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�سياد تنتر برهانا:

وزار اارجية ا دافع ن
حيا� ون م ت 
 يكتبا متاهر

املواثيق الية امل ُ َقرّةُ ،
والتدخل يف �س� �وؤونها حترِّم انتهاك �س ��يادة اأية دولة م�س ��تقلة
الداخلية واخ ��راق حدودها ،والعدوان
عليه ��ا ،وحتدي ��د خيارات
والجتماعي واحلفا ه ��ا يف التط ��ور والتق ��دم ال�سيا�س ��ي
على ثرواتها وتنميتها.
واذا كان ميث ��اق المم
ال ��دول واحلف ��ا على املتح ��دة يُعن ��ى بتنظي ��م العاق ��ات ب ��ن
تعال ��ج جوانب عدي ��دة ال�س ��لم العامل ��ي ،ف� �اإن يف مواثيقها التي
يف مواثي ��ق ومعاه � ا يتعلق مب�ساحله ��ا و�سامتها تندرج
�دات
عدي ��دة .ومن بينها ما ين ��درج يف باب
حقوق الن�سان وحمايته
م ��ن النتهاكات اأي ًا كان م�سدرها ويف
اأي اإطارٍ و�سع.
ويف هذا الب ��اب اخلا�س
امل ُ َقرّة اأي ًا بن التدخل باحلقوق واحلري ��ات ،ميّزت املواثيق
با
والخ ��راق ،والت�سا أي �سكل كان ،بو�سائل احلرب والعدوان
م�
وال�سيا�سي ��ة الت ��ي ل �ن الأ�� ي بالو�سائ ��ل الدبلوما�سي ��ة
وال�ستق ��ال الوطن � تتعار�س م ��ع مفاهيم وحم ��ددات ال�سيادة
�ي.
ومل
تغ
ف
�
�ل املباد املن�سو� ��س عليها يف
ميثاق المم املتحدة عن
بو�سائل الزجر املتدرج احلالت ال�ستثنائية التي تتطلب تدخ ًا
وعزلٍ �سيا�سي ،و�س ��و ًوما تنطوي عليه من عقوبات اقت�سادية
ل
ال�سابع من امليثاق ال اىل ادراج الدولة املعنية حتت الف�سل
ان ��دلع احلروب الهلأي ،الذي ي�سمح بالتدخل الع�سكري عند
ي�
و�سعوب .وتهديدٍ لا �ة والإبادة اجلماعية لأع ��راقٍ
ومكونات
ٍ
أمن
وال�سلم
ا
ل
إقليمي
والعاملي.
اإن من حق كل �سعب
ح ��ن يتعر�س لأ�سكالمطالبة الراأي العام بدعمه والت�سامن معه
من
والعتق ��الت التع�سفي � العنف املف ��رط والت�سفيات اجل�سدية
�ة
وعمليات الغتي ��ال والتهجري الق�سري
و�س ��وى ذلك �� ا يكفله
 متابعة  /االحتجاج
ال�سيد
عل ��ى اأ�سخا� ��س
علي الطائي الي  اتيال ا
مث ��ل ه ��ذا الت�سامن الد�س ًت ��ور وال�سرائع الي ��ة .وي�سبح
أم� يوزع ريد االحتجاج
من منازلهم وم ��ن مركباتهم حلق ��وق
جت�س
واحتجزته ��م باحلب� ��س النف ��رادي اأثن ��اء وا�ستم � الن�سان مبا يف ذل ��ك القوة املفرطة -
ي ��دا للقي ��م الن�سانية ومب ��اد حقوق
الن�س ��ان وحرياته
ق ��وات الأم ��ن العراقي ��ة ملزمة باحلفا
قال ��ت بعث ��ة المم املتح ��دة
�رار انته �
وخيارات ��ه يف التقدم ،اذا م ��ا ارتبط كل هذا
”يونام ��ي” ،الربع ��اء ،ان يف الع ��راق التحقي ��ق ،ورمب ��ا كان اعتقاله ��م لأ�سب ��اب للمتظاهرين �اك احلق ��وق الإجرائي ��ة على النظام العام وحماية املباين احلكومية املتظاهري ��ن ويجب على احلكومة حتديدها
الع�س ��ف وال�ستب ��داد
املعتقلن.
دون تاأخري وحما�سبة مرتكبيها.
واملمتل �
ومطالبته بال�ساح مبمار�س ��ة حق ��ه يف التظاه ��ر والعت�سام
ا�ستهدف ��ت واختطف ��ت نا�سط � ”ميل�سي ��ات” تتعلق بالأمن الوطني".
 -٢تلقين ��ا مزاع ��م موثوقة تتعل ��ق بعمليات النف� ��س�كات العامة ،ولكن يجب اإبداء �سبط -٩
�ن بارزين يف
وما يح�سل يف والتغيري والتداول ال�سلمي لل�سلطة.
يج ��ب ان ل تدخ ��ر الدول ��ة اأي جه ��د
ولفتت اىل اأن اجلماعات التي و�سفت
التظاهرات العراقية.
ومن ��ع املواق ��ف الت ��ي يح ��دث فيها
العراق
باأنها القت ��ل املتعم ��د والختط ��اف
والت�سفي ��ة والقتل اليوم جتاوز كل حدٍ يف القمع والنتهاك
احلماي ��ة املتظاهري ��ن ال�سلمين م ��ن العنف
واأك ��دت البعث ��ة يف تقريره ��ا الثال ��ث ”ميلي�سيات” اختطفت ما ل يقل عن خم�سة التع�سف ��ي عل ��ى اي ��دي رج � والحتج ��از ا�ستخدام القوة املفرطة.
ل�
م ��ن
املتعمد ل ٍ
�ال م�سلح ��ن -
ل�سبب �س ��وى ل�ستخدام احلق يف
�ذي متار�سه جه ��ات م�سلح ��ة تعمل خارج
النا�سط ��ن واملتظاهري ��ن البارزين يف
ع ��ن الحتجاج
التظاه ��ر ال�سلم ��ي
ق ��وات الأم ��ن اأب ��دت �سبط ��ا للنف� ��س
تلق ��ت الحت ��ات يف الع ��راق ،ال ��ذي بغ ��داد واحتجزته ��م يف احلب� ��س النفرادي جمهولن يقال انهم "جهة جمهولة ثالثة "
واغت�ساب احلرياتواملطالب ��ة بتغي ��ري منظومة النه ��ب والف�ساد
واتخ ��ذت تداب ��ري حلماي ��ة املتظاهري ��ن يف �سيطرته ��ا وكذل ��ك اجله ��ات ذات الرتب ��اط
ج ��اج ن�سخ ��ة
 -خ ��ال ف �
املبا�سر وغري املبا�سر مع الدولة.
من ��ه ام� ��س انه ��ا يف مواق ��ع احتجاز غ ��ري ر�سمية لع ��دة اأيام الغالبي ��ة �رة كتاب ��ة التقري ��ر انخرط ��ت بع�
وق ��د اأثارت او�ساط العامة واخلا�سة واغت�ساب ارادة الوطن.
��س املناطق كج�س ��ر اجلمهورية و�ساحة
تلق ��ت معلوم ��ات موثوق
الرا
العظم �
املتظاهري ��ن والنا�سط ��ة تفي ��د ب� �اأن اأثناء ا�ستجوابهم.
�سمريه ��ا اجلرائ ��م أي العام وال ��دول املتح�سرة ،وا�ستفزت
يف اأ�س ��كال �ى م ��ن املتظاهري ��ن ببغداد التحرير.
 -١٠اأعمال العن ��ف التي حتركها الع�سابات
��ن
واملج
تلف �
��ازر الت ��ي تنفذه ��ا �س ��د املتظاهري ��ن
ا�ستهدافه ��م واعتقاله ��م م ��ن البارزي ��ن  وق ��د حددت بعث ��ة المم املتحدة يف العراق والحتجاج يف �ة م ��ن التعب ��ري ال�سلم ��ي  -نح ��ث عل ��ى الحتج ��اج ب�سلمي ��ة وع ��دم والناجم ��ة ع ��ن ولءات خارجي ��ة بدواف ��ع
ال�سلمي ��ن ادواته ��ا القمع
�ساحة التحرير.
قب ��ل الق ��وات يف بيانه ��ا
�سيا�سي ��ة او ته ��دف اىل ت�سفي ��ة
اهم
الن
خ
�
املخال
ف
�
ي ��ة وامليلي�سي ��ات املنفلتة الت ��ي ت�سكل
احل�سابات
�راط
�ات
يف
ا
أع
م
�
�ال
والنتهاكات
ا
ل
عنف
التي
م
ث
أذرعة
�
�ل
-
امل�سل
حماولت
جمموع �
الأمني ��ة واجلماع ��ات الت ��ي
ح ��ة لحزاب
تو�س ��ف باأنه ��ا حدثت يف العراق خال ال�سهرين املا�سين ،حاول ��ت �ات �سغ ��رية م ��ن املحتج ��ن ح ��رق املب ��اين مب ��ا يف ذل ��ك البعث ��ات تخاطر بو�سع العراق على م�سار خطري.
ورغ ��م كل ه ��ذا الروي الطبقة ال�سيا�سي ��ة املهيمنة الفا�سدة.
"ميلي�سيات".
��ع
الو�س ��ول اىل املنطق ��ة الدولية عن
مل جت ��ر املطالب ��ة ب � � "التدخ ��ل" ،ب ��ل
 -١١نرح ��ب بتطبي ��ق القان ��ون اجلنائ ��ي
ومن اهم التقاط التي ا�سار
الدبلوما�سية واملواقع الدينية والراثية.
بالت�سامن والتنديد بكل
وبين ��ت اأن "املعلوم ��ات املوثو
لها التقرير هي :طري ��ق عبور ج�س �
وردعها ع ��ن موا�سل ��ة ال�ساليب املمكنة �سد الطغمة احلاكمة
�ور اجلمهوري ��ة وال�سنك  -الط ��رف الثال ��ث او الكيان ��ات امل�سلح ��ة العراق ��ي عل ��ى املتظاهري ��ن الذي ��ن يزع ��م
اأي�س� � ًا اىل اأن القوات الأمني ��ة ق ��ة ت�س ��ري  -١النتائ ��ج الأولي ��ة ت�
س
�
�ري
اىل
ا�ست
م
�
�رار
وال
ح
�
�رار
انه �
األقت القب�س ارت ��كاب جت ��اوزات وانته ��اكات عدي ��دة وقنابل وال�سه ��داء ور�س ��ق احلج ��ارة او
ا�ستهداف حي ��اة املنتف�س ��ن بالر�سا�س
�م ارتكب ��وا جرائ ��م اأثن ��اء امل�سارك ��ة يف
اخلارج ��ون ع ��ن القان ��ون او املف�س ��دون
احلي واملجازر الدموية.
املولوتوف على قوات الأمن.
م�سوؤول ��ة ع ��ن القت ��ل املتعم ��د واختط ��اف التظاه ��رات وتوف ��ري حماكم ��ة عادل ��ة له ��م
لك ��ن وزارة اخلارجي ��ة ب
ولي�س على وفق قانون مكافحة الإرهاب.
والعب ��ث العلن ��ي ب�سي � ع ��د ان �سكت ��ت عن التدخ ��ات ال�سافرة
