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ﺷﺎﻋﺮ اﻻﺣﺘﺠﺎج

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

جريدة سياسية يومية

2019 ) كانون الأول5(  اخلمي�س- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4562( العدد

كتلة تعلن عن "انتخابات
مبكرة" ع�شية خماطبة
رئي�س اجلمهورية
ال�سيا�سي ��ة ال�شيعي ��ة وال�سنية بال�سري
ب�أحد املر�شحني و�سط ا�ستمرار �أعمال
وحتى قبل.العن ��ف يف جنوب ��ي البالد
�أن يعلن الربملان الأحد موافقته ر�سمي ًا
،عل ��ى ا�ستقال ��ة عبد امله ��دي وحكومته
ب ��د�أت الأحزاب ال�سيا�سي ��ة اجتماعات
و"لق ��اءات متوا�صل ��ة" للبح ��ث يف
وخاطب رئي�س جمل�س.املرحلة املقبلة
الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي رئي� ��س
اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ر�سمي ��ا
بتكليف مر�ش ��ح لرئا�سة الوزراء خالل
 وق ��ال يف وثيقة �صادرة عن. يوما15
رئي� ��س املجل�س �إنه مت قب ��ول ا�ستقالة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
و�أ�ضاف �أنه ا�ستنادا �إىل املادة.املهدي
) م ��ن الد�ست ��ور "�أطال ��ب بتكليف76(
مر�ش ��ح لرئا�سة جمل� ��س الوزراء خالل
 م ��ن دون ان يتطرق البيان." يوما15
قال زعيم تيار.ل�شكل احلكوم ��ة املقبلة
، ام�س الأربعاء،احلكمة عم ��ار احلكيم
�إن احلكوم ��ة املقبل ��ة �ستك ��ون حكومة
م�ؤقت ��ة تعمل عل ��ى التح�ض�ي�ر لإجراء
،و�أو�ض ��ح احلكي ��م.انتخاب ��ات مبكرة
 �أن "الق ��وى،)يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى
ال�سيا�سية ت�سع ��ى للإ�سراع يف ت�سمية
رئي� ��س حكوم ��ة يحظ ��ى مبقبولي ��ة
�شعبي ��ة بالإ�ضاف ��ة �إىل توف ��ر معاي�ي�ر
جاء."القدرة والكفاءة يف �إدارة البالد
ذل ��ك خ�ل�ال ا�ستقب ��ال احلكي ��م ال�سفري
. برونو �أوبريت،الفرن�سي لدى بغداد
وبحث الطرفان فيه التطورات الأخرية
و�أ�ضاف.يف العراق وملف التظاهرات
احلكي ��م وفق ��ا للبي ��ان �أن "احلكوم ��ة
املقبل ��ة �ستك ��ون حكوم ��ة م�ؤقتة تعمل
عل ��ى التح�ض�ي�ر لإج ��راء انتخاب ��ات
مبكرة عل ��ى �ضوء قان ��ون االنتخابات
املن�ص ��ف الذي يتم ت�شريعه يف جمل�س
الن ��واب واملفو�ضية اجلدي ��دة البعيدة
."عن الت�أثري ال�سيا�سي
3 التفا�صيل �ص
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�أعادا �إىل الواجهة حتذيرات �سبق �أن جتاهالها قبل التظاهرات

:القوات الأمنية واحل�شد يفتحان ملف داع�ش
التنظيم يهدد مناطق حمررة

 المدى/ بغداد
تتك ّث ��ف امل�ش ��اورات يف
بغ ��داد بحث� � ًا ع ��ن بدي ��ل
لرئي� ��س ال ��وزراء امل�ستقيل ع ��ادل عبد
 عل ��ى وق ��ع م�س ��اع يخو�ضه ��ا،امله ��دي
مقرب ��ون م ��ن اي ��ران لإقن ��اع الق ��وى

فيه ��ا الهجم ��ات االخ�ي�رة "مل جت ��ر عليها
عمليات مت�شيط منذ عمليات التحرير قبل
 مبينا ان هذه املناطق تت�صف،" �سنوات4
.2005 بانها �ساخنة منذ
2 التفا�صيل �ص

 ان هن ��اك "مبالغ ��ات،حمافظ ��ة دي ��اىل
وت�أوي ��ل" يف احل ��وادث الت ��ي ج ��رت يف
.دياىل م�ؤخرا
)وا�ض ��اف الدلوي يف ات�صال م ��ع (املدى
ام� ��س ان املناطق �شرقي دياىل التي جرت

"الدي ��ن �شن عنا�ص ��ر من تنظي ��م "داع�ش
هجوم ��ا عل ��ى موق ��ع للح�ش ��د الع�شائري
3(تابع للح�شد ال�شعبي)؛ ما �أوقع قتيال و
.م�صابني من احل�شد الع�شائري
بدوره قال زاهد الدلوي ع�ضو يف جمل�س

ال�شعبي م ��ن ا�ستغالل "داع�ش" االو�ضاع
يف الب�ل�اد ل�ش ��ن هجم ��ات عل ��ى الق ��وات
وق ��ال م�س� ��ؤول ح ��ركات الل ��واء.االمنية
،التا�س ��ع يف احل�ش ��د بال�س ��م اخلفاج ��ي
 ان،يف ت�صري ��ح ن�شر على موق ��ع احل�شد
.االخري جاهز ل�صد تلك الهجمات
كذل ��ك نق ��ل اع�ل�ام احل�ش ��د ع ��ن املقدم يف
اللواء نف�سه كرمي خلف قوله ان "اخلاليا
النائم ��ة وبع� ��ض الدواع� ��ش القادمني من
�سوري ��ا يحاولون لف ��ت االنظار من خالل
تنفي ��ذ بع� ��ض التعر�ضات �ض ��د قواتنا يف
."بع�ض املناطق
 م�سلح ��ون يعتق ��د،ونف ��ذ اول م ��ن ام� ��س
انه ��م م ��ن تنظي ��م "داع�ش" هجوم ��ا على
 يف احل�شد ال�شعبي يف20مق ��ر اللواء ال� �ـ
منطق ��ة نفط خانة �شم ��ال �شرقي حمافظة
. جرحى5 قتلى و6  ما خلف،دياىل
وقبل يومني تعر� ��ض احل�شد يف حمافظة
الأنبار لهجوم �آخر �شن يف منطقة الكرمة؛
م ��ا �أ�سف ��ر عن مقت ��ل �أحد عنا�ص ��ر احل�شد
 ح�س ��ب املوقع الإلكرتوين،و�إ�صاب ��ة �آخر
.الر�سمي للح�شد ال�شعبي
ويف ناحية يرثب جنوبي حمافظة �صالح

 المدى/ بغداد
يف توقي ��ت يث�ي�ر الكث�ي�ر م ��ن
عالمات اال�ستفهام بد�أت القوات
االمني ��ة واحل�ش ��د ال�شعب ��ي باحلديث عن
ن�ش ��اط مت�صاع ��د لـ"داع� ��ش" يف مناط ��ق
.�شمال بغداد
 ان، بح�س ��ب م�س�ؤول�ي�ن،وال ي�ستبع ��د
تك ��ون هن ��اك "مبالغ ��ات" يف ت�صوي ��ر
الو�ض ��ع االمن ��ي يف تل ��ك املناط ��ق كاح ��د
الو�سائ ��ل لل�ضغط عل ��ى االحتجاجات يف
بغداد وم ��دن اجلنوب التي دخلت �شهرها
.الثالث
ويحتف ��ظ العراقي ��ون بذاك ��رة �سيئ ��ة عن
 ح�ي�ن2013 التظاه ��رات تع ��ود لع ��ام
تط ��ورت االحتجاج ��ات يف مناطق �شمال
وغ ��رب الب�ل�اد اىل مواجه ��ات م�سلح ��ة
."وظهور تنظيم "داع�ش
وخ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن ق ��ال احل�شد
 ان مقرات ��ه تعر�ض ��ت الكرث من،ال�شعب ��ي
 ت�سبب ��ت مبقتل، حمافظ ��ات3 هج ��وم يف
. مقات ًال20 وا�صابة نحو
 م�س� ��ؤوالن يف احل�ش ��د،وح ��ذر ام� ��س

:عالء عبد الزهرة

الروح العالية لالعبي الأ�سود �ستتخطى
عقبة املنتخب البحريني
) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..خمابز وافران تخدم املحتجني ليل نهار

 �أُهدي جائزة:املخرج حيدر ر�شيد
"ملتقى القاهرة ال�سينمائي" �إىل ال�شبيبة املنتف�ضة

:القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي يكتب
حظر التجوال الكلي �أو اجلزئي واملوقف الد�ستوري
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 وتراجعت عن موقفها بعد �ساعات..بر�أته من دماء املتظاهرين

 مع:وختم عالء عبد الزهرة كالمه.الريا�ض
اليمن يف اجلولة الثالثة واالخرية من الدور
االول حدثت بع�ض الظروف التي �أثرت على
اداء منتخبنا منها ط��رد امل��داف��ع م�صطفى
حممد جرب يف بداية املباراة
ون��رك��ز حاليا على زرع
االب�ت���س��ام��ة ع�ل��ى �شفاه
�شعبنا يف ال �ع��راق او
خارجه ونحن نطمح ان
تكون بطولة الدوحة
 خمتلفة2019
ك � � �ل � � �ي� � ��ا ع� ��ن
.�سابقاتها

وزارة الدفاع تغ�ضب من �أجل جميل ال�شمري
بالتحقيق يف ق�ت��ل امل�ت�ظ��اه��ري��ن يف ذي
من جانبها اك��دت مفو�ضية حقوق."قار
 جريحا492 متظاهرا و42 االن�سان "مقتل
،خ�لال االي��ام ال�ث�لاث الدامية (اخلمي�س
،" ال�سبت) يف حمافظة ذي قار،اجلمعة
حينها كان ال�شمري مي�سك زمام االمور يف
ويف وقت �سابق ا�صدر الق�ضاء.املحافظة
مذكرة قب�ض بحق الفريق جميل ال�شمري
رئي�س خلية االزم��ة يف ذي قار واملبتعث
من قبل رئي�س الوزراء امل�ستقيل عادل عبد
.املهدي

�إثر موجة اجلدل التي �أثارها يف الأو�ساط
.ال�شعبيةوعلىمواقعالتوا�صلاالجتماعي
من جهة اخ��رى اك��دت نقابة املحامني يف
 دع��وى ق�ضائية �ضد200  رف��ع،ذي ق��ار
 من قبل،الفريق الهارب جميل ال�شمري
وقالت النقابة.ذوي ال�ضحايا يف املحافظة
،يف ت�صريح �صحفي تابعته (املدى) ام�س
ان "ذوي �ضحايا ق�م��ع ال�ت�ظ��اه��رات يف
 دع��وى ق�ضائية �ضد200 ذي ق��ار رفعوا
جميل ال�شمري ام��ام اللجنة التحقيقية
اخل� � � ��ا� � � � �ص� � � ��ة

تكلم به �شفويا وا�ص ��دره حتريريا اىل كل
الق ��وات االمنية يف املحافظ ��ة ومت ت�سليم
االم ��ر حلد م�ست ��وى �آمر ف ��وج ا�ضافة اىل
التبلي ��غ والت�أكيد على حماي ��ة املتظاهرين
وا�ش ��ارت اىل ان ��ه."و�ساح ��ات االعت�صام
"بهذه املنا�سبة تدعو الوزارة كافة االخوة
املتظاهرين اىل اح�ت�رام القانون والنظام
واحلف ��اظ على �سلمية التظاهرات والتذكر
بان منت�سبي الق ��وات االمنية هم اخوانهم
."وابنا�ؤهم وم�ستقبلهم وم�صريهم واحد
وبعد �ساعات حذفت ال��وزارة البيان على

�ض ��د كب ��ار الق ��ادة وال�ضباط الذي ��ن ي�شهد
تاريخه ��م الع�سكري بالبطول ��ة وال�شجاعة
،ودفاعهم عن ار�ض العراق �ضد التهديدات
التي ت�ستهدف االمن واال�ستقرار يف ربوع
بلدنا العزيز وتود ال ��وزارة ان تو�ضح ان
م ��ا ح�ص ��ل بال�ضب ��ط ه ��ي هجم ��ة اعالمية
ا�ستهدف ��ت الفري ��ق الركن جمي ��ل ال�شمري
حي ��ث ان ��ه كلف بواج ��ب يف خلي ��ة االزمة
ملحافظ ��ة ذي ق ��ار وف ��ور و�صول ��ه با�ش ��ر
بع ��دة اجتماعات وا�ص ��در اوامره امل�شددة
واملثبت ��ة ر�سميا بعدم اطالق النار وهذا ما

 المدى/ بغداد
 ام� ��س،رف�ض ��ت وزارة الدف ��اع
" "الهجم ��ة ال�شر�س ��ة،االربع ��اء
بح ��ق الفري ��ق الرك ��ن جمي ��ل ال�شمري
وحتميل ��ه م�س�ؤولية دم ��اء ال�ضحايا يف
 م�شددة على عدم �سماحها،حمافظة ذي قار
وقال ��ت.بت�سقي ��ط ال�ضب ��اط والقادة
)ال ��وزارة يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى
ن�سخ ��ة من ��ه ام� ��س انه ��ا "تتاب ��ع
بقل ��ق الهجمة االعالمي ��ة ال�شر�سة

) تك�شف "نزاهة" الناطق با�سم القائد العام

 حيدر مدلول/ بغداد
ق ��ال قائ ��د منتخبن ��ا الوطن ��ي
لك ��رة الق ��دم ع�ل�اء عب ��د الزه ��رة
ان ماميي ��ز منتخبن ��ا يف بطول ��ة ك�أ� ��س
اخللي ��ج العرب ��ي الرابع ��ة والع�شرين لكرة
القدم ال ��روح العالية ل ��دى العبيه واللحمة
املوجودة بينهم لتخطي املنتخب البحريني
لك ��رة الق ��دم يف املواجه ��ة احلا�سم ��ة التي
�سيحت�ضنه ��ا يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة م�ساء
الي ��وم اخلمي� ��س ملعب عبد الل ��ه بن خليفة
بن ��ادي الدحي ��ل الريا�ضي من اج ��ل العبور
اىل املب ��اراة النهائي ��ة الت ��ي �ستج ��ري يوم
االح ��د املقب ��ل عل ��ى ملع ��ب خليف ��ة الدويل
.بالعا�صمة القطرية الدوحة
و�أ��ض��اف يف امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عقده
 ان م�ب��اراة:يف ف�ن��دق وي �ن��دام بي�ست ب��اي
اليوم �ستكون مهمة جدا لنا حيث �سنواجه
املنتخب البحريني لكرة القدم ونحن يف اداء
ت�صاعدي ولدينا ه��دف واح��د وه��و امل�ضي
قدما نحو النهاية و�سرنكز فيها م��ن اجل
حتقيق املطلوب منا يف نيل العالمة الكاملة
بالديربي اخلليجي املثري ال��ذي تريد منا
اجلماهري العراقية الريا�ضية زف الب�شرى
 �سعيا يف24 اليها يف بلوغ نهائي خليجي
خطف اللقب الرابع بعد غياب عنه منذ
 ال��ذي توجنا فيها باللقب1988 ع��ام
ال �ث��ال��ث يف ال�ع��ا��ص�م��ة ال���س�ع��ودي��ة

( وثيقة ح�صلت عليها

عبد الكرمي خلف يطالب بتخ�صي�ص درجة وظيفية البنته يف مكتبه
 من يحاولون ج ��ر العباد،"املخرب�ي�ن
."خلراب البالد
وكان نا�شط ��ون ق ��د اطلق ��وا عل ��ى عبد
الكرمي خلف لقب "ال�صحاف"؛ ت�شبيه ًا
باملتح ��دث احلكوم ��ي يف ف�ت�رة الغزو
 حمم ��د �سعيد2003 عل ��ى الب�ل�اد ع ��ام
لتفيد ب�أن القوات الأمنية ال ت�ستخدم
.ال�صحاف
.الر�صا�ص احلي
ولفت ��ت ت�صريح ��ات خل ��ف امل�ستم ��رة
وو�ص ��ف يف ت�صري ��ح �آخ ��ر
من ��ذ تكليف ��ه مبن�صب ��ه اجلدي ��د انتباه فبعد مقتل و�إ�صابة الآالف بالر�صا�ص
،" على يد املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن بالـ"خمربني،العراقي�ي�ن؛ مل ��ا حتم ��ل م ��ن معلوم ��ات احلي والقنابل امل�سيلة للدموع
 وهو م ��ا وثقته مقاطع و�أنه ��م يت�سببون ب�ض ��رر يف االقت�صاد،يرونه ��ا غريب ��ة ع ��ن الواق ��ع وخمالفة الق ��وات الأمنية
. ج ��اءت ت�صريحات خلف نتيجة قطع الطرق،فيديو عديدة
.للحقيقة

 وعندما ن�شر خرب تقدمي عبد.امل�سلحة
الكرمي خلف ا�ستقالته كتبت �سارة على
:تويرت
القن ��وات االخباري ��ة تت�ص ��ل بوال ��دي
 هل قدم ��ت ا�ستقالتك:وال�س� ��ؤال نف�سه
فعال؟؟
!! وملاذا �أقدمها؟، ال:كان جوابه
نح ��ن ع�سك ��ر ال عالق ��ة لن ��ا باملنظومة
. ال�سيا�سية
""هيج اح�سنلكم
كم ��ا انه ��ا وا�صل ��ت ال�سري عل ��ى طريق
والده ��ا حي ��ث ت�سم ��ي املتظاهري ��ن ب� �ـ

ويذك ��ر ان �س ��ارة عب ��د الك ��رمي خل ��ف
تكت ��ب يف توي�ت�ر للتعريف ع ��ن نف�سها
بانه ��ا "مراقب ��ة للو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي
 كم ��ا انه ��ا من ��ذ ان اغل ��ق،"وم�ستقل ��ة
والده ��ا الل ��واء عب ��د الك ��رمي خل ��ف
�صفحته عل ��ى تويرت بعد الهجوم الذي
تعر� ��ض ل ��ه ال�ص ��داره بيان ��ات كاذب ��ة
والت ��ي اته ��م فيه ��ا املتظاهري ��ن بقت ��ل
الق ��وات االمنية تولت �سارة الدفاع عن
والدها وكتاب ��ة تغريدات تنقد فيها من
يحاولون تكذيب البيانات التي ت�صدر
ع ��ن الناطق با�سم القائ ��د العام للقوات

الناط ��ق با�س ��م القائ ��د الع ��ام للق ��وات
.امل�سلحة
واك ��د خلف خالل الطلب انه مت االتفاق
مع االمانة العامة ملجل�س الوزراء على
 وارفق ا�سم ��اء املوظف�ي�ن اللذين،ذل ��ك
:طلب لهما درجتني وظيفيتني وهما
 حيدر عبد املنعم حممد علي-1
 �سارة عبد الكرمي خلف نعيم-2
ويف وثيق ��ة اخ ��رى طالب ��ت الدائ ��رة
،االداري ��ة يف مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
بتخ�صي� ��ص درجت�ي�ن وظيفيت�ي�ن بناء
.على طلب الناطق عبد الكرمي خلف

 المدى/ خا�ص
ك�شفت وثيقة ر�سمية ح�صلت
عليه ��ا جري ��دة (امل ��دى) ان
الناط ��ق با�س ��م القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلح ��ة عب ��د الك ��رمي خلف ق ��دم طلبا
اىل امان ��ة �سر جمل�س ال ��وزراء لتعيني
ابنت ��ه "�س ��ارة عب ��د الك ��رمي خلف" يف
 وجاء،مكتب الناطق با�سم القائد العام
يف الطلب الذي عنونه خلف اىل مكتب
رئي�س الوزراء بالتف�ضل باملوافقة على
تخ�صي� ��ص درجت�ي�ن وظيفيت�ي�ن ملكتب
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سياسة
�أعادا �إىل الواجهة
حتذيرات �سبق
�أن جتاهالها قبل
التظاهرات
 بغداد /المدى

في توقيت يثير الكثير
من عالمات اال�ستفهام
بد�أت القوات االمنية
والح�شد ال�شعبي
بالحديث عن ن�شاط
مت�صاعد لـ"داع�ش" في
مناطق �شمال بغداد.
وال ي�ستبعد ،بح�سب
م�س�ؤولين ،ان تكون
هناك "مبالغات" في
ت�صوير الو�ضع االمني
في تلك المناطق كاحد
الو�سائل لل�ضغط على
االحتجاجات في بغداد
ومدن الجنوب التي
دخلت �شهرها الثالث.

ويحتفظ العراقي ��ون بذاكرة �سيئة عن
التظاه ��رات تع ��ود لع ��ام  2013حي ��ن
تط ��ورت االحتجاج ��ات ف ��ي مناط ��ق
�شم ��ال وغ ��رب الب�ل�اد ال ��ى مواجه ��ات
م�سلحة وظهور تنظيم "داع�ش".
وخالل اليومين الما�ضيين قال الح�شد
ال�شعبي ،ان مقراته تعر�ضت الكثر من
هجوم في  3محافظات ،ت�سببت بمقتل
وا�صابة نحو  20مقات ًال.
وح ��ذر ام� ��س ،م�س� ��ؤوالن ف ��ي الح�شد
ال�شعب ��ي م ��ن ا�ستغ�ل�ال "داع� ��ش"
االو�ضاع في الب�ل�اد ل�شن هجمات على
القوات االمنية.
وقال م�س� ��ؤول حركات الل ��واء التا�سع
ف ��ي الح�ش ��د بال�س ��م الخفاج ��ي ،ف ��ي
ت�صري ��ح ن�شر عل ��ى موق ��ع الح�شد ،ان
االخير جاهز ل�صد تلك الهجمات.
كذل ��ك نق ��ل اع�ل�ام الح�ش ��د ع ��ن المقدم
ف ��ي اللواء نف�س ��ه كريم خل ��ف قوله ان
"الخالي ��ا النائم ��ة وبع� ��ض الدواع�ش
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القوات الأمنية واحل�شد يفتحان ملف داع�ش :التنظيم
يهدد مناطق حمررة

القادمي ��ن م ��ن �سوري ��ا يحاول ��ون
لف ��ت االنظ ��ار من خ�ل�ال تنفي ��ذ بع�ض
التعر�ض ��ات �ض ��د قواتن ��ا ف ��ي بع� ��ض
المناطق".
ونف ��ذ اول من ام� ��س ،م�سلحون يعتقد
انهم من تنظي ��م "داع�ش" هجوما على
مقر الل ��واء الـ 20في الح�ش ��د ال�شعبي
ف ��ي منطقة نف ��ط خان ��ة �شم ��ال �شرقي
محافظ ��ة ديال ��ى ،ما خل ��ف  6قتلى و5
جرحى.
وقب ��ل يومي ��ن تعر� ��ض الح�ش ��د ف ��ي
محافظ ��ة الأنب ��ار لهجوم �آخ ��ر �شن في
منطقة الكرم ��ة؛ ما �أ�سفر عن مقتل �أحد

عنا�ص ��ر الح�شد و�إ�صاب ��ة �آخر ،ح�سب
الموق ��ع الإلكترون ��ي الر�سم ��ي للح�شد
ال�شعبي.
وف ��ي ناحي ��ة يث ��رب جنوب ��ي محافظة
�ص�ل�اح الدين �ش ��ن عنا�صر م ��ن تنظيم
"داع� ��ش" هجوما عل ��ى موقع للح�شد
الع�شائري (تاب ��ع للح�شد ال�شعبي)؛ ما
�أوق ��ع قتي�ل�ا و 3م�صابين م ��ن الح�شد
الع�شائري.
ت�أويل الأحداث
ب ��دوره ق ��ال زاه ��د الدل ��وي ع�ضو في
مجل� ��س محافظ ��ة ديال ��ى ،ان هن ��اك

"مبالغات وت�أويل" في الحوادث التي
جرت في ديالى م�ؤخرا.
وا�ضاف الدلوي في ات�صال مع (المدى)
ام� ��س ان المناط ��ق �شرق ��ي ديالى التي
جرت فيها الهجم ��ات االخيرة "لم تجر
عليه ��ا عملي ��ات تم�شي ��ط من ��ذ عمليات
التحري ��ر قب ��ل � 4سن ��وات" ،مبين ��ا ان
هذه المناطق تن�صف بانها �ساخنة منذ
.2005
ووقع ��ت الهجم ��ات ف ��ي مناط ��ق وعرة
كانت الق ��وات االمنية والح�شد ينكران
ف ��ي اال�شه ��ر القليل ��ة الما�ضي ��ة الت ��ي
�سبق ��ت االحتجاجات ،وجود اي تهديد

للتنظي ��م هن ��اك .ويق ��ول الم�س� ��ؤول
المحلي" :لدينا  9قرى هجرها �سكانها
ب�سب ��ب تهدي ��دات داع� ��ش ،ول ��م تلتفت
اليهم القوات االمنية رغم التحذيرات"،
م�شي ��را ال ��ى ان المخ ��اوف ف ��ي تل ��ك
المناط ��ق ،م ��ن جانب الق ��وات االمنية
والح�ش ��د ،ل ��م تظه ��ر اال بـ"التزامن مع
التظاهرات".
ت�صفية م�ساعدي البغدادي
وف ��ي اح ��داث لي�س ��ت بعيدة ع ��ن توتر
االو�ض ��اع االمني ��ة بالتزام ��ن م ��ع
التظاه ��رات ،اعلن ��ت الق ��وات االمنية،

اول ام� ��س ،اعتق ��ال م�ساع ��د �أب ��و بكر
البغ ��دادي ،زعيم تنظي ��م داع�ش ،الذي
ُقتل م�ؤخر ًا ،والملقب بـ "�أبي خلدون"
في كركوك.
وذك ��رت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي عل ��ى
ح�سابه ��ا في "تويت ��ر" م�س ��اء الثالثاء
الما�ض ��ي� ،أن "قوة من �شرطة كركوك"
�ألق ��ت القب�ض عل ��ى �أبي خل ��دون الذي
قالت �إنه "كان ي�شغل من�صب ما ي�سمى
الأمي ��ر الع�سك ��ري لمحافظ ��ة �ص�ل�اح
الدي ��ن ،وكان يحم ��ل هوي ��ة �أح ��وال
مزورة با�سم �شعالن عبيد".
ويق ��ول محمد البيات ��ي ،الم�س�ؤول في

قوة ع�سكرية
غرب دياىل..
(�أر�شيف)

