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هتا  التحرير
وقابل ا صد املتظاهري  ا

تتوا�سل الحتجاجات  بغداد
والعديد من املحافات لت�سل اإ
�سد املتاهرين � ساحة
منت�س اأ�سبوعها الثالث ،فيما
اال .واأهرت �سور ،ن�سرها
ت�ستمر حمالت العن منذ اأيا
بعمليات
نا�سطون على التوا�سل الجتماعي،
تني�  ساحة التحرير،
ام� الثالاء ،قيا املتاهرين
وا�ستكمال الر�سومات على ادران.

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

فيم ��ا ذك ��ر �شاه ��د عي ��ان ،ان الو�شع
احل ��ايل يف �شاح ��ة التحري ��ر ي�شهد
حركة هتافي ��ة لبع�س ال�شب ��اب ،كما
ان هن ��اك جتمع ��ات حواري ��ة حت ��ت
ن�شب التحرير ويف حديقة االمة عن
م�شتقبل تظاهرة ت�شرين.
واأ�ش ��اف ،اأن هناك تواف ��دا م�شتمرا
لل�شب ��ان م ��ن جهتي �شاح ��ة الطريان
و�ش ��ارع ال�شع ��دون نح ��و �شاح ��ة
التحري ��ر ،م�ش ��ري ًا اإىل اأن �شاح ��ة
اخل ��الين م ��ا ت ��زال ت�شه ��د حم ��الت
عن ��ف �شد املتظاهرين ،حيث ي�شتمر
اإطالق قنابل الغاز والر�شا�س احلي
لتفريق املحتجن.
واأق ��ام املتظاه ��رون يف �شاح ��ة
التحري ��ر الليل ��ة املا�شي ��ة ،احتفالية
اأطلق ��ت خالله ��ا ع�ش ��رات البالونات
البي�ش ��اء ،و�ش ��ط هتاف ��ات ورف ��ع
الأع ��الم الع ��راق للتعبري ع ��ن �شلمية
املظاه ��رات والتم�ش ��ك مبطال ��ب
املتظاهري ��ن باإقال ��ة احلكوم ��ة وحل
الرملان وتعديل الد�شتور العراقي.
فيم ��ا ا�شتمر ام� ��س اعت�شام الطالب
يف ع ��دد م ��ن اجلامع ��ات واملدار� ��س
ت�شامنا مع ثورة العراقين.
اإذ اأظه ��رت لقط ��ات متداولة اعت�شام
طلبة جامعة الب�شرة داخل اجلامعة
الرملان وحما�شبة روؤو�س الف�شاد.
م ��ع ترديد هتافات لدع ��م التظاهرات

الت ��ي تعم اأغل ��ب حمافظ ��ات العراق وه ��و م ��ا ترجم ��ه اإع ��الن نقاب ��ة
الفت ��ات تت�شم ��ن مطال ��ب اجلماهري
منذ ال�  5من ت�شرين االأول/اأكتوبر املعلم ��ن العراقي ��ن بالدع ��وة اإىل
�شامال دعما ملطالب املتظاهرين ،ففي
التي اقرها املجل�س املركزي".
املا�ش ��ي واملاطلب ��ة باإقال ��ة احلكومة تظاه ��رة موح ��دة يف كل املحافظات
يف تلك االأثناء خرجت جموع غفرية ح ��دث ه ��و االول من نوع ��ه منذ بدء
لت�شببه ��ا يف مقت ��ل اأك ��رث م ��ن  ملنت�شبيه ��ا م ��ن امل ��الكات التعليمي ��ة
م ��ن طلب ��ة ال�شماوة لالعت�ش ��ام اأمام االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة يف العراق
�شهيدا وجرح الالآالف من العراقين والتدري�شية وامل�شرف ��ن الرتبوين
مقر نقابة املعلم ��ن يف املثنى لتاأكيد يف االول م ��ن ال�شه ��ر املا�ش ��ي ،فق ��د
نتيجة القمع الوح�شي الذي تار�شه واالخت�شا�شين اليوم االأربعاء 1
دعمه ��م ملطال ��ب الث ��وار بالتغي ��ري قام عدد م ��ن �شباط ومنت�شبي قيادة
القوات االأمنية باال�شتعانة بعنا�شر النقاب ��ة اأو�شح ��ت يف بيان لها ام�س
�شرطة حمافظة كربالء جنوب بغداد
وحما�شبة القتلة.
تابع ��ة للملي�شي ��ات االإيراني ��ة يف الثالث ��اء اأن التظاه ��رات تنطلق من
عل ��ى جان ��ب اآخ ��ر اأظه ��رت لقط ��ات باخل ��روج بتظاه ��رة �شب ��اح الي ��وم
الع ��راق .الالفت ووف ��ق مراقبن اأن مق ��رات فروعه ��ا باملحافظ ��ات اإىل
الن�شط ��اء واملتظاهري ��ن وه ��م رافع ��ن االإع ��الم العراقي ��ة مرددي ��ن
ا�شتم ��رار القت ��ل والقم ��ع احلكومي �شاح ��ات التظاه ��ر يف ال�شاعة ال� 1
ي�شاع ��دون يف عملي ��ة اإخ ��الء عمارة هتاف ��ات تدع ��و اىل حتقي ��ق مطالب
�شباحا.
املتظاهرين.
ياأتي عل ��ى عك�س ما تتمن ��ى حكومة
احرتق ��ت نتيج ��ة اإلقاء قناب ��ل الغاز
رئي� ��س ال ��وزراء عادل عب ��د املهدي ،وقال ��ت النقاب ��ة يف بي ��ان تلق ��ت
احلكومي ��ة بكثافة عل ��ى املتظاهرين ويف ذي ق ��ار ن�شر نا�شط ��ون �شورا
اإذ اأنه ��ا تاأتي بنتائ ��ج عك�شية تتمثل امل ��دى ن�شخ ��ة من ��ه ام� ��س الثالثاء:
يف �شارع الر�شيد بالعا�شمة بغداد .لق ��وات ال ��رد ال�شريع الت ��ي ت�شلمت
يف ازدي ��اد اإ�ش ��رار العراقي ��ن على “ندع ��و اىل تظاه ��رة موح ��دة يف
يف تط ��ور الف ��ت حلرك ��ة االحتجاج املل ��ف االمن ��ي يف النا�شري ��ة وه ��م
والزم ��الء امل�شرف ��ن الرتبوي ��ن
جمي ��ع
التم�ش ��ك باإ�شق ��اط النظ ��ام وح ��ل امل � املحافظ ��ات ملنت�شبيه ��ا م ��ن واالخت�شا�شي ��ن تنطلق من مقرات التظاه ��ر ال�شاع ��ة العا�ش ��رة �شباح ًا ال�شعب ��ي يف الع ��راق ،فق ��د تظاه ��ر يحمل ��ون املتظاهري ��ن ليجوب ��ون
يوم غد االأربعاء”.
�الكات التعليمي ��ة والتدري�شي ��ة
الي ��وم �شب ��اط ومنت�شب� �و �شرط ��ة �ش ��وارع النا�شري ��ة واي�شاله ��م
فروعها يف املحافظ ��ات اىل �شاحات واأك
��د البي ��ان عل ��ى "�ش ��رورة رف ��ع كرب ��الء وب ��داأ معلموه ��ا اعت�شام ��ا اىل �شاح ��ة احلبوب ��ي مرك ��ز
االحتجاجات.

رد مثل لف :ففل
مدمر وبالونات �صامة

�سقي

النا�سطة يك�س التفا�سيل الكاملة

مــار مــد تلتحــ

 متابعة املدى

�شخ ��ر نا�شط ��ون وم�شتخدم ��و
الت�شريح ��ات “املثرية” للجدل المواقع التوا�ش ��ل االجتماع ��ي يف العراق من
ت�
عب ��د الكرمي خلف .وت�شمن ��ت �ي اأطلقها املتحدث با�ش ��م رئي�س الوزراء
خل ��ف” ،تكتب بطريق ��ة �شاخ ��رةاحلملة ن�شر تغريدات حت ��ت و�شم “غرد مثل
ل�”اإيذائه ��م” القوات االمني ��ة ب وتت�شمن �ش ��كاوى واإدان ��ات للمتظاهرين
�شام ��ة ف�شال ع ��ن قنابل ذرية �”الفالفل املدمرة” ،وبالون ��ات حتمل غازات
ت�شنع
يف املطعم الرتك ��ي .وجاءت احلملة كرد
فع ��ل على ت�شريح ��ات خلف املثرية
للجدل ح ��ول االحتجاجات التي ت�شهدها
البالد وغالبا ما ت�شتهدف
املتظاهرين دون اال�شارة اىل العنف الذي يطالهم.
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مصاهد را�صية عابثة
الري�ض املقتدر 
 يكتبها :متاهر
مل ت�ش
م � ه ��د ال ��دول االك ��رث تخلف� �اً ،رئا�شات
�ن
خامة من اأبتلين ��ا بهم يف زمن القحط
هذا.
رئي� �
لي �س جمهوري ��ة يخ ��رج علين ��ا كل يوم
رُظه �
�ر براعت ��ه يف الق ��اء خط ��اب متلف ��ز
بكام �
�ل اإناقت ��ه ،واالبت�شام ��ة ال تف ��ارق
�شفتي
يد ��ه ،يتمايل بغنجٍ ملف ��ت ،وهو يحرك
ي ��ه
ويتباه ��ى وه ��و يرك ��ز نظ ��ره علي
الكامريا خوف ًا من �شياع ٍ
بع�س من مالمح
ال�شورته املوحية براح ��ة ال�شمري والبال،
إبعاد ا
من أي وهمٍ باأنه على بعد ب�شعة اأميالٍ
ال م�شاهد ال ��دم والبطوالت التي �شتاأتي
توحمال ��ة عل ��ى نهايت ��ه وم ��ن مع ��ه مهم ��ا
ً
ه�
�م خالفا لذل ��ك ،وكاأنه ي�ش ��ور م�شهد ًا
اهوليوودياً ،يحل ��م يف اأن يكون جزءا من
أر�شيفه الرئا�ش ��ي يعتمدها خمرج �شريته
يف امل�شتقبل 
الرئي
ال � ��س مثل غريه من فاقدي ال�شالحية،
ي�ش
م � ع ��ر بتاأني ��ب ال�شم ��ري وه ��و ي�شخر
�ن د
م ��اء االآالف من اجلرح ��ى وال�شهداء
ويخدعه ��م بالوع ��ود الكاذب ��ة ،باعتب ��اره
"حامي الد�شتور".
بع ��د
اآخ ��ر اإطالل ��ة تلفزيوني ��ة ،اعل ��ن
"الرئي
�
�
�س"
ً
خماط
ب
�
�
ا
العراق
ي
�
�ن:
ابنائي
ا
أعدكم ب�شفتي حامي الد�شتور ان نالحق
الفا�شدي ��ن اي� � ًا كان موقعه ��م ،ويف اليوم
الت �
�ايل اعل ��ن مكتب ��ه اجتماعه م ��ع نوري
املالك �
�ي يف اط ��ار م�شاورات ��ه لتحقي ��ق
املطال
��ب امل�شروع ��ة ل�شاح ��ات االحتجاج
ويف
مقدمته ��ا م�شاءل ��ة رم ��وز الف�ش ��اد
واجلرمية 
 واأم�س االول ظهر مت�شدر ًا اجتماع ًا يف
القاعة الرئا�شية يعلن فيها اجناز القانون
االنتخاب ��ي اجلديد ،ويتابع م ��ع القيادات
امل�شارك ��ة يف النقا�س ق�شاي ��ا الل�شو�شية
والتزوي ��ر والف�ش ��اد واىل ميين ��ه موؤي ��د
الالمي ،وعل ��ى جانبيه الع�ش ��رات ممن ال
يجروؤ �شريط من
للمتظاهرين ه ��م املرور امام اي جتمعٍ
..
هل
بعد ه ��ذه امل�شاهد الرئا�شية ما يتطلب
تاأكيد ً
ا على ان الفريق احلاكم يراهن على
الت�شوي ��ف واملخاتل ��ة والك ��ذب واملراهنة
عل ��ى
ال املناورات املف�شوح ��ة لك�شب الوقت
جن �
�اح خططه ��ا ال�شري ��ة مبوا�شل ��ة
ا�شتباحة االرواح واإجها�س الثورة.....

ب�صــبا املهــداو  كهــف اافــني

وا
أ�ش ��ار اإىل اأنه ��ا "عمل ��ت عل ��ى توفري
الطع ��ام وامل�شتلزم ��ات االأخ ��رى
للمتظاهري ��ن يف �شاح ��ة التحري ��ر من
خالل الترع براتبها ال�شخ�شي".
اأكد وليد حممد� ،سقي
وخالل اليومن املا�شين تداول ن�شطاء
النا�سطة املختطفة ماري
على مواقع التوا�شل االجتماعي ،خر
اختط ��اف النا�شط ��ة ،لك ��ن دون تاأكي ��د
حممد ،اختطاف �سقيقته التي
ر�شمي ،من احلكومة العراقية.
كانت ت�سار بالتاهرات 
وقال مغ ��ردون على تويرت اإن النا�شطة
العا�سمة بغداد.
مف
ق ��ودة من ��ذ اأربع ��ة اأي ��ام ،اإال اأن النباأ
وقال حممد  ،حديث لقناة
انت�ش ��ر ب�ش ��كل كب ��ري االثن ��ن ،وتعتر
“العربية احلد ،”وتابعته
ماري ثاين نا�شطة تختفي منذ انطالق
املدى  ،اإن "ماري اختفت
املظاهرات مطلع ال�شهر املا�شي.
ال�ساعة اام�سة ع�سرا من
وكان ��ت امل�شعف ��ة �شب ��ا امله ��داوي اأول
نا�شط ��ة تختف ��ي وال ي ��زال م�شريه ��ا
يو امعة اأناء ذهابها اإ
جم
ه ��وال ،حت ��ى بع ��د  1اأي ��ام عل ��ى
�ساحة التحرير".
اختطافه ��ا على يد م�شلح ��ن جمهولن
بعد عودتها من �شاحة التحرير.
واأ�ش ��اف،
"حاولنا االت�ش ��ال بهواتفها ببغداد".
ودعت منظمة العف ��و الدولية ،اجلمعة
�شيارته ��ا نوع
لك ��ن دون ج ��دوى" ،مبين� � ًا اأن "م �
ه ��ا ورقمه ��ا” ،نافي� � ًا اأن من جه ��ات جمهول ��ة ،اأكد �شقيقه ��ا اأنها املا�ش ��ي ،ال�شلط ��ات العراقي ��ة اإىل
تعم ��ل موظف ��ة يف مرك ��ز �اري وتاب ��ع“ ،بلغن ��ا ل ��دى مراك ��ز
ال�شرطة
تكون
"ماري
الك�
ش
�
�ف
منتمية
جلهة �شيا�شية"" .تلق ��ت
عن م�شري امله ��داوي ،معترة
جتمي ��ل ح ��ول عملي ��ة اختطافه �
ر�شائل تهديد عر ح�شابها يف اأن
�ا وح ��ول ن ��وع وفيم ��ا اإذا كان ��ت
اختطافه ��ا ياأت ��ي يف اط ��ار حمل ��ة
ماري تلق ��ت تهديدات ان�شتغرام".
الإ�شكات حرية التعبري يف العراق.

غاندي

في

مالحــق اليـوم
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مثقفون:بحاجة
لمثقيوجهالخطابالجمعينحو
ال�سلميةوالمحبةوالإ�سرارعلىالتغيير
“المتطوعون”يهددون
رهان الحكومة على عامل الوقت
في ف� تاهرات �ساحة التحرير
ر�سا كاريكات
ير اأنجز  لوحة
حول الماهرات

2
2
3

ر�

 �الدارة ر �الرير
ر ر
اشع يشدر عن ريدة اد

لزيارة موقع معر�ض
العراق الدولي للكتاب
ادخل على  QRكود
يقام المعر�ض على �أر�ض
معر�ض بغداد الدولي
للفترة من  11الى 2019/ 12/ 21

http://www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

زمﻦ اﻹﺣتﺠاﺟات والالﻋﻨﻒ

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

جريدة سياسية يومية

العدد ( )4546ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء ( )13ت�شرين الثاين 2019

وزير عراقي :انتهاكات قوات الأمن ت�سببت بقتل مئات املتظاهرين

م�صادر طبية :قمع التظاهرات ت�سبب ب�إعاقات ج�سدية كبرية
 بعث��ات وا�شنط��ن وهولن��دا و�أملاني��ا م��ن جني��ف :يج��ب �إيق��اف الق��وة املفرط��ة ف��وراً
 ق���وات �أم��ن��ي��ة وف�����ص��ي�لان م�سلحان ي��رف�����ض��ان االل���ت���زام ب����أوام���ر ع���دم �إط��ل�اق ال��ن��ار
 بغداد /المدى
على الرغم م ��ن ت�أكيدات
القي ��ادات الع�سكري ��ة
لوج ��ود تعليم ��ات "�صارمة" بعدم
ا�ستخ ��دام الر�صا� ��ص احل ��ي �ض ��د
املتظاهري ��ن ،اال �أن بع�ض اجلهات
االمني ��ة وخا�ص ��ة يف بغ ��داد ،ال
تلتزم بتلك التوجيهات.

3

وت�س ��ود حال ��ة م ��ن الرف� ��ض "غري
املعل ��ن" يف داخل بع� ��ض االجهزة
االمنية �ض ��د ت�صرفات القوات غري
امللتزم ��ة ،واخل�شي ��ة م ��ن ت ��ورط
اجلمي ��ع بال ��دم العراق ��ي ب�سب ��ب
"عن ��اد" اجله ��ات الت ��ي ت�ستم ��ر
باطالق النار.
حت ��ى اول ام� ��س ،كان ع ��دد قتل ��ى
االحتجاج ��ات ق ��د جت ��اوز الـ300

�شخ� ��ص مقاب ��ل  15ال ��ف م�صاب،
وف ��ق مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�سان،
حي ��ث الت ��زال وزارة ال�صح ��ة
ممنوع ��ة م ��ن الت�صري ��ح ،وف ��ق
م�صادر مطلعة.
وبح�س ��ب اللجن ��ة احلكومي ��ة
الت ��ي �شكل ��ت بع ��د املوج ��ة االوىل
لالحتجاج ��ات ملعرف ��ة ا�سباب قتل
املتظاهري ��ن ،فق ��د اك ��دت ان اغلب

اال�صاب ��ات كان ��ت بر�صا�ص ��ات يف
منطقتي ال�صدر والر�أ�س.
يق ��ول م�ص ��در امن ��ي لـ(امل ��دى) ان
"ق ��وات معينة �شكلها احد ر�ؤ�ساء
ال ��وزراء ال�سابقني ه ��ي اكرث جهة
تقوم باط�ل�اق الر�صا�ص" ،فيما مل
يذكر بالتحدي ��د ا�سم تلك اجلهة او
رئي�س الوزراء.
وا�ضاف ان تلك القوة التي ت�شكلت

قب ��ل عدة �سنوات اغل ��ب منت�سبيها
م ��ن مناط ��ق "و�س ��ط وجنوب ��ي
الب�ل�اد" .ويق ��ول امل�ص ��در ال ��ذي
طل ��ب عدم ن�ش ��ر ا�سم ��ه حل�سا�سية
املعلوم ��ات ،ان "تلك اجلهات �سمح
لها بارت ��داء االقنعة ملن ��ع املالحقة
الع�شائرية".
وكان الناط ��ق با�س ��م القائ ��د العام
للق ��وات امل�سلح ��ة عب ��د الك ��رمي

خل ��ف ،اك ��د �أن بع� ��ض املتظاهرين
عطل ��وا حركة ال�سري يف العا�صمة،
واعتدوا على رج ��ال الأمن .وقال:
�شهدن ��ا �أعمال نهب وتخريب داخل
�ساحة اخلالين.
و�أ�شار خل ��ف اثناء م�ؤمتر �صحفي
عق ��د م�س ��اء االثنني يف بغ ��داد �إىل
�أن الق ��وات الأمني ��ة مل "ت�ستخ ��دم
�أي ق ��وة ،وغالبي ��ة الق ��وى الأمنية

متواجدة يف ثكناتها"� ،إال �أنه �شدد
على ع ��دم ال�سماح باالعت ��داء على
رجال الأمن .وحول عدد ال�ضحايا
الذي ��ن �سقط ��وا االثن�ي�ن ،ق ��ال "4
�شه ��داء مدنيون الي ��وم ،وعدد من
اجلرح ��ى لك ��ن غالبي ��ة الإ�صابات
طفيفة وقد غادروا امل�ست�شفيات".
وعادة ما تظه ��ر لقطات من مقاطع
فيديو يبثه ��ا نا�شطون على مواقع

وا�شنطن
بو�ست :غرباء
يالحقون
املتظاهرين عرب
"كامريات الهواتف"
ثم يختطفونهم
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د .مهند
الرباك :العنف �ضد
املتظاهرين ي�ؤدي
للدكتاتورية !
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�صحيفة
نيويورك تاميز:
الكفاحُ من �أجل
عراق جديد
متظاهرون يلعبون كرة القدم و�سط �ساحة التحرير( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

الر�صا�ص يالحق املحتجني يف بغداد
واملحافظات تد�شن �إ�ضرابا جديدا
 بغداد /المدى
�أغلق ��ت معظم املدار� ��س واجلامعات
يف جنوب الع ��راق �أبوابها الثالثاء،
بعدم ��ا �أعلن ��ت نقاب ��ة املعلم�ي�ن �إ�ضراب� � ًا عام� � ًا
يف حماول ��ة لإع ��ادة الزخ ��م �إىل االحتجاجات
املناه�ض ��ة للحكوم ��ة الت ��ي تع ��م الب�ل�اد من ��ذ
�أ�سابيع.
ورغم دعوات ال�سلط ��ات لـ"العودة �إىل احلياة
الطبيعية" ،وا�صل املتظاهرون املطالبة بنظام
حكم جدي ��د وتغيري الطبق ��ة ال�سيا�سية يف بلد
يع ��د من الأغنى بالنفط يف العامل ،وبني الدول
الأكرث ف�ساد ًا على حد �سواء.
ومنذ الأول من ت�شرين الأول املا�ضي� ،أ�سفرت
االحتجاج ��ات الدامية عن مقت ��ل � 320شخ�ص ًا

وجرح  15الف �آخرين ،بح�سب �أرقام ر�سمية.
ومن ��ذ نهاية ت�شري ��ن الأول ،حتول احلراك يف
جنوبي البالد ذي الغالبية ال�شيعية� ،إىل موجة
ع�صيان مدين.
وتظاهر املئات ام�س الثالثاء يف مدينة الكوت،
وقاموا بج ��والت لإغالق املدار� ��س والإدارات
الر�سمي ��ة.ويف احللة �أي�ض� � ًا ،جنوب بغداد ،مل
تفت ��ح املدار�س �أبوابه ��ا لغي ��اب املعلمني ،فيما
قل�صت الدوائر العامة عدد �ساعات العمل.
ويف النا�صري ��ة ،حي ��ث قت ��ل متظاه ��ران لي ��ل
االثن�ي�ن  /الثالث ��اء وف ��ق م�ص ��ادر طبية ،ويف
الديوانية ،وهما املدينت ��ان اللتان تعدان ر�أ�س
احلرب ��ة يف موج ��ة االحتجاج ��ات باجلن ��وب،
�أغلقت كافة امل�ؤ�س�سات التعليمية �أبوابها.
 التفا�صيل �ص3

املحتجون ي�شلون عمل امل�ؤ�س�سات يف لبنان
 متابعة المدى
ح���اول م �ت �ظ��اه��رون ام ����س ال �ث�لاث��اء،
بالتزامن مع �إغالق امل�صارف واملدار�س
�أبوابها ،منع موظفني من الدخول �إىل م�ؤ�س�سات
عامة تلبية لإ�ضراب عام دعوا �إليه �ضمن حراكهم
ال�شعبي غري امل�سبوق واحتجاج ًا على مماطلة
ال�سلطات ال�ت��ي مل حت��رك �ساكن ًا منذ ا�ستقالة
احلكومة قبل �أ�سبوعني.
ومنذ �ساعات ال�صباح الأوىل ،ب��د�أ املتظاهرون
بالتوافد �إىل �شوارع مناطق ع��دة ،بينهم طالب
الثانويات الذي ان�ضموا الأ�سبوع املا�ضي بقوة
�إىل احلراك ال�شعبي امل�ستمر منذ نحو �شهر.
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وحاول املتظاهرون �إغالق م�ؤ�س�سات عامة فتحت
�أب��واب�ه��ا ،مثل ق�صر ال�ع��دل يف ب�يروت و�سرايا
ح�ك��وم�ي��ة ع��دة وم �ك��ات��ب م��ؤ��س���س��ة االت �� �ص��االت
"�أوجريو" يف مدن عدة.
ويف بريوت ،افرت�ش ع�شرات املتظاهرين الأر�ض
ملنع الق�ضاة واملحامني من دخ��ول ق�صر العدل،
كما تظاهر ع�شرات ال�ط�لاب ام��ام مبنى وزارة
الرتبية.
ويف طرابل�س �شما ًال� ،أغلقت امل�ؤ�س�سات العامة
�أبوابها تزامن ًا مع �إغالق متظاهرين لطرق عدة
يف املدينة بحاويات النفايات ف�ض ًال عن الطريق
الدويل امل�ؤدي �إىل بريوت .كما �أُغلقت طرق عدة
يف منطقة عكار �شمال طرابل�س.

