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نقابة املحامني 500 :حمتجز تعر�ضوا �إىل �أنواع خمتلفة من التعذيب

مقرتحات ب�إيقاف عمل جمال�س املحافظات
عرب تعديل قانون االنتخابات

اعتقال  1000متظاهر يف الأيام الأوىل
لالحتجاج �أكرث من ن�صفهم يف بغداد

 بغداد/محمد �صباح

ابت��داء م��ن الي��وم
احل��داد ثالث��ة �أي��ام
ً
عب��د امله��دي يعل��ن ِ
 بغداد /المدى
اعتقل ��ت الق ��وات االمني ��ة يف
اال�سب ��وع االول من االحتجاجات
نح ��و  1000متظاه ��ر ،اكرث م ��ن ن�صفهم يف
بغ ��داد ،بح�س ��ب قانونيني ونا�شط�ي�ن ،فيما
يق ��در ع ��دد القتلى بثالث ��ة ا�ضع ��اف االعداد
الر�سمية التي اعلنتها احلكومة.
وت ��وزع اك�ب�ر ع ��دد م ��ن املحتجزي ��ن يف 4
مراك ��ز �شرط ��ة و�س ��ط بغ ��داد ،بعدم ��ا مت
اعتقاله ��م مبناط ��ق خمتلف ��ة (اغلبه ��م م ��ن

�ساحت ��ي التحري ��ر والط�ي�ران) فيما �سجلت
اعداد اخرى مت اعتقالها من املنازل ومناطق
العمل.
ووفق ما يقوله حقوقي ��ون ،ان العدد االكرب
من املعتقل�ي�ن تعر�ض ��وا اىل التعذيب و�آثار
ال�ضرب وا�ضحة على اج�سادهم ،بينما تفرغ
�ضب ��اط التحقيق يف تلك املراكز ب�شكل كامل
لق�ضايا املعتقلني ب�سبب كرثة اعدادهم.
ويواج ��ه اغل ��ب املتظاهري ��ن تهم ��ا ب�سيطة
ق ��د تنته ��ي بالغرام ��ة املالي ��ة ،لك ��ن هن ��اك
عل ��ى م ��ا يبدو تعم ��دا يف ابق ��اء املتظاهرين

املحتجزين لأطول ف�ت�رة يف التوقيف ك�أحد
ان ��واع العقوبات التي تفر�ضها ال�سلطة على
االحتجاج ��ات الت ��ي دخلت الي ��وم �أ�سبوعها
الثاين.
وتف ��رغ نح ��و  200حمام متط ��وع يف نقابة
املحام�ي�ن للدفاع عن املعتقل�ي�ن .ويقدر عمار
جا�س ��م ال�ساع ��دي وه ��و حم ��ام يف وح ��دة
حق ��وق االن�س ��ان يف النقاب ��ة ع ��دد املعتقلني
الكلي يف االي ��ام االوىل للتظاه ��رات بـنحو
" 1000معتقل" يف عموم البالد.
ويق ��ول ال�ساع ��دي يف ات�ص ��ال هاتف ��ي

م ��ع (امل ��دى) ام� ��س ان ��ه "يف الي ��وم االول
للتظاه ��رات مت اعتق ��ال اك�ث�ر م ��ن 370
متظاهرا يف بغداد فق ��ط" ،م�ضيفا انه "بعد
�ساع ��ات م ��ن ذل ��ك ارتف ��ع الع ��دد اىل قراب ��ة
الـ 600معتق ��ل ،اغلبهم من �ساحتي التظاهر
الرئي�ستني الطريان والتحرير".
ويف وق ��ت مت�أخ ��ر من ي ��وم �أم� ��س االربعاء
�أعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي
احل ��داد ملدة ثالثة �أيام ابتدا ًء من اليوم على
�ضحايا �ساحات االحتجاج.
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يعت ��زم جمل� ��س الن ��واب
الت�صوي ��ت عل ��ى حزم ��ة
ا�صالح ��ات ثاني ��ة ،فيم ��ا توا�ص ��ل
اللجنت ��ان القانوني ��ة واالقالي ��م
الربملانيت ��ان العم ��ل عل ��ى اخ ��راج
�صيغ ��ة قانوني ��ة تلغ ��ي جمال� ��س
املحافظات حلني اج ��راء انتخابات
املجال�س املقبلة.
وكان جمل�س النواب قد �صوت يوم
الثالثاء ـ من حيث املبد�أ ـ على الغاء
جمال� ��س املحافظات .وق ��ال رئي�س
الربمل ��ان حمم ��د احللبو�س ��ي :على
اللجن ��ة القانوني ��ة وجلن ��ة االقاليم
امل�ض ��ي ب�إج ��راءات الغ ��اء جمال�س
املحافظ ��ات ع�ب�ر تعدي ��ل قان ��ون

انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات� ،أو
تق ��دمي طل ��ب من قب ��ل ثل ��ث اع�ضاء
جمل� ��س الن ��واب اللغ ��اء جمال� ��س
املحافظ ��ات كل حمافظ ��ة على حدة
بناء على احدى اال�سباب اما ارتكاب
املجل� ��س اخطاء د�ستورية ج�سيمة،
او فق ��دان ثل ��ث اع�ض ��اء جمل� ��س
املحافظة �شروط الع�ضوية.
وا�ض ��اف :عل ��ى اللجنت�ي�ن اكم ��ال
تعدي ��ل القان ��ون خ�ل�ال جل�س ��ات
اال�سبوع املقبل .كما �صوت جمل�س
الن ��واب عل ��ى احلزم ��ة االوىل م ��ن
اال�صالحات.
وت ��داول ن ��واب م ��ن كت ��ل وجل ��ان
خمتلف ��ة �سيناريوه ��ات متع ��ددة
�سيلج� ��أ اليه ��ا الربمل ��ان لتنج ��ب
الوقوع ب�أية خمالف ��ة للد�ستور قبل

الأنواء اجلوية:
زخات مطر متفرقة
خالل الأيام املقبلة
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توقع ��ت هيئة الأن ��واء اجلوي ��ة والر�صد
الزل ��زايل ،ام� ��س االربعاء ،حال ��ة الطق�س
يف البالد للأيام الأربعة املقبلة.
وذك ��رت الهيئة يف بيان ان "طق� ��س اليوم اخلمي�س
�سيك ��ون يف الو�س ��ط �صحو ًا اىل غائ ��م جزئي ًا ويف
ال�شم ��ال �صحو مع قط ��ع من الغي ��وم ويف اجلنوب
�صح ��و مع قطع من الغيوم" م�ش�ي�ر ًا اىل ان درجات
احلرارة العظمى يف مدين ��ة بغداد �ستكون "مبعدل
ْ 40م".
و�أ�ض ��اف ،ان "طق� ��س اجلمع ��ة املقبل ��ة �سيكون يف
الو�سط وال�شمال غائم ًا جزئي ًا ويف اجلنوب �صحو
م ��ع قطع م ��ن الغيوم وال تغري يف درج ��ات احلرارة
باملناطق كافة".
�أم ��ا طق�س ال�سبت "فيك ��ون يف الو�سط غائم ًا جزئي ًا
مع فر�صة لت�ساقط زخات مطر متفرقة مع انخفا�ض
قلي ��ل بدرجات احل ��رارة ويف ال�شم ��ال غائم ًا جزئي ًا
م ��ع ت�ساقط زخات مط ��ر متفرقة بع ��د الظهر خا�صة
يف االق�س ��ام ال�شرقي ��ة وال تغري يف احل ��رارة ،ويف
اجلنوب �صحو اىل غائ ��م جزئي ًا مع فر�صة لت�ساقط
زخات مطر متفرقة وال تغري يف درجات احلرارة".
و�أ�ش ��ار البيان اىل ان "طق�س الأحد املقبل يكون يف
الو�س ��ط �صحو ًا اىل غائم جزئي� � ًا ودرجات احلرارة
تنخف� ��ض قلي ًال ،ويف ال�شمال غائ ��م جزئي ًا اىل غائم
وال تغ�ي�ر يف درج ��ات احل ��رارة ويف اجلنوب غائم
جزئي ًا اىل غائم وال تغري يف درجات احلرارة".

تكليف االدعاء
العام مبراقبة
الوزارات بعد �إلغاء
مكاتب املفت�شني
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ت�سجيالت
املتظاهرين توثق
ا�ستهدافهم من
قوات مكافحة
ال�شغب يف ذي قار
عودة احلياة اىل اال�سواق بعد موجة تظاهرات جوبهت بالقمع  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

ت�����ص��در ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة م��ع م�����ص��ر وال�������س���ودان واجل��زائ��ر

ال����ع����راق يف م���ق���دم���ة ال�������دول مب����ع����دالت ال��ت��ح��ر���ش

ت�صدر العراق نتائ ��ج ا�ستطالع اجراه
"البارومي�ت�ر العرب ��ي" م ��ع م�ص ��ر
وال�س ��ودان واجلزائ ��ر واملغ ��رب ح ��ول ظاه ��رة
التحر�ش ب�شقيه اللفظي واجل�سدي.
ويع ��اين قراب ��ة � 40شخ�صا من ب�ي�ن كل  100يف
م�صر من التحر�ش اللفظي ،فيما يعاين قرابة 30
�شخ�ص ��ا من بني كل  100من التحر�ش اجل�سدي.
وال يطال التحر�ش الن�ساء فقط ،فالذكور �ضحايا
�أي�ضا لهذه املمار�سة لفظية كان �أم ج�سدية.

وح�سب نتائج اال�ستط�ل�اع ،ف�إن العراق وتون�س
ي�شكالن حالة فريدة عربيا يف ما يتعلق بالتحر�ش
اجلن�سي اللفظي واجل�سدي ،خا�صة و�أن الذكور
يتعر�ضون له �أكرث من الإن ��اث .وت�شري البيانات
�إىل �أن �شخ�صا واحدا من كل  5عراقيني يتعر�ض
للتحر�ش اجل�سدي يف الأماكن العامة.
وح ��ول ه ��ذه الظاه ��رة ،ق ��ال القائم ��ون عل ��ى
ا�ستط�ل�اع "البارومي�ت�ر العرب ��ي" �إن تقري ��را
�ص ��ادرا ع ��ن مفو�ضي ��ة الأمم املتح ��دة ل�ش� ��ؤون
الالجئ�ي�ن �صدر عام  ،2018يع ��زز النتائج التي
تو�صل ��ت �إليه ��ا اال�ستطالع ��ات� ،إذ �أن العن ��ف

اجلن�س ��ي املمار�س �ضد الرج ��ال وال�صبية �أثناء
الن ��زاع �ضد داع� ��ش يف �سوريا والع ��راق يعترب
"ظاهرة متف�شية".
وبلغت ن�سب ��ة التحر�ش اجلن�س ��ي اجل�سدي يف
الع ��راق  19يف املئة ،ت�سته ��دف  20يف املئة منه
الذك ��ور و 17يف املئة الإناث ،وكان  21يف املئة
م ��ن املتعر�ضني للتحر� ��ش �ضمن الفئ ��ة العمرية
 29-18عام ��ا و 17يف املئ ��ة من الفئ ��ة العمرية
�أكرث من  30عاما.
وج ��اء الع ��راق يف املرتبة الثاني ��ة يف التحر�ش
اجلن�س ��ي اللفظ ��ي ،بن�سبة  36يف املئ ��ة ،وتبلغ

ن�سبت ��ه لدى الذكور  39يف املئ ��ة ،مقابل  33يف
املئة للإناث.
و�أظه ��رت بيان ��ات "البارومي�ت�ر العرب ��ي" الذي
ي�صدر عن �شبكة �أبحاث مقرها جامعة برن�ستون
الأمريكي ��ة� ،أن تون�س وليبيا والأردن �أقل الدول
العربية عر�ضة للتحر�ش.
وتعد كل من م�صر وال�س ��ودان الأكرث معاناة من
التحر�ش اجلن�سي اجل�سدي بني الدول العربية،
�إذ يق ��ول � 30شخ�ص ��ا من ب�ي�ن � 100شاركوا يف
اال�ستطالع �إنهم تعر�ضوا ملثل هذا الأمر خالل الـ
� 12شهرا التي �سبقت اال�ستطالع.

ت���رك���ي���ا ت����ب����د�أ ع��م��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة داخ������ل ���س��وري��ا
 متابعة /املدى
�أعل ��ن الرئي� ��س الرتك ��ي
رجب طي ��ب �أردوغان ،ام�س
الأربع ��اء ،عن بدء العملي ��ة الع�سكرية
�شمال �شرق ��ي �سوريا ،م�ستهدفا ما قال
�إنه ��ا "تنظيم ��ات �إرهابي ��ة" ،عل ��ى حد
تعبريه.
وق ��ال الرئي� ��س الرتك ��ي ،ال ��ذي �أطلق
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وا�شنطن تكذب
بيان ًا لعبد املهدي
وحتث احلكومة
على "�ضبط
النف�س"

 بغداد/املدى

 متابعة  /املدى

الغاء املجال�س.
ومن اب ��رز ال�سيناريوهات واقربها
للواق ��ع ه ��و اج ��راء تعدي�ل�ات
عل ��ى قان ��ون انتخاب ��ات جمل� ��س
املحافظ ��ات يت�ضم ��ن جتمي ��د عم ��ل
املجال� ��س املحلية ابت ��داء من االول
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل
وحت ��ى االنتخاب ��ات املحلي ��ة ،م ��ع
من ��ح املحافظني �صالحيات تنفيذية
وت�شريعي ��ة (حم ��ددة) واخ�ضاعهم
ملراقبة الربملان.
وتبنى رئي�س جمل�س النواب حممد
احللبو�س ��ي فكرة الغ ��اء �أو جتميد
عم ��ل جمال� ��س املحافظ ��ات وقدمها
�إىل اللجنة القانونية النيابية.

عل ��ى العملي ��ة ا�سم "نبع ال�س�ل�ام"� ،إن
"اجلي� ��ش �أطل ��ق العملي ��ة الع�سكري ��ة
�ض ��د تنظيم ��ي (ب ��ي كا كا) و(داع� ��ش)
الإرهابيني".
و�أو�ض ��ح م�س� ��ؤول �أمن ��ي ترك ��ي �أن
العملي ��ة الع�سكري ��ة يف �سوري ��ا بد�أت
ب�ضرب ��ات جوي ��ة وتدعمه ��ا ن�ي�ران
املدفعية ومدافع الهاوتزر.
م ��ن جانبه ��ا ،ذك ��رت ق ��وات �سوري ��ا

الدميقراطية ،التي يقوده ��ا الكرد� ،أن
املقاتالت الرتكي ��ة ق�صفت مناطقها يف
�شم ��ال �شرق ��ي �سوري ��ا وت�سبب ��ت يف
"ذعر هائل بني النا�س".
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ق ��وات �سوريا
الدميقراطي ��ة ،م�صطف ��ى ب ��ايل ،عل ��ى
تويرت �إن املقاتالت الرتكية بد�أت تنفيذ
�ضربات جوية على مناطق مدنية.
وذكرت و�سائل �إع�ل�ام ر�سمية �سورية

وم�س� ��ؤول ك ��ردي على نح ��و منف�صل
�أن انفج ��ارا وقع يف بل ��دة ر�أ�س العني
�شم ��ال �شرق ��ي البالد عل ��ى احلدود مع
تركيا.
وترغ ��ب تركي ��ا ب�إن�ش ��اء م ��ا ت�سمي ��ه
"منطق ��ة �آمن ��ة" عل ��ى ط ��ول حدودها
اجلنوبي ��ة م ��ع �سوري ��ا ،والت ��ي
ي�سيط ��ر عليه ��ا حاليا املقاتل ��ون الكرد
ال�سوري ��ون ،املعروفون با�سم وحدات

حماية ال�شعب.
وطالب �أردوغان ب�إقامة "منطقة �آمنة"
يبل ��غ عمقها  30كيلومرتا ومتتد لأكرث
م ��ن  480كيلوم�ت�را باجت ��اه احل ��دود
العراقي ��ة ،وكان ي�أم ��ل يف البداي ��ة
بالقي ��ام بذل ��ك بالتعاون م ��ع الواليات
املتح ��دة ،لكن ��ه �شع ��ر بالإحب ��اط �إزاء
م ��ا اعت�ب�ره تكتيكات مت�أخ ��رة من قبل
الواليات املتحدة.
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ع�لاء عبد الزهرة ي�ؤك��د جاهزيته
ملوقعة جذع النخلة
 بغداد  /املدى
�أعرب مهاجم املنتخب الوطني
لكرة الق ��دم عالء عب ��د الزهرة
عن �سعادته بالعودة لتمثيل املنتخب يف
مباراتي هون ��غ كون ��غ وكمبوديا �ضمن
اجلولت�ي�ن الثالث ��ة والرابعة م ��ن الدور
الثاين يف مناف�سات املجموعة الثالثة يف
الت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة لنهائيات
ك�أ� ��س الع ��امل  2022يف قط ��ر ونهائيات
ك�أ�س �آ�سيا  2023يف ال�صني .
وق ��ال �إنه ي�ؤك ��د على �ض ��رورة تقدمي ما
ميلك ��ه م ��ن طاق ��ات لإ�سع ��اد اجلماه�ي�ر
الريا�ضي ��ة العراقي ��ة يف واجبه الوطني
اجلديد يف ظل اال�ستعدادات اجلارية له
اىل جان ��ب زمالئه يف املنتخب على قدم
و�ساق حت�ض�ي�را ملالقاة �ضيف ��ه منتخب
هون ��غ كونغ يف ال�ساع ��ة ال�سابعة م�ساء
اليوم اخلمي� ��س على ملعب جذع النخلة
باملدين ��ة الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة
ال ��ذي يعت�ب�ر الأول ل ��ه عل ��ى املالع ��ب
العراقي ��ة بع ��د رفع احلظ ��ر اجلزئي من
قبل االحت ��اد الدويل لكرة القدم ب�صورة

ر�سمية خالل �شهر �آب املا�ضي .
وتاب ��ع ع�ل�اء :نح ��ن عازم ��ون عل ��ى
خط ��ف النقاط الثالثة الت ��ي �سن�صب كل
تركيزن ��ا لتحقيقه ��ا م ��ن �أج ��ل رد الدين
للجمي ��ع من وقف و�سان ��د م�سرية �أ�سود
الرافدي ��ن الذي ��ن بات ��وا مطالب�ي�ن بنيل
انت�صارين متتال�ي�ن على منتخبي هونغ
كونغ وكمبودي ��ا للحفاظ على حظوظهم
باملناف�س ��ة بق ��وة عل ��ى خط ��ف بطاق ��ة
العب ��ور اىل الدور احلا�سم من املونديال
املقبل ال ��ذي حتت�ضنه العا�صمة القطرية
الدوحة يف الربع الأخري من عام 2022
وني ��ل تذك ��رة الت�أه ��ل اىل بطول ��ة ك�أ�س
الأمم الآ�سيوي ��ة الثامن ��ة ع�ش ��رة لك ��رة
الق ��دم التي �ستج ��ري يف ال�ص�ي�ن بداية
عام . 2023
اجلدير بالذكر �أن ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش اختار لأول مرة مهاجم فريق
ال�شرط ��ة لكرة الق ��دم عالء عب ��د الزهرة
�ضم ��ن قائمت ��ه النهائية ملبارات ��ي هونغ
كون ��غ وكمبودي ��ا من ��ذ تولي ��ه قي ��ادة
املنتخب الوطني لكرة القدم يف �شهر �آب
من عام . 2018
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مقرتحات ب�إيقاف عمل جمال�س املحافظات عرب تعديل
قانون االنتخابات

نواب وحمللون يرجحون
الطعن بالتعديل اجلديد
قبل قبوله
 بغداد/حممد �صباح
يعتزم جمل� ��س الن ��واب الت�صويت
عل ��ى حزم ��ة ا�صالح ��ات ثاني ��ة،
فيم ��ا توا�ص ��ل اللجنت ��ان القانونية
واالقالي ��م الربملانيت ��ان العمل على
اخ ��راج �صيغ ��ة قانوني ��ة تلغ ��ي
جمال� ��س املحافظ ��ات حل�ي�ن اجراء
انتخابات املجال�س املقبلة.
وكان جمل�س النواب قد �صوت يوم
الثالثاء ـ من حيث املبد�أ ـ على الغاء
جمال� ��س املحافظات .وق ��ال رئي�س
الربمل ��ان حمم ��د احللبو�س ��ي :على
اللجن ��ة القانوني ��ة وجلن ��ة االقاليم
امل�ض ��ي ب�إج ��راءات الغ ��اء جمال�س
املحافظ ��ات ع�ب�ر تعدي ��ل قان ��ون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات� ،أو
تق ��دمي طل ��ب من قب ��ل ثل ��ث اع�ضاء
جمل� ��س الن ��واب اللغ ��اء جمال� ��س
املحافظ ��ات كل حمافظ ��ة على حدة
بناء على احدى اال�سباب اما ارتكاب
املجل� ��س اخطاء د�ستورية ج�سيمة،
او فق ��دان ثل ��ث اع�ض ��اء جمل� ��س
املحافظة �شروط الع�ضوية.
وا�ض ��اف :عل ��ى اللجنت�ي�ن اكم ��ال
تعدي ��ل القان ��ون خ�ل�ال جل�س ��ات
اال�سبوع املقبل .كما �صوت جمل�س
الن ��واب عل ��ى احلزم ��ة االوىل م ��ن
اال�صالحات.
وت ��داول ن ��واب م ��ن كت ��ل وجل ��ان
خمتلف ��ة �سيناريوه ��ات متع ��ددة
�سيلج� ��أ اليه ��ا الربمل ��ان لتنج ��ب
الوقوع ب�أية خمالف ��ة للد�ستور قبل
الغاء املجال�س.
ومن اب ��رز ال�سيناريوهات واقربها
للواق ��ع ه ��و اج ��راء تعدي�ل�ات
عل ��ى قان ��ون انتخاب ��ات جمل� ��س
املحافظ ��ات يت�ضم ��ن جتمي ��د عم ��ل
املجال� ��س املحلية ابت ��داء من االول
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل
وحت ��ى االنتخاب ��ات املحلي ��ة ،م ��ع
من ��ح املحافظني �صالحيات تنفيذية
وت�شريعي ��ة (حم ��ددة) واخ�ضاعهم
ملراقبة الربملان.
ويقول ع�ض ��و اللجنة القانونية يف
جمل� ��س الن ��واب �صائ ��ب خ ��در يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان "التعديالت
التي �ستطر�أ عل ��ى م�سودة التعديل
االول لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س

اجتماع
�سابق ملجل�س
النواب...
ار�شيف
املحافظ ��ات واالق�ضي ��ة تت�ضم ��ن
جتمي ��د عم ��ل ه ��ذه املجال�س حلني
اجراء االنتخابات املحلية يف �شهر
ني�س ��ان املقبل م ��ن الع ��ام ،"2020
متوقع ��ا "تق ��دمي ه ��ذه التعدي�ل�ات
للق ��راءة االوىل يف جل�س ��ة يوم غد
(اليوم) اخلمي�س".
وتبنى رئي�س جمل�س النواب حممد
احللبو�س ��ي فكرة الغ ��اء �أو جتميد
عم ��ل جمال� ��س املحافظ ��ات وقدمها
�إىل اللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة
ا�ستن ��ادا ملطال ��ب املتظاهرين التي
�سلم ��ت �إىل ر�ؤ�س ��اء الكتل واللجان
الربملاني ��ة والت ��ي تطال ��ب ب�إلغ ��اء
جمال�س املحافظات.
وي�ضي ��ف خ ��در �أن "اللجنت�ي�ن
القانوني ��ة واالقالي ��م واملحافظ ��ات
تنتظران و�صول قرار الت�صويت من

تكليف االدعاء العام
مبراقبة الوزارات بعد �إلغاء
مكاتب املفت�شني
 بغداد /املدى
اعل ��ن جمل�س الق�ضاء االعلى ،ام�س االربع ��اء ،تكليف االدعاء العام
مبه ��ام تفتي�شي ��ة يف الوزارات ،مبينا ان ذلك ج ��اء بعد الغاء مكاتب
املفت�شني العموميني من قبل الربملان.
وق ��ال املجل�س يف بيان ان "رئي�س جمل� ��س الق�ضاء الأعلى القا�ضي
فائق زيدان كلف االدعاء العام ،مبهام تفتي�شية للوزارات واجلهات
غ�ي�ر املرتبطة بوزارة بالتن�سيق مع هيئ ��ة النزاهة وديوان الرقابة
املالية والدوائر القانونية ،بعد �صدور قانون �إلغاء مكاتب املفت�شني
العمومي�ي�ن" ،مبينا ان "زي ��دان عقد اجتماعا �ض ��م رئي�س و�أع�ضاء
االدعاء العام العاملني يف مقر رئا�سة االدعاء العام".
و�أ�ض ��اف �أن "املجتمع�ي�ن ناق�ش ��وا مبا�ش ��رة القي ��ام مبه ��ام تفتي�ش
ال ��وزارات واجله ��ات غ�ي�ر املرتبط ��ة ب ��وزارة بالتن�سيق م ��ع هيئة
النزاه ��ة وديوان الرقاب ��ة املالية والدوائ ��ر القانونية يف الوزارات
واجلهات غ�ي�ر املرتبطة بوزارة والب ��دء بت�شخي�ص حاالت خمالفة
القان ��ون والتعليم ��ات ان وج ��دت وعر�ضه ��ا على حماك ��م التحقيق
املخت�ص ��ة بق�ضاي ��ا هيئ ��ة النزاه ��ة" ،الفت ��ا �إىل ان "ه ��ذا االجتماع
ج ��اء على اثر �صدور ق ��رار جمل�س النواب بالغ ��اء مكاتب املفت�شني
العموميني".
ب ��دوره ،علق رئي�س املنرب العراقي اي ��اد عالوي ،على قرار الربملان
بالغ ��اء مكاتب املفت�شني العموميني .وق ��ال عالوي يف تغريدة له ان
"ق ��رار جمل�س النواب بالغاء مكات ��ب املفت�شني العموميني خطوة
مهمة للتخل�ص من حلقة ادارية فائ�ضة ال وجوب لها ،وتركيز جهود
حماربة الف�ساد عرب امل�ؤ�س�سات الر�صينة والق�ضاء".
وب ��ارك ع�ل�اوي لـ"جمل� ��س الن ��واب ه ��ذه اخلط ��وة" ،داعي ��ا اىل
"اال�ستف ��ادة من املبالغ املر�صودة لتلك املكاتب يف معاجلة مطالب
املتظاهرين امل�شروعة وتلبية احتياجاتهم".