هتاف ��ات المحتجي ��ن خ�ل�ال التظاه ��رات الت ��ي
ت�شهدها البالد �ضد �إيران ال تعني �أنهم ي�ؤيدون
الوالي ��ات المتح ��دة بح�سب ما ي ��رى المبعوث
الأميرك ��ي ال�سابق للتحالف الدولي �ضد تنظيم
داع�ش بريت ماكغورك.
وقال ماكغورك ف ��ي ت�صريحات نقلتها �صحيفة
وول �ستري ��ت جورن ��ال� ،إن المرج ��ع الأعل ��ى
عل ��ي ال�سي�ستاني "هو الالع ��ب الحا�سم ولي�س
�إي ��ران" ،ف ��ي �إ�ش ��ارة �إل ��ى �أن �إ�ش ��ارة المرج ��ع
الأعل ��ى يوم الجمعة هي الت ��ي ا�ضطرت رئي�س
الحكومة عادل عبد المهدي لال�ستقالة.
و�أ�ض ��اف "تب ��دو �أمي ��ركا عل ��ى الهام� ��ش تماما
خ�ل�ال حركة االحتج ��اج التي ي�شهده ��ا العراق
حالي ��ا ..وه ��ذا فيه مخاط ��رة ،فالتي ��ار القومي
الحال ��ي ف ��ي العراق مع �أن ��ه �ضد �إي ��ران �إال �أنه
لي� ��س مع �أميركا� ،إنه م ��ع العراق وقد يميل �إلى
�أي اتج ��اه ،بما ف ��ي ذلك �إلى حكوم ��ة ال تريدنا
هناك تماما".
وتاب ��ع� ،أن "�أف�ضل و�ض ��ع لأميركا هو �أن تدعم
�إرادة ال�شعب واالنتخابات التي تحقق المعايير
الدولي ��ة ،بينم ��ا نفعل م ��ا ب�إمكانن ��ا ل�ضمان �أن
البديل ع ��ن عبد المهدي �شخ� ��ص يعك�س نب�ض
ما بعد الطائفية في العراق".
وت ��رى ال�صحيف ��ة الأميركي ��ة ف ��ي تقريرها �إن

"ا�ستقال ��ة رئي� ��س ال ��وزراء تفتح الب ��اب �أمام
الوالي ��ات المتح ��دة" ،م�شيرة �إل ��ى �أن ا�ستقالة
رئي� ��س ال ��وزراء تمن ��ح فر�ص ��ة بداي ��ة جديدة
م ��ع �شريك �ض ��روري لك ��ن �إدارة ترامب تواجه
عملية االختي ��ار لرئي� ��س وزراء جديد ،التي ال
يمك ��ن توقعها ،بالإ�ضافة �إل ��ى م�صالح �سيا�سية
متجذرة ومناف�سة �إيرانية ،بح�سب الم�س�ؤولين
الأميركيين والخبراء الم�ستقلين.
ويق ��ول التقرير� ،إن ��ه خالل العام ال ��ذي ق�ضاه
ف ��ي من�صبه كان ��ت �أميركا تنظر �إل ��ى عادل عبد
المه ��دي على �أن ��ه زعيم �ضعيف غي ��ر قادر على
فر� ��ض �إرادت ��ه على حكوم ��ة منق�سم ��ة ،م�شيرا
�إل ��ى �أن ا�ستقال ��ة رئي�س ال ��وزراء ،الت ��ي قبلها
البرلم ��ان العراق ��ي ي ��وم الأحد ،ت�ض ��ع العراق
ف ��ي و�ضع غام�ض ،فيما يع ��د ت�أثير �أميركا على
اختيار زعيم جديد محدودا.
ويلف ��ت �إل ��ى �أن �إي ��ران تح ��اول �أن ت�ص ��وغ
التط ��ورات ال�سيا�سية في بغ ��داد ،لكنها تواجه
معار�ض ��ة ال ب�أ�س بها من �شعب عراقي ممتع�ض
من التدخالت ال�سيا�سية لقوى �أجنبية.
ويفيد التقرير ب� ��أن المحتجين كانوا م�ستائين
ج ��دا م ��ن التدخ ��ل الإيران ��ي ف ��ي ال�ش� ��ؤون
ال�سيا�سية العراقي ��ة ،لدرجة �أنهم �أ�شعلوا النار
هذا الأ�سب ��وع بالقن�صلية الإيرانية ثالث مرات
في النجف ،التي تعد مقد�سة لدى ال�شيعة.
ويق ��ول التقري ��ر �إن طالب المدار� ��س في بغداد

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

هجوم الأ�سد
وفي �سي ��اق التطورات االمنية ،ك�شفت
خلية االعالم االمني عن �سقوط خم�سة
�صواري ��خ داخل قاعدة عي ��ن الأ�سد في
محافظة االنب ��ار والتي ت�ضم اكبر عدد
من القوات االمنية.
وقال ��ت الخلي ��ة ف ��ي بيانه ��ا ،الثالث ��اء
الما�ض ��ي ،ان الهج ��وم ل ��م "ي�سفر عن
خ�سائ ��ر تذك ��ر" ،دون اعط ��اء تفا�صيل
اخرى.
وا�ستبع ��د م�ص ��در امن ��ي ف ��ي االنب ��ار
وق ��وف "داع� ��ش" وراء ذل ��ك الح ��دث.
وا�ض ��اف ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى)
ان "طريق ��ة الهج ��وم الت�شب ��ه ا�سلوب
داع�ش".
وبي ��ن الم�ص ��در ال ��ذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه ،ان الهج ��وم نف ��ذ ف ��ي ال�ساع ��ة
الثامن ��ة من م�س ��اء الثالث ��اء ،واطلقت
ال�صواري ��خ م ��ن �ش ��رق "اال�س ��د" م ��ن
م�ساف ��ة  10كليومت ��رات ع ��ن القاع ��دة
الع�سكرية.
ول ��م ت�سج ��ل اي ا�صاب ��ات او خ�سائ ��ر
مادي ��ة ،بح�س ��ب الم�صدر ،ف ��ي القاعدة
الت ��ي زاره ��ا قبل اي ��ام نائ ��ب الرئي�س
االمريك ��ي ماي ��ك بن� ��س لالحتف ��ال مع
جنود بالده بعيد ال�شكر.
وا�ش ��ار الم�ص ��در ال ��ى ان من�ص ��ة
ال�صواريخ التي عثر عليها بعد �ساعات
من الحادث كانت "م�صنوعة بامكانيات
عالي ��ة ولي�س ��ت بدائي ��ة" ،مرجح ��ا ان
تك ��ون ف�صائ ��ل عراقي ��ة "معار�ض ��ة
للواليات المتحدة وراء الهجوم".
وكان �شي ��وخ ع�شائ ��ر ف ��ي االنب ��ار ،قد
ح ��ذروا م�ؤخ ��را م ��ن خط ��ورة انجرار
محافظته ��م لحرك ��ة االحتجاج ��ات
المندلع ��ة ف ��ي الجن ��وب ،خوف ��ا م ��ن
ا�ستغالل "داع�ش" لتلك االو�ضاع.
لكن قطري العبيدي ،القيادي في ح�شد
غ ��رب االنبار ،ق ��ال ان "داع�ش" فقد كل
حوا�ضن ��ه في داخ ��ل المحافظ ��ة وهو
م�شرد في ال�صحراء.
وا�ض ��اف العبي ��دي ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع
(الم ��دى) ام� ��س" :ال توج ��د خط ��ورة
عل ��ى م ��دن االنبار م ��ن تل ��ك المجاميع
ال�ضعيف ��ة" ،م�ؤك ��دا" :وج ��ود ق ��وات
كبيرة وم�ستعدة الي طارئ".

وول �سرتيت جورنال :فيتو وا�شنطن مينع منح ال�سلطة لرجاالت �إيران

�أكبر م�س�ؤولي الخارجية الأميركية
ا�شتكى من نفوذ �سليماني
 ترجمة /المدى

منظم ��ة بدر ف ��ي مناطق �شم ��ال بغداد،
ان هن ��اك اعتقاالت جديدة �ستحدث في
وقت قريب لفلول "داع�ش" في كركوك
والمناطق المحيطة بها.
واك ��د البياتي في ات�ص ��ال مع (المدى)
ام� ��س ان "هناك محاوالت م ��ن داع�ش
ال�ستغالل االحتجاجات ،لكنها لم ت�صل
الى مرحلة الخطورة".

قاموا الأ�سبوع الما�ضي بارتداء العلم العراقي
ف ��وق زيهم المدر�س ��ي ،ومروا بجان ��ب بنايات
محروق ��ة يهتفون �ضد قائد ق ��وات فيلق القد�س
في الحر�س الثوري الإيراني الجنرال الإيراني
قا�س ��م �سليماني ،الذي �سع ��ى لدعم حكومة عبد
المهدي �ضد ال�ضغط من ال�شارع.
وين ��وه �إل ��ى �أن �إدارة ترامب ت�أمل ب� ��أن ت�ؤدي
الث ��ورة الت ��ي يعي�شه ��ا الع ��راق �إل ��ى �صع ��ود
�شخ�صي ��ات قومي ��ة �أق ��ل ت�أث ��را بال�ضغ ��وط
الإيراني ��ة ،م�ستدركا ب�أن ��ه �سيتم اختيار رئي�س
وزراء جدي ��د م ��ن البرلمان العراق ��ي و�أحزابه
ال�سيا�سي ��ة ،ولي�س م ��ن المتظاهرين ،الذين تم
قم ��ع مظاهراته ��م ،م ��ا �أدى �إل ��ى ا�ست�شهاد اكثر
م ��ن  400عراقي ،بينهم �شخ�ص قتل يوم الأحد
عندما كان يقترب من ج�سر ي�ؤدي �إلى المنطقة
الخ�ض ��راء حي ��ث يوج ��د البرلم ��ان وبناي ��ات
الحكومة الأخرى.
وي�شي ��ر التقري ��ر �إل ��ى �أن النتيج ��ة النهائي ��ة،
بح�س ��ب ما يقول بع�ض المحللين ،قد تكون من
ال�شيء ذاته :اختيار رئي�س وزراء كت�سوية بين
القوى ال�سيا�سية ،ولن يكون قادرا على تحقيق
مطال ��ب المتظاهرين لإ�صالح ��ات جذرية ،ولن
يك ��ون �أكث ��ر تقب�ل�ا للمخ ��اوف الأميركي ��ة م ��ن
�سلفه.
وتنق ��ل ال�صحيفة عن الخبير ف ��ي معهد ال�سالم
الأميركي رمزي مرديني ،الذي كان يتحدث من

املدير العام
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بغداد ،قول ��ه :بغ�ض النظر عم ��ن يكون رئي�س
الوزراء القادم ،ف� ��إن نتيجة �أي حكومة جديدة
في بغداد �ستبقى نف�سها ،نظام �سيا�سي منق�سم
يعتمد عل ��ى مراكز ق ��وى متع ��ددة وم�ؤ�س�سات
�ضعيف ��ة ..ه ��ذا �سيك ��ون الواق ��ع للم�ستقب ��ل
المنظ ��ور ،و�سيوف ��ر لإي ��ران �أر�ض ��ا خ�صب ��ة
لتر�سيخ نف�سها في العراق.
ويلف ��ت التقري ��ر �إلى �أن ��ه خ�شية �أن يفه ��م ب�أنه
يتدخل ف ��ي ال�ش�أن الداخلي للع ��راق ف�إن البيت
الأبي� ��ض لم ي�صدر بيانا عندما قرر عبد المهدي
يوم الجمعة �أن ي�ستقيل ،م�شيرا �إلى �أن �إ�شارات
عن م�س� ��ؤول �أميركي �صدرت ي ��وم الأحد ،ب�أن
�أمي ��ركا م�ستع ��دة لتقدي ��م م�ساع ��دات للحكومة
العراقي ��ة الجديدة التي يجب �أن ي�صادق عليها
البرلمان �إن قامت ب�إ�صالحات جذرية.
ويورد التقرير نقال عن الم�س�ؤول ،قوله" :نحن
�أكبر مانح للم�ساع ��دات الإن�سانية واال�ستقرار
والأم ��ن و�إزال ��ة الألغ ��ام ف ��ي الع ��راق ..ننوي
اال�ستمرار في ذلك الدور ،ونزيد من م�ساعداتنا
لأج ��ل �إ�صالح ��ات اقت�صادي ��ة ،لك ��ن ال يمك ��ن
ح�ص ��ول هذا الأم ��ر حتى ن ��رى حكومة جديدة
ذات م�صداقي ��ة مهتم ��ة بخدمة ال�شع ��ب ولي�س
�أجندات الأحزاب والدول الأخرى".
وتنق ��ل ال�صحيف ��ة ع ��ن بع� ��ض الم�س�ؤولي ��ن
ال�سابقي ��ن ،قولهم �إنه "يجب على �إدارة ترامب
�أن تبين �أن موقفها هو مع الإ�صالحات ،خا�صة
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من خالل الحث على انتخابات مبكرة النتخاب
برلمان جديد يكون متجاوبا مع مطالب ال�شعب
للتغيير".
وين ��وه التقرير �إل ��ى �أن "حكومة الع ��راق �أدت
دورا مهم ��ا ف ��ي الح ��رب �ض ��د متطرف ��ي تنظيم
داع�ش ،ووفرت نقطة انطالق ال�ستخدام القوة
�ضد المتطرفين في �سوري ��ا ،كما فعلت القوات
الخا�صة الأميركية في ت�شرين الأول في الغارة
التي قتل فيها �أبو بكر البغدادي ،بالإ�ضافة �إلى
�أن الع ��راق كان جبه ��ة رئي�سة في جه ��ود �إدارة
ترام ��ب لتقلي ��ل النف ��وذ الإيران ��ي ف ��ي ال�شرق
الأو�س ��ط ،وه ��ذا النف ��وذ تو�ضح ��ه الزي ��ارات
المتكررة من الجنرال �سليماني للعراق".
ويذك ��ر التقري ��ر �أن �أكب ��ر م�س�ؤول ��ي وزارة
الخارجي ��ة المتخ�ص�صين ف ��ي ال�شرق الأو�سط
ديفي ��د �شينك ��ر ا�شتكى ي ��وم االثني ��ن من عودة
الجن ��رال �سليمان ��ي م ��رة ثاني ��ة �إل ��ى بغ ��داد،
وتدخله في ال�سيا�سة العراقية.
ويفيد التقرير ب�أن النفوذ الأميركي في العراق
كان خالل االحتالل الع�سكري الأميركي للعراق
ف ��ي �أعل ��ى م�ستوياته ،ولم يت ��ردد الم�س�ؤولون
الأميركي ��ون ف ��ي الت�أثي ��ر على اختي ��ار رئي�س
الوزراء ،مذكرا ب� ��أن ال�سفير الأميركي الأ�سبق
ف ��ي الع ��راق زلم ��اي خلي ��ل زاد �شج ��ع ن ��وري
المالكي ،وه ��و �سيا�سي عاد �إل ��ى بغداد بعد �أن
تم ��ت الإطاحة ب�ص ��دام ،على ال�سع ��ي لمن�صب

�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

رئي�س الوزراء ع ��ام  ،2006مقدرا �أنه �سيقاوم
النفوذ الإيراني.
وا�ش ��ار �إلى �أنه بعدما �أ�صبحت طائفية المالكي
وا�ضح ��ة ،ف�إن �إدارة �أوبام ��ا ا�شترطت مغادرته
ك�شرط م�سبق لإر�سال ق ��وات �أميركية للعراق،
لتدري ��ب الق ��وات العراقي ��ة وم�ساعدته ��ا ف ��ي
الحرب على تنظيم داع�ش.
وي�ست ��درك التقري ��ر ب�أن تلك الأي ��ام التي كانت
فيه ��ا لأميركا درج ��ة من النفوذ ق ��د ذهبت ،لكن
�أميركا ال ت ��زال تدرب الق ��وات العراقية وتقدم
الدعم الجوي للعراقيين في الحرب �ضد تنظيم
داع� ��ش ،وال ت ��زال تق ��دم المعون ��ات متع ��ددة
الأط ��راف للع ��راق ،وتق ��دم معون ��ات تعطيه ��ا
بع�ض النفوذ.
ويق ��ول التقرير :من الوا�ض ��ح بالن�سبة للكثير
م ��ن ال�سيا�سيي ��ن العراقيي ��ن �أنه خ ��ط �أميركي
�أحم ��ر �أن يخت ��اروا رئي� ��س وزراء مقرب ��ا م ��ن
�إي ��ران ،بح�س ��ب بع� ��ض المحللي ��ن ،لك ��ن ف ��ي
المناخ ال�سيا�سي الحالي �إن قامت �أميركا بدعم
�شخ�صي ��ة �سيا�سي ��ة �أو بدع ��م المتظاهرين ف�إن
ذلك قد يكون له رد فعل عك�سي.
ويخت ��م التقري ��ر بالإ�ش ��ارة �إلى ق ��ول م�س�ؤول
عراق ��ي ب ��ارز�" :إن احت�ضانا كبيرا م ��ن �أميركا
(لأ�شخا�ص محددين) �سي�سمح لبع�ض الأطراف
ب� ��أن ي�شي ��روا �إليه ��م ب�أ�صابعه ��م بتهم ��ة تنفيذ
�أجندة �أميركية".

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

العدد ( )4562ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )5كانون الأول 2019

Email: info@almadapaper.net

فريق �إيران يبحث عن
بديل منا�سب ويحاول �إقناع
القوى ال�سيا�سية مبقرتحه

http://www.almadapaper.net

3

سياسة

احلكمة تعلن عن "انتخابات مبكرة" ع�شية خماطبة رئي�س
اجلمهورية لرت�شيح رئي�س للوزراء
تتك ّثف الم�شاورات في بغداد بحث ًا عن بديل لرئي�س الوزراء الم�ستقيل عادل عبد المهدي ،على وقع م�ساع يخو�ضها مقربون من
ايران لإقناع القوى ال�سيا�سية ال�شيعية وال�سنية بال�سير ب�أحد المر�شحين و�سط ا�ستمرار �أعمال العنف في جنوبي البالد.
وحتى قبل �أن يعلن البرلمان الأحد موافقته ر�سمي ًا على ا�ستقالة عبد المهدي وحكومته ،بد�أت الأحزاب ال�سيا�سية اجتماعات
و"لقاءات متوا�صلة" للبحث في المرحلة المقبلة.

 بغداد /المدى
وخاط ��ب رئي�س مجل�س الن ��واب محمد
الحلبو�س ��ي رئي� ��س الجمهوري ��ة برهم
�صال ��ح ر�سمي ��ا بتكليف مر�ش ��ح لرئا�سة
الوزراء خالل  15يوما.
وق ��ال ف ��ي وثيق ��ة �ص ��ادرة ع ��ن رئي� ��س
المجل� ��س �إنه ت ��م قب ��ول ا�ستقالة رئي�س
مجل�س الوزراء عادل عبد المهدي.
و�أ�ضاف �أن ��ه ا�ستنادا �إل ��ى المادة ()76
م ��ن الد�ست ��ور "�أطالب بتكلي ��ف مر�شح
لرئا�س ��ة مجل� ��س ال ��وزراء خ�ل�ال 15
يوما" .من دون ان يتطرق البيان ل�شكل
الحكومة المقبلة.
قال زعي ��م تي ��ار الحكمة عم ��ار الحكيم،
ام� ��س الأربع ��اء� ،إن الحكوم ��ة المقبل ��ة
�ستك ��ون حكوم ��ة م�ؤقت ��ة تعم ��ل عل ��ى
التح�ضير لإجراء انتخابات مبكرة.
و�أو�ض ��ح الحكي ��م ،ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه
(المدى)� ،أن "الق ��وى ال�سيا�سية ت�سعى
للإ�س ��راع ف ��ي ت�سمي ��ة رئي� ��س حكوم ��ة
يحظ ��ى بمقبولية �شعبي ��ة بالإ�ضافة �إلى
توفر معايي ��ر القدرة والكفاءة في �إدارة
البالد".
جاء ذلك خ�ل�ال ا�ستقبال الحكيم ال�سفير
الفرن�س ��ي لدى بغ ��داد ،برونو �أوبيرت.
وبحث الطرفان فيه التطورات الأخيرة
في العراق وملف التظاهرات.
و�أ�ض ��اف الحكي ��م وفق ��ا للبي ��ان �أن
"الحكوم ��ة المقبل ��ة �ستك ��ون حكوم ��ة
م�ؤقت ��ة تعم ��ل عل ��ى التح�ضي ��ر لإج ��راء
انتخاب ��ات مبك ��رة عل ��ى �ض ��وء قان ��ون
االنتخابات المن�صف الذي يتم ت�شريعه
في مجل�س النواب والمفو�ضية الجديدة
البعيدة عن الت�أثير ال�سيا�سي".
بدوره �أكد ال�سفي ��ر �أوبيرت "دعم بالده
للع ��راق في �إعادة هيبة الدولة والحفاظ
عل ��ى �سلمي ��ة التظاه ��رات المطالب ��ة
بالحق ��وق ومواجه ��ة التحدي ��ات ف ��ي
المرحلة المقبلة".
عل ��ى الجه ��ة المقابل ��ة ورغ ��م �أن معظم
ال�ش ��ارع المتظاه ��ر ين ��دد بال�سيط ��رة

اجتماع �سابق
بني احللبو�سي
و�صالح
الإيراني ��ة على مفا�ص ��ل الحكم ويطالب
بك � ّ�ف يد الجارة ع ��ن �أي �سلطة مقبلة ،ال
يب ��دو �أن لدى طهران عزم ًا على ت�سجيل
�سقوط عب ��د المهدي ،ال ��ذي كان يحظى
بدعمه ��ا ،كخ�سارة في �سج ��ل �سيا�ساتها
في المنطقة.
وقال م�ص ��در �سيا�سي مق ��رب من دوائر
الق ��رار ف ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد لوكال ��ة
(فران� ��س بر� ��س) �إن قائد فيل ��ق القد�س
ف ��ي الحر� ��س الث ��وري الإيران ��ي قا�سم
�سليمان ��ي "موج ��ود ف ��ي بغ ��داد للدف ��ع
باتج ��اه تر�شي ��ح �إح ��دى ال�شخ�صي ��ات

ائتالف عالوي يدعو
لجعل المحافظة دائرة
واحدة

لخالفة عبد المهدي".
و�أ�شار الم�ص ��در نف�سه �إلى �أن "م�س�ؤول
مل ��ف الع ��راق ف ��ي ح ��زب الل ��ه اللبناني
ال�شي ��خ محم ��د كوثران ��ي ،يلع ��ب �أي�ض ًا
دور ًا كبي ��ر ًا ف ��ي م�س�أل ��ة �إقن ��اع الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة م ��ن �شيع ��ة و�سن ��ة ف ��ي هذا
االتجاه".
وي�شير مراقب ��ون �إلى �أن هناك قلق ًا لدى
بع� ��ض ال�شخ�صيات م ��ن ت�سلم المن�صب
في خ�ض ��م الأزمة ،تخوّ ف ًا م ��ن ال�سقوط
ال�سيا�سي على غرار ما ح�صل مع رئي�س
الوزراء الم�ستقيل عادل عبد المهدي.

وتداول ��ت �أو�ساط �سيا�سي ��ة في العراق
ا�سم وزير النفط الأ�سبق �إبراهيم محمد
بحر العل ��وم ،لتول ��ي م�س�ؤولية ت�شكيل
الحكوم ��ة الجدي ��دة خلف� � ًا لع ��ادل عب ��د
المهدي.
وكان بحر العلوم وزير ًا للنفط العراقي،
وا�ستقال في مطل ��ع  ،2006كما انتخب
ع�ضو ًا ف ��ي الجمعية الوطني ��ة العراقية
ع ��ام  .2005واعل ��ن بح ��ر العل ��وم عدم
عزمه تولي الحكوم ��ة على غرار ما فعل
مر�شح ��ون �آخ ��رون طرح ��ت ا�سما�ؤهم
ابرزه ��م رئي�س ��ا ال ��وزراء ال�سابقي ��ن

نوري المالك ��ي وحيدر العب ��ادي ف�ضال
عن رئي�س مجل� ��س الق�ضاء االعلى فائق
زيدان.
و�سب ��ق للمتظاهري ��ن �أن ا�شترط ��وا �أن
ال يك ��ون رئي� ��س الحكوم ��ة الجدي ��د قد
ا�شت ��رك ف ��ي العملية ال�سيا�سي ��ة ،و�أن ال
يكون منتمي ًا �إلى �أي من الأحزاب.
وكان عب ��د المه ��دي ،ق ��د اعل ��ن الجمعة،
ا�ستقالت ��ه وذلك بعد �ساع ��ات على دعوة
المرجعي ��ة ال�شيعية العليا في البالد �إلى
�سحب الثقة من الحكومة.
و�أك ��د رئي� ��س ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون

رئا�سة الربملان تتحدث عن تعديالت
"تاريخية" يف قانون االنتخابات

ي�سع��ى البرلم��ان �إلى در�س قان��ون انتخابي جديد وقان��ون �آخر خا�ص بمفو�ضي��ة االنتخابات ي�ؤدي
�إل��ى مجل�س نواب �أقل عدداً و�أو�سع تمثي ً
ال .وق��ال النائب الأول لرئي�س البرلمان ح�سن الكعبي ،ام�س
الأربعاء ،ع��ن التعديالت المقترحة لقانون��ي االنتخابات والمفو�ضية �إنه��ا "ت�أريخية" وتن�سجم مع
مطالب الجماهير.
 بغداد  /المدى
وق ��ال مكتب الكعبي في بيان تلقت
(الم ��دى) ن�س ��خة من ��ه� ،إن االخير
"ا�ستقب ��ل نائب ��ة الممث ��ل الخا�ص
للأمي ��ن الع ��ام للأم ��م المتحدة في
الع ��راق �ألي� ��س وولب ��ول برفق ��ة
رئي� ��س الدائ ��رة ال�سيا�سي ��ة منوج
ماثي ��و وع ��دد م ��ن الم�ست�ش ��ارين
ال�سيا�س ��يين ف ��ي البعث ��ة الأممي ��ة
(يونامي)".
و�أ�ضاف البيان� ،أن الكعبي "بحث
نتائ ��ج االجتماع ��ات ال�سابقة حول
التعدي�ل�ات المقترح ��ة للقانوني ��ن
والتط ��رق لأب ��رز التج ��ارب
والممار�سات الديمقراطية العريقة
والمحكوم ��ة �ضمن نظ ��ام �سيا�سي
م�ستق ��ر ومن�سجم وعادل" ،م�شدد ًا
على "�ضرورة التعاون في الإ�سراع
بترجمة مطالب ال�شعب وتحويلها
�إل ��ى م�شاري ��ع حقيقي ��ة تعي ��د ثق ��ة
ال�ش ��ارع بالعملي ��ة الديمقراطي ��ة
برمته ��ا" .وذك ��ر الكعب ��ي ،بح�سب
البي ��ان� ،أن "الح ��راك االحتجاجي
الأخي ��ر والأ�ص ��وات المنتف�ض ��ة
المطالب ��ة بالتغيي ��ر �ست�ساه ��م في
تعزي ��ز تمثي ��ل ال�شب ��اب ب�ش ��كل
وا�س ��ع ج ��د ًا ،وفق نظ ��ام انتخابي
ع ��ادل ومن�ص ��ف وم�ستق ��ر ،ف� ً
ضال
ع ��ن مفو�ضي ��ة انتخاب ��ات م�ستقلة
ونزيه ��ة" ،وا�صف� � ًا "التعدي�ل�ات
المقترح ��ة لقانون ��ي انتخاب ��ات
مجل� ��س الن ��واب ،والمفو�ضي ��ة
العلي ��ا الم�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات
بالتاريخية �سيما و�أنها تن�سجم مع
مطالب الجماهير الحقة" .بدوره،

