صيدة:
«ال�سَّ ي ُْف �أَ ْ�صد َُق ِ�إ ْنبَا ًء ِم َن ال ُك ُت ِب/يف ِ
ني اجل ِّد وال َّل ِ
ُ
َّ
رب» (الدِّيوان� ،شرح التربيزي)،
«�أتت ُه ُم ال ُكربة ال�سَّ ودا ُء �سادر ًة/منها وكان ا�سمها ف َّراجة الك ِ
رب» لي�سوا قليلني ،وما زالوا ي�سعدون بها ،فلوالها
فالذين اعتربوا � 11سبتمرب «ف َّراجة ال ُك ِ
ما كانت تفتح �أبواب الق�صور والثرَّ وة .
 عن  /االحتاد االماراتية
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النائب املرتفع عن �أداء اليمني الد�ستورية
قبل الدخول يف هذا املو�ضوع ال بد من
القول � ( :إن الفائز يف انتخابات جمل�س
النواب ال يحوز�صفة " النائب " �إال بعد
اداء اليمني الد�س ��تورية  .املادة "" 50
م ��ن الد�س ��تور )  .وهذا ما ا�س ��تقر عليه
ق�ضاء املحكمة االحتادية العليا .
وبالعودة اىل مو�ضوعنا ف�أن املادة 20
من الد�س ��تور تن�ص على  ( :للمواطنني
رج ��ا ًال ون�س ��اء  ،ح ��ق امل�ش ��اركة يف
ال�ش� ��ؤون العام ��ة  ،والتمتمع باحلقوق
ال�سيا�س ��ية  ،مبا يف ذلك حق الت�صويت
واالنتخ ��اب )  .ويف ن� ��ص ه ��ذه امل ��ادة
يعني ان حق االنتخاب هو من احلقوق
الد�ستورية العليا املمنوحة للمواطنني
ومتيزه ��ا عن احلقوق الأخ ��رى لكونها
ت�س ��اهم يف البن ��اء امل�ؤ�س�س ��ي للدولة .
واجلدي ��ر باالعتب ��ار هن ��ا �أن هذا احلق
م�س ��تل م ��ن العه ��د ال ��دويل اخلا� ��ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�س ��ية امل�صادق
علي ��ه من قب ��ل العراق  ,وه ��ذا يعني �أن
امل�ش ��رع العراق ��ي ارتق ��ى به ��ذا الن�ص
ال ��دويل اىل امل ��كان الأف�ض ��ل �ض ��من
الأحكام الد�ستورية متاهي ًا مع الأحكام
ال ��واردة يف ال�ش ��رعة الدولي ��ة حلقوق
الإن�سان .
تتي ��ح العديد من الدول لهيئة الناخبني
النظ ��م املختلف ��ة ملمار�س ��ة االق�ت�راع
ال�سيا�س ��ي يف اختي ��ار مر�ش ��حيهم
لتمثيلهم يف امل�ؤ�س�س ��ات الت�ش ��ريعية ،
كنظم الت�ص ��ويت فردي ًا كان �أم بالقائمة
� ،أو نظ ��م االنتخ ��اب كنظ ��ام الأغلبي ��ة
�أوالتمثيل الن�س ��بي �سواء جاء بالقائمة
املفتوح ��ة �أم بالقائم ��ة املغلق ��ة � .أونظم
توزي ��ع املقاع ��د �س ��واء ج ��اءت بالباقي
الأق ��وى �أو املع ��دل االق ��وى �أو املعامل
الوطن ��ي � ،أو طريقة هوندت �أم �س ��انت
ليغو و�سواها من النظم الأخرى  .ومن

 هادي عزيز علي

خالل ت�شريعات ت�ص ��در لهذا الغر�ض .
كل ذل ��ك م ��ن �أجل متك�ي�ن املواطنني من
اختيار ممثليهم وجتلي�س ��هم يف املقاعد
التمثيلي ��ة وم ��ن خ�ل�ال اختياراته ��م
له ��م بغي ��ة منحه ��م ال�س ��لطة املطلوب ��ة
للممار�س ��ة �ص�ل�احياتهم يف الت�ش ��ريع
واملراقبة  ،على اعتبار �أنهم ي�س ��تمدّون
�سلطتهم من ال�شعب مبا�شرة .
تب ��د�أ العالق ��ة ب�ي�ن الناخب ومر�ش ��حه
من ��ذ اللحظ ��ة الت ��ي يت ��م فيه ��ا �إي ��داع
البطاقة يف �ص ��ندوق االق�ت�راع معززة
ب�أن�ص ��راف �إرادت ��ه لتمكني املر�ش ��ح من
الف ��وز باملقع ��د التمثيل ��ي املطل ��وب ،
والف ��وز يف هذه احلالة تعود مرجعيته
اىل �أ�ص ��وات الناخبني  ،فنحن واحلالة
ه ��ذه �أم ��ام عالق ��ة ن�ش� ��أت ب�ي�ن الناخب
ومر�ش ��حه  .وهذه العالق ��ة بحاجة اىل
تو�ص ��يف قان ��وين بغية الوق ��وف على
م ��ا لطرفيه ��ا م ��ن حق ��وق وواجب ��ات ،
وق ��د ان�ش ��غل الفقه الد�س ��توري يف هذا
املو�ض ��وع ف�أنت ��ج نظريات ��ه املختلف ��ة
ور�ؤاه املتباينة خا�ص ��ة يف حالة غياب
الن�ص ��و�ص الت�ش ��ريعية املنظم ��ة لذل ��ك
 ،و�س ��نحاول امل ��رور على ذل ��ك ب�إيجاز

�شديد غري خمل وعلى الوجه الآتي
الفري ��ق الأول القائ ��ل �إن العالق ��ة ب�ي�ن
الطرف�ي�ن حتكمه ��ا �أح ��كام الوكال ��ة (
نظري ��ة الوكال ��ة الإلزامي ��ة ) امل�س ��تمدة
مو�ض ��وعها من ن�ص ��و�ص عق ��د الوكالة
يف القانون املدين  ،وم�ض ��مونها �إلزام
النائ ��ب بالعمل على وفق ما ان�ص ��رفت
�إليه �إرادة ناخبيه باعتباره وكي ًال عنهم
ويُلزم بتحقي ��ق حقوق موكليه الواردة
وجه ��ت له ��ذه
يف عق ��د الوكال ��ة  .وق ��د ِّ
النظرية انتقادات �ش ��ديدة  ،على اعتبار
�أن الوكال ��ة �ش� ��أن خا�ص ب�ي�ن طرفني ال
يخرج عن مو�ض ��وع ال�شخ�صنة وحيث
�إنه ��ا كذل ��ك فق ��د �أدرج ��ت يف القان ��ون
امل ��دين امل ��درج حت ��ت عن ��وان القانون
اخلا� ��ص يف حني �أن االنتخابات �ش� ��أن
ع ��ام يجب �أن يخ�ض ��ع لأح ��كام القانون
الع ��ام ل ��ذا فق ��د �أدرج ��ت �أحكامه ��ا يف
الن�صو�ص الد�ستورية .
وعل ��ى �أنقا� ��ض ه ��ذه النظري ��ة ظه ��رت
نظري ��ة ( الوكال ��ة التمثيلي ��ة ) ،
وم�ض ��مونها �أن النائ ��ب ممث ��ل للأم ��ة
وبكاف ��ة �أطيافه ��ا  ،ل ��ذا فه ��و وكي ��ل عن
الأ ّم ��ة  ،فل ��ه حق امل�ش ��اركة واملناق�ش ��ة

والت�ص ��ويت يف ال�ش�أن العام باعتباره
ممث ًال للم�ص ��لحة العامة ولي�س ملنطقته
االنتخابية ح�س ��ب  ،ويبدو �أن امل�ش ��رع
الد�س ��توري العراق ��ي يق�ت�رب من هذه
النظري ��ة عندما ن�ص يف امل ��ادة  49من
الد�ستور ب�أن  ( :جمل�س النواب يتكون
م ��ن عدد م ��ن الن ��واب ميثلون ال�ش ��عب
العراقي ب�أكمله ) .
الفريق الثالث وهو الغالب ال ينزع نحو
ت�أ�سي�س نظريات قانونية لر�سم العالقة
بني الناخبني ومر�شحيهم  ،بل يف�ضلون
�إ�ض ��فاء اجلان ��ب ال�سيا�س ��ي عل ��ى هذه
العالقة للأ�سباب املذكورة يف تبني هذا
الط ��رح وذلك لعدم ان�س ��جام النظريات
القانوني ��ة وواق ��ع احل ��ال ال�سيا�س ��ي ،
ل ��ذا فالعالق ��ة لديه ��م �سيا�س ��ية ولي� ��س
قانونية خا�صة و�إن االقرتاع ال�سيا�سي
�سواء ن�ص عليه يف الد�ستور �أو نظمته
قوان�ي�ن االنتخاب ��ات ف�إنهم ��ا يعاجل ��ان
مو�ضوع ًا �سيا�سي ًا ولي�س قانوني ًا .
و�أي� � ًا كان ��ت نوع العالقة ب�ي�ن الناخبني
ومر�ش ��حهم قانونية كانت �أم �سيا�س ��ية
 ،عه ��د ًا كان �أم ميثاق� � ًا  ،ف� ��إن للناخب�ي�ن
ا�س ��تحقاق ًا مرتتب ًا على مر�شحهم يتمثل

