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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

جريدة سياسية يومية

2019 ) ت�شرين الثاين28(  اخلمي�س- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4557( العدد

رئي�س الأركان الأمريكية
يدين قتل املتظاهرين
بعد زيارة بغداد
م��دى ت�أثريها املحتمل على النفوذ
وان��دل �ع��ت.الإي� � ��راين يف امل �ن �ط �ق��ة
اح �ت �ج��اج��ات م��ن��اوئ��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة
يف ال � �ع� ��راق يف �أوائ � � ��ل ت���ش��ري��ن
الأول املا�ضي وحت��ول��ت �إىل �أك�بر
مظاهرات منذ �سقوط �صدام ح�سني
كما ي�شهد لبنان منذ.2003 يف عام
خم�سة �أ�سابيع احتجاجات مناه�ضة
للحكومة ب�سبب الغ�ضب من الف�ساد
.بني ال�سا�سة الطائفيني
ويعتقد بع�ض اخل�براء �أن ب�إمكان
،االحتجاجات يف ال�شرق الأو�سط
،مب��ا يف ذل ��ك داخ� ��ل �إي � ��ران ذات �ه��ا
�أن متنح ال��والي��ات املتحدة فر�صة
.لتقلي�ص نفوذ �إي ��ران يف املنطقة
لكنهم حذروا من �أنها قد تلحق �أي�ضا
.�ضررا بامل�صالح الأمريكية
 جندي5000 ويوجد ما يزيد على
�أم��ري�ك��ي يف ال �ع��راق ل��دع��م ال�ق��وات
املحلية بح�سب ال��رواي��ة الر�سمية
رغ��م �أن ال �ع��راق رف����ض �أي وج��ود
طويل الأمد لقوات �أمريكية �إ�ضافية
عربت احلدود �أثناء عملية ان�سحابها
.من �شمايل �سوريا
وهناك �أي�ضا خماوف من رد �إيران
ع�سكريا على حلفاء الواليات املتحدة
يف املنطقة لتخفيف ال�ضغط املتزايد
.ب�سبب االحتجاجات يف الداخل
وت�صاعد التوتر بني الواليات املتحدة
و�إي� ��ران ب�ع��د ��ض��رب��ات ج��وي��ة على
 �أيلول14 مرافق نفط �سعودية يف
املا�ضي ج��اءت يف �أع�ق��اب هجمات
 وتتهم.على ناقالت يف مياه اخلليج
وا�شنطن �إيران بامل�س�ؤولية عن هذه
.ال�ه�ج�م��ات وه��و م��ا تنفيه ط�ه��ران
وقال ميلي لل�صحفيني هذا الأ�سبوع
، �سرا وعالنية،"�إيران تت�صرف
بعدوانية جتاه الدول املجاورة لها
."يف املنطقة
2 التفا�صيل �ص

"الدفاع تن�ضم �إىل قائمة التغيري بعد ك�شف "الطرف الثالث

نواب املعار�ضة ي�ستعجلون ا�ستجواب عبد املهدي
وي ّتهمون احللبو�سي بت�سويف امللف

 المدى/ بغداد
و� � �ص� ��ل رئ� �ي� �� ��س ه �ي �ئ��ة
الأرك�� � � � ��ان الأم ��ري� �ك� �ي ��ة
امل �� �ش�ترك��ة اجل��ن��رال م� ��ارك ميلي
�إىل ال � �ع� ��راق و�� �س ��ط م ��وج ��ة م��ن
االحتجاجات املناه�ضة للحكومات
يف ال�شرق الأو�سط وت�سا�ؤالت عن

وكان امل�ستج ��وب ع ��ن �سائ ��رون �صب ��اح
ال�ساع ��دي ق ��ال ان كتلت ��ه تقدم ��ت بطل ��ب
 يتناول "قتل،ال�ستجواب رئي�س الوزراء
 لك ��ن هيئة رئا�سة،"واعتق ��ال املتظاهرين
جمل� ��س النواب متاط ��ل يف حتديد موعد
 وا�ض ��اف ال�ساع ��دي يف.لال�ستج ��واب

م�ؤمتر �صحفي عق ��ده يف بغداد اال�سبوع
 �أن "كتل ��ة �سائ ��رون والكت ��ل،املا�ض ��ي
املت�ضامن ��ة معها مل يت�ساهل ��وا يف ت�أخري
ا�ستج ��واب رئي�س ال ��وزراء ولن نرتاجع
."عن ذلك
3 التفا�صيل �ص

 وائل نعمة/ بغداد
ينق�س ��م جمل� ��س الن ��واب ازاء
ازم ��ة االحتجاجات املندلعة يف
 االول:البالد منذ نحو �شهرين اىل فريقني
ي�أمل با�ستجواب واقالة احلكومة والآخر
ينتظ ��ر التعدي ��ل ال ��وزاري ال ��ذي وعد به
.رئي�س الوزراء عبد املهدي
وحت ��ى الآن قدم ��ت جهت ��ان خمتلفتان يف
الربمل ��ان طلب ��ي ا�ستج ��واب بح ��ق رئي�س
 توقيع ًا لنواب يف335 احلكوم ��ة وجُ م ��ع
 منا�سب ��ات خمتلفة للغر� ��ض نف�سه دون3
.اي جدوى
،باملقاب ��ل يتوقع الفريق امل�ؤي ��د للحكومة
 يف وقت غري معلوم- ان يقدم عبد املهدي
 الوجب ��ة االوىل م ��ن التعديل-حت ��ى الآن
ال ��وزاري ال ��ذي ق ��د ي�ستم ��ر لتغي�ي�ر كل
.2018 كابينة
وعر� ��ض عب ��د امله ��دي اك�ث�ر م ��ن م ��رة
ا�ستقالته م ��ن من�صبه �ش ��رط اتفاق الكتل
 فيما و�صل عدد،ال�سيا�سي ��ة على بديل ل ��ه
قتلى االحتجاجات التي تطالب با�ستقالته
 اىل،او اقالته بح�سب تقدي ��رات نا�شطني
. �شخ�ص400 نحو
وحت ّم ��ل كتل ��ة �سائ ��رون رئي� ��س الربملان
حمم ��د احللبو�س ��ي "تعطي ��ل" مل ��ف
ا�ستج ��واب رئي� ��س ال ��وزراء يف اكرث من

"ثورة اجليل
العراقي" بني تنامي
من�سوب الأمل
و�إقتنا�ص فر�ص
التغيري احلقيقي

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..التكتك وازياء لعبة الببجي ايقونتا احتجاجات ت�شرين

�أي م ��ن الوع ��ود الت ��ي قطعه ��ا رئي�س
احلكوم ��ة ومل تتخ ��ذ وزارت ��ا الطاق ��ة
واالقت�ص ��اد وامل�ؤ�س�س ��ات املعني ��ة �أي
."�إجراء يحمي م�صاحلنا
و�أعلن ��ت النقاب ��ة اعتذاره ��ا "�سلف ��ا
،للمواطنني ملا �سيلحق بهم من �أ�ضرار
 مبا حلق بنا من،ال تقا�س مهما عظمت
."ظلم مل يعد حمتمال
 �ألغ ��ت الهيئ ��ات،وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى

 نتيج ��ة،"الت ��ي حلق ��ت بالقط ��اع
اخل�سائ ��ر الناجم ��ة عن ارتف ��اع تكلفة
،تدبري ال ��دوالر يف ال�س ��وق ال�سوداء
.التي تعتمد عليها ال�سترياد الوقود
و�أ�ش ��ارت النقاب ��ة �إىل �أنه ��ا "تريث ��ت
كثريا قب ��ل الإعالن عن ه ��ذه اخلطوة
 فق ��د انتظرت حتدي ��د موعد.الك�ب�رى
،لها مع رئي�س اجلمهورية مل ي�أت بعد
 كم ��ا مل ينفذ،به ��دف �ش ��رح معاناته ��م

 المدى/ متابعة
�أعلن ��ت نقاب ��ة �أ�صح ��اب
،حمطات الوق ��ود يف لبنان
 ب ��دء تنفي ��ذ �إ�ضراب،ام� ��س الأربع ��اء
مفت ��وح م ��ن �صب ��اح الي ��وم اخلمي�س
.""على كامل الأرا�ضي اللبنانية
وق ��ال بي ��ان للنقاب ��ة �إن الق ��رار اتخذ
"بالنظر �إىل حجم اخل�سائر املتمادية

 يف العراق25 احتاد الكرة يجدد ثقته ب�إقامة خليجي
م�سع ��ود �سيق ��دم ملف ��ا متكام�ل�ا ل�ضياف ��ة حمافظ ��ة
الب�ص ��رة للبطول ��ة اخلليجي ��ة بالتع ��اون والتن�سيق
م ��ع وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة اىل اجتماع امل�ؤمتر
الع ��ام الذي �سيت ��م من اج ��ل مناق�شته م ��ن قبل حمد
ب ��ن خليفة رئي�س االحتاد اخلليج ��ي والقطري لكرة
القدم ور�ؤ�ساء احت ��ادات البحرين وعمان والكويت
.وال�سعودية واالمارات واليمن ب�شكل م�ستفي�ض

اخلليجي ��ة والع ��راق واليم ��ن ملناق�ش ��ة العدي ��د م ��ن
املوا�ضيع ويق ��ف يف مقدمتها طلب احتاد كرة القدم
اقامة الن�سخة اخلام�سة والع�شرين من بطولة ك�أ�س
االحت ��اد العربي يف الع ��راق امل�ؤم ��ل اقامتها اواخر
. 2021 عام
وقال م�صدر يف احت ��اد كرة القدم يف ت�صريح خ�ص
 ان رئي�س احتاد ك ��رة القدم عبد اخلالق:)ب ��ه (املدى

 المدى/ بغداد
تتج ��ه االنظ ��ار يف ال�ساع ��ة الثانية ع�شرة
م ��ن ظه ��ر الي ��وم اخلمي� ��س اىل حي ��ث
يحت�ض ��ن فن ��دق ال�شريات ��ون يف العا�صم ��ة القطرية
الدوح ��ة اجتم ��اع امل�ؤمت ��ر العام لالحت ��اد اخلليجي
لك ��رة الق ��دم ال ��ذي �سيح�ض ��ره ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات

:الرواية الر�سمية لـ"حترير" مدير املعهد العايل
مواجهات مع اخلاطفني مبناطق نائية ومهجورة
 وكان املتحدث الر�سمي با�سم وزارة.العام
 اخلمي�س، قد ك�شف، خالد املحنا،الداخلية
 ع ��ن تو�ص ��ل،2019  ت�شري ��ن الث ��اين14
الق ��وات االمني ��ة اىل "خي ��وط" مهم ��ة من
�ش�أنه ��ا ان ت�ساه ��م يف التو�صل اىل اجلهة
التي تقف وراء اختط ��اف مدير عام املعهد
.العايل يف الوزارة يا�سر عبد اجلبار
 �إن،وق ��ال املحن ��ا يف حدي ��ث �صحف ��ي
"التحقيق ��ات يف عملي ��ة اختط ��اف مدي ��ر
ع ��ام املعه ��د الع ��ايل يف وزارة الداخلية ال
ت ��زال م�ستم ��رة وهن ��اك متابع ��ة �شخ�صية
على �سري التحقيق ��ات يوميا من قبل وزير
."الداخلية
وا�ض ��اف ان "القوات االمنية تو�صلت اىل
بع�ض اخلي ��وط للك�شف عن اجلرمية ومن
يقف وراءها بالت ��ايل ن�أمل ان يتم الك�شف
."عنها خالل االيام القليلة املقبلة
2 التفا�صيل �ص

،وك�ش ��ف وزير الداخلية يا�س�ي�ن اليا�سري
 تفا�صي ��ل م ��ا و�صفه ��ا،ام� ��س االربع ��اء
بـ"عملي ��ة حتري ��ر" الل ��واء يا�س ��ر عب ��د
 وقال اليا�س ��ري يف بيان انه "من.اجلب ��ار
خالل املتابعة امليداني ��ة اليومية امل�ستمرة
،والعم ��ل املتوا�ص ��ل وتقاط ��ع املعلوم ��ات
متكنت ق ��وة من مكافحة اج ��رام بغداد من
حترير املختطف الل ��واء يا�سر عبد اجلبار
مدي ��ر املعه ��د الع ��ايل يف ال ��وزارة وت�أمني
."�سالمته
وا�ض ��اف ان "ذل ��ك ج ��اء بع ��د مباغت ��ة
وم�صادم ��ة م ��ع املجموع ��ة اخلاطف ��ة يف
منطق ��ة زراعي ��ة نائي ��ة ومهج ��ورة خارج
 فيم ��ا مل يدل مبعلومات."العا�صم ��ة بغداد
.ا�ضافية
ودع ��ا النا�شط ��ون احلكوم ��ة العراقية �إىل
حتدي ��د اجله ��ة اخلاطف ��ة وك�ش ��ف جمي ��ع
احلقائق املتعلقة مبالب�سات الق�ضية للر�أي

 المدى/ بغداد
بع ��د �أك�ث�ر م ��ن ا�سبوع�ي�ن على
اختط ��اف مدي ��ر املعه ��د الع ��ايل
 �أعلن ��ت ال ��وزارة،يف وزارة الداخلي ��ة
االمنية انها "حررت" امل�س�ؤول الرفيع بعد
.ا�شتباكات مع م�سلحني
ومن ��ذ ا�سبوع�ي�ن ت�ض ��ج مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي مبقاط ��ع فيدي ��و �صورته ��ا
كام�ي�رات املن ��ازل القريب ��ة م ��ن موق ��ع
االختط ��اف الذي وقع يف منطقة اجلادرية
املح�صن ��ة كيف اختطف رتل من ال�سيارات
�سوداء اللون مدير املعهد العايل يف وزارة
.الداخلية اللواء يا�سر عبد اجلبار
و�أك ��دت عائل ��ة امل�س� ��ؤول قب ��ل يوم�ي�ن من
االف ��راج عنه انه ��ا مل تتل ��ق �أي تطمني عن
م�ص�ي�ر عب ��د اجلب ��ار فيم ��ا دع ��ت الق ��وات
.االمنية اىل تكثيف اجراءات البحث

 م�سلح ًا قتلوا الإيزيديني وا�ستعبدوا ن�ساءهم160 الأمم املتحدة حتدد هويات

5
 دقيقة90
تف�صل
منتخبنا
عن تذكرة
املربع
الذهبي
اخلليجي

 ويقول رعد املك�صو�صي النائب.منا�سب ��ة
عن الكتلة التابعة لزعي ��م التيار ال�صدري
 ان،مقت ��دى ال�ص ��در لـ(امل ��دى) ام� ��س
احللبو�سي "مياطل يف ق�ضية ا�ستجواب
عب ��د امله ��دي يف وق ��ت ت�سي ��ل في ��ه دم ��اء
 وتن�ص ال�سياق ��ات الد�ستورية."ال�شع ��ب

6

�إ�ضراب مفتوح ملحطات الوقود يبد�أ اليوم يف لبنان
االقت�صادية اللبنانية �إ�ضرابا عاما كان
. �أيام3 من املقرر �أن يبد�أ اخلمي�س ملدة
كان ��ت الهيئة التي ت�ضم �أغلب ال�صناع
 قد،وامل�صرفي�ي�ن يف القط ��اع اخلا�ص
 لكنه ��ا،دع ��ت �إىل الإ�ض ��راب االثن�ي�ن
قال ��ت �إنه ��ا ق ��ررت �إع ��ادة النظ ��ر على
�ضوء الأو�ض ��اع االقت�صادية ال�صعبة
واحتي ��اج املوظف�ي�ن للح�ص ��ول عل ��ى
.رواتبهم

عل ��ى ان ي�سل ��م رئي� ��س الربمل ��ان ا�سئل ��ة
 فيم ��ا،اال�ستج ��واب اىل رئي� ��س ال ��وزراء
.يقوم االخري بتحديد موعد ح�ضوره
وي�ؤك ��د املك�صو�ص ��ي ان كتلت ��ه ا�ستكملت
15 اج ��راءات اال�ستج ��واب من ��ذ اكرث من
.يوما وقدمتها اىل احللبو�سي

 مدمري ��ن ق ��رى2014 الع ��راق يف �آب
باكمله ��ا م ��ع مواق ��ع ديني ��ة ومطلقني
الر�صا�ص عل ��ى رجال ون�ساء كبار يف
ال�س ��ن قب ��ل ان يقبل ��وا عل ��ى اختطاف
ن�س ��اء واطف ��ال وبيعه ��م يف �س ��وق
. الرقيق
وق ��ال كاج ��ي انه كان يعي� ��ش يف قرية
 عندم ��ا �سيط ��رت ع�صاب ��ات،كوج ��و
داع�ش على منطقة �سنجار وقراها يف
. 2014  �آب عام3
3 التفا�صيل �ص

االم ��ن التي عقدت ح ��ول ان�شطة فريق
حتقيق ��ات االمم املتح ��دة جلم ��ع ادل ��ة
ادان ��ات يف جرائ ��م ارتكبه ��ا م�سلح ��و
 ق ��ال كاج ��ي ب ��ان،داع� ��ش يف الع ��راق
عل ��ى املجتم ��ع ال ��دويل ان ال ي�ضم ��ن
 بل،مقا�ضاة املتورطني باجلرائم فقط
�أن يق ��ر بان اجلرائم التي ارتكبت �ضد
املكون االيزيدي ترق ��ى جلرمية ابادة
.جماعية
وكان م�سلح ��و تنظي ��م داع� ��ش ق ��د
اقتحم ��وا منطق ��ة �سنج ��ار يف �شمايل

 الرج ��ل الذي ق ��دم نف�سه. امل�سلح ��ون
 قال انه ما، كاج ��ي،با�سم ��ه االول فقط
يزال يعاين من اذى نف�سي وان حياته
.ا�صبحت �صعبة ب�شكل ال يطاق
 عرب ايج ��از فيديوي انه،وق ��ال كاجي
يعتق ��د �أن ارادة الل ��ه ابقت ��ه حي ��ا ب�ي�ن
اك ��وام من جث ��ث القتلى حول ��ه ليكون
�شاه ��دا عل ��ى اجلرائ ��م الب�شع ��ة الت ��ي
ارتكبه ��ا التنظي ��م االرهاب ��ي بح ��ق
. االيزيديني
ويف حديث ��ه خ�ل�ال جل�س ��ة جمل� ��س

 حامد �أحمد/ ترجمة
�اج م ��ن
ٍ � �أخ�ب�ر ايزي ��دي ن
جم ��زرة جماعي ��ة جمل� ��س
االمن �أم�س انه بعد خم�س �سنوات من
ارت ��كاب داع�ش جم ��زرة جماعية بحق
االيزيدي�ي�ن يف �سنج ��ار فان ��ه ما يزال
ي�سمع ا�صوات اخوانه واوالد عمومته
وهم ينادوه قب ��ل ان يتم قتلهم على يد
 وانه ي�سمع �صرخات،ارهابيي داع�ش
زوجت ��ه وبناته الث�ل�اث عندما خطفهم
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سياسة
بعد �أ�سبوعني
من اختطافه من
و�سط منطقة
اجلادرية املح�صنة
 بغداد /المدى

بعد �أكثر من ا�سبوعين
على اختطاف مدير
المعهد العالي في وزارة
الداخلية� ،أعلنت الوزارة
االمنية انها "حررت"
الم�س�ؤول الرفيع بعد
ا�شتباكات مع م�سلحين.
ومنذ ا�سبوعين ت�ضج
مواقع التوا�صل
االجتماعي بمقاطع
فيديو �صورتها كاميرات
المنازل القريبة من
موقع االختطاف
الذي وقع في منطقة
الجادرية المح�صنة
كيف اختطف رتل من
ال�سيارات �سوداء اللون
مدير المعهد العالي في
وزارة الداخلية اللواء
يا�سر عبد الجبار.

و�أكدت عائلة الم�س�ؤول قبل يومين من
االفراج عنه انها لم تتلق �أي تطمين عن
م�ص ��ير عب ��د الجبار فيما دع ��ت القوات
االمنية الى تكثيف اجراءات البحث.
وك�ش ��ف وزي ��ر الداخلي ��ة يا�س ��ين
اليا�س ��ري ،ام�س االربعاء ،تفا�ص ��يل ما
و�ص ��فها بـ"عملية تحرير" اللواء يا�سر
عبد الجبار .وقال اليا�سري في بيان انه
"من خالل المتابعة الميدانية اليومية
الم�س ��تمرة والعمل المتوا�صل وتقاطع
المعلوم ��ات ،تمكن ��ت قوة م ��ن مكافحة
اج ��رام بغ ��داد م ��ن تحري ��ر المختطف
اللواء يا�س ��ر عبد الجب ��ار مدير المعهد

بحث ��ت حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�س ��تان� ،آخ ��ر
التط ��ورات ف ��ي مل ��ف التفاو�ض م ��ع بغداد
ب�ش� ��أن ح�ص ��ة االقلي ��م م ��ن الموازنة خالل
اجتماع مجل�س وزراء االقليم.
ج ��اء ذلك خ�ل�ال عق ��د مجل� ��س وزراء �إقليم
كرد�س ��تان ،الأربع ��اء ،جل�س ��ته االعتيادي ��ة
برئا�س ��ة م�س ��رور بارزاني رئي�س المجل�س
وبح�ضور نائبه قوباد طالباني.
وبح�س ��ب بي ��ان المجل�س ،انه في م�س ��تهل
االجتماع� ،س ��لط رئي� ��س الوزراء ال�ض ��وء
عل ��ى الزيارة الت ��ي �أجراها نائ ��ب الرئي�س
الأمريك ��ي �إلى اربيل والت ��ي �أظهرت الدور
المه ��م ال ��ذي يلعب ��ه �إقلي ��م كرد�س ��تان ف ��ي
المنطقة.
وجرت مناق�ش ��ة نتائ ��ج االجتماع ��ات التي
عقده ��ا وفد حكومة االقليم ف ��ي بغداد ،بعد
�أن عر�ض �أع�ضاء الوفد تقرير ًا مف�ص ًال �إزاء
م�ستجدات التفاو�ض والتي جاءت ب�إ�شراف
وتوجيه مبا�شر من رئي�س الوزراء.
وثمن مجل�س وزراء االقليم التقدم المحرز
ف ��ي المحادث ��ات حي ��ال م�ش ��روع الموازنة
الذي ال يزال في طور الإعداد من قبل وزارة
المالية العراقية ،كما �أكد ا�س ��تعداده لتنفيذ
ما على �إقليم كرد�س ��تان من التزامات مقابل
ت�أمي ��ن حقوق ��ه وم�س ��تحقاته المالية خدمة
للم�ص ��لحة العام ��ة الم�ش ��تركة للجانبي ��ن.
وتقرر �أن يبد�أ وفد �إقليم كرد�س ��تان بزيارة
�أخرى �إلى بغداد مطلع الأ�سبوع المقبل.
وف ��ي فقرة �أخرى م ��ن االجتماع ،قدم وزير
المالية واالقت�صاد �آوات �شيخ جناب تقرير ًا
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الرواية الر�سمية لـ"حترير" مدير املعهد العايل :مواجهات
مع اخلاطفني مبناطق نائية ومهجورة

العالي في الوزارة وت�أمين �سالمته".
وا�ض ��اف ان "ذل ��ك ج ��اء بع ��د مباغت ��ة
وم�ص ��ادمة م ��ع المجموع ��ة الخاطف ��ة
ف ��ي منطق ��ة زراعي ��ة نائي ��ة ومهجورة
خ ��ارج العا�ص ��مة بغداد" .فيم ��ا لم يدل
بمعلومات ا�ضافية.
ودعا النا�شطون الحكومة العراقية �إلى
تحدي ��د الجهة الخاطفة وك�ش ��ف جميع
الحقائق المتعلقة بمالب�س ��ات الق�ض ��ية
للر�أي العام.
وكان المتحدث الر�س ��مي با�س ��م وزارة
الداخلي ��ة ،خال ��د المحن ��ا ،ق ��د ك�ش ��ف،
الخمي�س  14ت�شرين الثاني  ،2019عن

