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اأ�شاتذ وامو
يتبو م�شود د�شتور بمة املتظاهرين

 متابعة املدى

�شم ��ن فعالي ��ات ال�شغط عل ��ى احلكومة
والربمل ��ان من قب ��ل النا�شط ��ني وكاإعالن
م�شب ��ق ع ��ن رف�شه ��م اللجن ��ة امل�شكل ��ة
لتعدي ��ل الد�شت ��ور ك ��ون اأع�شائه ��ا م ��ن
ا
الأحزاب والكتل ذاتها التي كتبته يف عام
 ،بداأ نا�شطون يف �شاحة التحرير
ببغداد ،منذ يوم اجلمعة املا�شي ،حراك ًا
لكتاب ��ة م�ش ��ودة د�شت ��ور عراق ��ي جديد
يتم طرح ��ه يف �شاح ��ات التظاهر ،وذلك
من خ ��الل ن�شب خيمة كت ��ب عليها "هنا
�شوف يكتب الد�شتور العراقي".
ك
م ��ا كُتب ��ت عل ��ى اخليم ��ة ذاته ��ا دع ��وة
موجه ��ة اإىل االأ�شات ��ذة واملخت�ش ��ني يف
جم ��ايل القان ��ون والعل ��وم ال�شيا�شي ��ة
و
اأ�شح ��اب اخل ��ربة واملثقف ��ني اإىل
احل�شور
خليمة
"جتمع
كتابة الد�شتور
العراقي" يف �شاح ��ة التحرير للم�شاركة
يف اجلل�شة الت ��ي �شتبقى مفتوحة حتى
ا
إكمال الد�شتور ،ويف نهاية الدعوة كتب
"ن�شخ ��ة منه اإىل املرجعي ��ة الر�شيدة"،
يف اإ�ش ��ارة اإىل املرج ��ع الدين ��ي عل ��ي
ال�شي�شت ��اين ال ��ذي اأعل ��ن دعم ��ه الكامل
للمتظاهرين.
وقال اأحد امل�شارك ��ني بنقا�شات اخليمة،
ويدع ��ى اأحم ��د �شم ��ري ،حا�ش ��ل عل ��ى
دكت ��وراه يف القان ��ون الد�شت ��وري ،اإنّ
"النقا�شات التي بداأت قبل  اأيام كانت
جدية ،و�شهدت ح�ش ��ور ًا فاق املتوقع"،
ً
الفت� �ا اإىل اأنّ اأ�شات ��ذة وخرباء وحمامني
الد�شاتري يف ال ��دول ذات الدميقراطيات
وطلب ��ة درا�ش ��ات علي ��ا ومتخ�ش�ش ��ني
الرا�شخ ��ة" ،مبين ��ة اأن "االكتفاء بتعديل يف "في�شب ��وك"" ،الرج ��اء اأخ ��ذ الدعوة
ع
�شارك ��وا يف احل ��وارات ،الت ��ي و�شفها
د�شت ��ور  يعن ��ي الع ��ودة لنقط ��ة ل ��ى حمم ��ل اجل ��د" ،موجه ��ة الدع ��وة
ب
�"البن ��اءة" ،والت ��ي ميك ��ن اأن توؤ�ش� ��س
للمخت�شني لال�شتفادة من خرباتهم.
ال�شفر الأن الق ��وى ذاتها التي كتبته هي
بالفعل اإىل د�شتور عراقي جديد خال من
الت ��ي �شتق ��وم بتعديله وفق� � ًا مل�شاحلها ،وكان املتظاه ��رون قد اأ�شدروا اال�شبوع
التدخالت اخلارجية.
املا�شي  ،جريدة من � شفحات.
با
و ّ
الإ�شاف ��ة اإىل وج ��ود اعرتا�ش ��ات م ��ن
اأك ��د على وجود رف�س من قبل �شاحات
قب ��ل املتظاهري ��ن ب�ش� �اأن اأ�شم ��اء جلن ��ة �شم ��ت ال�شحيف ��ة مق ��اال افتتاحي ��ا بقلم
"ا
االحتج ��اج ملا �شم ��ي بلجن ��ة التعديالت
أبو التكت ��ك" ،وخارطة طريق ،وعددا
التعدي �
�الت الد�شتوري ��ة الت ��ي �شكله ��ا م �
الد�شتور ًي ��ة الت ��ي �شكله ��ا الربمل ��ان،
�ن املق ��االت ،كما حمل ��ت ا�ش ��م "تكتك"
الربملان ،والتي خل ��ت من فقهاء القانون
مو�شح� �ا اأن بع�س اأع�ش ��اء هذه اللجنة
الد�شتوري والعلوم ال�شيا�شية ،ما دعانا وهي املركب ��ة ذات العجالت الثالث التي
يحمل �شه ��ادة االإعدادية ،مت�شائ ًال "كيف
ا�شتهرت بدورها يف التظاهرات.
للتفك �
مل
�ري بتجاه ��ل كل م ��ا ي�ش ��در منه ��ا ،ك
ث ��ل هذا الع�شو اأن يناق�س وي�شع مواد
واالعتماد فقط على ما يكتب يف �شاحات ُتب يف اجلريدة مقال افتتاحي بعنوان
د�شتور
ي
�
�ة
ق
�
�د
حتك ��م الع ��راق ع�ش ��رات
"امل�شتحي ��ل لي�س عراقياً" ،دار احلديث
االحتجاج".
ورمبا مئات ال�شنني."
كتاب ��ة الد�شت �
وح ��ث نا�شط ��ون على مواق ��ع التوا�شل فيه عن �شوء االأو�شاع بالبالد ،واإ�شرار
�ور مل تك ��ن ول ��ن تك ��ون م ��ن اأجل
اأم� � ّا النا�شطة ،عال عم
�شه ��ادات خ ��ربة ��اد ،احلا�شلة على اجته ��ادات �شخ�شية" ،م�ش ��رية اإىل قيام تتالءم م � درا�ش ��ة ما فيها م ��ن مالحظات االجتماعي املخت�ش ��ني اإىل امل�شاركة يف املتظاهري ��ن عل ��ى ع ��دم الع ��ودة اىل
مت
�ع
ع
�
�ددة
يف درا�ش ��ات �شباب االحتجاج بجلب عدد مهم من كتب وتطبيق الواقع العراقي ب�شكل معمق نقا�شات خيمة كتابة الد�شتور يف �شاحة منازلهم .وقد ط ��رح املتظاهرون خارطة
املمكن منها.
الدميقراطية فقال ��ت ،اإن "نقا�شات
طري ��ق للخروج من االأزم ��ة ،لكنهم قالوا
التحرير.
خيمة القان ��ون الد�شتوري والنظ �
اإن
�م ال�شيا�شية واأ�شاف ��ت "كما مت ��ت
ه ��م ل ��ن يتبنوها حتى يقتن ��ع بها اأبناء
اال�شتعانة ببع�س وقالت النا�شطة عايدة
نادر على �شفحتها ال�شعب العراقي.
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التي با� صا "عيا"
ح�ص ادي
العامري عيم تلة التح
لك ��ن ه ��ذا اال�شل ��وب املف�ش ��وح ال
الدميقراطي ��ة ،يرافق ��ه عندن ��ا ��ذي طامل ��ا تلج� �اأ الي ��ه االنظم ��ة غ ��ري
املفرط" ح�ش ��ب امل�شميات اللجوء اىل ا�ش ��د ا�شكال القم ��ع ،و"العنف
الدبلوما�شية التمويهية ،با�شتخدام الر�شا�س
احل ��ي واأنواع القنابل الغازيّة
مع االغتياالت والت�شفيات وامل�شيلة للدموع املحرمّة دولياً ،املتالزمة
اجل�شدية واالختطافات الغادرة واالعتقاالت
الكيفية،
دون ان يخلو ذلك من التهديد املبطن.
اإن هذا الذي تقوله القيادات
و�شق ��ف املطال ��ب ،لي�س مف�ش �ال�شيا�شية امل�شاركة يف احلكم ب�شاأن التمثيل
�وح
باجلهالة ال�شيا�شية من جانب ،الهدف م ��ن ورائه فح�ش ��ب ،بل يوحي
الوه ��ن يف طاق ��ة اال�شتم ��رار وحماولة الرهان على عامل الوقت الإ�شاعة
انحاء الب ��الد ،وال�شمود يف والت�شعي ��د يف زخم التظاه ��رات يف �شائر
�شاح
��ات االعت�شام والثب ��ات على االهداف
الوطني ��ة العلي ��ا لالنتفا�شة
او�شع االو�شاط ال�شعبية اىلال�شعبية ،والقدرة عل ��ى تو�شيع دائرتها جلر
يف املجتم ��ع الت ��ي مل تنظم �شفوفها ،واقناع القوى الكامنة "ال�شامتة"
بعد
ويظل رهان ق ��وى النظام على اىل �شف ��وف املتظاهري ��ن واملعت�شمني.
�شفوفه ��م ،بني موؤيد الإعطاء امكانية اإث ��ارة البلبلة ،بل واالنق�شام بني
ومعار�س لها،فر�شة زمني ��ة للحكومة "كما ورد يف وثيقة
دارة احلكي ��م"

تف ��ت يف ع�شد من �شار الر�شامتوهمني باأن مث ��ل هذه اخلديعة ميكن ان
��
�شبي ��ل "ا�شتعادة الوطن امل�شتل �س ال ينال من عزائمهم ،واال�شت�شهاد يف
�
�ب" ال يثري يف نفو�شهم الرتدد والرتاجع
واال�شت�شالم .
لق ��د ردت �شاح ��ات االعت�ش ��ام
بال�شخري ��ة الراف�شة ،بالتاأكي � على "وثيق ��ة اخلديعة" م ��ن دارة احلكيم،
�د
والت ��ي �ش ��ارت بدرجة م ��ن على اهدافها املعلنة الت ��ي ال رجعة عنها،
الو�ش
��وح واالإجم ��اع عليها ،بحي ��ث �شارت
ترتدد على ل�شان كل عراقي وطني
"يريد وطناً" ،وحُ فظ ت عرب �شعاراتها
واأهازيجها عن ظهر قلب من قبل
واذا مل يك ��ن ذل ��ك كله وا�شح ًا طلبة االبتدائيات واالأمهات االميّات !.
مب �
�ا فيه الكفاية ،فلي�س ام ��ام قادة ال�شدفة
اإال ار�ش ��ال وفود غري معلنة اىل
�شاحات االعت�ش ��ام الخذ �شور الالفتات
التي �شتقول لهم
هذه
اهدافنا ،و�شاحاتنا وفدنا املفو�س !...

عن روف اختطافها كن�  شن
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 بداد  /متابعة املدى
ودع��ت اإىل ع��دم ت�شديق ال�شائعات،
م
وؤكدة" وحق ال�شدة التي كنت فيها
و
ا
م� ��دون يف ج �ن��وب وو� �ش��ط البالد،
أنا بخري و�شحة جيدة ،ومتت معاملتي
وجميع العهود واملواثيق الدولية".
بح�شب
ي�
ب�شكل فوق املمتاز".
اأب� ��رز ا م�شادر اأمنية ع��راق�ي��ة ،ومن وت��اب��ع ال�ب�ي��ان "اإننا اإذ ن��ذك��ر اأدن ��اه ق��ررون ع��دم ال�ع��ودة للتظاهرات اأو
التفاعل معها.
و
ل�ن��ا��ش�ط��ات امل�خ�ت�ط�ف��ات� ،شبا
ت��اب �ع��ت" مت اإط � ��الق � �ش��راح��ي من
مبجموعة منهم (املختطفني) نبني اأن
املهداوي ،قبل اإطالق �شراحها الحقاً.
معلوماتنا غري مكتملة عنهم ،لذا ننتظر وعلى الرغم من تكرار حاالت اخلطف ثم
جمهولني ومند�شني مل يعرفوا اأنف�شهم
ا
وط��ال��ب ن�
�ا� �ش �ط��ون احل �ك��وم��ة ام�س اأية معلومة ت�شهم يف تعزيز مطالبتنا الإفراج عن نا�شطني يف االحتجاجات،
ا
يل لكي ال اأف�شحهم يف �شاحة التحرير..
ا
ا
ل� صرا الاصة العراقية
االأربعاء ،بالك�شف عن م�شري
إال اأن احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ترف�س
أم�س عندكم وغد ًا اأمامكم اإن �شاء الله"
املغيبني بالك�شف عن م�شريهم".
ماري حممد ليل ام� او
واملختطفني من املتظاهرين ،موجهني ون���ش��ر ال�ن��ا��ش�ط��ون اأ� �ش �م��اء ع ��دد من الك�شف عن اجلهات اخلاطفة ،وتتجنب
بح�شب �شفحة حتمل ا�شمها ويتابعها
دع ��وة
للمنظمات احل�ق��وق�ي��ة املحلية املتظاهرين الذين خطفوا بعد خروجهم احلديث عنها با�شتثناء دع��وة رئي�س
الا بعد  وما م اتاا نحو  اآالف م�شتخدم.
والدولية
ا
عنهم .للم�شاركة يف عملية التحري من �شاحات التظاهر وهم كل من اأحمد ل� ��وزراء ع��ادل عبد امل�ه��دي االأ�شبوع
م قبل م�صلني ولني
وقالت ماري حممد يف ات�شال مع قناة
ا
ل
�"العربية"،
كنت
ع �ط��ا ال �ك �ع �ب��ي ،و� �ش��اك��ر رائ� ��د نعمة ،املا�شي للجهات ال�ت��ي اختطفت اأحد
يف
�شجن
انفرادي،
وقال ماري حممد  او صرح
واأ�� �ش ��اف �
ال �ت �ح��ر �وا يف ب��ي��ان وزع ب�شاحة وح �ي��در رح�م��ن ح �ي��در ،وع �م��ار ب�شري �شباط وزارة الداخلية اإىل االإف��راج
ومل اأت�ع��ر���س للتعذيب اأو االإ� �ش��اءة،
لا ع ح�صاباا  مواق
ي��ر
ل�شلطة يف ب �غ��داد "نوجه ال �ن��داء زي ��دان ،وحممد مثنى ن��اظ��م ،و�شالح عنه ،وهو ما اأثار موجة �شخرية لدى
مبينة اأن الهدف من اعتقالها كان للتاأكد
ال �ق �
التوا�صل اتماعي" :لع
العراقيني.
احلقوقية � �ش��اء وج �م �ي��ع املنظمات م �ه��د ي�
من عدم تلقيها دعم ًا من جهات اأجنبية.
�ون ����س ،وع �ل��ي ع �ب��د العكيلي ،و
وامد  بصل ا ودعام" و
الدولية واملحلية بالتحري وح�شني ع��الوي ن��ا��ش��ر ،وع�ل��ي كرمي ب�ح���ش��ب م�ت�ظ��اه��ري��ن م���ش��ارك��ني يف
اأ�شافت اأن املعاملة يف ال�شجن كانت
ا
واصا" :اعتل بر
وامل�شاهمة يف الك�شف عن م�شريهم" ،اجلوراين ،ويا�شر عادل كامل ،واإيهاب ح �ت �ج��اج��ات � �ش��اح��ة ال �ت �ح��ري��ر ،ف��اإن
جيدة و�شحتها م�شتقرة ،موؤكدة اأنها
م�شددين
لن ت�شارك جمدد ًا يف
التعبري على �شرورة اح��رتام حرية حامت حبيب ،وكرار حامت ،واأحمد باقر املعلومات التي و�شلت للمتظاهرين
التي و اعر ي
ا
ذى
ا
و
املظاهرات.
ت�
ا
والتظاهر والتجمع واالعت�شام
ف�ي��د ب��وج��ود ب�ع����س ��ش�ب��اط وزارة
�صا او م�صا� وا عل ما اقول ويف وق��ت ��ش��اب��ق ،ت� ��داول نا�شطون
جا�شم ،وعمر فوؤاد ،واحمد بقلي.
باعتبارها
ع ��راق� �ي ��ون ع
صيد" متابعة
حقوقا كفلها الد�شتور جلميع ويوجه املتظاهرون االتهام بالوقوف الداخلية ،وعنا�شر جلماعات اند�شوا
االج �ت �م��اع� �ل��ى م ��واق ��ع التوا�شل مب�شاعدة
" :ح�صبي ا عل
العراقيني.
وراء عمليات االخ �ت �ط��اف جلماعات بلبا�س مدين بني املتظاهرين ،وقاموا
املعت�شمني ،الذين يطالبون امل�خ�ت�ط�ف��ني ا
�ي خ��رب اخ �
ل م ا�صا ل�صمعتي"
ت �ف��اء النا�شطة ب�اإ��ش�ق��اط ال�ن�ظ��ام
إىل ن �ح��و  م �ن��ذ بدء واأ�� �ش ��ار ا
العراقية ،م��اري
وحت�شني الظروف االحتجاجات .كما قتل ثالثة نا�شطني االع�ت�ق� ل�ن��ا��ش�ط��ون اإىل اأن حمالت م�شلحة داع�م��ة للحكومة ،اإذ تتورط بت�شوير النا�شطني يف التظاهرات ثم
امل�شاركات يف حممد ،وه��ي اإحدى املعي�شية املرتدية.
�ال
يف الب�شرة وبغداد ،ف�ش ًال عن وجود ال�ع��ا�� اجل�م��اع��ي للمتظاهرين يف اأج �ه��زة اأم�ن�ي��ة ه��ي االأخ ��رى بعمليات اعتقالهم اأو اختطافهم يف وقت الحق،
االحتجاجات وا�شتهرت من جهة اخ��رى
ش�م�
م
و�شل ع��دد النا�شطني نحو  معتقل بني نا�شط ومتظاهر "تعد �ة ب �غ��داد وب�ق�ي��ة املحافظات اعتقال بدون مذكرات ق�شائية لنا�شطني وؤكدين اأن املتظاهرين يتلقون ب�شكل
جرمية واإجراء خمالفا للد�شتور عادة ما تطلق �شراحهم بعد اأيام لكنهم متكرر اأنباء عن اختفاء جديد لنا�شطني
بالتظاهرات.
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نا�شطون ي�ؤ�شرون ازدياد عمليات االختطاف يف حميط �ساحات االحتجاج

القوات الأمنية تف�شل با�ستعادة "الأحرار" وعقوبات
�شديدة �ضد م�سربي خطط ت�ضييق التظاهرات

 بغداد /المدى

ه ��ددت اجه ��زة امني ��ة
بـ"عقوب ��ات �شدي ��دة" �ض ��د
ع�س ��كريني يف ح ��ال مت ت�س ��ريب
اي معلوم ��ات بخ�صو� ��ص مواجه ��ة
االحتجاجات املندلع ��ة يف البالد منذ
نحو �شهرين.
وهاجم ��ت الق ��وات فج ��ر ام� ��س،
املحتج�ي�ن املرابط�ي�ن عل ��ى اح ��د
اجل�س ��ور يف و�سط بغ ��داد وابعدتهم
عدة امتار قبل ان يعودوا مرة اخرى
على اجل�سر ويف حميطه.
وا�ستم ��ر املحتج ��ون يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات بالإ�ضراب ع ��ن الدوام
يف اغل ��ب امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة
واملدار� ��س ،عل ��ى الرغم م ��ن عمليات
االعتقال واختطاف النا�شطني.
وقال م�صدر امني لـ(املدى) طلب عدم
ن�شر ا�سمه ،ان بع�ض االجهزة االمنية
بالتزام ��ن م ��ع حرك ��ة االحتجاج ��ات
"فر�ض ��ت عل ��ى ع�سكري�ي�ن كتاب ��ة
تعه ��دات بع ��دم اخ ��راج اي معلوم ��ة
او ت�سري ��ب اي وثيق ��ة" ،مبين ��ا ان
خالف ذل ��ك �سيتعر�ض الع�سكري اىل
عقوبات �شديدة.
واظهرت وثيق ��ة التعهد التي حتتفظ
(امل ��دى) بن�سخة منه ��ا ،جمموعة من
املعلومات التي ُتطلب من الع�سكري،
منها ذكر "طائفته" يف �أحد احلقول.
وكانت (امل ��دى) قد ك�شف ��ت اال�سبوع
املا�ضي ،ع ��ن "ا�ستقالة" اكرث من 30
عن�ص ��را امنيا بني �ضاب ��ط ومنت�سب
م ��ن العم ��ل ب�سب ��ب "رف�ضه ��م اطالق
الن ��ار عل ��ى املتظاهري ��ن" ،فيم ��ا مل
ي�ص ��در ع ��ن القي ��ادات الع�سكرية اي
ت�صريحات ر�سمية بذلك حتى الآن.
وقب ��ل ذل ��ك باي ��ام ،حتدث ��ت م�ص ��ادر
امنية لـ(امل ��دى) عن وج ��ود حالة من

الرف�ض "غري املعلن" يف داخل بع�ض
االجهزة االمنية �ض ��د بع�ض اجلهات
الع�سكري ��ة الت ��ي ال تلت ��زم بتعليمات
عدم اطالق الر�صا�ص.
وقال ��ت امل�ص ��ادر ذاته ��ا انه ��ا تخ�شى

تورط اجلمي ��ع بالدم العراقي ب�سبب
"عناد" قوات ت�ستمر باطالق النار.
وعاد �سماع ا�صوات اطالق الر�صا�ص
احلي يف ليلة الثالث ��اء على االربعاء
املا�ضي ��ة ،يف حمي ��ط ج�س ��ر االحرار

و�سط بغ ��داد ،بعد ايام م ��ن ا�ستعادة
املحتج�ي�ن اجل�س ��ر م ��ن الق ��وات
االمنية.
وا�ستن ��اد ًا ملقاط ��ع بث ��ت عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،ف ��ان القوات

�أكد املر�شد الأعلى جلمهورية �إيران
�آي��ة الله علي خامنئي الأربعاء �أنه
مت "دحر العدو" بعد �أيام من التظاهرات التي
تخللتها �أع�م��ال عنف على �إث��ر زي��ادة �أ�سعار
الوقود.
وق ��ال خامنئي يف خ�ط��اب بثه التلفزيون:
"دحرنا ال�ع��دو خ�لال الأح ��داث الأمنية يف
الأي� ��ام الأخرية" ،م���ش�يرا �إىل �أن م��ا ح��دث
"خالل االيام االخرية كان ممار�سات امنية
ولي�ست �شعبية" .و�أكد "فر�ضنا التقهقر على
العدو".
وعر�ض التلفزيون احلكومي ال��ذي ن��ادرا ما
يورد �إ�شارات �إىل معار�ضة يف �إيران ،لقطات
ل�شبان ملثمني ي�شتبكون مع قوات الأمن.