دع ��ا ائت�ل�اف الوطني ��ة ،الأربعاء،
�إل ��ى �أن تك ��ون المحافظ ��ة دائ ��رة
انتخابي ��ة واح ��دة ،م�ؤك ��د ًا عل ��ى
�ضرورة �أن تك ��ون ن�سبة التر�شيح
لالنتخاب ��ات المقبل ��ة بواق ��ع ٪٥٠
للتر�شيح الف ��ردي ومثلها للقوائم.
وق ��ال االئتالف ال ��ذي يتزعمه اياد
ع�ل�اوي ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (المدى)
ن�سخة منه� ،إنه م ��ن ال�ضروري �أن
"تكون ن�سبة التر�شيح لالنتخابات
المقبل ��ة بواق ��ع  ٪٥٠للتر�شي ��ح
الف ��ردي ومثله ��ا للقوائ ��م ،على �أن
ت�ضمن كليهما كوتا الن�ساء" ،داعي ًا
�إل ��ى �أن "تك ��ون المحافظ ��ة دائرة
انتخابي ��ة واح ��دة ،عل ��ى �أن يُحدد
عمر المر�شح بـ  ٢٧عام ًا".
و�أ�ض ��اف االئت�ل�اف� ،أن ��ه ق ��دم
"مالحظات ��ه �إلى اللجنة القانونية

بخ�صو� ��ص م ��ا يج ��ب �أن يك ��ون
عليه قانون االنتخاب ��ات المقبل"،
م�ش ��دد ًا على "�ض ��رورة ح�سم ملف
النازحين على خلفية ما �شهده هذا
المل ��ف م ��ن عمليات تزوي ��ر كبيرة
خالل االنتخابات الما�ضية".
ودع ��ا االئت�ل�اف �إل ��ى �أن "تك ��ون
انتخابات الخارج في مقر ال�سفارة
و�أن يك ��ون االنتخ ��اب بايومتري� � ًا
لتالف ��ي ح ��االت التزوي ��ر الت ��ي
�شهدتها االنتخابات ال�سابقة".
وب�ش� ��أن قان ��ون مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات� ،أك ��د االئت�ل�اف
"�ض ��رورة �أن يك ��ون �أع�ضا�ؤه ��ا
م ��ن الق�ض ��اة المتقاعدي ��ن على �أن
يت ��م اختيارهم م ��ن قب ��ل النقابات
المتخ�ص�ص ��ة" .وتابع" :مهام تلك
المفو�ضية ينبغي �أن تكون م�ؤقتة

تنتهي بانتهاء االنتخابات".
لك ��ن كل ذل ��ك يبق ��ى ف ��ي مواجه ��ة
ال�شارع ،حيث تتوا�صل التظاهرات
ف ��ي بغداد وم ��دن جنوبي ��ة ،داعية
�إل ��ى �إنه ��اء نظ ��ام المحا�ص�ص ��ة
الطائفية في توزيع المنا�صب.
وبعدما كانت مقت�صرة على الدعوة
ال ��ى توفي ��ر فر�ص عم ��ل وخدمات
عامة ،ت�صاعدت مطالب المحتجين
الذي ��ن م ��ا زال ��وا ي�سيط ��رون على
�ساحات التظاه ��ر ،لت�شم َل �إ�صالح
كام ��ل المنظوم ��ة ال�سيا�سي ��ة التي
�أر�سته ��ا الوالي ��ات المتح ��دة بع ��د
�سق ��وط نظام �ص ��دام ح�سي ��ن عام
� .2003أ�صب ��ح تغيي ��ر الطبق ��ة
ال�سيا�سية المتهمة بالف�ساد وتبخر
ما يع ��ادل �ضع ��ف النات ��ج المحلي
للعراق ال ��ذي يعد بي ��ن �أغنى دول

العال ��م بالنف ��ط ،مطلب� � ًا �أ�سا�سي ��ا
للمحتجي ��ن .وتوا�صل ��ت �أعم ��ال
العنف في مدينتي النجف وكربالء
المقد�ستين ل ��دى ال�شيعة بجنوبي
العراق ،بح�سب ما �أفاد مرا�سلون.
ففي النجف التي احرقت القن�صلية
الإيراني ��ة فيه ��ا م�س ��اء الأربع ��اء
للم ��رة الثالثة .تح ��اول �شخ�صيات
ع�شائري ��ة ب ��ارزة من ��ذ �أي ��ام عدة،
التفاو� ��ض عل ��ى �آلية للخ ��روج من
الأزمة ،بينما نا�شد محافظ النجف
ل� ��ؤي اليا�س ��ري �سلط ��ات بغ ��داد
وق ��ف العن ��ف ،ال ��ذي تق ��ول قوات
الأم ��ن المحلية �إن ��ه ال حول لها فيه
وال ق ��وة .ودع ��ا زعم ��اء الع�شائ ��ر
الثالث ��اء ،رج ��ل الدي ��ن ال�شيع ��ي
مقت ��دى ال�ص ��در ومقاتلي ��ه م ��ن
"�سرايا ال�سالم"� ،إلى التدخل .لكن
ال�صدر لم ي�ستج ��ب حتى ال�ساعة.
وف ��ي كرب�ل�اء ،وقع ��ت مواجه ��ات
جدي ��دة لي�ل� ًا بي ��ن المتظاهري ��ن
وال�شرط ��ة التي �أطلق ��ت الر�صا�ص
والقناب ��ل الم�سيل ��ة للدم ��وع
لتفريقه ��م .وفي مدين ��ة النا�صرية
الجنوبية ،الت ��ي قتل فيها �أكثر من
 40محتج� � ًا خ�ل�ال يوم ��ي الجمعة
وال�سبت الما�ضيين ،تلقت محكمة
اال�ستئناف في المحافظة (ذي قار)
نحو مئة �شكوى من �أقارب القتلى
�أو الجرح ��ى �ض ��د رئي� ��س خلي ��ة
الأزمة ف ��ي المدينة المق ��ال اللواء
جميل ال�شمري.
وف ��ي بغ ��داد �أعلن ��ت ال�سلط ��ات
الثالث ��اء �إط�ل�اق �س ��راح 16
متظاه ��را كان ��وا قد �أوقف ��وا خالل
االحتجاجات.

ن ��وري المالك ��ي ،ان ائتالف ��ه ل ��م ير�شح
�شخ�صي ��ة لمن�صب رئي�س ال ��وزراء قبل
ان يلح ��ق موقفه ببيان �آخ ��ر اكد فيه �أن
ائتالفه ما�ض في ت�سمي ��ة رئي�س وزراء
جدي ��د يحظ ��ى بالمقبولي ��ة ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة ،لال�س ��راع ف ��ي تنفي ��ذ
اال�صالح ��ات وبموج ��ب م ��ا طرحت ��ه
المرجعية الدينية.
وق ��ال مكت ��ب المالك ��ي ف ��ي بي ��ان تلقت
(المدى) ن�سخة منه� ،إن الأخير "ا�ستقبل
�سفي ��ر االتح ��اد الأوروب ��ي الجديد لدى
الع ��راق مارتن هو�س ،وخالل اللقاء �أكد

المالكي عل ��ى �ض ��رورة التن�سيق الأكثر
وتعزيز العالقات مع دول االتحاد".
وا�ش ��ار المالك ��ي بح�س ��ب البي ��ان ،ال ��ى
ان "االزم ��ة الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا العراق
ه ��ي امت ��داد للأزم ��ات الت ��ي ت�شهده ��ا
المنطق ��ة" ،داعي ��ا ال ��ى "�ض ��رورة ان
يك ��ون لالتحاد الأوروب ��ي دور �سيا�سي
ف ��ي ابع ��اد ال�صراعات الدولي ��ة من اجل
تحقي ��ق الأم ��ن واال�ستقرار ف ��ي ال�شرق
الأو�سط".
واك ��د رئي�س ائت�ل�اف دول ��ة القانون ان
"الق ��وى الوطني ��ة وال�شعبي ��ة م�صممة
على الم�ض ��ي في ت�سمي ��ة رئي�س وزراء
جدي ��د يحظ ��ى بالمقبولي ��ة ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة وبموج ��ب م ��ا طرحت ��ه
المرجعي ��ة الديني ��ة العلي ��ا م ��ن اج ��ل
اال�س ��راع ف ��ي تنفي ��ذ الإ�صالح ��ات
المطلوب ��ة" .وال يزال عل ��ى عبد المهدي
التعاطي مع الأزمة حالي ًا كرئي�س حكومة
ت�صريف �أعمال ،والت�صدي لم�سائل عدة
منه ��ا "الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،العقوب ��ات،
الموازن ��ة ،وقتل ��ى التظاه ��رات" الذين
بل ��غ عدده ��م � 420شخ�صا ،وف ��ق ما قال
م�صدر حكومي.
وليل الثالثاء �سقط ��ت خم�سة �صواريخ
على قاع ��دة ع�سكرية في غرب ��ي العراق
يتمرك ��ز فيها جن ��ود �أميركيون ،ولم تفد
قوات الأمن ب�سقوط قتلى �أو جرحى.
والثالث ��اء ّ
ح�ضت ممثل ��ة االمم المتحدة
في العراق جيني ��ن هيني�س بال�سخارت
ال�سلط ��ات العراقي ��ة عل ��ى اال�ستجاب ��ة
لتطلعات ال�شعب العراقي ،م�ؤكدة مجددا
�أن ا�ستخ ��دام القوة �ض ��د العراقيين �أمر
"ال يمكن الت�سامح معه".
ودعت بال�سخ ��ارت الق ��ادة ال�سيا�سيين
�إل ��ى "ع ��دم �إ�ضاع ��ة مزي ��د م ��ن الوق ��ت
واالرتقاء �إلى م�ستوى الأحداث".
لك ��ن عبد المه ��دي �أكد ع�شي ��ة ا�ستقالته،
�أن ت�صريف الأعم ��ال "م�ضيعة للوقت"،
وبالتال ��ي ق ��د ت� ��ؤول الأم ��ور م�ؤقت� � ًا،
ود�ستوري� � ًا� ،إلى يد رئي� ��س الجمهورية
برهم �صالح.

وا�شنطن تعيد قطع ًا �أثرية اكت�شفت
قبل  100عام يف �أور
 ترجمة  /حامد �أحمد
ي�ستعد باحثون وعلماء �آثار من متحف
جامعة بن�سلفانيا للتوجه الى ال�سفارة
العراقية في وا�شنطن م�ستقلين �شاحنة
تحمل عدة �صناديق تحوي الواحا طينية
تاريخية تمت تعبئتها بعناية ليتم
ت�سليمها الى البلد اال�صلي التي عثر فيه
عليها خالل تنقيبات اثرية جرت قبل
اكثر من مئة عام في جنوبي العراق .

وق ��ال باحث ��ون م ��ن متح ��ف بن�سلفاني ��ا ان عملي ��ة اعادة
مايقارب من  400لوح طيني ،منقو�شة باحرف م�سمارية،
كان يج ��ري التخطيط لها منذ فت ��رة .وكانت هذه االلواح
ق ��د تم العثور عليها خالل تنقيب ��ات اثرية جرت في موقع
مدين ��ة �أور التاريخي ��ة للفترة مابين ع ��ام  1922الى عام
 1934با�ش ��راف كل م ��ن متح ��ف بن�سلفاني ��ا االميرك ��ي
والمتحف البريطاني بقيادة عالم الآثار ليونارد وولي .
وكعدد كل ��ي ا�ستلم متحف بن�سلفانيا حوالي  7,500لوح
طين ��ي وقطعة حجرية ا�ستخرجت من موقع �أور االثري،
وكان ق ��د ت ��م نقله ��ا عق ��ب انته ��اء التنقيبات م ��ن العراق
ال ��ى والية فيالدلفي ��ا لدرا�سته ��ا وفقا التفاقي ��ة �إعارة مع
الحكومة العراقية.
كان م ��ن المقرر ان تتم درا�ستها من قبل متحف بن�سلفانيا
ثم يتم ارجاعه ��ا للعراق� .أغلب القطع تم ارجاعها للعراق
خالل مراحل تاريخية �سابقة .
وليام هاف ��ورد ،باحث من جامعة بن�سلفانيا قال "االلواح
الت ��ي ا�ستلمناها كجزء م ��ن االتفاقية اال�صلي ��ة في حقبة
الع�شريني ��ات ق ��د تمت درا�سته ��ا ون�شرها ف ��ي الدوريات
العلمية ثم تمت اعادتها على مراحل زمنية متعددة.
المجموع ��ة االولي ��ة التي ت�ض ��م  1,800قطعة لوح طيني
متكامل غير مثلوم ق ��د تم ن�شره ب�سرعة في العام ،1937
اما المجموعة الثانية التي ت�ضم  1,400لوح طيني وقطع
طينية قد تمت درا�ستها ون�شرت في ال�صحف والدوريات
العلمي ��ة في الع ��ام  1979حول منطق ��ة �أور .وان جميع
هذه القطع من المجموعتين ق ��د تم ارجاعهما للعراق في
العام ". 1991
وق ��ال هاف ��ورد ان غالبي ��ة االل ��واح الطينية كان ��ت توثق

ل�صفق ��ات تجارية م�سلط ��ة ال�ضوء على نوعي ��ة الب�ضائع
الت ��ي كان يتاج ��ر بها ومن �أي ��ن ت�أتي وكيف يت ��م تقييمها
وتثمينه ��ا بين الواح ��دة واالخرى ح�سب قيم ��ة الف�ضة .
وا�ض ��اف هافورد ب�أن القطع التي تم ��ت اعادتها في العام
 1991ق ��د نقل ��ت مبا�ش ��رة الى الع ��راق من قب ��ل منت�سبي
المتح ��ف ،م�شي ��را ال ��ى ان القط ��ع االثري ��ة لم تع ��د تنقل
الغرا� ��ض الدرا�سة في الخارج حيث ان هذه االن�شطة يتم
اجرا�ؤه ��ا محليا داخل الع ��راق ،وان معظ ��م قطع منطقة
�أور االثرية معرو�ض ��ة الآن على موقع " ur-online.
� orgأور اونالين" على االنترنيت .
وق ��ال هافورد ان القط ��ع التي يتم اعادته ��ا اليوم للعراق
والتي يبلغ عددها  387لوحا طينيا هي قطع �صغيرة جدا
ي�صع ��ب درا�ستها ولذلك تم االتفاق مع ال�سلطات العراقية
على اعادتها  .وا�ضاف قائال "عند هذه المرحلة ادركنا ان
هذه القطع م�ضت عليه ��ا فترة طويلة دون ان تدر�س رغم
انه ��ا تحم ��ل بع�ض المعلوم ��ات التاريخية وق ��د ت�ستغرق
مهمة درا�ستها من قبل اخ�صائيين �سنوات عديدة اخرى.
ف�ضال عن ذلك هناك الكثير من علماء الآثار المتخ�ص�صين
ف ��ي الع ��راق بامكانهم تنفيذ ه ��ذه المهمة ،وله ��ذا ال�سبب
قررن ��ا اعادته ��ا للعراق م ��ع المعلوم ��ات الت ��ي تتعلق بها
وهو جزء من تعهدنا باع ��ادة كل �شيء له �صلة باالتفاقية
اال�صلي ��ة الت ��ي ت ��م توقيعه ��ا  ".وق ��ال هاف ��ورد ان ��ه حال
االنتهاء من ار�سال الدفع ��ة المكونة من  387قطعة اثرية
وت�سليمه ��ا لل�سفارة �سنقوم باع ��ادة  3,500قطعة اخرى
من �شظايا �صغيرة لي�ست بحالة جيدة .
عن� :صحيفة فيالدلفيا انكوايرر
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�ضحايا قمع التظاهرات في ذي قار يرفعون  200دعوى ق�ضائية �ضد جميل ال�شمري

حقوق االن�سان ت�ؤكد ا�ست�شهاد  42و 492جريح ًا خالل الأيام الثالثة الدامية

 ذي قار  /ح�سين العامل

ك�شفت نقابة المحامين
في ذي قار يوم الثالثاء (3
كانون الأول  ) 2019عن
�إقامة  200دعوى ق�ضائية
�ضد الفريق جميل ال�شمري
المتورط بقمع تظاهرات
النا�صرية  ،وفيما �أ�شارت
الى �أن اللجنة التحقيقية
الخا�صة بالتحقيق في
قتل المتظاهرين في ذي
قار تحقق حالي ًا في تلك
الق�ضايا � ،أكدت م�صادر في
مكتب حقوق الإن�سان الى
ا�ست�شهاد  42متظاهراً و492
جريح ًا خالل الأيام الثالث
الدامية.

وق ��ال نقيب المحامين ف ��ي ذي قار حازم
جب ��ار الكنان ��ي للم ��دى �إن " اللجن ��ة
التحقيقي ��ة الخا�ص ��ة بالتحقي ��ق في قتل
المتظاهرين تلق ��ت  200دعوى ق�ضائية
�ضد الفريق الرك ��ن جميل ال�شمري الذي
تولى رئا�سة خلية الأزمة في ذي قار نهاية
الأ�سب ��وع المن�صرم  ،مبينا �أن " �أكثر من
 150دع ��وى رفعه ��ا جرح ��ى التظاهرات
فيما رفع �أهال ��ي ال�شهداء بقية الدعاوى
�ض ��د ال�شمري متهمين ��ه ب�إ�ص ��دار �أوامر
بقمع التظاه ��رات وا�ستخدام الر�صا�ص
الح ��ي �ض ��د المتظاهرين خ�ل�ال تر�ؤ�سه
خلية الأزمة في المحافظة".
و�أ�شار الكناني الى �أن " نقابة المحامين

فقدان وثيقة

فق��دت من��ي الوثيق��ة
املدرس��ية الص��ادرة م��ن
اعدادي��ة الف��رات املهنية
املسائية املرقمة 154026
2016/9/20
بتاري��خ
واملعنونة الى وزارة الدفاع
باس��م (محم��د عدن��ان
حمي��د) ..يرج��ى ممن يعثر
عليها تسليمها الى جهة
اإلصدار  ..مع التقدير.
جمهورية العراق
وزارة العدل  /دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الر�صافة

ف ��ي ذي قار �شكلت فريق� � ًا تطوعي ًا للدفاع
ع ��ن المتظاهري ��ن و�إنه ��ا تتاب ��ع حالي� � ًا
الق�ضايا المرفوعة �ضد ال�شمري".
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال م�ص ��در ف ��ي مكت ��ب
حق ��وق الإن�س ��ان للم ��دى �أن " اجمال ��ي
�ضحاي ��ا المواجه ��ات بي ��ن الق ��وات
الأمني ��ة والمتظاهري ��ن الت ��ي �شهدته ��ا
مدين ��ة النا�صري ��ة خ�ل�ال الأي ��ام الثالثة
الدامي ��ة (الخمي�س  ،الجمع ��ة  ،ال�سبت)
�أ�سفرت عن � 42شهيد ًا و  492جريح ًا "،
و�أ�ضاف �أن " العديد من �أهالي ال�ضحايا
والمتظاهري ��ن الجرح ��ى �أقاموا دعاوى
ق�ضائي ��ة �ض ��د ال�شم ��ري و�إن اللجن ��ة
التحقيقي ��ة الخا�ص ��ة بالتحقي ��ق في قتل

المتظاهري ��ن التابع ��ة لرئا�س ��ة محكم ��ة  500جريح� � ًا  ،وجاء في مذكرة القب�ض
ا�ستئن ��اف ذي قار االتحادي ��ة �سبق و�أن والتحري ال�صادرة من اللجنة التحقيقية
�أ�صدرت مذكرة قب�ض بحقه".
الخا�ص ��ة بالتحقيق في قتل المتظاهرين
ورج ��ح الم�ص ��در �أن "تق ��وم نقاب ��ة  ،والت ��ي ح�صلت المدى على ن�سخة منها
المحامي ��ن ف ��ي ذي ق ��ار بتفعي ��ل مذكرة �أن ��ه " ال ��ى �أع�ض ��اء ال�ضب ��ط الق�ضائ ��ي
القب�ض واالج ��راءات الق�ضائية الأخرى و�أف ��راد ال�شرط ��ة كاف ��ة �إنك ��م م�أذون ��ون
التي تت�ضمن م�صادرة الأموال المنقولة بالقب�ض على المتهم الفريق الركن جميل
وغير المنقولة لل�شمري".
كامل عبد الله ال�شمري و�إح�ضاره �أمامنا
وكانت رئا�س ��ة محكمة ا�ستئناف ذي قار ف ��ي الح ��ال كون ��ه متهم� � ًا ف ��ي ال�شك ��وى
االتحادية �أ�صدرت يوم الأحد (  1كانون المقامة �ضده" ،و�أ�شارت المذكرة الى �أن
االول  ) 2019مذك ��رة قب� ��ض وتح ��ري " ال�شم ��ري مطلوب للق�ضاء وفق المادة
بحق الفري ��ق الركن جميل ال�شمري على  406من قانون العقوبات العراقي".
خلفي ��ة قم ��ع تظاه ��رات النا�صري ��ة التي وكانت ق ��وات التدخل ال�سري ��ع وافواج
راح �ضحيتها اكثر من � 40شهيد ًا ونحو الط ��وارئ ومكافح ��ة ال�شغ ��ب ب�إم ��رة

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الزهور  /بغداد

�إعالن تبليغ مدين جمهول الإقامة
�إىل الراهن (نور بري رخي�ص)

نوع التبليغ  :أول
اقامتك في احملل املبني بالعقد وانه ليس
28031
/
6
:
القطعة
رقم
التسلسل أو
لك مح��ل إقامة معلوم غي��ره فتعتبر
احمللة او رقم واسم املقاطعة( 10 :احلسينية) بذل��ك مجه��ول محل اإلقام��ة فعليه
اجلنس  :ثالثة مشتمالت
قررنا تبليغك بل��زوم دفع الدين وتوابعه
مقدار الدين ( )15.000.000دينارا ً
خ�لال  15يوما ً اعتبارا ً م��ن اليوم التالي
اسم الدائن املرتهن :مصرف الرافدين
لتاريخ نشر اإلعالن وإال فسيباع عقارك
تاريخ االستحقاق :مستحق األداء
وصف سجل التأمينات العينية 7 13 /6 :مدينة املوصوف أعاله باملزايدة وفقا ً للقانون.
بناء على اس��تحقاق الدين املبني أعاله
مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف
الزهور  /بغداد
وطل��ب الدائن حتصيل��ه وبالنظر لعدم
رقم االضبارة2015/3066 :

�إىل  /املنفذ عليه حيدر جناح ح�سن
العنوان  :الكاظمية م  421ز  53د 22

لقد حتقق له��ذه املديرية من (كتاب مركز ش��رطة الكاظمية
العدد  4314في  2019/4/25وختم اجمللس احمللي حلي الكاظمية)
ان��ك مجهول محل االقامة وليس ل��ك موطن دائم أو مؤقت او
مخت��ار ،ميكن اج��راء التبليغ عليه ،واس��تنادا ً للم��ادة ( )27من
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن��ا ً باحلضور في مديرية تنفيذ
(الرصافة) خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم التالي للنشر
ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك
ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:

املنفذ العدل

اوصاف احملرر:
ق��رار محكم��ة ب��داءة الكاظمي��ة الع��دد /448ب 2003/ف��ي
 2010/4/19املتضم��ن الزام املدعى عليهما حيدر جناح حس��ن
ومحمد سليم جبار بتأديتهما بالتكافل والتضامن الى املدعي
املدي��ر العام ملص��رف الرافدين إضاف��ة لوظيفت��ه مبلغا ً قدره
س��بعة ماليني وخمس��مائة وثالثة واربعون ألف وخمس��مائة
وخمس��ون دينار مع الفائ��دة القانونية االتفاقي��ة البالغة %2
س��نوية اعتبارا ً من  2010/3/1حلني التأدية الفعلية وحتميلهم
الرس��م واملصاري��ف القضائي��ة واتع��اب احملام��اة للموظف��ة
احلقوقي��ة ايناس عدنان مبلغا ً مائة وخمس��ون ألف دينار توزع
حسب النسب القانونية.

جمهورية العراق
وزارة العدل  /دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الر�صافة

رقم االضبارة2019/1315 :
التاريخ 2019/12/1 :

�إىل  /املنفذ عليه نزار �سلمان �سعيد
العنوان  :الكاظمية م  421ز  82د 6
لقد حتقق لهذه املديرية من (اشعار مركز شرطة الكاظمية
الع��دد  8235ف��ي  2019/9/16وخت��م اجملل��س احملل��ي حل��ي
الكاظمي��ة) انك مجه��ول محل االقامة ولي��س لك موطن
دائم أو مؤقت او مختار ،ميكن اجراء التبليغ عليه ،واس��تنادا ً
للم��ادة ( )27من قانون التنفي��ذ تقرر تبليغك اعالنا ً باحلضور
في مديرية تنفيذ (الرصافة) خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من
اليوم التالي للنش��ر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك
وف��ي حالة عدم حضورك ستباش��ر هذه املديري��ة باجراءات
التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
اوصاف احملرر:
قرار محكم��ة بداءة الكاظمي��ة الع��دد /1275ب 2017/في
 2017/10/31املتضمن الزام املدعى عليهما نزار سلمان سعيد
و اركان عالء عبد احلسني بالتكافل والتضامن بتأديتهما الى
املدع��ي املدير العام ملصرف الرافدين إضافة لوظيفته مبلغا ً
مقداره ثالثة عشر مليون وتسعمائة وثمانية االف وسبعمائة
وخمس��ون دينار مع الفائدة االتفاقية نسبة  %21اعتبارا ً من
تاريخ  2017/7/1ولغاية التأدية الفعلية وحتميلهم الرس��وم
واملصاريف مبلغ مقداره خمسمائة ألف دينار.