عالوي يهدد باملحكمة
الدولية :حاكموا قتلة املتظاهرين

مهند قا�سم يدير لقاء لبنان وكوريا اجلنوبية يف ت�صفيات املونديال
 بغداد /المدى
�س ّم ��ت جلن ��ة احل ��كام
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي
لك ��رة الق ��دم احلكم ال ��دويل مهند
قا�س ��م لإدارة مب ��اراة منتخ ��ب
لبن ��ان و�ضيف ��ه منتخ ��ب كوري ��ا
اجلنوبي ��ة الت ��ي �ستق ��ام عل ��ى
ملع ��ب كمي ��ل �شمع ��ون باملدين ��ة
الريا�ضي ��ة يف العا�صمة اللبنانية
يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�ص ��ر غ ��د
اخلمي� ��س املواف ��ق الراب ��ع ع�شر
م ��ن �شهر ت�شرين الث ��اين اجلاري
�ضمن مناف�سات اجلولة اخلام�سة

والأخرية بال ��دور الثاين حل�ساب
املجموع ��ة الثامن ��ة بالت�صفي ��ات
الآ�سيوية امل�شرتكة ببطولة ك�أ�س
الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022بقط ��ر
وك�أ� ��س �آ�سي ��ا لكرة الق ��دم 2023
بال�صني .
وقال ع�ضو جلنة احلكام املركزية
يف احتاد كرة القدم ل�ؤي �صبحي
يف ت�صري ��ح خ� ��ص به (امل ��دى ):
�إن الطاق ��م التحكيم ��ي امل�ساع ��د
للحكم ال ��دويل مهند قا�سم يتكون
م ��ن واث ��ق مدل ��ل حكم� � ًا م�ساعد ًا
�أو ًال وميثم خم ��اط حكم ًا م�ساعد ًا
ثاني ًا فيم ��ا �سيكون احلكم الدويل

التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،بع� ��ض
الق ��وات التي تطل ��ق الر�صا�ص او
القناب ��ل امل�سيلة عل ��ى املتظاهرين
وه ��م يرت ��دون "احذي ��ة ريا�ضية"
ولي�ست ع�سكرية.
ويق ��ول امل�ص ��در ال ��ذي يعم ��ل يف
اح ��د االجه ��زة االمني ��ة احل�سا�سة
ان ه� ��ؤالء "ينتم ��ون اىل ف�صائ ��ل
م�سلحة" ،م�ضيفا بالقول" :حتديدا
هم ��ا ف�صيل�ي�ن اثن�ي�ن يف بغ ��داد
يواجه ��ان املتظاهري ��ن بالقناب ��ل
الدخاني ��ة والر�صا� ��ص احيان ��ا".
قبل يوم�ي�ن وثق نا�شط ��ون عملية
اط�ل�اق ر�صا� ��ص ح ��ي م ��ن �سالح
الح ��د العنا�صر االمني ��ة يف و�سط
بغداد .واظه ��ر الفيدي ��و ،العن�صر
االمن ��ي وه ��و يرم ��ي م ��ن �سالحه
ب�شكل افق ��ي عل ��ى املتظاهرين يف
�ساحة اخلالين.
ويقول امل�صدر االمني ان "اخلالين
تعترب �ساحة حرب الآن بني القوات
االمنية وبع�ض املحتجني".
وا�ض ��اف امل�ص ��در ان "القي ��ادات
االمني ��ة تريد احتج ��از املتظاهرين
يف �ساحة التحرير على امل ان تعيد
فت ��ح ج�سر ال�سنك عل ��ى غرار ج�سر
االح ��رار الذي افتت ��ح قبل يومني".
يف �سي ��اق �آخ ��ر ،اع�ت�رف وزي ��ر
العدل فاروق �أم�ي�ن عثمان بحدوث
"انتهاكات" من القوة املكلفة بف�ض
التظاهرات عل ��ى اثرها قتل املئات.
وق ��ال �إنه يج ��ري التحقي ��ق معهم.
واو�ض ��ح عثم ��ان لدبلوما�سي�ي�ن
دوليني جمتمعني فيما ت�سميه الأمم
املتحدة املراجع ��ة الدورية ال�شاملة
�إن حكومت ��ه "ت�أ�س ��ف ب�ش ��دة لع ��دد
الأ�شخا�ص" الذين قتلوا.
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زي ��د ثام ��ر حكم� � ًا رابع� � ًا م�ش�ي�ر ًا
اىل �أن ه� ��ؤالء و�صل ��وا �صب ��اح
�أم� ��س اىل العا�صم ��ة اللبناني ��ة
ب�ي�روت للم�شاركة ي ��وم االربعاء
يف امل�ؤمت ��ر الفن ��ي ال ��ذي �سيعقد
يف �أح ��د الفن ��ادق بالعا�صم ��ة
ب�ي�روت بح�ض ��ور املالك�ي�ن
الإداري�ي�ن ملنتخبي لبنان وكوريا
اجلنوبية.
و�أ�شار اىل �أن هذه املهمة اجلديدة
للحك ��م الدويل مهن ��د قا�سم �ضمن
ت�صفي ��ات املوندي ��ال ت�أت ��ي بع ��د
النجاح املنقطع للنظري الذي حققه
خالل مب ��اراة �إي ��اب نهائ ��ي ك�أ�س

االحت ��اد الآ�سي ��وي ملنطق ��ة غرب
القارة بني فريق ��ي العهد اللبناين
واجلزي ��رة الأردين الت ��ي �أقيمت
على ملعب كميل �شمعون باملدينة
الريا�ضي ��ة يف العا�صم ��ة بريوت
و�أ�سف ��رت ع ��ن ف ��وز الأول بهدف
مقابل ال�شيء اىل جانب انه كان
حكم� � ًا �إ�ضافي� � ًا �أو ًال يف مباراة
ذهاب دوري �أبط ��ال �آ�سيا لكرة
القدم  2019ب�ي�ن فريق �أوراوا
الياب ��اين وم�ضيف ��ه فري ��ق
اله�ل�ال ال�سعودي على
ملع ��ب جامع ��ة امللك
�سعود يف الريا�ض

ي ��وم ال�سبت املا�ض ��ي التي �أدارها
طاق ��م حتكيمي عراق ��ي مكون من
عل ��ي �صباح حكم ًا للو�سط وحيدر
عب ��د احل�سن و�أمري داود حكمني
م�ساعدين وواثق مدلل
حكم ًا رابع ًا.

ويف �صور جنوب ًا وعاليه (�شرق بريوت) وبعلبك
(� �ش��رق)� ،أغ �ل��ق امل�ت�ظ��اه��رون م�ك��ات��ب م�ؤ�س�سة
االت�صاالت.و�أغلقت غالبية املدار�س واجلامعات
�أبوابها يف املناطق اللبنانية كافة .وكانت وزارة
الرتبية �أعلنت �إقفال امل�ؤ�س�سات الرتبوية "نظرا
ال�ستمرار االنتفا�ضة ال�شعبية التي دع��ت �إىل
الإ�ضراب العام".
وي�شهد لبنان تظاهرات غري م�سبوقة منذ 17
ت�شرين االول املا�ضي� ،شارك فيها مئات �آالف
اللبنانيني الناقمني على الطبقة ال�سيا�سية.
وي�شكو ه� ��ؤالء م��ن الف�ساد امل�ست�شري و�سوء
اخلدمات العامة وترهل البنى التحتية وف�شل
احلكومات املتعاقبة يف حل الأزمات االقت�صادية.

وت�سبّبت اال�ضرابات ب�شلل عام يف البالد �شمل
�إغالق امل�صارف �أبوابها لأ�سبوعني .وبعد �إعادة
فتحها الأ�سبوع املا�ضي ،فر�ضت قيود ًا �إ�ضافية
على ال�سحب باللرية والدوالر يف �آن مع ًا.
وت���س�ب��ب ذل ��ك ب ��إ� �ش �ك��االت ع ��دة ب�ين امل��واط�ن�ين
ال��راغ�ب�ين باحل�صول على مبالغ م��ن ودائعهم
واملوظفني الذين يطبقون �إجراءات امل�صارف.
وبناء عليه� ،أعلن احتاد نقابات موظفي امل�صارف
الإثنني الإ�ضراب العام "حتى عودة الهدوء �إىل
الأو�ضاع العامة التي ي�شهدها القطاع امل�صريف".
وبالنتيجة ،مل تفتح امل�صارف الثالثاء �أي�ض ًا
�أبوابها بعد ثالثة �أيام من الإغالق ملنا�سبة عطلة
ر�سمية وعطلة نهاية الأ�سبوع.

احلكومة تقر قانوين االنتخابات واملفو�ضية
 بغداد /المدى

�أق��ر جمل�س ال���وزراء،
�أم�� � � ��� � � ��س ،ق � ��ان � ��وين
ان� �ت� �خ ��اب ��ات جم �ل ����س ال� �ن ��واب
وم�ف��و��ض�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات ،فيما
قرر ت�أجيل انتخابات جمال�س
املحافظات اىل �إ�شعار �آخر.
وقال رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي يف بيان على �صفحته

يف (في�سبوك)" :جمل�س الوزراء
يقرر ت�أجيل انتخابات جمال�س
امل �ح��اف �ظ��ات اىل م��وع��د ي�ح��دد
الحقا".
وا���ض��اف "كما �أق���ر م�شروعي
ق � ��ان � ��ون امل� �ف ��و�� �ض� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا
لالنتخابات ،وقانون انتخابات
جمل�س ال �ن��واب واحالتهما اىل
جمل�س النواب".
كما واف��ق جمل�س ال ��وزراء على

م�شروع قانون تعديل االمر رقم
( )15ل�سنة  2004ب�ش�أن متليك
ق�ط��ع �أرا� � ٍ��ض �سكنية ملنت�سبي
�شركة م�صايف الو�سط  /الدورة
(� �ش��رك��ة ع ��ام ��ة) واح ��ال� �ت ��ه اىل
جمل�س ال��دول��ة لغر�ض تدقيقه
ومن ثم اعادته اىل االمانة العامة
ملجل�س ال��وزراء من اجل احالته
اىل جم�ل����س ال� �ن ��واب ،بح�سب
البيان.

حماميان يطعنان بد�ستورية حكومة عبد املهدي
 بغداد /المدى

رف��ع حم��ام�ي��ان ع��راق�ي��ان� ،أم����س ال�ث�لاث��اء،
دعوى ق�ضائية بعدم د�ستورية تكليف عادل
عبد املهدي لرئا�سة الوزراء وعدم د�ستورية قرارات
اجلل�سة ال�برمل��ان�ي��ة ال�ت��ي منحت ل��ه ال�ث�ق��ة .وطالبا
باعتبار حكومة عبد املهدي "حكومة ت�صريف اعمال"

حلني ح�سم الدعوى.وقال املحاميان طارق املعموري
وعادل الكرخي�" :أقمنا �صباح الثالثاء الدعوى املرقمة
(/١٤٣احتادية )٢٠١٩/امام املحكمة االحتادية العليا
وطلبنا فيها احلكم بعدم د�ستورية تكليف ال�سيد عادل
عبد املهدي لرئا�سة ال��وزراء واحلكم بعدم د�ستورية
قرارات اجلل�سة الربملانية التي منحت له الثقة.
 التفا�صيل �ص2
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قوات �أمنية وف�صيالن
م�سلحان يرف�ضان
االلتزام ب�أوامر عدم
�إطالق النار

 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�ش��هد العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�ش��يله" التي �سلط من
خاللها ال�ض��وء على الف�س��اد الإداري واملايل
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة
االجتماعية.

حذار من ارتكاب هذه اجلرمية
ِ

مناطق "و�سط وجنوبي البالد".
ويقول امل�صدر ال ��ذي طلب عدم ن�شر
ا�سمه حل�سا�سية املعلومات ،ان "تلك
اجله ��ات �سمح له ��ا بارت ��داء االقنعة
ملنع املالحقة الع�شائرية".
وكان الناط ��ق با�س ��م القائ ��د الع ��ام
للق ��وات امل�سلحة عب ��د الكرمي خلف،
اك ��د �أن بع� ��ض املتظاهري ��ن عطل ��وا
حرك ��ة ال�سري يف العا�صمة ،واعتدوا
عل ��ى رج ��ال الأم ��ن .وق ��ال� :شهدن ��ا
�أعم ��ال نه ��ب وتخريب داخ ��ل �ساحة
اخلالين.
و�أ�ش ��ار خل ��ف اثناء م�ؤمت ��ر �صحفي
عق ��د م�س ��اء االثن�ي�ن يف بغ ��داد �إىل
�أن الق ��وات الأمني ��ة مل "ت�ستخ ��دم
�أي ق ��وة ،وغالبي ��ة الق ��وى الأمني ��ة
متواج ��دة يف ثكناته ��ا"� ،إال �أنه �شدد
عل ��ى ع ��دم ال�سم ��اح باالعت ��داء على
رجال الأمن.
وحول عدد ال�ضحاي ��ا الذين �سقطوا
االثن�ي�ن ،ق ��ال "� 4شه ��داء مدني ��ون
الي ��وم ،وع ��دد م ��ن اجلرح ��ى لك ��ن
غالبية الإ�صابات طفيفة وقد غادروا
امل�ست�شفيات".
وع ��ادة ما تظه ��ر لقطات م ��ن مقاطع

على الرغم من ت�أكيدات
القيادات الع�سكرية لوجود
تعليمات "�صارمة" بعدم
ا�ستخدام الر�صا�ص الحي
�ضد المتظاهرين ،اال �أن
بع�ض الجهات االمنية
وخا�صة في بغداد ،ال
تلتزم بتلك التوجيهات.
وت�سود حالة من الرف�ض
"غير المعلن" في داخل
بع�ض االجهزة االمنية
�ضد ت�صرفات القوات
غير الملتزمة ،والخ�شية
من تورط الجميع بالدم
العراقي ب�سبب "عناد"
الجهات التي ت�ستمر
باطالق النار.

مل ��اذا يجب ويتعينّ ،والب� � ّد وال منا�ص من ،منع امل�شمول�ي�ن بقانون العفو
ّ
الرت�ش ��ح �إىل االنتخابات،
الع ��ام (رق ��م  27ل�سن ��ة  )2016وتعديالته م ��ن
برملانية كانت �أم حملية؟
ينبغ ��ي �أن نع ��رف �أو ًال كيف �صدر هذا القانون ال ��ذي ال مثيل له يف العامل
من حي ��ث طبيعة اجلرائم اخلط�ي�رة التي هو يعف ��و مرتكبيها من العقاب
املتوجب يف ح ّقهم ..جمل�س النواب مل ي�ش ّرع القانون ،لأنّ ع�شرات الآالف
ّ
م ��ن النا�س قد تقدّموا �إليه بالعرائ�ض �أو نزل ��وا �إىل ال�شوارع وال�ساحات
يف تظاه ��رات �صاخب ��ة طوّ قت مبن ��ى املجل�س ومق ّر احلكوم ��ة كتلك التي
ح�صل ��ت يف العام ذات ��ه ويف العام ال ��ذي �سبقه مطالب� � ًة بتحقيق تعهّدات
املجل�س واحلكومة بالإ�صالح ال�سيا�سي ومكافحة الف�ساد الإداري واملايل
وتوف�ي�ر اخلدم ��ات العام ��ة .القانون كان م ��ن نتاج اجتماع ��ات مُغلقة يف
املنطق ��ة اخل�ضراء ،املعروفة �شعبي� � ًا بالغرباء ،بني قادة الكتل املتن ّفذه يف
ال�سلطة منذ  2003وم�ساعديهم.
االجتماع ��ات تل ��ك توافق ��ت فيه ��ا �إرادات كت ��ل (�شيعية يف الغال ��ب) لديها
فا�س ��دون كث�ي�رون تالحقه ��م هيئ ��ة النزاه ��ة والق�ض ��اء� ،أو يُحاكمون �أو
�ص ��درت يف ح ّقه ��م �أحكام ع ��ن ف�سادهم ،وكت ��ل (�س ّنية يف الغال ��ب) لديها
�إرهابيون يالحقهم جهاز االدعاء العام (�إنْ كان له وجود� !..أعني الوجود
الفاع ��ل) �أو يُحا َكمون �أو قد ُحكِ م عليه ��م بالفعل عن �ضلوعهم يف الإرهاب
مبا�ش ��رة� ،أو م ��داورة بالتموي ��ل �أو التحري� ��ض �أو التخطي ��ط �أو بتقدمي
الدعم اللوج�ستي.
ي�سنَّ جمل�س
ما توافق ��تْ عليه اجتماعات املنطقة اخل�ضراء (الغرباء)� ،أنْ ِ
النواب الذي هو جمل�س الكت ��ل املتن ّفذة بالأغلبيّة ال�ساحقة ،قانون ًا للعفو
(ال�س ّنة يف الغالب)..
عن الفا�سدين (ال�شيعة يف الغالب) وعن الإرهابيني ُ
التوافق والقانون الناجم عنه مل يكونا لوجه الله �أو كرمى لعيون ال�شعب
العراق ��ي ،فكب ��ار الفا�سدين وكبار الإرهابيني ،بل حت ��ى �صغارهم ،هم من
عنا�صر هذه الكتل املتنفذة ،وبع�ضهم من قياداتها العليا ،وعمليات الف�ساد
والإرهاب املحكومون عنه ��ا �أو امل ّتهمون بها كانت جميع ًا م َُ�س ّخرة خلدمة
م�صالح هذه الكتل.
له ��ذه الوقائع واحليثي ��ات والأ�سباب يتعينّ ويج ��ب �أن مُينع املحكومون
ّ
الرت�ش ��ح اىل االنتخاب حتى
يف ق�ضاي ��ا الف�س ��اد والإرهاب منع� � ًا با ّت ًا من
ل ��و كانوا م�شمولني ب�أح ��كام قانون العفو العام ،فالنياب ��ة خدمة عامة من
ال�صنف املمتاز للغاي ��ة ،وهذه ال ي�ؤديها على النحو ال�صحيح وال�سليم � اّإل
َم ��نْ كان نظيف� � ًا متام ًا من كل جناي ��ة وجنحة ،وبخا�ص ��ة املخ ّلة بال�شرف،
وجرائ ��م الف�ساد والإرهاب يف مق� �دّم اجلرائم املخ ّلة بال�شرف التي حتظر
القوانني العراقية توظيف مرتكبيها يف �أجهزة الدولة ،حتى يف الوظائف
الدنيا.
بالرت�شح �إىل االنتخابات ،وبالتايل توليّ
ُّ
ال�سماح للإرهابيني والفا�سدين
منا�ص ��ب �سيادية ،جرمية ك�ب�رى اجتماعية ووطنية� ..إن ��ه يعيد االعتبار
ي�شج ��ع على املزيد
للف�س ��اد والإره ��اب وللفا�سدي ��ن والإرهابي�ي�ن ،بل هو ّ
م ��ن الف�ساد والإره ��اب ويدمّر ّ
كل جه ��د ملكافحتهم ��ا � ...أم �إنني على خط�أ
و�ضالل؟!

http://www.almadapaper.net

م�صادر طبية :قمع التظاهرات ت�سبب
ب�إعاقات ج�سدية كبرية
فيدي ��و يبثه ��ا نا�شطون عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،بع� ��ض
الق ��وات الت ��ي تطل ��ق الر�صا� ��ص او
القناب ��ل امل�سيل ��ة عل ��ى املتظاهري ��ن
وه ��م يرت ��دون "احذي ��ة ريا�ضي ��ة"
ولي�س ��ت ع�سكرية.ويق ��ول امل�ص ��در
الذي يعم ��ل يف احد االجهزة االمنية
احل�سا�س ��ة ان ه� ��ؤالء "ينتم ��ون اىل
ف�صائ ��ل م�سلح ��ة" ،م�ضيف ��ا بالقول:
"حتدي ��دا هم ��ا ف�صيل�ي�ن اثن�ي�ن يف
بغداد يواجهان املتظاهرين بالقنابل
الدخانية والر�صا�ص احيانا".
حرب "اخلالين"
قب ��ل يوم�ي�ن وث ��ق نا�شط ��ون عملية
اطالق ر�صا�ص ح ��ي من �سالح الحد
العنا�ص ��ر االمنية يف و�س ��ط بغداد.
واظه ��ر الفيدي ��و ،العن�ص ��ر االمن ��ي
وه ��و يرمي من �سالح ��ه ب�شكل افقي
على املتظاهرين يف �ساحة اخلالين.
ويقول امل�ص ��در االمني ان "اخلالين
تعترب �ساحة ح ��رب الآن بني القوات
االمنية وبع�ض املحتجني".
وا�ض ��اف امل�ص ��در ان "القي ��ادات
االمنية تريد احتجاز املتظاهرين يف

حت ��ى اول ام� ��س ،كان ع ��دد قتل ��ى
االحتجاج ��ات ق ��د جت ��اوز ال� �ـ300
�شخ� ��ص مقابل  15الف م�صاب ،وفق
مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�س ��ان ،حي ��ث
الت ��زال وزارة ال�صح ��ة ممنوع ��ة من
الت�صريح ،وفق م�صادر مطلعة.
وبح�س ��ب اللجن ��ة احلكومي ��ة
الت ��ي �شكل ��ت بع ��د املوج ��ة االوىل
لالحتجاج ��ات ملعرف ��ة ا�سب ��اب قت ��ل
املتظاهري ��ن ،فق ��د اك ��دت ان اغل ��ب
اال�صاب ��ات كان ��ت بر�صا�ص ��ات يف
منطقتي ال�صدر والر�أ�س.
يق ��ول م�ص ��در امن ��ي لـ(امل ��دى) ان
"ق ��وات معين ��ة �شكلها اح ��د ر�ؤ�ساء
ال ��وزراء ال�سابق�ي�ن ه ��ي اك�ث�ر جهة
تق ��وم باط�ل�اق الر�صا� ��ص" ،فيما مل
يذك ��ر بالتحدي ��د ا�سم تل ��ك اجلهة او
رئي�س الوزراء.
وا�ض ��اف ان تلك الق ��وة التي ت�شكلت
قبل عدة �سنوات اغلب منت�سبيها من

متظاهرون
يف �شارع
الر�شيد..
(عد�سة:
حممود
ر�ؤوف)

حماميان يطعنان بد�ستورية حكومة
عبد املهدي

عالوي يهدد باملحكمة الدولية :حاكموا قتلة املتظاهرين
 بغداد /املدى
هدد رئي� ��س ائت�ل�اف الوطنية اياد
عالوي ،ام� ��س الثالث ��اء ،باللجوء
اىل املحكم ��ة الدولي ��ة يف ح ��ال مل
يحاك ��م قتل ��ة املتظاهري ��ن .وق ��ال

ب ��دوره ،دعا ائت�ل�اف الن�صر الذي
يق ��وده رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي
ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي ،ام� ��س
الثالث ��اء ،لإج ��راء انتخاب ��ات
مبكرة بقان ��ون من�صف ومفو�ضية
م�ستقلة.

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

ال�صحة حتت الإقامة
اجلربية
ب ��دوره ق ��ال مهن ��د ،وه ��و طبيب يف
وزارة ال�صح ��ة لـ(امل ��دى) ان "هن ��اك
تعتيما كب�ي�را يف ال ��وزارة على عدد
ال�شهداء وامل�صاب�ي�ن والطريقة التي
مت قتلهم فيها".
واكد مهند ال ��ذي طلب عدم ن�شر ا�سم
عائلته خوفا من االعتقال ان "القوات
االمني ��ة واال�ستخباري ��ة متواج ��دة
ب�شكل دائ ��م يف امل�ست�شفيات العتقال

 بغداد /املدى

ائتالف الن�صر :ن�ؤيد موقف املرجعية والأزمة يف بنية النظام

ع�ل�اوي يف تغري ��دة مبوقع تويرت
"�سنلج� ��أ القام ��ة دع ��اوى �أم ��ام
املحكمة الدولية �إذا مل تتم حماكمة
قتلة املتظاهرين يف العراق علن ًا".
و�أ�ض ��اف ع�ل�اوي ان ��ه "يج ��ب �أن
تكون هناك عدالة لل�شعب".

�ساحة التحرير على امل ان تعيد فتح
ج�سر ال�سنك على غرار ج�سر االحرار
الذي افتتح قبل يومني".
ام�س قام ��ت الق ��وات االمنية بو�ضع
كت ��ل كونكريتي ��ة ا�ضافي ��ة يف �ساحة
اخلالين .وقال �شهود عيان لـ(املدى)
ان ال�ساح ��ة "اغلق ��ت بخط�ي�ن م ��ن
الكونكري ��ت ،االول حواج ��ز ق�صرية
والثاين اطول منها".
ويق ��ول امل�ص ��در ان الدوائ ��ر االمنية
"ممتع�ض ��ة من ت�صرف تلك اجلهات
وع ��دم التزامه ��ا بع ��دم اط�ل�اق
الر�صا� ��ص" ،م�ضيف ��ا" :نخ�ش ��ى ان
نتحم ��ل نحن دم العراقي�ي�ن بجريرة
تلك القوات".
وكان الناط ��ق الع�سك ��ري ق ��ال يف
م�ؤمتره ال�صحفي االخري �إن "بع�ض
اجله ��ات امل�شبوه ��ة داخ ��ل املطع ��م
الرتك ��ي و�سط بغداد ،قامت بت�صنيع
م ��ا ي�شب ��ه املتفج ��رات ،ما ق ��د ي�ؤدي
يف حال انفجاره ��ا �إىل انهيار املبنى
ب�أ�س ��ره كم ��ا م ��ن �ش�أن ��ه �أن يح�ص ��د
�أرواح العدي ��د م ��ن املتواجدي ��ن يف
املبنى".
ولف ��ت �إىل �أن العدي ��د م ��ن اجلرائ ��م

جت ��ري داخ ��ل ه ��ذا املطع ��م ،داعي ��ا
"املعت�صم�ي�ن �إىل التنبه ووقف تلك
الأعم ��ال و�إال ف� ��إن الأم ��ور �ستتطور
نحو الأ�سو�أ".وقبل ايام كان عدد من
املتظاهري ��ن ان�ش�أوا جل ��ان تفتي�شية
بحث ��ا عن اال�سلح ��ة يف املطعم ومنع
اخرتاقه من عنا�صر "مند�سة".
كذلك قال عبد الكرمي خلف �إن القوات
امل�سلحة اعتقلت عددا من املتظاهرين
الذين ر�شقوا الأمن بزجاجات حارقة
ببغ ��داد .و�ش ��دد عل ��ى �أن الق ��وات
امل�سلح ��ة لن ت�سم ��ح باالعت ��داء على
العنا�صر الأمنية.