 ترجمة :حامد �أحمد
م ��ا ت ��زال عملي ��ات انت ��اج النف ��ط
العراق ��ي والت�صدي ��ر م�ستم ��رة عند
معدالته ��ا الق�صوى رغم التظاه ��رات الوا�سعة
الت ��ي ت�شهدها البالد ،لكن حملل�ي�ن يقولون ان
الو�ض ��ع يتطلب متابعة ومراقب ��ة من احتمالية

�شعارات املتظاهرين على حواجز ن�صبها اجلي�ش( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

خامنئي يعلق على تظاهرات ايران" :دحرنا العدو"
 بغداد /المدى

االمنية اطلقت النار والقنابل امل�سيلة
للدموع عل ��ى املتظاهرين يف حماولة
ابعاده ��م اىل �ساح ��ة اخل�ل�اين ،م ��ا
ت�سبب باختناق نحو � 30شخ�صا.
 التفا�صيل �ص2

وكالة �أمريكية :املهند�سون
النفطيون العراقيون مييلون
لالحتجاجات و�إيقاف عمل احلقول

وبد�أت التظاهرات يف �إيران اجلمعة املا�ضية
احتجاجا على قرار بزيادة �أ�سعار الوقود.
وت���أت��ي ه ��ذه االح �ت �ج��اج��ات ق�ب��ل �أ� �ش �ه��ر من
انتخابات جمل�س ال�شورى املقررة يف �شباط/
فرباير.
كما ت��أت��ي بينما ت�ع��اين �إي ��ران م��ن انكما�ش
اقت�صادي خطري ناجت عن االن�سحاب الأحادي
اجل��ان��ب ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ع��ام 2018
من االت�ف��اق ال��دويل ح��ول ال�ن��ووي الإي��راين
و�إعادتها فر�ض عقوبات اقت�صادية م�شددة
على طهران.
و�أعلنت احلكومة الإي��ران�ي��ة ،الثالثاء� ،أنها
�ستعيد االن�ترن��ت فقط عندما تت�أكد من عدم
�إ�ساءة ا�ستخدام ال�شبكة خالل االحتجاجات
العنيفة على رفع �سعر البنزين.
وفر�ضت حكومة ط�ه��ران ق�ي��ودا على �شبكة

الإن�ترن��ت غ��داة ان��دالع تظاهرات يف �أنحاء
البالد اجلمعة.
وقال املتحدث با�سم احلكومة ،علي ربيعي:
"العديد من ال�شركات وامل�صارف واجهت
م�شكالت ،ونحن نحاول التو�صل حلل" ،وفقا
ملا نقلت عنه وكالة (�إ�سنا) الإيرانية.
و�أ� �ض��اف �أن "ات�صاالت الإن�ترن��ت �ستعود
تدريجيا يف بع�ض املحافظات عندما تكون
هناك �ضمانات بعدم �إ�ساءة ا�ستخدامها".
و�أ�ضاف "نتفهم �أن النا�س واجهوا �صعوبات
ل�ك��ن ال�ه��م الأك�ب�ر يف ال �ظ��روف احل��ال�ي��ة هو
احلفاظ على �سالم وا�ستقرار البالد".
وان��دل�ع��ت ال�ت�ظ��اه��رات يف �إي� ��ران ،اجلمعة،
بعد الإع�لان عن رفع �سعر البنزين مبا ي�صل
�إىل  300باملئة يف الدولة التي ت��رزح حتت
عقوبات.

ان تكون حقول نفط وموانئ معر�ضة ال�ضرار
ي�سببها ت�صاعد االحتجاجات ،م�شريين اىل ان
ع ��دم اال�ستق ��رار احلكومي قد ي�ؤخ ��ر م�شاريع
تطوي ��ر حقول النف ��ط .وا�ستن ��ادا لتقرير حالة
املوان ��ئ اطلع ��ت عليه وكال ��ة غلوب ��ال بالت�س
االمريكية للطاقة الثالثاء ،فان �صادرات النفط
اخل ��ام من ار�صفة التحمي ��ل يف الب�صرة وقفت
حل ��د الآن خ�ل�ال ه ��ذا ال�شه ��ر عند مع ��دل 3.6
مليون برمي ��ل باليوم .و�سجل هذا ارتفاعا عن
معدل �صادرات �شهر ت�شرين االول املا�ضي الذي
�شهد يومني من ظروف جوية �سيئة والذي كان
بحدود  3.45مليون برميل باليوم .
وقالت م�ص ��ادر حكومي ��ة وم�س�ؤول ��و �شركات
نف ��ط تعم ��ل يف الع ��راق ان االنتاج ق ��د تراجع
ب�سب ��ب تعط ��ل ح�صل لف�ت�رة وجي ��زة يف وقت
�سابق م ��ن هذا ال�شه ��ر عندما اغل ��ق حمتجون
طرقا ما ادى اىل اغالق حقل القيارة الذي يبلغ
انتاجه  30,000برميل باليوم .
وذك ��رت وزارة النف ��ط بداية ه ��ذا اال�سبوع ان
انت ��اج النفط اخلام لل�شه ��ر املا�ضي بلغ بحدود
 4.58مليون برميل باليوم .وقال احد امل�صادر
طالبا عدم ذكر ا�سمه "لي�س هناك اي �ضرر على
االنتاج ،لقد مت اتخاذ جميع االحتياطات ".
وي�شهد الع ��راق ،الذي يعترب ث ��اين اكرب منتج
للنف ��ط يف �أوبك� ،صدام ��ات متزايدة بد�أت منذ
مطلع �شهر ت�شرين االول بني مواطنني غا�ضبني
واحلكوم ��ة ا�شتمل ��ت عل ��ى العا�صم ��ة بغ ��داد
وحمافظ ��ات جنوبية اخ ��رى خ�صو�صا مدينة
الب�ص ��رة الغني ��ة بالنف ��ط .وت�ضمن ��ت مطال ��ب
املتظاهري ��ن املزي ��د م ��ن التنمي ��ة االقت�صادي ��ة
وتوفري فر�ص عمل .
وقام ��ت قوات امنية حكومية ب�إجراءات قمعية
حادة لردع املحتجني تخللتها ا�ستخدام ذخرية
حي ��ة واطالق ��ات مطاطي ��ة وقذائ ��ف م�سيل ��ة
للدم ��وع ت�سبب عنها ازدياد ع ��دد القتلى لي�صل
اىل املئات .
يف بع� ��ض احل ��االت قام حمتج ��ون بغلق طرق
م�ؤدية حلقول نفط يف الب�صرة ومليناء �أم ق�صر
ما من ��ع �شاحن ��ات حتم ��ل نفطا خ ��ام وب�ضائع
اخرى من الو�صول اىل املن�ش�أة.
 التفا�صيل �ص3

متنبئ جوي :املوجة الباردة تنتهي الأ�سبوع املقبل
 بغداد /المدى
ن�ش ��رت هيئ ��ة االن ��واء
اجلوي ��ة ،ام�س االربعاء،
حال ��ة الطق� ��س لغاي ��ة منت�ص ��ف
اال�سبوع املقب ��ل .وقالت الهيئة يف

يونامي تدعو
الربملانيني
لتح�سني قانون
االنتخابات

بيان تلقت (امل ��دى) ،ن�سخة منه ان
"طق�س يوم غد اخلمي�س �صحو وال
تغري يف درجات احلرارة عن اليوم
االربعاء".وا�ضاف ��ت ان "طق� ��س
يوم اجلمع ��ة املقبل ��ة يف املنطقتني
الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة غائم جزئي

ام ��ا ال�شمالي ��ة فهو غائ ��م وال تغري
يف درج ��ات احلرارة".ب ��دوره اكد
املتنب ��ئ اجلوي �ص ��ادق عطية على
�صفحت ��ه يف (الفي�سبوك) "و�صول
املوجة الباردة ملدن اجلنوب ،وهي
على م�ش ��ارف حمافظ ��ة الب�صرة".

 بغداد /المدى
دعت بعثة االمم املتحدة مل�ساعدة العراق (يونامي) ،جمل�س
النواب �إىل اجراء حت�سينات يف قانون االنتخابات.وقالت
البعث ��ة يف بيان �إنه "بات الإ�صالح االنتخابي مطلب ًا رئي�س ًا
للعديد م ��ن املتظاهرين ال�سلمي�ي�ن ،ويف الأ�سابيع الأخرية
�ول ت�شريعي ٍة ُتلبّي
�سع ��ت ال�سلطات العراقية �إىل �إيجاد حل � ٍ
�ات موثوق ٍة وحرةٍ ونزيهة،
دع ��وات ال�شعب لإجراء انتخاب � ٍ

و�أ�ض ��اف "ت�ستم ��ر االج ��واء باردة
�صباح� � ًا ولي�ل ً�ا ومعتدل ��ة نه ��ار ًا".
و�أ�ش ��ار عطي ��ة اىل "ع ��ودة درجات
احل ��رارة لالرتفاع جم ��دد ًا اعتبار ًا
من منت�صف اال�سبوع املقبل تزامنا
مع ت�أثري حالة جوية ممطرة".

وه ��ذه العملي ��ة هي مل� � ٌك للعراقي�ي�ن وبقيادة عراقي ��ة ،كما
يج ��ب �أن تكون" .وحثت ممثلة الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة
يف الع ��راق جين�ي�ن هيني�س بال�سخ ��ارت ،بح�س ��ب البيان،
"الربملانيني على العمل بنا ًء على مطالب ناخبيهم امل�شروعة
�ات موثوق ٍة وحرةٍ ونزيه ��ة ،و�آم ُل
م ��ن �أجل �إج ��راء انتخاب � ٍ
خمل�ص� � ًة �أن تعك�س خياراتهم رغب ��ة ال�شعب باعتماد طريق ٍة
جديدةٍ وخمتلف� � ٍة يف ممار�سة العم ��ل ال�سيا�سي وا�ستعادة
�أمل الكثري من العراقيني يف غ ٍد �أك َ
رث �إ�شراق ًا".

العتبة احل�سينية للطلبة� :ضرورة االلتزام بالتظاهرات ومقاعد الدرا�سة

ال�ت�رب���ي���ة ت��ق��ل�����ص ع��ط��ل��ة ن�����ص��ف ال�����س��ن��ة وت��ف��ع��ل ن���ظ���ام امل���ح���اوالت
 بغداد /المدى
اعلن ��ت وزارة الرتبي ��ة ،ام�س
االربعاء ،اتخاذ اجراءات عدة
ب�ش� ��أن الدرا�سة منها تقلي�ص عطلة ن�صف
ال�سن ��ة للعام احلايل ،فيم ��ا دعت التالميذ
والطلبة وامل�ل�اكات التعليمية والرتبوية
اىل االلتزام بالدوام واملواظبة عليه.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �إن ��ه "يف هذا
الظ ��رف ال ��ذي مير ب ��ه بلدنا العزي ��ز ف�أن
وزارة الرتبية تثمن الروح الوطنية لدى
ابنائه ��ا التالميذ والطلبة فه ��م امل البالد
و�صناع م�ستقبله وحتيي الوزارة الهيئات
التعليمي ��ة والتدري�سي ��ة فه ��م ال�شريح ��ة

الت ��ي اوكل لها املجتم ��ع م�س�ؤولية تربية
االجيال وتعليمهم وغر�س روح املواطنة
وقيمه ��ا ال�صحيحة فيه ��م" .و�أ�ضافت �أن
"�ساح ��ات التظاه ��ر حق كفل ��ه الد�ستور
وحت�صي ��ل العلم واملعرف ��ة واجب بل انه
فري�ض ��ة يف ال�شرائ ��ع ال�سماوية فكالهما
تع�ب�ر ع ��ن ال�سل ��وك الوطني الق ��ومي لذا
ف�أن علين ��ا جميع ًا ان ن� ��ؤدي واجبنا او ًال
من خالل انتظام الدرا�سة وال�سعي اجلاد
لتح�صيل العلم واملعرفة".
ودع ��ت ال ��وزارة التالمي ��ذ والطلب ��ة
وامل�ل�اكات التعليمي ��ة والرتبوي ��ة اىل
"االلت ��زام بال ��دوام واملواظب ��ة علي ��ه"،
منا�ش ��دة "الهيئات االجتماعي ��ة واملهنية

والثقافي ��ة وجمال� ��س االب ��اء واملعلم�ي�ن
واولياء االمور بالتعاون جميع ًا من اجل
دميومة العملية الرتبوية �ضمان ًا مل�ستقبل
�آمن ومزدهر للأجيال".
ولفت بيان ال ��وزارة اىل �أنه "مت اجتماع
م ��ع امل ��دراء العام�ي�ن يف املحافظ ��ات
واجتم ��اع اخ ��ر لهي� ��أة ال ��ر�أي ومت اتخاذ
ع ��دد م ��ن االج ��راءات اهمه ��ا ،ا�ستكم ��ال
ال�ساعات الدرا�سية املقررة مبوجب املادة
( )17من قانون وزارة الرتبية رقم ()22
ل�سن ��ة  2011والتي تن�ص على ان (التقل
م ��دة الع ��ام الدرا�سي ملراح ��ل التعليم عن
 32ا�سبوع ��ا عدا العطل ��ة وال تقل �ساعات
الدرا�سة اال�سبوعية عن � 30ساعة والتي

متثل احلد االدن ��ى املطلوب من الكفايات
العلمي ��ة واملعرفية واملهاري ��ة التي ت�ؤهل
التالمي ��ذ والطلب ��ة لالنتق ��ال اىل املرحلة
االعلى)".
وم ��ن �ضم ��ن االج ��راءات بح�س ��ب البيان
"تقلي� ��ص عطل ��ة ن�ص ��ف ال�سن ��ة للع ��ام
الدرا�س ��ي احل ��ايل ،وتنظ ��م ادارات
املدار� ��س درو�س� � ًا ا�ضافية الكم ��ال املنهج
الدرا�س ��ي املق ��رر ،و�إج ��راء االمتحان ��ات
املدر�سي ��ة للف�ص ��ل االول وفق� � ًا لل�سياقات
املعتمدة".
و�أك ��دت ال ��وزارة يف بيانه ��ا "حتم ��ل
املديريات العامة للرتبية واملديرية العامة
لال�ش ��راف الرتب ��وي وادارات املدار� ��س

م�س�ؤولية تنفيذ ما ورد يف اعاله وبخالفه
تطب ��ق القوان�ي�ن واالنظم ��ة والتعليمات

الناف ��ذة" .ويف بيان �آخ ��ر ،قالت الوزارة الرتبية �سها العلي بك �صوتت على اعادة
�إن "هيئ ��ة ال ��ر�أي الت ��ي تر�أ�سته ��ا وزي ��ر العمل بنظام املحاوالت للرا�سبني �سنتني
متتاليتني عام ."2018/2017
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الهيئة �صوتت على
قرار حت�س�ي�ن املعدل للناجحني يف الدور
االول فقط واعادة جميع املواد".
اىل ذل ��ك ،دع ��ت االمان ��ة العام ��ة للعتب ��ة
احل�سيني ��ة ،جمي ��ع الطلب ��ة اىل �ضرورة
االلت ��زام بالتظاه ��رات ال�سلمي ��ة حت ��ى
حتقي ��ق املطال ��ب امل�شروع ��ة اىل جان ��ب
االلت ��زام مبقاع ��د الدرا�س ��ة يف نف� ��س
الوق ��ت ،بح�سب املتح ��دث الر�سمي با�سم
العتب ��ة احل�سينية ورئي�س ق�س ��م التعليم
العايل اف�ضل ال�شامي.
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نا�شطون ي�ؤ�شرون
ازدياد عمليات
االختطاف يف حميط
�ساحات االحتجاج

 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

عدنان ح�سني وداع ًا
به��ذا املق��ال تختت��م امل��دى �سل�سل��ة مقاالت
الراحل الكبري عدنان ح�سني الذي ي�صادف
�أم�س مرور اربعني يوم ًا على رحيله و�ستبقى
ذكراه حا�ضرة.

نيل النجوم �أي�سر من حتقيق
هذا املطلب

القوات الأمنية تف�شل با�ستعادة "الأحرار" وعقوبات
�شديدة �ضد م�سربي خطط ت�ضييق التظاهرات

هددت اجهزة امنية بـ"عقوبات �شديدة" �ضد ع�سكريين في حال تم ت�سريب اي معلومات بخ�صو�ص مواجهة
االحتجاجات المندلعة في البالد منذ نحو �شهرين .وهاجمت القوات فجر ام�س ،المحتجين المرابطين على احد
الج�سور في و�سط بغداد وابعدتهم عدة امتار قبل ان يعودوا مرة اخرى على الج�سر وفي محيطه.

 بغداد /املدى

مطل ��وب م�ساءلة قادة الكتل التي ينتمي �إليها م�س�ؤولو الدولة الكبار
املدان ��ون بجرمية الف�س ��اد الإداري وامل ��ايل ،و�إلزامهم ب ��ر ّد الأموال
املنهوب ��ة الت ��ي ف� � ّر به ��ا امل�س�ؤول ��ون ،وه ��م يف الغال ��ب م ��ن ثنائيي
اجلن�سية.
الدع ��وة له ��ا وجاهته ��ا ،فاملفرو� ��ض �أن قي ��ادات االح ��زاب والق ��وى
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ّ
تر�ش ��ح عنا�صرها ل�شغ ��ل الوظائ ��ف العامة تتحمل
ً
امل�س�ؤولي ��ة الأخالقي ��ة ،ف�ضال ع ��ن ال�سيا�سية ،عن �س ��وء اختيارها.
م�س�ؤوليته ��ا م�ضاعف ��ة يف الواقع ف�إىل جان ��ب اختيارها عن�صر ًا غري
منا�س ��ب ل�شغ ��ل الوظيفة ف�إنه ��ا تكون قد حال ��ت دون و�صول �شخ�ص
�آخر ،منا�سب ،نزيه وكفء.
امل�شكل ��ة مع فك ��رة م�ساءلة القي ��ادات ال�سيا�سية عن ف�س ��اد عنا�صرها
املتو ّلي ��ة وظائ ��ف عام ��ة رفيع ��ة� ،أن الأم ��ر ال يتعلق ب�شخ� ��ص واحد
�أو اثن�ي�ن �أو ع�شرة �أو حت ��ى مئة ،فامل�س�ؤولون الكب ��ار الثابتة عليهم
ق�ضائي� � ًا تهم ��ة الف�س ��اد بالع�ش ��رات ،وامل�س�ؤول ��ون الكب ��ار املتهمون
بالف�ساد باملئات ،وهذا ما تبيّنه التقارير الدورية لهيئة النزاهة ،وكذا
االح ��كام الق�ضائية ال�صادرة يف ح � ّ�ق املدانني منهم ،ومعظمها �أحكام
غيابي ��ة ،لأن الكبار يعرفون كيف يتوارون ع ��ن الأنظار ويف ّرون من
الب�ل�اد يف اللحظة املنا�سبة ،كما فع ��ل املحافظ ال�سابق الب�صرة ماجد
الن�صراوي.
وامل�شكل ��ة �أن ه�ؤالء امل�س�ؤولني الكبار املدان�ي�ن �أو املتهمني موزعون
على الأح ��زاب والكتل الكبرية املتن ّفذة يف الدولة ،ال�شيعية وال�سنية
والكردية .هذه الكتل والأحزاب يف �أيديها كل �شيء ..هي التي ت�ش ّرع
القوان�ي�ن ال�ضامن ��ة مل�صاحله ��ا وم�صال ��ح قياداتها ،وهي الت ��ي تن ّفذ
القوان�ي�ن ،وهي التي ال ت�ش� � ّرع القوانني املناه�ض ��ة مل�صاحلها ،وهي
التي ال تن ّفذ القوانني عندما جتد �أن التنفيذ يتعار�ض مع م�صاحلها.
وامل�شكلة �أن القيادات احلزبية التي ّ
تر�شح عنا�صرها ل�شغل الوظائف
العلي ��ا يف الدولة� ،شريكة على نحو مبا�ش ��ر يف ف�ساد هذه العنا�صر.
ه ��ي تع ��رف ف�ساد عنا�صره ��ا ،وما ي�ستح ��وذ عليه الفا�س ��دون تذهب
احل�ص ��ة الأكرب من ��ه �إىل القي ��ادات احلزبية مبا�ش ��رة �أو عرب اللجان
االقت�صادي ��ة التي تدي ��ر عمليات الف�س ��اد داخل جه ��از الدولة ل�صالح
االحزاب والقيادات املتن ّفذة.
املطالب ��ون مب�ساءل ��ة القي ��ادات احلزبية ع ��ن ف�ساد عنا�صره ��ا �أي�سر
عليه ��م نيل النجوم ب�أيديهم من حت ّق ��ق ما يطالبون به .هذه القيادات
رب�ؤ ًا منهم ،ومل ن�سمع
مل ن�سمع منها يوم ًا تنديد ًا بف�ساد عنا�صرها وت ّ
منها يوم ًا اعتذار ًا عن هذا الف�ساد ،فكيف �سرت�ضى مب�ساءلتها؟
�أكرث من هذا ان هذه القيادات م�ص ّرة على الإبقاء على كل ما ي�ؤمّن لها
ف�ساده ��ا وفا�سديها ..قانون انتخابات جمال� ��س املحافظات املطروح
التم�سك بت�شكيل مفو�ضي ��ة انتخابات جديدة على وفق
حالي� � ًا دليل..
ّ
نظ ��ام املحا�ص�صة دليل ....فعل ال�شيء نف�سه يف ما يتعلق مبفو�ضية
حقوق االن�سان ومبجل�س اخلدمة االحتادي دليل.
الف�ساد الإداري وامل ��ايل قرين نظام املحا�ص�صة ..ال نهاية للف�ساد مع
بق ��اء املحا�ص�صة ،واملحا�ص�صة ال تنتهي �إال بت�شريع قانون انتخابي
عادل ومن�صف وت�شكيل مفو�ضي ��ة انتخابات م�ستق ّلة ونزيهة ...هذا
ما يتعينّ الرتكيز عليه.