رئي� ��س خلية االزمة الفريق الركن جميل
ال�شم ��ري ق ��د انطلق ��ت بالهج ��وم عل ��ى
المتظاهري ��ن بالنا�صري ��ة عن ��د ال�ساع ��ة
 3م ��ن فجر يوم الخمي� ��س (  28ت�شرين
الثان ��ي  ) 2019م ��ن مح ��وري ج�س ��ر
الن�صر وج�سر الزيتون وذلك با�ستخدام
ال�شفالت والهمرات وناقالت الأ�شخا�ص
والآلي ��ات الع�سكرية والرمي بالر�صا�ص
الح ��ي م ��ن مختل ��ف �أن ��واع الأ�سلح ��ة
الخفيفة والمتو�سطة.
ه ��ذا و احت�ش ��د الآالف م ��ن المتظاهرين
طيل ��ة ثالثة �أي ��ام ( الخمي� ��س  ،الجمعة ،
ال�سب ��ت ) في محيط قيادة �شرطة ذي قار
في �ص ��وب ال�شامية مطالبين بالق�صا�ص

م ��ن المتورطي ��ن بقم ��ع التظاه ��رات
وال�سيم ��ا الفريق الرك ��ن جميل ال�شمري
والل ��واء محمد القري�ش ��ي ( �أبو الوليد )
 ،ملوحي ��ن باقتحام وحرق مبنى القيادة
في حال عدم محاكمتهم وهو ما �أدى الى
قيام القوات الأمنية باطالق النار بكثافة
عل ��ى المتظاهري ��ن ف ��ي محي ��ط قي ��ادة
ال�شرطة و�سقوط مئات من ال�ضحايا.
ه ��ذا و�أدت تداعي ��ات الأح ��داث وارتفاع
حجم �ضحايا التظاه ��رات في النا�صرية
الى �سحب يد الفريق جميل ال�شمري من
رئا�س ��ة خلية االزم ��ة وا�ستقال ��ة محافظ
ذي قار ع ��ادل الدخيلي  ،وفيما بعد �أعلن
رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد المهدي تقديم

اال�ستقال ��ة من من�صب ��ه  ،وهو ما لم يقنع
المتظاهري ��ن كح ��ل للأزم ��ة ومطالبته ��م
بالتغيي ��ر ال�شام ��ل لمجم ��ل المنظوم ��ة
ال�سيا�سية.
وكان ��ت تظاه ��رات محافظ ��ة ذي ق ��ار قد
�أطاحت ب�أربع قادة �أمنيين خالل �شهرين
�إذ �أعلن ��ت قي ��ادة �شرط ��ة ذي ق ��ار ي ��وم
االثني ��ن (  2كان ��ون الأول  ) 2019ع ��ن
ت�سلم العميد ري�س ��ان كا�صد الإبراهيمي
مه ��ام عمله ر�سمي ًا كقائ ��د ل�شرطة ذي قار
خلف ًا للواء محمد مح�سن القري�شي ( �أبو
الولي ��د )  ،وبذلك ي�صب ��ح القري�شي رابع
قائ ��د �أمني تطيح به تظاه ��رات محافظة
ذي ق ��ار �إث ��ر القم ��ع ال ��ذي واجهت ��ه تلك
التظاهرات حيث تم عزل قائد �شرطة ذي
قار الأ�سبق اللواء ح�سن �سلمان الزيدي
م ��ن من�صبه �إث ��ر قمع التظاه ��رات مطلع
ت�شري ��ن الأول وا�ستبداله بالعميد محمد
يم�ض
عب ��د الوه ��اب ال�سعيدي الذي ل ��م ِ
�س ��وى �أ�سب ��وع واحد بمن�ص ��ه لي�ستبدل
بالل ��واء محمد مح�س ��ن القري�ش ��ي ( �أبو
الولي ��د ) ال ��ذي ت ��م ا�ستبداله ه ��و الآخر
بالعميد ري�سان كا�صد مهدي االبراهيمي
 ،وذلك بعد �أن تم �سحب يد الفريق الركن
جمي ��ل ال�شمري من رئا�س ��ة خلية الأزمة
في ذي قار �إثر مذبحة يوم الخمي�س.
وبلغ �إجمالي �ضحاي ��ا تظاهرات ذي قار
م ��ن  1ت�شري ��ن الأول ال ��ى  30ت�شري ��ن
الثان ��ي � ) 88 ( ، ) 2019شهي ��د ًا و�أكث ��ر
م ��ن  1684جريح� � ًا وما يزي ��د على 600
متظاه ��ر معتق ��ل ،بينه ��م �أكث ��ر م ��ن 36
�شهي ��د ًا و  750جريح� � ًا و�أكث ��ر من 250
معتق ًال خالل �شهر ت�شرين الأول .2019
وكانت العديد م ��ن المحافظات العراقية
وم ��ن بينها محافظ ��ة ذي قار ق ��د �شهدت
انط�ل�اق التظاه ��رات المطلبي ��ة في يوم
الثالث ��اء الأول من ت�شري ��ن الأول 2019
وا�ستم ��رت ل�سبع ��ة �أي ��ام توقف ��ت بعدها
لغر� ��ض �أداء زي ��ارة �أربعيني ��ة االم ��ام
الح�سي ��ن ( ع )  ،لتع ��اود بعده ��ا في يوم
الجمع ��ة (  25ت�شري ��ن الأول ، ) 2019
وق ��د بل ��غ اجمال ��ي �ضحاي ��ا التظاهرات
ف ��ي عموم العراق من ��ذ الأول من ت�شرين
الأول وحتى نهاية ت�شرين الثاني 2019
� ) 432 ( ،شهيد ًا و � 19ألف جريح و�أكثر
من  3االف معتقل ومختطف ومغيب.

منوذج �إعالن مناق�صة
جمهورية العراق  /وزارة النفط � /شركة احلفر العراقية
�إىل�( /شركات املقاوالت – الدرجة اخلام�سة)
مناق�صة  / 7( :ا�شغال ( – 2019 /م�شروع تنفيذ ( )15قاعدة حفر يف حقول
الب�صرة خلطة عمل عام )2020
 -1يس��ر (شركة احلفر العراقية  /شركة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي
عطاءاتهم للعمل اخلاص (مشروع تنفيذ ( )15قاعدة حفر في حقول البصرة).
 -2س��يتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العام��ة والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كاف��ة من الدول املؤهلة االش��تراك فيها كما هو محدد في النش��رة التوضيحي��ة الصادرة من األمم
املتحدة (اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة).
 -3على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ (ش��ركة
احلفر العراقية  /الهيأة التجارية ( 8 ( )contracts.south@idc.gov.iqس��اعات يومياً) وكما موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق للعطاء باللغ��ة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري
إل��ى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دف��ع قيمة البيع للوثائق البالغة (300.000
ثالثمائة الف دينار يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي (مقر شركة احلفر العراقية في البصرة
 /الزبي��ر – البرجس��ية – مقرر جلنة فت��ح العطاءات األولى) آخ��ر يوم لتقدمي العط��اءات (يوم االثنني
املوافق  / 2019/12/30الس��اعة الثانية عش��ر ظهراً) العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وسيتم فتح
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي (مقر ش��ركة
احلف��ر العراقية في البصرة – الزبير  /البرجس��ية – جلنة فتح العط��اءات الثانية) في الزمان والتاريخ
(ي��وم االثنني املواف��ق  )2019/12/30كل العط��اءات يجب ان تتضمن ضمان للعط��اء (خطاب ضمان
مصرفي أو صك مصدق أو س��فتجة) ومببلغ ( )32.919.500اثنان وثالثون مليون وتس��عمائة وتسعة
عشر ألف وخمسمائة دينار).
 -5آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم اخلميس املوافق ..2019/12/26
ً
 -6في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا للغلق الذي يكون فيه دوام
رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد لغلق املناقصة.
 -7العناوين املش��ار إليها آنفا ً هي (العراق /البصرة – البرجس��ية  /ش��ركة احلفر العراقية – الهيأة
التجارية  /الطابق األرضي).
 -8الكلفة التخمينية لتنفيذ (مش��روع تنفيذ ( )15قاعدة حفر ف��ي حقول البصرة) للمدة الكلية
( )365يوم عمل بضمنها أيام اجلمع والعطل الرس��مية تبلغ ( )3.291.945.000ثالثة مليارات ومائتان
وواحد وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون ألف دينار عراقي فقط.
 -9ف��ي حالة ع��دم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فانه يتم
استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك.
عـ /املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة
مدير الهي�أة التجارية
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منتخبنا ين�شد ك�سر نح�س البحرين ت�أهب ًا لنهائي خليجي 24
 ت���������ف���������وق ع����������راق����������ي ب������ال�������������س������ت������ة م�������ن�������ذ ب�������ط�������ول�������ة 1974
 بغداد /حيدر مدلول
ين�شد منتخبنا الوطن ��ي لكرة القدم خطف
تذك ��رة العب ��ور اىل نهائ ��ي ك�أ� ��س اخلليج
العرب ��ي الرابع ��ة والع�شري ��ن لك ��رة الق ��دم
عندما يواجه �شقيقه البحريني يف ال�ساعة
اخلام�س ��ة م�ساء اليوم اخلمي�س على ملعب
عبد الل ��ه بن خليفة الدويل بن ��ادي الدحيل
الريا�ضي يف ديربي مثري ترتقبه اجلماهري
الريا�ضية ب�شغف كبري يف افتتاح مناف�سات
دور ن�ص ��ف النهائ ��ي الت ��ي �ستختت ��م ي ��وم
الثامن من �شهر كانون الأول اجلاري.
و�أحت ��ل منتخبنا الوطني لكرة القدم املركز
الأول يف ترتيب فرق املجموعة الأوىل يف
خت ��ام مناف�س ��ات دور املجموع ��ات بر�صيد
 7نق ��اط م ��ن ف ��وزه الثم�ي�ن يف مبارات�ي�ن
متتاليتني على �شقيقيه القطري والإماراتي
بنتيج ��ة ( )1-2و( )0-2وتعادل ��ه �سلب� � ًا
مع املنتخ ��ب اليمني لكرة الق ��دم  ،فيما نال
املنتخ ��ب البحرين ��ي لك ��رة الق ��دم و�صاف ��ة
املجموع ��ة الثاني ��ة بر�صي ��د  4نق ��اط م ��ن
انت�ص ��اره الغ ��ايل عل ��ى املنتخ ��ب الكويتي
ب�أربعة �أهداف مقاب ��ل هدفني وتعادل �سلب ًا
م ��ع املنتخب العُماين وتعر�ض اىل الهزمية
م ��ن املنتخ ��ب ال�سع ��ودي املت�ص ��در بهدفني
مقاب ��ل ال �شيء متفوق ًا بفارق الأهداف على
املنتخ ��ب ال ُعم ��اين حامل اللق ��ب الذي ودع
املناف�سات ب�صورة مبكرة.
و�سريفع �أ�سود الرافدين �شعار ًا واحد ًا وهو
البق ��اء كمناف� ��س �شر�س ملوا�صل ��ة م�شواره
لبلوغ املباراة النهائي ��ة التي �ستجري على
ملع ��ب خليف ��ة الدويل يوم الأح ��د املقبل �أو
الرحيل عائد ًا اىل العا�صمة بغداد وال �سيما
بعد �أن ق ّررت اللجنة املنظمة للبطولة �إلغاء
مب ��اراة حتدي ��د املركزي ��ن الثال ��ث والرابع
حي ��ث �سيك ��ون ب�أم� � ّ�س احلاج ��ة اىل نقاط
مب ��اراة البحري ��ن الثالث ��ة والت ��ي ال تقب ��ل
نتيجتها الق�سمة عل ��ى �أثنني لكال املنتخبني
كم ��ا هو احلال يف القم ��ة اخلليجية الثانية
الت ��ي �ستجم ��ع املنتخ ��ب القط ��ري حام ��ل
لق ��ب بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا لك ��رة القدم 2019
و�شقيق ��ه ال�سع ��ودي يف ال�ساع ��ة الثامن ��ة
م�ساء اليوم اخلمي� ��س على ملعب اجلنوب
املونديايل بنادي الوكرة الريا�ضي.
وي�س ��ود تفا�ؤل كب�ي�ر داخل �أج ��واء الوفد
العراق ��ي املتواجد حالي� � ًا يف فندق لي�ست
ريجين� ��س يف ظ ��ل �إ�ص ��رار العبين ��ا يف
موا�صل ��ة حتقي ��ق النتائ ��ج الإيجابي ��ة
و�إف ��راح اجلماهري الريا�ضي ��ة العراقية
وخا�صة يف �ساحة التحرير يف العا�صمة
بغداد و�ساح ��ات االحتجاجات ال�شعبية
يف عدد من حمافظات الفرات الأو�سط
واملنطق ��ة اجلنوبية الت ��ي تنتظر منهم
انت�ص ��ار ًا غالي� � ًا يعي ��د االعتب ��ار ل�سمعة
الك ��رة العراقية بني نظريته ��ا على �صعيد

اختيار عالء عبد
الزهرة ومحمد قا�سم
في قائمة �أبرز نجوم
الدور االول
 بغداد  /املدى
�أختار االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم قائد
املنتخ ��ب الوطني لكرة الق ��دم عالء عبد
الزه ��رة وزميل ��ه �صانع الألع ��اب حممد
قا�سم ماجد يف قائمة �أبرزالنجوم خالل
مناف�س ��ات الدور الأول م ��ن بطولة ك�أ�س
اخلليج العربي الرابعة والع�شرين لكرة
الق ��دم املتوا�صل ��ة مبارياته ��ا بالعا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة حتى ي ��وم الثامن من
�شهر كانون الأول اجلاري .
وج ��اء اختي ��ار الالعب�ي�ن ع�ل�اء عب ��د
الزه ��رة وحمم ��د قا�س ��م ماج ��د م ��ن قبل
االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم على �إثر
الأه ��داف احلا�سم ��ة الت ��ي �سجلوها يف
مرم ��ى املنتخب�ي�ن القط ��ري واالماراتي
�ضم ��ن اجلولت�ي�ن االوىل والثاني ��ة
حل�س ��اب املجموع ��ة االوىل �ساهم ��ت
يف و�ض ��ع املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم قدم ��ا يف دور ن�ص ��ف النهائ ��ي
م ��ن البطول ��ة اخلليجية حي ��ث ان بروز
الأخ�ي�ر وت�سجيل ��ه هدف�ي�ن غالي�ي�ن يف
مرمى احلار�س �سع ��د الدو�سري يعك�س
عم ��ل امل ��درب �سريت�شك ��و كاتانيت�ش يف
من ��ح م�شاركة النج ��وم اجلدد م ��ن �أجل
ظهور جيل جدي ��د يقود طموحات الكرة
العراقية .
و�ضم ��ت قائم ��ة جن ��وم ال ��دور االول
اىل جان ��ب الالعب�ي�ن عالء عب ��د الزهرة
وحمم ��د قا�س ��م ماجد كال م ��ن القطريني
�أكرم ح�س ��ن عفيف وعب ��د الكرمي ح�سن
وال�سعودي�ي�ن ن ��واف العاب ��د وفرا� ��س
الربي ��كان والبحري�ي�ن كمي ��ل الأ�س ��ود
وتياغو فرينانديز

اخلارطة والقاري ��ة وي�ؤكد ا�ستحقاق بلوغ الوطن ��ي لكرة القدم هذه املب ��اراة ب�أ�سلوب
الع ��راق اىل نهائ ��ي بطول ��ة الدوحة  2019مغاي ��ر ع ��ن املباري ��ات الث�ل�اث الت ��ي لعبها
طمع� � ًا يف العودة اىل البلد متوّ جني باللقب ام ��ام منتخب ��ات اليم ��ن والإم ��ارات وقطر
الراب ��ع حت ��ت قي ��ادة امل�ل�اك التدريب ��ي
التي منحته �ص ��دارة املجموعة الأوىل
للمنتخ ��ب بقي ��ادة ال�سلوفين ��ي
ب�سج ��ل خال م ��ن الهزمي ��ة حيث
�سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش ال ��ذي
�ستكون ت�شكيلت ��ه الأ�سا�سية
�ساهم يف من ��ح الفر�صة لعدد
املكون ��ة م ��ن  11العب� � ًا من ��ذ
م ��ن الالعب�ي�ن ا ُ
بداي ��ة ال�ش ��وط الأول عل ��ى
جل ��دد لفت ��وا
�ض ��وء معرفت ��ه الدقيق ��ة
�أنظ ��ار املتابع�ي�ن ل�ش� ��ؤون
باخلط ��ة الت ��ي يتبعه ��ا
الك ��رة اخلليجي ��ة بع ��د
مناف�س ��ه الأحم ��ر البحريني
الإطاحة باملنتخب القطري
و�أهم الأوراق الرابحة التي
بط ��ل �آ�سي ��ا وم�ست�ضي ��ف
ي�ستخدمه ��ا مدرب ��ه الربتغ ��ايل
خليجي .24
وم ��ن املتوقع �أن يدخل
�س ��وزا بحك ��م �أن املنتخبني لعبا
منتخبن ��ا
مع ��ا ث�ل�اث لق ��اءات يف ملعب
كربالء الدويل وملعب
ا لبحر ي ��ن
ا لو طن ��ي
و ملع ��ب
ُعم ��ا ن
ال ��دويل
مل
تتمك ��ن
فيه ��ا

ت�شكيل ��ة كاتانيت� ��ش من حتقي ��ق االنت�صار
فيه ��ا حي ��ث تعادل ��ت يف اثنت�ي�ن �ضم ��ن
الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة
ملونديال قطر وك�أ�س �آ�سيا  2023وخ�سرت
يف واح ��دة بنهائ ��ي الن�سخ ��ة التا�سعة من
بطولة غرب �آ�سيا لكرة القدم حيث �ستكون
الفر�صة �سانحة لها من فك النح�س وحتقيق
العالمة الكاملة.
و�أ�سهم ��ت االجراءات املب�سط ��ة التي قامت
به ��ا وزارة الداخلي ��ة القطري ��ة بالتع ��اون
والتن�سي ��ق م ��ع اللجن ��ة املنظم ��ة للبطول ��ة
اخلليجية ب�ش�أن منح ت�أ�شريات الدخول اىل
العا�صمة الدوحة وتخفي� ��ض �أ�سعار تذاكر
ال�سف ��ر للم�شجعني العراقي�ي�ن القادمني من
العا�صمة بغداد وعدد من املحافظات بحيث
و�صل ��ت اىل  290دوالر ًا لل�شخ�ص الواحد
من قب ��ل �شركة اخلطوط اجلوي ��ة القطرية
يف �سفره ��م اىل هناك ب ��كل �سهولة من �أجل
م�سان ��دة العبين ��ا اىل جان ��ب �إخوانه ��م من
اجلالية العراقية املقيمة يف الدوحة وكذلك
يف دول اخلليج العربي االخرى حيث باتت
اجلماه�ي�ر مل ��ح البطول ��ة احلالي ��ة يف ظل
تزاي ��د عددها خالل املباري ��ات الثالث التي
لعبها منتخبنا �أمام قطر والإمارات واليمن
عل ��ى ملعبي خليفة الدويل وملعب عبد الله
بن خليف ��ة الدويل بنادي الدحيل الريا�ضي
م ��ن خ�ل�ال ح�صوله ��ا عل ��ى تذاك ��ر جمانية
حر� ��ص احتاد كرة الق ��دم على توفريها لهم
م ��ن احل�صة املخ�ص�صة له م ��ن قبل االحتاد
اخلليجي لكرة القدم.
ويف تط ��وّ ر الح ��ق �أظه ��رت الفحو�ص ��ات
الطبية الت ��ي خ�ضع لها املهاجم عالء عبا�س

يف مب ��اراة اليم ��ن الأخ�ي�رة بع ��د �إ�صابت ��ه
ب� ��أن �سيغيب ب�ص ��ورة ر�سمية عن املواجهة
احلا�سم ��ة �أم ��ام االحم ��ر البحرين ��ي حيث
�سيكون الالعب الثاين بعد املدافع م�صطفى
حمم ��د جرب بداع ��ي االيقاف �إث ��ر طرده من
قبل احلكم الكويت ��ي �أحمد العلي و�سيلعب
زميل ��ه �سعد ناطق بقن ��اع خا�ص مت �إعداده
له من قبل الطبي ��ب قا�سم اجلنابي على �إثر
�إ�صابت ��ه بثالث ك�سور يف �أنف ��ه فيما مازال
الغمو� ��ض يكتن ��ف م�شارك ��ة الالعبني مهند
عل ��ي كاظ ��م و�أجمد عط ��وان و�شري ��ف عبد
الكاظ ��م حي ��ث �سيتح ��دد موقفه ��م النهائ ��ي
�صب ��اح الي ��وم اخلمي� ��س برغم �إنه ��م كانوا
متواجدي ��ن يف الوحدت�ي�ن التدريبيت�ي�ن
الت ��ي خا�ضها منتخبنا الوطني على مالعب
التدريب يف جامعة قطر.
وميتل ��ك منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
�أف�ضلي ��ة كب�ي�رة عل ��ى �شقيق ��ه املنتخ ��ب
البحرين ��ي لكرة الق ��دم يف بط ��والت ك�أ�س
اخللي ��ج العربي لك ��رة القدم من ��ذ انطالقها
ع ��ام  1970بالعا�صم ��ة البحريني ��ة املنامة
حي ��ث حتمل مباراة م�س ��اء اليوم اخلمي�س
الرق ��م  11يف تاريخ مواجه ��ات ال�شقيقني.
وخ�ل�ال املباريات الع�شر ف ��از منتخبنا �ست
م ��رات مقاب ��ل م ��رة واح ��دة للبحري ��ن و3
تع ��ادالت حيث �سجل العبونا  17هدف ًا فيما
�أحرز العبو االحمر البحريني � 7أهداف.
وانته ��ت �آخر ث�ل�اث مواجه ��ات بينهما يف
بطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج العربي لك ��رة القدم
بف ��وز الع ��راق مرت�ي�ن بنتيج ��ة ( )2-3يف
خليج ��ي  20يف اليم ��ن وبف ��ارق ركالت
الرتجي ��ح ( )2-4بع ��د انته ��اء الوقت�ي�ن
اال�صل ��ي واال�ض ��ايف بالتع ��ادل ( )1-1يف
خليج ��ي  21بالبحري ��ن م ��ع تع ��ادل واح ��د
( )1-1يف خليج ��ي  23بالكوي ��ت و�سج ��ل
املهاج ��م ح�س�ي�ن �سعي ��د ثالث ��ة �أه ��داف
والالعب�ي�ن يون� ��س حمم ��ود وه ��وار امل�ل�ا
حمم ��د وعالء عبد الزهرة هدفان لكل واحد
منهم واحرز كال من كاظم وعل و�صباح عبد
اجللي ��ل وفالح ح�س ��ن وعلي كاظ ��م وناظم
�شاك ��ر وناط ��ق ها�شم وليث ح�س�ي�ن ومهند
عبد الرحيم هدفا واحدا لكل منهم .
اجلدي ��ر بالذكر �أن قائم ��ة املنتخب الوطني
لكرة الق ��دم امل�ش ��ارك يف الن�سخ ��ة الرابعة
والع�شرين من بطولة ك�أ�س اخلليج العربي
لك ��رة الق ��دم تكون ��ت م ��ن الالعب�ي�ن (جالل
ح�س ��ن وحمم ��د حميد وفه ��د طال ��ب وعلي
عدنان و�ضرغ ��ام �إ�سماعيل و�أحمد �إبراهيم
و�سعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وعالء
علي مه ��اوي وم�صطفى حممد جرب و�أجمد
عطوان و�صفاء هادي و�شريف عبد الكاظم
و�صف ��اء هادي وح�سن حمود وحممد قا�سم
و�إبراهي ��م باي�ش وعالء عبد الزهرة ومهند
عل ��ي كاظ ��م وع�ل�اء عبا� ��س وحممدر�ض ��ا
جليل.

اتحاد الكرة ي�ؤمن  1000تذكرة مجانية للم�شجعين العراقيين
 بغداد  /املدى
املقيمة يف العا�صم ��ة القطرية الدوحة من
�أج ��ل ت�أمني ح�ضوره ��ا اىل ملعب عبد الله
ك�شف احت ��اد كرة القدم ع ��ن ت�أمني  1000ب ��ن خليفة بن ��ادي الدحي ��ل الريا�ضي قبل
تذك ��رة جماني ��ة للجماه�ي�ر العراقي ��ة �ساع ��ات من موع ��د انطالق مب ��اراة �أ�سود
الريا�ضي ��ة لدع ��م منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة الرافدين والأحمر البحريني .
الق ��دم يف املواجه ��ة احلا�سم ��ة الت ��ي
�ستجمعه م ��ع �شقيقه املنتخ ��ب البحريني
لك ��رة الق ��دم يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة م�ساء
الي ��وم اخلمي�س عل ��ى ملعب عب ��د الله بن
خليف ��ة بن ��ادي الدحي ��ل الريا�ض ��ي �ضمن
مناف�س ��ات دور الأربع ��ة من بطول ��ة ك�أ�س
اخللي ��ج العربي الرابع ��ة والع�شرين لكرة
القدم .
وذكر احتاد كرة القدم على موقعه الر�سمي
� :إن رئي� ��س االحتاد عب ��د اخلالق م�سعود
�أ�ستط ��اع من خالل اجله ��ود احلثيثة التي
بذلها خ�ل�ال اليومني املا�ضي�ي�ن احل�صول
عل ��ى  1000تذك ��رة جماني ��ة للجماه�ي�ر
العراقي ��ة الريا�ضي ��ة �س ��واء القادم ��ة م ��ن
العا�صمة بغ ��داد �أو من اجلالي ��ة العراقية

وتاب ��ع � :إن اجلماهري العراقية الريا�ضية
�ستلعب دور ًا م�ؤثر ًا يف حث الالعبني على
موا�صل ��ة ت�ألقه ��م كما ح ��دث يف مناف�سات
ال ��دور الأول من البطول ��ة اخلليجية التي
تربع بف�ضلها منتخبنا الوطني على �صدارة

املجموع ��ة االوىل بر�صي ��د  7نق ��اط وكان
�أول الوا�صل�ي�ن اىل دور ن�ص ��ف النهائ ��ي
قب ��ل جول ��ة م ��ن خت ��ام دوري املجموعات
حيث تنتظر منهم تلك اجلماهري انت�صار ًا
غالي ًا يدخل الفرحة لهم وهي ترى العراق
يحجز بطاق ��ة الت�أهل اىل املباراة النهائية
الت ��ي �ستقام ي ��وم االحد املقب ��ل طمعا يف
نيل اللقب اخلليجي الرابع بعد خليجي 5
وخليجي  7وخليجي . 9
وما تزال منافذ بيع تذاكر مباراة منتخبنا
والبحري ��ن ت�شه ��د اقب ��ا ًال كب�ي�ر ا م ��ن قبل
اجلماهري الريا�ضية العراقية والبحرينية
م ��ن اج ��ل �شرائه ��ا �س ��واء م ��ن املوق ��ع
االلكرتوين للجنة املنظمة للبطولة �أ-+
و عرب منافذ البيع يف املجمعات التجارية
بفيالجي ��و م ��ول ودوحة في�ستف ��ال �سيتي
وقطر م ��ول وكتارا و�سوق واقف وح�سب
الطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة مللع ��ب عب ��د الله بن
خليف ��ة بنادي الدحي ��ل الريا�ضي والبالغة
10000متفرج .