�ادة
ال
ع
�
�راق وارادة العراقي ��ن ،راأت يف
بي ��انٍ ل�سف ��راء اع�س ��اء
"االحتجاا م اأ ال�سع ف"
ال�ساأن الداخلي ،مع ان يف جمل� ��س المن م ��ا يعت ��رب تدخ ًا يف
املتظاهري ��ن ال�سلمي � البيان عرب عن رف�سه للقمع املفرط بحق
�ن
حماية مواطنيها من ومطالب ��ة احلكومة العراقي ��ة ب�سرورة
خارج ��ة على القان ��ونر�سا�سها وقمعها وقيام ميلي�سيات م�سلحة
 متابعة االحتجاج
امل�ساءلة ويو�سع لهم بارتكاب جمازر بحقه ��م ،دون ان تطالهم
حد.
زع
وظلت
م
�
�اء
القيادة
دين
ي
�
�ن،
العامة
للقوات امل�سلحة
ف ��كان اأوجه ��ا يف
والناطقن با�سمها
ع ��رب النائب ال�سابق عزت
اأظه ��ر ا�ستط ��اع لل ��راأي ن�س ��رت
بع ��د اإدراج ا�سمه �سمن ال�سابن ��در ،ام�س الربعاء ،عن ا�ستيائه
ن�سي ��ت وزارة يعلنون انها "طرف ثالث" ل معرفة لهم به.
العراق ،واأقلها يف ليبيا ،وتون�س.
اخلارجي �
نتائج ��ه جمل ��ة ”ايكونومي�س ��ت”
حتمل اأ�سماء املر�سحن لفتة رفعها املتظاهرون يف �ساحة التحرير
�ة م ��ا يتوا�سل م ��ن افت�سا� ٍ��س حلرمة
وهك ��ذا متت ��د ال�سك ��وك اإىل زعماء
احل ��دود املفتوحة،
الربيطاني ��ة ،يف عدده ��ا الأخ ��ري،
ويف تغري ��دة له عل ��ى املحتملن ل�سغل من�سب رئا�سة الوزراء.
والت�سريحات الوقح ��ة التي ت�سل حد النيل
دينين .وقال حوايل  ١من الذين
م ��ن وطني ��ة العراقين،
اأن الع ��رب بداأوا يفق ��دون الثقة يف
ال�سابن ��در� :سم ��ن لفتةمن�سة التوا�س ��ل الإجتماع ��ي "توير" قال
واته ��ام املتظاهرين بالعمال ��ة والتاآمر،
�سارك ��وا يف ا�ستطاع  ،٢٠١اإنهم
الأحزاب الدينية وزعمائها.
�س �
واأنه ��م دخاء م ��ن "�سيعة
�ورٍ ًل�سخ�سيات �سورتي م ��ن بينها مع
الإنكليز" وما يعلن ��ه البع�س من قادة
يثق ��ون يف قادتهم م ��ن رجال الدين
الع�ساب ��ات امل�سلحة من
تعلي ��ق مفاده انه ��ا مرفو�سة
وتنق ��ل املجل ��ة ،يف تقريره ��ا
�سلفا من قبل (ابط ��ال) املطعم الركي
�� ا يعترب انتهاك ًا فظ ًا انتماء وولءٍ لغ ��ري وطنهم و�سوى ذلك
بدرج ��ة ”كب ��رية” اأو "متو�سطة".
ل�ست َّ
علم ًا اين ُّ
ال ��ذي تابعت ��ه (الحتج ��اج) ع ��ن
مر�سح ًا ول ُ
مبر ِ َّ�سحٍ و لن ِ ّ
ار�سح ول ت�سرفني زعامة
ال�سعب العراقي امل ل�سيادة الباد واعتدا ًء �سافر ًا على كرامة
وعند طرح �س� �وؤال م�سابه يف العام
الق ��رود �� ن كتب هذه
ُبتلى.
اأح ��د املتظاهري ��ن العراقي ��ن ،اأن
ال�سراع على ال�سلطة الافت ��ة او علّقها او امرهم به ��ا من مافيات
املا�س ��ي ،انخف�س ��ت الن�سب ��ة اإىل
ويب ��دو ان وزارة
"النتفا�سة لي�ست ل�سالح اأي دين
والف�ساد والقتل .
يف اط ��اق املواق ��فاخلارجي ��ة ن�سي ��ت �سولت وزيره ��ا ال�سابق
 ٠فق ��ط .كم ��ا تراج ��ع باط ��راد
بع ��د هذه التغريدة تداولت
اأو طائف ��ة ،ول خلدم ��ة الإ�س ��ام اأو
من�سوب� � ًا اإىل ال�سابن ��در مواق ��ع التوا�سل الجتماعي ،ت�سجي ًا
والتحري� ��س عليها ،والت�سريح ��ات ال�سائنة بح ��ق دول �سقيقة
ن�سب ��ة من يعتقد من �س ��كان املنطقة
كما
يها
امل�سيحي ��ة ،اإنه ��ا انتفا�س ��ة ل�سالح
وبع� ��س ال�سيا�سي ��ن� ،اًج ��م فيه املعت�سم ��ن يف املطعم الركي
�سهداء يف بلد "عربي" فاتها اأن الربملان الرث اعلن احلداد على
اأن ��ه يج ��ب اأن يك ��ون لرج ��ال الدين
ال�سعب ،وح�سب".
ذات �سبغ ��ة
ف�س � ع ��ن زعي ��م التي �
�ار
دين
ي
�
ال�
�ة،
س
�
�دري
تراج
ع
�
�ت
مقتدى
اجهزة ذاك البلد يعترب رغم ما يف القتل والقمع الذين قامت بهما
منذ
نفوذ على �سناعة القرار احلكومي.
وا
ً
ل
ويردد
أردن،
ا
أي�س
وال
ال�سدر.
ا �سدى تلك ال�سعارات
ع ��راق ،وليبيا ،وظهر
مواطني ��ه .وتن�سى هو الآخر تعدي ًا وانتهاك ًا حلرية وحقوق
 ٢٠١١م ��ن  ٠اإىل  ،١وظه ��ر
ولذلك ق ��ال مايكل روبنز ،خبري يف
وق ��ال ال�سابندر ،وفق
يف لبن ��ان .واأخذ النا�س ،يف الدول
اأن ن�سبة الذين يثقون يف الأحزاب
وزارة
اإن "ال�سيا�سي ��ن الذين الت�سجيل ال ��ذي ا�ستمعت اليه (الحتجاج)،
اخلارجية حتل ��ل ع�سرات امل�سوؤولن
اأن ن�سب ��ة العراقي ��ن الذين يقولون
موؤ�س�س ��ة ”البارومي ��ر العربي”:
يري �
احلكومي ��ن والربملانين
ً
العربي ��ة ،يتحولون �س ��د الأحزاب
الإ�سامي ��ة تراوح ��ت ب ��ن  ٢٠و
�دون اأن يكتبوا املرحلة املقبلة ،منحنن
من اي التزامٍ ادب ��ي ودبلوما�سي ازاء
اإنه ��م ما عادوا يثق ��ون يف الأحزاب
"غالبا م ��ا ينظر اإىل اأطراف دينية
اأمام قطاع
دول عربية �سقيقة.
ال�سيا�سي ��ة الديني ��ة ورج ��ال الدين
 يف اجلزائ ��ر ،ومل تتج ��اوز
واته ��م الطرق املوجودين يف املطعم الركي".
الديني ��ة ،ارتفع ��ت م ��ن  ١اإىل
يف الدولة باعتبارهم متعاونن مع
الذي ��ن
ال�سابن ��در ،املعت�سم
 ٢٠يف م�س ��ر ،وتراوح ��ت ب ��ن
ان العراقين وهم يدفعون
�ساعدوا عل ��ى و�سولهم اإىل .
��ن يف ”املطع ��م الرك ��ي” ب�"بتعاطي
حياتهم ثمن ًا ل�ستعادة وطنهم املنتهكة
 ٢٠و يف تون� ��س ،والن�سب � النظ ��ام ،ما يجعل من غ ��ري املرجح
ال�سلطة.
�سيادت ��ه ،وحتقيق
املخ ��درات والكح ��ول
�ة اأن ينالوا ثقة النا�س".
وت�سري املجل ��ة اإىل اأن الراجع
”ال�سيا�سي ��ن عل ��ى وار�س ��ة الزن ��ا لي ��ل نه ��ار” ،مبين� � ًا ا
أن
اهدافهم يف ت�سفي ��ة ركائز الطبقة ال�سيا�سية
يف
ً
نف�سها
وانعك�
س
�
�ت
تقريب
ا
ت
الفا�
ل
س
�
�
يف
�ك
ا
�دة
ل
الجتا
أردن.
ه
�
�ات
ومنظومتها
الرغم
م ��ن
اأمامهم ،لأنهم مذنبون" .من ذلك ل يجروؤون على رفع روؤو�سهم
الطائفي ��ة املحا�س�سية فاق ��دة ال�ساحية
حج ��م الثق ��ة يف اأح ��زاب اإ�سامي ��ة
كذل ��ك ،يك�سف ال�ستطاع اأن ن�سبة
ونافذة املفعول،
خ ��ال بيان ��ات حديث ��ة اأعده ��ا
اأما يف الع ��راق فراوح ��ت الن�سبة
اخلارجية كما ال ��سي�سعرون بالفخر الوطني حن تتحول وزارة
هائ ��ل اأي�س� �اً ،وهب ��ط م ��ن  يف
الع ��رب الذين يعت ��ربون اأنهم ”غري
البارومر العربي ،مركز
وق ��ال ال�سابن ��در ،وفق
ب ��ن  ٢٠و ،٢وتراجع ��ت يف
�وزارات
ال�ستق�سائية يف الدول للدرا�سات  ،٢٠١عندم ��ا طرح ال�س� �وؤال ل
الرك ��ي من ط ��رف الت�سجي ��ل ،اإن ”ر�سائل وجه ��ت اإىل املطعم
عن �سيادة وا�ستقال والقيادات العراقي ��ة اىل رافعة تدافع
متدينن” ارتفع ��ت اإىل  ١بينما
أول ليبي ��ا اإىل اأق ��ل من ذل ��ك بكثري،
العربية.
مرة على نطاق وا�سع،
العراق وامل�سالح الوطنية العليا.
ومل مل تزد الن�سبة عن  يف .٢٠١
خاط ��ب اأولئك �سيا�سين تق ��ول (دخيلكم احنه وياك ��م)” ،فيما
وظه ��ر
اإىل  ٢٠يف تزد عن  ١٠اإىل .٢٠
ال�سيا�سين
واىل ان يح ��ن ذلك عل ��ى
ن�سبة ع ��رب املنطق ��ة باأكمله ��ا ،اأن .٢٠١
�سفلة ،وعلى �سواربكم بالقول" :عي ��ب عليكم وعلى عمائمكم يا
وزارة اخلارجية ان تعود اىل �سمتها
وت�سم ��ل تلك الن�سب ��ة قرابة ن�سف
وتعي ��د التفكري مبفاهيم
وينطب ��ق الأمر نف�س ��ه تقريب ًا على
يف الذين يعربون عن ثقة كبرية وق ��د
وعلى تاريخكم يف حزب الدعوة".
ال�سيادة وال�ستق ��ال ،وان تتجنب ان
ال�سب ��اب التون�سي ،وثل ��ث ال�سباب
اأج ��ري ال�ستط ��اع يف الذي ��ن
الأح �
�زاب
يعتربون
ا
تنطق كفراً.
أنف�س
ه
�
ال�سيا�سية،
�م
ومعظمها
متدينن.
اجلزا
ئ
�
الليبي،
�ر ،وم�س ��ر،
وربع ال�سب ��اب اجلزائري،
وتون� ��س ،ولك ��ن تباين ��ت ن�س ��ب م ��ن
يثق يف وخم�س ال�سباب امل�سري.

