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حت �
ا �ت �شعار "ماكو وطن ماكو تعليم" الذي
أطل
ق ��ه متظاهرون مطلع االأ�شبوع املا�شي،
يتوا�ش ��ل اإ�ش ��راب اآالف املدار�ش مبناطق
جنوب ��ي وو�ش ��ط الع ��راق ،ومناط ��ق ع ��دة
من
العا�شم ��ة بغداد لاأ�شب ��وع الثاين على
الت �
�وا ،رغ ��م تهدي ��دات وزارة الرتبي ��ة
للمعلم ��ني امل�شرب ��ني بعقوب ��ات �شارم ��ة،
اوللطاب باإلغاء عطلة منت�شف العام واأيام
الإ
ج ��ازات .وظه ��رت على اأب ��واب املدار�ش
املغل
ق ��ة الفت ��ات وكتاب ��ات متع ��ددة منه ��ا
"اإ�
ا ش ��راب" ،و"ماكو وطن ماك ��و تعليم"،
أو
"ما
ك
�
�و
و
ط
�
�ن
ما
ك
�
�و
دوام" ،ف�ش ��ا ع ��ن
عب �
�ارات "مغل ��ق باأم ��ر الط ��اب" ،و"مغلق
با�شم ال�شعب".
وق �
�ال
م�
ش
�
�
و
ؤول
حكومي،
ا
إن
ع
�
�دد
املدار�ش
التي اأغلقت بفع ��ل االإ�شراب يقدر باالآالف،
وهناك كليات ومعاهد التحقت باالإ�شراب،
موؤك
ب ��دا اأن االإ�شراب توا�ش ��ل ام�ش االأحد،
ع�
�د اأن كان ينتظ ��ر م ��ن نقاب ��ة املعلمني اأن
تلعب دورا يف اإنهائه.
من
جهة اخ ��رى ذكرت وكالة رويرتز ،نقا
عن
م�ش ��ادر يف ال�شرطة العراقية وم�شادر
طبي
��ة االأح ��د اأن "قوات االأم ��ن فتحت النار
عل �
�ى حمتجني يف بغ ��داد وجنوب ��ي الباد
م ��ا
ا اأ�شف ��ر ع ��ن مقت ��ل م ��ا ال يقل ع ��ن �شبعة
أ�شخا� �
�ش واإ�شاب ��ة الع�ش ��رات ،يف اأحدث ا
ف�شول العنف و�ش ��ط ا�شطرابات م�شتمرة ا أ�شخا�ش قتلوا وقالت م�شادر يف م�شت�شفى
إن
�شخ�شا اآخر فارق احلياة يف وقت الحق
يف بغداد ومدن جنوبية منذ اأ�شابيع".
متاأ
ث ��را بجروح جراء طلق ��ات ر�شا�ش يف
وقال ��ت الوكال ��ة
يف تقرير م�شائ ��ي تابعته الراأ�ش".
قاالحتج ��اج "يف النا�شري ��ة ،ا�شتخدم ��ت
م�
ش
�
�ادر
الوكا
ل
�
�ة
ذ
ك
�
�رت
ا
أن
"
ا
أ
ك
�
�رث من ٥0
��وات اال
امل�شي ��ل أمن الذخرية احلية وعبوات الغاز اآخر
ي ��ن اأ�شيب ��وا با�شتب ��اكات يف املدين ��ة
للدم ��وع لتفري ��ق املحتج ��ني الذين
معظمه ��م بالر�شا�ش احل ��ي وعبوات الغاز
جتمعوا اأثناء الليل على ثاثة ج�شور".
امل�شيل
للدموع".
وذكرت
م�شادر
وقا
�ت
بال�شرطة
ل � ال�شرط ��ة وم�شوؤول ��ون يف جم ��ال
ال�شح ��ة ،وفقا لتقري ��ر الوكال ��ة ،اإن "ثاثة وم�شعف ��ون اأن "ق ��وات االأم ��ن قتل ��ت اأي�شا
اثنني م ��ن املحتجني عل ��ى االأق ��ل واأ�شابت

االأم او يداهم بو

اأباء

 ارف
اا اي د ع اكومة
واادة اعامة
وا امسة اأ مجو
اوية
ويجري اسع كس ووسع اأما
امساة
ااوة مار �سرية اعراق م 

 عقة
بامتظاهري ااقم ع اة
اسا�سة اأو ال سا
أ  باسا�سة واساأ اعا
تارة يو
امتو و اأم بع امتمردي
م االأزة اال
أمة وارو يتمو ا
رية
ع" مد�سة" ريد حرف االحتجاا
اهداا
دور سا حو اراا
بما
ا
أة

ا
أكرث من  ٧0عندما اأطلقت الر�شا�ش احلي
لتفر
ي ��ق احتجاج ��ات ق ��رب مين ��اء اأم ق�شر
املط
��ل عل ��ى اخللي �� والقري ��ب م ��ن مدينة
الب�ش ��رة" .وكان املحتج ��ون ق ��د احت�شدوا
ملطالب ��ة قوات االأمن بفت ��ح الطرق املحيطة
باملي
ن ��اء والتي اأغلقتها الق ��وات احلكومية
ملنع
ه ��م م ��ن الو�ش ��ول ملدخل ��ه .واندلع ��ت
االحتجاج ��ات جم ��ددا يف �ش ��ارع الر�شي ��د
ام�ش االأحد عندم ��ا ا�شتخدمت قوات االأمن
الذ
خ ��رية احلي ��ة والغ ��از امل�شي ��ل للدم ��وع

اسع باأوامر اا ق

ملنع
املتظاهرين م ��ن حماولة الو�شول اإىل
الطريق املوؤدي للبنك املركزي ،وفقا للتقرير
االذي نقل عن ال�شرطة وم�شادر طبية القول
إن
 ١٥حمتجا على االأقل اأ�شيبوا بجروح.
اوقال م�ش ��دران طبيان اإن ال�شلطات الطبية
أجل
��ت الر�شع واالأطفال م ��ن م�شت�شفى يف
و�ش
��ط النا�شرية خال الليل بعد اأن انت�شر
الغاز امل�شيل للدموع يف اأروقته.
وا
أ�شافت امل�شادر اأن االحتجاجات ا�شتمرت
يف
النا�شرية
ام
�
�
�ش
ا
ال
أحد
و�شملت
ا
إ�شرام

الن �
�ار يف بع� ��ش املكات ��ب احلكومية .ويف
االب�ش ��رة ،قالت ال�شرطة اإن مئات املحتجني
أ�شرموا النار يف اإط ��ارات واأغلقوا بع�ش
الط �
�رق م ��ا من ��ع موظف ��ني حكومي ��ني م ��ن
الو�شول ملكاتبهم.
وذك
ا ��رت م�ش ��ادر طبي ��ة واأمني ��ة اأن ق ��وات
الأم
��ن العراقي ��ة اأ�شابت م ��ا ال يقل عن ٢
ا�شخ�ش ��ا خ ��ال اللي ��ل يف مدين ��ة كرب ��اء
إثر
فتحه ��ا النار على املحتج ��ني ملنعهم من
الو�شول ملقر احلكومة املحلية.

يتحدو او
والتديد من اأج  املتظاهرين

 رمة :حامد اأحمد

�شاه ��د الطبيب �
متظاهري ��ن �ان الع�شكري ��ان اأحم ��د وزميل ��ه عبا�ش
عنا�شر �شر �شباب وه ��م يتعر�شون لل�ش ��رب من قبل
ط ��ة
ج ��راء قذائ � وجي�ش لتفريقهم وقد جرح ق�شم منهم
�ف
اغماء جراء م�شيل ��ة للدم ��وع ور�شا�ش م ��ع حاالت
غ�
�ازات م�شممة لا�شتخ ��دام يف �شاحات
املعركة .
ويف وق ��ت الح
��اً�ق م ��ن ال�شه ��ر نف�ش ��ه غ ��ادر الطبيبان
بيتهم ��ا وجتاه
املتظاهري ��ن � منهما لاأوام ��ر ذهب ��ا لالتحاق مع
الوق ��ت وه يف و�ش ��ط العا�شم ��ة بغ ��داد ،ومن ��ذ ذلك
م ��ا
يقدم ��ان خدمتهم ��ا يف ع ��اج جرح ��ى
اال�شتب ��اكات
اأحم ��د "ال مع القوات االمنية من املتظاهرين .وقال
ينبغ �
عما يح�شل� ،ي لنا ان جنل�ش يف البي ��ت ونتغا�شى
العاجية كان واجبا علينا ان نخرج ونقدم خدمتنا
للجرحى ".
كان الطبيب ��ان
الع�شكريان ق ��د اكت�شبا مهارة يف عاج
اجلروح اثناء
تواجدهما م ��ع القطعات الع�شكرية يف
املو�ش ��ل
وقال وتكريت وبيجي خال احل ��رب �شد داع�ش.
الطبيب
اتوقع ان عبا�ش "بعد انتهاء احلرب �شد داع�ش مل
ارى
مع ��ارك بهذه الكثافة مرة اأخرى ،ولكن
�ش ��وارع
اال�شاب ��اتو�شاحات بغ ��داد حتولت اىل ا�ش ��واأ من ذلك.
خ�
اال�شابي ��ع �ال احلرب �ش ��يء متوق ��ع .ولكن خال
االخ
ج ��روح خط ��رية من االحتجاج ��ات �شاهدت حاالت
�
القتال � ".رية مل ا�شه ��د مثله ��ا يف معرك ��ة ب�شاح ��ة
غالب ��ا ما يتم نق
بديل ��ة ع ��ن ��ل امل�شابني من اجلرح ��ى عرب و�شائل
�شي �
ت ��وك ،ذات �ارات اال�شع ��اف وه ��ي عرب ��ة ،الت ��وك
الع
ج
�
�ات
الثاث،
او
ينقل ��ون بحملهم من
قب ��ل زماء لهم
م ��ن املتظاهرين وق ��د ي�شمدون نزيف
جراحهم
با�شتخدام قما� ��ش علم العراق الذي يحملوه



معهم كا�شعافات اولية .
وق ��ال عبا� ��ش
داع�ش مل "حتى خ ��ال احلك ظ ��روف احلرب مع
ولك ��ن يحدث ان تعر�ش م�شعف طبي الذى او قتل.
�شرطة
مكافح ��ة ال�شغب ت�ش ��رب مدنيني ب�شكل
مبا�شر
ع�ش � بقذائف دخان وقذائف م�شيلة للدموع ".
�رات من ح
��االت اال�شابات اخلط ��رة ملحتجني 
جلبه ��م للم�شعف
��ني اأحم ��د وعبا� ��ش كان ��ت ناجم ��ة عن
ا�شابة مبا�شرة
للدم ��وع .و بالراأ�ش واجل�شم من قذائف غاز م�شيل
ه�
�شغ ��رية �ذه القذائف ه ��ي عبارة ع ��ن ا�شطوانات
ذات
�شاح ��ات مع نوع ع�شك ��ري م�شمم ��ة لا�شتخدام يف
�
مدنيني � .ارك �ش ��د ع ��دو ولي�ش لتفري ��ق حمتجني

وا�ش ��اف امل�شعف ،عبا�ش ،قائ ��ا
م ��ن النوع ال ��ذي مل ار مثله من "بع�ش اجلروح هي متظاه ��را ،ولك�
قب ��ل .ا�شطوانة قذيفة جتاهي ".
الغاز تخرتق الراأ�ش واجل�شم
مت�شببة بجروح خميفة عمال ا�شعاف
ي�شعب التعامل معها ".
طبي اآخرون  ا�شتهدافهم اي�شا من قبل
قوات امنية.
خالد  ٢٢عام ��ا ،كان يرتدي �شرتة واقية
زميل ��ه امل�شع ��ف ،اأحم ��د ،تعر� ��ش
ه ��و االآخ ��ر ل�شربة حتت �شدريته
ا�شطوان ��ة قذيف ��ة غ ��از ولكن ��ه كان حمظوظ ��ا لع ��دم ي�شع ��ف ا البي�شاء حت�شبا لتعر�شه ل�شربة وهو
اخرتاقه ��ا ج�شم ��ه ،م ��ع تعر�ش ��ه اي�شا لع ��دد كبري من اطلق ��وا آخرين .قال خال ��د�" :شرط ��ة مكافحة ال�شغب
خلف
�شرب ��ات االطاقات
ظهري قذيف ��ة دخان بينم ��ا كنت احاول
املطاطية .ورفع اأحمد �شمادا كان ا�شعاف
ملفوفا عل ��ى ذراعه ليك�شف عن ج ��رح ناجم عن قذيفة بارتدائيمتظاهر تعر�ش الطاق ناري .كنت حمظوظا
ال�ش �
ا�شطوان �
�رتة الواقية ،لواللها لكان ��ت القذيفة قد
�ه غ ��از ،وكان ظه ��ره مل ��يء بالكدم ��ات
جراء ت�شببت بجرح مميت لدي ".
االطاقات املطاطي ��ة.
وقال اأحمد "كنت انادي القوات بع� ��ش
االمني ��ة باأعل ��ى �شوت ��ي باأنن ��ي م�شعف طب ��ي ول�شت عنه ��م �ش �امل�شعفني الطبيني تعر�شوا العتقال ومل ي�شمع
�يء ب
مطلوبني ع ��د .ق�شم اآخ ��ر منهم  اباغه ��م بانهم
لدى ال�شرطة .
قال خالد "طال �
 اعتقال ��ه �ب كلية طب عمل معنا يف ج�شر ال�شنك
وه �
�و يف طريق عودته للبي ��ت ،ومل ن�شمع
عنه �شيئا منذ ذلك الوقت ".
عبا�ش واأحمد
يعرفان ما ينتظرهما اذا ا�شتقر الو�شع
وثبت ��ت
الوطن ��ياحلكومة .ق ��ال عبا� ��ش "�شبا جه ��از االمن
زاروا
بيت ��ي واخربوا عائلت ��ي بانه يتوجب
عل ��ي ان
و اخب �اراجعهم وكان بيدهم امر القاء قب�ش بحقي.
�اري م
ف�شل ��ي من ��ن قب ��ل زم ��اء  يف العم ��ل بان ��ه 
ولكنن ��ي ال ااجلي� ��ش وان احال اىل حمكم ��ة ع�شكرية،
ب�
املجيء اىل �ا .اذا كان ��وا يطلبونن ��ي فبامكانه ��م
هنا ".
ا�شماعي ��ل ٥
املحتج ��ني ي عام ��ا� ،شي ��دالين متط ��وع مل�شاع ��دة
ق�
للذي ��ن ه ��م �ول "ل ��و مل نوف ��ر االدوي ��ة والعاجات
حياتهم ،بحاج ��ة ما�شة له ��ا ل ��كان املئات ق ��د فقدوا
نحن
يتعر�شون فقط ن�شارك مبا ن�شتطيع لن�شعف �شبانا
لاذى بالع�شرات يف كل يوم ".

��ن ال�شرط ��ة مل يتوقف ��وا ع ��ن الرم ��ي

ولك ��ن خطي ��ب طه ��ران اأ�
"املخاتل" و"املرواغ" ش ��دل ال�شت ��ار عل ��ى حقيقة ه ��ذا الطرف
وا
ه ��م "�شيعة االإنكلي ��ز" ،أعلن بلغة فار�شية بليغة ،اأن املتظاهرين
ومبعنى وا�ش ��ح انهم الط ��رف الثالث!..
وبالطبع
" �شي مل يخرب اخلطيب جمهور امل�شلني ،ان
ع ��ة االنكلي ��ز" ه� �و
ال�شيعي ��ة كله ��ا ،اإ�شاف � ؤالء هم من يغطون �شاح ��ات املحافظات
�ة
وباأع ��دا د متزاي ��دة م � اىل بغداد حي ��ث يزحفون اليه ��ا كل يوم
�ن
مدينة الث ��ورة حا�شرة ال�شيع ��ة ،امل عدمة
الفق ��رية ،وامل ��دن ال�شيعية
املهم�شة يف اط ��راف العا�شمة ،ولي�ش
بينهم من ي�شكن
اخل�شراء .وكلهم ال يتكلمون االنكليزية ،ورمبا
مل يت�ش ��ن لاأغلبي ��ة منهم
"ب�ش
ب
�
�ب
�شيق
ذات
ال
ي
�
�د"
زيارة
منبت
راأ�ش ��ه يف اجلنوب اأو
و�شيعة االإنكليز هوؤالء الفرات لتفقد ذويه وم ��ن بقي من اآل بيته.
هم
من ي�شريون على اأقدامهم م�ش ّي ًا لزيارة
اإم ��ام الفق ��راء ،ويجدونه �
تذوقها هم ما عليه من �ا فر�شة لت ��ذوق وجبات يتع ��ذر عليهم
طرف ًا ثالث ًا الأن �شيعة ماعوز وفقر! ..ولهذا فهم ال ميكن ان يكونوا
بعد � ٢003شاروا �شيعتني� ،شيعة حتكم
وت�ش ��رق وتنتهك
املحرمات ،و�شيعة جت ��وع وتعي�ش على هام�ش
حياة ال تليق بالب�شر و ت ْكر
عل ��ى انتخ ��اب القائم ��ة ه بفعل اخلديعة والوهم با�شم الطائفة
اأط ��راف هذه القائمة  ٥٥٥ال�شيئ ��ة ال�شي ��ت والتاري �� ،لتعيد
انتاج �شورته ��ا يف كل

انتخابات مب�شميات
و�شعارات �شتى .
ف ��اذا كان الط ��رف االول
الث ��اين م ��ن ال�شيع ��ة ا من اأتب ��اع ال�شيد ال�شي�شت ��اين والطرف
ال
إنكلي ��ز "املتظاهري ��ن" ،فم ��ن ه ��م يا ترى
الطرف ..؟
ال يحار املرء كثري ًا وهو
وتو�شيفاته ��ا ودالالته � يفرز ،ليبحث يف اال�شتقطابات ال�شيعية
�ا،
ومواقف كل منه ��ا ليكت�شف ما ي�شاعده
للقب� ��ش على هذا الطرف
بجري ��رة م ��ا اقرتفه م � املت�شلل وو�شعه اأمام امل�شاءلة والعقاب
�ن
امل�ش ّيل ��ة للدموع ،ومن قت ��ل للمتظاهري ��ن ،قن�ش� � ًا او بالقنابل
عمليات حرق

واتاف وتدمري للممتلكات،
ومن اعتق ��ال
رباعية الدفع كيفي اأو اختط ��اف غادر من قبل ملثم ��ني
ب�شيارات

.
ف� �اإذا عرفن ��ا اأن الط ��رف ا
ورئي� ��ش احلكومة ،وم الأول هو القائ ��د العام للق ��وات امل�شلحة
ع
�
�روف
عنه
اتباعه ملرجعي ��ة النجف ،اىل
وق ��ت 
قريب قب ��ل ا�شتي �
�زاره ،والط ��رف الثاين ه ��م املتظاهرون
املوال ��ون لل�شيد
فمن هو الطرف ال�شي�شتاين واإن قيل عنه ��م انهم �شيعة االإنكليز.
الثالث؟.
اإن م ��ا يث ��ري املزيد من الظ
"الكت ��ل واحلكومة" ان ��ن ،عند الف ��رز داخل الطبق ��ة احلاكمة
ه ��ا
تدعي وهي جمتمع ��ة اإ�شغاء ال�شمع
ل�شوت املرجعية وا
احلكوم ��ات ب�شكل إر�شاداتها ،وهذا يظهر خال االأزمات وت�شكيل
خا�ش،
وقد تبني ه ��ذا يف اآخر اجتماع لها يف
دارة احلكيم والذي
االحتج ��اج جمرد متخ�ش عن " وثيقة �شرف" اعتربته �شاحات
خديعة
مك�شوفة الغر� ��ش منها املماطلة وك�شب
الوقت .مل تتوقف عندها
االخ ��رية انها اعتربت املرجعية ،بل قد يفهم من خطبة اجلمعة
ما
جاء فيها ال يخ ��رج عن احلزم والوعود
والت�شريح ��ات
على ما �شبق مناال�شاحية املزعومة ،حيث اأع ��اد ممثلها التاأكيد
توجهات �شريحة يف اخلطبة التي �شبقتها .
وبه ��ذا املعن ��ى ف ��ان الطبق
��ة ال�شيا�شي ��ة كله ��ا تتقاط ��ع م ��ع نه ��
وتوجه ��ات ال�شيد املرجع
اأو من يجاهر بانتمائه االعلى �شواء م ��ن يدعي انه من اتباعه
لوالية الفقيه.
اإذن واحلال ��ة ه ��ذه الب ��د اأن ي
ب ��ني الفريقني احلاكم ��ني ،ك ��ون الط ��رف الثالث هم ��زة و�شل
يظهر اأحدهما ما يبط ��ن من والء لغري
ال�شي�شت ��اين ،وال يكرتث
من تبعات ما يقع على هذا االف�شاح من

ا�شتهداف �شعبي او
م�شاءلة حول مفهومه للهوية الوطنية.
واذا كان اتباع
ال�شي�شتاين ،يف الطبقة ال�شيا�شية ،كت ًا وحكومة،
وم ��ن بينه ��م بالتحدي ��د
يظه ��رون� ،شادق ��ون ال�شي ��د ع ��ادل عب ��د املهدي يجاه ��رون ما
يف
دعاواه ��م بالتقليد والتبعي ��ة ،فاأي قوة
حت ��وّ ل بينهم واال�شتجابة
لتاأكي ��دات املرجعية بالر�شوخ ملطالب
املنتف�شني..؟
ولي� ��ش ثمة �ش ��ك واحلالة
على ما ه ��ي عليه من تداخ ��ل ان همزة
الو�شل بني اطراف الطبق �
�ة احلاكمة هي الطرف الثالث ولو اىل
حني !..
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�أ�سبوع جديد من الإ�ضرابات وقطع الطرق يف  7حمافظات رغم تهديدات ال�سلطة

(

) تك�شف كوالي�س اختفاء النا�شطني :ا�ستدراجهم �إىل �أزقة البتاويني ثم خطفهم

 بغداد /المدى
يتجاه ��ل �ضب ��اط يف جه ��از
امن ��ي ح�سا� ��س معلومات عن
نا�شطني يف االحتجاج ��ات النقاذهم من
عملي ��ات خطف تقوم به ��ا جهات م�سلحة
بالتعاون مع اطراف يف ال�سلطة.
و ُكلف ذلك اجلهاز خالل اال�سابيع القليلة
املا�ضي ��ة مبتابعة ما ا�سم ��وه بـ"ر�ؤو�س
التظاهرات" يف بغداد لت�صفيتهم ب�شكل

تدريجي عرب �سل�سلة من االعتقاالت على
طريقة "ع�صابات اخلطف".
ومنذ اي ��ام تابع نا�شط ��ون يف العا�صمة
اخب ��ار اختف ��اء ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن
اثناء خروجهم م ��ن �ساحة التحرير ،كما
ر�صدوا وج ��ود �سيارات �س ��وداء مظللة
قرب مناطق اختطاف املحتجني.
ورغ ��م الت�صعيد من جانب ال�سلطات فقد
د�شن املحتجون يف بغداد ومدن اجلنوب
اال�سب ��وع اخلام� ��س من املوج ��ة الثانية

للتظاهرات التي اندلعت يف  25ت�شرين
االول املا�ض ��ي ،ب�سل�سلة من اال�ضرابات
وقطع الطرق يف �شرق ��ي العا�صمة ويف
النجف وكرب�ل�اء ،الديواني ��ة ،الب�صرة،
ومي�سان ،وذي قار .
و�سجل ��ت ام�س ،حاالت قت ��ل جديدة بني
ُ
�صفوف املتظاهري ��ن يف بغداد وذي قار
والب�ص ��رة اثن ��اء حماول ��ة ف ��ك احل�صار
ع ��ن ميناء ام ق�ص ��ر ،فيما تواف ��د الطلبة
اىل �ساح ��ات االحتج ��اج عل ��ى الرغم من

تهدي ��دات وزارة الرتبي ��ة واالجه ��زة
االمنية �ضد �إدارات املدار�س.
واك ��د �ضاب ��ط يف جه ��از امن ��ي ح�سا�س
يف ات�ص ��ال ام� ��س مع (امل ��دى)" ،ابعاد"
ع ��دد م ��ن منت�سب ��ي ذل ��ك اجله ��از ب�سبب
"�شكوك" يف تعاطف بع�ض ال�ضباط مع
املحتجني.
وا�ستن ��اد ًا لل�ضابط ال ��ذي طلب عدم ذكر
ا�سم ��ه حل�سا�سي ��ة املعلوم ��ات ،ان ��ه مُنح
"اج ��ازة اجباري ��ة لع ��دة اي ��ام م ��ع عدد

م ��ن زمالئ ��ه ب�سب ��ب مواقفه ��م امل�ؤي ��دة
للمتظاهرين".ويك�ش ��ف ال�ضاب ��ط ع ��ن
تكلي ��ف �ص ��در اليهم بع ��د اي ��ام قليلة من
اندالع االحتجاج ��ات بـ"متابعة ر�ؤو�س
االحتجاجات العتقالهم".
ويقول �إنه وبع� ��ض ال�ضباط يف اجلهاز
"يتجاهلون بع�ض املعلومات التي ت�أتي
اليهم من عنا�صر مزروعة مع املتظاهرين
بزي م ��دين" ،م�ضيفا بالق ��ول" :نحاول
دائما من ��ع اعتق ��ال النا�شط�ي�ن وخا�صة

الن�ساء".لكن رغم ذلك ي�ؤكد ال�ضابط انه
خ�ل�ال اال�سبوع املا�ضي فقط مت "اعتقال
 3نا�شط�ي�ن يف حمي ��ط �ساح ��ة التحرير
بينهم رجل كبري يف ال�سن".
وقال ال�ضباط وهو برتبة رائد ان قيادات
اجله ��از "ت ��رددت يف ار�س ��ال معلومات
عن نا�شط�ي�ن يف �ساح ��ة التحرير بعدما
اكت�شفت انهم ينتمون اىل جهة �سيا�سية
معينة" دون ذكر ا�سم تلك اجلهة.
وبح�س ��ب ال�ضاب ��ط فان اجله ��از يعطي

�سيناريو زيارة بن�س يغري مواقف
كتل �سيا�سية م�ؤيدة للحكومة
 بغداد /المدى
طالب ��ت كت ��ل �سيا�سي ��ة
بينه ��ا م�ؤي ��دة للحكومة،
ام�س االح ��د ،مبحا�سب ��ة احلكومة
ووزارة اخلارجي ��ة عل ��ى تك ��رار
خ ��رق ال�سي ��ادة العراقي ��ة م ��ن قبل
الأمريكان.
وق ��ام نائ ��ب الرئي� ��س الأمريك ��ي
مايك بن�س ال�سب ��ت بزيارة �سريعة
للع ��راق �شمل ��ت تفقد ق ��وات بالده
ولق ��اء م�س� ��ؤويل �إقلي ��م كرد�ستان
ب ��دون ان يلتق ��ي اح ��دا يف بغداد،
وذل ��ك يف خ�ض ��م احتجاج ��ات �ضد
الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة ،طال ��ت �أي�ض ��ا
�إيران �صاحبة النف ��وذ يف العراق،
والتزمت وا�شنطن ال�صمت حيالها
ب�شكل كبري.
وق ��ال ائت�ل�اف الن�ص ��ر املعار� ��ض
للحكومة و�صاحب اول ا�ستجواب
مق ��رر لرئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل
عب ��د امله ��دي ،ان الزي ��ارة "خمل ��ة
بال�ش ��رف" فيم ��ا ق ��ال �إن "ق�ضاي ��ا
ال�سي ��ادة الوطني ��ة لي�س ��ت مل ��ك ًا
لأحد لي�ضحي به ��ا" يف ا�شارة اىل
انتقاده عبد امله ��دي الذي اعلن انه
وبن�س اجريا ات�صاال هاتفيا.
ويف زيارت ��ه الأوىل للعراق كنائب
للرئي� ��س االمريك ��ي ،ح ��ط بن� ��س
يف قاع ��دة عني الأ�س ��د يف حمافظة
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اللجنة املالية :موازنة
 2020تختلف عن �سابقاتها

الأنب ��ار ،واحتفل م ��ع اجلنود بعيد
ال�شك ��ر ال ��ذي حتيي ��ه الوالي ��ات
املتحدة الأ�سبوع املقبل.
وبن� ��س هو �أبرز م�س� ��ؤول �أمريكي
يزور العراق م ��ذ قام بذلك الرئي�س
دونال ��د ترامب �أواخر كانون الأول
 ،2018يف زي ��ارة اقت�ص ��رت عل ��ى
مت�ضية �ساعات معدودة مع القوات
الأمريكية يف قاعدة عني الأ�سد.
و�أثارت زي ��ارة ترامب حينها جدال
كونه ��ا مل ت�شم ��ل لق ��اء �أي م�س�ؤول
عراقي.
و�أدت التظاه ��رات املتوا�صل ��ة
يف بغ ��داد وجنوب ��ي الع ��راق اىل
مقت ��ل نح ��و � 350شخ�ص ��ا من ��ذ
اندالعه ��ا يف الأول م ��ن ت�شري ��ن
الأول .وتق ��ف وا�شنطن جزئيا مع
التظاهرات فيما ت�صطف ايران مع
كت ��ل �سيا�سية تدي ��ن بالوالء لها مع
احلكومة لبقائها.
وطال ��ب النائ ��ب عن كتل ��ة ع�صائب
�أه ��ل احل ��ق ع ��دي ع ��واد ،ام� ��س
االحد ،مبحا�سبة وزارة اخلارجية
العراقي ��ة لتك ��رار خ ��رق ال�سي ��ادة
العراقية.وقال عواد يف بيان تلقت
(امل ��دى) ،ن�سخ ��ة من ��ه ان ��ه "يجب
حما�سبة وزارة اخلارجية العراقية
لتكرار خرق �سيادة العراق من قبل
االمريكيني".
 التفا�صيل �ص3

 بغداد /المدى
رجحت اللجنة املالية يف
جمل�س النواب و�صـــول
املــوازنــة الــعــامــ ��ة لــلــدولــة لـعـام
 2020الـ ��ى جمل� ��س الن ��واب هـ ��ذا
الأ�سبوع �أو الـذي يليه.
وبين ��ت اللجن ��ة ان املوازنة املقبلة
�ستختل ��ف كث�ي�ر ًا عـ ��ن املـوازنـ ��ات
ال�سابق ��ة و�ست�أت ��ي من�سجم ��ة م ��ع
مطالب املتظاهرين واملواطنني.
وقــ ��ال عـ�ضـ ��و اللجن ��ة �شـيـ ��روان
مـيـ ��رزا يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن
"احلكومة ب�ص ��دد �إر�سال مـوازنـة
 2020الـ ��ى جمل� ��س الـنـ ��واب هـذا
الأ�سب ��وع �أو الأ�سب ��وع املقب ��ل
�أن
ملناق�شتها".و�أ�ضـــــ ��اف،
"مـــوازنـــة الــعــام املـقـبـل �ستختلف
كثري ًا عن املوازنات التي �أعدت فـي

 بغداد  /املدى
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�أقدم ثورة يف
بالد �سومر !