�سان�شيز ي�ستنجد بالجماهير لهزيمة ال�سعودية في موقعة الجنوب
 بغداد  /املدى
يلتقي منتخب قطر حامل لقب بطولة ك�أ�س
ا�سيا لكرة القدم  2019يف ال�ساعة الثامنة
م�س ��اء اليوم اخلمي�س م ��ع �شقيقه منتخب
ال�سعودي ��ة لكرة القدم على ملعب اجلنوب
املوندي ��ايل بن ��ادي الوك ��رة الريا�ضي يف
كال�سيك ��و خليجي ناري بخت ��ام مناف�سات
دور ن�ص ��ف النهائ ��ي م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س
اخللي ��ج العربي الرابع ��ة والع�شرين لكرة
القدم اجلاري ��ة حاليا بالعا�صم ��ة القطرية
الدوحة .
و�أحت ��ل املنتخ ��ب ال�سع ��ودي لك ��رة القدم
املركز الأول يف ترتي ��ب املجموعة الثانية
بر�صي ��د  6نق ��اط بانتهاء مناف�س ��ات الدور

االول م ��ن حتقيقه االنت�صار يف مواجهتي
البحري ��ن بنتيجة ( )0-2وعم ��ان بنتيجة
( )1-3وتعر� ��ض اىل اخل�س ��ارة ام ��ام
املنتخ ��ب الكويتي لكرة الق ��دم ( )3-1فيما
جاء املنتخب القطري لكرة القدم يف مركز
الو�صاف ��ة وميل ��ك  6نق ��اط من ف ��وزه على
املنتخ ��ب اليمن ��ي لك ��رة الق ��دم ب�سدا�سي ��ة
نظيف ��ة وعل ��ى املنتخ ��ب االمارات ��ي لك ��رة
الق ��دم ب�أربعة �أهداف مقابل هدفني وخ�سر
�أم ��ام املنتخب الوطني العراقي لكرة القدم
يف املب ��اراة االفتتاحية للبطولة اخلليجية
بنتيجة (.)2-1
و�ستكون اجلماهري القطرية عام ًال حا�سم ًا
يف ح�س ��م نتيج ��ة املب ��اراة ل�صالح منتخب
بالده ��ا وو�ضع قدما ل ��ه يف نهائي خليجي

 24وخا�ص ��ة �أن امل ��درب اال�سباين فليك�س
�سان�شي ��ز يعتربه ��ا رق ��م  1يف القائم ��ة
اال�سا�سي ��ة الت ��ي �ستخو� ��ض من ��ذ البداية
بحك ��م انه ��ا �ستعم ��ل عل ��ى حتفي ��ز جنوم
العناب ��ي ويف مقدمتهم �أك ��رم ح�سن عفيف
�أف�ض ��ل الع ��ب �آ�سي ��وي لع ��ام  2019عل ��ى
موا�صلة تق ��دمي امل�ستوي ��ات الرفيعة التي
منحتهم بطاقة الت�أهل الثانية من املجموعة
الأوىل اىل املرب ��ع الذهبي على �إثر النقاط
ال�ست ��ة الت ��ي نالوه ��ا يف مبارات ��ي اليم ��ن
والإمارات بح�صيل ��ة تهديفية بلغت ت�سعة
يف ختام امل�شوار يف دور املجموعات .
يف املقابل ي�سعى الفرن�سي هرييف رينارد
اىل تثبي ��ت �أقدام ��ه م ��ع الن�س ��ور اخل�ضر
واختب ��ار العبي ��ه يف لق ��اءات �ساخن ��ة

تناف�سي ��ة خليجي ��ة جديدة تك ��ون امتدادا
للج ��والت الثالث ��ة م ��ن ال ��دور االول التي
خا�ضها امام منتخبات الكويت والبحرين
وعم ��ان وخا�ص ��ة ان يت�سل ��ح ب�أ�سلح ��ة
معظمه ��ا من جنوم فريق الهالل ال�سعودي
الذي توج م�ؤخر ًا بط ًال لدوري �أبطال �آ�سيا
لك ��رة القدم � 2019أم�ل ً�ا يف نيل لقب جديد
عل ��ى ال�صعي ��د ال�شخ�ص ��ي ال ��ذي �سيكون
الو�ص ��ول �إلي ��ه بع ��د هزميت ��ه للعناب ��ي
القط ��ري باعتباره من املدرب�ي�ن العا�شقني
لال�ألق ��اب كما فعل يف الق ��ارة االفريقية مع
منتخبي �ساحل الع ��اج وزامبيا اىل جانب
�إن ��ه �ساهم يف و�ص ��ول منتخب املغرب اىل
بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  2018التي
جرت يف رو�سيا .

ومضات خليجي24
ال�أمان مع �سوزا في عبور البحرين!
� إياد ال�صاحلي
�ساع ��ات قليل ��ة وي�شهد ملعب عبد الله ب ��ن خليفة بنادي الدحي ��ل اللقاء املرتقب
بني منتخبنا حامل �آمال ماليني العراقيني للتتويج بلقب البطولة اخلليجية 24
اجل ��اري يف الدوحة  ،ومناف�س ��ه البحريني املتطوّر �أ�سلوب� � ًا ونتائج والطامح
ه ��و الآخر لتحقي ��ق �إجناز غري م�سبوق بح�صوله عل ��ى �أول لقب كونه املنتخب
من�صة البطل منذ �إنطالقة
الوحيد اىل جوار اليمن مل يت�ش ّرف برفع الك�أ�س على ّ
البطولة على �أر�ضه عام .1970
ه ��ذه احلما�س ��ة امل�شرتكة ل ��دى املنتخبني تدفعهم ��ا اليوم لب ��ذل �أق�صى اجلهود
لتق ��دمي واحدة من �أف�ضل مباريات خليجي 24ال �سيما بعد �أن اكتملت ال�صورة
يف املربع الناري بوج ��ود املنتخبات الأكرث ا�ستحقاق ًا ملوا�صلة امل�شوار ،فهناك
مب ��اراة ال تق ّل �إثارة بني منتخبي قطر وال�سعودية تعقب مباراتنا يف ال�ساعة 8
م�س ��اء  ،ويبقى الت�سا�ؤل حائر ًا يف ثنايا واقع ا�ستعداد الأ�سود ملواجهة الأحمر
البحرين ��ي :هل مت ّكن امل ��درب ال�سلوفيني �سري�شكو كاتانيت� ��ش من ّ
فك ال�شفرة
التكتيكي ��ة لغرمي ��ه الربتغ ��ايل هيليو �سوزا؟ م ��ن ال�صعب الإجاب ��ة على الورق
دون معرف ��ة ماذا ه ّي�أ كاتانيت�ش م ��ن �أدوات جتابه �أ�سلوب البحرين الذي عانى
يف �أوق ��ات خمتلفة من مواجهاته الث�ل�اث �أمام عُمان ( )0-0وال�سعودية ()2-0
والكوي ��ت (� )2-4أي �أن ��ه حتى ما قبل اجلولة الثالثة كان مر�شح ًا حلزم حقائبه
عائد ًا اىل املنامة  ،كما مل يكن الإعالم البحريني را�ضي ًا عن �سوزا هذه امل ّرة وله
احلق ب�سبب عدم و�ضوح ر�ؤيته الدفاعية والهجومية يف البطولة  ،وهذه نقطة
ب ��ارزة يف حتليل مناط ��ق �ضعفه التي يجد من خاللها الأ�س ��ود ثغرة ه ّز �شباكه
مب ّك ��ر ًا  ،واحل ��ذر كل احلذر من ردّات الفعل بال�ضغ ��ط القتايل كالذي ك�شف عنه
�أثن�ي�ن من �أمهر العب ��ي البحرين هما مهدي حميدان وحمم ��د الرميحي  ،مع ّزز ًا
(�أي ال�ضغ ��ط) بثقة تياغو اكو�ستو الذي لعب بدي ًال �أمام الكويت و�أحرز هدفني
خت ��م بهما مهرجان الأه ��داف بالدقيقتني (83و )93ويراه ��ن عليه �سوزا اليوم
حل�سم اللقاء.
كاتانيت�ش لن يُعفى من م�س�ؤولية االخفاق ال �سمح الله يف حالة ك�شف خطوطه
وتراجع ��ه وحت ّفظه حت ��ى ن�صف ال�شوط الث ��اين �أم ًال مبفاج� ��أة يف التمديد �أو
ركالت الرتجي ��ح  ،فالإح�صائيات الفنية لي�س ��ت معيار ًا للف�صل يف �أرجحية ك ّفة
منتخبن ��ا على نظ�ي�ره البحريني  ،املهمة �صعبة وتكاد تك ��ون املباراة الأهم يف
م�ش ��وار املنتخ ��ب  ،ولن يك ��ون عبور البحري ��ن �آمن ًا مع تربّ�ص �س ��وزا لتعطيل
مفاتي ��ح تفوّقن ��ا  ،وال ب� � ّد �أو ًال م ��ن عن�ص ��ر املجازف ��ة لتحرير العبين ��ا من عقدة
التع�ّث�رّ �أمام املنتخب ال�شقي ��ق تعاد ًال �أو خ�سارة  ،و�إذا م ��ا توازنوا يف العطاء
ومار�س ��وا ال�ضغط وع ّززوا تواجدهم يف دائرة العمليات والأطراف لن يتمكن
مناف�سه ��م من �إلتق ��اط االنفا�س عطف ًا عل ��ى اجلهد البدين املب ��ذول �أمام الكويت
الأثنني املا�ضي مقابل خلود عدد كبري من العبينا اال�سا�سيني للراحة اليوم ذاته
�أمام اليمن.
ول ��ن ن�ستبعد العامل النف�سي م ��ن لعب دور مهم يف اللق ��اء الرابع مع البحرين
خ�ل�ال �أربعة �أ�شهر فر�ض الالعبون اال�شق ��اء ومدربهم الكفء �سطوة قوية على
جمريات املباريات الثالث املا�ضية  ،فقد فازت البحرين ( )0-1يف نهائي بطولة
غرب �آ�سيا التا�سعة على ملعب كربالء الدويل يوم � 14آب  2019ب�إم�ضاء الالعب
عي�سى مو�سى (د ، )38وتعادال ( )1-1يف املنامة يوم اخلام�س من �أيلول 2019
بر�سم الت�صفي ��ات املزدوجة ملونديال  2022وك�أ�س �آ�سيا � 2023سجل للبحرين
كمي ��ل ح�س ��ان (د )9وللمنتخب مهند علي (د ، )86ثم تك ّرر التعادل يف العا�صمة
الأردني ��ة عمّان يوم  19ت�شرين الثاين  2019وه ��ذه امل ّرة �سلبي ًا  ،و�أم ُر طبيعي
�أن ي�صحّ ��ح الأ�س ��ود وكاتانيت� ��ش التاريخ بف ��وز عري�ض يت�أ ّتى م ��ن خالل �أداء
ق ��وي وتكتي ��ك يتنا�سب مع ظروف مب ��اراة اليوم ويُج ّرد املنتخ ��ب ال�شقيق من
�أبرز ا�سلحته وي�ضاعف من حمنته  ،خا�صة �أنه يندفع ب�شكل م�ؤثر بهدف ك�سب
النتيج ��ة مب ّكر ًا م�ش� � ّك ًال حاجز ًا دفاعي ًا �صلب ًا يعرف كي ��ف يقتل الوقت ويجاري
منتخبنا بحذر �شديد حتى نهاية املباراة.
ومبحي ��ط البطول ��ة � ،سيبق ��ى ف ��رح املد ّرجات على قي ��د احلياة بف�ض ��ل حيوية
اجلمه ��ور القط ��ري الذي ب ��ات الرق ��م  1يف معادلة جناح بطول ��ة ك�أ�س اخلليج
� 24س ��واء بوج ��ود جماه�ي�ر منتخبات الكوي ��ت و ُعم ��ان واليم ��ن �أم بغيابها ،
عاي�شن ��اه ع ��ن ُق ��رب  ،كرمي يف من ��ح ال�سعادة لل�ضي ��وف  ،ي� ��ؤازر املناف�س قبل
العناب ��ي بهتافات جتمع وال تف� � ّرق  ،وعد ُه بال رهان �أنه �سيوا�صل دعم البطولة
بح�ضوره الو َّهاج  ،حام ًال �أعالم الدول امل�شاركة  ،ومل ت�ؤ ّثر الأزمة على قناعته
ب� ��أن الريا�ضة انت�صرتْ وج�سّ د الفعل احلي ��وي ب�أنه �سفري بالده فوق مد ّرجات
الوح ��دة اخلليجي ��ة  .وهكذا تو�أم ��ه العراقي �سار على نهج ال ��روح الريا�ضية ،
مرفرف� � ًا براية الوطن اجلري ��ح  ،هاتف ًا بدموعه ال�سخية (من�ص ��ورة يا بغداد ..
ون�شوف ��ك بعز دوم) مذ ّك ��ر ًا الالعبني ب�أنه ال غري الك�أ� ��س يُر�ضي طموح ماليني
ال�شب ��اب املحتجّ ني يف �ساحات ث ��ورة الإ�صالح  ،وهم بانتظار بُ�شرى اللقب من
قلب الدوحة الناب�ض بحب �أهل الرافدين.
ويف ذات ال�سي ��اق �أك ��د نا�صر اخلاطر الرئي� ��س التنفيذي ل�شراك ��ة ك�أ�س العامل
"فيفا قطر" واملدير التنفيذي للجنة املنظمة خلليجي � 24أن قطر ال تخلط بني
ال�سيا�سة والريا�ضة  ،ورحّ َبتْ مب�شاركة ال�سعودية والإمارات والبحرين  ،فكل
م ��ا يتع ّلق بال�سيا�سة من ��اط بوزارة اخلارجية القطري ��ة  ،وال عالقة لكرة القدم
من قريب �أو بعيد  ،معرب ًا عن �سعادته بتحقيق  69%من احل�ضور اجلماهريي
اقتط ��ع تذكرته ع�ب�ر البيع الإلك�ت�روين التجريبي ا�ستع ��داد ًا ملونديال ، 2022
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن � 14أل ��ف م�شجّ ��ع ا�ستخدم املرتو للو�ص ��ل اىل املالعب وهو رقم
�إيجاب ��ي يف ظ ��ل ا�ستحداث و�سيلة النقل هذه �ضم ��ن الو�سائل املتاحة جلمهور
ك�أ� ��س الع ��امل  ،كا�شف ًا عن �أن جمي ��ع مالعب املونديال الثماني ��ة �ستكون جاهزة
�أواخر عام .2020
وقريب ًا من �أ�صحاب التاريخ  ،احتفى �إعالميو العراق املتواجدون يف قاعة فندق
غراند احلياة بالدوحة �أم�س الأول الثالثاء بتكرمي جنم الكرة العراقية ورئي�س
احتاده ��ا الأ�سبق ح�سني �سعيد من رئي� ��س االحتادين القطري واخلليجي لكرة
الق ��دم حمد بن خليفة م ��ع �أربعة من ال�شخ�صيات املتميّزة التي مت اختيارها من
االحتاد اخلليج ��ي نظر ًا للخدمات الكبرية التي قدموه ��ا ملنتخباتهم وبطوالت
ك�أ� ��س اخللي ��ج يف ال�سن�ي�ن ال�سابقة  ،و�ألت � َّ�ف الزمالء حول �سعي ��د وهو يحمل
جائ ��زة التك ��رمي م�ستنبط�ي�ن من ��ه مع ��اين ودالالت التقدير ال ��ذي ا�ستحقه يف
ظ ��ل الظروف الراهنة  ،ف ��كان الرجل عفوي ًا يف التعب�ي�ر عمّا يجول يف خاطره
حلظته ��ا  ،وق ��ال يف ت�صريح مقت�ضب للم ��دى "�إن اخلطوات الت ��ي قطعتها من
مكان جلو�سي اىل حلظة ت�س ّلمي اجلائزة من االخ حمد متثل �أغلى اللحظات يف
م�شواري اخلليجي الذي تو ُ
ّجت فيه بلقب �أف�ضل هداف بـ  17هدف ًا منا�صفة مع
زميلي ال�سعودي ماجد عبدالله وبفارق هدف واحد عن الكويتي جا�سم يعقوب
ال ��ذي يحت ��ل املرك ��ز الأول يف الالئحة" الفت� � ًا اىل �أن "هذا التك ��رمي الكبري من
االحتاد اخلليجي �سيح ّفز الالعبني والإداريني والإعالميني يف الدول امل�شاركة
ببط ��والت اخلليج لتقدمي العطاء امل�ضاعف مبواق ��ف خالدة �سي�شار لها بالبنان
يف ت�أريخ ك�أ�س اخلليج التي توا�صل الإبهار منذ  49عام ًا".
عتم ��ة  :مبارك االحتاد القطري ح�صاد جه ��وده يف حفل جوائز �آ�سيا عام2019
 ..ف ��وز الالع ��ب القط ��ري املوهوب �أكرم عفي ��ف بلقب �أف�ضل الع ��ب يف �آ�سيا مل
ي� ��أت من فراغ  ..نعم هذا الفراغ الذي مل ي ��زل يعي�شه احتاد كرة القدم العراقي
وتق�صريه جتاه الالعبني املوهوبني وما �أكرثهم على امتداد م�ساحات التباري
يف ممار�سة اللعبة ال�شعبية الأوىل يف العراق  ،فدوري الفئات مهمل من �سنني
طويل ��ة  ،وال توج ��د تقارير مهنية �شفافة للجنة الفني ��ة وال للمنتخبات من �أجل
مراجعة واق ��ع تلك الفئات  ،لدينا ع�شرات الالعبني مب�ستوى عفيف ويتفوّقون
علي ��ه مهارة �إذا ّ
متت مراعاة برامج تن�شيط امل�سابقات واالهتمام بالبارزين من
الالعبني ال�صغار  ،لكن ب�صراحة نحن يف منتهى الي�أ�س �إزاء ذلك  ،وال ميكن �أن
نرى �أي فعل ملمو�س من رجال االحتاد احلايل.
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ا�ستقالة عادل عبد المهدي خطوة �أولى في االتجاه ال�صحيح ولكنها لي�ست كافية
على وقع الأحداث امل�آ�ساوية الدموية امل�ستمرة بني ال�سلطات الأمنية "غري امل�شروعة
من طرف ثالث �أوغريه " على �أختالف �أ�شكالها وم�ستوياتها وم�صادرها مع ال�شعب
العراقي املنتف�ض من خالل كتلته احلرجة جيلنا و�شبابنا العراقي �سقط املئات من
القتلى والآالف من اجلرحى واملعتقلني معمدين �أر�ض العراق ال�شهباء الطيبة الكرمية
بدم غال لن ين�سى �أو ميحى من الذاكرة .مل يعد �أمام ال�سا�سة العراقيني مت�سع من
الوقت لأوراق �إ�صالحية مهما بلغت �أهميتها حيث �أن الثقة بني ال�شعب املنتف�ض الثائر
وال�سلطات القائمة و�صلت لطريق م�سدود بل ورمبا مت �إزالتها من امل�شهد العراقي .
�إن خط ��وات الإ�ص�ل�اح الد�ست ��وري -املواطن�ي�ن العراقي�ي�ن ال�سلمي ��ة الذي ��ن
ال�سيا�سي اجلزئي مل تع ��د كافية لوحدها و�ص ��ل �إىل قناع ��ة تامة ونهائي ��ة �أنه مامل
خا�ص ��ة و�إن التو�صل م ��ن خاللها لنتيجة يتم ال�س�ي�ر ب�إجتاه �إنتخاب ��ات مبكرة من
�إيجابي ��ة حقيقي ��ة ملمو�س ��ة مل تع ��د �أمر ًا خالل قانوين تا�سي�س املفو�ضية امل�ستقلة
ميك ��ن ت�ص ��وره يف ظ ��ل ا�ستم ��رار حال ��ة لالنتخابات وقان ��ون للأحزاب ال�سيا�سية
امل�صادم ��ات الدموي ��ة امل�ؤ�سفة حق ًا والتي يت ��م الت�أكيد عليه وفق� � ًا ملعايري تبعده عن
�أ�ضف ��ت عل ��ى امل�شه ��د العراق ��ي م�ضمون ًا �أي ن ��وع م ��ن ا�ش ��كال املحا�ص�صة الميكن
و�شك ًال م�آ�ساوي ًا ب�إمتياز.
ت�صور �أن العراق و�شعب ��ه الأبي ال�صامد
الأمم املتح ��دة من خ�ل�ال ممثلتها �أ�شارت املنا�ض ��ل �أن يقبل بحلول جمت ��ز�أة وغري
اىل �أن ماو�صل ��ت �إلي ��ه امل�صادم ��ات م ��ن واقعي ��ة ب ��ل وترقيعية ل ��ن يت ��م تطبيقها
نتائ ��ج دامية مل تعد �أم ��ر ًا ميكن للمجتمع ب�ص ��ورة قانوني ��ة – د�ستوري ��ة �سليم ��ة
ال ��دويل ال�سك ��وت علي ��ه .ماتفوه ��ت ب ��ه وا�ضح ��ة املع ��امل .مامي ��ر به الع ��راق لهو
املرجعي ��ة الديني ��ة يف النج ��ف الأ�ش ��رف �أمر م�ستهجن لي�س فقط وطني ًا بل ودولي ًا
م ��ن ر�سائل بالغ ��ة الأهمي ��ة ترج ��م فعلي ًا و�إن�ساني� � ًا خا�صة و�أن �سفك الدم العراقي
لواق ��ع �سينتهي ب�سحب الربملان الثقة عن الغ ��ايل يف حمافظ ��ات الو�سط واجلنوب
رئي� ��س الوزراء علم ًا ب�إن ال�سيد عادل عبد �أ�ضح ��ى بحاج ��ة مل ��ن يوقف ��ه وف ��ور ًا مع
امله ��دي طل ��ب اال�ستقالة ملجل� ��س النواب �إعتم ��اد �آلي ��ات قانوني ��ة –دولي ��ة يتم من
كخط ��وة �أوىل له ��ا مابعدها م ��ن خطوات خالله ��ا حما�سب ��ة كل م ��ن �أق�ت�رف جرم� � ًا
مهمة تتمث ��ل يف تطبيق قانوين �إنتخابي م�شهودا �أو حر�ض على �أقرتاف جرم دون
جديد �سليم على �أ�سا�س مناطقي لوحدات وازع �إن�ساين �أو �أمني حقيقي .
حملي ��ة –�إقليمي ��ة يتناف� ��س يف ظله ��ا �إن الع ��راق و�شعب ��ه ومن خ�ل�ال �ساحات
املر�شحون جميع ًا دون تدخل لأية �أحزاب التظاه ��ر ّ
�سط ��ر �أبل ��غ الدرو� ��س لالنظمة
�أو تكت�ل�ات �سيا�سي ��ة �أو �أع�ضاء برملانيني ال�سيا�سي ��ة املحتك ��رة لل�سلط ��ة ب�إجت ��اه
ثبت م ��ن واق ��ع التجربة ال�سيا�سي ��ة �أنهم ر�سالة بن ��اء بلد يتمتع �أبن ��ا�ؤه بالوطنية
ف�شل ��وا  -ي ��كاد يك ��ون جميع� � ًا  -ف�ش�ل ً�ا اخلال�صة دون �أي ن ��وع من املحا�ص�صات
ذريع� � ًا يف ترجمة الأق ��وال �أو م�شروعات الطائفي ��ة – العرقي ��ة واجلهوي ��ة .م ��ن
القوان�ي�ن والقوان�ي�ن حلقائ ��ق ملمو�س ��ة هن ��ا اليج ��ب �أن ينزل ��ق الع ��راق ب�أجت ��اه
تنفع املواطن العراقي وت�ستجيب ملطالب ح ��رب اهلي ��ة �أو ا�ستبداد وهذا م ��ا �أكدته

املرجعي ��ة الديني ��ة يف خطابه ��ا الأخ�ي�ر
ولكن ه ��ل �سيك ��ون جمل�س الن ��واب على
ق ��در امل�س�ؤولية التاريخي ��ة لي�س فقط يف
قب ��ول ا�ستقال ��ة ال�سي ��د رئي� ��س ال ��وزراء
و�إمن ��ا يف امل�ضي قدم ��ا يف خطوات بناء
وطن عراقي حيوي ل ��كل ابنائه ولكل من
يقي ��م عل ��ى �أر�ض ��ه الطيب ��ة � ،أم �سي�ستمر
الت�سوي ��ف واملماطل ��ة وتتج ��ه الأم ��ور
حلمام دم يغرق املزيد من �أبنائه الأبرياء
في ��ه اللذنب �س ��وى �أنهم نزل ��وا لأول مرة
يطالب ��ون بحقوقه ��م حتت �شع ��ار " نازل
�أخذ حقي" .م�س�ألة كان بالإمكان جتاوزها
ب�صورة �سلمية منذ فرتة طويلة دومنا �أية
مواجه ��ات دموية خا�صة و�أن دو ًال كثرية
يف الع ��امل واجه ��ت مطال ��ب اجلماه�ي�ر
املنتف�ض ��ة دون �سقوط مثل ه ��ذه االعداد
الكب�ي�رة ج ��د ًا م ��ن ال�ضحاي ��ا .مظاهرات
لبن ��ان وهونك كون ��ك و�شيل ��ي وفنزويال
وغريها كله ��ا ا�ستم ��رت وت�ستمر لفرتات
طويل ��ة ن�سبي� � ًا ولكنه ��ا مل تنته مل ��ا انتهت
�إليه مظاهرات و�إعت�صام ��ات و�إ�ضرابات
الع ��راق؟؟؟ يت�ضح من كل ال ��ذي جرى �أن
العراقي�ي�ن بحاج ��ة حلكم ��اء وعق�ل�اء من
ذوي ال ��ر�أي ال�سدي ��د �أن يدل ��وا ب�إرائه ��م
و�أن يقفوا موقف ًا واحد ًا من خالل �إ�صدار
ن ��داءات �إىل املجتم ��ع ال ��دويل حلماي ��ة
ال�شع ��ب العراق ��ي خا�ص ��ة و�أن الع ��راق
الي ��وم بحاج ��ة كي تتدخ ��ل االمم املتحدة