حيث املبد�أ على امل�ضي بالتعديالت
عل ��ى قان ��ون االنتخابات م ��ن اجل
اج ��راء تعديالت على فق ��رة واحدة
يف القان ��ون الناف ��ذ واملت�ضمن ��ة
جتميد عمل هذه املجال�س".
ويعتق ��د ان "التجمي ��د �سيطبق يف
اول ي ��وم ي�ص ��وت جمل� ��س النواب
عل ��ى التعدي ��ل الث ��اين لقان ��ون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات
واالق�ضية" ،مرجحا ان "انهاء عمل
هذه املجال�س �سيكون يف االول من
�شهر ت�شرين الثاين املقبل".
ويف �شه ��ر مت ��وز املا�ض ��ي �ص ��وت
جمل�س النواب على م�شروع قانون
التعدي ��ل االول لقان ��ون انتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظات غ�ي�ر املنتظمة
يف اقليم واالق�ضية التابعة لها رقم
( )12ل�سنة  2018الذي حدد اجراء

منظمة خمت�صة ب�أمن املعلوماتية:
قطع االنرتنت يحول دون
ال�شفافية �إزاء ما يجري
 بغداد /اف ب
ي�سود الهدوء يف العراق لليوم
الثالث على التوايل و�سط
ا�ستمرار انقطاع االنرتنت يف
العديد من املناطق الأربعاء،
يف حني دعت وا�شنطن بغداد
�إىل "حما�سبة الذين ينتهكون
حقوق الإن�سان" ،بعد حركة
احتجاجية �أ�سفرت عن مقتل
�أكرث من مئة �شخ�ص بح�سب
اح�صاءات ر�سمية ي�شكك فيها
النا�شطون واملراقبون.
وفتح ��ت الإدارات واملح�ل�ات التجاري ��ة
�أبوابها ،لكن الو�صول اىل �شبكات التوا�صل
االجتماعي ال يزال غري ممكن.
وكان الع ��راق �شه ��د من ��ذ الأول م ��ن ت�شري ��ن
الأول تظاه ��رات بدت عفوية حتركها مطالب
اجتماعية ،لكنها ووجهت بالر�صا�ص احلي.
وق ��د �أف�ض ��ت ليل الأحد االثن�ي�ن �إىل حالة من
الفو�ضى يف مدينة ال�صدر.
واعرتفت القيادة الع�سكرية العراقية االثنني
بح�ص ��ول ـ"ا�ستخ ��دام مف ��رط للق ��وة" خالل
مواجهات مع حمتجني يف مدينة ال�صدر ذات
الغالبية ال�شيعية ب�شرق ��ي بغداد �أ�سفرت عن
مقت ��ل � 13شخ�ص ًا لي ًال ،بح�سب م�صادر �أمنية

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

مواعي ��د االنتخاب ��ات يف االول من
�شهر ني�سان املقبل.
ويتابع النائب عن املكون االيزيدي
�أن "التعدي ��ل اجلدي ��د �سريب ��ط
عمل موظف ��ي جمال� ��س املحافظات
واالق�ضية باملحاف ��ظ الذي �سيتمتع
ب�صالحي ��ات تنفيذي ��ة وت�شريعي ��ة
حملي ��ة يف بع� ��ض احل ��االت،
و�سيك ��ون عمل ��ه خا�ضع ��ا لرقاب ��ة
جمل�س النواب".
ويلفت �إىل ان "ق ��رار تعديل قانون
انتخابات جمال� ��س املحافظات جاء
بع ��د موافق ��ة الدائ ��رة القانوني ��ة
وامل�ش ��اور القان ��وين واللجن ��ة
القانوني ��ة يف جمل� ��س النواب هي
من منحت ال�ضوء االخ�ضر باجراء
تعديل قانون االنتخابات املحلية"،
الفت ��ا �إىل ان "هن ��اك حزمة ا�صالح

املدير العام
غادة العاملي
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ثانية �ستمرر يف جل�سة غد (اليوم)
اخلمي�س".
وقد ي�صطدم خي ��ار جمل�س النواب
بامل ��ادة ( )122م ��ن الد�ست ��ور
الت ��ي ت�ش�ي�ر �إىل وج ��ود جمال� ��س
املحافظ ��ات ونظم ��ت �صالحياته ��ا
املالي ��ة واالداري ��ة مب ��ا ميكنه ��ا من
ادارة �ش�ؤونه ��ا عل ��ى وف ��ق مب ��د�أ
الالمركزي ��ة ،م�شرتط ��ة تنظي ��م كل
هذه املتعلقات بقانون ي�سنه جمل�س
النواب يو�ضح عملي ��ة االنتخابات
وال�صالحيات.
ويعل ��ق ع�ض ��و جلن ��ة االقالي ��م
واملحافظ ��ات يف جمل� ��س الن ��واب
النائ ��ب �ش ��روان جم ��ال قائ�ل�ا ان
"جمل� ��س الن ��واب �سيق ��دم مقرتح
قانون لتعديل القانون الذي �صوت
عليه جمل�س النواب يف �شهر متوز

املا�ض ��ي يف ه ��ذا الع ��ام (التعدي ��ل
االول لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات واالق�ضية رقم  12ل�سنة
.")2018
وي�ضي ��ف جم ��ال يف حدي ��ث م ��ع
(امل ��دى) "ه ��ذا املق�ت�رح �سيت�ضمن
عدة فقرات ومواد تن�ص على انهاء
�أو جتمي ��د عمل جمال�س املحافظات
واالق�ضية يف بداية ت�شرين الثاين
املقب ��ل (يف حال ت�صوي ��ت املجل�س
عل ��ى التعديالت يف هذا التاريخ)"،
الفت ��ا �إىل �أن "جلنت ��ي االقالي ��م
والقانوني ��ة يف املجل� ��س تنتظران
و�ص ��ول كت ��اب م ��ن هيئ ��ة رئا�س ��ة
املجل�س لر�سم خارطة التعديل على
القانون النافذ".
ويرجح النائب عن حمافظة نينوى
"عر� ��ض التعدي�ل�ات عل ��ى قان ��ون

انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات يف
جل�س ��ة اخلمي� ��س للق ��راءة االوىل
وامكاني ��ة متري ��ر ه ��ذا املق�ت�رح
بع ��د زي ��ارة االربع�ي�ن" ،باملقاب ��ل
يرج ��ح اي�ض ��ا "الطعن باج ��راءات
الربمل ��ان من قب ��ل اع�ض ��اء جمال�س
املحافظات".
بدوره ،قال ع�ضو اللجنة املالية يف
جمل�س الن ��واب النائب عبد الهادي
ال�سع ��داوي �أن "جمل� ��س الن ��واب
�سيق ��دم حزم ��ة ا�ص�ل�اح ثاني ��ة يف
جل�س ��ة غ ��د (اخلمي� ��س) للت�صويت
عليه ��ا مت�ضمن ��ة توف�ي�ر قرو� ��ض
لبن ��اء الف وح ��دة �سكني ��ة (واطئة
الكلفة)".
وي�ضي ��ف ال�سع ��داوي يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "خلية اللجنة النيابية
واللج ��ان الربملاني ��ة االخرى تعمل

على تقدمي حزمة قرارات ا�صالحية
ثاني ��ة �إىل هيئ ��ة رئا�س ��ة جمل� ��س
الن ��واب لتمريره ��ا" ،م�ضيف ��ا �أن
"هن ��اك حزم ��ا ا�صالحي ��ة جدي ��دة
اخ ��رى �ستنطل ��ق يف اجلل�س ��ات
املقبلة".
ويتاب ��ع �أن "م ��ن �ضم ��ن الق ��رارات
الت ��ي �ست�شمله ��ا احلزم ��ة الثاني ��ة
ه ��ي الق ��راءة االوىل لقان ��ون
تعدي ��ل قان ��ون انتخاب ��ات جمال�س
املحافظ ��ات واالق�ضية" ،متوقعا �أن
"ايق ��اف عمل جمال� ��س املحافظات
�سيك ��ون يف االول من �شهر ت�شرين
الثاين املقبل".
باملقاب ��ل ،ي ��رى اخلب�ي�ر القان ��وين
وائل عبد اللطي ��ف ان "التجميد �أو
االلغ ��اء غري واردي ��ن يف الد�ستور،
وبالتايل بامكان اي �شخ�ص تقدمي
طع ��ن ام ��ام املحكم ��ة االحتادي ��ة
باي ق ��رار ي�صدره جمل� ��س النواب
اليق ��اف عم ��ل جمال� ��س املحافظات
واالق�ضية".
وي�ضيف عبد اللطي ��ف يف ت�صريح
لـ(املدى) ان "هذه املجال�س ت�ستمد
�شرعيتها من االم ��ر الت�شريعي رقم
( )7ل�سن ��ة  2004بع ��د نف ��اذ قانون
ادارة الدول ��ة العراقي ��ة للمرحل ��ة
االنتقالي ��ة اي �ص ��در مبوج ��ب
الد�ست ��ور امل�ؤقت للعراق بعد العام
."2003
ويرى اي�ضا �أن "هذه الفكرة (الغاء
�أو جتمي ��د جمال� ��س املحافظ ��ات)
�سيا�سي ��ة وهي لي�س ��ت قانونية وال
د�ستوري ��ة وج ��اءت اي�ض ��ا نتيج ��ة
�شكوى املواطنني ب�سبب ف�ساد هذه
املجال�س اوال وحتولها �إىل مافيات
�سرق ��ة وح�صوله ��ا عل ��ى امتيازات
كبرية جدا هي التي اعاقت م�شاريع
الدول ��ة م ��ع وج ��ود مناكف ��ات ب�ي�ن
املجال�س املحلية واملحافظني".
ويعتقد �أن ��ه "على جمل� ��س النواب
الع ��ودة للقان ��ون رق ��م  12ل�سن ��ة
 2018بتقلي� ��ص ع ��دد اع�ض ��اء
جمال� ��س املحافظ ��ات قيا�س ��ا لع ��دد
اق�ضي ��ة كل حمافظة كح ��ل" ،م�ؤكدا
عل ��ى �أن "اي �شخ� ��ص يق ��دم طعن ��ا
امام املحكمة االحتادية يف اي قرار
يتخذه املجل�س �ضد ه ��ذه املجال�س
�سيك�سب الطعن".

وا�شنطن تكذب بيان ًا لعبد املهدي وحتث احلكومة
على "�ضبط النف�س"

وطبية.
وبلغ ��ت احل�صيل ��ة الر�سمي ��ة لأعم ��ال العنف
الت ��ي طال ��ت بغ ��داد وجنوب ��ي الع ��راق ذي
الغالبي ��ة ال�شيعي ��ة �أي�ضا �أكرث م ��ن مئة قتيل
و�أكرث من �ستة �آالف جريح.
وم ��ا زال الغمو� ��ض يلف هوي ��ة الذين قاموا
ب�أعم ��ال العن ��ف� ،إذ �إن ال�سلطات حتدثت عن
"قنا�صة جمهولني".
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن توق ��ف �أعم ��ال العنف يف
بغ ��داد واجلنوب ،بقي ��ت �شب ��كات التوا�صل
االجتماعي حمجوبة بعد �أن متكن النا�شطون
من ت�صوير �أعمال العنف ب�شكل وا�سع.
وحتى الآن مل تعل ��ق ال�سلطات العراقية على
قطع االنرتنت الذي ي�شمل ثالثة �أرباع البالد،
كما ذكرت املنظمة غري احلكومية املتخ�ص�صة
يف �أم ��ن املعلوماتية "نيتبلوك� ��س" .وحدها
منطق ��ة كرد�ستان الع ��راق يف �شمال البالد مل
تت�أثر بهذا القطع.
وقال ��ت "نيتبلوك� ��س" �إن "ه ��ذا القط ��ع �شبه
الكام ��ل (لل�شبك ��ة) ال ��ذي فر�ضت ��ه الدولة يف
معظ ��م املناط ��ق ،يحد ب�شكل خط�ي�ر التغطية
الإعالمي ��ة ويح ��ول دون ال�شفافي ��ة �إزاء م ��ا
يجري" .و�أكد م ��زودو ال�شبكة لزبائنهم �أنهم
ال ي�ستطيعون �إعطاء معلومات.
ويف مواجه ��ة احلوادث الدموية� ،أدت حركة
االحتجاج االجتماعي �إىل �أزمة �سيا�سية.
فف ��ي بلد يت�أث ��ر بنف ��وذ الدولت�ي�ن العدوتني،
�إي ��ران والوالي ��ات املتح ��دة ،ويتب ��ادل
م�س�ؤولوه االتهام ��ات بالوالء لقوى �أجنبية،
�أطل ��ق الرئي�س برهم �صالح ن ��داء �إىل "�أبناء
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ال�شعب الواحد".
و�أعل ��ن عن "ح ��وار وطني" عقدت م ��ن �أجله
حت ��ى الآن �سل�سل ��ة لق ��اءات ب�ي�ن برملاني�ي�ن
وكذلك بني احلكومة وزعماء ع�شائر و�أحزاب
�سيا�سية.
ب ��دوره� ،أف ��اد رئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة عم ��ار
احلكي ��م ،ام� ��س االربع ��اء ،ب�أن ��ه بح ��ث م ��ع
ممثل ��ة االمم املتح ��دة يف الع ��راق تط ��ورات
امل�شهد ال�سيا�سي وملف التظاهرات االخرية
والتحديات التي تواجه البالد.
وق ��ال احلكي ��م ،يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى)،
ن�سخة من ��ه� ،إن "تطورات امل�شه ��د ال�سيا�سي
يف الع ��راق ومل ��ف التظاه ��رات االخ�ي�رة
والتحديات التي تواج ��ه العراق يف املرحلة
القادم ��ة كان ��ت اب ��رز النق ��اط الت ��ي بحثناها
م ��ع ممث ��ل االمم املتحدة يف الع ��راق ال�سيدة
جينني بال�سخارت" .
وج ��دد احلكيم ،ادانته ال�ستخ ��دام العنف يف
التظاه ��رات بع ��د �سق ��وط ع�ش ��رات ال�شهداء
م ��ن املتظاهري ��ن واالجه ��زة االمني ��ة ،فيم ��ا
دعا احلكوم ��ة اىل ا�ستثم ��ار الفر�صة لتقدمي
اخلدمات ال�سريعة واملعاجلات املطلوبة دون
الركون للروتني والبريوقراطية.
وحمّل احلكي ��م" ،جمل�س الن ��واب م�س�ؤولية
اق ��رار القوان�ي�ن املهم ��ة وطالبن ��ا الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة بالإ�سراع يف ق ��راءة امل�ستجدات
وال�سعي يف انهاء ازمات املواطن من الف�ساد
والبطالة".
وكان املتظاه ��رون �أطلق ��وا هتاف ��ات �ضد كل
ه� ��ؤالء املمثلني ،ويف ح ��دث غري م�سبوق يف
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الع ��راق ،مل ي�ستجيبوا لن ��داءات �شخ�صيات
�سيا�سية �أو دينية معروفة.
وق ��د �أعلن ��ت احلكوم ��ة والربمل ��ان ع ��ن
�إجراءات اجتماعية ته ��دف �إىل تهدئة غ�ضب
ال�ش ��ارع ال ��ذي تظاهر �ضد الف�س ��اد والبطالة
واملح�سوبي ��ة وتراجع اخلدم ��ات العامة ،يف
بلد غني بالنفط يعي� ��ش واحد من كل خم�سة
من �سكانه حتت عتبة الفقر.
من جهتها ،اعلنت الدبلوما�سية الأمريكية ليل
الثالث ��اء  /الأربعاء �أن وزير اخلارجية مايك
بومبي ��و دعا احلكومة العراقي ��ة �إىل التحلي
بـ"�أق�صى درجة من �ضبط النف�س" .و�أ�ضاف
�أن "الذين انتهك ��وا احلقوق الإن�سانية يجب
�أن يحا�سبوا".
وقال ��ت وا�شنط ��ن �أن بومبي ��و �أدىل به ��ذه
الت�صريح ��ات يف ات�ص ��ال هاتف ��ي ج ��رى
"م�ؤخ ��را" م ��ع رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
املهدي ال ��ذي كان قد �أعلن الإثنني �أنه حتادث
مع وزير اخلارجية الأمريكي.
و�أو�ضح ��ت �أن بومبي ��و "�أع ��رب ع ��ن �أ�سف ��ه
للخ�سائ ��ر يف الأرواح خ�ل�ال الأ ّي ��ام القليل ��ة
املا�ضي ��ة ،وحَ � �َّ�ض احلكوم ��ة العراق ّي ��ة على
ممار�سة �أق�صى درجات �ضبط النف�س".
وكان مكت ��ب عب ��د امله ��دي ذك ��ر يف بي ��ان �أن
بومبي ��و "عرب ع ��ن ثقت ��ه بالق ��وات العراقية
ودع ��م الوالي ��ات املتح ��دة للع ��راق وجله ��ود
احلكومة لتعزيز الأمن واال�ستقرار".
كما دعا ال�سفري الربيطاين لدى بغداد ،جون
ويلك� ��س ،قوات الأم ��ن العراقي ��ة �إىل حماية
املتظاهري ��ن ،م�ؤكد ًا �أن مطالب املحتجني هي

�سكرتري التحرير الفني
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مطالب "م�شروعة".
وق ��ال ويلك� ��س ،ع�ب�ر ح�ساب ��ه عل ��ى تويرت،
�إن ��ه "ال حاج ��ة لنظريات امل�ؤام ��رة ،فاملطالب
الأ�سا�سية للمتظاهرين باتت تنتظر منذ زمن
طويل ،كما �أنها مطالب م�شروعة".
و�أ�ض ��اف ال�سف�ي�ر الربيطاين ل ��دى بغداد �أن
"على العراق �أن يحمي العراقيني من خالل
قوات الأمن الوطني".
باملقاب ��ل اعل ��ن وزير خارجي ��ة طهران حممد
جواد ظري ��ف ان احلكوم ��ة االيرانية ت�ساند
احلكومة العراقية ،فيما �أدعى ان التظاهرات
االخ�ي�رة هدفه ��ا زي ��ادة ال�ش ��رخ ب�ي�ن طهران
وبغ ��داد .ت�صريح ��ات ظري ��ف ج ��اءت بع ��د
يومني من دعوة رجل دين ايراين لقتل جميع
املتظاهرين العراقيني.
وت�أت ��ي االحتجاج ��ات بينما ي�ستع ��د العراق
لإحي ��اء �أربعيني ��ة الإم ��ام احل�س�ي�ن� ،أك�ب�ر
املنا�سب ��ات الدينية ل ��دى امل�سلم�ي�ن ال�شيعة،
بعد �أيام قليلة.
ويتدف ��ق معظ ��م ال ��زوار م ��ن الب�ص ��رة يف
جن ��وب العراق باجتاه مرق ��د الإمام احل�سني
يف كرب�ل�اء الت ��ي تبعد حواىل مئ ��ة كيلومرت
جنوب بغداد.
وكان نح ��و  1,8ملي ��ون �إي ��راين �شاركوا يف
هذه املنا�سبة يف  ،2018ح�سب طهران.
وتعليق ��ا عل ��ى ه ��ذه االح ��داث ر�أى املر�ش ��د
الأعل ��ى للجمهورية اال�سالمية �آي ��ة الله علي
خامنئ ��ي �أن "الأعداء" يحاول ��ون دق �إ�سفني
بني طهران وبغداد ،وذلك يف تغريدة االثنني
بعد اال�ضطرابات الدامية يف العراق.
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سياسة

اعتقال  1000متظاهر يف الأيام الأوىل لالحتجاج
�أكرث من ن�صفهم يف بغداد

 بغداد /المدى
اعتقل ��ت الق ��وات االمنية ف ��ي اال�سبوع
االول م ��ن االحتجاج ��ات نح ��و 1000
متظاه ��ر ،اكثر م ��ن ن�صفهم ف ��ي بغداد،
بح�سب قانونيين ونا�شطين ،فيما يقدر
ع ��دد القتل ��ى بثالث ��ة ا�ضع ��اف االع ��داد
الر�سمية التي اعلنتها الحكومة.
وت ��وزع اكب ��ر عدد م ��ن المحتجزين في
 4مراك ��ز �شرط ��ة و�س ��ط بغ ��داد ،بعدما
ت ��م اعتقاله ��م بمناطق مختلف ��ة (اغلبهم
من �ساحت ��ي التحرير والطي ��ران) فيما
�سجل ��ت اع ��داد اخ ��رى ت ��م اعتقالها من
المنازل ومناطق العمل.
ووفق م ��ا يقول ��ه حقوقي ��ون ،ان العدد
االكب ��ر م ��ن المعتقلي ��ن تعر�ض ��وا ال ��ى
التعذيب و�آث ��ار ال�ض ��رب وا�ضحة على
اج�سادهم ،بينما تفرغ �ضباط التحقيق
ف ��ي تل ��ك المراكز ب�ش ��كل كام ��ل لق�ضايا
المعتقلين ب�سبب كثرة اعدادهم.
ويواج ��ه اغل ��ب المتظاهري ��ن تهم ��ا
ب�سيط ��ة ق ��د تنته ��ي بالغرام ��ة المالية،
لكن هناك على م ��ا يبدو تعمدا في ابقاء
المتظاهري ��ن المحتجزي ��ن لأطول فترة
ف ��ي التوقي ��ف ك�أح ��د ان ��واع العقوبات
التي تفر�ضها ال�سلطة على االحتجاجات
التي دخلت اليوم �أ�سبوعها الثاني.
وتف ��رغ نح ��و  200مح ��ام متط ��وع في
نقابة المحامين للدف ��اع عن المعتقلين.
ويقدر عمار جا�سم ال�ساعدي وهو محام
ف ��ي وحدة حق ��وق االن�سان ف ��ي النقابة
عدد المعتقلين الكل ��ي في االيام االولى
للتظاهرات بـنح ��و " 1000معتقل" في
عموم البالد.
ويق ��ول ال�ساعدي في ات�صال هاتفي مع
(الم ��دى) ام� ��س ان ��ه "في الي ��وم االول
للتظاه ��رات ت ��م اعتق ��ال اكث ��ر من 370
متظاه ��را ف ��ي بغ ��داد فق ��ط" ،م�ضيف ��ا
ان ��ه "بع ��د �ساعات من ذل ��ك ارتفع العدد
الى قراب ��ة ال� �ـ 600معتق ��ل ،اغلبهم من
�ساحت ��ي التظاه ��ر الرئي�ستين الطيران
والتحرير".
واحتجز العدد االكب ��ر من المتظاهرين
في مراك ��ز �شرطة ال�سع ��دون ،العلوية،
الم�سب ��ح ،وب ��اب ال�شي ��خ ،فيم ��ا ق ��درت
النقابة عدد المحتجزين في المحافظات
بنحو ن�صف عدد معتقلي بغداد.
ويقول المحامي انهم "محتجزون على
وف ��ق المادة  222الت ��ي تمنع التجمهر،
وعقوبته ��ا في الغالب غرامة مالية ،لكن

رجال �أمن
يحيطون
باملتظاهرين
رغم ذل ��ك �سيبقون محتجزين لعدة ايام
حتى ينتهي التحقيق".
وبح�س ��ب تقدي ��رات نقاب ��ة المحامي ��ن
ان نح ��و � 500شخ� ��ص م ��ن المعتقلي ��ن
تعر�ضوا الى انواع مختلفة من ال�ضرب
والتعذيب.
وق ��ال ال�ساع ��دي ،ان ��ه من ��ذ "بداي ��ة
االحتجاجات ن�سقت النقابة مع االدعاء
الع ��ام ومجل� ��س الق�ض ��اء للدف ��اع ع ��ن
المعتقلين مجانا".
وتمكن ��ت النقابة ونا�شطي ��ن من اطالق
�س ��راح نح ��و ن�ص ��ف المعتقلي ��ن ،فيم ��ا
الي ��زال الن�ص ��ف الآخ ��ر ف ��ي مراك ��ز
ال�شرطة .ويق ��ول ال�ساعدي ان "�ضباط
التحقي ��ق ف ��ي تل ��ك المراكز ترك ��وا كل
الق�ضاي ��ا وان�شغل ��وا بالمتظاهري ��ن
فقط".