وا�ستم ��ر املحتج ��ون يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات بالإ�ض ��راب ع ��ن
ال ��دوام يف اغل ��ب امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومي ��ة واملدار�س ،على الرغم
من عملي ��ات االعتق ��ال واختطاف
النا�شطني.
وق ��ال م�ص ��در امن ��ي لـ(امل ��دى)
طل ��ب ع ��دم ن�شر ا�سم ��ه ،ان بع�ض
االجه ��زة االمني ��ة بالتزام ��ن م ��ع
حركة االحتجاجات "فر�ضت على
ع�سكري�ي�ن كتاب ��ة تعه ��دات بع ��دم
اخ ��راج اي معلوم ��ة او ت�سري ��ب
اي وثيق ��ة" ،مبين ��ا ان خالف ذلك
�سيتعر�ض الع�سكري اىل عقوبات
�شديدة.واظه ��رت وثيق ��ة التعه ��د
الت ��ي حتتف ��ظ (امل ��دى) بن�سخ ��ة
منه ��ا ،جمموع ��ة م ��ن املعلوم ��ات
الت ��ي تطل ��ب من الع�سك ��ري ،منها

ذكر "طائفته" يف �أحد احلقول.
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ك�شف ��ت
اال�سبوع املا�ض ��ي ،عن "ا�ستقالة"
اك�ث�ر م ��ن  30عن�ص ��را امني ��ا بني
�ضاب ��ط ومنت�س ��ب م ��ن العم ��ل
ب�سب ��ب "رف�ضهم اطالق النار على
املتظاهري ��ن" ،فيم ��ا مل ي�صدر عن
القيادات الع�سكرية اي ت�صريحات
ر�سمية بذلك حتى الآن.
وقبل ذلك باي ��ام ،حتدثت م�صادر
امني ��ة لـ(امل ��دى) عن وج ��ود حالة
من الرف�ض "غري املعلن" يف داخل
بع�ض االجهزة االمنية �ضد بع�ض
اجله ��ات الع�سكري ��ة التي ال تلتزم
بتعليمات عدم اطالق الر�صا�ص.
وقالت امل�ص ��ادر ذاتها انها تخ�شى
ت ��ورط اجلمي ��ع بال ��دم العراق ��ي
ب�سب ��ب "عن ��اد" ق ��وات ت�ستم ��ر
باطالق النار.وعاد �سماع ا�صوات
اط�ل�اق الر�صا�ص احل ��ي يف ليلة

مقدار الدين )15.000.000( :دينار خمسة عشر مليون دينار
واملصاريف
اسم الدائن املرتهن :مصرف الرافدين
تاريخ االستحقاق :مستحقة األداء

بناء على اس��تحقاق الدين املبني أع�لاه وطلب الدائن
وحتصيله وبالنظر لعدم اقامتك في احملل املبني بالعقد
وانه ليس لك محل إقام��ة معلوم غيره فتعتبر بذلك
مجه��ول محل اإلقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع
الدي��ن وتوابعه خالل  15يوما ً اعتب��ارا ً من اليوم التالي
لتاريخ نشر اإلعالن واال فسيباع عقارك املوصوف أعاله
باملزايدة وفقا ً للقانون.
مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف املحمودية

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

املدير العام
غادة العاملي

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

يف �ساح ��ة التحري ��ر �ض ��د بع� ��ض
ال�شب ��اب ،رجحوا انها �صادرة من
جه ��ات �سيا�سي ��ة مل يك�شفوا عنها
ب�شكل وا�ضح.واكد غازي "وجود
بع� ��ض الن�س ��اء الالت ��ي ي�ضايق ��ن
ال�شابات يف ال�ساحة وخا�صة غري
املحجبات".
م�سل�سل االختطاف
باملقاب ��ل ب ��د�أ نا�شط ��ون بحمل ��ة
للمطالب ��ة باالفراج عن خمتطفني،
بح�سب قولهم ،اختفوا يف حميط
�ساحة التحرير.
واك ��د نا�شطون لـ(امل ��دى) اختفاء
احمد بقل ��ي ،نا�شط م ��ن حمافظة
باب ��ل اثن ��اء خروج ��ه م ��ن �ساحة
التحري ��ر .وبقل ��ي ح�ص ��ل عل ��ى
ماج�ستري يف الهند�سة الزراعية.
وقال النا�شط ��ون ان "هناك حملة
امني ��ة ال�صطي ��اد النا�شط�ي�ن يف
حميط ال�ساحة ويف االزقة القريبة
من ج�سر االحرار وال�سنك".
وا�ش ��ار النا�شط ��ون اىل ان ي ��وم
ام�س قامت مرابطة ع�سكرية على
طري ��ق حممد القا�س ��م ال�سريع يف
بغ ��داد ،قال ��وا ان عنا�صرها تابعة
ملكتب رئي�س ال ��وزراء ،بـ"تفتي�ش
موباي�ل�ات ا�صح ��اب ال�سي ��ارات
والراكب�ي�ن املاري ��ن عل ��ى احلاجز
االمن ��ي" خا�ص ��ة القادم�ي�ن م ��ن
املحافظات.
وا�ستن ��ادا للنا�شط�ي�ن ،ف ��ان هناك
بالغ ��ات من اهايل �شب ��اب �آخرين
ابلغوا ع ��ن اختف ��اء ابنائهم ،مثل
ال�شاب كم ��ال عبد الر�سول مواليد
 2003من �سكن ��ة الكاظمية ،الذي
اختف ��ى ي ��وم االح ��د املا�ض ��ي بني
ج�سري االحرار وال�سنك.
باال�ضاف ��ة اىل حممد رحيم ناجي
وهو من �سكنة احللة الذي اختفى
قرب �ساحة التحرير اي�ضا ،وعلي
العط ��واين الذي اختفى يف الباب
ال�شرقي ،وعب ��د الواحد الدراجي
ال ��ذي اختف ��ى اي�ض ��ا من ��ذ  3ايام
قرب �ساحة التحرير.
باملقاب ��ل اك ��د النا�ش ��ط احم ��د
الكربالئ ��ي ،م ��ن �سكن ��ة كرب�ل�اء
وجود حمالت اعتق ��ال يف املدينة
�ضد املتظاهرين.
وق ��ال الكربالئ ��ي لـ(امل ��دى) ام�س
ان "الق ��وات االمنية الحقت م�ساء
اول ام� ��س املتظاهري ��ن يف ازق ��ة
البلدي ��ة والنقي ��ب ،و�سط كربالء،
واعتقلت عددا منهم".
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اىل الراهن (�سراب �سليم �شاكر)
نوع التبليغ � :أول
الت�سل�سل �أو رقم القطعة681 / 15 :
املحلة او رقم وا�سم املقاطعة 36 :
اجلن�س  :قطعة �أر�ض

+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

حرب البيانات
ووا�ص ��ل املتظاه ��رون يف بغ ��داد
وم ��دن اجلن ��وب احتجاجاته ��م
متجاهلني مقررات اجتماع القادة
ال�سيا�سي�ي�ن يف منطق ��ة اجلادرية
و�س ��ط بغ ��داد ،قب ��ل ايام.وا�صدر
ق�س ��م م ��ن املتظاهري ��ن بيان ��ات
ترف� ��ض م ��ا ج ��اء يف االجتم ��اع

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لل�صناعات الهيدروليكية

�إعــــالن تبليغ مدين جمهول الإقامة

+ 964 7809144160

الثالث ��اء عل ��ى االربع ��اء املا�ضية،
يف حمي ��ط ج�سر االح ��رار و�سط
بغ ��داد ،بع ��د اي ��ام م ��ن ا�ستع ��ادة
املحتج�ي�ن اجل�س ��ر م ��ن الق ��وات
االمنية.وا�ستن ��اد ًا ملقاط ��ع بث ��ت
على مواقع التوا�صل االجتماعي،
ف ��ان القوات االمني ��ة اطلقت النار
والقناب ��ل امل�سيل ��ة للدم ��وع عل ��ى
املتظاهري ��ن يف حماولة ابعادهم
اىل �ساح ��ة اخل�ل�اين ،م ��ا ت�سب ��ب
باختناق نحو � 30شخ�صا.ويقول
احمد غ ��ازي ،احد املتظاهرين يف
بغ ��داد لـ(امل ��دى) ام� ��س" :رجعنا
فج ��ر الي ��وم اىل ج�س ��ر االح ��رار
بع ��د حماول ��ة فا�شل ��ة لإبعادنا عن
املنطقة".و�سيط ��ر املحتجون قبل
اي ��ام على ن�ص ��ف ج�س ��ر االحرار
مرة اخرى بعد ابعادهم عنه لفرتة
ا�سبوع ،عقب ان�سحاب "مفاجئ"
للق ��وات االمنية م ��ن ج�سر ال�سنك

و�ساح ��ة اخلالين ،ما ف�سح املجال
للمتظاهري ��ن بالتقدم نحو منطقة
حافظ القا�ضي ،و�سط بغداد.
وكان ��ت الق ��وات ق ��د �سيط ��رت
عل ��ى ال�ساح ��ة وج�س ��ري ال�سن ��ك
واالح ��رار ،عق ��ب اتف ��اق "�سري"
ج ��رى ب�ي�ن جمموعت�ي�ن م ��ن
املتظاهري ��ن ،ادع ��وا متثيله ��م
ملحتج ��ي �ساحة التحري ��ر ،مقابل
احل�صول على وع ��ود بالتعيينات
وامتيازات اخرى.

االخ�ي�ر ،بينم ��ا اعرت� ��ض �آخرون
يف �ساح ��ة التحري ��ر عل ��ى اجلهة
التي ا�ص ��درت البيان رغم اتفاقهم
على امل�ضمون.
وقال غ ��ازي املتواجد يف ال�ساحة
ان "هن ��اك جهات ومنه ��ا �سيا�سية
حت ��اول ال�سيط ��رة عل ��ى التحرير
وتركب املوجة".
واك ��د ال�ش ��اب وج ��ود "هجم ��ات
منظم ��ة عل ��ى خي ��م املجموع ��ات
امل�ستقل ��ة يف �ساحة التحرير" يف
حماولة ابعادهم عن امل�شهد.
واته ��م غ ��ازي نائب ��ة �سابق ��ة يف
الربمل ��ان ،مل يذكره ��ا بالتحدي ��د،
بـ"فر� ��ض نف�سه ��ا" عل ��ى �ساح ��ة
التحرير وا�صدار بيانات.
وعر� ��ض نا�شطون ،ام� ��س ،مقطع
فيدي ��و يظه ��ر جمموع ��ة م ��ن
املتظاهري ��ن يف �ساح ��ة التحري ��ر
وه ��م يحرقون بيانات �صادرة عن
جهات حتمل م�سميات خمتلفة.
وق ��ال ال�شب ��اب يف الفيدي ��و ان
جتمعات مثل "�شب ��اب االنتفا�ضة
او �شب ��اب التحري ��ر ال متثله ��م"،
م�ؤكدي ��ن اثن ��اء اح ��راق البيانات
ال�ص ��ادرة م ��ن تل ��ك اجله ��ات
بانه ��ا "مكتوب ��ة م ��ن قب ��ل النائبة
ال�سابق ��ة �ش ��روق العبايج ��ي".
ور�ص ��د املحتج ��ون خ�ل�ال االيام
القليل ��ة املا�ضية ،عمليات م�ضايقة

املتظاهرون
قرب ج�سر
الأحرار
�أم�س..
(عد�سة:
حممود
ر�ؤوف)

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف املحمودية

�إع���ل��ان������ات

http://www.almadapaper.net

تعلن الش��ركة العامة للصناعات الهيدروليكية اعالن املناقصة
اخلاصة بـ (جتهيز أجزاء س��يارة حوضية ش��افطة للنفط عدد ()2
(للمرة الثانية) ضمن املوازنة التشغيلية لعام .2019 /
فعلى مقدمي العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم
للمناقص��ة اخلاص��ة بتجهيز امل��ادة املذكورة أعاله وفق الش��روط
التالية:
 -1عل��ى مقدمي العط��اء املؤهل�ين والراغبني ف��ي احلصول على
معلوم��ات إضافي��ة االتص��ال ب��ـ (الش��ركة العام��ة للصناعات
الهيدروليكي��ة) عب��ر البري��د االلكترون��ي واملوق��ع االلكترون��ي
للشركة:
املوقع االلكتروني للشركة www.hiscindustry .gov.iq
البريد االلكتروني للشركة:
E-mail1: hydraulic.iraq@gmail.com
وخ�لال أيام الدوام الرس��مي من االحد الى اخلميس (من الس��اعة
الثامن��ة صباح��ا ً إل��ى الس��اعة الثاني��ة ظه��راً) وكم��ا موضح
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2متطلبات التجهيز املطلوبة (كما موضحة في وثائق العطاء).
 -3بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني لش��راء وثائ��ق العطاء دفع
قيمة البيع للوثائق البالغة ( )150.000مائة وخمس��ون ألف دينار
عراقي غير قابل للرد إال في حالة الغاء املناقصة من قبل الشركة
حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
 -4يتم تس��ليم العطاءات الى العنوان االتي :مقر الشركة الكائن
في بغداد – الس��يدية – قرب جس��ر الدورة السريع – مقابل مركز
الوليد ويكون آخر موعد لتقدمي العطاءات سيكون الساعة ()2:00
(الثاني��ة بعد الظهر) من تاري��خ الغلق املصادف ( )2019/12 / 1يوم

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

األحد ،وفي حال صادف موعد الغلق او الفتح عطلة رسمية يكون
ف��ي نفس الوقت من اليوم الذي يل��ي العطلة ،العطاءات املتأخرة
سوف ترفض  ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي (بغداد – الس��يدية
– قرب جس��ر الدورة الس��ريع – مقابل مركز الولي��د) في يوم فتح
العطاءات  ،والش��ركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
مع مراعاة ما يلي:
 -1يكون موعد الفتح في اليوم التالي من موعد الغلق.
 -2يلت��زم مق��دم العطاء بتق��دمي عطائه وفق م��ا تتطلبه الوثائق
القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع على التعليمات
ملقدمي العطاءات املبينة فيها ،وبخالفه سيتم استبعاد عطائه،
م��ع مراعاة م��لء القس��م الرابع م��ن الوثائق وج��داول الكميات
وتقدميه��ا ورقي��ا ً بعد ختمها باخلت��م احلي اخلاص مبق��دم العطاء
م��ع الوثائق املكون��ة لعطائه ،إضافة الى اس��تمارة تقدمي العطاء
(االستمارتني  1و  2ومنوذج ضمان العطاء (الكفالة املصرفية).
 -3في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية
بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه.
 -4على مقدم العطاء ان يس��لم جداول الكميات املسعرة للسلع
واخلدم��ات املتصلة بها بحس��ب منش��ئها مس��تخدما ً النماذج
املوجودة في (منوذج العطاء).
 -5يتم نش��ر التفاصيل اخلاصة باملناقصة املعلنة لشركتنا على
العنوان التالي:
املوقع االلكتروني للشركة www.hiscindustry.gov.iq :

املدير العام
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سياسة

وكالة �أمريكية :املهند�سون النفطيون العراقيون مييلون
لالحتجاجات و�إيقاف عمل احلقول

 ترجمة  /حامد �أحمد

ما تزال عمليات انتاج النفط
العراقي والت�صدير م�ستمرة
عند معدالتها الق�صوى
رغم التظاهرات الوا�سعة
التي ت�شهدها البالد ،لكن
محللين يقولون ان الو�ضع
يتطلب متابعة ومراقبة
من احتمالية ان تكون
حقول نفط وموانئ معر�ضة
ال�ضرار ي�سببها ت�صاعد
االحتجاجات ،م�شيرين الى
ان عدم اال�ستقرار الحكومي
قد ي�ؤخر م�شاريع تطوير
حقول النفط .
وا�س ��تنادا لتقرير حال ��ة الموانئ اطلعت
علي ��ه وكال ��ة غلوب ��ال بالت� ��س االميركية
للطاق ��ة الثالث ��اء ،ف ��ان �ص ��ادرات النف ��ط
الخام م ��ن ار�صفة التحميل ف ��ي الب�صرة
وقف ��ت لح ��د الآن خالل ه ��ذا ال�ش ��هر عند
معدل  3.6مليون برميل باليوم .و�سجل
ه ��ذا ارتفاع ��ا ع ��ن معدل �ص ��ادرات �ش ��هر

ت�شرين االول الما�ضي الذي �شهد يومين
م ��ن ظ ��روف جوي ��ة �سيئ ��ة وال ��ذي كان
بحدود  3.45مليون برميل باليوم .
وقال ��ت م�ص ��ادر حكومي ��ة وم�س�ؤول ��و
�ش ��ركات نفط تعمل في العراق ان االنتاج
ق ��د تراج ��ع ب�سب ��ب تعط ��ل ح�ص ��ل لفترة
وجي ��زة ف ��ي وقت �ساب ��ق من ه ��ذا ال�شهر

عندم ��ا اغلق محتجون طرق ��ا ما ادى الى
اغ�ل�اق حق ��ل القي ��ارة الذي يبل ��غ انتاجه
 30,000برميل باليوم .
وذكرت وزارة النفط بداية هذا اال�سبوع
ان انتاج النفط الخام لل�شهر الما�ضي بلغ
بحدود  4.58مليون برميل باليوم .
وقال احد الم�ص ��ادر طالبا عدم ذكر ا�سمه

"لي�س هناك اي �ضرر على االنتاج ،لقد تم
اتخاذ جميع االحتياطات ".
وي�شه ��د الع ��راق ،الذي يعتب ��ر ثاني اكبر
منت ��ج للنفط في �أوبك� ،صدامات متزايدة
ب ��د�أت منذ مطلع �شه ��ر ت�شرين االول بين
مواطنين غا�ضبي ��ن والحكومة ا�شتملت
على العا�صمة بغداد ومحافظات جنوبية

اخ ��رى خ�صو�صا مدينة الب�ص ��رة الغنية
بالنف ��ط .وت�ضمنت مطال ��ب المتظاهرين
المزيد م ��ن التنمي ��ة االقت�صادية وتوفير
فر�ص عمل .
وقام ��ت قوات امنية حكومي ��ة ب�إجراءات
قمعي ��ة ح ��ادة ل ��ردع المحتجي ��ن تخللتها
ا�ستخدام ذخيرة حية واطالقات مطاطية

وقذائ ��ف م�سيل ��ة للدم ��وع ت�سب ��ب عنه ��ا
ازدياد عدد القتلى لي�صل الى المئات .
ف ��ي بع�ض الح ��االت قام محتج ��ون بغلق
ط ��رق م�ؤدي ��ة لحقول نف ��ط ف ��ي الب�صرة
ولميناء �أم ق�صر م ��ا منع �شاحنات تحمل
نفط ��ا خام وب�ضائع اخ ��رى من الو�صول
ال ��ى المن�ش� ��أة .ومن بي ��ن ا�شي ��اء اخرى
تجمع مواطنون اي�ضا عند بوابات �شركة
ذي ق ��ار النفطية ف ��ي النا�صري ��ة و�شركة
نفط مي�سان في العمارة .
وقال محللون من م�ؤ�س�سة ميدلي غلوبال
لال�ست�ش ��ارات ف ��ي تنوي ��ه �ص ��در م�ؤخرا
عنهم انه "في حال بدء �شركات نفط وغاز
اجنبية ب�سحب موظفيها غير اال�سا�سيين
فعند ذلك �سيكون من ال�ضروري االعتماد
ب�ش ��كل كل ��ي عل ��ى مهند�سي ��ن محليي ��ن
وفرقه ��م لت�شغيل مع ��دات النف ��ط والغاز
والذين ،ح�سب م�صادر محلية ،يتوجهون
ب�شكل متزايد لاللتحاق بحركة االحتجاج
و�إيقاف العمل ".
وتق ��ول وكال ��ة بالت� ��س ،انه تع ��ذر لديها
االت�صال ب�شركة اك�سون موبيل االميركية
الت ��ي تدير حقل غ ��رب القرن ��ة  1و�أخلت
ج ��زءا م ��ن موظفيه ��ا �سابق ��ا م ��ن العراق
لمخ ��اوف �أمنية ،للح�صول عل ��ى تعليق،
وكذل ��ك تعذر االت�ص ��ال ب�ش ��ركات برت�ش
بترولي ��وم البريطانية و�إين ��ي االيطالية
ول ��وك �أوي ��ل الرو�سية الذين له ��م ن�شاط
نفطي في العراق .
�أم ��ا �شرك ��ة �ش ��ل الهولندية الت ��ي تتولى

تنفي ��ذ م�ش ��روع تجمي ��ع ومعالج ��ة الغاز
ف ��ي الب�صرة فقد ذكرت لوكالة بالت�س انه
"لي�س هن ��اك م�ؤ�شر ف ��ي الوقت الحالي
على �أي �ضرر �أو ارباك في ان�شطتنا ".
وح ��ذر محلل ��ون اي�ض ��ا م ��ن �أن �أي غل ��ق
م�ستم ��ر لمين ��اء �أم ق�ص ��ر قد ي�ش ��كل قلقا
كبي ��را ف ��ي ح ��ال وق ��ف �ص ��ادرات زي ��ت
الوق ��ود وال ��ذي يت ��م نقله عب ��ر �شاحنات
من م�صافي العراق الو�سطى وال�شمالية،
م�شيري ��ن ال ��ى ان ذلك �سيجب ��ر الم�صافي
عل ��ى التوق ��ف الفتقارها ال ��ى �سعة خزن
كافي ��ة لزي ��ت الوق ��ود وم ��ن المحتمل ان
يخلق ذلك �شحة وقود خطرة في البالد.
بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن المخ ��اوف الحا�صلة
حالي ��ا ،ف ��ان ع ��دم ا�ستق ��رار الحكوم ��ة
قد ي� ��ؤدي ال ��ى عرقل ��ة الم�صادق ��ات على
م�شاري ��ع وتقوي� ��ض خط ��ط الع ��راق
المر�سوم ��ة لتعزيز طاقة االنتاج الى 8.5
ملي ��ون برمي ��ل في الي ��وم بحل ��ول العام
. 2025
وقال محلل في وكال ��ة بالت�س "�سي�ستمر
عام ��ل البيروقراطي ��ة وع ��دم الكف ��اءة
بتبطئ ��ة خط ��ى تطوي ��ر البن ��ى التحتي ��ة
ل�صناع ��ة النف ��ط وتنفي ��ذ الم�شاري ��ع
المر�سوم ��ة ،ويج ��ب ع ��دم التغا�ضي كليا
ع ��ن احتمالي ��ات التعط ��ل ع ��ن التجهي ��ز
الناجمة عن االحتجاجات ".
عن :وكالة غلوبال بالت�س
للطاقة