و�ش ��دد العبادي عل ��ى منع التالعب
ب�أ�ص ��وات الناخب�ي�ن و�ضم ��ان
م�شارك ��ة وا�سعة للجمه ��ور و�ضخ
دم ��اء جدي ��دة وك�س ��ر احت ��كار
ال�سلطة.
وق ��ال ائت�ل�اف الن�ص ��ر ،يف بي ��ان

املدير العام
غادة العاملي

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

امل�صاب�ي�ن م ��ن املتظاهري ��ن ومن ��ع
ت�سرب املعلومات".
وكان ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�سان،
حملت يف وقت �سابق وزارة ال�صحة
م�س�ؤولي ��ة ع ��دم تزويده ��ا باع ��داد
اجلرح ��ى والقتل ��ى ،معت�ب�رة ذل ��ك
"ت�ضلي�ل�ا للر�أي العام" ويتنافى مع
"مبد�أ ال�شفافية وحق احل�صول على
املعلومة".
وا�شار الطبي ��ب اىل ان اغلب زمالئه
ال يعرف ��ون كيفي ��ة التعام ��ل م ��ع عدد
م ��ن ح ��االت اال�صابة الت ��ي ت�أتي اىل
امل�ست�شفي ��ات ملتظاهري ��ن م�صاب�ي�ن
لأنها وبح�سب و�صفه "غريبة عجيبة
ومل نر مثلها �سابقا".
وقال مهند ان "� 60شهيدا يف عدد من
امل�ست�شفي ��ات قتلوا اثن ��اء االحتجاج
�سجل ��وا عل ��ى ان وفاته ��م طبيعي ��ة
ب�سب ��ب تهدي ��د الق ��وات االمنية لعدد
من االطباء".
كذل ��ك ق ��ال ان هناك نح ��و " 20حالة
اختن ��اق و�صل ��ت للم ��وت ب�سب ��ب
ا�ستخ ��دام غ ��از مل ��ون جدي ��د غ�ي�ر
مع ��روف" ،مبين ��ا ان "الغ ��از ي�سبب
ف�شال حادا يف وظائف القلب".
وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة ق ��د ك�شفت
ع ��ن جلن ��ة حتقيقي ��ة برئا�س ��ة وزير
ال�صح ��ة جعفر ع�ل�اوي ملعرفة �أنواع
قنابل م�سي ��ل الدموع امل�ستخدمة يف
املظاهرات.
وق ��ال الناط ��ق با�س ��م الداخلية خالد
املحنا قب ��ل اي ��ام �إن "وزارة ال�صحة
ه ��ي اجله ��ة الوحي ��دة الت ��ي تعل ��ن
الأرقام احلقيقية لل�ضحايا".
باملقاب ��ل ق ��ال عب ��د الكرمي خل ��ف �إن
القوى الأمنية ت�ستخ ��دم غازا ي�سيل
الدم ��وع فق ��ط ،نافي� � ًا ا�ستعم ��ال �أي
"غازات �سامة" ،وقال ان الغاز الذي
ن�ستخدمه "وهو نف�س ��ه ما تلج�أ �إليه
الواليات املتحدة وبريطانيا".
وع ��ادة ما ي�شتك ��ي املتظاه ��رون من
�آث ��ار غريب ��ة ت�صيبهم بع ��د تعر�ضهم
للغازات امل�سيلة للدموع ،منها حاالت
ا�شبه بال�صرع.
ويق ��ول الطبيب مهن ��د ان اال�صابات
املختلف ��ة يف التظاه ��رات ق ��د خلفت
نحو "� 6آالف معاق يف عموم العراق
بح�س ��ب ارقام متداول ��ة ب�شكل �سري
يف وزارة ال�صحة".

ل ��ه� ،إن ��ه يع ��رب "ع ��ن وقوف ��ه م ��ع
م ��ا �ص ��در ع ��ن املرجعي ��ة الديني ��ة
العلي ��ا ل�سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين
حل ��ل االزم ��ة الراهن ��ة" ،م�ؤك ��دا
دعمه "للمب ��ادرات الرامي ��ة لتلبية
طموحات ابن ��اء ال�شع ��ب العراقي
ومطالبه".
و�أ�ض ��اف "الأزم ��ة بعمقه ��ا تت�صل
ببنية النظام ال�سيا�سي وتوجهات
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة" ،م�شريا �إىل �أن
"طموحات اجلماه�ي�ر لن تتحقق
اال ب�إ�ص�ل�اح د�ست ��وري قان ��وين
�إداري �سيا�س ��ي اقت�ص ��ادي �شام ��ل
لبنية النظام".
و�أو�ضح ائتالف العبادي "خارطة
الطري ��ق لإ�ص�ل�اح النظ ��ام تتطلب
خط ��وات جريئ ��ة وج ��ادة م ��ن
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة واملجتمعي ��ة
تب ��د�أ بانتخاب ��ات مبك ��رة بقان ��ون
انتخاب ��ات من�ص ��ف ومفو�ضي ��ة
م�ستقل ��ة ملن ��ع التالع ��ب ب�أ�ص ��وات
الناخب�ي�ن ول�ضم ��ان م�شارك ��ة
وا�سع ��ة للجمه ��ور" ،م�ش ��ددا على
"�ضخ دماء جديدة وك�سر احتكار
ال�سلطة لإعادة ثقة �شعبنا بنظامهم
ال�سيا�سي".
وتاب ��ع البي ��ان "لي�س ام ��ام القوى
ال�سيا�سي ��ة الي ��وم �إال التفاع ��ل مع
مب ��ادرات الإ�ص�ل�اح مب ��ا يحق ��ق
احلكم الر�شيد والعدالة االجتماعية
وال�سيادة الوطنية".

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

 بغداد /املدى
رف ��ع حمامي ��ان عراقي ��ان� ،أم� ��س
الثالث ��اء ،دع ��وى ق�ضائي ��ة بع ��دم
د�ستورية تكليف عادل عبد املهدي
لرئا�سة الوزراء وعدم د�ستورية
ق ��رارات اجلل�سة الربملانية التي
منحت له الثقة .وطالبا باعتبار
حكوم ��ة عب ��د امله ��دي "حكومة
ت�صري ��ف اعمال" حل�ي�ن ح�سم
الدعوى.
وق ��ال املحامي ��ان ط ��ارق
املعم ��وري وع ��ادل الكرخ ��ي�" :أقمنا
�صب ��اح الثالث ��اء الدع ��وى املرقم ��ة
(/١٤٣احتادي ��ة )٢٠١٩/ام ��ام
املحكمة االحتادية العليا وطلبنا فيها
احلكم بع ��دم د�ستورية تكليف ال�سيد
ع ��ادل عب ��د امله ��دي لرئا�سة ال ��وزراء
واحلك ��م بع ��دم د�ستوري ��ة ق ��رارات
اجلل�س ��ة الربملاني ��ة الت ��ي منح ��ت له
الثق ��ة ،بالنظ ��ر ملخالفتهم ��ا لن� ��ص
امل ��ادة ( )٧٦/١من الد�ستور العراقي
والقرار املرقم (/٢٥احتادية)٢٠١٠/
ال�صادر من املحكمة االحتادية العليا
والذي ف�سر م�ضمون ن�ص املادة (٧٦
فقرة  )١من الد�ستور".
وا�ضاف املحاميان ،طلبنا ا�صدار امر
والئي يق�ضي باعتبار حكومة ال�سيد
ع ��ادل عبد امله ��دي "حكومة ت�صريف
اعم ��ال" حل�ي�ن ح�سم ه ��ذه الدعوى،
وقررن ��ا توكي ��ل زميلن ��ا املحام ��ي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني
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والفقي ��ه الد�ستوري
�شوك ��ت فا�ض ��ل ال�سامرائ ��ي يف هذه
الدعوى.
ون�ش ��رت و�سائ ��ل االع�ل�ام وثيق ��ة
الدع ��وى الت ��ي ثبت ��ت املدع ��ى عليهم
وه ��م كل م ��ن رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ا�ضاف ��ة لوظيفت ��ه ورئي�س ال ��وزراء
ا�ضاف ��ة لوظيفت ��ه ورئي� ��س الربمل ��ان
ا�ضاف ��ة لوظيفت ��ه ،ون�ص ��ت الوثيقة
عل ��ى ان الكتل ��ة االك�ب�ر مل تعل ��ن يف
بي ��ان يف اجلل�س ��ة الربملاني ��ة االوىل
وال يف اجلل�سة التي تلتها لذلك يكون
تكلي ��ف املدع ��ى علي ��ه االول (رئي�س
اجلمهوري ��ة) للمدع ��ى علي ��ه الث ��اين
(رئي� ��س ال ��وزراء) وجل�س ��ة جمل�س
الن ��واب الت ��ي ير�أ�سه ��ا املدع ��ى عليه
الثال ��ث (رئي�س الربمل ��ان) خمالفتان
لن� ��ص امل ��ادة ( )1/76م ��ن الد�ستور
العراقي و�صراحة القرار التف�سريي

املرقم ( /25احتادية.)2010/
وتن� ��ص املادة  76اوال م ��ن الد�ستور
على ان -:يكل ��ف رئي�س اجلمهورية،
مر�ش ��ح الكتلة النيابي ��ة الأكرث عدد ًا،
بت�شكي ��ل جمل� ��س ال ��وزراء ،خ�ل�ال
خم�سة ع�ش َر يوم ًا من تاريخ انتخاب
رئي�س اجلمهورية.
كم ��ا تف�سري املحكم ��ة االحتادية ن�ص
امل ��ادة ( )٧٦م ��ن الد�ست ��ور اخلا�صة
بالكتلة النيابية التـي لهـا حـق ت�شـكيل
احلكومـة هـي الكتلـ ��ة التـي تكونــــت
بعــــ ��د االنتخابــــ ��ات مــــ ��ن خــــ�ل�ال
قائمــــة واحــــدة دخلــــت االنتخابـات
با�سـ ��م ورقـ ��م معينـني وحـ ��ازت علـى
العـ ��دد الأكثـر مـ ��ن املقاع ��د �أو الكتلة
التي جتمعت من قـائمتني �أو �أكثـر ثـم
تكتلـت بكتلة واحدة ذات كيان واحد
�أيهما الأكرث عدد ًا.
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سياسة

وزير عراقي :انتهاكات قوات الأمن ت�سببت بقتل
مئات املتظاهرين

 بغداد /المدى
اعت ��رف وزي ��ر الع ��دل ف ��اروق �أمي ��ن
عثم ��ان بح ��دوث "انتهاكات" م ��ن القوة
المكلف ��ة بف� ��ض التظاهرات عل ��ى اثرها
قت ��ل المئات .وقال �إن ��ه يجري التحقيق
معهم.
واو�ض ��ح عثمان لدبلوما�س ��يين دوليين
مجتمعي ��ن فيما ت�س ��ميه الأم ��م المتحدة
المراجعة الدورية ال�ش ��املة �إن حكومته
"ت�أ�س ��ف ب�شدة لعدد الأ�شخا�ص" الذين
قتلوا.
و�أ�ض ��اف "نرف� ��ض اال�ستخ ��دام المفرط
للق ��وة كم ��ا اللج ��وء �إل ��ى الر�صا� ��ص
الح ��ي" .وق ��ال �إن الحكوم ��ة العراقي ��ة
"بذل ��ت جه ��ودا حثيث ��ة" للتحقيق بكل
االعتداءات الفردية على المتظاهرين.
وتاب ��ع عثم ��ان قائال �إن د�ست ��ور العراق
ي�ضم ��ن التجم ��ع ال�سلم ��ي و�إن ه ��دف
ال�سلطات هو حماية المحتجين.
و�أ�سف ��رت عمليات قم ��ع التظاهرات في
العا�صم ��ة بغ ��داد ،ومحافظ ��ات و�س ��ط
وجن ��وب الع ��راق ،ع ��ن مقت ��ل 320
�شخ�ص ��ا ،و�أكثر من � 15ألف في ح�صيلة
غير منتهية مع ا�ستمرار العنف.
وقال م�س�ؤول ��ون عراقي ��ون �آخرون �إن
هن ��اك خطط ��ا للإف ��راج ع ��ن المحتجين
المعتقلي ��ن ولإجراء �إ�ص�ل�اح انتخابي،
وهما �أمران وردا �ضمن حزمة �إ�صالحات
حثت الأمم المتحدة على �إجرائها.
بالمقاب ��ل ق ��ال النائ ��ب الم�ستقي ��ل رائد
فهم ��ي" :هناك �ضغط دولي بد�أ يت�صاعد
من قبل العديد من الأطراف ومن �ضمنها
الأم ��م المتح ��دة والت ��ي دع ��ت لح ��وار
وطن ��ي ،ن�ستنك ��ر ه ��ذه الدع ��وة في ظل
وجود حكومة تقمع وتقتل المتظاهرين

متظاهر ا�صيب
بطلق ناري يف
�ساحة اخلالين
�أم�س ..ت�صوير :
حممود ر�ؤوف
وتن�سب ذلك �إلى جهات مجهولة ،وكل ما
تقوم به هو ت�سويف ومماطلة في تلبية
مطالب المتظاهرين" .
وانتق ��د فهم ��ي �أداء مجل� ��س الن ��واب
ال ��ذي كان ع�ض ��وا في ��ه" ،ب�سب ��ب ف�شله
ف ��ي م�ساءلة رئي�س الحكوم ��ة عن كل ما

بعثات وا�شنطن وهولندا
و�ألمانيا من جنيف :يجب
�إيقاف القوة المفرطة فوراً
 بغداد /المدى
�أغلقت معظم المدار�س والجامعات
في جنوب العراق �أبوابها الثالثاء،
بعدم ��ا �أعلن ��ت نقاب ��ة المعلمي ��ن
�إ�ضراب� � ًا عام� � ًا في محاول ��ة لإعادة
الزخم �إلى االحتجاجات المناه�ضة
للحكوم ��ة الت ��ي تع ��م الب�ل�اد من ��ذ
�أ�سابيع.
ورغم دع ��وات ال�سلطات لـ"العودة
�إل ��ى الحي ��اة الطبيعي ��ة" ،وا�ص ��ل
المتظاهرون المطالبة بنظام حكم
جدي ��د وتغيي ��ر الطبق ��ة ال�سيا�سية
في بلد يعد م ��ن الأغنى بالنفط في
العال ��م ،وبين ال ��دول الأكثر ف�ساد ًا
على حد �سواء.
ومن ��ذ الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول
الما�ض ��ي� ،أ�سف ��رت االحتجاج ��ات
الدامي ��ة ع ��ن مقت ��ل � 320شخ�ص� � ًا
وج ��رح  15ال ��ف �آخري ��ن ،بح�سب
�أرقام ر�سمي ��ة .ومنذ نهاية ت�شرين
الأول ،تح ��ول الح ��راك في جنوب
الب�ل�اد ذات الغالبي ��ة ال�شيعية� ،إلى
موجة ع�صيان مدني.
وتظاهر المئ ��ات ام�س الثالثاء في
مدين ��ة الك ��وت ،وقام ��وا بجوالت
لإغ�ل�اق المدار� ��س والإدارات
الر�سمية.
وفي الحل ��ة �أي�ض ًا ،جن ��وب بغداد،
لم تفت ��ح المدار� ��س �أبوابها لغياب
المعلمي ��ن ،فيم ��ا قل�ص ��ت الدوائ ��ر
العامة عدد �ساعات العمل.
وف ��ي النا�صري ��ة ،حي ��ث قت ��ل

ي ��دور و�سق ��وط ه ��ذا الع ��دد الكبير من
ال�ضحايا كما ف�شل في م�ساءلة القيادات
الأمني ��ة والع�سكري ��ة ع ��ن التج ��اوزات
التي حدثت".
وكان ��ت ال�سلط ��ات العراقية ق ��د حجبت
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ط ��وال

الأ�سابي ��ع الما�ضي ��ة قب ��ل �أن تقط ��ع
الإنترنت تمام ًا في �أوقات عدة.
ويق ��ول ناظ ��م محم ��د وه ��و �أح ��د
المتظاهري ��ن المتواجدي ��ن ف ��ي �ساح ��ة
التحري ��ر و�س ��ط بغ ��داد �إن "الخ ��وف
ي ��دب ف ��ي قلوبن ��ا كلم ��ا �سمعن ��ا ع ��ن

�إجراءات حكومية تروم �إلى قطع خدمة
الإنترن ��ت" ،مو�ضح� � ًا �أن "عمليات قمع
ممنهج ��ة ت�ستخ ��دم ب�ش ��كل وا�سع عقب
قطع خدمة الإنترنت مبا�شرة".
وي�ؤكد �أن المتظاهرين يعتمدون ب�شكل
كبي ��ر على مواق ��ع التوا�صل االجتماعي

الر�صا�ص يالحق املحتجني يف بغداد
واملحافظات تد�شن �إ�ضراب ًا جديد ًا

متظاه ��ران ليل االثني ��ن  /الثالثاء
وفق م�صادر طبية ،وفي الديوانية،
وهما المدينتان اللتان تعدان ر�أ�س
الحرب ��ة ف ��ي موج ��ة االحتجاجات
بالجنوب� ،أغلقت كافة الم�ؤ�س�سات
التعليمية �أبوابها.
وف ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد ،يوا�ص ��ل
المتظاه ��رون ال�شب ��ان خو� ��ض
مواجه ��ات م ��ع الق ��وات الأمني ��ة
في ال�ش ��وارع التجاري ��ة المتاخمة
ل�ساحة التحرير.
وتح ��اول الق ��وات الأمني ��ة مجدد ًا
�س ��د كل الطرق ��ات الم�ؤدي ��ة �إل ��ى
التحري ��ر بالكتل الإ�سمنتية ،بعدما
�أق ��دم المتظاهرون عل ��ى �إ�سقاطها
�أول مرة.
وخلف تل ��ك الكت ��ل ،تتمركز قوات
مكافح ��ة ال�شغ ��ب الت ��ي توا�ص ��ل
�إط�ل�اق الغ ��از الم�سي ��ل للدم ��وع
والقنابل ال�صوتية.
وح�س ��ب �شه ��ود عي ��ان� ،إن ق ��وات
مكافح ��ة ال�شغ ��ب المتمرك ��زة ف ��ي
ج�سر ال�سنك و�س ��ط بغداد� ،أطلقت
الر�صا�ص الحي نحو المتظاهرين
ف ��ي �ساح ��ة الخالني ،م ��ا �أ�سفر عن
وق ��وع �ضحاي ��ا ،في تم ��ام ال�ساعة
الواح ��دة و 22دقيق ��ة ظه ��ر ي ��وم
�أم�س.
واكتظ ��ت �ساح ��ة التحري ��ر قبال ��ة
ن�ص ��ب الحري ��ة للفن ��ان العراق ��ي
الراحل ،جواد �سليم ،ب�أعداد كبيرة
م ��ن المتظاهري ��ن الذي ��ن و�صل ��وا
من ��ذ ليل ��ة �أم� ��س لدع ��م المالزمين

لالعت�صام ،ومبنى المطعم التركي ب� ��أن يخف ��ف الع ��راق عل ��ى الف ��ور
�سابقا "جبل �أحد حاليا" ،لحمايتهم م ��ن ا�ستخ ��دام الق ��وة المفرطة مع
من تك ��رار ا�ستهدافه ��م بالر�صا�ص المحتجي ��ن ال�سلميي ��ن ،ال �سيم ��ا
الحي.
اال�ستخ ��دام غير القانون ��ي لقنابل
وب�ص ��دد الحري ��ق ال ��ذي ن�شب في الغ ��از الم�سيل للدم ��وع والذخيرة
مبن ��ى عمالق تابع ل ��وزارة المالية الحي ��ة ،وب� ��أن يحا�س ��ب ب�شفافي ��ة
في �ساحة الخالني.
الم�س�ؤولين عن العنف".
يق ��ول النا�ش ��ط ف ��ي مج ��ال حقوق وو�صفت هولن ��دا ا�ستخدام القوة
الإن�سان ،علي المكدام ،في ت�صريح ب�أن ��ه "غي ��ر م�ش ��روع وع�شوائ ��ي
�صحف ��ي �إن الحري ��ق ال ��ذي الته ��م ومف ��رط" .وعب ��رت �ألماني ��ا ع ��ن
المبنى ،ج ��اء �إثر القنابل الدخانية قلقه ��ا العمي ��ق وحثت عل ��ى اتخاذ
ذات ال�ش ��رارة النارية الت ��ي �ألقتها اج ��راءات عاجلة لمن ��ع مقتل مزيد
ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب �ص ��وب من الأ�شخا�ص.
المتظاهرين في الخالني.
ون�ش ��رت بعث ��ة الأم ��م المتح ��دة
و�أ�ض ��اف المك ��دام �أن الق ��وات للم�ساع ��دة ف ��ي الع ��راق مجموع ��ة
ا�ستخدمت العن ��ف المفرط لتفريق تو�صي ��ات الأح ��د ،بينه ��ا الإف ��راج
المتظاهرين ،با�ستخدام الر�صا�ص ع ��ن كل المعتقلين م ��ن المحتجين
الح ��ي ،وقناب ��ل الغ ��از الم�سي ��ل ال�سلميي ��ن و�إج ��راء تحقي ��ق ف ��ي
للدم ��وع ،ب�ش ��كل مكثف ،م ��ا �أ�سفر عمليات قتل المتظاهرين.
ع ��ن وقوع ع ��دد كبي ��ر م ��ن القتلى وق ��ال الممث ��ل الدائ ��م لجمهوري ��ة
والجرحى.
الع ��راق ل ��دى المنظم ��ات الدولي ��ة
وخ�ل�ال مراجع ��ة بالأم ��م المتحدة في جنيف ال�سفي ��ر ح�سين محمود
ل�سج�ل�ات ال ��دول الأع�ض ��اء ،فيم ��ا الخطي ��ب �إن الخط ��ة الت ��ي ر�أته ��ا
يتعلق بحقوق الإن�سان في جنيف ،بغداد للتعامل مع اال�ضطرابات قيد
اته ��م دبلوما�سي ��ون من ع ��دة دول التنفيذ بالفعل و�أ�صبحت "�أو�سع"
الحكوم ��ة العراقي ��ة با�ستخ ��دام من مقترحات الأمم المتحدة.
القوة المفرطة.
و�أ�ض ��اف لرويت ��رز "ل ��ن يبق ��ى
و�أ�صدر دبلوما�سيون من عدة دول متظاه ��ر ف ��ي ال�سج ��ن م ��ا ل ��م يكن
بينها الوالي ��ات المتحدة انتقادات خا�ضعا لتحقيق جنائي".
الذعة.
وتح ��اول ممثل ��ة االمي ��ن الع ��ام
وقال دانييل كرونينفيلد ،م�ست�شار لالم ��م المتحدة ف ��ي العراق جينين
حق ��وق الإن�س ��ان ف ��ي البعث ��ة بال�سخ ��ارت و�ضع خارط ��ة لتهدئة
الأمريكي ��ة بجني ��ف" ،نو�ص ��ي ال�ش ��ارع عب ��ر ح ��وار يج ��ري بي ��ن

المتظاهري ��ن والق ��وى ال�سيا�سي ��ة
التي يرف�ض المتظاهرون بقاءهم.
وفي ه ��ذا ال�سياق ،قال النا�شط في
الح ��راك العراق ��ي نائ ��ل الزامل �إن
"خط ��ة الأمم المتحدة لحل الأزمة
بالع ��راق لي�ست ذات �أهمية ،م�ؤكدا
�أن المتظاهري ��ن ل ��ن يقبل ��وا به ��ا،
م�شددا على �ضرورة �إقالة الحكومة
ومحاكمتها".
و�أو�ض ��ح �أن "هن ��اك اتفاق ��ا
اقيلمي ��ا ودوليا على بق ��اء حكومة
عب ��د المه ��دي ،الت ��ي قام ��ت بقت ��ل
المتظاهري ��ن" ،م�شي ��را �إل ��ى �أن
"مقترح ��ات البعث ��ة الأممي ��ة ف ��ي
الع ��راق لي�س ��ت ذات �أهمي ��ة ول ��ن
يقب ��ل المتظاه ��رون �أي ح ��ل دون
�إقالة الحكومة ومحاكمتها".
و�سب ��ق ان ناق�ش ��ت بال�سخ ��ارت
او�ضاع البلد م ��ع المرجع ال�شيعي
عل ��ى ال�سي�ستان ��ي ي ��وم االثني ��ن.
واكدت بال�سخارت في م�ؤتمر عقب
اللق ��اء ان "المرجعي ��ة اب ��دت قلقها
من ع ��دم جدي ��ة الق ��وى ال�سيا�سية
باج ��راء اال�صالح ��ات ،واك ��دت ان
المتظاهرين ال يمكن ان يعودوا اال
باجراء اال�صالحات".
وا�ص ��در مكت ��ب ال�سي�ستاني ،بيانا
الثالثاء قال فيه :خ�ل�ال اللقاء عبّر
�سماحت ��ه عن �ألم ��ه ال�شدي ��د وقلقه
البالغ لما يجري في البالد ،و�أ�شار
�إل ��ى تحذي ��ره المك ��رر من ��ذ ع ��دة
�سن ��وات من مخاطر تفاق ��م الف�ساد
المال ��ي واالداري و�سوء الخدمات
العامة وغياب العدالة االجتماعية،
اال ان ��ه لم يج ��د �آذان� � ًا �صاغية لدى
الم�س�ؤولي ��ن لمعالج ��ة ذل ��ك ،وق ��د
و�صلت االمور الى ما ن�شهده اليوم
من او�ض ��اع بالغة الخطورة .و�أكد
عل ��ى �ض ��رورة اج ��راء ا�صالح ��ات
حقيقية في م ��دة معقولة ،وفي هذا
ال�سي ��اق ت ��م الترحي ��ب بمقترحات
بعث ��ة االم ��م المتح ��دة المن�ش ��ورة
م�ؤخ ��ر ًا ،مع ابداء القل ��ق من ان ال
تكون لدى الجه ��ات المعنية جدية
كافية في تنفيذ �أي ا�صالح حقيقي.
وبح�س ��ب البيان ،فق ��د ا�شير اي�ض ًا
ال ��ى ان ال�سلطات الثالث التنفيذية
والت�شريعي ��ة والق�ضائي ��ة اذا ل ��م
تكن قادرة على اجراء اال�صالحات
الالزم ��ة او لم تك ��ن تريد ذلك فالبد
م ��ن التفكي ��ر ب�سل ��وك طري ��ق �آخر
ف ��ي ه ��ذا المجال ،فان ��ه ال يمكن ان
ي�ستمر الحال على ما كان عليه قبل
االحتجاجات الأخيرة.