تو�ص ��ل القوات االمنية ال ��ى "خيوط"
مهمة من �ش� ��أنها ان ت�ساهم في التو�صل
ال ��ى الجهة الت ��ي تق ��ف وراء اختطاف
مدي ��ر عام المعه ��د العالي ف ��ي الوزارة
يا�سر عبد الجبار.
وق ��ال المحن ��ا ف ��ي حديث �ص ��حفي� ،إن
"التحقيق ��ات في عملية اختطاف مدير
عام المعه ��د العالي في وزارة الداخلية
ال ت ��زال م�س ��تمرة وهن ��اك متابع ��ة
�شخ�ص ��ية على �س ��ير التحقيقات يوميا
من قبل وزير الداخلية".
وا�ض ��اف ان "القوات االمنية تو�ص ��لت
ال ��ى بع� ��ض الخي ��وط للك�ش ��ف ع ��ن

الجريم ��ة وم ��ن يق ��ف وراءه ��ا بالتالي
ن�أم ��ل ان يتم الك�ش ��ف عنها خالل االيام
القليلة المقبلة".
ووج ��ه القائ ��د العام للقوات الم�س ��لحة
ع ��ادل عب ��د المه ��دي ،الخمي� ��س 14
ت�ش ��رين الثان ��ي  ،2019تحذي ��ر ًا ال ��ى
الجهات التي تمار� ��س عمليات الخطف
في العا�ص ��مة بغداد وبقية المحافظات
الأخ ��رى ،ب�أنها لن تكون خ ��ارج طائلة
القانون مهما كانت �صفتها.
كم ��ا ق ��ال ان "الكامي ��رات �س ��جلت يوم
 2019/11/12اختطاف اللواء يا�س ��ر
عبد الجبار محمد ح�س ��ين عميد المعهد

العال ��ي للتطوير الأمن ��ي والإداري في
و�ضح النهار وفي منطقة الجادرية من
بغداد واقتياده �إلى جهة مجهولة".
ويتزام ��ن االف ��راج عن عب ��د الجبار مع
ت�ص ��اعد حدة التظاهرات خ�صو�صا في
مناطق الو�سط والجنوب.
وقطع ��ت ام� ��س االربعاء �أغل ��ب الطرق
و�أغلقت الدوائر الحكومية والمدار�س
ف ��ي جنوبي الع ��راق غداة ي ��وم دموي
ف ��ي هذا البلد الذي ي�ش ��هد منذ �ش ��هرين
ا�ض ��طرابات تع ��د اال�س ��و�أ ف ��ي تاريخه
الحديث.
ففي هذا البلد الذي يعد واحد ًا من �أكثر

دول العال ��م ث ��را ًء بالنف ��ط و�أي�ض ��ا من
�أكثر الدول ف�سادا ،يطالب المتظاهرون
منذ الأول من ت�ش ��رين الأول ،ب�إ�ص�ل�اح
النظام ال�سيا�سي وتغيير كامل لطبقتهم
الحاكم ��ة الت ��ي يعتبرونه ��ا فا�س ��دة.
وكانت ه ��ذه االحتجاجات االولى التي
تخرج عفويا منذ عقود و�ش ��هدت �أعمال
عن ��ف �أوقع ��ت �أكثر م ��ن  350قتيال منذ
بدئها.
ليل الثالثاء االربعاء وبعد �س ��اعات من
وقوع �أعمال عنف للم ��رة الأولى خالل
النه ��ار ف ��ي مدينة كرب�ل�اء وا�س ��تخدم
خالله ��ا الر�ص ��ا�ص الح ��ي م ��ا �أدى الى

وزير الداخلية
خالل حوار
�صحفي

ب�ش� ��أن �آلي ��ة تنفي ��ذ ق ��رار مجل�س ال ��وزراء
القا�ض ��ي ب�إعادة ال ��واردات كافة �إلى وزارة
الداخلية و�إنفاقها ح�سب مقت�ضيات الحاجة
�س ��عي ًا لت�س ��هيل عمل الوزارات وم�شاريعها
في �إطار الخ�صو�صيات وال�صالحيات.
�إلى ذلك ،تحدث وزير البلديات وال�س ��ياحة
�سا�سان عوني عن م�ش ��روع عدادات المياه
في المنازل ،و�أ�ش ��ار �إلى �أن الحكومة تنفق
 840ملي ��ون دين ��ار يومي� � ًا لتحلي ��ة 2.1
ملي ��ون متر مكعب من مياه ال�ش ��رب يومي ًا،
وع ّب ��ر ع ��ن �أ�س ��فه لوج ��ود هدر يبل ��غ 850
�أل ��ف متر مكعب من المياه بخ�س ��ائر يومية
تقدر ب� �ـ 340مليون دينار وبمعدل �س ��نوي
يتج ��اوز  124ملي ��ار دين ��ار وبما يت�س ��بب
بفقدان  40ميغاواط من الطاقة الكهربائية
يومي ًا.
هذا و�أبدى مجل�س الوزراء دعمه ال�ستمرار
العمل بم�شروع ن�صب عداد مياه لكل منزل،
ودع ��ا المواطنين �إلى تحمل م�س� ��ؤولياتهم
ف ��ي الحف ��اظ عل ��ى المي ��اه كث ��روة وطني ��ة
وو�ض ��ع ح ��د لهدرها لم ��ا لذلك م ��ن تكاليف
كبيرة تتحملها الحكومة.
وفي ختام االجتماع ،عر�ض وزير الكهرباء
كم ��ال محم ��د �ص ��الح تو�ض ��يحات وافي ��ة
ومف�ص ��لة بالمعلومات حول �أ�سباب خف�ض
�س ��اعات تجهي ��ز المواطني ��ن بالكهرباء من
المنظوم ��ة الوطني ��ة الت ��ي تواجه �ض ��غط ًا
ب�س ��بب التج ��اوزات والطل ��ب المتزايد مع
انخفا� ��ض درج ��ات الح ��رارة ف ��ي ال�ش ��تاء،
وبهذا ال�ص ��دد قرر مجل�س الوزراء مناق�شة
ه ��ذا المو�ض ��وع ب�إ�س ��هاب ف ��ي اجتماع ��ه
االعتيادي المقبل.

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

�س ��قوط قتي ��ل بح�س ��ب م�ص ��ادر طبية،
�أعلن ��ت الجهات الم�س� ��ؤولة ع ��ن �إدارة
العتب ��ات الديني ��ة ع ��ن �إغ�ل�اق جمي ��ع
مدار� ��س االطف ��ال الديني ��ة ف ��ي م ��دن
كربالء والنجف المقد�س ��تين بالإ�ضافة
الى مدينة الحلة عا�ص ��مة محافظة بابل
الواقعة الى ال�شرق من كربالء.
وتوا�ص ��ل االربع ��اء ت�ص ��اعد �س ��حب
الدخان الأ�سود من مدينة كربالء (100
كم جنوب بغداد) .ووا�صل متظاهرون
قط ��ع ع ��دد كبير م ��ن الطرق في و�س ��ط
المدين ��ة وعل ��ى مداخله ��ا ،م ��ا �أدى الى
قطع طريق رئي�س ي� ��ؤدي الى محافظة
باب ��ل حيث �ش ��هدت االحتجاجات خالل
اليومين الما�ض ��يين �أعمال عنف خلفت
حوال ��ي مئة جريح �أغلبهم بقنابل الغاز
الم�س ��يل للدموع الت ��ي �أطلقته ��ا قوات
االمن ،وفقا لم�صادر طبية.
كم ��ا �ش ��هدت مدين ��ة الديواني ��ة الت ��ي
ت�ص ��درت موج ��ة االحتجاج ��ات وتق ��ع
ال ��ى الجن ��وب م ��ن كرب�ل�اء الو�ض ��ع
نف�س ��ه حيث �أغلق ��ت الدوائر الحكومية
والمدار�س فيما قطع متظاهرون �أغلب
الطرق باطارات �س ��يارة م�ش ��تعلة لمنع
الموظفين من الو�صول الى مقر عملهم
فيم ��ا ان�س ��حبت ق ��وات االم ��ن لتجن ��ب
وقوع مواجهات معهم.
كم ��ا �أغلق ��ت الدوائ ��ر الحكومي ��ة
والمدار� ��س في مدن الكوت والب�ص ��رة
والحل ��ة والنج ��ف وا�س ��تمرت
االعت�صامات بدون وقوع �أعمال عنف.
وتوا�ص ��لت االحتجاجات في الب�ص ��رة
والنا�ص ��رية حي ��ث تقع حقول رئي�س ��ة
للنف ��ط ال ��ذي يمث ��ل الم ��ورد الرئي� ��س
لميزاني ��ة البالد ،واعت�ص ��م متظاهرون
عند �شركة نفط ذي قار الحكومية �شرق
النا�صرية ،لكن العمل توا�صل في حقول
النفط الواقعة في كال المحافظتين.
وت�أت ��ي احتجاج ��ات بغداد ،غ ��داة ليلة
�ص ��اخبة �ش ��هدتها �س ��احة التحري ��ر
الرمزية في و�سط العا�صمة الحتفاالت
�ش ��ارك فيه ��ا �آالف العراقيي ��ن بف ��وز
منتخبهم الكروي على منتخب قطر في
�إطار ت�صفيات دورة الخليج.
وقت ��ل �س ��تة �أ�ش ��خا�ص ج ��راء ثالث ��ة
انفجارات �شبه متزامنة وقعت الثالثاء
ف ��ي مناط ��ق متفرق ��ة م ��ن بغ ��داد ،وفقا
لم�صادر �أمنية وطبية.

رئي�س الأركان الأمريكية يدين قتل املتظاهرين بعد زيارة بغداد

حكومة الإقليم تناق�ش ملف التفاو�ض
مع بغداد ب�ش�أن املوازنة
 بغداد /المدى

العدد ( )4557ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )28ت�شرين الثاين 2019

و�صل رئي�س هيئة الأركان الأمريكية الم�شتركة الجنرال مارك ميلي �إلى العراق و�سط موجة من
االحتجاجات المناه�ضة للحكومات في ال�شرق الأو�سط وت�سا�ؤالت عن مدى ت�أثيرها المحتمل على
النفوذ الإيراني في المنطقة.واندلعت احتجاجات مناوئة للحكومة في العراق في �أوائل ت�شرين
الأول الما�ضي وتحولت �إلى �أكبر مظاهرات منذ �سقوط �صدام ح�سين في عام  .2003كما ي�شهد لبنان
منذ خم�سة �أ�سابيع احتجاجات مناه�ضة للحكومة ب�سبب الغ�ضب من الف�ساد بين ال�سا�سة الطائفيين.
 بغداد /المدى
ويعتقد بع�ض الخبراء �أن ب�إمكان االحتجاجات
في ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،بما في ذل ��ك داخل �إيران
ذاته ��ا� ،أن تمن ��ح الوالي ��ات المتح ��دة فر�ص ��ة
لتقلي�ص نفوذ �إيران في المنطقة .لكنهم حذروا
م ��ن �أنه ��ا ق ��د تلح ��ق �أي�ض ��ا �ض ��ررا بالم�ص ��الح
الأمريكية.
ويوجد ما يزيد عل ��ى  5000جندي �أمريكي في
العراق لدع ��م القوات المحلية بح�س ��ب الرواية
الر�سمية رغم �أن العراق رف�ض �أي وجود طويل
الأمد لق ��وات �أمريكية �إ�ض ��افية عب ��رت الحدود
�أثناء عملية ان�سحابها من �شمالي �سوريا.
وهناك �أي�ضا مخاوف من رد �إيران ع�سكريا على
حلف ��اء الواليات المتحدة ف ��ي المنطقة لتخفيف
ال�ض ��غط المتزاي ��د ب�س ��بب االحتجاج ��ات ف ��ي
الداخل.
وت�صاعد التوتر بين الواليات المتحدة و�إيران
بعد �ض ��ربات جوي ��ة على مرافق نفط �س ��عودية
في � 14أيلول الما�ضي جاءت في �أعقاب هجمات
عل ��ى ناقالت في مياه الخليج .وتتهم وا�ش ��نطن
�إيران بالم�س� ��ؤولية عن ه ��ذه الهجمات وهو ما
تنفيه طهران.
وقال ميلي لل�ص ��حفيين ه ��ذا الأ�س ��بوع "�إيران
تت�صرف� ،س ��را وعالنية ،بعدوانية تجاه الدول
المجاورة لها في المنطقة".

املدير العام
غادة العاملي

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

و�أ�ض ��اف "هل �سيوا�ص ��لون ذلك في الم�ستقبل؟
ال �أعل ��م� .أري ��د �أن �أقول ال ،لكنه ��م بالت�أكيد ربما
يفعلون ذلك".
ويلتقي ميلي ،الذي يزور ال�شرق الأو�سط للمرة
الأولى منذ توليه من�ص ��به في �أيلول ،مع حلفاء
في المنطقة .والتقى يوم االثنين مع ولي العهد
ال�سعودي الأمير محمد بن �سلمان.
ون�ش ��رت الواليات المتحدة نحو  3000جندي
�أمريك ��ي �إ�ض ��افي ف ��ي ال�س ��عودية عل ��ى م ��دى
ال�شهور الما�ضية لتعزيز دفاعات المملكة.
وق ��ال م�س� ��ؤولون �إن م�س� ��ؤولين م ��ن الواليات
المتح ��دة وال�س ��عودية يتفاو�ض ��ون ح ��ول
ترتيب ��ات تقا�س ��م ع ��بء الق ��وات الأمريكية في
المملك ��ة .وربم ��ا ت�س ��اهم الريا� ��ض ف ��ي تمويل
تحدي ��ث قاعدة جوية رئي�س ��ة والوقود وغيرها
من الأمور اللوجي�ستية.
ودان رئي� ��س هيئ ��ة االركان الأميركي ��ة ،م ��ارك
ميلي ،ام�س الأربع ��اء قتل وخطف المتظاهرين
العراقيين وتهديد حرية التعبير.
وذك ��رت �س ��فارة الوالي ��ات المتح ��دة االمريكية
ف ��ي بغداد ،في بي ��ان� ،أن "رئي�س هي� ��أة الأركان
الم�شتركة الجنرال مارك ميلي ،زار بغداد يومي
 26و  27ت�ش ��رين الثان ��ي ،لمناق�ش ��ة ال�ش ��راكة
ال�س ��تراتيجية بين الوالي ��ات المتحدة والعراق
والبيئة الأمنية الحالية في العراق وفي ال�شرق
الأو�سط".

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

و�أ�ش ��ارت ال ��ى �أن ميل ��ي "التقى بوزي ��ر الدفاع
نجاح ال�ش ��مري ورئي�س �أركان الجي�ش العراقي
الفريق الركن عثمان الغانمي".
و�سلط ميلي ،وفقا للبيان" ،ال�ضوء على الجهود
الم�ستمرة لتعزيز ال�شراكات والتعاون الدفاعي
بين الوالي ��ات المتحدة والعراق" ،م�ش ��يرا �إلى
"�أهمي ��ة العالق ��ات الثنائية والهدف الم�ش ��ترك
المتمث ��ل بر�ؤي ��ة ع ��راق موح ��د وديمقراط ��ي
ومزدهر".
قب ��ل ذلك �أك ��د ميلي ،خ�ل�ال لقائه رئي� ��س اركان
الجي�ش الفريق اول الركن عثمان الغانمي ،على
ا�ستمرار التعاون وال�شراكة مع العراق.
وقال ��ت وزارة الدف ��اع ف ��ي بي ��ان� ،إن "العانمي
ا�ستقبل ميلي ،وال�س ��فير االمريكي وقائد قوات
التحال ��ف في العراق و�س ��وريا والوفد المرافق
ل ��ه ،وجرى خ�ل�ال اللق ��اء بحث ومناق�ش ��ة �آفاق
التع ��اون والتن�س ��يق بي ��ن الع ��راق والوالي ��ات
المتحدة الأمريكية في المجال الع�سكري".
و�أ�ش ��ار رئي� ��س االركان ،وفق ��ا للبي ��ان ،ال ��ى
�أن "عالقتن ��ا م ��ع الوالي ��ات المتح ��دة عالق ��ة
قوي ��ة ومتين ��ة ولقاءاتن ��ا م�س ��تمرة م ��ع القادة
والم�ست�شارين الموجودين في العراق للتباحث
والتن�سيق حول دعم العمليات القتالية لما تبقى
من فلول داع� ��ش االرهابي ،باال�ض ��افة الى دعم
المجال الأهم اال وهو التدريب وتطوير قدرات
الق ��وات العراقي ��ة وف ��ق خط ��ة وزارة الدف ��اع

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

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

ورئا�سة اركان الجي�ش (بعيدة المدى) من اجل
�إعادة بناء وتنظيم كافة قطعات الجي�ش العراقي
و�صنوفه بالتعاون مع قوات التحالف".
و�أ�ضاف" ،نحن حري�صون على تجهيز وت�سليح
الجي�ش العراقي باال�س ��لحة والمعدات الحديثة
والمتطورة".
م ��ن جانبه ،عب ��ر الجن ��رال ميلي عن "�س ��عادته
به ��ذا اللقاء ال ��ذي ي�ؤكد على ا�س ��تمرار التعاون
وال�شراكة بين الجانبين" بح�سب البيان.
وفي وقت �س ��ابق م ��ن يوم ام� ��س ،بحث رئي�س
اركان الجي� ��ش الفري ��ق اول الرك ��ن عثم ��ان
الغانمي ،مع قائد القوات الم�شتركة في نابولي
الجن ��رال جيم� ��س فوج ��و ،تجدي ��د التع ��اون
وال�ش ��راكة وتب ��ادل الخب ��رات ف ��ي المج ��االت
الع�سكرية.
وقال رئي�س االركان خالل ا�ستقباله رئي�س بعثة
الناتو :ان زيارتكم اليوم لوزارة الدفاع ورئا�سة
اركان الجي�ش مهمة في هذه الفترة الحرجة من
�أجل تجديد التعاون وال�شراكة وتبادل الخبرات
في المجاالت الع�س ��كرية ،و�أي�ض� � ًا مناق�شة عمل
فريق بعثة الناتو في العراق.
م ��ن جانبه قال الجن ��رال جيم�س� :س ��عيد اليوم
بوجودي هن ��ا من اجل دعم قواتك ��م ونقل كافة
ال�ص�ل�احيات ال ��ى رئي�س بعثة النات ��و الجنرال
جيني كارديني ��ا لبدء مرحلة اخرى من التعاون
وال�شراكة في جميع المجاالت.
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سياسة

نواب املعار�ضة ي�ستعجلون ا�ستجواب عبد املهدي ويتهمون
احللبو�سي بت�سويف امللف
ينق�س��م مجل���س الن��واب ازاء ازمة االحتجاج��ات المندلعة ف��ي البالد منذ نح��و �شهرين الى
فريقين :االول ي�أمل با�ستجواب واقالة الحكومة والآخر ينتظر التعديل الوزاري الذي وعد
به رئي�س الوزراء عبد المهدي.

بغداد /وائل نعمة
وحت ��ى الآن قدم ��ت جهت ��ان
مختلفت ��ان ف ��ي البرلم ��ان طلب ��ي
ا�س ��تجواب بحق رئي�س الحكومة
وجم ��ع  335توقيع� � ًا لنواب في 3
ُ
منا�سب ��ات مختلف ��ة للغر�ض نف�سه
دون اي جدوى.
بالمقاب ��ل يتوق ��ع الفري ��ق الم�ؤيد
للحكوم ��ة ،ان يق ��دم عب ��د المهدي
 ف ��ي وق ��ت غي ��ر معل ��وم حت ��ىالآن -الوجب ��ة االولى من التعديل
ال ��وزاري الذي ق ��د ي�ستمر لتغيير
كل كابينة .2018
وعر�ض عبد المهدي اكثر من مرة
ا�س ��تقالته من من�صبه �شرط اتفاق
الكت ��ل ال�سيا�س ��ية عل ��ى بدي ��ل له،
فيما و�صل عدد قتلى االحتجاجات
الت ��ي تطالب با�س ��تقالته او اقالته
بح�س ��ب تقدي ��رات نا�ش ��طين ،الى
نحو � 400شخ�ص.
وتحم ��ل كتل ��ة �س ��ائرون رئي� ��س
البرلم ��ان محم ��د الحلبو�س ��ي
"تعطيل" ملف ا�ستجواب رئي�س
الوزراء في اكثر من منا�سبة.
ويقول رعد المك�صو�ص ��ي النائب
ع ��ن الكتل ��ة التابعة لزعي ��م التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر لـ(المدى)
ام�س ،ان الحلبو�س ��ي "يماطل في
ق�ض ��ية ا�ستجواب عبد المهدي في
وقت ت�سيل فيه دماء ال�شعب".
وتن�ص ال�سياقات الد�ستورية على
ان ي�س ��لم رئي�س البرلمان ا�س ��ئلة
اال�س ��تجواب الى رئي�س الوزراء،
فيم ��ا يقوم االخي ��ر بتحديد موعد
ح�ضوره.
وي�ؤك ��د المك�صو�ص ��ي ان كتلت ��ه
ا�س ��تكملت اجراءات اال�ستجواب
من ��ذ اكثر م ��ن  15يوم ��ا وقدمتها

جل�سة جمل�س
النواب ..
ار�شيف
الى الحلبو�سي.
وكان الم�س ��تجوب ع ��ن �س ��ائرون
�ص ��باح ال�س ��اعدي ق ��ال ان كتلت ��ه
تقدمت بطلب ال�س ��تجواب رئي�س
ال ��وزراء ،يتناول "قت ��ل واعتقال
المتظاهري ��ن" ،لكن هيئة رئا�س ��ة
مجل�س الن ��واب تماطل في تحديد
موعد لال�ستجواب.
وا�ض ��اف ال�س ��اعدي ف ��ي م�ؤتم ��ر
�ص ��حفي عقده في بغداد اال�سبوع

عبد املهدي يعرتف بقتل
املتظاهرين ويطلب
ا�ستئناف الدرا�سة

الما�ض ��ي� ،أن "كتل ��ة �س ��ائرون
والكت ��ل المت�ض ��امنة معه ��ا ل ��م
يت�س ��اهلوا في ت�أخير ا�س ��تجواب
رئي� ��س الوزراء ول ��ن نتراجع عن
ذلك".
وكان النائ ��ب عدن ��ان الزرف ��ي
ع ��ن تحال ��ف الن�ص ��ر ق ��ال ال�ش ��هر
الما�ض ��ي ،انه ا�س ��تكمل اجراءات
ا�ستجواب عبد المهدي.
بالمقاب ��ل قال رعد المك�صو�ص ��ي،

�إن كتلت ��ه جمع ��ت اول م ��ن ام�س،
 119توقيعا ال�س ��تعجال ح�ض ��ور
رئي� ��س الحكوم ��ة ال ��ى البرلم ��ان
لـ"ا�ستجوابه واقالته".
وكان رئي� ��س كتل ��ة بي ��ارق الخير
النيابي ��ة محم ��د الخال ��دي ق ��ال
اال�س ��بوع الما�ض ��ي ،ان ��ه جم ��ع
تواقي ��ع  166نائب ��ا لل�ض ��غط على
رئي� ��س الحكوم ��ة ف ��ي اقال ��ة عبد
المهدي.

وقبل ��ه با�س ��بوع ق ��ال حم ��د الل ��ه
الركابي المتحدث با�سم �سائرون،
�إن ��ه جم ��ع تواقي ��ع  50نائب ��ا
ال�ستجواب رئي�س الحكومة.
وكان  12طرف ��ا �سيا�س ��يا يمث ��ل
المواالة والمعار�ضة ،اتفقوا قبل
نحو  10ايام في بغداد على امهال
حكوم ��ة عب ��د المه ��دي  45يوم ��ا
لتنفيذ ا�ص�ل�احات وعد بتحقيقها،
واال يواجه االقالة.