وزارة النفط
�شركة غاز ال�شمال � /شركة عامة

م� /إعـــــالن مناق�صة حملية عامة (للمرة الأوىل)
القيام ببناء �سياج من البلوك حول حميط ال�شركة

تعلن شركة غاز الشمال  /شركة عامة  /محافظة كركوك عن اجراء املناقصة العامة املرقمة ( )2019 / 5واخلاصة بـ(القيام بتجهيز كافة املواد واالليات وااليدي العاملة املاهرة
وكل ما يتطلبه العمل لبناء سياج من البلوك حول محيط الشركة).
 -1على الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله من مقاولي اعمال الهندسة املدنية واعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املصنفني من الدرجة الثامنة فما فوق
واملقاولني والشركات املسجلني في إقليم كردستان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم.
 -2مراجع��ة امان��ة صندوق في ش��ركتنا الكائن على طريق كركوك – بيجي هم او وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كتاب الع��دول للحصول على قرص ( )CDاملدون فيها الوثائق
القياس��ية اخلاصة بوثيقة االعمال العامة لقاء مبلغ ( )250000مائتان وخمس��ون ألف دينار عراقي غير قابل للرد إال في حالة الغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل ش��راء أوراق
املناقصة.
 -3ارفاق شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة التخطيط  /دائرة تسجيل الشركات مع هوية تصنيف املقاولني وبنسخة ملونة.
 -4يقدم املشاركون كتاب عدم املمانعة من الدخول في املناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب معنونا ً إلى شركة غاز الشمال (النسخة االصلية).
 -5تقدمي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.
 -6تقدمي احلس��ابات اخلتامية آلخر س��نتني ماليتني مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات القطاع العام تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة من
ديوان الرقابة املالية االحتادية.
 -7تقدمي تأمينات أولية مقطوعة مببلغ ( / 10000000عش��رة مليون دينار عراقي) وتكون على ش��كل صك مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان يتضمن االسم والعنوان الوظيفي
للمخولني التوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ اخلطاب رقما ً وكتابة وذكر تاريخ النفاذية وش��روطها ولغرض من إصدارها مع ذكر اس��م ورقم املناقصة صادرين من املصارف املعتمدة
لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف (حتت التصفية واش��راف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك املركزي العراقي) وملزيد من املعلومات مراجعة البريد االلكتروني للبنك املركزي
العراقي  /دائرة مراقبة الصيرفة ( )cbi@cbi.iqونافذة ملدة ( )28يوما ً بعد انتهاء فترة العطاء احملددة في شروط املناقصة البالغة ( )90يوم من تاريخ غلقها.
 -8ت��ودع أوراق العط��اءات في صندوق العطاءات املوجود في اس��تعالمات ش��ركتنا  /محافظة كركوك – طريق بيجي وال يس��مح بتقدمي العطاءات االلكترونية .وميكن اس��تالم
العطاءات عبر البريد املسجل على ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
 -9سيتم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم الثالثاء املوافق  2019/12/3في استعالمات شركتنا.
 -10تاريخ غلق املناقصة يوم الثالثاء املوافق . 2019/12/10
 -11سيتم فتح العطاءات بعد الغلق مباشرة في االستعالمات الرئيسية للشركة وبحضور املقاولني والشركات املقاولة .وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون
اليوم الذي يليه هو يوم غلق املناقصة.
 -12ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
 -13تتحمل الشركة احملالة إليها املناقصة أجور النشر واالعالن.
 -14علما ً ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ( )1000000000دينار عراقي (مليار دينار عراقي).
 -15للدائرة احلق في الغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش��تركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء
وثائق املناقصة.
 -16على املشاركني مراجعة الوثائق القياسية اخلاصة باالشغال العامة املدون في القرص ( )CDأو املرفق طيا ً وملئها بالشكل الصحيح ودقيق ومالحظة جميع الفقرات اخلاصة
(بورقة بيانات العطاء  ،معايير التقييم والتأهيل  ،الشروط اخلاصة).
 -17في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه.
 -18تقدم كافة أوراق الوثيقة مرتبة وبالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس نسخة اصلية ونسختني اضافيتني من القسم الرابع (استمارة العطاء) .
 -19تبليغ املهندس�ين العاملني لدى ش��ركات املقاولة مبراجعة صندوق تقاعد املهندس�ين الكائن في مبنى نقابة املهندس�ين العراقية في املنصور لغرض تسجيلهم واكمال
انتمائهم كون االنتماء الزاميا ً لهم.
عادل احمد كرمي
 -20تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء أوراق املناقصة.
وكيل املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
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مزايدة بيع نفط اخلام القيارة Ex-Worksحقل القيارة بوا�سطة احلو�ضيات
تعلن ش��ركة تس��ويق النفط ( )SOMOاحدى تش��كيالت وزارة النفط
العراقي��ة والكائنة في مدينة بغداد حي املعتصم مجاور مدينة العاب
الس��ندباد عن توفر كميات من نفط خام القي��ارة الثقيل عالي احملتوى
الكبريت��ي من حق��ول القيارة  /ش��ركة نفط الش��مال جاه��زة للبيع
باحلوضي��ات  Ex-Worksالغ��راض التصدير عبر جمي��ع املنافذ ،الغربية
والش��رقية واجلنوبية اضافة ملنفذ زاخو عبر املنطقة الشمالية فعلى
الش��ركات الراغبة بالش��راء تقدمي عروضهم وفق الضوابط والشروط
اآلتيــة- :
اوالً :الضوابط العامة- :
 )1تقدمي عرض رس��مي مطبوع على فورمة الشركة ومختوم بختمها
متضمنا ً (عنوان الشركة وارقام الهواتف والفاكس والبريد االلكتروني
والهات��ف النقال) وموضحا ً فيه اس��م وتوقيع مق��دم العرض وصفته
الرسمية ،على ان يتم توقيع العقد من قبل املدير املفوض.
 )2سيتم البيع للسعراالفضل وفقا ً لآللية التالية- :
س��عر البرميل الواحد بالدوالر األمريكي = املعدل الش��هري لنفط خام
لبرنت ( )Brent Datedلشهر التحميل X -
حيث ان س��عر خام برنت ( :)Brent Datedميثل معدل االسعار الشهرية
لنف��ط خ��ام برن��ت ( )Brent Datedوالذي يتم حس��ابه م��ن خالل أخذ
املتوس��ط احلسابي الشهري لس��عر نفط خام برنت املنشور في نشرة
بالتس للنفط اخلام لشهر التحميل.
حيث ( )Xميثل احلسم السعري.
 )3مدة العقد - :ستة أشهر،
تبدأ من تاريخ  2020/01/01ولغاية .2020/06/30
 )4ترفق مع العرض املستمسكات التالية- :
أ .تأمين��ات أولية على ش��كل دفع نقدي في احلس��اب اجلاري لش��ركة
تس��ويق النفط املفت��وح لدى املص��رف العراقي للتج��ارة ( )TBIاملرقم
) (No.0002 - 003948 - 001أو ) (No.0002 -003946 -002أو ص��ك
مص��دق أو عن طريق خطاب ضمان صادرين من أحد املصارف احلكومية
حصرا ً (مصرف الرافدين ،مصرف الرشيد ،املصرف العراقي للتجارة )TBI
على أن يكون خطاب الضمان غير مش��روط ونافد ملدة ( )90يوم لصالح
ش��ركة تس��ويق النفط وبنس��بة ( )%1من القيمة التقديرية للكمية
الكلية املذكورة في الفق��رة (ثانياً.1 :الكمية التعاقدية) وإعتمادا ً على
املعدل الش��هري لس��عر نفط خام لبرنت ( )Brent Datedاملنشورة في
نش��رة  Plattsلش��هر تش��رين االول 2019/وحسب األس��اس السعري
املثبت في الفقــــرة ( )2اعاله.
تصادر هذه التأمينات في حال نكول الشركة عن التعاقد بعد ( )15يوم
من اإلنذار النهائي وتعاد الى بقية املش��تركني الذين لم ترس��وعليهم
املزاي��دة ويلتزم املش��تري وقبل توقيع العقد خالل الفترة املش��ار إليها
أعاله بإكمال التأمينات املذكورة في أعاله الى ما يعادل ( )%5من القيمة
التقديري��ة للكمية التعاقدية الكلية والتي متثل مبلغ كفالة حس��ن
التنفيذ من خالل إيداع نقدي في حس��ابنا املذكور آنفا ً أو صك مصدق
أوع��ن طريق خطاب ضمان صادرين من أح��د املصارف احلكومية حصرا ً
(مصرف الرافدين ،مصرف الرش��يد ،املصرف العراقي للتجارة  )TBIعلى
أن يكون خطاب الضمان غير مش��روط ونافد ملدة ( )90يوما ً بعد إنتهاء
نفادية العقد.
ب .شهادة تاسيس (تسجيل) الشركة مصدقة اصولياً.
ج .السيرة التجارية لنشاط الشركة ( ،)Profileمع نسخة من احلسابات
اخلتامية املصدقة للعامني .2018-2017
د .تقدمي كتاب يؤيد سالمة املوقف الضريبي من الهيئة العامة للضرائب
في العراق نافذ لعام .2018
ه .شهادة الكفاءة املالية مصدقة من مؤسسة مالية رصينة.
و .يكون احلد األدنى لرأسمال الشركة ( )2مليار دينار عراقي.
 )5يخض��ع العقد للقوانني والتعليمات العراقي��ة النافذة وتعتبر جزءا ً
منه.
 )6إن ش��ركة تس��ويق النفط غير ملزمة بقبول الس��عر االعلى أو بيان
أسباب عدم اإلحالة.
 )7تق��دمي العروض يبدا من تاريخ نش��ر االعالن ولغاية الس��اعة الثانية
عش��ر ظه��را بتوقيت بغ��داد لي��وم  ،2019/12/01وس��تهمل العروض
املقدم��ة بعد وقت وتاريخ غل��ق اإلعالن وفي حال مصادف��ة يوم الغلق
عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في يوم العمل الذي يليه.
 )8تقدم العروض بظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها إس��م ورقم
املزايدة وتوضع في صندوق العطاءات (حصراً) في مقر ش��ركة تسويق
النفط وال تقبل العروض التي تقدم خارج الصندوق.
 )9تتحمل الش��ركة  /الش��ركات التي يتم التعاقد معها أجور النش��ر
واإلع�لان ف��ي الصحف احمللي��ة والدولية وش��بكة املعلوم��ات الدولية
(االنترنت) نسبة الى الكمية املتعاقد عليها.
 )10لشركة تسويق النفط احلق بعدم إحالة أكثر من عقد الى الشركات

التي يش��ترك في تأسيسها نفس املساهمني أو أعضاء مجالس اإلدارة
أو املدراء التنفيذيني أو املدراء املفوضني ،ولش��ركة تس��ويق النفط احلق
أيضا ً بعدم إحالة أكثر من عقد في حال كون املس��ميات أعاله يعملون
أيضا ً كمخولني لشركات أخرى.
 )11لش��ركة تس��ويق النفط احلق بع��دم اإلحالة ،أو إلغ��اء املزايدة دون
تعويض الشركة/الش��ركات املقدمة للعروض ومث��ل هذا القرار يعتبر
نهائيا وملزما ً جلميع املشاركني في املزايدة.
 )12النتائ��ج النهائية س��يتم االعالن عنها في مقر ش��ركة تس��ويق
النفط.
ثانياً :الضوابط اخلاصة ببيع نفط خام القيارة- :
 .1الكمية التعاقدية- :
 الكمية التعاقدية اليومية )30,000( :برميل/يوماوس��يتم حتديد الكميات التعاقدية بضوء املتوفر من نفط خام القيارة
وال��ذي س��يتم توزيعه بني الش��ركات التي س��يتم االحال��ة عليها او
بضوء الكميات التي س��تقوم الشركات بطلب التعاقد عليها وبضوء
الكميات املتوفرة.
 .2النوعيــــــة:
أ -مبوجب املواصفات املبينة في ادناه:
Source
Method of Sampling
Date of Sampling
Results
)Reid Vapour Pressure(psi
Specific Gravity at 60/60 F
A.P.I. Gravity
Water Content %Vol.
Hydrogen sulphide p.p.m
BS&W %vol. by Centrifuge
Salt Content p.p.m
Sulphur %Wt.
Asphaltenes %Wt.
Pour Point
Ash %Wt.
Vis.Kin.Cst at 80 F
100 " " " " F
120 " " " " F
Distillation

Qyara
S.P
1-9-2013
8.4
0.9539
16.8
trace
328
1.0
21
7.52
15.6
-10
0.067
314.6
172.7
106.4
45.0
0.4
2.9
5.9
9.6
14.0
18.8
23.9
29.2
34.2
38.8
43.0
45.9
53.6
0.5
127
181
229
283
-

C
C
"

50
75

"
"

125
150

"
"
"
"
"

200
225
250
275
300

C

at
at

I.B.P.
Distilling
"100
"175

Total Distillate
Residue
Distillation Loss
10 % Distilling at,
""" 20 %
30 %
"""
40 %
"""
50 %
"""
60%
"""

أ -اليح��ق للمش��تري االعت��راض على املواصف��ات بعد رف��ع الكميات
اخملصصة له وقيامه أو من يخوله بتوقيع مستندات الشحن.
 .3كفالة حسن التنفيذ:
أ  -يج��ب على املش��تري تقدمي كفالة حس��ن تنفيذ بنس��بة ( )%5من
القيمة التقديرية للكمية العقدية الكلية حلس��اب البائع قبل توقيع
العقد ومبوجب اإلجراء املذكور تفاصيله في الفقرة (أوال ً-4-أ)
ب  -يتم إعادة كفالة حسن التنفيذ الى الطرف الثاني بعد استقطاع
نسبة ( )% 1.5منها حتميالت ادارية وكما يلي:
 -1في حال قيامه بتحميل نسبة  %75فأكثر من الكمية العقدية.
 -2التزامه بكافة الشروط العقدية األخرى.
ج  -يتم اس��تقطاع مبلغ من كفالة حس��ن التنفيذ حس��ب نس��بة
التحمي��ل للكمية العقدية إذا كانت نس��بة التحميل أكثر من ()%25
واقل من )( %75من الكمية العقدية فيتم إس��تقطاع نسبة ( )%2من
كفال��ة حس��ن التنفيذ لكل ( )%1م��ن الكمية العقدي��ة غير احململة
باإلضافة الى استقطاع نسبة ( )%1.5من الكفالة حتميالت ادارية.
د  -يت��م مص��ادرة كفالة حس��ن التنفي��ذ بالكامل إذا كانت نس��بة
التحميل تساوي أو أقل من) .( % 25
ه  -ال يح��ق للط��رف الثاني املطالب��ة باملبالغ املص��ادرة أو إقامة دعوى
بصددها بأي حال من األحوال.

و  -ف��ي حال منح املش��تري كمية إضافية يتم تغطي��ة هذه الكمية
بكفالة حس��ن تنفيذ إضافي��ة مقدارها ( )%5من القيم��ة التقديرية
للكمية اإلضافية..
ز  -ال يت��م تصفية العقد وإطالق مبلغ كفالة حس��ن التنفيذ إال بعد
ورود تأييد براءة ذمة الطرف الثاني صادر من اجلهتني التاليتني-:
 -1دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال للشركات العراقية.
 -2الهيئة العامة للضرائب وبخالفه يتم تطبيق تعليمات التحاس��ب
الضريب��ي رقم ( )2لس��نة  2008للعق��ود املبرمة بني جه��ات التعاقد
العراقية واألجنبية والتعديل رقم ( )1لسنة  2014وأي تعليمات تصدر
الحقاً.
وال يتحمل البائع (ش��ركة تسويق النفط) مس��ؤولية الفترة الزمنية
التي تس��تغرقها الهيئ��ة العامة للضرائب ودائ��رة التقاعد والضمان
االجتماعي للعمال في إكمال إجراءاتها الالزمة بتزويد املشتري ببراءة
الذمة.
ط -تعاد املبالغ املس��تحقة للمشتري الى احلسابات املصرفية اخلاصة
به حصرا ً ويتعهد املش��تري بتزويد البائع (شركة تسويق النفط) برقم
حسابه املصرفي موقع من قبل املدير املفوض نسخة اصلية.
 .4الدفع:
أ .يتعه��د (املش��تري) بتغطية مبل��غ الكمية العقدية الش��هرية من
خالل:
• الدفع املقدم في حس��اب وزارة املالي��ة املفتوح لدى البنك املركزي او
في حس��اب شركة تسويق النفط اجلاري في املصرف العراقي للتجارة
املرق��م  (No.0002 -003948 -001) او ) (No.0002 -003946- 002ف��ي
اليوم ( )20من الشهر الذي يسبق شهر التحميل كحد اقصى مبوجب
املبلغ الذي س��يتم تبليغه من قبل شركة تس��ويق النفط حيث يتم
تس��وية القوائم املالية التجارية في الشهر الذي يلي شهر التحميل.
او
• يتعهد (املش��تري) بتغطية الكمية املرش��حة عن طريق فتح إعتماد
مس��تندي غير قابل للنق��ض لصالح البنك املرك��زي العراقي على أن
يثب��ت ويبلغ من خالل مصرف مقب��ول ومعتمد من قبل البنك املركزي
العراقي في اليوم ( )20من الش��هر الذي يس��بق شهر التحميل كحد
اقصى مبوجب املبلغ الذي سيتم تبليغه من قبل شركة تسويق النفط
واستنادا الى الصيغة املرفقة بالعقد .يكون استحقاق الدفع خالل 15
يوم من الشهر الذي يلي شهر التحميل.
ب .البائع (ش��ركة تس��ويق النفط) غير ملزم بإص��دار أمر جتهيز ما لم
يتم إش��عاره بتغطية الكمية املرشحة ماليا ً واستنادا إلى ما جاء في
الفقرة(أ) أعاله وإن أي تأخير وأي تكاليف ترتبط بهذا التأخير س��تكون
على حساب املشتري.
ج .فت��رة نفادي��ه االعتم��اد تكون بعد ش��هر م��ن تاريخ نهاية ش��هر
التحميل.
د .يتحم��ل املش��تري جمي��ع التكاليف التي تترتب عل��ى فتح وتثبيت
وتبليغ االعتماد وأي تكاليف أخرى ترتبط باالعتماد س��واء داخل العراق
أو خارجه.
ه .إذا اس��تحق الدفع يوم الس��بت أو في يوم عطل��ة املصرف (عدا يوم
اإلثنني) ،فإن الدفع يتم في يوم العمل املصرفي الس��ابق ليوم العطلة،
أما إذا استحق الدفع يوم األحد أو اإلثنني واملصادف لعطلة املصرف فإن
الدفع سوف يكون في يوم العمل املصرفي الالحق ليوم العطلة.
و .يتحمل املشتري جميع املصاريف التي تترتب عن عملية التصدير.
 .5شروط خاصة:
أ  -امللكية وخطر اخلس��ارة :تنتق��ل ملكية املنتوج وأخطار فقدانه من
البائع الى املش��تري عند حتميله م��ن موقع التحميل في حقل القيارة
 /ش��ركة نف��ط الش��مال وتوقي��ع مخول املش��تري على املس��تندات
اخلاصة بالتحميل وعليه س��يكون املشتري مسؤوال ً عن سالمة وأمن
الشاحنات.
ب  -الظرف االمني :الظروف األمنية التعتبر سببا ً أو عذرا ً لعدم التنفيذ
أو إلخالل املش��تري بالتزاماته التعاقدية خصوص��ا ً عندما تكون باقي
الشركات مستمرة بتنفيذ التزاماتها العقدية بذات الشروط وظروف
التحميل والنقل داخليا ً او خارجيا ً وعبر نفس املنافذ.
ج  -تعيني اخملولني :يتعهد املش��تري بتسمية ممثله اخملول ملتابعة كافة
األمور العقدية واملالية والشحن مبوجب وكالة رسمية مصدقة اصوليا ً
على ان تكون نافذة طيلة فترة سريان العقد.
 .6جميع الشروط التعاقدية األخرى التي لم يرد ذكرها في اإلعالن كما
هي منصوص عليها في عقود شركة تسويق النفط.
مـــــع التقديـــــر ...