"في�سب ��وك وتويت ��ر ويوتي ��وب" لنقل
�أح ��داث االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة ب�شكل
يوم ��ي ،مو�ضح� � ًا �أن "�أع ��داد ال�ضحاي ��ا
ت ��زداد في ال�ساعات التي يتم فيها حجب
مواقع التوا�صل االجتماعي".
وق ��ال زم�ل�اء لمحم ��د ان ع ��دد الذي ��ن

اختطف ��وا م ��ن �ساح ��ات االحتج ��اج بلغ
 65بينه ��م ن�س ��اء منهن �صب ��ا المهداوي
وم ��اري محم ��د ،كما تحدث ��وا عن قتل 5
نا�شطات تتكتم عوائلهن عن اعالن ذلك.
بدورها التقت ممثلة االمين العام لالمم
المتح ��دة في العراق جينين بال�سخارت
ر�ؤ�س ��اء وممثل ��ي النقاب ��ات بح�س ��ب
بي ��ان للبعث ��ة االممية .وقال ��ت انها قلقة
للغاي ��ة من عملي ��ات االختط ��اف والقتل
التي طال ��ت النا�شطين وقلق ��ة اي�ضا من
الت�ضيي ��ق عل ��ى الحريات عل ��ى االعالم
وال�صحفيين والنا�شطين.
واك ��دت ممثل ��ة االمي ��ن الع ��ام لالم ��م
المتح ��دة ان ��ه ال يمك ��ن للأم ��م المتحدة
ان تفر� ��ض اي دور مح ��دد على العراق،
لكننا ملتزمون بتقديم الدعم والم�شورة
لم�ستقبل �أف�ضل .
وا�ضاف ��ت" :لق ��د ت�أث ��رت كثي ��را بح ��ب
العراقيي ��ن لوطنه ��م وتم�سكهم بهويتهم
الوطنية ،وا�شكر جميع ر�ؤ�ساء النقابات
واالتح ��ادات على تفاعله ��م مع المطالب
ال�شعبية الم�شروعة".
بالمقابل� ،أك ��د المتحدث با�سم الحكومة
العراقي ��ة �سع ��د الحديث ��ي ،حر� ��ص
الحكومة عل ��ى عدم وق ��وع �أي �ضحايا،
م�ؤكدا ان الغاية من قطع خدمة الإنترنت
لي�س هدفه ا�ستهداف المتظاهرين.
وقال الحديثي ل�شبكة رووداو الإعالمية
�إن "الحكومة ال ت�سعى مطلق ًا ال�ستهداف
المتظاهرين �أو وقوع �أي �ضحايا".
و�أك ��د جدي ��ة الحكوم ��ة ف ��ي تطوي ��ق
التوت ��رات بي ��ن ق ��وات الأم ��ن
والمتظاهرين؛ م�ؤكد ًا �أن عدد ًا كبير ًا من
الإ�صابات حدثت جراء حاالت االختناق
والتدافع ولي�ست ناجم ��ة عن ا�ستهداف
مبا�شر.

�ضباط �شرطة قالوا لنا�شطين قب�ضوا عليهم :من م�صلحتكم
االعتراف على زمالئكم

وا�شنطن بو�ست :غرباء يالحقون املتظاهرين
عرب "كامريات الهواتف" ثم يختطفونهم

 ترجمة  /حامد �أحمد
عل ��ى م ��دى اكثر من �شه ��ر �صمد محتج ��ون عراقيون �أمام
اطالق ��ات ر�صا� ��ص ح ��ي وقناب ��ل �صوتي ��ة وقذائ ��ف غاز
م�سي ��ل للدم ��وع وخراطيم مي ��اه ،وهم ي ��رددون �شعارات
ويرق�صون ويدعون الى اجتثاث النظام ال�سيا�سي باكمله
 .الطبق ��ة ال�سيا�سية تدافع ��ت ثم ر�صت �صفوفها ،ومع بدء
التح�شيدات االن باالنكما�ش وعدم فتور عنف الدولة ،فان
�شعورا بالخوف ب ��د�أ يزحف عبر حركة االحتجاج .رجال
غرباء يظهرون داخل الخيم ،يلتقطون �صور ثم يغادرون.
�ضباط �شرط ��ة قالوا لنا�شطين تمكنوا م ��ن القب�ض عليهم
انه من االف�ضل لهم ان يدلوا بمعلومات عن ا�صدقاء لهم .
ا�ستن ��ادا للمفو�ضية العراقية العلي ��ا لحقوق االن�سان فانه
منذ بدء المظاهرات �ضد الحكومة في بغداد والمحافظات
الجنوبي ��ة في  1ت�شرين االول ،فان اكثر من � 320شخ�صا
قد قتل مع جرح  15الف �شخ�ص �آخر.
وم ��ع ب ��دء التح�شي ��دات بالتقل� ��ص ب ��د�أت من جان ��ب �آخر
اج ��راءات قمعية او�سع .مئات م ��ن المحتجين قد تم القاء
القب�ض عليهم .متطوعين طبيين اختفوا وهم في طريقهم
ل�ساح ��ة التحري ��ر و�س ��ط بغ ��داد ول ��م ي�سمع عنه ��م �شيء
منذ ذل ��ك الوقت  .خ�ل�ال ع�شرات المقاب�ل�ات التي اجرتها
وا�شنط ��ن بو�ست معهم ،و�صف متظاه ��رون ومتطوعون
طبي ��ون ظهور �ضب ��اط مخاب ��رات وا�شخا� ��ص مجهولون
في خي ��م مليئة باال�صدقاء ،حيث يقوم ��ون بالتقاط �صور
بهواتفه ��م النقال ��ة ث ��م يغ ��ادرون .واظهر ن�شط ��اء ر�سائل
ن�صية عل ��ى هواتفهم النقالة تن�صحهم بالذهاب الى البيت
�أو تت�ضمن تهديدات.
غي ��ث محم ��د  28عام ��ا ،ق ��ال وهو يجل� ��س ف ��ي خيمة مع
بقي ��ة زم�ل�اء م ��ن المحتجي ��ن "ال ��كل خائ ��ف الآن ،ولك ��ن
يتوجب علين ��ا البقاء .الذهاب للبيت يعني التنازل وكذلك
المخاط ��رة باحتمالية الخطف من قب ��ل عنا�صر امنية .لقد
قررنا البقاء والموت هنا من اجل حقوقنا ".
االحتجاج ��ات ،التي بد�أت �أوال مطلع �شه ��ر ت�شرين االول
ث ��م ا�ست�ؤنف ��ت م ��رة اخ ��رى بع ��د ا�سابي ��ع ،ق ��د تو�سع ��ت
لت�صبح م�صادمة بي ��ن جيل �شباب ن�ش�أوا في خ�ضم الغزو
االميرك ��ي للعراق وبي ��ن النخب ال�سيا�سي ��ة التي انتفعت

م ��ن نظام انتخابي �ساعدت الوالي ��ات المتحدة ب�صياغته.
وفي خط ��اب لهم موجه لح�شود �شبابي ��ة تعاني من بطالة
في بلد غني بالنفط ،تقدم كل من رئي�س الوزراء عادل عبد
المه ��دي ورئي�س الجمهورية بره ��م �صالح بوعود جديدة
وتعديالت ت�شريعية .ولكن على م�ستوى ال�شارع جوبهت
وعوده ��م بع ��دم الوثوق بها  .علي �صال ��ح ،طالب متظاهر
ف ��ي �ساحة التحرير قال "يقدم ��ون وعودا بالتغيير في كل
مرة نتظاهر فيها ،ولك ��ن الق�ضية هي لي�ست ق�ضية قانون
جدي ��د �أو امتي ��ازات نريده ��ا .انه ��ا حقوقنا .نري ��د تغيير
ج ��ذري ف ��ي الطريقة الت ��ي نحكم به ��ا  " .ا�ستن ��ادا لثالثة
م�س�ؤولي ��ن مقربين م ��ن عبد المهدي رف�ض ��وا الك�شف عن
ا�سمائه ��م ذك ��روا ان اال�ضط ��راب ت�سب ��ب بارب ��اك اقطاب
ال�سلطة في العراق ،في بادئ االمر اقنعوا رئي�س الوزراء
باالعداد لخط ��اب ا�ستقالة قبل ان يقنع ��ه م�ساندون له في
بغداد وطهران بالعدول عن ذلك .وخالل اال�سابيع الالحقة
اجتمعت كتل �سيا�سية م ��ن مختلف انحاء العراق ور�صت
�صفوفه ��ا بموافقته ��م عل ��ى حماي ��ة النظ ��ام  .وق ��ال عزت
ال�شابن ��در ،وهو م�ست�شار غير ر�سمي لعبد المهدي" :الكل
ي�ساند رئي�س الوزراء .اذا غادر �ستكون هناك فو�ضى ،وال
�أح ��د يريد ذلك ان يح�ص ��ل  ".حجم اع ��داد القتلى ما يزال
غي ��ر وا�ضح .م�س�ؤول ��ون طبيون وم ��ن م�ؤ�س�سات حقوق
االن�س ��ان قالوا ان مكتب رئي�س ال ��وزراء منع م�ست�شفيات
م ��ن م�شاركة هيئات ر�سمية توث ��ق حاالت العنف باالعداد
الكلي ��ة للخ�سائ ��ر .وق ��ال موظف ��ون من مراكز ط ��ب عدلي
محلية انه تم منعهم من اعطاء اي معلومة عن عدد الجثث
الت ��ي ا�ستلموه ��ا  .وبينما تبقى الح�صيل ��ة الر�سمية لعدد
القتلى مكبوتة ،فان عيادات طبية في مختلف انحاء بغداد
واخرى في مدن جنوبي العراق اجريت لقاءات معهم عبر
الهوات ��ف .قالت العي ��ادات ان المحتجين كانوا متخوفين
ج ��دا م ��ن الذه ��اب ال ��ى الم�ست�شفي ��ات ،حي ��ث يخ�ش ��ون
ر�صده ��م او اعتقالهم .ف ��ي �ساحة التحرير كان هناك �شاب
وه ��و يتلوى بينم ��ا ينزف الدم عبر ال�ضم ��اد الذي لفت به
جراح ��ه .قال احد االطباء "انه بحاجة لعالج عاجل ولكنه
يرتع ��ب من ان يذهب ال ��ى م�ست�شفى ب�سي ��ارة ا�سعاف .ال
احد ي�شعر باالمان عند مغادرته المكان ،لهذا �سنبقى".
 عن :وا�شنطن بو�ست

اعالنات
�إع���ل���ان�������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
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فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية
دجلة  /اجلامعة باسم الطالب (عمر
مهدي مطلك) يرجى ممن يعثر عليها
تسليمها جلهة اإلصدار..
مع التقدير.

معهد التدريب النفطي  /الب�صرة
�إعادة �إعالن مناق�صة رقم  1ب�صرة 2019
�إعـــادة �إعــــالن
يس��ر معهد التدريب النفطي  /البصرة الكائن ف��ي محافظة البصرة /حي الزهراء بدعوة مقدمي العطاءات
املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءأتهم لتجهيز املواد واألجهزة حسب التفاصيل املبينة في أدناه
فعلى الراغبني باملش��اركة احلضور إلى مقر معهد التدريب النفطي  /البصرة الش��عبة القانونية للحصول
على وثائق املناقصة على إن تتم مراعاة املالحظات التالية -:
 -1عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلني والراغبني ف��ي احلصول على معلومات إضافي��ة مراجعة معهد التدريب
النفطي  /الشعبة القانونية خالل أوقات الدوام الرسمي .
 -2تقدمي هوية غرفة التجارة.
 -3تقدمي الرقم الضريبي وحتاسب الضريبي وبراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لعام . 2018
 -4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء تقدمي طلب حتريري على العنوان احملدد بورقة بيانات
العطاء بعد دفع ثمن وثائق البيع حسب قيمة املناقصة في اجلدول ادناه.
 -5أخر موعد لتقدمي العطاءات الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا ً من يوم  2019/11 /25الى مقر معهد التدريب
النفطي  /البصرة حي الزهراء صندوق جلنة فتح العطاءات في املوعد احملدد وترفض العطاءات املتأخرة بعد
املوعد اعاله ويتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر املعهد.
 -6البريد االلكتروني ملعهد التدريب النفطي/البصرة Info@bsroti.oil.gov.iq , Pti@bsroti.oil.gov.iq
 -7يلتزم مقدم العطاء بأن يدفع تأمينات أولية مببلغ مقطوع وحس��ب املبالغ املؤش��رة لكل مناقصة مبوجب
ص��ك أو خط��اب ضمان صادر من مصرف معتمد بالعراق ألمر املعهد على ان يكون نافذ طيلة نفاذية العطاء
وسوف يهمل أي عطاء لم ترفق به التأمينات األولية .
 -8تكون مدة نفاذ العطاءات (  ) 120يوم من تاريخ غلق املناقصة قابل للتمديد .
 -9يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر و اإلعالن .
 -10يتم انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني حسب ما مبني في اجلدول ادناه.
 -11في حالة وجود اي استفسارات يجب ان تقدم قبل ( )10ايام من تاريخ غلق املناقصة .
 -12في حالة عدم قيام اجملهز بالتقدمي بنفسه على املناقصة فعلى وكيله تقدمي وكالة رسمية مصدقة من
كاتب العدل تخوله حق تقدمي العطاءات .
 -13املعهد غير ملزم بقبول أوطأ العطاء .
ت

ا�سم املناق�صة

الكلفة التخمينية

مبلغ الت�أمينات
الأولية

1

مناقصة رقم  /1بصرة
 2019مشبة اللحام
AUGMENTED REALITY
WELDINGTRAINING
SLMULATOR

676.000.000
تسعمائة وستة
وسبعون مليون دينار
عراقي

20,280,000
عشرون مليون
ومائتان وثمانون
الف دينار عراقي

جمهورية العراق
وزارة النفط
�شركة نفط ال�شمال

ثمن بيع
وثائق
املناق�صة

تاريخ انعقاد
امل�ؤمتر

تاريخ غلق
املناق�صة

200,000
مائتان الف 2019/11/25 2019/11/14
دينار عراقي
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�إعادة اعالن مناق�صة 2019/6
(�إعادة للمرة الأوىل)

بناء املرحلة الأوىل ملركز البيانات الوطني واملوقع البديل �أحد مكونات م�شروع
احلوكمة االلكرتونية (�أجهزة – �أنظمة – برامج – تراخي�ص – دعم فني وتدريب)

تعلن األمان��ة العامة جمللس الوزراء عن إعادة اجراء املناقصة اخلاصة ببناء املرحلة األولى
ملركز البيانات الوطني واملوقع البديل أحد مكونات مش��روع احلوكمة االلكترونية ،ويبلغ
الكشف التخميني للمناقصة مبلغا ً مقداره ( )1.807.728.000مليار وثمامنائة وسبعة
ماليني وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار عراقي على املوازنة اجلارية  /2019حساب
احلوكمة االلكترونية ،وس��تجرى املناقصة وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
( 2لسنة  )2014والضوابط الصادرة مبوجبها وتطبق الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة
التخطيط (وثيقة التجهيز) على إجراءات هذه املناقصة مع مالحظة ما يأتي:
.1على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال
بقس��م العقود واملش��تريات على رقم الهاتف االرضي ( )7432234خالل ايام وس��اعات
الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
.2بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائ��ق العطاء مببلغ قيمته ( )250.000مائتان
وخمسون ألف دينار غير قابل للرد.
 .3موع��د غلق املناقصة عند نهاية الدوام الرس��مي ليوم األح��د املوافق ()2019/11/24
ويتم تسليم العطاءات إلى قسم العقود واملشتريات.
 .4س��يتم فتح العطاءات ف��ي اليوم التالي ملوعد الغلق بحض��ور مقدمي العطاءات أو
ممثليهم الراغبني باحلضور في املكان نفسه.
 .5يج��ب ان يتضمن العطاء ضم��ان للعطاء (التأمينات األولي��ة البالغة ( )%1من مبلغ
الكلفة التخمينية على ش��كل (خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق) ومببلغ مقداره
( )18.077.280ثمانية عشر مليون وسبعة وسبعون ألف ومائتان وثمانون دينار عراقي.
 .6اس��تبعاد أي عطاء غير مس��توفي ألح��د املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياس��ية
اخلاصة باملناقصة مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 .7ال ميك��ن ملقدمي العطاءات إضافة أو ح��ذف أو تعديل على كل من (تعليمات ملقدمي
العطاءات ،الشروط العامة للعقد).
 .8على مقدم العطاء أن يقدم الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة بيانات العطاء.
 .9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 .10يعتبر هذا اإلعالن مبثابة تبليغ للمشتركني في اإلعالن السابق.

اخلبري  /علي رحيم فيا�ض
مدير معهد التدريب النفطي  /الب�صرة

الأمني العام ملجل�س الوزراء

�إعالن مناق�صة حملية عامة

((�إعالن للمرة االوىل))
م ( /املناق�صة املرقمة )2019/27 :
(جتهيز �سيارة الندكروز بيك اب مبق�صورتني عدد )10/

يس��ر (وزارة النفط /شركة نفط الشمال) بدعوة اجملهزين الراغبني باالشتراك لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز
(سيارة الندكروز بيك اب مبقصورتني وقاعدة عجالت فائقة الطول – بنزين موديل  )2019 - 2018عدد 10/
املنشأ ( :ياباني) وفق املواصفات الفنية املرفقة في الوثيقة وحسب الشروط اآلتية:
 -1يتم شراء وثائق املناقصة من (شركة نفط الشمال  /قسم العقود – عرفة) من قبل املدراء املفوضني
للش��ركات أو وكالئهم اخملولني رس��ميا ً عن طريق دائرة كاتب العدل للحصول على وثيقة املناقصة على
شكل قرص ( )CDمقابل مبلغ قدره ( )200.000مائتان ألف دينار غير قابل للرد.
 -2تق��دمي العطاءات من قبل الش��ركات التخصصي��ة والتجارة العامة من ذوات اخلبرة ولغرض س��حب
الوثيقة يتطلب تقدمي صورة ملونة من شهادة التأسيس للشركات العراقية أو هوية غرفة التجارة نافذة
وبالنسبة للش��ركات األجنبية الراغبة باملشاركة تقدمي شهادة تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل
الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات  /وزارة التجارة.
 -3يتم طلب سحب الوثيقة من قبل املدراء املفوضني او اخملولني الرسميني مبوجب وكالة صادرة من دائرة
كاتب العدل  ،أو تخويل مصدق من السفارة العراقية للشركات األجنبية.
 -4تقدمي كتاب عدم املمانعة باالش��تراك في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون إلى ش��ركة
نفط الشمال (النسخة االصلية).
 -5تقدمي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.
 -6تقدمي احلس��ابات اخلتامية آلخر س��نتني املصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات
القطاع العام تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االحتادي.
 -7تقدمي عدد  1 /من األعمال التي قامت بأجنازها الشركة التي قدمت العرض مع العرض التجاري مصدق
من اجلهات التي أجنزت لصاحلها.
 -8تقدمي تأمينات أولية لضمان جدية املشاركة والبالغة ( )12.000.000اثنا عشر مليون دينار على شكل
صك مصدق أو سفتجة او خطاب ضمان (يتضمن اإلسم والعنوان الوظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين
مبل��غ اخلط��اب رقما ً وكتابة وذك��ر تاريخ النفاذية وش��روطها والغرض من إصدارها مع ذكر اس��م ورقم
املناقص��ة) صادري��ن من املصارف املعتمدة ل��دى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة ( )28ثمانية وعش��رون
يوما ً بعد إنتهاء فترة نفاذية العطاء قابلة للتمديد عدا املصارف (حتت التصفية واشراف ووصايا وتأهيل
ومتابع��ة البنك املركزي العراقي) وملزيد م��ن املعلومات مراجعة البريد االلكترون��ي ( )cbi@cbi.iqالبنك
املركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة.
 -9الكلفة التخمينية للمناقصة هي ( )570.000.000خمسمائة وسبعون مليون دينار عراقي.

Republic of Iraq
Ministry of oil
)North oil company (NOC

 -10تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )90تسعون يوما ً إعتبارا ً من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد.
 -11مدة تنفيذ املناقصة ( )90تسعون يوماً.
 -12يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا ً من تاريخ تصديق العقد من قبل القسم القانوني في جهة التعاقد.
 -13يعقد املؤمتر الفني اخلاص باالجابة عن استفس��ارات املش��اركني اخلاصة باملناقصة في متام الساعة
( )12:00الثانية عش��ر ظهرا ً من يوم اخلميس املوافق  2019/11/14في قسم البحوث والسيطرة النوعية
(قاعة السينما).
 -14تاري��خ غل��ق املناقص��ة في مت��ام الس��اعة ( )12:00الثانية عش��ر ظه��را ً من ي��وم االربع��اء املوافق
.2019/11/27
 -15إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.
 -16ت��ودع العطاءات في صندوق رق��م ( )2اخلاص بالتجهيز احمللي الكائن في اس��تعالمات دوائر منطقة
عرفة كركوك وقبل ( )12:00الساعة الثانية عشرة ظهرا ً يوم غلق املناقصة.
 -17ال يس��مح بتقدمي العطاءات اإللكترونية ،وميكن إستالم العطاءات عبر البريد املسجل على ان يؤمن
وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
 -18تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرةً وبشكل علني وبحضور اجملهزين املشاركني.
 -19تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء أوراق املناقصة.
 -20الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -21في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبها الوثيقة القياس��ية بكافة اقسامها وبنودها سيتم
استبعاد عطاءه.
 -22للش��ركة احل��ق في الغ��اء املناقصة وقب��ل االحالة وحس��ب مقتضيات املصلح��ة العامة وال يحق
للمناقصني املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة.
 -23جميع املواد اجملهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا ً بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.
 -24في حالة رفض املواد اجملهزة يتوجب رفعها وس��حبها واس��تبدالها خالل ( )15يوما ً اعتبارا ً من تاريخ
تبليغ بان املواد غير مطابقة للمواصفات املطلوبة.
 -25يجب ان تكون املواد اجملهزة خالية من أي تلوث اشعاعي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
 -26تتحمل الشركة احملالة اليها املناقصة اجور النشر واالعالن.

املدير العام
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رياضة

منتخبنا يختتم تح�ضيراته لقمة الجولة الخام�سة �أمام �إيران بمعنويات عالية

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

 غ�����ي�����اب�����ات م��������ؤث�������رة ت�����رب�����ك ح���������س����اب����ات ف���ي���ل���م���وت�������س ف������ي الأردن
بغداد  /حيدر مدلول
من امل�ؤمل �أن يختتم منتخبنا الوطني
لكرة القدم ع�صر اليوم الأربعاء
حت�ضرياته النهائية ملالقاة نظريه
الإيراين يف ال�ساعة اخلام�سة ع�صر
غد اخلمي�س على ملعب عمان الدويل
باملدينة الريا�ضية يف العا�صمة االردنية
عمان يف قمة نارية قارية منتظرة �ضمن
مناف�سات اجلولة اخلام�سة واالخرية
للدور الثاين باملجموعة الثالثة يف
الت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة بنهائيات
ك�أ�س العامل لكرة القدم  2022بقطر
والن�سخة الثامنة ع�شرة من البطولة
الآ�سيوية لكرة القدم  2023بال�صني .
و�سيخو�ض املنتخب الوطني لكرة القدم
�آخر وحدة تدريبية يف ال�ساعة الرابعة
ع�صر اليوم االربعاء�ضمن مع�سكره
التدريبي الق�صري على ملعب عمان
الدويل الذي �سيكون م�سرح ًا للمباراة
حتت قيادة ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش بتواجد جميع الالعبني
الذين مت اختيارهم من قبله لليوم
الثاين على التوايل حيث �ستكون ربع
ال�ساعة الأوىل مفتوحة �أمام االعالميني
وال�صحفيني قبل �أن يتم غلقها تنفيذ ًا
لتعليمات و�ضوابط االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم التي مت ار�سالها اىل جميع
االحتادات الوطنية امل�شاركة منتخباتها
يف ت�صفيات املونديال حيث �سيتم
و�ضع اللم�سات االخرية على الت�شكيلة
اال�سا�سية املكونة من  11العب ًا التي
�ستخو�ض منذ البداية اىل جانب
تطبيق اخلطة التكتيكية التي تتا�سب
مع نظرائهم الإيرانيني التي تختلف
كثري ًا عن ما مت اللعب به يف املباريات
الثالثة املا�ضية �أمام منتخبات البحرين
وهونغ كونغ وكمبوديا على �ضوء
ر�صده نقاط القوة واخللل وال�ضعف
و�أبرز الأوراق الرابحة التي ي�ستخدمها
املدرب البلجيكي مارك فيلموت�س .
ويتمتع جميع الالعبني بروح معنوية
عالية و�أ�صرار كبري يف �ضرورة خطف
النقاط الثالثة يف هذه املباراة ب�شكل
خا�ص معولني على عاملي الأر�ض
واجلماهري الغفرية من اجلالية
العراقية املقيمة يف العا�صمة االردنية
عمان وبقية املحافظات التي يتوقع
ح�ضورها ب�أعداد كبرية جد ًا على
�ضوء قرار جمل�س �إدارة احتاد كرة
القدم بالدخول املجاين وتخ�صي�ص
با�صات كبرية جمانية من قبل رابطة
م�شجعي املنتخب الوطني يف الأردن
حيث �سيكونون عام ًال حمفز ًا يف حث
�أ�سود الرافدين على تقدمي امل�ستويات

الرفيعة املعروفة عنهم
لدى ال�شارع الريا�ضي
العراقي طيلة دقائق
الأول
ال�شوطني
والثاين تقودهم يف
النهاية اىل نيل فوز
غال رغم �أن املنتخب
االيراين لكرة القدم
�سيكون خ�صم ًا عنيد ًا
و�شر�س ًا حتى اللحظات
االخرية و�سيلعب
على رد االعتبار له
بعد تلقيه خ�سارة مفاجئة من نظريه
املنتخب البحريني يف مباراته الأخرية
�أفتقدته املركز االول ل�صالح منتخبنا
وتراجعه اىل املركز الثالث يف الرتتيب
يف ختام اجلولة الثالثة من الت�صفيات
اال�سيوية امل�شرتكة بحكم �إنه يحتل
�صدارة املنتخبات على �صعيد اخلارطة
القارية يف ت�صنيف االحتاد الدويل
لكرة القدم ويرغب من جديد للتواجد
للمرة الرابعة على التوايل .
و�ستحدد نتيجة املباراة م�صري بقاء
ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش
على رئا�سة املالك التدريبي للمنتخب
الوطني لكرة القدم على �ضوء االتفاق
الذي مت �إبرامه مع وفد من احتاد كرة
القدم برئا�سة عبد اخلالق م�سعود يف
حمافظة �أربيل يف �إقليم كرد�ستان
حيث �إن الفوز �أو التعادل �سي�ضمن له
البقاء حتى نهاية امل�شوار يف ت�صفيات
ك�أ�س العامل وك�أ�س �آ�سيا � ،أما يف حالة
تعر�ض املنتخب اىل اخل�سارة �ست�سبب
يف تراجع العراق اىل املركز الثالث
بالرتتيب يف ختام جولة الذهاب