اتلو ت ال�سابدر
ياجم اتاهرين
وي�سفم ب�"القرو"
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النزاهة تك�شف تفا�صيل
تواط�ؤ م�صارف حكومية
و�أهلية يف مزاد العملة

كامريات املراقبة يف �ساحات االحتجاج بيد جهة متهمة بقتل املتظاهرين

 20عملية اغتيال طالت نا�شطني خالل �شهرين
والب�صرة ومي�سان تت�صدران
 بغداد /المدى
نح ��و  20عملي ��ة اغتي ��ال نفذت
يف ال�شهري ��ن املا�ضي�ي�ن طال ��ت
نا�شط�ي�ن يف  5حمافظ ��ات مبع ��دل 3
عمليات تقريبا يف اال�سبوع ،فيما مل تعلن
احلكوم ��ة حتى الآن عن اجله ��ة امل�س�ؤولة
عن تلك احلوادث.
و�سجلت الب�صرة ومي�سان اعلى معدالت
االغتياالت يف البالد.
وعلى اث ��ر ذلك بد�أ النا�شط ��ون يتداولون
فيم ��ا بينهم جمموع ��ة ار�ش ��ادات للحماية
ال�شخ�صي ��ة ،م ��ن بينه ��ا تغي�ي�ر الطري ��ق
ب�شكل دائم و�شريحة الهاتف النقال.
ووج ��ه رئي�س ال ��وزراء امل�ستقي ��ل ،عادل
عبد املهدي ،االثن�ي�ن املا�ضي ،بعدم تدخل
ق ��وات "احل�ش ��د ال�شعب ��ي" يف ق�ضاي ��ا
تخ� ��ص الأم ��ن ،بع ��د ليلة دموي ��ة مبنطقة
ال�سن ��ك اتهم ��ت فيه ��ا اط ��راف يف احل�شد
بقت ��ل املتظاهرين.ونقل ��ت وكال ��ة الأنباء
العراقي ��ة الر�سمي ��ة ع ��ن املتح ��دث با�س ��م
القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة الل ��واء
الركن عبد الكرمي خل ��ف قوله� ،إن "القائد
العام (عب ��د املهدي) �أ�ص ��در توجيه ًا بعدم
تدخل احل�شد ال�شعب ��ي يف ق�ضايا تخ�ص
الأمن".و�أو�ض ��ح� ،أن "الق ��رارات ن�ص ��ت
على ح�ص ��ر تكلي ��ف احل�شد مبه ��ام �أمنية

بالقائد العام للقوات امل�سلحة فقط" ،الفت ًا
�إىل �أن "مق ��رات احل�ش ��د ال�شعب ��ي داخ ��ل
العا�صم ��ة باقية يف مكانه ��ا".وكان قرابة
ال� �ـ 100م�سل ��ح ي�ستقل ��ون �سي ��ارات نقل
وحمل مدنية اقتحموا ليل اجلمعة �ساحة
اخل�ل�اين و�س ��ط بغ ��داد وب ��د�أوا ب�إطالق

الر�صا� ��ص احلي ب�ص ��ورة ع�شوائية على
املتظاهري ��ن هن ��اك ،م ��ا �أ�سف ��ر ع ��ن مقتل
و�إ�صابة نحو � 100شخ�ص.
ب ��دوره يق ��ول م�ص ��در امني لـ(امل ��دى) ان
"اغل ��ب عملي ��ات االغتيال التي جرت يف
العا�صم ��ة واملحافظ ��ات �ض ��د نا�شط�ي�ن

كان ��ت جت ��ري بع ��د خ ��روج ال�ضحي ��ة من
م ��كان التظاهر ،مث ��ل �ساح ��ة التحرير او
فلكة الرتبية يف كربالء".واعترب امل�صدر
ال ��ذي طلب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه حل�سا�سية
املعلوم ��ات ،ان ت�شاب ��ه ط ��رق االغتياالت
والتي تنفذ كلها باطالق الر�صا�ص ،ت�ؤ�شر

 متابعة المدى

على ان "املنفذين هم من جهة واحدة".
وكان ��ت م�ص ��ادر امني ��ة ك�شف ��ت لـ(املدى)
ال�شه ��ر املا�ضي ،ع ��ن "�سيناري ��و" خطف
النا�شطني يف ازق ��ة البتاويني القريبة من
�ساحة التحرير.
 التفا�صيل �ص3

ك�شفت هيئة النزاهة ،ام�س
االربع ��اء ،ع ��ن تفا�صي ��ل
الق�ضاي ��ا اجلزائي ��ة والإخب ��ارات
املتعلق ��ة مبلف "م ��زاد العمل ��ة" التي
تتوىل التحقيق فيها ،فيما ك�شفت عن
 3حيل خمتلف ��ة ا�ستخدمتها م�صارف

6
علي مهدي يكتب:
ا�ستقالة رئي�س
جمل�س الوزراء
والأثر املرتتب لها
متظاهرون ينفذون فعاليات يف �ساحة التحرير( ..عد�سة املدى)

اللحظات الأخرية :الت�شريع يفتقد لـ"الن�سخة املوحدة" ..واحلكمة تغازل املتظاهرين

تن�صلت عن قانون االنتخابات
�أو�ساط الربملان :الكتل ّ
وتل ّمح للعودة �إىل �سانت ليغو
 بغداد /المدى
يف اللحظ ��ات االخ�ي�رة تن�صل ��ت الكتل
ال�سيا�سية عن اقرار قانون االنتخابات.
القان ��ون ال ��ذي ب ��دا انه قري ��ب جزئي ًا مم ��ا يريده
املتظاهرون.
وحتى قبل ان ُتعقد اجلل�سة املقررة ب�ساعات كانت
الكت ��ل تعلن انها ت�ش ��د العزم الق ��رار الت�شريع� ،إال
انها اختلف ��ت على املادة الـ 15م ��ن القانون ،وهي
املادة املعنية بطريقة احت�ساب اال�صوات.
وبح�سب املادة  15من القانون املطروح النتخابات
جمل� ��س النواب فان  %50من اال�صوات تذهب اىل
قوائ ��م فردية واخ ��رى  %50اىل قوائ ��م انتخابية
م ��ع خ�صو�صي ��ة لبع� ��ض املحافظات خا�ص ��ة منها
د ا ع� ��ش
التي تعر�ضت الحتالل
االرهابي و�شهدت

حتالف الفتح 6 :مر�شحني لتويل رئا�سة الوزراء
 بغداد /المدى

ح ��االت نزوح.وحت ��اول الكت ��ل الت�صوي ��ت عل ��ى مم ��ا يطالب به املتظاهرون .بع� ��ض الكتل ت�ضغط
طريقة احت�ساب اال�ص ��وات تنا�سبها حماولة منها بقوة لتمرير �سانت ليغو  1,7ل�ضمان مكا�سبها".
لع ��ودة �صعود اكرب عدد م ��ن ممثليها اىل الربملان ،بدوره ��م انتق ��د مراقب ��ون ع ��دم توزي ��ع الدوائ ��ر
بح�س ��ب مراقبني.وقالت م�صادر من داخل جمل�س االنتخابي ��ة على ا�سا� ��س الكثاف ��ة ال�سكانية وعدم
الن ��واب لـ(امل ��دى) ان اع�ض ��اء الكت ��ل و�صلوا اىل اال�ش ��ارة للفائ ��ز احلا�ص ��ل عل ��ى ن�ص ��ف ا�ص ��وات
جمل� ��س الن ��واب م ��ن دون االتف ��اق عل ��ى ن�سخ ��ة الدائ ��رة االنتخابية.ورفع ��ت رئا�س ��ة الربمل ��ان
موح ��دة م ��ن م�ش ��روع القان ��ون ،ما ي�ش�ي�ر اىل ان اجلل�سة حلني االتفاق على قانون لالنتخابات.
الكتل مت�ضي باجتاه رف�ض القانون م�سبق ًا.
وقال مهدي خزعل ،رئي�س مركز الكلمة للدرا�سات
وبتمل� ��ص الكت ��ل ازداد ال�ش ��رخ ب�ي�ن املتظاهرين ال�سيا�سية وال�سرتاتيجي ��ة� ،إن قانون االنتخابات
الذي ��ن يري ��دون الرت�شي ��ح الف ��ردي  %100وب�ي�ن اجلدي ��د يحم ��ل نقاط� � ًا خالفي ��ة ب�ي�ن املتظاهري ��ن
القوى ال�سيا�سية التي اعرت�ضت على منحها  %50والكتل ال�سيا�سية.
م ��ن الرت�شيحات.يذك ��ر �أن املتظاهري ��ن �أ�ص ��دروا و�أ�ض ��اف خزع ��ل �أن "ال�ش ��ارع يطال ��ب بقان ��ون
بيان ��ا ا�ستبقوا فيه جل�سة جمل�س النواب مطالبني مي ّك ��ن امل�ستقل�ي�ن والتكنوقراط من قي ��ادة الدولة
ب� ��أن يك ��ون الرت�شيح فردي ��ا  %100م ��ع احت�ساب يف املرحل ��ة القادم ��ة ،م ��ن خ�ل�ال اعتم ��اد النظ ��ام
الفائزين الذين يح�صلون على �أعلى الأ�صوات.
الفردي".
 التفا�صيل �ص2
وق ��ال امل�صدر ان "جميع الن�س ��خ املطروحة خالية

ق ��ال ع�ض ��و جبه ��ة الإنق ��اذ والتنمي ��ة
م�شع ��ان اجلب ��وري� ،إن � 3أ�شخا� ��ص
رف�ضوا تر�ؤ� ��س احلكومة امل�ؤقت ��ة خلالفة رئي�س
ال ��وزراء امل�ستقي ��ل ع ��ادل عب ��د املهدي.وكت ��ب

اجلب ��وري عل ��ى (تويرت)" :كت ��ل برملاني ��ة كبرية
ر�شح ��ت لرئي� ��س اجلمهوري ��ة �أ�سم ��اء رئي� ��س
جمل� ��س الق�ضاء القا�ض ��ي فائق زي ��دان ،والفريق
طال ��ب �شغات ��ي قائ ��د جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب
والفري ��ق املتقاع ��د عب ��د الغن ��ي الأ�س ��دي لت ��ويل
رئا�س ��ة احلكوم ��ة التي تدي ��ر �ش� ��ؤون العراق من

الآن لالنتخاب ��ات وحني مت الت�ش ��اور معهم رف�ض
الثالث ��ة ت ��ويل املن�صب".ب ��دوره ،ك�ش ��ف حتالف
الفت ��ح ،ام�س الأربعاء ،عن وج ��ود �ستة مر�شحني
لتويل من�صب رئا�سة ال ��وزراء بعد قبول الربملان
ا�ستقالة عادل عبد املهدي.
 التفا�صيل �ص2

بعد تراجع مفاجئ ..الأمطار ت�ستعد لغزوة مرتقبة
 متابعة المدى
ترتاج ��ع ن�س ��ب هط ��ول االمط ��ار
نهاي ��ة اال�سب ��وع اجل ��اري ،فيم ��ا
ترتاك ��م االمطار لت�شه ��د مدن الب�ل�اد غزارة
متوقعة منت�صف اال�سبوع املقبل.
وق ��ال املتنب ��ئ اجل ��وي واث ��ق ال�سالمي يف
من�شور على �صفحت ��ه يف في�سبوك وتابعته
(امل ��دى) ام� ��س االربع ��اء ان "ق ��وة الهطول
املتوقعة يومي اخلمي�س واجلمعة ترتاجع،

وهذا م ��ا الحظن ��اه عل ��ى خرائ ��ط الطق�س،
وال�سب ��ب هو ح�صول �ضع ��ف يف املنخف�ض
املتو�سط ��ي ا�ضاف ��ة ل�ضغ ��وط منخف�ض ��ة
تتواج ��د جنوب اجلزي ��رة العربي ��ة ،والتي
ت�سب ��ب �ضعف� � ًا يف �ض ��خ الرطوب ��ة ا�ضاف ��ة
لتحجيم منخف� ��ض البحر االحمر ومنعه من
اداء دور الدعم".
وب�ي�ن ال�سالم ��ي ان "م ��ن �أ�سب ��اب ال�ضع ��ف
ه ��و قل ��ة االنك�س ��ارات يف خط ��وط الكنتور
وقربه ��ا من ال�ش ��كل امل�ستقي ��م" ،م�شري ًا اىل