فعليا ب�شكل حا�سم من خالل جمل�س االمن
لتطب ��ق ق ��رارات مهمة عاجلة م ��ن �ضمنها
تل ��ك املتعلق ��ة بتنفي ��ذ مق ��ررات وقرارات
القان ��ون ال ��دويل الع ��ام واالن�س ��اين
International
ب�ش ��كل خا� ��ص
 Humanitarian Lawوكذل ��ك ق ��رار
احل ��ق يف احلماي ��ة ال�شامل ��ة االن�ساني ��ة
للمواطن�ي�ن كاف ��ة RIGHT TO
 .)PROTRECT (R2Pاخلط ��وات
الوطنية التي نادت بها املرجعية الدينية
وكافة �شرائح املجتمع العراقي من �شباب
و�شابات  ،رجال  ،ن�س ��اء و�أطفال البد �أن
تنت ��ج واقع ًا �صحي� � ًا جديد ًا  .كم ��ا �أن من
واقع التطورات اجلدية �ستتا�س�س جلنة
تن�سيقية موحدة توحد املطالب يف �إطار
خارطة طريق جلية وا�ضحة املعامل تقدم
ل�ل�امم املتح ��دة الت ��ي بدوره ��ا تعر�ضها
عل ��ى من بي ��ده احلل والعق ��د يف املرحلة
االنتقالي ��ة  .لعلن ��ي ا�ؤكد يف ه ��ذا املجال
ان ��ه عل ��ى كل عراقي وطن ��ي �شريف نزيه
�أن يق ��دم ر�أيه ومقرتحاته �صريح ًا وقوي ًا
من خ�ل�ال جتمعات منظم ��ات املجتمعات
املدني ��ة غ�ي�ر احلكومي ��ة والنقاب ��ات
واالحت ��ادات الطالبي ��ة – العمالي ��ة –
ال�صناعي ��ة -الفالحي ��ة ولرج ��ال الأعمال
منع� � ًا ملنزل ��ق خط�ي�ر الب ��د من جت ��اوزه
ب ��كل الو�سائ ��ل والط ��رق دون خ ��وف �أو
وجل .كم ��ا �أن على كل اجلهات االعالمية

د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

غ�ي�ر املنتمية جله ��ات فا�س ��دة �أو موجهة
ب�أجت ��اه خدم ��ة �أنظم ��ة �سيا�سي ��ة لديه ��ا
�أجنداته ��ا اخلا�صة عل ��ى ح�ساب الأجندة
الوطني ��ة اخلال�صة �أن تف�ض ��ح ما يجري
بكل التفا�صي ��ل املمكنة لف�ضح وحما�سبة
كل املمار�س ��ات غ�ي�ر امل�شروع ��ة قانون� � ًا
ممار�سات حاولت ح ��رف املظاهرات عن
م�سارها ال�سلمي خا�صة و�أن التظاهرات
يف �ساح ��ة التحري ��ر و�س ��وح التظاه ��ر
ت�سري ب�إجتاه ت�أ�سي�س بناء نظام �سيا�سي
حديث �أو متط ��ور لربايل نزيه بعيدا عن
كل �أ�سالي ��ب القم ��ع وجت ��ذر الف�س ��اد يف
من ��اح الع ��راق املتنوعة �سيا�سي� � ًا –�أمني ًا
– �إقت�صادي ًا – �إجتماعي ًا"ا�سرتاتيجي ًا"
 .م ��ن هن ��ا� ،أهمي ��ة �أن ت�ش ��كل حكومي ��ة
�إنتقالي ��ة مهنية رمبا ق�ضائية �أو ع�سكرية
�أو مدني ��ة �أو جتم ��ع كل ه ��ذه امل�س ��ارات
املو�ضوعي ��ة ب�ص ��ورة اال�ستقالي ��ة
متخ�ص�ص ��ة نزيه ��ه هدفها حماي ��ة �شعبنا
من كل املخاطر املتوقعة للمرحلة القادمة
والت ��ي يفرت� ��ض ان الحتم ��ل مفاج� ��أت
غري �س ��ارة من تدخ�ل�ات �سلبي ��ة من قبل
جهات الترغ ��ب با�ستقرار و�أمن و�إزدهار
الع ��راق .عقب ا�ستقالة ع ��ادل عبد املهدي
الب ��د للربمل ��ان العراق ��ي م ��ن تو�ضيح كل
املالب�س ��ات االن�ساني ��ة امل�آ�ساوية ملاحدث
ب�ص ��ورة ج ��ادة �شفافة وقانوني ��ة �شاملة
م ��ع م�سار ق�ضائ ��ي �أ�سا�س ��ي ملحا�سبة كل
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حظر التجوال الكلي �أو اجلزئي
واملوقف الد�ستوري

القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي

ر�شيد اخليون

�أُثخن في دماء �شباب النا�صرية،
منذ الأول ِمن �أكتوبر الما�ضي
وحتى الآن ،فالقتل م�ستمر
والأحياء ينوبون عن القتلى
في اللحظة نف�سها ،وك�أنها
معركة ِمن المعارك الكبرى،
قد ُتذكر بمعركة غابرة،
�سميت المحافظة با�سمها ،بين
ك�سرى و�أتباعه وبني �شيبان
وحلفائهم (نحو 609ميالدية).
لكنها معركة الهتاف وال َّن�شيد
مقابل الغاز ال�سام والر�صا�ص،
معركة غير متكافئة ،وال
�أخالق فر�سان فيها ،خارج
المدى الإن�ساني� ،صحيح �أن
الحروب كافة متجاوزة لهذا
المدى ،ولكن مبارزة الم�سلح
مع الأعزل قد ال ت�ألفها �سنن
معارك التاريخ.

لي�س وج ��ود النا�صرية يب ��د�أ من(،)1869
مل ��ا ق ��رر وزي ��ر الع ��راق مدح ��ت با�ش ��ا(ت
 ،)1883بن ��اء مدينتني ،الرم ��ادي بالغرب
والنا�صر ّي ��ة باجلنوب ،والأخ�ي�رة �أخذت
ا�سم نا�صر با�شا ال�سعدون(ت بعد ،)1877
مت�صرفه ��ا الأول� ،إمنا مِ ن هن ��ا بد�أ اال�سم،
و�إال تاريخها �أقدم مِ ن ا�سم «ذي قار» نف�سه.
�شهدت �أر�ضها ،وما تفرعت منها ح�ضارات
عريقة ،ال�سومرية والأكدية ،هذا ما حوته
«�أور» وملحقاتها احل�ضارية.
غري �أن اال�سم «النا�صرية» �أطرب الأ�سماع،
و�صار علم ًا لنه�ضة مدنية يف اخلم�سينيات
وال�ستيني ��ات وم ��ا بعدها .فم ��ا نتذكره �أن
�ش ��ارع احلبوبي ،ن�سبة �إىل َ
ال�شاعر الفقيه
حممد �سعيد احلبوب ��ي(ت ،)1915والذي
ُيعرف حملي� � ًا بـ«عكد(عق ��د) الهوى»� ،سكة
ت ��رى فيه ��ا مباه ��ج ال َّنه�ض ��ة االجتماعية،
تعاي�ش فيها العراقيون على اختالفهم.
مل يرث وج ��ود �آل ال�سع ��دون ،وكانوا على
املذه ��ب املالك ��ي ،غالبي ��ة �س ��كان الأق�ضية
والنواح ��ي ومرك ��ز املدَني ��ة كونه ��م مِ ��ن
الإمام َّي ��ة ،فاحت ��دت الع�شائ ��ر� ،سنته ��ا
و�شيعته ��ا ،وعُرف ��ت باملنتف ��ك ،ومِ ��ن ه ��ذا
امل ��كان �أخذ وال ��د رئي�س ال ��وزراء احلايل
لق ��ب «املنتفك ��ي» .كان �أول َم ��ن �شيد منز ًال
بالنا�صري ��ة (املرك ��ز) نع ��وم �سريك� ��س
الأرمن ��ي الكاثوليك ��ي(ت ،)1956وبن ��ى
فيها �أ�سواق� � ًا ومقاهي وخان ��ات ،و�أ�صبح
�أمين� � ًا خلزانتها ،و�أن ال ��ذي خطط املدينة
املهند� ��س البلجيك ��ي ج ��ول تيلي(باب ��ان،
�أ�صول �أ�سماء املدن واملواقع العراق َّية) .
لكنّ رئي�س الوزراء احلايل ،على ما يبدو،
ن ��زع اللقب عن ��ه ،وتخلى ع ��ن الن�سبة لهذا
املكان ،ب�أم ��ارة القافلة مِ ن القتلى َّ
ال�شباب،
واتهامه ��م بالعم�ل�اء واملند�س�ي�ن .رمبا مل
ي�شعر بعاطفة لهذا املجتمع ،مثلما �شعرها
ه ��و وغ�ي�ره خ�ل�ال االنتخاب ��ات ،جتعل ��ه
يتج ��رد ع ��ن ُ�سلط ��ة املحا�ص�ص ��ة ،وخ�ضع
فيها ملَ ��ن يعد ا�سم «ذي قار» ع ��دو ًا له ،لأنه

تذك�ي�ر بانت�صار تاريخي لعرب �آل �شيبان،
الذي مل تخفه �أتربة العقائد ،التي تتجاوز
احلدود اجلغراف َّية.
كان ��ت منظمات حق ��وق الإن�س ��ان ،التابعة
للأح ��زاب الديني ��ة �أو للمج ��ال الدين ��ي،
حت�سب ح�ساب الطائر �إذا ُقتل بالنا�صرية،
و ُتنا�ش ��د الع ��امل لإنق ��اذه ،وقلب ��ت ال ُّدني ��ا
لتجفي ��ف �أهواره ��ا ،واملع ��ارك م ��ع
املتح�صن�ي�ن به ��ا ،والذي ��ن قاتل ��وا وه ��م
حمل ��ة ال�س�ل�اح ،مبعنى �أنها كان ��ت معارك
ب�ي�ن م�سلح�ي�ن ،ال�سلط ��ة وخ�صومها ،لكن
يف عه ��د (املنتفك ��ي) مئات القتل ��ى و�آالف
اجلرح ��ى ال �س�ل�اح لديهم �س ��وى الهتاف،
نع ��م حرق ��وا مق ��رات �أح ��زاب ومنظمات،
وذل ��ك بالأي ��دي ال بال ِّر�صا� ��ص ،بعد اتخاذ
�سطوحها �أوكار ًا للقنا�صني.
�سمي ��ت املحافظ ��ة بذي قار ع ��ام (،)1969
على �أنه ��ا كانت مو�ضع معرك ��ة «ذي قار»،
وبالفع ��ل املعرك ��ة حدثت قريب� � ًا منها ،وما
حاوله عيد اليحيى يف برنامج «على خطى
الع ��رب» يف قناة «العرب َّي ��ة» ،مِ ن نقل مكان
املعرك ��ة �إىل داخ ��ل اجلزي ��رة العربي ��ة ،ال
�صح ��ة له ،وق ��د ر َّد عليه مواطن ��ه عبد الله
احلمي ��اين حت ��ت عن ��وان «موق ��ع ذي قار
ال�صحيح بالأدلة» ،مبا ال ُيزاد عليه.
�أم ��ا ع ��ن ا�س ��م ذي قار فه ��و على م ��ا نعتقد
ت�سمي ��ة عربي ��ة للم ��كان ،حيث كان ��ت �آثار
لل�سكان،
«�أور» ،قبل التنقيب فيها ،جمهولة ُّ
بع ��د �أن �شاهدوا ال�ش ��وارع املعبدة بالقار،
الآتي ع�ب�ر ال�سفن مع انح ��دار الفرات مِ ن
«هي ��ت» ،حيث عي ��ون الق ��ار الأزل َّية هناك.
�أما حملي ًا فعرف مكان �أور باملكري(املقري)،
ولي� ��س �أ�شه ��ر مِ ��ن �أغني ��ة «املك�ي�ر» ،حتى
�أخذت عند ظهورها دور "بريد الهوى" .
قد ي�ستغ ��رب ،غري املطلعني ،م ��ن عنواننا
«ال�شج ��رة الطيب ��ة» ،كناي ��ة ك ّنين ��ا به ��ا
النا�صري ��ة ،وال �أذه ��ب له ��ذا لتع�ص � ٍ�ب
مناطق ��ي ،لكنن ��ي ال �أخف ��ي التع�ص ��ب
البلداين للعراق ،فهو التع�صب غري امل�ؤذي

م ��ن ت�سبب بهذه امل�آ�ساة من وزراء وقادة
�أمنيني وم�ست�شارين و�إداريني �أو غريهم
م ��ن ت�سببوا يف نقل �ص ��ورة غري واقعية
عن ماج ��رى �أمني ًا خا�ص ��ة عمليات القتل
املتعم ��د �أوحت ��ى ت ��رك الب�ل�اد ت�س�ي�ر يف
�إط ��ار �إدارة فا�شل ��ة للدول ��ة العراقية � .إن
ع ��راق مابعد الأول من �أكتوبر  2019عن
ماقبله.
قب ��ل الول ��وج يف التفا�صي ��ل القادم ��ة
الب ��د م ��ن �أح�ت�رام �أرواح ال�ضحاي ��ا
وحرمة اي ��ة ممتلكات من اي ��ة �إعتداءات
متقابلة ق ��د تكون ث�آرية تنت ��ج لنا و�ضعا
غ�ي�ر �أم ��ن وم�ستق ��ر  .م ��ن هن ��ا الب ��د من
تا�سي�س حكومة انتقالي ��ة م�ستقلة تتمتع
ب�صالحي ��ات رادعة ملنع اال�ضرار بارواح
املواطن�ي�ن �أو مبمتلكاته ��م اخلا�ص ��ة �أو
مبمتل ��كات الدولة .هذا وطاملا عد ال�شعب
م�صدر ال�سلطات يف الدولة الدميقراطية
"احلقيقي ��ة" ف� ��إن م ��ن ميثل ��ه ل ��ن يحيد
م�ستقب�ل ً�ا ع ��ن حماي ��ة الع ��راق و�أهل ��ه
للمراح ��ل القادم ��ة دون �إغف ��ال ملحارب ��ة
وحما�سب ��ة الف�س ��اد ال ��ذي جت ��ذر يف كل
�أركان م�ؤ�س�س ��ات الدولة لأن دون ذلك لن
يكون للتغيريات ال�سيا�سية �أو االمنية �أي
معنى طاملا بق ��ي الفا�س ��دون واملف�سدون
يتجولون بكل حرية ودون وجل .كما �أن
حما�سبة كل من ت�سب ��ب بجرائم �إن�سانية
ك�ب�رى يف �إطار حماكم ��ات جنائية ت�سري

وفق� � ًا للقانون وللعدل املتطلب د�ستوري ًا.
هذا و�إن ملجل�س الأمن الدويل �سيكون له
دور ًا م�ستقبلي� � ًا يف املحا�سب ��ة اجلنائي ��ة
الدولية وهي م�س�أل ��ة من ال�صعب ت�صور
نتائجها.
�إن انط�ل�اق االحتف ��االت العارم ��ة م ��ن
�ساح ��ة التحري ��ر وم ��ن �س ��وح التظاه ��ر
الأخ ��رى عق ��ب ا�ستقالة رئي� ��س الوزراء
له ��و �أول الغيث ب� ��إذن الله تع ��اىل لعراق
جدي ��د منت�صر �ض ��د كل م ��ن رام ا�سقاطه
و�سيبقى العراق قوي ًا فاع ًال م�ؤثر ًا وطني ًا
– اقليمي� � ًا ودولي� � ًا بق ��وة �إرادة ابنائ ��ه
.ه ��ذا و�إن علم الع ��راق ون�شيده الوطني
�سيبق ��ى مرتفع ًا ورايته عالية بيد عراقية
وطني ��ة قوي ��ة .ولكن يبق ��ى �أن نقول ب�إن
تق ��دمي ا�ستقالة عادل عب ��د املهدي الزالت
خط ��وة �أوىل مهم ��ة له ��ا مابعده ��ا الأهم
يف تغي�ي�رات بنيوية ل ��كل �أجهزة الف�ساد
واحت ��كار �سلط ��ة القرار من قب ��ل مافيات
وع�صابات الف�ساد  .علما ب�إن �أي تدخالت
خارجية لن ي�سمح لها م�ستقب ًال � .أخري ًا قد
جاءت اال�ستقالة �إذن يف وقت تتمزج فيه
الإف ��راح ب�إقامة جمال�س العزاء احلزينة.
وبرغ ��م كل ذل ��ك ،ف� ��أن الع ��راق �سيته�ض
قوي ًا وفاع�ل ً�ا للمراحل امل�ستقبلية يف ظل
"دول ��ة مدنية دول ��ة املواطنة احلقيقية"
التي تعي ��د للعراق هيبت ��ه وكرامة �شعبه
الكرمي.

كالقومي والديني واملناطقي ،لأنه تع�صب
ل�شعب وجغرافيا ،لأك�ث�ر من قوم ّية ودين
ومذه ��ب ول ��ون وعِ ��رق� .أق ��ول ي�ستغرب
غري املطل ��ع ،فالنا�صرية ابتليت ،بني اجلد
واللعب ،ب ُكنية َّ
«ال�شج ��رة اخلبيثة» ،هكذا
يتن ��در مواطنون ��ا من بقي ��ة املناطق معنا،
يف ه ��ذا الأم ��ر ،ومل ن�أخذ تل ��ك ال ُكنية على
حمم ��ل اجلد ،ب ��ل ُتن�سج احلكاي ��ات ،زينة
للمجال�س!
�أما �أ�صل الكنية ،فيتناقل القدماء مِ ن �أهلها،
ب�أنهم وقف ��وا خلف �شجرة يقاتلون املحتل
الربيط ��اين( ،)1915-1914وق ��د ع�صوا
علي ��ه ،ف�ص ��اح قائده ��م «اقلع ��وا َ
ال�شج ��رة
اخلبيث ��ة»! ه ��ذه مِ ن املنق ��والت .فيم ��ا �أن
معظ ��م الأح ��زاب ُ�شكلت فيه ��ا ،والع�صيان
يك�ث�ر يف �أهوارها و ُقراها� ،ض ��د �أكرث مِ ن
نظ ��ام� ،أخذت هذه ال ُكني ��ة جتدد .حمافظة
غزت العراق باملغنني وامللحنني وال�شعراء
والأدباء ،مِ ن داخ ��ل ح�سن وح�ضريي �أبو
عزيز �إىل طال ��ب القروغل ��ي وزامل �سعيد
فتاح وح�سني نعمة وجميد جا�سم اخل ُّيون
وعريان ال�سيد خلف وفهد الأ�سدي ،و�أكرث
مِ ن �شاعر مِ ن �آل ال ّركابي وغريهم.
عل ��ى �أيّ ح ��ال ،تك�ش ��ف لرج ��ال النا�صرية
ون�سائه ��ا اخلديعة با�س ��م الدين واملذهب،
ففاق ��وا مِ ن كابو�س املظلوميات ،التي �أتت
مبن ا�ستخف بعقولهم ،وظلمهم ،وهم �أهل
امل ��اء واملرع ��ى والتاري ��خ والف ��ن واملرح،
حت ��ى ا�ستح ��ال فراتهم �إىل م ��اء عكر .كان
القنا�صون يت�صورون �أنهم يفجرون ر�أ�س ًا
�أو ر�أ�س�ي�ن مِ ��ن ال ُّر�ؤو�س ال ّن�ي�رة ،والبقية
ت�ستقيم بخديعة وحدة املذهب ،وخرافات
الع�صور الغابرة ،لكن الأمر ظهر لهم� ،أنها
فع ًال �شجرة خبيث ��ة ،ف َمن ال يراعي تدينهم
وال ي�سك ��ت عل ��ى ف�ساده ��م ،فه ��و اخلبيث
املت�آم ��ر املند� ��س� .أم ��ا احلق فال ِّدم ��اء دماء
�شجرة طيبة!
عن االحتاد االمارتية

�إن حظ ��ر جت ��وال الإفراد يف داخل الب�ل�اد يعد تقييد ًا
حلريته ��م يف التنق ��ل ال ��ذي كفلت ��ه امل ��ادة (�/44أوال)
م ��ن الد�ست ��ور التي جاء فيه ��ا الآت ��ي (للعراقي حرية
التنق ��ل وال�سف ��ر وال�سك ��ن داخ ��ل الع ��راق وخارجه)
وه ��ذا التقيي ��د يتعلق باحل ��ق الد�ست ��وري للمواطن،
لذلك ال يجوز تعطيل �أو تقييد �أي حق د�ستوري �أقره
الد�ست ��ور �إال بقان ��ون وعل ��ى وف ��ق ما ج ��اء يف املادة
( )46م ��ن الد�ست ��ور الت ��ي ج ��اء فيها الآت ��ي (ال يكون
تقيي ��د ممار�سة � ٍأي م ��ن احلقوق واحلري ��ات الواردة
يف ه ��ذا الد�ست ��ور �أو حتديده ��ا �إال بقان ��ون �أو بن ��ا ًء
علي ��ه ،على �أن ال مي�س ذلك التحدي ��د والتقييد جوهر
احل ��ق �أو احلري ��ة) ومن ه ��ذا املبد�أ الد�ست ��وري البد
م ��ن وجود قان ��ون يتيح لل�سلط ��ات املخت�صة �أن تعلن
حظ ��ر التجوال يف �أي منطق ��ة كانت من العراق  ،لكن
قد يعرت�ض البع�ض ويقول نحن �أمام حالة ا�ستثنائية
عندم ��ا حت�ص ��ل فو�ض ��ى واعت ��داء عل ��ى املمتل ��كات
اخلا�ص ��ة والعام ��ة وتعر�ض حي ��اة املواطنني للخطر
مم ��ا ي�ستوج ��ب �أن يك ��ون تدب�ي�ر تتخ ��ذه احلكوم ��ة
ومنه ��ا حظر التجوال �أو منعه كلي ًا ،اجلواب على ذلك
�إن ه ��ذا الو�صف يدخل �ضمن مفه ��وم حالة الطوارئ
التي يتعر�ض له ��ا البلد فتلج�أ ال�سلطات املخت�صة �إىل
اتخاذ مثل هذه التدابري و�أ�شار الد�ستور العراقي �إىل
تل ��ك احلالة وا�سماها (حالة الط ��وارئ) ومنح رئي�س
جمل�س ال ��وزراء كامل ال�صالحي ��ات مبوافقة جمل�س
النواب لتدارك هذا الأمر وعلى وفق ما جاء يف الفقرة
(تا�سع� � ًا) م ��ن املادة ( )61من الد�ست ��ور ،لكن مل يرتك
الأمر �سائب� � ًا و�إمنا مبوجب قانون ينظم كيفية �إعالن
تلك احلالة وكيفية اتخاذ التدابري الالزمة وعلى وفق
الن� ��ص الآتي (�أ  -املوافقة عل ��ى �إعالن احلرب وحالة
طلب م�شرتك من
الطوارئ ب�أغلبية الثلثني ،بنا ًء على ٍ
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،ورئي�س جمل�س ال ��وزراء .ب -
ُتعلن حالة الطوارئ ملدة ثالث�ي�ن يوم ًا قابلة للتمديد،
ومبوافق ��ةٍ عليه ��ا يف كل م� � ّرة .ج  -يخ ��ول رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء ال�صالحي ��ات الالزم ��ة الت ��ي متكنه
م ��ن �إدارة �ش� ��ؤون الب�ل�اد خ�ل�ال م ��دة �إع�ل�ان احلرب
بقانون،
وحال ��ة الطوارئ ،وتنظم ه ��ذه ال�صالحيات
ٍ
مب ��ا ال يتعار� ��ض م ��ع الد�ست ��ور .د  -عر� ��ض رئي� ��س
جمل�س ال ��وزراء عل ��ى جمل� ��س الن ��واب ،الإجراءات
املتخذة والنتائج ،يف �أثناء مدة �إعالن احلرب وحالة
الطوارئ ،خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ انتهائها)

ومن ذل ��ك الن�ص جن ��د �أن رئي�س جمل�س ال ��وزراء له
�سلط ��ة و�صالحية �إعالن حالة الط ��وارئ يف �أي جزء
من البالد لكن البد من �أن يكون لديه قانون ينظم هذه
الكيفية ،واجلدير بالذكر� ،إن جمل�س النواب مل ي�شرع
ه ��ذا القانون لغاية الآن  ،وجن ��د �إن الفقه الد�ستوري
�أطل ��ق على هذه احلالة م�سمى (�سلطات الأزمة) وهي
ال�صالحي ��ات الت ��ي متن ��ح لغر� ��ض مواجه ��ة ظروف
ا�ستثنائي ��ة ومنها تعطيل وتقييد احلريات مثل حرية
التنقل التي تعطل بق ��رار فر�ض حظر التجوال ومنع
التجول ،ويف منظومتنا الت�شريعية جند �إنها احتوت
على العديد من الن�صو�ص القانونية التي تعالج حالة
الط ��وارئ ومنه ��ا مر�س ��وم الط ��وارئ رق ��م  57ل�سنة
 1939والقان ��ون رق ��م ( )10ل�سن ��ة  1940وقان ��ون
ال�سالم ��ة الوطني ��ة رق ��م  4ل�سن ��ة  1965ث ��م �ص ��دور
الأم ��ر الت�شريع ��ي رقم ( )1ل�سن ��ة � 2004أم ��ر الدفاع
ع ��ن ال�سالم ��ة الوطنية ال�ص ��ادر عن رئي� ��س الوزراء
يف حين ��ة الدكتور �أياد ع�ل�اوي الذي كان ميلك �سلطة
الت�شري ��ع �آن ��ذاك ،وهذا الأمر ما زال ناف ��ذ ًا لغاية الآن
ومل يتم تعديل ��ه �أو ا�ستبداله مما يجعل منه الأ�سا�س
القان ��وين ملعاجل ��ة الأزم ��ات التي حت�ص ��ل يف البالد
وكان له تطبيق عندما �أعلن جمل�س الرئا�سة يف حينه
متديد حالة الطوارئ مبوجب القرار الرئا�سي رقم 18
ل�سنة  ، 2005لذلك ف ��ان �إعالن منع �أو حظر التجوال
البد و�أن ي�صدر من رئي�س جمل�س الوزراء ولي�س من
قائد عمليات املنطقة �أو املحافظ �أو �أي م�س�ؤول �آخر،
�إذا كان ق ��د ا�ستح�ص ��ل عل ��ى موافقة جمل� ��س النواب
عل ��ى �إعالن حالة الطوارئ وملدة حمدد وبيان ال�سبب
فعن ��د ذاك تكون �إجراءات احلكوم ��ة �شرعية قانونية
ود�ستوري ��ة لأن م ��ن �أثاره ��ا اخت�ل�اف االخت�صا� ��ص
الق�ضائ ��ي فينتقل االخت�صا� ��ص �إىل املحاكم املركزية
ب ��د ًال من قا�ض ��ي التحقيق االعتي ��ادي كما �إنه ��ا ت�ؤثر
يف تو�صي ��ف اجلرائ ��م لأن من جرائ ��م ال�سرقة تكون
عقوبتها �أ�ش ��د يف حالة الهيج ��ان ال�شعبي وا�ستغالل
حال ��ة احل ��رب على وفق امل ��ادة ( )7/444م ��ن قانون
العقوبات رقم  111ل�سنة  1969املعدل .
لذلك البد من نهو�ض جمل�س النواب وجمل�س الوزراء
مبهمته ��م على وفق الأ�صول الد�ستورية و�أن ال يكون
هناك جت ��اوز على احلريات بق ��رارات غري مدرو�سة
ترت ��ب �أث ��ار ًا مهم ��ة منه ��ا تعر� ��ض منف ��ذ الأوامر اىل
امل�ساءلة القانونية مبا فيهم �صاحب الأمر والقيادة .
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فيلم "التقرير" وثيقة �إدانة طارت منه مفردة "التعذيب"