تطمينات من البرلمان
وق ��ال رئي� ��س لجن ��ة الأم ��ن والدف ��اع
النيابي ��ة ،محمد ر�ض ��ا �آل حيدر ،ام�س،
�إن ��ه قام بجولة على مراكز �شرطة بغداد
ومحكم ��ة الر�صاف ��ة لالط�ل�اع على �سير
القانون �ضد الذي ��ن �ألقي القب�ض عليهم
من المتظاهرين.
و�أ�شار في ت�صريح ��ات متلفزة ،الى انه
"تم االفراج ع ��ن �أكثرية المتظاهرين،
�أم ��ا الذي ��ن قام ��وا بالق ��اء قناب ��ل عل ��ى
الجي�ش وت�سبب ��وا بحرائق فينتظرون
اجراءات الق�ضاء".
واك ��د ر�ض ��ا �أن عملي ��ات بغ ��داد كان ��ت
"ملتزم ��ة بقواع ��د اال�شتب ��اك خ�ل�ال
التظاهرات".
ورغ ��م الع ��ودة المتقطع ��ة لخدم ��ات
االنترن ��ت وا�ستم ��رار حج ��ب تطبيقات

التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،ا�ستط ��اع
نا�شط ��ون بث ع ��دد من مقاط ��ع الفيديو
التي اظهرت ا�ستخ ��دام القوات االمنية
العنف �ضد المتظاهرين.
وتوف ��ي ام�س متظاهر ف ��ي مي�سان بعد
ا�صاب ��ة تعر� ��ض لها خ�ل�ال احتجاجات
جرت في المدينة قبل يومين.
وق ��ال نا�شط ��ون ف ��ي العم ��ارة ،ان
المتظاهر محم ��د لطيف الطرفي ،توفي
في م�ست�شف ��ى ال�صدر العام في مي�سان،
بع ��د ان ا�صيب ف ��ي تظاهرات االول من
ام�س.
ت�ضارب الأرقام
و�ش ��كك المحام ��ي ال�ساع ��دي باالرق ��ام
التي اعلنتها الجه ��ات الر�سمية عن عدد
القتل ��ى في التظاهرات .وقال ان "العدد

ق ��د ي�صل ال ��ى  3ا�ضعاف ما ت ��م ذكره"،
مبينا انه يتلقى يومي ��ا �شكوى بين 10
ال ��ى  15متظاه ��را م�صابي ��ن بج ��روح
مختلفة.
وكانت �آخر اح�صائية ر�سمية للحكومة
قالت ان ع ��دد القتلى ف ��ي االحتجاجات
و�ص ��ل الى  104قتيل واكثر من � 6آالف
جري ��ح ،فيم ��ا يقول المحام ��ي انه "بعد
�ساعات فقط من تل ��ك االح�صائية �سجل
ع ��دد من ال�شه ��داء في بغ ��داد و�صل الى
� 37شهيدا".
وكان ��ت لجن ��ة حق ��وق االن�س ��ان ف ��ي
البرلم ��ان ،ق ��د اعتر�ض ��ت ف ��ي الي ��وم
الثاني للتظاه ��رات التي انطلقت مطلع
ت�شرين االول الحال ��ي ،على ما و�صفته
ب� �ـ"ردة الفع ��ل الخاطئة و�أ�سل ��وب قمع
التظاهرات ال�سلمية".

التاميز :املحتجون ناقمون من احلكومة ومل ت�شغلهم التدخالت اخلارجية
 ترجمة  /حامد �أحمد
خ�ل�ال اال�سب ��وع الما�ض ��ي اندف ��ع
�آالف م ��ن الرج ��ال ال ��ى ال�ش ��وارع
ف ��ي مناط ��ق مختلف ��ة م ��ن العراق
باحتجاج ��ات غا�ضب ��ة للمطالب ��ة
بوظائف وظ ��روف معي�شة اف�ضل،
�أو عل ��ى اق ��ل تقدير توفي ��ر كهرباء
ومي ��اه �صالح ��ة لل�ش ��رب ،وكذل ��ك
و�ضع حد لف�س ��اد م�ست�شر في البلد
.
" بال ��روح بال ��دم نفديك يا عراق"
كان ��ت تل ��ك �شع ��ارات يردده ��ا
محتجون في احد ا�شرطة الفيديو
م ��ن مدينة ال�ص ��در �شرق ��ي بغداد،
الت ��ي كان ��ت دائم ��ا نقط ��ة انطالق

حراك ال�شارع في البلد .
هذه االهزوج ��ة هي من ال�شعارات
ال�شائعة ف ��ي الع ��راق ولكنها تعبر
ع ��ن �ش ��يء مه ��م اي�ض ��ا يمي ��ز هذه
التظاه ��رات ،فلي� ��س هن ��اك ذك ��ر
ل�ش ��يء يتعل ��ق بدي ��ن �أو طائف ��ة
�أو ح ��زب �سيا�س ��ي ،وال �شع ��ارات
معادي ��ة للغ ��رب �أو ال�ش ��رق� ،أو �أي
هدف فعلي لغ�ضبهم �سوى غ�ضبهم
تجاه "الحكومة".
وم ��ع اقت ��راب نهاي ��ة اح ��د ا�شرطة
الفيديو وو�ص ��ول ال�شعارات التي
يردده ��ا المتظاهرون ال ��ى ذروتها
ب ��د�أت اطالق ��ات الن ��ار م ��ن �أماكن
غي ��ر معروفة وغي ��ر مرئية ،ت�شتت
الرجال و�سقطت الكاميرا .

�ضياء اال�س ��دي ،م�ست�شار �سيا�سي
لرج ��ل الدي ��ن مقتدى ال�ص ��در ،قال
في لق ��اء مع �صحيف ��ة التايمز" :لم
يكن �أحد يتوقع ان يتطور الو�ضع
له ��ذه المرحلة ،حت ��ى اولئك الذين
كانوا مت�شائمين .التظاهرات كانت
عنيفة وجوبهت برد عنيف ".
ال�ص ��در يعتب ��ر �شخ�ص ��ا
مركزي ��ا ومحوري ��ا فيم ��ا يتعل ��ق
باالحتجاجات.
خالل ال�سنوات االخيرة قاد ال�صدر
م�سي ��رات منظم ��ة تج ��اه المنطقة
الخ�ض ��راء للحكوم ��ة وبمطالي ��ب
م�شابه ��ة لتل ��ك الت ��ي اطلق ��ت ف ��ي
احتجاج ��ات اال�سب ��وع الما�ض ��ي.
كتلته ال�سيا�سي ��ة �سائرون احرزت

الع ��دد االكبر م ��ن مقاع ��د البرلمان
في انتخابات العام الما�ضي ،وهذا
يجعل ��ه جزءا م ��ن م�ؤ�س�س ��ة طالما
احتج �ضدها لفترات طويلة .وهذا
يعني اي�ض ��ا ان الحكومة لي�س لها
احد تتفاو�ض معه .
وي�ضي ��ف اال�سدي بقول ��ه "ال�شيء
الملف ��ت وال�ش ��يء المرب ��ك لجميع
المراقبي ��ن هو ان هذه المظاهرات
لي�ست لديها اي قادة يديروها".
على مدى �سنوات كان ال�صدريون
يدعون لتغيي ��ر حكومات متعاقبة.
والآن فان ��ه م ��ن المده� ��ش ان نرى
عندما لم يتغير �شيء على االر�ض،
مما يتعلق بنمو اقت�صادي و�أجور
�أو ف�س ��اد ،ف ��ان المتظاه ��رون االن

يطالبون بنف�س ال�شيء مرة اخرى
.
ت ��م توجي ��ه دع ��وة لمجموع ��ة من
المحتجي ��ن للقاء رئي� ��س البرلمان
محمد الحلبو�سي ،ولكن النقا�شات
لم تكن ناجحة.
وق ��ال اال�س ��دي "مطاليبه ��م كان ��ت
عالية جدا ،لقد طالبوا بان ت�ستقيل
الحكومة واقامة انتخابات جديدة
وهو �شيء بالغ التعقيد ".
بالن�سبة الي زائر لمناطق جنوبي
العراق فان الم�شاكل التي تواجهها
البالد تبدو وا�ضح ��ة للعيان هناك
م ��ن قلة خدم ��ات وع ��دم توفر مياه
�صالح ��ة لل�شرب .الب�ص ��رة تجل�س
عل ��ى اكبر بحيرة للنفط في العالم،
رغ ��م ذل ��ك ال ت�ستطي ��ع االبقاء على
تي ��ار كهربائ ��ي م�ستمر فيه ��ا لـ 24
�ساعة .
المنظمة الدولية لم�ؤ�شر ال�شفافية
ادرج ��ت العراق في الت�سل�سل 168
�ضم ��ن قائم ��ة انته ��ت بالت�سل�س ��ل
 175على انها من بين اكثر البلدان
ف�سادا ماليا واداريا في العالم .
�أي كارث ��ة يمكن ان ت�ض ��رب البلد،
فيم ��ا اذا كانت اقت�صادية �أو انهيار
م�ؤ�س�س ��ات دول ��ة بوج ��ه تنظي ��م
داع� ��ش ،ف ��ان نف� ��س ق ��ادة البل ��د
بامكانه ��م ت�شكيل ائت�ل�اف لالبقاء
على النظام الذي تم ت�أ�سي�سه .
محم ��د الرا�ض ��ي ،يط ��رح نف�س ��ه
متحدث ��ا وم�ست�ش ��ارا با�س ��م تي ��ار
الحكم ��ة المعار�ض يقول "ال اعتقد
ان ه ��ذا الجي ��ل م ��ن ال�شب ��اب يهتم
ب�أم ��ور الدي ��ن او حت ��ى التدخالت
الخارجية في العراق ".
ف ��ي الع ��راق ،كم ��ا ه ��و الح ��ال في
لبن ��ان ،ف ��ان اي بدي ��ل ديمقراط ��ي
ق ��د تح ��ول بنف�س ��ه ل�صيغ ��ة معينة
من ائتالف دكتات ��وري تجتمع فيه
اح ��زاب طائفية لفر� ��ض �سيطرتها
�ضم ��ن نظ ��ام �سيا�س ��ي مبن ��ي على
المحا�ص�صة الطائفية .

واكدت اللجنة في بيان ن�شر على موقع
البرلمان على "عدم ا�ستخدام القمع في
الق�ض ��اء على التظاهرات" .وطالبت في
نف� ��س الوق ��ت المتظاهري ��ن "ب�ضرورة
الحفاظ على �سلمية التظاهر والمحافظة
على االم�ل�اك العام ��ة والخا�صة وابعاد
المد�سو�سين".
ام� ��س دان وزي ��ر الخارجي ��ة الأمريكي
مايك بومبيو� ،أعمال العنف الدامية في
الع ��راق ،داعيا الحكوم ��ة �إلى "ممار�سة
�أق�صى درجات �ضبط النف�س".
وقال ��ت الحكوم ��ة م�ؤخ ��را� ،إنه ��ا التقت
بعدد من ممثلي التظاهرات الذي اكدوا
ت�أجي ��ل االحتجاجات ال ��ى مابعد زيارة
اربعينية االمام الح�سين التي تحل بعد
اقل من ا�سبوعين.

عودة االحتجاجات
بالمقاب ��ل ن�ش ��ر مجموع ��ة م ��ن ال�شباب
ف ��ي المثن ��ى ،ام� ��س ،فيديو اك ��دوا فيه
ا�ستمراره ��م بالتظاه ��رات ،راف�ضي ��ن
طريق ��ة تعام ��ل م ��ا و�صف ��وه بـ"حكومة
الملي�شي ��ات" م ��ع االحتجاج ��ات كم ��ا
طالبوه ��ا باال�ستقالة واجراء انتخابات
مبك ��رة .وقال اح ��د ال�شب ��اب الذي يقف
وراءه نح ��و � 30شخ�ص ��ا ام ��ام العل ��م
العراق ��ي ان "التظاه ��رات ف ��ي المثن ��ى
�ستعود وبق ��وة" ،مطالبا بـ"حل مجل�س
الن ��واب والحكومة واج ��راء انتخابات
با�شراف االمم المتحدة".
وف ��ي ال�سياق ذاته قالت امل �صقر وهي
نا�شط ��ة ومتابع ��ة لمل ��ف المعتقلين ،ان
وف ��دا م ��ن منظم ��ات المجتم ��ع المدني
وحقوقيي ��ن قد ي ��زور الي ��وم الخمي�س
عددا من المعتقلين في مراكز ال�شرطة.
وقال ��ت �صقر ف ��ي ات�صال م ��ع (المدى)
ام� ��س ان هن ��اك " 200معتق ��ل م ��ن
المتظاهرين في مراكز �شرطة الم�سبح،
العلوي ��ة ،وال�سع ��دون" ،ف�ضال عن "16
�آخرين في مركز �شرطة ال�سيدية".
وا�ضاف ��ت النا�شط ��ة ان "اغلبه ��م م ��ن
موالي ��د  1997فم ��ا ف ��وق ،واالكثري ��ة
تعر�ضت الى ال�ضرب والتعذيب والذي
ظهرت �آثاره على اج�سادهم".
وا�ش ��ارت �صقر ال ��ى ان "هن ��اك عوائل
ابلغ ��ت ع ��ن اختف ��اء ابنائها ف ��ي اوقات
التظاه ��رة ،ول ��م تعثر عليه ��م في مراكز
ال�شرطة او الم�ست�شفيات".
وق ��ال نا�شط ��ون ام� ��س ،انه ت ��م اعتقال
طبيب ونا�شط �آخر في بغداد واقتيادهم
الى جهات مجهولة.
وا�ش ��ار النا�شط ��ون ،الى انه ف ��ي م�ساء
اول م ��ن ام� ��س" ،اعتق ��ل الطبي ��ب
والنا�ش ��ط ميثم الحلو من امام عيادته"
ف ��ي ال�شرط ��ة الرابعة غرب ��ي العا�صمة،
فيما اعتقل النا�شط "توفيق" في منطقة
العالوي.
وعل ��ى اثر تل ��ك االحداث دع ��ا نا�شطون
ونقاب ��ة المحامي ��ن ،ذوي المعتقلي ��ن
ال ��ى تزويدهم بالمعلوم ��ات عن ابنائهم
ومكان واوقات اعتقالهم.
ويق ��ول الحقوق ��ي عمار ال�ساع ��دي انه
وزم�ل�ا�ؤه ف ��ي وح ��دة حق ��وق االن�سان
"يواجه ��ون �صعوب ��ات ف ��ي مواجه ��ة
المعتقلين ،كم ��ا يقول ان ال�شرطة تقوم
في اغل ��ب االوقات باخف ��اء المعلومات
عنهم".

قطع االنرتنت � ّأخر ن�شر الفيديوات على و�سائل التوا�صل االجتماعي

ت�سجيالت املتظاهرين توثق ا�ستهدافهم
من قوات مكافحة ال�شغب يف ذي قار

 متابعة  /المدى
ذي قار ...المدينة التي انطلق منها حرف الكتابة الأول
نح ��و العالم ،العريقة بتاريخها� ،شهدت على مدى الأيام
ال�ست ��ة م ��ن بداي ��ة ت�شري ��ن الأول الج ��اري ،تظاهرات
رافقتها احتجاجات غا�ضب ��ة وعنف مفرط ا�ستخدم في
قتل المتظاهرين واعتقالهم.
�سجل ��ت محافظ ��ة ذي ق ��ار ،الح�صيل ��ة الأكب ��ر بع ��دد
القتل ��ى المتظاهري ��ن بعد بغ ��داد .وحال حج ��ب مواقع
التوا�صل االجتماعي جميعها وعلى ر�أ�سها "في�سبوك"،
و"تويت ��ر" ،و"�أن�ستغرام" ،في عم ��وم البالد في اليوم
الثاني م ��ن انطالق التظاه ��رات ،ومن بعده ��ا قطع تام
بخدم ��ة الإنترن ��ت ،دون نق ��ل الحقائ ��ق ،والت�سجيالت
الم�صورة للتظاهرات التي خرجت للمطالبة بالحقوق،
وفر� ��ص العم ��ل .ون�ش ��رت (�سبوتني ��ك) ،ت�سجي�ل�ات
م�ص ��ورة ،ح�صل ��ت عليه ��ا ب�ش ��كل خا� ��ص ،للتظاهرات
التي �شهدته ��ا محافظة ذي قار ،الت ��ي �أ�سفرت عن مقتل
 19متظاه ��را ،و�إ�صابة �أكثر م ��ن � 300شخ�ص بجروح
متفاوتة ،بح�سب اح�صاءات ر�سمية.
وتظه ��ر الت�سجي�ل�ات الم�ص ��ورة ،قي ��ام ق ��وات "حف ��ظ
ال�شغ ��ب" ،ب�إطالق الر�صا�ص الح ��ي ،لقمع التظاهرات،
ومالحق ��ة المتظاهري ��ن ،لتفريقه ��م ،م ��ا �أدى �إلى وقوع
القتل ��ى والجرحى ،وهو ما دفع المحتجين �إلى الغ�ضب
واقتح ��ام مبنى المحافظ ��ة ،و�إ�شعال الن ��ار فيه ،وكذلك

اقتح ��ام مق ��رات الأح ��زاب الإ�سالمي ��ة الت ��ي ا�ستخ ��دم
عنا�صره ��ا الر�صا� ��ص الح ��ي �أي�ض ��ا ف ��ي ا�سته ��داف
المتظاهري ��ن .و�ش ��كل المتظاه ��رون �سري ��را ب�شري ��ا
اللتق ��اط المحتجين الذين رم ��وا �أنف�سهم من �سطح مقر
منظم ��ة بدر ،بعدما حا�صرتهم الني ��ران التي �أ�ضرموها
في المقر ،في مركز ذي قار ،وتم التقاطهم دون �أذى.
ووث ��ق المتظاهرون ،قيام بع� ��ض عنا�صر قوات "حفظ
ال�شغ ��ب" �أو م ��ا يطلق عليهم "�سوات" م ��ن �أعلى �إحدى
البنايات برم ��ي �أحجار ال�سيراميك الت ��ي اقتلعوها من
المبن ��ى ،ل�ضرب المتظاهرين .كذل ��ك ا�شار �شهود عيان،
ومتظاهرون ،ونا�شطون� ،شاركوا في التظاهرات ،الى
�أن حم�ل�ات اعتقال وا�سعة مازالت تالحق كل من �شارك
ف ��ي التظاهرات� ،إ�ضافة �إلى الـ"مكاومة" الع�شائرية من
قبل الأحزاب الإ�سالمية ،لذوي الم�شاركين في التظاهر.
وكان ع�ض ��و المفو�ضي ��ة العليا لحق ��وق الإن�سان ،علي
البيات ��ي ،قد �أعلن ف ��ي ت�صريح عن مقت ��ل و�إ�صابة �أكثر
م ��ن � 400شخ�ص �إثر قمع تظاه ��رات ذي قار .و�أو�ضح
البيات ��ي �أن � 19شخ�صا �أغلبهم م ��ن المتظاهرين قتلوا،
فيم ��ا �أ�صي ��ب � 301آخ ��رون ،بالر�صا�ص الح ��ي وقنابل
الغاز الم�سيلة للدموع واله ��راوات التي ا�ستخدمت من
قب ��ل الأجهزة الأمنية في قمعها للتظاهرات .وك�شف عن
�إ�صابة  85منت�سبا من الأجهزة الأمنية ،بجروح ،ونوه
�إلى �أن عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا بلغ � 65شخ�صا،
وتم �إطالق �سراحهم.