من الدور الثاين و�ست�ؤدي �إىل �إقالة
كاتانيت�ش مبا�شرة بعد انتهاء املباراة
دون ح�صوله على تعوي�ضات مالية
وفق �شروط وبنود عقد التجديد للعام
الثاين على التوايل يف حني �أن هزمية
املنتخب البحريني لكرة القدم مل�ضيفه
منتخب هونغ كونغ يف اللقاء الذي
�سيجمعهما يف ال�ساعة الثانية ظهر غد
اخلمي�س بتوقيت بغداد على امللعب
الرئي�سي للعا�صمة فيكتوريا وت�ضعه
على مركز الأول متفوق ًا بفارق نقطة
واحدة فقط على املنتخب الإيراين لكرة
القدم .
ومير املدرب البلجيكي مارك فيلموت�س
ب�أزمة ثقة مع االحتاد الإيراين لكرة القدم
نتيجة لعدم ت�سلمه م�ستحقاته املالية
نتيجة للعقوبات االمريكية املفرو�ضة
على �إيران منذ خالفته املدرب الربتغايل
كارلو�س كريو�ش الذي �أنتهى م�شواره
بعد نهاية ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم 2019
يف دولة االمارات العربية املتحدة حيث
ت�سبب يف ت�أخري و�صوله اىل العا�صمة
الإيرانية طهران يوم ال�سبت املا�ضي
بعد انتهاء االجتماع الذي جمعه مع عدد

من م�س�ؤويل
ا ال حت ا د
الإيراين يف
تركيا اال�سبوع
مت
املا�ضي
له
التعهد
ب�أن اال�سبوع
املقبل �سيكون
املوعد النهائي
لت�سليمه مقدمة
الذي
عقده
وقعه لتدريب
املنتخب الإيراين لكرة القدم ملدة ثالث
�سنوات مقابل  4.2مليون يورو وتلقى
فيلموت�س �صدمة بعدم م�شاركة ثالثة
من �أبرز العبيه اال�سا�سيني يف مباراة
العراق يقف يف مقدمتهم قائده �إح�سان
احلاج �صايف الذي تعر�ض اىل الإ�صابة
و�سامان قدو�س ب�سبب احلرمان وعلي
ر�ضا جما نبخ�ش لعدم جاهزيته .
ومن املقرر �أن يعقد اليوم االربعاء
امل�ؤمتر الفني للمباراة الذي �سيح�ضره
املالك االداري والطبي ملنتخبنا الوطني
لكرة القدم برئا�سة با�سل كوركي�س
املدير الإداري واملن�سق االعالمي حممد
خلف والدكتور قا�سم اجلنابي واالداري
حقي ا�سماعيل واملالك االداري للمنتخب
االيراين لكرة القدم بتواجد الطاقم
التحكيمي ال�سريالنكي بقيادة ديالن
هيكيتيا بريرا الذي مت تعيينه من قبل
جلنة احلكام يف االحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم بد ًال من الطاقم التحكيمي االردين
برئا�سة �أدهم خمادمة حيث �سيتم
فيه اال�ستقرار على القائمة النهائية
املكونة من  23العب ًا والك�شف عن �ألوان

القم�صان اال�سا�سية التي �سريتديها
الالعبون وحرا�س املرمى يف كال
املنتخبني ومناق�شة اجلوانب الأمنية
والإدارية والفنية التي �ست�ساهم يف
و�صول املباراة اىل بر االمان وموعد
دخول اجلماهري اىل ملعب عمان
الدويل ح�سب الطاقة اال�ستعابية
البالغة � 18ألف متفرج يعقبه عقد
امل�ؤمتر ال�صحفي للمدربني ال�سلوفيني
�سريت�شكو كاتانيت�ش والبلجيكي مارك
فيلموت�ش والعب واحد من املنتخبني
�سيتم الإعالن عن ا�سمائهما يف �ساعة
مبكرة من اليوم بح�ضور عدد كبري
من ال�صحفيني والإعالميني والقنوات
الف�ضائية الريا�ضية العراقية والعربية
وااليرانية والعاملية يتم فيه احلديث
عن ا�ستعدادات منتخبهما خلو�ض
املباراة امل�صرية والطريقة التي و�ضعها
كل واحد منها ف�ض ًال على االجابة على
ت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات التي �ستطرح
عليهما .
و�ستقوم �شبكة االعالم العراقي من خالل
القناة الريا�ضية العراقية التي ح�صلت
على احلقوق احل�صرية بنقل املباراة
نق ًال مبا�شر ًا يف ال�ساعة اخلام�سة ع�صر
غد اخلمي�س مبوجب اتفاق مت ابرامه
مع جمل�س �إدارة احتاد كرة القدم حيث
خ�ص�صت العديد من براجمها اىل جانب
اال�ستوديو التحليلي الذي �سيديره
مدير عام القناة ح�سن عيال يتم فيه
ا�ست�ضافة عدد من املحللني والنقاد
املتابعني ل�ش�ؤون الكرة العراقية
للحديث عن �آخر التطورات بخ�صو�ص
ت�شكيلة املنتخبني العراقي والإيراين
التي مت و�ضعهما من قبل كاتانيت�ش
وفيلموت�س وتوقعاتهم بخ�صو�ص
نتيجة املباراة ف�ض ًال على عر�ض تقرير
خا�ض من العا�صمة االردنية عمان من
قبل املوفد اخلا�ص للقناة وتقارير
خا�صة من العا�صمة العراقية بغداد يف
�ضوء تغطيتها ال�شاملة لرحلة �أ�سود
الرافدين يف ت�صفيات املونديال .
يذكر �أن القائمة النهائية للمنتخب
الوطني لكرة القدم التي �أعلنها
ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش تتكون
من الالعبني (جالل ح�سن وحممد حميد
وفهد طالب وعلي عدنان و�ضرغام
ا�سماعيل وعلي فائز و�أحمد �إبراهيم
و�سعد ناطق وريبني �سوالقا وميثم
جبار وم�صطفى حممد جرب وعالء علي
مهاوي و�إبراهيم باي�ش وحممد قا�سم
وح�سن حمود وحممدر�ضا و�شريف عبد
الكاظم و�صفاء هادي و�أجمد عطوان
وهمام طارق وب�شار ر�سن وعالء عبا�س
وعالء عبد الزهرة ومهند علي كاظم ).

�إنفلونزا الفيفا
�أزعم وفق ًا ملتابعة وتوثيق منذ نهايات العقد ال�سبعيني للقرن املا�ضي حتى
تعان من وباء "�إنفلونزا" حظر اللعب الدويل
الآن � ،أن �أي دولة يف العامل مل ِ
مثلما تعانيه مالعب العراق ل�سنني طويلة � ،إذ تتم معاجلته وقتي ًا  ،ثم يعاود
تدمري البُنى النف�سية لالعبني واجلماهري و�سط ردود �أفعال احتاد اللعبة
الوطني التي ال ترتقي اىل خطورة الوباء!
مع كل مواجهة حمتدمة للكرة العراقية يف بطوالت االحتاد الدويل لكرة
القدم وخا�صة ت�صفيات ك�أ�س العامل تتح ّرك الأيدي ال�شريرة خلف كوالي�س
القرار اجلاهز لتكتب بنيّة لي�ست بريئة  ،محُ ّر�ضة الفيفا على ا�سقاط رفع
احلظر اجلزئي من معادلة تقييم و�ضع املالعب العراقية بذريعة �سالمة
بعثات املنتخبات الزائرة  ،والغريب �أن الفيفا يناق�ض مواقفه بال�سماح
للعراقيني �أن ي�ضيّفوا الأ�صدقاء من هونغ كونغ قبل �شهر تقريب ًا يف مدينة
الب�صرة ثم يرتاجع ويحرمهم من اال�ستحقاق ذاته �أمام �إيران والبحرين ،
ك�أنه يرى من نافذة �ضيّقة �صخب ًا مروّ ع ًا لتظاهرات االحتجاج الب�صرية  ،فيما
ال يرى يف بع�ض �شوارع العوا�صم العربية والعاملية قلق ًا من �أعمال ال�شغب
واحلرق برغم �أن لبنان وهونغ كونغ وفرن�سا وت�شيلي وبوليفيا وغريها
تنام وت�صحو على �صرخات ال�شعب امل�ستهجنة لأداء حكوماتها  ،ومع ذلك
لن يجر�ؤ جياين �إنفانتينو ورجال منظمته (الفيفا) على �إزعاج االحتادات
املعنية بكلمتي (و�ضعكم يُقلقنا)!
للأ�سف  ،مل يكن الفيفا من�صف ًا وعاد ًال بقرار حرمان العراق من تنظيم
مباراتي �إيران والبحرين �ضمن الت�صفيات املزدوجة ملونديال قطر 2022
وكا�س �آ�سيا ال�صني  ، 2023برغم ت�س ّلمه خطاب التعهّد من �أ�سعد العيداين
حمافظ الب�صرة مُرفق ًا بخطة �أمنية محُ َكمَة حلماية وفدي املنتخبني ال�ضيفني
داخل وخارج ملعب جذع النخلة ح�سب �شروط ال�سالمة ال�سارية يف جميع
املالعب  ،وهو التعهّد نف�سه الذي طلبه الفيفا من احلكومة اللبنانية ل�ضمان
�أمن مباراة كوريا اجلنوبية على ملعب مدينة كميل �شمعون الريا�ضية يف
بريوت غد ًا اخلمي�س بح�سب ت�صريح رئي�س احتاد الكرة اللبناين ها�شم
حيدر �أم�س الثالثاء الذي �أكد �أن "القوى الأمنية تتعاون معنا  ..والفيفا كان
�سينقل املباراة �إىل خارج لبنان لو ق ّرر احتادنا �إقامتها من دون جمهور"!
قرار الفيفا جتاه العراق مردود عليه �أ�سا�س ًا لأنه ينبغي تعزيز ثقته
باالحتادات الوطنية  ،وبيان مدى قدرتها على حتقيق النجاح يف حتدّيات
من هذا النوع طاملا �أن �إجراءاتها التنظيمية م�ستوفية ل�شروط حفظ الأمن ،
�أما �أن يوا�صل الفيفا قتل �أمل العراقيني بوباء احلظر والهروب للأمام دون
حتمّله امل�س�ؤولية كل م ّرة فهذا غري مقبول وال ب ّد من اتخاذ �إجراءات حكومية
�سريعة بُعيد �إنتهاء مباراة البحرين الثالثاء املقبل  ،فقد �س ِئم العراقيون
عجرفة الفيفا وانتقائية لعبه يف م�صري كرتهم و�سلب حقوقهم والعبث
متخ�ص�ص ًا
مب�شاعرهم ب�أعذار �سمجة ال مي ّررها على غرينا حتى بات ظلمه
ّ
يف ملف كرتنا دون �سواها.
لن تغم�ض عيون الأ�سود حتى يح ّل م�ساء اخلمي�س ملواجهة منتخب �إيران
با�ستعداد معنوي ال يُ�ضاهى  ،يث�أروا حلق الب�صرة يف تنظيم لقاء الذهاب
 ،وي�ضاعفوا نقاط �صدارتهم املجموعة الثالثة  ،ولن ي�ست�سلموا لنداءات
ق�ص�ص من خياالتهم املري�ضة  ،فجَ نبات ملعب
اجلبناء ممن اعتادوا على ت�أليف ٍ
عمّان الدويل �ستتفجّ ر كالربكان مع حرارة دُعاء �أبناء الرافدين املقيمني على
�أر�ض الأردن " نريد الن�صر لوطن يريده ال�شباب فخر ًا مل�ستقبلهم" و�سنرتقب
هدف ًا مليمي الغيور ترفع له �أم ال�شهيد (ال�شيلة) بدبكة فرح غامر برغم م�ضي
�أ�سبوع م�أمت وليدها املتظاهر يف �سلمية ت�شرين  ،ولن يُبايل ال�شيخ لغدر قلبه
الوهن بانتظار دقائق ح�سم املوقعة الأ�صعب يف الت�صفيات  ،وهكذا يت�صبرّ
جميع العراقيني لي�سجّ ل التاريخ م�أثرة حت ّررهم دفاع ًا عن احلقوق يف معارك
احلياة على �أر�ضهم وخارجها ببطوالت ق ّل نظريها.
ً
وعادال
للأ�سف  ،لم يكن الفيفا من�صف ًا
بقرار حرمان العراق من تنظيم مباراتي
�إيران والبحرين �ضمن الت�صفيات
المزدوجة لمونديال قطر  2022وكا�س
�آ�سيا ال�صين 2023

معهد التدريب النفطي  /الب�صرة
اعادة اعالن املناق�صات  3و  4و  7ب�صرة 2019

اعادة �إعـــــــالن

يسر معهد التدريب النفطي  /البصرة الكائن في محافظة البصرة /حي الزهراء بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاء أتهم لتجهيز املواد واالجهزه حسب التفاصيل املبينة في أدناه فعلى الراغبني باملشاركة
احلضور إلى مقر معهد التدريب النفطي  /البصرة الشعبة القانونية للحصول على وثائق املناقصات على إن تتم مراعاة املالحظات التالية -:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية مراجعة معهد التدريب النفطي  /الشعبة القانونية خالل أوقات الدوام الرسمي .
 -2تقدمي هوية غرفة التجارة .
 -3تقدمي الرقم الضريبي وحتاسب الضريبي وبراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لعام . 2018
 -4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء تقدمي طلب حتريري على العنوان احملدد بورقة بيانات العطاء بعد دفع ثمن وثائقة البيع حسب قيمة املناقصة ادناه .
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فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر املعهد .
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 -12في حالة عدم قيام اجملهز بالتقدمي بنفسه على املناقصة فعلى وكيله تقدمي وكالة مصدقة من كاتب العدل تخوله حق تقدمي العطاءات .
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اسم املناقصة
مناقصة  3بصرة  2019زجاجيات اللزوجة
الكينماتيكية جلهاز GLASSWAREMEASUREMENT
OF THE 481 HVUKINEMATICVISCOSITY
FORDEVICE HVU 481
مناقصة  4بصرة  2019مختبر جريان املوائع
fluid flow laboratory
مناقصة  7بصرة  2019مختبر خواص النفط والغاز
OIL AND GASPROPERTIESLAB

تاريخ
املناقصة

الكلفة التخمينية

مبلغ التأمينات األولية

ثمن بيع وثائق
املناقصة

تاريخ انعقاد
املؤمتر

 115.780.000مائة وخمسة عشر مليون
وسبعمائة وثمانون الف دينار عراقي

 3.473.400ثالثة ماليني واربعمائة وثالثة
وسبعون الف واربعمائة دينار عراقي

100,000
مائة إلف دينار عراقي

2019/11/17

2019/11/27

 113.190.000مائة وثالثة عشر مليون
ومائة وتسعون الف دينار عراقي
 328.800.000ثالثمائة وثمانية وعشرون
مليون وثمامنائة الف دينار عراقي

 3.395.700ثالثة ماليني وثالثمائة وخمسة
وتسعون الف وسبعمائة دينار عراقي
 9.864.000تسعة ماليني وثمامنائة واربعة
وستون الف دينار عراقي

100,000
مائة إلف دينار عراقي

2019/11/17

2019/11/27

100,000
مائة إلف دينار عراقي

2019/11/17

2019/11/27
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ورقة مقدمة لندوة علمية

الرابع:

في الفاتح من ت�شرين الأول/
اكتوبر � 2019شهد العراق تظاهرات
لخم�سة �أيام ّ
هزت محافظات الو�سط
والجنوب،تبعتها في الخام�س
والع�شرين تظاهرات �أ�ضخم
ا�ضطرت الحكومة الى ا�ستخدام
العنف المفرط بما فيه الر�صا�ص
الحي والمطاطي والغاز القاتل..
ت�صاعدت في جمعتي الفاتح من
ت�شرين الثاني /نوفمبر والثامن منه
الى حرب ج�سور و�شوارع في بغداد،
ومحاولة �سيطرة المتظاهرين على
ميناء �أم ق�صر في الب�صرة ،وحرق
بيوت نواب في النا�صرية وال�شطرة
والرفاعي والحلة والنجف وكربالء
والديوانية..كان ح�صيلتها �أكثر
من ثالثمئة �شهيد واثني ع�شر �ألف
م�صاب..في م�شاهد ك�أن الذي يجري
هو حرب �ضد غزاة ولي�س تظاهرات
قام بها �شباب دفعهم الفقر والحرمان
وال�شعور باالغتراب وعدم وجود
معنى من حياة ا�ستلبتها منهم �أحزاب
ا�ستفردت بال�سلطة والثروة ل�ستة
ع�شر عام ًا،فانفجروا كما البركان
رافعين �شعار (نازل �آخذ حقي) و
(نريد وطن ًا).
ولأن من عادتي �أن ا�ستطلع �آراء
العراقيين في ق�ضايا خطيرة
وم�صيرية ف�أنني توجهت بالآتي:

 د.قا�سم ح�سني �صالح

(لو كنت و�سيط ًا بني احلكومة واملتظاهرين ،ما
املطال ��ب "الآنية،العاجلة" الت ��ي ميكن �أن يوافق
عل ��ى تنفيذه ��ا الطرف ��ان خالل مدة من �ش ��هر اىل
�ستة �أ�شهر (.حدد ثالثة مطالب فقط( .
بل ��غ ع ��دد امل�س ��تجيبني ()3132ف ��رد ًا بينه ��م
�أكادميي ��ون ومفكرون و�إعالمي ��ون ،تباينت بني
�إجاب ��ات كانت غالبيته ��ا علمية وممكن ��ة التنفيذ
و�أخ ��رى تعجيزي ��ة و�أخ ��رى انفعالي ��ة تعك� ��س
�س ��خرية امل ��زاج العراقي،اليكم من ��اذج منها كما
هي بالن�ص.
• �آين م ��ا كاتلن ��ي غ�ي�ر هالد�س ��تور..الغوه
وخل�ص ��ونه منه ..والأح�س ��ن،ادفنوه ب�ص ��حراء
الأنبار.
• وعيون ��ك دكت ��ور م ��ا ي�ص�ي�ر كل حل م ��ا دام
�إيران جملبه بياختنه
• �أح�س ��ن حل..ن�س ��تورد د�س ��تور من �سوي�سرا
ونخل�ص.
وكان ��ت هنالك �إجابات ت�ش ��ا�ؤمية جت�س ��دها هذه
الأجابة:
(كل التمني ��ات والأح�ل�ام والوع ��ود والأكاذي ��ب
احلكومي ��ة ت�ص ��طدم بواق ��ع ال ي ��درك حقيقت ��ه
العراقي ��ون عموم� � ًا وح�س ��نو النية خ�صو�ص� � ًا.
ال�ص ��راع اجل ��اري اليوم �ص ��راع حي ��اة �أو موت
بالن�س ��بة للطغم ��ة احلاكمة�..ص ��راع بني �ش ��عب
مقم ��وع منه ��وب وب�ي�ن �أح ��زاب ع�شع�ش ��ت 16

قناطر

الوطن بين ال�شباب المتظاهر
ووح�شية ال�سلطة

طالب عبد العزيز

يف م�ش ��هد حقري ،ن�شر على املواقع ،يبني
فيه نا�ش ��ره قيام جمموعة من امل�س ��لحني،
ال �أع ��رف م ��ا �إذا كان ��وا م ��ن ال�ش ��رطة �أو
اجلي� ��ش �أو امللي�ش ��يات التابع ��ة لإي ��ران،
وهم ي�ضربون متظاهر ًا ،كان �شاب ًا جمي ًال،
�أنيق الثياب ،ي�سرح �شعره بلطف ،وعيناه
تربقان �إ�ص ��رار ًا وهلع ًا مع� � ًا ،ومع �أن الدم
كان وا�ض ��ح ًا يف وجهه ،ومع �أنَّ �ض ��ربات
ولكم ��ات امل�س ��لحني بالع�ص ��ي والأي ��دي
والأحزمة انهالت عليه بق�سوة ،مل نعهدها
�إال م ��ن �أزالم النظ ��ام البعث ��ي� ،إال ان ��ه َّ
ظل
�أنيق� � ًا ،مل تغري وح�ش ��ية ه� ��ؤالء من جمال
طلته.
�س ��يكون ا�س ��م ال�ش ��اب علي ًا �أو عبا�س� � ًا �أو
حيدر ًا ،و�سيكون ا�سم امل�سلح ،الذي ي�ضربه
كما كان وا�ضح ًا يف املقطع عالء ًا وح�سين ًا
ومرت�ضى لتت�ضح ال�صورة �أكرث ،ونعرف
من ه ��و على مذهب والية الفقيه ،ومن هو
عل ��ى مذهب الوط ��ن؟ ولت�ض ��حك البهلوية
اجلدي ��دة يف �إي ��ران طوي�ل ً�ا ،وليل�ص ��ف
ال�س ��نُّ الذه � ُ�ب فق ��د رب ��ح البي ��ع ،و�ص ��ار
ال�شيعة ي�ضربون بع�ضهم يف ال�شارع �أمام
الكامريات ،ي�س ��اندها(البهلوية) �أكابرهم
يف بغ ��داد والنج ��ف وكرب�ل�اء والب�ص ��رة
والنا�ص ��رية والعم ��ارة ،بانتظ ��ار اللحظة
املنا�س ��بة لإنهاء العراق كل ��ه ،لكن الأدوات
يف هذه املرة �شيعية خال�صة.
امل�ش ��هد يف الع ��راق اجلدي ��د بحاجة اىل
تو�ص ��يف �آخ ��ر ،نع ��م ،ق ��د تفل ��ح ق�س ��وة
امل�س ��لحني يف قم ��ع ال�ش ��باب امل�س ��امل
املتظاهر ،املطالب بحقه يف وطن م�ستقل،
ينع ��م فيه اجلمي ��ع �إ�س ��وة بالعاملني ،لكن،
الع�ص ��ا والبندقي ��ة ل ��ن تظ ��ل مرفوعة اىل

الأب ��د ،هن ��اك م ��ن ي�س ��قطها يف التاري ��خ،
و�س ��يكون يوم اخلائن والعمي ��ل �أكرث ُذ ًال
من �أي يوم ،هذا عراق ي�س ��تله ابنا�ؤه من
الركام ،وهذه الأر�ض لن تكون �إال عراقية،
وهذا الدم �س ��يقف عالي ًا و�سينت�ص ��ر ،بكل
ت�أكيد.
رمب ��ا يك ��ون بع� ��ض امل�س ��لحني مم ��ن مل
ي�ش ��هدوا نهاي ��ة البعثي�ي�ن ورج ��ال الأمن
ال�سابقني� ،أو �أنهم يتغا�ضون عن ال�صورة
تل ��ك ،لكنه ��ا ماثل ��ة يف �أع�ي�ن و�أذه ��ان
العراقي�ي�ن جميع� � ًا ،وما ال�ش ��باب اجلميل
املنتف�ض �إال �ص ��ورة العراق القادم� ،أنيق ًا،
نظيف� � ًا ،خال�ص� � ًا يف حب ��ه لوطن ��ه ،غيور ًا
على ترابه ،و�ستخ�س ��ر البهلوية اجلديدة
كل قطعانه ��ا على �أر�ض ��ه .ما قدم ��ه �أولئك
ال�ش ��باب لي� ��س هين� � ًا ،ه ��ذا دم خال�ص ،مل
ت�شبه العمالة ب�شبهة ،ومل تدن�سه الوالءات
اخلارجية.
كل م ��ا ميك ��ن �أن تق ��وم ب ��ه احلكومة هو
ت�أخ�ي�ر �س ��قوطها ،وه ��ذه حتمي ��ة يقر بها
اجلمي ��ع ،مب ��ا فيه ��ا �س ��اداتهم ،ومل تع ��د
القوة امل�س ��لحة �ض ��امنة لبقاء الفا�س ��دين
زوله
والقتل ��ة والع�ص ��ابات ،هن ��اك زم ��ن ّ
�ش ��باب م�ص ��رون على انتزاع وطنهم� ،أما
التوقيت فهو م�س� ��ألة يف قب�ض ��ة ال�ش ��عب
ب�أكمل ��ه ،ي�ص ��نعها �أو يتعج ��ل �ص ��ناعتها
بخروج ��ه م ��ع املتظاهري ��ن ،بوقوف ��ه يف
ال�س ��احات وال�ش ��وارع ،بخا�س ��رته �أجرة
اليوم واليوم�ي�ن ،لكنه ال حمالة �س ��يكون
املنت�ص ��ر ،و�س ��يكون واح ��د ًا م ��ن �أجم ��ل
�ش ��عوب الأر�ض ،التي �أ�ص ّرت على انتزاع
�أوطانها ،على الرغم من وح�شية ال�سلطة،
التي باتت خارج الزمن العراقي.

عام� � ًا قادته ��ا و�سا�س ��تها مللم ��وم جمع ��وا من كل
�ش ��وارع ومالهي العامل وا�ستلموا حكم ًا وثروة
�أغنى بلد..واليوم تريدونهم بتظاهرات �س ��لمية
�ش ��بابية غ�ي�ر حزبية وعفوي ��ة ،يتلق ��ون القنابل
بر�ؤو�س ��هم العارية ،فهل من املعق ��ول �أن يتنازل
ه� ��ؤالء القتل ��ة عن بحبوحة عي�ش ��هم لي�س ��لموها
ل�ش ��باب ال ميلك ��ون غ�ي�ر ر�ؤو�س ��هم و�ص ��دورهم
العاري ��ة .ثق ��وا بالله انه ��م لن ي�س ��لموها �إال على
�أ�س� � ّنة الرماح لأنه ��م يعتربونها معرك ��ة حياة �أو
موت).