يف جتلي�س ��ه يف املقع ��د التمثيلي بغية
حتقيق الأهداف واملطالب التي دفعتهم
النتخابه  .و�إن �أداء اليمني الد�ستورية
�إح ��دى الآلي ��ات الت ��ي يج ��ب تطبيقه ��ا
للح�صول على تو�صيف نائب ومن دون
اليمني الد�ستورية تلك ال ي�صبح املر�شح
نائب� � ًا وال يجوز ا�س ��تبداله ب�آخر لغياب
الن� ��ص الذي يعالج ه ��ذه احلالة  ،وهذا
ما �أف�ص ��ح عنه حك ��م املحكمة االحتادية
العلي ��ا املرق ��م  \ 80انتحا\ية \ 2019
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املمتن ��ع ع ��ن �أداء اليم�ي�ن يك ��ون خاذ ًال
لناخبي ��ه  ،ومنقو� ��ص امل�ص ��داقية
لربناجم ��ه  ،ومثل ��وم الوف ��اء ملريديه ،
وناك ��ث عه ��د �أ�ص ��حابه  ،ون ��اك ًال عم ��ا
الت ��زم به  ،عابث ًا يف ميثاقه  .وك�أثر من
�آث ��ار فع ��ل النك ��ول هذا  ،ه ��و خمالفته
الح ��كام امل ��ادة  20من الد�س ��تور وذلك
بتعطيل م�ش ��اركة املواطنني يف ال�ش�أن
الع ��ام  .وال�س ��عي الق�ص ��دي جلع ��ل
امل�ؤ�س�س ��ة الت�ش ��ريعية منقو�صة العدد
مما ي�ؤثر �س ��لب ًا يف الن�ص ��اب املطلوب
للت�ص ��ويت وبذلك ي�شكل خمالفة حلكم
املادة  49من الد�ستور  ،وتعطيل دوره
الت�ش ��ريعي والرقابي الذي هو حق من
حق ��وق ناخبي ��ه وحم ��ل طموحاته ��م
و�آماله ��م  ،ث ��م وحرم ��ان م ��ن يلي ��ه من
الو�ص ��ول اىل املقع ��د التمثيل ��ي ما دام
عازف� � ًا ع ��ن القب ��ول مبوق ��ع النائ ��ب ،
ويف املح�ص ��لة النهائية لهكذا مو�ضوع
ي�س ��تنتج �أن املرتف ��ع ع ��ن �أداء اليم�ي�ن
الد�س ��تورية ي�س ��عى لتف�ض ��يل و�ضعه
ال�شخ�ص ��ي وم�ص ��احله اخلا�ص ��ة على
مهام متثيل الأ ّمة  ،و�أي �شخ�ص يكون
به ��ذا الو�ص ��ف يُلزم با�ص ��دار ت�ش ��ريع
مينع ��ه من الو�ص ��ول اىل قب ��ة الربملان
كونه غري م�ؤهل لتمثيل الأ ّمة.

ت��راج��ي��دي��ا احل���ب وال��ث��ورة
” اعتذار �أروى �ص ��الح مل ي�ص ��ل �إىل �ص ��احبه ”
؟ ه ��ذا ه ��و العنوان ال ��ذي اختاره الزمي ��ل العزيز
” طارق الطاهر ” رئي�س حترير ” �أخبار الأدب
” لل�شهادة البديعة والعميقة التي كتبتها ” �أمينة
النقا�ش ” حول ق�ص ��ة احلب امل�أ�س ��اوية بني �شاب
�س ��ينمائي موه ��وب وواعد  ،و فت ��اة رقيقة ال تقل
موهب ��ة كان ��ت ق ��د كر�س ��تها �أي موهبتها للن�ض ��ال
ال�سيا�س ��ي  ،ولو�ض ��ع حلم تغيري العامل للأف�ض ��ل
على جدول �أعمال النا�س جميع ًا  .مات ال�ش ��اب يف
حادث �س ��يارة بعد ف�شل عالقته بفتاته بعدة �أعوام
 ،ثم ماتت الفت ��اة منتحرة بعد اكتئاب عميق �أظنه
مل يك ��ن بعي ��د ًا ـ �أي االكتئاب ـ عن �إح�س ��ا�س عميق
بالذن ��ب ع�ب�رت عن ��ه ” �أروى �ص ��الح ” ب�إه ��داء
كتابها عن جتربة العمل ال�سيا�س ��ي  ،وكان با�س ��م
” املبت�سرون” �إىل فتاها ” بهاء النقا�ش ” الذي
و�صفته بالفتى ” .
مل �أ�ش ��عر �أب ��د ًا باحل ��رج ب�س ��بب اجلان ��ب العائلي
يف ه ��ذه الق�ص ��ة الت ��ي و�ص ��فتها ” بالرتاجيدي ��ا
” ل�س ��بب ب�سيط وهو �أن ما حدث ” لبهاء ” و”
�أروى” لو جرت قراءته بعمق �س ��وف نتعرف فيه
عل ��ى حكاي ��ة جيل بكامل ��ه  ،جيل تربى ون�ض ��جت
�أف ��كاره وم�ش ��اعره يف ظ ��ل هزمي ��ة  1967الت ��ي
قو�ض ��ت �أحالم ��ه لوطن ��ه  ،ودفع ��ت بالبع� ��ض من
�أبنائ ��ه �إىل البحث عن طرائق جديدة للخروج من
الي�أ�س والإحباط و�ص ��و ًال البت ��كار الأمل  ،و�إجته
املوهوبون واحل�سا�س ��ون �إىل الأدب والفن مثلما
اجت ��ه ” به ��اء ” �أو �إىل الن�ض ��ال ال�سيا�س ��ي مثلما
فعل ��ت ” �أروى ”  .وح ��دث ذل ��ك كل ��ه يف ظل مناخ
ط ��ارد للمواه ��ب وقاب� ��ض عل ��ى احلري ��ات بعداء
�ش ��ديد له ��ا � ،إذ ارتف ��ع جم ��دد ًا �ش ��عار ” ال �ص ��وت
يعلو فوق �ص ��وت املعركة ” خا�صة بعد بدء حرب
اال�ستنزاف .
وعق ��ب الهزمي ��ة مبا�ش ��رة كان ق ��د ج ��رى فر� ��ض

 فريدة النقا�ش

الرقابة على ال�صحافة والإعالم  ،وكان امل�صريون
ـ عل ��ى كل ح ��ال ـ ق ��د فق ��دوا الثق ��ة يف ال�ص ��حافة
امل�ص ��رية وو�س ��ائل الإعالم الأخرى التي كانت قد
اتقنت ن�س ��ج الأكاذيب حول �أحوال البالد وقوتها
وقدرتها على ال�ص ��مود  ،وحني تهاوى كل �ش ��يء ،
وجرى �ضرب الطائرات على الأر�ض  ،واحتالل ما
تبقى من �أر�ض فل�س ��طني واجلوالن ال�سوري  ،ثم
كل ” �س ��يناء ” �أخذ املهتمون يبحثون عن م�صادر
خارجي ��ة للمعلوم ��ات  ،وغري املهتمني ينغم�س ��ون
يف �ش� ��ؤونهم اخلا�ص ��ة  ،وغالبي ��ة املثقف�ي�ن
املقهوري ��ن بالهزمية وقب�ض ��ة الأمن ي�ست�س ��لمون
حلالة من العدمية والإحب ��اط  ،وقلة منهم اجتهت
�إىل املقاومة بينهم العا�شقان مو�ضوع احلكاية .
وتت�ش ��ابه مئ ��ات احلكاي ��ات الأخ ��رى م ��ع حكاية
الفتى والفتاة  ،و�إن مل ت�ص ��ل �إىل املوت كما حدث
معهم ��ا  ،ولكنها كان ��ت بدورها تراجيدية ب�ص ��ور
�أخ ��رى � ،أف�ض ��ت الرتاجيديا فيها كما يف امل�س ��رح
اليون ��اين �إىل هزمية الأبط ��ال  ،والتي مل تكن يف
حاالتنا �إال قناع ًا لهزمية الأمّة  ،وتعبري ًا عن م�أزق
�ش ��امل دخل ��ت في ��ه �أجياله ��ا اجلديدة بع ��د هزمية

 1967جي ًال بعد الآخر وعرفت م�صر لأول مرة يف
تاريخها هجرة طوعية كثيف ��ة خلارج البالد بحث ًا
عن �أفق  .وقبل هذا التاريخ ب�س ��نوات طويلة كتب
املفكر املنا�ضل الراحل ” عبد العظيم �أني�س” كتابا
عن �أحزان احلب والثورة  ،حكي فيه من �ضمن ما
حكى ق�ص ��ة موت زميلتنا ال�صحفية ” عايدة ثابت
” وكان حبيبته وزوجته التي ع�ضها كلب م�سعور
�أف�ض ��ى ملوتها ب�ص ��ورة عبثية  ،حدث ذلك  ،وكانت
ق�ص ��ة حبهم ��ا وزواجهم ��ا يف �أوج �ألقه ��ا  ،لي�ب�رز
موتها بهذه ال�صورة كوجه لعبث �أ�شمل .
وكان ” عب ��د العظي ��م ” قبل �س ��نوات م ��ن موت ”
عايدة ” قد ق�ضى يف ال�سجن خم�س �سنوات ـ على
الأق ��ل بتهمة االنتماء لتنظيم �ش ��يوعي  ،وتعر�ض
ه ��و و�آالف من رفاقه للتعذيب يف الواحات  ،ويف
غريها من ال�سجون التي تنقلوا فيما بينها  ،ومما
يثري ال�سخرية يف ق�ضية مالحقة ال�شيوعيني على
هذا النحو الهمجي من قبل النظام النا�ص ��ري � ،أن
التنظي ��م الرئي�س ��ي يف �أو�س ��اطهم يف ذل ��ك احلني
كان ي�ؤي ��د كل الإج ��راءات النا�ص ��رية التقدمي ��ة
دون حتف ��ظ حت ��ى �أن بع� ��ض الك ّت ��اب والكاتب ��ات

كانوا ي�س ��خرون منهم ويتهمونه ��م باملازوكية �أي
طبق� � ًا لعل ��م النف�س الرغب ��ة يف تعذي ��ب النف�س بل
وا�ستعذاب الأمل  ،وهو وجه �آخر ال يقل �إيالم ًا من
وجوه الرتاجيديا التي �أنتجتها الهزمية القا�س ��ية
م ��ن جهة وتقييد احلريات العامة والأ�سا�س ��ية من
جهة �أخرى .
وهناك ع�شرات الكتب التي عاجلت هذا املو�ضوع
م ��ن كل الزواي ��ا  ،ولكن مازاد الطني بل� � ًة كما يقال
�إن اجلامع ��ات رف�ض ��ت �أن تك ��ون ه ��ذه الظاه ��رة
مو�ض ��وع ًا للدر� ��س الأكادمي ��ي  ،وقب ��ل �س ��نوات
�أ�ش ��تكى الناق ��د والأ�س ��تاذ اجلامع ��ي الراح ��ل د.
الطاه ��ر مكي م ��ن �أن الأم ��ن يف اجلامعة اعرت�ض
على ت�سجيل ر�س ��ائل للماج�ستري والدكتوراه عن
�أدب ال�س ��جون ـ وكان ه ��و ـ رحم ��ه الله ـ متحم�س� � ًا
جد ًا لهذا املو�ض ��وع باعتباره جتدي ��د ًا حقيقي ًا عن
مو�ض ��وعات الدرا�سة التي �أ�صبحت تكرر نف�سها ،
ولكن ير�ض ��ى عنها الأمن  ،وهو ما ي�ؤ�شر �إىل هذا
التوغل اخلطري للأمن حتى يف احلياة الأكادميية
ويف اجلامع ��ات الت ��ي طامل ��ا ح�س ��بناها ح�ص ��نا
للحري ��ات وعل ��ى ر�أ�س ��ها حري ��ة البح ��ث العلمي ،
و�أمتنى م ��ن كل قلبي �أن يكون مثل هذا اخلطر قد
�سقط بعد موجات الثورة .
و�أق ��ول ذلك لأن الكتاب ��ات التي �س ��جلت مثل هذه
الرتاجيديا ب�صور خمتلفة ت�ضم كنوز ًا من املعرفة
 ،وت�ض ��يء جوان ��ب مهم ��ة للغاي ��ة ج ��رى التعتيم
عليها يف تاريخنا وحياتنا ال�سيا�س ��ية والفكرية ،
وهو و�ضع انتق�ص من القيمة العلمية املو�ضوعية
للبح ��وث التي تعالج مراحل من تاريخنا وحياتنا
ال�سيا�س ��ية والفكري ��ة دون �أن تتعر�ض ملا يعتربه
” الأمن ” مناطق �ش ��ائكة �أو ح�سا�سة م�ستخدم ًا
ال�شعار املطاط الغام�ض  ،دفاعا عن الأمن القومي
ونعرف جيد ًا كم من ” اجلرائم ” ارتكبت يف حق
هذا البلد با�سم الدفاع عن الأمن القومي .