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للأنظمة الألكرتونية
ال�شركة العامة للمنظومات
�سابق ًا
ال�شركة العامة لنظم املعلومات
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�إعالن املناق�صة املرقمة  /12ت�شغيلية 2019 /
�إعادة 1
جتهيز مواد خطوط نقل الطاقة الكهربائية

تدعو (الشركة العامة لالنظمة االلكترونية) إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن كافة الشركات املتخصصة العراقية والعربية واالجنبية إلى تقدمي عطاءات
مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مشروع جتهيز (مواد خطوط نقل الطاقة الكهربائية) (إعادة  )1من منشأ (اسيوي عدا الصني) وبكلفة
تخمينية مقدارها ( 410000000دينار عراقي) فقط اربعمائة وعشرة مليون دينار عراقي .
 مدة التجهيز ( 55يوم من تاريخ توقيع العقد). -1س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة والصادرة من وزارة التخطيط
رقم ( )2لعام  2014والقوانني النافذة ،ومفتوح جلميع املناقصني .
 -2ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (الش��ركة العامة لالنظمة االلكترونية  /القس��م التجاري  /ش��عبة املناقصات
والعقود) في العنوان أدناه وذلك خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا ً إلى  2:00ظهراً.
 -3تشمل متطلبات التأهيل (على أن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري) ما يلي:
أ -تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني االخيرتني كحد أدنى مصادق عليها من محاسب قانوني وتكون باللغة العربية بالنسبة للشركات االجنبية مع ذكر العملة
وتوضيح حجم االلتزامات املالية للبائع خالل السنة والقدرة على االلتزام مبواعيد االجناز والتسليم وتعتبر معيارا ً للتأهيل.
ب -تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون إلى الش��ركة العامة لالنظمة االلكترونية حصرا ً بالنس��بة للشركات العراقية وفروع الشركات
العربية واالجنبية في العراق.
ت -تقدمي قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات التعاقدية.
ث -تقدمي تعهد بااللتزام الكامل باملواصفة الفنية املعلنة وبكافة ش��روطها وان تتعهد الش��ركات املقدمة لعطاءاتها بتقدمي ش��هادة فاحص ثالث معتمد لدى
وزارة التخطيط وشهادة املنشأ مصدقة من اجلهات العراقية املعتمدة في بلد املنشأ وقبل دخول البضاعة إلى العراق.
ح -تقدمي وثائق تأسيس الشركة مبا فيها شهادة وعقد التسجيل والنظام الداخلي والوضع املالي لها واسم اخملول املسؤول مصدق من السفارة العراقية بالنسبة
للشركات العربية واالجنبية وتستبعد العطاءات حتى لو كانت اوطأ االسعار في حالة عدم تقدميها.
خ -يكون منشأ املواد املطلوبة (اسيوي عدا الصني )
د -يتضمن العطاء ايفاد  3اش��خاص إلى بلد املنش��أ لغرض الفحص اخملتبري ومطابقة املواصفات الفنية وبحضور الش��ركة الفاحصة وحس��ب املواصفة IEC
 61224وجداول الفحوصات املرفقة وتتحمل الشركة مقدمة العطاء كافة مصاريف االيفاد وحسب قانون السفر وااليفاد النافذ.
ذ -ان تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء .
 -4ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في العنوان أدناه ودفع رسم غير مسترد مقداره ( 200000دينار عراقي)
(مئتا ألف دينار عراقي) اعتبارا ً من يوم اخلميس املصادف .2019/10/10
 -5يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف  2019/10/23الس��اعة  12:00ظهرا ً  ،العطاءات االلكترونية (ال يسمح بها) .العطاءات املتاخرة سيتم
رفضها  ،سيتم فتح العطاءات فعليا ً وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا ً في العنوان التالي:
العنوان( :بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور اجلامعة التكنولوجية  /قاعة االجتماعات).
 -6يتضمن العطاء تأمينات اولية مقدارها  8200000دينار عراقي (فقط ثمانية ماليني ومئتا ألف دينار عراقي) مبوجب صك مصدق أو سفتجة أو كفالة مصرفية
صادرة من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي بإصدار خطابات الضمان (ما عدا اي مصرف تظهر عليه مالحظة خالل فترة االعالن) ومثبت عليه
اسم ورقم املناقصة ونافذة ملدة ( 28يوماً) من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء .وسوف يتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق معه التأمينات األولية املطلوبة.
 -7مدة نفاذية العطاء ( )90يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 -8الغرامات التأخيرية  :حتسب الغرامات التأخيرية بنسبة  %15من مبلغ العقد وحسب املعادلة االتية:
مبلغ العقد  /مدة العقد (باأليام) × ( = )%15الغرامة التأخيرية لليوم الواحد.
 -9الشحن اجلزئي غير مسموح به .
 -10ان تك��ون امل��واد اجمله��زة جديدة واصلي��ة وغير مدينة وغير محج��وزة او مكفولة او مرهونة للغير وبخالف��ه يتحمل الطرف الثاني كافة االج��راءات القانونية
والقضائية واملالية.
 -11يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
 -12إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
 -13للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في
املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -14يكون يوم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشاركني هو يوم االربعاء املوافق . 2019/10/16
 -15تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وبالدينار العراقي  CIPواصل مخازن اجلهة املستفيدة في شبكة الديوانية  400ك .ف في محافظة الديوانية.
 -16العن��وان املش��ار إلي��ه أعاله  :بغداد – حي الوح��دة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور اجلامعة التكنولوجية  /القس��م التج��اري) البريد االلكتروني :
dgoffice@gces-iq.com
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العدد14240 :
التاريخ2019/10/9 :

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

م � /إعادة ن�شر اعالن مناق�صة عامة رقم ( )2ل�سنة 2019
(جتهيز كامريات تلفزيونية)

�إعــــالن

تعلن ش��بكة االعالم العراقي عن إعادة إعالن املناقصة رقم ( )2لسنة 2019
(جتهي��ز كاميرات تلفزيونية) علم��ا ً ان املناقصة أعاله مدرج��ة ضمن املوازنة
اجلارية االحتادية لعام  2019وبكلفة تخمينية قدرها ( )657.812.500ستمائة
وس��بعة وخمس��ون مليون وثمامنائ��ة واثني عش��ر ألف وخمس��مائة دينار
عراقي وفق الوثائق القياس��ية التي ميكن احلصول عليها من قس��م العقود
واملناقصات الواقع في مقر شبكة االعالم العراقي لقاء مبلغ قدره (250.000
أل��ف دينار) غير قابلة للرد ،على ان ترفق التأمينات االولية بنس��بة  %1بصك
مص��دق أو خطاب ضمان ص��ادر من أحد املصارف العراقي��ة املعتمدة وتكون
نافذة ملدة ثالثة أشهر من تاريخ صدورها  ،وان يقدم اجملهز عطاءه ويكتب عليه
بش��كل واضح رقم املناقصة واسمها مع كافة املستمسكات املطلوبة في
الوثيقة القياسية ويكون تقدمي العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة بعد
الظهر من يوم اخلميس املرافق  2019/10/31في مقر الش��بكة الرئيسي في
الصاحلي��ة قرب فندق املنصور ميليا ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور
النشر واالعالن.
علما ً ان الش��بكة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات اس��تنادا ً إلى تعليمات
تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لس��نة  2014وان البريد االلكتروني لقسم
العقود واملناقصات هو ( )contract@imn.iqوان املوقع االلكتروني للش��بكة
هو (.)www.imn.iq

مع فائق التقدير واالحترام

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

املدير العام

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

العدد14242 :
التاريخ2019/10/9 :

العدد14243 :
التاريخ2019/10/9 :

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

م � /إعادة ن�شر اعالن مناق�صة عامة رقم ( )4ل�سنة 2019
(جتهيز معدات مونتاج واجهزة خزن)

م � /إعادة ن�شر اعالن مناق�صة عامة رقم ( )5ل�سنة 2019
(جتهيز �شا�شات فيديو وول للقناة االخبارية)

تعلن ش��بكة االع�لام العراقي عن إعادة إعالن املناقصة رقم ( )4لس��نة
( 2019جتهي��ز مع��دات مونت��اج واجهزة خ��زن) علم��ا ً ان املناقصة أعاله
مدرج��ة ضمن املوازن��ة اجلارية االحتادية لع��ام  2019وبكلف��ة تخمينية
قدرها ( )211.550.000مائتان واحد عش��ر مليون وخمس��مائة وخمسون
أل��ف دينار عراقي وفق الوثائق القياس��ية التي ميك��ن احلصول عليها من
قس��م العقود واملناقصات الواقع في مقر ش��بكة االعالم العراقي لقاء
مبل��غ قدره ( 250.000ألف دينار) غير قابلة لل��رد ،على ان ترفق التأمينات
االولية بنس��بة  %1بصك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد املصارف
العراقية املعتمدة وتكون نافذة ملدة ثالثة أش��هر من تاريخ صدورها  ،وان
يقدم اجملهز عطاءه ويكتب عليه بش��كل واضح رقم املناقصة واس��مها
مع كافة املستمس��كات املطلوبة في الوثيقة القياس��ية ويكون تقدمي
العط��اءات لغاية الس��اعة الثانية عش��رة بعد الظهر م��ن يوم اخلميس
املرافق  2019/10/31في مقر الش��بكة الرئيسي في الصاحلية قرب فندق
املنصور ميليا ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
علما ً ان الشبكة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات استنادا ً إلى تعليمات
تنفي��ذ العقود احلكومي��ة رقم ( )2لس��نة  2014وان البري��د االلكتروني
لقسم العقود واملناقصات هو ( )contract@imn.iqوان املوقع االلكتروني
للشبكة هو (.)www.imn.iq
مع فائق التقدير واالحترام

تعلن ش��بكة االع�لام العراقي عن إعادة إع�لان املناقصة رقم ( )5لس��نة 2019
(جتهيز شاش��ات فيديو وول) علما ً ان املناقصة أعاله مدرجة ضمن املوازنة اجلارية
االحتادية لعام  2019وبكلفة تخمينية قدرها ( )120.000.000مائة وعشرون مليون
دينار عراقي وفق الوثائق القياس��ية التي ميكن احلصول عليها من قس��م العقود
واملناقصات الواقع في مقر شبكة االعالم العراقي لقاء مبلغ قدره ( 250.000ألف
دينار) غير قابلة للرد ،على ان ترفق التأمينات االولية بنس��بة  %1بصك مصدق أو
خط��اب ضمان صادر من أحد املصارف العراقي��ة املعتمدة وتكون نافذة ملدة ثالثة
أش��هر من تاريخ صدوره��ا  ،وان يقدم اجملهز عطاءه ويكتب عليه بش��كل واضح
رقم املناقصة واس��مها مع كافة املستمسكات املطلوبة في الوثيقة القياسية
ويكون تقدمي العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة بعد الظهر من يوم اخلميس
املرافق  2019/10/31في مقر الش��بكة الرئيسي في الصاحلية قرب فندق املنصور
ميليا ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
علما ً ان الش��بكة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات استنادا ً إلى تعليمات تنفيذ
العق��ود احلكومي��ة رقم ( )2لس��نة  2014وان البريد االلكتروني لقس��م العقود
واملناقص��ات هو ( )contract@imn.iqوان املوقع االلكتروني للش��بكة هو (www.
.)imn.iq
مع فائق التقدير واالحترام

�إعــــالن

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

�إعــــالن

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

الأ�س��ود يرفع��ون �ش��عار م�ص��احلة اجلماه�ير �أم��ام هون��غ كونغ
 م���ي���ك�������س���و ي�����ع��ت��رف ب���������ص����ع����وب����ة ف������ك �����ش����ف����رة �أوراق

ك���ات���ان���ي���ت�������ش

 رئ����ي���������س جل����ن����ة ال�������ق�������رار  140ي�������ؤك������د دع��������م الإع�������ل������ام ال����ري����ا�����ض����ي
بغداد /حيدر مدلول
تتجه �أنظار اجلماه�ي�ر الريا�ضية العراقية
اىل ملعب ج ��ذع النخلة باملدين ��ة الريا�ضية
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة حي ��ث يحت�ض ��ن يف
ال�ساع ��ة ال�سابعة م�ساء اليوم اخلمي�س لقاء
يف غاي ��ة الأهمي ��ة يجمع منتخبن ��ا الوطني
لك ��رة الق ��دم و�ضيف ��ه منتخب هون ��غ كونغ
�ضم ��ن اجلول ��ة الثالث ��ة ملرحل ��ة الذهاب من
مناف�س ��ات املجموعة الثالث ��ة يف الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لبطولة ك�أ�س
الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022يف قط ��ر وك�أ�س
�آ�سيا لكرة القدم  2023يف ال�صني .
ويحتل منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم املركز
الثال ��ث بر�صي ��د نقط ��ة واح ��دة يف ترتي ��ب
املجموعة الثالثة بانتهاء اجلولة الثانية من
مرحل ��ة الذهاب للدور الثاين من الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة متخلف� � ًا بف ��ارق ثالث
نقاط عن منتخب البحرين املت�صدر وبفارق
نقطتني ع ��ن منتخ ��ب �إيران �صاح ��ب مركز
الو�صاف ��ة ويحت ��ل منتخب كمبودي ��ا املركز
الرابع بر�صيد نقطة واحدة فيما كان املركز
اخلام�س والأخري من ن�صيب منتخب هونغ
كونغ لكرة القدم .
وق ��ال املدي ��ر الإداري للمنتخ ��ب الوطن ��ي
لك ��رة القدم با�سل كوركي� ��س يف ات�صال مع
(امل ��دى )م ��ن حمافظ ��ة الب�ص ��رة � :إن ملعب
ج ��ذع النخل ��ة يف املدين ��ة الريا�ضي ��ة �شه ��د
يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�س ��اء �أم�س االربعاء
�إقام ��ة �آخروحدة تدريبي ��ة مب�شاركة جميع
الالعب�ي�ن املحلي�ي�ن واملحرتف�ي�ن الذي ��ن مت
اختياره ��م يف القائم ��ة النهائي ��ة م ��ن قب ��ل
امل ��درب ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت�ش
حيث مت ال�سم ��اح يف  15دقيقة االوىل منها
جلميع و�سائل الإع�ل�ام مبختلف م�سمياتها
بتغطيتها قبل �إغالقه ��ا ب�صورة كلية ح�سب
التعليم ��ات وال�ضواب ��ط ال�ص ��ادرة من قبل
االحت ��اد الدويل لك ��رة القدم حي ��ث مت فيها
و�ضع اخر مل�سات املالك التدريبي للمنتخب
عل ��ى الت�شكيل ��ة اال�سا�سي ��ة الت ��ي �ستبت ��د�أ
املباراة املكونة من  11العب ًا وفق اجلاهزية
الفنية والبدني ��ة اىل جانب مراجعة تطبيق
اال�سل ��وب التكتيك ��ي ال ��ذي مت و�ضعه ومبا
يتنا�سب م ��ع امكانات منتخ ��ب هونغ كونغ
بعد ر�صد نقاط الق ��وة وال�ضعف واالوراق
الرابح ��ة الت ��ي ا�ستخدمها امل ��درب الفلندي
ميك�س ��و باتيالن�ي�ن يف مبارات ��ي كمبودي ��ا
وايران .
و�أ�ض ��اف � :إن جمي ��ع الالعب�ي�ن يتمتع ��ون
ب ��روح معنوي ��ة عالية و�إ�ص ��رار كبري لديهم
منذ حلظ ��ة و�صوله ��م اىل حمافظة الب�صرة
يف �ض ��رورة ح�سم نتيجة املباراة ل�صاحلهم
يف �ض ��وء �شع ��ار الفوز فقط ال ��ذي مت رفعه
م ��ن قبلهم م ��ن �أج ��ل ت�أكيد علو كع ��ب الكرة
العراقي ��ة يف ه ��ذا املحف ��ل العامل ��ي ال ��ذي
يتطلع ��ون فيه ��ا اىل امكاني ��ة التواجد مرة
�أخ ��رى يف موندي ��ال قط ��ر بع ��د احل�ض ��ور
الأول يف موندي ��ال مك�سيك ��و  1986م ��ن
خ�ل�ال اللع ��ب الول م ��رة ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة
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على ملعب جذع النخل ��ة بعد فرتة ا�ستمرت
مل ��دة ثمانية �سن ��وات فقط م ��ن خو�ض �آخر
مواجهة له ��م مع منتخب اليم ��ن على ملعب
فران�سو حري ��ري يف مدينة �أربيل يف اقليم
كرد�ست ��ان  .وتاب ��ع كوركي� ��س ان يتوق ��ع
توافد اجلماهري الريا�ضية العراقية بكثافة
منذ وقت مبكر م ��ن موعد �إقامة املباراة اىل
امللع ��ب قادمني م ��ن العا�صمة بغ ��داد واقليم
كرد�ستان واملحافظات الو�سطى واجلنوبية
اىل جان ��ب املتواج ��دة يف حمافظة الب�صرة
و�سيك ��ون تواجده ��ا على املدرج ��ات عام ًال
حا�سم ًا يف نيل �أ�س ��ود الرافدين ثالث نقاط
مهم ��ة معززة بواف ��ر من الأه ��داف من �أجل
امل�صاحل ��ة معهم وتعوي�ض �ضي ��اع نقطتني
مهمتني بعد التع ��ادل االيجابي مع املنتخب
البحرين ��ي ال�شقي ��ق يف العا�صم ��ة املنام ��ة
وتعزي ��ز بق ��اء الآمال العراقي ��ة حا�ضرة يف
التناف�س بقوة على مركز �صدارة املجموعة
الثالث ��ة يف طري ��ق رحلت ��ه نح ��و خط ��ف
تذك ��رة الت�أه ��ل اىل ال ��دور الثال ��ث احلا�سم
لبطول ��ة ك�أ�س العامل وحج ��ز بطاقة العبور
للم�شارك ��ة يف الن�سخ ��ة الثامن ��ة ع�شرة من
بطول ��ة ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوي ��ة لك ��رة القدم
مو�ضح ��ا �أن اجلماه�ي�ر �سرت�س ��ل ر�سال ��ة

حمبة و�س�ل�ام وتعاون اىل جمي ��ع اجلهات
الكروي ��ة العاملية يف �إنه ��ا ت�ستحق م�شاهدة
منتخبها يلعب عل ��ى �أر�ضه و�أمامها كما هو
احل ��ال مع املنتخبات الأخ ��رى امل�شاركة يف
الت�صفيات.
و�أ�ش ��ار املدي ��ر الإداري للمنتخ ��ب الوطني
لك ��رة الق ��دم اىل �أن كاتانيت� ��ش حت ��دث م ��ع
الالعب�ي�ن ب�ض ��رورة توخي احل ��ذر يف عدم
ارت ��كاب االخط ��اء القاتل ��ة والدخ ��ول يف
م�شاحن ��ات مع احلكم الإمارات ��ي عمار علي
جمع ��ة اجلنيبي خوف� � ًا م ��ن ح�صولهم على
ان ��ذارات �صفراء نحن بغن ��ي عنها وخا�صة
ان ثالث ��ة منه ��م ( عل ��ي عدن ��ان ومهن ��د علي
كاظم وع�ل�اء علي مهاوي ) لديه ��م انذارات
م ��ن اللق ��اء االخ�ي�ر م ��ع منتخ ��ب البحرين
لك ��رة الق ��دم حيث قد نفتق ��د اىل خدمات �أي
واحد منه ��م يف املواجهة املهمة املقبلة التي
يخو�ضها منتخبنا �أمام منتخب كمبوديا يف
ال�ساع ��ة الثانية والن�صف ظهر يوم الثالثاء
املقب ��ل بتوقيت بغ ��داد على ملع ��ب �أوملبيك
�ستاديوم بالعا�صمة بنوم بنه �ضمن اجلولة
الرابعة من مرحلة الذهاب .
وخت ��م با�سل حديث ��ه � :إن امل�ل�اك التدريبي
�سيق ��وم بت�سجي ��ل مب ��اراة منتخب ��ي ايران
وكمبوديا التي �ستجري يف ال�ساعة الرابعة
والن�ص ��ف ع�صر الي ��وم اخلمي� ��س بتوقيت
بغداد عل ��ى ملعب جمم ��ع ازادي بالعا�صمة
االيراني ��ة طهران من �أجل حتليلها من قبلهم
ومعرف ��ة نق ��اط اخلل ��ل والقوة في ��ه و�أعداد
خط ��ة تكتيكي ��ة جديدة له ��م مب ��ا ت�ضمن لنا
الع ��ودة اىل العا�صمة بغ ��داد بنيل فوز غال
رغ ��م اننا �سنواج ��ه �صعوبة ن ��وع ما بحكم
�أن �أر�ضي ��ة ملع ��ب اوملبي ��ك �ستادي ��وم ذات
ع�ش ��ب �صناع ��ي متع ��ود منتخ ��ب كمبودي ��ا
اللع ��ب علي ��ه اال ان ثقتنا كب�ي�رة يف العبينا
يف ح�س ��م النتيجة له ��م يف النهاية من �أجل
تقدميه ��ا هدي ��ة جديدة للجماه�ي�ر العراقية
ن�ؤكد فيها �إننا لن نخيب �آمالهم يف �أن يبقى

العراق حمافظ ًا على الآمال يف خطف بطاقة
النهائي ��ات الآ�سيوية وتذك ��رة االنتقال اىل
الدور االخري الق ��اري امل�ؤهل ملونديال قطر
 .ومن جهته �أكد الفلندي ميك�سو باتيالنني
م ��درب منتخب هونغ كونغ لك ��رة القدم انه
ق ��ام مب�ساعده مالك ��ه التدريبي على حتليل
عدد م ��ن املباري ��ات التي خا�ضه ��ا املنتخب
العراق ��ي وخا�صة الأخرية التي تعادل فيها
�أمام م�ضيفه املنتخب البحريني لكرة القدم
حي ��ث وج ��د �أن ت�شكيلة امل ��درب كاتانيت�ش
غ�ي�ر ثابت ��ة مما �صع ��ب عليه التع ��رف على
�أب ��رز الأ�سلح ��ة الت ��ي ي�ستخدمه ��ا يف ظ ��ل
تواجد عدد كبري م ��ن حمرتفيه يلعبون يف
اخلارج الذين ميتازون بالقوة اجل�سمانية
والتح ��رك يف امل�ساح ��ات الفارغ ��ة الت ��ي
�سيق ��وم عل ��ى �ضوئه ��ا ب�أ�سن ��اد الواجب ��ات
الدفاعي ��ة والهجومي ��ة لالعبي ��ه م ��ع فر�ض
رقاب ��ة ل�صيق ��ة عل ��ى �أب ��رز جن ��وم منتخبه
املناف� ��س  .و�أ�ضاف يف ت�صري ��ح �صحفي :
�إن املنتخ ��ب الوطن ��ي العراقي لك ��رة القدم
�سيك ��ون خ�صم ًا �صعب ًا للغاي ��ة وخا�صة �إنه
�سيلع ��ب عل ��ى �أر�ضه وبني جماه�ي�ره التي
التر�ضى م ��ن العبيه بغري خي ��ار االنت�صار
الذي يع ��زز حظوظه يف البقاء �ضمن دائرة

التناف� ��س عل ��ى املرك ��ز الأول يف املجموعة
الثالث ��ة نظ ��ر ًا لأن ��ه يعت�ب�ر م ��ن املنتخبات
الكبرية عل ��ى �صعيد اخلارط ��ة القارية كما
هو احلال مع املنتخب الإيراين الذي متكن
م ��ن هزميتنا يف اجلول ��ة املا�ضي ��ة بهدفني
عل ��ى ملعبنا من �أخط ��اء يف اخلط الدفاعي
جنح يف ا�ستثمارها �س ��ردار �أزمون و�أكرم
�صاحلي اىل حتويلها اىل �صالح منتخبهما
يف م�ستهل م�شواره يف ت�صفيات املونديال
.
وك�ش ��ف ميك�سو �إنه خطط من اجل حتقيق
نتيج ��ة ايجابي ��ة م ��ن ه ��ذه املواجه ��ة التي
�ستك ��ون يف غاية ال�صعوب ��ة حيث جل�أ اىل
و�ضع خطة دفاعية تعتمد على غلق املنطقة
الدفاعية باحكام وعدم ترك امل�ساحات �أمام
نظرائه ��م الالعب�ي�ن العراقي�ي�ن م ��ن خ�ل�ال
تنفي ��ذ �سرتاتيجية تعتمد ع ��ل لعب خم�سة
مدافع�ي�ن يف اخل ��ط اخللفي ال ��ذي يحر�سه
احلار� ��س يون ��غ فاي ي ��اب و�أمامه ��م �أربعة
يف خ ��ط الو�سط ميت ��ازون مبي ��زة دفاعية
ومهارة يف ا�ستخدام ال�سرعة يف الهجمات
املرت ��دة يف الفر� ��ص اخلط ��رة م�ستثمري ��ن
حال ��ة ع ��دم ان�سج ��ام املدافع�ي�ن العراقيني
داخل منطقتهم �أم ًال يف ت�سجيل هدف يقلب
جمريات االجواء يف الفرتات التي تليه .
ويف تطور الح ��ق �أكد رئي� ��س جلنة القرار
 140ع�ص ��ام ثام ��ر الديوان تثم�ي�ن اللجنة
ل ��دور االع�ل�ام الريا�ض ��ي بجمي ��ع مفا�صله
وال ��دور الكب�ي�ر ال ��ذي ي�ضطلع ب ��ه يف دعم
واق ��ع الريا�ض ��ة وت�شخي� ��ص مكامن اخللل
وو�ضع احللول الناجعة ب�ش�أنها .
ونقل ق�س ��م الإع�ل�ام واالت�ص ��ال احلكومي
يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ع ��ن ع�صام
قول ��ه �:أرت�أينا كلجنة ق ��رار توجيه الدعوة
للم�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة املرئي ��ة واملقروءة
حل�ض ��ور مب ��اراة منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة
القدم �ضم ��ن الت�صفيات املزدوج ��ة امل�ؤهلة
لبطولت ��ي ك�أ� ��س الع ��امل  2022وك�أ�س �أمم
�آ�سيا � 2023أم ��ام منتخب هونغ كونغ على
ملعب ج ��ذع النخلة باملدين ��ة الريا�ضية يف
حمافظ ��ة الب�صرة دعما وم� ��ؤازرة مل�سريته
�ضمن هذه الت�صفيات .
و�أ�ضاف ثامر  :ثقتنا كبرية مبنتخبنا الوطني
يف تقدمي امل�ستوى ال ��ذي يليق با�سم العراق
وحتقي ��ق النتائ ��ج االيجابية الت ��ي تعزز من
م�سريته يف الت�صفيات وبلوغ نهائيات ك�أ�س
العامل وك�أ�س ا�سيا .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و
كاتانيت�ش مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم
اختار قائمت ��ه النهائية خلو�ض مباراة هونغ
كون ��غ الت ��ي تتكون من الالعب�ي�ن ( فهد طالب
وحمم ��د حميد وحمم ��د �صالح وعل ��ي عدنان
و�ضرغ ��ام ا�سماعي ��ل وريب�ي�ن �سوالقا و�سعد
ناطق واحم ��د ابراهيم وعلي فائز وم�صطفى
حممد ج�ب�ر وعالء علي مه ��اوي وميثم جبار
وابراهي ��م باي� ��ش وحمم ��د قا�س ��م وجيلوان
حم ��د وب�ش ��ار ر�س ��ن و�صف ��اء ه ��ادي واجمد
عدوان وهمام طارق واحمد جالل وعالء عبد
الزهرة وعالء عبا�س ومهند علي كاظم ).