املديـــر العــــــام
رئي�س جمل�س االدارة
ل�شركة ت�سويق النـفـط
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ANNOUNCEMENT (02/MC/2019)
TENDER FOR SELLING QAIYARAH CRUDE OIL EXPORT (Ex-Works) BY ROAD TANKERS
SOMO; as one of Iraqi Ministry of Oil Formations, located in
Baghdad, Hay Al Muatasim , adjacent to Sindbad fun fair, is
pleased to announce the availability of Al QAIYARAH Heavy
Crude Oil with high sulfur content ready for selling Ex-Works
QAIYARAH FIELD / North Oil Company by road tankers for
export or external consumption to be transported via EAST,
WEST, SOUTH GATES & NORTH (THROUGH ZAKHO BORDER
GATE).
Interested reputable companies are invited to submit their bids
that should be complied to the following conditions: Firstly: - General Conditions
1. Bids submitted should be unconditional and typed on the
bidders' correspondence format letters (full address, Tel, fax,
e-mail and mobile numbers to be clearly mentioned) duly
signed by the (chairman of board, executive manager and
authorized manager); whose name and official rank should
be indicated, however the contract should be signed by the
Executive Manager.
2. The mechanism of selling and barrel price for the Quoting best
price (i.e. discount) is carried out according to the following: Unit price US$/BBL= monthly average of Brent (Dated) for month
of loading  ــX
Wherein:
Monthly average of Brent (Dated): The mean of the monthly
average quotations based on Brent (Dated) is calculated by
taking the monthly arithmetic average of the means of high and
low spot assessments of Brent (Dated) quotations as published
in the Platts Crude Oil Marketwire during the scheduled calendar
month of loading.
X= The Discount amount.
3. Contract Duration: Six months.
Starting from 01 /01/ 2020 till 30 /06/ 2020
4. The following documents should be attached to the offer: A. Bid bond either in cash payment provided in the oil marketing
company account No. (0002 -003948- 001) or (0002 -003946- 002)
which opened at Trade Bank Of Iraq (TBI) or a certified check or
unconditional and valid bank guarantee issued by one of the Iraqi
government banks (Al Rafedain Bank, Al Rasheed Bank, Trade
Bank Of Iraq (TBI)) equivalent to (1%) of the estimated value of
the total quantity which stipulated in Para (2nd-1), For calculating
such guarantee ,the monthly average of Brent (Dated) prices for
October 2019 quotations as published in the Platts Crude Oil
Marketwire related publication which stipulated below in Para (2)
above. However, this deposit shall be confiscated if the awarded
company refuses to sign the contract after (15) days from last
warning. Non-awarded companies will retrieve their deposits. As
for the awarded companies, the said deposits shall be changed to
cover (5%) of the estimated contractual value as a performance
bond. The said performance bond shall be valid for (90) days after
the expiration of the contract period.
B. The company's certificate of registration duly legalized.
C. Company's profile and the approval balance sheet for 20172018.
D. A tax clearance certificate issued by Iraqi General Committee
of Taxation confirming the settlement of taxation valid for
2018.
E. Certificate of financial competency issued by a reputable
financial institutions/ organization.
F. The capital of the companies should not be less than (2)
billion Iraqi dinar or equal it for foreign companies.
5. Contracting should be made in accordance with the valid
Iraqi laws and regulations and will considered as part of it.
6. SOMO is not obliged to award the tender to the highest bidder
and enter into discussions with unsuccessful bidders.
7. Submission of offers shall commence as from the date of
publishing the announcement until 01 /12 /2019 at 12.00 pm
at Baghdad local Time, offers submitted after closing time shall
be disregarded, in case the closing date to be an official holiday
then the closing time shall be on the next working day.
8. Offers should be submitted in sealed and stamped envelope
to be affixed with tender’s subject and code stipulated herein
above and placed into the " box of bids" of the tender committee
at SOMO's headquarter, offers which are not placed into the
said "box" shall be disregarded.
9. Awarded bidder(s) shall bear all the costs (as a percentage
of the quantity contracted) of advertisement.

10. SOMO has the right not to award more than one (single)
contract to company whose shareholders and board members
are the same one(s) who established the company in question.
SOMO also has the right not to award more than one (single)
contract in case of the aforementioned person(s) are found to
be representative(s) for other companies.
11. SOMO reserves the right not to award the tender without
Compensating Company/ companies who submitted offers and
such decision shall be final and binding for the bidders.
12. Final results will be announced at SOMO's headquarter.
Secondly: - Qaiyarah crude oil Selling Regulations
1- Quantity
-Daily quantity: (30,000 BBL/day).
or
Contract quantity shall be determined in the light of the
availability of crude oil from QAIYARAH FIELID to be shared
among the awarded bidders, or as per quantities requested by
bidder(s) subject to availability.
2. Quality:
A- As per the following specifications of Qaiyarah Crude Oil:
Source
Method of Sampling
Date of Sampling
Results
Reid Vapour Pressure(psi)
Specific Gravity at 60/60 F
A.P.I. Gravity
Water Content %Vol.
Hydrogen sulphide p.p.m
BS&W %vol. by Centrifuge
Salt Content p.p.m
Sulphur %Wt.
Asphaltenes %Wt.
Pour Point
Ash %Wt.
Vis.Kin.Cst at 80 F
100 " " " " F
120 " " " " F
Distillation
I.B.P.
Distilling
100"
175"

at
at

Qyara
S.P
1-9-2013
8.4
0.9539
16.8
trace
328
1.0
21
7.52
15.6
-10
0.067
314.6
172.7
106.4

C
50 C
75 "
125
150

"
"

200
225
250
275
300

"
"
"
"
"

Total Distillate
Residue
Distillation Loss
10 % Distilling at,
20 % """
30 %
"""
40 %
"""
50 %
"""
60%
"""

C

45.0
0.4
2.9
5.9
9.6
14.0
18.8
23.9
29.2
34.2
38.8
43.0
45.9
53.6
0.5
127
181
229
283
-

to load quantities equal or less than (25%) of the contractual
quantities.
D- In the event that the purchaser is granted an additional
quantity, this quantity shall be covered by an additional
performance bond equal to (5%) of the estimated value of the
additional quantity
E- The contract liquidation shall be made at the end of contract
period after receipt of the certificate issued by Department of
retirement and social security (for the Iraqi companies) and a
certificate issued by the General Administration of Taxation It
supports the integrity of the tax position based on the instructions
of tax settling accounts No. (2) for the year 2008 for contracts
between the Iraqi and foreign companies and amendment No.
(1) for the year 2014 and any instructions to be issued (for Iraqi
and foreign companies) first party does not responsibility of the
period of time it takes for the General Tax Authority to complete
procedures to provide the second party innocently disclosure.
F- The payable owed to the buyer shall be returned to his bank
accounts exclusively and the buyer undertakes to supply the
seller (Oil Marketing Company) with his bank account number
signed by the Executive Manager (original copy).
G- Buyer has no right to claim the confiscated amounts under
any circumstance.
4 - Payment
A. Buyer undertakes to cover the total amount of the monthly
contractual quantities through:
• Either by advance payment in the Ministry of Finance
account opened at the CPI or in SOMO's account at the TBI
No. (0002 -003948- 001) or (0002 -003946- 002) latest on the 20th
day of the month preceding the month of loading in accordance
with the amount advised by SOMO. The commercial invoices
should be settled on the monthly subsequent to the month of
loading. or
• Buyer has to pay for each nominated quantity during the
contract's period through confirmed documentary letter of credit
open in favor of the Central Bank of Iraq (CBI) to be proved and
communicated through a bank acceptable and approved by the
Central Bank of Iraq on the 20th day of the month preceding
the month of loading in accordance with the amount advised
by SOMO, Letter of credit to be as per SOMO's standard form.
Payment should be due latest on the 15th day of the month
subsequent to the month of loading.
B. Seller (SOMO) is not obliged to issue an order processing
unless his notified to cover the nomination of the quantity
according to clause (A) above, Buyer shall bear all costs and
delay associated with this delay.
C. The validity of the letter of credit is to be one month after the
end date of the month of loading.
D. Buyer shall bear all costs Bank charges outside or inside
Iraq (including open the letter of credit and confirmation charge
if requested) to be paid by buyer.
E. If payment due on a Saturday or bank holiday (except on
Monday) then payment shall be made on the last preceding
banking day, if payment due on a Sunday and Monday or bank
holiday where payment is to be made, on the next succeeding
banking day.
F. Buyer shall bear all the export expenses.
5 – Special Terms:
1. Risk and Title: The risk and property of the product shall
pass from Seller to Buyer when the trucks load the product from
(Qaiyarah oil field) North Oil Company and the signature of the
buyer’s representative on the lifting documents.
2. The security situation is not considered a reason or excuse
for non-performance of contractual obligations of the buyer,
especially when the rest companies continue to implement
their contractual obligations under the same circumstances
and conditions of loading and transportation internally or
externally via the same access.
3. Buyer undertakes to designate an authorized representative(s)
to assist in all matters financial and shipping as per the
official procuration that it should valid during the period of the
contract.
6- All other terms and conditions shall be as per the standard
SOMO's general terms and conditions.

B- Buyers, or their authorized representatives, have no right to
raise any objection to the specifications after lifting and signing
the shipping documents.
3 – Performance Bond:
A- Buyer shall deposit (5%) of the estimated value of the total
contractual quantity (either in cash or valid bank guarantee) to
Seller designated account as a bond of good performance prior
to contract’s signature. (as clause 4-A of General conditions).
The said performance bond shall be valid for (90) days after the
expiration of the contract period.
B- The performance bond deposited by buyer shall be
reimbursed by Seller after the expiration of the contract to a
(1.5%) deduction as Administrative fees.
C- Upon expiry of the contract:
- If Buyer lifting (75%) and more of the contractual quantity and
Commitment to all other contractual conditions, the performance
bond shall be reimbursed as per clause (B) and (C) above.
- Deduction of (2%) of the performance bond amount shall
be made for each (1%) of quantities less than (75%) and more
than (25%) of the contractual quantity. However, seller has the
right to confiscate the said performance bond if Buyer fails Director General
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����س���ل���ط���ة ال�������س���ي�������س���ت���اين احل�����اذق�����ة
خط��ا المرجع الدين��ي الأعلى خطوته الأج��ر�أ حتى الآن
حين �أعرب عن دعم �أكبر للمتظاهرين في العراق.
حارث ح�سن

يف  11ت�ش ��رين الث ��اين  ،ا�س ��تقبل �آي ��ة الل ��ه
العظمى ال�س ��يد علي ال�سي�س ��تاين ممثلة الأمني
العام للأمم املتح ��دة يف العراق جانني هيني�س
ورحب باخلط ��ة الإ�صالحية التي
بال�سخ ��ارتّ ،
قدّمته ��ا بال�سخارت ا�ستجاب� � ًة للتظاهرات التي
ت�شهدها بغ ��داد واملدن العراقي ��ة اجلنوبية منذ
�أ�سابي ��ع ع ��دة ،ث ّم �أعرب عن قلقه م ��ن "�أال تكون
ل ��دى اجله ��ات املعني ��ة جد ّي ��ة كافي ��ة لتنفيذ �أي
�إ�ص�ل�اح حقيقي" .كذلك� ،أ�ش ��ار ال�سي�ستاين �إىل
�أن ��ه �إذا مل تكن هذه اجله ��ات "قادرة على �إجراء
الإ�صالح ��ات الالزمة� ،أو مل تك ��ن تريد ذلك ،فال
ب ��د م ��ن التفك�ي�ر ب�سل ��وك طري ��ق �آخ ��ر يف هذا
املجال".
يُعت�ب�ر ه ��ذا �أق ��وى موق ��ف لل�سي�ست ��اين من ��ذ
اندالع �ش ��رارة االحتجاجات ،ما دفع العديد من
العراقيني �إىل التفك�ي�ر مبا ميكن �أن يكون عليه
هذا "امل�سار البديل" الذي حتدّث عنه �آية الله.
احت � ّ�ل ال�سي�ست ��اين مكان ��ة مركزي ��ة ومرموق ��ة
يف ال�سيا�س ��ة ال�شيعية العراقي ��ة ،وكان يحظى
باح�ت�رام الأحزاب كاف ��ة التي اعتربت ��ه مرجع ًا
�أخالقي� � ًا �أعل ��ى ،ويف بع� ��ض الأحي ��ان ال�سلطة
العليا غري الر�سمية .كما لعبت فتاويه وبياناته
�أدوار ًا مهم ��ة يف دع ��م �أو �إ�ضف ��اء ال�شرعية على
م�س ��ارات عم ��ل حم� �دّدة� ،س ��واء مت ّث ��ل ذلك يف
دعوته لإجراء انتخابات مبكرة يف العام 2003
بعد االحتالل الأمريك ��ي� ،أو يف الن�صيحة التي
قدّمه ��ا حل ��زب الدع ��وة الع ��ام  2014الختي ��ار
رئي� ��س وزراء جدي ��د� ،أو يف الفت ��وى التي دعا
فيه ��ا العراقيني �إىل االن�ضم ��ام �إىل احلرب �ضد
الدولة الإ�سالمية.
بات اللجوء �إىل ال�سي�ست ��اين يف �أوقات ال�شدّة

�أم ��ر ًا �شائع� � ًا خالل فرتة م ��ا بعد الع ��ام ،2003
انطالق� � ًا من االعتب ��ار �أن كالمه �سيحظى بطاعة
معظ ��م ال�شيع ��ة العراقي�ي�ن .وعل ��ى الرغ ��م م ��ن
�إدراك ��ه ذلك مت ��ام الإدراك� ،إال �أنه حر�ص ب�شكل
كب�ي�ر على ع ��دم ا�ستنف ��اد ر�صي ��ده بال�سيا�سات
الهام�شي ��ة وح�ص ��ر تدخله عل ��ى املواقف الأكرث
خط ��ورة .له ��ذا ال�سب ��ب ،ع�ّب رّ�رت ت�صريحات ��ه
الأخرية املتعلقة باالحتجاجات عن مدى �إدراكه
بجدي ��ة الو�ضع الراهن يف العراق ،ما دفعه �إىل
اخل ��روج من عزلت ��ه وتقدمي ر�سالت ��ه �شخ�صي ًا،
بع ��د خطب ع� �دّة �ألقاه ��ا العديد م ��ن ممثليه يف
كربالء يف �صالة اجلمعة.
لكن �أي تدقيق يف �سج � ّ�ل ال�سي�ستاين يظهر �أنه
مل يت�ب َّ
�ن �أبد ًا موقف� � ًا اليكون مقب ��و ًال �أ�سا�س ًا من
�شريح ��ة وا�سع ��ة م ��ن العراقيني ،كم ��ا مل يطرح
اقرتاح ��ات وا�ضحة حول كيفي ��ة تغيري الو�ضع
القائ ��م .فه ��و ينتق ��ي كلمات ��ه بعناي ��ة لتف ��ادي
�إلق ��اء ال�سلط ��ات الديني ��ة بني براث ��ن النزاعات
الفئوي ��ة .وقد ح ّذر مرار ًا م ��ن �أن الو�ضع القائم
غري م�ست ��دام ب�سبب الف�س ��اد امل�ست�شري وف�شل
الأح ��زاب العراقي ��ة احلاكم ��ة .مع ذل ��ك ،يُعترب
اقرتاحه احل ��ايل مبثابة نداء �إىل هذه الأحزاب
ك ��ي تتب ّنى الأجن ��دة الإ�صالحية .فع�ب�ر ت�أييده
اقرتاح ممثل ��ة الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة� ،أق ّر
ال�سي�ست ��اين ب�أنه يجب �إ�ش ��راك طرف ثالث يف
�صياغ ��ة خطة �إ�صالحية جد ّي ��ة .كما �أن تف�ضيله
خلطوة تقودها الأمم املتحدة يتناغم مع املوقف
الذي ا ّتخذه بعد العام  ،2003والذي اعترب فيه
�أن منظم ��ة الأمم املتح ��دة هي الهيئ ��ة املحايدة
وال�شرعي ��ة الوحيدة التي ميكن �أن تر�سم معامل
العمليات الد�ستورية وال�سيا�سية العراقية.

مت ّث ��ل احلركة االحتجاجية ،الت ��ي تر ّكزت حتى
تاريخ ��ه عل ��ى املناط ��ق ذات الغالبي ��ة ال�شيعية،
التهديد الأخطر لنظ ��ام ُتهيمن عليه املجموعات
الإ�سالمية ال�شيعية .لقد �أفادت املرجعية الدينية
يف النجف من النظ ��ام القائم ،عرب ح�صد املزيد
م ��ن اال�ستقاللية وامل�صداقي ��ة ،ومتظهر ذلك من
خالل جمموعة جديدة من التنظيمات والأعراف
ر�سخت هيمنته ��ا على امل�شهد الديني .لكن
التي ّ
ال�سي�ست ��اين �سع ��ى �أي�ض ًا �إىل متيي ��ز نف�سه عن
�سائ ��ر ال�سيا�سي�ي�ن عرب لع ��ب دور الو�سيط بني
الدول ��ة واملجتم ��ع ،وه ��و دور ّ
توط ��د ب�سب ��ب
�ضعف املجتمع امل ��دين الناجم عن �سنني طويلة
م ��ن ال�سلطوي ��ة ،واالقتت ��ال الداخل ��ي ،وهيمنة
القطاع العام.
حاف ��ظ ال�سي�ست ��اين عل ��ى ر�صي ��ده االجتماعي

من خ�ل�ال الإبقاء عل ��ى انخراط ��ه يف ال�سيا�سة
عن ��د ح� �دّه الأدن ��ى .م ��ع ذل ��ك ،مت ّكن ��ت جه ��ات
فاعلة �أخ ��رى من تعزيز نفوذه ��ا من خالل زرع
ف�صائله ��ا داخل العملي ��ة ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات
الدولة .واليوم ،ثمة ثالثة العبني �أ�سا�سيني يف
ال�سيا�سة ال�شيعية :ال�سي�ستاين ،مقتدى ال�صدر،
ال ��ذي ير�أ� ��س �أك�ب�ر كتل ��ة يف الربمل ��ان ويق ��ود
حرك ��ة �شعبية قوي ��ة ،واملحور امل ��وايل لإيران،
ال ��ذي ي�ض� � ّم ع ��دد ًا م ��ن الأح ��زاب واملجموعات
�شب ��ه الع�سكرية الت ��ي غالب ًا ما تتب ��ع قائد فيلق
القد� ��س يف احلر� ��س الثوري الإ�سالم ��ي ،قا�سم
�سليم ��اين .كما يُعترب تر�شي ��ح عادل عبد املهدي
ملن�صب رئي�س ال ��وزراء يف العام  2018نتيجة
لت�سوية غري ر�سمية بني ه�ؤالء الالعبني ،والتي
ّ
مت �إ�ضف ��اء طاب ��ع ر�سم ��ي عليها يف اتف ��اق �أُبرم

هنا برز دور ال�سي�ستاين .فقد وردت تقارير يف بادئ
الأمر مفادها �أن ابنه حممد ر�ضا ،الذي يتم ّتع بنفوذ،
كان جزء ًا من اتفاق ّمت بو�ساطة �إيرانية .بيد �أن مكتب
ال�سي�ستاين مل ُينكر هذه التقارير وح�سب ،بل َع َمد بعدها
�إىل عقد اجتماع مع ممثل الأمم املتحدة ،و�إىل �إ�صدار
البيان الذي �أملحنا �إليه �سابق ًا.

مرجعية النجف الدينية حت�سم
�أمرها ل�صالح حركة االحتجاج

بني الكتلة االنتخابية "�سائرون" بقيادة ال�صدر
وكتل ��ة الفتح ،وهي اجلن ��اح ال�سيا�سي للمحور
املوايل لطهران ،بدع ��م من احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين� ،أكرب جمموعة غري �شيعية.
�سع ��ى عب ��د املهدي ،ال ��ذي يُدرك ه ��ذه احلقيقة
وال ��ذي ال ينتمي �إىل �أي حزب� ،إىل �إر�ضاء هذه
الأطراف املختلفة ،م ��ن خالل زعمه ب�أنه �سيتبع
دع ��وة ال�سي�ستاين �إىل الإ�ص�ل�اح ،بينما يتب ّنى
يف الوقت نف�سه �سيا�سات غري مت�سقة ،و�إجراء
تعيين ��ات تهدف �إىل �إر�ض ��اء ال�صدر و�سليماين
واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين .لكت انتهى
به املطاف ّ
ب�شل حكومته وتقوي�ض قدرتها على
تطبيق �أي �إ�صالحات جادة.
م ��ع ذل ��ك� ،أدخل ��ت احلرك ��ة االحتجاجي ��ة العب ًا
جدي ��د ًا �إىل اللعب ��ة� ،أال وهو ال�ش ��ارع العراقي.
فمطالبه ��ا املتم ّثلة يف و�ضع ح ّد للتوزيع الإثني
والطائفي واحلزبي مل�ؤ�س�سات وموارد الدولة،
وكذلك رغبتها يف �إ�سقاط احلكومة ،تهدّد توازن
الق ��وى نف�سه الذي �أفرزت ��ه حكومة عبد املهدي.
ويف الوق ��ت الذي يحت�سب فيه كل طرف رئي�س
ردوده ويدفع يف االجتاه الذي يخدم م�صاحله،
تبدّى عجز عبد املهدي على نحو ّ
مطرد.
يف ب ��ادئ الأم ��ر ،تب ّن ��ت املجموع ��ات املوالي ��ة
لإي ��ران مقارب ��ة �أمنية ،وقي ��ل �إنها لعب ��ت دور ًا
مهم� � ًا يف حماولة قمع املتظاهري ��ن� .أما ال�صدر
ف�سعى �إىل ركوب موج ��ة االحتجاج يف البداية
�أو عل ��ى الأق ��ل ال�ب�روز كحاميه ��ا .ويف مرحلة
ما ،وعلى وجه اخل�صو� ��ص بعد الهجمات التي
ا�ستهدفت مق ��ر امليلي�شيات املتحالف ��ة مع �إيران
يف  25ت�شري ��ن الأول�/أكتوبر ،ب ��رزت �إمكانية
حدوث ت�صعيد قد ي�ؤدي �إىل اندالع حرب �أهلية

بني ال�شيع ��ة ،خا�صة بني امليلي�شي ��ات املتحالفة
مع �إيران وبني ال�صدريني.
خوف� � ًا من اندالع ه ��ذه احلرب وانهي ��ار النظام
الذي ا�ستثم ��روا فيه كثري ًا ،قي ��ل �إن الإيرانيني
عقدوا اتفاق ًا ملوا�صلة دعم عبد املهدي باعتباره
�أهون ال�شرور يف الطبقة ال�سيا�سية� .أما ال�صدر،
ال ��ذي ق�ضى املزيد م ��ن الوقت يف ق ��م الإيرانية
م�ؤخ ��ر ًا ،فق ��د تراج ��ع ،وبات ��ت �سرتاتيجيت ��ه
احلالية تتم ّثل عل ��ى مايبدو يف دحر الإيرانيني
للمحافظة على نفوذه وتعزيزه.
هنا برز دور ال�سي�ستاين .فقد وردت تقارير يف
ب ��ادئ الأمر مفاده ��ا �أن ابنه حمم ��د ر�ضا ،الذي
يتم ّتع بنفوذ ،كان ج ��زء ًا من اتفاق ّ
مت بو�ساطة
�إيراني ��ة .بي ��د �أن مكت ��ب ال�سي�ست ��اين مل يُنك ��ر
ه ��ذه التقارير وح�سب ،بل َع َم ��د بعدها �إىل عقد
اجتم ��اع مع ممثل الأمم املتح ��دة ،و�إىل �إ�صدار
البيان الذي �أملحنا �إليه �سابق ًا.
ي ��درك ال�سي ��د ال�سي�ست ��اين �أن �شرعي ��ة النظام
حلقت بها �أ�ضرار فادحة ،والإ�صالحات اجلديّة
وحدها ميكن �أن ُت�ضعف قب�ضة القوى ال�سيا�سية
املهيمن ��ة عل ��ى ال�سلطة واملوارد ،م ��ا ي�ساهم يف
�س� � ّد الفجوة بني الدولة العراقية وبني ال�شارع.
بالتو�سط لإبرام
كما ُي ��درك �أن ال�سماح لإي ��ران
ّ
اتفاقات بني الف�صائ ��ل العراقية ،وبالتايل ر�سم
امل�س ��ار ال�سيا�س ��ي للب�ل�اد� ،سيوا�ص ��ل حرم ��ان
النج ��ف م ��ن �سلطتها .وم ��ن خ�ل�ال اال�صطفاف
ب�ش ��كل �أو�ض ��ح �إىل جان ��ب املتظاهري ��ن� ،أق ��دم
ال�سي ��د ال�سي�ست ��اين عل ��ى �أكرث خطوات ��ه جر�أ ًة
حت ��ى الآن ،وقد ت�ؤدي نتائجه ��ا �إىل ر�سم معامل
ميزان القوى داخل املجتمع ال�شيعي وال�سيا�سة
العراقية خالل ال�سنوات املقبلة.