ان "احلالة احلالي ��ة ت�سببت يف ت�أخر اعادة
تنظي ��م الغ�ل�اف اجل ��وي وال�سطح ��ي ،وقد
تع ��ود احلال ��ة لقوته ��ا خالل حتديث ��ات يوم
غد".
و�أك ��د ال�سالم ��ي "تراك ��م االمط ��ار لغاي ��ة
منت�ص ��ف اال�سب ��وع املقبل" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
"حتدي ��ث املوديل الأمل ��اين امل�سائي العايل
الدقة اخلا�ص بحال ��ة اال�سبوع املقبل ي�شري
اىل قوة هطول االمط ��ار خ�صو�ص ًا يف مدن
الو�سط والفرات االو�سط" .
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روحاين يرغب بالتفاو�ض مع وا�شنطن لإحباط "امل�ؤامرة"
 متابعة المدى
�أك ��د الرئي� ��س الإي ��راين
ح�س ��ن روح ��اين ،ام�س
الأربع ��اء ،رغبت ��ه يف التفاو� ��ض م ��ع
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،م ��ن
دون ت�سميته ��ا ،قائ�ل ً�ا �إن حكومته
"عازم ��ة عل ��ى ك�س ��ر م�ؤام ��رة
الع ��دو" ع�ب�ر التفاو� ��ض ،لكنه
ح ��اول �أن يطمئ ��ن املعار�ضني
�إىل ه ��ذا التفاو� ��ض من خالل

القول �إن احلكومة "�ستتحرك يف هذا
امل�س ��ار ،يف �إطار اخلط ��وط احلمراء
للنظ ��ام" ،قائ�ل ً�ا" :ل ��ن نتج ��اوز هذه
اخلطوط".
وت�أت ��ي ت�صريح ��ات روح ��اين خ�ل�ال
اجتم ��اع احلكوم ��ة الإيراني ��ة ،فيم ��ا
احلظر الذي فر�ض ��ه املر�شد الإيراين
الأعلى عل ��ي خامنئي ،على التفاو�ض
مع وا�شنط ��ن ،يف �أي م�ست ��وى كان،
م ��ا زال قائم� � ًا ،وال ب ��وادر لإنهائه من
قبله.

حكومي ��ة و�أهلي ��ة ،بينه ��ا ا�ستخ ��دام
ح�ساب ��ات ا�شخا� ��ص دون علمه ��م
واي ��داع �صكوك لآخري ��ن ال ميتلكون
ر�صيد ًا.
وقالت الهيئة يف بي ��ان تلقت (املدى)
ن�سخة من ��ه �إن "دائرة التحقيقات يف
الهيئ ��ة �أ�ش ��ارت �إىل �أن ( )6م ��ن تل ��ك
الق�ضاي ��ا مت ��ت �إحالته ��ا �إىل حمكم ��ة
املو�ض ��وع وحماك ��م حتقي ��ق �أخرى،
ف�ض ًال ع ��ن ق�ضية �سب ��ق الف�صل فيها،
و�أخ ��رى ال ت ��زال قي ��د التحقي ��ق"،
مو�ضحة �أن "من تلك الق�ضايا حاالت
ف�ساد ك�ب�رى يف عمل �أح ��د امل�صارف
الأهلي ��ة وم�ؤ�ش ��رات حل ��االت تهريب
العمل ��ة الأجنبي ��ة خ ��ارج الع ��راق
ع�ب�ر قي ��ام امل�ص ��رف ب�ش ��راء العمل ��ة
الأجنبي ��ة مل�صلح ��ة �ش ��ركات بزع ��م
ا�ست�ي�راد ب�ضائ ��ع" ،الفت ��ة �إىل �أن ��ه،
"ل ��دى التح ��ري والتدقي ��ق ،نَّ
تبي �أن
تلك ال�شركات مل تق ��م ب�إدخال ب�ضائع
للعراق منذ عام ."2004
و�أو�ضح ��ت الدائ ��رة �أن "الق�ضاي ��ا
�شملت قيام بع�ض امل�صارف احلكومية
والأهلي ��ة بالتزوير ودخول مزاد بيع
العمل ��ة ب�أ�سم ��اء �ش ��ركات و�أ�صح ��اب
ح�سابات خا�صة دون علمهم ،وتقدمي
فواتري ومنفي�س ��ات ا�سترياد مزورة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إقدامه ��ا عل ��ى خمالف ��ة
تعليمات البن ��ك املركزي عند الدخول
يف امل ��زاد وف ��ق �أحكام امل ��ادة ( )3من
قان ��ون غ�سيل الأموال رقم ( 93ل�سنة
.")2004
و�أ�ضاف ��ت �أن "الإخب ��ارات ال ��واردة
تتعل ��ق مبو�ض ��وع (ال�صك ��وك
الطي ��ارة) وتواط�ؤ بع� ��ض امل�صارف
�وك
م ��ع �أ�شخا� ��ص ع�ب�ر �إي ��داع �صك � ٍ
م ��ع ع ��دم امتالكهم ر�صي ��د ًا؛ من �أجل
امل�شاركة يف مزاد العملة بهدف الربح
واال�ستفادة من فرق ال�سعر بني البنك
املركزي وال�سوق املحلية".

وروح ��اين ،ال ��ذي مل ي�س� � ِّم "الع ��دو"
ال ��ذي يري ��د التفاو� ��ض مع ��ه لإحباط
"م�ؤامرته"� ،أ�شار �إىل �أن حكومته مل
تتهاون للحظة يف �إحباط "خمططات
الع ��دو والعقوبات" ،قائ�ل ً�ا �إنّ "علينا
�أن نلت ��ف عل ��ى العقوب ��ات� ،أو جنرب
الأعداء على الرتاجع".
ويف ال�سياق� ،شدد على �أن "احلكومة
عازم ��ة عل ��ى ك�س ��ر امل�ؤام ��رة� ،إما من
خ�ل�ال تعزي ��ز الإنت ��اج الداخل ��ي،
�أو ب�شت ��ى الط ��رق الأخ ��رى ،منه ��ا

التفاو� ��ض" ،م�ؤك ��د ًا �أنه ��ا "يف ه ��ذا
امل�س ��ار �ستتحرك يف �إط ��ار اخلطوط
احلمراء للنظام ،ولن تتجاوزها".
�إىل ذلك� ،أ�ش ��ار الرئي�س الإيراين �إىل
امل�صاع ��ب الت ��ي خلقته ��ا العقوب ��ات
الأمريكية لبالده ،قائ ًال �إنه "ال �شك يف
�أن تراجع عوائ ��د احلكومة وامل�شاكل
يف التعام�ل�ات البنكي ��ة وال�ص ��ادرات
النفطي ��ة وال�سل ��ع ،ق ��د �أث ��رت �سلب� � ًا
مبعي�ش ��ة النا� ��س" ،داعي� � ًا ال�شع ��ب
الإيراين �إىل "العلم ب�أن هذه امل�شاكل

�ست�ستم ��ر ما دام ��ت العقوبات الظاملة
قائمة".ودع ��ا روح ��اين �إىل تكثي ��ف
اجله ��ود للتغل ��ب عل ��ى العقوب ��ات،
لكن ��ه يف الوق ��ت نف�سه� ،أك ��د �ضرورة
"ع ��دم �إخفاء �أي �شيء عن ال�شعب"،
م�ش�ي�ر ًا يف ال�سي ��اق �إىل �آث ��ار ه ��ذه
العقوب ��ات ،لي�ضيف �أنه "يتعني علينا
�أن ن�شرح �أبع ��اد هذه امل�شكلة ،ونقول
احلقائق له كم ��ا هي" ،يف تدبري على
ما يبدو ،يرم ��ي �إىل تربير موقفه من
التفاو�ض.

�أف�ضل � 10أفالم
جلني فوندا بعد
تظاهرها
من
�أجل
املناخ
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سياسة
اللحظات الأخرية:
الت�شريع يفتقد لـ"الن�سخة
املوحدة" ..واحلكمة
تغازل املتظاهرين
 بغداد /المدى

في اللحظات االخيرة
تن�صلت الكتل ال�سيا�سية
عن اقرار قانون
االنتخابات .القانون
الذي بدا انه قريب
جزئي ًا مما يريده
المتظاهرون.
وحتى قبل ان ُتعقد
الجل�سة المقررة
ب�ساعات كانت الكتل
تعلن انها ت�شد العزم
القرار الت�شريع� ،إال
انها اختلفت على المادة
الـ 15من القانون ،وهي
المادة المعنية بطريقة
احت�ساب اال�صوات.

وبح�س ��ب الم ��ادة  15م ��ن القان ��ون
المط ��روح النتخاب ��ات مجل� ��س الن ��واب
فان  %50من اال�صوات تذهب الى قوائم
فردية واخرى  %50الى قوائم انتخابية
م ��ع خ�صو�صي ��ة لبع� ��ض المحافظ ��ات
خا�ص ��ة منه ��ا الت ��ي تعر�ض ��ت الحت�ل�ال
داع�ش االرهابي و�شهدت حاالت نزوح.
وتح ��اول الكت ��ل الت�صويت عل ��ى طريقة
احت�س ��اب اال�ص ��وات تنا�سبه ��ا محاول ��ة
منه ��ا لعودة �صعود اكبر عدد من ممثليها
الى البرلمان ،بح�سب مراقبين.
وقال ��ت م�صادر من داخل مجل�س النواب
لـ(الم ��دى) ان اع�ض ��اء الكتل و�صلوا الى
مجل� ��س الن ��واب م ��ن دون االتف ��اق على
ن�سخ ��ة موحدة من م�ش ��روع القانون ،ما
ي�شير الى ان الكتل تم�ضي باتجاه رف�ض
القانون م�سبق ًا.
وبتمل� ��ص الكت ��ل ازداد ال�ش ��رخ بي ��ن
المتظاهري ��ن الذي ��ن يري ��دون التر�شيح
الف ��ردي  % 100وبين الق ��وى ال�سيا�سية
الت ��ي اعتر�ض ��ت عل ��ى منحه ��ا  % 50من

التر�شيحات.يذك ��ر �أن المتظاهري ��ن
�أ�ص ��دروا بيان ��ا ا�ستبق ��وا في ��ه جل�س ��ة
مجل� ��س الن ��واب مطالبي ��ن ب� ��أن يك ��ون
التر�شي ��ح فردي ��ا  %100م ��ع احت�س ��اب
الفائزي ��ن الذي ��ن يح�صل ��ون عل ��ى �أعلى
الأ�صوات.
وقال الم�صدر ان "جميع الن�سخ المطرحة
خالية مما يطالب به المتظاهرون .بع�ض
الكت ��ل ت�ضغط بقوة لتمري ��ر �سانت ليغو
 1,7ل�ضمان مكا�سبها".
بدوره ��م انتق ��د مراقب ��ون ع ��دم توزي ��ع
الدوائر االنتخابية عل ��ى ا�سا�س الكثافة
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تن�صلت عن قانون االنتخابات
�أو�ساط الربملان :الكتل ّ
وتل ّمح للعودة �إىل �سانت ليغو