ن��ت��ان��ي��اه��و ال���وج���ه ال��ق��ب��ي��ح ل��ل��ع��ن�����ص��ري��ة واحل����رب!

 د .مهندالرباك

| | 1
�أث��ارت ت�صريحات رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي "بنيام�ين نتانياهو" و وعوده لناخبيه
ب�ض��م م�ستوطن��ات ال�ضف��ة الغربي��ة و �شم��ال البح��ر امل ّي��ت و غ��ور الأردن اىل دولة
ا�سرائيل� ،أثارت ردود �أفعال غا�ضبة يف املنطقة و يف كثري من دول العامل ،و�سط انباء
جمرد ت�صريحات لك�سب االو�ساط الأكثـر تطرف ًا و عنف ًا يف ا�سرائيل� ،إثر
تفيد ب�أنه��ا
ّ
ُ
خ�ساراته الفادحة يف ك�سب الر�أي العام هناك ب�سبب تهم الف�ساد التي تالحقه. .

يف وق���ت ي���رى في���ه مراقب���ون و
حمللون م�ستقلون ب�أن ت�صريحاته
ت�صور،
لي�ست دعاية انتخابية كما ُي ّ
لأنه هو الذي �س���ار على حتطيم كل
االتفاقات ب�ي�ن املنظمات الدولية و
الفل�س���طينية و �إ�س���رائيل ،الداعية
اىل ال�س�ل�ام و اىل �ض���مان حق���وق
ال�ش���عب الفل�س���طيني العادلة .و قد
برز ذلك ال�س���لوك علن��� ًا منذ اغتيال
رئي�س الوزراء اال�س���بق "ا�س���حاق
راب�ي�ن" عام  1995عل���ى يدي قاتل
�ص���هيوين متطرف و كانت �أ�صابع
توج���ه اىل نتانياهو
الإته���ام ك ّله���ا ّ
الذي كان مناف�س���ه الأكرث عن�صرية
و تطرف��� ًا " . .راب�ي�ن" ال���ذي ن���ادى
بدولة دميقراطية علمانية و ا�شتهر
قوله  ( :لقد ارتكبنا �أخطاء كربى .
� .إننا النواجه �صحراء خالية� ،إننا
نواجه �شعوب لها ح�ضارتها).
نتانياه���و ال���ذي ا�ش���تهر بجه���وده

املحمومة يف حماولة الق�ض���اء على
�أه���داف  :دول���ة دميقراطي���ة مدنية
واحدة للجميع ،دولتان مت�س���اويتا
احلقوق �إ�س���رائيلية و فل�سطينية .
 .و ا�ص���راره و طاقم���ه على الدولة
الديني���ة العن�ص���رية اليهودي���ة،
الت���ي ت�س���تفز ديان���ات الآخرين يف
املنطقة ،و التي �س���ببت و تت�س���بب
بظهور �أف���كار و منظمات ت�ش��� ّدد و
تدع���و الدول���ة الدينية و اال�ص���رار
عليها� ،إ�س�ل�امية كانت �أو م�سيحية
�أو غريها.
بل و وا�صل ذلك بفتحه امل�ست�شفيات
الإ�س���رائيلية لع�ل�اج جرحى داع�ش
الإرهابية الإجرامية بحق �ش���عوب
املنطقة كما تناقل���ت حينها وكاالت
الأنب���اء و عر�ض���ت مقاب�ل�ات عل���ى
ال�شا�ش���ات م���ع جرح���ى داع�ش يف
تلك امل�ست�شفيات .ثم قيامه بت�شريع
قوانني جتريد غري اليهود من كثري

م���ن حقوق املواطن يف �إ�س���رائيل ،
الأمر ال���ذي �أثار النقم���ة عليه لي�س
من �أ�صحاب الديانات غري اليهودية
فح�سب ،بل و من عديد من املنظمات
اليهودية داخل و خارج �إ�س���رائيل،
الت���ي ت�ض���م حمام�ي�ن و رج���ال علم
و �أدب ،موظف�ي�ن و ك�س���بة و عمال،
طلبة و ن�ساء و دعاة �سالم و حقوق
الإن�سان .
و يح��� ّذر �سيا�س���يون و مثقفون من
ال�سعي املحموم لنتانياهو لإ�شعال
حرب مهما تكن �ش���املة يف املنطقة
لتجي�ي�ر بقائه على كر�س���يه باعالن
حال���ة ط���وارئ مت���دد ذل���ك البق���اء،
و ت�س���تجيب مل�ص���الح املجمع���ات
ال�ص���ناعية الع�س���كرية و جممعات
الطاقة الإ�سرائيلية و الدولية التي
تدعم���ه ،و التي له و لطاقمه احلاكم
ح�ص����ص كب�ي�رة فيه���ا ت���د ّر عليه���م
�أعل���ى الأرب���اح ،و ب�س���لوك ي�ش���ابه

و يتوا�ص���ل م���ع �س���لوك الرئي����س
الأمريك���ي ترام���ب ،ال���ذي ت�ص���فه
�أو�س���اط حماي���دة ّ
مطلع���ة كث�ي�رة
بخطورة ذلك الثنائي.
و حت ّذر من ا�ستغالل ثنائي ترامب
 /نتانياه���و ال���ذي ين�ض���م الي���ه
م�ؤخر ًا بوري�س جون�س���ون رئي�س
ال���وزراء الربيط���اين اجلدي���د . .
حت ّذر من ا�س���تغاللهم لأية ثغرة �أو
ت�ص���رف �أحمق او منفل���ت يف الرد
�س���واء عل���ى �ض���ربات الطائ���رات
الإ�س���رائيلية دون طي���ار عل���ى
�أه���داف يف ث�ل�اث دول عربي���ة� ،أو
على ت�ص���ريحاته االنتخابية بتمدد
�إ�سرائيل ،التي دون تهي�ؤ و حت�شيد
ال���ر�أي العام الداخلي و الدويل ،قد
تت�سبب ب�أ�ضرار �أكرث ج�سامة و كما
�سي�أتي.
(يتبع)
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ثقافة

بم�شاركة  ١١٢فيلم ًا من  ٧٤دولة  ..اختتام فعاليات مهرجان
دهوك ال�سينمائي
 متابعة املدى

اختتمت فعاليات الدورة ال�ساد�سة
لمهرجان دهوك الدولي للأفالم،
هذا اال�سبوع بحفل كبير لتوزيع
الجوائز على الأفالم والمخرجين
والممثلين الم�شاركين في المهرجان
الذي انطلقت فعالياته في الـ 20
من ال�شهر الجاري في مدينة دهوك
ب�إقليم كرد�ستان.

وكان توزي ��ع جوائز الدورة ال�ساد�س ��ة
ملهرج ��ان ده ��وك ال ��دويل للأف�ل�ام على
ال�ش ��كل التايل :جائزة حمافظة دهوك،
كانت من ن�صيب حممد حم�سن وحممد
جانو .جائزة يلماز غوناي لأف�ضل فيلم
طويل ،كانت من ن�صيب املخرج زيرك.
جائزة ورقة العنب الف�ض ��ية ،كانت من
ن�ص ��يب فيل ��م " ،"B6وهو م ��ن �إخراج
علي رزاي .جائزة ورقة العنب الذهبية
لأف�ض ��ل فيل ��م ك ��ردي ،منتح ��ت لفيل ��م
"بانت ��ور" ،للمخرج ،حت�س�ي�ن �أوزمن.
جائزة ورقة العنب الذهبية لأف�ضل فيلم
كردي وثائقي ،كانت من ن�ص ��يب فيلم "
 ،"Mîn Hilgirللمخ ��رج هوك ��ر
ه�ي�روري .جائ ��زة �أف�ض ��ل فيل ��م دويل
ق�صري ،ذهبت لفيلم "بيك�س" ،للمخرج،
علي رزاي .جائزة �أف�ض ��ل فيلم وثائقي
دويل ،منح ��ت لـ "جيم كَريل�س" .جائزة
التقيي ��م ،ذهب ��ت لفيل ��م "."Navber
جائزة النقد ال�س ��ينمائي ،ح�ص ��ل عليها
املمثل الكردي� ،أحمد زيرك.
جائزة حمافظة دهوك ،ذهبت لفيلمني،هم ��ا"Qehremanê Çerxî" :
و " ."Qurbanجائ ��زة �أف�ض ��ل
ممثل ك ��ردي ،كانت من ن�ص ��يب فيا�ض
دوم ��ان .جائ ��زة �أف�ض ��ل ممثل ��ة كردية،
ح�ص ��لت عليها ،املمثلة �شكران .جائزة
�أف�ض ��ل �سيناريو ،كانت من ن�صيب فليم
" ."Jîna Bê Jiyanجائزة �أف�ض ��ل
خم ��رج ك ��ردي ،منحت للمخ ��رج حممد