الهوية الوطنية العراقية لالحتجاجات

عبد احلليم الرهيمي
د .حيدر نزار ال�سيد �سلمان

خرجت فرقة الإن�شاد التابعة لإدارة
العتبة الح�سينية في كربالء عن
�سياقها المعهود بترديد �أنا�شيد دينية
ال�صباحي اليومي
تبتد�أ فيها عملها َّ
كتقليد �سارت عليه منذ �سنوات ،وكانت
المفاج�أة اليوم �أن جوقة الإن�شاد
أن�شودة
ا�ستبدلت الن�شيد الديني ب�
ٍ
ت�ضمنت انتقادات
وطن ّية �سيا�س ّية
ّ
الذعة لل�سلطة والأحزاب ال�سيا�سية،
وتتناغم مع �شعارات المتظاهرين
و�أهازيجهم في �ساحة التظاهر.

وا�ستكم ��ا ًال لهذا امل�شهد املتطور وغ�ي�ر املعهود ،حتركت
العتب ��ات العلو ّي ��ة واحل�سين ّي ��ة والعبا�س ّي ��ة يف �سب ��اق
لتق ��دمي الدع ��م الوج�ستي للمتظاهري ��ن يف ّ
كل من بغداد
وكرب�ل�اء والنج ��ف ،وتزويده ��م بوجب ��ات م ��ن الطعام
وتوف�ي�ر مرافق �صح ّي ��ة متنقل ��ة؛ كما �أعلن ��ت م�ست�شفى
الكفي ��ل التابع ��ة للعتب ��ة العبا�سي ��ة فت ��ح �أبوابه ��ا لعالج
جرح ��ى التظاه ��رات جمان� � ًا .بي ��د �أن م ��ا يلف ��ت الإنتباه
�أكرث خ ��روج منت�سبي العتبات يف كرب�ل�اء والنجف �إىل
التظاه ��رات وم�شاركته ��م املحتج�ي�ن �إحتجاجه ��م؛ وق ��د
تبدو احلالة هذه طبيعي ��ة وواردة ،ولكن ّ
املطلع العارف
بالأم ��ور يدرك ب� ��أن ما ح�صل ل ��ن يح ��دث �إال بتوجيهات
م ��ن املرجعي ��ة الديني ��ة يف النجف ،مع املالحظ ��ة الهامة
ب� ��أن هذه امل�ؤ�س�سات الدينية تن� ��أى بنف�سها عن مثل هذه
الن�شاط ��ات ذات ال�سمة ال�سيا�سية ،وتبتعد عن زجّ نف�سها
يف ق�ضاي ��ا خالفي ��ة و�صراعي ��ة .بي ��د �أن الأم ��ور تغريت
كث�ي�ر ًا ،بل �أن خطابات املرجعية من مدينة كربالء قدمت
ر�ؤي ��ة خمتلفة متام ًا ،وبانَ موقفه ��ا الوا�ضح مب�ساندتها
للمطال ��ب ال�شعبي ��ة وو�س ��م ال�سلط ��ة ب�صف ��ات ونع ��وت
تن�سجم م ��ع خطاب النخب الناق ��دة ،وحتى مع خطابات
اجلماه�ي�ر ،وبو�صفه ��ا الأح ��زاب وامل�شارك�ي�ن بالعملية
بالف�شل ونهب ث ��روات البالد ،والتغطية على
ال�سيا�سي ��ة
ِ
ما ارتكب ��وه من انته ��اكات خطرية .ويب ��دو �أن مرجعية
النجف قد حزم ��ت �أمرها يف �ض ��رورة �إ�صالح الأو�ضاع
العامة ،وهو ما يتبل ��ور بت�صريحها الذي قالت فيه" :لن
يكون العراق ما بعد هذه االحتجاجات كما كان قبلها يف
كل الأحوال. ".
ويف هذه �إ�شارات �صريحة لرف�ض ت�شبث الطبقة احلاكمة
بامتيازاتها ومكا�سبها غري امل�شروعة ،ورف�ضها لأ�ساليب
املماطل ��ة والت�سويف التي متار�سه ��ا هذه الطبقة .وحذر
موج ��ه بالدرج ��ةِ الأ�سا� ��س للجماهري
مرجعي ��ة النج ��ف َّ
املحتجة وال�ش ّد من ع�ضدها يف مواجهة �إحتيال ال�سلطة
وخداعهاّ ،
ولعل يف املواقف املرجعية هذه ،ذات الدالالت
املهم ��ة ،ا�ستعادة لدور ومواقف مدر�س ��ة النجف الدينية

بالوق ��وف �إىل جان ��ب ال�شع ��ب يف مواقف ��ه احل ّق ��ة .كما
�أن هن ��اك �إ�ش ��ارات يف خط ��اب املرجعي ��ة �إىل �أن الطبقة
ال�سيا�سي ��ة احلالي ��ة فق ��دت �شرعيتها ال�شعبي ��ة ،ومل تعد
حتظ ��ى ال بقب ��ول ال�ش ��ارع وال بر�ضا مرجعي ��ة النجف،
ويف ذلك �إ�ش ��ارة ل�ضرورة تخليها عن ال�سلطة عن طريق
انتخابات مبكرة بقانون انتخابي جديد وعادل .
ي�ش� � ّكل خط ��اب املرجعي ��ة اجلدي ��د ق ��وة دع ��م لدميوم ��ة
التظاه ��ر و�ض ��خ روح احليوي ��ة في ��ه م ��ع االبق ��اء عل ��ى
حمايتها الروحي ��ة واملعنوية للمتظاهرين ور ّد ال�شبهات
عنه ��م ومواجه ��ة حم ��اوالت ت�سقيطهم بنع ��وت و�صفات
أو�صاف حمببة و�إ�شادة
حتقريية� ،إذ �صدّته ��ا املرجعية ب�
ٍ
بتظاهراتهم واحتجاجهم ،مما يعني �أنها ترى فيهم �أم ًال
وطريق ًا لت�صحيح الأو�ضاع العامة يف البالد و�إ�صالحها.
وك�أن خطابه ��ا ج ��اء ليك ��ون �إعالم� � ًا مدافع ًا ع ��ن �صدقية
املتظاهري ��ن ونقاء �صفحته ��م ،وه ��و ماي�ستدعي دعمهم
والوق ��وف معه ��م �شعبي ًا واعالمي� � ًا .وبالفع ��ل ،كان لهذا
اخلط ��اب �أث ��ره يف �إدامة زخم التظاهر م ��ن جهة ،ورفده
�ور جدي ��د كان ينتظ ��ر ر�أي املرجعي ��ة ،وم ��ن جهة
بجمه � ٍ
�أخ ��رى �ساهم اخلطاب واملواقف يف حتديد قمع ال�سلطة
و�آليات بط�شها خ�شية من ردود �أفعال املرجعية .
ال ميكن �إنكار ال�ضغوط التي تتعر�ض لها مرجعية النجف
من حمالت ت�سقيط وت�شويه متار�سها جيو�ش الكرتونية
بع�ضه ��ا قريبة من ال�سلطة .ب ��ل ح ّتى حماوالت الت�شكيك
بخطابه ��ا م ��ن بع� ��ض امل�شارك�ي�ن باالحتج ��اج لكنها كما
يظه ��ر �أنها اختارت الطريق �سري ًا عل ��ى تاريخها يف رفد
املواقف ال�شعبي ��ة ،و�أنها اتخذت ق ��رار ًا مي ّكن املحتجني
م ��ن �إ�صالح الو�ضع العام ،وا�ستبدال الكثري من الوجوه
الفا�سدة بوج ��وهٍ جديدة ،ورمبا الأي ��ام القادمة �ست�شهد
مواق ��ف �أك�ث�ر �ش ��دة بت�صاعده ��ا االحتجاج ��ي م ��ن لدن
مرجعي ��ة النج ��ف .ب ��ل ق ��د يبلغ احل ��ال ب�إ�ص ��دار فتاوى
خط�ي�رة ملواجهة املماطل ��ة والت�سويف من قب ��ل ال�سلطة
يف م�س�أل ��ة اال�ستجابة للمطال ��ب ال�شعبية ،ويف مواجهة
القمع املت�صاعد

قبل ان تندلع حركة الأحتجاجات يف الأول من ت�شرين الأول
– اكتوبر  ،وحتى بعد اندالعها وات�ساعها  ،عمدت الطبقة
ال�سيا�سي ��ة املتنف ��ذة اىل ترويج اتهام حرك ��ة االحتجاجات
ب�أرتباطها باخلارج ال�سيم ��ا بالواليات املتحدة وال�سعودية
والبعثي�ي�ن وغريه ��م ومبا (ين ��زع) عنه ��ا ال�صف ��ة الوطنية
العراقي ��ة  .غ�ي�ر �أن جماهري ه ��ذه احلركة ف�ض�ل ً�ا عن الر�أي
العام الوطني �سخر من هذه االتهامات ومل يكرتث بها  .لكن
تو�صيف ��ات �أخرى �صدر بع�ضها عن جهات متعاطفة مع هذه
احلركة وم�ؤيديها اطلقت تو�صيفات خاطئة و�ساذجة يف �آن
مع ًا كونها جتانب الواقع وحقائقه ب�سبب (احلول ال�سيا�سي
والأكادمي ��ي) يف النظ ��ر اىل ه ��ذه احلرك ��ة و�شموليته ��ا
وهويته ��ا الوطنية  .ففي حني ي�صف البع�ض هذه احلركات
بعدم �شمولها وامتدادها لكل حمافظات العراق و�أقت�صارها
على بغ ��داد وحمافظات الو�سط واجلن ��وب ي�صفها �آخرون
ب�أنه ��ا حركة تعرب عن �صراع �شيع ��ي – �شيعي  ،و�إنها كذلك
ال متث ��ل وال تعني بقية مكونات ال�شع ��ب العراقي من الكرد
والرتكم ��ان �أو ال�س ّنة �أو امل�سيحي�ي�ن وغريهم من املكونات
االخ ��رى  ،وه ��و م ��ا ينت ��زع ع ��ن احل ��راك �صفت ��ه الوطنية
العراقية الطاغية خالف ًا للتو�صيفات الأخرى .
والواق ��ع � ،إن م ��ا ي�ش�ي�ر اىل الطاب ��ع الوطن ��ي العراق ��ي لهذا
احلراك وي�ؤكد هويته الوطنية غري الطائفية واملذهبية وغري
العن�صري ��ة وكذل ��ك غري املناطقية  ،هو الأه ��داف وال�شعارات
واملواق ��ف والالفت ��ات الت ��ي يع�ب�ر عنه ��ا جمه ��ور حرك ��ة
االحتجاج ��ات يف �ساح ��ة التحري ��ر ببغ ��داد ويف غريه ��ا من
ال�ساح ��ات يف بقية حمافظات الو�س ��ط واجلنوب  ،ف� ً
ضال عما
يعرب به نا�شطون من احلراك اىل خمتلف و�سائل االعالم .
�إن مطالب ��ات املحتجني على حتقيق العدالة و�أنفاذ القوانني
عل ��ى اجلمي ��ع وحماربة الف�س ��اد والفا�سدي ��ن وايجاد نظام
حكم ع ��ادل و�سلط ��ة نزيهة وبرمل ��ان حقيقي يع�ب�ر فع ًال عن
املواطنني وايج ��اد نظام تعليمي و�صح ��ي وخدماتي �سليم
ونزي ��ه يق ��دم خدم ��ة حقيقي ��ة للمواطنني  ..وغ�ي�ر ذلك هي
مطال ��ب تهم وتعني جمي ��ع العراقيني مبختل ��ف انتماءاتهم
ومناطقه ��م  ،وه ��ذا م ��ا يظهر حرك ��ة االحتجاج ��ات وب�شكل
جل ��ي طابعها الوطن ��ي العراقي � .أم ��ا �شعاراته ��ا و�أهدافها
ال�سيا�سي ��ة املطالب ��ة بتغي�ي�ر الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة وايج ��اد
م�ؤ�س�س ��ات حقيقية لدولة عادلة وع�صرية وحتقيق ال�سيادة

واال�ستق�ل�ال الوطن ��ي فه ��ي �شع ��ارات ته ��م �أي�ض� � ًا جمي ��ع
العراقيني وتع�ب�ر عن �أهدافهم وطموحامت  ،وهو ما ي�ضفي
على حركة االحتجاجات عوامل ا�ضافية يف التعبري هويتها
الوطنية العراقية .
�إن �صفة الهوية الوطنية لالحتجاجات و�شعاراتها و�أهدافها
تب� �دّد �أي تو�صي ��ف مناطق ��ي يطلق ��ه البع� ��ض عليه ��ا  ،و�إذا
كانت املحافظ ��ات املحررة �أو ذات االغلبي ��ة للمكون ال�س ّني
والك ��ردي والرتكماين مل تنطلق فيها االحتجاجات لأ�سباب
بات ��ت معروف ��ة  ،ف�أنه ��ا �ساهمت فيه ��ا مبختل ��ف التعبريات
املادي ��ة واملعنوي ��ة وال�سيا�سي ��ة وذل ��ك ف� ً
ضال ع ��ن م�ساهمة
�أع ��داد و�شرائح منها يف �ساحة التحري ��ر ببغداد برمزية �أو
بكثافة .
�أم ��ا التو�صي ��ف ال ��ذي يعت�ب�ر هذه احلرك ��ة مبثاب ��ة �صراع
�شيع ��ي – �شيع ��ي ال يعن ��ي وال يه ��م بقي ��ة املكون ��ات فه ��و
تو�صي ��ف خاطئ ويتعمد نزع الهوي ��ة الوطنية لالحتجاج .
لكن يج ��ب االعرتاف يف الوقت نف�سه بان ��ه حق ًا �صراع بني
�أقلي ��ة �شيعة احلك ��م وال�سلطة و�أكرثية ال�شيع ��ة من الفقراء
والطبق ��ة املتو�سطة  ،وبهذا املعنى ف� ��أن االحتجاجات تعرب
�أي�ض ًا عن �صراع �أقلية �سنية وكردية ومن بقية املكونات يف
ال�سلطة واحلك ��م والأكرثية منها التي متثلها قواعدها التي
تعترب نف�سها حليف ًا للأكرثية ال�شعبية ال�شيعية التي ت�صارع
�أقليتها يف ال�سلطة .
ف� ��أذا كانت حركة االحتجاجات يف ال�سنوات املا�ضية �سواء
يف �ساح ��ة التحري ��ر ببغ ��داد �أو يف بع� ��ض املحافظات ذات
الأكرثي ��ة ال�شيعي ��ة بالو�س ��ط واجلن ��وب ات�سم ��ت بال�صفة
املطلبي ��ة (وال�سيا�سي ��ة �أحيان� � ًا) وكان ��ت ته ��م وتعن ��ي اىل
حد كبري حي ��ث املواطنني يف بقية املحافظ ��ات  ،ف�أن حركة
االحتجاج ��ات الراهن ��ة الت ��ي ات�سم ��ت بالهوي ��ة الوطني ��ة
العراقي ��ة مل تدعو �إليها �أي �شخ�صية دينية �أو �سيا�سية ومل
ترف ��ع فيها �ص ��ور �أي منه ��ا خا�صة قوى وتي ��ارات ال�سلطة
 ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن امل�شارك ��ة الوا�سع ��ة ل ��كل الفئ ��ات العمرية مع
ال�شب ��اب ولكل حمافظات الو�سط واجلنوب وبغداد  ،وذلك
حتت العلم العراقي وحتت �شعار (نازل �أخذ حقي) و�شعار
(نري ��د وط ��ن) �أ�ضفى عل ��ى هذه احلرك ��ة ال�صف ��ة والهوية
الوطني ��ة العراقية ب�أمتياز و�ألغى بال�ضرورة كل الأو�صاف
الأخرى.
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ثقافة

بالتعاون مع مهرجان الجونة ال�سينمائي

كالكيت

 عالء املفرجي

مهرجان تالني بالك نايت�س يفتتح دورته اجلديدة
وي�ستعيد ال�سينما العربية
متابعة :املدى

�ضمن م�ساعيه لتعزيز
ال�سينما العربية والتعاون
بينها وبين المهرجانات
ال�سينمائية العالمية يتعاون
مهرجان الجونة ال�سينمائي
مع مهرجان تالين بالك
نايت�س ال�سينمائي ،الذي ُتقام
فعالياته في الفترة ما بين
 15نوفمبر/ت�شرين الثاني
و 1دي�سمبر/كانون الأول في
دورته الـ .23يت�ضمن التعاون
ا�ست�ضافة �أ�ضخم برنامج
عربي ا�ستعادي في القارة
الأوروبية في مدينة �إ�ستونيا
حيث يُقام مهرجان تالين.

�شه ��د حف ��ل افتت ��اح املهرج ��ان ح�ض ��ور
امل�ؤ�س ���س امل�ش ��ارك ورئي� ��س العملي ��ات
مبهرج ��ان اجلون ��ة ال�س ��ينمائي ب�ش ��رى
رزة� ،إ�ض ��افة �إىل م�ؤ�س ���س املهرج ��ان
املهند�س جنيب �ساوير�س الذي قدم �شعلة
املهرجان  -والتي مُتن ��ح ل�صناع الربامج
اال�ستعادية  -لرئي�سة وم�ؤ�س�سة مهرجان

تال�ي�ن تينا لوك ترام�ب�رج التي �ستمنحها
بدوره ��ا ملمث ��ل دول ��ة ال�ضي ��ف يف ال�سنة
القادمة يف حفل ختام املهرجان.
عرب املهند�س جنيب �ساوير�س عن �سعادته
بالتواج ��د لأول م ��رة يف دول ��ة �إ�ستوني ��ا
ومهرج ��ان تال�ي�ن .كم ��ا �أ�ش ��اد بالتع ��اون
امل�ش�ت�رك ب�ي�ن املهرجان�ي�ن ،و�أن ��ه �سعي ��د
لوج ��ود هذا الدع ��م لل�سينم ��ا العربية من
مهرج ��ان تالني وم ��ن املهرجانات الأخرى
الت ��ي يتع ��اون معها مهرج ��ان اجلونة من
�أجل دعم ال�سينما العربية.
كم ��ا �أعل ��ن مهرج ��ان اجلون ��ة ال�سينمائي
ع ��ن م�شاركته بتق ��دمي برنام ��ج ا�ستعادي
لل�سينم ��ا العربي ��ة عنوان ��ه "نظ ��رة عل ��ى
ال�سينم ��ا العربي ��ة" ،وال ��ذي يعر� ��ض فيه
مهرج ��ان تال�ي�ن  14فيلم� � ًا عربي� � ًا ت�ض ��م
�أف�ض ��ل النتاج ��ات ال�سينمائي ��ة العربي ��ة
يف العق ��د املا�ضي الت ��ي ال يجب تفويتها،
وقام بربجمة هذا الربنامج مدير مهرجان
اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي انت�ش ��ال التميم ��ي
لغر� ��ض تعزي ��ز مكان ��ة ال�سينم ��ا العربية
خا�صة خارج العامل العربي.
ي�شم ��ل الربنام ��ج � 6أف�ل�ام من �إنت ��اج عام
 ،2019حي ��ث يفتت ��ح مهرج ��ان تال�ي�ن
فيل ��م "�آدم" مل ��رمي ت ��وزاين ،و"بغداد يف
خي ��ايل" ل�سمري و"بابي�ش ��ا" ملونية مدور
و"الكه ��ف" لفرا�س فيا� ��ض و"حديث عن
الأ�شجار" ل�صهي ��ب ق�سم الباري الذي فاز
بنجم ��ة اجلونة الذهبي ��ة للفيلم الوثائقي
يف ال ��دورة الثالث ��ة ملهرج ��ان اجلون ��ة
ال�سينمائ ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل الفيل ��م الفائ ��ز
بنجم ��ة اجلونة الذهبي ��ة للفيلم الروائي؛
"�ستم ��وت يف الع�شري ��ن" لأجم ��د �أب ��و
العالء.
م ��ن ال�سنوات ال�سابق ��ة يت�ضمن الربنامج
فيل ��م ف ��وزي ب ��ن ال�سعيدي "بي ��ع املوت"
( )2011وثالث �أفالم املخرج الفل�سطيني
ه ��اين �أب ��و �أ�سع ��د "عم ��ر" ()2013
و"الأودي�سا العراقي ��ة" ( )2014ل�سمري،

�إ�ضاف ��ة �إىل "ذي ��ب" ( )2014لناج ��ي �أبو
ن ��وار و"نحب ��ك ه ��ادي" ملحمد ب ��ن عطية
و"عل ��ى حل ��ة عين ��ي" ( )2016لـليلي �أبو
زي ��د وفيل ��م "بركة يقابل برك ��ة" ()2016
للمخ ��رج ال�سع ��ودي حمم ��ود �صب ��اغ،
و�أخ�ي�ر ًا فيل ��م "التقاري ��ر ح ��ول �س ��ارة
و�سليم" ( )2018ملخرجه م�ؤيد عليان.
قال ��ت مدي ��رة وم�ؤ�س�س ��ة مهرج ��ان تالني
ب�ل�اك نايت� ��س تينا لوك ترامب ��ورج�“ :إنه
ل�ش ��رف كبري لن ��ا �أن نفتتح دورتن ��ا الـ23
من املهرج ��ان برتكيز خا�ص على ال�سينما
العربي ��ة .نعت�ب�ر تعاونن ��ا م ��ع مهرج ��ان
اجلون ��ة تعاون ًا فعا ًال ون�شك ��ر فريقه على
كل الدع ��م ال ��ذي قدم ��وه لنا! كما ن ��ود �أن
ن�شك ��ر انت�ش ��ال التميم ��ي عل ��ى الربنامج
املميز الذي قام بربجمته لنا ،والذي يتيح
الفر�صة جلماهرينا ال�ستك�شاف اجلوانب

املث�ي�رة واملتنوع ��ة م ��ن ع ��امل ال�سينم ��ا
العربي ��ة .ن�سع ��ى ال�ستكم ��ال تعاوننا يف
امل�ستقبل �آملني يف جعل مهرجاننا ج�سر ًا
ل�صناعة ال�سينما العربية يف منطقتنا وما
عداها".
بينم ��ا �أكد مدير مهرج ��ان اجلونة انت�شال
التميم ��ي عن �سعادته به ��ذا التعاون قائ ًال
"�إن مهرج ��ان اجلونة ال�سينمائي ي�سعى
لدعم ال�سينما العربية بكافة الأ�شكال ،من
خالل تعاون ��ه مع العديد م ��ن املهرجانات
ال�سينمائي ��ة و�صنادي ��ق املن ��ح وخمتل ��ف
الفاعل�ي�ن يف �صناع ��ة ال�سينم ��ا �إقليم ًي ��ا
ودولي� � ًا" ،و�أ�ض ��اف "نفخ ��ر بتعاوننا مع
مهرجان بحجم تالني بالك نايت�س والذي
يتطور ب�سرعة كب�ي�رة لي�صبح واحد ًا من
�أه ��م النواف ��ذ الرئي�س ��ة لل�سينم ��ا العربية
والعاملية يف منطقة البلطيق.