التعديل الوزاري
وف ��ي اال�س ��بوع الما�ض ��ي ،اك ��د
الناط ��ق با�س ��م الحكوم ��ة �س ��عد
الحديث ��ي ان رئي� ��س ال ��وزراء
�س ��يقدم قريبا الى مجل�س النواب
ا�س ��ماء المر�ش ��حين للتعدي ��ل
الوزاري.
بدوره اكد النائب محمد البلداوي
عن تحالف الفتح الم�ؤيد للحكومة،

ان عب ��د المه ��دي �س ��يقوم بتغيير
حكومت ��ه عل ��ى "ع ��دة وجب ��ات"
تفادي ��ا لوقوعه في ج ��دل قانوني
في حال اق ��ال وا�س ��تبدل اكثر من
ن�صف وزرائه دفعة واحدة.
وق ��ال البلداوي ع�ض ��و ع�ص ��ائب
اهل الح ��ق ،ان الوجب ��ة الواحدة
لل ��وزراء الم�س ��تبدلين "�س ��تحمل
بين  5الى  6وزراء".
واك ��د النائ ��ب ان ��ه ف ��ي المرحل ��ة

االول ��ى �س ��يتم ا�س ��تبدال م ��ا
مجموع ��ه بين  10ال ��ى  12حقيبة
وزارية ،فيما لم ي�س ��تبعد ان يقوم
عبد المهدي بتغيي ��ر كل الحكومة
"على دفعات متعددة".
وكان رئي� ��س الحكوم ��ة قد تخبط
كثي ��را في ملف ت�ش ��كيل حكومته،
فيما كانت �آخر وزاراته ال�ش ��اغرة
(التربية) قد �شغلت ال�شهر الما�ضي
فقط في فورة التظاهرات.
وبح�س ��ب الت�س ��ريبات ف ��ان ابرز
ال ��وزارات الم�ش ��مولة بالتعدي ��ل
هي الزراعة ،ال�ص ��ناعة ،الهجرة،
التجارة ،النق ��ل ،الموارد المائية،
الريا�ض ��ة ،االت�ص ��االت ،النف ��ط،
المالي ��ة ،والدف ��اع التي ان�ض ��مت
اخيرا الى القائمة عقب ت�صريحات
وزيره ��ا نج ��اح ال�ش ��مري ع ��ن
"الطرف الثالث" الذي اتهمه بقتل
المتظاهرين.
وكان المتح ��دث با�س ��م الحكومة،
ق ��ال ان عب ��د المه ��دي عم ��ل خالل
الم ��دة الما�ض ��ية عل ��ى ا�س ��تكمال
التعديل الوزاري واختيار ا�سماء
المر�ش ��حين عل ��ى وف ��ق "معايي ��ر
الكفاءة والنزاهة".
ب ��دوره يقول محم ��د البلداوي ان
ت�أخر ار�س ��ال عبد المهدي ا�س ��ماء
الوزراء يعود لـ"�ص ��عوبة العثور
على بدالء".
ويتعين على رئي� ��س الحكومة ان
ير�سل ا�سماء الوزراء الى  4جهات
للتدقيق قبل ار�سالها الى البرلمان،
هي :الم�س ��اءلة والعدال ��ة ،وزارة
الداخلية ،التعليم ،والنزاهة.
ويرج ��ح البل ��داوي ان الدفع ��ة
االول ��ى م ��ن ال ��وزراء �س ��تكون
ل ��وزارات ابرزه ��ا "ال�ص ��ناعة،
الزراعة ،النقل ،والكهرباء".

اتهامات للطرف الثالث على خلفية  3تفجريات يف بغداد
 بغداد /المدى
ُقتل �ستة �أ�شخا�ص على الأقل و�أ�صيب � 15آخرون،
م�س ��اء الثالث ��اء ،في ثالث ��ة تفجيرات منف�ص ��لة في
العا�صمة بغداد ،وقالت م�صادر طبية �إن � 3أ�شخا�ص
قتلوا ،و�أ�صيب  5في حي ال�شعب �شمالي العا�صمة
ب�سبب تفجير دراجة نارية .وانفجرت دراجة نارية
ثانية في حي البياع بالجنوب الغربي ،ما �أدى �إلى
مقتل  2و�إ�ص ��ابة  .6وانفجرت عبوة نا�سفة بدائية
ال�ص ��نع في حي البلديات ال�ش ��رقي ،ما ت�س ��بب في

مقتل �شخ�ص و�إ�صابة .4
ولم تعلن �أي جهة م�س�ؤوليتها عن التفجيرات ،لكن
تنظي ��م "داع�ش" �س ��بق �أن نفذ هجم ��ات مماثلة في
بغداد ومحافظ ��ات �أخرى ،في حين ي�ش ��هد العراق
احتجاج ��ات منذ الأول من ت�ش ��رين الأول ،للتنديد
بالف�س ��اد و�س ��وء الخدمات ،كما يطالبون بالإطاحة
بالنخبة ال�سيا�سية.
قال مهدي خزعل رئي�س مركز "الكلمة" للدرا�س ��ات
ال�سيا�س ��ية وال�س ��تراتيجية� ،إن "تظاهرات العراق
مطلبي ��ة وخرج ��ت م ��ن رح ��م المعاناة ،م ��ع وجود

جه ��ات خارجية �إقليمي ��ة ودولية تري ��د حرف هذه
التظاه ��رات ع ��ن م�س ��ارها في اتجاه ��ات محددة"،
م�ؤكدا "وج ��ود طرف ثالث للأزم ��ة العراقية ،يريد
ت�أجي ��ج الأزم ��ة وا�ش ��عال الفتي ��ل له ��در المزيد من
الدم ��اء العراقية بين المتظاهري ��ن والحكومة ،في
ظل ال�ضعف اال�ستخباراتي والأمني العراقي".
و�أ�ض ��اف خزع ��ل ف ��ي حديث ��ه قائ�ًل�ااً " :التفجيرات
مدب ��رة م ��ن الخ ��ارج ،وهن ��اك م ��ن دف ��ع الماليي ��ن
الدخ ��ال الدراج ��ات المفخخ ��ة �إلى مناط ��ق تواجد
المتظاهرين" ،م�ش ��يرا �إلى ت�صارع �أمريكي �إيراني

داخ ��ل الع ��راق ،ما دف ��ع ترام ��ب للت�ش ��في باحراق
القن�ص ��لية الإيرانية في الع ��راق ،تزامنا مع ذكرى
�إح ��راق ال�س ��فارة الأمريكي ��ة ف ��ي طه ��ران – وف ��ق
قوله.-
وزاد�" :إذا لم ت�ستعيد الحكومة العراقية و�أجهزتها
الأمني ��ة قواه ��ا ،و�أن تق ��ول ب�ص ��وت ع ��ال للخارج
�أن المتظاهري ��ن مواطن ��ون عراقي ��ون يطالب ��ون
بحقوقهم الم�ش ��روعة� ،س ��تذهب الأو�ض ��اع برمتها
�إل ��ى م ��ا ال يحمد عقب ��اه ،وربم ��ا تنزلق الأو�ض ��اع
لحرب �أهلية".

فريق الأمم املتحدة يحدد هويات  160م�سلح ًا قتلوا الإيزيديني وا�ستعبدوا ن�ساءهم
 ترجمة  /حامد �أحمد

 بغداد /المدى
�أعلن رئي�س الوزراء عادل عبد المهدي� ،إطالق �س ��راح  2500موقوف،
اعتقلوا �أثناء التظاهرات التي ت�شهدها البالد منذ قرابة ال�شهرين.
وق ��ال عبد المهدي ،في كلمته خالل جل�س ��ة مجل�س ال ��وزراء ،الثالثاء،
�إن "الق�ض ��اء �أطل ��ق �س ��راح  2500موقوف والمتبق ��ي  ،"240مبينا �أن
"المتبقي من الموقوفين هم على ذمة ق�ضايا جنائية و�سيطلق �سراحهم
بعد �إكمال الإجراءات القانونية".
و�أ�ض ��اف �أن "�أحداثا م�ؤ�س ��فة رافق ��ت التظاهرات واللجن ��ة التحقيقية
و�ض ��حت ذلك في تقريرها" ،م�ش ��يرا �إلى �أن "القوات الأمنية حر�ص ��ت
على حماية المتظاهرين في �ساحات التظاهر".
وتاب ��ع" :هن ��اك حراك ف ��ي الحكومة والبرلم ��ان لت�ص ��حيح العديد من
الم�س ��ارات ال�سيا�س ��ية" ،م�س ��تطردا بالقول�" :ش ��رعنا بت�ش ��كيل قوات
حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات الخا�صة بها".
وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء العراقي" :نحن نقب ��ل االنتقادات وت�ش ��خي�ص
الأخط ��اء� ..أي دول ��ة و�أي حكوم ��ة را�ش ��دة ترتك ��ب �أخط ��اء ..حدث ��ت
�أ�ش ��ياء م�ؤ�سفة كثيرة� ..شهداء من جميع الأطراف ..من المتظاهرين..
م ��ن النا�س ..من القوات الم�س ��لحة ..الكثير م ��ن الجرحى ..الكثير من
المعتقلين".
و�أ�ض ��اف �أن "مفو�ض ��ية حق ��وق الإن�س ��ان في الأم ��م المتحدة �س ��لمتنا
تقري ��را عن الأح ��داث التي رافق ��ت التظاهرات" ،م�ش ��ددا على �أن "حق
التظاه ��ر والتعبي ��ر عن ال ��ر�أي حق �أ�سا�س ��ي لكن هناك حق ��وق الحياة
والدرا�س ��ة يجب مراعاتها ..فمن يقوم بالحرق والتهديد لي�س له عالقة
بالتظاهرات والحريات".
وي�ش ��هد العراق منذ مطلع ت�ش ��رين الأول الما�ضي ،احتجاجات وا�سعة
للمطالب ��ة بتح�س ��ين الأو�ض ��اع المعي�ش ��ية ومحارب ��ة الف�س ��اد و�إقال ��ة
الحكوم ��ة وح ��ل البرلمان ،و�إج ��راء انتخابات مبكرة ،وقت ��ل ما ال يقل
عن � 350شخ�ص ��ا منذ بدء �أكبر موجة احتجاجات ت�ش ��هدها البالد منذ
�سقوط �صدام ح�سين عام .2003

ناج من مج ��زرة جماعية
�أخب ��ر ايزي ��دي ٍ
مجل�س االمن �أم�س انه بعد خم�س �سنوات
من ارت ��كاب داع�ش مجزرة جماعية بحق
االيزيديي ��ن ف ��ي �س ��نجار فان ��ه م ��ا يزال
ي�س ��مع ا�ص ��وات اخوانه واوالد عمومته
وه ��م ين ��ادوه قب ��ل ان يتم قتله ��م على يد
ارهابي ��ي داع�ش ،وانه ي�س ��مع �ص ��رخات
زوجت ��ه وبنات ��ه الث�ل�اث عندم ��ا خطفهم
الم�سلحون .
الرج ��ل ال ��ذي ق ��دم نف�س ��ه با�س ��مه االول
فق ��ط ،كاجي ،قال انه ما ي ��زال يعاني من
اذى نف�س ��ي وان حياته ا�ص ��بحت �صعبة
ب�شكل ال يطاق.
وق ��ال كاج ��ي ،عب ��ر ايج ��از فيدي ��وي انه
يعتق ��د �أن ارادة الله ابقته حيا بين اكوام
من جثث القتلى حوله ليكون �شاهدا على
الجرائ ��م الب�ش ��عة التي ارتكبه ��ا التنظيم
االرهابي بحق االيزيديين .
وفي حديث ��ه خالل جل�س ��ة مجل�س االمن
التي عقدت حول ان�ش ��طة فريق تحقيقات
االم ��م المتح ��دة لجم ��ع ادل ��ة ادان ��ات في
جرائ ��م ارتكبه ��ا م�س ��لحو داع� ��ش ف ��ي
الع ��راق ،ق ��ال كاجي ب ��ان عل ��ى المجتمع
الدولي ان ال ي�ضمن مقا�ضاة المتورطين
بالجرائ ��م فق ��ط ،بل �أن يقر ب ��ان الجرائم
التي ارتكبت �ضد المكون االيزيدي ترقى
لجريمة ابادة جماعية .
وكان م�س ��لحو تنظيم داع�ش قد اقتحموا
منطقة �س ��نجار في �شمالي العراق في �آب
 2014مدمري ��ن قرى باكمله ��ا مع مواقع
ديني ��ة ومطلقين الر�ص ��ا�ص عل ��ى رجال

ون�ساء كبار في ال�سن قبل ان يقبلوا على
اختطاف ن�ساء واطفال وبيعهم في �سوق
الرقيق .
وق ��ال كاج ��ي ان ��ه كان يعي� ��ش ف ��ي قرية
كوجو ،عندما �س ��يطرت ع�صابات داع�ش
على منطقة �سنجار وقراها في � 3آب عام
. 2014
وا�ض ��اف ال�ش ��اهد االيزي ��دي ب ��ان قري ��ة
كوجو قد حو�صرت لمدة  12يوما عندما
دخ ��ل ع ��دد كبي ��ر م ��ن الم�س ��لحين اليه ��ا
واقتادوا النا�س الى مدر�سة و�سرقوا كل
ممتلكاتهم ثم اقتادوا جميع الرجال الذين

يبل ��غ عدده ��م بح ��دود � 400ش ��خ�ص الى
مواقع مختلفة عند �ضواحي القرية قرب
ب�س ��اتين ومزارع ،ثم بد�أوا باطالق النار
عليه ��م ،وق ��ال كاج ��ي انه تعر� ��ض لجرح
طفيف وبقي حيا بين اكوام الجثث .
وم�ضى بقوله "عندما فتحت عيني ر�أيت
ثالث ��ة من اخوان ��ي كان ��وا بجانبي جثثا
هامدة ،وكذلك اوالد عمومتي واخوالي،
تمكن ��ت من اله ��روب تاركا ورائ ��ي افراد
عائلتي واقاربي في قبر جماعي ".
وبع ��د االنته ��اء م ��ن قت ��ل الرج ��ال اقت ��اد
م�س ��لحو داع� ��ش الن�س ��اء واالطف ��ال الى

�ش ��رق �س ��نجار ،وقام ��وا بع ��زل العجائز
الم�س ��نات عن بقي ��ة الن�س ��اء وقتلهن ،ثم
اقتي ��اد الأخري ��ات ال�س ��واق الرقي ��ق في
العراق و�سوريا لبيعهن .
وقال كاجي مخاطبا مجل�س االمن "اليوم
اتح ��دث امامكم وق ��د فق ��دت  75فردا من
عائلت ��ي واقارب ��ي الذي ��ن قتل ��وا على يد
تنظي ��م داع� ��ش .فم ��ن مجم ��وع 1,250
�شخ�ص ��ا م ��ن اهال ��ي قري ��ة كوج ��و التي
اعي�ش فيها بقي منهم � 19شخ�صا فقط ".
يق ��ول �إيزيدي ��ون انه رغ ��م هزيمة تنظيم
داع� ��ش وط ��رد م�س ��لحيه المتطرفين من

الب�ل�اد فانهم ما يزال ��ون غير قادرين على
الع ��ودة ال ��ى �س ��نجار �أو معرف ��ة م ��كان
تواجد مئات من ن�سائهم واطفالهم الذين
ا�ستعبدهم م�سلحو التنظيم .
كريم خان ،رئي�س فريق التحقيق الدولي
التاب ��ع لالم ��م المتح ��دة ،ق ��ال لمجل� ��س
االمن ان �ش ��جاعة الناجين الذين تقدموا
ب�ش ��هاداتهم ت�ؤك ��د عل ��ى ا�ص ��رار عم ��ل
الفريق للم�س ��اعدة ب�ض ��مان جل ��ب �أولئك
الذين ت�س ��ببوا بمعاناتهم للق�ضاء لينالوا
جزاءهم العادل .
وقال خان انه بعد �سنة من و�صول الفريق
ال ��ى العراق ح�ص ��ل هناك تط ��ور مهم في
جم ��ع وثائق وادل ��ة رقمي ��ة وجنائية مع
اف ��ادات ف ��ي ث�ل�اث مناط ��ق ذات �أولوي ��ة
وهي كل من المو�صل و�سنجار ومع�سكر
�سبايكر في تكريت .
وق ��ال خان ان تحقي ��ق الفريق بالهجمات
التي تعر�ض لها االيزيديون في �س ��نجار
تمك ��ن م ��ن تحديد هوي ��ة اكثر م ��ن 160
متورطا وان العمل يتركز الآن على اعداد
ملف ��ات ق�ض ��ايا قد تعر� ��ض �أم ��ام محاكم
مالئمة ،م�شيرا الى ان الفريق �ساعد اي�ضا
في مقا�ض ��اة عن�ص ��رين من الم�ش ��تبه بهم
من تنظيم داع�ش ف ��ي فنلندا ويواجهون
الآن تهما بارتكاب جرائم حرب .
وا�ض ��اف رئي�س فريق التحقي ��ق الدولي
بقول ��ه "في تطور مهم اتخ ��ذت الحكومة
العراقي ��ة �أي�ض ��ا خط ��وات هادف ��ة نح ��و
ادراج ت�ش ��ريع ي�س ��مح بمقا�ض ��اة جرائم
ارتكبه ��ا داع� ��ش كجرائم ح ��رب وجرائم
�ضد االن�سانية واالبادة الجماعية ".
عن :ا�سو�شييتدبر�س
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وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لل�صناعات االن�شائية
(متديد �إعالن للمرة الأوىل)
الفر�ص ا�ستثمارية املرقمة (� /2أ� .س)2019 /
للم�شاركة يف القطاع ال�صناعي
واخلا�ص بت�أهيل وت�شغيل معمل طابوق بغداد

م  /حتميل وتفريغ وتعبئة وتن�ضيد ورزم وخياطة مواد ال�شركة داخل مطحنة دياىل
 -1يس��ر (الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب) ان تعلن (للمرة األولى) عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الش��ركة
داخل مطحنة ديالى.
 -2تتوفر لدى الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االحتادية) وينوي اس��تخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات حتميل
وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة ديالى.
 -3بإم��كان مقدم��ي العطاء الراغبني في ش��راء وثائق املناقصة باللغ��ة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري الى الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب /
القس��م القانون��ي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغ��ة  1000000مليون دينار مبوجب صك مصدق م��ن أحد املصارف احلكومية،
بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في اعاله.
 -4تس��لم العطاءات الى العنوان االتي (الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب  /مكتب املدير العام الكائن في محافظة بغداد  /س��احة عدن  /مدخل
مدينة احلرية) في املوعد احملدد (اقصاه الساعة العاشرة صباحا ً من يوم  2019/12/17حسب توقيت مدينة بغداد) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
((تس��ري كاف��ة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لس��نة  2014في كل ما لم يرد ب��ه نص في هذا اإلعالن أو يتعارض
معها في املضمون)).
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:
 -1شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
 -2التامينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان مببلغ ( )7999200سبعة ماليني وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتا دينار التي متثل
 %3م��ن الكلف��ة التخمينية من أحد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الش��ركة من قبل املناقص حصرا ً او من يخوله قانونا ً  .ومحرر ألمر الش��ركة
من قبل املناقص حصرا ً او من يخوله قانونا ً على أن ال تقل نفاذيته ( )35يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة  120مائة وعش��رون يوما ً من
املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
 -3كتاب عدم ممانعة من الدخول في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام  2019ومعنون الى الشركة العامة لتصنيع احلبوب حصرا ً (على
ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته).
 -4وصل شراء شروط املناقصة.
 -5تقدمي اعمال مماثلة.
 -6ف��ي حالة تقدمي وثائق مصورة (مستنس��خة) يجب ان تك��ون مصدقة ومختومة طبق األصل من جهة االصدار اما بخصوص املستمس��كات
الثبوتية (البطاقة املوحدة أو هوية االحوال املدنية ،شهادة اجلنسية ،بطاقة السكن وغيرها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة.
 -7يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لالجابة على استفس��ارات املش��اركني في هذه املناقصات في الس��اعة العاشرة صباحا ً حسب توقيت بغداد من يوم
 2019/12/10في مقر الشركة  /القسم القانوني.
 -8في حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا ً الستالم وفتح العطاءات.
املرفقات :جدول
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e-mail: grain_contract@yahoo.com
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ح�سني �سامي فرج
معاون املدير العام وكالة

الفقرة

تعبئة وخياطة أكياس الطحني باالوزان املقررة وحتميلها عبر احلزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة.

ال�سعر  /دينار  /طن
 4000أربعة آالف دينار

تعبئة وخياطة اكياس النخالة الشوائب باالوزان املقررة وحتميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل
اخملزن.

 3900ثالثة االف وتسعمائة
دينار

3

تفريغ أكياس النخالة الواردة الى املطحنة من املواقع واملطاحن األخرى في الشركة وتنضيدها داخل
اخملزن.

 500خمسمائة دينار

4
5

حتميل أكياس النخالة من اخملزن وتنضيدها داخل السيارة.

6
7
8
9

تفريغ احلنطة اخلام الواردة الى املطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة احمليطة
بعني االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ً ولغاية الساعة الثامنة مسا ًء
تفريغ اكياس الطحني الوارد إلى املطحنة.

 500خمسمائة دينار
 600ستمائة دينار
 1000ألف دينار

مداورة اكياس الطحني الوارد إلى املطحنة.

 500خمسمائة دينار

حتميل اكياس الطحني الوارد إلى املطحنة.

 500خمسمائة دينار

3500000
تنظيف طوابق املطحنة والسرداب واخملازن واملسقفات والساحات من الطحني والنواجت املتناثرة والنفايات
وتنظيف خطوط شبكة تصريف مياه األمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية وتنظيف ثالثة ماليني وخمسمائة ألف
دينار شهريا ً
املانهوالت الرئيسية اخلاصة بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم مياه االمطار (كليات) وتنظيف
اخلطوط الواصلة بني الفوهات واملانهوالت وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع احلشائش واالدغال
وبأي واسطة تؤدي الغرض الى املكان الذي يحدده الطرف االول داخل او خارج املطحنة (شهريا).

تود الشركة العامة للصناعات االنشائية احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن ان تعلن عن الفرص االستثمارية أعاله للمرة األولى لعام ()2019
للمشاركة واالستثمار مع الشركات املتخصصة وفقا ً ألحكام الفقرة ثالثا ً من املادة ( )15من قانون الشركات العامة رقم ( )22لسنة  1997املعدل
وما جاء في قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2006وتعديالته قانون رقم  50لسنة ( )2015وقانون االستثمار املعدني رقم ( )91لسنة ( )1988املعدل
واخلاصة باستثمار معمل طابوق بغداد مبوجب (عقد تأهيل وتشغيل).
مع االخذ بنظر االعتبار ما يلي:
أ -ان تكون الشركة املتقدمة رصينة واحدى وكالئها املعتمدون وليست وسيطة.
ب -ان تقدم حسابات ختامية للسنتني االخيرتني.
ج -االلتزام بكافة املتطلبات والشروط الواردة في امللف االستثماري للفرصة االستثمارية اعاله.
فعلى الراغبني باملش��اركة في الفرص االس��تثمارية اعاله تقدمي طلباتهم وعطاءاتهم ووفق وثائق الش��روط التي ميك��ن احلصول عليها من (مقر
الشركة القسم  /التجاري) لقاء مبلغ ( )250ألف دينار عراقي غير قابلة للرد.
راجني تقدمي عطاءاتكم مباشرة الى مقر الشركة الكائن في بغداد– حي بابل (محلة  – 931زقاق  -27بناية رقم  )2طريق معسكر الرشيد مجاور
الش��ركة العامة للمنتوجات الغذائية (الزيوت النباتية س��ابقاً) على ان توضع العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في االستعالمات اخلارجية
ملقر الش��ركة بعد تأييد ذلك من قبل جلنة الفتح في الش��ركة وان آخر موعد لقبول واس��تالم العطاءات يكون لغاية الس��اعة ( )12ظهرا ً من يوم
االح��د املص��ادف  2019 /12/29والذي يعتبر موعد غلق االعالن وان العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد س��وف ترفض (وال يتم فتح العطاءات إال بعد
مضي مدة ( )30يوم من تاريخ نشر االعالن وفي حالة ورود عرض أو أكثر خالل املدة آنفا ً يتم إيقاف االعالن لغرض دراسته وحتليل العرض أو العروض
املقدمة التخاذ التوصية باالحالة من عدمه وفي حال عدم الوصول الى التوصية باالحالة يصار الى االستمرار باالعالن لغاية ( )30يوم أخرى وبنفس
االلية املعتمدة في اعاله والتي تس��تمر مبدة ال تزيد عن س��نة تقوميية من تاريخ أول نش��ر يتم بعدها إعادة دراس��ة وتقيم املوضوع املعلن عنه).
وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدم��ي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي (قاع��ة االجتماعات  /الطابق االرضي في مقر
الشركة) في الزمان والتاريخ احملددين اعاله وتتحمل الشركة التي سيتم التعاقد معها اجور نشر االعالن.