طلبة مدار�س ينفذون حمالت تنظيف يف �ساحات االحتجاج �أم�س ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

ن������ائ������ب :ت����ع����دي����ل ق������ان������ون ال����ت����ق����اع����د امل������وح������د جم��ح��ف

انتقادات ب�ش�أن قانونني يريد الربملان ت�شريعهما على عجل
 بغداد/المدى
يواج ��ه الربمل ��ان ال ��ذي ب ��د�أ
ي�سري نح ��و "ال�شل ��ل التام"
بع ��د اعالن كتلتني جتمي ��د ح�ضورهما
وا�ستقالة اربعة نواب ،انتقادات لأبرز
قانون�ي�ن يح ��اول الت�صوي ��ت عليهم ��ا
لتهدئ ��ة ال�شارع.وف�شل جمل�س النواب
خ�ل�ال اجلل�ست�ي�ن االخريت�ي�ن باكم ��ال
الن�ص ��اب لق ��راءة عدة قوان�ي�ن ابرزها
قان ��وين انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب
والتقاع ��د املوحد.وو�ص ��ف رئي� ��س
اجلبه ��ة الرتكماني ��ة النائ ��ب �أر�ش ��د
ال�صاحلي ،ام�س الأح ��د ،املادة  41من
قان ��ون انتخابات جمل�س النواب ب�أنها
"مادة ملغوم ��ة" ،معترب ًا �أن من كتب
قان ��ون االنتخابات �صاغ ��ه بطريقة "ال
يريد م ��ن خاللها �إجراء انتخابات" يف
العراق.وقال ال�صاحلي" :لدينا العديد

الـ�سـابـق كـونـهـا �سـتـ�أتـي من�سجمة
مـ ��ع متطلب ��ات الـظـ ��رف الــراهــ ��ن
وطـلـبـات املتظاهري ��ن" ،م�ستبعد ًا
�أن "تك ��ون موازن ��ة الـعـ ��ام املقب ��ل
�شبيهه بـالأعـ ��وام املا�ضية كما كان
يح�صل يف ال�سابق".
وبني م�ي�رزا ،ان "جمل� ��س النواب
وجمل�س الـــ ��وزراء �أعـطـوا الكثري
مـ ��ن الـوعـ ��ود الـ ��ى املـتـظـاهـريـ ��ن
بتكثيف املـ�شـاريـ ��ع خـالل املـرحـلـة
الـقـادمـ ��ة وتـوفـيـ ��ر فـر� ��ص العم ��ل
للعاطل�ي�ن مـمـ ��ا ي�سه ��م بتهدئ ��ة
الـ�شـ ��ارع ،ف�ل�ا ميك ��ن �أن تك ��ون
موازن ��ة الع ��ام املقب ��ل مفرغ ��ة م ��ن
حمتواه ��ا ،كم ��ا �أن احلكوم ��ة ال
ت�ستطيع الق ��ول انها موازنة �أعدت
من قب ��ل احلكوم ��ة ال�سابق ��ة نظر ًا
ملـرور عام على ت�شكيلها".
 التفا�صيل �ص2

بورا يدعم �أ�سود الرافدين
يف خليجي 24

هادي عزيز علي يكتب:
امل�شروعية يف حرية الإ�ضراب ال�سيا�سي

من املالحظات ح ��ول قانون انتخابات
جمل�س النواب املر�سل من احلكومة"،
مبين� � ًا �أن "امل ��ادة  41م ��ن القان ��ون
ه ��ي م ��ادة ملغوم ��ة ب�ش ��كل كب�ي�ر ولن
تعط ��ي الفر�ص ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات
ب� ��أي حمافظة".و�أ�ض ��اف ال�صاحل ��ي،
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وزير النفط� :أجواء
�إيجابية �سادت نقا�شات بغداد و�أربيل

�أحمد عبا�س يك�شف
للتاريخ �أهم حمطات كرتنا
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املعلوم ��ات ع ��ن النا�شط�ي�ن اىل اجه ��زة
امني ��ة اخ ��رى –مل يذكره ��ا" -تق ��وم
باعتقاله ��م على طريقة ع�صابات اخلطف
عرب �سي ��ارات مدني ��ة قريبة م ��ن مناطق
التظاه ��رات بع ��د ا�ستدراجه ��م اىل
االزقة".
وي�ؤكد ال�ضابط ان "املختطفني ي�سلمون
بع ��د ذلك اىل اح ��د الف�صائ ��ل امل�سلحة"،
دون حتديد ا�سم تلك الف�صائل.
 التفا�صيل �ص2

�أن "هن ��اك �ض ��رورة لتدقي ��ق �سجالت
الناخبني يف حمافظة كركوك مع �إعادة
النظر بن�سب ال�س ��كان فيها مع الزيادة
احلا�صل ��ة يف ع ��دد �سكانه ��ا وتقا�س ��م
ال�سلطات فيه ��ا" ،الفت ًا �إىل �أن "كركوك
ح�ص ��ل فيه ��ا تغي�ي�ر دميوغ ��رايف،

بالت ��ايل كي ��ف ن�ستطي ��ع الذه ��اب �إىل
انتخابات فيه ��ا �ش�أنها �ش�أن املحافظات
الأخرى؟".
و�أك ��د ال�صاحل ��ي� ،أن "امل ��ادة  41فيها
جتاوز على حمافظ ��ة كركوك ،ونعتقد
�أن م ��ن كت ��ب ه ��ذا القان ��ون �صاغ ��ه
بطريق ��ة ال يري ��د م ��ن خالله ��ا �إج ��راء
انتخاب ��ات يف الع ��راق" ،م�ش ��دد ًا على
�أنن ��ا "نريد انتخابات مبك ��رة ،بالتايل
ف�ل�ا نعلم ما هي الأ�سب ��اب لو�ضع مواد
و�صياغ ��ة قان ��ون ب�شكل يعط ��ل �إجراء
االنتخابات".
ب ��دوره ،دعا النائب ع ��ن حتالف الفتح
كرمي عليوي ،الأحد� ،إىل تعديل قانون
التقاع ��د املوح ��د ال ��ذي �ص ��وت علي ��ه
الربمل ��ان باجلل�سات ال�سابق ��ة ،معترب ًا
�أن القان ��ون "جمح ��ف" بح ��ق �شريحة
املتقاعدين.
وقال عليوي� ،إن "قانون التقاعد الذي

�صوت عليه جمل�س الن ��واب بجل�ساته
ال�سابق ��ة ،كان جمحف� � ًا بح ��ق �شريحة
املتقاعدين ونطالب ب�إعادة النظر به"،
م�شري ًا �إىل �أن "بقاء �أقل راتب تقاعدي
هو � ٤٠٠أل ��ف دينار ب�إ�ضافة � ١٠٠ألف
يلب
كتح�سني معي�شة ،غري من�صف ومل ِ
طموحات املتقاعدين �أو ي�سهم يف رفع
م�ستوى معي�شتهم".
و�أ�ض ��اف علي ��وي �أن "�شريح ��ة
املتقاعدين هي �شريحة مهمة وقد �أفنت
حياته ��ا خلدمة البل ��د ،بالت ��ايل فعلينا
�إن�صافه ��م ويكون رات ��ب املتقاعد كحد
�أدن ��ى � ٦٠٠أل ��ف دين ��ار ،وه ��ذا �أب�سط
حق من حقوقهم".
وكان جمل� ��س النواب �صوت ،الأربعاء
املا�ضي ،على م�ش ��روع قانون التعديل
االول لقان ��ون التقاع ��د املوح ��د رقم ٩
ل�سنة .٢٠١٤
 التفا�صيل �ص3

حر�ص ال�صربي بورا ميلوتينوفيت�ش على زيارة وفد منتخبنا الوطني
لكرة القدم يف مقر �أقامت ��ه بالعا�صمة القطرية الدوحة للأطمئنان على
حت�ضرياته النهائية قبل مواجهة املنتخب القطري لكرة القدم يف ال�ساعة ال�سابعة
والن�ص ��ف م�ساء غد الثالثاء يف افتتاح مناف�س ��ات الن�سخة الرابعة والع�شرين من
بطول ��ة ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم الت ��ي �سي�شارك فيها  8منتخبات .و�ألتقى
بورا التقى برئي�س الوفد علي الأ�سدي وللمنتخب الوطني لكرة القدم الذي يقوده
ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش والالعبني من �أج ��ل تناول �أخ ��ر ا�ستعدادات
الع ��راق قب ��ل الدخ ��ول يف مناف�سات البطول ��ة اخلليجية التي يك ��ون فيها مر�شح ًا
فوق العادة خلطف لقبها الرابع بعد غيابه ملدة  31عام ًا عن خزانه.
 التفا�صيل �ص5

جمل�س النواب الأمريكي ينذر ترامب
بـ"متاعب جديدة"
 بغداد /المدى
ق ��ال رئي� ��س جلنة املخاب ��رات يف
جمل� ��س الن ��واب الأمريك ��ي �آدم
�شي ��ف ،الذي يقود حتقي ��ق م�ساءلة الرئي�س
دونال ��د ترام ��ب� ،إن ��ه ال ي�ستبع ��د املزيد من
ال�شهادات �أو اجلل�س ��ات العلنية يف حتقيق
امل�ساءلة.
و�أو�ض ��ح �شي ��ف� ،أن فريق ��ه �سيوا�ص ��ل
التحقي ��ق ،بينم ��ا يعكف على �إع ��داد تقريره
بعد جل�سات عامة و�شه ��ادات من م�س�ؤولني
حاليني و�سابقني ،طيلة �أ�سبوعني.
ويحقق املجل�س الذي يقوده الدميقراطيون
فيم ��ا �إذا كان ترام ��ب ق ��د ا�ستغ ��ل �سلطات ��ه
لل�ضغط على الرئي�س الأوكراين فولودميري
زيلين�سك ��ي ،للتحقيق مع مناف�سه ال�سيا�سي
ج ��و باي ��دن ،بالإ�ضاف ��ة �إىل التحقيق يف �أن
�أوكرانيا ولي�ست رو�سيا هي من تدخلت يف

انتخابات الرئا�سة الأمريكية يف .2016
و�ص ��رح �شي ��ف ،ل�شبك ��ة (�س ��ي �إن �إن)" :ال
ن�ستبعد احتمال الإدالء مبزيد من ال�شهادات
وعقد املزيد م ��ن اجلل�سات .نحن يف مرحلة
احل�ص ��ول عل ��ى مزي ��د م ��ن الوثائ ��ق طوال
الوقت من �أجل �إجناز التحقيق".
و�أ�ضاف" :ما لن نفعل ��ه هو االنتظار لأ�شهر
و�أ�شه ��ر يف حني تعم ��ل الإدارة على �إنهاكنا
يف حماول ��ة للتلك�ؤ .ل�سن ��ا م�ستعدين لل�سري
يف هذا الطريق".
ورف�ض ��ت �إدارة ترام ��ب تق ��دمي م�ستن ��دات
طلبه ��ا الدميقراطي ��ون للتحقي ��ق ،ومنع ��ت
�شه ��ودا م ��ن بينه ��م وزي ��ر اخلارجي ��ة مايك
بومبي ��و والقائ ��م ب�أعم ��ال كب�ي�ر موظف ��ي
البي ��ت الأبي� ��ض مي ��ك مولفاين م ��ن الإدالء
ب�شهاداته ��م ،يف حني خالف �شه ��ود �آخرون
توجيه ��ات البيت الأبي�ض و�أدلوا ب�شهادتهم
بعد ا�ستدعائهم.
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سياسة
�أ�سبوع جديد من
الإ�ضرابات وقطع
الطرق يف  7حمافظات
رغم تهديدات ال�سلطة
 بغداد /المدى

يتجاهل �ضباط في
جهاز امني ح�سا�س
معلومات عن نا�شطين في
االحتجاجات النقاذهم
من عمليات خطف
تقوم بها جهات م�سلحة
بالتعاون مع اطراف في
ال�سلطة.
وكلف ذلك الجهاز
خالل اال�سابيع القليلة
الما�ضية بمتابعة
ما ا�سموه بـ"ر�ؤو�س
التظاهرات" في بغداد
لت�صفيتهم ب�شكل
تدريجي عبر �سل�سلة من
االعتقاالت على طريقة
"ع�صابات الخطف".
ومنذ ايام تابع نا�شطون
في العا�صمة اخبار
اختفاء عدد من
المتظاهرين اثناء
خروجهم من �ساحة
التحرير ،كما ر�صدوا
وجود �سيارات �سوداء
مظللة قرب مناطق
اختطاف المحتجين.

�صوت مجل�س محافظة نينوى ،ام�س
الأح ��د ،على انتخاب الفريق المتقاعد
نج ��م الجب ��وري محافظ ��ا ب ��دال ع ��ن
من�صور المرعيد.
وكان مجل� ��س الن ��واب قد �صوت على
تجميد عمل مجال�س المحافظات منذ
�شهر ،فيما تبنى مراقبة المحافظين.
بدوره ،عل ��ق محافظ نينوى من�صور
المرعيد ،على قرار مجل�س المحافظة
االخي ��ر قائال ف ��ي بي ��ان ح�صلت عليه
(الم ��دى) :ال نعت ��رف بجميع قرارات
مجل�س المحافظة بما في ذلك الجل�سة
الت ��ي �ص ��وت به ��ا عل ��ى اختي ��ار احد
المر�شحين لمن�ص ��ب المحافظ كونها
تفتق ��ر الى ال�سن ��د القانوني وما زلت
امار�س مهامي كمحافظ .
ولف ��ت المرعي ��د ال ��ى تقديم ��ه طعن ��ا
ال ��ى لق�ضاء للبت ف ��ي �شرعية مزاولة
مجل�س المحافظة مه ��ام عمله وا�صفا
االمر بالمخالفة القانونية .
وا�ش ��ار المرعي ��د ال ��ى انه ل ��ن يتخلى
عن مه ��ام عمله اال بمر�سوم جمهوري
مثلم ��ا ُكلف بذل ��ك من خ�ل�ال مر�سوم
جمهوري �سابق .
واكد ان النظر ف ��ي الطعن الذي قدمه
مجل� ��س محافظ ��ة نين ��وى �ض ��د قرار
البرلم ��ان �سيت ��م النظ ��ر في ��ه ب�شه ��ر
�شباط م ��ن العام المقب ��ل حيث يعتبر

"اج ��ازة اجباري ��ة لع ��دة اي ��ام م ��ع عدد
م ��ن زمالئ ��ه ب�سب ��ب مواقفه ��م الم�ؤي ��دة
للمتظاهرين".ويك�ش ��ف ال�ضاب ��ط ع ��ن
تكلي ��ف �ص ��در اليهم بع ��د اي ��ام قليلة من
اندالع االحتجاج ��ات بـ"متابعة ر�ؤو�س
االحتجاجات العتقالهم".
ويقول �إنه وبع� ��ض ال�ضباط في الجهاز
"يتجاهل ��ون بع� ��ض المعلوم ��ات الت ��ي
ت�أت ��ي اليه ��م م ��ن عنا�ص ��ر مزروع ��ة مع
المتظاهري ��ن ب ��زي مدن ��ي" ،م�ضيف ��ا
بالق ��ول" :نح ��اول دائم ��ا من ��ع اعتق ��ال
النا�شطين وخا�صة الن�ساء".
لك ��ن رغم ذل ��ك ي�ؤكد ال�ضاب ��ط انه خالل
اال�سب ��وع الما�ض ��ي فقط ت ��م "اعتقال 3
نا�شطي ��ن ف ��ي محي ��ط �ساح ��ة التحري ��ر
بينهم رجل كبير في ال�سن".

وقال ال�ضباط وهو برتبة رائد ان قيادات
الجه ��از "ت ��رددت ف ��ي ار�س ��ال معلومات
ع ��ن نا�شطين في �ساح ��ة التحرير بعدما
اكت�شفت انهم ينتمون الى جهة �سيا�سية
معينة" دون ذكر ا�سم تلك الجهة.
وبح�س ��ب ال�ضابط ف ��ان الجه ��از يعطي
المعلوم ��ات ع ��ن النا�شطين ال ��ى اجهزة
امني ��ة اخ ��رى –ل ��م يذكره ��ا" -تق ��وم
باعتقاله ��م على طريقة ع�صابات الخطف
عبر �سي ��ارات مدني ��ة قريبة م ��ن مناطق
التظاه ��رات بع ��د ا�ستدراجه ��م ال ��ى
االزقة".
وي�ؤكد ال�ضابط ان "المختطفين ي�سلمون
بعد ذلك ال ��ى احد الف�صائ ��ل الم�سلحة"،
دون تحديد ا�سم تلك الف�صائل.
وكانت م�ص ��ادر امنية تحدثت لـ(المدى)

ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ،ع ��ن وج ��ود حالة من
الرف� ��ض "غير المعلن" ف ��ي داخل بع�ض
االجه ��زة االمني ��ة �ض ��د بع� ��ض الجهات
الع�سكري ��ة التي ال تلت ��زم بتعليمات عدم
اطالق الر�صا�ص.
وقالت تل ��ك الجهات �إنه ��ا تخ�شى تورط
الجمي ��ع بال ��دم العراقي ب�سب ��ب "عناد"
تلك القوات التي ت�ستمر باطالق النار.
محاولة جديدة ال�ستعادة
الأحرار
ومن ��ذ اي ��ام تواج ��ه الق ��وات االمني ��ة
المتظاهري ��ن بالر�صا� ��ص الح ��ي ف ��ي
المناط ��ق القريب ��ة م ��ن ج�س ��ر االح ��رار
بذريعة الهجوم على "البنك المركزي".
ام� ��س ،ب ��ث نا�شطون مقاط ��ع فيديو عن

محاول ��ة جديدة هي الثالث ��ة في غ�ضون
ا�سب ��وع لالجه ��زة االمني ��ة م ��ن �أج ��ل
ال�سيطرة على ج�سر االحرار.
واظه ��ر المقط ��ع ا�ص ��وات الر�صا� ��ص
الح ��ي �ضد محتجين بي ��ن �ساحة الوثبة
و"االح ��رار" ،فيما قال اح ��د اال�شخا�ص
ال ��ذي يظه ��ر �صوت ��ه ف ��ي الت�سجي ��ل �إن
"مكافحة ال�شغب ترد بالر�صا�ص بعد ان
ف�شلت في ابعادنا عن ال�ساحة".
وق ��ال عل ��ي �سع ��د ،اح ��د المتظاهري ��ن
ف ��ي �ساح ��ة التحري ��ر لـ(الم ��دى) "�شيع
اليوم (ام� ��س) �شهيدين في ال�ساحة قتال
ف ��ي المواجه ��ات االخي ��رة ق ��رب ج�س ��ر
االحرار".
و�سج ��ل في االيام الثالثة الما�ضية مقتل
 8متظاهرين ف ��ي محيط ج�سر االحرار،

متظاهرون
يف �ساحات
االحتجاج..
بغداد

المرعيد يرف�ض
القرار والم�صوتون:
االتحادية لم تبت
بقرار الإلغاء
 بغداد /المدى
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( ) تك�شف كوالي�س اختفاء النا�شطني :ا�ستدراجهم �إىل �أزقة
البتاويني وخطفهم ب�سيارات مدنية

�شرقي العا�صمة وف ��ي النجف وكربالء،
الديوانية ،الب�صرة ،ومي�سان ،وذي قار.
و�سجل ��ت ام�س ،ح ��االت قتل جديدة بين
ُ
�صف ��وف المتظاهري ��ن ف ��ي بغ ��داد وذي
قار والب�صرة اثناء محاولة فك الح�صار
ع ��ن ميناء ام ق�ص ��ر ،فيما تواف ��د الطلبة
ال ��ى �ساح ��ات االحتجاج عل ��ى الرغم من
تهدي ��دات وزارة التربي ��ة واالجه ��زة
االمنية �ضد �إدارات المدار�س.
واك ��د �ضاب ��ط في جه ��از امن ��ي ح�سا�س
في ات�ص ��ال ام�س مع (الم ��دى)" ،ابعاد"
ع ��دد م ��ن منت�سب ��ي ذل ��ك الجه ��از ب�سبب
"�شكوك" في تعاطف بع�ض ال�ضباط مع
المحتجين.
وا�ستن ��اد ًا لل�ضابط ال ��ذي طلب عدم ذكر
ا�سم ��ه لح�سا�سي ��ة المعلوم ��ات ،انه منح

ورغ ��م الت�صعي ��د م ��ن جان ��ب ال�سلطات
فق ��د د�ش ��ن المحتجون في بغ ��داد ومدن
الجن ��وب اال�سبوع الخام�س من الموجة
الثاني ��ة للتظاه ��رات الت ��ي اندلع ��ت في
 25ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي ،ب�سل�سل ��ة
م ��ن اال�ضراب ��ات وقط ��ع الط ��رق ف ��ي
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جمل�س نينوى يبدل املحافظ بعد �شهر
من قرار �إلغائه

مجل� ��س المحافظ ��ة معط�ل�ا وغي ��ر
�شرع ��ي حتى موع ��د النظر في الطعن
المقدم من قبله.
وعقد مجل�س محافظة نينوى� ،صباح
يوم �أم� ��س جل�سته ،الختي ��ار محافظ
جديد لنينوى ،و�سط �إجراءات �أمنية
م�شددة.
وت�سل ��م المجل� ��س خم�س ��ة طلب ��ات
لمر�شحي ��ن لمن�ص ��ب محاف ��ظ نينوى
خلف ��ا لمن�ص ��ور المرعي ��د .و�سبق ان
اعل ��ن المجل� ��س موافقت ��ه عل ��ى طلب
ا�ستقال ��ة تقدم به المرعي ��د ،وهو امر
ينفيه االخير.
وقب ��ل الت�صوي ��ت ق ��ال الم�صدر وهو
ع�ض ��و ف ��ي مجل� ��س المحافظ ��ة طلب
عدم الك�ش ��ف عن ا�سم ��ه ،ان "مجل�س
محافظة نين ��وى ت�سلم خم�سة طلبات
حت ��ى منت�ص ��ف نهار ال�سب ��ت للتقديم
عل ��ى من�ص ��ب محاف ��ظ نين ��وى بع ��د
الت�صوي ��ت عل ��ى الموافق ��ة ال�ستقالة
المحاف ��ظ الحالي من�ص ��ور المرعيد،
اال�سبوع الما�ضي".
واو�ض ��ح الم�ص ��در ان "اب ��رز
ال�شخ�صي ��ات المقدم ��ة للتر�شي ��ح هو
الفريق المتقاع ��د نجم الجبوري قائد
عمليات نينوى ال�سابق".
وكان المجل�س قد فتح في  19ت�شرين
الثاني الجاري باب التر�شيح لمن�صب
المحافظ وحتى نهاية الدوام الر�سمي
ليوم ال�سبت" ،2019-11-23 ،نظر ًا

لخل ��و المن�ص ��ب بع ��د قب ��ول ا�ستقالة
المرعيد".
و�أعل ��ن �أن ال�شروط المطلوبة �إ�ضافة
�إل ��ى ال�ش ��روط الواج ��ب توفره ��ا في
ع�ض ��و المجل� ��س ه ��ي �أن "يك ��ون
حا�ص ًال على �شهادة جامعية �أولية في
الأقل ،ومتمتع ًا بالم�ؤهالت الأ�سا�سية
الالزم ��ة لقيادة المرف ��ق الإداري ،وله
خبرة ف ��ي مجال عمل ��ه ال تقل عن 10
�سن ��وات وممار�سة ف ��ي �إعداد وتنفيذ
ال�سيا�س ��ة العام ��ة وبن ��اء الق ��درات
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية".
وق ��ال ع�ضو مجل� ��س محافظة نينوى
م ��روان الزي ��دان �إن " 22ع�ض ��وا
�صوت ��وا على �إقالة من�ص ��ور المرعيد
وف ��ق ا�ستقال ��ة قدم ��ت للمجل�س ومن
خالله ��ا ت ��م تكلي ��ف النائ ��ب الأول
�سيروان محمد لإدارة المحافظة وفتح
باب التر�شي ��ح حتى يوم ال�سبت" .ثم
تم الت�صويت على البديل.
وبرر الزيدان ق ��رار الت�صويت داخل
المجل� ��س ب�أن ��ه "قانون ��ي باعتبار �أن
المحكمة االتحادية لم تبت حتى الآن
بقرار البرلمان الذي ين�ص على �إنهاء
مجال�س المحافظات في العراق".
لكن المخت�ص ب�ش� ��ؤون القانون علي
التميم ��ي قال ،ان ��ه ال يمك ��ن لمجل�س
محافظ ��ة نين ��وى اقال ��ة المحافظ او
انتخاب محافظ جديد.
وق ��ال التميم ��ي ،ان "ق ��رار مجل� ��س
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حرائق الر�شيد
وتته ��م ال�سلط ��ات بع� ��ض "المند�سي ��ن"
ف ��ي محاول ��ة التعر�ض ال ��ى الم�ؤ�س�سات
الحكومي ��ة واح ��راق ع ��دد م ��ن البنايات
التراثي ��ة ف ��ي �ش ��ارع الر�شي ��د ،و�س ��ط
العا�صمة.
واكد المتحدث الع�سكري با�سم الحكومة
عب ��د الكريم خل ��ف �أن ع�صاب ��ات ت�ستغل
التظاه ��رات لمحاول ��ة "تدمي ��ر وح ��رق
م�ؤ�س�سات الدولة ،والموانئ ،والمن�ش�آت
النفطية و�أمالك المواطنين".
وق ��ال خل ��ف ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفي ��ة
ام�س�" :سيت ��م الت�صدي لهذه الع�صابات
بح ��زم وب ��روح الم�س�ؤولي ��ة ،ومن ��ع
التخري ��ب ،ومجابهة واعتق ��ال من يقف
وراءها".
و�أ�صدرت وزارة الداخلية ،ام�س اي�ضا،
توجيه ��ات للمواطني ��ن ب�ش� ��أن االلت ��زام
بالتظاه ��ر ال�سلمي ،م�ؤك ��دة �أن االلتزام
بالتوجيه ��ات يع ��د دلي�ل ً�ا عل ��ى الوع ��ي
والثقافة.
و�ش ��ددت ال ��وزارة ف ��ي بيان عل ��ى "عدم
الم�سا� ��س بالممتل ��كات العام ��ة الن
عائديته ��ا للمواطن ووج ��دت لخدمته"،
م�ضيف ��ة �أن "الجن ��دي وال�شرطي هو اخ
لك ووجوده لحمايتك".
و�أو�ضح ��ت �أن "الحق ��وق ت�ص ��ل �أ�س ��رع
عن ��د المطالب ��ة به ��ا بان�ضب ��اط" ،داعية
المتظاهرين �إلى "االبالغ عن المند�سين
ومثي ��ري ال�شغ ��ب عل ��ى الرق ��م المجاني
(."(130
وكان ��ت مديري ��ة الدف ��اع المدن ��ي ،قالت
ام�س ،ان اﻏﻠﺐ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻧ�ﺸﺒﺖ ﻓﻲ
�ﺷﺎرﻋﻲ اﻟﻨﻬﺮ واﻟﺮ�ﺷﻴﺪ و�ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺨﻼﻧﻲ
"ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ" ،ﻣ�ﺸﻴﺮة اﻟﻰ ان ﺑﻌ�ﻀﻬﺎ ﺣﺪث
مرتين او اﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
ويق ��ول ال�ضاب ��ط في الجه ��از االمني ان
"اغل ��ب الحرائ ��ق كانت ب�سب ��ب اخطاء
الق ��وات االمني ��ة ف ��ي رم ��ي القناب ��ل
ال�صوتية والدخانية".