�سينما �ساحة التحرير

من ��ذ ت�أ�سي�سه عام  1997تط ��ور مهرجان
تالني ب�ل�اك نايت� ��س على م ��دار ال�سنوات
لي�صب ��ح واح ��د ًا م ��ن �أك�ب�ر املهرجان ��ات
ال�سينمائية يف املنطق ��ةً ،
عار�ضا ما يقرب
م ��ن  250فيل ��م طوي ��ل و 300فيلم ق�صري
يف ح�ض ��ور نحو � 80ألف م�شاهد كل عام.
كم ��ا يع ��د املهرج ��ان الوحيد املع�ت�رف به
من االحت ��اد الدويل ملوزع ��ي ال�سينما يف
�ش ��رق �أوروب ��ا ،وبوابة �إقليمي ��ة لل�سينما
العاملي ��ة وم�شاري ��ع الأف�ل�ام .حيث يجلب
املهرجان عدد ًا من �أفالم �سينما امل�ؤلف �إىل
اجلماه�ي�ر املحلي ��ة مل�ساعدة ه ��ذه الأفالم
و�صناعها لب ��دء م�سريتهم يف املهرجانات
و�إيج ��اد فر�ص للتوزي ��ع .يف عام ،2018
مت ��ت تغطية املهرجان بـ 78لغة ،وو�صلت
هذه التغطية الإعالمية والإلكرتونية �إىل
ما يقرب من  1.5مليار �شخ�ص.

درام�����������ا ال����ي����وم����ي والأ�������س������ط������وري
ترجمة :عبا�س احل�سيني

و�ض ��ع املخ ��رج وكات ��ب ال�سيناري ��و املب ��دع جي ��م
ماي ��كلُ ،ج ��ل اهتمام ��ه وتركي ��زه الدرام ��ي  ،يف
براعة املمثل وعار�ض الأزي ��اء  ،الو�سيم ،روبرت
بويد هلربوك ،وه ��و اىل جانب وودباين  ،وهول

واملبدع كومل ��ان� ،ضمن فريق درامي ممتع ،لتقدمي
قطعة فنتازيا ،ذات وق ��ع درامي �أخاذ ،وهي قطعة
فني ��ة بح ��ق ،وه ��ي الأحدث ل ��ه من انت ��اج ،2019
والت ��ي منحه ��ا عنوان� � ًا �أ�سطوري� � ًا  ،ه ��و  ،يف ظل
القم ��ر .ي�صحو الروح الو�سي ��م  ،واملرتبط بزواج
حدي ��ث  ،ذات �صب ��اح ليج ��د نف�س ��ه مالحق ��ا لآث ��ار
جرمي ��ة منظم ��ة ومت�سل�سل ��ة ،و غريبة م ��ن نوعها
 ،حي ��ث تق ��دم �سيدة ماه ��رة يف التنق ��ل والتخفي،
ومتمر�س ��ة يف الفن ��ون القتالي ��ة ،على حق ��ن �أفراد
معينني خلف رقبتهم ليق�ضوا يف نزيف حاد .تبدو
حبك ��ة الفيل ��م بولي�سي ��ة �أول الأم ��ر  ،لك ��ن الكاتب
اخليايل جيم مايكل ،والذي برع يف �سيناريوهات
م�سبق ��ة ،يذه ��ب اىل معاجل ��ة �أ�سطوري ��ة تتعل ��ق
بدورة القم ��ر ،واملياه املقد�سة ،كم ��ا يف الأ�ساطري
امل�شرقي ��ة  ،وانتظ ��ار بعث ��ة الأرواح املتوالية ،مع
الإ�ش ��ارة اىل التنا�سخ يف االرواح والأفكار  ،وهو
بذلك يحقق م�ساحة �أخرى  ،ليعرج من خاللها اىل
نق ��د املجتمع االمريكي  ،وب ��دء ًا من البريوقراطية
الفجة ،الت ��ي يقع حتتها بطل املا�س�أة ،يف التعامل

املهن ��ي امل�صحوب ب�سلطة علي ��ا ،حترم على البطل
ال�سخ ��ي ،وال ��ذي �أ�ض ��اع عم ��ره يف �أت ��ون القت ��ل
والإج ��رام يِف �ش ��وارع دول ��ة ،ال حت�ت�رم حتليل ��ه
النف�سي ،وال طرح ��ه الالهوتي لتجرمي �أ�سطورة ،
�أو ت�أويلها معرفي ًا ،وبحث ًا عن �أدواتها.
ينع ��م الفيل ��م بالزخ ��م الدرام ��ي وتن ��اول امل�شاعر
االن�سانية عرب الأجيال  ،حيث يعمد الكاتب املمتع
جيم مايكل اىل العمل على حماكاة التقاطع الزمني
لإعمار ال�شخو�ص والأحداث وامل�سارات الدرامية،
لينجح يف عزل البطل الدرامي عن حميطه وبيئته
ال�ضاجة بالعنف وال ��دم والغمو�ض .الفيلم يحقق
م�شاهدة ممتعة للم ��زج بني الإثارة والت�شويق من
جهة  ،ومن ال�سرد الدرامي املتقن  ،من جهة �أخرى،
وع�ب�ر الرتكي ��ز عل ��ى �شخ�صية واح ��دة حمورية ،
تفقد كل من حولها  ،ب�سبب الوعي املغاير والندرة
يف التعام ��ل مع حمي ��ط الأحداث � ،ضم ��ن االنتاج
الأح ��دث  2019لهوليوود  ،واال�ست ��دراج الناجح
لرم ��ز درام ��ي يتوق ��ع ل ��ه ح�ض ��ور م�ضط ��رد عل ��ى
امل�ستقبل القريب.

ا�ستج ��اب �سينمائيونا للمقترح الذي كتبن ��اه الأ�سبوع الما�ضي
ح ��ول تفعيل م�شاركتهم الفاعلة في االنتفا�ضة التي تفجرت �ضد
الطبق ��ة ال�سيا�سية ورموزها ،و�ض ��د المحا�ص�صة والف�ساد ،كما
�أ�سه ��م الفنانون الت�شكيل ��ون من خالل ملء الج ��دران بالر�سوم
الغرافيتي التي توثق وتترجم �شعارات االنتفا�ضة وتفا�صيلها.
فق ��د انبثقت وبمباردة من �سينمائيين ��ا ال�شباب (�سينما الثورة)
وه ��ي خيمة في قل ��ب التحرير تقام فيها الن�شاط ��ات ال�سينمائية
الم�ساهم ��ة ف ��ي �إدام ��ة الزخ ��م الث ��وري ل ��دى �شبابنا م ��ن خالل
عرو�ض �أفالم مختارة عن التغي ��رات الثورية في العالم� .سينما
الث ��ورة �أ�صبحت له ��ا خيمة خا�ص ��ة حيث �سيتم عر� ��ض الأفالم
ال�سينمائي ��ة ب�ش ��كل يوم ��ي ،و �إن هناك جدو ًال كام�ل ً�ا تم و�ضعه
للأفالم التي �ستعر�ض حيث �ستكون هناك �أفالم عراقية وعربية
و�أجنبية .
و�إذا كان ��ت المقاربة بين التظاه ��رات في م�صر والعراق ،لي�ست
بال�سهول ��ة الت ��ي نتوقعه ��ا �سواء �إن بي ��ن حدثي ��ن �سيا�سيين �أو
منجزي ��ن �سينمائيين ف ��ي م�صر والع ��راق� ..إال �أن ذل ��ك ال يمنع
التوق ��ف عند مالمح م�شترك ��ة بين االثنين� .أ�شه ��ر دور ال�سينما
تفجر
ف ��ي م�ص ��ر على بع ��د �أمت ��ار م ��ن مي ��دان التحري ��ر حي ��ث ّ
الب ��ركان ال�شعب ��ي الع ��ارم ال�ساعي �إل ��ى الإنعت ��اق والتحرر من
�سلط ��ة م�ؤ�س�س ��ة م�ستبدة ..و�أعرق �ص ��االت ال�سينما في العراق
ت�صط ��ف قريبة م ��ن �ساحة التحري ��ر العراقية.ومثلم ��ا �أن م�صر
بع ��د  25يناي ��ر ،هي غيرها قبل ه ��ذا التاريخ� ،ستك ��ون ال�سينما
كف ��ن يتفاعل ويتمثل حدث التغيير ،غي ��ر تلك ال�سينما المعزولة
عن ه ��م المواطن ومعاناته ،والم�شغول ��ة بالإ�سفاف والت�سطيح
المبتذل.وف ��ي ه ��ذا ال�سياق ،ف� ��إن الأفالم العراقي ��ة التي �شهدت
حرك ��ة ن�شطة من حيث ك ّم ونوع الإنت ��اج بعد عام  ،2003يجب
�أن تتخطى �أطر النمطية والعزف على وتر واحد ،والتي و�سمت
�أغل ��ب مو�ضوعاتها  -وهو م ��ا �أ�شرنا �إليه ف ��ي منا�سبة �سابقة -
ف�ص ّن ��اع هذه الأفالم وج ّلهم من ال�شباب الذين �صادرت حريتهم،
�أ�صوات الدكتاتورية ،وحروب الطوائف ،هم بحاجة �إلى قراءة
ح ��دث �ساحة التحرير ،بو�صفه حدث ًا ي�ش ��كل نقلة نوعية في فهم
اال�صطف ��اف ال�سيا�سي واالجتماعي الجديد ،بعيد ًا عن التخندق
الجهوي .فهم يتجردون من االنتماءات والوالءات ال�ضيقة� ،إلى
حي ��ث الوالء الأرحب للوطن وللحرية والديمقراطية.ولعل مثل
هذا الفه ��م كفيل بالتحرر م ��ن مو�ضوعات لطالم ��ا ا�شتغل عليها
�صناع الأفالم العراقية ،والتي ال تتج ّر�أ في طرح الأ�سئلة و�إثارة
الجدل ،باعتبار �أن ال�سينما لي�ست توثيق ًا لواقع معا�ش بل �إعادة
�إنتاج جمالية وفكرية لهذا الواقع .مو�ضوعات تن�أى بالمتاجرة
بدم ��اء �ضحايا العن ��ف والإره ��اب والف�س ��اد الم�ست�شري ،وهي
ال�صورة النمطي ��ة للأغلب الأعم من هذه الأفالم ،والتي ال ين�شد
�ص ّناعه ��ا �س ��وى ا�ست ��درار العواطف .ومثل ه ��ذه المو�ضوعات
والت ��ي م ��ا زال البع�ض يراهن عل ��ى جدوى معالجته ��ا �صوري ًا،
ال�ش ��ك في �أنه ��ا تطم�س حقيق ��ة الإن�س ��ان العراق ��ي ال�ساعي �إلى
التغيي ��ر والحي ��اة التي تمنحه قيمته العليا.وم ��ن هنا ف�إن حدث
االحتجاجات ال�شبابية تحت ظ ��ل ن�صب الحرية ،يمنح �صانعي
الأف�ل�ام فر�ص ��ة ال تعوّ �ض ف ��ي �صياغة مو�ضوع ��ات تتماهى مع
والمحتجي ��ن بعي ��د ًا ع ��ن م�شه ��د العن ��ف
مطال ��ب المتظاهري ��ن
ّ
والدم; والقتل المجاني التي و�سم �أغلب مو�ضوعات الأفالم في
ال�سنوات الثماني الأخيرة ،باعتبار �إن ال�سينما هي �أكثر الفنون
تمثي ًال للأحداث والق�ضاي ��ا الكبرى.نتذكر داللة ما قاله المخرج
الم�ص ��ري المثابر خال ��د يو�سف وهو يتحدث ع ��ن م�شاركته في
تظاه ��رات مي ��دان التحرير ..عندم ��ا ان�شغل في ابت ��داع �صورة
لحرك ��ة الجم ��وع الب�شرية القادمة م ��ن �شارع طلع ��ت حرب �إلى
ميدان التحرير .وهي �صورة بالت�أكيد �ستبقى ماثلة في وعي هذا
ال�سينمائي وهو يعيد �إنتاج هذا الحدث فيلم ًا في ما بعد .وربما
�ستمن ��ح �ساحة التحرير �ص ّن ��اع �أفالمنا �صور ًا ال ع� � ّد لها ،تكون
بمثاب ��ة فر�صة لهم في ا�ستله ��ام مو�ضوعات تت�س ��اوق ومطالب
الإ�صالح والتغيير التي ين�شدها �شباب �ساحة التحرير.
ومن هنا ف�إن حدث االحتجاجات
ال�شبابية تحت ظل ن�صب الحرية،
تعو�ض
يمنح �صانعي الأفالم فر�صة ال ّ
في �صياغة مو�ضوعات تتماهى مع
والمحتجين بعيداً
مطالب المتظاهرين
ّ
عن م�شهد العنف والدم

قراءة في كتاب (في الطابق الرابع)

ان���ف���ت���اح ال���ت���ع���ب�ي�ر م����ن ال�������س���رد احل���ك���ائ���ي �إىل ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي
�أحمد الناجي

()2
ونعاود معاينة ال�ص ��ورة بو�صفها �شك ًال تدويني ًا
�أو بالأح ��رى �سردية ب�صرية ،جن ��د �أمامنا نوفل،
ي�ش ��ع يف الغرف ��ة بوجه ��ه الالمب ��ايل ،ذل ��ك ه ��و
"اجلال� ��س هناك ،اللي �شعره �أبي�ض" (�ص،)35
يظه ��ر �أم ��ام الكومبيوتر/الأر�شي ��ف ،يراق ��ب
ناب� ��ض االلتقاط ،وين�ص ��ت اىل تكة ال�ضغط على
زر الكام�ي�را ،وهو ميي ��ل مبرونة نح ��و العد�سة
الالقطة ،واملي�ل�ان باجل�سد مع حتري ��ك الكر�سي
نحو اجلدار اخللفي يحقق االن�شطار يف م�ساحة
اللقط ��ة� ،أي �أن العن�ص ��ر الأر�أ� ��س �أو الب� ��ؤرة
املركزي ��ة قبل ��ت التنح ��ي ول ��و قلي�ل ً�ا اىل اخللف
حل�ساب مظهرية العنا�ص ��ر الهام�شية ،فتبدت يف
هذه احلال ��ة ف�سحة �أك�ب�ر بني التكوي ��ن الرئي�س
والفراغ/اخللفي ��ة ،و�أظه ��رت ح�ض ��ور ًا مرئي� � ًا
يعك� ��س حلظة م ��ن االرتياح لدى نوف ��ل بالتعامل
م ��ع الفعل الفوتغرايف ،كما �أن يف تو�سعة املجال
لعد�س ��ة الكام�ي�را دالل ��ة رمزية تنط ��وي على �أنه
ع ��ارف ب�أ�سرار �سردي ��ة ال�صورة ،فق ��ام متق�صد ًا
بالإع�ل�اء من �ش�أن الكام�ي�را الفوتوغرافية ،ويف

هذا تكري�س لقيمة اللغة الب�صرية.
وا�ضح �أن ال�صورة الفوتوغرافية حافلة بحركات
متداخل ��ة ،ت�ضفي جم ��ا ًال على قيمته ��ا الب�صرية،
متجلية يف االبت�سامة على وجه نوفل ،واملقرتنة
بحرك ��ة الي ��د اليمنى املمت ��دة حول البط ��ن �أفقي ًا
نحو الي�سرى لتح�ضنها وتلتف فوقها ،ف�ض ًال عن
رفع ال�ساق الي�سرى ف ��وق اليمنى ،خربات نوفل
ومهارات ��ه الفنية هي التي �شكلت و�ضعية الكائن
املاث ��ل �أم ��ام ال�ص ��ورة ،و�صاغت ما ت ��راه عد�سة
الكامريا ،حيث و�سعت تدخالته الق�صدية مديات
الر�ؤية ،موجهة النظ ��ر اىل حواف امل�شهد ،حمث ًا
على تفح� ��ص ما هو ظاهر م ��ن حمتويات املكتب
املتنوع ��ة يف اخللفية التي حتم ��ل دالالت رمزية
عديدة ،مما يعطي ال�ص ��ورة الفوتوغرافية عمق ًا
�أو�سع ،ومينحها طاقة متجددة ،بل يجعل �سردية
ال�صورة تنفتح على الآفاق الوا�سعة.
م ��ا يلفت يف �صورة الغ�ل�اف الفوتوغرافية حالة
امل ��كان ال ��ذي يب ��دو �أنيق� � ًا ومرتب� � ًا بدق ��ة ،وعلى
�أكم ��ل وج ��ه ،ويب ��دو �أن كل �ش ��يء موج ��ود يف
مكان ��ه املنا�سب متام� � ًا ،وتظهر طاول ��ة عمله غري
مكتظة ،وهذه احلالة غري معهودة لدى ال�شخ�ص
املهموم بالقراءة وامل�شتغل بحقول الأدب والفن،
حي ��ث تكون يف املعتاد على غ�ي�ر انتظام ،ويبدو
�أن التقني ��ات احلديث ��ة الت ��ي مكن ��ت الكومبيوتر

عل ��ى القيام مبهمة حفظ الأر�شي ��ف باالت�ساق مع
التح ��والت احل�ضارية ،وهي التي ر�سمت مالمح
ه ��ذه املظهري ��ة الأنيق ��ة .الل ��ون الأ�س ��ود �أ�سف ��ل
الطاول ��ة ي�ب�رز ما عاله ��ا ب�شكل الف ��ت ،ت�ستيقظ
كاف ��ة العنا�ص ��ر ب�ألوانها املغاي ��رة ،لت�صطاد عني
الناظر ،تفتح ذهنه ،وتدفعه اىل التخيل.
ن ��رى اجل ��دران مزدحم ��ة ومليئة بك ��م حا�شد من
العالمات الب�صرية املتنوعة ،ال�ساعة تتجاور مع
�شا�ش ��ة العر�ض ،عالمتان تنفتح ��ان على دالالت:
الأوىل تنط ��وي عل ��ى �أهمي ��ة الوق ��ت الثم�ي�ن/
التاري ��خ ،والثانية تك�شف ال�صورة املتحركة� ،أي
تق ��وم بعر�ضها ،واالثنتان لهم ��ا وقع على النف�س
ومعزة يف الروح ،ورمب ��ا �شغلت ال�صور الباقية
احلي ��ز امل ��كاين ط ��و ًال وعر�ض� � ًا لأنه ��ا قريبة من
القل ��ب ،كل واح ��دة منها حتمل ذك ��رى ،وتفي�ض
باملعن ��ى ،وال�صورة هي �أف ��كار وتخيالت قبل كل
�ش ��يء ،وكما يق ��ول �أر�سطو :ال تفك ��ر الروح �أبد ًا
م ��ن دون ال�ص ��ور (د� .شاك ��ر عبد احلمي ��د ،ع�صر
ال�ص ��ورة� ،ص ،)7تغري الناظ ��ر ،وتغوي �شاغل
املكان على الإمع ��ان يف الت�أمل ،وتبعث االرتياح
الذي يجدد احليوية.
�أثار انتباهي عنوان الكتاب ،وي�سبقني الت�سا�ؤل
ال ��ذي يط ��رق ب ��اب العق ��ل قب ��ل احلديث ع ��ن �أي
�ش ��يء ،مل ��اذا (يف الطاب ��ق الراب ��ع)؟ ينبغ ��ي �أن

يكون للمخي ��ال دوره يف الت�أوي ��ل ،والبحث عن
�إجاب ��ة �شافية ،وقراءة البع ��د الرمزي الكامن يف
العن ��وان ،وت�ص ��ور ق�صدي ��ة امل�ؤل ��ف يف �ص ��وغ
مفتاح الكتاب.
ي�ستحث ��ك العن ��وان م ��ن البداي ��ة عل ��ى االنتباه،
وتوجي ��ه ر�ؤياك ف ��وق م�ستوى النظ ��ر نحو �أفق
متع ��ال ،وم ��ن ثم ح�ش ��د املخيل ��ة وتركي ��ز الذهن
للذهاب �صعود ًا اىل حيث يكون ذلك املرقى ،بغية
الو�ص ��ول اىل الغرفة يف الطاب ��ق الرابع ،مكتب
نوفل اجلنابي ،وبعد �أن ن�شعر بنكهة املكان الذي
�ص ��ار بالن�سبة له مقام� � ًا حميمي ًا ،ينال مكانته من