البريد االلكتروني)info@scci-gov.iq( :
املوقع االلكتروني)www.scci-gov.iq( :
موبايل) + 964 )0( 7830112210 ( :

كتاب الدعوة
كتاب الدعوة (الإعالن)
املناق�صة ( :جتهيز �أجهزة متنوعة مل�ست�شفى ابن �سينا )
مناق�صة رقم  / ........ 55 / 2019 / 94 ( :املوازنة اجلارية لوزارة ال�صحة )

رقم كتاب الدعوة ) 111 ( :
 .1تدع��و [وزارة الصحة  /البيئة  /الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبي��ة (كيماديا)] مقدمي العط��اءات املؤهلني لتقدمي
العطاءات اخملتومة واملوقعة للتعاقد [جتهيز أجهزة متنوعة ملستشفى ابن سينا  /العدد كما مثبت في جدول املواصفات الفنية ] .
 .2س��وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُس��مح باملش��اركة جلميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا ً
كما مت حتديده في وثيقة املناقصة.
 .3ميكن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي األهلية القانونية احلصول على معلومات إضافية من [وزارة الصحة  /البيئة  /الش��ركة العامة
لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)  /قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة – الطابق اخلامس مقر وزارة الصحة البريد االلكتروني
 dg@kimadia.iqواملوقع االلكتروني لكيماديا  ] www.kimadia.iqواالطالع على وثائق املناقصة على العنوان أدناه من [ 8:30لغاية .] 2:30
 .4على مقدمي العطاءات ان يستوفوا متطلبات املؤهالت مبا في ذلك املتطلبات القانونية والفنية واملالية وكما مذكور في وثائق املناقصة [
مرفق رقم ("[ ] )1سوف يعتمد"] هامش أفضلية للسلع الطبية من اجملهزين  /املصانع احملليني .إن التفاصيل اإلضافية يتم حتديدها في وثائق
املناقص��ة (انظ��ر الفقرة  / 30األفضلي��ة احمللية من تعليمات إلى مقدمي العطاءات والفقرة  30من ورق��ة بيانات العطاء  /املعدات واالجهزة
الطبية).
 -5ميكن ملقدمي العطاءات املهتمني ش��راء اجملموعة الكاملة لوثائق املناقصة باللغة ["اإلنكليزية" و "العربية"] عند تقدمي استمارة حتريرية
على العنوان أدناه وبعد تسديد الرسم غير القابل لالسترداد 1وبقيمة (يتم بيع املناقصات في الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات
الطبية ( / )Kimadiaالقس��م املالي  /الطابق الس��ادس ومببلغ مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف دينار للمناقصة التي تبلغ قيمتها
مليون دوالرا ً أو أقل ومبلغ مليونان وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف دينار للمناقصة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك
يتم إهمال العروض.
 يعاد ثمن شراء وثائق املناقصات إلى املناقصني في احلالتني التاليتني:أ -حالة إلغاء املناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ إلى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري.
ب -عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد.
 العروض التي تصل من خالل البريد السريع فان اجملهز مطالب بتقدمي املبلغ املذكور أعاله وميكن قبول املبلغ بعد تاريخ الغلق بشرط أن تكونقبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم إلغاء العرض.
 يحق ملقدم العطاء الذي س��بق له االش��تراك في املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الش��راء الس��ابق لها مع وثائق العطاء للمناقصةاملعاد اعالنها وفي حالة تعديل اسعار شراء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني السعرين في حالة زيادة السعر ويرفق مع عطاءه
الوصلني االول والثاني.
 طريقة دفع هذا الرسم ستكون (نقداً) .سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار إليها في تعليمات منفذي العطاء. -6يتم تس��ليم العطاءات على العنوان ادناه عند او قبل ( 2:30بعد الظهر  .)2019 / 12/ 18س��وف يتم رفض العطاءات املتأخرة .سيتم فتح
العط��اءات بحض��ور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا احلضور ش��خصيا ً على العنوان ادناه ف��ي ( .)2019 / 12 /19يجب على جميع
العطاءات ان تُرفق بضمان للعطاء بقيمة (.)$ 25534.9
 .7العنوان املشار اليه سابقا ً هو (وزارة الصحة  /البيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) الطابق السادس /
جلنة استالم وفتح العطاءات /باب املعظم  /بغداد  /العراق
هـ  4157667 :رقم هاتف النقال ، 07705419074 :هاتف البدالة  4158401 ،5 ، 7 ، 8 :بدالة ذات اربعة خطوط .
جهة التعاقد  :وزارة ال�صحة  /البيئة  /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (كيماديا).
�سلطة التعاقد( :ع /مدير عام ال�شركة العامة لت�سويق االدوية وامل�ستلزمات الطبية ال�صيدالين  /مظفر علي عبا�س)
املن�صب( :ع /مدير عام ال�شركة العامة لت�سويق االدوية وامل�ستلزمات الطبية)

املهند�س �صالح عبد الهادي يو�سف
املدير العام وكالة
ورئي�س جمل�س االدارة
)Invitation for Bids (IFB
)Tender Subject: (Various equipment for neuroscience hospital
)Tender No.: ( 55 / 2019 / 94 / M.O.H Current Budget

) IFB Number: ( 111
1. The [Ministry of Health / Environment/ The State Company. for Marketing Drugs & Medical Appliances (KIMADIA)] now
invites sealed bids from eligible bidders for supply of (variant equipment to Ibn-Senah hospital) at qty. (attached list) .
2. Bidding will be conducted through the Open Tender (OT) procedures and is open to all bidders from Eligible
Countries as defined in the Bidding Document2.
3. Interested eligible bidders may obtain further information from (Ministry of Health / Environment/ The State
]Company, for Marketing Drugs & Medical Appliances. (KIMADIA) / 5th floor / MOH building ,e-mail : dg@kimadia.iq
and inspect the bidding documents at the address given below & official from (8:30 a.m, till 2:30 p.m].
4. Bidders must fulfil qualifications requirements including: legal technical & financial requirements . (annex no. 1).
[will be dependable] Margin of medical goods for the domestic bidders. The additional details have been defined in
bid documents (see article no 30/ domestic preference from instructions to bidders & article no. 30 / Bid Data Sheet
(BDS) for the goods & medical equipment).
5. A complete set of Bidding Documents in [English & Arabic] may be purchased by interested bidders on the
submission of a written application to the address below and upon payment of a non-refundable fees3 [Tenders will
be purchased at the state company for marketing drugs and medical appliances (Kimadia)/ financial department
/ 6th floor, for the amount of one million & fife hundred & ninety fife IRAQI DINARS) for the bid values one million
or less and (two million & five hundred & ninety five IRAQI DINARS for the bid value more than one million dollar,
]otherwise the offer will be neglected.
- bidding documents purchasing fees will be returned to the bidders in following two cases :
a) In case the bid will be canceled & changing the execution method to be whether direct invitation or monopolistic.
b) In case the bid will be canceled in previous year & be re-announced in new number.
- offers which are delivered by DHL, the bidder should pay the A/M amount & it will be accepted after closing date
on condition that will be before starting studying the offers, otherwise, the offer will be neglected.
- the bidder has the right to submit the former purchase voucher in re-invitation (tender) with its documents. In case
& the prices have been amended, the bidder will pay the differences in prices in case the prices are increasing
should attached the offers with the first & second vouchers.
- The method of payment will be [Cash]. The Bidding Documents will be sent by [insert delivery procedure].
6- Bids must be delivered to the address below at or before [2:30 p.m on 18 / 12 /2019]. Late bids will be rejected.
Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend in person [or on –line] to
the address below on [19/ 12/ 2019]. All bids must be accompanied by a Bid Security of (25534.9 $) .
& 7- The address referred to above is: [Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs
Medical Appliances (KIMADIA) / 6th floor / receiving & opening offers committee / Bab Al-Moa'adham – Baghdad, Iraq].
TEL.: 4157667
Mobil No.: 07705419074
Operator No. 4158401, 5, 7, 8
Web.site: WWW.KIMADIA.iq , e-mail: Df@kimadia.iq
)Contracting Entity: Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs & Medical Appliances (KIMADIA
Contracting Authority : For director general / Ph. Mudhafer Ali. Abaass
] Title : (For / General Manager

العدد ( )4557ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )28ت�شرين الثاين
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رياضة

 90دقيقة تف�صلنا منتخبنا عن تذكرة المربع الذهبي الخليجي

ومضات خليجي24

 حم���م���د ق���ا����س���م ي���خ���ط���ف االن�����ظ�����ار م�����ن م���ه���ن���د ع���ل���ي ب�������س���رع���ة ال����ب���رق !

العامل النف�سي حا�سم
و�صادم للعنابي !

 بغداد  /حيدر مدلول
بات ��ت  90دقيق ��ة تف�صل منتخبن ��ا الوطني
لكرة الق ��دم عن حجز تذك ��رة العبور املبكر
اىل املرب ��ع الذهب ��ي للن�سخ ��ة الرابع ��ة
والع�شري ��ن لبطول ��ة ك�أ�س اخللي ��ج العربي
لك ��رة الق ��دم عندما يح ��ل �ضيف ًا ثقي�ل ً�ا على
�شقيق ��ه املنتخب االماراتي لك ��رة القدم يف
قم ��ة كروي ��ة �ساخن ��ة بال�ساع ��ة اخلام�س ��ة
والن�ص ��ف م�س ��اء غ ��د اجلمع ��ة عل ��ى ملعب
خليفة الدويل بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة
�ضم ��ن مناف�سات اجلول ��ة الثانية من الدور
االول حل�ساب املجموعة االوىل التي ت�ضم
اىل جنبهما منتخبي قطر واليمن .
ويت�ص ��در املنتخ ��ب االماراتي لك ��رة القدم
ترتيب املجموعة االوىل بر�صيد  3نقاط من
فوزه الكب�ي�ر على �شقيق ��ه املنتخب اليمني
بثالثية بي�ضاء يف ختام اجلولة الأوىل من
ال ��دور الأول متفوق� � ًا بف ��ارق االهداف على
منتخبن ��ا الوطني الذي جن ��ح يف اقتنا�ص
انت�ص ��ار ثمني من �شقيق ��ه املنتخب القطري
بط ��ل ك�أ�س ا�سيا لكرة الق ��دم  2019بهدفني
مقاب ��ل هدف واح ��د يليه يف املرك ��ز الثالث
العناب ��ي باملرك ��ز الثال ��ث ب ��دون ر�صيد من
النق ��اط فيما حل املنتخب اليمني يف املركز
الرابع واالخري بدون ر�صيد من النقاط .
و�أ�صبح �أ�س ��ود الرافدين بحاجة ما�سة اىل
العالمة الكاملة يف مواجهة �شقيقه الأبي�ض
االمارات ��ي لكي يك�ش ��ر عن �أنياب ��ه ب�صورة
مبك ��رة ان ��ه ق ��ادم اىل العا�صم ��ة القطري ��ة
الدوح ��ة م ��ن �أج ��ل معانق ��ة اللق ��ب الراب ��ع
بع ��د غي ��اب دام الكرث م ��ن  31عاما عن لقب
الثال ��ث الذي نالوه يف العا�صمة ال�سعودية
الريا�ض حتت قيادة �شيخ املدربني املرحوم
عم ��و بابا برغم ان مناف�س ��ه �سيكون �صعب
املرا� ��س ويراه ��ن كثري ًا على خ�ب�رة العبيه
النج ��وم يف ني ��ل ف ��وز جدي ��د ي�ؤك ��د في ��ه
مت�سكه من جديد باملرك ��ز الأول يف ترتيب
املجموع ��ة الأوىل ال ��ذي مينح ��ه بطاق ��ة
الت�أه ��ل االوىل اىل دور ن�ص ��ف النهائي من
البطول ��ة اخلليجي ��ة دون النظر اىل نتيجة
الديربي ال ��ذي يجمعه مع �شقيق ��ه العنابي
القط ��ري يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�صف
م�ساء يوم االثنني املقبل املوافق الثاين من
�شهر كان ��ون االول القادم على ملعب خليفة
الدويل يف خت ��ام اجلولة الثالثة واالخرية
من دور املجموعات .
وطال ��ب ال�سلوفيني �سريت�شك ��و كاتانيت�ش
م ��درب منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة الق ��دم من
جمي ��ع العبي ��ه بن�سي ��ان نتيج ��ة مب ��اراة
قط ��ر واالبتع ��اد ع ��ن الغ ��رور والتفكري يف
كيفي ��ة التح�ضري اجلدي للق ��اء املقبل الذي
�سيجمعهم مع املنتخب الإماراتي لكرة القدم

الذي �سيك ��ون يف غاية الأهمية
للعراق من خ�ل�ال تطبيق النهج
اجلدي ��د الذي �سي�ضع ��ه واختيار
القائم ��ة اال�سا�سي ��ة املكونة من 11
العب ًا من ب�ي�ن الالعبني  21اجلاهزين
فني ًا وبدني ًا ولديهم االمكانية يف تطبيق
الواجبات الدفاعي ��ة والهجومية التي
يراه ��ا منا�سب ��ة ملج ��اراة نظرائهم من
املنتخب املناف�س على �أثر ر�صده نقاط
اخللل وال�ضعف والقوة و�أبرز الأ�سلحة
التي ي�ستخدمه ��ا املدرب الهولندي بريت
ف ��ان مارفي ��ك والتغل ��ب عليه ��م يف النهاية
حي ��ث �سيك ��ون مبثاب ��ة نهائ ��ي مبك ��ر م ��ن
الن�سخة احلالية من البطولة اخلليجية يف
رد االعتب ��ار للع ��راق بعد خروج ��ه من دور
االربع ��ة من الن�سخ ��ة ال�سابق ��ة التي جرت
يف دولة الكويت ب�أواخر �شهر كانون االول
 2017م ��ن قب ��ل االم ��ارات بف ��ارق ركالت
الرتجي ��ح يف املب ��اراة الت ��ي �أقيم ��ت عل ��ى
ملع ��ب جابر ال ��دويل حيث �ستك ��ون فر�صة
جديدة لتق ��دمي هدية غالي ��ة اىل اجلماهري
الريا�ضي ��ة ي�ؤكدون فيها عل ��و مكانة الكرة
العراقية بني نظريتها على �صعيد اخلارطة
القاري ��ة ويج ��ددون �أحقي ��ة منتخبه ��م يف
موا�صلة �ص ��دارة املجموعة الثالثة بر�صيد
 11نقطة يف الت�صفيات اال�سيوية امل�شرتكة
لبطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  2022بقطر
وك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم  2023بال�صني .
وخط ��ف �صانع االلعاب حمم ��د قا�سم ماجد
الذي مت �أختي ��اره ك�أف�ضل العب يف مباراة
قط ��ر على اثر ت�سجيله هديف الفوز االنظار

من زميله املهاجم مهند علي
كاظ ��م حي ��ث مت اعتب ��اره
ب�أن ��ه املوهب ��ة
اجلدي ��دة
ا لت ��ي

يوا�ص ��ل الع ��راق تقدميه ��ا من ��ذ م�شاركت ��ه
االوىل يف الن�سخ ��ة الرابع ��ة م ��ن بطول ��ة
ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم بالعا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة الت ��ي ق ��دم فيه ��ا العديد
م ��ن النجوم الذي ��ن ا�ستطاع ��وا ان يحققوا
اجن ��ازات رفيعة خالل م ��دة تواجدهم على
امل�ستطيل االخ�ضر ويقف يف مقدمتهم فالح
ح�سن رئي�س نادي الزوراء الريا�ضي الذي
كان من �أب ��رز املدعوين حل�ضور املناف�سات
من قب ��ل االحتاد القطري لك ��رة القدم حيث
�أ�صب ��ح قا�س ��م من �أب ��رز العب ��ي املنتخبات
الثماني ��ة الذي ��ن �ستتجه اليه ��م �أنظار من
قب ��ل جمال� ��س �إدارات االندي ��ة القطرية
للظفر بتوقيع ��ه خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية لدوري جنوم قطر باملو�سم
 2020-2019التي �ستنطلق بداية
�شهر كانون الثاين املقبل.
وج ��دد قائ ��د املنتخ ��ب الوطن ��ي
لك ��رة الق ��دم احلار� ��س ج�ل�ال
ح�سن ثقة ال�ش ��ارع الريا�ضي به
ب�أن ��ه ي�ستح ��ق �أن يحر�س عرين
الأ�س ��ود م ��ن خ�ل�ال امل�ستوي ��ات
الرفيعة التي قدمها خالل ال�شوطني االول
والثاين من املباراة االفتتاحية التي ذاد
بب�سال ��ة ع ��ن �شباك ��ه وت�ص ��دى للعديد
م ��ن الك ��رات اخلط ��رة الت ��ي �سدده ��ا
الالعب ��ون القطري ��ون املع ��ز علي
و�أكرم عفي ��ف وعبد الكرمي
ح�س ��ن وخوخ ��ي
بوع�ل�ام وحمم ��د
مونتاري حيث

�أثب ��ت ب�أنه �سيكون املح ��رك الأ�سا�س الذي
�سيعتمد علي ��ه كاتانيت�ش خ�ل�ال املباراتني
املقبلت�ي�ن �أم ��ام املنتخب�ي�ن االمارات ��ي
واليمن ��ي وخا�ص ��ة يف ظ ��ل اجلاهزي ��ة
الكامل ��ة م ��ن الناحيت�ي�ن الفني ��ة والبدني ��ة
و�شفا�ؤه التام م ��ن الإ�صابة التي حلقت به
خ�ل�ال مع�سك ��ر فريق الزوراء ال ��ذي يدافع
ع ��ن �ألوانه للمو�س ��م الثاين عل ��ى التوايل
خ�ل�ال مع�سك ��ره التدريبي ال ��ذي �أقامه يف
العا�صم ��ة املغربية ال ��دار البي�ض ��اء �ضمن
حت�ضريات ��ه النهائي ��ة للم�شاركة يف دوري
الكرة املمتاز .
ووا�ص ��ل العب ��ي منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة
الق ��دم رحلته ��م يف ني ��ل ان ��ذارات �صفراء
حي ��ث ح�صل ثالثة منهم وهم كال من حممد
ر�ض ��ا جليل يف الدقيق ��ة الثالثة والأربعني
من ال�ش ��وط االول والقائد جالل ح�سن يف
الدقيقة اخلام�س ��ة وال�ستني واملدافع �أحمد
�إبراهي ��م خل ��ف يف الدقيق ��ة الت�سع�ي�ن من
الوقت اال�صلي من قبل احلكم ال�سوي�سري
ليوني ��ل ت�ش ��ودي فيم ��ا تف ��ادى نظراءه ��م
م ��ن العب ��ي املنتخب القط ��ري لك ��رة القدم
تلقيه ��م �إن ��ذارات �صف ��راء وب ��ات يتوجب
على �إدارة الوفد العراقي واملالك التدريبي
للمنتخ ��ب �أن توج ��ه حتذي ��رات له ��م يف
مباراة االمارات م ��ن عدم ارتكاب االخطاء
الوا�ضحة واالن�صياع التام امام القرارات
التي يتخذها بحق احلكم الذي �سيتم تعينه
من قبل جلنة احلكام يف البطولة خوف ًا من
نيل ��ه انذارات جديدة ق ��د تفقدهم مراكزهم
يف لق ��اء اليم ��ن الأخري ال ��ذي �سيجري يف
ال�ساعة اخلام�سةوالن�ص ��ف من م�ساء يوم
االثنني املقبل .
وح� �دّدت اللجن ��ة املنظمة لبطول ��ة الدوحة
 2019امل�ؤمت ��رات ال�صحفي ��ة ملنتخب ��ات
االمارات والعراق وقطر واليمن التي �سيتم
عقده ��ا يف فن ��دق ويندام الي ��وم اخلمي�س
حيث �ستك ��ون ال�ساعة احلادية ع�شرة ظهر
اليوم موع ��دا للم�ؤمتر ال�صحفي للهولندي
بريت فان مارفيك مدرب املنتخب االماراتي
لك ��رة القدم والعب واحد �سيتم الك�شف عن
ا�سم ��ه يف �ساعة مبك ��رة من ال�صب ��اح يليه
يف ال�ساع ��ة احلادية ع�شرة والن�صف ظهرا
امل�ؤمت ��ر ال�صحفي لل�سلوفين ��ي �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش م ��درب املنتخ ��ب الوطني لكرة
القدم والعب واح ��د فيما �سيكون منت�صف
الظهرية موعد لال�سباين فيليك�س �سان�شيز
م ��درب املنتخ ��ب القطري لك ��رة القدم لعقد
م�ؤمت ��ره ال�صحف ��ي بجان ��ب �أح ��د العبي ��ه
و�سيعق ��د �سام ��ي النعا�ش م ��درب املنتخب
اليمن ��ي لكرة القدم م�ؤمت ��ره ال�صحفي يف
ال�ساعة الثانية ع�ش ��رة والن�صف ظهر ًا اىل
جانب العب واحد من منتخب بالده .

مبخوت ي�سجل �أول هاتريك في خليجي 24
 بغداد  /املدى
�أ�صبح مهاجم املنتخب االماراتي لكرة القدم �أول العب
ي�سج ��ل هاتري ��ك يف مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س اخلليج
العرب ��ي الرابعة والع�شرين لكرة الق ��دم اجلارية حالي ًا
مناف�ساته ��ا بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة بع ��د ت�سجيله
ثالث ��ة �أه ��داف يف الدقائ ��ق 22و 38و 55يف مرم ��ى
املنتخب اليمني لكرة القدم باملباراة التي �ضيفها ملعب
عب ��د الله بن خليفة الدويل بنادي الدحيل الريا�ضي يف
خت ��ام مناف�سات اجلول ��ة الأوىل م ��ن املجموعة االوىل
التي ت�ضم اىل جنبهما منتخبي العراق وقطر .
و�أ�شع ��ل مبخ ��وت ال�صراع على جائزة ه ��داف البطولة
ب�صورة مبك ��رة اىل جانب منح منتخ ��ب بالده �صدارة
املجموع ��ة الأوىل متفوق ًا بف ��ارق الأهداف عن املنتخب

الوطن ��ي العراقي لك ��رة القدم �صاحب مرك ��ز الو�صافة
حي ��ث ك�شر مبخوت ع ��ن �أنياب ��ه بانه �سيزي ��د من غلته
التهديفي ��ة يف املباريات املقبل ��ة يف البطولة اخلليجية
الت ��ي �سرتف ��ع م ��ن حظ ��وظ الأبي� ��ض الإمارات ��ي يف
املناف�سة بق ��وة على حتقيق اللق ��ب الثالث لي�ضاف اىل
اللق ��ب الأول ال ��ذي حتق ��ق يف خليج ��ي 18بالعا�صمة
�أب ��و ظبي واللقب الث ��اين يف خليج ��ي  21بالعا�صمة
البحرينية املنامة .
ودوّ ن ه ��داف الأبي� ��ض االمارات ��ي ا�سم ��ه يف تاري ��خ
ك�أ� ��س اخللي ��ج العربي لكرة الق ��دم الت ��ي انطلقت عام
 1970يف العا�صمة البحرينية املنامة لي�صبح الهداف
التاريخ ��ي بر�صيد  11هدف ًا بعد ك�س ��ر رقم جنم الكرة
االماراتية ال�سابق فهد خمي�س الذي ميتلك � 10أهداف
فق ��ط و�أ�صب ��ح �أول الع ��ب يف منتخ ��ب ب�ل�اده ي�سج ��ل

هاتري ��ك يف تل ��ك البطول ��ة و�أ�ستعاد ثق ��ة اجلماهري به
م ��ن جدي ��د التي كان ق ��د فقدها يف خليج ��ي  23نتيجة
لت�سجيل ��ه ه ��دف واحد فقط خ�ل�ال ال ��دور االول ودور
ن�صف النهائي واملباراة النهائية .
و�سيخ�ض ��ع املهاجم علي مبخوت اىل رقابة �صارمة من
العبي املنتخب الوطني العراقي لكرة القدم يف املوقعة
اخلليجي ��ة املبك ��رة التي �ستق ��ام يف ال�ساع ��ة اخلام�سة
والن�ص ��ف م�ساء غد اجلمعة على ملع ��ب خليفة الدويل
يف افتت ��اح مناف�س ��ات اجلولة الثانية م ��ن الدور االول
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل حيث �سيك ��ون املدافع �سعد
ناطق مراقب� � ًا لتحركاته طيلة م�شاركته خالل ال�شوطني
االول والث ��اين م ��ن �أج ��ل احلد من حتركات ��ه اخلطرية
داخ ��ل منطقة اجلزاء احلار�س ج�ل�ال ح�سن وعزله عن
بقية زمالئه .