ال�سكانية وعدم اال�شارة للفائز الحا�صل
على ن�صف ا�صوات الدائرة االنتخابية.
ورفع ��ت رئا�سة البرلم ��ان الجل�سة لحين
االتفاق على قانون لالنتخابات.
وقال مهدي خزع ��ل ،رئي�س مركز الكلمة
للدرا�س ��ات ال�سيا�سي ��ة وال�ستراتيجي ��ة،
�إن قان ��ون االنتخاب ��ات الجدي ��د يحم ��ل
نقاط� � ًا خالفية بي ��ن المتظاهرين والكتل
ال�سيا�سية.
و�أ�ض ��اف خزع ��ل �أن "ال�ش ��ارع يطال ��ب
بقانون يم ّك ��ن الم�ستقلين والتكنوقراط
م ��ن قيادة الدول ��ة في المرحل ��ة القادمة،

�سائرون� :أغلب
الكتل مع
تعدد الدوائر
االنتخابية

 بغداد /المدى
�أك ��دت كتل ��ة �سائ ��رون النيابي ��ة ،ام� ��س� ،أن اغل ��ب الكتل
ال�سيا�سي ��ة م ��ع تعدد الدوائ ��ر االنتخابية ويك ��ون الفائز
االعلى ا�صواتا في قانون االنتخابات.
وق ��ال رئي� ��س الكتلة نبي ��ل الطرف ��ي في م�ؤتم ��ر �صحفي
م�شت ��رك مع نواب الكتلة �إنه "بعد انتهاء النقا�شات داخل
مجل� ��س النواب تبين ان اغل ��ب الكتل ال�سيا�سية مع تعدد

كري ��م ف ��ي ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن
"رئي� ��س الجمهوري ��ة برهم �صالح
�سيكل ��ف رئي� ��س ال ��وزراء الجدي ��د
بت�شكي ��ل الحكومة خ�ل�ال اليومين
المقبلي ��ن قب ��ل انته ��اء الموع ��د
الد�ست ��وري" ،الفتا �إل ��ى �أن "الكتل
ال�سيا�سي ��ة تناق� ��ش ف ��ي الوق ��ت
الحال ��ي �س ��ت �شخ�صي ��ات وطني ��ة
ق ��ادرة عل ��ى تول ��ي من�ص ��ب رئا�سة
الوزراء� ،إال �أنه ��ا لم تطرح لو�سائل
الإع�ل�ام لوج ��ود بع� ��ض الجه ��ات
الت ��ي تعمل على الت�سقيط الإعالمي
وال�سيا�س ��ي وتحاول جر البالد �إلى
فراغ د�ستوري".
و�أ�ض ��اف �أن "جمي ��ع ال�شخ�صي ��ات
التي تداولها الإعالم لتولي من�صب
رئا�سة الوزراء غير حقيقية و�سقطت
�أم ��ام ال�ش ��ارع والمتظاهري ��ن"،
مبين ��ا �أن "ال�شخ�صي ��ة الجدي ��دة
�ستحظ ��ى بدعم المرجعي ��ة الدينية
والمتظاهرين و�سيتم الإعالن عنها
وتكليفها خالل اليومين المقبلين".
وا�ستقال عبد المهدي �إثر مظاهرات
اندلع ��ت ف ��ي بداي ��ة �شه ��ر ت�شري ��ن

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

 بغداد /المدى
اعلن ��ت وزارة الهج ��رة والمهجري ��ن ،ام� ��س االربع ��اء،
تريثه ��ا باالن�ضمام �إل ��ى االتفاقيات الخا�ص ��ة بالالجئين
وعديم ��ي الجن�سية ،فيما ا�شارت ال ��ى انها ت�سعى العادة
الكفاءات الى البالد.
وق ��ال مدير عام الدائ ��رة القانونية في ال ��وزارة ورئي�س
فري ��ق االتفاقي ��ات الخا�ص ��ة بالالجئي ��ن التاب ��ع للأمانة

الأول الما�ض ��ي� ،ض ��د الف�س ��اد
و�ضع ��ف الخدم ��ات ،وارتفع �سقف
مطالب المحتجين لي�شمل المطالبة
ب�إ�صالح �شامل للنظام ال�سيا�سي.
وتركزت المظاه ��رات �إلى حد كبير
ف ��ي المحافظ ��ات الجنوبي ��ة وف ��ي
العا�صمة بغداد.
�شخ�صا
و ُقت ��ل ما ال يق ��ل ع ��ن 460
ً
وج ��رح الآالف خ�ل�ال المظاه ��رات
ُ
الم�ستم ��رة منذ نح ��و �شهرين ،وفقا
لأح ��دث تقاري ��ر مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�سان.
وج ��اءت ا�ستقالة عب ��د المهدي بعد
�ساع ��ات م ��ن دع ��وة ال�سي�ستان ��ي
الحكومة �إلى التنحي على �أمل �إنهاء
اال�ضطراب ��ات الدامي ��ة الم�ستم ��رة
على مدى �أ�سابيع.
وكان المرج ��ع الأعل ��ى في العراق،
عل ��ي ال�سي�ستان ��ي ،ق ��ال ف ��ي وق ��ت
�ساب ��ق الجمع ��ة� ،إنه يج ��ب اختيار
رئي�س ال ��وزراء الجديد في العراق
دون تدخ ��ل خارج ��ي ،وذل ��ك بع ��د
�أ�سبوع من �إعالن عادل عبد المهدي
ا�ستقالته من رئا�سة الحكومة.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

العام ��ة لمجل� ��س ال ��وزراء محم ��د �صال ��ح الحمداني ،في
بيان تلقت (المدى) ن�سخة منه �إن "الوزارة �أقرت التريث
باالن�ضم ��ام لالتفاقي ��ة المخت�ص ��ة بو�ض ��ع الأ�شخا� ��ص
عديم ��ي الجن�سي ��ة ( )1954كونها تتعار� ��ض مع قانوني
الجن�سي ��ة والج ��وازات النافذي ��ن وع ��دم وج ��ود حاالت
انعدام للجن�سية في العراق".
وا�ض ��اف ان "الأ�سب ��اب الأخ ��رى لت�أجي ��ل االن�ضم ��ام
لتعار�ضها مع الد�ستور العراقي بخ�صو�ص �صفة اللجوء

وقانون الجن�سية وع ��دم ان�سجامها مع التطور الحا�صل
في الوقت الحالي".
وعن ع ��ودة الكفاءات بين �صالح �إن "ال ��وزارة تتابع مع
الأمان ��ة العامة لمجل�س الوزراء �إمكاني ��ة رفع المعوقات
الت ��ي تح ��ول دون عودته ��م م ��ن خ�ل�ال �إع ��ادة منحه ��م
االمتي ��ازات الت ��ي �أقرته ��ا الحكومة العراقي ��ة قبل اعوام
عدي ��دة منه ��ا التعيي ��ن والإعف ��اء الكمرك ��ي ع ��ن الأث ��اث
والمركبات الم�ستوردة".

النزاهة� :أمر ا�ستقدام بحق حمافظ الديوانية
 بغداد /المدى
ك�شف ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة ع ��ن �ص ��دور �أمر
ا�ستقدام بحق محاف ��ظ الديوانية الحالي
زهي ��ر ال�شعالن ا�ستنادا الى احكام المادة
 340من قانون العقوبات العراقي.
دائرة التحقيقات في الهيئة ،وفي معر�ض
حديثها عن تفا�صي ��ل الق�ض َّية التي ح َّققت
فيه ��ا و�أحالته ��ا �إل ��ى الق�ض ��اء� ،أ�ش ��ارت
�إل ��ى �إ�ص ��دار محكمة التحقي ��ق المخت�صة
بق�ضاي ��ا النزاه ��ة ف ��ي المحافظ ��ة� ،أم ��ر
ا�ستقدام بحق المتهم ا�ستناد ًا لمقت�ضيات
الم ��ادة الحكمي ��ة؛ عل ��ى خلفي ��ة وج ��ود
مغ ��االة ف ��ي �أ�سع ��ار عق ��ود �ش ��راء �آلي ��ات

املدير العام
غادة العاملي

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

الدوائ ��ر وان يكون الفائ ��ز االعلى ا�صوات ��ا ،ولكن هناك
بع�ض الخالفات الفنية التي ح�صلت لدى البع�ض خا�صة
لدى اللجن ��ة القانونية بتحديد ماهية الدائرة االنتخابية
التي تتبنى ذلك اغلب الكتل ال�سيا�سية".
و�أ�ضاف الطرفي� ،أنه "كان هناك نقا�ش حول ذلك واعلنت
اللجن ��ة القانونية عدم ا�ستعداده ��ا لذلك" ،مطالب ًا اللجنة
القانونية ب�أن "تعيد ال�صياغات بطريقة فنية ونحن على
اتم اال�ستعداد للت�صويت".

و�أو�ض ��ح" :ب ّين ��ا موقفن ��ا كتحال ��ف �سائ ��رون نح ��ن م ��ع
تعدد الدوائ ��ر واعلى اال�صوات وان تك ��ون الدائرة على
م�ست ��وى الق�ض ��اء ونعتق ��د ان ذلك ه ��و االق ��رب لل�شارع
العراقي ومطلب جماهيري وا�ضح ان تكون هناك دوائر
متع ��ددة وتتحقق العدال ��ة االجتماعية من خ�ل�ال االعلى
ا�صوات ًا" ،داعي ًا �إلى "الإ�سراع بذلك".
وطالب الطرفي بـ "عقد جل�سة البرلمان (اليوم الخمي�س)
لال�سراع باقرار القانون".

ال�شعب".و�أو�ضح ال�ساري� ،أن "المقترح
الثاني يكون التر�شيح فردي ًا والفائز من
يحق ��ق �أعل ��ى الأ�ص ��وات وبن�سب ��ة 100
."%
بالمقابل ،قال النائب عن �سائرون جمال
فاخ ��ر �إن "ر�ؤيتن ��ا لقان ��ون انتخاب ��ات
مجل� ��س الن ��واب �أن يت ��م اعتم ��اد �أعل ��ى
الأ�ص ��وات للفائزي ��ن بن�سب ��ة 100
بالمئ ��ة والدوائ ��ر المتع ��ددة ،وع ��دم
�شم ��ول مزدوج ��ي الجن�سي ��ة و�أن يكون
عم ��ر المر�ش ��ح  25عام� � ًا لدع ��م �شريح ��ة
ال�شباب".
و�أ�ضاف فاخر� ،أن ر�ؤية تحالفه تت�ضمن
"�أن يكون القانون من�سجم ًا مع مطالب
المتظاهري ��ن" ،ما�ضي ًا �إل ��ى القول" :في
حال �أي محاوالت لت�سويف تلك المطالب
�أو االلتفاف عليه ��ا فاننا لن ن�صوت على
القانون".
ال ��ى ذلك ،حذر النائ ��ب هو�شيار عبد الله
ع�ضو كتل ��ة التغيير النيابي ��ة من اعتماد
الع ��د والف ��رز االلكترون ��ي ف ��ي قان ��ون
االنتخابات الجدي ��د بعد ان �أثبت "ف�شله
و�إمكاني ��ة التالع ��ب ب ��ه وتزوي ��ر نتائج
االنتخابات".
وقال عب ��د الله في بي ��ان تلقته (المدى):
ان "الكثي ��ر م ��ن ال ��دول �ألغ ��ت الع ��د
والف ��رز االلكترون ��ي وع ��ادت ال ��ى العد
والف ��رز الي ��دوي ل�ضمان نزاه ��ة وعدالة
االنتخاب ��ات ،وبالأم� ��س القري ��ب ع�شن ��ا
تجربة مري ��رة عندما تم التالعب بنتائج
االنتخاب ��ات وح�صل ��ت ف�ضيح ��ة عل ��ى
م�ست ��وى دول ��ي وباعت ��راف المنظم ��ات
الدولية ،وتم تمرير التزوير بكل �سهولة،
والي ��وم ال�ش ��ارع يغل ��ي واالعت�صام ��ات
ف ��ي �أغل ��ب المحافظ ��ات كنتيج ��ة حتمية
للأ�سا� ��س ال�سي ��ئ الذي ُ�شكل ��ت بموجبه
ه ��ذه الحكوم ��ة المنبثق ��ة ع ��ن برلم ��ان
م�شك ��وك ف ��ي كيفي ��ة ف ��وز بع� ��ض نوابه
باالنتخابات".
وا�ض ��اف عب ��د الل ��ه ان "الع ��د والف ��رز
االلكتروني خلق (بور�صة) لبيع و�شراء
اال�ص ��وات و�أو�ص ��ل بع� ��ض اال�شخا�ص
ال ��ى البرلم ��ان بع ��د ان كان ��وا يائ�سي ��ن
م ��ن فوزه ��م ،والنماذج كثي ��رة وال�شعب
يعرفهم جيد ًا".
وتاب ��ع" :ل ��ن ن�ص ��وت على الع ��د والفرز
االلكترون ��ي ،وفي ح ��ال ت ��م تمرير هذه
الفق ��رة في قان ��ون االنتخابات �سنعتبره
باط�ل�ا ،ب ��ل �سيك ��ون مرفو�ض� � ًا م ��ن قبل
الجماهي ��ر ،وعل ��ى ال�ش ��ارع العراق ��ي
المنتف� ��ض ان يطل ��ب وبق ��وة �إلغاء هذه
الطريق ��ة احترام ��ا لإرادت ��ه ول�ضم ��ان
اي�ص ��ال �صوته في االنتخاب ��ات المقبلة،
و�أن ي�شت ��رط للقان ��ون الجدي ��د ع ��دم
ال�سم ��اح بالإبق ��اء عل ��ى الع ��د والف ��رز
االلكتروني".