علي كونار.
ي�ش ��ار �إىل �أن فعالي ��ات مهرج ��ان
ده ��وك الدويل ال�س ��اد�س للأفالم،
كانت انطلقت ،الأ�سبوع املا�ضي،
 ،مب�ش ��اركة  ١١٢فيلم� � ًا م ��ن ٧٤
دول ��ة و ١٢٠فنان� � ًا م ��ن �إقلي ��م
كرد�س ��تان الع ��راق وال�ش ��رق
الأو�س ��ط و�أوروب ��ا؛ حي ��ث
يوا�ص ��ل املهرج ��ان فعاليات ��ه
حتى � ١٦أيلول.
وترك ��ز الأف�ل�ام الكردي ��ة
والعربية والأجنبية امل�شاركة
يف املهرج ��ان عل ��ى التعاي� ��ش
ب�ي�ن الأدي ��ان والقومي ��ات
والطوائ ��ف يف ال�ش ��رق
الأو�س ��ط والع ��امل ،وتتناول
الن ��دوات وور� ��ش العم ��ل
دور ال�س ��ينما يف معاجل ��ة
ق�ض ��ايا العامل وعالقتها مع
املجتمع.
ويبلغ ع ��دد الأفالم الكردية
امل�ش ��اركة يف املهرجان ٥٠
فيلم� � ًا ،بينم ��ا زاد عدد الأف�ل�ام العربية
�إىل  ٢٠فيلم� � ًا بينه ��ا �أف�ل�ام كال�س ��يكية
قدمية تعود لعام  ،١٩٥٧وتتناف�س ٥٥
فيلم ًا من جمموع الأفالم امل�ش ��اركة على
جوائ ��ز املهرج ��ان ،ويعر� ��ض املهرجان
�أفالم� � ًا ق�ص�ي�رة ووثائقي ��ة وروائي ��ة
طويلة.
وقال املدي ��ر الفني للمهرج ��ان ،املخرج

�ش ��وكت �أم�ي�ن
كورك ��ي ،لـ"الع�ي�ن الإخباري ��ة"�" :أبرز
م ��ا ميي ��ز ال ��دورة ه ��و �إ�ض ��افة �أق�س ��ام
جدي ��دة ،وعر� ��ض ق�س ��م م ��ن الأف�ل�ام
امل�ش ��اركة يف املهرج ��ان ع ��ن طري ��ق
ال�س ��ينما املفتوح ��ة يف قاع ��ة بانوراما
احلري ��ة مبدينة ده ��وك" .و�أ�ض ��اف �إن
"عدد الأفالم امل�شاركة يف هذه الدورة

�أكرث من الدورة ال�س ��ابقة،
التي تعر� ��ض يف املهرجان
وقد اختريت م ��ن بني �أكرث
م ��ن �أل ��ف فيل ��م تق ��دم به ��ا
�ص ��ناع ال�س ��ينما للم�شاركة
يف املهرج ��ان" ،الفت ًا �إىل �أن
املهرج ��ان ي�ش ��هد ه ��ذا العام
�إقب ��ا ًال كب�ي� ً
را من امل�ش ��اهدين
يفوق الدورات ال�سابقة.
وب ��د�أ املهرج ��ان فعالي ��ات
دورت ��ه احلالي ��ة بعر� ��ض فيلم
"كامي ��ون" للمخ ��رج الك ��ردي
الإيراين كامبوزي ��ا بارتويف،
الذي ي�سلط ال�ضوء على معاناة
الإيزيديني بعد �س ��يطرة تنظيم
"داع� ��ش" الإرهابي على مدينة
�سنجار غرب املو�ص ��ل وتنفيذه
عمليات �إبادة جماعية �ضدهم.
وتابع كوركي" :ي�سعى املهرجان
من ��ذ انطالقت ��ه الأوىل �إىل �أن
يكون مطابق� � ًا ملعايري املهرجانات
العاملية ،وهذا وا�ض ��ح من الدورة
احلالي ��ة" ،و�أ�ض ��اف" :ن�س ��تطيع
الق ��ول �إن مهرج ��ان دهوك �أ�ص ��بح
واحد ًا من �أهم املهرجانات ال�س ��ينمائية
يف ال�ش ��رق الأو�سط ،وبا�س ��تطاعته �أن
ُيعرف نف�س ��ه كمهرجان ك ��ردي دويل"،
كا�ش ��ف ًا ع ��ن �أن جائزة االحت ��اد الدويل
لنق ��اد ال�س ��ينما ""FIPRESCI
�س ��تمنح للم ��رة الثاني ��ة يف املهرج ��ان،

لو�س اجنلي�س (رويرتز)
احتف ��ظ فيلم الرعب "�إت :الف�ص ��ل
الثاين" (�إت :ت�شابرت تو) ب�صدارة
�إيرادات ال�سينما ب�أمريكا ال�شمالية
للأ�س ��بوع الث ��اين حمقق� � ًا 40.7
ملي ��ون دوالر .والفيلم بطولة بيل
�سكار�س ��جارد وجيم� ��س مكاف ��وي
وفني ولفه ��ارد وجيدي ��ن ليربهري

ومن �إخراج �أندري�س مو�شيتي.
واحت ��ل فيل ��م اجلرمي ��ة والدرام ��ا
اجلدي ��د ”املحتاالت“ (ه�س ��تلرز)
املرك ��ز الث ��اين ب�إي ��رادات بلغ ��ت
 33.2ملي ��ون دوالر .والفيل ��م
بطول ��ة كون�س ��تان�س وو وجنيف ��ر
لوبي ��ز وجولي ��ا �س ��تايلز وكيك ��ي
باملر وليلي راينهارت ومن �إخراج
لوريني �سكافاريا.
وتراج ��ع فيل ��م الإث ��ارة واحلرك ��ة

 عالء المفرجي

بطولة المكان ..بغداد مث ًال

و�أو�ضح �أن "وجود هذه اجلائزة املهمة
دولي� � ًا دلي ��ل عل ��ى �أن مهرج ��ان ده ��وك
يتمتع مب�ستوى ونوعية جيدة".
و�أك ��د كورك ��ي" :نعم ��ل عل ��ى �أن يكون
املهرج ��ان يف � 2020أف�ض ��ل مم ��ا هو
علي ��ه الآن ،ونحاول �أن يكون املهرجان
يف امل�س ��تقبل القريب م�ؤ�س�سة م�ستقلة
تنفذ عملها ب�شكل �أكرث تنظيم ًا".
وت�ش ��ارك  8دول عربي ��ة �إىل جان ��ب
العراق يف ال ��دورة احلالية للمهرجان؛
وه ��ي ال�س ��عودية وم�ص ��ر وتون� ��س
واملغ ��رب ولبن ��ان و�س ��وريا واليم ��ن
وفل�سطني ،حيث ركزت �إدارة املهرجان
عل ��ى ال�س ��ينما العربي ��ة يف ال ��دورة
احلالية.
و�أو�ض ��حت م�س� ��ؤولة ق�س ��م الأف�ل�ام
العاملي ��ة يف املهرج ��ان ،لي ��زا ك ��ول ،يف
م�ؤمتر �ص ��حفي عقدت ��ه �إدارة املهرجان
يف ده ��وك قبل انطالق ��ه �أن "العديد من
الأف�ل�ام امل�ش ��اركة يف املهرجان تعر�ض
لأول مرة يف ال�شرق الأو�سط" ،م�شرية
�إىل �أن املهرج ��ان مل يكت � ِ�ف بالأف�ل�ام
احلديثة بل اختار �أفالما عربية ُت َعد من
�أهم الأف�ل�ام الكال�س ��يكية القدمية التي
عر�ضتها �شا�شات ال�سينما العربية".
وي ��ويل املهرج ��ان اهتمام ��ا كب�ي�را
باملخرج ��ات ،وخ�ص ���ص له ��ن ق�س ��ما
كبريا من الأف�ل�ام ،وكانت يف مقدمتهن
املخرجت ��ان نادي ��ن لبك ��ي وجو�س ��لني
�ص ��عب وغريهم ��ا م ��ن املخرج ��ات م ��ن
خمتلف �أنحاء العامل.
و�أ�ش ��رفت  5جلان حتكيم عل ��ى الأفالم
امل�ش ��اركة يف ال ��دورة احلالية ،وتت�ألف
هذه اللج ��ان من ع�ض ��وية �شخ�ص ��يات
�س ��ينمائية و�أدبية وثقافي ��ة ونقدية من
خمتلف بلدان العامل ،وهذه اللجان هي
جلن ��ة حتكيم الأف�ل�ام الوثائقية وجلنة
الأفالم الق�ص�ي�رة وجلنة حتكيم الأفالم
الكردية وجلنة حتكي ��م الأفالم العاملية
وجلنة االحت ��اد الدويل لنقاد ال�س ��ينما
"."FIPRESCI
و�أحت�ض ��ن �إقلي ��م كرد�س ��تان �س ��نويا
 3مهرجان ��ات �س ��ينمائية دولي ��ة ،هي
مهرجان دهوك ال�سينمائي الدويل الذي
يتمثل �شعاره بورق العنب لأن حمافظة
ده ��وك التي حتت�ض ��ن املهرج ��ان متتاز
بكرثة �أ�ش ��جار العنب فيه ��ا ،ومهرجان
ال�س ��ليمانية ال�س ��ينمائي ال ��دويل الذي
يتمث ��ل �ش ��عاره بحب ��ة �ش ��جرة البلوط
الت ��ي ت�ش ��تهر مدين ��ة ال�س ��ليمانية بها،
ومهرج ��ان ال�س ��ينما �ض ��د الإرهاب يف
�أربيل.

فيلم (�إت :ت�شابتر تو) يحتفظ ب�صدارة �إيرادات ال�سينما في �أمريكا ال�شمالية
”�س ��قوط م�ل�اك“ (�أجني ��ل ه ��از
فولن) من املركز الثاين �إىل املركز
الثال ��ث ه ��ذا الأ�س ��بوع ب�إي ��رادات
بلغت  4.4ملي ��ون دوالر .والفيلم
بطول ��ة ج�ي�رارد بتل ��ر ومورج ��ان
فرمي ��ان وج ��ادا بينكي ��ت �س ��ميث
والن� ��س ريدي ��ك وم ��ن �إخ ��راج
ري ��ك روم ��ان وو .وتراج ��ع الفيلم
الكومي ��دي ”�أوالد طيبون“ (جود
بوي ��ز) من املركز الثالث �إىل املركز

كالكيت

الرابع م�سجال  4.3مليون دوالر.
والفيلم بطول ��ة جاكوب ترميبالي
وكي ��ث وليام ��ز وب ��رادي ن ��ون
ومويل جوردون ومن �إخراج جني
�ستوبنيت�س ��كي .كم ��ا تراج ��ع فيلم
الر�س ��وم املتحرك ��ة ”الأ�س ��د املل ��ك
( “2019الي ��ون كين ��ج )2019
م ��ن املرك ��ز الراب ��ع �إىل املرك ��ز
اخلام� ��س هذا الأ�س ��بوع ب�إيرادات
بلغت  3.6مليون دوالر.