وزير النفط� :أجواء �إيجابية �سادت نقا�شات بغداد و�أربيل
 بغداد /املدى

الن ��واب كان ،وا�ض ��ح بح ��ل مجال�س
المحافظ ��ات ،وه ��و طبق من ��ذ تاريخ
�صدوره وفق م�س ��ودة القانون ،واي
ق ��رار يتخ ��ذه المجل� ��س باط ��ل وال
�شرعية قانونية له".
وبي ��ن ان "محاف ��ظ نين ��وى او اي
محاف ��ظ �آخر ،يمك ��ن اقالته وانتخاب
بدي ��ل له ع ��ن طريق مجل� ��س النواب،
بع ��د ح ��ل مجال� ��س المحافظ ��ات ،وال
يمكن للمجال� ��س المنحلة القيام بهذه
المهمة".
و�سبق ان �صوت مجل�س النواب على
الغ ��اء مجال�س المحافظ ��ات .واعلنت
الدائ ��رة االعالمي ��ة لمجل� ��س النواب
ف ��ي  28ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي ان
المجل� ��س "اتخ ��ذ عددا م ��ن القرارات
في مقدمتها حل مجال�س المحافظات،
عل ��ى �أن يتول ��ى البرلم ��ان الإ�ش ��راف
والمراقب ��ة عل ��ى المحافظي ��ن لحي ��ن
�إجراء االنتخابات".
وا�ضاف ��ت ان "المجل� ��س خ ��ول
المحاف ��ظ �إدارة الأم ��ور المالي ��ة
والإداري ��ة وا�ستالم الذمم من مجل�س
المحافظ ��ة كم ��ا �سيق ��وم المحافظون
بتقديم موازناتهم المالية �إلى اللجنة
المالي ��ة ،وكذل ��ك �إنهاء عم ��ل مجال�س
الأق�ضي ��ة والنواح ��ي والمجال� ��س
المحلي ��ة" .و�ش ��دد البرلم ��ان على �أن
هذه الق ��رارات �ستنفذ بدءا من تاريخ
الت�صويت عليها.

املدير العام
غادة العاملي

باال�ضافة الى عدد كبير من الجرحى.
ف ��ي المقاب ��ل ا�ش ��ار �سع ��د ال ��ى ان ��ه ت ��م
ت�سجي ��ل عمليات قت ��ل لمتظاهرين ،يوم
ام� ��س ،بالر�صا�ص الحي ،تب ��دو وك�أنها
من "بندقية قنا�ص" .وا�ضاف ان "بناية
المطعم التركي تعر�ض ��ت م�ساء اول من
ام� ��س ،ال ��ى اطالق ن ��ار كثي ��ف" من قبل
ا�شخا�ص ي�ستقلون دراجات نارية ،فيما
لم ي�سجل حدوث ا�صابات.

رئي�س التحرير التنفيذي
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قال وزي ��ر النفط ثامر الغ�ضب ��ان ،ام�س الأحد� ،إن �أج ��واء �إيجابية
�س ��ادت مباحثات مع وفد م ��ن �إقليم كرد�ستان ،متهي ��د ًا لت�سليم نفط
الإقليم �إىل حكومة بغداد بغية ت�صديره ،بدء ًا من مطلع .2020
�أم� ��س ال�سب ��ت� ،أج ��رى وف ��د م ��ن �إقلي ��م كرد�ست ��ان مباحث ��ات م ��ع
م�س�ؤول�ي�ن يف احلكومة االحتادية ببغ ��داد ،ب�ش�أن امللفات اخلالفية
بينهم ��ا ،عل ��ى ر�أ�سها ت�صدي ��ر النفط وح�ص ��ة الإقليم م ��ن امليزانية
املالية االحتادية.
و�أو�ض ��ح الغ�ضبان ،يف ت�صريح ��ات نقلتها وكال ��ة الأنباء العراقية
الر�سمي ��ة� ،أن "املباحث ��ات ترك ��زت على ورقة مب ��ادئ تنظم العالقة
النفطي ��ة بني الإقلي ��م واملركز ،لبيعه وحتوي ��ل عائداته �إىل موازنة
الدولة".
و�أ�ضاف �أن "نقطة ثانية تطرق لها االجتماع ،تخ�ص اجلانب املايل،

ت�شمل �ص ��رف رواتب موظفي الإقليم وح�ص ��ة الأخري من امليزانية
املالية االحتادية".
و�أ�ش ��ار الغ�ضب ��ان� ،إىل �أن "وف ��د ًا �آخ ��ر �سي ��زور بغ ��داد ،االثن�ي�ن،
الختتام الق�ضايا الرئي�سة" .نّ
وبي �أن "�أجواء املباحثات كانت جيدة
و�إيجابية مع وفد الإقليم".
وتتمح ��ور مباحث ��ات الطرفني عل ��ى ت�سلي ��م �إقليم كرد�ست ��ان كمية
� 250أل ��ف برمي ��ل من النف ��ط يومي� � ًا �إىل �شركة "�سوم ��و" النفطية
احلكومي ��ة ،الت ��ي �ستق ��وم بت�صديرها وتذه ��ب �إيراداته ��ا خلزينة
الدولة االحتادية.
يف املقاب ��ل� ،سيح�ص ��ل �إقليم كرد�ستان على ن�سب ��ة مئوية "مل يتفق
عليه ��ا بع ��د" م ��ن امليزانية املالي ��ة للحكوم ��ة االحتادي ��ة ،ف�ض ًال عن
رواتب موظفي الإقليم وقواته امل�سلحة "البي�شمركة".
وكان م ��ن املقرر تطبيق هذا االتفاق ب�ي�ن اجلانبني قبل عامني ،لكن
خالفات على م�سائل �أخرى �أدت �إىل توتر العالقات بينهما.

اللجنة املالية :موازنة  2020تختلف عن �سابقاتها
 بغداد /املدى
رجح ��ت اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
و�صـــ ��ول املــوازنــ ��ة الــعــامــ ��ة لــلــدولــة لـعـام
 2020الـ ��ى جمل�س النواب هـ ��ذا الأ�سبوع �أو
الـ ��ذي يليه.وبينت اللجن ��ة ان املوازنة املقبلة
�ستختل ��ف كث�ي�ر ًا عـ ��ن املـوازنـ ��ات ال�سابق ��ة
و�ست�أت ��ي من�سجم ��ة م ��ع مطال ��ب املتظاهرين
واملواطنني.وقــ ��ال عـ�ضـ ��و اللجن ��ة �شـيـروان
مـيـ ��رزا يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن "احلكوم ��ة
ب�ص ��دد �إر�س ��ال مـوازنـ ��ة  2020الـ ��ى جمل�س
الـنـ ��واب هـ ��ذا الأ�سب ��وع �أو الأ�سب ��وع املقب ��ل
ملناق�شتها".و�أ�ضـــــ ��اف� ،أن "مـــوازنـــة الــعــام
املـقـبـ ��ل �ستختلف كث�ي�ر ًا عن املوازن ��ات التي
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�أعدت فـي الـ�سـابـ ��ق كـونـهـا �سـتـ�أتـي من�سجمة
مـ ��ع متطلب ��ات الـظـ ��رف الــراهــ ��ن وطـلـبـ ��ات
املتظاهري ��ن" ،م�ستبع ��د ًا �أن "تك ��ون موازن ��ة
الـعـام املقبل �شبيهه بـالأعـوام املا�ضية كما كان
يح�صل يف ال�سابق".وبني مريزا ،ان "جمل�س
الن ��واب وجمل�س الـــوزراء �أعـطـوا الكثري مـن
الـوعـود الـى املـتـظـاهـريـن بتكثيف املـ�شـاريـع
خـ�ل�ال املـرحـلـ ��ة الـقـادمـ ��ة وتـوفـيـ ��ر فـر� ��ص
العم ��ل للعاطلني مـمـا ي�سهم بتهدئ ��ة الـ�شـارع،
ف�ل�ا ميكن �أن تكون موازنة العام املقبل مفرغة
م ��ن حمتواه ��ا ،كم ��ا �أن احلكوم ��ة ال ت�ستطيع
الق ��ول انه ��ا موازن ��ة �أعدت من قب ��ل احلكومة
ال�سابق ��ة نظر ًا ملـرور عام عل ��ى ت�شكيلها".اىل
ذل ��ك قال ع�ض ��و اللجنة النائب ماج ��د الوائلي

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

�إن "جمل� ��س الـــــوزراء لــم يــحــ ��دد حـتـى الآن
مـوعـد ًا لإر�ســـال املــوازنــة".
و�أ�ضـــ ��اف ،انــه "كـ ��ان على جمل� ��س الــوزراء
�أن ير�س ��ل املوازن ��ة من ��ذ ال�شه ��ر املا�ض ��ي� ،إال
�أنه ت�أخ ��ر كثري ًا ،ومل يحدد حت ��ى الآن موعدا
لإر�ساله ��ا اىل الربملان".م ��ن جهت ��ه �أكد ع�ضو
اللجن ��ة املالي ��ة جم ��ال كوج ��ر� ،أن موازن ��ة
� 2020ستخ�ص� ��ص �أغل ��ب �أبوابه ��ا لتلبي ��ة
مطال ��ب املتظاهرين.وتوق ��ع كوج ��ر� ،أن
ت�شم ��ل املوازن ��ة توزي ��ع �أرا� ��ض وبن ��اء دور
واطئ ��ة الكلف ��ة للفق ��راء واملتعفف�ي�ن ،م�ؤك ��د ًا
"على �ضرورة �إ�ضافة �أبواب �أكرث �أهمية مـن
ذلـ ��ك لت�ستفي ��د منها جمي ��ع �شرائ ��ح املـجـتـمـع
ويــمــكــن �أن تـ�سـهـم بـتـهـدئـة ال�شارع".
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سياسة

�سيناريو زيارة بن�س يغري مواقف كتل �سيا�سية م�ؤيدة للحكومة:
الأمريكان يكررون خرق ال�سيادة

طالبت كتل �سيا�سية بينها م�ؤيدة للحكومة ،ام�س االحد ،بمحا�سبة الحكومة ووزارة الخارجية على تكرار خرق ال�سيادة
العراقية من قبل الأميركان.وقام نائب الرئي�س الأميركي مايك بن�س ال�سبت بزيارة �سريعة للعراق �شملت تفقد قوات
بالده ولقاء م�س�ؤولي �إقليم كرد�ستان بدون ان يلتقي احدا في بغداد ،وذلك في خ�ضم احتجاجات �ضد الطبقة ال�سيا�سية،
طالت �أي�ضا �إيران �صاحبة النفوذ في العراق ،والتزمت وا�شنطن ال�صمت حيالها ب�شكل كبير.
 بغداد /المدى
وقال ائتالف الن�صر المعار�ض للحكومة
و�صاحب اول ا�ستجواب مقرر لرئي�س
الوزراء ع ��ادل عبد المهدي ،ان الزيارة
"مخلة بال�شرف" فيما قال �إن "ق�ضايا
ال�س ��يادة الوطني ��ة لي�س ��ت مل ��ك ًا لأح ��د
لي�ض ��حي بها" في ا�ش ��ارة ال ��ى انتقاده
عب ��د المه ��دي ال ��ذي اعل ��ن ان ��ه وبن�س
اجريا ات�صاال هاتفيا.
وف ��ي زيارت ��ه الأول ��ى للع ��راق كنائ ��ب
للرئي� ��س االميرك ��ي ،ح ��ط بن� ��س ف ��ي
قاعدة عين الأ�س ��د في محافظة الأنبار،
واحتف ��ل مع الجنود بعيد ال�ش ��كر الذي
تحيي ��ه الوالي ��ات المتح ��دة الأ�س ��بوع
المقبل.
وبن�س هو �أبرز م�س�ؤول �أميركي يزور
الع ��راق م ��ذ قام بذل ��ك الرئي� ��س دونالد
ترامب �أواخر كانون الأول  ،2018في
زيارة اقت�ص ��رت على تم�ض ��ية �س ��اعات
مع ��دودة م ��ع الق ��وات الأميركي ��ة ف ��ي
قاعدة عين الأ�سد.
و�أثارت زيارة ترامب حينها جدال كونها
لم ت�شمل لقاء �أي م�س�ؤول عراقي.
و�أدت التظاهرات المتوا�صلة في بغداد
وجنوب ��ي العراق ال ��ى مقتل نحو 350
�شخ�ص ��ا من ��ذ اندالعه ��ا ف ��ي الأول م ��ن
ت�ش ��رين الأول .وتقف وا�شنطن جزئيا
م ��ع التظاه ��رات فيم ��ا ت�ص ��طف ايران
مع كتل �سيا�س ��ية تدين بال ��والء لها مع
الحكومة لبقائها.
وطال ��ب النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة ع�ص ��ائب
�أه ��ل الح ��ق عدي ع ��واد ،ام� ��س االحد،
بمحا�س ��بة وزارة الخارجي ��ة العراقية
لتكرار خرق ال�سيادة العراقية.
وق ��ال ع ��واد في بي ��ان تلق ��ت (المدى)،
ن�س ��خة منه انه "يجب محا�س ��بة وزارة
الخارجية العراقية لتكرار خرق �سيادة
العراق من قبل االمريكيين".
وا�ض ��اف ان "وزارة الخارجي ��ة ف ��ي
حالة نوم عمي ��ق وال تمثل العراقيين"،
م�شددا على "�ضرورة محا�سبتها".

بن�س يحتفل
مع جنود
امريكان يف
قاعة اال�سد
وم ��ن القاع ��دة ،ات�ص ��ل بن� ��س برئي�س
الوزراء عادل عبد المهدي ،قبل االنتقال
الى �أربيل للقاء رئي�س �إقليم كرد�س ��تان
نيجيرف ��ان بارزان ��ي ورئي� ��س حكومة
االقليم م�س ��رور بارزاني وم�س� ��ؤولين
�آخرين.
وردا عل ��ى �س� ��ؤال ع ��ن ع ��دم زي ��ارة
العا�صمة بغداد� ،أ�شار م�س�ؤول �أميركي
رافق بن�س الى �أن "�أ�سبابا �أمنية" تقف
خلف ذلك .و�أو�ضح �أن بن�س ح�ض عبد
المهدي على "فك ارتباطه مع �إيران".
و�س ��بق للوالي ��ات المتح ��دة �أن �أعلنت،
عبر بن�س ،فر�ض عقوبات على قياديين
في ف�ص ��ائل عراقية م�س ��لحة مقربة من

�إي ��ران ،بينه ��م ري ��ان الكلدان ��ي الأمين
العام لكتائب "بابليون".
كما ت�أتي زيارة بن�س بعد ت�سريب مئات
التقارير اال�ستخباراتية الإيرانية التي
تظهر عمق نفوذ طهران في العراق.
وكان م ��ن المق ��رر �أن ي ��زور رئي� ��س
ال ��وزراء عادل عب ��د المهدي وا�ش ��نطن
من ��ذ �أ�ش ��هر ،لك ��ن ه ��ذا الموع ��د �أرجئ
مرارا في الفترة الما�ضية.
و�أف ��اد مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء �أن ��ه
كان عل ��ى عل ��م بزي ��ارة بن�س ال ��ى عين
الأ�س ��د و�أربي ��ل ،وانهم ��ا بحث ��ا تعزيز
العالق ��ات و"التطورات التي ي�ش ��هدها
الع ��راق وجهود الحكوم ��ة و�إجراءاتها

�شركة نفط ال�شمال � /شركة عامة
كركوك
م � /إعـــــالن للمرة الأوىل

اال�ص�ل�احية ا�س ��تجابة لمطال ��ب
المتظاهرين".
ودان ائتالف الن�ص ��ر المعار�ض ،زيارة
نائ ��ب الرئي� ��س الأميرك ��ي ماي ��ك بن�س
�إل ��ى الع ��راق .وذكر االئت�ل�اف في بيان
تلقت (المدى) ن�س ��خة منه ،ان "ائتالف
الن�ص ��ر يدين الزيارة المخلة بال�سيادة
والتي قام به ��ا نائب الرئي�س االميركي
مايك بن�س".
و�أ�ضاف �أن "بغداد هي عا�صمة العراق
ولي�س ��ت اربيل" ،م�ؤكد ًا رف�ض ��ه "قبول
الحكوم ��ة العراقي ��ة بترتيب ��ات ه ��ذه
الزيارة التي اقت�ص ��رت على قاعدة عين
اال�سد واربيل".

متديد �إعالن مناق�صة
م  /املناق�صة ( 202/1جتهيز حموالت قدرة ذاتية  400ك.ف)
تعلن الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوسط عن اجراء املناقصة العامة املدرجة تفاصيلها وفقا ً
لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط النافذة والوثيقة القياسية لعقود جتهيز السلع .
ا�سم امل�شروع

تعلن ش��ركة نفط الشمال  /شركة عامة  /كركوك عن
إجراء مزايدة علنية لتأجير كشك رقم ( )5قصابة  /عرفة
الفني دار قرب جامع نور الرحمن العائد لها وفقا ً الحكام
قان��ون بيع وايجار ام��وال الدولة رقم ( )21لس��نة 2013
املع��دل وذلك في متام الس��اعة العاش��رة من صباح يوم
األربعاء املوافق  2019/12 / 25وستجري املزايدة في موقع
الكشك .علما ً ان مدة االيجار ( )3ثالث سنوات.
فعل��ى الراغبني باالش��تراك في املزاي��دات ادناه مراجعة
قس��م العقود  /عرفة  /كركوك لالطالع على الش��روط
وتقدمي املستمسكات املطلوبة وتسديد مبلغ التأمينات
البالغة ( )2.000.000مليونا دينار إلى قس��م احلس��ابات
العام��ة ويتحمل من ترس��و عليه املزاي��دة أجور خدمة
مقدارها ( )%2من بدل رسو املزايدة
املستمسكات املطلوبة:
 -1هوية االحوال املدنية .
 -2شهادة اجلنسية العراقية .
 -3بطاقة السكن .
 -4البطاقة التموينية .
 -5براءة ذمة من الضريبة .
ء  /املدير العام

و�أو�ضح االئتالف� ،أن "ق�ضايا ال�سيادة
الوطنية لي�ست ملك ًا لأحد لي�ضحي بها،
وكان االول ��ى رف�ض الزيارة ان لم تراع
�سيادة الدولة العراقية".
ب ��دوره ،يق ��ول المحلل ال�سيا�س ��ي عبد
الأمير المجر� :إن "زيارة نائب الرئي�س
االميرك ��ي �إلى العراق ج ��اءت في وقت
ح�س ��ا�س ،وه ��ي ت ��دور ح ��ول مح ��ور
الأح ��داث ف ��ي العراق وموق ��ف الإدارة
الأمريكي ��ة منه ��ا ،ربم ��ا تك ��ون هن ��اك
مقترح ��ات �أمريكية لح ��ل الأزمة ،لكنها
لم يعلن عنها ولم ت�ص ��در بوادر م�سبقة
م ��ن الإدارة الأمريكي ��ة بخ�صو�ص ��ها،
ت�ش ��ير �إلى تدخل �أو بادرة معينة ،ومع

ذلك ق ��د يكون في جعبة نائ ��ب الرئي�س
الأمريكي �شيء" .وتابع المجر" ،لهذه
الزيارة طابع ح�سا�س ،كون العراق بلد
ملغم بالميلي�ش ��يات المناوئة للواليات
المتح ��دة ،و�س ��بق و�أن زار الرئي� ��س
الأمريك ��ي دونالد ترامب ه ��ذه القاعدة
بنف�س ال�س ��رية ،بل �إنه ا�ض ��طر لإطفاء
�أ�ضواء طائرته ،فقاعدة عين الأ�سد هي
الم ��كان الح�ص ��ين ،لذا ف�إن زي ��ارة هذه
القاع ��دة هي زي ��ارة ذات طابع اجرائي
و�أمني �أكثر من حملها لمعنى �آخر".
و�أ�ض ��اف المج ��ر" ،التظاه ��رات ف ��ي
الع ��راق �أ�ص ��بحت م�س� ��ألة ذات طاب ��ع
�إقليم ��ي ودول ��ي ،لذل ��ك ف ��ان للواليات

المتح ��دة م�س� ��ؤولية �أخالقي ��ة ،كونه ��ا
راعي ��ة العملية ال�سيا�س ��ية ف ��ي العراق
و�ص ��احبة �أكبر �سفارة فيه ،كما لها دور
في ه ��ذه التظاه ��رات ب�ش ��كل �أو ب�آخر،
فهي تدعو �إلى �إنهاء الهيمنة الإيرانية،
وهن ��اك م ��ن يتهمه ��ا بالوق ��وف خل ��ف
تل ��ك التظاهرات ،ومن هنا فم�س� ��ؤولية
�أمريكا كبي ��رة ،وزيارة نائ ��ب الرئي�س
الأمريكي لها عالقة بهذا المو�ضوع".
و�أو�ضح م�س� ��ؤول �أميركي رافق بن�س،
�أن الأخي ��ر زار �إقليم كرد�س ��تان العراق
لـ"التعبير عن تقدير" وا�ش ��نطن لقوات
�سوريا الديموقراطية والمقاتلين الكرد
الذين "عانوا من خ�سائر كبيرة" ،وذلك
من �أجل "�أن نقول لهم نحن معكم".
وبن� ��س هو �أول م�س� ��ؤول �أميركي على
هذا الم�س ��توى ي ��زور اقليم كرد�س ��تان
منذ اعالن وا�ش ��نطن �س ��حب ق ��وات لها
م ��ن �ش ��مالي �س ��وريا ،م ��ا مه ��د لتنفي ��ذ
الق ��وات التركي ��ة وف�ص ��ائل �س ��ورية
موالي ��ة له ��ا ف ��ي التا�س ��ع م ��ن ت�ش ��رين
الأول الما�ض ��ي ،هجوم ��ا وا�س ��عا على
الق ��وات الكردي ��ة في �ش ��مالي �س ��وريا.
وعلقت تركيا هجومها في  23ت�ش ��رين
الأول بع ��د و�س ��اطة �أميركية ث ��م اتفاق
ن�ص على �أن ت�سهل مو�سكو
مع رو�س ��يا ّ
ان�س ��حاب وح ��دات حماي ��ة ال�ش ��عب
الكردي ��ة الم�ص ��نفة "�إرهابي ��ة" من قبل
�أنق ��رة ،من منطقة بعم ��ق  30كيلومتر ًا
من الحدود ،وت�س ��يير دوريات رو�سية
تركية م�شتركة.
ودعم ��ت وا�ش ��نطن خ�ل�ال الأع ��وام
الما�ضية القوات الكردية في قتالها �ضد
تنظيم داع�ش في �سوريا والعراق.
و�أفادت رئا�سة �إقليم كرد�ستان �أن بن�س
�أبرز با�س ��مه وبا�س ��م ترامب دور الكرد
"كحلف ��اء مهمي ��ن للوالي ��ات المتح ��دة
ف ��ي المنطق ��ة" ،وان االجتم ��اع بح ��ث
"موا�صلة دعم الواليات المتحدة لقوات
البي�ش ��مركة ف ��ي �إط ��ار جه ��ود محاربة
الإرهاب المتمثل بتنظيم داع�ش والذي
ال يزال يمثل تهديد ًا جدي ًا".