 الدوحة � /إياد ال�صاحلي
قدم �أ�سود الرافدين االحتياط در�س ًا مهم ًا لل�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش قبل اال�سباين فيليك�س �سان�شيز  ،على غري العادة يف
مثل هكذا مباراة توّ جوا الأداء بفوز ثمني  ،يف م�ستهل مناف�سات
بطولة اخلليج العربي  24التي كاف�أتهم بُعيد حرب نف�سية قاهرة
حا�صرته ��م منذ ثالثة �أيام عقب تف ّرغ ثمانية من العبي ال�شرطة
يف مهمة ك�أ�س الأندية العربية الأبطال  ،وت�صاعدت حالة القلق
حت ��ى عند مدربهم امل�ستاء م ��ن مت�سك ال�شرطة بجميع الالعبني
دون �أن ي�ت�رك ن�صفه ��م يتدرب ��ون معه  ،فجاء ال ��رد احلا�سم من
م�صطف ��ى حمم ��د وابراهيم باي�ش و�شري ��ف عبدالكاظم وحممد
ر�ضا وحممد قا�س ��م وح�سن حمود وميثم جبار ب�أنهم مب�ستوى
الآم ��ال ليكونوا جاهزي ��ن �أمام بطل �آ�سي ��ا  ،وبالفعل كان در�س ًا
بليغ� � ًا لكاتانيت�ش ب�أن جتاهل اال�ستعان ��ة بالبدالء وراء تزعزع
الثق ��ة لدي ��ه بعدم الثبات عل ��ى الأف�ضل �أو منح ��ه الوقت الكايف
كلما لزم املوقف اختياره للمهمة ال�صعبة.
�أما الدر�س الذي تلقاه �سان�شيز كان �أقوى  ،فهو املدرب املعروف
عن بروزه مع الفئ ��ات العمرية القطرية منذ عام  2006و�أهدى
منتخب ال�شب ��اب القطري عام  2014ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب  ،ومنه
ت�أه ��ل لتويل مهم ��ة املنتخ ��ب الأوملبي ثم الوطن ��ي وحاز مطلع
الع ��ام احلايل على لقب بطل �آ�سي ��ا يف الإمارات  ،وبرغم حذاقة
الرج ��ل يف التدري ��ب  ،مل ي�ستطع ف ��ك طال�سم ال�شب ��اب ال�سبعة
العراقي�ي�ن ومل مينع فكره الثاقب من توا�صل خطورتهم ،ومال
العامل النف�سي مل�صلحة �أ�سود الرافدين بعدما �أدركوا �أن ال خيار
له ��م �سوى املباغتة بالهجم ��ات واملواجهة ب�ضراوة  ،يف حني مل
ويح�صنهم من
َيع ��د �سان�شيز العبي قطر على ال�صعي ��د النف�سي
ّ
ك�س ��ب النتيجة بقناعة وهمية يف �ض ��وء م�أزق العبي ال�شرطة !
ففوجئ �سان�شيز بالثقة العالية والرتكيز احلذر من قبل العبينا
 ،وتعطل ��ت طلعات بيدرو وعبدالك ��رمي ح�سن ومل نر الهيدو�س
باحلما�س ��ة وال عفيف باالقتحام  ،ومل تنفع حماوالت املعز علي
يف تعدي ��ل النتيجة  ،لتكون املب ��اراة واحدة من القمم ال�صادمة
للعناب ��ي م ��ع نظ�ي�ره العراق ��ي يف �أم�سية زهوه بق� ��ص �شريط
افتتاح البطولة.
***
واكبن ��ا ت�صريحات �أغلب م ��دراء املنتخبات امل�شاركة يف بطولة
خليج ��ي  24وتركزت جُ لها على اعط ��اء فر�صة حقيقية لالعبني
مم ��ن يتوق ��ع له ��م التم ّي ��ز واال�ستحواذ عل ��ى الفر�صة
ال�شب ��اب ّ
بج ��دارة  ،فل ��م تعد بطولة اخللي ��ج موقعة ملتهب ��ة بني النجوم
الكب ��ار ح�صري� � ًا  ،بل م�شروع� � ًا مه ّم ًا الطالق املهاري�ي�ن ال�شباب
لي�صبح ��وا جن ��وم بط ��والت اخلليج مث ��ل عديد النج ��وم الذين
فازوا بلقب االف�ضل �أمثال القطري خالد بالن (البحرين )1970
وحبي ��ب جعف ��ر( ال�سعودية  )1988واالمارات ��ي نا�صر خمي�س
( الكوي ��ت  )1990والبحرين ��ي ط�ل�ال يو�س ��ف (قط ��ر )2004
وال�سعودي ماجد املر�شدي (عُمان  )2009والعُماين �أحمد كانو
(الكويت  )2017ال �سيما ان تزامن بطولة  24مع انتهاء اجلولة
ال�ساد�سة من ت�صفيات الق ��ارة املزدوجة ملونديال  2022و�آ�سيا
 2023يخدم امل�ستوى الفني لها  ،ف�أغلب املنتخبات محُ افظة على
معدالت اللياق ��ة البدنية وهو عن�صر �أ�سا� ��س مينحها االف�ضلية
يف ت�سي�ي�ر �أ�شواطها مبا تتواءم مع تطلعاتها لتحقيق خطوات
متقدمة يف التناف�س امل�شروع و�صو ًال اىل لقب البطولة يف ليلة
تتويج ع ّري�س اخلليج.
***
ب�إقامة لقائي ام�س بني عُمان والبحرين  ،وال�سعودية والكويت
�ضم ��ن املجموع ��ة الثاني ��ة م ��ن بطول ��ة خليجي  24عل ��ى �أر�ض
الدوح ��ة اجلامعة لال�شقاء يف �أكرث من منا�سبة  ،تلتقي عناوين
ب ��ارزة معا �أه ��داف البطولة وم�ضام�ي�ن الت�أ�سي� ��س االوىل منذ
ع ��ام  1970وهي (كلنا واحد  ..نلع ��ب لن�سعد املاليني من �أبناء
املنطقة  ..ك�أ�س واحدة وثمانية فر�سان بقلوب بي�ضاء وتناف�س
�شري ��ف ) وهك ��ذا مزيد م ��ن ال�شع ��ارات التي يردده ��ا اجلمهور
ف ��وق املدرج ��ات �أو يرتجمه ��ا ال�صحف ��ي اىل تقاري ��ر ايجابي ��ة
تع ��زز من ا�ستمرار الكرة اخلليجية لتجمع املتناف�سني وتق ّربهم
وتوحّ دهم ،وحت�سب للبطولة �أنها جنحت يف مد ذراعي ال�سالم
واملحبة جلميع الدول بعيد ًا عمّا ت�سبّبت به ال�سيا�سة من جروح
 ،فك ��رة القدم تدحرج معها كل خملفات التوتر وتت�سدّدها خارج
امل�ستطيل االخ�ضر الذي يبقى واحة للت�سامح والت�آلف  ،وميكن
الق ��ول �إن بطولة الدوحة  24جنحت مب ّكر ًا بل ّم �شمل املنتخبات
الثمانية وردّدت (خليجنا واح ��د و�شعبنا واحد) بهتاف �صادق
ا�ست�شعرن ��ا بحرارته يف �أم�سية افتتاح الن�سخة  24ام�س الأول
ببهجة كبرية وتفا�ؤل ال حدود له.

مواجهة حا�سمة لتالميذ جثير �أمام فل�سطين في كال�سيكو العرب
 بغداد  /املدى
يبح ��ث منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة الق ��دم
ع ��ن ني ��ل �ص ��دارة املجموع ��ة االوىل
�أمام �شقيق ��ه الفل�سطين ��ي يف املواجهة
احلا�سم ��ة الت ��ي �ستق ��ام بينهم ��ا يف
ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�صر الي ��وم اخلمي�س
بتوقي ��ت بغداد على ملعب نادي ال�سيب
الريا�ضي يف العا�صمة العمانية م�سقط
�ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة الرابع ��ة من
الت�صفي ��ات االولية امل�ؤهل ��ة اىل بطولة
ك�أ� ��س �آ�سيا حت ��ت  19عاما لك ��رة القدم
الت ��ي ت�ضيفه ��ا العا�صم ��ة االوزبكي ��ة
ط�شقن ��د منت�ص ��ف �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل
مب�شاركة  18منتخب ًا من منطقتي غرب
و�شرق القارة .
ويت�ص ��در منتخب �شب ��اب الكويت لكرة
القدم ترتي ��ب املجموعة الأوىل بر�صيد
 7نق ��اط يف خت ��ام اجلول ��ة الثالث ��ة من
الت�صفي ��ات االولي ��ة م ��ن ف ��وزه عل ��ى
منتخب ��ي باك�ست ��ان وعم ��ان بنتيجت ��ي

لك ��رة الق ��دم يف املرك ��ز الثال ��ث وميلك
 4نق ��اط فق ��ط م ��ن تعادل ��ه م ��ع منتخب
الكوي ��ت بنتيج ��ة ( )1-1وهزميت ��ه
ملنتخ ��ب باك�ست ��ان بنتيج ��ة ()0-3
وجاء منتخ ��ب عمان يف املرك ��ز الرابع
بدون ر�صيد من النق ��اط متفوق ًا بفارق
الأهداف على منتخب باك�ستان �صاحب
املركز اخلام�س والأخري .
و�أ�صبح ��ت بطاق ��ة الت�أه ��ل الوحي ��دة
حل�ساب املجموعة االوىل اىل النهائيات
الآ�سيوي ��ة حم�ص ��ورة ب�ي�ن منتخب ��ات
الكويت وفل�سط�ي�ن والعراق فقط وفقد
منتخب عمان امل�ضيف للت�صفيات فر�صة
املناف�سة بع ��د �أن كان يعول عليه احتاد
ب�ل�اده كثري ًا يف �أن تكون تذكرة العبور
من ح�صته وخا�صة بعد نقل الت�صفيات
الأولي ��ة من ملع ��ب كرب�ل�اء الدويل يف
حمافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة اىل ملع ��ب
نادي ال�سيب الريا�ضي بالعا�صمة عمان
ِ() 1-2و( )0-3وتعادل ��ه م ��ع منتخ ��ب الث ��اين منتخ ��ب فل�سط�ي�ن لك ��رة القدم منتخب ��ي عم ��ان وباك�ست ��ان بنتيجت ��ي م ��ن قب ��ل جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحتاد
الع ��راق بنتيج ��ة ( )1-1يليه يف املركز بر�صي ��د  6نق ��اط م ��ن انت�ص ��اره عل ��ى ()0-1و( )1-5وح ��ل منتخب ال�شباب الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم نتيجة للأو�ضاع

الأمني ��ة الراهنة التي متر بها العا�صمة
بغداد وعدد م ��ن املحافظات يف الفرات
االو�س ��ط واملنطقة اجلنوبي ��ة منذ يوم
اخلام� ��س والع�شرين م ��ن �شهر ت�شرين
االول املا�ضي .
وين�ش ��د تالمي ��ذ قحطان جث�ي�ر اىل نيل
الفوز الثاين على الت ��وايل امام �شقيقه
املنتخب الفل�سطيني يف كال�سيكو عربي
م ��ن ال ��وزن الثقيل يقرتب ��ون فيه كثري ًا
من خطف �ص ��دارة املجموعة املجموعة
االوىل م ��ن املنتخب الكويت ��ي املت�صدر
ال ��ذي �سيخل ��د اىل الراح ��ة يف اجلولة
الرابع ��ة بع ��د خو�ض ��ه ث�ل�اث مباريات
متتالي ��ة يف اجل ��والت االوىل والثانية
والثالث ��ة يف ه ��ذه الت�صفي ��ات قب ��ل ان
يختتم ��ون م�شواره ��م يف الت�صفي ��ات
يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن م�س ��اء بعد
غ ��د ال�سبت عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي ال�سيب
الريا�ض ��ي م ��ع املنتخب العم ��اين التي
�سيتم بع ��د نهايتها التع ��رف على هوية
�صاحب املركز الأول الذي �سي�شارك يف

بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا حت ��ت  19عاما لكرة
القدم  2020اىل جان ��ب منتخبات قطر
واليمن والبحرين وال�سعودية و�إيران
وطاجيك�ست ��ان وماليزي ��ا و�أ�سرتالي ��ا
والو� ��س وكوري ��ا اجلنوبي ��ة واليابان
وفيتنام و�أندوني�سيا و�أوزبك�ستان .
و�ستكون ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اليوم
اخلمي�س موعد ًا للمب ��اراة الثانية التي
�سيح ��ل فيها منتخ ��ب �شب ��اب باك�ستان
�ضيف� � ًا ثقي�ل ً�ا عل ��ى م�ضيف ��ه املنتخ ��ب
العم ��اين عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي ال�سي ��ب
الريا�ض ��ي بالعا�صمة م�سق ��ط يف ختام
اجلولة الرابعة من ت�صفيات املجموعة
الأوىل يف م�سع ��ى للأخ�ي�ر اىل ح�ص ��د
�أول ث�ل�اث نق ��اط ل ��ه بع ��د تعر�ض ��ه اىل
الهزمي ��ة �أم ��ام منتخب ��ي فل�سط�ي�ن
والكويت يف اجلولتني االوىل والثانية
م ��ن املناف�س ��ات الت ��ي �سي�س ��دل ال�ستار
عليه ��ا يف ال�ساعة ال�ساد�س ��ة م�ساء بعد
غ ��د ال�سبت املواف ��ق الثالثني م ��ن �شهر
ت�شرين الثاين اجلاري .
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"ثورة اجليل العراقي" بني تنامي من�سوب الأمل و�إقتنا�ص فر�ص التغيري احلقيقي
مع ا�ستمرار وا�ستدامة ثورة الجيل العراقي ال�صاعد تتنامى �آمال ال�شباب بل وتتعاظم
�آمال كل العراقيين في �ضرورة �إحداث التغييرات الجوهرية الوطنية ب�إمتياز التي يمكن
و�صفها بالجذرية في ظل بيئة وبنية للنظام ال�سيا�سي القائم والتي �أ�ضحت بحكم التجربة
ال�سيا�سية التي ا�ستمرت قرابة  16عام ًا م�شلولة بل وعاجزة ب�شكل يكاد يكون كلي ًا في �إحداث
التغييرات الإيجابية المتطلبة �سيا�سي ًا –د�ستوري ًا –�إقت�صادي ًا – �إجتماعي ًا – علمي ًا – تقني ًا
–ثقافي ًا وبيئي ًا والتي يمكننا �إجمالها وو�صفها "بالتغييرات الجيو�ستراتيجية -االجتماعية
– االقت�صادية. ".
�إن مراهن ��ة م ��ن بيده "احل ��ل والعقد"
م ��ن �شخ�صي ��ات متنف ��ذة و�أح ��زاب
وكت ��ل �أو تي ��ارات �سيا�سي ��ة عل ��ى �أن
ا�ستم ��رار الوقت لن يكون يف م�صلحة
ا�ستمرارال�شب ��اب العراق ��ي ال ��ذي
ي�ستخ ��دم (من ��ذ الأول م ��ن ت�شري ��ن
الأول  2019وحت ��ى الآن) خمتل ��ف
�أدوات احل ��راك ال�سلم ��ي اجلماهريي
(التظاه ��ر  ،اال�ض ��راب واالعت�ص ��ام)
منتف�ض ًا وب�ش ��دة على الو�ضع املرتدي
The deteriorated
الراه ��ن
 Status Quoلف�ت�رة طويل ��ة � ،أي
كون ��ه �سيم ��ل وت�ستنف ��ذ �أو رمبا حتى
ت�ستن ��زف طاقات ��ه احليوي ��ة تدريجي ًا
�إىل امل�ست ��وى ال ��ذي �سيجعل ��ه يقب ��ل
بحلول براغماتية جزئية غري منا�سبة
.
العك� ��س هو ال�صحيح �إذ �أن �أية وثيقة
مث ��ل "وثيق ��ة ال�ش ��رف" �أو �أي ت�صور
"�إ�صالح ��ي" ي�صنعه م ��ن هم مو�ضع
ع ��دم الثقة املتبادل ��ة ي�سته ��دف �إعمال
تغيري �إ�صالحي جمتز�أ وغري حم�سوب
العواقب االقت�صادية واملالية وغريها
يظ ��ل يف ع ��رف الكثري م ��ن متظاهري
�سوح االنتفا�ضات والثورات ال�شبابية
"ترقيعي" اليغري �أي �شيء �إيجابي يف

بيئة وبنية النظام ال�سيا�سي وبالتايل
لن يقبل باية �ص ��ورة من ال�صور طاملا
مل يتم اال�ستجابة ال�صحيحة واملنا�سبة
ملطالب املتظاهرين الأ�سا�سية التي على
ر�أ�سها �إق ��رار �أو ًال  :قان ��ون �إنتخابات
جدي ��د عل ��ى �أ�سا� ��س االقلي ��م الواح ��د
�أو �أج ��زاء من ��ه ل ��كل مر�ش ��ح �إنتخابي
يتناف�س على املقعد االنتخابي  ،وثاني ًا
 :قان ��ون ت�أ�سي� ��س مفو�ضية �إنتخابات
جدي ��دة م�ستقلة كلي ًا ع ��ن كل الأحزاب
والتكتالت ال�سيا�سية يركن لها الأعداد
لإنتخابات مبكرة  ..ال�شيء املهم الذي
يجب معرفته �أنه يفرت�ض �أن من يقوم
ب�إج ��راءات الإ�صالح ��ات اجلوهري ��ة
امل�ستقبلية �سيا�سي ًا – د�ستوري ًا �سلطة
مهني ��ة متخ�ص�ص ��ة ونزيه ��ة جدي ��دة
بعيدة عن التح ��زب واملحا�ص�صة وكل
�أ�شكال الف�س ��اد الإداري – االقت�صادي
وال�سيا�سي  .ال�س�ؤال الذي من ال�صعب
القطع به ه ��و  :هل �ست�سمح ال�سلطات
القائم ��ة بتفوي� ��ض بع� ��ض �صالحيتها
�إىل جه ��ات ثالثة م�ستقل ��ة متخ�ص�صة
مهني ��ة تتبن ��ى مطال ��ب املتظاهري ��ن
ال�سلمي�ي�ن؟ ولعل م ��ن املنا�سب ل�صناع
الق ��رار �إذا ما رغب ��وا با�ستعادة بع�ض
م ��ن الثقة املفتق ��دة بني �صن ��اع القرار

واجلماه�ي�ر القي ��ام ب�إ�صالح ��ات
جذري ��ة حيوي ��ة �سريع ��ة ن�سبي� � ًا تلبي
مطالب اجلماهريالبنيوية "الهيكلية"
واخلدمي ��ة م ��ن بنى حتتي ��ة وخدمات
ا�سا�سي ��ة مع �ض ��رورة �إجراء تعيينات
مهمة جد ًا تخ� ��ص خريجي اجلامعات
والكلي ��ات واملدار�س ب�ص ��ورة تخفف
م ��ن املعان ��اة ال�شدي ��دة يف حياته ��م
االقت�صادي ��ة – االجتماعي ��ة (ال�صحة
والتعليم) والثقافي ��ة وغريها  ..علم ًا
ب� ��إن القط ��اع احلكوم ��ي يظ ��ل متخما
بعمالة �ضخم ��ة من املواطنني يف حني
ان القطاع اخلا�ص مازال جممد ًا .
مبعنى م ��ن املعاين ف�إن غي ��اب الر�ؤية
�أوالتخطيط اال�سرتاتيجي مازال عقبة
�أمام �إجن ��از �أية تقدم حقيق ��ي .كما �أن
م ��ا يعيق قيام �أي ح ��وار حقيقي مثمر
وجمدي بني �صناع القرار واجلماهري
ال�شعبية العراقي ��ة هو انتظار �صدور
�أحكام ق�ضائية م�شددة بحق املت�سبيني
مبقت ��ل املئ ��ات واالالف م ��ن �شعبن ��ا
املتظاهر منذ بداية ت�شرين الأول حتى
الآن  ،متام� � ًا ك�ض ��رورة ر�ؤية "حيتان
الف�ساد الكبرية" تتم معاقبتهم ب�صورة
حازم ��ة ب�ص ��ورة قانونية نظ ��را لكون
ذل ��ك عام�ل�ا رادع ��ا ال�ستم ��رار الف�ساد

"الدعوة" ..ك�أنه لم يعبث لـ � 14سنة

�أوجت ��ذره .جدير باالهتمام �أن مطالب
اجلماه�ي�ر و�صلت �إىل احل ��دود العليا
ال�سامية املرجوة وهي املطالبة بوطن
ي�ستحقون ��ه وي�ستحق ��ه ع ��راق الغد .
مل ��اذا ؟ �صحي ��ح �إن الغن ��ى يف الغرب ��ة
وطن والفق ��ر يف الوطن غربة " ولكن
كل م ��ن يتظاه ��ر وي�سان ��د �س ��وا ًء م ��ن
داخل �ساحات التظاهر �أو من خارجها
مت�ضام ��ن م ��ع املتظاهري ��ن ب�ص ��ورة
ت�ضامني ��ة كل م ��ن موقع ��ه وتخ�ص�صه
و�إجنازاته ت�ؤك ��د �أن غالبية العراقيني
مدرك ��ون خلط ��ورة املرحل ��ة وللآمال
العري�ض ��ة املعلق ��ة عل ��ى التخل�ص من
ف�س ��اد �ساد ملرحلة طويل ��ة منتج ًا حالة
من التخلف املت�سع دامت  16عام ًا .
م ��ن هن ��ا ،ف� ��إن املتظاهرين ق ��د �أكدوا
�أنه ��م اليودون الهج ��رة للخارج مطلقا
طامل ��ا توف ��رت �أج ��واء مواتي ��ة تنع�ش
دعم كل مطال ��ب املتظاهرين ال�سلميني
م�ستقبال يف العي�ش واحلياة الكرمية،
�إن �أقتنا�ص الفر�ص املتاحة للجماهري
املنتف�ض ��ة ل ��ن ت�س�ي�ر يف �سي ��اق
الزم ��ن ال ��ذي �سب ��ق الأول واخلام�س
والع�شري ��ن م ��ن اوكتوب ��ر املا�ض ��ي
و�إمن ��ا التوج ��ه نحو مرحل ��ة منتظرة
�إنتقالي ��ة هدفه ��ا �إنت ��اج واق ��ع جدي ��د