الثاني:

ح ��ل �أو جتمي ��د الربمل ��ان احلايل،والذهاب اىل
انتخاب ��ات مبكرة حت ��ت �إ�ش ��راف الأمم املتحدة
واملنظم ��ات الدولية ،يت ��م على �أ�سا�س ��ها اختيار
مفو�ضية لالنتخابات يكون �أع�ضا�ؤها من ق�ضاة
م�س ��تقلني ح�ص ��ر ًا ،و�إعداد د�س ��تور جديد للبالد
تت ��م كتابت ��ه من قبل عنا�ص ��ر متخ�ص�ص ��ة وذات
خربة من خارج الأحزاب والربملان القائم وحتت
�إ�شراف دويل ..و�إلغاء جمال�س املحافظات كافة،
و�إلغ ��اء جمي ��ع التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة لأع�ض ��اء
تحليل
الربمل ��ان وب�أث ��ر رجعي،وجميع الق ��رارات التي
مت ت�ص ��نيف احلل ��ول املقرتحة اىل نوع�ي�ن وفق ًا منحت امتيازات غري م�ش ��روعة ملا ي�سمى رفحا،
لعاملها الزمني ،وعلى النحو الآتي:
واحلماي ��ات ،وتك ��ون له ��م خم�ص�ص ��ات وظيفة
احللول الآنية:
م�ؤقتة تنتهي بانتهاء ع�ضويتهم الي �سبب كان.
الأول:

قيامجمل�سالنوابب�إقالةرئي�سالوزراء،وتكليفه
مبهمة حكومة ت�ص ��ريف الأعمال،وم ��ن ثم �إقرار
القوانني اخلا�صة باالنتخابات وموعدها ب�أقرب
فر�صة ممكنة ،و�إ�صدار حزمة القوانني املطلوبة
،وم ��ن ثم يحل املجل�س نف�س ��ه حمتكم ًا اىل �إرادة
ال�ش ��عب ،عل ��ى �أن ي�أخ ��ذ الق�ض ��اء دوره الفعل ��ي
بعيد ًا عن الت�س ��لط ال�سيا�سي يف حما�سبة القتلة
والفا�سدين وفق ًا للقانون النافذ.

الثالث:

�إقام ��ة نظام جمه ��وري احتادي كم ��ا هو احلال
يف الوالي ��ات املتح ��دة� ،أواعتم ��اد نظ ��ام �ش ��به
رئا�س ��ي ينتخ ��ب فيه الرئي� ��س من قبل ال�ش ��عب
ب�ش ��كل مبا�شر ،و يتم اختيار رئي�س الوزراء من
قبل الربملان بح�س ��ب نظ ��ام الأغلبية ،و�إلغاء كل
�أ�ش ��كال املحا�ص�ص ��ات وامل�ش ��اركات يف توزيع
املنا�صب.

اعتم ��اد الفقرة ثالث ًا م ��ن املادة  126التي تن�ص
على ج ��واز تعديل مواد الد�س ��تور بع ��د موافقة
ثلثي �أع�ض ��اء جمل�س النواب وموافقة ال�ش ��عب
باال�س ��تفتاء الع ��ام ،وم ��ن ث ��م موافق ��ة رئي� ��س
اجلمهوري ��ة ،لأن ع ��دم ج ��واز التعدي ��ل ي�ش ��مل
املبادئ اال�سا�سية يف الد�ستور الواردة يف الباب
االول والن�صو�ص اخلا�صة باحلقوق واحلريات
الواردة يف الباب الثاين� ،إال �أن الفقرة رابع ًا من
نف�س املادة مل جت ��ر �إجراء تعديالت تنتق�ص من
�ص�ل�احيات الأقاليم وكل املطالبات ال�شعبية من
�إجراء التعديل ،وتغيري بنية نظام املحا�ص�ص ��ة
الطائفية،و�إ�ص ��دار قان ��ون جدي ��د لالنتخاب ��ات
وتغيري مفو�ضية االنتخابات مبفو�ضية م�ستقلة
فعال ،وتغي�ي�ر قان ��ون الأحزاب جميعها ب�ش ��كل
ال مي�س حقوق �ش ��عب كرد�س ��تان العراق ،ومثل
هذه الإجراءات ميكن �أن يتم حتديد �أق�صر فرتة
ممكنة حل�سمها و�إ�صدارها .
والتنوي ��ه ب� ��أن ن� ��ص الفقرة خام�س� � ًا م ��ن املادة
 142ا�ستثنى كل ماورد يف ن�ص املادة املذكورة
اخلا�ص ��ة بطرح املواد املعدل ��ة حلني االنتهاء من
الب ��ت بالتعديالت املن�ص ��و�ص عليه ��ا يف فقرات
املادة  126مبعنى �أن ن�ص الفقرة رابع ًا اخلا�صة
برف� ��ض التعدي�ل�ات م ��ن قب ��ل ث�ل�اث حمافظ ��ات
�أو �أك�ث�ر اليج ��د له تفعي ��ل مامل يت ��م االنتهاء من
العمل بفقرات املادة  .126وميكن االحتكام اىل
املحكمة االحتادية بهذا اخل�صو�ص.
واتفق ��ت احلل ��ول عل ��ى تنفيذ الآتي خ�ل�ال مدة
�أق�صاها ثالثة �أ�شهر:
• حما�س ��بة كل املت�س ��ببني واملق�ص ��رين يف
اغتي ��ال املتظاهري ��ن والنا�ش ��طني والنظ ��ر يف
ت�ش ��كيل حمكمة متخ�ص�ص ��ة ملحاكمة من ت�سبب
يف ذلك من القوات الأمنية
• ح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة وحتوي ��ل كل
الأ�سلحة لدى الف�صائل امل�سلحة اىل م�ستودعات
اجلي�ش
• ت�ش ��كيل حمكمة من ق�ض ��اة م�ستقلني ملحاكمة
الفا�س ��دين و�إعادة الأموال امل�سروقة من خزينة
ال�شعب
• �إلغ ��اء جميع االمتيازات وجلميع املنا�ص ��ب،
و�إلغاء رواتب رفحاء وتقاعد النواب.

المعالجات الم�ستقبلية

• و�ضع �س ��قف زمني لإ�صدار قانون للأحزاب
الي�سمح بان�شاء �أحزاب على �أ�س�س دينية.
• الك�شف عن جماالت انفاق امليزانية ال�سنوية
ب�شكل وا�ضح و�شفاف.
• �إلغ ��اء جمي ��ع القوان�ي�ن الت ��ي �ص ��درت
حت ��ت �س ��لطة برمير ومنه ��ا ق ��رارات الإق�ص ��اء
واالجتث ��اث وامل ��واد اخلا�ص ��ة بالإره ��اب ذات
ال�ص ��فة الطائفية ،و�إحالة الق�ض ��ايا ذات ال�ص ��لة
لن�صو�ص القانون اجلنائي العراقي.
• �إعادة ت�ش ��كيل جمل�س اخلدمة وفق �ش ��روط
�ص ��ارمة ي�أخ ��ذ على عاتق ��ه توفري فر� ��ص العمل
وفق قانون عام جمرد وقواعد مهنية .
• حماي ��ة املنتج الوطني و�إع ��ادة فتح وت�أهيل
وت�ش ��غيل جمي ��ع امل�ص ��انع املغلق ��ة ،واعتم ��اد
�أ�س ��لوب االقت�ص ��اد املختل ��ط وف ��ق مايحق ��ق
العدالة االجتماعية.
• �إ�صدار قانون عفو عام واطالق �سراح جميع
�سجناء الر�أي.
• تخ�ص ��ي�ص ح�ص ��ة م ��ن النف ��ط ل ��كل مواطن
عراقي ،و�إ�ص ��دار قانون وطني للطاقة واملوارد
النفطية
• �إع ��ادة اال�س ��تقاللية للبنك املرك ��زي العراقي
وجميع امل�ؤ�س�س ��ات اخلا�ص ��ة بعيد ًا عن ال�سلطة
التنفيذية
• يح ��دد لكل مليون عراقي نائب الواحد ولكل
� 500أل ��ف عراق ��ي ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة
واح ��د ،ويبق ��ى راتبهم ��ا كما هو قب ��ل االنتخاب
م ��ع �إ�ض ��افة ب�س ��يطة يحدده ��ا القان ��ون وتلغى
ح ��ال انته ��اء دورت ��ه االنتخابي ��ة و�إلغ ��اء جميع
االمتيازات احلالية وحتدد احلماية ب�شخ�ص�ي�ن
من قبل الأجهزة الأمنية العراقية
• �إعادة النظر باملدار�س والكليات الأهلية وفق
القان ��ون ،وت�أم�ي�ن متطلب ��ات وزارات الرتبي ��ة
والتعليم العايل واملالية..و�س ��حب �إجازات غري
امللتزمة بها.
�إن ه ��ذه املقرتح ��ات حتت ��اج اىل ن ��دوة علمي ��ة
يح�ضرها متخ�ص�ص ��ون و�أكادمييون وممثلون
عن تظاهرات ال�شباب وعن احلكومة و�أ�صحاب
الق ��رار ال�سيا�س ��ي الن�ض ��اجها ..وبه ��ا نكون قد
�أدين ��ا دورن ��ا و�أبر�أنا ذمتن ��ا �أمام الل ��ه والوطن
والنا�س.

العنف �ضد املتظاهرين ي�ؤدي للدكتاتورية !
فيما تتوا�صل و تت�صاعد تظاهرات �شابات و �شباب انتفا�ضة
ت�شرين البطلة ال�سلمية ،و يزداد رعب القوى المتنفذة الفا�سدة
الم�ستقوية بدوائر الدولة الجارة  . .يزداد ت�صدي تلك القوى
الإجرامي لها بالقتل بر�صا�ص القنا�صين الملثمين ،و بالغازات
المحرمة دولي ًا الم�ص ّنعة في �إيران ح�سب تقارير منظمة العفو
الدولية ،و بالر�صا�ص الع�شوائي الحي  . .التي ت�سببت حتى الآن
ب�سقوط �أكثر من ثالثمائة � 300شهيد و اثني ع�شر � 12ألف جريح
و م�صاب �إ�ضافة الى �ضحايا �أفراد ال�شرطة و القوات االمنية ،وفق
تقارير وطنية و �أممية يعتمد عليها ،في وقت تمتنع فيه وزارات
الداخلية و الدفاع و ال�صحة عن تقديم �أية بيانات عن ال�ضحايا..
�إ�ضاف ��ة اىل حم ��اوالت تل ��ك الق ��وى
ا�ش ��اعة االره ��اب و الرع ��ب بالقنابل
ال�ص ��وتية ،و اتباع �أ�س ��اليب الإرهاب
املتنوع ��ة من التهدي ��دات و املالحقات
و االختطافات و االعتقاالت و �ض ��ياع
االخب ��ار ع ��ن ال�ض ��حايا ،و ممار�س ��ة
�أب�شع �أنواع التعذيب بحق النا�شطني
�ش ��باب ًا و �ش ��ابات ،و حتطي ��م و حرق
دوائ ��ر �إعالمي ��ة تهتم بن�ش ��ر املعلومة
بحيادية .
يف وق ��ت تت�س ��رب في ��ه تقاري ��ر و
معلوم ��ات من �أجهزة احلكم ن�ش ��رتها
و�س ��ائل �إع�ل�ام متنوع ��ة داخلي ��ة و
دولي ��ة عن خطط م ��ن مراحل متعددة
ُتعتمد ملواجه ��ة التظاهرات ( ،تنتهي
ب�إخمادها ب�شكل كامل) ،ت�شري �أ�صابع
االته ��ام اىل �إنه ��ا و�ض ��عت م ��ن قب ��ل
رج ��ال دوائر �إيراني ��ة و يف مقدمتهم
اجلرنال �س ��ليماين ،يف �سعي لالبقاء
على حكومة عبد املهدي  . .تت�ض ��من
ا�س ��تمرار قط ��ع الإنرتن ��ت م ��ع قط ��ع
الطرق بالكتل الإ�س ��منتية و ال�س ��عي
حل�ص ��ر التظاه ��رات واالعت�ص ��امات
يف مناط ��ق حم ��ددة وع ��دم ال�س ��ماح
بتو�س ��عها ،مع موا�ص ��لة الرقابة على
و�سائل الإعالم والن�شر.
و تهدف اخلطط بالتايل اىل مواجهة
االعت�ص ��امات والتظاه ��رات بالق ��وة
لت�ش ��تيتها و�إ�ض ��عافها تدريجي� � ًا ،و
�أن الكث�ي�ر مما ذكر يُنف ��ذ حالي ًا ،و قد
تت�س� � ّبب ب�س ��قوط �ض ��حايا �أك�ث�ر من
الذين �س ��قطوا يف الفرتة املا�ضية من
عمر التظاهرات ،على حد الت�سريبات،
و هو ما يجري العمل به فعلي ًا الآن.
و فيما ن�شرت وكالة االنباء الفرن�سية
اخبار ًا افادت بعقد اجتماع لر�ؤ�س ��اء
الكتل و الكيانات املتنفذة ا�ضافة اىل
ممثل ��ي املرجعيات الدينية بح�ض ��ور

ايراين ،و ان احلا�ضرين اتفقوا على
�أن يبق ��ى عب ��د املهدي يف من�ص ��به ،و
عل ��ى �أن تت ��م مواجه ��ة التظاهرات و
االعت�ص ��امات و انهائها بكل الأ�شكال
مبا فيها القوة ،على حد الوكالة . .
حت ��ى ت�س ��ارع �أط ��راف االجتم ��اع
املذك ��ور مذعوري ��ن اىل تكذي ��ب تلك
الأخبار و التن�صل من االتفاق عليها،
بع ��د �أن �ش ��عروا بات�س ��اع حم�ل�ات
الت�ض ��امن م ��ع املتظاهري ��ن داخلي ًا و
دولي ًا �إثر ال�ص ��مود البطويل ل�ش ��باب
العراق و �شاباته  .ال�شباب ال�سلميون
الذين اليحملون �سالح ًا يف بلد مليء
بال�س�ل�اح ،و �س ��لكوا اىل الآن خ�ي�ر
�س ��لوك رغم �أنواع الت�ضحيات ،التي
ينحن ��ي لها العراقيون اجال ًال ،اجيا ًال
و اجيال..
�سلوك عراقي �أ�صيل اك�سبهم تعاطف
ال�ش ��عب بعد �أن اع ��ادوا اليه روحه و
�ص ��ارت �أفواج� � ًا تلتح ��ق به ��م من كل
الأعم ��ار و امله ��ن ،طلب ��ة و ك�س ��بة و
ن�س ��اء و نقاب ��ات و جمعي ��ات ،و م ��ن
خمتلف املكون ��ات القومية و الدينية
و الطائفي ��ة ،حت ��ى افرغ ��وا �س ��اعات
من ��ع التج ��ول م ��ن فعله ��ا .ال�ش ��باب

الذي ��ن حافظوا على الأخالق ب�ص ��دق
عل ��ى مذبح احل ��ق و احلرية و الروح
الوطنية ،و ك�ش ��فوا عورات املعممني
املتحكمني و �سلوكياتهم الال �أخالقية
الق ��ذرة يف التعام ��ل م ��ع امل ��ر�أة و
حماولة تركيعها و �إلغاء حقوقها.
يف وق ��ت يوا�ص ��ل في ��ه ال�س ��يد عب ��د
امله ��دي و َم ��نْ ورائ ��ه و َم ��نْ مع ��ه،
حم ��اوالت الغزل و التحبب لل�ش ��باب
االبط ��ال ،و بكلم ��ات مل تع ��د تنطل ��ي
على �أحد ،م ��ن �أن االجهزة احلكومية
حتم ��ي (ابنائن ��ا) و �إن اب ��داء ال ��ر�أي
املخال ��ف ح ��ق و التظاه ��ر ال�س ��لمي
ح ��ق (ك ��ذا) ب ��ل و يطالب با�س ��تمرار
التظاه ��رات لتدلنا(كذا) على الطريق
ال�ص ��حيح ؟؟  ،لأنه ��ا ( الطاق ��ة الت ��ي
تدف ��ع احلكوم ��ة و م�ؤ�س�س ��ات احلكم
خلدم ��ة ال�ش ��عب بوت�ي�رة اعل ��ى) ،و
�ش ��رع بتوزيع ال ُفتات من كذا �أرا�ضي
و كذا فر�ص عمل و �ش ��حيح لل�ض ��مان
االجتماعي..
الت ��ي مل يقابله ��ا املتظاه ��رون
ال�س ��لميون و عم ��وم ابن ��اء ال�ش ��عب
ا ّال بال�س ��خرية ،ب ��ل و بالتجرمي حني
�ص ��اح متظاه ��ر كه ��ل ب�أعل ��ى �ص ��وته

د .مهند الرباك

و ه ��و ي�ش ��اهد ت�س ��اقط ال�ش ��هداء و
اجلرح ��ى يف اخل�ل� ّاين " انت ��م قتل ��ة
ال�ش ��عب !! ملاذا تدعون هذا ال�ش ��باب
اجلمي ��ل للتظاه ��ر و تقولون انه حق
م�ش ��روع  ،و تقتلوه ��م  . .كل النا�س
تعرف �أن ال�س ��مكة خاي�سه من ر�أ�سها
 . .ملاذا ملاذا ؟؟ " .
ب ��ل و ي�ص� � ّرح عب ��د املهدي ب�ل�ا خجل
( �إن قتل ��ة املتظاهري ��ن ملثم ��ون و
النع ��رف من هم و ال م ��ن �أين جاءوا)
و ال ك�أنه القائد العام للقوات امل�سلحة
و رئي�س جمل�س وزراء ،فاية حكومة
هذه التي التعرف من يقتل مواطنيها
و افراد قواتها ؟؟ �أم هو ا�ستغباء �أمام
مئات الأدلة التي �ساقها ال�شباب ،كيف
�أن القتل ��ة قدم ��وا من جهة ا�س ��تمكان
القوات احلكومية اخلا�ص ��ة و قوات
�س ��وات �س ��يئة ال�ص ��يت ،و كيف �ألقى
املتظاه ��رون القب� ��ض على قنا�ص�ي�ن
و خمرب�ي�ن (�س� � ّلموهم لل�ش ��رطة)
اليتكلمون العربية و ال �أي من اللغات
العراقي ��ة ،و كي ��ف كان ��وا يحمل ��ون
هوي ��ات ايرانية ،منها لقوات خا�ص ��ة
من هناك.
كل ذل ��ك و حكوم ��ة عب ��د امله ��دي مل

ي�ص ّرح عبد املهدي بال خجل ( �إن قتلة املتظاهرين ملثمون و النعرف من هم و ال من �أين
جاءوا) و ال ك�أنه القائد العام للقوات امل�سلحة و رئي�س جمل�س وزراء ،فاية حكومة هذه التي
التعرف من يقتل مواطنيها و افراد قواتها ؟؟ �أم هو ا�ستغباء �أمام مئات الأدلة التي �ساقها
ال�شباب ،كيف �أن القتلة قدموا من جهة ا�ستمكان القوات احلكومية اخلا�صة و قوات �سوات
�سيئة ال�صيت ،و كيف �ألقى املتظاهرون القب�ض على قنا�صني و خمربني (�سلّموهم لل�شرطة)
اليتكلمون العربية و ال �أي من اللغات العراقية ،و كيف كانوا يحملون هويات ايرانية ،منها
لقوات خا�صة من هناك.

تنف ��ذ وال مطل ��ب عاج ��ل م ��ن مطالب
املتظاهري ��ن الت ��ي تتلخ� ��ص ب� �ـ :
ا�س ��تقالة احلكومة و ت�ش ��كيل حكومة
انتقالي ��ة ب�ص�ل�احيات ف ��وق الع ��ادة
تنهي املحا�ص�صة و تهيء لإنتخابات،
معاقبة قتلة املتظاهرين علن ًا و �إطالق
�سراح املغ ّيبني ،حل ميلي�شيات احل�شد
و ت�س ��ليم �س�ل�احهم للجي� ��ش ،تق ��دمي
اكرب!! حيتان الف�ساد و لي�س ال�صغار
ملحاكمة علنية لينالوا جزائهم.
و ترى �أو�س ��ع الأو�س ��اط� ،أن حكومة
عبد املهدي ب�س ��لوكها املنافق القاتل،
التي �ص ��ارت تل ��وّ ح مب ��ادة  4ارهاب
بح ��ق املتظاهري ��ن الذي ��ن تعتربه ��م
خمرب�ي�ن ،الأم ��ر ال ��ذي �سي�ش ��عل
التظاه ��رات �أك�ث�ر و �أو�س ��ع  . .البد
�أن تقال �أو ت�س ��تقيل ،و �إنها ب�سلوكها
امل�ش�ي�ن ه ��ي الت ��ي تخ� � ّرب الب�ل�اد ،ال
املتظاهري ��ن .و �إنه ��ا بف�ض ��ائحها و
بقائه ��ا الالم�س� ��ؤول ،هي امل�س� ��ؤولة
ع ّما يجري ،و هي التي ُت�سقط النظام
القائ ��م بعيون دول العامل و م�ص ��الح
م�س ��تثمريها و خوفهم من ا�ستمرار و
ت�صاعد عدم االمان.
فيم ��ا يح� � ّذر �سيا�س ��يون و جمرب ��ون
غري منحازين ،م ��ن �أن بقاء احلكومة
و �س ��لوكياتها و دمويته ��ا و نفاقها و
كذبها الالحم ��دود يف حماولة جتيري
املظاه ��رات له ��ا لإج ��راء تغي�ي�رات
ل�صاحلها ،و ا�س ��تقوائها بدولة جارة
و تراك�ض الكت ��ل احلاكمة و الربملان
لل�س ��كوت عنه ��ا خوف� � ًا من انك�ش ��اف
ف�ض ��ائحها هي �أي�ض� � ًا ،يح� � ّذرون من
توظي ��ف ال�س ��يد عب ��د امله ��دي لذل ��ك
لتكري� ��س بقائ ��ه على كر�س ��ي احلكم،
و يهدد ب�إقامة حكم دكتاتوري ّ
ي�سخر
م�ؤ�س�س ��ات احلك ��م ل ��ه با�س ��م (حك ��م
رئا�سي) ،على طريقة �أردوغان !
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ثقافة

الكفاح من �أجل عراق جديد
�صحيفة نيويورك تايمز:
ُ
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي

ي�صاب بالإعياء وهو ي�شهد
يكادُ المرء
ُ
هذا التعتيم الإعالمي العالمي على
�أنباء الثورة العراقية؛ حتى لك�أنّ القوى
العالمية تبدو متواطئة  -بطريقة
خفية وخبيثة مع ًا  -مع �أقطاب القوى
الحاكمة في الم�شهد العراقي  ،ويتفاقم
�شعور الإ�ضطراب والحيرة لدى المراقب
 العراقي الغيور على عراقه على وجهالتخ�صي�ص � -إزاء هذه النبرة الباردة
التي تتناول بها ال�صحافة العالمية
الحدث العراقي المزلزل الذي مازال
يقدّ م ال�شهداء الأبرياء كل يوم ..
� ُ
آليت على نف�سي منذ بدء الثورة
العراقية التي �إنطلقت �شرارتها
المباركة الأولى في مفتتح ت�شرين
الما�ضي �أن �أ�ضع بين َيدَ ي القارئ
العراقي والعربي ترجمات منتخبة
لمقاالت تتناول الحدث العراقي الثوري
غير الم�سبوق في الت�أريخ العراقي،
وال�أخفي �ألمي و�أنا �أ�شهد هذا التعتيم
المريب -بل المتواطئ والم�شبوه -على
ُ
ُ
نحن �إزاء ف�ساد
الثورة العراقية .هل
�صحفي و�إعالمي �شبيه بما ح�صل مع
ف�ضيحة " كوبونات النفط " �س ّيئة
تحم َ
لت ياعراقنا الجريح ؟
ال�صيت ؟ كم
ّ
تحملتم �أيها العراقيون المظلومون
وكم
ّ
من �سوء �أفاعيل الأقربين والأبعدين!!
�أقدّ م �أدناه ترجمة لواحدة من مقاالت
الر�أي ( )Opinionالتي كتبتها ( مينا
العريبي ) ون�شرتها في �صحيفة (
النيويورك تايمز) العالمية في عددها
ال�صادر بتاريخ  5نوفمبر (ت�شرين ثاني)
 . 2019تعمل ( مينا العريبي)  ،وهي
�صحفية عراقية  -بريطانية  ،رئي�سة
تحرير �صحيفة ( )The Nationalالتي
ت�صدر في مدينة (�أبو ظبي) عا�صمة
الإمارات العربية المتحدة .