جتهيز محوالت
قدرة ذاتية 400
ك.ف

قيمة وثائق املناق�صة فرتة �سريان
العطاء
بالدينار العراقي

مدة التجهيز

تاريخ غلق
املناق�صة

موعد وتاريخ
فتح العطاءات

 90يوم من
تاريخ الفتح

 180يوم من
تاريخ فتح
االعتماد

2019/12/3

2019/12/4

( )300000دينار
ثالثمائة ألف دينار
عراقي

فعلى الراغبني من الشركات من أصحاب االختصاص :
* ش��راء وثائق املناقصة خالل اوقات الدوام الرس��مي على العنوان التالي :الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات
األعلى  ،األوس��ط حلة ابي غرق  /طريق احللة  -كربالء املقدس��ة  /قسم الشؤون التجارية  /شعبة املناقصات مقابل الرسوم
احملددة اعاله .
أوالً :على مقدمي العطاءات
* تقدمي عطاءاتهم مختومة وموقعة من املدير املفوض او من يخوله خالل اوقات الدوام الرسمي على العنوان املذكور أعاله.
ثانيا ً  :ارفاق البيانات أدناه:
 -1خطاب ضمان او صك مصدق بنفس عملة العطاء كتأمينات أولية للمش��اركة باملناقصة بنس��بة ( )%1من مبلغ الكلفة
التخمينية .للمنش��أ الذي يختاره مقدم العطاء وبالدوالر األمريكي على ان تكون مغطاة ومؤيدة بتس��ديد مبلغها عند اول
مطالبة ألمر الش��ركة س��اري املفعول (مدة ستة أش��هر بعد الفتح) وعلى ان يذكر اسم ورقم املناقصة املعلنة في خطاب
الضمان (ضمن املوضوع) واسم الشركة يعنون إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوسط صادر
من احد املصارف العراقية املعتمدة رس��ميا ً من قبل البنك املركزي العراقي ولم ترد عليه مالحظات مالية وال يكون اخلطاب
مشروط ويدفع عند الطلب.
 -2كتاب عدم املمانعة من االشتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قسم الشركات معنون إلى مقر الشركة
العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوس��ط ونافذ املفعول (نسخة أصلية) أو نسخة مصورة في حالة تقدمي
النسخ االصلية في عطاء آخر.
 -3تقدمي ش��هادة تأس��يس وكما مبني ادناه وحس��ب كت��اب وزارة التخطيط  /دائ��رة العقود احلكومية الع��دد  3000/7/4في
.2017/2/9
أ -فيما يخص الشركات العراقية اجملهزة فيتم تزويدنا بنسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة وآخر تعديل صادر من دائرة
تسجيل الشركات بتغيير االسم (على ان تكون شهادة التأسيس وقرارات التعديل اخلاصة بالشركة مصادقة اصولياً).
ب -فيما يخص الشركات العراقية املسجلة في إقليم كردستان فيتم تزويدنا بكل ما ورد في الفقرة (أ) أعاله وكذلك تزويدنا
بكتاب اعتماد اوليات الشركة الصادر عن دائرة تسجيل الشركات.
ج – فيما يخص الشركات الغير عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية:
 -1نسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصدق عليها اصوليا ً من ملحقياتنا التجارية في بلد التأسيس مع نسخة
مترجمة باللغة العربية من شهادة تأسيس الشركة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة.
 -2نس��خة واضحة من قرار تس��جيل فرع او مكتب متثيل الش��ركة في العراق صادر عن دائرة تس��جيل الش��ركات ( مصادق
اصولياً) .
 -4وصل الشراء  /وثائق املناقصة (النسخة االصلية).
 -5املستمسكات الشخصية  /تقدمي املستمسكات الشخصية للمدير املفوض.
 -6االعم��ال مماثل��ة  /ارفاق اعمال مماثل��ة واملتعلقة بطبيعة املناقصة مؤيدة بحس��ن التنفيذ من جهات التعاقد الرس��مية
وتكون كما يأتي :
أ -تقدمي اعمال مماثلة عدد ( )2خالل ( )7سنوات السابقة ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود (االعمال املماثلة).
ج -يكون مبلغ االعمال املماثلة املقدمة يغطي ما ال يقل عن ( )%60من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.
 -7اسم الشركة ورقم احلساب اجلاري واسم املصرف  /ذكر اسم الشركة وعنوانها الكامل والبريد االلكتروني .
 -8أ -احلس��ابات اخلتامية  /على الش��ركات املش��اركة تقدمي حسابات ختامية آلخر س��نتني مصادق عليها من قبل احملاسب
القانوني والتي تثبت قدرته وكفاءته املالية للشركة للقيام بتنفيذ العمل املطلوب منها.
ب -إذا كان للش��ركات اعمال منفذة في الس��نوات التي تسبق االزمة املالية فقط (على اعتبار ان شهر حزيران من عام 2014
هو تاريخ بدء االزمة املالية) فعليها تقدمي حساباتها اخلتامية الرابحة آلخر سنتني والتي تسبق عام  2014استنادا ً الى كتاب
وزارة التخطيط العدد  18256/7/4في  2017/8/29للفقرة اوال ً ( 3 /أ).
 -9تقدمي تعهد خطي بان جميع املستمسكات املقدمة من قبل الشركة مستوفية للشروط القانونية.
 -10تقدمي ش��هادة املنش��أ للمواد املس��توردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد املصنع او املنتج او البلد الذي يتم فيه
التجمي��ع األخي��ر او بلد الش��حن (بلد التصدير مصدقة م��ن اجلهات العراقية اخملتصة في بلد املنش��أ أو بلد الش��حن (بلد
التصدير) مع اإلش��ارة الى منش��أ املواد االس��تيرادية والتي يجب ان تكون دقيقة من حيث املواصف��ات الفنية اخلاصة باملواد
او املعدات املراد تصديرها الى العراق ش��رط وجود تعهد مصدق اصوليا ً من الش��ركة الش��احنة واجملهزة للمواد االس��تيرادية
يتضمن حتملها كافة املس��ؤوليات املالية والقانونية املتعلقة مبدى صحة املعلومات املذكورة في ش��هادات املنش��أ االصلية

املرسلة من اجلهات املصنعة او املنتجة الى اجملهز في دولة الشحن األخيرة.
 -11تقدمي كتاب حجب البطاقة التموينية وحسب التعليمات النافذة بالنسبة للشركات العراقية.
 -12تقدمي هوية غرفة التجارة.
ثالثا ً  :أحكام عامة .
 -1عل��ى الش��ركات الراغبة باالش��تراك االط�لاع على تعليمات تنفي��ذ العقود احلكومي��ة رقم ( )2س��نة  2014وضوابطها
وتعديلالتها لكون املناقصة خاضعة لها حتى بعد توقيع العقد.
 -2يتم التوقيع واخلتم على جميع وثائق املناقصة ومن ثم تقدميها ضمن وثائق العطاء وكما هو مدون في تعليمات مقدمي
العطاءات.
 -3يجب تقدمي الوثائق الى مقر الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوسط  /قسم التجارية  /شعبة
املناقصات ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الساعة الثانية والنصف من يوم .2019/12/3
 -4يجوز الصحاب الش��ركات احلضور في يوم الفتح ومش��اهدة إجراءات فتح العطاءات او من ميثلهم بتفويض رسمي موقع
ومختوم من قبل مقدم العطاء.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن في الصحف احمللية وغيرها.
 -6الكلفة التخمينية للمش��روع ومن الشركات العاملية الرصينة (ABB, Siemnens, Alstom (GE), Mitsubishi , Hyundai,
 )Meidenshaهي كما يلي:
أ 10282000 -دوالر (عشرة ماليني ومئتان واثنان وثمانون ألف دوالر للمنشأ (اوربا الغربية).
ب 11182000 -دوالر (مليون ومائة واثنان وثمانون ألف) دوالر للمنشأ (املانيا  ،السويد  ،سويسرا).
ج 9382000 -دوالر (تسعة ماليني وثالث مائة واثنان وثمانون الف) دوالر للمنشأ (الكوري اجلنوبي).
د 12982000 -دوالر (اثني عشر مليون وتسعمائة واثنان وثمانون ألف) دوالر للمنشأ (الياباني  ،األمريكي)
مالحظة :بلد املنشأ هو البلد الذي يتم فيه تصنيع املعدات.
 -7يت��م اعتم��اد عنوان املناقص املثبت في العطاء عنوانا ً للمراس�لات والتبليغات وعلى املناقص اش��عار جهة التعاقد بكل
تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة سبعة أيام من تاريخ تغييره.
 -8تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -9جلهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أس��باب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعد ثمن
شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.
 -10ال��زام املناقص�ين بتدوين أس��عار فقرات ج��دول الكميات في العطاء ومبلغ��ه اإلجمالي باملداد او بش��كل مطبوع رقما ً
وكتابة.
 -11ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها.
 -12ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة مع مراعاة احكامه
التشريعات النافذة.
 -13مصادرة التأمينات األولية ملن حتال اليه املناقصة عند تلكؤه عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة او عند سحب
مق��دم العط��اء لعطائه خالل فت��رة نفاذيته وبعد غل��ق املناقصة او رفض التصحي��ح على اخطائه احلس��ابية في العطاء
وانعكاس��ها عل��ى قرار اإلحالة وتتخ��ذ بحقه اإلجراءات القانونية املنص��وص عليها في تعليمات تنفي��ذ العقود احلكومية
النافذة.
 -14يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقما ً كما يعول على س��عر الوحدة في حالة عدم
صحة مبلغ الفقرة.
 – 15يتحمل املناقص الذي حتال له املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -16تقب��ل الضمان��ات والصكوك الصادرة من املصارف احلكومية في جمهورية الع��راق وكذلك املصارف اخلاصة التي اجازها
والتي لم يحظرها البنك املركزي العراقي  /املديرية العامة ملراقبة الصيرفة واالئتمان قسم التفتيش امليداني.
 -17يكون فحص املواد اجملهزة (البضائع املستوردة) من قبل طرف ثالث جلهة معتمدة من قبل الوزارة.
 -18يتم سحب العمل من املقاول او الشركة عند تلكؤه في تنفيذ االلتزامات او مخالفته الشروط واملواصفات الفنية املتعاقد
عليها او عند بلوغ الغرامات التأخيرية ( )% 15من مبلغ العقد او عند ثبوت الرش��وة او الش��روع بها او عند تقدمي أي وثيقة مزورة
او عن��د عدم املباش��رة بالعم��ل او عدم توقيع العقد او عدم االلت��زام بالنصوص ذات الصلة الواردة ف��ي تعليمات تنفيذ العقود
احلكومية العامة رقم ( )2لعام  2014وضوابط العقود املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط واملرفقة مع وثائق العطاء.
 -19في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية في كافة اقسامها فسيتم استبعاد عطائهم مما
يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي اس��تنادا ً الى كتاب وزارة الكهرباء  /دائرة االس��تثمارات والعقود العدد  26529في 2017/5/4
ومرفقه كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية العدد  8959/7/4في .2017/4/26
 -20للش��ركة احل��ق في تعطيل او تقييد الش��روط املذكورة في الوثائق القياس��ية ومما ينس��جم مع القوان�ين والتعليمات
العراقية استنادا ً الى كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية العامة  4185/7/4في .2016/2/24
 -21على مقدمي العطاءات مالحظة الشروط املذكورة في تعليمات مقدمي العطاءات واملرفقة ضمن وثائق املناقصة.
لالستفسار االتصال عبر البريد االلكترونيEqpt.Dept.Mgr@moelc.gov.iq_35 :Email :

املهند�س  /حممد ف�ضيل وحيد
رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام
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�إىل  /ال�سادة
املو�ضوع � /إعادة �إعالن مناق�صة عامة (دولية) رقم ( )9ل�سنة 2019
جتهيز مواد لدعم �شبكة االت�صاالت الع�سكرية ()IDN
ي�سر وزارة الدفاع  /املديرية العامة للعقود واملبيعات بدعوة مقدمي
العطاءات امل�ؤهلني وذوي اخلربة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز (مواد لدعم
�شبكة االت�صاالت الع�سكرية () )IDN
مع مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلني والراغبني ف��ي احلصول على معلومات اضافي��ة االتصال باملديرية
العامة للعقود واملبيعات من الس��اعة ( 900إلى الس��اعة  )1500وعلى االمييل Moddg.contracts@ :
 ucidn.iraqi-mod.orgأو املوبايل ( )07902783136وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة :جتهيز (مواد لدعم شبكة االتصاالت العسكرية () )IDN
بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري (كتاب رسمي) معنون
إل��ى وزارة الدفاع /املديري��ة العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البي��ع البالغة ( )100.000فقط
مائة ألف دينار.
 -3يتم تسليم العطاءات إلى العنوان االتي (وزارة الدفاع  /بغداد  /كرادة مرمي  /قرب جسر اجلمهورية)
في املوعد احملدد (لغاية الساعة  1200من يوم اخلميس املصادف  .)2019/12/5العطاءات املتأخرة سوف
ترفض وس��يتم فت��ح العطاءات في حضور مقدم��ي العطاءات او ممثليهم الراغب�ين في احلضور في
العن��وان االت��ي( :وزارة الدفاع /بغداد  /كرادة مرمي  /قرب جس��ر اجلمهورية) في الس��اعة  1300من يوم
اخلميس املصادف .2019/12/5
 -4إع�لان املناقص��ة للفترة من ي��وم اخلميس املص��ادف  2019/11/21ولغاية الس��اعة  1200من يوم
اخلميس املصادف . 2019/12/5
 -5تبلغ الكلفة التخمينية الكلية )$ 1.921.184.8( :مليون وتس��عمائة وواحد وعش��رون ألف ومائة
وأربعة وثمانون دوالر وثمانون سنتا ً ال غير.
 -6املنشأ  :حسب ما مدرج في وثائق املناقصة.
 -7فترة التجهيز )90( :يوم.
 -8تقدمي التأمينات االولية من قبل مقدم العطاء بنس��بة ( )%3من الكلفة التخمينية على ش��كل
ص��ك مصدق أو خطاب ضمان صادرة من مص��رف حكومي ألمر وزارة الدفاع  /املديرية العامة للعقود
واملبيعات يذكر فيه اسم ورقم املناقصة على ان تثبت العناوين الوظيفية ملصدري خطابات الضمان
وان يكون نافذا ً ملدة ستة أشهر.
 -9تقدمي التأمينات النهائية على ش��كل خطاب ضمان حس��ن تنفيذ للعقد بنس��بة ( )%5من قيمة
العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد وان ال يكون خطاب الضمان مشروط ويدفع حني
الطلب صادر من مصرف حكومي.
 -10يقدم مقدم العطاء من الشركات العراقية واالجنبية التي لديها مكتب متثيل او فرع في العراق
كت��اب عدم املمانعة من االش��تراك في املناقص��ة صادر من الهيئة العام��ة للضرائب ويكون معنون
إل��ى وزارة الدف��اع مع تأييد منحه الهوي��ة الضريبية والرقم الضريبي ويلتزم بجل��ب براءة ذمته عند
االحالة.
 -11تلتزم الشركة بتقدمي فاتورة جتارية مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية في بلد املنشأ

جمهورية العراق
وزارة النفط
�شركة نفط ال�شمال

http://www.almadapaper.net

تنويه

س��قط س��هوا ً في اإلع�لان اخل��اص بـ(احتاد
الصناع��ات العراق��ي) الص��ادر ف��ي الع��دد
( )4550بتاري��خ  2019/11/19حي��ث لم تذكر
العب��ارة (على ان يكون موعد اجراء االنتخاب
في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت
املوافق  . )2019/12/28لذا اقتضى التنويه
مع التقدير

تنويه

ورد س��هوا ً ف��ي اإلعالن اخلاص بالش��ركة
العام��ة لتس��ويق االدوي��ة واملس��تلزمات
الطبي��ة الصادر في الع��دد ( )4548بتاريخ
 ، 2019/11/17حي��ث ورد رق��م املناقص��ة
) (97 / 2019 / 28 / Rخط��أ والصحي��ح
).. (87 / 2019 / 28 / R
لذا اقتضى التنويه.

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات
�إعادة �إعالن مناق�صة عامة (دولية) رقم ( )9ل�سنة 2019
جتهيز مواد لدعم �شبكة االت�صاالت الع�سكرية ()IDN
او بلد الش��حن (على ان تكون صادرة من بلد التصدير (املصنع)) مثبت فيها (اس��م املنتج ،نوعه ،عدد
الوحدات ،س��عر الوحدة ،املبلغ الكلي للبضاعة واس��م املس��تورد وعنوانه) ويعول عند التعاقد على
السعر املثبت في القائمة التجارية املقدمة من اجملهز إلى جهة التعاقد.
 -12يح��ق للطرف االول مصادرة التأمينات االولية مل��ن حتال إليه املناقصة وامتناعه عن توقيع العقد
بعد التبلغ بكتاب االحالة دون عذر مش��روع او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذيته
وبع��د غلق املناقصة ورف��ض التصحيح على اخطائه احلس��ابية في العطاء وانعكاس��ها على قرار
االحالة وس��يتم اتخاذ االج��راءات القانونية املنصوص عليها في تعليم��ات تنفيذ العقود احلكومية
رقم ( )2لسنة .2014
 -13تق��دمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للش��ركات العراقية والش��ركات
االجنبية التي لديها مكتب متثيل او فرع في العراق.
 -14يتم اس��تيفاء رس��م الطابع بنس��بة ( )0.003ثالثة بااللف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق
قانون رسم الطابع رقم ( )71لسنة  2012ووفقا ً لالصول والرسم العدلي البالغ ( )0.001واحد بااللف
من قيمة العقد على ان ال يزيد عن ( )10.000عش��رة االف دينار وحس��ب قانون الرسوم العدلية الرقم
( )11لسنة . 2015
 -15ال يج��وز ملنتس��بي دوائر الدولة والقطاع العام االش��تراك في املناقصات بصورة مباش��رة او غير
مباشرة مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.
 -16تقدم الشركات البيانات املالية لها آلخر سنتني كحد ادنى ضمن اوراق الشركة.
 -17تلتزم الش��ركات بجلب كتاب من نقابة احملاس��بني واملدققني او جمعية احملاس��بني يؤيد س�لامة
املوقف القانوني للمحاسب الذي يقدم احلسابات اخلتامية ضمن اوراق الشركة آلخر سنتني للشركات
العراقية والشركات االجنبية التي لديها متثيل او فرع في العراق.
 -18تدوين اس��عار فقرات استمارات العطاءات (القس��م الرابع والقسم السادس) ومبلغه االجمالي
ويع��ول على الس��عر املدون كتابة ف��ي حالة اختالفه عن الس��عر املدون رقما ً كما يعول على س��عر
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة واذا وردت فقرة او فقرات لم يدون الس��عر ازائها ففي هذه
احلالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر.
 -19يت��م اعتماد عنوان الش��ركة املثبت في العطاء عنوانا ً للمراس�لات والتبليغات وعلى الش��ركة
االبالغ بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة ( )7سبعة ايام من تاريخ حصوله.
 -20معايير التأهيل:
أ -عدم االنحراف في توقيتات التجهيز.
ب -سرعة التجهيز.
ج -دقة املواصفات.
د -االسعار التنافسية.
هـ  -االعمال املنجزة ضمن االختصاص.
 -21تلتزم الشركة بتقدمي قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتأييد جهات التعاقد املعنية.
 -22ف��ي حالة حتقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول حتصيل الديون مبوجب قانون حتصيل
الديون احلكومية العراقي رقم ( )56لسنة .1977
 -23العق��د خاضع جلمي��ع القوانني النافذة بضمنها قانون ضريبة الدخل املرقم ( )113لس��نة 1982

�شركة نفط ال�شمال � /شركة عامة
حمافظة كركوك
�إعالن للمرة االوىل

وتعديالته وتعليماته.
 -24يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -25يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن املناقصة.
 -26تلتزم الش��ركات العراقي��ة بتقدمي ما يثبت حجب البطاقة التمويني��ة للمدير املفوض واصحاب
الشركة استنادا ً لكتاب االمانة العامة جمللس الوزراء العدد  22543/3/7/1 :في .2011/11/23
 -27ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها.
 -28ف��ي حالة اش��تراك اكثر من مناقص في تق��دمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس��ؤوليتهم
تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
 -29في حالة الغاء املناقصة فسوف يتم إعادة ثمن شراء الوثائق اخلاصة باملناقصة فقط دون تعويض
مقدمي العطاءات.
 -30ال يجوز ملدير مفوض الكثر من شركة تقدمي اكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة .
 -31ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -32يكون موعد انعقاد املؤمتر لالجابة على استفس��ارات املشاركني في املناقصة الساعة ( 1200من
يوم اخلميس املصادف .)2019/11/28
 -33في حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رس��مية يكون تاريخ الغلق اليوم الذي يلي العطلة والذي
يكون فيه دوام رسمي.
 -34صندوق العطاءات مفتوح طيلة فترة االعالن وخالل ايام الدوام الرسمي (من الساعة  900ولغاية
الساعة .)1400
ً
 -35استنادا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )48لسنة  2018تلتزم الشركات االجنبية بتقدمي تعهدا بعدم
وجود مطالبة مالية غير محس��ومة جتاه املؤسس��ات العراقية خالل مدة ال تزيد عن ( )30ثالثون يوما ً
من تاريخ التبلغ بقرار االحالة على ان يكون اجراء التس��وية ش��رطا ً الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم
استبعاده وفي حالة وجود مطالبات تتعهد الشركات االجنبية باالتفاق على القيام بتسوية مرضية
وفقا ً التفاقية نادي باريس او وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )28لس��نة  2014او ش��طب الدين كليا ً
خالل مدة ال تزيد عن ( )30يوم من تاريخ التبلغ بقرار االحالة على شرط ان يكون اجراء التسوية شرطا ً
الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم اس��تبعاده وتتعهد الش��ركات االجنبية بعدم اجراء اي مطالبة
قضائية او ادارية على اي مديونية بحق اجلانب العراقي بعد االحالة بصورة مباشرة او غير مباشرة من
خالل البيع او التنازل للغير عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية.
 -36تقوم الش��ركة باالطالع على الوثائق القياس��ية املرفقة مع املناقصة ( )93وثيقة باللغة العربية
واالنكليزي��ة مبوج��ب كتاب وزارة التخطيط الع��دد 27131 :في  2016/12/22م��ع قرص ( )CDالغراض
توضيحية.
 -37ف��ي حالة وجود اختالف ف��ي الوثائق باللغة العربية مع ترجمتها باللغ��ة االنكليزية يتم اعتماد
النسخة العربية.
 -38للمزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع االلكتروني لوزارة الدفاعwww.mod.mil.iq :
لالجابة على استفساراتكم مراسلتنا على البريد االلكتروني:
moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org

املديرية العامة للعقود واملبيعات

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

تعلن ش��ركة نفط الش��مال  /ش��ركة عامة  /محافظة كركوك عن إجراء املناقصة العامة املرقمة ( م ش  / 26 / 2019 /2التش��غيلية) واخلاصة بـ (إعادة تأهيل س��قيفة جيولوجيا في منطقة بابا
الصناعية  /محافظة كركوك)
 -1على الراغبني باالشتراك باملناقصة اعاله من مقاولي اعمال الهندسة املدنية املصنفني من الدرجة العاشرة فما فوق واملقاولني والشركات املسجلني في إقليم كوردستان وبنفس الدرجة والنافذة
هوياتهم.
 -2مراجعة قس��م العقود  /عرفة  /محافظة كركوك هم أو وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كتاب العدول للحصول على قرص ( )CDاملدون فيها أوراق املناقصة لقاء مبلغ ( )100.000مائة ألف دينار
عراقي غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل شراء اوراق املناقصة.
 -3ارفاق شهادة تاسيس الشركة مصدقة من وزارة التجارة  /دائرة تسجيل الشركات مع هوية تصنيف املقاولني وبنسخة ملون.
 -4يقدم املشاركني كتاب عدم املمانعة من الدخول في املناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب ومعنونا ً إلى شركة نفط الشمال (النسخة األصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية.
 -5تقدمي تامينات أولية مقطوعة مببلغ ( )1.200.000دينار عراقي (مليون ومائتان ألف دينار عراقي) (باس��تثناء الش��ركات احلكومية (القطاع العام)) وتكون إما على ش��كل صك مصدق او س��فتجة أو
خطاب ضمان يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ اخلطاب رقما ً وكتابة وذكر تاريخ النفاذية وشروطها والغرض من اصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة واسم
املقاول أو املدير املفوض واس��م الش��ركة املقاولة بش��كل كامل ،صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف (حتت التصفية واشراف ووصاية 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 نفاذية العطاء احملددة في ش��روط املناقصة
البالغة ( )90يوم من تاريخ غلقها.
 -6تودع أوراق العطاءات في الصندوق رقم ( )1اخلاص باملقاوالت الكائن في استعالمات دوائر عرفة  /محافظة كركوك.
 -7سيتم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم االربعاء املوافق  2019/11/27في مقر قسم الدراسات والتصاميم.
 -8آخر موعد لتقدمي العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم االحد املوافق . 2019/12/8
 -9س��يتم فتح العطاءات بعد الغلق مباش��رة في االس��تعالمات الرئيسية للشركة في عرفة وبحضور املقاولني والش��ركات املقاولة وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي
يليه هو يوم غلق املناقصة.
 -10ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات ،ويتحمل من حتال عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
 -11علما ً ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ( )59.500.000دينار عراقي (تسعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي).
 -12للشركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -13للمزيد من املعلومات مراجعة املوقع االلكتروني (( )www.noc.oil.iqصفحة املشاريع – املناقصات احمللية – املناقصات احمللية النافذة).
املدير العام ا�ضافة �إىل وظيفته
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�أحمد عبا�س يك�شف للتاريخ �أهم حمطات كرتنا ببطوالت اخلليج:

الالعبون ّ
كذبوا تقرير الوا�شي �ضدي عن قرار االن�سحاب عام 90

�������ذف م����ن وث���ي���ق���ة درج��������ال ب���ع���د االج����ت����ي����اح !
 ال���ك���وي���ت���ي ل���ي�������س غ�������ش���ي���م��� ًا ..و����س���ع���ي���د ُح� ِ
 ل����م ن���ت���واط����أ م����ع ال�������س���ع���ودي���ة ف����ي اب���وظ���ب���ي  ..وف���ي���ي���را ا����س���ت���ق���وى ع��ل��ي��ن��ا ب���دع���م ح��ك��وم��ي
 بغداد� /إياد ال�صاحلي

�أك ��د �أحم ��د عبا� ��س �أم�ي�ن �س ��ر احت ��اد كرة
القدم الأ�سب ��ق �أن بطول ��ة اخلليج العربي
لك ��رة الق ��دم �ستظل عر�س ًا ممي ��ز ًا ي�ستحق
�أن يب ��ذل ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات اخلليجي ��ة
وم�س�ؤولو دولها اجلهود الكبرية من �أجل
ا�ستمرارها  ،مل ��ا حت ّققه من جتمّع ريا�ضي
يوحّ د �صفوفهم منذ �أن انطلقت عام 1970
م ��ن املنامة  ،وزادت م�شارك ��ة العراق �أول
مرة ع ��ام  1976يف الدوحة روح املناف�سة
 ،و�شه ��دت تناف�ساته املحتدم ��ة مع نظريه
الكويتي خا�ص ��ة نكهة تاريخي ��ة يف عديد
البطوالت ال�سيما ال�سبعينية والثمانينية.
خ�ص ب ��ه املدى ،
وق ��ال عبا� ��س يف حديث ّ
ك�شف فيه �أبرز ّ
حمطات كرتنا يف البطولة
":كان ��ت دورة خليج ��ي  10يف الكوي ��ت
للف�ت�رة م ��ن � 21شب ��اط �إىل � 9آذار 1990
�آخر م�شارك ��ة للعراق يف العه ��د ال�سابق ،
ووقتها ق� � ّرر رئي�س االحت ��اد �آنذاك تقدمي
اعرتا� ��ض �ض ��د طرد الكاب�ت�ن عدنان رجال
�أم ��ام الإم ��ارات و�إلغ ��اء ال ��كارت الأحمر،
وبعده ��ا وجّ ه ب�سحب البعث ��ة من البطولة
 ،وابتعدن ��ا عنه ��ا حتى ع ��ام  2004عندما
تق ّرر دعوة الع ��راق للم�شاركة يف خليجي
 17بالدوح ��ة للفرتة من � 10إىل  24كانون
الأول  ،2004ووقته ��ا احتف ��ى القطريون
بع ��ودة الأ�س ��ود ب�ش ��كل الفت  ،حت ��ى �أنهم
�صنعوا ك�أ�س البطولة من الذهب الأبي�ض
اخلال� ��ص عل ��ى �ش ��كل كوفي ��ة عراقي ��ة
(ال�شماغ) بفكرة قطري ��ة و�صناعة عراقية
على ي ��د النحات �أحمد البح ��راين  ،وغ ّنى
كاظ ��م ال�ساه ��ر يف حف ��ل االفتت ��اح الرائع
ال ��ذي ُخ ّ�ص� ��ص للرتح ��اب بع ��ودة �أبن ��اء
الرافدين".
و�أ�ض ��اف " :مل يُحالفن ��ا احلظ للفوز بلقب
البطول ��ة �سوى ثالث م ��رات �أعوام 1979
و 1984و 1988ب�سب ��ب وج ��ود الالع ��ب
املوه ��وب وامل�ست ��وى الفن ��ي اخل�ل ّ�اب
واملدرب�ي�ن الوطني�ي�ن الأف ��ذاذ � ،أما ما بعد
عام  2003فق ��د ّ
ظل االخفاق ي�ل�ازم كرتنا
يف البطول ��ة نظ ��ر ًا للتق� �دّم ال�سري ��ع الذي
قطعت ��ه الك ��رة اخلليجي ��ة مقارن ��ة بالعمل
الكال�سيكي الحتادنا الذي يفتقد التخطيط
بتن�شئ ��ة الأجي ��ال
ال�سلي ��م ُ ،ه ��م �أهتم ��وا ِ
وفق ًا لأح ��دث الربام ��ج والأكادمييات مثل
ا�سباي ��ر القطرية  ،بينما نح ��ن نعوّ ل على
غرية وحَ ميّة الالعب لأننا نراوح من زمان
يف حم ّلن ��ا ومنهمك�ي�ن مب�شاكلن ��ا الت ��ي ال
تنتهي"!