خالل جتربته الإبداعية الراكزة ،من هنا تتك�شف
لنا الإجابة ع ��ن ال�س�ؤال املطروح �أنف ًا ،التي تفيد
بكون العنوان هو العتب ��ة الأوىل ،و�إذا �شئت قل
ُثريا الن�ص ،واملتمثلة فيه داللة رمزية تومئ اىل
االرتقاء ،وتربز �أمامنا مت�سقة متام ًا مع ا�ستعارة
مدلول الرتفع وال�سمو الذي ي�ؤديه الفعل الثقايف
والإبداعي عموم� � ًا ،واملتج�سد �أمام ناظرينا على
وج ��ه التخ�صي� ��ص يف حمت ��وى الكت ��اب ال ��ذي
ي ��روي ا�شتغ ��االت نوفل ،وما �أبدع ��ه على �صعيد
اخ ��راج الأف�ل�ام الوثائقي ��ة ،منج ��ز �إبداع ��ي بد�أ
عر�ضه على ال�شا�شات من ��ذ �أكرث من خم�سة ع�شر

عام� � ًا ،وكان الطاب ��ق الرابع ،هو نقط ��ة ال�شروع
له ��ذه التحققات ،وعلى وج ��ه التحديد ذلك احليز
امل ��كاين ،الغرفة/امل�شغ ��ل ال ��ذي �أ�صب ��ح موط ��ن
تدوير �أحالمه اىل واقع ملمو�س.
ما �أن تبد�أ بقراءة عن ��وان الكتاب وبقية العتبات
الن�صي ��ة الأولي ��ة ،حت ��ى توا�ص ��ل امل�س�ي�ر نح ��و
الطابق الرابع ،اىل حيث يقودنا نوفل بخطوات
وئي ��دة بغية التعري ��ف بالغرفة/املكتب/امل�شغل،
وذل ��ك م ��ن خالل تق ��دمي ت�ص ��ور موج ��ز ل�شكلها،
وما يجاورها وم�سار الو�صول اليها ،وت�أتي بعد
ذل ��ك باب (اقتبا�س) �أو العب ��ارة املقتب�سة ،مدخ ًال
ي�ؤث ��ث لف�ضاءات امل�ت�ن املعرب ع ��ن �إبداعات ،هذا
املب ��دع املهجو� ��س بالكلمة ،القائ ��ل :فلما "�ضرب
اله ��وى بر�أ�س ��ي� ،أيقظ اللغ ��ة ،ه ��ذا الكائن الذي
تدخ ��ل يف حياتي فغيرّ ها" (� ��ص .)35ذاكر ًا يف
املقدمة التي �أفردها حتت عنوان (خذه كما هو)،
ما يخت�صر حتوالته على ب�ساط ريح الكلمات يف
ال�صحاف ��ة املكتوبة بالعبارة الآتية" :ما �أن كتبت
�أول كلمات احلياة ،حتى وجدتها تقا�سمني –�أي
الكلمة -كل �شيء .رحل ��ة املدر�سة ،غبار ال�شارع،
ظالم ال�سينم ��ا ،طريق امل�سافر وح�ي�رة الغريب.
قادتن ��ي اىل ال�صحافة ث ��م اىل غرافيك ال�صحافة،
فالتدوي ��ن ،لق ��د �أخ ��ذت حيات ��ي ط ��و ًال وعر�ض ًا"
(�ص.)11
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اقــــرأ
بيكـا�سو

ع ��ن دار امل ��دى �ص ��درت الرتجم ��ة العربي ��ة لكت ��اب الناق ��دة
والكاتب ��ة االمريكي ��ة جريت ��رود �س ��تاين "بيكا�س ��و" الت ��ي
ق ��ام بها املرتجم القدير يا�س�ي�ن طه حافظ وتعد �س ��تاين من
�أوائ ��ل الكت ��اب الأمريكيني الذين ا�س ��تجابوا بحما�س ��ة لفن
الطليعة الأوروبي .عقدت �ص ��الونات �أ�س ��بوعية يف �شقتها
يف باري�س �س ��كنها فنانون وكتاب �أوروبيون و�أمريكيون،
�أبرزهم ال�ش ��اعر �أبولينري ،والر�سامان ماتي�س وبيكا�سو،
والروائي هيمنغواي ...بالن�س ��بة لبيكا�س ��و ،كانت رعاية
�س ��تاين املبك ��رة له و�ص ��داقتها حا�س ��مة يف جناح ��ه .وقد
ر�س ��م لها �صورتها ال�شهرية عام  1906يف نهاية ما ي�سمى
بـ"املرحل ��ة الوردي ��ة" .ويف ه ��ذه اللوح ��ة يبد�أ بيكا�س ��و
املرحلة التكعيبية –حيث وجه �ستاين وك�أنه قناع .

يتضامنون مع ساحات االحتجاج

�أربعينية الراحل

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

عدنان ح�سني يف بيت املدى

يقيم بيت املدى للثقافة والفن ��ون حفال تابينيا مبنا�سبة مرور
 40يوم ��ا على رحيل الكاتب وال�صحف ��ي الكبري عدنان ح�سني
وال ��ذي ت ��ويف يف �أح ��د م�ست�شفي ��ات العا�صم ��ة الربيطاني ��ة
لن ��دن �إثر �صراعه مع مر�ض ع�ض ��ال ..وقد عمل الراحل رئي�س
التحرير التنفيذي ل�صحيفة "املدى" ،وا�س�س النقابة الوطنية
لل�صحفيني العراقيني ،در�س ال�صحافة يف جامعة بغداد ،وعمل
حمررا يف �صحيفة "طريق ال�شعب" التابعة للحزب ال�شيوعي
العراق ��ي عام  .1970غادر الكات ��ب العراق عام  ،1980وعا�ش
يف املنف ��ى بلبن ��ان وقرب�ص و�سوريا ،قب ��ل �أن ينتقل �إىل لندن
ع ��ام  1992ليعمل حمررا ثم مديرا لتحري ��ر �صحيفة "ال�شرق
الأو�س ��ط" اللندني ��ة .انتق ��ل ع ��ام � ،2007إىل الكوي ��ت للعمل
مديرا لتحري ��ر �صحيفة "�أوان" ،وع ��اد �إىل العراق يف �أواخر
عام  2010للعمل يف �صحيفة املدى.

�إميليا كالرك:

ال��ن��م�����س��ا حت���ول م��ن��زل ه��ت��ل��ر �إل���ـ���ى م��رك��ز لل�شرطة
ق ��ررت النم�سا حتويل املنزل الذي ولد فيه الزعيم النازي
�أدول ��ف هتلر �إىل مركز لل�شرطة ،بعد �سنوات من ال�سجال
القان ��وين م ��ع الأ�سرة الت ��ي كانت متلك املن ��زل منذ نحو
ق ��رن .و�أعلنت وزارة الداخلية النم�ساوية �أن املنزل الذي
ول ��د فيه �أدولف هتلر ،يف بل ��دة "براوناو" �سيتم حتويله
�إىل مرك ��ز لل�شرطة ،بهدف منع حتويله �إىل مزار للنازيني
اجل ��دد .وكانت ال�سلط ��ات النم�ساوية ق ��د و�ضعت املنزل
امل�صب ��وغ بالل ��ون الأ�صف ��ر يف براوناو ،حي ��ث ولد هتلر
يف الع�شري ��ن م ��ن ني�سان�/أبري ��ل  ،1889حت ��ت �سيطرة
احلكوم ��ة يف عام  .2016وانته ��ت امل�شاحنات القانونية
ه ��ذا العام فقط ،عندم ��ا �أ�صدرت �أعلى حمكم ��ة يف البالد
قرارا ب�ش�أن التعوي�ض الذي �ستح�صل عليه عائلة بومر.

وم ��ن املنتظ ��ر �أن تدع ��و وزارة الداخلي ��ة النم�ساوي ��ة
املهند�س�ي�ن املعماريني لتق ��دمي ت�صوره ��م لكيفية حتويل
املبنى �إىل مركز لل�شرطة يف البلدة ال�شمالية على احلدود
م ��ع �أملانيا .ي�شار �إىل �أن �أعل ��ى حمكمة يف النم�سا ق�ضت،
يف وقت �سابق من العام اجلاري ،ب�أن حت�صل عائلة بومر
على حوايل � 900ألف دوالر كتعوي�ض مايل مقابل املنزل،
وهو مبلغ �أقل مما طلبته العائلة ،لكنه يف الوقت نف�سه ال
يزال �أكرث مما عر�ض عليها يف الأ�صل .اجلدير بالذكر �أن
هتلر ق�ضى فرتة ق�صرية يف املبنى ،ومع ذلك ف�إنه يوا�صل
جذب املتعاطفني مع النازيني من جميع �أنحاء العامل ،كما
ينظ ��م املناه�ضون للفا�شية مظاهرة كل عام يف عيد ميالد
هتلر خارج املبنى.

م�شاهدي العارية يف "�صراع
العرو�ش" "مروعة"

ن�صف مليون يورو قيمة ن�سخة طبق الأ�صل من املوناليزا
بيعت ن�سخة طبق الأ�ص ��ل من لوحة موناليزا
امل�شهورة للفنان الإيطايل ،ليوناردو دافن�شي،
يف دار "�سوذب ��ي" للم ��زادات ،ي ��وم �أم� ��س
الثالثاء ،مببل ��غ جتاوز ن�ص ��ف مليون يورو.
وتعود اللوح ��ة �إىل القرن ال�سابع ع�شر ،وكان
تقييمه ��ا الأويل م ��ن قب ��ل اخل�ب�راء ي�شري �إىل

�أنه ��ا ُ�ستباع مببل � ٍ�غ يراوح ب�ي�ن  70و� 90ألف
ي ��ورو .ور�سم دافن�شي الن�سخ ��ة الأ�صلية من
لوح ��ة املونالي ��زا يف الق ��رن ال�ساد� ��س ع�شر،
وحتديد ًا يف عام 1503م .وهي الآن موجودة
يف متح ��ف اللوف ��ر يف باري� ��س من ��ذ �أكرث من
 200ع ��ام .و�ص َّرحت بوك ��ي كوينني ،من دار

تاريخ نقابة املحامني يف العراق
�ص ��در حديث ��ا كت ��اب "تاري ��خ نقاب ��ة
املحام�ي�ن العراقي�ي�ن" مل�ؤلف ��ه املحامي
احمد جميد احل�سن ..تناول فيه تاريخ
نقاب ��ة املحامني من ��ذ ان ت�أ�س�س ��ت �سنة
 1933بجهود رواد العمل الق�ضائي يف
الع ��راق ،حيث كان لها الدور الكبري يف
تاريخ العراق احلديث وكان املحامون
يف طليعة �شرائح املجتمع يف االحداث
الوطنية .ومنذ افتتاح مدر�سة احلقوق
يف بغ ��داد �سن ��ة  1908تكاث ��ر ع ��دد
املحامني يف الع ��راق لي�صبحوا النخبة
املتن ��ورة االوىل يف تاريخنا احلديث،
ولت�صب ��ح ه ��ذه املدر�س ��ة بع ��د �سنوات منتم�ي�ن لهذه
اول معهد عال يف امل�ؤ�س�سات التعليمية النقاب ��ة .ويف التا�سع من ت�شرين االول
 1933اجتمع املحامون بح�ضور وزير
العراقية با�سم كلية احلقوق.
بعد نيل الع ��راق ال�ستقالله �سنة  1932العدلي ��ة املحامي حممد زك ��ي يف غرفة
ب ��ادر عدد م ��ن املحام�ي�ن العراقيني اىل املحام�ي�ن يف بناي ��ة املحاك ��م يف �شارع
ت�أ�سي�س نقابة مهنية ،بعد �صدور قانون املتنبي و�شرعوا بانتخاب هيئة النقابة
نقاب ��ة املحام�ي�ن رق ��م  61ل�سن ��ة  1933فف ��از ناج ��ي ال�سوي ��دي مبن� ��ص اول
ليك ��ون جمي ��ع املحام�ي�ن يف الع ��راق رئي�س للنقابة.

"�سوذبي"�" :إن الن�سخة التي ر�سمها فنان غري
معروف ،رمبا ُر�س َمت بعد مائة عام من اللوحة
الأ�صلي ��ة" .وبيع ��ت اللوح ��ة مل�ش�ت ٍ�ر جمهول،
وقد حقق ��ت ربح ًا هائ ًال ملالكته ��ا ال�سابقة فيم
ديلف ��وي� ،إذ ا�شرتته ��ا ع ��ام  2010بـ � 35ألف
يورو فقط.

تقــريـر...

�شه ��دت مواق ��ع التوا�ص ��ل الإجتماع ��ي
حم�ل�ات عدي ��دة يف م ��ا خ� ��ص مو�ض ��وع
التظاه ��رات واالحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة
احلا�صل ��ة يف الع ��راق وكان لبع� ��ض
امل�شاه�ي�ر وامل�ؤثري ��ن الع ��رب �آراء
ومواقف القت ت�أيي ��د متابعيهم �أو فتحت
�أبواب النقا�ش واجل ��دال على ال�صفحات
وال�صور والتعليقات.
املط ��رب "كاظ ��م ال�ساه ��ر" ن�ش ��ر عل ��ى
�صفحاته فيديو يغني فيه "�شباب العراق"
و�أرف ��ق فيه كلمات الن�شيد� :شباب العراق
�شباب العمل� ....شباب الن�ضال �أبي بطل
عري ��ق الكف ��اح لنيل ال�صـ�ل�اح  ....طويل
اجلهاد لعز البـالد
عقدنا عليه عظيم الأمل � ....شباب العراق
�شباب العمل

الطقس

قال ��ت املمثل ��ة الربيطاني ��ة �إميلي ��ا كالرك الت ��ي لعبت دور
امللك ��ة داينريي� ��س يف ع ��دة موا�س ��م م ��ن م�سل�س ��ل
الفانتازي ��ا "�صراع العرو� ��ش" �إن م�شاهد العري التي
�أدته ��ا كانت "مروع ��ة" و"فاقت احلد املقب ��ول" .وجاءت
ت�صريح ��ات كالرك يف �إط ��ار رده ��ا عل ��ى العرو� ��ض اجلديدة
الت ��ي تتلقاها للظه ��ور عارية ،غري � ّأن املمثل ��ة ،وفق ًا ملا �أوردته
�صحيف ��ة "ذا غارديان" الربيطانية ،يوم الأربعاء ،باتت "�أكرث
ذكاءً" ،بع ��د جتربة "�صراع العرو� ��ش" .وقالت املمثلة البالغة
من العمر  33عام ًا � ّإن �ص ّناع امل�سل�سل هم ال�سبب وراء تكثيف
م�شاهد العري يف املوا�سم ،م�ضيفة �أنها قبلت م�شاهد العري
لأنه ��ا كان ��ت يف بداي ��ة حياته ��ا املهني ��ة� ،إذ كان عمره ��ا يف
املو�سم الأول من "�ص ��راع العرو�ش"  24عام ًا .و�أو�ضحت
املمثل ��ة �أنها مل ترغب يف تخييب �آم ��ال م�شاهدي "�صراع
العرو� ��ش" ،يف بداي ��ة ط ��رح امل�سل�س ��ل العامل ��ي ال ��ذي
�أنتجت ��ه  ،HBOوا�ستم ��رت يف ت�صوي ��ر م�شاه ��د
الع ��ري ،وه ��ي حت ��ت ت�أث�ي�ر الكحولي ��ات لتتجاوز
البكاء ال�شديد الذي كان ينتابها.

من قائل هذه العبارة "�إن"
التظاهرات م�شروعة والد�ستور
يحرتم حرية التعبري وقد ك�شفت
التظاهرات عوامل اخللل يف
النظام ال�سيا�سي وخمتلف
�ش�ؤون احلياة التي يجب
معاجلتها " ؟ .
طرحتُ ال�س�ؤال على عدد من
الزمالء ف�أ�صابتهم احلرية،
البع�ض قال رمبا هي لأحد
املتظاهرين ال�شباب ،فيما �أكد
�آخر �أنها جاءت يف بيان منظمة
حقوق الإن�سان  ،ويحتمل �أن
الأمني العام للأمم املتحدة تفوه
بها  ،و�آخرون قالوا �إنها �شعارات
كتبت يف �ساحات االحتجاج.
غري �أن قائل العبارة للأ�سف لي�س
من العاملني يف جمال حقوق
الإن�سان ،وال عالقة له ب�شباب
التظاهرات� ،إنه رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي ،الهدية التى
�أخرجتها القوى ال�سيا�سية من
الن�سيان لتقدمها للعراقيني.
دقق فى العبارة مرة �أخرى،
و�أمتنى عليك �أن تتابع �آخر
�أخبار �ضرب املتظاهرين بقنابل
الغاز ،وتقر�أ ما كتبته الفتاة
ماري حممد على �صفحتها
ال�شخ�صية بعد �أن مت اختطافها
من قبل جهات �أمنية وملدة 11
يوما ..وال �أريد �أن �أذكرك بعدد
�شهداء االحتجاجات الذين
جتاوزوا الرقم  ،350ودعك من
�آالف اجلرحى ،البع�ض منهم
�أ�صيب ب�إعاقات كبرية ..دعك من
كل هذا و �ستكت�شف �أن خطب
ال�سيد عادل عبد املهدي وعباراته
املنمقة من كرثة ا�ستعمالها
خالل ال�شهر املا�ضي حتولت
�إىل واحدة من العبارات فاقدة
ال�صالحية ،متاما مثل عبارة
"�إن احلكومة احلالية ميكن
تغيريها خالل ن�صف �ساعة"،
و�صاحب هذه العبارة م�س�ؤول
كبري ظل يعطل ت�شكيل احلكومة
لأنه �أ�صر على �أن يجل�س على
كر�سي وزارة الداخلية ..وحني
مل يح�صل فالح الفيا�ض على
الكر�سي ،قرر �أن يتحول �إىل
خطيب لدميقراطية عادل عبد
املهدي.
�إال �أن املثري وامل�ضحك يف
خطبة الفيا�ض الأخرية هي
قوله �إن الكثري من املتظاهرين
ال ي�ستطيع التعبري بكلمة عن
املطالب التي يريدها ،ولهذا
فال بد من �أن يتماهى الفيا�ض
�إىل �أبعد درجة مع مفردات
الدميقراطية العراقية اجلديدة
التي ي�شرحها بالقول �إن:
"العراق ي�شهد نظاما دميقراطيا،
ولذلك يجب �أن ال نقلب النظام
بغر�ض حتقيق املطالب التي
يطرحها املتظاهرون"� .إذن
العراق �سيم ّر بظرف ع�صيب ،لو
�أن عادل عبد املهدي ترك كر�سي
رئي�س الوزراء  ،وقرر فالح
الفيا�ض ان يتقاعد  ،يتحدثون
كل يوم عن الكارثة التي تنتظرنا
لو �أنهم تخ ّلوا عنا .
باخت�صار ،من تبنى �سيا�سة عادل
عبد املهدي يف قمع االحتجاجات
فهو �آمن ،ومن دخل حظرية
احلكومة فهو �آمن ،ذلك هو
الدر�س الذى �أراد �أن يلقيه فالح
الفيا�ض على كل مواطن يريد
البقاء لأطول فرتة ممكنة حرا،
دون �أن يتعر�ض الختطاف
"حكومي" .
عزيزي الفيا�ض ومعك عادل عبد
املهدي  :لقد ا�ستنفدمت عدد مرات
الر�سوب

تغريدات النجوم تدعم تظاهرات �شباب العراق
م ��ن جهته ��ا جتن ��دت النجم ��ة العراقي ��ة يف العراق وطلبت م ��ن متابعيها االبتعاد لها وهي ترتدي زي اجلي�ش العراقي عرب
"�شذى ح�سون" مل�سان ��دة �أهلها و�شعبها عن �صراع ��ات ال�سيا�س ��ة ون�شرت �صورة �صفحتها ال�شخ�صية مبوقع "�إن�ستجرام"،
وعلق ��ت عليها قائل ��ة" :اجلي�ش وال�شرطة
والأم ��ن يف خدمة ال�شعب ..هذا ابن بلدك
دورك حتميه ..هذا من دمك ووطنه وطنك
دورك حتاف ��ظ عل ��ى �أمن ��ه وا�ستق ��راره..
يجب �أن نن�أى ع ��ن ال�صراعات ال�سيا�سية
واملحافظة عل ��ى �أبناء �شعبنا ..ا�صحى يا
عراقي".
النجم ��ة "�سريي ��ن عب ��د الن ��ور" متن ��ت
بدوره ��ا �أن "يحمي الله الع ��راق و�شعبه
والع ��امل العرب ��ي كل ��ه" و�أرفق ��ت �صورة
حتم ��ل ها�شت ��اغ " �أنق ��ذوا ال�شع ��ب
العراقي".
املط ��رب "عا�ص ��ي احل�ل�اين" ن�ش ��ر على
ح�ساب ��ه عل ��ى ان�ستغ ��رام مقط ��ع �أغني ��ة
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حالة الطق�س لهذا الي ��وم (اخلمي�س) �أن
درج ��ات احل ��رارة تنخف� ��ض قليال ع ��ن معدالته ��ا املا�ضي ��ة ،وان اجلو �سيك ��ون غائما مع
احتمال �سقوط امطار يف بع�ض املناطق.

م�صوّ ر غ ّن ��ى فيها لـ "عراق اخلري" وكتب
حتت ��ه" :الل ��ه يحم ��ي الع ��راق وال�شع ��ب
العراقي الطيب احلبيب من كل مكروه".
بدوره ��ا النجم ��ة "جنوى ك ��رم" ت�أ�سفت
عل ��ى الذي يح�ص ��ل يف الع ��راق وغ ّردت:
"نت�أ�س ��ف عل ��ى ال ��ذي يح�ص ��ل بالعراق
احلبيب ..على �أمل �أن يعم ال�سالم ونكون
�أول امل�شاركني ب�أفراحه و�أمنه".
النجمة كارول �سماحة غ ّردت قائلة" :الله
يحمي الع ��راق و�شعب ��ه" ،وكذلك النجمة
"الي�سا" ،والنجم "�سعد املج ّرد" عبرّ عن
ت�ضامن ��ه مع الع ��راق و�شعب ��ه ،كما فعلت
�أي�ض� � ًا النجم ��ة اللبناني ��ة "نادي ��ن ن�سيب
جني ��م" ،والنجم ��ة "هيف ��ا وهب ��ي" التي
غ ّردت :يا رب احمي �شعب العراق وهّ ون
عليه وافرج عنه".
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