كلمة صدق
 حممد حمدي

الوطني ف�سحة للأمل
يف خ�ض ��م �أحداث كثرية ريا�ضية وغري ريا�ضي ��ة ال ت�س ّر احلبيب مهما حاولنا
التجميل ،يبق ��ى للريا�ضة ولكرة القدم حتديد ًا مفع ��ول ال�سحر لإ�ضافة ب�صمة
م ��ن الأم ��ل ق ��د نعدها ف�ت�رة لإلتقاط االنفا� ��س و�إع ��ادة برجمة ال ��روح والعقل
والتفكر ملن يقدّم العراق �أو ًال بثقله الكبري.
نع ��م ف�سحة من الأمل ننتظرها مع جمهورن ��ا الكبري من ملعب الب�صرة الدويل
ح�ي�ن يالع ��ب منتخبن ��ا الوطن ��ي اليوم نظ�ي�ره هونغ كون ��غ �ضم ��ن ت�صفيات
موندي ��ال العامل قطر  ،2022والزال امل�شوار يف �أوّ ل ��ه نحو الت�أهل مع املدرب
ال�سلوفين ��ي كاتانيت� ��ش ال ��ذي ك�سب نقطة واح ��دة من غرمي ��ه البحريني على
باملح�صلة نقطة ثمينة لها ح�سابات غاية يف الأهمية كون مباراة
�أر�ضه ،وهي
ّ
املرحل ��ة الثانية ملباريات املجموعة الثالثة الت ��ي نلعبها �أمام البحرين �ستكون
يف الب�ص ��رة ملعبنا الكبري وفر�س الرهان للفوز الذي نتم ّنى �أن يكون �صريح ًا
وال نخ�سر به �أية نقطة قد تك ّلفنا الكثري لأننا بذلنا من اجلهد والعمل املتوا�صل
�سنين� � ًا طوال قب ��ل ا�ستعادة حقن ��ا الطبيع ��ي يف ت�ضييف املباري ��ات الر�سمية
عل ��ى �أر�ضنا وب�ي�ن جماهرينا ،وهذا احل ��ق تك ّفل به موقف ر�سم ��ي على �أعلى
امل�ستويات ليكون حقيقة �شاخ�صة لها دالالت كبرية ال ميكن التفريط بها.
عموم� � ًا ومع كل ما تقدمنا به �أعتقد �أن مدرب منتخبنا يدرك اليوم �أكرث من �أي
وق ��ت م�ض ��ى �أنه �أمام اختباره الأه ��م والأ�صعب الذي ال يحتم ��ل �أية تربيرات
كون فر�ص ��ة الفوز ال�سانحة اليوم لبث احلياة جمدد ًا ومعها الثقة يف �صفوف
املنتخ ��ب ال ميك ��ن تعوي�ضها �سيما و�أن ال�ص ��ورة الوافية الت ��ي نقلت اليه عن
منتخ ��ب هونغ كونغ �سواء م ��ن املراقبني الريا�ضيني �أو الإع�ل�ام الريا�ضي مل
ت�صنف هذا املنتخب كمناف�س يف املجموعة وهذه حقيقة وا�ضحة.
م ��ع ذلك �أ�ضافت �إلين ��ا معلومة مهمة هو �أن هونغ كون ��غ فريق متطوّ ر اىل ح ّد
م ��ا وي�سعى جاه ��د ًا �إىل ت�سجيل نتائ ��ج �إيجابية يك�سبها م ��ن اللعب اجلماعي
لأف ��راده الذين تنق�صهم امله ��ارة والقوة البدنية ب�ص ��ورة جليّة ،حيث ال ميكن
�أن تق ��ارن ا�سماء ه ��ذا الفريق وت�أريخ ��ه مبا هو موجود م ��ن جنوم المعة يف
�صف ��وف منتخبنا الوطن ��ي الذي يتفوّ ق يف هذه املباراة عل ��ى مناف�سه بجميع
القيا�س ��ات املعقول ��ة ،وكل ما ميتلكه فريق هونغ كون ��غ هو التك ّتل يف مناطقه
الدفاعي ��ة وت�شتي ��ت اللعب مع هام� ��ش ب�سيط للكرات املرت� �دّة التي قد يغتنمها
ويثبت بها وجوده ،وهذه ال�صورة م�ستقاة من مباراتيه ال�سابقتني وب�صورة
خا�صة املباراة التي خ�سرها من �إيران بهدفني يف افتتاح م�شواره التناف�سي.
نع ��م لقد تلقى املدرب كاتانيت� ��ش ك ّم ًا هائ ًال من املعلومات وب�صورة خا�صة تلك
الت ��ي �أفا� �َ�ض بها جنوم منتخبنا الوطن ��ي ال�سابقني ممّن تابع ��وا فريق هونغ
كون ��غ وهو يتلق ��ى اخل�س ��ارة الأوىل على ملعبه �أم ��ام �أف�ضل منتخ ��ب ّ
مر�شح
للت�ص� �دّر و�صاح ��ب الت�صنيف الآ�سيوي الأول منتخب �إي ��ران ،ومع �أن املدرب
ك ّر� ��س جه ��ده للإ�ش ��ادة باجلماه�ي�ر وت�أثريه ��ا الكب�ي�ر املنتظ ��ر ،وتغاف ��ل ذكر
املعلومات الأخرى حيث يندرج هذا الأ�سلوب �ضمن احرتافية املدرب ومت ّر�سه
ب�صورة عامة ،ومن النادر �أن نرى �أي مدرب ًا �أجنبي ًا حمرتف ًا ال ي�شيد مبناف�سيه
قبل املواجهات ،ويحاول �أن يع ّتم ال�صورة وال ينزلق يف �أتون التفا�ؤل وك�سب
الثقة الزائدة وك� َّأن املباراة هي جمرد نزهة!
ف�سحة �أخرية ال ب َّد لنا من الإ�شارة اليها ،وتكمن يف اال�ستعدادات التي تتوالها
وزارة ال�شب ��اب ه ��ذه امل ��رة ممثلة باحلكوم ��ة املركزية يف ت�سيري دف ��ة الإدارة
املبا�شرة والإ�شراف على املتط ّلبات اللوج�ستية لت�أمني مباراة ب�أف�ضل ما ميكن،
وم ��ع ثقتنا الكبرية بخربة كفاءات ال ��وزارة �إال �أن احلذر واجب ،فثمّة جتارب
�سابق ��ة ال ب� � َّد �أن تك ��ون حا�ض ��رة متام ًا لتاليف م ��ا ح�صل يف الب�ص ��رة حتديد ًا
ال�سيما و�أن املب ��اراة �ستكون حتت منظار االحتاد الآ�سي ��وي ومراقبته التامة
بع ��د انقطاع عن خو� ��ض مباريات الت�صفيات املونديالية عل ��ى �أر�ضنا منذ عام
 ،2011والت ��ي خ ��رج تنظيمها و�إدارتها من عهدة االحت ��اد العراقي لكرة القدم
اىل وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة املتواجدة بثقلها يف الب�ص ��رة اليوم مبا ميثل
اختبار ًا حقيقي ًا لنا ولأحقيتنا يف خو�ض املباريات الر�سمية على �أر�ضنا.
متنياتن ��ا �أن تك ��ون الإج ��راءات واحل�ض ��ور اجلماهريي رائعني كم ��ا هو عهد
الب�ص ��رة وجماهريه ��ا يف جمي ��ع االختب ��ارات ال�سابق ��ة ،و�أن يتك ّل ��ل كل ذل ��ك
بف ��وز �صريح للأ�سود ي�ضع اخلط ��وة الأوىل الواثقة يف طريق الت�أهل املنتظر
ملونديال قطر.
عموم ًا ومع كل ما تقدمنا به �أعتقد �أن
مدرب منتخبنا يدرك اليوم �أكثر من
�أي وقت م�ضى �أنه �أمام اختباره الأهم
والأ�صعب الذي ال يحتمل �أية تبريرات
كون فر�صة الفوز ال�سانحة اليوم لبث
الحياة مجدداً
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دف��������اع�������� ًا ع�������ن ال���م���ن���د����س���ي���ن
م ��ا �أ�سهل التحل ��ل من ع ��بء امل�س�ؤولية والإ�ص�ل�اح عن �صنادي ��ق الإقرتاع التي
الوطني ��ة والإداري ��ة والأخالقي ��ة م ��ن ت�أت ��ي بوجوه على املواط ��ن الناخب �أنْ
خ�ل�ال �أنْ ين�سب لفئة مكروهة ناتئة من ي�ألف التعاي�ش معها بدعوى �أ ّنه اختارها
الب�شر وزر التخريب والفو�ضى والدمار بب�صمت ��ه البنف�سجية .هك ��ذا تخلى �إذن
يطلق عليه ��ا "املند�سون" .يتمثل ه�ؤالء م�س�ؤولي ��ة احلاك ��م وامل�س� ��ؤول ونعود
ح�سب املعاين ال�شائع ��ة املتعارف عليها القهق ��رى �إىل مفهوم ��ات الإند�سا� ��س
بعدد قليل م ��ن الأ�شخا�ص ممن ال هوية واخليانة والغوغ ��اء .تو�سم امل�س�ؤولية
وا�ضح ��ة ومعلن ��ة له ��م .يفرت� ��ض �أ ّنه ��م والف ��وز مبقع ��د يف جمل�س الن ��واب �أو
يتغلغلون يف ح�شد من النا�س �أو جتمع احل�ص ��ول عل ��ى ثق ��ة للعم ��ل وزي ��ر ًا �أو
م ��ن الب�ش ��ر ويرتكب ��ون �أفع ��ا ًال م�سيئ ��ة رئي�س ًا لهيئ ��ة م�ستقلة �أو غري م�ستقلة ال
حت ��دث �أ�ض ��رار ًا يف املمتل ��كات العام ��ة يعني نهاي ��ة امل�سار بل بدايته .ت�ستطيع
د.الهاي عبد احل�سني
واخلا�ص ��ة .وغالب ًا ما يعتق ��د �أنّ ه�ؤالء �أنْ حت�ص ��ل عل ��ى ال�شه ��ادة بالط ��رق
يتح ��درون م ��ن الفئات الأك�ث�ر هام�شية املتع ��ارف عليه ��ا م ��ن خ�ل�ال الت�سجي ��ل
وبخا�ص ��ة الأ�صغر �سن� � ًا والأكرث بطالة وال ��دوام و�أداء الإمتحانات .بيد �أنّ هذا
م ��ن ال�شب ��اب .م ��ا ال يدركه كث�ي�رون �أنّ ال يعفيك مم ��ا يرتتب على نيلك ال�شهادة
"املند� ��س" ،ميكن �أنْ يك ��ون �أي واحد العلمي ��ة م ��ن م�س�ؤولي ��ات وواجب ��ات
من ��ا اعتماد ًا عل ��ى املوقف ال ��ذي يتخذه متليها عليك و�أال تكتفي بح�صد احلقوق الو�سائل التي ت�سب ��ق الثورة احلا�سمة على التظاه ��رات �أنْ تك ��ون "قانونية"،
الط ��رف املقاب ��ل من ��ه ،ابتداءً .ق ��د ي�أتي والإمتيازات.
والوا�سع ��ة ذات الأه ��داف النهائي ��ة .و�أنّ �أي خ ��روج ع ��ن ذل ��ك � مّإن ��ا هو فعل
املند�س م ��ن �أك�ث�ر اجلماع ��ات ا�ستكانة ه� ��ؤالء �أيه ��ا ال�سي ��دات وال�س ��ادة رجال الث ��ورة الت ��ي ال تقبل �أن�ص ��اف احللول فو�ض ��وي وغ�ي�ر مقب ��ول .ت�أت ��ي ه ��ذه
و�أمن ًا� .إ ّنهم ال ي�أتون بال�ضرورة من فئة ون�س ��اء �سئم ��وا الوعود وعم ��ل اللجان لتلبي ��ة الآين وامل�ستعجل وال�سريع بعد التظاه ��رات وم ��ا �سبقها �ضم ��ن �سل�سلة
حمددة بعينه ��ا ك�أنْ يكونوا من ال�صبية احلكومية وانتظ ��ار نتائج االجتماعات �أنْ بل ��غ الأم ��ر مرحلة "طف ��ح الكيل" .ال متوا�صل ��ة م ��ن الإحتجاج ��ات ال�شعبية
واملراهقني وم ��ا �شاكله ��م� .إ ّنهم باملعنى املو�سع ��ة عل ��ى م�ست ��وى الرئا�س ��ات ينف ��ع م ��ع ه� ��ؤالء �أنْ ي�س ��ارع املعنيون عل ��ى �ضع ��ف وم ��ا ميك ��ن �أنْ ي�سم ��ى
العلم ��ي �أ�شخا�ص غا�ضب ��ون ويائ�سون الثالث ��ة ور�ؤ�س ��اء الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة .بالتظاه ��ر واملق�ص ��ودون مبا�ش ��رة "�أ�سفنجية" القرار احلكومي يف �إحقاق
وم�ست�ضعف ��ون ال يجدون �إال �أنْ يعربوا مل يع ��د مب�ستط ��اع ه� ��ؤالء ال�ص�ب�ر على بالإحتج ��اج حماولة رك ��وب املوجة من احلق .ت�أتي ه ��ذه التظاهرات باحلقيقة
ع ��ن مرامهم بالعن ��ف و�إنْ كان مرفو�ض ًا م�شروع ��ات قوانني تع ��د باخلري الوفري خالل احل�ض ��ور �إىل القنوات الإعالمية لت�شق الق�ش ��رة اخلارجية للمجتمع بعد
وم�ستهجن� � ًا من قب ��ل الأكرثي ��ة القانعة يف زمن وم ��كان ي�ضيق بقاطني ��ه� .إ ّنهم مبختل ��ف �أ�شكالها للتعبري عن الت�ضامن �أنْ ماج ��ت وجا�ش ��ت �أعماق ��ه بامل�ش ��اكل
وامل�سرتيح ��ة .وه ��ذا لي�س دفاع� � ًا عنهم �أ�شخا�ص مبتلون باخل ��وف والقلق من وتفه ��م مطال ��ب املتظاهري ��ن وتوجي ��ه واال�ضطرابات التي تطال فئات متنوعة
و� مّإن ��ا ت�سليط� � ًا لل�ضوء عل ��ى طبيعتهم النتائ ��ج التي ترتتب عل ��ى الأمر مبزيد اللوم �إىل احلكوم ��ة واحلكومة وحدها من ��ه �شمل ��ت جي�ش� � ًا م ��ن العاطل�ي�ن عن
االجتماعية املثخن ��ة بالإحباط والي�أ�س م ��ن التحقيقات ووع ��ود بتلبية املطالب لتحمل م�س�ؤولياتها.
العم ��ل امتد م ��ن ذوي الت�أهي ��ل العلمي
والقنوط.
ح�سب الأطر القانونية ال�سائدة .التظاهر من جان ��ب �آخ ��ر ،يالحظ �أ ّن ��ه مل يحدث الب�سي ��ط �إىل ذوي الت�أهي ��ل العلم ��ي
تدعيم� � ًا لنظرية "املند�سني" ،فقد انربى فع ��ل احتجاج ��ي ينطوي عل ��ى قدر من لدول ��ة معا�ص ��رة �أنْ قطع ��ت و�سائ ��ل العايل واملكلف.
عدد من املحلل�ي�ن ال�سيا�سيني و�ضيوف التمرد الذي يزيد وينق�ص ح�سب درجة الإت�ص ��ال والتوا�ص ��ل االجتماع ��ي ال يق ��وم املند�س ��ون ب�أعم ��ال مريحة وهم
القن ��وات الإعالمي ��ة التلفزيوني ��ة ال�شع ��ور بعم ��ق املظلومي ��ة ال�شخ�صية ملواجه ��ة تظاه ��رات �شعبي ��ة تطال ��ب ي�ص ��رون عل ��ى القي ��ام ب�أعم ��ال مزعج ��ة
للإ�ستفا�ض ��ة عل ��ى فك ��رة "ع�شوائي ��ة" واحلرمان الفردي .املند�سون ال يتقنون بحقوق م�شروع ��ة وم�ستحقة يف جمال وم�ؤذي ��ة وحت ��ى م�ستهجن ��ة ولك ّنه ��م
التظاهرات وخلوها م ��ن القيادات التي �أدب كتاب ��ة البيانات الثورية املفوهة �أو توف�ي�ر فر�ص العم ��ل وحت�سني م�ستوى بالنهاية ميثلون ذروة ما ينبغي اال�ستماع
ميك ��ن �أنْ تر�صد لتحميله ��ا امل�س�ؤولية .اخلطابات املع�ب�رة ببالغة عن معاناتهم املعي�ش ��ة .يرتك ��ب اثم ًا كب�ي�ر ًا من ي�صر �إليه وال�صرب على غ�ضبته .ال يعرب ه�ؤالء
وم�ض ��ى البع� ��ض �إىل ح ��د القط ��ع ب�ل�ا ومعاناة �أهاليهم .تتمث ��ل احلقيقة التي عل ��ى اعتب ��ار ه ��ذه التظاه ��رات جديدة ع ��ن نزع ��ات فردي ��ة نف�سي ��ة مري�ض ��ة �أو
قانوني ��ة التظاه ��رات الت ��ي يظه ��ر تتطل ��ب النظ ��ر واالهتم ��ام ب�إب�ص ��ار �أنّ وغري م�سبوقة و�أ ّنها عفوية وبال قيادة .معتل ��ة بدرجة ما كما يظ ��ن البع�ض� .إ ّنهم
فيه ��ا املند�س ��ون و�أ ّن ��ه ال بدي ��ل للتغيري التظاه ��ر والتظاه ��ر العني ��ف ه ��و �أحد ويرتكب اثم� � ًا �أعظم من يروج لفكرة �أنّ يع�ب�رون عن مطال ��ب فئوية تغل ��ي حنق ًا

بغداد ..دم َّ
ال�شباب «� َ
أنطق اخلر�ساء»؟

وغ�ضب� � ًا عل ��ى واق ��ع مل يع ��د بامل�ستطاع
حتمل ��ه وهم يرون � ّأن البالد تعج بالعمال
الأجان ��ب دون �أنْ تت ��وىل جهة معينة �أمر
ق ��وة العم ��ل لت�ضم ��ن ا�ستق ��دام املطلوب
ل�سد ال�شواغر ولي�س �إغراق ال�سوق مبن
يناف�س قوة العمل الوطنية بال �شروط.
ق ��د يت�ص ��رف املتظاه ��رون وب�ضمنه ��م
املند�س ��ون عل ��ى ت�ص ��ورات ظني ��ة مل يتم
الت�أك ��د منه ��ا بع ��د يتطل ��ب التعر� ��ض لها
ومعاجلته ��ا بامل�س�ؤولي ��ة والو�ض ��وح
الالزم�ي�ن .تنت�ش ��ر يف الع ��راق الي ��وم
ا�شاع ��ة مفادها � ّأن الإ�ستثمارات ال�صينية
املتوقع ��ة �ست�ساهم بعزل العامل العراقي
لع ��دم الثقة في ��ه .قد يكون له ��ذه الإ�شاعة
دور فيم ��ا ح ��دث ويح ��دث الأم ��ر ال ��ذي
يتطل ��ب تو�ضيح ��ات وتطمين ��ات ولي�س
جمرد �سعي للرت�ضيات بطريقة "�أعطوه
�ألف درهم" .يطالب املتظاهرون ال�شباب
بفر� ��ص عم ��ل ال تق ��وم به ��ا م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة بال�ض ��رورة و� مّإن ��ا ت�ساه ��م
بتوفريها م ��ن خالل التن�سي ��ق امل�شروط
م ��ع �ش ��ركات العم ��ل كم ��ا يج ��ري حالي� � ًا
على م�ست ��وى النفط والكهرب ��اء .يراعى

هل �أ�ضاع العراقيون الفر�صة؟

ر�شيد اخليون
ا�شتهرت امر�أة عراقية «خر�ساء» ،توزع على
املتظاهري ��ن منادي ��ل ورق َّي ��ة ،ليم�سحوا بها
الإجهاد وامل ��اء احلار ،والدَّم مِ ��ن ال ّر�صا�ص
احلي .تك ّلمت معهم بلغة امل�شاعر ال الكلمات،
َّ
عادلت مئات خطب �أ�صحاب املنابر املدافعني
ع ��ن الفا�سدي ��ن .ك�شف ��ت م�ساهمته ��ا يف
ال َّتظاه ��رات �أكاذيب «اجلهادي�ي�ن» وقد �صار
«جهادهم» بواب ًة للنهب .حتدت يف م�شاركتها
ف�ساد(ال ُّتق ��اة) مِ ن الأح ��زاب الدِّينية ،بعد �أن
�صا َر ِّ
لكل حزب مكتب ��ه االقت�صادي امل�س�ؤول
عن ال َّنهب العام.
بع ��د اته ��ام َّ
ال�شب ��اب املتظاهري ��ن بالبعثية
وال�صهيوني ��ة ،مِ ��ن قِبل �أ�صح ��اب َّ
ال�ضمائر
ّ
امل�أزوم ��ة ،اخلائفني على عر�ش الويل الفقيه
الإيراين يتزل ��زل داخل العراق ،تبدو بائعة
املنادي ��ل املتجول ��ة اخلر�ساء متهم ��ة �ضمن ًا،
فهي ت ��رى الف�ساد واخلراب العام ،بينما هم
يرون امل ��اء الآ�سن عذب� � ًا �إذا اختلط بتعاليم
الويل الفقيه� ،أم ��ا الف�ساد واخلراب َّ
ال�شامل
وال�صهاينة!
فجميعه مِ ن اختالق البعثيني َّ
لقد و�ضعت ه ��ذه االنتفا�ض ��ة َّ
ال�شبابية حد ًا
لأوهام َمن اعتقد �أن الدِّين واملذهب حاميان
له ��ذا ال ِّنظ ��ام ،فكم مِ ��ن خطيب من�ب�ر حاول
ال�ست ع�شرة �سن ًة،
�إ�سكات املحتجني ،خالل ِّ
ب�إجن ��از ت�سي�ي�ر املواك ��ب وحري ��ة ال َّتطبري
وال َّلطم ،مثلما حاول ُخطباء ا ُ
جلمع �إلهاءهم
ب�ضرورة احلرب على �أعداء الدِّين.
اغتي ��ل واعتقل �شب ��اب تظاه ��رات(،)2011
وكان ��ت ال ُّتهم ��ة «بعثي ��ة» ،ث ��م �أُ�ضي ��ف �إليها
�أع ��داء ال َّتجرب ��ة «الإ�سالمي ��ة» ،والآن
«ال�صهيوني ��ة» ،متوافقة مع
ا�ستج ��دت تهمة ّ
ظه ��ور «املقاومة الإ�سالم َّي ��ة» داخل العِ راق.
فال�سف�ي�ر الإي ��راين �ص ��رح ب�ض ��رب �أمريكا
َّ
مِ ��ن العِ ��راق ،وك�أن �أر�ض الع ��راق �صوايف
وال�صوايف «الأر�ض جال عنها
له ول�سادت ��هَّ ،
�أهلُّها �أو مات ��وا وال وراث لها»(ابن منظور،
ل�س ��ان الع ��رب)� ،أو ح�س ��ب م ��ا يعتق ��د �أن
الأر� ��ض مل ��ك لنائب الإمام ،فق ��د ُنقل« :خلق
الل ��ه �آدم و�أقطعه الدُّنيا قطيع ًة ،فما كان لآدم
فلر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ،وما كان
لر�سول الله فه ��و للأئمة(»...احللي� ،شرائع
الإ�س�ل�ام) ،ونائ ��ب الأئم ��ة ال ��ويل الفقي ��ه!
�صدقوا �أن ه ��ذا الالمعقول يجول يف عقول