مل حت�ض ��ر بغداد يف ال�س ��ينما ،كبطولة مكان� ..أو كمو�ض ��وع
متكامل ..فبعد �أكرث من �ستة عقود و�أكرث من مئة فيلم بقليل ،مل
حت�ضر بغداد كمكان يف الأفالم العراقية بالأهمية التي نتمنى
واقت�صر ح�ضورها كديكور خلفي ميكن اال�ستغناء عنه مبكان
�آخ ��ر ..مبعنى �إنه ��ا كم ��كان مل تتداخل مع مو�ض ��وع الفيلم..
مثلما مل تنفعل ال�شخ�ص ��يات والأحداث بو�صفها �شخ�صية لها
�أبعاد ًا باملكان ..الذي ميار�س بدوره ت�أثري ًا بو�صفه �شخ�صية
له ��ا �أبع ��اد ًا وامتداداته ��ا االجتماعية والثقافية ،بال�شخ�ص ��ية
�أو احلدث .وبا�س ��تعرا�ض �س ��ريع لالفالم العراقية �سنجد انه
حتى هذا احل�ض ��ور ال�سلبي مبعنى غري امل�ؤثر مل تتوافر عليه
الغالبي ��ة العظمى من الأف�ل�ام العراقية ،حتى تل ��ك التي تدور
�أحداثها يف هذه املدينة..
وكان ميكن لبغداد كمكان �أن ت�أخذ حقها ال�سينمائي �إن �صحت
الت�سمية بالطريقة التي خ�ضعت بها روما ملو�شور فيلليني من
خالل ع ��دد من �أفالمه ورمب ��ا يف �أكرث �أفالم ��ه ..حيث يتجلي
التاريخ تارة ،والعالقات االجتماعية تارة �أخرى ..بل وحتى
جغرافي ��ة املدين ��ة و�شواخ�ص ��ها التاريخي ��ة� ..أو كم ��ا �أخذت
نيوي ��ورك من اهتمام خمرج عبقري �آخر هو �سكور�س ��يزي..
فمع ��ه ذهبنا اىل ما قبل �أكرث من مئتي عام عندما كانت املدينة
�أعن ��ي هنا نيويورك نهب ًا لع�ص ��ابات القت ��ل والتناحر املذهبي
والعرقي ..ومعه �أي�ض� � ًا جتولنا يف �شوارعها اخللفية ووقفنا
عن ��د حا�ض ��نة اجلرائم ..ومع ا ِملل ��ل والأق ��وام القادمة من كل
بقاع الأر�ض ،فعاي�شنا يف كيتاواتها تقاليد و�أ�صول وثقافات
وم ��ع �سكور�س ��يزي ا ّتعبن ��ا النظ ��ر اىل الأعلى حي ��ث الأبنية
تخرتق ال�س ��حب وبالطريقة نف�س ��ها ا�صطحبنا وودي الن يف
عامل هوليوود
املدينة والن�س ��اء وال�ش ��هرة و�أي�ض� � ًا الد�س ��ائ�س .ولكن مل ينل
خمرج �س ��ينمائي �ش ��رف �أن يحف ��ر يف تاريخ بغ ��داد �أو يربز
�سحنة �أبنائها� ..أو يقف عند ن�سيجها االجتماعي او ي�ستنطق
�شواخ�صها �أو يو ّثق رموزها.
ونح ��ن نتحدث هنا ع ��ن ال�س ��ينما الروائية ،ذلك �إن ال�س ��ينما
الوثائقية حاولت االقرتاب من كل ما ذكرنا ..ولكنها مل تقنعنا
جمالي ًا �أو
فكري� � ًا �إال با�س ��تثناءات قليل ��ة ،ورمب ��ا يح�ض ��رين يف ه ��ذا
اال�ستثناء رائعة ب�سام الوردي وريا�ض قا�سم (حكاية للمدى)،
حيث �ش ��واكة كرخ بغداد ورمز من رموزها ال�ش ��اخمة (يحيى
جواد) .ويف جردة �سريعة لبع�ض الأفالم العراقية على امتداد
تاريخ الفيلم العراقي ،ن�س ��تطيع �أن نقف على ح�ض ��ور املدينة
و�إن ب�ش ��كل ديك ��وري كما �أ�س ��لفنا ..فيل ��م (القاه ��رة -بغداد)
الذي �أخرجه �أحمد بدرخان بانتاج م�ش�ت�رك مع م�صر �صوّ رت
م�ش ��اهد قليل ��ة من ��ه يف بغداد ،لكنن ��ا يف فيلم (من امل�س� ��ؤول)
املنت ��ج عام  1957بتوقي ��ع املخرج عبد اجلب ��ار توفيق ويل
ع ��ن رواية للكات ��ب العراق ��ي الرائد �أدمون �ص�ب�ري نقف عند
�ص ��ورة جميل ��ة لبغ ��داد يف عقد اخلم�س ��ينيات ،تتجل ��ى منها
تفا�ص ��يل اجتماعية اقت�ص ��ادية كثرية ..والأمر ينطبق �أي�ض� � ًا
على فيلم (�س ��عيد افندي) للمخرج كامريان ح�س ��ني ..واختار
املخرج الراحل عبد الهادي مبارك ت�صوير �أغلب م�شاهد فيلمه
(عرو�س الفرات) عام  1958يف مناطق خمتلفة من بغداد..
لكنن ��ا م ��ع فيلم (اجلاب ��ي) للمخرج جعفر عل ��ي ..نتعرف على
تفا�ص ��يل احلياة اليومية يف بغداد ال�س ��تينيات ،حيث مناذج
ب�ش ��رية خمتلفة تلتقي يف (با�ص) للنقل الداخلي ..وهو فيلم
حاول التقاط �صورة ل�شكل العالقات يف تلك الفرتة ..وب�سبب
مو�ض ��وع الرواي ��ة املعاجلة ،وهي رواية (خم�س ��ة �أ�ص ��وات)
للروائ ��ي الكبري غائ ��ب طعمة فرم ��ان ،فان فيلم ��ه (املنعطف)
الذي اخرجه جعفرعلي وكتب ال�س ��يناريو واحلوار له جنيب
عرب ��و م ��ع ال�ش ��اعر �ص ��ادق ال�ص ��ائغ ..هو م ��ن �أك�ث�ر الأفالم
العراقي ��ة الت ��ي تتجلى به ��ا املدينة مكان ًا وحدث� � ًا ..فمن خالل
ال�شخ�صيات اخلم�س يف الفيلم نتعرف على املالمح ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية للمدينة.
وكان ميك��ن لبغ��داد كم��كان �أن
ت�أخذ حقه��ا ال�سينمائ��ي �إن �صحت
الت�سمية بالطريق��ة التي خ�ضعت
بها روما ملو�ش��ور فيلليني من خالل
ع��دد م��ن �أفالم��ه ورمب��ا يف �أكثـ��ر
�أفالمه.

 Côté courtمهرجان الأفالم الق�صيرة في "�سين �سان دوني/بانتان"
�صالح �سرميني

يف الفيل ��م املتحف � ّ�ي الق�ص�ي�ر "الأ�ش ��باح
ال ُك�ب�رى"ُ ،تخربن ��ا املخرج ��ة الفرن�س ��ية
"لوي ��ز ناربوين" ،ومعها �ش ��ريكها "يوان
بورج ��وا" ب� �� ّأن "الع ��امل ال ي�س�ت�ريح ،وال
ي�ستطيع �أن ي�س�ت�ريح من العي�ش ،ومن �أن
يكون� ،أن يكون العامل".
�مي للدورة الـ
ويف افتتاحي ��ة الدليل الر�س � ّ
 28ملهرجان الأفالم الق�ص�ي�رة يف "�س�ي�ن
�س ��ان دوين/بانتان"(ال�ض ��واحي ال�شرقية
ال�شمالية للعا�صمة باري�س) ،كتب املفوّ �ض
الع ��ا ّم للمهرج ��ان "جاك ��ي �إيف ��رار" ،ومعه
رئي� ��س اجلمعي ��ة الت ��ي تنظ ّم ��ه "�إيري ��ك
�طور م�س ��توحاة
جاريندو" ن�ص� � ًا يبد�أ ب�س � ٍ
من التعليق الذي �سمعناه يف الفيلم:
"ميكن القول ب� ّأن ال�سينما ال ت�سرتيح ،وال
ت�ستطيع �أن ت�س�ت�ريح من العي�ش ،ومن �أن
تكون� ،أن تكون ال�س ��ينما" ،وهكذا ،يطمح
املهرج ��ان ب� ��أن يك ��ون انعكا�س� � ًا ،وك�ش ��ف ًا
حلياة يف حركة دائمة ،ومتجددة.
ٍ

يف ه ��ذه ال ��دورة الت ��ي انعق ��دت خ�ل�ال
الف�ت�رة م ��ن  5وحتى  15يوني ��و ،2019
�س � ّ
�لط املهرجان الأ�ض ��واء مر ًة �أخرى على
�ينمائي املعا�ص ��ر م ��ن خ�ل�ال
�
س
ال�
�داع
الإب �
ّ
�ابقات (�أفالم روائية ق�ص�ي�رة ،وفيديو
مُ�س � ٍ
�آرت) ،وبانوراما ،وبرام ��ج �أخرى ،ومنها
"�شا�شات ح ّرة" ،ويف ك ّل ق�سم منها اقرتح
جمموع ��ة كب�ي�رة ،ومتنوع ��ة م ��ن الأعمال
�كلي ،وال�س ��رديّ
القوي ��ة من التجريب ال�ش � ّ
الت ��ي جت�سّ ��د �س ��ينما الي ��وم ،وب ��الأن ذاته
تعلن عن �سينما الغد.
وكذل ��ك احل ��ال بالن�س ��بة للثنائ � ّ�ي "�س ��ول
�س ��وفرين -كرين ��و" ،و"رودول ��ف دي
�س ��تيفانو" ،وهم ��ا من رف ��اق املهرجان منذ
ح ��وايل ع�ش ��ر �س ��نوات ،حي ��ث ق ��دم لهم ��ا
برناجم ًا احتفائي ًا/ا�س ��تعادي ًا ت�ض� �مّن 17
فيلم� � ًا ،ومنها �أفالم ًا من تلك التي �أ�س ��مياها
يف مرحل� � ٍة م ��ن م�س�ي�رتهما (-2000
" )2007دوجو �س ��ينما"� ،س ��ينما خارج
امل�س ��ارات املُعبّدة ،حيث �أجنزا مع ًا �سينما
تفكر بال�س ��ينما يف ط ��ور �إجنازها ،وتفكر
بجمهور ال�سينما ،وتتخيل �سينما يحلمان
بها� ،سيا�سية ،و�شاعرية.
ينا�ض ��ل املهرج ��ان �أي�ض� � ًا من �أجل �س ��ينما
تتح ��اور مع الفن ��ون الأخرى ،املو�س ��يقى،