الهجرة تعلن تريثها باالن�ضمام �إىل اتفاقيات عدميي اجلن�سية

حتالف الفتح 6 :مر�شحني لتويل رئا�سة الوزراء
ق ��ال ع�ضو جبه ��ة الإنق ��اذ والتنمية
م�شع ��ان الجب ��وري� ،إن � 3أ�شخا�ص
رف�ض ��وا تر�ؤ�س الحكوم ��ة الم�ؤقتة
لخالفة رئي� ��س ال ��وزراء الم�ستقيل
عادل عبد المهدي.
وكت ��ب الجب ��وري عل ��ى (تويت ��ر):
"كت ��ل برلماني ��ة كبي ��رة ر�شح ��ت
لرئي� ��س الجمهورية �أ�سم ��اء رئي�س
مجل� ��س الق�ض ��اء القا�ض ��ي فائ ��ق
زيدان ،والفريق طالب �شغاتي قائد
جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب والفريق
المتقاعد عبد الغني الأ�سدي لتولي
رئا�سة الحكوم ��ة التي تدير �ش�ؤون
العراق م ��ن الآن لالنتخابات وحين
ت ��م الت�ش ��اور معه ��م رف� ��ض الثالثة
تولي المن�صب".
بدوره ،ك�ش ��ف تحالف الفتح ،ام�س
الأربعاء ،عن وجود �ستة مر�شحين
لتولي من�صب رئا�س ��ة الوزراء بعد
قب ��ول البرلمان ا�ستقال ��ة عادل عبد
المهدي.
وق ��ال النائب ع ��ن التحال ��ف محمد

من خالل اعتماد النظام الفردي".
وتاب ��ع خزع ��ل" :الكت ��ل ال�سيا�سية تريد
فر�ض نظ ��ام المحا�ص�صة عل ��ى القانون
الجدي ��د ،بينم ��ا �أو�ص ��ل المتظاه ��رون
ر�سائ ��ل �ضغ ��ط قوية �إل ��ى البرلمان ،قبل
الت�صويت على القانون ب�ساعات".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن ��ه "في حال تم�س ��ك الكتل
ال�سيا�سية بموقفها من قانون االنتخابات
الجديد ،ف� ��إن معظم ال�ش ��ارع العراقي ال
ي ��رى تمثيال حقيقي ��ا له داخ ��ل البرلمان
الحال ��ي ،نتيجة ن�سبة الع ��زوف الكبيرة
التي رافقت االنتخابات الما�ضية ،ف�ضال

عن التزوير الذي �شاب العملية ب�أكملها"،
متوقع ��ا وق ��وع الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة تحت
�ضغ ��وط كبي ��رة ج ��دا ،نتيج ��ة الت�صعيد
المتوقع ،في حال تم�سكوا بالمحا�ص�صة
على ح�ساب �أرواح ودماء العراقيين".
و�شاركت كتلة الحكمة التي يتزعمها عمار
الحكي ��م بجمي ��ع النقا�ش ��ات والجل�سات
الت ��ي تناولت بح ��ث قان ��ون االنتخابات
كم ��ا ح�ض ��رت جل�س ��ة ام� ��س الت ��ي كانت
مق ��ررة للت�صوي ��ت عل ��ى القان ��ون� ،إال
ان رئي� ��س كتل ��ة الحكم ��ة النيابي ��ة فالح
ال�ساري ،ق ��دم مقترحي ��ن لتعديل قانون

االنتخابات ف ��ي اللحظات االخيرة.وقال
ال�ساري �إن "كتل ��ة الحكمة النيابية تقدم
مقترحي ��ن لتعدي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات
المزم ��ع الت�صويت عليه ،حيث نعتقد �أنه
�سوف يحق ��ق العدالة االجتماعية ويلبي
مطالب المتظاهرين ال�سلميين في عموم
العراق".
و�أ�ض ��اف �أن "المقت ��رح االول تق�سي ��م
المحافظ ��ة �إل ��ى دوائ ��ر فردي ��ة متع ��ددة
وبعدد المقاعد المخ�ص�صة لها (كل مقعد
نياب ��ي دائ ��رة انتخابي ��ة) وه ��ذا يعط ��ي
فر�ص ��ة للمدنيين والم�ستقلي ��ن من ابناء

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب

زيدان و�شغاتي والأ�سدي اعتذروا عن التكليف

 بغداد /المدى
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رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

لدوائ ��ر المحافظة .و�أ�ضاف ��ت الدائرة �إن
مجموع مبالغ العقود التي و ُِجدَت مغاالة
في �أ�سعارها بلغت ()23,000,000,000
�در في المال
ملي ��ار دينار؛ م َّم ��ا ت�س َّبب به � ٍ
العام.
وكان ��ت الهيئ ��ة قد �أعلنت ع ��ن �صدور �أمر
قب�ض وتح ٍّر بحق رئي�س مجل�س محافظة
الديواني ��ة ا�ستن ��اد ًا �إل ��ى �أح ��كام الم ��ادة
( ،)339فيم ��ا ك�شف ��ت ع ��ن �ص ��دور �أم ��ر
ا�ستقدام بح ��ق المحافظ ال�سابق ا�ستناد ًا
�إل ��ى �أح ��كام الم ��ادة ( )331م ��ن قان ��ون
العقوبات العراقي.
و�أعلنت هيئة النزاهة ،االثنين ،عن مجمل
�إجراءاتها ف ��ي �أوامر القب�ض واال�ستقدام

ال�ص ��ادرة خ�ل�ال �شه ��ر ت�شري ��ن الثان ��ي
الما�ض ��ي بحق وزراء وم ��ن هم بدرجتهم
وذوي درجات خا�ص ��ة ،مبينة �أن الأوامر
�صدرت بحق ( )226متهم ًا منهم.
و�أ�ش ��ارت دائ ��رة التحقيق ��ات ف ��ي الهيئة
خالل بيان �إل ��ى �صدور �أوام ��ر با�ستقدام
( )9وزراء ومن بدرجتهم ،بينهم وزيران
حال َّي ��ان وخم�س ��ة �سابق ��ون� ،إ�ضاف ��ة �إلى
وزيري ��ن �أ�سبقي ��ن ،مو�ضح ��ة �أن الأوامر
�شمل ��ت كذل ��ك ( )12ع�ض ��و ًا ف ��ي مجل� ��س
الن ��واب ،م ��ن �ضمنه ��م (� )10أع�ض ��اءٍ
ف ��ي ال ��دورة الحالي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن وكيل
وزي ��ر حال ��ي و( )3وكالء �سابقي ��ن و()2
�أ�سبقين.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

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

ولفتت �إلى �صدور �أوامر قب�ض وا�ستقدام
بح ��ق محاف ��ظ حال ��ي و( )11محافظ� � ًا
�سابق� � ًا ،و( )118ع�ض ��و مجل�س محافظة
حالي ًا ،و( )26ع�ضو ًا �سابق ًا و( )11ع�ضو ًا
�أ�سب ��ق ،م�شيرة ال ��ى �شم ��ول ( )32مدير ًا
عام� � ًا بتل ��ك الأوام ��ر ،منه ��م ( )19مدي ��ر ًا
عام ًا حالي ًا ف ��ي وزارات النفط والكهرباء
والتربي ��ة وال�صح ��ة وال�صناع ��ة وديوان
الوقف ال�سن ��ي ،و( )11مدي ��ر ًا �سابق ًا في
مجل�س الوزراء و�أمان ��ة بغداد ووزارات
التعلي ��م العال ��ي وال�صح ��ة والبلدي ��ات
والأ�شغ ��ال العام ��ة والنق ��ل وال�صناع ��ة،
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى مديرين عامي ��ن �أ�سبقين في
وزارتي ال�صحة والنقل.
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سياسة

 20عملية اغتيال طالت نا�شطني خالل �شهرين
والب�صرة ومي�سان تت�صدران
نحو  20عملية اغتيال نفذت في ال�شهرين الما�ضيين طالت نا�شطين في  5محافظات بمعدل  3عمليات تقريبا في اال�سبوع ،فيما
ل��م تعلن الحكومة حتى الآن عن الجهة الم�س�ؤولة عن تلك الح��وادث .و�سجلت الب�صرة ومي�سان اعلى معدالت االغتياالت في
الب�لاد .وعلى اثر ذلك بد�أ النا�شطون يتداولون فيما بينهم مجموعة ار�ش��ادات للحماية ال�شخ�صية ،من بينها تغيير الطريق
ب�شكل دائم و�شريحة الهاتف النقال.