�أكرث امل�ؤمنني بهذه الوالية.
ن�شب الف�ساد خمالبه ،و�صار ت�شييد اجل�سر
�أو �ش ��راء �أدوات يُكل ��ف �أ�ضع ��اف �أ�ضع ��اف
التكلف ��ة احلقيق َّي ��ة ،وم ��ع ال َّتكالي ��ف العال َّية
�إال �أن التنفي ��ذ �إم ��ا ال وج ��ود ل ��ه �أو رديء،
واملقاولة الواحدة تنتق ��ل بني طبقاتّ ،
وكل
طبق ��ة ت�أخ ��ذ ح�صتها ن ��زو ًال� ،أو يت ��م �شراء
عقارات الدَّولة ،ولكن مِ ن �أموال م�ؤ�س�ساتها
نف�سها ،مثلما ح�صل مع �شراء جامعة �ضخمة
ببغ ��داد ،واغت�صاب مطار املثنى ،والإدارات
املحلي ��ة باملحافظ ��ات ،ناهي ��ك ع ��ن املنطق ��ة
اخل�ضراء واجلادرية.
ال�صابئي(ت448ه)،
كتب ه�ل�ال بن املُح�سن َّ
كلف ��ت �إدارة املقت ��در بالله( ُقتل320ه ��ج)
حمقق� � ًا يف �ش� ��أن الف�س ��اد مب�ص ��ر َّ
وال�ش ��ام،
فا�ستقبل ��ه وايل اخلراج ا ُ
حل�س�ي�ن بن �أحمد
املاذرائي(ت314ه ��ج) ،ا�ستقب ��ا ًال باذخ� �اً،
وه ��و الوزير عل � ُّ�ي ب ��ن عي�سى(ت334هج)،
فلم ��ا دخ ��ل عل ��ى �أ�صح ��اب َّ
ال�ش� ��أن�« ،صاح:
اللُّ�صو� ��ص»! ق ��ال مف�س ��ر ًا العب ��ارة له ��م:
«ي ��ا مع�ش ��ر ال َّنا� ��س ،اجت ��زتُ عل ��ى ِج�س ��ر
قارون ،فق� � َّدرتُ ال َّنفقة علي ��ه ع�شرة دنانري،
ووج ��دتُ العُمال(ال ��والة) يحت�سب ��ون عن ��ه
ال�سلط ��ان �ست�ي�ن �ألف دين ��ار»! غري �أن
عل ��ى ُّ
املاذرائ ��ي و�ضح له ق ��در املال ال ��ذي يوزعه
وال�صغار(تحُ ف ��ة الأمراء
ر�شى على الكب ��ار ّ
ً
يف تاريخ الوزراء) .
كان ��ت فرتة املُقتدر العبا�سي(� 25سن ًة) ملأى
بالف�ساد ،كرثت فيها م�صادرات الوزراء ،حتت
ال َّتعذي ��ب وقتلهم ،وكان يتحك ��م يف الو�ضع
ـ«ال�سادة» .كان
جماعة مِ ن اخلا�صة يُ�سمّون ب َّ
ال�سادة يعلون وزير ًا ويحطون �آخر ،واحلال
َّ
كم ��ا هو اليوم لل�سادة الي ��د ُّ
الطوىل ،جتدهم
يلعن ��ون الفا�سدي ��ن وي�ؤي ��دون عل ��ى خج ��ل
ال َّتظاهرات ،لكنهم جمتمع حمذور القرب مِ ن
مال ��ه املقد�س ،م�صلحتهم به ��ذا ال َّنظام ،فيوم
ال�سادة ،وبينه ��م والدة
ُقت ��ل املقت ��در اع ُتق ��ل َّ
اخلليف ��ة ،و�أخرج ��وا الدَّفائن(�أم ��وال حتت
الأر�ض) .
يدخل الف�ساد يف ت�شييد اجل�سور ،وا�سترياد
ال�صحي ��ة والأدوي ��ة ،والأ�سلح ��ة
الأدوات ّ
واملعدات اخلا�صة بالوقايَّة مِ ن ال َّتفجريات،
وك َّله ��ا ته ��م حي ��اة ال َّنا� ��س� .إنه ف�س ��اد قاتل،

عل ��ى ه ��ذا ال�صعي ��د �أال يكتف ��ى بت�أمني ما
ال يق ��ل ع ��ن  % 50م ��ن ق ��وة العم ��ل يف
امل�ش ��روع اال�ستثم ��اري و� مّإن ��ا وهذا هو
الأه ��م ت�ضمني م ��ا ال يقل ع ��ن  % 50من
املنا�ص ��ب الرئي�سية على م�ستوى الإدارة
م ��ن العراقي�ي�ن لإ�ستيع ��اب املهند�س�ي�ن
والتقنيني ال�شباب و�إ�شراكهم يف عمليات
الإعمار و�إعادة البناء انطالق ًا من حقيقة
� ّأن ه�ؤالء �سيتولون مهمة �إدامة امل�شاريع
ومعاجلة م�شكالتها بع ��د امتام امل�ستثمر
لعمله وفق �شروط العقد� .إ ّنهم ال يبحثون
عن لقم ��ة طعام جمردة و�ساع ��ات طويلة
للن ��وم� .إ ّنهم يبحث ��ون باحلقيقة عن عمل
يج ��دون �أنف�سهم من خالل ��ه وي�ساهمون
في ��ه ب�صنع جم ��د بالده ��م .ال يريد ه�ؤالء
�أنْ مي�ض ��وا يومهم مت�سكعني بني املقاهي
وال�ش ��وارع الت ��ي ت�سع غريه ��م وت�ضيق
بهم.
ويبقى من املهم على احلكومة التنبه �إىل
�سياق مهم م ��ن �سياقات عمله ��ا وهو �أال
تتحرك وفق قاعدة ردات الفعل .مل تكن
احلكوم ��ة �أو �أي من م�ؤ�س�س ��ات الدولة
بحاج ��ة �إىل تظاهرات تبلغه ��ا ب�إ�ستياء
ال�شب ��اب وتذمره ��م وهب ��وط معنويات
اخلريجني من اجلامعات العراقية .هذه
م�ش ��اكل معلوم ��ة ومعروف ��ة وقد عمرت
طوي�ل� ًا .مل تكن وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة على �سبيل املث ��ال ،بحاجة
�إىل م ��ن يذكره ��ا ب�ض ��رورة �شم ��ول
�آالف املعوزي ��ن م ��ن �ضحاي ��ا العمليات
امل�سلح ��ة والإره ��اب وعم ��وم الفق ��راء
لتعلن عن متكنها م ��ن تعبئة  400مليار
دينار عراق ��ي �ستخ�ص�ص للعوائل التي
ت�ستحقها .ولي�س كافي ًا �أنْ يعلن املجل�س
الأعل ��ى ملكافحة الف�س ��اد بتنحية 1000
موظ ��ف عن منا�صبهم بع ��د �إحالتهم �إىل
الق�ضاء والإمتناع عن ت�سليمهم منا�صب
قيادي ��ة يف امل�ستقب ��ل يف الوق ��ت ال ��ذي
يدرك في ��ه الداين والقا�ص ��ي �أن للف�ساد

�أذرع� � ًا علي ��ا ور�ؤو�س تتمث ��ل يف تعيني
�آالف املقرب�ي�ن يف وظائ ��ف ال يت�أهل ��ون
�إليها .ه ��ل يعقل �أنْ تعم ��ل خريجة كلية
زراعة يف عمل على ال�صعيد االجتماعي
فيم ��ا يبق ��ى احلا�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة يف
جمال علم االجتماع م�ستبعد ًا عن مكانه
الطبيع ��ي! �أو طبيب بيط ��ري يف جمال
ال�صح ��ة الب�شري ��ة! وه ��ذه اجلامع ��ات
الأهلية تعتمد على جي�ش من املتقاعدين
والتدري�سي�ي�ن يف اجلامعات احلكومية
ممن يقومون يتقدمي حما�ضرات مقابل
مكاف� ��أة مقطوع ��ة تهرب ًا م ��ن التعاقد مع
اخلريج�ي�ن ال�شب ��اب م ��ن احلا�صل�ي�ن
على �شهادات علي ��ا خ�شية حتمل تبعات
�ضماناتهم يف العمل والتقاعد ،م�ستقب ًال.
تطال ��ب الدول ��ة الي ��وم مب�ؤ�س�ساته ��ا
املعني ��ة مبمار�س ��ة دور رقاب ��ي �أ�ش ��د
�صرام ��ة لتحقي ��ق العدال ��ة يف التعي�ي�ن
والعم ��ل وال�ضم ��ان االجتماع ��ي .لي�س
�صحيح ًا الق ��ول �إنّ الدولة لي�ست معنية
باخلريجني خا�صة و�أ ّنها بلغت حد ًا من
التخم ��ة م ��ن حيث ق ��وة العم ��ل .الدولة
مطالبة بتم�شيط م�ؤ�س�ساتها والإقت�صار
عل ��ى من حتتاجه م ��ن امل�شتغلني الأكفاء
ولك ّنها �إداري ًا تبقى م�س�ؤولة عن تن�شيط
قطاع ��ات العمل الأخرى وحماية حقوق
العاملني �سواء يف م�ؤ�س�ساتها �أو خارج
م�ؤ�س�ساتها.
�ستبق ��ى النزعة للتظاه ��ر قائمة لأ�سباب
طبيعي ��ة ترتب ��ط بالرغب ��ات املتج ��ددة
للمواطن�ي�ن ولك ّنها على امل ��دى املنظور
تتطلب تطمين ًا للم�شاعر ب�ش�أن �إدماجهم
يف خطط البناء واال�ستثمار ولي�س من
خالل اخ�ضاعهم ملزيد م ��ن "الإجراءات
التحقيقية" ،كما جاء يف البيان ال�صادر
عن اجتم ��اع الرئا�سات الثالثة ور�ؤ�ساء
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة الذي دع ��ا �إليه ال�سيد
بره ��م �صال ��ح رئي� ��س اجلمهوري ��ة يف
ق�صر ال�سالم.

غ�سان �شربل
وقاعدت ��ه تتو�سع ،و�أدوات ��ه حمميَّة .غري �أنَّ
ال�سادة ،الذي فزع مِ ��ن تقرير ك�شف
جمتم ��ع َّ
�ش ��يء مِ ��ن ف�ساده ��ا ،وجدناه ��ا يف خطابها
تدي ��ن القتي ��ل والقات ��ل ،مم ��ا �أطمئ ��ن قل ��ب
مر�شحه ��م ،ف ��رد عليهم ببيان �إعج ��اب�« :أنتم
�صمام الأمان»! ف�أي �أمان يا هذا!
عَرف البغ ��اددة ،يف الق ��رن ال َّرابع الهجري،
االحتج ��اج ،ف� ��إذا ت�أخ ��رت �أرزاق(معا�شات)
ا ُ
جلند ث ��اروا على دار اخلالف ��ة ،ف�إما يحدث
انق�ل�اب �أو ي�ضط ��ر اخلليف ��ة القر� ��ض مِ ��ن
الفا�سدي ��ن �أنف�سه ��م ،ك ��ي يح ��ل الأزم ��ة� .أما
الي ��وم فيب ��دو �أن ال�سا�س ��ة مطمئن ��ون مِ ��ن
عدم ح�ص ��ول انقالب� ،أعطى ال�ث�روة مقابل
ال�س ��ادة والأح ��زاب املرتبطة
حماي ��ة نظ ��ام ّ
به ��م ،واالكتف ��اء بت�سمي ��ة القتل ��ى �شه ��داء!
فت�أمل ��وا الآالت َّ
ال�ضخمة التي مت ا�ستريادها
لقم ��ع وقت ��ل �أبن ��اء الع�شريني ��ات؟! و�إذا مل
تنف ��ع �ستفت ��ح خم ��ازن ميلي�شي ��ات املقاومة
الإ�سالميَّة الإيراني ��ة �أبوابها ،فك َّل متظاهر،
يف عُرفهم� ،صهيوين ،غري �أن حكومات �ستة
ع�شر �سن ًة مل جتد مَن ي�صرخ بوجوههم .فمَن
يحتج يريد ال َّني ��ل مِ ن «ال ّتجربة الإ�سالميَّة»،
و�إذا ظهر مِ ن �أهل التقوى م�ؤيد ًا للمحتجني،
فم ��ا ه ��و �إال تخدي ��ر ،مثلم ��ا ح ��دث �سابق� � ًا،
ُجاب/
وال َّراجز يقول« :يا عَجب� � ًا
للعجب الع ِ
ِ
راب»(املعري ،الف�صول
خم�س� � ُة
ٍ
غربان على ُغ ِ
والغايات) ،الك ُّل غرب ��ان يف الف�ساد وتدمري
الب�ل�اد ،وليُحق ��ق يف مكاتبه ��م االقت�صاديَّة،
والعق ��ارات الت ��ي ا�ست�صفوه ��ا ،ومنا�ص ��ب
الأوالد والأ�صهار.
كانت م�شاركة هذه ال�سيدة -ومَن ت�ضطر لبيع
وال�سيارات يف
املنادي ��ل الورقية ،على املارة َّ
قي ��ظ بغداد الالهب ،ال بد �أنها مُعدمة وت�أنف
َّ
ال�شح ��اذة -عالم ��ة فارق ��ة يف ال َّتظاه ��رات
الأخ�ي�رة ،التي �أ�سفرت ع ��ن �سقوط �أكرث مِ ن
ثالثني قتي ًال وع�شرات اجلرحى ،ومَن يُلحق
به �إىل امل�ست�شفى العتقاله.
"خر�س ��اء" �أنطقه ��ا �أزي ��ز ر�صا� ��ص حم ��اة
اللُّ�صو� ��ص ،ودم ��اء َّ
ال�شب ��اب القان َّي ��ة .ك�أين
�أق ��ر�أ عل ��ى ِّ
َّ
كل مندي ��ل وزعتها عل ��ى ال�شباب
بيت حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري(ت:)1997
"�أنا حت ُفهم �ألجُ البيوتَ عليهُم�/أُغري الولي َد
ب�شتمه ْم واحلاجبا".

لي�س ��ت ب�سيطة هذه امل�ش ��اهد الوافدة من العراق.
�إنها قا�سية وم�ؤملة .وي�ضاعف من �صعوبتها �أنه مل
يع ْد ممكن ًا حتمي ُل م�س�ؤوليتها لنظام �صدام ح�سني
ال ��ذي اق ُتلع قبل  16عام� � ًا .ثم �إنه ي�صعب ت�صديق
�أن ال�شب ��ان الذي ��ن حترك ��وا يف بغ ��داد والنج ��ف
والنا�صري ��ة حترك ��وا تنفي ��ذ ًا لأوام ��ر «ال�شيطان
الأك�ب�ر» �أو �أي ق ��وة �إقليمية .وال ب� � َّد من االلتفات
�إىل �أن العراقي�ي�ن ذهب ��وا  4م ��رات �إىل �صنادي ��ق
االق�ت�راع بع ��د �إق ��رار الد�ست ��ور احل ��ايل .وه ��ذا
يعن ��ي �أن �شرعية احلكومة احلالية لي�ست مو�ضع
�شك ،فه ��ي ولدت ا�ستن ��اد ًا �إىل نتائج االنتخابات،
حتى لو كانت �صعوب ��ات الوالدة تركت ندوب ًا يف
روحها وج�سدها.
م ��ن الت�س ��رع اخت�صار م�ص�ي�ر حرك ��ة االحتجاج
الدامي ��ة بال�س�ؤال عن م�صري رئي�س الوزراء عادل
عب ��د امله ��دي وحكومت ��ه .امل�شكل ��ة �أبع ��د و�أعمق.
طبع� � ًا م ��ع الإ�شارة �إىل �أن عب ��د املهدي العب قدمي
ومتمر�س يف الق�ص ��ة العراقية بدء ًا من املعار�ضة
لنظ ��ام �ص ��دام ،املوزعة عل ��ى عوا�صم ع ��دة بينها
احلا�ضن ��ة الإيراني ��ة ،و�صو ًال �إىل جت ��ارب عراق
ما بع ��د «البعث» وهي غنية ومكلف ��ة .ومن اخلط�أ
الق ��ول �إن النظ ��ام احل ��ايل متع ��دد الر�ؤو� ��س كما
ه ��و احلال يف لبنان مث ًال ،فال ��دور الأول مبوجب
الد�ستور هو لرئي�س الوزراء.
ولي� ��س ثم ��ة �شك يف �أن عب ��د املهدي ال ��ذي م َّر يف
«البع ��ث» واملارك�سي ��ة والتوجه ��ات اخلميني ��ة
والإقام ��ة الباري�سية يعرف نقاط �ضعف اخلريطة
العراقي ��ة وخماوفها ،ومعها ثقوب النظام احلايل
وطبيع ��ة الري ��اح الت ��ي تت�سل ��ل �إليه .لذل ��ك ،ال ب َّد
م ��ن �أن ت�ستوقف ��ه معاين االحتجاج ��ات الأخرية.
وا�ض ��ح �أن الذين تدفقوا �إىل ال�ش ��وارع هم �شبان
ولدوا بع ��د �سقوط نظ ��ام �صدام �أو قب ��ل �سقوطه
ب�سنوات قليلة ،وبالتايل ال جمال التهامهم مبيول
�صدّامي ��ة �أو «بعثي ��ة» .ث ��م �إن ه� ��ؤالء ج ��ا�ؤوا من
معاقل �شيعي ��ة اقرتعت يف االنتخاب ��ات املتوالية
للأح ��زاب والتي ��ارات ال�شيعي ��ة الك�ب�رى .يعرف
�أي�ض� � ًا بحكم خربته �أن نفوذ الواليات املتحدة يف
الع ��راق انح�سر �إىل حد بعيد ،ومل يعد ي�شكل على
الإطالق عن�صر ًا موازن ًا للنفوذ الإيراين �أو كابح ًا
ل ��ه .مل ت�سجل م�شاركة فعلية يف االحتجاجات يف
املعاق ��ل ال�سنية الت ��ي ال تزال تعي� ��ش حتت وط�أة
وي�ل�ات ظه ��ور «داع� ��ش» وتبعات م ��ا رافق �شطب

التنظي ��م و�أعقب ��ه .هذا يعن ��ي �أي�ض ًا �أن ��ه ال ميكن
اته ��ام ال�سلفي�ي�ن �أو «الدواع� ��ش» بالوقوف وراء
التحرك الأخري.
ي ��درك عب ��د امله ��دي �أن االحتجاج ��ات ه ��ي �أقرب
�إىل غ�ضب ��ة �شعبي ��ة مت ��ددت ب�سب ��ب عم ��ق الأزمة
املعي�شية ،ثم كردة فع ��ل على ا�ستخدام الر�صا�ص
احل ��ي لقمعها ،و�ص ��و ًال �إىل م�سرحي ��ة «القنا�صني
املجهول�ي�ن»� .إنه ��ا احتجاجات طالب ��ت بالكهرباء
وامل ��اء ومكافح ��ة الف�س ��اد ومعاجل ��ة م�ش ��كالت
البطالة والفقر .وما كان ه�ؤالء ال�شبان ليواجهوا
الر�صا� ��ص ب�صدوره ��م العاري ��ة ل ��وال �شعوره ��م
بان�سداد الأفق وع ��دم الثقة بالوعود التي قطعتها
احلكومات املتعاقبة.
تبق ��ى م�س�أل ��ة تعني عبد امله ��دي ،وق�صة بقائه يف
موقع ��ه ،وه ��ي ظهور �شع ��ارات مناه�ض ��ة لإيران
رفعه ��ا حمتج ��ون وطالبوا فيه ��ا ب�إخ ��راج النفوذ
الإيراين من العراق .ويع ��رف رئي�س الوزراء �أن
ه ��ذه ال�شع ��ارات ما كان ��ت لرتتف ��ع ،ويف الأماكن
التي ال ت�صن ��ف يف خانة املناطق املعادية لطهران
ب�سب ��ب انتمائها املذهبي ،ل ��وال تزايد ال�شعور يف
ال�سنوات الأخرية ب�أن بغداد تكاد تدار من طهران.
ويجاهر معلقون عراقيون ب�أن �إيران ت�سربت �إىل
مواق ��ع القرار يف النظ ��ام احل ��ايل ،و�إىل تركيبة
الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة.
ويعط ��ون �أمثلة عن ا�ستخ ��دام ال�ساحة العراقية،
�سواء يف �إيفاد الر�سائل املقلقة �إىل �أمريكا� ،أو يف
االلتفاف على العقوبات.
ه ��ل تلتقط الطبق ��ة ال�سيا�سية العراقي ��ة الر�سائل
الت ��ي بعث به ��ا التحرك االحتجاج ��ي؟ وهل تكفي
العالجات التقليدية من ن ��وع الوعود مب�ساعدات
للعائ�ل�ات الفقرية وفتح باب التطوع يف اجلي�ش؟
وه ��ل تتك ��رر العالج ��ات القدمية من ن ��وع تبديل
الأ�سم ��اء ،مبعن ��ى اغتن ��ام التح ��رك لإطاح ��ة عبد
املهدي؟
امل�شكل ��ة �أبعد م ��ن ذلك� .إنها معرك ��ة ال�ستعادة ثقة
املواط ��ن العراق ��ي الع ��ادي؛ خ�صو�ص� � ًا ال�شب ��ان
الذي ��ن ي�شعرون ب�أنه ��م غري موعودي ��ن �إال بالفقر
والتهمي� ��ش يف بل ��د ينام عل ��ى ث ��روة ا�ستثنائية.
لي� ��س ب�سيط ًا عل ��ى الإطالق �أن يق ��ر�أ �شاب عراقي
�أن مئ ��ات ملي ��ارات ال ��دوالرات من املالي ��ة العامة
اختف ��ت �أو �أهدرت يف عهد م ��ا بعد �صدام ح�سني.
ه ��ذا م ��ن دون �أن نن�س ��ى ف�ضيحة ع�ش ��رات �ألوف