الأدب ،امل�س ��رح ،وله ��ذا ال�س ��بب� ،س ��لط
الأ�ض ��واء عل ��ى فنان�ي�ن انتقائي�ي�ن يف
ممار�س ��اتهم ،مث ��ل الكات ��ب امل�س ��رحي
"با�س ��كال رامب�ي�ر" ،وه ��و �أي�ض ��ا كات ��ب،
واملو�سيقي "رومان كروننربغ"،
وخمرج،
ّ
وهو �أي�ض ��ا �ص ��انع �أفالم ،وفنان ت�شكيلي،
ومثل "�ألك�س ��ندرا ديروفي ��ل" ،و"جورجيا
�أزوالي" اللتان جاءتا من امل�س ��رح ،وقدمتا
خ�ل�ال املهرج ��ان عم�ل� ًا بعن ��وان "م�س�ي�رة
امر�أة �شابة يف مالب�س احلمام" ،وهو عم ٌل
ال ميكن م�ش ��اهدته �إ ّال يف �ص ��الة �سينما� ،أو

رواق معر�ض� ،أو �ص ��الة متحف ،وذلك لأنه
يتكوّ ن من فيلم ،و�أداء مبا�شر ملمثلة ترافق
العر� ��ض ،وت�س ��تخدم بع� ��ض احلاجي ��ات،
الب�سيطة (�أغطية ،ومالب�س حمام) ،وحتكي
ع ��ن الفيلم ،وتتحاور مع �شخ�ص ��ياته التي
نراها على ال�شا�ش ��ة ،ويبدو للمتفرج ب�أنها
ت�ستمع لها ،وتتجاوب معها.
الفني املبا�شر ،هو واحد من
والفيلم/الأداء ّ
املمار�سات املعروفة يف ال�سينما التجريبية،
ّ
وفن الفيديو ،والفن املعا�ص ��ر ،وهو �ش ��ك ٌل
من �أ�ش ��كال م�س ��رحة املنظومة ال�سينمائية
بكامله ��ا (الفيل ��م ،الأحداث ،ال�شخ�ص ��يات،

�ص ��الة العر� ��ض ،اجلمه ��ور� ،)...،أو ميكن
القول ب�أنه �ش ��كل من �أ�ش ��كال �أفلمة امل�سرح
يف ال�س ��ينما بدون اال�س ��تعانة مب�سرحية،
�أو دمج الفيلم يف م�س ��رحية ،حيث يحتفظ
الفيل ��م بطبيعت ��ه الفيلمية الأ�ص ��لية ،ولكن
ال ميك ��ن م�ش ��اهدته� ،أو �إدراكه ب ��دون �أداء
مبا�شر� ،إذ ًا هو عملية ت�شاركية بني الفيلم/
وممثلة ،واجلمهور.
وبالإ�ض ��افة �إىل اجلانب الفرن�سي املُ�سيطر
عل ��ى الربجم ��ة العام ��ة� ،أو بالأح ��رى
الفرانكوف ��وين� ،إ ّال �أن ��ه يف ك ّل مرة ينفتح
عل ��ى الع ��امل ،ويف دورت ��ه الأخ�ي�رة ق ��دم

تركيز ًا على �سينما �أجنبية ،الربتغال جارة
قريب ��ة م ��ن فرن�س ��ا ،وجمع ��ت االختيارات
�أعما ًال من اجليل اجلديد من ُ�صناع الأفالم
توا�صل مع الذين �أ�صبحت �أعمالهم من
يف
ٍ
الكال�سيكيات ،مثل "مانويل دي �أوليفريا"،
�أو "جواو �سيزار مونتريو".
وهكذا ،عام ًا بعد عام ،يرت�س ��خ يف امل�ش ��هد
ال�س ��ينمائي الفرن�س ��ي باعتب ��اره مهرجان
الإبداع املعا�صر يف ال�سينما ،وفن الفيديو
على ال�س ��واء ،ومنذ  28عام ًا� ،س ��اهم ،وما
يزال يف ظه ��ور مواهب جدي ��دة ،وتعابري
�أ�سلوبية متجددة.
ع�ش ��رة �أيام م ��ن املهرجان ،وع�ش ��رة �أماكن
عر� ��ض ،و  12مدين ��ة م�ش ��اركة ،جتمع يف
املتو�س ��ط  13000متف ��رج يف ك ّل دورة،
وحوايل  300فيلم .
ويُعت�ب�ر الي ��وم "مف�ت�رق ط ��رق" ل�س ��ينما
امل�س ��تقبل ،حيث من ال�ض ��روري �أن يتابعه
ال�ش ��غوف ال�س ��ينمائي م ��ن �أجل ف � ّ�ك رموز
النظرة التي يقدمها الفنانون ال�ش ��باب عن
عامل اليوم ،والتحديات التي تنتظرهم غد ًا.
يف جمتمع ��ات الي ��وم ،والتي نع ��رف ب�أنها
تتم ّي ��ز بق ��وة بالتط ��ورات التكنولوجي ��ة،
واملعلوماتي ��ة ،واملُ�ش ��بعة بالثقافة امل�ؤقتة،
والفورية ،والن�س ��بية ،يج ��ب علينا جميع ًا

�أن نت�س ��اءل ع ��ن م�س ��تقبل التعلي ��م ،ونقل
املعرفة ،وتدريب الأطف ��ال ،واملراهقني يف
هذا العامل الغام�ض.
ويجي ��ب املهرج ��ان على ه ��ذا ال�س� ��ؤال من
خ�ل�ال اق�ت�راح برجم ��ة موجه ��ة للأطف ��ال
ال�ص ��غار ،والتي ُتعت�ب�ر امتداد ًا للأن�ش ��طة
الثقافي ��ة الت ��ي يق ��وم به ��ا فري ��ق اجلمعية
املنظمّة للمهرجان طوال العام.
يق ��ع مقره ��ا يف مدين ��ة  Pantinمنذ عام
 ،1994ومن بني �أهدافها العمل على نقل
املعرفة ،والإبداع من خالل ن�شر الن�شاطات
الثقافية على �أو�س � ٍ�ع نطاق جماهريي ،كما
�أنها مكان لذاكرة الأفالم الق�ص�ي�رة بف�ض ��ل
�إن�ش ��اء مكتبة فيلمية متخ�ص�ص ��ة ،وترميم
�أر�شيفات الفيديو.
هذه الو�ساطة الثقافية ،والتعليم عن طريق
ال�ص ��ورة ت�س ��مح لل�ش ��باب بتطوير ح�سّ هم
النق ��دي ،ومتنحهم القدرة على اال�س ��تماع،
و�إيج ��اد ط ��رق �أخ ��رى للتعب�ي�ر ُت�س ��هم يف
تنميتهم.
ً
ه ��ذا املهرج ��ان لي� ��س مهرجان� �ا فح�س ��ب،
ولكن ور�ش ��ة �س ��ينمائية مكثفة يف التذوّ ق
ال�س ��ينمائي ،ال نخرج منه/منه ��ا بدون �أن
تت�ض ��اعف ثقافتن ��ا ال�س ��ينمائية ،وقدرتن ��ا
على النقد ،والتحليل.
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اقــــرأ
ظالل غائب يف معر�ض
العراق الدويل للكتاب

�ص ��درت حديث ��ا عن دار امل ��دى الطبعة اجلدي ��دة من رواية
"ظ�ل�ال على النافذة" للكاتب الكب�ي�ر غائب طعمة فرمان،
و�س ��تكون الرواية يف جناح دار امل ��دى يف معر�ض العراق
ال ��دويل للكتاب ال ��ذي يقام للفرتة م ��ن  11ولغاية 12/ 22
 ،2019/ويف الرواي ��ة يح ��اول ان ير�ص ��د حتوالت بغداد
بعد عام � .1963ص ��درت ه ��ذه الرواية �أول مرة عام 1979
ومل تع ��د متوفرة يف املكتبات منذ عق ��ود ،لكن دار "املدى"
�أعادت م�ؤخر ًا طبعها من جديد.
العمل �إىل جانب روايات فرمان الأخرى ،يعد تتبع ًا لتاريخ
العراق االجتماعي وال�سيا�سي ،خالل العقود املا�ضية.
ح

ول العا

لم

وزير الثقافة :نعمل للخروج بفكرة ور�ؤية لتج�سيد ملحمة
احل�سني ب�شكل جديد

جنمة "�صراع العرو�ش
تواجه �صراع البقاء

متابعة  /املدى

بعد النجاح الكبري الذي حققته النجمة الأمريكية �صويف ترينر
يف م�سل�سل �" Game of Thronesصراع العرو�ش"،
تنوي حالي ًا االن�ضمام اىل �أ�سرة عمل م�سل�سل جديد يحمل ا�سم
" "Surviveبدور البطولة �إىل جانب النجم الأمريكي كوري
هاوكينز.وت�ؤدي ترينر دور فتاة تدعى "جاين" تتعر�ض حلادث
ا�صطدام ب�أحد اجلبال املُغطاة بالثلوج �أثناء �سفرها على منت
طائرة  ،فتنجو �إىل جانب "بول" ،الذي يلعب دوره كوري
هاوكينز م��ن حطام ال�ط��ائ��رة ،وي �ب��د�أ كالهما البحث
والقتال للنجاة ،لأنهما �سيواجهان �صعوبات كثرية
تهدد حياتهما .ويف ت�صريح عن دوره��ا اجلديد،
قالت ترينر�" :أمتنى �أن يكون هذا الدور له �أثر على
من يعانون من �سوء تقدير الذات ،لكي يدركوا �أنهم
�أقوياء �أك�ثر مما يتوقعون ،ولكي يح�صلوا على
الدعم الذي يحتاجونه".