كالكيت

 عالء املفرجي

�سكوت زد .برينز يعيد احلياة �إىل تو�صالت بطله
لندن -في�صل عبد اهلل
على �شكل حتقيق �سينمائي م�صور ،ويف�إط ��ار درام ��ا �سيا�سية م�شوق ��ة بتفا�صيل
وقائعه ��ا احلقيقي ��ة ي�ستح�ض ��ر كات ��ب
ال�سيناريو واملخرج �سكوت زد .برينز يف
�شريطه "التقرير" ،بد�أت عرو�ضه ال�شعبية
من ��ذ منت�ص ��ف ال�شه ��ر اجل ��اري� ،أج ��واء
حملة مفزعة وع�شوائي ��ة �شنتها الواليات
املتحدة االمريكية ملحاربة الإرهاب ،غداة
هجم ��ات ال� �ـ � 11أيلول�/سبتم�ب�ر 2001
الإرهابي ��ة عل ��ى برج ��ي التج ��ارة العاملي
يف مدين ��ة نيويورك .م ��ن جهتها ،و�ضمن
تلك الأج ��واء امل�شحونة بن�ب�رات التهديد
والت�صعي ��د واملخ ��اوف الأمني ��ة ،اهتدت
وكال ��ة املخاب ��رات املركزي ��ة ( )CIAاىل
ا�ستعمال طريقة �سادية لإنتزاع �إعرتافات
مم ��ن وقع ��وا يف قب�ضته ��ا� ،أطل ��ق عليه ��ا
"�أ�ساليب الإ�ستج ��واب املح�سنة" .ورغم
�أن الإعرتافات مل تف�ض اىل �شيء ي�ستحق
التثبت منه� ،أقله مل متنع هجمات �إرهابية
الحق ��ة� ،أو يف �أح�س ��ن احل ��االت التعرف
عل ��ى �آلي ��ات عم ��ل اجلماع ��ات الإرهابي ��ة
ملحاربته ��ا كما ه ��و معلن .وم ��ع ذلك ظلت
�أ�سرار تلك املمار�سات امل�شينة ،ق�سم ًا منها
يرتقي اىل جرائم حرب ،م�سكوت عنها �أو
يف طي �أدراج م�س�ؤويل الإدارة االمريكية
دون توافر �إرادة �سيا�سية للك�شف عنها.
بتكلي ��ف من ال�سينات ��ور ،وع�ضو جلنةاال�ستخب ��ارات يف جمل� ��س ال�شي ��وخ
الأمريكي ،دي ��ان فين�شتاين (�آنيت بيننغ)
ت�سن ��د اىل ال�ش ��اب دانيي ��ل جون ��ز (�أدى

رجل قتيبة الجنابي الخ�شبي
تكثيفه من � 7000ألف �صفحة اىل 5400

ال ��دور املمث ��ل �آدم درايف ��ر) مهم ��ة �إع ��داد
تقرير خا�ص يجمع �أكرب معلومات ممكنة
ع ��ن برنام ��ج االحتج ��از واال�ستج ��واب
والتعذي ��ب الذي مار�سته ال�س ��ي� .آي� .أيه
غداة احل ��ادي ع�شر م ��ن �أيلول�/سبتمرب.
يكر� ��س جونز ج ��ل وقته ،غي ��اب �شبه تام
حليات ��ه وحلياة م ��ن �شاركوه ه ��ذا العمل
االجتماعي ��ة ،مع فريق عم ��ل �صغري ويف
قب ��و مظل ��م ك ��ي يجم ��ع خي ��وط تقري ��ره
ال�ضخ ��م ،ووف ��ق �ش ��روط؛ �أن يك ��ون
مو�ضوعي� � ًا وبعيد ًا عن ت�أثريات ال�سيا�سة
و�أهوائها.
 �إزاء هذه املهمة املارثونية ال�صعبة ،بد�أجونز عمله على اعداد تقريره عام ،2009
وللف�ت�رة املح�صورة بني عام ��ي - 2002
 ،2008وم ��ن دون مراجع مكتوبة .ولكي
ي�ص ��ل اىل حيثي ��ات ما يبح ��ث عنه و�سط
�شبكات معقدة من ال�صعاب واملمنوعات،
يعمد املخرج اىل االنتقال بني زمن �إطالق
حمل ��ة مكافح ��ة الإره ��اب �سيئ ��ة ال�صيت
وبني حركة بطله املكوكي ��ة يف التوا�صل
م ��ع مكات ��ب مرك ��ز مكافح ��ة الإره ��اب
التاب ��ع اىل ( )CIAومكت ��ب ال�سنات ��ور
وقب ��وه املليء بق�صا�ص ��ات �أوراق حتمل
مالحظ ��ات معلق ��ة خلارط ��ة ا�سم ��اء قادة
اجلماع ��ات الإرهابية اجليني ��ة ،تواريخ
و�أماك ��ن اعتقالهم ،املعل ��ن منها واملخفي،
�أ�سالي ��ب اعتقاله ��م وعالق ��ة بع� ��ض ه ��ذه
الطرائ ��د الوهمي ��ة واملفزع ��ة م ��ع عمالء
ال�سي� .آي� .أيه.
م ��ا يكت�شفه جونز �أثناء بحثه امل�ضني،�أقل ��ه اجل ��زء الأول ،خطري فع�ل� ًا� .إذ جند
ان ال�سي�.آي�.أي ��ه ق ��د �إبتاع ��ت برنام ��ج
"�أ�سالي ��ب اال�ستج ��واب املح�سن ��ة"،

يت�ضم ��ن الإغ ��راق بامل ��اء واحلرم ��ان من
النوم واحلب� ��س الإنفرادي لتكثيف ح�س
العزل ��ة وال�شع ��ور بالعج ��ز ،ومببل ��غ 80
�أل ��ف دوالر ًا امريكي� � ًا م ��ن ن�صاب�ي�ن .ذلك
�أن مف ��ردة "املح�سن ��ة" الت ��ي �أدخلت على
برنام ��ج "�أ�سالي ��ب اال�ستج ��واب" تعن ��ى
ان طريقة ك�شف ك ��ذب املعتقل� ،أ�ستعملت
يف فيتنام ،مل تعد تفي بانتزاع االعرتاف
املطل ��وب .وعلي ��ه ينبغي اعتم ��اد و�سائل
�أخ ��رى لإنتزاعه ��ا "كلم ��ا زاد الأمل ،كلم ��ا
ح�صلنا على معلومات �أكرب" ،كما ترد يف
�سي ��اق ال�شريط .ولتطبي ��ق تلك املنهجية
ت ��رد �أي�ض� � ًا �سل�سل ��ة �أماكن مار�س ��ت فيها
ال�سي�.آي�.أي ��ه �أ�ساليبه ��ا امل�ستحدث ��ة يف
التعذيب ،من بينها �سجني �أبو غريب يف
الع ��راق وغوانتانامو مث�ل� ًا .وليكت�شف،
كما تقوده تو�صالته البحثية ،اىل ان عدد ًا
ممن يطل ��ق عليه ��م ت�سمي ��ة "ارهابيون"
معرف ��ون ل ��دى ال�س ��ي� .آي�.أي ��ه ،ولرمبا
عمل ق�سم ًا منهم معها .النقطة التي �أثارت

جونز وعجلت يف �إكمال تقريره هو ت�سرت
�أجهزة املخابرات على ملفات وممار�سات
�شنيعة منها� ،إغراق معتقل باملاء لأكرث من
 180مرة ،ووفاة �آخر حتت وقع التعذيب
املربح ،ف� ً
ضال ع ��ن قائمة ممار�سات جرى
التخل�ص من وثائقها.
مل يبق جونز على خيط معلومة مفيد،وعل ��ى م ��دى �ساعت�ي�ن ،م ��ن دون تعقب ��ه
و�ضمه اىل تقريره اجلامع والفا�ضح يف
�آن� .إذ �أعتق ��د ،وهو املدفوع بح�س مهني
ع ��ال ،م ��ن ان تقري ��ره �سيلق ��ي ال�ض ��وء
عل ��ى املخف ��ي م ��ن ممار�س ��ات وح�شي ��ة
تتناق� ��ض كلي� � ًا وتنته ��ك يف �آن مب ��ادئ
القوان�ي�ن الدولي ��ة الناظم ��ة مب ��ا يخ�ص
املعتق ��ل .لكن ما غاب علي ��ه هو ان �شرط
"املو�ضوعية" �صعب املنال يف عا�صمة
الق ��رار وا�شنط ��ن ،ويف ظ ��ل ت�شاب ��ك
امل�صال ��ح ال�سيا�سي ��ة والأولويات .وكان
�أول �ضحايا ذلك هو تقريره الذي طارت
منه مفردة "التعذيب" من جهة ،و�أخرى

�أل ��ف �صفحة .ومع ذل ��ك ،ميكن اعتبار ما
اجته ��د به جون ��ز وراكمه ه ��و �أقرب اىل
وثيق ��ة �إدانة مع ��ززة بالأدل ��ة للم�ؤ�س�سة
ال�سيا�سية ولأجهزتها الأمنية .ولنا فيما
يقوله ال�شري ��ط نف�سه �إزاء حتميل �إدارة
ج ��ورج بو�ش الأب ��ن م�س�ؤولية ماجرى،
هناك اتهام مبا�شر لديك ت�شيني ،م�ساعد
الرئي� ��س ،ولرئي� ��س وكال ��ة املخاب ��رات
املركزي ��ة ولطيف وا�سع م ��ن �أ�سماء تلك
الإدارة .املخرج و�سع من اتهامه� ،أي�ض ًا،
ولي�شمل �إدارة باراك �أوباما ،كان يكتفي
الأخ�ي�ر بذكر احل ��رف الأول منه دون ان
يتج ��ر ًا عل ��ى نطق املف ��ردة كامل ��ة ،ومن
تبعه لت�سرته ��م على هذا املل ��ف و�إهمال
تو�صالته اجلريئة.
ولئ ��ن ب ��دا دانييل جون ��ز (�آدم درايفر)بارع� � ًا يف تقم� ��ص دور �شخ�صي ��ة ق ��د
التث�ي�ر حما�س ��ة امل�شاهد برتابته ��ا ،لكن
�أداءه يذكرن ��ا ب�أبط ��ال �شريط "كل رجال
الرئي� ��س" ( )1976للأمريك ��ي �آالن غي.
باكوال واملقتب�س من حتقيق ا�ستق�صائي
كتبه ال�صحافيني ب ��وب وودورد وزميله
كارل برن�شتاي ��ن ل�صحيف ��ة "الوا�شنطن
بو�س ��ت" عن ف�ضيح ��ة ووترغي ��ت التي
�أطاح ��ت بالرئي� ��س ريت�ش ��ارد نيك�سون.
فيما ظل ��ت �آنيت بينن ��غ حمتفظة باتزان
ووق ��ار ال�سينات ��ور عل ��ى ط ��ول اخل ��ط.
ومثلما يدين �شريط "التقرير" امل�ؤ�س�سة
ال�سيا�سي ��ة ،فانه� ،أي�ض� � ًا ،ي�سلط ال�ضوء
عل ��ى �آليات �صن ��ع الق ��رار ال�سيا�سي يف
الدوائر الأمريكية و�أ�ساليب الت�سرت على
�أفع ��ال م�شين ��ة تتخات ��ل وراء "م�صلحة
الأمن الوطني".

بعد فوزه بجائزة "ملتقى القاهرة ال�سينمائي"

المخرج حيدر ر�شيد� :أُهدي جائزتي �إلى ال�شبيبة المنتف�ضة �ضد الف�ساد
متابعة :املدى

منحت لجنة التحكيم
الخا�صة
الدولية
ّ
بجوائز «ملتقى القاهرة
ال�سينمائي» جائزتها
الأكبر بقيمة � 50ألف
دوالر� ،إلى فيلم «�أوروبا»
للمخرج العراقي الإيطالي
حيدر ر�شيد ،والذي
تدور �أحداثه في الغابات
الفا�صلة ما بين الحدود
الترك ّية البلغارية وحيث
عراقي في
�شاب
يحاول ٌ
ٌ
الع�شرين من العمر عبورها
م�شي ًا على الأقدام برفقة
مهاجرين �آخرين.

يق ��ع ال�ش ��اب ،وا�سم ��ه كم ��ال ،يف
قب�ض ��ة مف ��رزة ل�شرط ��ة احل ��دود
البلغارية ،وحني يتم ّكن الفرار من
بني براثنها يُ�صبح فري�سة تتع ّقبها
ع�صاب ��ات «�صائ ��دو املهاجري ��ن»،
وه ��ي ع�صاب ��ات م�س ّلح ��ة تتك ��وّ ن
م ��ن الناز ّي�ي�ن اجل� �دُد املناه�ض�ي�ن
املهاجري ��ن ،والذي ��ن عُرف ��وا
بق�سوته ��م وب�إقدامه ��م عل ��ى قت ��ل
العديد من املهاجرين.
الفيل ��م يروي كف ��اح ال�ش ��اب كمال
للبق ��اء عل ��ى قيد احلي ��اة يف ثالثة
أيام داخ ��ل غابة كثيف ��ة وجمهولة
� ٍ
جّ
االتاه ��ات وحمفوف� � ٍة باملخاط ��ر
التي ال نهاية لها.
جائزة مهرجان القاهرة املُقدّمة من
قبل قناة  ،OSNهي مبثابة �شرا ٌء
ٌم�س ّب � ٌ�ق حلق ��وق عر� ��ض الفيلم يف
القناة.
وكان فيلم «�أوروبا» قد حاز يف 20
نوفم�ب�ر املا�ضي عل ��ى �أحد جوائز
« »Proxima Awardيف ملتق ��ى
«»Milano Film Network
يُنتظ ��ر �أن ي ��رى الفيل ��م النور يف

بدايات العام املقبل ،وقال املخرج
حيدر ر�شي ��د ب� ّأن ”اجلائ ��زة التي
حُ ��زت عليها من مهرج ��ان القاهرة
ال�سينمائي ال ��دويل متل�ؤين فخر ًا
وفرح� � ًا كبريي ��ن ،لأ ّنه ��ا ت�أت ��ي من
مهرج ��ان عري ��ق عرفت ��ه ُم� � ْذ كنت
طف ًال �صغري ًا �أرتاده برفقة والدي.
وق ��د زرع ��ت معاي�شت ��ي لأجوائ ��ه

فيلم " " 1917

"  " 1917للمخ ��رج الإنكلي ��زي �س ��ام
مينديزه ��و فيلم جريء ب�شكل مثري للده�شة
 ،مث�ي�ر مث ��ل �أي �سرق ��ة ال ي�ت�رك فيه ��ا
ال�س ��راق �أي � ً
أثرا له ��م  ،مزعج مثل كابو�س
يجثم على ال�صدور  ،فمن خالل العمل مع
ويل�سون كرينز الكاتب امل�شارك الذي ابتكر
لن ��ا دراما رائعة للحرب العاملية الأوىل يف
جبهته ��ا الغربية  ،من خالل رحلة فظيعة
مت ت�صوي ��ره يف لقط ��ة واحدة غري عادية
من قبل امل�ص ��ور ال�سينمائي روجر ديكينز
 ،وه ��ي لقطة م�ستم ��رة مل تنقط ��ع �أحداثها
املروعة (م ��ع تعديالت رقمي ��ة تت�سلل �إليها
)  ،حي ��ث يو�ضح لنا ميندي ��ز ما يراه ه�ؤالء
اجلن ��ود و�أحيان � ً�ا ي ��دور بالكام�ي�را حوله
ً
جميعا .
حتى نراهم
بلي ��ك ( دين ت�شارل ��ز ت�شامبان ) و�شوفيلد
( ج ��ورج ماكاي ) جنديان تعر�ضا ل�شعور
زائ ��ف بالأم ��ان  ،وهم ��ا ي�شه ��دان مع ��ارك
�ضاري ��ة فيما يب ��دو �أنه تراج ��ع �أملاين  ،و
" دفع ��ة كبرية " و�شيكة من قوات احللفاء
لتحقي ��ق الن�ص ��ر  ،لك ��ن الفري ��ق ( كول ��ن
ف�ي�رث ) يخربه ��م �أن ا�ستط�ل�اع ال�ص ��ور

�أحداث الفيلم تتقاطع مع ثالث �شخ�صيات،
رجل الخ�شب والمر�أة �صاحبة البيت
والحار�س في مكان وزمان واحد عند حدود
نهايات العالم .
رجل الخ�شب ذلك العراقي التي دفعته
الظروف يكون في ذلك المكان والزمان
و�سط ال�صقيع الثلجي،

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

�سام مينديز يحول رعب احلرب
�إىل حتفة �سينمائية
ترجمة � /أحمد فا�ضل

بداخل ��ي املزيد من ح � ّ�ب ال�سينما،
وق ��د كنت ،ك ّلما �أ�ص ُل �إىل القاهرة،
�أ�شعر بفرح وحبور كبريين ،وهنا
يف ه ��ذا املهرج ��ان العريق تع ّرفت
لي� ��س فق ��ط عل ��ى جن ��وم ال�سينما
العرب فح�س ��ب ،بل على الكثريين
م ��ن جن ��وم و�أ�سات ��ذة ال�سينم ��ا
الإيطالية ،كالنجم الراحل والرائع

�آلبريتو �س ��وردي ،وفرانكو نريو
وبطل �أفالم ن� �انيّ موري ّتي النجم
�سيلفيو �أورالندو ،و�إىل املخرجني
الكب ��ار باول ��و تافي ��اين وداميانو
دامي ��اين ،وق ��د منحن ��ي مهرجان
القاه ��رة ال�سينمائ ��ي فر�ص ��ة
رائع ��ة ال ُتعوّ � ��ض بالتع� � ّرف م ��ع
�صان ��ع ال�صورة العامل ��ي في ّتوريو

�ست ��ورارو ال ��ذي ك ّرم ��ه املهرجان
ملجمل �إجنازاته ال�سينمائية“.
ويُ�ضي ��ف حي ��در ر�شي ��د ” �أ�شع ��ر
بال�سع ��ادة والفخ ��ر لتزام ��ن
جائزتي مع ح�صول
ح�صويل على
ّ
املخرج�ي�ن ال�شابّني ع�ل�اوي �سليم
(خم ��رج فيل ��م �أبن ��اء الدامن ��ارك)
ومُه ّند حيال (خم ��رج فيلم «�شارع
حيف ��ا») وبط ��ل الفيل ��م عل ��ي ثامر
عل ��ى جائزة التمثي ��ل الرجايل يف
املهرجان“.
”هذه اجلوائ ��ز الأربع“� ،أ�ضاف
حي ��در ر�شي ��د ”ج ��اءت تتويج� � ًا
لرغب ��ة ال�سينما العراق ّي ��ة ال�شابّة،
داخ ��ل الوط ��ن وخارج ��ه ،يف
حتقي ��ق الأف�ضل دائم� � ًا ،والإ�سهام
يف عملي ��ات التغي�ي�ر ومكافح ��ة
الف�س ��اد الت ��ي تطم ��ح �إليه ��ا ثورة
ال�شبيب ��ة يف �ساح ��ات التحري ��ر
العراق ّي ��ة”” .و�إىل �أ�ؤلئك ال�شباب
بالذات“ ختم حيدر ر�شيد ”�أُهدي
جائزت ��ي القاه ��رة وميالن ��و،
ك�إ�سهامة �صغرية م ّني يف الن�ضال
الكبري الذي يقودونه اليوم“.

(رج ��ل الخ�ش ��ب) هو الج ��زء الأخير م ��ن ثالثي ��ة الأف�ل�ام الم�ستقلة
الروائي ��ة ،بعد فيلمي المخرج قتيبة الجنابي (الرحيل من بغداد) و
(ق�ص�ص العابرين) ..و تتميز �أفالمه بطرح خا�ص ور�ؤيا �سينمائية
�أث ��ارت الجمه ��ور ون ّق ��اد ال�سينما ،واهتم ��ت ب�أ�ص ��وات المهاجرين
والنازحين والعراقيين في بلدان المنافي.
الفيلم يدور حول دمية خ�شبية بالحجم الطبيعي للإن�سان ،ال يتحدث
�أو يتحرك ،ولكن طريقة الت�صوير والفعل الدرامي للمونتاج يعك�س
ما يرنو له رجل الخ�شب هذا ،ويعك�س �أحا�سي�سه وعواطفه ومحنته
وه ��و حكاي ��ة خيالية ترمز للغرباء والالجئي ��ن الذين يمثلهم رجل
الخ�شب ،وهي عك�س الت�صور المعتاد لأفالم الهجرة فرجل الخ�شب
يود العودة �إل ��ى المكان الأول (الوطن) ..وهي الأمنية التي ت�سكن
الكثير من الالجئين.
�أح ��داث الفيلم تتقاطع مع ثالث �شخ�صي ��ات ،رجل الخ�شب والمر�أة
�صاحب ��ة البيت والحار�س في مكان وزمان واحد عند حدود نهايات
العال ��م  .رج ��ل الخ�شب ذلك العراقي التي دفعت ��ه الظروف يكون في
ذلك المكان والزمان و�سط ال�صقيع الثلجي� ،إنه مركز الأحداث في
عموم الفيلم ..كل واحد من ه�ؤالء الثالثة لديه عالمه يتوقون الى
�شيء مفقود منهم �إنه الحب والعالقة االن�سانية والدفء االن�ساني
واالنتم ��اء  ..لحظ ��ات و�أوقات ف ��ي حياتنا ينعدم الح ��وار �أو يكون
قلي�ل ً�ا  ،هك ��ذا ق�ص ��ة الفيلم تتطور م ��ن خالل لغ ��ة �سينمائية ب�صرية
�شديدة الخ�صو�صية. .
قال عنه قتيبة الجنابي" :طوال حياتي المهنية الطويلة كنت �أ�سعى
�أن اكون مع الآخر والذين ال �صوت لهم  ،وبالتالي ف�إن النهج الفني
الذي اعتمدته ،ينبع من رغبتي الفنية والإن�سانية لت�سليط ال�ضوء
عل ��ى الق�ضاي ��ا الأخالقي ��ة و ال�سيا�سية الأ�سا�سية داخ ��ل المجتمع ،
وف ��ي العال ��م ال ��ذي نعي� ��ش في ��ه الآن  ،وال�سع ��ي ال�ستخ ��دام لغ ��ة
�سينمائي ��ة تعتمد على الجم ��ال  ،على الحوارات المرئية والب�صرية
بد ًال من الحوارات اللغوية  ،وبالتالي هدم الحدود بين الب�شر بكل
م ��كان نحو العمل على تحقي ��ق تفاهم عالمي ب�صري هذا الفيلم هو
بيان ب�صري ودرامي عن التغيرات الجيو�سيا�سية في عالمنا".
رج ��ل الخ�ش ��ب �إن ��ه هو ذلك رج ��ل الذي م ّث ��ل �شج ��رة اقتلعت من
مكانه ��ا و�أُجب ��رت عل ��ى المغ ��ادرة .ت�سل�س ��ل الأح ��داث ي�ستمر بين
طرح وتتال�شى الحدود بين مو�ضوع الإثارة
الواقعية والخيال في ٍ
 ،وطريق ��ة ال�س ��رد م ��ع دمية خ�شبي ��ة بالحجم الطبيع ��ي � ،إن بطل
الرواية  ،ويمثل الغرباء والمهاجرين في عالمنا� .إنه فيلم من �أفالم
الطري ��ق ،فرجل الخ�شب يبحث عن م ��كان لالختباء  ،ومطاردة من
قب ��ل ق ��وى ال�شر غير مرئي ��ة طوال اح ��داث الفيلم ولكنن ��ا نح�سها
ونخ ��اف منه ��ا. .نحن مع ��ه وهو يريد الع ��ودة �إلى الج ��ذور ،يريد
الع ��ودة �إلى الوط ��ن ..وهذا ما يجعلن ��ي �أُكمل بهذا الفيل ��م الثالثية
التي اقترحتها عن اللجوء والمهجر.
ح ��اول قتيب ��ة مزج مفهوم ال�شجرة ومفه ��وم الإن�سان الذي يحمل
كوابي�سه و�أحالمه وحنينه ،فيكون في بيئة غريبة عنه  ،الأحداث
تدور في ف�صل ال�شتاء .وعند �ساعات هطول الثلج .حيث نراه من
البداية يهرب راك�ض ًا ومختبئ ًا �أحيان ًا من تابعيه تت�شابك المفردات
الب�صري ��ة والإبداعية مع ال�ضوء  ،حيث يكون ال�ضوء �أحد الأبطال
الفيلم �أي�ض ًا �إنها رحلة بين الواقع والخيال في �أ�سرار العقل  ،وهي
�سيمفونية ال�صورة وال�صوت الم�شاعر.
اعتم ��د الجناب ��ي في الفيل ��م �أ�سلوب� � ًا يتجه نح ��و البن ��اء الوثائقي،
الت�شويق ��ي � .أ�سل ��وب الت�صوي ��ر والمونتاج يدف ��ع الم�شاهد ليح�س
ب�آني ��ة الح ��دث� ،أي الأح ��داث الت ��ي تح ��دث بالزم ��ن الحا�ض ��ر ،م ��ا
يجع ��ل جمهور الم�شاهد يدخ ��ل الى ذهن رج ��ل الخ�شب ويتقم�ص
�أحا�سي�سه ،تتميز طريقة الت�صوير في �أن الكاميرا ت�أخذ وجهة نظر
رج ��ل الخ�ش ��ب ،وبالتالي توحي ��د الم�شاهد  ،والمتاب ��ع مع البطل.
هك ��ذا يعطي الفيل ��م انطباع ًا ب�أننا نعي�ش الأح ��داث التي تظهر على
ال�شا�شة في الوقت الحا�ضر..