 ،وللأ�س ��ف مت انتق ��ادي يف برنام ��ج
املجل�س م ��ن قناة الكا� ��س القطرية م�ساء
الي ��وم نف�سه  ،لكن الأخ �سعود عبدالعزيز
املهندي �أمني �س ��ر االحتاد القطري �آنذاك
�أن�صفن ��ي مبداخل ��ة �أك ��د فيه ��ا تنفي ��ذي
تعليم ��ات اللجنة الفنية ويتوجب �شكري
لأنها حالة غري م�سبوقة".
عودة فييرا

ويتع ّر� ��ض للخ�س ��ارة م ��ن �أج ��ل تف ��ادي
مواجه ��ة منتخب قوي يت�س ّلح باجلمهور
كي يلتقي معه يف النهائي ولي�س قبل ذلك
 ،ف�أك ��رم �سلمان �أبعد م ��ن �أن يتواط�أ �ضد
العراق  ،وحتى الالعب�ي�ن الذين حتدّثوا
�ضد طلبه قبل املباراة لي�س بنية الإ�ساءة
ل ��ه �أو الإخ�ل�ال بوطنيته  ،ب ��ل لتحليل ما
جرى".
اعترا�ض  ..وان�سحاب

و�أو�ض ��ح عبا� ��س ":واكب ��تُ بط ��والت
اخللي ��ج يف الكوي ��ت ع ��ام  1990ب�صفة
نائ ��ب رئي� ��س الوف ��د ه�شام عط ��ا عجاج
 ،وع�ض ��و فن ��ي يف بط ��والت قط ��ر ع ��ام
 2004والإم ��ارات ع ��ام  2007و ُعم ��ان
ع ��ام  ، 2009و�أذكر ُطل ��ب م ّنا يف بطولة
� 1990أن نق� �دّم اعرتا�ض� � ًا عل ��ى ط ��رد
وتوجهتُ اىل
درج ��ال �أم ��ام الإم ��ارات ،
ّ
د.جم ��ال �صال ��ح ع�ض ��و اللجن ��ة الفنية ،
ف�أمتن ��ع عن قب ��ول الطلب  ،وق ��ال (كيف
متخ�ص�ص يف كرة القدم
تقبل �أن جم ��ال
ّ
خري ��ج �أم�ي�ركا �أن �أواف ��ق عل ��ى �إلغ ��اء
البطاق ��ة احلم ��راء؟) ويف الي ��وم التايل
قدّمت الطلب اىل رئي�س جلنة االن�ضباط
ومل يواف ��ق �أي�ض� � ًا  ،و�ص ��ادف وج ��ود
الراح ��ل فهد الأحمد رئي� ��س احتاد الكرة
الكويتي �آنذاك  ،فقال له ُخذ طلب العراق
لندر�س� � ُه يف اجتم ��اع ا�ستثنائي لر�ؤ�ساء
االحت ��ادات امل�شارك ��ة  ،ويف امل�ساء ذاته
ذكرتْ و�سائ ��ل الإعالم �أن رئي�س االحتاد
العراقي �أ�صدر بيان ًا �سلبي ًا �ضد البطولة
 ،فقل ��تُ للم ��درب �أنور ج�س ��ام �أتوقع �أنه

�سيُطل ��ب م ّنا االن�سحاب يوم غد  ،ليذهب
َّ
ويتب�ضع ��ون ،
الالعب ��ون اىل اال�س ��واق
وتوجهنا
وبالفعل ُطلب منا االن�سحاب ،
ّ
اىل املط ��ار وودّعنا فهد الأحمد بحرارة ،
ومنع ال�صحافة الكويتية �أن تتحدّث ب�أي
�شيء �ضد املنتخب العراق".
وتابع ":حال عودة املنتخب اىل بغداد ،
مت ت�شكيل جلنة حتقيقية �ضدي �أثر تقرير
وا�ش ��ي ُ�س ّل ��م اىل رئي� ��س االحت ��اد  ،وال
�أعرف م ��ن كتب ُه ُيبينّ فيه �أنني اعرت�ضتُ
على ق ��رار االن�سح ��اب م ��ن البطولة بعد
ن�ش ��ره يف وكال ��ة الأنب ��اء العراقي ��ة ،
ولك ��ن �إف ��ادات الالعب�ي�ن والإداريني يف
البعثة ك ّذب ��ت التقرير و ُبرئتُ دون علمي
 ،و�أغل ��ق التحقي ��ق كم ��ا �أخ�ب�رين وقتها
عدن ��ان درج ��ال كون ��ه �سكرت�ي�ر االحتاد
�آنذاك �إ�ضافة اىل متثيله املنتخب".
�سمعة درجال !

ولف ��تَ عبا�س يف �شه ��ادة للتاريخ  ":مبا
�أنن ��ا ع ّرجن ��ا على بطولة ع ��ام  1990يف
الكوي ��ت الت ��ي توقفت بعده ��ا م�شاركتنا
اخلليجية ب�سب ��ب اجتياح الكويت بعمل
ع�سك ��ري بع ��د �أربع ��ة ا�شه ��ر م ��ن انتهاء

البطول ��ة �أي يف � 2آب  ،1990يوا�ص ��ل
البع�ض اليوم ت�شويه عَمد ل�سمعة عدنان
درجال بذريعة م�شاركته يف تنفيذ عملية
�إف ��راغ املخ ��ازن الريا�ضي ��ة الكويتي ��ة
ونقله ��ا اىل بغ ��داد  ،فالواق ��ع �أن ��ه ذهب
ب�أمر من رئي�س اللجنة الأوملبية العراقية
�آنذاك بكتاب ر�سمي �ض ّم اىل جانبه حامت
�شريف من الأمانة العامة للجنة الأوملبية
وح�س�ي�ن �سعي ��د النائب الث ��اين لرئي�س
احت ��اد الك ��رة � ،إ�س ��وة بجمي ��ع دوائ ��ر
الدولة العراقي ��ة التي مت توجيهها بعمل
مناقل ��ة للأجه ��زة واملع ��دات بذريع ��ة �أن
الكوي ��ت �أ�صبح ��ت املحافظ ��ة  19ما بعد
اال�ستي�ل�اء عل ��ى �أر�ضها  ،وال�س� ��ؤال هنا
ملاذا يت ��م ُح ��ذِ ف ا�سم ح�س�ي�ن �سعيد عند
ت ��داول وثيق ��ة تكلي ��ف درج ��ال بالذهاب
اىل الكوي ��ت؟ علم� � ًا ال يوج ��د حظر على
درج ��ال م ��ن زي ��ارة الكوي ��ت بدلي ��ل �أن
زميل ��ه �سعيد ذهب اىل هن ��اك م ّرات عدة
م ��ا بع ��د ع ��ام  2003برغ ��م كون ��ه �شارك
درج ��ال الدخول اىل الكوي ��ت ح�سب �أمر
الأوملبي ��ة  ،فالكويتي اليوم لي�س غ�شيم ًا
 ،بل مثقف� � ًا وواعي ًا ويدرك �أن عالقتنا به
وبوطن ��ه العزيز على قلوبن ��ا �أقوى ممّا

بورا يدعم �أ�سود الرافدين في خليجي 24
 بغداد  /حيدر مدلول
حر� ��ص ال�صرب ��ي ب ��ورا ميلوتينوفيت�ش على
زيارة وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم يف مقر
�أقامته بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة للأطمئنان
على حت�ضرياته النهائية قبل مواجهة املنتخب
القط ��ري لك ��رة الق ��دم يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
والن�ص ��ف م�س ��اء غ ��د الثالث ��اء يف افتت ��اح
مناف�س ��ات الن�سخ ��ة الرابع ��ة والع�شري ��ن م ��ن
بطول ��ة ك�أ�س اخللي ��ج العربي لكرة
الق ��دم الت ��ي �سي�ش ��ارك فيه ��ا 8
منتخبات .
و�ألتقى ب ��ورا التقى برئي�س
الوف ��د عل ��ي الأ�س ��دي
الوطن ��ي
وللمنتخ ��ب
لك ��رة الق ��دم ال ��ذي يق ��وده
ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و
كاتانيت� ��ش والالعب�ي�ن م ��ن
�أجل تناول �أخر ا�ستعدادات
الع ��راق قب ��ل الدخ ��ول يف
مناف�س ��ات البطولة اخلليجية
الت ��ي يك ��ون فيه ��ا مر�شح ًا
ف ��وق الع ��ادة خلط ��ف
لقبه ��ا الراب ��ع بعد
غياب ��ه مل ��دة
 31عام� � ًا
ع ��ن

خزان ��ه والتق ��ط معه ��م العدي ��د م ��ن ال�ص ��ور
التذكارية يف نهاية زيارته .
ويرتب ��ط امل ��درب ال�صرب ��ي بعالق ��ات وثيق ��ة
و�أخوي ��ة م ��ع منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
بحك ��م �أن ��ه �سب ��ق ل ��ه و�أن �أ�شرف عل ��ى رئا�سة
مالك ��ه التدريب ��ي يف بطول ��ة ك�أ� ��س الق ��ارات
لك ��رة القدم التي جرت يف جن ��وب �أفريقيا عام
 2009الت ��ي مثل فيها الع ��راق القارة ال�صفراء
لأول م ��رة على �أثر نيله بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة
الق ��دم  2007وحق ��ق معه نتائج
ايجابي ��ة بتعادل ��ه م ��ع
منتخب ��ي نيوزيلندا
وجن ��وب �أفريقيا
وخ�سارته بهدف
واح ��د �أم ��ام
منتخب ا�سبانيا
بط ��ل �أوروب ��ا
لكرة القدم .
و�سي�ؤدي منتخبنا
الوطني لكرة القدم
�أخ ��ر وح ��دة تدريبية
له م�س ��اء اليوم االثنني
على مالع ��ب جامعة قطر
بتواج ��د  13العب� � ًا فق ��ط
(ج�ل�ال ح�س ��ن وفهد
طالب وميثم جبار
و م�صطف ��ى
حمم ��د ج�ب�ر
و عل ��ي
عد ن ��ا ن
و�أ حم ��د
�أبراهيم

وابراهي ��م باي�ش وح�سن حم ��ود و�شريف عبد
الكاظم وحممد قا�س ��م ومهند علي كاظم وعالء
عبا� ��س وميثم جبار ) ح�سب اجل ��دول الزمني
املعد له م ��ن قبل اللجنة املنظم ��ة للبطولة فيما
�سين�ض ��م �إليه ��م يف وق ��ت الحق بقي ��ة زمالئهم
م ��ن العب ��ي فريق ال�شرط ��ة بعد انته ��اء مباراة
فريق نواذيب ��و املوريتاين الت ��ي �ستجري يف
ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء على ملعب نادي اخلور
الريا�ضي .
و�أث ��ار ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت�ش من
�إ�ص ��راره الغريب م ��ن عدم دع ��وة العبني جدد
يعو�ض بهم الفراغ الذي تركه كال من ب�شارر�سن
وهمام طارق اللذين رف�ضتا �إدارة اال�سماعيلي
امل�صري و�إدارة بري�سيولي�س االيراين الطلب
الر�سمي ال ��ذي تقدم به احتاد كرة القدم اليهما
ب�ش� ��أن �إمكاني ��ة ان�ضمامهما اىل وف ��د املنتخب
الوطني حي ��ث �ستكون القائمة النهائية مكونة
من  21العب ًا فقط التي �سيقدمها الوفد العراقي
يف امل�ؤمتر الفن ��ي الذي �سيق ��ام اليوم الأثنني
يف فن ��دق ال�شريات ��ون وه ��و عك� ��س القوائ ��م
النهائي ��ة التي �ستت�ألف م ��ن  23العب ًا ملنتخبات
قط ��ر واالم ��ارات واليمن وعم ��ان وال�سعودية
والبحرين والكويت وعمان .
و�ستك ��ون ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�ش ��رة والن�ص ��ف
ظهر الي ��وم الأثنني موع ��د ًا للم�ؤمتر ال�صحفي
للم ��درب كاتانيت�ش والع ��ب واحد من منتخبنا
الوطني لك ��رة القدم �سيتم الك�شف عنه �صباح ًا
يف فن ��دق ويندهام وي�ست ب ��اي ح�سب جدول
مواعي ��د امل�ؤمت ��رات ال�صحفية ال ��ذي و�ضعته
اللجن ��ة املنظم ��ة للبطول ��ة ملدرب ��ي املنتخبات
الثمانية والت ��ي �سي�ستهله ��ا الهولندي مارفيك
م ��درب منتخ ��ب االم ��ارات لك ��رة الق ��دم يف
ال�ساع ��ة احلادية ع�شرة ظه ��ر ًا يليه بعد ن�صف
�ساعة �سام ��ي النعا�ش م ��درب املنتخب اليمني
لك ��رة القدم فيم ��ا �سيعق ��د يف ال�ساع ��ة الثانية
ع�شرة ظه ��ر ًا اال�سباين فليك�س �سان�شيز مدرب
املنتخب القطري لكرة القدم .

يروّ ج البع� ��ض �ضد درجال وغريه  ،و�أن
مواق ��ف القيادات الريا�ضي ��ة على ر�أ�سها
�أحم ��د الفه ��د داعم ��ة للريا�ض ��ة العراقية
ونحن نعتز بها".
تواط�ؤ!

وع ��ن زوبع ��ة التواط� ��ؤ يف خليجي ، 18
قال عبا� ��س  ":يف مباراتنا مع ال�سعودية
التي جرت ي ��وم  24كانون الثاين 2007
عل ��ى ملعب �آل نهيان  ،طل � َ�ب املدرب �أكرم
�سلمان �أن نر ّكز على التعادل لتج ّنب لقاء
الإم ��ارات �صاح ��ب الأر� ��ض واجلمه ��ور
يف ن�ص ��ف النهائ ��ي  ،وهن ��ا كان يفرت�ض
ب ��ه �أن يت�ش ��اور م ��ع االحت ��اد ع ��ن طريق
م�شرف املنتخب قبي ��ل جماهرة الالعبني
بطلب ��ه  ،لأنه بع ��د خ�سارتنا بهدف ليا�سر
القحط ��اين  ،مت ت�أوي ��ل طل ��ب �سلم ��ان
عل ��ى �أن ��ه اتف ��اق م�سب ��ق و�أته ��م الأعالم
العراق ��ي رئي� ��س االحت ��اد �آن ��ذاك ح�سني
�سعيد بالتواط�ؤ م ��ع ال�سعودية  ،وجرى
حتقيق حكوم ��ي يف املو�ضوع وحتدثت
مبا يُر�ض ��ي �ضم�ي�ري  ،و�شخ�صي� � ًا �أرى
�إن �أي م ��درب هو �صاح ��ب القرار الفني ،
فهناك مدرب ��ون يلع ��ب بت�شكيلة احتياط

طبول  ..ومزامير

وذكر عبا�س يف موق ��ف �آخر من ذكرياته

اخلليجي ��ة " يف بطولة ُعم ��ان عام2009

�أك ��دتْ اللجنة �أنه من حق م�شرف املباراة
�أن يوقفه ��ا يف ح ��ال �أ ّث ��ر اجلمه ��ور ب�أية
طريقة على الالعبني �أو احلكم  ،وب�إمكانه
�أن يُقي َم املباراة من دون جمهور �أو ينهي
احلالة التي دعت لإيقافها  ،وكنت مراقب ًا
ملب ��اراة قط ��ر والإم ��ارات ي ��وم  8كانون
الثاين  2009مبلعب ال�شرطة ال�سلطانية
مب�سقط و�أدارها احلكم الأوزبكي راف�شان
�إيرماتوف الذي مل ُت�سمع �ص ّفارته ب�سبب
الطب ��ول واملزامري الإماراتي ��ة امل�ستمرة
حي ��ث �أ ّث ��رتْ كثري ًا عل ��ى �أج ��واء املباراة
 ،فطلب ��تُ م ��ن احلك ��م �أن يوق ��ف املباراة
حت ��ى تت ��م معاجلة هذه احلال ��ة �أو يُخلى
املدرج الإماراتي الذي يتجمّع فيه قارعو
الطب ��ول واملزمّري ��ن  ،ووقته ��ا اعرت� ��ض
م ��درب قط ��ر الراح ��ل الفرن�س ��ي برون ��و
ميت�س ��و عل ��ى �إيق ��اف املب ��اراة  ،وطلبتُ
من ��ه الع ��ودة �إىل مكان ��ه  ،وحتدث ��ت م ��ع
م�س� ��ؤول �أم ��ن امللع ��ب لإنه ��اء ال�صخب ،
وبالفعل بعد دقائق ع� �دّة �ساد الهدوء يف
املدرج  ،و�أذنتُ للحكم با�ستمرار املباراة

وعن �أ�سب ��اب ا�ستعالء املدرب الربازيلي
جورفان فيريا عل ��ى االحتاد يف خليجي
م�سق ��ط  ، 2009ق ��ال ":قبي ��ل البطولة ،
را�ض على ع ��ودة فيريا
مل يكن االحت ��اد ٍ
الذي مت التعاقد معه بدعم حكومي برغم
وج ��ود مالحظات كث�ي�رة عليه مب ��ا فيها
فوزنا بك�أ�س �آ�سيا � 2007إذ مل يكن له دور
كبري ،بل لالعبني الأبطال  ،وللتاريخ كان
رئي�س االحتاد ح�سني �سعيد خارج البلد
 ،وحت ّملتُ مع رئي�س البعثة ناجح حمود
كل ال�ضغ ��وط قبي ��ل البطول ��ة وخالله ��ا
 ،ووقته ��ا احت ��دم النقا� ��ش ب�ي�ن حم ��ود
وبع�ض م�س� ��ؤويل احلكومة يف اجتماع
(املنطقة اخل�ضراء) حتدّث معهم بق�سوة
تف�ض اىل ّ
حل لأنهم �ألتزموه
وع�صبية مل ِ
بقوة  ،فا�ستقوى على االحتاد يف م�سقط
كون ��ه مدعم من متنفذين لدى احلكومة ،
وكان للتواج ��د احلكومي الكبري برئا�سة
وزير ال�شب ��اب والريا�ض ��ة جا�سم حممد
جعف ��ر حين ��ه ت�أث�ي�ر يف حتجي ��م دور
العالق ��ة املهنية ب�ي�ن احتادن ��ا واملدرب ،
وكنا على �صواب باعرتا�ضنا على قيادته
 ،فقد خ�سرن ��ا مع البحري ��ن ( )3-1ومع
عُمان ( )4-0وتعادلنا مع الكويت ()1-1
وتذيّل منتخبنا املجموعة بنقطة واحدة
وودعنا البطولة كنتيجة متوقعة".
ال للمدرب الأجنبي

واختت ��م �أحم ��د عبا� ��س حديث ��ه  ":كن ��ت
�أمتن ��ى وج ��ود مدرب عراق ��ي يف بطولة
اخللي ��ج  24وكل البط ��والت الأخ ��رى
 ،ك ��وين �أ�ؤم ��ن ب�سرتاتيجي ��ة تطوي ��ر
امل ��درب الوطن ��ي  ،فل�س ��ت م ��ع امل ��درب
االجنب ��ي ط ��وال م�سريت ��ي الإداري ��ة مع
الكرة العراقية  ،كل اجنازاتنا و�أجمادنا
الكروي ��ة ّ
مت ��ت بجهود مدرب�ي�ن وطنيني
خمل�ص�ي�ن  ،وم ��ع ذل ��ك �أمتن ��ى التوفيق
للم ��درب كاتانيت� ��ش يف جمموع ��ة قط ��ر
والإم ��ارات واليم ��ن  ،ومت ��ى م ��ا عال ��ج
نهج ��ه الهجومي �أنا متفائ ��ل مبا يتحقق
للأ�سود".

اختبار �صعب لل�شرطة �أمام نواذيبو الموريتاني
 بغداد  /املدى
يخو�ض فريق ال�شرطة حامل لقب دوري الكرة املمتاز �أختبار ًا �صعب ًا �أمام
�ضيف ��ه فريق نواذيبو املوريتاين يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء اليوم الأثنني
عل ��ى ملع ��ب نادي اخل ��ور الريا�ض ��ي بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة �ضمن
مناف�سات جولة الأياب من دور ثمن النهائي لبطولة ك�أ�س حممد ال�ساد�س
للأندية العربية باملو�سم . 2020-2019
وق ��ال ع�ضو �إدارة نادي ال�شرط ��ة الريا�ضي حت�سني اليا�سري يف ت�صريح
خ� ��ص به امل ��دى � :إن فريقه الك ��روي يتطلع اىل جتديد ف ��وزه الذي حققه
يف مب ��اراة الذه ��اب بهدف حمل توقيع املهاجم ع�ل�اء عبد الزهرة من �أجل
حج ��ز تذكرة العب ��ور اىل دور ربع النهائي من ه ��ذه الن�سخة من البطولة
العربي ��ة يف ظ ��ل ال ��روح املعنوي ��ة العالية الت ��ي يتحلى به ��ا اجلميع بعد
�أن�ضم ��ام العبي املنتخ ��ب الوطني لكرة الق ��دم الثماني ��ة يف اليوم الثاين
من املع�سك ��ر التدريبي الذي �أنطلقت وحدات ��ه التدريبية على ملعب نادي

العرب ��ي الريا�ضي حيث �سيكونون من �أبرز االوراق الرابحة التي �سيزج
به ��ا ال�صرب ��ي �أليك�سن ��در �أليتي�ش يف ه ��ذه املوقعة امل�صريي ��ة التي تر�أها
اجلماه�ي�ر ب�أنه ��ا �ستك ��ون البواب ��ة احلقيقي ��ة نح ��و املناف�سة بق ��وة على
اللق ��ب  .و�أ�ض ��اف � :إن فري ��ق نواذيبو املوريتاين لن يك ��ون خ�صم ًا �سه ًال
و�سريم ��ي ب ��كل �أوراق ��ه يف هذه املب ��اراة بحك ��م تواجده ثماني ��ة العبني
م ��ن �صفوفه �ضمن املنتخ ��ب املوريتاين الأول الذي ي�ش ��ارك يف ت�صفيات
ك�أ� ��س �أفريقيا لكرة القدم من �أج ��ل حتقيق االنت�صار بفارق �أكرث من هدف
ال ��ذي �سيكون �شعاره الوحيد من �أج ��ل موا�صلة م�سريته يف بطولة ك�أ�س
حمم ��د ال�ساد�س لك ��رة القدم الت ��ي كان قد �أطاح بفري ��ق اجلي�ش ال�سوري
م ��ن مناف�سات دور� 32أال �أن ثقتنا كبرية يف جنوم القيثارة اخل�ضراء يف
موا�صل ��ة تقدمي امل�ستويات الرفيعة خ�ل�ال ال�شوطني الأول والثاين تتكل
يف النهاي ��ة ب�أحراز العالم ��ة الكاملة رغم غياب خم�سة م ��ن �أبرز الالعبني
الأ�سا�سي�ي�ن (وليد �سامل وكرار جا�سم وم ��ازن فيا�ض وال�سنغايل �أبو بكر
ديارا والكنغويل جونيور مابوكو ) لأ�سباب خمتلفة .

�سبعة حكام يديرون المباراة الواحدة في بطولة الدوحة
 بغداد  /املدى
ق ��ررت جلن ��ة احل ��كام يف االحت ��اد اخلليج ��ي
لك ��رة الق ��دم �أن يدي ��ر �سبع ��ة ح ��كام كل مباراة
من املباري ��ات �ضمن مناف�سات دور املجموعات
ودور ن�ص ��ف النهائ ��ي واملب ��اراة النهائي ��ة يف
بطولة ك�أ�س اخلليج العربي الرابعة والع�شرين
لكرة القدم التي �ستنطلق غد الثالثاء بالعا�صمة

القطرية الدوحة .
و�سيكون �أربع ��ة حكام يف امللعب وثالثة حكام
لتقني ��ة الفيدي ��و امل�ساع ��د (الف� ��أر ) �سيق ��ودون
املب ��اراة الواح ��دة يف البطول ��ة اعتب ��ار ًا م ��ن
املب ��اراة االفتتاحي ��ة الت ��ي �ستجم ��ع منتخبن ��ا
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم م ��ع �شقيق ��ه القطري يف
ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والن�صف م�س ��اء غد الثالثاء
عل ��ى ملعب خليف ��ة الدويل حل�س ��اب املجموعة

الأوىل الت ��ي ت�ض ��م اىل جنبهم ��ا منتخب ��ي
الإمارات واليمن .
ومت اعتم ��اد الطاقم الدويل العراقي املكون من
احل ��كام علي �صباح ومهن ��د قا�سم وواثق مدلل
وحيدر عب ��د احل�سن لإدارة مباري ��ات البطولة
اخلليجي ��ة اىل جان ��ب خمي� ��س امل ��ري وحممد
جاب ��ر �ضرم ��ان وحمم ��د ال�شم ��ري ورم ��زان
النعيمي م ��ن قطر وعلي حمم ��ود و�أحمد خالد
وعبا� ��س غلوم وحمم ��ود ال�سهلي م ��ن الكويت
و�أحم ��د ال ��كاف وعم ��ر اليعقوب ��ي و�أب ��و بك ��ر
العم ��ري وحم ��د الغاف ��ري م ��ن �سلطن ��ة عم ��ان
وحمم ��د عب ��د الل ��ه وعم ��ار اجلنيب ��ي وحمم ��د
احلم ��ادي وح�س ��ن املهري من الإم ��ارات وعلي
ال�سماهيج ��ي وعم ��ار �إبراهي ��م ويا�س ��ر تلف ��ت
و�ص�ل�اح عب ��د الله م ��ن البحرين و�أم�ي�ن حميد
و�أحمد عون وداود ح�سني من اليمن .وليونيل
ت�شيدي وجان كوبلي منن �سوي�سرا و�ألك�سندر
ب ��و �سايت وفلوريان ليم ��اري وكارل دير وكري
من بلجيكا .
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ال��م�����ش��روع��ي��ة ف���ي ح��ري��ة الإ�����ض����راب ال�����س��ي��ا���س��ي
الإ�ض ��راب لغ ��ة  ( :م�ص ��در �أ�ض ��رب  ،و�أ�ض ��رب ع ��ن
ال�ش ��يء �أعر�ض و�أمتنع عن ��ه )  .ويعرف ا�صطالح ًا
من قبل �شراح القانون الإداري ومن الوجهة املهنية
ب�إن ��ه  ( :امتناع املوظفني ع ��ن ت�أدية �أعمال وظائفهم
ب�صفة م�ؤقتة تعبري ًا عن عدم الر�ضا يف �أمر او �أمور
قام ��ت بها على الإدارة جت ��اه منت�سبيها )  .و�إذا كان
للموظف�ي�ن حري ��ة اال�ض ��راب ح�سب فقه ��اء القانون
الع ��ام �أو ح�سب الن�صو� ��ص القانونية امل�شرعنة لها
يف البع� ��ض من قوانني اخلدم ��ة املدنية يف خمتلف
دول الع ��امل  .وحري ��ة اال�ض ��راب ه ��ذه مل تقت�ص ��ر
عل ��ى املوظفني  ،فقد تناولتها قوان�ي�ن العمل �إمتثا ًال
لالتفاقي ��ات الدولي ��ة املنظم ��ة له ��ا تعامل ��ت مع هذا
املو�ض ��وع و�أباحت ��ه وبين ��ت �أن  ( :اللج ��وء اىل
الإ�ض ��راب ال�سلم ��ي لغر� ��ض الدف ��اع ال�سلم ��ي ع ��ن
م�صالح �أع�ضائها املهنية واالقت�صادية واالجتماعية
�إذا مت �إنه ��اء �إجراءات حل النزاع دون التو�صل اىل
اتف ��اق ) امل ��ادة  162من قانون العم ��ل العراقي رقم
 37ل�سنة . 215
الإ�ض ��راب ال�سيا�س ��ي  :اال�ض ��راب ال�سيا�س ��ي ومع
ا�ش�ت�راك املوظف�ي�ن والعم ��ال فيه فلن تك ��ون غاياته
فئوية �أو ذاتية ترتبط بحقوقهم وم�صاحلهم املهنية
 ،ب ��ل �إن اله ��دف منه ممار�سة ال�ضغ ��ط على ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة واحلكومة لإجباره ��ا على اتخاذ موقف
�سيا�سي مع�ي�ن �أو منعها من حتقيق غايات �سيا�سية
معين ��ة � ،أو االحتج ��اج على موقف مع�ي�ن قامت به

احلكوم ��ة عل ��ى ال�صعي ��د الداخل ��ي �أو اخلارج ��ي
وحمله ��ا عل ��ى التخل ��ي عن ��ه وغريه ��ا م ��ن املطالب
ال�سيا�سية الأخرى .
الإ�ض ��راب ال�سيا�س ��ي وعلى وفق ه ��ذا املفهوم  ،هل
ل ��ه مرجعية ت�شريعي ��ة ت�سمح له بالتح ��رك ؟ �أو هل
�أن الإ�ض ��راب ال�سيا�س ��ي عم ��ل مب ��اح باعتب ��اره من
احلري ��ات املتعلق ��ة بحق ��وق الإن�س ��ان ؟ ولغر� ��ض
الإجابة على ذلك نعود لقراءة الن�صو�ص الت�شريعية
الناف ��ذة  .فقانون العقوبات رق ��م  111ل�سنة 1969
املع ��دل وحت ��ت �أح ��كام الب ��اب ال�ساب ��ع املعن ��ون (
اجلرائ ��م ذات اخلطر العام ) ج ��اء الف�صل ال�ساد�س
من ��ه بعن ��وان ( اجلرائ ��م املا�س ��ة ب�سري العم ��ل ) �إذ
ن�ص ��ت امل ��ادة  364عل ��ى  - 1 ( : -يعاقب باحلب�س
م ��دة ال تزي ��د عل ��ى �سنت�ي�ن وبغرام ��ة �...أو ب�أحدى
هاتني العقوبت�ي�ن كل موظف �أو مكلف بخدمة عامة
ترك عمله ولو ب�صورة اال�ستقالة �أو امتنع عمد ًا عن
واج ��ب من واجب ��ات وظيفته �أو عمل ��ه متى كان من
�ش�أن ال�ت�رك �أو االمتناع �أن يجع ��ل حياة النا�س يف
خطر �أو �صحتهم �أو �أمنهم يف خطر �أو كان من �ش�أن
ذل ��ك �أن يحدث ا�ضطراب ًا �أو فتنة ب�ي�ن النا�س �أو �إذا
عطل مرفقه عام ًا .
ً
ً
 – 2ويعت�ب�ر ظرف� �ا م�شددا �إذا وق ��ع الفعل من ثالثة
�أ�شخا�ص �أو �أكرث وكانوا يتفقون على ذلك �أومبتغني
منه غر�ض ًا م�شرتك ًا ) .
ويفه ��م من هذه املادة �أن ترك العمل ال ي�شكل جرمية

 هادي عزيز علي
– حتى لو �صاحبها الظرف امل�شدد � -إال عند حتقق
�أح ��د الآث ��ار الآتي ��ة  – 1 - :تعر� ��ض حي ��اة النا�س
و�صحته ��م و�أمنهم للخطر � – 2 .إحداث اال�ضطراب
او الفتن ��ة  – 3 .تعطي ��ل مرفق ع ��ام � .أي �أن اعتبار
ترك العمل يعد فع ًال مباح ًا ما دام حدوثه ال يعر�ض
حي ��اة و�صح ��ة و�أم ��ن النا� ��س للخط ��ر  ،وال يُحدث
ا�ضطراب� � ًا �أو فتن ��ة وال يعط ��ل املراف ��ق العام ��ة قد
ورد ب�صيغ ��ة اال�ضراب ال�سلمي ال ��ذي عدّه القانون
م ��ن احلري ��ات  .وه ��ذه الأح ��كام ت�شم ��ل اال�ضراب
ال�سيا�س ��ي اخلايل مادام ثبوت خلوه من تلك الآثار
ال ��واردة يف املادة �أعاله ال ي�شكل جرمية ويعد فع ًال
مباح� � ًا  ،وه ��ذا م ��ا �سار علي ��ه امل�ش ��رع العراقي عند
ت�شريع ��ه قان ��ون العمل الذي ع ّد اال�ض ��راب ال�سلمي

ثورة ت�شرين و�إعادة ت�أ�سي�س الهوية
الوطنية العراقية

نافذة من موسكو

ال������ت������اري������خ ل�������ن ي���غ���ف���ر

غالب ًا ما �إرتبطت الهوية الوطنية العراقية بالبنية الفكرية لم�شاريع
القوى ال�سيا�سية منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية .فالهوية العربية
كانت جزءاً �أ�سا�سي ًا من �شرعية النظام الملكي التي فر�ضها الإنتداب
البريطاني عبر �إختيار الأمير الحجازي في�صل بن الح�سين ليكون ملك ًا
على العراق ما �أدّ ى الى ن�شوء �صراع �سيا�سي هوياتي نتيجة لإعتبار
الكرد وباقي القوميات الأخرى في العراق ك�أقليات ذات حقوق ثقافية
محدودة.