يقوده ��ا اجلي ��ل ال�صاع ��د املنتف� ��ض .
�ضم ��ن ه ��ذا الت�ص ��ور م ��ن ال�ضروري
دعم توجهات و�أهداف اجليل ال�صاعد
من قب ��ل كل �شرائح املجتم ��ع العراقي
وعل ��ى الأخ� ��ص ي�ب�رز دور املثقف�ي�ن
الذي ��ن مل تعد م�ساح ��ة حتركهم �ضيقة
�أو حم ��دودة � .شك ��ر ًا جزي�ل ً�ا ل ��كل من
عظم فر� ��ص امل�شاركة الفاعل ��ة املدركة
ل�ض ��رورة بناء عراق جدي ��د مبا متثله
لي�س فق ��ط موارد العراق ال�ضخمة من
النفط والغ ��از الطبيع ��ي والفو�سفات
والكربيت وغريها من موارد ومعادن
�ضخم ��ة متك ��ن بالدن ��ا م ��ن حتقي ��ق
ن�س ��ب عالي ��ة م ��ن النم ��و والتنمي ��ة
الإن�سانية عالية امل�ست ��وى كم ًا ونوع ًا
ب ��ل لوج ��ود م ��ا ه ��و �أه ��م من م ��وارد
ب�شري ��ة م�ؤهل ��ة ومبدع ��ة تو�صلها �إىل
م�ستويات �صناعة القرار ال�سيا�سي –
اجليو�سرتاتيجي – االقت�صادي الذي
يعط ��ي للعراق و�شعبه م�ستقبال مرتبة
عاملي ��ة من التقدم والرف ��اه االجتماعي
وم ��ن نوعية للحي ��اة االن�ساني ��ة التي
ينتظره ��ا كل عراقي بل وكل من يقطن
�أر� ��ض الع ��راق املعطاء .كت ��اب املبدع
�سع ��د حمم ��د رحي ��م حت ��ت عن ��وان "
املثق ��ف الذي يد� ��س �أنف ��ه" �إجناز مهم

�أ�ص ��در ح ��زب «ال َّدع ��وة الإ�سالم َّي ��ة»
بيان� � ًا( ،)2019/11/15ا�ستهل ��ه بالآي ��ة:
« َو�أَ َّن َه� � َذا ِ�ص َر ِاط ��ي م ُْ�س َت ِقي ًم ��ا َفا َّت ِب ُع ��و ُه
ال�س ُب� � َل َف َت َف� � َّر َق ِب ُك� � ْم َع � ْ�ن
و اََل َت َّت ِب ُع ��وا ُّ
َ�س ِبي ِل ِه»(الأنعام ،)153وهذا ما �سارت عليه
�أح ��زاب «الإ�سالم ال�سِّ يا�سي» يف م�ستهالت
بياناته ��ا وخطاباته ��ا ،حت ��ى �أن م�س� ��ؤول
كي ��ان ميلي�شي ��اوي كب�ي�ر ا�سته ��ل كلمت ��ه
بالآي ��ة« :وَا ْع َت ِ�صمُوا ِبحَ ب ِْل ال َّل ِه جَ ِميعًا و اََل
َت َف َّر ُقوا»(�آل عمران ،)103:لكنه �أ�سقط منها
«حبل» ،فقر�أها «ب�سم الله ال َّرحمن ال َّرحيم:
وَا ْع َت ِ�صمُوا بال َّل ِه جَ ِميعًا و اََل َت َف َّر ُقوا» ،وهو
الذي (جاهد) با�سم الدِّين.
غ�ي�ر �أن ه ��ذه اال�ست�شه ��ادات ،ال تعني عند
تل ��ك اجلماع ��ات غ�ي�ر بطاقات م ��رور ،فال
«الدع ��وة» وال قائ ��د امليلي�شي ��ا جدي ��ر ب�أن
يدع ��و وي�ست�شه ��د بالآي ��ات ،وه ��و ال ��ذي
عم ��ل الفرق ��ة وج ّذره ��ا ،فهل لق ��ب «خمتار
الع�ص ��ر» ،وتق�سي ��م املجتم ��ع �إىل �أ�صحاب
يزي ��د و�أ�صحاب ا ُ
حل�سني ،وما مار�سه قائد
امليلي�شي ��ا� ،ض ��د االحتجاج ��ات وممار�سة
االغتياالت ،هل هي �سبيل الله؟!
الآن اع�ت�رف ح ��زب «الدع ��وة» باحل ��راك
ال�سلم ��ي وامل ��دين ،عندم ��ا �أ�صب ��ح رئي�س
الوزراء ِم ��ن خارجه ،بعد �أن م�ل��أ الدوائر
الأمني ��ة واملخابراتية واملالي ��ة ب�أع�ضائه.
نقر�أ يف البيان« :لقد ات�ضح جلي ًا �أن �إ�صالح
الو�ض ��ع ال�سيا�سي والإداري واالقت�صادي
واملجتمعي العراقي� ،أ�صبح حتمي ًة وطنية
ي�شارك فيها اجلميع كل من موقعه ،وكذلك
ف�إن التظاهر ال�سلم ��ي واحلراك ال�سيا�سي
التغيريي»� .أقول :ع ��ن �أي حتمية يتحدث
وع ��ن �أي وطني ��ة ،عندم ��ا حا�ص ��ر �ساح ��ة
التحرير بع�شائر الإ�سناد وب�أزالم الدعوة،
فاغتالوا واعتقلوا وخطف ��وا ِمن َّ
ال�شباب،
و�أن ترتك ��ب ميلي�شي ��ا جرمي ��ة اختط ��اف
�أطف ��ال ،نكاي ًة ب�آبائه ��م ،ب�سبب ن�شر �أخبار
الف�ساد عن �أمني «الدعوة» و�إدارته؟!
فه ��ل مكت ��ب «الدع ��وة» ال�سيا�س ��ي فاق ��د
ال َّذاكرة ،بينما �أمينه العام امل�س�ؤول الأول
عن جم ��زرة �سبايكر ،وه ��روب الإرهابيني
م ��ن ال�سجون ،و�ضياع ال�ث�روة �إىل جانب
�س ��وء احلال .ف� ��إذا كان احل ��زب مل تت�ضح

ج ��د ًا كتب قبل االح ��داث الثورية التي
يعي�شها العراق منذ الأول من �أوكتوبر
حيث ق ��دم لنا معامل �ص ��ورة تنبئ عن
ع ��راق الغ ��د اجلمي ��ل ولعل ��ي �أقتب� ��س
بع�ض ��ا م ��ن فقرات ��ه " :تنب ��ئ مراح ��ل
االزم ��ات الك�ب�رى ب ��والدات جدي ��دة ،
جي ��ل جدي ��د  ،جمتم ��ع جدي ��د وثقافة
جدي ��دة ومثق ��ف جدي ��د  ..فعملي ��ات
املخا� ��ض املكلف ��ة بدع ��م م ��ن �ش ��روط
م�ؤاتي ��ة الب ��د م ��ن �أن حتق ��ق وع ��ود ًا
ومفاج� ��آت  ،من غ�ي�ر �أن نن�سى القوى
املعيق ��ة املدافعة ع ��ن بقائها  ،وحروب
امل�صال ��ح املتقاطعة  ،ومن ث ��م �إمكانية
االخف ��اق �أمام االحتماالت غري ال�سارة
 ،وه ��ي واقعية بطبيع ��ة احلال "..من
منظور مكمل �أي�ض� � ًا " اجلديد اليعني
�أنه قطع متام ًا مع جذروه يف املا�ضي ،
بل الأ�صح �إنه راح يتعاطى معه بر�ؤية
خمتلفة تت�س ��اوق وحاج ��ات احلا�ضر
وامل�ستقبل .فيما القدمي يعني  ..منط ًا
من الأفكار وامل�ؤ�س�سات و�آليات العمل
الت ��ي ماعادت قادرة عل ��ى التكييف مع
تلكم احلاجات وتلبيته ��ا ".ماي�ستلزم
االنتب ��اه جي ��دا لإهمي ��ة تطوي ��ر ،
تفعي ��ل � ،إدم ��اج و�إنت ��اج دور جدي ��د
للمثقف�ي�ن "الع�ضوي�ي�ن �أو امللتزم�ي�ن"

وه ��م يتفاعل ��ون �إيجاب ��ا م ��ع �أدوار
املتظاهري ��ن ب�ص ��ورة تنم ع ��ن تالحم
ع�ض ��وي �أك ��ده املفك ��ر غرام�ش ��ي حني
ربط ب�ي�ن املثقف الع�ض ��وي �أو امللتزم
والفئات املجتمعية النا�شطة يف �سوح
االنتفا�ض ��ات "الث ��ورات ال�شبابي ��ة"
حالي ��ا .من هنا ،ت�ب�رز �أهمي ��ة �صورة
الدف ��اع امل�ستمي ��ت عن ملف ��ات حقوق
االن�سان وحريات ��ه اال�سا�سية من �أجل
�إرجاع احلق ��وق واحلري ��ات اال�صيلة
لأ�صحابها من خ�ل�ال م�سارات يتبناها
نظ ��ام ح ��ر م�ستق ��ل جدي ��د "ل�ب�رايل
دميقراطي �سلم ��ي" بعيد ًا عن �أ�ساليب
املحا�ص�ص ��ة املقيت ��ة ب ��كل �أ�شكاله ��ا و
�أنواعها مايعني �أهمية مراجعة الذات
واالنطالق لتعزيز نقاط القوة والبناء
عليها خدمة لعراقنا احل�ضاري وطننا
الذي ننتمي �إليه قلب ًا وقالب ًا ما �سيحقق
مطالب �شعبن ��ا دون �إفراط وال تفريط
يف �إطار دولة املواطنة – املدنية التي
ينال فيها اجلمي ��ع حقوقهم وحرياتهم
ب�ص ��ورة مت�ساوية ومتكافئ ��ة ن�سبي ًا .
الأم ��ر الذي يدعو املتظاهرين وكل من
ي�سانده ��م �إىل التفكري جدي ًا يف تنمية
م�سارات التنمية االن�سانية امل�ستدامة
ال�شاملة.

انتفا�ضة ت�شرين حركة تغيري �أم �إرادة �إ�صالح

ر�شيد اخليون
ل ��ه تلك املهم ��ة خ�ل�ال الأربعة ع�ش ��ر عام ًا،
الت ��ي كانت ال�سُ لط ��ة التنفيذي ��ة بيده ،فهل
اكت�شفه ��ا الآن؟! كذل ��ك يف م�سته ��ل بيان ��ه
يعل ��ن ت�أيي ��ده الكام ��ل خلط ��اب املرجع َّي ��ة
الدِّينية� ،أقول :وهل كانت املرجعية عندما
كان �أمني «الدع ��وة» رئي�س ًا للوزراء غريها
الآن؟ وق ��د نا�ش ��دت �آنذاك ملعاجل ��ة الف�ساد
واالغتياالت ومل يح�صل!
لي�س لدى حزب «الدعوة» ِمن حا�ضر يفخر
به ،لذا جتده يُذ ّك ��ر العراقيني بـ«�شهدائه»،
وه ��ذا ال يه ��م العراقي ��ون ب�ش ��يء� ،إذا كان
الأم ��ر يتطلب ثمن� � ًا! وكان يتحمل الن�صف
يف قتلهم ،بزج ال�شباب وتعري�ضهم ملخاطر
التفج�ي�رات ،بع ��د التدري ��ب يف «�سراي ��ا
الدفاع ال�سوري ��ة» امل�شه ��ورة بعنفها ،وقد
�أخ ��ذ �أع�ضا�ؤه ال َّثمن م�ضاعف� � ًا بعد التمكن
ِم ��ن ال�سلطة ع ��ن طريق الغ ��زو الأمريكي.
ج ��اء يف البي ��ان�« :إن ح ��زب الدع ��وة
الإ�سالمي ��ة ال ��ذي �ضح ��ى خ�ل�ال احلقب ��ة
الديكتاتوري ��ة ال�س ��وداء ،ب�أطه ��ر ال َّدم ��اء،
واتخذ �أ�صعب املواق ��ف من �أجل الإ�صالح
والتغيري ،مازال ي�سري على ذات النهج يف
حماربة االنحراف والف�ساد والتخلف ،يف
�أي موق ��ع كان وم ��ن �أي جهة ج ��اء� ،إميان ًا
من ��ه ب�صدقي ��ة املوق ��ف ،وح�صاف ��ة القرار
والوق ��وف على معاجل ��ات الأزم ��ات مهما
ات�سعت وعظمت» .فهل يف هذا الن�ص �شيء
ِم ��ن احلقيقة؟! �أم ��ا �إن كان «الدع ��وة» �ضد
التخلف فهذا ادع ��اء ،وي�شهد بهذا القيادي
ال ��ذي توىل وزارة الرتبي ��ة ونيابة رئا�سة
اجلمهوري ��ة ،وجمال� ��س اللط ��م واملواكب
الت ��ي يت�صدره ��ا احل ��زب ،ورك�ض ��ة �أمينه
الع ��ام «رك�ضة طويري ��ج»! �أمل يتهم القوى
املدني ��ة بالع ��داء للدي ��ن ،ويفاخ ��ر ب�سلطة
«الإخ ��وان» مب�ص ��ر؟ �أمل يقف �أمين ��ه العام
�ض ��د الإ�صالح ،و�ض ��د فتح ملف ��ات الف�ساد
الك�ب�رى و�إف�ساد الق�ض ��اء وت�سيي�سه ،وما
زال كذل ��ك ،وهو ميث ��ل ما يُ�سم ��ى بالدولة
العميقة؟ هل كان التحري�ض على الكراهية
ل�س ��ان �أح ��د معمميه ،يطلع عل ��ى اجلمهور
من ف�ضائيته «�آفاق» �أم من غريها؟!
�أق ��ول :ه ��ل ه ��ذا الكالم �ص ��در ِم ��ن املكتب
ال�سيا�س ��ي حلزب «الدع ��وة» �أم من جهة ال

د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

عبا�س العلي
نع ��رف لها ما� ٍ��ض؟! �أمل يخن مَن كان يكتب
ويُطال ��ب مب ��ا يدعي ��ه الآن بيان ��ه؟! وك�أنه
مل ي ��زور االنتخاب ��ات ،ومل يف�سد يف املال
الع ��ام ،ومل ينهب العق ��ارات ،ومل ي�ستورد
ير�ش الف�ضائيات،
�أجهزة �أمنية فا�سدة ،ومل ِ
وجهات �إعالميَّة ب�أموال الدولة ،ومل ير�ش
ع�شائر يف موا�سم االنتخابات ،ومل ي�ساهم
بقمع التظاه ��رات( ،)2011وه ��رب �أمينه
العام يف تظاهرات( )2018طالب ًا النجدة.
�أمل يُ�شكل ميلي�شي ��ات حل�سابات �سيا�سية،
ويه ��دد بوج ��ود ملف ��ات ي�ستخدمه ��ا يف
مقاي�ضات �سيا�سي ��ة ،وميتنع عن امل�ساءلة
يف �أخطر ما تعر�ض له العراق؟
�إذا كان ح ��زب «الدَّعوة» جاد ًا ،فلي�س هناك
م ��زاج �شعب ��ي لت�صدي ��ق بيان ��ه ،و�شخ�ص
�أمين ��ه العام عل ��ى ر�أ�سه ،بع ��د جتربته يف
رئا�سة ال�سُ لطة التنفيذية ،فهو متهم ولي�س
طرف� � ًا حيادي ًا ،ال ب ��د �أن جت ��ري حما�سبته
على �ضياع ثل ��ث العراق( ،)2014و�إرجاع
م ��ا للدول ��ة م ��ن العق ��ارات املنهوي ��ة ع ��ن
طريق ��ه ،حت ��ت غط ��اء ال�ش ��راء والهب ��ات
والإيج ��ارات َّ
الطويل ��ة ،وف�س ��اد عظي ��م
ارتكبه معممو احلزب و�أفنديته� ،أن يعتذر
لل�شع ��ب العراقي ع ��ن الدماء الت ��ي �سُ فكت
يف ظ ��ل �سلطته ،وال�ث�روات التي �ضاعت،
واخلطاب َّ
الطائفي ال ��ذي كان يلقيه �أمينه
الع ��ام ،وعن الوالءات الأ�سري ��ة والرفاقيَّة
الت ��ي دم� � َّر به ��ا مراك ��ز الدَّولة .غ�ي�ر هذا،
ي�صبح بيان احلزب مزح ًة ال �أكرث.
لق ��د �أظه ��ر «الدعوي ��ون» �أنف�سه ��م ُترابيني
�أتقي ��اء ،فقي ��ل« :وذم ��وا ل َّن ��ا الدُّني ��ا
وه ��م ير�ضعونه ��ا/ومل �أَ ْر كالدُّني ��ا ُت ��ذ ُم
وتحُ لبُ »(ال َّثعالب ��ي ،يتيم ��ة ال َّده ��ر)،
فب�شهادة رفيقه ��م� :إنه مل يجد يف اخلزينة
غري ثالثة مليارات! فالبقية ر�ضعها «القائد
َّ
ال�ضرورة» -العبارة حليدر العبادي -على
ال�ص ��رف اخلا� ��ص لأمين ��ه الع ��ام ،ور�شى
االنتخاب ��ات ،وعلى م ��ا دعا �إلي ��ه�« :أتيناك
ي ��ا ب�ي�روت� ،أتين ��اك ي ��ا دم�ش ��ق� ،أتين ��اك
ي ��ا �صنع ��اء !»...فم ��ا عالق ��ة ه ��ذا ال َّتاريخ
بالوطن والوطنية والدميقراطيَّة؟!
عن االحتاد االمارتية
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الثورة قبل �أن تكون حراك ًا �سيا�سي ًا
و�أجتماعي ًا يفر�ض نف�سه على الواقع
ويعمل على تغييره ،هي �صيرورة
�إرادة مرتبطة بظروفها المو�ضوعية
والذاتية كي ت�ستكمل وجودها على
الأر�ض ،وحتى يكون ذلك ممكن ًا ال بد
من �أن تتوفر م�سببات وعلل �أ�سا�سية منها
ما هو متعلق بالإ�ستعداد الذاتي لقاعدة
الثورة ،ومنها ما هو محرك لهذا التغيير
و�أداة له ،وهنا يح�ضر عامل الزمن
كواحد من �أركان ال�صيرورة ومن �شروط
الن�ضج ،فال يمكن ا�ستباق الزمن فتجهز
الثورة على نف�سها لأنها غير مهي�أة له،
�أو تت�أخر الثورة عن اللحظة التاريخية
الواجبة وتكون قد �أفلتت على نف�سها �أن
تكون حا�ضرة وفاعلة ومنتجة.

عليه فالكثري ممن عا�ش احل ��راك وعاي�ش �إرها�صات
الث ��ورة العراقية احلالي ��ة كان يتمنى �أن يكون ملوعد
�إنطالقته ��ا �أبك ��ر من ه ��ذا الوق ��ت ،حي ��ث �أن الطبقة
احلاكم ��ة ال�سيا�سي ��ة مل َ
تتلق ال�ضرب ��ة املنا�سبة التي
جتعله ��ا تعيد الكثري من ح�ساباته ��ا وقد ك�سبت وقتاً
�أ�ضافي ًا ندفع ثمن ��ه الآن م�ضاعف ًا ،احلقيقة التي ال بد
م ��ن مالحظتها �أن ه ��ذه الطبقة احلاكم ��ة مل تتوقع ال
الآن وال قبله �أن تتطور الأمور يف هذا الأجتاه وهذا
الزخم الذي يجعلها �أي�ضا �أن تدفع الثمن م�ضاعف ًا.
�صحي ��ح �أن ال�ش ��روط العام ��ة للثورة كان ��ت نا�ضجة
بالق ��در ال ��ذي ميكنها من �أن تنفج ��ر يف �أي وقت لكن
هن ��اك نق�ص فيما يعرف بالرتاك ��م ال�ضروري لدفعها
بق ��وة �أك�ب�ر �أجت ��اه ه ��ذا اله ��دف ،ه ��ذا الرتاك ��م كان
�ضروري ًا وحتمي ًا مع كل ف�شل �أ�ضايف من قبل ال�سلطة
احلاكمة �أو تخلف يف قراءة الواقع وجمريات حركة
املجتم ��ع� ،ساه ��م يف التقلي ��ل م ��ن زخم ه ��ذا الرتاكم
عوامل داخلية و�أخ ��رى �إقليمية كانت تدفع بقوة يف
ت�أجي ��ل ق ��رار ال�شعب ،خا�صة مع قوة ه ��ذه امل�ؤثرات
وقدرته ��ا على �إ�شغاله عن مالحق ��ة ال�سلطة وحتديها
واخل ��روج بوج ��ه علن ��ي موح ��د نح ��و ه ��دف علني
وموحد �أي�ضا.
هن ��ا وق ��د �أعلن ��ت الق ��وى احلاكم ��ة و�سلطته ��ا ب ��كل
و�ضوح ومبا ال يقب ��ل اجلدل وال�شك �أنها ال ت�ستطيع
�أن تقدم م ��ا ميكن �أن ي�ؤجل من �إ�شع ��ال فتيل الثورة
وانط�ل�اق �شرارته ��ا� ،أ�صب ��ح الزم ��ن عام�ل ً�ا م�ضاف� � ًا
و�ضاغط� � ًا وحتمي ًا يف �صريورته ��ا ،و�أت�ضح ذلك من
جملة ق�ضايا ظهرت على ال�ساحة ال�سيا�سية منها مث ًال
التقارير التي قدمت ملجل�س النواب حول ن�سبة تنفيذ
الربنامج احلكومي والذي ال يتعدى ن�سبة الثلث من
الربنام ��ج احلكوم ��ي املعل ��ن ،و�أي�ضا �أنته ��اء الفرتة
املمنوح ��ة من قبل بع� ��ض الأط ��راف ال�سيا�سية التي
كان ��ت قد منحته ��ا للحكوم ��ة ك�ش ��رط �أويل للموافقة
عليها خا�ص ��ة بعد مرور �سنة عل ��ى ت�شكيل احلكومة
و�أنطالق �أعمالها.
كم ��ا �أن تفاعالت ومفاعالت الواقع الإقليمي وخا�صة
ال�صراع الإيراين الأمريك ��ي الذي و�صل �إىل الذروة
قبل الأ�شتعال ،هي� ��أت ظرف ًا مو�ضوعي ًا دافع ًا للحراك
اجلماه�ي�ري ،وال �سيم ��ا �أن الطرف�ي�ن وم ��ن ورائه ��م
ق ��وى و�أجندات وخمطط ��ات �ساهت �أي�ض� � ًا يف ف�شل
احلكوم ��ة وعجزه ��ا �أن تتخ ��ذ مواق ��ف �أك�ث�ر وطنية
ومل�صلح ��ة الع ��راق ك�شع ��ب وكدولة ،كان م ��ن الذكاء