المترجمة

مل ت ��زل املطاول ��ة الت ��ي تبديه ��ا التظاهرات
الإحتجاجي ��ة العراقي ��ة الأخ�ي�رة  ،ف�ض ًال عن
زخمه ��ا املتعاظ ��م من ��ذ �إنطالقته ��ا الأوىل يف
باك ��ورة ت�شرين الأول املا�ضي تت�سبّب يف ه ّز
البلد هز ًا عنيف ًا  ،و�ساهمت وح�شية احلكومة
العراقية وقوى امليلي�شي ��ات ال�ساعية ل�سحق
تل ��ك الإحتجاج ��ات يف مفاقم ��ة الأج ��واء
امل�شحون ��ة يف الع ��راق  ،وعلى الرغ ��م من � ّأن
مايف ��وق (  ) 275م ��ن املحتجّ ني ُق ِتل ��وا  ،و� ّأن
�ألوف� � ًا �آخرين �أ�صيب ��وا �إ�صابات بالغ ��ة ؛ ف� ّإن
الإحتجاج ��ات العارم ��ة تب ��دو ما�ضي ��ة يف
م�ساره ��ا من غ�ي�ر �أن تعيقها تل ��ك املمار�سات
احلكومية وامليلي�شياوي ��ة املفرطة يف العنف
والق�سوة .
تظاه ��ر العراقي ��ون �أوّل الأم ��ر بال�ض ��د من
الف�ساد والبطالة والف�ش ��ل احلكومي املخجل
يف تق ��دمي اخلدم ��ات ؛ لك � ْ�ن بع ��د �شه ��ر م ��ن
الإحتجاج ��ات ،وعق ��ب العن ��ف احلكوم ��ي
مفرط الوح�شي ��ة �إزاء املحتجني  ،راح ه�ؤالء
يطالبون ب�إ�ستقال ��ة رئي�س الوزراء عادل عبد
امله ��دي والإزال ��ة الكامل ��ة للنظ ��ام ال�سيا�سي
املهيم ��ن عل ��ى الع ��راق ف�ض ًال عن �ض ��رورة �أن
حُت� � ّل الف�صائ ��ل ال�سيا�سي ��ة املت�سلح ��ة ب ��ك ّل
�أ�سباب القوة الع�سكرية الباط�شة ميلي�شياتها

الت ��ي تدعمه ��ا �إيران وتتح ّك ��م يف ك ّل مفا�صل
حركتها على الأر�ض العراقية .
لطامل ��ا ف�شل ��ت احلكومة العراقي ��ة والنخبة
ال�سيا�سية املمثلة له ��ا يف الإ�ستجابة بطريقة
منا�سب ��ة ومعقولة لأيّ م ��ن مطالب املحتجني
 .وع ��د ( بره ��م �صال ��ح )  ،الرئي� ��س العراق ��ي
 ،بتمري ��ر قان ��ون �إنتخاب ��ي جدي ��د �إ ّدع ��ى �أنه
�سيعم ��ل على جع ��ل �أع ��داد �أكرب م ��ن ال�شباب
العراقي تلتح ��ق بالعملية ال�سيا�سية ال�سائدة
 ،كم ��ا وعد بو�ض ��ع نهاية حا�سم ��ة للمنظومة
ال�سيا�سي ��ة ال�سائ ��دة يف ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
والت ��ي تق ��وم على مب ��د�أ امل�صافق ��ة الفا�سدة .
�إىل جان ��ب ماتقدّم وعد �صال ��ح �أي�ض ًا ب�إجراء
�إ�صالحات جذرية عل ��ى مفو�ضية االنتخابات
عن طري ��ق تطعيمها بخ�ب�راء م�ستقلني ؛ لكن
�سرع ��ان ماقوبلت هذه الوع ��ود بالرف�ض من
جانب املحتج�ي�ن باعتباره ��ا " �ضئيلة للغاية
 ،ومت�أخ ��رة للغاي ��ة "  ،و�أنها التعدو �أن تكون
م�ساع ��ي جتميلي ��ة يري ��د رئي� ��س اجلمهورية
من ورائه ��ا ّ
بث الروح يف منظوم ��ة �سيا�سية
متهالكة فقدت م�صداقيتها ب�صورة مطلقة .
الميك ��ن �إغف ��ال � ّأن معظ ��م الإحتجاج ��ات
العراقي ��ة جت ��ري وقائعه ��ا يف امل ��دن الت ��ي
تقطنه ��ا غالبية �سكاني ��ة �شيعية  ،وي� ّؤ�شر قتل
مايزي ��د عن (  ) 18من املحتجني يف الأ�سبوع
املا�ض ��ي يف مدين ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة عن ��د
ال�شيع ��ة  ،وبطريق ��ة الميك ��ن �أن ي�شوبه ��ا �أي
�شك  ،الو�ضع البائ�س الذي مل تزل احلوا�ضر
ال�شيعي ��ة العراقي ��ة تعي� ��ش فيه  ،وه ��و الأمر
ال ��ذي ي�ؤ ّك ��د حقيق ��ة � ّأن ه ��ذه احلوا�ض ��ر مل
تل � َ�ق �أق ّل عناية م�ستحقة م ��ن جانب الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة ال�شيعي ��ة التي �إ�ستغ ّل ��ت " الهوية
ال�شيعي ��ة " للإ�ستئث ��ار بال�سلط ��ة والإحتفاظ
بها .
�ساهمت الإحتجاجات العراقية وردّة الفعل
العنيفة �إزاءها من جان ��ب القوات احلكومية
وامليلي�شياوية يف تفتي ��ت �أ�سطورة الطائفية
باعتباره ��ا املب ��د�أ احلاكم لل�سلط ��ة ال�سيا�سية
؛ �إذ ب ��ات وا�ضح� � ًا ومب ��ا اليقب ��ل ال�ش � ّ�ك ب� �� ّأن
الطائفية املدعومة واملموّلة من جانب الدولة
ق ��د تهافت ��ت وف�شل ��ت ف�ش�ل� ًا وا�ضح ًا بع ��د �أن
برهنت على عجزها املريع يف تقدمي احلماية
والإزدهار للمواطنني العراقيني .
تتجوهر هذه املع�ضلة  -و�إىل ح ّد كبري  -يف
طبيع ��ة املنظومة ال�سيا�سية التي ُف ِر�ضت على
العراق من جانب التحالف الدويل الذي قادته
الواليات املتحدة عام  2003؛ فقد ع ّززت تلك
املنظوم ��ة ال�سيا�سي ��ة الأكذوب ��ة القائل ��ة ب� ّأن
العراقي�ي�ن يفتق ��دون �إىل الهوي ��ة الوطني ��ة
اجلامع ��ة  ،و� ّأن هوياتهم الفاعلة على الأر�ض
هي طائفي ��ة �أو �إثنية بال�ضرورة تتمحور يف

الثالثي ��ة املك ّوناتي ��ة � :شيع ��ة � ،سُ ّن ��ة ُ ،ك� � ْرد .
تعمل هذه التق�سيمات الطائفية والإثنية على
ع ��زل الغالبية العظم ��ى من العراقي�ي�ن الذين
يعتقدون �إعتق ��اد ًا را�سخ� � ًا بهويتهم العراقية
 ،وف�ض�ل� ًا عن ذلك ف� ّإن ه ��ذه التق�سيمات تعزل
امل�سيحي�ي�ن والإيزيدي�ي�ن واملندائي�ي�ن وبقية
الأقليات ال�سكانية العراقية عن الرافد اجلامع
للوطنية العراقية احل ّقة .
يف مقاب ��ل ه ��ذه اخلارط ��ة التق�سيمي ��ة فق ��د
راح املحتجّ ون العراقيون اليافعون يرفعون
العل ��م العراقي وح�سب راف�ض�ي�ن ك ّل ما�سواه
م ��ن الرم ��وز ال�سيا�سية والطائفي ��ة  ،وراحت
الأن�ش ��ودات الوطني ��ة مت�ل��أ ك ّل الأج ��واء .
ال�شع ��ار الأوح ��د ال ��ذي ت ��راه ي�ت�ردّد يف ك ّل
الأماك ��ن ه ��و  " :نري ��د وطن ًا "  -ذل ��ك ال�شعار
ال ��ذي يدع ��و �إىل عراق اليعاين م ��ن ك ّل العلل
الطائفية التي يغذيها ال�سيا�سيون  .ثمة �شعا ٌر
جماه�ي�ري �شائ ��ع �آخ ��ر ي�ؤ ّك ��د عل ��ى �ضرورة
�إنتزاع احلقوق  " :نازل �آخذ حقي " .
عملت الطبقة ال�سيا�سية يف العراق منذ عام
 ، 2003وب ��د ًال م ��ن �إقامة نظ ��ام �سيا�سي على
مب ��ادئ املواطن ��ة بع ��د الإطاح ��ة بدكتاتورية
�صدام ح�سني  ،عل ��ى تخليق منظومة و�صاية
طائفي ��ة بق�ص ��د الف ��وز بال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة
واملغ ��امن املالي ��ة  ،وق ��د �أحْ َي ��ت ه ��ذه الطبقة
ال�سيا�سي ��ة منط ًا من الهوية الطائفية وجعلت
ُرف غري مكتوب
منها �أ�سا�س ًا  -هو �أقرب �إىل ع ٍ
 لت�ش ��ارك ال�سلط ��ة  :رئي� ��س وزراء �شيعي ،رئي�س جمهورية كردي  ،ورئي�س برملان �سُ ّني
 ،وه ��و الأمر الذي ع� � ّزز التق�سيمات الطائفية
ور�سّ ��خ �سطوته ��ا يف الوق ��ت ال ��ذي عمل فيه
باملقاب ��ل على تقليل �ش� ��أن الإمكانيات الفكرية
واملهنية النخبوي ��ة وامل�شروعية الإنتخابية ،
و�صار ت�شكيل احلكوم ��ة  ،بالنتيجة احلتمية

� ،أق ��رب �إىل فعالي ��ة �شر�س ��ة يف املغامنة على
ال�سلط ��ة واملال عن طري ��ق ت�شكيل التحالفات
ّ
اله�شة قبل الإنتخابات وبعدها .
ثم ��ة قط ��اع م�ؤث ��ر يف الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة
العراقية الينف � ّ�ك يعلن مواالته املطلقة لإيران
 ،وقد جعل ه ��ذا القطاع الأو�ضاع �أكرث �سوء ًا
يف البل ��د  .تزاي ��د الغ�ضب العراق ��ي ال�شعبي
�إزاء ال�سط ��وة الإيراني ��ة املتعاظم ��ة عل ��ى
امل�ؤ�س�س ��ة ال�سيا�سية العراقي ��ة وبخا�صة بعد
�أن �أ�ش ��ارت تقاري ��ر ذات م�صداقية قاطعة �إىل
� ّأن معظم حاالت القت ��ل التي طالت العراقيني
يف �سن ��وات �سابق ��ة  -وخ�ل�ال الإحتجاجات
كذلك � -إمن ��ا �إقرتفتها ميلي�شيات مدعومة من
طهران .
نعل� � ُم جميع� � ًا � ّأن معظ ��م املُحتجّ �ي�ن ال�شيعة
كان ��وا ي�صدحون ب�أ�صواتهم عالي� � ًا � " :إيران
! ب� � ّرة ! ب ّرة ! "  ،وقد �أحرق ه�ؤالء املحتجّ ون
الأع�ل�ام الإيرانية وم ّزق ��وا مل�صقات للمر�شد
الإي ��راين الأعل ��ى � ،آي ��ة الل ��ه عل ��ي خامنئي ،
ال ��ذي �ألق ��ى بالالئم ��ة على الوالي ��ات املتحدة
ووكاالت املخابرات الغربي ��ة يف �إدامة �شعلة
التظاهرات الإحتجاجية يف العراق ولبنان .
يطال ��بُ املحتجّ ون بحكوم ��ة عراقية وطنية
غ�ي�ر حمكوم ��ة ب�أي ��ة �سط ��وة خارجي ��ة  ،وقد
�أف ��رد املحتج ��ون �إي ��ران بالإ�س ��م لكونها هي
الدولة التي تتح ّك� � ُم مبقادير غالبية الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة وامليلي�شي ��ات يف الع ��راق  .يف
مقابل ه ��ذا املطل ��ب العراقي �أر�سل ��ت طهران
اجل�ن�رال ( قا�س ��م �سليم ��اين )  ،قائد احلر�س
الث ��وري الإي ��راين املعروف بفيل ��ق القد�س ،
�إىل بغ ��داد لك ��ي ي�شرف بنف�سه عل ��ى التعامل
امللي�شي ��اوي �إزاء الإنتفا�ض ��ة العراقي ��ة  ،وقد
�أ ّك ��د اجل�ن�رال �سليم ��اين من ��ذ البدء عل ��ى � ّأن
رئي�س ال ��وزراء العراق ��ي لن يق� �دّم �إ�ستقالته

على الرغم م ��ن � ّأن عبد املهدي قد �أبدى رغبته
يف الإ�ستقالة .
�دن
التنف � ّ�ك امل�شهدي ��ات الت ��ي ت�أتين ��ا م ��ن م � ٍ
مث ��ل النا�صري ��ة والب�ص ��رة وبغ ��داد تو ّلد يف
العراقي�ي�ن مزيج� � ًا م ��ن الأمل واخل ��وف ؛ �إذ
� ّأن ال�شجاع ��ة الفائقة الت ��ي يُبديها املحتجون
�أم ��ام تغ� �وّل ال�سلط ��ات الأمني ��ة الباط�ش ��ة
متن ��ح العراقي�ي�ن �أم�ل� ًا يف � ّأن التغيري ممكن
 ،ويف املقاب ��ل ف� �� ّإن وح�شي ��ة ال ��ر ّد احلكومي
وامليلي�شي ��اوي املدعوم من طه ��ران قد برهن
ومبا الي ��دع �أيّ جمال للت�شكيك يف � ّأن طهران
ووكالءه ��ا املعتمدين يف الع ��راق �سيعمدون
لفع ��ل �أي �ش ��يء وك ّل �ش ��يء مت ��اح �أمامه ��م
للحفاظ على م�صاحلهم وا�ستثماراتهم املالية
بخاف على اجلميع � ّأن �إيران
املتغ ّول ��ة  .لي�س ٍ
تعتم ��د على العراق يف حماولة الإلتفاف على
العقوبات الدولي ��ة املفرو�ضة عليها عرب بيعه
الغاز واملحا�صيل الزراعية  ،وف�ض ًال عن هذه
امل�صالح املالي ��ة ال�ضخمة ف� ّإن �إيران ت�ستخدم
كمن�صة مل� � ّد نفوذها يف العامل العربي
العراق ّ
.
مي�ض ��ي الفتي ��ة العراقي ��ون يف ثورته ��م
الإحتجاجي ��ة ليلة �إثر �أخرى وه ��م يقاومون
املح ��اوالت احلكومي ��ة احلثيثة لكب ��ح جماح
عنفوانه ��م  ،ووا�ض ��حٌ �أن الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة
املعزول ��ة وراء ج ��دران املنطق ��ة اخل�ض ��راء
تب ��دو بعي ��دة ع ��ن نب� ��ض ال�ش ��ارع العراقي ،
وه ��ي التع ��رف م ��ن يق ��ود ه ��ذه التظاه ��رات
الإحتجاجية بالإ�ضافة �إىل �أنها التفهم دوافع
ه�ؤالء النا�شطني اليافعني .
احلرمان الإقت�ص ��ادي والإهرتاء ال�سيا�سي
هم ��ا العام�ل�ان اجلوهري ��ان الل ��ذان دفع ��ا
العراقي�ي�ن للنزول �إىل ال�ش ��وارع ؛ لكن برغم
هذين الدافعني الكئيبني ف� ّإن �إح�سا�س ًا بالفخر
قد منا بني ك ّل العراقيني بعد �أن توحّ دوا على
مطلب �أ�سمى يبتغي �إ�ستعادة العراق كبلد ذي
�سي ��ادة حقيقية بعد �أن ظ� � ّل خمتطف ًا ل�سنوات
طويل ��ة  ،وعن ��د ه ��ذه النقطة املف�صلي ��ة تبدو
وع ��ود احلكوم ��ة بتح�س�ي�ن فر� ��ص الوظائف
والب ��دء ب�إ�ص�ل�اح املنظوم ��ة ال�سيا�سي ��ة
والقان ��ون الإنتخاب ��ي فعالي ��ات غ�ي�ر كافية ؛
فاملالي�ي�ن م ��ن العراقي�ي�ن �ص ��ارت تدع ��و �إىل
ركل كامل املنظوم ��ة ال�سيا�سية و�إزاحتها عن
م�شهد احلياة العراقية .
� ّإن ح�ل� ًا مقب ��و ًال وذا دميوم ��ة للمع�ضل ��ة
العراقي ��ة املتمثل ��ة بالف�ساد وارته ��ان الإرادة
الوطنية جله ��ات خارجية ي�ستوجب �إخ�ضاع
الر�ؤو�س الر�سمية الفا�سدة الكبرية للم�ساءلة
وم ��ن ث ّم املحاكمة العادل ��ة  ،وكذلك ي�ستوجب
الت�أ ّكد من �إعتم ��اد منظومة �شفافة يف ت�شكيل
احلكوم ��ة العراقي ��ة املقبل ��ة  ،والت�أ ّك ��د من � ّأن
العراق ( الذي ي�ض ّم ُخمْ�س �إحتياطيات النفط
امل�ؤك ��دة يف الع ��امل ) دولة ق ��ادرة على توفري
تعلي ��م �أ�سا�س وخدمات �صحي ��ة �أ�سا�سية لك ّل
مواطنيه بكيفية تتناغم مع املعايري العاملية .
بل ��غ تعب ال�شعب العراقي مداه الأعظم �إزاء
منظومة تقا�سم ال�سلطة املته ّرئة  -حيث يكون
لك ّل ح ��زب �سيا�سي مقع� � ٌد يف طاولة احلكم ؛
لك ��ن ال�أحد من ه ��ذه الأح ��زاب ينه�ض بعبء
امل�س�ؤولي ��ة ب ��ل يكتف ��ي  -بب�ساط ��ة  -ب�إلق ��اء
املالم ��ة عل ��ى �سواه م ��ن الأح ��زاب وحتميلها
م�س�ؤولي ��ة الف�ش ��ل اجلمع ��ي ال�شام ��ل يف كل
مرافق احلياة العراقية .
يطلب العراقيون  ،وب�صورة �أ�سا�سية  ،عراق ًا
ذا متك�ي�ن و�سي ��ادة م ��ن الفرق ��اء ال�سيا�سيني
الذين يقودون املنظوم ��ة ال�سيا�سية العراقية
احلالي ��ة  ،وك ّل من �سيف�ش ُل من ه�ؤالء الفرقاء
يف حتقيق هذا املطل ��ب العراقي اجلماهريي
ل ��ن يكون بو�سعه بع ��د الي ��وم الإختباء وراء
الفت ��ة " املنظوم ��ة ال�سيا�سي ��ة " ّ � .إن ه� ��ؤالء
الفرقاء ال�سيا�سيني هم " املنظومة ال�سيا�سية
" ذاتها  ،ومامل يرتقوا ثقوبها املعيبة ف�سيُطاحُ
بهم ومبنظومتهم ال�سيا�سية مع ًا .
كتابة  :مينا العُريبي

توا�صل المدى ن�شر الأعمدة الثقافية ،والتي
�سبق و�أن �أر�سلها الفنان الرائد الراحل �سامي
عبد الحميد �إلى المدى ،بغية الن�شر.
والمدى �إذ تن�شر هذه الأعمدة ت�ؤكد الح�ضور
الثقافي الفاعل الذي كان يميز فناننا الكبير.

كواليس

� سامي عبد الحميد

في الفن الم�سرحي التبرير
المنطقي مطلوب
�سواء يف كتابة امل�سرحية وبناء �أحداثها ور�سم �شخو�صها �أم يف �إخراج
مكوناته ��ا ال�سمعي ��ة – �إلق ��اء احل ��وار وال�صم ��ت وامل�ؤث ��رات ال�صوتي ��ة
واملو�سيق ��ى الت�صويرية � ،أم يف مكوناته ��ا املركبة – املمثل والزي الذي
يرتديه واملاكياج الذي ي�ضعه على وجهه  ،املنظر الذي يحيط به واال�ضاءة
امل�سلط ��ة عليه وامل�ؤث ��رات الب�صرية الأخرى مثل ال�ص ��ور املنعك�سة على
ال�شا�ش ��ة � ،أم يف مكوناته ��ا املتحرك ��ة – املمث ��ل واملنظر والإ�ض ��اءة � .أم
يف متثي ��ل �شخ�صياته ��ا و�صفاتها و�أفعالها و�أهدافه ��ا عالقاتها  ،ومبعنى
�آخر كل ما نراه ون�سمعه ونحن ن�شاهد العر�ض امل�سرحي يجب �أن يكون
وراءه تربير ًا منطقي ًا مقنع ًا ولي�س مق ّنع ًا �أو مزيف ًا .
حتى الأمور غري املربرة مث ��ل الت�شويهات واملبالغات واملتناق�ضات التي
تقت�ضيه ��ا بع�ض املدار� ��س الفنية التعبريي ��ة والدادائي ��ة وال�سوريالية ،
له ��ا مربره ��ا وهو افرازات الالوع ��ي �أو احللم �أو الكابو� ��س  .وحتى الال
م�أل ��وف كذل ��ك الذي يفعله عام ��ل التغريب الربيختي ل ��ه تربير ،هو نقده
و�إيجاد البديل له.
�إن الأقن ��اع عام ��ل مهم من عوام ��ل متعة م�شاهدة العم ��ل امل�سرحي وهذا
العم ��ل يبن ��ى على مب ��د�أ – االقتن ��اع واالقن ��اع – �إقنت ��اع امل�شاركني مبا
يفعلون ��ه و�إقناع اجلمهور الذي ي�شاهدونه ،كيف نقتنع نحن امل�شاهدين
بوج ��ود مايكروفونات �أمام �شخ�صيات م�سرحي ��ة واقعية تدور �أحداثها
يف من ��زل عراق ��ي تقدم يف م�س ��رح �صغري وال يكون اله ��دف من و�ضعها
�إي�ص ��ال �أ�ص ��وات املمثل�ي�ن �إىل اجلمه ��ور  ،كيف نقتنع نح ��ن امل�شاهدين
بوج ��ود منظر جل ��دران �س ��وداء ُر�سم ��ت علي ��ه ر�سوم ��ات جتريدية يف
م�صحّ ��ة لكبار ال�س ��ن  ..وكيف نقتنع نحن امل�شاهدي ��ن مب�شهد يظهر فيه
ع ��دد م ��ن الأ�شخا�ص من ثق ��وب �شر�شف مائ ��دة يحيط ��ون مبمثل ميثل
ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة يف امل�سرحية  .كيف نقتنع بوج ��ود �سكك حديدية
مو�ضوع ��ة عل ��ى خ�شبة امل�سرح وال مي ��ر عليها قطار كي ��ف تقتنع �أنت يا
متف ��رج ب�صرخات مفاجئة يطلقها املمثل من غري تربير ،كيف تقتنع �أنت
ي ��ا متفرج بحركات ن�شطة �سريعة ملمثلني ميثلون عجائز بعمر يزيد على
الثمانني �سنة.
يق ��ول ال�سيميولوجي ��ون ب� ��أن العر�ض امل�سرح ��ي �شبكة م ��ن املعلومات
مبعن ��ى �أن كل ما ن ��راه ون�سمعه يف هذا العر� ��ض �أو ذاك يكوّ ن دوال لها
مدل ��والت مبعنى �أ�ش ��كال لها م�ضامني  .الكلم ��ة دا ٌل ولها مدلول – معنى
واحلرك ��ة دا ٌل وله ��ا مدلول وتربي ��ر  .الإمياءة ال�صوتي ��ة دال لها مدلول
واالمي ��اءة اجل�سدي ��ة دا ٌل له ��ا مدلول ��ه – تربي ��ر  .مل ��اذا ن�صم ��م مف ��ردة
ديكوري ��ة يف عر�ض م�سرحي وال نربر وجوده ��ا الوظيفي �أو التزيني .
ملاذا ي�ستخدم هذا املخرج كر�سي ًا متحرك ًا يف عر�ض م�سرحي من غري �أن
يكون هناك �شخ�ص من �شخو�ص امل�سرحية م�صاب بعاهة يف �ساقيه؟
مل ��اذا يقدم ذاك املخ ��رج م�سرحية تقع �أحداثها داخ ��ل قلعة قدمية يف
�إحدى احلدائق ؟ ملاذا يتخيل ممثل دور (ماكبث) اخلنجر الذي يروم
ان يقت ��ل ب ��ه امللك ( دانكن) يف ح�ي�ن يتم قتله بحادث م ��روري ؟ ملاذا
يق ��وم هذا املخرج �أو ذاك بحذف م�شاه ��د كثرية من الن�ص امل�سرحي
الذي كتبه م�ؤلف قدمي �إذا مل يقدم تربير ًا منطقي ًا لذلك احلذف ؟
كث�ي�ر ًا ،ال جن ��د �أي مربر ملمثل�ي�ن يف �أيامنا هذه ميثل ��ون �شخ�صيات
يف م�سرحي ��ة واقعي ��ة حديثة يتحادث ��ون فيما بينه ��م وهم يوجهون
خطابه ��م اىل اجلمهور بد ًال م ��ن توجيهه نحو بع�ضه ��م � .صحيح �إن
الف ��ن لي� ��س ا�ستن�ساخ� � ًا لل�ص ��ور احلياتية ب ��ل �إ�ضاف ��ة �أو تعديل لها
ولكن ما ه ��و املربر عندما تتحاور �شخ�صيات امل�سرحية بينما توجّ ه
حواره ��ا نحو اجلمهور  .يف هذه الأي ��ام �أالحظ ان بع�ض املخرجني
العراقيني وبع�ض املخرجني العرب ي�ستخدمون الدخان اال�صطناعي
يف عرو�ضه ��م امل�سرحية وعندما تبح ��ث عن مربر لإثارة هذا الدخان
ال جت ��ده  .ويف هذه الأيام تقدم بع� ��ض العرو�ض امل�سرحية ب�إ�ضاءة
خافتة بحيث ي�صعب على املتفرج �أن يرى وجوه املمثلني وتعبرياتها
وك�أن املخرجني ال يعرفون �إن الإظهار �أول وظائف الإ�ضاءة امل�سرحية
 .نعم التربير مطلوب وحتى الال مربر يجب تربيره .
�إن الأقناع عامل مهم من عوامل متعة
م�شاهدة العمل الم�سرحي وهذا العمل
يبنى على مبد�أ – االقتناع واالقناع –
�إقنتاع الم�شاركين بما يفعلونه و�إقناع
الجمهور الذي ي�شاهدونه

ال����ط����ائ����ف����ي����ون ال ي����ج����ي����دون ال�����ق�����راءة
فا�ضل ال�سلطاين
هذا «النعي» املرفوع على جدار يف �ساحة التحرير
يف بغ ��داد  -الت ��ي ميك ��ن القول عنه ��ا �إنها �صارت
ميثل وطن ًا م�ستعاد ًا ،ولو على امل�ستوى الرمزي،
تبدو �أمامه املنطقة اخل�ضراء جمرد ذكرى بغي�ضة
م ��ن ما� ��ض بعي ��د  -يعك�س ،بكلم ��ات قليل ��ة ،وعي ًا
ن ��ادر ًا ،ولكن ��ه يط ��رح يف الوق ��ت نف�س ��ه �أ�سئلة ال
تنته ��ي .هل تولد الطائفي ��ة� ،أو تربز على ال�سطح
ب�أنيابه ��ا احل ��ادة ،يف ظ ��رف مع�ي�ن ،ومت ��وت� ،أو
تتوارى يف ظرف �آخر خمتلف ،و�إن حتت ال�سطح
بانتظ ��ار مو�س ��م اللق ��اح؟ ه ��ل يج�سد ه ��ذا النعي
حقيق ��ة مل نب�صره ��ا من قبل ،ومل نح�س ��ن قراءتها
يف تاريخن ��ا؟ ونعن ��ي �أن هذه الظاه ��رة املقيتة مل
تتج�س ��د فع ًال على م�ستوى ال�ش ��ارع العربي ،على
عك�س ما حت ��اول �أن ت�صوره الأح ��زاب الطائفية؟
ث ��م ،ه ��ل يختل ��ف الوع ��ي ال�شعب ��ي عم ��ا �سجل ��ه
وي�سجل ��ه فقهاء الطائفية ،الذي ��ن ق�سموا تاريخنا
الإ�سالم ��ي �إىل ق�سمني ،يت�شعب ��ان يف كل مرحلة،