 فـرا�س نـاجــي

*

فف ��ي عق ��د الثالثيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي
�سان ��د العراقويون (املتبن ��ون للنزعة الوطنية
العراقي ��ة) م ��ن جماع ��ة الأه ��ايل واحل ��زب
إنقالب
ال�شيوعي العراقي وكذلك بع�ض الكردَ � ،
بك ��ر �صدق ��ي  1936فيم ��ا عار�ض ��ه القوميون
الع ��رب الذي ��ن �إغتالوا بكر �صدق ��ي يف 1937
لينته ��ي احل ��ال بعده ��ا اىل �سيط ��رة العق ��داء
الأربع ��ة العروبي�ي�ن على ال�سلط ��ة يف العراق
حتى هزميتهم على يد بريطانيا يف .1941
غ�ي�ر �أن هذا ال�صراع الهويات ��ي الأيديولوجي
املحت ��دم ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة
حت ��ول اىل تالقي �سيا�سي ث ��م اىل تعاون بني
ه ��ذه الق ��وى عندم ��ا وج ��دت نف�سه ��ا يف نف�س
مع�سك ��ر املعار�ضة �ضد نظ ��ام النخبة احلاكمة
امللكي ��ة وال ��ذي �إعتربته ه ��ذه الق ��وى �إلعوبة
بي ��د الإ�ستعم ��ار الربيط ��اين وواجه ��ة خلدمة
امل�صالح الغربية يف ال�شرق الأو�سط .وبنف�س
الوق ��ت وعل ��ى الرغم م ��ن قمع ال�سلط ��ة ،بد�أت
مالم ��ح هوية وطنية عراقية جدي ��دة بالت�شكل
خرجت م ��ن رحم حرك ��ة الإحتج ��اج ال�شبابية
والف�ض ��اء الع ��ام للمجتم ��ع امل ��دين العراق ��ي
يف اخلم�سيني ��ات وخا�ص ��ة يف العا�صم ��ة
بغ ��داد .فقد �أنتج التفاع ��ل ال�سيا�سي والتالقح
الأيديولوجي بني القوى ال�سيا�سية العروبية
و العراقوي ��ة والقومية الكردي ��ة مالمح هوية
عراقي ��ة متحررة من �سيط ��رة القوى الأجنبية
وم ��ن تالع ��ب ال�سلط ��ة احلاكم ��ة عل ��ى �أ�سا�س
الت�آخي العرب ��ي الكردي والإع�ت�راف املتبادل
باحلق ��وق القومية لكال ال�شريك�ي�ن يف الوطن
الواح ��د :هوي ��ة عراقية جامعة لوط ��ن العرب
والكرد و باقي القوميات املت�آخية.
و قد تبنت ثورة  14متوز التي قام بها اجلي�ش
العراقي ب�إ�سناد �شعبي و�سيا�سي من املعار�ضة
للحك ��م امللكي له ��ذه الهوية الوطني ��ة اجلامعة
ع�ب�ر الد�ست ��ور امل�ؤق ��ت للجمهوري ��ة العراقية
الأوىل ،وكذل ��ك �إنعك�س ��ت يف �شع ��ارات تل ��ك
املرحلة مثل "حتيا الوحدة العراقية ال�صادقة"
و "لتزدهر ثقافة القوميات املت�آخية يف عراقنا
احلبيب".
غري �أن احلكومات اجلمهورية املتعاقبة نزعت
اىل الإ�ستب ��داد ال�سيا�سي من ��ذ  1961حني بد�أ
قمع القوى ال�سيا�سية على �إختالفها وب�ضمنها
العروبي�ي�ن وال�شيوعي�ي�ن والقومي�ي�ن الك ��رد
والإ�سالميني .وا�ستم ��ر القمع ال�سيا�سي حتى
�سقوط نظ ��ام �صدام ح�س�ي�ن يف  ،2003حيث
ّ
مت التالع ��ب به ��ذه الهوي ��ة الوطني ��ة اجلامعة
وتفريغها من حمتواها عرب ال�صراع ال�سيا�سي
بني الأح ��زاب و�إعادة كتاب ��ة التاريخ العراقي
والعرب ��ي ب�صورة م�ؤدجل ��ة – خا�صة يف عهد
البعث العربي – مع قمع �شديد حلرية التعبري
الثقافي ��ة .ف�أ�ضحت الهوية الوطني ��ة العراقية
يف نهاي ��ة املط ��اف مرتبط ��ة باحلاك ��م امل�ستبد
ال ��ذي �إعتمد على ال ��والء الع�شائري والطائفي
لل�سلط ��ة مع ممار�س ��ة الإ�ضطه ��اد املمنهج �ضد
الكرد وال�شيعة والقمع حلرية معظم العراقيني

يف التعبري عن هويتهم القومية �أو الدينية.
و �أدّى ذل ��ك وبالتزامن مع �صع ��ود املد الديني
يف الع ��راق اىل ت�ص� �دّع الهوي ��ة الوطني ��ة
العراقي ��ة و�سي ��ادة الهوي ��ات الطائفي ��ة عليها،
خا�صة بعد تبن ��ي نظام �صدام ح�سني للخطاب
الدين ��ي منذ منت�ص ��ف الت�سعيني ��ات من خالل
حملت ��ه الإمياني ��ة و�إدم ��اج امل�ؤ�س�س ��ة الدينية
مب�ؤ�س�سات النظام اال�ستبدادية مع الإ�ستحواذ
على �شرعية مقبوليتها عند املجتمع.
فم ��ا �إن �إنه ��ار نظ ��ام �ص� �دّام القمع ��ي عل ��ى يد
الإحت�ل�ال الأمريك ��ي حتى تهدم ��ت الإجراءات
واملنظوم ��ات الكابح ��ة الت ��ي �أ�س�سه ��ا النظ ��ام
لل�سيطرة على دور الدين املتعاظم يف املجتمع
م ��ا م ّك ��ن القوى واحل ��ركات الديني ��ة ال�شيعية
وال�سني ��ة الفاعل ��ة عل ��ى الأر� ��ض �أن مت�ل��أ هذا
الفراغ و ت�ستفيد من هذا الدور ليت�صدر الدين
والطائف ��ة اخلط ��اب الوطن ��ي العراق ��ي خالل
ف�ت�رة ما بع ��د  .2003فتك ّر�س نظ ��ا ُم املكونات
عرب العملية ال�سيا�سية على �أ�سا�س املحا�ص�صة
القومية والطائفية ،و�سادت الهويات الطائفية
والقومي ��ة عل ��ى ح�س ��اب الهوي ��ة الوطني ��ة
اجلامعة ،و�سقط مفه ��وم املواطنة املبني على
االنتماء لدولة واحدة والت�ساوي يف احلقوق
والواجبات.
�إال �أن جماهري ال�شعب العراقي مل تغفر للقوى
ال�سيا�سية املكوناتية الت ��ي ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا
يف بن ��اء الدول ��ة وتقدمي اخلدم ��ات الأ�سا�سية
وق ��ادت العراق اىل اخلراب خا�صة بعد �إنهيار
نظام ما بع ��د  2003يف حزيران  2014عندما
تق�سم
�إحت ��ل داع� ��ش ثل ��ث م�ساح ��ة الع ��راق و ّ
الع ��راق عملي ًا اىل ثالث دويالت متحاربة ذات
�أجهزة �أمنية وجي�ش وم�ؤ�س�سات دولة وبرامج
تعليمي ��ة خمتلف ��ة عن بع�ضها .فب ��د�أت حركات
�إحتج ��اج �شعبية من ��ذ  2011تنادي بالإ�صالح
وحماربة الفا�سدين ،كما بد�أت بتكوين مالمح
هوي ��ة وطنية عراقية جامع ��ة عابرة للطوائف
والقوميات ومعار�ضة للطائفية والف�ساد .ومن
رحم هذه احلركات الإحتجاجية ال�شعبية بد�أت
احلركات الإحتجاجية ال�شبابية بالظهور مثل
تظاه ��رات الب�ص ��رة يف  2018والت ��ي متيزت
بكونه ��ا �أكرث راديكالية م ��ن الإحتجاجات الأم
بعنفيتها ومعاداتها ال�صريحة لأحزاب ال�سلطة
الطائفية ولتدخل �إيران يف ال�ش�ؤون العراقية،
بالإ�ضاف ��ة اىل خ ��روج ه ��ذه التظاه ��رات ع ��ن
�سيطرة الق ��وى ال�سيا�سية املعار�ضة التقليدية
مثل التيار ال�صدري.
�أ ّم ��ا يف تظاه ��رات ت�شرين احلالي ��ة فلم يزداد
زخ ��م دور ال�شب ��اب القي ��ادي فيه ��ا فح�سب بل
ت�أ�صل ��ت فيه ��ا مطال ��ب ال�شباب يف �إنه ��اء دور
�أح ��زاب الإ�سالم ال�شيع ��ي املتحكمة يف امل�شهد
ال�سيا�س ��ي العراقي من ��ذ  ،2003بالإ�ضافة اىل
تو�س ��ع قاع ��دة الإحتجاجات ال�شعبي ��ة لت�شمل
العا�صمة بغداد ومدن جنوبي العراق الأخرى
و�شرائح �أخرى من املجتمع العراقي مل ت�شرتك
يف حركات الإحتجاج ال�سابقة.

�إح ��دى احلري ��ات التي يتمتع بها العم ��ال وهو بهذا
الو�صف فعل مباح .
ولكن اخل�شي ��ة كل اخل�شية م ��ن التوظيف املخالف
لأح ��كام ه ��ذه امل ��ادة م ��ن قب ��ل ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة
وبال�ضغط عل ��ى ال�سلطة الق�ضائية من خالل اعتبار
جمرد اال�ضراب ال�سلمي منتج ًا لتلك الآثار املوجبة
للتجرمي  .وبذلك يتم التع�سف يف تطبيق هذه املادة
وينعك� ��س �سلب� � ًا عل ��ى حري ��ة املواطن�ي�ن و�صحتهم
و�أمنهم و�أ�ستقرارهم .
م ��ن ذلك ن�ستنتج �أن حرية اال�ض ��راب ال�سيا�سي من
حريات املواطن مادامت ق ��د حل ب�صيغته ال�سلمية
و�أن ه ��ذه احلري ��ة مدعوم ��ة مبرجعي ��ة �شرعي ��ة
�أخ ��رى الغب ��ار عليه ��ا وهي �أح ��كام امل ��ادة الثامنة

من العه ��د الدويل اخلا� ��ص باحلق ��وق االقت�صادية
واالجتماعي ��ة والثقافية والتي تت�ضمن عدة فقرات
�إذ ن�ص ��ت الفقرة " د " منه ��ا على  ( :حق اال�ضراب
�شريط ��ة ممار�ست ��ه وفق ��ا لقان ��ون البل ��د املعني ) .
ومعل ��وم �إن ه ��ذا العهد قد اعتمد وعر� ��ض للتوقيع
والت�صديق واالن�ضم ��ام بقرار الهيئة العامة للأمم
املتحدة بالقرار  2200امل�ؤرخ  \ 16كانون الأول \
 ، 1966وق ��د متت امل�صادقة على هذا العهد من قبل
الع ��راق بالقانون املرقم  193و�إن تاريخ االن�ضمام
كان بتاري ��خ  ، 1971 \ 1 \ 25ون�شر الت�صديق يف
جريدة الوقائع العراقية بالعدد  1927وتاريخ \ 7
. 1970 \ 10
�إن ت�صديق العراق على ه ��ذا العهد واالن�ضمام �إليه
و�ص ��دور ذل ��ك بقانون ن�ش ��ر يف اجلري ��دة الر�سمية
يعني �أن هذا العهد �أ�صب ��ح قانون ًا عراقي ًا حتى و�أن
رجعت عنه الأمم املتحدة ،لكونه �أن�ضم اىل الن�سيج
الت�شريع ��ي العراق ��ي وعل ��ى وف ��ق �آلي ��ات الت�شريع
املتبعة حينئذ � ،أي �إنها تعد جزء من النظام القانوين
العراقي فيكون له ما لبقية القوانني من قوة االلزام
على الأف ��راد وال�سلطات كافة  ،رغ ��م �أن البع�ض من
�شراح القانون ال ��دويل يذهب اىل �أن االتفاقية هذه
مل ال تع ��د جزء ًا م ��ن الت�شريعات الوطني ��ة ما مل يقم
امل�شرع باجراء تعدي�ل�ات على نظامه القانوين لكي
ين�سج ��م مع االتفاقي ��ة ( نظرية ثنائي ��ة القانون ) .
وهذا القول مردود من الوجه ��ة القانونية وغادرته

العدي ��د م ��ن ال ��دول لكون ��ه يح ��ول دون حتقي ��ق
الأه ��داف التي �شرع من �أجلها العه ��د  .و�إن الغالب
م ��ن د�ساتري العامل �أخذت بنظرية ( وحدة القانون )
املدعومة من قبل الق�ضاء الدويل والعالقات الدولية
املت�ضمنة علوية االتفاقيات واملعاهدات ( ال�شارعة )
على القانون الوطني لكون الدولة �ألزمت نف�سها بها
وهي على علم بهذه العلوية  .خا�صة �إذا �أخذنا بنظر
االعتبار �أن الد�ستور العراقي ن�ص يف باب احلقوق
واحلري ��ات عل ��ى ذات احلقوق واحلري ��ات الواردة
يف ذلك العهد .وا�ستناد ًا ملا تقدم فان ن�صو�ص العهد
املذكور تتمتع بقوة �أقوى من ن�ص القانون الوطني
لك ��ون الد�ستور قد ارتقى به اىل م�صاف الن�صو�ص
الد�ستورية .
علي ��ه وملا كان اال�ضراب ال�سيا�سي �صورة من �صور
حرية التعبري عن الر�أي الواردة �أحكامها يف الفقرة
�أو ًال من املادة  38من الد�ستور  ،فال يجوز واحلالة
هذه احلد منها او تقييده ��ا ا�ستناد ًا حلكم املادة 46
م ��ن الد�ست ��ور اال بقانون او بن ��اء عليه  ،على �أن ال
مي�س ذلك التحدي ��د والتقييد جوهر احلق والعدالة
 .حي ��ث �إن امل ��ادة ( )8م ��ن العه ��د ال ��دويل اخلا�ص
باحلق ��وق االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة
�ساري ��ة املفعول حلد الآن لعدم تقييدها او حتديدها
بقان ��ون من ��ذ ان�ضمام العراق �إليها وحل ��د الآن  ،لذا
ف�أنه ��ا تعد ملزمة للكافة وال يج ��وز ب�أية حالة العمل
خالف ًا ملا جاءت به �أحكامها .

ويب ��دو م ��ن خ�ل�ال ر�ص ��د الإنت ��اج الثق ��ايف
لل�شباب العراقي خالل العام املن�صرم – على
�سبي ��ل املثال �أعم ��ال ال�شاعر �سج ��اد الغريب
يف خمتل ��ف املهرجان ��ات و يف فيدي ��و "�أنت
القائ ��د" و �أعم ��ال فنانني و�شع ��راء متعددين
يف مهرج ��ان "ن�ستطيع" الثال ��ث يف النجف
– �أن ال�شب ��اب العراق ��ي خا�صة يف مناطق
جن ��وب الع ��راق وبغ ��داد �أ�س�س ��وا خمياله ��م
اخلا�ص لهويتهم الوطنية ور�ؤيتهم ل�شرعية
النظ ��ام ال�سيا�سي املطلوب لإخ ��راج العراق
م ��ن حمنت ��ه و�إع ��ادة كرامته .فق ��د متحورت
�سردي ��ة الهوي ��ة الوطنية العراقي ��ة اجلديدة
عن ��د ال�شباب ح ��ول وحدة ال�شع ��ب العراقي
ورف� ��ض املكوناتي ��ة والتق�سي ��م الطائف ��ي
ورف�ض الطبقة ال�سيا�سي ��ة الطائفية احلالية
الت ��ي �إ�ستغلت الدين مل�صاحله ��م ال�شخ�صية،
بالإ�ضافة اىل �إعادة الإعتب ��ار للعلم العراقي
كرم ��ز لكرام ��ة الوط ��ن امله ��دورة وللن�شي ��د
الوطني العراقي ك�أمل للم�ستقبل املن�شود.
وق ��د ت ��ردّد �ص ��دى ه ��ذه الهوي ��ة العراقي ��ة
اجلدي ��دة يف �شع ��ارات تظاه ��رات ت�شري ��ن
احلالي ��ة ف ��كان املتظاه ��رون يتو�شح ��ون
بالعل ��م العراقي ويرددون ن�شي ��د "موطني"
بالإ�ضافة اىل ترديد ال�شعارات مثل "�إخوان
�سنة و �شيعة ،هذا الوطن ما نبيعه" و"�إيران
ب ��رة ب ��رة ،بغ ��داد تبقى ح ��رة"؛ فيم ��ا �شارك
الكرد وامل�سيحيون والرتكمان والأنباريون
ب�صورة فاعلة يف تظاهرات �ساحة التحرير،
و�ألغ ��ى ال�صابئ ��ة املندائي ��ون مرا�سي ��م
�إحتفالهم بعيدهم واقت�ص ��روا على املرا�سيم
الدينية ت�ضامن ًا مع �شه ��داء �ساحة التحرير.
كما ر ّكز املتظاه ��رون ال�شباب على مطالبتهم
بحقوقه ��م الوطنية حتت �شعار "نريد وطن"
و "نازل �أخذ حقي".
م ��ن الوا�ض ��ح �أن مالم ��ح الهوي ��ة الوطني ��ة
العراقي ��ة اجلامع ��ة التي عك�سته ��ا تظاهرات
ت�شري ��ن مل حت ��دث ب�صورة فجائي ��ة ،بل هي
حتوالت يف الهوية الوطنية العراقية نتيجة
عملية بناء ثقافية م�ستمرة ترادفت وتكاملت
م ��ع ح ��ركات الإحتج ��اج من ��ذ  .2011كم ��ا
�أن الإمت ��داد الوا�س ��ع لتظاه ��رات ت�شرين –
باملقارن ��ة م ��ع تظاهرات الب�ص ��رة يف 2018
– ي�ؤكد �إزدياد �شعبيتها املطردة حتى خارج
يف�س ��ر من جهة
الأو�س ��اط ال�شبابي ��ة .وه ��ذا ّ
دميوم ��ة �إنتفا�ض ��ة ت�شرين حت ��ى اليوم اىل
�أكرث م ��ن �ست ��ة �أ�سابيع بدون وه ��ن ،وكذلك
ي�ؤ�ش ��ر من جه ��ة �أخ ��رى اىل �أرجحية تطور
ه ��ذا التح ��ول يف الهوية الوطني ��ة العراقية
اىل نزع ��ة وطني ��ة ذات ر�ؤية وفك ��ر �سيا�سي
خا� ��ص بها ت�سعى بثب ��ات نحو الو�صول اىل
هيمن ��ة ثقافية جديدة عل ��ى املجتمع العراقي
وت�أ�سي� ��س م�ش ��روع دول ��ة املواطن ��ة يف
العراق.
* �أكادميي عراقي

ٌ
نا�صع ،لأنه
تاريخ
من ال يتقن قراءة التاريخ لن يكون له
ٌ
يتجاهل الحقائق المو�ضوعية على الأر�ض� ،سوف يتخبط
في ت�صرفاته ويرتكب الكبائر بالقتل والتدمير الوح�شي
من �أجل فر�ض مفاهيمه ،وبالتالي م�صالحه التي لم تعد
تتما�شى تاريخي ًا مع متطلبات وخ�صائ�ص المرحلة ،هذه
هي م�شكلة كافة الزعامات الديكتاتورية بما في ذلك في
العراق ،تخلفها عن وعي التاريخ ،عن الوعي االجتماعي،
جهلها في قراءة الواقع المو�ضوعي ،جدبت لي�س عقليتها
وح�سب و�إنما خيالها �أي�ض ًا.
�إن البي ��ان ال ��ذي �أ�صدرت ��ه ،م ��ن اطلق ��ت عل ��ى
نف�سه ��ا ق ��وى �سيا�سي ��ة عراقي ��ة! يف�ض ��ح هذه
القوى نف�سها ،ب�أنها مل تدرك حقيقية ما يجري
يف الب�ل�اد ،وما ه ��و املطلب احلقيق ��ي لل�شعب
العراقي الذي جاء بها لل�سلطة� ،أو بتعبري �أدق
ركب ��ت على �أكتاف ��ه للو�صول اىل �س ��دة احلكم
والنفوذ واملال ،ومن ثم ركلته بعنف لتبقى هي
يف القم ��ة .ال�شع ��ب ،الناخب يري ��د نزلوها من
�أبراجه ��ا " العاجية" ،وبيانه ��ا يك�شف رف�ضها
لذلك ،ومن الناحية املو�ضوعية �أن هذه القوى
الت ��ي �شارك ��ت يف االجتماع " �سي ��ئ ال�صيت"
هي امل�ستفيد الوحيد ( ولي�س ال�شعب) من بقاء
الو�ضع الذي �أ�س�س له االحتالل .وكما قال �أحد
املحللني الرو�س املعني�ي�ن بال�ش�أن العراقي :ال
�أح ��د ( م ��ن القوى الت ��ي حتكم الب�ل�اد) ينوي
بجدي ��ة تغي�ي�ر �أي �ش ��يء ،وهن ��اك توافق تام
ب�ي�ن الكت ��ل الربملاني ��ة والأح ��زاب ال�سيا�سية(
احلاكم ��ة) .و ت ��دور يف نف�س الوق ��ت كلها يف
حلق ��ة مفرغ ��ة ملوا�صل ��ة نهب ال�ث�روة الوطنية
له ��ذا البل ��د وم�ستع ��دون للحف ��اظ عل ��ى ه ��ذا
الو�ض ��ع ب�أي دمياغوجي ��ة" .ولكن تلك القوى
مل ت ��درك ب� ��أن التاري ��خ �سيدرج املت ��ورط منها
يف الف�س ��اد والقت ��ل ،يف الئحة واح ��دة القوى
الت ��ي ميقتها �شعب العراق ،القوى املقيتة التي
اقرتفت الكبائر واملحرمات الدينية والإن�سانية
مثلها ،لدميومة بقائها يف ال�سلطة رغم ن�ضوب
مرحلته ��ا مو�ضوعي ًا ،فعلى ذمة م ��ن �س ُي َ�سجل
�سف ��ح دماء املئات من ال�شب ��اب العراقيني الذي
اغتيلوا فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم امل�شروعة
طالبوا كم ��ا جاء على �شعارته ��م بوطن� ،ألي�س
�أن ال�شباب اغتيل ��وا يف العهود ال�سابقة لنف�س
املطالب؟ ال�س�ؤال احليوي وامل�شروع هو  :ملاذا
�أذن ندين الأنظمة ال�سابقة ونتهمها بالوح�شية،
�إذا كانت بع�ض م�ؤ�س�سات نظام اليوم متار�س
نف� ��س �أ�ساليبها ،وبطريقة رعن ��اء .التاريخ لن
يغف ��ر .ل ��ن يغفر لأن ع ��دد ال�شهداء �أق ��ل ( رمبا
�سيت�ضاعف ال �ش ��اء الله)  ،فاحلديث عن النهج
والأ�سل ��وب  " :فمن قتل نف�س� � ًا واحدة من غري
حق ك�أنه قتل النا�س �أجمعني".
التاري ��خ ل ��ن يغف ��ر لأولئ ��ك الذي ��ن �أو�صلوا
الو�ض ��ع اىل طري ��ق م�س ��دود ،ومل يعمل ��وا
�إب ��ان حكمهم على �إعادة بن ��اء اقت�صاد البالد،
وحت�ص�ي�ن �أركان الدول ��ة ( الالطائفي ��ة)
وف�سح ��وا املج ��ال لغ ��زو داع� ��ش للع ��راق
ونه�ش ��ه ،فيما �أ�صبحوا هم وبطاناتهم �أثرياء
و�أ�صح ��اب نف ��وذ وملي�شيات وحماي ��ات� .إن
ال�ضع ��ف االقت�ص ��ادي الهيكلي للب�ل�اد واحدة
م ��ن امل�شاكل التي تثري االحتجاجات الدائمة.
ل ��ن يغفر لأولئ ��ك الذي ابق ��وا اقت�صاد البالد
يعتم ��د اعتم ��اد ًا كب�ي�ر ًا عل ��ى �إنت ��اج النف ��ط
والغ ��از الطبيعي (متثل �ص ��ادرات الطاقة 99