ال�سيا�س ��ي لق ��ادة الث ��ورة �أن مينحوا ه ��ذه الظروف
املو�ضوعي ��ة دورها يف بي ��ان عجز وف�ش ��ل ال�سلطة،
وكان ال بد �أي�ض ًا من الإ�ستفادة منها على الوجه الذي
يخ ��دم ق�ضية الثورة و�أهدافها وقد بان كل �شيء على
حقيقت ��ه ،و�أ�صبح اللعب على املك�شوف متام ًا جلميع
الأطراف يف ال�سلطة وخارجها.
�إذن الث ��ورة و ّل ��دت والدة طبيعي ��ة ومهي� ��أة متام ًا �أن
تدرك وتنال �أهدافها وحتق ��ق النتائج املرجوة منها،
والدلي ��ل على ه ��ذا النجاح �أن كل الق ��وى الفاعلة يف
احلكوم ��ة وال�سلط ��ة و�أحزابها ،وحت ��ى القوى التي
كان ��ت تن ��ادي ب�ض ��رورة الإ�ص�ل�اح وت ��دارك الأمور
قب ��ل �إفالت زمام الأمور ،تف ��ف اليوم �صف ًا واحد ًا يف
مواجهة الثورة ب�شكل �أو ب�أخر ،مرة بعنوان احلفاظ
على الدولة وبنائها ال�سيا�سي من الذهاب للفو�ضى �أو
م ��ا يطلقون عليه الال دول ��ة ،ومرة منح الوقت القليل
لتمرير جملة من الإ�صالحات تظن �أنها قد تكون �شيئ ًا
م ��ن احلل ،هذا الط ��رح الآن ويف هذا الوقت احلا�سم
ومبجرد القبول به يعني �أنتح ��ار ًا للثورة و�أنتحار ًا
�أكي ��د لل�شع ��ب ،ال جمال ممكن �أن تتغ�ي�ر الأهداف �أو
تتغ�ي�ر الر�ؤي ��ة �أو تتبدل الوجوه هن ��ا �أو هناك ،وما
على الثورة وجمهوره ��ا �إال امل�ضي �إىل �أخر امل�شوار
حي ��ث جت ��د نف�سه ��ا ج ��زء ًا م ��ن �أ�ستحق ��اق ال ب ��د من
التعامل معه على �أنه حقيقي و�أكيد.
ميكنن ��ا القول وبكل ثق ��ة �أن الثورة العراقية الكربى
التي �أنطلقت يف الأول من ت�شرين عام  2019لي�ست
ثورة خدمات وال هي حراك ًا �إ�صالحي ًا يهدف حت�سني
�أداء ال�سلط ��ة وقواه ��ا ،ب ��ل هي ث ��ورة تغيري جذري
�شام ��ل و�إنق�ل�اب �سيا�س ��ي كام ��ل عل ��ى كل العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة الفا�س ��دة ،رم ��وز ًا واهداف� � ًا و�شخو�ص� � ًا
وممار�س ��ات ،ومل يعد بالإمكان الرج ��وع �إىل ما قبل
الأول م ��ن ت�شري ��ن املا�ضي ،وال الرتاج ��ع عن خطها
الوطني ال�شمويل بكل ما حتمله من �سمو و�إن�سانية،
وبع ��د كل ه ��ذا الن�ض ��ج والفه ��م والت�ضحي ��ات الت ��ي
قدمه ��ا ال�شعب و�شبابه املنتف� ��ض بثورية فذة �أذهلت
الع ��امل �أظه ��رت املع ��دن املدين ل ��ه ،وم ��ع كل �إ�صرار
الطبق ��ة ال�سيا�سية بكاملها وما يق ��ف خلفها من قوى
عل ��ى رف�ض الإن�صياع والتعامل م ��ع الواقع اجلديد،
واقع ثورة مبادئ وثورة قيم تعيد للوطن واملواطنة
وجوده ��ا بعي ��د ًا عن م ��ا متظهرت ب ��ه �سلط ��ة ما بعد
 2003وبكل عناوينها و�شعاراتها و�أهدافها.
مطالب ال�شعبية ،ويف مواجهة القمع املت�صاعد
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وثائقي عن �سرية �صاحب �أماديو�س ميلو�ش فورمان ،وعر�ض �صياد
اجلوائز الفيلم الكولومبي (مونوز)
القاهرة :عالء املفرجي

�ضمن فعاليات املهرجان عر�ض
�أم�س فيلم (فورمان يواجه
فورمان) الذي اخرجه الت�شيكيان
(جاكوب هينجا) و(هيلينا
تري�ستكوفا) .وفورمان (1932-
 )2018عن �سرية املخرج الراحل
الكبري ميلو�ش فورمان.

ميلو�ش فورمان
وفورم ��ان ه ��و خم ��رج وممث ��ل و�سيناري�س ��ت
و�أ�ست ��اذ جامع ��ي �أمريك ��ي ت�شيك ��ي ،كان يع ��د
�أحد خمرجي "املوج ��ة الت�شيكية اجلديدة" يف
ال�سينما ف�ت�رة ال�ستيني ��ات .هاج ��ر �إىل �أمريكا
�أوائ ��ل ال�سبعيني ��ات ،و�أ�صبح �أ�ست ��اذ ال�سينما
يف جامع ��ة كولومبي ��ا ،ورئي�سا م�ش ��ارك ًا لق�سم
الت�صوي ��ر ،وتعد �أ�شه ��ر �أفالمه ط ��ار فوق ع�ش
املجان�ي�ن ( )1975وفيل ��م �أماديو� ��س ()1984
والتي ح�صد من خاللهما على جائزتي الأو�سكار
لأف�ضل خمرج ،كما ح�صل فورمان �أي�ض ًا على 3
جوائز جولدن جلوب وجائزة البافتا .و�أعتزل
العم ��ل الفن ��ي يف ع ��ام  2011ت ��ويف يف �أبريل
 2018يف والية كونيتيكيت بالواليات املتحدة
بعد �صراع مع املر�ض.
ون�ش ��رت يومي ��ة (الن�شرة ) وه ��ي الن�شرة التي
ت�ص ��در ع ��ن مهرج ��ان القاه ��رة ال�سينمائي 41
ع ��ن الفيلم "يق ��ول املخ ��رج الت�شيك ��ي ميلو�ش
فورمان« :على املخرج �أن يكون خمرج ًا وكاتب ًا
وممث�ل� ًا ور�سام� � ًا ،واملخ ��رج اجلي ��د ه ��و الذي
يخت ��ار �أ�شخا�ص� � ًا يتقنون هذه الأ�شي ��اء �أف�ضل
من ��ه» .وبالنظ ��ر �إىل �أفالم فورم ��ان �سنجد �أنها
تنتم ��ي �إىل ال�سينم ��ا اخلال�ص ��ة �أي ال�سينم ��ا
التي تتعاط ��ى وت�شتبك مع الق�ضاي ��ا الإن�سانية
الكربى ،من هذا املنطلق ي�أتي الفيلم الت�سجيلي
الت�شيك ��ي «فورم ��ان �ض ��د فورم ��ان” �إخ ��راج
«جاكوب هينجا» و»هيلين ��ا تري�ستكوفا» ،الذي
ُ�سج ��ل ويحتف ��ي بحياة فن ��ان ال�سينما املخرج
ي ّ
“ميلو�ش فورمان” بدء ًا من والدته عام 1932
حتى وفاته عام .2018
�صحي ��ح �أن الفيل ��م يتخ ��ذ م ��ن حي ��اة ميلو� ��ش

فورمان ًّ
خطا �أ�سا�سي ًا واجتاه ًا وا�ضح ًا له ،فعرب
 77دقيق ��ة  -وهي م ��دة عر�ض الفيل ��م  -ال نرى
�سوى فورمان عرب مراحل حياته املختلفة ويف
كاف ��ة تفا�صيلها ،لكن هذا املنحى ما هو �إال طبقة
�أوىل م ��ن طبقات قراءة الفيل ��م والتعاطي معه،
فالفيل ��م يحوي بني طياته جانب ًا ال يقل عمق ًا عن
حياة فورمان الفني ��ة وال�شخ�صية ،وهو ت�أريخ
تل ��ك الفرتة احل�سا�س ��ة التي عا�صره ��ا فورمان
بدء ًا من الن�صف الثاين من القرن الع�شرين وما
حتويه تلك الفرتة من �صراعات و�أزمات حرجة
ال تخلو بالت�أكيد من الإثارة والت�شويق.
يب ��د�أ الفيل ��م مب�شه ��د �أر�شيف � ّ�ي عل ��ى نغم ��ات
املو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة ن ��رى في ��ه فورمان يف
الأربع�ي�ن م ��ن عم ��ره وه ��و يرك� ��ض يف حديقة
منزله والكامريا تقرتب منه ببطء حتى تلتقطه
من زاوية �سفليّة ليبدو ج�سده يف حجم مُ�ضخم
وك�أن ��ه يح ��وي مهابة م ��ا ،ث ��م يق ��ول بتلقائيته
و�صراحت ��ه املعه ��ودة «�أجتن ��ب دائم� � ًا حتلي ��ل
�شخ�صيت ��ي ،كل م ��ا يعنين ��ي و�أ�ستمت ��ع به هو
رواية الق�ص�ص”.
م ��ن ه ��ذه النقط ��ة ينطل ��ق الفيل ��م �س ��ارد ًا حياة
فورمان لكن ه ��ذه الر�ؤية حتوي بداخلها ر�ؤية
�أخ ��رى �أعم ��ق ،فه ��ذا جم ��رد �ش ��ق �أويل لقراءة
وفهم الفيلم ،لكنه يُقدم نظرة بانورامية لتاريخ
�أوروب ��ا املُعا�ص ��ر ،ب ��كل فرتات ��ه ال�صعب ��ة .فقد
اعتم ��د الفيل ��م بالكامل عل ��ى ال�ص ��ور وامل�شاهد
واللقط ��ات الأر�شيفي ��ة� ،سوا ًء م ��ن خالل بع�ض
اللق ��اءات الت ��ي �صوره ��ا فورمان عل ��ى امتداد
حيات ��ه الفنية� ،أو كوالي� ��س �أفالمه التي ت�صور
مراحل �صناعتها و�إبداعها ،بالإ�ضافة �إىل ال�شق

دراما اليومي والأ�سطوري
ترجمة :عبا�س احل�سيني
و�ض ��ع املخرج وكات ��ب ال�سيناريو املبدع جيم ماي ��كل ،جل اهتمامه
وتركي ��زه الدرام ��ي  ،يف براعة املمث ��ل وعار�ض الأزي ��اء  ،الو�سيم،
روب ��رت بويد هل�ب�روك ،وهو اىل جانب وودباي ��ن  ،وهول واملبدع
كوملان� ،ضم ��ن فريق درامي ممتع ،لتقدمي قطع ��ة فنتازيا ،ذات وقع
درام ��ي � ّأخ ��اذ ،وهي قطع ��ة فنية بحق ،وه ��ي الأحدث ل ��ه من انتاج
 ،2019والت ��ي منحها عنوان ًا ا�سطوري ًا ،هو ،يف ظل القمر .ي�صحو
ال ��روح الو�سي ��م  ،واملرتبط بزواج حدي ��ث  ،ذات �صباح ليجد نف�سه
مالحق ��ا لآثار جرمية منظمة ومت�سل�سلة ،و غريبة من نوعها  ،حيث
تق ��دم �سي ��دة ماه ��رة يف التنق ��ل والتخف ��ي ،ومتمر�س ��ة يف الفنون
القتالي ��ة ،على حقن �أف ��راد معينني خلف رقبته ��م ليق�ضوا يف نزيف
ح ��اد .تبدو حبك ��ة الفيلم بولي�سية �أول الأم ��ر  ،لكن الكاتب اخليايل
جي ��م ماي ��كل ،وال ��ذي ب ��رع يف �سيناريوه ��ات م�سبق ��ة ،يذه ��ب اىل
معاجل ��ة �أ�سطوري ��ة تتعلق بدورة القم ��ر ،واملي ��اه املقد�سة ،كما يف
الأ�ساط�ي�ر امل�شرقية  ،وانتظار بعث ��ة الأرواح املتوالية ،مع الإ�شارة
اىل التنا�س ��خ يف الأرواح والأف ��كار  ،وه ��و بذل ��ك يحق ��ق م�ساح ��ة
اخ ��رى  ،ليع ��رج من خالله ��ا اىل نقد املجتمع االمريك ��ي ،وبدء ًا من
البريوقراطي ��ة الفج ��ة ،التي يق ��ع حتتها بطل املا�س� ��أة ،يف التعامل
املهن ��ي امل�صحوب ب�سلط ��ة عليا ،حترم على البط ��ل ال�سخي ،والذي
�أ�ض ��اع عمره يف �أتون القتل والإج ��رام يِف �شوارع دولة ،ال حترتم
حتليله النف�سي ،وال طرحه الالهوتي لتجرمي �أ�سطورة � ،أو ت�أويلها
معرفي ًا ،وبحث ًا عن �أدواتها.
ينعم الفيلم بالزخم الدرامي وتناول امل�شاعر االن�سانية عرب الأجيال
 ،حي ��ث يعم ��د الكات ��ب املمتع جي ��م ماي ��كل اىل العمل عل ��ى حماكاة
التقاط ��ع الزمني العمار ال�شخو�ص والأحداث وامل�سارات الدرامية،
لينجح يف عزل البطل الدرامي عن حميطه وبيئته ال�ضاجة بالعنف
وال ��دم والغمو�ض .الفيلم يحقق م�شاه ��دة ممتعة للمزج بني الإثارة
والت�شوي ��ق من جهة  ،وم ��ن ال�سرد الدرامي املتقن  ،من جهة �أخرى،
وع�ب�ر الرتكيز على �شخ�صية واحدة حموري ��ة  ،تفقد كل من حولها
 ،ب�سب ��ب الوعي املغاي ��ر والندرة يف التعامل م ��ع حميط الأحداث ،
�ضم ��ن الإنتاج الأحدث  2019لهوليوود  ،واال�ستدراج الناجح لرمز
درامي يتوقع له ح�ضور م�ضطرد على امل�ستقبل القريب.

الآخ ��ر وه ��و اللقط ��ات التاريخية الت ��ي ت�صور
ال�صراعات والنزاع ��ات التي جرت خالل القرن
الع�شري ��ن مثل احلرب العاملي ��ة الثانية وغريها
من الأح ��داث الهامة التي �شكل ��ت طفرة وتغيرّ ًا
حقيقي ًا يف م�سار تاريخ العامل.
لنجد �أن تلك الر�ؤيت�ي�ن تتكامالن وتتحدان مع ًا
مُ�شكلة �إطار الفيلم الذي اتخذ من حياة فورمان
ر�ؤي ��ة جدي ��دة للتاري ��خ املعا�ص ��ر وك�أن الفيل ��م
ُيق ��دم �إعادة ق ��راءة للأح ��داث �س ��واء الفنية �أو
ال�سيا�سي ��ة ،فكالهما يكتمالن مع� � ًا وال انف�صال
بينهم ��ا ،وبالأخ� ��ص حينما يك ��ون احلديث عن
خمرج مث ��ل ميلو�ش فورمان اتخ ��ذ من احلرية
ه ّم ًا �أ�سا�سي ًا يُعرب عنه يف �أفالمه.

ترتب ��ط ذكري ��ات فورم ��ان اخلا�ص ��ة بالأحداث
العام ��ة ،فالع ��ام التح ��م م ��ع اخلا�ص و�أث ��ر فيه
وعلي ��ه ،فالبداي ��ة م ��ع احل ��رب العاملي ��ة الثانية
وفق ��ده لوالدي ��ه ،ث ��م تندل ��ع مظاه ��رات الطلبة
وال�شباب عام � 1968أثناء مهرجان كان ،ويُقرر
�سحب فيلمه ال�شهري «حف ��ل رجال الإطفاء” من
امل�سابق ��ة الر�سمي ��ة ت�ضامن� � ًا مع مطال ��ب ثورة
ال�شباب ،وبعدها قام ��ت القوات ال�سوفيتية يف
�شه ��ر �أغ�سط�س  1968بغ ��زو ت�شيكو�سلوفاكيا،
وهنا يتداخل العام مع اخلا�ص ،وتتحد طبقات
وم�ستوي ��ات الفيل ��م مع ًا ،لتتغ�ي�ر حياة فورمان
ب�شكل كام ��ل يف �أعقاب هذه الأح ��داث ،ويغادر
ب�ل�اده �إىل فرن�سا ومنه ��ا �إىل الواليات املتحدة،

لت�صب ��ح ه ��ذه الف�ت�رة م ��ن حيات ��ه ه ��ي الأغزر
والأجود على امل�ست ��وى الفني ،والأكرث تقدير ًا
�أي�ض ًا.
م ��ن ب�ي�ن الأف ��كار التي َع�ّب�رّ عنه ��ا الفيل ��م تظل
فك ��رة الفن ��ان والتعب�ي�ر عن ذات ��ه وهمومه هي
الق�ضية الأبرز ،كيف يتعامل الفنان مع الق�ضايا
الإن�ساني ��ة الكربى؟ ففي هذا اجل ��زء من الفيلم
وال ��ذي يُع ّد الأك�ث�ر حيوية يدخ ��ل املتفرج عقل
فورم ��ان نق ��ر�أ �أف ��كاره ونتعاط ��ى معه ��ا وكيف
يُعرب عنها �سينمائ ًّي ًا عرب اال�ستعانة مب�شاهد من
كوالي�س العديد م ��ن �أفالمه ،مثل ق�ضية احلرية
التي عرب عنه ��ا يف فيلمه الأبرز «طار فوق ع�ش
ال ��واق واق»  ،1975ونق ��د املجتم ��ع يف فيل ��م

“�شع ��ر”  1979ال ��ذي ق ��دم فيه جرع ��ة مكثفة
م ��ن النق ��د االجتماع ��ي لع�ص ��ر ال�سبعيني ��ات
وث ��ورة الهيبيز ،وكذل ��ك فيلم ��ه “�أماديو�س”
 1984الذي �صوره يف بلده الت�شيك عن حياة
املو�سيقار الأملاين موت�سارت .وي�صور الفيلم
ب�أ�سل ��وب مُثري كيف تعاملت �أجهزة الأمن معه
حينه ��ا وقررت و�ضعه هو وفريق العمل حتت
تل�ص�ص ًّيا،
املراقبة ،وهنا تتخذ ال�صورة طابعًا ّ
مبعن ��ى �أن زواي ��ا الت�صوي ��ر تلتق ��ط فورمان
�أثناء ت�صوي ��ر الفيلم من �أماك ��ن لي�ست مرئية
كاف على �إيقاع �ص ��وت التقاط ال�صور
�كل ٍ
ب�ش � ٍ
الفوتوغرافي ��ة مب ��ا يوحي باخلط ��ر ،وجتعل
املتفرج يف حالة ترق ��ب وعني م�شدوهة تتابع
ق�صة حياة فنان وهب
وعر�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل،
 ،الفيل ��م الكولومب ��ي الأرجنتين ��ي "مون ��وز"
للمخرج �أليخان ��درو الندز ،امل�شارك فى الق�سم
الر�سم ��ى خ ��ارج امل�سابقة فى عر�ض ��ه الأفريقي
الأول ، ،بدار الأوبرا امل�صرية.
وت ��دور �أح ��داث الفيل ��م ال ��ذي اقتن� ��ص جائزة
�أح�س ��ن فيلم م ��ن مهرجانات �صندان� ��س ولندن
و�س ��ان �سيبا�ستي ��ان وتران�سلفاني ��ا ،ح ��ول
جمموع ��ة م ��ن اجلن ��ود ال�شباب الذي ��ن ميثلون
ج ��زء ًا م ��ن جماع ��ة متم ��ردة ت�سم ��ى املنظم ��ة
باحلف ��اظ عل ��ى رهينته ��م الطبيب ��ة "جولي ��ان
نيكول�س ��ون" .وعندما ي�ض ��رب هجوم ع�سكري
قاعدته ��م حتاول هي اله ��رب .فيلم جمع جوائز
�أح�س ��ن فيلم م ��ن مهرجانات �صندان� ��س ولندن
و�سان �سبا�ستي ��ان وتران�سلفانيا .ويطلق عليه
النقاد �صائد اجلوائز

ق�������������راءة ف�������ي ك������ت������اب (ف���������ي ال������ط������اب������ق ال�������راب�������ع)

انفتاح التعبري من ال�سرد احلكائي �إىل ال�سينمائي
�أحمد الناجي
-3ولكن ��ه ما �أن ا�ستجاب اىل غواية ال�سينما،
وت�أجج ��ت ن ��ار اال�شتي ��اق بداخل ��ه ،حت ��ى
ع ��زم عل ��ى االنتقال بكل كيان ��ه وما تفي�ض
ب ��ه روحه م ��ن �أحا�سي�س اىل ه ��ذه املحطة
الإبداعي ��ة ،تعرف عل ��ى �أ�سرارها ،و�شرب
من ك�أ�سها ،فغمره �سحر ال�صورة ب�إح�سا�س
االنت�ش ��اء ال ��ذي يله ��م العق ��ل ،وك�أنه وجد
�ضالت ��ه املن�ش ��ودة ،فهو القائ ��ل" :مل �أتخ َّل
عن االثنتني (ال�صورة والكلمة) ،فقد كانتا
مت�شي ��ان يف داخل ��ي مثل نهري ��ن �صامتني
ال ي�أب ��ه �أحدهم ��ا بالآخر" (� ��ص .)12وبد�أ
يتلم� ��س و�سيلت ��ه الأث�ي�رة يف خمتل ��ف
ال ��دروب واملنعرج ��ات ،وع ��ادة م ��ا ين ��ام

الإن�س ��ان وف ��ق ه ��وى الروح عل ��ى اجلنب
الذي ينا�سبه.
م ��ا �أن تتج ��اوز ق ��راءة بواك�ي�ر الوريقات
حتى تواجه مفتتح امل�ت�ن ،باب ي�أتي حتت
عنوان فرعي (يف �سرية ال�صورة) ،ي�سرح
يف الده�ش ��ة الت ��ي ت�أ�س ��ره يف طفولت ��ه
و�صباه ،كا�شف ًا عن مالمح اندفاعه يف عامل
ال�ص ��ور ،ويردفه ��ا بتف�صيل �س ��ردي حول
بداي ��ات اهتمام ��ه ،يقدم ��ه يف ب ��اب الحق
بعنوان فرعي�( :أول ال�سينمات) ،وي�ستهل
ه ��ذا امل�ت�ن بالإ�شارة اىل بع� ��ض املكنونات
الت ��ي طفح ��ت م ��ن غاط� ��س العق ��ل الباطن
متبدي ��ة على ت�ضاري�س الذاكرة� ،سلط فيها
ال�ض ��وء عل ��ى بواك�ي�ر التول ��ع بال�صورة،
ويب ��دو �أ�صب ��ح يف ح ��ال م ��ا عاد ل ��ه فكاك
منه ��ا ،وبلمح ��ة تعبري �سريع ��ة ،ي�شري اىل
عالقته الوطيدة معها ،جاء فيها" :رافقتني
ال�ص ��ورة ،ودون �أن �أدري ،من ��ذ �أول بي ��ت

ر�سمته يف ر�أ�سي قب ��ل �أن �أر�سمه يف دفرت
الر�سم املدر�سي" (�ص .)13وكل ما نحتاج
�إلي ��ه لإدراك معطي ��ات ه ��ذه االهتمام ��ات
البكري ��ة ،ه ��و النظ ��ر الت�أمل ��ي اىل ر�ؤي ��ة
فرويد م�ؤ�س�س علم النف�س التحليلي الذي
يعط ��ي �أهمية بالغ ��ة اىل مرحل ��ة الطفولة
يف بن ��اء ال�شخ�صي ��ة ،وي ��رى �أن يف داخل
كل طف ��ل مالمح الرجل ال ��ذي �سيكونه يف
امل�ستقبل.
ن�ش�أ نوف ��ل يف مدينة احلل ��ة ،وهي وريثة
بابل �سيدة العامل القدمي ،عرف �أهل احللة
ال�سينم ��ا �أي ��ام احلك ��م امللك ��ي يف �أوا�سط
ع�شريني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،من ��ذ كان ��ت
ت�أتيه ��م يف �أوق ��ات معينة �سي ��ارة ال�سينما
املتجول ��ة الت ��ي تعم ��ل بتوجي ��ه املرك ��ز
الثق ��ايف الربيطاين ،وكانت يف ذلك الزمن
تع ��رف ب�سينم ��ا (البال� ��ش) ،تتي ��ح للنا�س
م�شاه ��دة �أفالم متنوع ��ة ،تعر�ض على �أحد
اجل ��دران يف الهواء الطل ��ق ،حيث يجل�س
املتفرجون على الأر�ض.
�شي ��دت �أول دار عر�ض للأفالم ال�سينمائية
يف احللة �أوا�سط الثالثينيات ،وقيل بداية
الأربعيني ��ات ،عرفت حت ��ت م�سمى �سينما
احلم ��راء ال�شتوية ،ومن ث ��م افتتح �أواخر
الأربعيني ��ات �سينما احلمراء ال�صيفية يف
�أج ��واء مك�شوفة ،وتواىل ت�شي ��د عدد ًا من
ال�سينمات خالل العقود الالحقة باالت�ساق
مع تقدم احلياة االجتماعية ،ال�سيما تطور
�سياق ��ات التح�ضر/املدين ��ي يف البل ��د،
حتى �أ�صب ��ح ارتياده ��ا ال يقت�صر على فئة
بعينه ��ا ،بل كان ��ت غالبي ��ة العوائل احللية
ت�سع ��ى اىل م�شاه ��دة الأف�ل�ام ال�سينمائية
يف دور العر� ��ض العام ��ة ،وم ��ا يهمن ��ا يف