اجلوية ك�شف �أن الأملان ان�سحبوا ً
بعيدا ،
وو�صل ��وا بب�ساطة �إىل موقع يتم فيه الدفاع
عنه ��م ب�ش ��كل �أف�ض ��ل  ،وج ��ذب عدوهم �إىل
الف ��خ  ،والآن هناك فرقة بريطانية �أخرى
عل ��ى و�شك التقدم نحو مذبح ��ة قادمة بعد
�أن مت قط ��ع االت�صال الهاتفي امليداين معهم
 ،ف�إن الطريقة الوحيدة لإخبارهم بالتوقف
ع ��ن الهج ��وم هو ع�ب�ر هذي ��ن اجلنديني ،
ول ��ذا يتع�ي�ن عليهم ��ا �ش ��ق طريقهما عرب
الأرا�ضي احلرام وعرب اخلطوط الأملانية
املهج ��ورة  ،في�سافر بلي ��ك و�شوفيلد و�سط
م�شاه ��د مروعة  ،ج ��ذوع ا�شجار مك�سورة
منت�ش ��رة يف كل م ��كان  ،وبح�ي�رات طيني ��ة
وحف ��ر خلفته ��ا القذائ ��ف  ،وجث ��ث املوت ��ى
 ،والفئ ��ران الت ��ي تعتا� ��ش عليه ��ا  ،ث ��م
عندم ��ا يتع�ث�رون يف اخلن ��ادق الأملاني ��ة ،
ويكت�شف ��ون م ��دى متان ��ة بناءه ��ا  ،ومدى
تهيئته ��ا وتدريبه ��ا وقيادتها ب�ش ��كل �أف�ضل
للأملان الذين يتو�سمون فوزهم  ،لكن يجب
عليهم �أن ي�ستمرا و�سط �شعورهما باخلوف
 ،والغثيان والده�شة التي ت�أتي مع جتربة
بقائهم ��ا على قي ��د احلياة حلظ ��ة بلحظة ،
وب�شرا�سة التم�سك بها مع كل طلقة قنا�ص
حتاول �أن تخرتق طبلة �أذنيهما .
عن � /صحيفة الغارديان الربيطانية

ان��ف��ت��اح ال��ت��ع��ب�ير م���ن ال�����س��رد احل��ك��ائ��ي �إىل ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي
�أحمد الناجي
وا�ستكما ًال ملتابعة منابت اهتمامات نوفل
وافتتانه بعوامل ال�ص ��ورة الفوتوغرافية
وال�ص ��ورة املتحرك ��ة ،ن�ش�ي�ر اىل �أن ��ه قد
فت ��ح عيني ��ه و�س ��ط عائل ��ة كب�ي�رة مرتفة
متما�سكة ،يت�شارك معظ ��م �أفرادها الكبار
باهتمام ��ات متنوعة ،تتوزع على خمتلف
ميادي ��ن الثقافة ،ال�سيم ��ا -الأب والأعمام
والأخ ��وال والأخ الأك�ب�ر ،عا� ��ش طفولته
يف تل ��ك الأجواء احلافل ��ة حموط ًا ب�أربعة
�أ�شق ��اء ،وعدي ��د م ��ن الأق ��ارب ،ف� ً
ضال عن
جمايلي ��ه من الأ�صدقاء ،يت�ش ��ارك و�إياهم
يف ممار�س ��ة تنويع ��ات م ��ن الأن�شط ��ة
واالهتمام ��ات والهواي ��ات والألع ��اب،
و يحظ ��ى بالرعاي ��ة والتوجي ��ه ،فهن ��اك
�أك�ث�ر م ��ن واح ��د يهتم ب ��ه ،ويجي ��ب على
�أ�سئلته التي ت�ص ��ب كلها يف �إطار التنمية
االيجابية للذات.
ن�ش�أ و�س ��ط بيئة متلك عدي ��د من نوا�صي
الثقاف ��ة ،وكان ��ت املكتب ��ة الت ��ي ميلكه ��ا
الأب حافل ��ة بالكثري م ��ن املقتنيات ،ولكن
بع�ضها ممنوع االقرتاب منه ،رمبا ب�سبب
املخاوف من �س ��وء اال�ستعمال ،فهو الذي
يذكر" :كنت �أع ��رف �أن لأبي كامريا لكني
مل �أجر�ؤ يوم ًا على االقرتاب منها �أو حتى

ال�س� ��ؤال عنه ��ا ...اقرتب ��ت م ��ن الكام�ي�را
ح�ي�ن �آلت لأخي الكبري فعرفت �أنها كوداك
(رتينا)" (�ص.)18-17
والبد من التنويه اىل �أن الأب كان �ضابط ًا
يف اجلي� ��ش العراق ��ي ،يعي� ��ش �سياق ��ات
الأم ��رة والرتاتبي ��ة بحك ��م الوظيف ��ة عن
قناع ��ة من�سجم ��ة م ��ع الذات ،وذل ��ك الأمر
ه ��و ال ��ذي �أدى اىل انعكا� ��س ال�ضب ��ط
واجلدي ��ة يف البي ��ت عل ��ى جمي ��ع �أف ��راد
العائل ��ة ب�شكل �ص ��ارم ،و�سياقات حياتهم
ت�س�ي�ر وفق نظ ��ام وتنظيم ،ب ��ل وتوجب
الطاع ��ة واالمتثال ،وال ميك ��ن الفلتان من
�أي توجيه ب� ��أي �شكل م ��ن الأ�شكال ،ومع
ذل ��ك ف� ��أن وجود الكام�ي�را و�س ��ط العائلة
يف مرحلة التلقي واال�ستيعاب ،والتعامل
مبك ��ر ًا م ��ع ال�ص ��ورة ،نت ��اج تل ��ك الأداة
ال�سحرية ،كان له الأثر يف توجيه دوافعه
النف�سي ��ة ،وت�صعي ��د م ��ا ه ��و م�ضم ��ر يف
دواخل ��ه ،وكل ما ميور م ��ن غرائز و�أفكار
ورغب ��ات و�أح�ل�ام اىل حالة م ��ن التفجر،
وق ��د �أ�ش ��ار نوفل اىل ذل ��ك بقوله" :ذهبت
اىل ال�صورة كال�سائر يف نومه ،نعم كانت
خي ��اري ،لكني من ��ذ �أول احلياة ع�شت يف
بيت ت�شغل ال�صورة جزء ًا منه ومن حياة
�شاغلي ��ه ،مل تغب عني حت ��ى اليوم �صور
لأب ��ي يف روما التقطت يف اخلم�سينات"،
م�ضيف ًا ما يعتم ��ل يف نف�سه من م�شاعر" ،

كانت ال�ص ��ورة -واكت�شفت �أنها مازالت-
ممري املف�ضي اىل عوامل �أخرى وحيوات
�أخ ��رى .مل �أتعامل معها عل ��ى �أنها طريقة
لتجميد اللحظة من �أجل العودة لها� ،أبد ًا،
تعاملت معه ��ا ومل �أزل عل ��ى �أنها الطريق
امل�ؤدي اىل حياة ثانية�( "...ص.)17
ع ��دم �إمكاني ��ة التعام ��ل مع الكام�ي�را كان
�أمر ًا بال �أدين �شك مثار تطلع عيون الطفل
ال�صغ�ي�ر ،يول ��د ح ��ب اال�ستط�ل�اع لدي ��ه،
وتف ��رز هك ��ذا حالة يف ال�صغ ��ر تداعيات،
تداعي ��ات له ��ا �أث ��ر يف ت�ش ��كل وانت ��اج
الأحالم التي ترق ��د مكبوتة يف الالوعي،
واحلاوي ��ة عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن ال�ص ��ور

املُتخ ّيل ��ة ،تبق ��ي انفعاالت الإن�س ��ان دوم ًا
عل ��ى توا�صل م ��ع اخلي ��ال ،رمب ��ا ت�أخذه
اىل �ضف ��ة التم ��رد ،وقد يقف ��ز التمرد فوق
ع�صا الوالد� ،أو ت�شكيل ما يوازي املمنوع
من املقتنيات ،تعوي�ض� � ًا ،حتى و�إن كانت
على �شاكل ��ة طريقة نوفل ،الذي توك�أ على
ال ��ذكاء وق ��ام ب�صناعة �صن ��دوق �سحري،
بدائ ��ي م ��ن اخل�ش ��ب م ��ع �أدوات ب�سيطة
م�أخ ��وذة م ��ن خملف ��ات البي ��ت املرتوك ��ة
والفائ�ضة ،ي�شابه �أو يقرتب اىل حد ما مع
م ��ا يف املخيلة من ت�صورات عن ال�سينما،
وظيفته عر�ض ال�صورة على احلائط بعد
تكبريها اىل ع�شرة �أ�ضعاف حجمها ،دون

االهتمام بالت�شويه الذي يطر�أ عليها.
ويتحت ��م �أن نعل ��م ب�إم ��كان الإن�س ��ان
ا�ستح�ض ��ار عنا�ص ��ر اخل�ب�رة التخيلي ��ة
الحق� � ًا ،كم ��ا يق ��ول با�ش�ل�ار بوا�سط ��ة
الذاك ��رة ،ال�سيم ��ا يف العملي ��ة الإبداعي ��ة
�أو عن ��د التوا�ص ��ل م ��ع امل ��كان الأليف �أو
بيت الطفول ��ة ،باعتبارها �ص ��ور مُتخيّلة
لذكري ��ات الطفول ��ة اخلا�ص ��ة( ،جا�ستون
با�شالر ،جماليات ال�صورة� ،ص.)221
و�إن كان ��ت الكام�ي�را الفوتوغرافي ��ة
حمظ ��ورة عل ��ى نوف ��ل والآخري ��ن يف
البي ��ت� ،إال �أن بقي ��ة املحتويات من الكتب
واملج�ل�ات يف متن ��اول ي ��ده ،واملو�سيقى
قريبة من ��ه ،يتنف� ��س الأغاين الت ��ي ت�أخذ
دورها يف جهاز (الفونوغراف) املعروف
بـ(اجلراماف ��ون) �أو احلاك ��ي الذي يحوز
على هيبة ،وي�شغل حيز ًا مكاني ًا ومعنوي ًا
يف البي ��ت ،ت�ضاءل ��ت بع ��د ذل ��ك �أهميته،
و�أ�صب ��ح قطع ��ة �أثري ��ة ،مل ��ا انت�ش ��رت �آلة
الت�سجي ��ل ال�صوتي (امل�سجل) .وال بد من
التطرق اىل ما يُظهره نوفل باالت�ساق مع
ت�صوراتن ��ا ،حني ذك ��ر" :املو�سيقى م�شت
بجانب ��ي دون �أن �أح�س به ��ا" (�ص.)187
فقد "اعتاد �أب ��ي يح�ضر مهرجانات بعلبك
يف �ستيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،يع ��ود من
أغان وحوارات
هناك ومعه �أ�شرطة عليها � ٍ
ومو�سيقى" (�ص.)181
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ب���ي���ن ال����ف���������ص����ول
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "ب�ي�ن الف�ص ��ول" للكاتب ��ة
الإنكليزي ��ة ال�ش ��هرية فرجيني ��ا وول ��ف ،ترجم ��ة ا�س ��امة
منزجل ��ي ،والرواية تعد م ��ن روايات املرحل ��ة املت�أخرة يف
حياة وولف حيث �صدرت عام  ،1941وقد امتازت روايات
فرجينيا وولف ب�إيقاظ ال�ضمري الإن�ساين ،ومنها :ال�سيدة
دال ��واي ،الأم ��واج ،تع ��د واحدة من �أه ��م الرم ��وز الأدبية
املحدثة يف القرن الع�شرين.
ا�شتغل ��ت بالنق ��د ،وم ��ن كتبها النقدي ��ة «الق ��ارئ العادي»
 ،1925و«م ��وت الفرا�شة ومقاالت �أخ ��رى»  .1943كتبت
ترجم ��ة حلي ��اة «روج ��ر ف ��راي»  ،1940وكتب ��ت الق�ص ��ة
الق�صرية ،وقد �صدرت لها عن دار املدى روايتها ال�شهرية
ال�سيدة دالواي ورواية �أورلندو.

مشاهد من ساحات االحتجاج

كوريا ال�شمالية تفتتح "املدينة الفا�ضلة لال�شرتاكية"

توبا بويوك�ستون:

احتفل ��ت كوري ��ا ال�شمالي ��ة ،ب�إجن ��از م�ش ��روع
عم ��راين ممي ��ز للزعيم كي ��م جون ��غ �أون ،عبارة
عن مدين ��ة جديدة بالقرب م ��ن "اجلبل املقد�س"
حي ��ث تدعي عائلت ��ه جذوره ��ا .وو�صفت و�سائل
الإعالم احلكومية يف كوري ��ا ال�شمالية ،الثالثاء،
املدينة اجلدي ��دة ب�أنها "مثال للح�ضارة احلديثة"،
وتو�صف �أي�ض ��ا ب�أنها املدينة الفا�ضل ��ة لال�شرتكية.
ذك ��رت وكال ��ة الأنب ��اء املركزي ��ة الكوري ��ة
ال�شمالي ��ة �أن احتفاال هائ�ل�ا �شمل الألعاب

"فتاة النافذة"
افادت و�سائل اعالمية عاملية ان النجمة الرتكية توبا
بويوك�ستون �ستخو�ض بطولة م�سل�سل جديد
مقتب�س عن رواية "فتاة النافذة" ،على
ان يعر�ض الحقا على احدى من�صات
االنرتنت ،كما انه مل يحدد بعد موعد
ت�صوير العمل.
على �صعيد �آخر ،كانت قد التقطت
عد�سات م�صوري البابارتزي �صورة
لتوبا بويوك�ستون وزوجها رجل
الأعمال اوموت افريغني يف احد
�شوارع تركيا ،واثناء لقائها ب�أحد
ال�صحفيني ،نفت توبا خرب ح�صول
خالف كبري بينها وبني زوجها يف
الطائرة �أمام الركاب ،م�شرية اىل انهما
ا�ستمتعا بعطلتيهما وق�ضيا �أوقات ًا جميلة.

بيت املدى ي�ستذكر ق�صيدة االحتجاج
عند النواب
ملنا�سب ��ة بلوغ ال�شاعر الكبري
مظف ��ر الن ��واب اخلام�س ��ة
والثمان�ي�ن يقي ��م بي ��ت املدى
جل�سة لتق ��دمي التحية ل�شاعر
ق�صيدة االحتج ��اج والن�ضال
�ض ��د الظل ��م واال�ستب ��داد..
الفعالي ��ة الت ��ي تقام ي ��وم غد
اجلمع ��ة يف بي ��ت امل ��دى يف
�شارع املتنبي ال�ساعة احلادية
ع�ش ��رة �صباح ��ا ي�ش ��ارك فيها
عدد من الباحثني واالدباء.

 الهاي عبد احل�سني يف نادي املدى للقراءة

�ضم ��ن ن�شاط ��ه يف تق ��دمي وق ��راءة الكت ��ب ال�ص ��ادرة حديثا ي�ست�ضي ��ف نادي
املدى للق ��راءة الكاتبة والباحثة د .الهاي عب ��د احل�سني للحديث عن ترجمتها
لكت ��اب املفكر الراحل علي الوردي "يف علم اجتماع املعرفة" ،الفعالية يقدمها
الدكت ��ور احم ��د ح�سني الظفريي وتقام غ ��دا يف بيت املدى يف �ش ��ارع املتنبي
ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا.

�إلي�سا تنعى
�شعبان عبد
الرحيم
وترفع �شعار
"�أنا بكره
�إ�سرائيل"

تقرير

الناري ��ة �أقي ��م يف املدين ��ة بالقرب من جب ��ل بايكتو.
ون�ش ��رت �صحيف ��ة "رودون ��غ �سينم ��ون" ،الناطق ��ة
بل�سان احلزب احلاكم� ،صورا تظهر الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون يبت�سم وهو يق�ص ال�شريط
يف احلف ��ل واملب ��اين املغط ��اة بالثل ��وج .وذك ��رت
ال�صحيف ��ة �أن مدين ��ة "�ساجمي ��ون" ،حي ��ث ولد كيم
جونغ �إي ��ل والد كيم جون ��غ �أون ،تعت�ب�ر "يوتوبيا
ا�شرتاكي ��ة" مب ��ا ت�ضمنه م ��ن �شقق جدي ��دة وفنادق
ومنتجع للتزلج ومرافق جتارية وثقافية وطبية.

�شديدة .وكتبت �إلي�س ��ا عرب ح�سابها اخلا�ص على �أحد
مواقع التوا�صل االجتماعي قائلة" :الله يرحم �شعبان
عب ��د الرحيم ،ظاهرة فري ��دة و�شخ�ص كلو طاقة وخفة
دم ،كت�ي�ر حزينة لرحيلو و�أحر التعازي لأهلو وعيلتو
وبلدو م�صر .وعا �سرية �شعبوال " �أنا بكره ا�سرائيل".
وي�ش ��ار اىل �أن �شعب ��ان عب ��د الرحيم �آث ��ار اجلدل بعد
ظه ��وره يف حفل خالل ليايل املحرو�س ��ة �ضمن مو�سم
الريا� ��ض ،وذل ��ك ب�سبب جلو�سه عل ��ى كر�سي متحرك.
وكان �شعب ��ان عب ��د الرحي ��م �أو�ضح قب ��ل رحيله �سبب
نع ��ت الفنان ��ة اللبنانية �إلي�س ��ا الفنان الراح ��ل �شعبان جلو�س ��ه على كر�سي متح ��رك� ،أن قدم ��ه مك�سورة منذ
عب ��د الرحيم بعد وفاته نتيج ��ة �إ�صابته بوعكة �صحية �شهر ب�سبب انزالقه على الأر�ض يف منزله.

جمال �أمني :ال�سينما يتيمة يف العراق

حممد جا�سم

اقامت م�ؤ�س�سة احلواراالن�ساين يف لندن جل�سة
للمخ ��رج واملمث ��ل ال�سينمائ ��ي العراق ��ي النجم
"جم ��ال امني" وعر�ض فيلم ��ه "�شا�شاتنا" ،من
اخراج الفنان حممد توفيق وبطولة جمال امني
والناق ��د ال�سينمائي كاظم مر�ش ��د �سلوم .وادار
اجلل�س ��ة واحلوارالكات ��ب وال�صحف ��ي "�صادق
الطائي" وبح�ضور نخبة من املثقفني العراقني.
فيل ��م "�شا�شاتنا" -كما قال الطائي -يتحدث عن
االنظم ��ة ال�شمولية يف ال ��دول العربية ،وكيفية
تعامله ��ا م ��ع ال�صحفي�ي�ن والكت ��اب خا�ص ��ة يف
املط ��ارات ،من خالل جم ��ال ال�صحفي القادم من
الدمن ��ارك لق�ضاء اجازة ب�ي�ن ا�صحابه .فتحدث
املظاه ��رات يف دول عربي ��ة ،فيق ��وم بتوثيقها،
لك ��ن اثناء خروجه يلقى القب�ض عليه .وحتدث
ال�ضي ��ف جمال عن �صناع ��ة ال�سينما يف العراق
منذ بداية ت�أ�سي� ��س م�صلحة ال�سينما وامل�سرح.

الطقس

وقال ��ت ال�شرك ��ة �إن "املدين ��ة الفا�ضل ��ة" ميكنه ��ا
ا�ستيعاب � 4000أ�سرة ،وفيها  380مبنى من املباين
العام ��ة وال�صناعي ��ة متتد على "مئ ��ات الهكتارات".
وتعد املدينة واحدة م ��ن �أكرب املبادرات االقت�صادية
الت ��ي �أطلقه ��ا كي ��م جون ��غ �أون كج ��زء م ��ن حملت ��ه
لتحقيق اقت�ص ��اد يعتمد على الذات ،ولكن مت ت�أجيل
بنائه ب�سبب النق� ��ص يف مواد البناء والعمل نتيجة
للعقوب ��ات الدولية التي فر�ضت للح ��د من الربنامج
النووي لبيونغ يانغ.

لي�س �أكرث �صغارا وت�صاغرا من
�أداء الناطق با�سم القائد العام
للقوات امل�سلحة عبد الكرمي
خلف� ،إال مندوب العراق الدائم
باالمم املتحدة
حممد ح�سني بحر العلوم ،ذلك
الذي وجد نف�سه بعد 2003
�سفريا من دون �أن يتمتع ب�أي
مزايا دبلوما�سية �أو فهم �سيا�سي
ملا يجري حوله ،فعلى مدى
�سنوات خدمته �سفريا للعراق
يف الكويت ،كان ي�صمت على
الإ�ساءات والتجاوزات التي
تطال العراق ،ويقف موقف
املتفرج �إزاء ق�ضايا كبرية مثل
ق�ضية خور عبد الله ،بل �إنه
يف كثري من الأحيان كان يقف
�إىل جانب احلكومة الكويتية،
باعتباره مواطنا لها ولي�س
�سفريا للعراق.
بحر العلوم االبن ،كان
التج�سيد الكامل ل�سيا�سة و�ضع
ال�صغار فى مقاعد امل�س�ؤولية
الكبرية والتي اجتاحت احلياة
ال�سيا�سية العراقية منذ �أن
اختطف �إبراهيم اجلعفري
مفتاح البالد من الأمريكان،
وخرج يقودها من دون رخ�صة،
يتنزه بها مع رفاقه يف حزب
الدعوة وي�ستعر�ضون حركاتهم
البهلوانية يف الف�ضائيات حتى
وقعت كارثة داع�ش التي كادت
�أن ت�ضيع البالد .
لقد ع�شنا عقودا حتت رحمة
الدكتاتورية واال�ستبداد ،ثم
ا�ستلمت قيادة البالد جمموعة
من الطائ�شني امل�سكونني ب�أوهام
الزعامة  ،غري �أن مندوب العراق
الدائم يف الأمم املتحدة يبقى
حالة فريدة من نوعها ،حيث
�أثبت �أنه �أمهر �صناع النكتة يف
العراق.
كنا قبل �أ�سابيع قليلة قد تعودنا
على الظهور اليومي للناطق
"الظريف" عبد الكرمي خلف� ،إال
�أن احلكومة م�شكورة ن�صحتنا
م�ؤخرا لوجوب التحول �إىل
ح�سني بحر العلوم ،لنقل وقائع
ما جرى ل�شباب التظاهرات،
لريوي لنا احلكاية التي
ظلت غام�ضة طوال هذه املدة
فاملتظاهرين الذين قتلوا بقنابل
الغاز والر�صا�ص احلي مل تقتلهم
القوات الأمنية وال جماعات
م�سلحة تتبع احلكومة ،و�إمنا
ماتوا على يد جماعة "مند�سة"
من املتظاهرين ،و�ضحايا
النا�صرية وبغداد وكربالء
والنجف الب�صرة واحللة
والديوانية واملثنى ،مل يخرجوا
من �أجل املطالبة باحلقوق
التي �ضمنها الد�ستور ،و�إمنا
خرجوا ل�سرقة البنوك وقتل
القوات الأمنية وحرق ممتلكات
الدولة ،تخيل جنابك عزيزي
القارئ يف الوقت الذي تقول
فيه املعوثة الأممية �إىل العراق
جينني بال �سخارت �إن ال�شباب
العراقيني خرجوا من �أجل حياة
كرمية وحرية و�إنهم يقودون
االحتجاجات بعيدا عن امل�صالح
احلزبية ..يقول املوظف العراقي
حممد ح�سني بحر العلوم �إن
ه�ؤالء ال�شباب ل�صو�ص يريدون
تخريب البالد ..هل هناك كلمة
ت�صلح لأن تقال �أكرث من كلمة
"�سفالة" مع اعتذاري ال�شديد
للقراء.
وقد قيل ما قيل فى �أ�سباب
اختطاف برامج التوك �شو
من قبل الناطقني يف الأ�سابيع
الأخرية ،فيما اعتقد بحر
العلوم �أن ب�إمكانه تقدمي دراما
تلفزيونية �أكرث ت�شويقا و�أكرث
واقعية .

وحت ��ى م�شروع بغداد للثقاف ��ة .وقال ان الف�ساد
�ش ��اب الكثريم ��ن افالمه ��ا ،واثرعل ��ى م�ستواها
الفن ��ي .وحتول ��ت اىل خم ��ازن دائ ��رة ال�سينما

وامل�س ��رح ،ومل تعر� ��ض للجمه ��ور اال يف يوم.
ومل ت�ش ��ارك يف مهرجان ��ات عربية وعاملية ،عدا
الكعك ��ة ال�صفراء ،وح�صل عل ��ى جائزتني وهو

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حالة الطق�س لهذا الي ��وم (اخلمي�س) �أن
ترتف ��ع درج ��ات احلرارة قليال ع ��ن معدالتها ،وان اجلو �سيكون غائم ��ا مع �سقوط امطار
رعدية يف بع�ض املناطق.

من اخراج الدكتور طارق اجلبوري وبطولتي.
وفيل ��م �صمت الراعي اخراج رعد م�شتت ،وفيلم
حت ��ت رمال بابل اخ ��راج حمم ��د الدراجي .كما
تناول "جمال" كيفي ��ة النهو�ض بانتاج االفالم
العراقي ��ة الروائية والوثائقي ��ة .وافتتح املقدم
الطائي باب النقا�ش حول طروحات جمال فقالت
الدكتورة ح�سن ��اء كا�شف الغطاء -:ملاذاحت�صل
االف�ل�ام االيرانية على جوائ ��ز و�سيناريوهاتها
اف�ضل من �سيناريوهاتنا؟ فرد"جمال"-:
ان ال�سينم ��ا االيراني ��ة تعتمدعل ��ى االنت ��اج
احلكومي وم�ؤ�س�سة الفارابي .ويح�صلون على
جوائز الن موا�ضيعهم خمتلفة عن بقية الدول،
وبع� ��ض اجلوائ ��ز متنح له ��م كمجام�ل�ات لدعم
ال�سينمائ ��ي وال�سينما االيراني ��ة .ولديهم كتاب
�سيناري ��و حمرتف ��ون .يف حني يكت ��ب خمرجنا
ال�سيناريو بنف�سه مما ي�ؤدي اىل �ضعف الفيلم.
والروائي العراقي ال يتقدم نحو ال�سينما ب�سبب

�ضعف امليزانيات ،عك�س م�صر وايران وامريكا
واوروب ��ا .ورد جمال عن �س� ��ؤال ال�شاعرة دالل
جوي ��د (عن �سرقات افالم بغ ��داد ،ور�أيه كممثل
بال�سيناريو؟) فقال -:افالم بغداد �شابها الف�ساد
ال�سيم ��ا التي نفذت بطريق ��ة املنتج املنفذ ،وهي
الطام ��ة الك�ب�رى يف �سرق ��ة امليزاني ��ات .وان ��ا
كممث ��ل م ��ن حق ��ي املوافق ��ة او الرف� ��ض للدور.
ور�أيي يف ال�سيناريو اقوله للجميع وهم احرار
ي�أخذون ب ��ه ام ال .و�س�أل د.حممد املو�سوي عن
الف�ضائيات ومتويلها لالفالم؟ فاجابه-:
يف الع ��راق  80حمط ��ة وج ��دت للرتوي ��ج
ال�صحابه ��ا واحزابهم .وتوقفت حتى عن انتاج
الدرام ��ا وهذا واجبهم ،ع ��دا حمطتني او ثالثة.
وانتاجهم ال يناف�س ال�سوق العربي .اما دعمهم
النت ��اج االف�ل�ام فه ��ذا م�ستحي ��ل .نح ��ن نع ��اين
م ��ن التهمي� ��ش م ��ن قب ��ل الدول ��ة والف�ضائيات.
وال�سينما يتيمة يف العراق.
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