 ٪م ��ن ال�ص ��ادرات العراقية وتوف ��ر  ٪ 84من
الإي ��رادات احلكومي ��ة) .ومل يدركوا ب�أنه من
�أج ��ل موا�صلة الإنت ��اج يف مرافقه ،ف�إن قطاع
الطاق ��ة يف حاج ��ة ما�سة للإ�ص�ل�اح .واكتفوا
بان يذهب ن�صف ميزانية الدولة �إىل معا�شات
الدولة ورواتب موظفي الدولة ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ساعدات والإعانات التي تلبي االحتياجات
االجتماعي ��ة .وهذا ما �أع ��اق تنويع االقت�صاد
العراق ��ي ،و�أدى �إىل فق ��ر ال ��دم يف القط ��اع
اخلا� ��ص واالعتم ��اد املف ��رط عل ��ى الوظائف
يف القط ��اع العام ،التي تتوق ��ع من احلكومة
�أن تق ��دم خدم ��ات رخي�ص ��ة وغ�ي�ر موث ��وق
به ��ا يف كثري م ��ن الأحي ��ان .واجه�ضوا فكرة
الإ�صالحات ،على الرغم من �أنها لكنها لي�ست
كافي ��ة حلل ه ��ذه امل�ش ��كالت الهيكلي ��ة .ورغم
ثراء العراق اعتمدوا على منح الدول املعنية
با�ستقرار العراق ،ف�ض ًال عن امل�ساعدة املقدمة
من �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،يف
العم ��ل على حل الق�ضاي ��ا الأ�سا�سية ،لكنها مل
ت�ؤدِ �إىل التغيريات الالزمة .واعتمدوا تكتيك
احللول املرحلية ال ��ذي ي�ؤدي يف النهاية �إىل
تفاق ��م امل�ش ��اكل الكامن ��ة وراء ع ��دم الكف ��اءة
االقت�صادية الهيكلية يف العراق ،ولكنه ي�سهل
عليهم البقاء يف ال�سلطة .و�أدى الإنفاق املفرط
للروات ��ب والإعان ��ات احلكومي ��ة وال�ص ��رف
عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة،
والتي تعتربه ��ا احلكوم ��ة �ضرورية ل�ضمان
اال�ستق ��رار� ،إىل زي ��ادة ال َد َّين الع ��ام والعجز
الهائ ��ل يف امليزانية .وجزئي ًا م ��ن �أجل تلبية
الطل ��ب ب�ص ��ورة ع�شوائي ��ة عل ��ى الوظائف،
ت�ضاع ��ف توظي ��ف القطاع الع ��ام ثالث مرات
م ��ن � 900أل ��ف يف ع ��ام � 2004إىل حوايل 3
ماليني الي ��وم؛ �أدى الت�ضخ ��م الالحق كجزء
م ��ن منو الأج ��ور �إىل زي ��ادة يف الإنفاق على
الوظائ ��ف م ��ن  ٪ 7من �إجم ��ايل امليزانية يف
ع ��ام � 2004إىل �أكرث م ��ن  ٪ 40اليوم .وحتى
مع جتمي ��د التوظيف يف القط ��اع العام ،على
�سبي ��ل املث ��ال  ،ف� ��إن معدل من ��و التكاليف يف
الإنف ��اق احلكوم ��ي ت�صاعد يف ع ��ام ، 2016
ومع ذل ��ك ،تعتمد احلكومة عل ��ى تلك الوعود
( الع�سلي ��ة) القدمي ��ة لقم ��ع االحتجاج ��ات
احلالي ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك الوع ��ود با�ستح ��داث
املزيد من الوظائف �إىل القطاع العام ،وكذلك
دفع الأج ��ور املرتتبة ودع ��م الإ�سكان ،والتي
ل ��ن ت� ��ؤدي �إال �إىل تعمي ��ق الأزم ��ة التي جتد
نف�سه ��ا فيه ��ا� .إن العراقيني يرف�ض ��ون اليوم
وعود احلكومة املعت ��ادة ،كما كانوا من قبل.
مبا �أن الوع ��ود ال�سابقة بتوفري فر�ص العمل
وحت�س�ي�ن جودة اخلدم ��ات ظلت ح�ب�ر ًا على
ورق ،ف� ��إن هذه املوج ��ة من الوع ��ود ،ولي�س
م ��ن امل�ستغرب ،مل تقن ��ع املحتجني العراقيني

 د .فالح احلمـراين

مبغ ��ادرة ال�شوارع .وهذا يعني �أي�ض ًا �أن هذا
النم ��ط امل�ألوف ل ��ن ينج ��ح يف امل�ستقبل .لقد
�أ�صبح ف�ش ��ل جميع احلكوم ��ات العراقية يف
الوف ��اء بوع ��د الإ�صالح �أم ��ر ًا م�ألوف� � ًا لدرجة
�أنه ��ا وف ��رت بالفعل من�ب�ر ًا ا�ستخدم ��ه القادة
الوطني ��ون  ،مث ��ل مقت ��دى ال�ص ��در  ،لك�س ��ب
الدعم ال�شعبي.
بعد الإطاحة بالنظام الدكتاتوري عام 2003
� ،ش ��ارك العراقي ��ون يف ثماني ��ة انتخاب ��ات
حملي ��ة ووطنية عل ��ى الأقل .لك ��ن مل ي�ستطع
�أح ��د الر�ؤ�ساء حتدي ��ث االقت�ص ��اد املنهار �أو
حت�س�ي�ن الق ��وة ال�شرائي ��ة لل�س ��كان� .إن كافة
املعطيات ت�شري عل ��ى العك�س لقد ازداد خالل
ه ��ذا الوقت ،الفقر وانه ��ار الأمن وح�سب� .إن
انعدام الثقة يف م�ؤ�س�سات نظام الدولة لي�س
بالأم ��ر اجلدي ��د؛ فق ��د اندلع ��ت االحتجاجات
ال�سابق ��ة ب�سب ��ب مطال ��ب و�ض ��ع ح ��د للف�ساد
واملج ��يء بوج ��وه جدي ��دة �إىل احلكوم ��ة.
اجلدي ��د يف ه ��ذه امل ّرة ه ��و ات�س ��اع الإحباط
الذي يتجاوز ال�سيا�س ��ات الطائفية التقليدية
يف الع ��راق .ال ي�سته ��دف الغ�ض ��ب الع ��ام �أي
جتمع �أو حزب �أو راعي خارجي .على �سبيل
املث ��ال ،والالفت �أي�ض ًا �إن ت�أث�ي�ر رجال الدين
امل�ؤث ��ر �سابق� � ًا  ،الذي كان له ��م مكانة وت�أثري ًا
بني جميع العراقيني ،ي�ضعف اليوم بني جيل
ال�شب ��اب ،ال ��ذي ي�سمع م ��ن �سن ��ة �إىل �أخرى
نف� ��س الوعود من امل�صادر التقليدية لل�سلطة.
ي�ش�ي�ر ه ��ذا �إىل احتم ��ال ط ��رح مواطن ��ي
الع ��راق متطلب ��ات �أ�صع ��ب عل ��ى احلكوم ��ة
حلها .ويدف ��ع العراقي ��ون حكومتهم ملعاجلة
الق�ضاي ��ا ال�سيا�سي ��ة املعق ��دة ،مث ��ل مكافح ��ة
الف�س ��اد عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع ،بد ًال م ��ن جمرد
تق ��دمي نف�س احلل ��ول القدمية .لك ��ن اجلهود
الفعال ��ة للحد م ��ن الف�ساد يف الع ��راق تتطلب
�إ�صالحات هيكلية وا�سعة النطاق من الدولة.
لي� ��س م ��ن امل�ستغ ��رب �أن الطبق ��ة ال�سيا�سية
لي�س ��ت متحم�س ��ة ب�ش ��كل خا�ص له ��ذا امل�سار
املعق ��د واملثري للج ��دل  ،والذي �سي� ��ؤدي �إىل
ا�ضطراب ��ات وا�سعة النط ��اق ويتطلب �إعادة
تنظيم قطاع الطاقة على املدى الطويل .ومع
ذل ��ك  ،اتخذت احلكوم ��ة خطوات �صغرية يف
هذا االجت ��اه .يف  8ت�شري ��ن الأول (�أكتوبر)
 ،جم ��دت احلكومة العراقي ��ة �أن�شطة جمال�س
املحافظ ��ات  ،وبعد ذلك بيوم�ي�ن  ،مت الإعالن
عن �إعادة ترتيب احلكومة .الآن �صدر قانون
خلف� ��ض الإعان ��ات ملوظف ��ي اخلدم ��ة املدنية.
على امل ��دى الق�صري  ،يبقى ال�س� ��ؤال مفتوح ًا
عما �إذا كان هذا �سيكون كافي ًا� .إن التاريخ لن
يغفر لأولئ ��ك الذين باتوا ي�ستخدمون املاكنة
الع�سكري ��ة مبختل ��ف �أ�شكاله ��ا لقم ��ع �إرادة
ال�شعب بالتغيري وبناء الدولة الع�صرية.
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ثقافة

�أق�������دم ث������ورة ف����ي ب��ل��اد ����س���وم���ر !
عبد ال�سالم �صبحي طه

�سقط ��ت االمرباطوري ��ة الأكدي ��ة ع ��ام
 2159ق.م حت ��ت وط�أة تغري الظروف
املناخية واجلفاف واال�ضطرابات التي
ع�صف ��ت بالب�ل�اد يف ال�سنوات الأخرية
م ��ن حكم رج ��ل �أكد الق ��وي االمربطور
ن ��ارام �س ��ن ( وا�سم ��ه يعن ��ي حمب ��وب
�إل ��ه القمر �س ��ن 2223 2260- ،ق.م)،
والت ��ي مت تربيره ��ا الحق� � ًا عل ��ى �أنه ��ا
غ�ض ��ب االلهة بحق هذا املل ��ك املتجرب،
والذي جاه ��ر ب�إلوهيته ،و�أعتمر التاج
املق ّرن ال�شهري بظه ��وره به يف ح�ضرة
الإلهة ع�شت ��ار يف االختام واملنحوتات
مما ُيعد نوع ًا من تطاول على الأعراف
ال�سائ ��دة� .إ�ستم ��ر تده ��ور االو�ض ��اع
االقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة �إث ��ر ذل ��ك
يف ب�ل�اد النهري ��ن ،وح ��اول خلف ��ا�ؤه،
ومنه ��م �إبن ��ه �ش ��ار كل ��ي �ش ��ري (وهو
لق ��ب باللغ ��ة الأكدية و يعن ��ي ر�أ�س �أو
مل ��ك امللوك 2198 2223- ،ق.م) �إنقاذ
البالد م ��ن دون ج ��دوى ،و�أنتهى الأمر
برمت ��ه ب�أن دخلت الب�ل�اد �أقوام �أجنبية
ُتدع ��ى بالكوتيني( ،)1وه ��م من �سكان
املناط ��ق اجلبلي ��ة (جب ��ال زاكرو� ��س)
املتاخم ��ة حل ��دود الع ��راق ال�شرقي ��ة
م ��ع �إي ��ران احلالي ��ة ،ه� ��ؤالء االق ��وام
كان ��وا متوح�ش�ي�ن بح�س ��ب املدون ��ات
الت ��ي وردتن ��ا منذ عه ��د العاه ��ل نارام
�س ��ن( ،)2مل ُيخلف ه� ��ؤالء املحتلني �أي
وثائق مدون ��ة بلغتهم ،وال نعرف عنهم
�سوى ا�سماء حلكامهم (وعددهم واحد
وع�ش ��رون ملك ًا) ،حكم ��وا ملدة � 94سنة
و�أربعني يوم� � ًا ( 2116 –2210ق.م)
( . )3وقد وردت يف ثبت ا�سماء امللوك
ال�سومري�ي�ن قائم ��ة با�سمائهم ،وغلبت
عل ��ى ا�سم ��اء املت�أخري ��ن منه ��م ال�صيغ
الأكدي ��ة ،داللة عل ��ى اندماجهم الثقايف
مع �سكان الب�ل�اد ،وهو ما ح�صل الحق ًا
مع جميع املحتلني  ،حيث تذوب ثقافتهم
الأ�صلية يف ثقافة �أهل العراق القدماء،
�أم ��ا موطنهم الأ�صل ��ي فرمبا يكون اىل
اجلن ��وب من منطقة �شه ��رزور احلالية
(والتي ه ��ي موطن �أقوام �أخرى تدعى
اللولوبي�ي�ن ،واال�سم م ��ن الأ�صل " لو"
وتعن ��ي �إن�س ��ان بدائ ��ي �أو متوح�ش)،
والت ��ي �شمل ��ت منطقة ال ��زاب الأ�سفل.
وورد ذِ ك ��ر ه ��ذه الأق ��وام يف �إح ��دى
وثائ ��ق مملك ��ة م ��اري (ت ��ل احلري ��ري
بالق ��رب م ��ن دي ��ر ال ��زور احلالية على
الف ��رات يف �سوري ��ا) باال�س ��م (قوت ��و)
يف مطل ��ع االل ��ف الث ��اين ق.م .وم ��ن
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان ا�س ��م اجلب ��ل الذي

�ش ��كل ( ،)1ك�س ��رة حجري ��ة م ��ن اور ،ي ��رد يف
الن�ص ا�سم امللك (�أوتوحيكال) او (اوتوحينكال)
مل ��ك اوروك ،ترقى الك�س ��رة اىل حوايل 2125
ق.م حمفوظ ��ة يف املتح ��ف الربيط ��اين( ،حق ��وق
ال�صورة د� .أ�سامة �شكر امني).

�شكل(( ،)2نق�ش امللك �أوتوحيكال حمفوظ يف املتحف الربيطاين بالرقم املتحفي ( ،119064حقوق
ال�صورة املُتحف الربيطاين ).

�شكل ( )3ر�سم تو�ضيحي يظهر احتفال ملك اوروك �أوتوحيكال بالن�صرعلى تريقان ،حقوق ال�صورة

�ش ��كل (،)4زهرية من الربون ��ز مدون عليها ن�ص
ملل ��ك اوروك ال�س ��ومري �أوتوحي ��كال وترقى اىل
ح ��وايل ( 2113 2123-ق.م) حمفوظ ��ة يف
املتحف الربيطاين(.)1999,0731.1

�أوتوحي ��كال الرج ��ل الق ��وي ،مل ��ك
�أوروك ،مل ��ك مناط ��ق الع ��امل الأرب ��ع،
امللك الذي لي� ��س بو�سع �أحد �أن يخالف
�أمره ،بتحطيم �أ�سم ملك كوتيم  ،ثعبان
وعقرب اجلبل ،الذي حمل �سالحه �ضد
الآله ��ة ،وال ��ذي نقل ملكية ب�ل�اد �سومر
اىل ب�ل�اد (اجنبي ��ة) والذي م�ل��أ �سومر
بالع ��داوة ،والذي ف�ص ��ل الزوجة ممن
كان ل ��ه زوجة ،الذي �سل ��ب الطفل ممن
كان له طفل و�أوجد العداوة والع�صيان
يف البالد.
بعدئ ��ذ توج ��ه اىل (�إينان ��ا) ملكت ��ه
وابتهل �إليها ،يا مليكت ��ي� ،أيتها اللبوة
يف املعرك ��ة ي ��ا م ��ن تهاج ��م الأقط ��ار
(االجنبية) كلها لقد كلفني �أنليل ب�أعادة
ملكية ب�ل�اد �سومر فكوين حليفتي (يف
هذا العم ��ل)�،إن تريقان مل ��ك كوتيم قد
عني (الن�ص خمروم ) ،وعلى الرغم من
�أن �أحد ًا مل يتقدم �ض ��ده� ،إ�ستوىل على
دجلة و�ساحل البحر ،لقد �أغلق يف بالد
�سومر احلق ��ول ال�سفلى و�سد الطرقات
العليا ،وجعل الأع�ش ��اب ال�ضارة تنمو
عالي ًا يف طرقات البالد.
�أوتوحي ��كال املل ��ك ال ��ذي منح ��ه �أنليل
القوة  ،ال ��ذي اختارته �إينانا يف قلبها،
الرج ��ل الق ��وي  ،تق ��دم نح ��و املعرك ��ة
م ��ن ال ��وركاء �ضده (اي �ض ��د تريقان)،
ويف بي ��ت (الإل ��ه) �أ�شك ��ور( �إل ��ه الرعد
والعوا�ص ��ف) ،ق ��دم قربان� � ًا وخاط ��ب
مدينت ��ه� :إن �أنليل �أعطاين بالد كوتيم،
وو�ضع ��ت اينانا مليكت ��ي ،كحليفة يل،
م�صريي برعاية دوم ��وزي ،ووهبتني
�أم ��ا – او�ش ��م  -ج ��ال (اي ثعب ��ان)

ال�سم ��اء  -كلكام� ��ش� ،إب ��ن (الإله ��ة)
نن�سون ليكون م�شيكم ًا يل.
لقد امت�ل��أت نفو� ��س مواطن ��ي �أوروك
ومواطن ��ي ُك ّالب (م ��ن �أحي ��اء�أوروك)
بالف ��رح ،وكرج ��ل واحد �س ��ار (�سكان)
مدينت ��ه وراءه ،وق ��اد ه ��و الق ��وات
املختارة (من بينهم).
وبعد مغادرة بي ��ت �أ�شكور ،قدم قربان ًا
يف الي ��وم الراب ��ع يف "ناج�س ��و" (نهر
ايتم ��ورن جال) ،ويف الي ��وم اخلام�س
ق ��دم قربان ًا يف مزار الإلهة (�إيلي تابا)،
لقد �أ�س ��ر "اور -نين ��ازو" و "نابي" –
"�أنلي ��ل" " �شكاناك" "تريقان" ،الذين
ار�سلهم ��ا �سفريي ��ن اىل ب�ل�اد �سوم ��ر
وطوق ايديهما ب�أطواق من اخل�شب.
وبع ��د �أن غادر �أوتوحي ��كال مزار �إيلي
تابا ،قدم يف اليوم ال�ساد�س قربان ًا يف
(م ��ورو) وذهب �أمام �أ�شك ��ور وت�ضرع
�إلي ��ه" :يا �أ�شك ��ور ،لقد �أعط ��اين �أنليل
�أ�سلحة  ،فكن �أنت حليف ًا يل (يف هذا).
ويف تلك الليل ��ة نف�سها ،....وذهب اىل
�أوت ��و وت�ض ��رع �إلي ��ه  :ي ��ا "�أوت ��و" �أن
�أنليل قد اعطاين كوتيم ،كن �أنت حليف ًا
يل (يف هذا).
يف ذل ��ك امل ��كان َجمع ��ت (ب�ل�اد) كوتيم
قواته ��ا وار�سل ��ت اجليو�ش �ض ��ده� ،إال
�أن �أوتوحي ��كال ،الرجل الق ��وي� ،أوقع
به ��م الهزمي ��ة و�أ�س ��ر �شكان ��اك هم (اي
قائدهم).
ثم هرب تريقان ملك كوتيم وحده وعاد
اىل ( ب�ل�اد كوتي ��م) ،ويف "دوب ��روم"
(�شم ��ال مدينة بعقوب ��ة احلالية) حيث
جل� ��أ ،عوم ��ل برفق ولكن مل ��ا كان رجال
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ا�ستق ��رت علي ��ه �سفينة بط ��ل الطوفان
البابل ��ي ( اوت ��و نف�شت ��م ) يف ملحم ��ة
كلكام�ش،ه ��و (جب ��ل ن�ص�ي�ر وورد يف
بع�ض الدرا�سات باال�سم جبل كوتيم)،
وق ��د �أ�شاع ��وا الرع ��ب يف ب�ل�اد �سومر
و�أك ��د برمته ��ا ،وخرب ��وا مدنه ��ا وع ��م
اخل ��وف والذعر بني ال�س ��كان ،ولكنهم
على م ��ا يبدو قد �إن�سحب ��وا يف النهاية
اىل �شم ��ايل العراق و اخت ��اروا مدينة
�آرابخ ��ا ( كركوك احلالي ��ة ) مركز ًا لهم
حتى مت طردهم منها(. )4
بعد هذا التقدمي لتلك الفرتة املظلمة من
تاريخ بالد النهري ��ن ن�صل اىل بوابات
ع�صر م�شرق جديد .
فف ��ي �أواخ ��ر حك ��م الكوتي�ي�ن� ،أخذت
دوي�ل�ات امل ��دن ال�سومري ��ة القدمي ��ة
بالث ��ورة عل ��ى املت�سلط�ي�ن م ��ن ح ��كام
كوتي ��م واخره ��م كان يدع ��ى (تريقان)
الذي حكم �أربع ��ون يوما فقط ،يف تلك
الأثن ��اء يظه ��ر يف مدين ��ة اوروك امري
�سومري يدعى (�أوتوحيكال) ليحكمها
ب�شكل �شب ��ه م�ستقل وي�ؤ�س� ��س ل�ساللة
�أوروك اخلام�سة.
ُيخلف لن ��ا (�أوتوحي ��كال) ،ن�ص� � ًا مهم ًا
يلق ��ي ال�ض ��وء عل ��ى تف�صيل ��ة منازلته
جلي� ��ش تريق ��ان وط ��رده للكوتي�ي�ن
م ��ن �أر� ��ض الب�ل�اد ،فيم ��ا يل ��ي ق ��راءة
كامل ��ة للن� ��ص الأ�صل ��ي ق ��ام به ��ا عامل
ال�سومري ��ات �صموئي ��ل ن ��وح كرمي ��ر
يف م�ؤلف ��ه ( ال�سومري ��ون ) والتعريب
لال�ستاذ في�صل الوائلي:
ن�ص امللك �أوتوحيكال ()1
"�أنلي ��ل مل ��ك االقط ��ار كله ��ا ،كل ��ف
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كارل والأربعني لوحة

"دوبروم" يعرف ��ون ب�أن �أوتو حيكال
كان ه ��و امللك الذي وهب ��ه �أنليل القوة،
ومل يطلق ��وا �س ��راح تريق ��ان ،و� َأ�س ��ر
ر�سول �أوتوحيكال (تريقان) مع عائلته
يف دوب ��روم ،وقي ��د يديه ب�أط ��واق من
اخل�ش ��ب ،وو�ضع ع�صاب ��ة على عينيه،
ث ��م ُجلِب تريق ��ان بعد ذل ��ك اىل ح�ضرة
"�أوتوحي ��كال " و�ألق ��ى بنف�س ��ه عل ��ى
قدميه ،فدا�س �أوتوحي ��كال بقدمه على
رقبت ��ه ،ثم ت�ض ��رع (الن� ��ص خمروم)..
ال (كوتي) عقرب وثعبان اجلبل ونقل
( ...خم ��روم) م ��ن منطقته ��ا  ،وهك ��ذا
عادت امللكية اىل بالد �سومر".
َخلدت ه ��ذه امل�أثرة يف ذاك ��رة الأجيال
العراقية الالحق ��ة و مت ا�ستذكارها يف
�أزم ��ان تلته ��ا بق ��رون ،وظه ��رت بهيئة
ن�صو�ص ف� ��أل (ف�أل املل ��ك تريقان الذي
هرب و�س ��ط جموع ��ه) و�آخ ��ر اخت�ص
ب(ف�أل خ�سوف القم ��ر يف الرابع ع�شر
م ��ن �شهر متوز) والذي اقرتن بن�شوب
ثورة على الكوتيني و�سقوطهم.
حك ��م املل ��ك �أوتوحي ��كال بح�س ��ب ثبت
املل ��وك ال�سومريني ملدة �سب ��ع �سنوات
ون�ص ��ف ( 2110 – 2116ق.م)،
والثب ��ت عب ��ارة ع ��ن ( قائم ��ة مطول ��ة
ومف�صل ��ة �شملت املل ��وك الذين حكموا
ب�ل�اد �سوم ��ر من ��ذ ع�ص ��ور م ��ا قب ��ل
الطوفان ث ��م ال�سالالت التي حكمت من
بع ��د ذل ��ك ،اىل الزم ��ن ال ��ذي ُجمع فيه
الثبت و�أف�ضل من ق ��ام بجهد الدرا�سة
فيه ��ا ع ��امل ال�سومري ��ات ياكوب�سن يف
رجح
م�ؤلفه  -ثبت مل ��وك �سومر ) ،و ُي ّ
�أن فكرة تدوين ثب ��ت امللوك بحد ذاتها
قد متت �إب ��ان فرتة حك ��م �أوتوحيكال،
و�أ�صبح ��ت تقلي ��د ًا �س ��ار عل ��ى نهج ��ه
بقي ��ة مل ��وك الب�ل�اد م ��ن بع ��ده ،وق ��د
وردتنا الحق� � ًا (قوائم للملوك البابليني
واال�شوري�ي�ن) ،وت�ش�ي�ر البحوث التي
�أجري ��ت ح ��ول ه ��ذا التقلي ��د ،اىل �أن ��ه
رمب ��ا كان ن ��وع م ��ن اال�ستله ��ام للروح
الوطنية املحلي ��ة ورغبتها بالتحرر من
االحتالل االجنبي وتدوين تراث البالد
و�سالالتها احلاكمة ،ويرد يف ن�ص ف�أل
(�أن �أوتوحيكال قد مات جراء غرقه يف
النهر) .ولكن املثبت ان حكمه قد انتهى
على يد �صه ��ره وحاكم مدينة �أور (�أور
نام ��و) وهو ال ��ذي انتقلت راي ��ة ملكية
�سومر اىل مدينته �أور من بعد اوروك ،
لينبعث من هناك ما ميكن اعتباره �آخر
ع�صر �سومري جميد يف تاريخ العراق
الق ��دمي (�سالل ��ة �أور الثالث ��ة -2111
 2003ق.م).
ترجم ��ة الن� ��ص امل�سماري امل ��دون على
الزهرية :
"�أنا �أوتوحي ��كال ملك �أوروك القوي،
ملك اجلهات الأرب ��ع ،من ميحو ختمي
ه ��ذا و ي�ض ��ع ا�سم ��ه ب ��د ًال من ��ه� ،أو من
ي�ض ��ع يده علي ��ه ويغ�ي�ره ،فع�س ��ى �أن
يتقل� ��ص ملك ��ه وينمحي ن�سل ��ه ويلعنه
مل ��ك ال�سم ��اوات �آن ��و و�سي ��دة �أوروك
�أينانا".