 بغداد /المدى
ووجه رئي�س الوزراء الم�ستقيل ،عادل
عب ��د المهدي ،االثني ��ن الما�ض ��ي ،بعدم
تدخ ��ل ق ��وات "الح�ش ��د ال�شعب ��ي" ف ��ي
ق�ضاي ��ا تخ�ص الأم ��ن ،بعد ليل ��ة دموية
بمنطق ��ة ال�سن ��ك اته ��م فيها اط ��راف في
الح�شد بقتل المتظاهرين.
ونقل ��ت وكالة الأنباء العراقية الر�سمية
ع ��ن المتحدث با�سم القائد العام للقوات
الم�سلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف
قول ��ه� ،إن "القائ ��د العام (عب ��د المهدي)
�أ�ص ��در توجيه� � ًا بع ��دم تدخ ��ل الح�ش ��د
ال�شعبي في ق�ضايا تخ�ص الأمن".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الق ��رارات ن�ص ��ت عل ��ى
ح�ص ��ر تكلي ��ف الح�ش ��د بمه ��ام �أمني ��ة
بالقائد الع ��ام للق ��وات الم�سلحة فقط"،
الفت� � ًا �إل ��ى �أن "مقرات الح�ش ��د ال�شعبي
داخل العا�صمة باقية في مكانها".
وكان قراب ��ة ال� �ـ 100م�سل ��ح ي�ستقلون
�سي ��ارات نق ��ل وحم ��ل مدني ��ة اقتحموا
لي ��ل الجمع ��ة �ساح ��ة الخالن ��ي و�س ��ط
بغداد وبد�أوا ب�إط�ل�اق الر�صا�ص الحي
ب�ص ��ورة ع�شوائي ��ة عل ��ى المتظاهري ��ن
هن ��اك ،ما �أ�سفر عن مقت ��ل و�إ�صابة نحو
� 100شخ�ص .بدوره يقول م�صدر امني
لـ(الم ��دى) ان "اغلب عملي ��ات االغتيال
التي ج ��رت في العا�صم ��ة والمحافظات
�ض ��د نا�شطين كانت تج ��ري بعد خروج
ال�ضحية م ��ن مكان التظاهر ،مثل �ساحة
التحرير او فلكة التربية في كربالء".
واعتب ��ر الم�صدر الذي طل ��ب عدم ن�شر
ا�سمه لح�سا�سي ��ة المعلومات ،ان ت�شابه
طرق االغتياالت والتي تنفذ كلها باطالق
الر�صا�ص ،ت�ؤ�شر على ان "المنفذين هم
من جهة واحدة".
وكانت م�ص ��ادر امنية ك�شفت لـ(المدى)
ال�شهر الما�ض ��ي ،عن "�سيناريو" خطف
النا�شطي ��ن في ازقة البتاويي ��ن القريبة
من �ساحة التحرير.
واك ��دت الم�ص ��ادر �آن ��ذاك ،ان ف�صي�ل� ًا
م�سلح ��ا – ل ��م تذك ��ر ا�سم ��ه -يختط ��ف
النا�شطي ��ن بعد اعداد قوائ ��م با�سمائهم
من جهاز امني ح�سا�س يقوم بمتابعتهم
وت�صويرهم.

فاه ��م الطائي واردوه قتي�ل�ا في الحال،
فيم ��ا نج ��ا النا�شطان ج ��واد الوزني من
عملية اغتي ��ال ،والطبيب مهن ��د الكعبي
م ��ن  3مح ��اوالت �آخرها بعب ��وة نا�سفة
ا�ستهدفت عجلته.

متظاهرون ي�شيعون
�شهيد ًا يف �ساحة
التحرير ..عد�سة:
حممود ر�ؤوف

كاميرات المراقبة
ومن ��ذ انطالق التظاه ��رات قبل اكثر من
�شهري ��ن ،قت ��ل  11نا�شط ��ا وا�صي ��ب 8
�آخرين ،في محافظ ��ات بغداد ،الب�صرة،
مي�سان ،كربالء ،والنا�صرية.
ويت ��م تعق ��ب النا�شطين عب ��ر كاميرات
حكومية منت�شرة في اغلب المحافظات.
وقال الم�صدر االمني ان "احد الف�صائل
الم�سلحة – امتنع عن ذكر ا�سمه -يقوم
بال�سيط ��رة عل ��ى كامي ��رات المراقبة في
محيط �ساحة التحرير المنت�شرة على 7

زار �ساحة التحرير
وتحدث عن الوجود
الم�سيحي في العراق
 ترجمة /حامد �أحمد

�شجرة الميالد المن�صوبة و�سط
�ساحة التحرير بين ح�شود
المحتجين تبدو مجردة من
معالم الزينة ،ولكن عُ لق عليها
بدال من ذلك �صور �شهداء
�سقطوا بنيران قوات امنية.
يقول محتجون ان هذه
ال�شجرة تقديرا لقرار اتخذه
م�سيحيو العراق باالمتناع عن
االحتفاالت باعياد الميالد هذا
العام اجالال لل�شهداء .

قادة الطائفة الم�س ��يحية ف ��ي العراق قرروا
باالجم ��اع الغ ��اء احتفاالت المي�ل�اد ت�ضامنا
م ��ع حرك ��ة االحتج ��اج ،ولك ��ن اله ��دف م ��ن
موقفه ��م ه ��ذا يذه ��ب ال ��ى ابعد م ��ن ا�ضواء
البهرجة واالحتفال� .ش ��عارات لعراق موحد
خ ��ال م ��ن الطائفية ت ��دق �صداه ��ا عميقا في
�ضمي ��ر الطائف ��ة الت ��ي حرم ��ت م ��ن حقوقها
وتعر�ضت للتهمي�ش منذ �سقوط نظام �صدام
ح�سي ��ن ع ��ام  .2003وعل ��ى م ��دى �سن ��وات
اي�ضا غادر م�سيحيون العراق باعداد كبيرة
بعد ان تم ا�ستهدافهم من قبل تنظيم القاعدة
ومن ث ��م تنظيم داع�ش  .خالل زيارة اخيرة
ل ��ه ل�ساحة التحري ��ر قال الكاردين ��ال لوي�س
روفائي ��ل �ساك ��و مطران الكني�س ��ة الكلدانية
في العراق ،انا ا�شعر باالندفاع .
وق ��ال �ساك ��و في لق ��اء م ��ع ا�سو�شييتدبر�س
"ت�شع ��ر هناك الآن بان ��ك عراقي ،انه عراق
جديد في طور الوالدة ".
اندلع ��ت االحتجاج ��ات ف ��ي بغ ��داد وبقي ��ة

مبان ��ي" .وكان النا�شط علي الالمي من
�سكنة الكوت ،قت ��ل اول من ام�س ،اثناء
عودته م ��ن �ساحة التحري ��ر .وعثر على
جث ��ة الالمي ،وه ��و �أب لخم�س ��ة �أطفال،
في ح ��ي ال�شع ��ب ،حي ��ث كان ي�سكن في
منزل �شقيقته لب�ضعة �أيام للم�شاركة في
تظاهرات بغداد.
كما عث ��ر في ال�شهر الما�ض ��ي في بغداد
عل ��ى النا�شط عدن ��ان ر�ست ��م مقتوال في
�شمالي العا�صمة ،فيما نجى النا�شطان،
عبد الح�سي ��ن عبد الرزاق ف ��ي الكرادة،
والريا�ض ��ي الم�ش ��ارك ف ��ي التظاهرات

م�شت ��اق الع ��زاوي ،والمحام ��ي محم ��د
العا�ص ��ي اي�ض ��ا م ��ن مح ��اوالت اغتيال
فا�شلة.
وعل ��ى اث ��ر تك ��رار عملي ��ات االغتي ��ال،
ب ��د�أ نا�شط ��ون ف ��ي بغ ��داد بتحذي ��ر
المتظاهري ��ن لع ��دم الخروج م ��ن �ساحة
التحري ��ر في اوقات مت�أخ ��رة من الليل.
وقال نا�شطون لـ(المدى) انه "تم تحذير
النا�شطي ��ن من اعادة �سل ��ك نف�س الطرق
اثناء الخروج من �ساحة التحرير" ،كما
تم ن�صحهم بعدم التجول منفردين قرب
ال�ساحة وتغيير �شرائح الهواتف النقالة

ب�شكل دائم خوفا من عمليات التج�س�س.
وي�ؤكد النا�شطون وجود جهات م�سلحة
– لم يحددوها -تمتلك خيما في �ساحة
التحري ��ر تق ��وم بعملي ��ات الت�صوي ��ر
للمتظاهرين ب�شكل م�ستمر.
اغتياالت في الجنوب
وكان ��ت مي�س ��ان والب�صرة ق ��د ت�صدرتا
قائمة االغتياالت في البالد بـ 10عمليات،
حيث قتل النا�شط امجد الدهامات ال�شهر
الما�ض ��ي با�سلح ��ة كاتم ��ة ف ��ي مي�سان،
وحيدر الالم ��ي ،وج ��واد الحري�شاوي،

�ساكو يدعو احلكومة والربملان للإ�صغاء
�إىل املحتجني :القرارات الع�سكرية �س ّيئة

المحافظ ��ات الجنوبي ��ة االخ ��رى ف ��ي 1
ت�شري ��ن االول عندم ��ا ن ��زل في ب ��ادئ االمر
�آالف م ��ن العراقيين الى ال�شوارع يطالبون
با�صالح ��ات �سيا�سي ��ة كا�سح ��ة وو�ض ��ع حد
لنفوذ ايران في ال�ش�ؤون العراقية .ما ال يقل
عن  400متظاهر لقي حتفه على ايدي قوات
امني ��ة ومجامي ��ع م�سلحة مجهول ��ة اطلقوا
عي ��ارات ناري ��ة حي ��ة وقذائ ��ف غ ��از م�سيلة
للدموع لتفريق التظاهرات .
وا�ض ��اف الكاردين ��ال �ساك ��و "�أخالقي ��ا
وروحيا ال يمكننا االحتفال و�سط هذا الجو
المتوت ��ر ..من غي ��ر الطبيع ��ي ان نعرب عن
فرحن ��ا واحتفالن ��ا في حي ��ن هن ��اك �آخرون
ي�سقطون قتلى ،هذا ال ي�صلح ".

ودع ��ا �ساكو الحكوم ��ة والبرلمان لال�صغاء
ال ��ى مطالب المحتجين م ��ن اجل البحث عن
حل ��ول منا�سبة عب ��ر الحوار ،م�شي ��را بقوله
"الحلول الع�سكرية �سيئة ".
وقال �ساكو انه وفقا لتعليمات الكني�سة فان
احتف ��االت الميالد �ستقت�ص ��ر على ال�صلوات
فق ��ط ،ام ��ا االموال الت ��ي خ�ص�ص ��ت لتزيين
الط ��رق واحتف ��االت الطائفة ف�سيت ��م التبرع
بها ل�صناديق دعم المحتجين الجرحى.
وا�ضاف قائال "لن يكون لنا احتفال �آخر ،ال
يمك ��ن لنا ان نقيم احتف ��اال كبيرا وبلدنا يمر
بو�ضع حرج  ".ولكن م�س�ؤولي كني�سة قالوا
�إن م�سيحي ��ي العراق اقدموا على دعم حركة
االحتجاج ،التي ال قائ ��د لها ،ال�سباب اخرى

 .و�أو�ض ��ح ذل ��ك �ساكو قائال ب ��ان انخفا�ض
عدد ال�س ��كان الم�سيحيين هيم ��ن على قلقهم
ازاء الوجود الم�سيحي في البلد .كان تعداد
الم�سيحيين قبل الغزو االميركي عام 2003
بحدود  1.5مليون ن�سمة �أو ما يعادل  %6من
تعداد ال�سكان الكلي� .أما تعداد الم�سيحيين
الي ��وم فيعتقد بانه �أقل من ثل ��ث ذلك الرقم .
خالل هجوم تنظي ��م داع�ش في العام 2014
ت ��م تهجي ��ر م�سيحيي ��ن عن ��وة وه ��رب كثير
منهم خ�شية مالحقتهم م ��ن قبل المتطرفين.
�أم ��ا الذين رجعوا وج ��دوا بيوتهم قد دمرت
وتبدل حال مكونهم العرقي الى االبد.
وق ��ال �ساكو "لقد عانينا كثي ��را ،منذ انهيار
النظ ��ام ال�سابق قتل من ��ا الكثير وخطف منا
الكثي ��ر وتعر� ��ض �آخرون للتهدي ��د وغادروا
الب�ل�اد ،وهن ��اك كثي ��ر م ��ن بي ��وت تابع ��ة
لم�سيحيي ��ن وامالك تم ��ت الهيمنة عليها من
قبل مجاميع م�سلحة  ".وا�ضاف قائال "لهذا
فان المحتجين يخاطبون الحكومة بقولهم:
نح ��ن نبحث عن عدالة وا�ستقرار و�أن نكون
مواطني ��ن مت�ساوين بالحق ��وق .نحن اي�ضا
كم�سيحيين نطالب بنف�س العدالة لأنف�سنا".
الب ��رت �أليا� ��س  50عام ��ا ،نا�ش ��ط م�سيح ��ي
مع ��روف ف ��ي �ساح ��ة التحرير حي ��ث يوزع
ن�سخا مجانية من االنجيل ،يقول "المعاناة
الرئي�سة الت ��ي عانيناها من النظام الطائفي
هي التهمي� ��ش .ال�سيا�سيون ج ��اءوا وقالوا
لنا باننا م�ؤهل ��ون وموالون ،ولكن بعد ذلك
لم يمنحنا �أي �أحد منهم موقعا في الحكومة
لتكون لن ��ا كلمة .لم�سنا ذل ��ك واقعيا نحن ال
نعني �شيئا بالن�سبة لهم ".
ويق ��ول اليا� ��س ان روح التظاهر ومواجهة
المخاط ��ر ف ��ي �ساح ��ة االحتج ��اج تتخط ��ى
حواج ��ز المعتق ��د الديني والعرق ��ي ،م�ؤكدا
بقوله "نحن جميعا نعاني من نف�س ال�شيء،
نح ��ن ن�شاطره ��م المخاط ��ر .نح ��ن هن ��ا وال
نع ��رف مت ��ى �سي�أت ��ي احده ��م ويهاجمن ��ا
ب�سكاكين ".
 عن :ا�سو�شييتدبر�س