ه ��ذا العر� ��ض املقت�ضب ،هي الف�ت�رة التي
ن�ش� ��أ يف نوفل ،وعل ��ى وجه التحديد ،حني
�أ�صب ��ح ب�إمكان ��ه الذه ��اب اىل ال�سينم ��ا،
فف ��ي تلك الإثن ��اء �أي منت�صف ال�ستينيات،
كان ��ت تعمل �أربع ��ة �سينمات ،ه ��ي الفرات
واجلمهوري ��ة واخلي ��ام وباب ��ل ال�صيفي،
وال يغي ��ب عن بالنا الإ�شارة اىل �أن �أ�صداء
ال�سينم ��ا و�أفالمها كانت ت�ض ��ج بها املدينة
قاطب ��ة ،ال�سيم ��ا ح�ي�ن يعر� ��ض واح ��د من
الأفالم الراقية ،وهناك اثر وا�ضح لطريقة
الإع�ل�ان عن �أفالم ال�سينم ��ا الذي يقوم بها
املن ��ادي ،مت ��وك�أً عل ��ى �صوت ��ه اجلهوري،
وهو يتنقل بوا�سطة عربة جترها اخليول
(الربل) ،و�أحيان ًا املناداة جتري مبعا�ضدة
فرقة مو�سيقية �شعبية ،مع توزيع اعالنات
ورقية (منا�شري) ،ف�ض ًال عن تقدمي الإغواء
بعر�ض فلمني يف بطاقة واحدة.
و�صدى هذا الفع ��ل الإ�شهاري ميلأ �أجواء
املدينة ،ويدخ ��ل اىل كافة البيوت ،وي�صل
اىل كل النا�س يف �أق�صى الأمكنة ،واحلقيقة
التي ال يجوز �إنكارها �أن امليل اىل الرتفيه
كان وراء االن�ش ��داد نح ��و ه ��ذه الو�سيل ��ة
احل�ضاري ��ة ،ولك ��ن اىل جان ��ب ذل ��ك كانت
ت�ؤدي وظيفة �إعالمية وثقافية ،حيث تقول
وتت�شاطر يف توجيه خطابها بو�صفها �أداة
فني ��ة بالغة الت�أث�ي�ر ،فهي من �أه ��م و�سائل
الإع�ل�ام ت�أث�ي�ر ًا ،و�أي�سره ��ا و�ص ��و ًال اىل
عقل وعاطفة املتلق ��ي ،وامل�سترت فيها لي�س
بعيد ًا ع ��ن "الربوباغندا" ،ه ��ذا ف�ض ًال عن
كونها تغري املتلقي اىل التحليق يف �سماء
اجلمال الفني ،فتعتني بالإح�سا�س وتغني
الذائق ��ة ،وتفتح �أبواب امل ��دارك على �آفاق
املع ��ارف الوا�سعة ،وكان لها �أبلغ الأثر يف

الت�أث�ي�ر على وعي املجتم ��ع احللي يف تلك
الآون ��ة� ،أف ��راد ًا وجماع ��ات ،ومنه ��م نوفل
اجلناب ��ي ال ��ذي كان يف مراح ��ل احلي ��اة
البكرية ،ويف تلك الأجواء ،انعقد توا�صله
م ��ع الينابي ��ع الأوىل ،حي ��ث ت�ش ��كل ولعه
بال�ص ��ور الفوتوغرافية ،يفتن ��ه حمتواها
م ��ن لقطات الأف�ل�ام ال�سينمائي ��ة ،وت�شغله
ت�صاوي ��ر الفنان�ي�ن املعروف�ي�ن ،انده� ��ش
وت�ساك ��ن مع ده�شت ��ه ،وتعمق ��ت �ألفته مع
ال�سينما ،ان�شد لها ف�أوثقته ،فتنامى �ش�أنها
يف �أعماقه خالل املراحل الالحقة.
ويف الع ��ودة اىل الكت ��اب ،يحدثن ��ا يف
�ال حت ��ت عن ��وان (ال ��ذي دلني اىل
ب ��اب ت � ٍ
قل ��ب ال�ص ��ورة) ،وفي ��ه مير عل ��ى ذكريات
ال�سن ��وات الأرب ��ع التي ق�ضاه ��ا يف مدينة
حلب �أوائ ��ل الت�سعيني ��ات ،وكيف كان يف
تل ��ك الآونة ،يف ��رد مكان ًا معت�ب�ر ًا لل�صورة
بني الكلمات التي ي�سطرها يف التحقيقات
ال�صحفية�" .صورت اثنني و�سبعني حتقيق ًا
ن�شرتها يف جمالت ت ��ويل ال�صورة �أهمية
بقدر الن�ص ،وكانت من �أعذب ما قدمت يف
عمل ��ي يف ال�صحافة املكتوب ��ة" (�ص،)26
م�ش�ي�ر ًا اىل البع� ��ض م ��ن ال�شخ�صي ��ات
احللبي ��ة املهتمة بهذا املنح ��ى ،ذاكر ًا العرب
الت ��ي جناها ،م ��ن رفق ��ة الطبي ��ب �إح�سان
�شيط املتولع بال�صورة والت�صوير واملهتم
بالأث ��ر التاريخ ��ي والغن ��اء وال�سيا�س ��ة
واالن�شاد ال�صويف ،ويف خمتتم هذا الباب
يقدم تنظريات هامة عن بع�ض االعتبارات
امل�أث ��ورة املتعلق ��ة بال�ص ��ورة والت�صوي ��ر
الت ��ي �أخذها من ه ��ذا الرج ��ل اال�ستثنائي
ال ��ذي غ ��ادر احلي ��اة قبي ��ل خ ��راب املدينة
وانطفاء معاملها الأثرية.
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اقــــرأ
من كتبي

�صدر عن دار (املدى) كتاب �آن فادميان من كتبي" :اعرتافات
قارئ ��ة عادي ��ة" ،والكتاب يتح ��دث عن الكتب وه ��و يدعونا
ال�ستك�ش ��اف ذاتن ��ا العا�ش ��قة للق ��راءة ،تنتق ��ل فادميان فيه
ب�أناقة ومرح بني عادات ع�ش ��اق الكت ��ب الغريبة ،وطرائف
امل�ؤلفني ،و�إىل ذكريات عنها وعن عائلتها.
وامل�ؤلفة تعمل ناقدة ادبية ومرا�سلة �أمريكية نالت جائزة
نق ��اد الكت ��اب الوطني ��ة وجائزة لو� ��س �أجنلو� ��س تاميز
للكتاب وجائزة �صالون الكتاب.
كتب ��ت يف املقدم ��ة ان هذا الكت ��اب لأولئك الذي ��ن تدفعهم
�ش ��هيتهم للكلم ��ة املكتوب ��ة �إىل ق ��راءة كل م ��ا تق ��ع علي ��ه
�أعينه ��م� ،أو الذي ��ن يدلل ��ون كتاب� � ًا قدمي� � ًا كم ��ا يداعبون
�أطفالهم� ،أو من تفتنهم رائحة الورق واحلرب.

نساء في ساحات االحتجاج

مايلي �سايرو�س

بغداد يف خيال �سمري جمال الدين
عُر� ��ض �ضم ��ن فعالي ��ات ال ��دورة ال� �ـ  41من
مهرج ��ان القاه ��رة ال�سينمائ ��ي واملقام ��ة
فعاليات ��ه حالي ��ا ،الفيل ��م العراق ��ي "بغ ��داد
يف خي ��ايل" امل�ش ��ارك يف م�سابق ��ة �آف ��اق
العربي ��ة .يتن ��اول العمل ق�ضي ��ة البحث عن
الهوية ومتاعب العراقيني املهاجرين خارج
وطنهم .ت ��دور �أح ��داث الفيلم ال ��ذي عُر�ض
للم ��رة الأوىل يف �آب  2019يف مهرج ��ان
لوكارنو ،يف فرتة حكم �صدام ح�سني ،حول

كات ��ب فا�ش ��ل ،زوج ��ة خمتبئ ��ة ،متخ�ص�ص
يف تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات يُخف ��ي ميول ��ه
اجلن�سي ��ة ،وغريها م ��ن ال�شخ�صي ��ات التي
جتتم ��ع يف مقه ��ى "�أب ��و نوا� ��س" العراقي
يف لن ��دن ،ب�إيعاز من �شي ��خ متطرف .يهجم
قري ��ب الكات ��ب عل ��ى املقه ��ى فيقل ��ب حي ��اة
رواده .والعم ��ل م ��ن بطولة زه ��راء غندور
وهيث ��م عبد الرازق وو�سي ��م عبا�س وبع�ض
الفنانني من �إيران و�إنكلرتا.

تتلقى �سل�سلة
انتقادات طويلة
�سل�سلة من االنتقادات تلقتها النجمة
العاملي ��ة مايل ��ي �سايرو� ��س بعد �أن
ق ��ررت الظه ��ور ب� �ـ new look
 ،فقام ��ت �سايرو� ��س ذات ال� �ـ (27
عاما) بق�ص �شعرها مع م�صففتها
اخلا�صة �سايل هري�شبريجر.
ن�شرت مايلي �سايرو�س �صورتها
عل ��ى �صفحته ��ا ال�شخ�صي ��ة على
موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
"ان�ستغ ��رام" لتتفاج� ��أ ب ��ردود
�أفعال �سلبية جدا من قبل مرتادي
�صفحته ��ا والذي ��ن و�صف ��وا ق�صة
�شعره ��ا �أنها الأ�س ��و�أ على الإطالق،
بينم ��ا طلب �آخ ��رون �أن تق ��وم مايلي
بتعديل ق�صة �شعرها من جديد.
يذك ��ر �أن مايلي �سايرو�س قدمت عددا
كبريا من الأعمال الغنائية الناجحة.

ت���ف���ا����ص���ي���ل ع���������ودة الأم������ي�����رة "دي�������ان�������ا" �إىل احل����ي����اة
حقق ��ت املوا�س ��م الثالث ��ة الأوىل م ��ن م�سل�س ��ل The
 ""Crownجناحا كبريا ،دفعهم للإعالن عن مو�سم

رابع م ��ن امل�سل�سل ،واملقتب�س بالأ�سا�س من م�سرحية
 The audienceللكات ��ب بي�ت�ر مورج ��ان ،حي ��ث
تتمح ��ور الق�صة حول حي ��اة امللكة �إليزابي ��ث الثانية
�أثن ��اء حت�ضريها لت ��ويل العر�ش وه ��ي يف الـ  25من
عمره ��ا ،لتقع يف ح ��ب رئي� ��س وزراء اململكة املتحدة
ون�ست ��ون ت�شر�ش ��ل ،ال ��ذي يلع ��ب دوره يف امل�سل�سل
النج ��م جون ليثج ��و ،وهنا يج ��ب عل ��ى �إليزابيث �أن

توفق بني حياتها ال�شخ�صية وحياتها ال�سيا�سية.
املو�س ��م الرابع م ��ن امل�سل�سل �سي�شهد ظه ��ور الأمرية
ديان ��ا زوج ��ة الأم�ي�ر ت�شارل ��ز ويل العه ��د ،حي ��ث مت
ت�سري ��ب جمموع ��ة من ال�ص ��ور للممثل ��ة ال�شابة التي
�ستج�س ��د دور ديانا ،وهي قريب ��ة ال�شبه منها بح�سب
اجلمه ��ور .املمثلة حتمل ا�سم �إميا كورين والتي تبلغ
م ��ن العمر  23عاما ،حيث ن�شر ح�ساب The Crown
تغريدة ل ��ه على موقع تويرت جاء فيه ��ا "�ستلعب �إميا
كوري ��ن دور �سيدة ديانا �سبن�س ��ر يف "التاج" املو�سم

بيت املدى ي�ستذكر رائد االحتجاج
ال�صحفي �أبو كاطع
مبنا�سبة ت�سمية احد �شوارع بغداد با�سمه
ول�ص ��دور رباعيته "الزناد" عن دار املدى
يقي ��م بيت امل ��دى للثقافة والفن ��ون جل�سة
ا�ست ��ذكار لرائ ��د ال�صحاف ��ة االحتجاجي ��ة
الراح ��ل الكب�ي�ر �شم ��ران اليا�س ��ري "ابو
كاطع" حيث �سي�سل ��ط ال�ضوء على الدور
ال ��ذي لعبت ��ه كتابات ��ه يف تنمي ��ة الوع ��ي
الوطني واالنتقادي عند القراء ..الفعالية
الت ��ي �ستق ��ام ي ��وم غ ��د اجلمع ��ة يف بيت
امل ��دى يف �شارع املتنب ��ي ي�شارك فيها عدد
من الكتاب والباحثني.

 كرمي كل�ش
ر�س ��ام الكاريكات�ي�ر وامل�ص ��ور ال�صحف ��ي اق ��ام يف باح ��ة حديق ��ة االم ��ة
املج ��اورة لن�صب احلرية معر�ضه ال�شخ�ص ��ي ال�ساد�س للكاريكاتري حتت
عن ��وان " حكوم ��ة كاريكاتريية " �ض ��م  24ر�سما كاريكاتريي ��ا تناول من
خاللها االو�ضاع التي متر بها البالد وموقف احلكومة منها

الراب ��ع ،و�سيب ��د�أ الت�صوي ��ر ف ��ى وقت الح ��ق هذا
العام".
كورين ظه ��رت لأول مرة على ال�شا�شة عام ،2017
حي ��ث ظه ��رت يف م�سل�س ��ل � ، Pennyworthأم ��ا
قب ��ل ذلك فكانت تعم ��ل يف �شركة لبيع التجزئة يف
لن ��دن ،وتعليب �صنادي ��ق من املالب� ��س الداخلية،
ولكنه ��ا تلقت دعوة لإج ��راء اختب ��ار لأداء دور يف
 ، Pennyworthوهنا نالت دور ًا رئي�س ًا لها يف
ال�شا�شة.

تقــريـر...

حممد جا�سم
انتفا�ض ��ة ال�شع ��ب يف ت�شري ��ن جمع ��ت
كل �شرائح املجتم ��ع ،بتالحم قل نظريه
ما جعله ��ا احالم ث ��ورة يتلظ ��ى بنارها
كل الظامل�ي�ن واملف�سدي ��ن .ول ��ن تهد�أ اال
ب�سق ��وط قالع احلكام الذين ا�ستوطنوا
يف بروجه ��م العاجي ��ة من ��ذ  16عام ��ا.
ال�شع ��راء ال�شعبيون هم ج ��زء فاعل من
ابناء ه ��ذه الث ��ورة و�ساهم ��وا بفاعلية
يف الت�ص ��دي للظلم والف�س ��اد و�ساندوا
بق�صائدهم احلما�سية خطوات التحرير
يف �ساحة االحتجاج يف وطننا العزيز.
ال�شاعرك ��رمي العراق ��ي كت ��ب يحي ��ي
االنتفا�ضة ويذكر الفا�سدين بان ال�شعب
عازم على تنحيتهم-:

الطقس

العمود
الثامن
 علي ح�سني

مرحلة عبد املهدي
الأتاتوركية
ّ
لعل �أ�سو�أ ما يحدث للكاتب
من �أمثال جنابي� ،أن ال يجد
مو�ضوعا ميلأ به هذه امل�ساحة
�سوى احلديث عن م�ست�شارة
التوازن حنان الفتالوي التي
كنا نعتقد �أن املن�صب �سيهذب
�ألفا�ضها ،فاذا بها ال تزال
ت�ضرب الأمثال "التوازنية"
وهذه املرة ب�ضرورة �أن ير�سب
�سبعة طالب من ال�سنة مقابل
ر�سوب �سبعة طالب من ال�شيعة
�شاركوا يف االحتجاجات ،
فيما يحا�صرين كل يوم عادل
عبد املهدي بخطاباته التي
تثبت يوما بعد �آخر �أن الرجل
يعي�ش يف كوكب �آخر ..فهل
يعقل �أن رئي�س الوزراء والقائد
العام للقوات امل�سلحة يقول:
" �إن �أي اعتقال يعد جرمية "
 ..ماذا يح�صل لنا نحن مع�شر
الكتاب عندما نرى العامل يتغري
بني ليلة و�ضحاها ،بينما نحن
من�شغلون بتغريدات "البلبل
الفتان" عبد الكرمي خلف الذي
ق ّر َر �أن يطرد �شباب التظاهرات
�إىل خارج العراق ؟  ،ماذا نفعل
عندما يتباهى مكتب رئي�س
الوزراء مبكاملة هاتفية من
م�ستبد مثل �أردوغان يحيي فيها
الروح الدميقراطية عند عادل
عبد املهدي ؟  ..تخيل اردوغان
الذي يعتقل �أكرث من � 160ألف
مواطن ملجرد ّ
ال�شك يف �أنهم ال
يحبونه ويطرد ع�شرات الآالف
من وظائفهم لأنهم يقفون
بال�ضد من قراراته القرقو�شية..
والرئي�س الرتكي الذي يُظهر
تعاطف ًا معلن ًا مع عادل عبد
املهدي ،هو �أكرث من �أر�سل
للعراق �أفواجا من الدواع�ش
 ،و�أي�ض ًا ال تزال قواته حتتل
�أر�ضا عراقية  ،ولعل املثري
�أن مكاملة رجب طيب �أردوغان
جاءت يف وقت كانت فيه
احلكومة العراقية تقوم ب�أداء
م�شاهد مثرية القتحام و�إغالق
عدد من القنوات الف�ضائية..
وحتذير قنوات وو�سائل �إعالم،
يف دراما من النوع الكوميدي.
يف كل يوم يخرج علينا عادل
عبد املهدي بخطاب رومان�سي
عن الدميقراطية وحقوق
الإن�سان ،وما �أن ينتهي خطابه
حتى تبد�أ قوات مكافحة ال�شعب
بالهجوم على املتظاهرين
وحرق خيمهم ..ليعود رئي�س
الوزراء يف اليوم التايل
يتباكى على احلريات التي
يحا�صرها الطرف الثالث،
مع �إظهار عني الأمن احلمراء
يف وجه كل من ت�سول له
نف�سه ر�صد الأحداث ومتابعة
مايجري من انتهاكات وجرائم،
من �أجل �أن تبقى و�سائل
الإعالم منتمية بالكلية �إىل
�شبكة الإعالم احلكومي ،حيث
ال �صوت يعلو فوق �صوت
امل�س�ؤول.
تتفاقم كل يوم تفاقم حالة القهر
وانتهاك الكرامة والتي �ستزيد
من نار االنتفا�ضة ال�شبابية
� ،إذ ال حاجة �إىل االنتفا�ضة
واالحتجاج �إذا كان الإن�سان
يجد رغيف اخلبز وم�ست�شفى
يليق بالب�شر وتعليم  ،ويح�صل
على حقه اً
كامل.
من هنا ،يبدو عجيبًا احلديث
عن النظام واخلوف من
�سقوطه  ،يف وقت بلغ القمع
م�ستويات خميف ًة وغري
فيه
ٍ
م�سبوقة ،وهنا ال�س�ؤال� :إذا
مل ينفجر النا�س على هذه
الأو�ضاع ،فمتى يثورون
ويغ�ضبون؟ .

�شعراء ي�ساندون انتفا�ضة ت�شرين بق�صائدهم
يرتدي �شعبي �شوكا واجلنائن بابلية
ي�شح ��ذ ال�شع ��ب امان ��ا وه ��و بي ��ت
االبجدية
اتعيدون ابن �سينا للع�صور اجلاهلية
اتهدون عراقا كان مهد الب�شرية
اتبيحون دماء والله زكية
اي كذب ورياء يا دعاة الطائفية
يف حني كتب ال�شاعر كاظم ال�سعدي غري
ق�صيدة يف حب العراق وم�ساندة اخوته
ال�شباب من املنتف�ضني االبطال-:
ه ��ذي دارك يالعراق ��ي واليوافيه ��ا
ك�س ��ب /دار اب ��و احل�سن�ي�ن حي ��در هذا
ابن ا�ش ��رف ن�سب /ثور ينب الرافدين..
وب ��دد باليقني ال�ش ��ك /ن�ص ��رك ياوطنه
مايجيب ��ه اال ال�شعب و�صيح  /التراجع
ان ��ت االقوى وباجر اح�س ��ن من ام�س/
حق ��ك املغ�صوب جيب ��ه /احل�ضن بغداد

احلبيبه /وي ��ن ترح ��ل ياخ�صمنا وثار
بركان الغ�ضب /والل ��ه مايغم�ض جفنه
اتعودينه اعلى ال�سه ��ر /للعراق الغايل
احنا اجنيبله �شم�س وكمر /ومانرد اال

بن�صرنا /احنا ماننذل عمرنا./
اماال�شاعر ريا�ض الركابي فكتب يناجي
مت ��ى تنته ��ي معان ��اة ال�شع ��ب والوطن
ويهل علينا يوم الفتح اجلديد؟-:

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حالة الطق�س لهذا الي ��وم (اخلمي�س) �أن
درج ��ات احلرارة �س ��تحافظ عل ��ى معدالتها ،وان اجلو �س ��يكون غائما مع �س ��قوط امطار
رعدية يف بع�ض املناطق.

ميته يا وطن ..من �صدگ ترتاح..
او ت�سد باب االرامل واليتامى
او ِتلم ولدك امن ابواب ال�سفارات
ذ ّله الفيزا �صارت واالقامة
افه عال�صار ..بيهم ..افه وي�صري
اهل الغريه ولدك وال�شهامه
ميته اتذب حمل حزنك او ترتاح
او على �ضحكة طفل ليلك تنامه
تعوّدنه اويه كل م�صباح للعيد
احلمد لله نك ّلك عال�سالمة
وكت ��ب ال�شاع ��ر ب�ش�ي�ر العب ��ودي ع ��ن
ال�شهيد والتكتك-:
..تكتك..ي�سوق ��ه ح�س�ي�ن ..والل ��ه..
وتعه ��د ..ن ��ازل ..ويطل ��ب دي ��ن ..دم..
اال�ست�شه ��د ..والله ..ما ع ��ز النف�س ..يا
اع ��داء ..و�أ�صدق ��اء ..هاك ��م ..و�شوفوا
العراقي ..ميوت ..م ��ن �أجل العراق...

وچن ��ه ..راي ��ح للعر� ��س ..عاجل�س ��ر..
طايح �شهيد ..وچنه ..يف زفة عر�س.
كما كتب ال�شاعرحازم جابروان�شد غري
ق�صيدة بني زمالئه املنتف�ضني-:
يال�صوتك �ضمري وموتتك عيدك
ا�صعد فوك حل �شعر ال�شم�س بيدك
خل ينزل �ضواها يبو�س دجلة اليوم
ياملحني جرفها بدم �سواعيدك
يا وجه الوطن لالمل زتيناك
غ�صنب عالدموع اكلوبنا تريدك
يالربا�سك ق�ضية يخلدك تاريخ
الق�صائد ركعت وهتفت لتمجيدك
�شحالتك طري حب اطوف بالتحرير
ايد الغدر نذلة ورادت ت�صيدك
ا�سمك ثورة �صار وعا�ش بني النا�س
الوطن جمعنا ه�سه وراد تخليدك
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