�إنتقل ��تُ اىل بي ��ت جديد ،وه ��ذا ما تطلب مني البحث ع ��ن طبيب �أ�سنان
�آخ ��ر ،وحني عرفت رينا بذلك ،والتي تربطن ��ي بها �صداقة ب�سيطة قالت
(ال تن�شغ ��ل بالأمر ،ف�صديقي كارل طبيب �أ�سن ��ان ،و�سنذهب اليه �سوية
اليوم ،لتتعرف عليه وت�سجل يف عيادته) ،هكذا بد�أت معرفتي ب�صديقي
كارل ،الذي كان �أي�ض ًا عازف ت�شلو حمرتف ،يعزف مع فرقة �سيمفونية.
توطدت العالقة و�صارت هناك زيارات عديدة مل يتوقف فيها عن احلديث
بدراي ��ة و�إعجاب حول لوحاتي ،حتـى ب ��اتَ واحد ًا من �أعظم �أ�صدقائي.
فاجئني كارل ذات يوم وهو ينزل من �سلم مر�سمي الذي يقع يف الطابق
الث ��اين ،م�شري ًا اىل خم�س لوح ��ات معلقة على اجل ��دار املحاذي لل�سلم،
قائ�ل ً�ا (ما �أجمل هذا الأزرق ،ك ��م ثمن هذه اللوحات يا�ستار؟ �أعتقد ب�أنها
�ستجعلن ��ي �سعي ��د ًا و�أن ��ا �أتطلع اليه ��ا كل �صباح) اعتق ��دتُ �أن كارل كان
يح ��اول فق ��ط �أن يعرب عن �إعجاب ��ه ،لكنه فاجئني بت�سدي ��د ثمن الأعمال
مبا�شرة ،وهكذا بد�أت املجموعة التي لديه من لوحاتي.
ومبا �أين كن ��تُ قد قررت يف هولندا منذ البداية ،االمتناع عن احل�صول
عل ��ى امل�ساع ��دات التي متنحه ��ا الدول ��ة ،و�أتكفل مبتطلب ��ات حياتي من
خ�ل�ال الر�سم ،لذلك كنت يف وقت ما� ،أمر ب�ضائق ��ة مالية ،وهناك الكثري
علي ت�سديدها ،وهنا �إنبثق كارل
م ��ن امل�ستحقات والتفا�صيل التي يجب َّ
�أمام ��ي ك�شه ��اب وهو يدخل املر�س ��م ،وبعد �إحت�ساء القه ��وة توقف �أمام
�سل�سلة لوحات جديدة تتكون من �ستة ع�شر عم ًال �صغري ًا قائ ًال (�أريد ان
اقتني ه ��ذه املجموعة) ،تنف�ست ال�صعداء ،لكن ��ي جتلدت �إزاء �إنطباعي
الأول ،قائ�ل ً�ا ل ��ه :لكنها �ست ع�ش ��رة لوحة ياكارل! ف�أكم ��ل �ضاحك ًا (و�أنا
ل ��ديًّ مكان منا�سب له ��ا) .وهكذا مع مرور الأيام ،كلما �أمر ب�ضائقة مالية
�أرى كارل ماث�ل ً�ا �أمام ��ي مث ��ل زوربا وه ��و يتفح�ص لوحات ��ي اجلديدة
ومبدي ًا ع�شق ��ه الأبدي للرتكواز ،حتـى تكاث ��رت جمموعة لوحاتي التي
لديه وبلغت �أربعني لوحة خمتلفة احلجوم والتفا�صيل والتقنيات .نعم
لق ��د �أعانني بق�صد �أو عفوي ��ة على العي�ش �سنوات طويلة وهو ي�سدد يل
مبال ��غ من امل ��ال �أزاء اللوحات .ويف كل م ��رة �أزوره يف البيت يباغتني
�ضاح ��ك ًا بقوله (مرحب ًا ب ��ك يف متحف كاوو� ��ش) لي�صحبني بجولة يف
�أنحاء املنزل ،ثم ي�سحبني اىل الطابق الثاين كي يُريني كيف َغيرَّ َ �أو َع َّد َل
�أماك ��ن بع� ��ض اللوحات ،حتـى غرفة النوم يفتحه ��ا يل وي�شري ب�أ�صابعه
النحيلة نحو لوحات الع�شاق التي �أخذت مكانها فوق ال�سرير.
يف كل م ��رة كان كارل يظه ��ر يف الوق ��ت املنا�سب ،حت ��ى �أين كنت �أدعو
جمموع ��ة م ��ن الأ�صدق ��اء يف بيت ��ي ذات م�س ��اء ،وو�س ��ط �أحاديثه ��م
و�ضجيجه ��م كنت �أح ��اول �أن �أقول كلمة ترحيبي ��ة دون جدوى ،ليخرج
ُ
ويطلق �صفري ًا
كارل �صاف ��رة من جيبه فج� ��أة (ال اعرف من �أين �أتى بها)
عالي� � ًا ،لينتبه اجلميع ويت�سنى يل خماطبتهم و�سط نظرات كارل املليئة
بالفخ ��ر والرباءة مع ًا .حتى عندما يح�ي�ن موعد فح�ص الأ�سنان و�أذهب
لعيادت ��ه ،فه ��و يحر�ص على �أن يجع ��ل الوقت الذي يل ��ي زيارتي �شاغر ًا
ليت�سنى لنا البقاء مع ًا بع�ض الوقت للحديث و�شرب القهوة.
ذات م ��رة نظر كارل نحوي قائ�ل ً�ا (�ستار� ،أمتنى �أن تر�سم يل بورتريت)
فـ�أجبت ��ه مازح ًا و�أنا �أم�سك قدح النبيذ ال ��ذي قدمه يل� :شرط �أن �أر�سمك
كعازف ت�شل ��و ولي�س طبيب �أ�سنان .ف�أجابني �ضاح ��ك ًا (هذا �أكيد ،ف�أنت
تع ��رف ب�أين �أعترب نف�سي مو�سيقي ًا قبل �أن �أكون طبيب ًا) .وهكذا ر�سمت
ل ��ه بورتري ��ت �أعتق ��د بـ� ��أين و�ضع ��ت في ��ه روحيت ��ه املنفتح ��ة الب�سيطة
وتوا�ضع ��ه املحب ��ب اىل النف�س ،وهو ي�أخذ و�ضعيت ��ه كعازف مي�سك �آلة
الت�شل ��و مبت�سم� � ًا وينظر اىل البعي ��د كالعادة ،بينما تط�ي�ر خلفه فرا�شة
بي�ضاء وحتط على ال�سياج املحاذي له كرمز حلبيبته رينا.
ومب ��ا ان كارل تع ��ود �أ�صول ��ه اىل امل�ستعمرة الهولندي ��ة �سورينام ،فهو
ي�ساف ��ر غالب ًا اىل هن ��اك ويعود حمم ًال ب�أخبار الفنان�ي�ن وحام ًال يل معه
جمامي ��ع م ��ن كتبهم كهداي ��ا ،وبع�ضها حتم ��ل توقيعاته ��م يل كتحية من
بعيد.
يف امل ��رة الأخ�ي�رة التي زرته فيها ب ��دا حزين ًا وهو يق ��ول (�ستار ...لقد
تركتن ��ي رينا ،ذهب ��ت ولن تعود) �صدمن ��ي اخلرب ووا�سيت ��ه و�أنا �أنظر
اىل البورتري ��ت وق ��د توقفت عين ��اي عند الفرا�شة الت ��ي تطري خلفه يف
اللوح ��ة ك�إ�شارة رمزي ��ة لرينا ،بينما ي�ستغرق ه ��و يف عزف املو�سيقى،
انتب ��ه لذلك ،وبعين�ي�ن ملتمعتني �أدار وجهه �ص ��وب البورتريت ،و�أجال
بنظره على التفا�صيل ،ليثبت ب�صره على الفرا�شة وك�أنه يريد االحتفاظ
بها اىل الأبد.
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في كل مرة كان كارل يظهر في الوقت
المنا�سب ،حتى �أني كنت �أدعو مجموعة
من الأ�صدقاء في بيتي ذات م�ساء ،وو�سط
�أحاديثهم و�ضجيجهم كنت �أحاول �أن �أقول
كلمة ترحيبية دون جدوى ،ليخرج كارل
�صافرة من جيبه فج�أة (ال اعرف من �أين
ُ
ويطلق �صفيراً عالي ًا،
�أتى بها)

م��ك��ت��ب��ة م��اك��ن��زي  ..اح���ت���راق زه����رة ف���ي ����ش���ارع ال��ر���ش��ي��د
نعيم عبد مهلهل

احرتقت مكتبة ماكنزي � ،أثر
غابر جلمالية الثقافة وحت�ضرها .
ويبدو اننا نالحق امكنتنا اجلميلة
باملراثي والدموع  ،فحني حترتق
املكتبات يعود هوالكو ثانية يبت�سم
مع هذا احل�شد املرقط الذي يوجه
قنابل الدخان واملطاط ل�صدور
الب�شر و�أمكنة الرتاث .

�إ�شكالية ال متتلك ح ًال .ولكنها متتلك رثاء فقط .
يتف ��ق مع ��ي �أي �أن�س ��ان متح�ض ��ر ومثق ��ف �أن
ت�أثري املكتبة يف حي ��اة االن�سان كما ت�أثري القلب
يف اجل�س ��د  ،وعل ��ى ح ��د ر�ؤيا لوي� ��س خورخي
بورخي� ��س وه ��و يتطل ��ع اىل رف ��وف مكتبت ��ه
فيح�سها ال�سالمل الأقرب اىل ال�سماء.
ونع ��رف م ��ن الت�أري ��خ يف بلدن ��ا �أن �أول مل ��ك
عا�ش ��ق للمكتب ��ة ه ��و املل ��ك اال�ش ��وري (�أ�ش ��ور
ب�أنيب ��ال) �صاح ��ب �أك�ب�ر مكتب ��ة �أل ��واح طني يف
الت�أري ��خ  ،وكان يو�ص ��ي والته و�سعاته يف مدن
الدول ��ة  :التقط ��وا �أي لوح ناف ��ع يف علمه وادبه
وا�شرتوه.
�أ�ضع تلك املقدم ��ة لهاج�سي احلزين على �ضياع
واح ��دة من مكتبات العراق (ماكنزي) التي تقع
يف �شارع الر�شيد (املهدم) يف قلب بغداد والذي
كان ينب� ��ض بعط ��ر القهوة الربازيلي ��ة ورائحة
الكت ��ب والنعناع وحم�ل�ات املو�ض ��ة وامل�سارح
وال�سينمات وزح ��ام ( �أورزدي باك ) وليتحول
الي ��وم وبقدرة ق ��ادر اىل �شارع لبي ��ع املولدات
الكهربائي ��ة وم�ستلزم ��ات �إطف ��اء احلرائ ��ق
والأدوات الكهربائية وبيع االقفال والرباغي.
مكتب ��ة ( ماكن ��زي ) الت ��ي �أ�س�سها حُم ��ب الكتب
والثقاف ��ة اال�سكتلن ��دي يف �ش ��ارع الر�شيد بعد
نهاي ��ة احل ��رب العاملي ��ة الثانية والت ��ي �أ�س�ست
بداي ��ة لقي ��ا الوع ��ي االكادمي ��ي واملكت ��وب
والورق ��ي بني الثقاف ��ة العراقي ��ة واالنكليزية ،

وا�ستقطب ��ت عق ��و ًال ومبدع�ي�ن عراقي�ي�ن �شباب ًا
كان ��وا يحلم ��ون بتطوي ��ر هذا البلد م ��ن غفوته
العثمانية الطويلة.
فدخل عرب ماكن ��زي هاملت وامللك لري وفرجينا
وول ��ف و�أ�ساطري ق�صور وق�ل�اع ويلز وايرلندا
وا�سكتلن ��دا وفكاه ��ات برناد�ش ��و والكث�ي�ر من
الفكر املعريف الأوروبي.
وح�ي�ن ت ��ويف م�ؤ�س�سه ��ا ال�سيد كين ��ث ماكنزي
ع ��ام � 1928إث ��ر جلط ��ة دماغية �أ�صابت ��ه داخل
املكتبة �أورث املكتبة اىل ابنه (دونالد ماكنزي)
ليديره ��ا  .ال ��ذي طوره ��ا و�أ�ض ��اف اىل رفوفها
معرفي ��ات جديدة ته ��م الفكر املارك�س ��ي وثقافة
النه�ضة امل�صرية احلديثة ومنها م�ؤلفات �سالمة
مو�سى وحممد عبده وقا�سم �أمني.
كان ��ت ماكن ��زي م�ص ��در ًا للمعرف ��ة االوروبي ��ة
وباللغة االنكليزي ��ة ح�صر ًا وظلت تلعب دورها
ه ��ذا يف خدم ��ة طالب ��ي العل ��م والثقاف ��ة حت ��ى
�إغالقها عام  .1977وت�سليمها اىل رجل عراقي
ال تعرف ظروف ح�صوله عليها اىل اليوم.
خمت�ص ��ر كل ه ��ذا ( ماكن ��زي ) �شاه ��د �آخر على
الق�ص ��د ال�سي ��ئ يف حماول ��ة ته ��دمي املع ��امل
احل�ضارية للع ��راق وطم�س هويت ��ه التاريخية
من خ�ل�ال دف ��ع اجيال ��ه اىل ن�سيان م ��ا يجعلها
تفكر بنه�ضته من جديد.
ه ��ذا جزء م ��ن �إهم ��ال دول ��ة .وع ��دم احرتامها
للموروث �أي ًا كان جذوره. .

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief
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اقــــرأ
ذات ال�شعر الأحمر

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى  ،الرتجم ��ة العربي ��ة لأح ��دث
رواي ��ات الكاتب الرتكي �أورهان باموق " ذات ال�ش ��عر
الأحمر "  ،و�أجنزها جالل فتاح رفعت ..ي�أخذنا باموق
يف �أحدث رواياته �إىل بلدة �ص ��غرية على بعد  30مي ًال
م ��ن �إ�سطنب ��ول ،فيع ��ود بن ��ا �إىل املا�ض ��ي القريب يف
ثمانينيات القرن الع�شرين حيث االنقالبات والأحداث
ال�سيا�سي ��ة امل�شتعل ��ة ،م ��ن خ�ل�ال عالق ��ة حفار�آب ��ار
وم�ساعده ال�صغري .يبحث البطل يف الرواية اجلديدة
ع ��ن بديل للأب الذي اختفى ،فتتطورعالقته مع حفار
الآب ��ار قبل �أن يتعر�ض حل ��ادث يغريمن حياته متام ًا
بعد لقائه بذات ال�شعرالأحمر.

جريدة االحتجاج في ساحات االحتجاج

رون�������ال�������دو ي�����ت�����زوج �����س����ـ����ـ����راً يف امل����غ����رب
مل تتوق ��ف ال�شائع ��ات الت ��ي تدعي ب�أن جنم ك ��رة القدم
الربتغ ��ايل كري�ستيان ��و رونال ��دو ،ت ��زوج �أو ين ��وي
ال ��زواج بحبيبت ��ه عار�ضة الأزي ��اء واملمثل ��ة الإ�سبانية
احل�سن ��اء ،جورجين ��ا رودريغي ��ز .ويف كل مرة يخرج
جن ��م فريق يوفينتو�س الإيطايل احلايل ،وريال مدريد
الإ�سب ��اين �سابق� � ًا ،لينفي ه ��ذه ال�شائع ��ات .ولكن خالل
اليومني املا�ضيني ازدادت هذه الأخبار ب�شكل كبري ،ب�أن
رونالدو دخل القف�ص الذهبي مع جورجينا �ســر ًا بحفل
زف ��اف �أقامه يف املغرب .ووفق ًا مل ��ا ذكره موقع �صحيفة
الديلي ميل الربيطانية ،ف�أنه على الرغم من انت�شار هذه
ال�شائع ��ات ب�شكل كبري جد ًا هذه الف�ت�رة� ،إال �أن م�صادر

توبا بويوك�ستون
تدافع عن حقوق
الأطفال

مقرب ��ة من رونال ��دو �صاحب الك ��رات الذهبية اخلم�س،
كان ��ت ق ��د خرجت عل ��ى الإعالم ونف ��ت ه ��ذه ال�شائعات
متام� � ًا ،م�شرية �إىل �أنه مل يتزوج من حبيبته جورجينا،
و�أن الأخبار ال �صحة لها .ورغم نفي هذه الأنباء� ،إال �أن
جمل ��ة نوفيال  2000الإيطالي ��ة ،عادت لتفجر اخلرب من
جديد ،بعد ك�شفها ب�أن النجم الربتغايل البالغ من العمر
 34عام� � ًا ،ت ��زوج بالفعل م ��ن �أم ابنته ال�صغ�ي�رة �أالنا،
حبيبت ��ه جورجينا ،يف حفل زفاف «�س ��ري للغاية» �أقيم
خالل الأ�شهر القليل ��ة املا�ضية يف �إحدى املدن املغربية.
لتع ��ود ال�صحف الإيطالية ليت�صدرها عنوان واحد هو:
"رونالدو يتزوج �س ّر ًا من جورجينا".

مزاد لبيع الأزياء الأ�صلية ل�شخ�صيتي بامتان وروبني
يط ��رح طاقم ��ان م ��ن مالب� ��س بامت ��ان وروب�ي�ن للبيع الأزي ��اء ،وهم ��ا �ضمن جمموع ��ة ت�ضم �أك�ث�ر من  200وق ��ال �أزاري ��ان �إن طاقم ��ي �أزي ��اء بطل ��ي برناجم ��ه
يف م ��زاد يف لو� ��س �أجنلو� ��س ،حيث ق ��رر مالكهما �أن قطع ��ة ترجع لع�ص ��ر الثقافة ال�شعبي ��ة يف ال�ستينيات التلفزي ��وين املف�ض ��ل يف الطفول ��ة �سيعر�ض ��ان للبيع
يظل بط�ل�ا ق�ص�ص الطفول ��ة امل�صورة مع� � ًا .وو�صف مطروحة للبيع ،وجمعها الأمريكي جون �أزاريان على مع ًا.
و�أ�ض ��اف "ال �أري ��د �أن �أفرقهم ��ا� .إنهم ��ا الطاقم ��ان
الطاقم ��ان ب�أنهم ��ا الزي ��ان الوحيدان الكام�ل�ان اللذان مدى �أكرث من ثالثني عام ًا.
ارتداهم ��ا بطال امل�سل�س ��ل التلفزيوين الذي عر�ض يف وذكرت دار "بروفيلز �إن ه�ستوري" للمزادات� ،أنه من الوحيدان الأ�صليان والكامالن يف العامل .هناك �أطقم
املتوقع �أن يجلب الطاقمان ما بني � 150ألفا و� 200ألف �أخ ��رى لك ��ن ينق�صها بع� ��ض القطع وهن ��اك قطع غري
ال�ستينيات.
�أ�صلية ،لكن التي �أملكها �أ�صلية  100باملئة".
وارت ��دى املمث�ل�ان �آدم وي�س ��ت وب ��رت وارد طاقم ��ي دوالر يف املزاد الذي �سيقام يف  17كانون الأول.

تقــريـر...

 زهري اجلزائري
الكاتب والروائي �صدر له عن دار الكا
رواية بعنوان "وراء الرئي�س الهارب"
ويتن ��اول فيه ��ا االح ��داث الت ��ي م ��رت
بالع ��راق خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضية..
ويعد اجلزائري واحدا من ابرز كتاب
جي ��ل ال�ستيني ��ات ا�ص ��در العدي ��د من
الرواي ��ات ابرزه ��ا اخلائ ��ف واملخيف
واملغارة وال�سهل وحافة القيامة وباب
الف ��رج ،كما ن�ش ��ر عددا م ��ن الكتب من
ابرزها الفاكهاين عن احلرب اللبنانية
وامل�ستب ��د �صناع ��ة قائ ��د و�أن ��ا و ُه ��م،
والنجف :الذاكرة واملدينة

وكتبت "ل ��كل طفل احل ��ق يف ان ينعم
بال�سالم ويحيا حياة كرمية".

 رحمة ريا�ض
املطرب ��ة ن�ش ��رت عل ��ى �صفحته ��ا يف
الفي�سب ��وك ر�سالة موجه ��ة اىل اطفال
الع ��راق مبنا�سب ��ة الي ��وم العامل ��ي
للطفولة ..ون�شرت مع الر�سالة �صورة
الطف ��ال عراقيني وه ��م يتظاهرون يف
ال�ساح ��ات وخلفه ��م العل ��م العراق ��ي

� أبرار اجلبوري
املخ ��رج ال�سينمائ ��ي ال�ش ��اب ف ��از
باجلائزة االوىل يف مهرجان ال�سينما
البيئي ��ة ال ��ذي انعق ��د يف مدينة قاب�س
يف تون�س عن فيلمه "عنقاء" �سيناريو
�صباح رحيمة ..والفيلم يتناول البيئة
يف ب�ساتني الب�صرة.

حممد جا�سم
�شارك الفنان ح�سني علي هارف
ببح ��ث علم ��ي ع ��ن الدم ��ى يف
امل�ؤمت ��ر العلمي ال ��دويل للعلوم
االن�ساني ��ة الذي اقامته م�ؤ�س�سة
ذك ��وات بالتع ��اون م ��ع اجلامعة
اللبناني ��ة بب�ي�روت .اىل جان ��ب
م�شارك�ي�ن �آخرين م ��ن عدة دول
عربية واجنبي ��ة .كما كان �ضيفا
على الف�ضائيات العراقية حتدث
فيها عن فن املونودراما وامل�سرح
العراق ��ي .قلنا للدكت ��ور هارف
حدثن ��ا ع ��ن امل�ؤمت ��ر والبح ��ث
فقال� -:شارك فيه كل من العراق
وايران وم�صر واجلزائر ا�ضافة

الطقس

ن�شرت النجمة الرتكية توبا بويوك�ستون مقطع فيديو
له ��ا مع ابنتيها مايا وتوب ��راك ،طالنب من خالله بحفظ
جميع حق ��وق الأطف ��ال ،وذلك مبنا�سبة الي ��وم العاملي
للطفل.
والقى هذا الفيديو رواجا كبريا على مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي ،وا�ش ��ار العديد من
املتابع�ي�ن اىل م ��دى ان�سانيته ��ا الكبرية،
واثنوا على خطوتها بالظهور مع ابنتيها
والتكل ��م حول هذا الأم ��ر ،اال ان البع�ض
لف ��ت انتباهه ع ��دم وج ��ود ال�شب ��ه بينها
وبني بناتها.
اجلدي ��ر ذك ��ره ان توب ��ا كان ��ت ق ��د نف ��ت
م�ؤخرا خ�ب�ر ح�صول خ�ل�اف بينها وبني
زوجه ��ا رجل الأعم ��ال اوم ��وت افريغني
يف الطائ ��رة �أم ��ام ال ��ركاب ،م�ش�ي�رة اىل
انهما ا�ستمتع ��ا بعطلتيهما وق�ضيا �أوقات ًا
جميلة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

عبد املهدي يقرر:
ال مكان لكم يف
جمهوريتي!!
�إذ ًا لي�س علينا �إال �أن ن�سمع
ونطيع ،فقد ت�صور القائد العام
للقوات امل�سلحة عادل عبد املهدي
�أن العراقيني جمموعة من ال�سبايا
والعبيد يف مملكته ،لي�س مطلوبا
منهم �سوى اال�ستماع �إىل تعليماته
وتنفيذ ما ي�أمر به ،و�أن يقولوا
له ب�صوت واحد� :سمع ًا وطاعة
يا موالنا.
عبد املهدي ال يريد �أن يقتنع
تغيا قد ح�صل يف العراق،
ب�أن رّ
فهو مثل كثري من ال�سيا�سيني
وامل�س�ؤولني ينظرون �إىل العامل
من خالل عقولهم ال�ضيقة،
يتحدثون عن الدميقراطية من
على �شا�شات الف�ضائيات ،لكنهم
يف اخلفاء يعيدون بناء جمهورية
اال�ستبداد واخلوف .
ما حدث يف االيام املا�ضية يف�ضح
خمططات عادل عبد املهدي و�شلة
م�ست�شاريه ،ويثبت للجميع �أن
القائد العام ال ي�ضع اخلطط
حلماية النا�س ،وال ي�سعى �إىل
بناء دولة حديثة مثلما �صدع
ر�ؤو�سنا مبنهاجه الوزاري ،و�إمنا
خطته الأ�سا�سية حتويل العراق
�إىل �إمارة يحكمها ب�صوجلان
القوة و�سياط اال�ستبداد ،و�إال
ماذا ن�سمي ما يجرى كل يوم يف
بغداد وذي قار والب�صرة وكربالء
من قتل ممنهج تقوم به �أجهزة
احلكومة الأمنية؟
ماذا ن�سمي �صولة " املغوار "
�أبو الوليد على املتظاهرين يف
النا�صرية؟ ..ماذا ن�سمي قن�ص
ال�شباب يف بغداد؟ ..ماذا ن�سمي
خطف الفتيات لأنهن ي�شاركن
�إخوانهن يف التظاهرات وتغييب
النا�شطني وتهديدهم؟
حفالت القتل التي جتري �سواء
يف �ساحة التحرير �أو �ساحات ذي
قار والديوانية والب�صرة وكربالء
ومي�سان لي�ست حدثا فريدا..
فاالبن املدلل لعادل عبد املهدي
"قوات مكافحة ال�شعب " من حقه
�أن يده�س من يختارهم بب�ساطة .
يف كل يوم يخرج علينا رئي�س
احلكومة ومعه �أجهزته الإعالمية
والأمنية وهم يحذرون العراقيني
من خطر ا�سمه "التظاهرات"
وكيف �أن �أ�صحابها يريدون
�أن يهددوا احلياة الهانئة التي
تعي�شها مدن بغداد والب�صرة
والأنبار ومي�سان واحللة ،وقر�أنا
�سيال من البيانات وال�شتائم
تطالب بتطهري العراق من هذه
الزمر املت�آمرة على م�ستقبل البالد،
و�سعى البع�ض �إىل �إيهام النا�س
ب�أن امل�شكلة لي�ست يف غياب
اخلدمات وال البطالة ،وال يف
�أرتال الفا�سدين الذين يع�ش�شون
يف معظم م�ؤ�س�سات الدولة ،وال
يف غياب �أب�سط �شروط العي�ش،
و�إمنا يف �أعداء النجاح املرتب�صني
لالنق�ضا�ض على املكا�سب التي
حققتها حكومة عادل عبد املهدي
بفرتة قيا�سية!
حفلة القتل تف�سر جنون ال�سلطة
يف الدفاع عن الف�شل ،فنحن يف
ظل جماعة تريد احلكم ،لكنها ال
متلك غري اال�ستبداد ..وهي يف
الوقت الذي تخو�ض فيه معركتها
"املظفرة" �ضد �شباب التظاهرات،
جندها عاجزة عن توفري
�أب�سط �شروط احلياة الكرمية
للمواطنني.
مل يعد يكفي �أن يقرر مكتب رئي�س
الوزراء� ،أن ال مكان للمتظاهرين
يف جمهورية "عادل عبد املهدي
الدميقراطية ال�شعبية االحتادية".

ح�سني علي هارف وعامل الدمى يف مهرجان دويل
اىل لبن ��ان الدولة امل�ضيفة .ومن
كوالي�س امل�ؤمتر املفرحة جدا ان
يفتتح امل�ؤمتر بالن�شيد الوطني
العراقي وقراءة �سورة الفاحتة
على �شهداء العراق ولبنان .كما
�شارك ا�ساتذة من جامعات بابل،
املو�ص ��ل ،تكري ��ت ،ال�سليمانية،
الكوفة ،اربيل ،كركوك .وقد عقد
حتت �شعار (قراءات معرفية يف
العلوم االن�سانية) .وعن حماور
امل�ؤمت ��ر ق ��ال-1 -:الرتبي ��ة و
عل ��م النف� ��س -2عل ��م االجتم ��اع
-3الل�ساني ��ات والأدب والنق ��د واالقت�ص ��اد وال�سياح ��ة والآثار الدليم ��ي بحثن ��ا ع ��ن (توظي ��ف
-4القانون والعل ��وم ال�سيا�سية  _8العل ��وم اال�سالمي ��ة  -9الدم ��ى جمالي ��ا ونفعي ��ا) ون ��ال
-5الدرا�س ��ات
التاريخي ��ة االعالم والف ��ن والرتبية الفنية .ا�ستح�س ��ان الوف ��ود امل�شارك ��ة.
-7االدارة
�ا
-6اجلغرافي �
وقدم ��ت ان ��ا والزميل ��ة د .زينب وتنب ��ع �أهمي ��ة ه ��ذا البح ��ث
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (االثنني) �أن
درج ��ات احلرارة �ستحافظ عل ��ى معدالتها ،وان اجلو �سيكون غائم ��ا مع احتمال �سقوط
امطار يف بع�ض املناطق.

الت�أ�سي�سي من �أهمية مو�ضوعة
الدمي ��ة بو�صفها �أح ��د مبتكرات
العقل الإن�ساين و�أحد مرتكزات
الوج ��دان الإن�س ��اين والثقاف ��ة
ال�شعبي ��ة لل�شع ��وب ،وتع ��دد
وظائفه ��ا وحتوالتها .وقد اتخذ
البح ��ث �إط ��ارا زماني� � ًا ومكاني ًا
مفتوح� � ًا عربالتاري ��خ و�ص ��و ًال
�إىل الع�صرالراه ��ن ،وحت ��دد
مو�ضوعي� � ًا بـ(الدمية) مبختلف
�أنواعه ��ا و�أ�شكاله ��ا م ��ن حي ��ث
الت�صنيع �أو التحريك �أو اخلامة،
ومبختل ��ف تطبيقاتها وجماالت
ا�ستخدامها وتوظيفها .وتو�صل
البح ��ث اىل ان الدم ��ى م ��رت
مبراح ��ل ارب ��ع ه ��ي املرحل ��ة

االوىل /املرحل ��ة النفعي ��ة.
املرحلة الثانية /املرحلة النفعية
اجلمالي ��ة .املرحل ��ة الثالث ��ة/
املرحل ��ة اجلمالي ��ة .املرحل ��ة
الرابع ��ة /املرحل ��ة اجلمالي ��ة
النفعية.
وا�ض ��اف ه ��ارف  -:ا�ضافة اىل
البحث الذي نال حظوة �شاركنا
يف احادي ��ث عدي ��دة للف�ضائيات
اللبنانية والعربية حول �ش�ؤون
الثقاف ��ة وامل�س ��رح ودوره ��ا يف
دعم وتن�شيط احل ��راك ال�شعبي
الع ��ارم يف الع ��راق ..كم ��ا
حتدثت عن جتارب ��ي امل�سرحية
املونودرامي ��ة االخرية وال�سيما
(موجز �أنباء املوت).

بغداد C° 16 - C° 24 /الب�صرة C° 18 -C° 26 /
�أربيل C° 14 - C° 20 /النجف C° 16 -C° 24 /
املو�صل C° 17 - C° 12 /الرمادي C° 16 -C° 24 /