افتتح وزير الثقافة والآثار الدكتور
ع �ب��د الأم �ي��ر احل� �م ��داين امل�ع��ر���ض
ال���س�ن��وي ل��دائ��رة ال �ف �ن��ون العامة
ل ��ذك ��رى واق� �ع ��ة ال� �ط ��ف ب �ع �ن��وان
(ال�شهادة ربيع احلياة) ،على قاعة
ع�شتار يف مركز الوزارة.
و ق��ال احل �م��داين "�أوال
ان امل��ن��ا���س��ب��ة �أل �ي �م��ة
وف��اج �ع��ة ك �ب�يرة �أمل��ت
ب ��ال� �ع ��امل الإ�� �س�ل�ام ��ي
وه � � ��ي ا���س��ت�����ش��ه��اد
الأم��ام احل�سني و�آل
بيته ،وهذه الذكرى
ال �ك �ب�يرة ب��ال�ت��أك�ي��د
هي الدافع واحلافز
لنا جميعا لنقاوم
ال�ظ�ل��م ،و�أن العرب
التي حملتها ثورة

براد بيت ينت�صر
حلقوق الن�ساء
مع اقرتاب طرح �أحدث �أفالم النجم الأمريكي براد
بيت �" Ad Astraأد �أ�سرتا" يف دور العر�ض
ال�سينمائية حول العامل ،خرج "بيت" ليتحدث
عن عالقة فيلمه بحركة "مي تو" الداعمة حلقوق
الن�ساء يف مواجهة االنتهاكات اجل�سدية حول
العامل ،وعن منطية �أفالم الف�ضاء ووقوعها يف
فخ انعدام امل�ساواة .و�أو�ضح "بيت" تفا�صيل
دوره يف فيلم "�أد �أ�سرتا"� ،إذ يلعب دور
رائد الف�ضاء روي مكربايد ،الذي يواجه
م�شاكل مع والده لكنه ي�ضطر ملواجهة هذه
امل�شاكل والقيام برحلة ا�ستك�شافية �أخرى
لك�شف غمو�ض اختفاء والده .ومن خالل
ق�صة الفيلم يتطرق �صناعه �إىل م�شاكل
اجتماعية كثرية م�ؤثرة حالي ًا� ،إذ ك�شف
"بيت" �أن الفيلم يناق�ش فكرة الذكورية
ال�سامة وت�أثريها على الرجال واملجتمع
ب�شكل عام .وقال" :لقد كربنا يف ع�صر
يعلمنا �أهمية �أن نكون �أق��وي��اء ،و�أال
نظهر �ضعفنا كي جنني االح�ترام ،هذا
هو تعريف الذكورية ال�سامة" .ويحاول الكاتب �ستيف
روز يف مقال له ب�صحيفة "الغارديان" الربيطانية حتليل
ت�صريحات ب��راد بيت والتو�صل �إىل �أزم��ة �أف�لام رواد
الف�ضاء .طاملا رك��زت �أف�ل�ام الف�ضاء على ثيمة معينة،
يظهر فيها رائد الف�ضاء يف دور الرجل الهمام الذي ينقذ
الأر�ض ،فيما يكتفي العن�صر الن�سائي املتمثل يف الزوجة
بالقلق عليه من منزلها يف كوكب الأر�ض.

رونالدو ال يثق �سوى يف "�أربعة"
يف مقابلة و�صفها كري�ستيانو رون��ال��دو ب�أنها
"الأ�صدق" يف ت��اري�خ��ه ال �ك��روي ،ك�شف جنم
يوفنتو�س �أن��ه ب��ات يثق ب�أربعة �أ�شخا�ص فقط،
وذل ��ك يف �أع �ق��اب ت�ه�م��ة االغ �ت �� �ص��اب ال �ت��ي طالته
م�ؤخرا .وخالل مقابلة مع ال�صحفي بري�س مورغان
على قناة "�آي تي يف" ،انهمر رونالدو بالبكاء ،عند
ر�ؤيته لفيديو قدمي غري من�شور لوالده قبل وفاته.
وع��ن م��و��ض��وع تهم االغت�صاب ال�ت��ي ط��ال�ت��ه ،قال
رونالدو" :لدي �أ�صدقاء مقربون جدا ولدي عائلتي،
ولكن من �أثق به بن�سبة  100باملئة ،هم � 4أ�شخا�ص

ي�ق�ي��م ب �ي��ت ال��م��دى للثقافة
والفنون فعالية ح��ول اقامة
معر�ض العراق الدولي للكتاب
للفترة م��ن  -11ولغاية 22
 2019/ 12/حيث �سيتحدث
عدد من المثقفين والمهتمين
عن اهمية معار�ض الكتاب في
دعم الواقع الثقافي في العراق
وكيف يمكن للكتاب ان ي�ساهم
في محاربة التطرف واالفكار
االرهابية ..الفعالية تقام يوم
غد الجمعة ال�ساعة الحادية وح �� �ض��ور
ع�شر �صباحا في بيت المدى نخبة متميزة م��ن المهتمين
في �شارع المتنبي بم�شاركة بالكتابة والكتاب.
 كاظم �سعد الدين
المترجم والباحث خ�ص�ص العدد االخير من مجلة الم�أمون ملفا
خا�صا عن رحلة كاظم �سعد الدين مع الترجمة و�شغفه بالكتب
والترجمة ومعاييرها الفنية وال��ى اي مدى يمكن للمترجم
ان يكون امينا في عمله بينما �أ�ضفت ال�صور الفوتوغرافية
للمترجم في مراحله العمرية واالب��داع�ي��ة المختلفة طابعا
توثيقيا على الملف.

فقط" .ومل يحدد رون��ال��دو الأ�شخا�ص الأرب �ع��ة،
فيما ب��دت الإ� �ش��ارة وا�ضحة �إىل �أن��ه ب��ات يتعامل
بحذر وحر�ص مع الآخ��ري��ن .ومل ي�تردد رونالدو
باحلديث عن بداياته املتوا�ضعة ،حيث ك�شف عن
ق�صة "�صادمة" ،وهي �أن��ه كان ي��زور مع �صديقه،
مطاعم "مكدونالدز" ،يف وق��ت مت�أخر من الليل،
ويطلب منهم �إع �ط��اءه �شطائر همربغر متبقية.
وفاج�أ ال�صحفي مورغان رونالدو بفيديو قدمي
عن وال��ده الراحل ،ال��ذي ظهر فيه وهو يتحدث
عن ابنه رونالدو ،عندما كان العبا نا�شئا وقتها.

"�سبايدر مان" موظف جديد يف ال�شرطة الأمريكية!
ت� �ق ��وم �إدارات ال� ��� �ش ��رط ��ة يف
�أنحاء ال��والي��ات املتحدة بتجربة
ج�ه��از يطلق رب��اط � ًا ي�شبه "الرجل
العنكبوت"� ،سبايدر مان ،على امل�شتبه
بهم ل�شل حركتهم ،وذل��ك بعد وف��اة 49
�شخ�ص ًا ال�ع��ام املا�ضي نتيجة ا�ستخدام
امل�سد�سات ال�صاعقة �ضدهم.
ويطلق اجلهاز ،امل�سمى "بوالراب" ،رباط ًا
طوله  2.4مرت مثبت بطرفه كرة ليلتف حول
�ساقي امل�شتبه به ومن ثم منعه من الهرب.

تقــريــر
مثقفون يتحدثون عن معر�ض
العراق الدويل للكتاب

احل �� �س�ين للم�سلمني وك ��ل ال �ع��امل
وال �ظ �ل��م ال� ��ذي وق ��ع ع�ل�ي��ه �أل�ه�م��ت
العديد من ال�شعوب �أن تنه�ض من
اال�ستعمار" ،الفت ًا اىل ان "معر�ض
ال�ي��وم ه��و جت�سيد لواقعة الطف،

وكانت هناك العديد من اللوحات
املميزة التي تعك�س واقعة الطف،
و�أنا اليوم �أ�شد على �أيدي القائمني
على امل�ع��ر���ض و�أمت �ن��ى لهم املزيد
من النجاحات".م�شريا اىل "نحن

يف وزارة الثقافة ودائ��رة الفنون
بالت�أكيد مهتمني بالت�شكيل حيث
�أن�ن��ا نعترب الت�شكيل العراقي هو
ب�صمة عراقية واملدر�سة الت�شكيلية
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ح ��ا�� �ض ��رة دائ � �م � � ًا يف
املعار�ض التي تقام بالعراق �أو يف
جميع �أنحاء العامل ،لذلك �أنا داعم
وب�شكل كبري للفنون الت�شكيلية يف
الوزارة" ،م�ضيفا "املعر�ض يقرتن
مع فرتة عا�شوراء وذكراها الأليمة،
وعر�ضت العديد من اللوحات واقعة
ال �ط��ف ،وب�ع���ض�ه��ا ج���س��د امل�ع��رك��ة
وق�صتها ام��ا جت�سيدا مبا�شرا �أو
ت�أثريها ب�شكل غري مبا�شر ،وج�سدت
�أح��داث هذه املعركة من خالل الفن
العراقي والفن العاملي ،ورغ��م �أن
هذا احلدث يوثق له فني ًا منذ �سنني
ولكننا اليوم نعمل للخروج بفكرة
ور�ؤي���ة ج��دي��دة لتج�سيد الواقعة
ب�شكل جديد".

حممد جا�سم
اقام نادي القراءة يف منظمة انا عراقي
انا اقر�أ جل�سة يف كهوة وكتاب للدكتور
احمد ال�شرجي وكتابه املو�سوم "ثقافة
العر� ��ض امل�س ��رحي" ال�ص ��ادر حديث ��ا
ع ��ن دار ومكتب ��ة عدنان .ادار اجلل�س ��ة
الكات ��ب حتري ��ر اال�س ��دي وبح�ض ��ور
كثيف م ��ن جمه ��ور امل�س ��رح .يف البدء
ق ��دم الناق ��د الدكتور"�س ��عد عزي ��ز عبد
ال�ص ��احب" ا�ضاءة عن الكتاب وم�ؤلفه،
ق ��ال فيه ��ا -:الكتاب عل ��ى اهمية كبرية
باملعرفي ��ة العالي ��ة الت ��ي ت�ش ��ي بباحث
ومفك ��ر يع ��ي ادوات ��ه ويع ��رف يف اي
بقاع يحرث ويبذر،ال �سيما ان م�ضمون
الكتاب على م�س ��افة �ش ��ديدة القرب من
حي ��اة امل�ؤل ��ف ال ��ذي ق�ض ��ى ج ��زءا من
حياته يف املهج ��ر .والكتاب يدفعنا الن
نح�س ��ب الف ح�س ��اب للمتفرج ومعرفة

الطقس

ويعمل اجلهاز على م�سافة ت�تراوح بني 3
�أمتار �إىل  7.6مرت .وقال توم �سميث رئي�س
�شركة (راب �إن��د��س�تري��ز) م�صنعة اجلهاز
"�سواء �أكانت الو�سيلة م�سد�سا �صاعقا �أو
رذاذ الفلفل �أو ال �ه��راوة ..ف ��إن ثمة فجوة
�أوجدتها املحاكم بطلب ا�ستخدام م�ستوى
�أع��ل��ى م��ن ال��ق��وة يف ال��وق��ت املنا�سب".
و�أ��ض��اف "ي�سد ه��ذا اجلهاز ب�صورة كاملة
تلك الفجوة� ،إذ مينح ال�ضباط خيار ًا �آخر
ال�ستخدامه قبل ا�ستخدام م�ستوى عال من