ويل ��دان �أق�سام� � ًا �أخ ��رى تظ ��ل تتنا�س ��ل �إىل ي ��وم
القيامة ،مذاهب ومل ًال؟
يعلمن ��ا التاري ��خ �أنه يف كل منعط ��ف ثوري ،حني
ينه� ��ض النا� ��س ،موحدي ��ن بفع ��ل القم ��ع والقه ��ر
واجل ��وع ،تنه ��ار كل الأ�س ��وار ال�صيني ��ة بينه ��م،
تل ��ك الت ��ي بناه ��ا الفقه ��اء واملنظ ��رون الزائفون،
و�أودعوه ��ا كتبه ��م الت ��ي �شكل ��ت �سردي ��ة كربى،
ولكنها �سردية وهمية ،مبعن ��ى �أن ال �أ�سا�س مادي ًا
ي�سنده ��ا ،فهي �سرعان ما تنهار حني يتقدم احل�س
العفوي ،الفط ��ري ،ال�صايف م ��ن �أي �أيديولوجية
عمياء ،دينية كانت �أم علمانية.
يف ه ��ذه اللحظات الك�ب�رى ،كما ن�شاه ��د الآن يف
�ساح ��ات لبن ��ان والع ��راق ،وكم ��ا �شاهدن ��ا �سابق ًا
يف �ساح ��ات �سوري ��ا ،يتجل ��ى الإن�س ��ان فقط ،بال
�أي عن ��وان ،با�سمه املجرد ،رامي� � ًا بكل حمموالته
الطائفي ��ة واملذهبي ��ة الت ��ي مل تكبل ��ه فق ��ط ،و�إمنا
�ص ّغرت ��ه �أي�ض� � ًا ،وجردت ��ه م ��ن �أ�سم ��ى م ��ا ميلك:
�إن�سانيته.به ��ذا التجل ��ي يرتف ��ع الإن�س ��ان عل ��ى
طبقته ،وعرقه ،ومذهب ��ه ،وانحداره االجتماعي،
و�ضيع ًا كان �أم عظيم ًا� .إنها ن�شوة كربى �أن ي�شعر
املرء �أنه حر �أخري ًا ،ولو حلني ،ولو على امل�ستوى

الرم ��زي ،و�أنه جت ��اوز طائفيته ،ولي� ��س طائفته،
الت ��ي اخرتعها الفقه ��اء ،وحملوها م ��ا لي�س فيها،
و�أثقلوا ظهور النا�س به ��ا وعقولهم و�أحا�سي�سهم
عرب التاريخ� ،إىل الوط ��ن الف�سيح ،اجلامع ،الذي
ق�سم ��ه الطائفي ��ون �إىل �أزقة و�ش ��وارع وحارات.
وم ��ن هن ��ا ،مل يرف ��ع الفتي ��ان العراقي ��ون ،الذين
ت�سق ��ي دما�ؤه ��م �ش ��وارع الع ��راق يومي� � ًا� ،سوى
�شعار واحد« :نريد وطن ًا».
ه ��ذا هو الدر�س الأكرب الذي علمنا �إياه النا�س يف
العراق ولبنان ،بعد انتظار متعب ،وهو �أنهم غري
معنيني مبا نظر وينظر له الفقهاء الطائفيون ،و�أن
التاري ��خ الطويل م ��ن الت�ضليل ال ��ذي ق�سمهم �إىل
خانات وحارات ،و�أكيا�س ومتاري�س يف مواجهة
بع�ضها البع�ض ،مل يتغلل عميق ًا يف دواخلهم .كان
جمرد �صم ��غ �سرعان ما ذاب ،ليك�شف عن الوجوه
احلقيقية ،التي تنتظر عيونها باجتاه واحد.
لك ��ن الطائفي�ي�ن ال يجي ��دون الق ��راءة ،وهم بحكم
تكوينه ��م �أنا� ��س ذوو بع ��د واحد ،من ذل ��ك النوع
الذي ينطبق عليه املثل ال�صيني:
ت�شري �إىل القمر فينظر الأحمق �إىل �إ�صبعك.
عن ال�شرق الأو�سط
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اقــــرأ

ثمة �أ�شياء منر عليها �سريعا،
نحن الذين نتابع تخريفات عبد
الكرمي خلف ،وقنبلته النووية
التي يُ�ص ّنعها املحتجون يف
املطعم الرتكي ،والتي رمبا تحُول
بغداد �إىل رماد ..وللأ�سف نن�سى
ونحن نن�شغل بلجنة التعديالت
الد�ستورية التي ت�ضم فقهاء
القانون من عينة فالح ال�ساري
وحممد متيم و�صباح ال�ساعدي
وظافر العاين� ،أن هناك ن�ساء
با�سالت قررن يف حلظة �صدق
ووطنية �أن يقفن �إىل جانب
�أبنائهن يف �ساحات االحتجاجات..
فهذه �سيدة تقدم "اخلبز" ال�ساخن
جمانا ..وتلك تتنقل بني ال�شباب
ت�ضع �أمامهم �صحون الطعام
البيتي ..وتلك امر�أة م�سنة مل جتد
يف بيتها �سوى �صمون ومعه قليل
من اخل�ضار ،قررت �أن ي�صبح من
ح�صة الفتيان يف �ساحة التحرير..
ومن بني امل�شاهد امل�ؤثرة م�شهد
�أم عبا�س ومعها �صديقتها �أم
حممد ،الأوىل جلبت "غ�سالة "
البيت والثانية ا�شرتت "غ�سالة "
بالتق�سيط ..والهدف هو تنظيف
مالب�س املعت�صمني ،ن�ساء منر
عليهن كل يوم دون �أن نعرف
ا�سمائهن ،لكنهن �سجلن ح�ضورا
م�شرفا �سيبقى يذكره العراقيون
 ،مثلما يتذكرون كيف قرر رئي�س
وزرائهم �أن ي�ستبيح دماء ال�شباب،
لأنهم تظاهروا من �أجل الإ�صالح
والتغيري .ومل تكن ه�ؤالء الن�سوة
ثوريات �أو ينتمني حلزب من
الأحزاب ..بل كن وما زلن ي�ؤمن
ب�شيء واحد ا�سمه العراق.
عندما ت�أخذك قدميك �إىل �ساحة
التحرير ،ف�ستجد نف�سك و�سط
عراق م�صغر ..فهذه ال�سيدة
من الأعظمية جتيد �صنع الكبة
املو�صلية ..وتلك من ذي قار
متخ�ص�صة يف خبز "ال�سياح"
و�أخرى تتحدث باللهجة اجلنوبية
ورجل م�سن ما �أن يتحدث حتى
ت�شم من كالمه رائحة بغداد..
وتلك الفتاة امل�سيحية التي تقف
مبت�سمة وهي حتاول �أن تف�سر
خمارج احلروف التي تخرج من
فم عجوز مي�سانية  ،ويُخيل �إليك
و�أنت م�أخوذ بهذا امل�شهد �أنك �أمام
لوحة غابت كثريا ب�سبب مندوبي
الطائفية الذين يعتقدون �أن احلــ َّل
لأزمات العراق هو حتويل ال�شعب
�إىل قبائل ،كل منها تبحث عن
مظلوميتها ..املهم �أن يجد ال�شيعي
خال�صه يف مطاردة ال�سُ ّني ،و�أن
يرى ال�سُ ّني �سعادته يف حتقري
ال�شيعي و�شتمه واالنتقا�ص
منه ..عندما ترى �ساحة التحرير
وت�ستمع �إىل هتافات املحتجني
وتن�صت �إىل �أ�صواتهم املفعمة
بحب العراق �ستعرف �أن هذا
ال�صوت هو �صوت واحد و�أن
اختلفت لهجاته ..و�إذا كنت خبريا
مبناطق العراق �ستعرف من �أين
�أتت هذه ال�سيدة التي قررت �أن
ت�ستدين من �أجل "غ�سالة " تنظف
بها مالب�س ال�شباب يف �ساحة
التحرير.
ياعزيزي عادل عبد املهدي كنت
امتنى �أن تكون فخورا مبثل
هذه النماذج ..و�أن تفرح له�ؤالء
الن�سوة اللواتي قدمن للعامل
�صورة العراق احلقيقي ..و�أن
ت�ؤمن ب�أن "غ�سالة " �أم عبا�س
�ستنتج تغيريا يف هذه البالد..
�سواء �أوافق عبد الكرمي خلف ،
�أم ظل يعاين من منجنيق املطعم
الرتكي.

مغامن الريا�ضيني

�ص ��در " مغ ��امن الريا�ضي�ي�ن " م�ؤخ ��ر ًا عن دار امل ��دى ،وبه
ي�س ��تكمل ال�شاعر �س ��ليم بركات  22جمموعة �ش ��عرية ،بد�أت
ب� �ـ”ك ّل داخ ��ل �س ��يهتف لأجلي وك ّل خ ��ارج �أي�ض� � ًا”1973 ،؛
التي �أطلقت ال�ش ��اعر ،مثل �ش ��هاب الفت وجديد و�صاعق يف
الثانية والع�شرين من العمر فقط� ،سرعان ما اخرتق امل�شهد
ال�ش ��عري ال�س ��وري ،ث� � ّم امل�ش ��رقي ،فالعربي ب�أ�س ��ره خالل
�س ��نوات قليل ��ة .املجموعة اجلدي ��دة“ ،مغامن الريا�ض ��يني
والتعالي ��م كم ��ا التزموه ��ا” ،حمل ��ت عنوان ًا متمي ��ز ًا ،على
ج ��ري ع ��ادة ب ��ركات ،وتوزع ��ت ق�ص ��ائدها عل ��ى  11باب ًا؛
ابرزها ا َ
“الع�ص � ُّ�ي واملَ َقارع”“ ،ملم�س احلديد”،
حل َلبات،
ِ
“فنُّ القفز بال �ضوابط ،والتزلُّج على املعاين”“ ،ترجم ُة
“تنقيب يف الفكرةِ الع�ضليَّة "
املاء”،
ٌ
ح

ول العا

لم

يا�سمني �صربي

الرق�ص والغناء وزيارة املتاحف �أن�شطة مفيدة لل�صحة
مي� �ك ��ن ل�ل��أن� ��� �ش� �ط ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة
والإبداعية مثل الرق�ص والغناء
�أو زي � ��ارة امل �ت��اح��ف �أن ي�ك��ون
لها ت�أثري �إيجابي على ال�صحة
ال �ب��دن �ي��ة وال �ع �ق �ل �ي��ة ،ح���س��ب ما
ذك��رت��ه وك��ال��ة �أوروب� �ي ��ة معنية
بال�صحة �أم�س.
و�أف ��اد املكتب الإقليمي ملنظمة
ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة يف �أوروب � ��ا،
 ،ب ��أن املو�سيقى وال�غ�ن��اء �أثبتا
على �سبيل املثال �أنهما مفيدان
يف حت�سني االن�ت�ب��اه وال��ذاك��رة

للأ�شخا�ص الذين يعانون من اخلرف.
وا�ستندت النتائج �إىل درا�سة �أجريت
ع�ل��ى �أك�ث�ر م��ن  900من�شور ح��ول
فوائد الفنون من الطفولة �إىل مرحلة
البلوغ وحتى ال�شيخوخة.
وقالت بريو�سكا �أو�ستلني ،املديرة
الإق�ل�ي�م�ي��ة امل ��ؤق �ت��ة ملنظمة ال�صحة
العاملية« :الأمثلة امل��ذك��ورةُ ...تظهر
الطرق التي ميكن للفنون من خاللها
مواجهة التحديات ال�صحية (اللعينة)
�أو امل �ع �ق��دة م �ث��ل م��ر���ض ال���س�ك��ري
وال�سمنة والأمرا�ض العقلية» ،ح�سب
وكالة الأنباء الأملانية.

كاظم ال�ساهر يعيد ن�شر �أغنيته "�شباب العراق"
والبع�ض يربطها باالحتجاجات
فاج�أ الفنان كاظم ال�ساهر ،متابعيه
ب�إعادة ن�شر فيديو لأغنيته "�شباب
العراق" ،م��رف��ق��ا امل �ن �� �ش��ور
بتعليق توجه به �إىل ال�شباب
العراقي.
وج� ��اءت ك�ل�م��ات الأغ�ن�ي��ة
التي �صورها ال�ساهر

عام  ،2015كالتايل:
ورب ��ط ن�شطاء م��واق��ع التوا�صل
"�شباب العراق �شباب العمل �شباب االجتماعي ،التي تناولت املو�ضوع
الن�ضال �أَبي البطل
ب�ين �إع� ��ادة �إط�ل�اق الأغ �ن �ي��ة ودع��م
عريق
الكفاح لنيل ال�سماح طويل ال���س��اه��ر للمتظاهرين يف ب�ل�اده،
ِ
اجلناح لعز البالد
خا�صة �أن مو�سيقى الأغنية ت�شبه
ع�ق��دن��ا ع� َل�ي��ه ع�ظ�ي��م الأَم� ��ل �شباب العزف الثوري ،الذي يحفز الع�سكر
العراق �شباب العراق"
ب�إيقاع �سريع وحلن موحد.

ت�سلمها جائزة تقديرة خالل حفل توزيع جوائز
 People's Choice Awardsالذي �أقيم
م�ؤخرا.
ويف التفا�صيل ،فقد قدم اجلائزة املمثل العاملي
�آدم �ساندلر ،وه��و �صديق مقرب لأني�ستون
اجلائزة لها على امل�سرح ،حيث و�صفها ب�أنها
واح ��دة م��ن �أق ��رب �أ��ص��دق��ائ��ه و�أن �ه��ا جميلة
وتتمتع بقلب �أبي�ض ،معربًا عن حبه لها
وللتمثيل �إىل جانبها.
فاعتلت النجمة البالغة من العمر  50عامًا
امل�سرح ب�شكل م�ؤثر وعانقت زميلها ،ثم
وجهت كلمة �شكرت فيها جمهورها ،و�أعربت
ع��ن �سعادتها وف�خ��ره��ا لت�سلمها ه��ذه
اجلائزة .كما وجهت ال�شكر لأ�صدقائها
الذين دعموها طيلة ال�سنوات املا�ضية،
وا� �ص �ف��ة جن ��وم م�سل�سلها ال�شهري
 Friendsب�أنهم هدية من العمر.

�شعبة العالقات واالعالم

جناح هادي كبة
االكادمي ��ي والكات ��ب �ص ��در ل ��ه
م�ؤخ ��را كتاب ��ي درا�س ��ات ثقافي ��ة
يف الفك ��ر والتاري ��خ ع ��ن دار امل
اجلدي ��دة يف �س ��وريا وهو يحوي
مو�ض ��وعات بالرتاث واملعا�ص ��رة
 ..ويذكر ان كبه ا�ص ��در العديد من

تقـريــر ...

الكت ��ب يف جمال ال�ت�راث والثقافة
ابرزه ��ا درا�س ��ة مهمة ع ��ن الراحل
علي الوردي.
�سعد هدابي
الكاتب الدرام ��ي اعلن عن انتهائه
م ��ن كتاب ��ة م�س ��رحية بعن ��وان
"موج ��ز االنب ��اء" يتن ��اول فيه ��ا
االو�ض ��اع املعا�ص ��رة يف العراق..
امل�س ��رحية �س ��تقدم من قب ��ل نقابة
فن ��اين الديوانية ويخرجها عبا�س
�ش ��هاب وي� ��ؤدي ادواره ��ا عدد من
فناين بغداد والديوانية.

ح� ��ددت ال �ف �ن��ان��ة ي��ا� �س �م�ين ��ص�بري
م��وا��ص�ف��ات فتى �أح�لام�ه��ا و�أعلنت
خالل برنامج تلفزيوين� ،أنها تف�ضل
االرت�ب��اط برجل "طويل وم��ن غري
�شنب وم��ن غ�ير ك��ر���ش وري��ا��ض��ي
�أ� �س �م��ر او ق�م�ح��ي ال��ل��ون وعينه
� �س��وداء و�شعره ن��اع��م ،ول��ه حلية
خفيفة" .
و�أ�ضافت �صربي" :يجب �أن يكون
هادئا و«را�سي» و«متفتح لكل حاجة
خم�ت�ل�ف��ة» وروم��ان �� �س��ي وي �ج��ب �أن يكون
«ح �� �س��ا���س» ،و�أال ي �ك��ون "نحنوح وملزق"
و�أ�ضافت انها تف�ضل "الرجل البيتوتي املعتمد
ع�ل��ى نف�سه ��ص��اح��ب ال �ق��رار و لي�س �سلبي"،
وقالت :عايزاه عنده طموح ،والزم ي�صرف عليا،
لأين م�ش ه�صرف على نف�سي ،ونعي�ش على قدنا
ويكون حمدود ماد ًيا م�ش الزم يبقى غني .
و�أكدت يف ختام الفقرة انها تبحث عن هذا الفتى
ويف حالة التو�صل اليه �ستقابله و�ستلتقط معه
بع�ض ال�صور وتن�شرها على ح�سابها على
ال�سو�شيال ميديا.

دموع جنيفر �أني�ستون بعد ع�شر �سنوات ..ال مكان
ذرف��ت النجمة جنيفر �أني�ستون ال��دم��وع �أث�ن��اء للحب التقليدي

تتقدم مالكات �شركة خطوط
االنابي��ب النفطي��ة ب�أجم��ل
الته��اين والتربيكات للأ�س��تاذ
داود �س��امل احم��د ب�ص��دور
ق��رار جمل�س الوزراء القا�ض��ي
بتثبيته مديراً عام ًا بالأ�صالة
لإدارة �ش��ركتنا احلبيب��ة
وال��ذي ج��اء نتيج��ة جه��وده
املبذولة وعطائ��ه الالحمدود
خالل فرتة ادارته لل�شركة والتي ا�سهمت ب�شكل كبري يف رفع
م�س��توى واقعها االنتاج��ي متمنني ل��ه دوام املوفقية والنجاح
خدمة لهذا املرفق النفطي املهم.
ف�ألف �ألف �ألف مربوك ت�سنمكم املن�صب

حممود �أبو العبا�س
اعل ��ن ع ��ن ف ��وز فرقته امل�س ��رحية
"فرق ��ة حمم ��ود �أب ��و العبا� ��س
امل�سرحية" بخم�سة جوائز (اف�ضل
عمل جماعي  -اف�ضل ن�ص -اف�ضل
�س ��ينوغرافيا  -اف�ض ��ل ازي ��اء
واك�س�س ��وارات -اف�ض ��ل ماكياج)
يف مهرجان م�س ��رح الطفل العربي
يف الأردن ..وه ��ي ال ��دورة الت ��ي
�ش ��اركت فيها ثمان دول عربية....
وق ��ال عب ��د العبا� ��س لـ(مل ��دى) ان
هذا الفوز هو هدي ��ة تقربا لأرواح
�شهدائنا و�شباب �س ��احات احلرية
يف الو�س ��ط واجلن ��وب من عراقنا
احلبيب..

تك�شف عن موا�صفات
فتى �أحالمها

حممد جا�سم
�س ��اهم العدي ��د م ��ن االدب ��اء والكت ��اب
وا�س ��اتذة اجلامع ��ات يف تظاه ��رات
�ساحة التحرير و�ساحات العز والكرامة
يف حمافظ ��ات القط ��ر .وكله ��م ادان ��وا
و�شجبوا ت�ص ��رفات ال�سلطة وانخرطوا
مع املتظاهرين وايدوا مطاليبهم .ويكاد
ال مي ��ر ي ��وم اال وجتدهم ي�ص ��طفون مع
ال�ش ��باب البطل الذي يق ��ود التظاهرات
ي�ش ��جعونهم باقواله ��م وافعاله ��م
وتربعاتهم النقدية والعينية يف �س ��بيل
ادام ��ة زخ ��م التظاهرات اىل ان ير�ض ��خ
الفا�س ��دون اىل مطاليبه ��م العادل ��ة .من
اال�س ��ماء الت ��ي واكبت التظاه ��رات منذ
انطالقته ��ا يف االول من ت�ش ��رين الأول
املا�ض ��ي الدكت ��ور كاظم املق ��دادي الذي
قال لنا-:

الطقس

لنحاول �أن نتذكر احلياة التي كنا نعي�شها يف عام  .2009مل
يكن معظم النا�س ي�ستخدمون الإنرتنت ،فيما كانت ال�شبكات
االجتماعية خم�ص�صة لرتفيه الطالب و�أطفال املدار�س فقط.
اليوم ،بات النا�س ي�سافرون �أكرث ،وارتفعت ن�سبة الطالق،
و�صار الوقوع يف احلب �أ�سرع ،ون�سينا التزاماتنا.
�إذ ًا ،ما الذي ينتظرنا يف العقد املقبل؟ يعر�ض موقع "برايت
�سايد" بع�ض التوقعات ،وابرزها ان الإنرتنت غري الطريقة
التي �سنجد فيها �شريك احلياة ونبني عالقات معه .يف وقت
�سابق ،كان الزواج التقليدي جمرد بداية للتعرف �إىل �شخ�ص
�آخر .اليوم ،يعد املرحلة الأخرية التي ي�صل �إليها النا�س بعد
تعرف بع�ضهم �إىل بع�ض جيد ًا .بع�ض النا�س يعي�شون مع ًا
وال يخططون للزواج ،وقد ّ
يف�ضل �آخ��رون العي�ش من دون
�شريك ،ومن دون �أية رغبة يف �إن�شاء �أ�سر �أو �إجناب �أطفال.
بع�ض الآراء ت�شري �إىل �أننا ن�سري ببطء نحو تعدد العالقات،
�أي �أن يكون لكل �شخ�ص �أك�ثر من �شريك يف وق��ت واح��د.
كذلك ،م�ؤ�س�سات الزواج لن تدوم طوي ًال كما يف ال�سابق.

�أدباء وكتاب يدعمون التظاهرات بالق�صيدة والق�صة واملقالة

 نحت ��اج الي ��وم اىل خط ��اب �سيا�س ��يجدي ��د ،ينب ��ع م ��ن �ض ��مري وطن ��ي،
�ض ��مريعراقي ،ي�ض ��ع امام ��ه �ص ��ورة
ه�ؤالء ال�ش ��باب املنتف�ض الذين �ش ��كلوا
لوح ��ة عراقي ��ة رائع ��ة م ��ن التح ��دي

وال�ص ��مود والثب ��ات على املب ��ادئ ،بعد
ان �ص ��نعوا لنا (حالة وطنية) مل نعهدها
من قبل ،لقد خرج ال�شباب املنتف�ض بعد
قه ��ر وحرمان ،باحثا عن وط ��ن الكرامة
والأم ��ان ،ان ��ه يري ��د وطنا ح ��را ،حامال

ق�ض ��ية عادل ��ة عا�ض ��ا عليه ��ا بالنواجذ،
ولن يتن ��ازل عنها ابدا ،ق�ض ��ية �ص ��ارت
هويت ��ه وم�س ��تقبله ،اكت ��ب ه ��ذا ..الين
ع�ش ��ت معه ��م �س ��اعات طويل ��ة  /فجرا،
وظه ��را ،ولي�ل�ا ..ويكفي له� ��ؤالء الفتية
الذي ��ن �آمن ��وا بالوطن ..انه ��م وطنيون
عراقي ��ون ح ��د النخ ��اع ،فال يح ��ق الحد
ان يزاي ��د عليه ��م ،وال يح ��ق الحد نعتهم
ب�أو�صاف ظاملة.
يف حني قال ال�ش ��اعر ح�سن عبد احلميد
ابياتا رائعة ومعربة-:
و�أ�شم يف البعد
كما يف القرب
رائحة العراق
عراق!...
عراق الله
والله

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
الي ��وم (االربعاء) �أن درجات احلرارة �س ��تحافظ على معدالتها
املا�ضية ،وان اجلو �سيكون بني غائم جزئيا وغائم.

فجر احلنني
الذي  ...ال يطاق
�صوت الأكابر
والكربياء
يف حنايا حناجر الأحرار
ينتف�ضون
يرف�ضون
الفنان الت�شكيلي وال�صحفي زياد ج�سام
دع ��ا من جانب ��ه جمي ��ع املتظاهرين بكل
ا�صنافهم وقال:
يرجى توثيق و�إر�سال الوثائق امل�صورة
والفيديوه ��ات ال�ص ��حيحة وال�ص ��ور
وال�ش ��هادات احلية �إىل و�س ��ائل الإعالم
واملنظم ��ات الدولي ��ة الفاعل ��ة وامل�ؤثرة
حلماية ثورة ال�شباب يف العراق ..
وعلى املنظمات االن�س ��انية والنا�شطني
واملتظاهري ��ن يف العراق اي�ض� � ًا توثيق

انتهاكات حقوق االن�سان وار�سالها على
االمييالت ادن ��اه فهذه معظ ��م املنظمات
الدولي ��ة وجمال� ��س حقوق الإن�س ��ان يف
العامل وال�صحف والقنوات الف�ضائية..
وقال ��ت االعالمي ��ة �س ��ناء ام ��وري-:
احلي ��اد خيان ��ة االن .م�ص�ي�ر الع ��راق
حتدده االنتفا�ض ��ة والث ��وار .والعراقي
ال ��ذي اليدع ��م الث ��وار يعت�ب�ر خائنا وال
ت�ش ��فع ل ��ه اع ��ذار الدنيا .يف حني ا�ش ��ار
الدكت ��ور قا�س ��م ح�س�ي�ن �ص ��الح اىل ان
(اغ ��رب منوذج قدمه الع ��راق للعامل ،ان
احلاك ��م فيه يحي ��ط نف�س ��ه بالكونكريت
ويقت ��ل املتظاهري ��ن ،م ��ع انه ا�س�ل�امي
ونظامه دميقراطي) ودعا اىل م�س ��اندة
املتظاهري ��ن ودعمهم ب ��كل االحتياجات
حتى يوا�ص ��لون �ص ��مودهم �ضد الف�ساد
والظلم.
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