الع�سكريني الوهميني الذين �أطلقت عليهم ت�سمية
«الف�ضائي�ي�ن» والتي تك�شفت بو�ضوح لدى انهيار
وحدات اجلي� ��ش يف املو�صل ،ما �أت ��اح لـ«داع�ش»
افتت ��اح الف�ص ��ل الدم ��وي الطوي ��ل .واملق�ص ��ود
بـ«الف�ضائي�ي�ن» اجلن ��ود الذي ��ن كان ��وا يقيم ��ون
يف منازله ��م ويتقا�سم ��ون رواتبه ��م م ��ع ال�ضباط
امل�س�ؤول�ي�ن عنهم والذين يتول ��ون تغطية غيابهم
الطويل عن قطعاتهم.
ذكرتن ��ي الأح ��داث الأخ�ي�رة مب ��ا �سمعت ��ه م ��ن
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي �أحمد اجللبي بع ��د ان�سحاب
الق ��وات الأمريكية من بالده .قال�« :أنت �صحايف،
و�إذا كن ��ت تري ��د مو�ضوع� � ًا مهم� � ًا ومث�ي�ر ًا ،كلف
فريق� � ًا للتحقي ��ق يف م�ص�ي�ر مليارات ال ��دوالرات
الت ��ي تبخرت ب�سحر �ساحر� .إن عملية النهب التي
تعر� ��ض لها العراق تف ��وق بالت�أكي ��د عملية النهب
التي �أعقبت انهيار االحتاد ال�سوفياتي» .و�أ�ضاف:
«�أق ��ر�أ كثري ًا �أن الأمريكي�ي�ن خططوا لغزو العراق
لنه ��ب ثروات ��ه .احلقيق ��ة �أنن ��ا بذلنا جه ��د ًا هائ ًال
ال�ست ��دراج الأمريكي�ي�ن �إىل عملي ��ة �إطاحة �صدام
ح�سني ،لأننا ف�شلنا كمعار�ضة يف �إطاحته ،ولأننا
تخوفن ��ا �أن مي�ضي العراق عقود ًا �إ�ضافية يف ظله
�أو يف ظ ��ل �أوالده .الآن غ ��ادر الأمريكيون لكنني
�أخ�ش ��ى �أن ي�ضيع العراقيون فر�ص ��ة بناء العراق
دولة م�ستقرة ومزدهرة" .
�س�ألت ��ه ع ��ن �أ�سب ��اب خماوف ��ه ،ف�أج ��اب�« :أو ًال
�أرى �أن فك ��رة الدول ��ة مبعناه ��ا احلقيق ��ي لي�ست
عميق ��ة اجل ��ذور ،ال يف جمتمعنا وال ل ��دى القوى
ال�سيا�سي ��ة الأ�سا�سي ��ة .ال تكف ��ي االنتخابات حني
تكون فكرة امل�ؤ�س�سات غائبة .ثم �إن معظم القوى
تتح ��دث يف االقت�صاد من دون �أن تعرف �أن العامل
تغري واالقت�صاد تغري .هناك ت�سابق حمموم على
اال�ستئثار واملكا�سب ال�شخ�صية والفئوية .ال ميكن
�إدارة االقت�ص ��اد بعقلي ��ة الف�صائ ��ل وامليلي�شيات.
�أخ�ش ��ى �أن ي�ضي ��ع العراقي ��ون الفر�ص ��ة ،فتبق ��ى
بالده ��م �أ�سرية ا�ضط ��راب طويل �ستدف ��ع املنطقة
�أثمانه �أي�ض ًا " .
م�صلحة العراقيني تكمن يف قيام عراق دميقراطي
م�ستقر ومزدهر .للع ��رب �أي�ض ًا م�صلحة يف عراق
من ه ��ذا النوع .لكن �أي ق ��راءة هادئة ملجريات ما
بعد �ص ��دام تدفع �إىل القلق ،وتط ��رح �س�ؤا ًال مهم ًا
هو «هل �أ�ضاع العراقيون الفر�صة؟ "
عن ال�شرق االو�سط
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ثقافة

يقولون ال �شيء يبقى على حالهُ . .تحفة ب�صرية في قالب
�سردي يكتنفه الغمو�ض

كالكيت

 عالء املفرجي

مثقفو ال�سو�شيال ميديا

عدنان ح�سني �أحمد

ما �إن يرى املتلقي اللقطات واملَ�شاهِ د
الأوىل من فيلم "يقولون ال �شيء
يبقى على حاله" للمخرج الياباين جو
�أوداغريي حتى ين�شغف يف هذا الفيلم
الدرامي الذي يُع ّد حُتفة ب�صرية بحق
وهو ال يختلف يف �أهميته وبراعته
الفنية عن "الرا" ليان �أول غري�سرت،
و"عيد القربان" ليان كوما�سا ،و "جلد
�أمريكي" لنايت باركر وبقية الأفالم
العربية والأجنبية التي ا�شرتكت
يف م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة
يف الدورة الثالثة ملهرجان اجلونة
ال�سينمائي ولكن هذا الفيلم بالتحديد
يتجاوز الق�صة واحلوار والأداء ويراهن
على الت�صوير الذي برع فيه كري�ستوفر
دويل وجعلنا نن�ش ّد �إىل جمالية املكان
الذي يف�ضي الحق ًا �إىل متابعة الأحداث
وما تنطوي عليه من �إ�شارات للمحن
املتالحقة التي تنتظر �شخو�ص الق�صة
ال�سينمائية بدء ًا ب�صاحب الزورق �أو
"الب ّالم" باللهجة العراقية تويت�شي
"�أكريا �إميوتو" ،والفتاة "ريريكا
كاو�شيما" و غينزو " نيغريو موراكامي"
و نيهي ووالده وبقية ال�شخ�صيات

الثانوية التي �آزرت الأبطال الثالثة
و�أكملت ت�أثيث الن�ص الب�صري املُذهل.
تبدو الطبيعة اليابانية ال�ساحرة
ك�شخ�صية رئي�سة يف هذا الفيلم حتى
�أن غالبية املَ�شاهد حُتيلنا �إىل لوحات
فنية كال�سيكية �إذا ما �أوقفنا الفيلم
�أو ج ّمدنا حركته هنا وهناك وخا�صة
النهر ،والغابات املكتظة ،واجل�سر الذي
مل يكتمل بعد ،بل �أنّ حركة الزورق �أو
"الع ّبارة" يف ذهابها و�إيابها ميكن �أن
تكون عم ًال فني ًا ُمبهر ًا للأب�صار و�سط
جريان النهر وتدفقه الذي يخلب الألباب.
يُوحي عمر تويت�شي ب�أنه �أم�ضى �سنوات
طويلة يف هذه املهنة احليوية وهو ينقل
النا�س ،وخا�صة القرويني منهم ،من �ضفة
�إىل �أخرى من دون �أن ي�شعر بامللل �أو
الكلل ،فالع ّبارة هي م�صدر رزقه الوحيد
حتى و�إن كانت الأجور ال تتعدى ب�ضعة
قطع معدنية ي�أخذها من زبائنه �شاكر ًا
مقتنع ًا .لو ت�أملنا هذه ال�شخ�ص جيد ًا
لوجدناه قليل الكالم ،رغم �أنّ غالبية
زبائنه ثرثارين ،ومتطفلني ،يُ�سمعونه
بني �آونة و�أخرى كالمًا جارح ًا يفتقر
�إىل اللياقة والأدب .ويف خ�ضم هذا

العمل الذي يعدّه البع�ض رتيب ًا ت�صطدم
الع ّبارة بجثة فتاة يحمل ج�سدها كدمات
زرقاء و�آثار تعذيب ،وقد جرفها ت ّيار
النهر و�أمواجه املتالطمة من قرية تقع
عند املنبع في�أخذها �إىل منزله اخل�شبي
املتوا�ضع ويعاجلها بالأع�شاب مب�ساعدة
غينزو لكنها ،على ما يبدو ،فقدت ذاكرتها
ّ
وف�ضلت ال�صمت على الكالم .ال ُتخربنا
الق�صة ال�سينمائية ب�شيء و�إمنا حُتيلنا
�إىل ال�شائعات والأقاويل التي تدور يف
قرية املنبع ومفادها �أن مجُ رمًا جمهو ًال
قد قتل عائلة ب�أكملها ورمبا تكون
هذه الفتاة املُ�صابة قد جنت بجلدها
وهربت من قب�ضة هذا القاتل الوح�شي.
ال ينتهي غمو�ض الق�صة ال�سينمائية
عند هذا احل ّد حيث تنغمر الفتاة يف
حياتها اجلديدة مع تويت�شي وغينزو
و�إمنا يظهر �صديقه احلميم "نيهي" مع
جثة والده ال�ص ّياد الطاعن يف ال�سن
الذي طلب من ابنه �أن يرتك جثته عارية
مك�شوفة يف الغابة كي ُي�سدّد ما يف
ُع ُنقه من ديون للحيوانات الرب ّية التي
قتلها على مدى �سنوات مهنته الطويلة.
وعلى الرغم من غرابة الأحداث التي

تقع لتويت�شي �إ ّال �أنّ هناك واقع ًا
قا�سي ًا بالن�سبة �إليه ميكن تل ّم�سه
يف بناء اجل�سر الذي يو�شك على
االكتمالُ .ترى� ،أين �سيذهب هذا
الرجل بع ّبارته؟ وما املهنة التي ميكن
�أن ميتهنها بعد هذا العمر الطويل
الذي �أفناه وهو ينقل النا�س بني
�ضفتي هذا النهر ال�ساحر الذي يتدفق
كما احلياة من منبعها �إىل م�ص ّبها؟
ال ت�ش ِّكل الق�صة ال�سينمائية وال�سيناريو
الذي كتبه املخرج نف�سه جو �أوداغريي
�إ ّال اجلزء العائم من جبل اجلليد،
�أما الت�سعة �أع�شار الغاط�سة منه فهي
ال�صورة املُمنتجة �أو التي ال حتتاج �إىل
مَنتجةٍ كثرية لأنه ما من �شيء مرتهلِ �أو
زائد فيها طاملا �أنها تدور يف فلك جميل
وج ّذاب ت�ؤازرها امل�ؤثرات ال�سمعية
�سواء �أكانت طبيعية �أم ا�صطناعية
برع فيها ميت�سوغو �شرياتوري.
فاملتعة التي يوفرها هذا الفيلم الدرامي
هي متعة ب�صرية قبل �أن تكون متعة
�سردية تت�س ّيد فيها الق�صة على كل ما
عداها من عنا�صر يعرفها ال�سينمائيون
املخت�صون �أكرث من غريهم.

جدير ذكره �أن جو �أوداغريي هو ممثل
ومو�سيقي وخمرج ياباين ،در�س
التمثيل يف كاليفورنيا يف الواليات
املتحدة الأمريكية واليابان ،وا�شرتك
يف �أكرث من  40فيلم ًا ،وفاز بعدد من
اجلوائز التي تك�شف عن موهبته
الفنية� .أجنز كمخرج عددًا من الأفالم
من بينها "البحث عن �أزهار الكرز"
الذي عُر�ض يف الدورة  38ملهرجان
روتردام ال�سينمائي الدويل ،وفيلم
"يقولون ال �شيء يبقى على حاله"
هو فيلمه الروائي الطويل الثاين.
ويف اخلتام البد من الإ�شارة �إىل
�أنّ عر�ض هذا الفيلم �ضمن امل�سابقة
الر�سمية للأفالم الروائية يف مهرجان
اجلونة ُيعد ك�سب ًا لهذا املهرجان الذي
يقف خلفه نخبة من املعنيني بال�ش�أن
ال�سينمائي الذين اختاروا �أفالم ًا تتوفر
على �سوية فنية ال ميكن �أن جتدها �إ ّال
يف املهرجانات ال�سينمائية الكبرية
مثل كان وبرلني وفيني�سيا وكارلو يف
فاري وبقية املهرجانات التي حتذو
حذوها وحتاول �أن جتاريها يف النوع
واحلداثة وجمالية اخلطاب الب�صري.

الفيلم الم�صري (ليل/خارجي) يفوز بجائزة مهرجان مالمو لل�سينما العربية
رويرتز

فاز الفيلم امل�صري (ليل/خارجي)
للمخرج �أحمد عبد الله ال�سيد بجائزة
�أف�ضل فيلم روائي طويل من مهرجان
ماملو لل�سينما العربية بال�سويد الذي
�أ�سدل ال�ستار على دورته التا�سعة يوم
الثالثاء.
الفيلم بطولة منى هال وكرمي قا�سم
و�شريف الد�سوقي و�أحمد مالك وعمرو
عابد وب�سمة ويدور حول خمرج �شاب
تتعرث حماولته ل�صنع فيلم �سينمائي
وجتمعه ال�صدفة بفتاة ليل و�سائق
�سيارة �أجرة حيث تدور مغامرة جتمع
الثالثة لليلة واحدة يف مدينة القاهرة.
ويف م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة
�أي�ضا فاز التون�سي �أحمد احلفيان
بجائزة �أف�ضل ممثل عن دوره يف فيلم
(فتوى) بينما فازت املغربية فاطمة

عاطف بجائزة �أف�ضل ممثلة عن دورها
يف فيلم (امباركة).
وذهبت جائزة �أف�ضل خمرج للبناين

بهيج حجيج عن فيلم (�صباح اخلري) فيما
ذهبت جائزة �أف�ضل �سيناريو للفل�سطيني
ب�سام جرباوي عن فيلم (مفك).

ت�شكلت جلنة حتكيم امل�سابقة برئا�سة
املمثلة امل�صرية ليلى علوي وع�ضوية
الناقد العراقي قي�س قا�سم واملخرج

التون�سي ر�ضا الباهي.
ويف م�سابقة الأفالم الوثائقية فاز الفيلم
اللبناين (طر�س ..رحلة ال�صعود �إىل
املرئي) للمخرج غ�سان حلواين بجائزة
�أف�ضل فيلم كما فازت بجائزة الإخراج
اللبنانية �سارة ق�صق�ص عن فيلمها (حتت
التحت).
�أما يف م�سابقة الأفالم الق�صرية ففاز
بجائزة �أف�ضل فيلم (�إخوان) للمخرجة
التون�سية مرمي جابر كما فازت مواطنتها
كوثر بن هنية بجائزة �أف�ضل �إخراج عن
فيلم (بطيخ ال�شيخ).
ونال جائزة ت�صويت اجلمهور املقدمة
من مكتب الثقافية يف ماملو الفيلم
الروائي امل�صري (ال�ضيف) للمخرج
هادي الباجوري وبطولة خالد ال�صاوي
و�شريين ر�ضا.
واملهرجان الذي ت�أ�س�س عام  2011يف
ثالث �أكرب مدن ال�سويد �أ�صبح مبرور
الدورات الأبرز يف الرتويج لل�سينما
العربية يف الدول الإ�سكندنافية.

�ص ��ورة المثقف كما ر�سمه ��ا المخرج يو�سف �شاهي ��ن في �أفالمه،
والت ��ي ت�صل ��ح �أن ُنطلق علي ��ه (المثق ��ف المهزوم) تل ��ك ال�صورة
ج�سده باقتدار الممثل
التي و�ضعها �شاهين لـ(محمد �أفندي) الذي ّ
حم ��دي �أحمد ،حي ��ث يكون �أول الهاربين م ��ن بط�ش الجنود وهم
يجتاح ��ون مزرعة القري ��ة ،تارك ًا حت ��ى �أخيه الف�ل�اح دياب (علي
ال�شري ��ف) وابن ��اء قريت ��ه نهب� � ًا للبط� ��ش والقمع .وه ��و مو�ضوع
�سنقف عنده في منا�سبة �أخرى
وربم ��ا تك ��ون ه ��ذه ال�صورة ه ��ي الأق ��رب ل�ص ��ورة مثقفينا وهم
يتفرج ��ون �أو ق ��ل يت�ضامن ��ون ف ��ي نواف ��ذ ال�سو�شي ��ال ميديا مع
الح ��دث .دون الم�شارك ��ة في ��ه �أو المجاهرة بموق ��ف وا�ضح منه.
فال�سينمائي ��ون كانوا �أول م ��ن تمثل الزلزال الذي �ضرب عوا�صم
الع ��رب ،عل ��ى م ��دى �أ�شهر قبل �أع ��وام ،موقف� � ًا وتوثيق� � ًا ..ابتدا ًء
م ��ن لحظة ظه ��ور المخرج خال ��د يو�سف حام ًال كاميرت ��ه م�شترك ًا
وموثق� � ًا �إيقاع الجموع الغا�ضبة في ميدان التحرير ولي�س انتهاء
بتنفي ��ذ �أفالم ا�ستمدت مو�ضوعاتها من الحدث المزلزل ،عر�ضتها
مهرجان ��ات �سينمائي ��ة عدي ��دة ،الأم ��ر لم يك ��ن بحاجة �إل ��ى ت�أمل
طويل ،بل �إلى انفعال �آني يحاول �أن يلم بالحدث..
ه ��و نف�سه الذي منحته �إح ��دى القنوات الف�ضائي ��ة العربية جزء ًا
كبي ��ر ًا من تغطيته ��ا النتفا�ضة ال�شباب في القاه ��رة لخالد يو�سف
للحدي ��ث ع ��ن ب ��ركان الغ�ضب ال ��ذي غمر ال�ش ��ارع الم�ص ��ري ولم
يكت � ِ�ف �صاح ��ب (حي ��ن مي�س ��رة) و (الري� ��س عم ��ر ح ��رب) و(هي
فو�ض ��ى) بالتعلي ��ق عما يح ��دث ،ب ��ل كان م�صدر ًا مهم� � ًا للمعلومة
عندما �أطل ��ق �صرخة تحذي ��ر لتعر�ض المتح ��ف الم�صري للنهب،
عل ��ى �أيدي الغوغاء الذين ركبوا موجة غ�ضب ال�شباب الناقم على
اال�ستبداد.
وربم ��ا له ��ذا ال�سبب تجل ��ى ا�ستلهام الح ��دث عب ��ر الوثائقيات �أو
الأف�ل�ام الق�صي ��رة ،الت ��ي ال �ش ��ك �ستكون خلفي ��ة منا�سب ��ة لر�ؤى
�صن ��اع الأفالم في الم�ستقبل ،عندها تفر�ض الحاجة �إلى �أن يكون
الروائي الطويل الإطار المنا�سب ل�سيرة الحدث..
قبل ��ه كان ��ت مفي ��دة التالتل ��ي ت� ��ؤدي َق َ�س ��م ت�سن ��م وزارة الثقافة
ف ��ي تون�س ف ��ي �أول حكوم ��ة تبدد(�صم ��ت الق�ص ��ور)* بعد رحيل
الدكتات ��ور مهزوم� � ًا ف ��ي بلده ��ا بفع ��ل �صرخ ��ات المحتجين على
قم ��ع �أكثر م ��ن ربع قرن..وقبل ه ��ذا وتلك كان مح�س ��ن مخملباف
يمار� ��س من باري�س دور المتح ��دث با�سم انتفا�ضة �شباب طهران،
�ض ��د من حاول م�صادرة حقه ��م في التعبير ع ��ن �آرائهم..و�آخر ما
فعل ��ه ال�س ��وري الم�شاك� ��س عمر �أمي ��راالي ،قب ��ل �أن يتوجه �شطر
الأبدي ��ة ،وقبله ��ا بيومين و ّقع على بيان م�ؤي ��د لثورة ال�شباب في
وادي الني ��ل ..وك�أنه ي�ستذكر لقطت ��ه الأولى التي وثقت انتفا�ضة
الطالب في باري�س عام  1968التي كان م�شارك ًا فيها;nbsp&..
�أو ك�أن ��ه يتوج رحلة �إبداع ��ه الم�ضنية مع الرقاب ��ة ،ب�أفالم لطالما
�أثارت حفيظ ��ة الم�ؤ�س�س ��ة الر�سمية..ال�سينمائي ��ون �إذن ..كانوا
هن ��اك ..كانوا ف ��ي قلب الحدث ..وه ��و �أمر �أكثر م ��ن طبيعي ذلك
�أن زوّ ادة ال�سينمائ ��ي دائم ًا ،.ه ��ي الحدث..وهو �أف�ضل ما يتمثله
ويعي ��د �إنتاجه فن� � ًا� ..أل ��م ي�صرخ خال ��د يو�سف (يام ��ا حذرنا من
الع�شوائي ��ات) وه ��و ي�شير �إل ��ى فيلمه المهم (حي ��ن مي�سرة)الذي
تن ��اول الخطر الكام ��ن في الع�شوائي ��ات ،كونها �إح ��دى حوا�ضن
الإره ��اب.وكان ي�ضط ��ر �إل ��ى اعت�ل�اء �سق ��وف المركب ��ات ير�ص ��د
بعيني ��ه ال�سينمائيتي ��ن حركة الح�ش ��ود باتجاه مي ��دان التحرير.
�أل ��م ي�صرخ مخملباف انه بم�شاركته في االنتفا�ضة الإيرانية� ،إنما
يكمل م�سي ��رة �إبداعه..تتذك ��ر هنا كيف ث� ��أر �سينمائيو هوليوود
م ��ن مخرج عظيم مثل �أيلي ��ا كازان عندما ا�ستقبلوا نب�أ تكريمه في
حف ��ل الأو�س ��كار بال�صم ��ت واال�ستهجان ..بعد خم�سي ��ن عام ًا من
دوره ال�شائ ��ن كوا�ش ٍ �إب ��ان المكارثية ال�سيئ ��ة ال�صيت..المثقف
ال�سينمائ ��ي �إذن هو �أول من يتح�س�س نب� ��ض ال�شارع وي�ستجيب
له ..م�شارك ًا فاع ًال ،وموثق ًا �أمين ًا ..وفنان ًا حقيقي ًا.
ننتظ ��ر �سينمائيينا كي يمنحوا فر�ص ��ة �أخرى لمن يريد �أن ير�سم
�صورتهم كمثقفين (غير مهزومين).
� * .أحد �أهم �أفالم المخرجة التون�سية
ربما تكون هذه ال�صورة هي الأقرب
ل�صورة مثقفينا وهم يتفرجون �أو قل
يت�ضامنون في نوافذ ال�سو�شيال ميديا
مع الحدث .دون الم�شاركة فيه �أو
المجاهرة بموقف وا�ضح منه.

اجلا�سو�س الإ�سرائيلي �إيلي كوهني ..ت�أطري درامي مليثولوجيا الوهم
عبا�س احل�سيني

بد�أ ذلك اليوم من عام ١٩٦٥
�شاحب ًا ومختلط ًا بالفرح
والخوف مع ًا لعموم ال�سوريين
 ،وهم ي�شاهدون الجا�سو�س
اال�سرائيلي �آيلي كوهين � ،أو
رجل االعمال كمال ثابت ،
وقد علقت جثته �شنقا ،في
�ساحة عامة ،وبح�ضور الرئي�س
ال�سوري الأ�سبق الجنرال �أمين
الحافظ.