ال�ق��وة لإن�ه��اء �أي حم��ادث��ة ب�شكل �آم��ن جدا
جدا" .وقال �سميث �إن جهاز "بوالراب" �أكرب
بقليل من الهاتف املحمول وهو م�صمم كي
يتم و�ضعه ب�سهولة يف حزام �ضباط ال�شرطة
وت�صل �سرعة الرباط ال��ذي يطلقه اجلهاز
�إىل ح��ويل  200م�تر يف الثانية "ولذلك
ل��ن ترونه" .و�أو� �ض��ح �سميث �أن��ه �شرح
فكرة عمل اجلهاز لع�شرات من �إدارات
ال�شرطة يف الواليات املتحدة و�أي�ضا
يف �أ�سرتاليا ونيوزيلندا.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�شني_هاي
لي�س هذا العنوان من ابتكاري
واعرتف �أمامكم ب�أنني �سرقته
من النائب املغ�ضوب عليه فائق
ال�شيخ علي والذي انب�أتنا �أخبار
مواقع التوا�صل االجتماعي �أن
ها�شتاك " �شني_هاي" اخلا�ص
به ح�صل على �أعلى "تريند"
يف موقع " تويرت" ،ولكني قبل
الدخول يف املو�ضوع و�إن�صافا
للعمود الثامن ول�صاحب
"�شني_هاي" يجب �أن �أخربكم
�أن �أوجه ال�شبه بني عبارة فائق
ال�شيخ علي  ،وبني حروف
"خادمكم" تبتدئ وتنتهي
بالعنوان ،فال قرابة بني عبارته
وهذا العمود� ،سوى �أن جنابي
يالحظ منذ كتابة هذا العمود
�أن الكثري ممن دخلوا عامل
ال�سيا�سة يف هذه البالد وعن
طريق ال�صدفة واحلظ وال�شطارة
تت�سع حناجرهم وت�ضيق ح�سب
علي ان
الطلب .يف هذا املكان ّ
اوجه ال�شكر والرحمة للراحل
ميخائيل نعيمة الذي دائما ما
ت�سعفني كتاباته التي �أ�شعر
�أنها كتبت لزماننا هذا ،يف كتابه
"الغربال" يكتب عن �أ�صحاب
احلناجر املنافقة يف و�صف بارع
" :كان �أ�شد الأيام �سوادا يف
حياة ال�ضفادع� ،إذ فيه اكت�شفوا
�أن هناك من يريد �أن يناف�سهم
على هذا امل�ستنقع ،فهب يف
احلال زعيمهم الأكرب ووقف فيهم
خطيبا وحنجرته تكاد تتمزق
من الغيظ :واق! واق ! واق!
�أما ترجمة هذه اخلطبة البليغة
فهي� :أيها ال�ضفادع �إن م�ستنقعنا
لفي خطر ،ذلك امل�ستنقع الذي
ت�سلمناه وقطعنا على �أنف�سنا
ميثاقا �أن ن�سلمه �إىل الأبناء
والأحفاد ،قد قام اليوم من يريد
�أن يدن�سه وي�شوه مالحمه ،فيا
لل�شناعة ويا للكفر ،و�أرى �أننا �إذا
غ�ض�ضنا الطرف عن هذا الأمر،
�سنعي�ش يف خطر كبري ،ف�صفق
ال�ضفادع طويال خلطبة زعيمهم
ودبت احلما�سة فيهم و�صاحوا
ب�صوت واحد" :واق ! واق !
واق".
منذ اللحظة الأوىل الندالع
معركة فائق ال�شيخ علي مع
جمل�س النواب ،كان نقيق
ال�ضفادع ما �أخ�شاه ،لقد علمتنا
جتربة جمل�س النواب �أن الف�ساد
يعاد تدويره ب�أف�ضل من قبل.
تعلمنا مفاهيم العدالة احلقيقية
�أنه ال ميكن للبلدان �أن ت�ستقر
والنا�س جتد �أن ال�سارق
ومثري الفتنة الطائفية والقاتل
واملرت�شي ينجو مب�ساعدة
القانون وقوته ،فمن منا �شاهد
املتهمني ب�صفقة الأ�سلحة
الرو�سية يقفون يف قف�ص
االتهام؟ ،فيما العدالة حتى
هذه اللحظة مل تتحرك يف ملف
�سرقات الكهرباء ،ومل نر املدعي
العام يتحرك يف ق�ضية �سقوط
املو�صل .وهذا يعنى �أن هناك
من منع و�سعى و�صمم من �أجل
�أن ال ت�صل احلقيقة �إىل �أروقة
الق�ضاء ،وهناك من �أ�صبح �سدا
منيعا بوجه فتح ملفات الفا�سدين
واملف�سدين ،وهناك من �أراد لها
�أن تبقى جرمية عائمة  ،و�أال ما
معنى �أن جمل�س الق�ضاء يقدم
طلب ًا برفع احل�صانة عن  21نائب ًا
يف الربملان ،لغر�ض التحقيق
معهم بتهم ف�ساد وخمالفات
قانونية  ،ولكن االمر بقى حربا�أ
على ورق ب�سبب نقيق ال�ضفادع
� "..شني_هاي "

�أحمد ال�شرجي :يقر�أ ثقافة العر�ض امل�سرحي
ثقافت ��ه ومرجعيات ��ه الثقافية وعالماته
االتفاقية كي ن�ص ��ل اىل التوا�صلية كما
يعرب عن ذلك (باتري�س بافي�س).
وا�ض ��اف �س ��عد :الكت ��اب يحثن ��ا ان ال
نقف مكتويف االيدي او حمايدين امام
ن�صو�ص �شك�سبري واونيل وت�شيخوف
يف قراءته ��ا ق ��راءة ثقافي ��ة تت�ص ��ل
مبوروثن ��ا وفلكلورنا املحلي ،ال�س ��يما
ان الفلكلورعلى م�ستوى عال من البناء
الدرام ��ي واحلبك ��ة واللغ ��ة .على ان ال
نبقيه ��ا عل ��ى حالها ،امنا ن�ص�ي�رها اىل
م ��ادة تتفت ��ح عل ��ى لواعجن ��ا وهمومنا
وثقافتن ��ا .ان جتاربن ��ا املتمي ��زة الت ��ي
قدم ��ت يف بالدن ��ا ،واعي ��د تقدميها يف
املهج ��ر كان اغلبه ��ا حملي ��ا ل ��ذا مل تلق
ذات ال�ص ��دى والأل ��ق ال ��ذي حققت ��ه
جت ��ارب الداخ ��ل ،الن فن ��ان املهج ��ر مل
ي ��راع ثقافة االمة وعقده ��ا االجتماعي،

فج ��اءت جتاربه ��م باهت ��ة وب�ل�ا طع ��م،
ولي�س لالن�سان االوروبي او االمريكي
اي ��ة �ص ��لة بها النه ��ا ال حتاك ��ي همومه
وتطلعاته.
اما املحتفى به الدكتور احمد ال�شرجي

فق ��ال -:ان تق ��دمي اي عر�ض م�س ��رحي
الك�ث�ر م ��ن م ��رة ه ��ي ق�ض ��ية واردة
وال ب�أ� ��س به ��ا ،لك ��ن يجب ان يح�س ��ب
خم ��رج العر� ��ض ح�س ��ابا للمتف ��رج من
حي ��ث اخت�ل�اف امل ��كان يف املوقع�ي�ن،

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س
له ��ذا اليوم (اخلمي�س)� ،إذ تنخف� ��ض درجات احلرارة عن
معدالتها مع رياح خفيفة

فم�س ��رحية الردهة رق ��م  6قدمها الفنان
فرا� ��س بحذافريه ��ا يف هولن ��دا ،يف
حني اختلف العر� ��ض حني قدمه الفنان
ج ��واد اال�س ��دي ،وكذلك اختلف اي�ض ��ا
ح�ي�ن قدمت ��ه الفنان ��ة عواط ��ف نعي ��م
النهما ح�س ��با ح�س ��ابا للم ��كان والزمان
واملتلقي وثقافته .كما تناول ال�ش ��رجي
ق�ض ��ية العالمات يف العر�ض امل�سرحي
وا�س ��تخداماتها واختالفه ��ا ل ��دى كل
خم ��رج ،الن ذل ��ك يخ�ض ��ع لقوانين ��ه
وقراءت ��ه وتركيب ��ه لل�ش ��فرات يف
العر�ض .وهنا يت�س ��اءل ال�ش ��رجي؟ هل
حق ��ا ال تن�ش ��غل �س ��يميولوجيا العر�ض
امل�س ��رحي بتحدي ��د املعن ��ى ،وامن ��ا
با�س ��لوب انت ��اج املعن ��ى؟ الن العر� ��ض
يحدد م�س ��بقا معاين ان�ساقه و�شفراته،
ويعن ��ى املتف ��رج بالعملي ��ة االنتاجي ��ة
للمعن ��ى ،النه ي�س ��عى لت�أوي ��ل عالمات

العر� ��ض ويعم ��ل على ايج ��اد مقاربات
مرجعية لها بناءعل ��ى قدرته الت�أويلية.
واك ��د ان كل م ��ا يقدم على امل�س ��رح هو
عالم ��ات له ��ا مغ ��زى يف تفكرياملخ ��رج
وت�أويالت ��ه .ويف عالق ��ات ه ��ي ال
تعمل بعي ��دا عن القوان�ي�ن االجتماعية
والثقافي ��ة الت ��ي انتجته ��ا ،الن م ��ا من
عالم ��ة توجد منعزل ��ة بذاتها ،ب ��ل انها
موجودة دائما يف �س ��ياق ويف عالقات
اخرى.
كم ��ا حتدث الفن ��ان عزيز خي ��ون فقال:
احي ��ي زميل ��ي املثاب ��ر ال�ش ��رجي عل ��ى
جه ��ده الكبري يف هذا الكت ��اب اجلديد.
الن �صدور مثل هذا الكتاب يف ظروفنا
هذه معناه ،ا�ضافة مل�سة جمالية جديدة
�ض ��د القب ��ح الذي يخي ��م عل ��ى حياتنا.
ويعن ��ي اي�ض ��ا ا�ض ��افة معرفي ��ة اخرى
تعزز من قناعاتنا وت�ضيف لها اجلديد.
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