ال�سينما من جانبها قدمت �إيلي كوهني
 ،املعذب بخدمة العلم اال�سرائيلي
 ،واملولود والقادم من م�صر  ،مع
لفيف من �شباب يهود  ،كانوا يحلمون
بوطن يهودي �أبدي ،وان تقدم له كل
الت�ضحيات.
امل�سل�سل الق�صري واملعد ب�سيناريو ،
يحمل جتليات املعرفة واحلكمة وروح
املفاج�أة  ،يحمل ا�سم "اجلا�سو�س" -
 - The Spyويحاول �إبراز الدور
الع�سكري والنف�سي الذي قام به ،
اجلا�سو�س الإ�سرائيلي �إيلي كوهني،
والذي ا�ستطاع �أن يعمل حتت ا�سم
تاجر ا�سترياد  ،هو كامل �أمني ثابت ،
ول�سنوات داخل �سوريا ،وقد ا�ستطاع
خاللها التقرب ل�صناع القرار باحلكومة
ال�سورية،
امل�سل�سل من بطولة املمثل الإجنليزي
�سا�شا بارون كوهني� ،ضمن �أداء
يعيد اىل الأذهان ق�ص�ص التج�س�س
من �أربعينيات القرن  ،وحتى ظهور
التكنولوجيا الرقمية  ،التي وفرت
التقرب من منابع القرار والأ�سرار
الهامة .كوهني املعذب واملتزوج من
يهودية عراقية  ،هاجرا اىل اىل تل
ابيب للبدء بحياة جديدة  ،يقدمهما
املخرج على �أنهما وطنيان مغلوبان على

�أمريهما  ،وهو ال�سجال القائم بني يهود
ال�شرق  ،ويهود اوروبا من الغرب.
امل�سل�سل يُبالغ حول ما قدمه  ،وقام به
كوهني ،وخالل رحلته التي ابتد�أها من
الأرجنتني  ،للتدرب على واقع �شبيه

بالواقع العربي ،وللتقرب من ال�سفارة
ال�سورية  ،ومبا يربز فطنة ال�سوريني
�آنذاك جتاه خماطر العمالة والتج�س�س،
كوهني مت �إعدامه عام  ، ١٩٦٥وكانت
�سوريا وقتها تعاين �شطف انهيار

االقت�صاد مع ت�سلط حزب البعث ،
بزعامة مي�شيل عفلق وقيادة �أمني
احلافظ .واحلرب املزعومة وقعت عام
.١٩٦٧
الواقع االجتماعي املرير للعرب اليهود

مل يكن ليتحول اىل �أ�سطورة بطولية
 ،ومل يكن يف جعبة كوهني ما ميكن
�أن يجعل منه بط ًال قومي ًا� ،سوى كونه
�ضحية اختيار  ،ملخطط خمابراتي
بحت.
فالت�أثري النف�سي  ،يف جممل ثنايا
ال�شعوب العربية  ،هو القا�سم امل�شرتك
بني �أغلب اجلوا�سي�س والعمالء وت�صدُّر

الأخبار  ،فال ميكن لعميل �أو جا�سو�س
� ،أن يغري من ت�أثري القدرات الع�سكرية
 ،لدولة ما وبن�سب مطلقة ،وهو ما
�أدركه املخرج بعلمية � ،أثناء معاجلته
لفقر تكنولوجيا كوهني  ،الذي �ألقي
عليه القب�ض متلب�س ًا  ،وفيِ فقر �إعداد
نف�سي ولغوي واجتماعي  ،جلا�سو�س
ي�سمي امل�سجد اال�سالمي ،جامع اال�سالم
 ،مع الرتكيز على ا�ستغالل الدوائر
اال�سرائيلية اخلفية للأفراد املتحم�سني
 ،وزجهم يف معرتك التج�س�س،
للحيلولة دون وقوع حرب �شاملة  ،ال
متلك ا�سرائيل جي�ش ًا كبري ًا لها  ،وهو
ملمح العمل الدرامي املهم تاريخي ًا ،
والفقري درامي ًا  ،جلمود �شخ�صية البطل
 ،وملحدودية جانب الن�شاط الإن�ساين
الذي قام به.
الق�ص�ص التي لفقت عن اجلا�سو�س
كوهني  ،كانت متثل الدراما ال�شعبية
املكملة خلرافة كوهني ،يف عالقاته مع
رموز القيادات ال�سورية  ،وتر�شيحه
وزير ًا للدفاع ال�سوري  ،وهو �أمر �آخر
مُبالغ به ،ا�ستغلته ا�سرائيل للظفر
باالنت�صار النف�سي على ح�ساب الواقع
املتوا�ضع لطبيعة املعركة التي ح�سمتها
التكنولوجيا الغربية بالطائرات
وال�صواريخ املتقدمة .
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اقــــرأ

�أبو كاطع يف معر�ض العراق الدويل للكتاب
يف معر� ��ض العراق الدويل للكتاب القراء على موعد مع
طبعة جديدة م ��ن رباعية الكاتب الراحل الكبري �شمران
اليا�س ��ري "اب ��و كاط ��ع" من ا�ص ��دار دار امل ��دى ويتميز
الراح ��ل الكب�ي�ر بقدرته عل ��ى توظيف الأمث ��ال ال�شعبية
عرب حكاي ��ة عامة عادة ما حتمل مدل ��وال �سيا�سي ًا كبري ًا،
وي�ستخدم فيها مف ��ردات عامية وحكم م�أثورة ،وي�ضعها
مبجملها يف قالب كتابي وا�ضح و�شيق ،قادر على �إثارة
الق ��ارئ وت�شجيعه على موا�صل ��ة املتابعة ،كتب �شمران
اليا�س ��ري يف �صح ��ف ع ��دة م ��ن بينه ��ا طري ��ق ال�شعب
والت�آخي والفكر اجلدي ��د ،ويعد الكاتب ال�ساخر االكرب
يف العراق وق ��د كان عموده "ب�صراحة" يعد االبرز يف
ال�صحافة العراقية.
ح

ول العا

لم

 3علماء يتقا�سمون نوبل للفيزياء ومثلهم
للكيمياء

فاز  3علماء بجائزة نوبل للفيزياء لعام
 ،2019مل�ساهمتهم يف فهم �أف�ضل لن�شوء
الكون "ومو�ضع الأر�ض يف الكون".
وم �ن �ح��ت ن �� �ص��ف اجل ��ائ ��زة ل�ل�ك�ن��دي-
الأم�يرك��ي جيم�س بيبلز "الكت�شافاته
النظرية يف علم ال�ك��ون الفيزيائي"،
وال� �ن� ��� �ص ��ف الآخ � � � ��ر م��ن��ا���ص��ف��ة ب�ين
ال�سوي�سريني مي�شيل مايور وديدييه
ك �ي �ل��وز "الكت�شافهما ك��وك �ب��ا خ ��ارج
امل �ج �م��وع��ة ال �� �ش �م �� �س �ي��ة ي � ��دور ح��ول
جن��م م��ن ال�ن��وع ال�شم�سي ".فيما نال
جائزة نوبل يف الكيمياء لعام ،2019
�أم�س الأرب �ع��اء ،ثالثة علماء� ،أمريكي
وب ��ري� �ط ��اين وي� ��اب� ��اين ،م �ن �ح��ت على

اكت�شافاتهم يف حقل بطاريات الليثيوم،
خال
يف �إطار ال�سعي نحو عامل ال�سلكي ٍ
من الوقود الأحفوري.
وف��از باجلائزة كل من الأمريكي جون
بي .غودينوف ،والإنكليزي الأمريكي
�إم� .ستانلي ويتينغهام ،والياباين �أكريا
يو�شينو ،لتطويرهم بطاريات ليثيوم-
�أي��ون .و�أعلنت جلنة نوبل �أن العلماء
الثالثة كوفئوا على جهودهم العلمية،
و�أن اكت�شافاتهم املتطورة لـ"بطاريات
الليثيوم�-أيون �أحدثت ثورة يف حياتنا
وت�ستخدم يف كل �شيء ،من الهواتف
املحمولة �إىل �أجهزة الكمبيوتر املحمولة
واملركبات الكهربائية".

"ال�ستوتة" تنقذ املتظاهرين من ر�صا�ص القنا�صة
مت��ر ع��رب��ة «� �س �ت��وت��ة» ثالثية
العجالت �صفراء اللون من بني
ح�شد من املحتجني بينما تدوي
�أ�صوات طلقات الر�صا�ص يف
الهواء ويرتفع الدخان الأ�سود
يف الأفق .وي�سحب متطوعون
يرتدون �سرتات حمراء حمتجا
م�صابا من اجل��زء اخللفي من
العربة ويحملونه �إىل �سيارة
�إ�سعاف تقف يف املكان.
�إن� � ��ه ،ح �� �س��ب ت �ق��ري��ر ل��وك��ال��ة
«رويرتز»� ،إنقاذ غري منظم على
طريقة بغداد خالل انتفا�ضة
ا�ستمرت �أ�سبوعا وحولت
� � � �ش� � ��وارع ال��ع��ا���ص��م��ة
العراقية �إىل �ساحة
ق� �ت ��ال .وي �ق��ول
حمتجون �إن
�� �س� �ي���ارات
الإ� �س �ع��اف

مرمي �أوزريل

�أعلنت نقابة املهن التمثيلية يف م�صر ،اليوم الثالثاء ،وف��اة املمثل
الكوميدي طلعت زكريا ،عن عمر ناهز  59عام ًا .وق��ال نقيب
املهن التمثيلية �أ�شرف زكي ،على �صفحته يف "في�سبوك"ّ � ،إن
الفنان الكوميدي تدهورت حالته خالل "ال�ساعات الأوىل من
فجر ام�س الثالثاء ،ومت نقله لأحد م�ست�شفيات ال�ساد�س
من �أكتوبر ،ليتوفى هناك" .كما نعته وزارة الثقافة،
يف بيان ،قالت فيه � ّإن "احلياة الفنية فقدت �أحد
�صناع الب�سمة يف م�صر والوطن العربي ،والذي
جنح يف �أداء �أدواره بتلقائية فريدة جذبت قلب
اجلمهور" .ورثى الفنان الراحل عد ٌد من الفنانني
امل�صريني ،عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي؛
منهم �صالح عبد الله و�أحمد ال�سقا و�أمري كرارة
ورانيا يو�سف .ول��د زكريا ع��ام  1960يف مدينة
الإ� �س �ك �ن��دري��ة ،وت �خ��رج م��ن امل�ع�ه��د ال �ع��ايل للفنون
امل�سرحية ،ومتيز منذ بداياته ب ��الأدوار الكوميدية.
وق��ف �أم��ام كبار جن��وم الكوميديا يف م�صر مثل ع��ادل
�إمام و�سمري غامن ،وقدّم �أفالم "طباخ الرئي�س" و"الفيل يف املنديل"
و"حليمو �أ�سطورة ال�شواطئ" �إىل جانب م�شاركته يف "حرمي كرمي"
و"جاءنا البيان التايل" و"�أوعى و�شك" و"غبي منه فيه".

كتاب ملي�شيل �أوباما ي�ساعد القراء على �سرد
ق�ص�صهم ال�شخ�صية
�أع �ل �ن��ت مي�شيل �أوب ��ام ��ا ،اق�ت�راب
لكتاب جديدٍ  ،بعنوان:
�إ�صدارها
ٍ
"و�أ�صبحت :م��دون��ة م��وج�ه��ة
الكت�شاف �صوتك �أنتَ "� ،سي َ
ُن�شر
م��ن ق�ب��ل دار ن�شر "كالرك�سون
بوتر".
و�سري ّكز الكتاب على ال�ق� ّراء �أكرث
من حياة مي�شيل �أوباما نف�سها .على
�أن ي�ص ِبح ج��اه� ًزا يف الأ� �س��واق ،يف
التا�سع ع�شر من �شهر نوفمرب /ت�شرين
الثاين املقبل.
و�أُعلِن عن الإ�صدار اجلديد ،يوم �أم�س
االث �ن�ين ،وه��و مكمل لكتابها ال�سابق

تقــريــر

 ح�سام الر�سام
المطرب �أ�صدر عم ًال فني ًا جديد ًا
بمنا�سبة االحتجاجات الدامية
ال�ت��ي راح �ضحيتها  106من
�شبان التظاهرات ، ،واقت�صرت
الم�شاهدات على نحو  100الف
م�شاهدة ،ب�سبب ا�ستمرار حظر
االنترنت في بغداد ومحافظات
ال��و� �س��ط وال �ج �ن��وب.الأغ �ن �ي��ة
رك� ��زت ع �ل��ى م���ش��اع��ر الخيبة
التي رافقت الأحداث الأخيرة،
بعد ارتفاع �سقوف التوقعات
�إث��ر اع�لان الق�ضاء على تنظيم
داع�ش ،والتوقعات ببدء مرحلة
�إعمار وا�ستقرار و�سالم .

"و�أ�صبحت" ،والذي باع عدة ماليني من
الن�سخ ،و�صدر �أي�ض ًا يف ت�شرين الثاين
املا�ضي.
يحتوي الكتاب على مقدمة بقلم �سيدة
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأوىل ال���س��اب�ق��ة،
واقتبا�سات و�أ�سئلة تتعلق بذكرياتها،
�أثناء وجودها يف البيت الأبي�ض.
و�صمّم الكتاب مل�ساعدة القارئ على �سرد
ق�ص�صه ال�شخ�صية� .إ ْذ كتبت مي�شيل
يف مقدمة الكتاب اجل��دي��د� ،أ ّن �ه��ا ت�أمل
�أن ت�شجع امل��دون��ة النا�س على تدوين
"جتاربهم و�أفكارهم وم�شاعرهم ،بكل
نقائ�صها ودون �أحكام".

يف مثل هذه الأيام وقبل اثنني
وخم�سني عام ًا ،ويف �أحد �صباحات
عام  1967ن�شرت �صحف العامل
�صورة جلثة ارن�ستو ت�شي جيفارا
بعد قتله يف غابات بوليفيا .متثل
ال�صورة اجلثمان حماط ًا باجلنود
الذين �أدوا املهمة.
العام  1953يرمي ال�شاب ارن�ستو
جيفارا متع بوين�س اير�س
ولياليها وراء ظهره ،متجه ًا �صوب
كوبا حيث يبد�أ اوىل رحالته يف
عامل الثورة ال�ضاج باملواقف
واحلروب وال�سجاالت ،ابن
العائلة الرثية مل يحمل معه �سوى
حقيبة مالب�س ويوميات غرام�شي
يف ال�سجن ،هناك تبد�أ رحلته
الأوىل يف اجلبال والأدغال برفقة
كا�سرتو ،بعدها جنده يلتقط
�صور ًا تذكارية مع جون لينون
وهما ينغم�سان يف حوار عن
مو�سيقى البيتلز ،ويجل�س ليحاور
�سارتر و�سيمون دي بوفوارعن
معنى الثورة الدائمة.
طوال �أكرث من خم�سة عقود �سيطر
جيفارا ب�صورته وهو يرتدي
البرييه الفرن�سية ،على م�شاهد
االحتجاجات يف معظم دول
العامل ،مرة نرى �صورته يحملها
املحتجون يف اندوني�سيا ،ومرة
�أخرى يف تظاهرات �أوكرانيا
الربتقالية ،ومرات كثرية يف
ميادين القاهرة وتون�س ،وكانت
�صورته قد ت�صدرت تظاهرات
�شباب العراق يف �شباط 2011
وهم يهتفون حتت ن�صب
جواد �سليم للحرية والعدالة
االجتماعية.
كنت �أنوي اليوم ،كعادتي� ،أن
�أ�صدّع ر�ؤو�سكم باحلديث عن
الب�شر العاديني ال العباقرة،
و�أحدثكم عن نظرية خلف عبد
ال�صمد الذي اكت�شف �أن العراقيني
الينفع معهم �إال منوذجا رئا�سيا،
و�أن االنتقال �إىل نظام الرئي�س
"القوي" الذي هو يف بال وخيال
خلف عبد ال�صمد  ،هو الذي
�سيعيد لنا اال�ستقرار �أما الأموال
التي نهبت على مدى ال�سنوات
املا�ضية ،فم�س�ألة فيها نظر كما
يقولون.
�أرجوك عزيزي القارئ �أن ال ت�سخر
من كتاباتي ،فقد �أوهمتك يف بداية
املقال ب�أنني �أحتدث عن �أيقونة
من �أيقونات الن�ضال العاملي،
لكني �شغلتك باحلديث عن �أيقونة
�سيا�سية ،ظلت ت�صرخ طوال
ال�سنوات املا�ضية دفاعا عن الف�شل
واخلراب ونهب الأموال ،وال �أدري
ماذا تف�ضل �أنت؟ �أنا �أف�ضل قراءة
الأطروحة ال�سن�سكريتية للغائب
احلا�ضر �إبراهيم اجلعفري لعلها
تف�سر يل قرار احلكومة ب�إعالن
حالة احلداد ،وكنا نتمنى قبل هذا
�أن تخربنا من هم املتورطون بقتل
�شباب التظاهرات ؟ لأن العدالة
�أ�سا�س بناء جمتمع �سليم وبدونها
فان املواطن �سيبقى ي�شعر بالغربة
وهو يرى �أن العدالة ال تطبق
مبعايريها احلقيقية ،فالعدالة
لي�ست �شعارات وخطب و�أيام
للحداد� ،إنها جمموعة من القيم
الإن�سانية تنعك�س كلها يف قانون
يت�ساوى �أمامه املواطنون جميعا..
هذا املفهوم مل يعد موجودا فى
بالد الرافدين .ال توجد عدالة
واحدة عندنا ت�سري فعال على
اجلميع.
كان جيفارا يرفع �شعار " �أنا
الق�ضية "  ،اما اليوم فنحن امام
جيل عراقي يردد " الق�ضية �أنا
او ًال وقبل كل �شيء "

ج�سر الأحرار ..فيلم يحكي معاناة املواطنني يف �أزمة ال�سكن

 حممد جا�سم

 علي جعفر العالق
ال�شاعر وال�ن��اق��د ال �ع��راق فاز
بجائزة �سلطان العوي�س لل�شعر
في دورتها االخيرة  ،ويذكر ان
ال �ع�لاق ي�ع��د واح� ��دا م��ن اب��رز
��ش�ع��راء الجيل ال�ستيني في
ال� �ع ��راق  ،ا� �ص��در ال �ع��دي��د من
المجاميع ال�شعرية ا�ضافة الى
ك�ت��ب ن�ق��دي��ة  ،و��س�ب��ق لجائزة
ال �ع��وي ����س ان م �ن �ح��ت ال �ع��ام
الما�ضي للكاتب الروائي عبد
الخالق الركابي.

قريبا مب�سل�سل �أملاين؟

افادت و�سائل اعالمية تركية ان النجمة الرتكية مرمي �أوزريل خ�ضعت م�ؤخرا لتجربة �أداء من اجل ان�ضمامها
للمو�سم الثالث من امل�سل�سل االملاين  ،Darkوتنتظر الر ّد منهم .اجلدير ذكره ان مرمي �أوزريل ال�شهرية
بال�سلطانة هيام يف امل�سل�سل الرتكي "حرمي ال�سلطان" ت�ستعد اي�ضا خلو�ض �أوىل جتاربها ال�سينمائية يف
هوليوود بفيلم �أمريكي بعنوان " ."Bruisedالفيلم من بطولة املمثلة هايل بريي و�إنتاج جوناثان
نوالن ،منتج �سل�سلة �أفالم جون ويك ،والتقت �أوزريل مع املنتج ،واتفقا ب�شكل نهائي على العمل،
واثناء وجودها يف امريكا التقت باملمثل العاملي �آل بات�شينو.

وفاة املمثل الكوميدي امل�صري
طلعت زكريا

 كاظم الن�صار
المخرج الم�سرحي ت�سلم ادارة
ال�م���س��ارح ف��ي دائ ��رة ال�سينما
والم�سرح  ،ويذكر ان ن�صار يعد
من ابرز المخرجين ال�شباب في
الفرقة القومية للتمثيل �سبق ان
ق��دم عرو�ضا متميزة ابرزها ،
ن�ساء في الحرب  ،فيلم كارتون
 ،وك��ان قد تولى ادارة الفرقة
القومية للتمثيل .

�إم��ا مل يكن ب�إمكانها الو�صول
�إىل ال���ض�ح��اي��ا يف ال �� �ش��وارع
امل�ك�ت�ظ��ة ب��احل���ش��ود �أو كانت
نف�سها �أهدافا للقنا�صة .ولذلك
ملأ �سائقو عربات «ال�ستوتة»،
ال��ذي��ن ي�ك���س�ب��ون عي�شهم من
ن�ق��ل ال��رك��اب ،ف ��راغ ��س�ي��ارات

الإ�سعاف ونزلوا �إىل ال�شوارع
اللتقاط ال�ضحايا.
وقال كرار �صاحب عربة التوك
ت ��وك ال �� �ص �ف��راء ال� ��ذي �أ� �س��رع
عائدا �إىل احل�شد للقيام بعملية
�إنقاذ جديدة «�أي واح��د يطيح
(ي�صاب) �إحنا ن�شيله (ننقله).

م ��اك ��و (ال ت ��وج ��د ���س��ي��ارات)
�إ�سعاف» .و�أ�ضاف �أن �سيارات
الإ�� �س� �ع ��اف ال �ت��ي ت� ��أت ��ي لنقل
�ضحايا االح�ت�ج��اج��ات تذهب
بال رجعة .وتابع �أنهم يقتلون
اجل��رح��ى ح �ت��ى يف � �س �ي��ارات
الإ�سعاف .وبينما فر املحتجون
و���س��ط �إط��ل��اق ق �ن��اب��ل ال �غ��از
امل�سيل للدموع قاد �سائق عربة
«�ستوتة» حمراء اللون عربته
�إىل املكان بينما تدوي طلقات
الر�صا�ص قريبا منه .وقال قائد
العربة �إن عربات «ال�ستوتة»
ت��ن��ق��ل اجل� ��رح� ��ى وت �� �س��اع��د
امل �ح �ت �ج�ين ال� ��ذي� ��ن و� �ص �ف �ه��م
بالفقراء .و�أ�ضاف �أن القوات
تطلق النار على املحتجني و�أن
عربات التوك توك تنقلهم �إىل
امل�ست�شفيات.
عن رويرتز

جيفارا عراقي

االذاعي�ي�ن
احت ��اد
عق ��د
والتلفزيونيني جل�سته اال�سبوعية
بح�ض ��ور كب�ي�ر م ��ن الفنان�ي�ن
واالذاعي�ي�ن غ�ص ��ت به ��م القاعة.
ا�ست�ض ��اف االحت ��اد فيل ��م ج�س ��ر
االح ��رار وخمرجه الفن ��ان �ضياء
البياتي للحديث عن ظروف انتاج
واخ ��راج الفيلم ع ��ام  .1969قدم
للجل�سة الدكت ��ور �صاح املو�سوي
فقال-:
فر�ص ��ة طيب ��ة اتاحه ��ا احت ��اد
االذاعي�ي�ن والتلفزيونيني لع�شاق
الف ��ن ال�ساب ��ع با�ست�ضاف ��ة كب�ي�ر
املنتج�ي�ن وباك ��ورة جتربت ��ه

الطقس

االخراجية بفل ��م (ج�سر االحرار)
املنت ��ج ع ��ام  1969اي قب ��ل
خم�سني عاما حي ��ث ي�شكل وثيقة
عن بغ ��داد ف�ت�رة ال�ستيني ��ات من
الق ��رن املا�ض ��ي .الفيل ��م يتن ��اول
حياة مواطن ب�سيط هو وزوجته
وابني ��ه ي ��دورون يف ال�ش ��وارع
بحث ��ا عن �سك ��ن ي�أويه ��م ،بعد ان
�شرده ��م �صاح ��ب البي ��ت القدمي.
ويظ ��ل ي ��دور م ��ع عائلت ��ه بعربة
يدفعه ��ا بنف�س ��ه حتم ��ل اغرا�ضه،
وح�ي�ن يع�ب�ر على ج�س ��ر االحرار
لالنتقال اىل اجلهة االخرى بحثا
عن �سكن ي�صط ��دم مبنع ال�شرطة
عبور العربات على اجل�سر ،فيظل
يحت ��ال عل ��ى ال�شرط ��ي لكي يعرب

مع راق�ص ��ات امللهى الذي يزوره.
ث ��م ي�ستيقظ على خربين مفرحني
هما ان وزارة الداخلية تلغي املنع
ع ��ن عب ��ور العربات م ��ن اجل�سر،
وكذل ��ك تق ��رر الدول ��ة توزي ��ع
االرا�ض ��ي عل ��ى املواطن�ي�ن حل ��ل
ازم ��ة ال�سك ��ن .املو�ضوع ��ة جيدة
ومهمة لكنه ��ا مل توظف بالطريقة
املرج ��وة ،الن املخ ��رج البيات ��ي
كان متخرج ��ا م ��ن كلي ��ة الفن ��ون
ت ��وا ومل تكتم ��ل ر�ؤيت ��ه الفني ��ة
وال توج ��د لدي ��ه اخل�ب�رة الفني ��ة
الكافي ��ة .الفنان ط ��ارق �شاكر قال
ويف كل م ��رة مينع ��ه ال�شرط ��ي ،وينجح باملهمة .ثم حتدث مفاج�أة ان ر�ؤيته حول ازمة ال�سكن كانت
لكنه يف �آخر مرة يقرر العبور يف حيث ي�ستمر وق ��ت الفيلم بحدود مهمة يف �شرح االزمة وتداعياتها
ال�صباح الباكر قبل الدوام الر�سمي ثلث �ساع ��ة يف حلم يحلمه الرجل وه ��ذا يح�س ��ب ل ��ه .وق ��ال خمرج

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم
(اخلمي� ��س) �ستحافظ درجات احل ��رارة على معدالتها م ��ع رياح خفيفة
واحتمال �سقوط امطار خفيفة يف بع�ض املناطق.

الفيلم الفن ��ان �ضي ��اء البياتي انه
اقدم عل ��ى جمازفة كب�ي�رة بانتاج
الفيل ��م واخراج ��ه ،بع ��د تخرج ��ه
مبا�ش ��رة م ��ن الكلية ب�ل�ا خربة او
ر�ؤية متعمق ��ة ،لكنه كان مهوو�سا
باف�ل�ام املخ ��رج امل�ص ��ري ح�س ��ن
ال�صيف ��ي ،ل ��ذا ظه ��رت يف الفيل ��م
الكثري م ��ن الهنات.علما ان جميع
امل�شارك�ي�ن في ��ه مل ي�أخ ��ذوا اجرا
عن عملهم .وبلغت امليزانية ()70
دين ��ارا فق ��ط .وعر� ��ض الفيلم يف
�سينما اطل�س قب ��ل خم�سني عاما.
وا�ش ��ار الفن ��ان جم ��ال حممد اىل
ان التقني ��ات الب�سيط ��ة يف الفيلم
ت�ؤك ��د اخل�ب�رة ال�سيط ��ة للمخرج
وبقية العاملني يف الفيلم.
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