فيما نجا با�سم الزي ��دي ومجيد الزيدي
من محاولتي اغتيال.
وف ��ي الب�ص ��رة قتل النا�ش ��ط حيدر عبد
االمي ��ر ،ور�سام الكاريكاتير ح�سن عادل
وزوجت ��ه ،وعب ��د االمير المالك ��ي ،فيما
نجا الطالب ح�سين المياحي من محاولة
اغتي ��ال بعد ا�صابته ب� �ـ 3ر�صا�صات في
قدم ��ه .وكان المياح ��ي وه ��و طالب في
كلية الكرم ��ة في الب�ص ��رة ،م�س�ؤول عن
تح�شيد الطلبة في الكلية لالحتجاجات.
وفي كرب�ل�اء اطلق قبل اي ��ام مجهولون
بدراج ��ة ناري ��ة الن ��ار عل ��ى النا�ش ��ط

من يتحمل الم�س�ؤولية؟
ول ��م تعل ��ن الحكوم ��ة حت ��ى الآن ع ��ن
الجه ��ة التي تق ��ف وراء تل ��ك الحوادث،
فيم ��ا حمل نائب ��ان عن �سائ ��رون رئي�س
ال ��وزراء الم�ستقي ��ل عادل عب ��د المهدي
م�س�ؤولية قتل المحتجين.
وق ��ال النائ ��ب ريا� ��ض الم�سع ��ودي في
بي ��ان �ساب ��ق ان "جمي ��ع م ��ا ج ��رى وما
يج ��ري وم ��ا �سيح ��دث يتحمل ��ه رئي�س
الوزراء والوزير والمحافظ".
بالمقابل ق ��ال النائب امجد العقابي في
ت�صريحات �سابقة �إن كتلته "ما�ضية في
�إقامة دعوى �ضد عبد المهدي بتهمة قتل
المتظاهرين".
ب ��دوره ق ��ال رئي� ��س تيار الحكم ��ة عمار
الحكيم ،ان ا�ستمرار تعر�ض النا�شطين
للترهي ��ب واالغتي ��ال ه ��و "ج ��ل م ��ا
ي�سع ��ى اليه اع ��داء الع ��راق للإيهام ب�أن
الديمقراطي ��ة وحري ��ة الر�أي ف ��ي بلدنا
مجرد حبر على ورق".
وا�ض ��اف الحكي ��م ف ��ي تغري ��دة عل ��ى
(تويتر) االثنين الما�ضي "من هنا نرى
ان عل ��ى االجهزة االمنية واال�ستخبارية
العمل على حماية النا�شطين ومعار�ضي
الر�أي وا�صحاب النق ��د البناء والحفاظ
عل ��ى بق ��اء الكلمة الحرة حي ��ة فاعلة في
ع ��راق يكفل د�ست ��وره ح ��ق التعبير عن
الر�أي" .من جهته اعتبر م�ؤيد ال�سعدي،
نا�شط في بغداد ،ان االجابة على �س�ؤال
من هي الجهة التي تقتل المحتجين هي
"غير مهمة".
وا�ض ��اف ال�سع ��دي لـ(الم ��دى) ":ارى
ان ه ��ذه اال�سئلة غير مجدي ��ة الننا امام
حكوم ��ة ووزراء امن وقيادات ع�سكرية
هم الم�س�ؤولون عن تلك الحوادث".
وا�ستغ ��رب ال�سع ��دي ،كي ��ف يمك ��ن
للحكومة ،ا�ستنادا لبيانات ت�صدر عنها،
تميي ��ز المند�سي ��ن "وال ت�ستطيع تمييز
القتلة؟!".

جمل�س الوزراء يخول الوزارات
اال�ستمرار بالتعاقد حتى نهاية العام

 بغداد /المدى
خول مجل�س الوزراء ،ام�س الأربعاء ،الوزارات والجهات
غير المرتبطة ب ��وزارة والمحافظات �صالحية اال�ستمرار
بالتعاقد لتنفيذ خطتها ال�سنوية حتى نهاية العام الحالي.
وذكر المكت ��ب الإعالم ��ي لرئي�س الوزراء ف ��ي بيان تلقته
(الم ��دى)" :عق ��د مجل� ��س ال ��وزراء جل�ست ��ه االعتيادي ��ة،
برئا�سة رئي�س مجل�س الوزراء عادل عبد المهدي" ،م�ضيف ًا
�أن االخير "تحدث في بداية الجل�سة عن حلول ذكرى يوم
الن�ص ��ر على داع�ش وو�صف ��ه باليوم الت�أريخ ��ي في حياة
العراقيي ��ن وللعالم �أي�ض ًا لم ��ا يمثله خطر داع�ش ،وقال �إن
�أه ��م عامل من عوام ��ل الن�صر هو ق ��درة ال�شعب والقوات
الم�سلح ��ة من جي�ش و�شرط ��ة وح�شد �شعب ��ي وبي�شمركة
والع�شائ ��ر وتكوين جبهة واحدة �ضد الإرهاب ،والموقف
الم�شه ��ود للمرجعي ��ة الديني ��ة" .وا�شار رئي� ��س الوزراء
الم�ستقيل �إلى "تحقي ��ق عمليات �إرادة الن�صر نتائج مهمة
ف ��ي مختلف المحافظ ��ات و�أن زمام المب ��ادرة بيد القوات
العراقية البطلة التي بف�ضل ت�ضحياتها و�إنجازها تحققت
�أجواء الأم ��ن واال�ستقرار والن�ش ��اط االقت�صادي ،وكذلك
الحراك الجماهيري الإيجابي والتظاهر ال�سلمي للتعبير
عن المطالب الم�شروعة ل�شعبنا".
وناق� ��ش مجل� ��س ال ��وزراء عدد ًا م ��ن الموا�ضي ��ع و�أ�صدر

الق ��رارات التالية كما "ت ��م تخويل وزير الع ��دل �صالحية
التفاو� ��ض والتوقيع عل ��ى م�شروع اتفاقي ��ة التعاون بين
حكوم ��ة جمهوري ��ة الع ��راق وحكوم ��ة جمهوري ��ة �ألمانيا
االتحادية في مج ��ال نقل المحكوم عليهم بعقوبات �سالبة
للحري ��ة ،ا�ستن ��اد ًا �إلى �أح ��كام الم ��ادة ( � /80ساد�س ًا) من
الد�ست ��ور" ،وف ��ق البي ��ان .كم ��ا كل ��ف "وزارة الخارجية
ب�إع ��داد وثيقة التخوي ��ل الالزمة با�س ��م جمهورية العراق
لل�سي ��د وزي ��ر العدل وفق� � ًا لل�سياق ��ات المعتم ��دة ،ورفعها
�إل ��ى الأمانة العامة لمجل�س الوزراء م ��ن �أجل ا�ستح�صال
توقيع ال�سيد رئي�س مجل�س الوزراء".
كما تم ��ت الموافقة على تعديل ق ��رار مجل�س الوزراء رقم
( )429ل�سنة  2019بح�سب الآتي" :الموافقة على تخويل
الوزارات والجهات غير المرتبط ��ة بوزارة والمحافظات
�صالحية اال�ستمرار بالتعاقد لتنفيذ خطتها ال�سنوية نهاية
ت�أري ��خ  2019/12/31ب ��د ًال من ت�أري ��خ 2019/12/15
ا�ستثن ��ا ًء من تعليمات تنفي ��ذ الموازنة العام ��ة االتحادية
لل�سن ��ة المالية  ،2019و�ص ��وت المجل�س على نفاذ مذكرة
التفاه ��م ب�ش� ��أن الإعف ��اء المتب ��ادل م ��ن ت�أ�شي ��رة الدخول
لحاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخدمة والخا�صة
والمهم ��ة بي ��ن وزارة الخارجي ��ة ف ��ي جمهوري ��ة الع ��راق
ووزارة الخارجي ��ة والمغتربين ف ��ي الجمهورية العربية
ال�سورية".

اعالنات
�إعـــالن

قدم املدعي (جاسم محمد ناصر جاسم)
طلبا ً ي��روم في��ه تبديل (لقب��ه) من 0بني
عكبه) الى (العقاب��ي) فمن لديه اعتراض
على الدعوى مراجعة ه��ذه املديرية خالل
مدة أقصاها (خمسة عشر يوم) وبعكسه
س��وف ينظر بالدع��وى وفق اح��كام املادة
( )22من قان��ون البطاقة الوطنية رقم ()3
لسنة .2016
اللواء احلقوقي
ن�ش�أت �إبراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

فقدان هوية

4

فقدت مني الهوية الصادرة
من ش��ركة توزيع املنتجات
النفطية باسم (علي حسني
ناصر حسني) يرجى ممن يعثر
عليها تس��ليمها الى جهة
اإلصدار ...مع التقدير.
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م  /حتميل وتفريغ وتعبئة وتن�ضيد ورزم وخياطة مواد ال�شركة داخل مطحنة (كركوك)

 -1يس��ر (الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب) ان تعلن (للمرة الثانية) عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الش��ركة
داخل مطحنة (كركوك).
 -2تتوفر لدى الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االحتادية) وينوي اس��تخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات حتميل
وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة (كركوك).
 -3بإم��كان مقدمي العطاء الراغبني في ش��راء وثائق املناقص��ة باللغة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري الى الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب /
القس��م القانون��ي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغة  1000000مليون دينار مبوجب صك مص��دق من أحد املصارف احلكومية،
بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في اعاله.
 -4تس��لم العطاءات الى العنوان االتي (الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب  /مكتب املدير العام الكائن في محافظة بغداد  /س��احة عدن  /مدخل
مدينة احلرية ) في املوعد احملدد (اقصاه الساعة العاشرة صباحا ً من يوم  2020/1/9حسب توقيت مدينة بغداد) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتاريخ والعنوان .
((تس��ري كاف��ة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لس��نة  2014في كل ما لم ي��رد به نص في هذا اإلعالن أو يتعارض
معها في املضمون)).
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:
 -1شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
 -2التامينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان مببلغ ( )7156800س��بعة ماليني ومائة وس��تة وخمس��ون ألف وثمامنائة دينار التي متثل
 %3م��ن الكلف��ة التخمينية من أحد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الش��ركة من قبل املناقص حصرا ً او من يخوله قانونا ً  .ومحرر ألمر الش��ركة
من قبل املناقص حصرا ً او من يخوله قانونا ً على أن ال تقل نفاذيته ( )35يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة  120مائة وعش��رون يوما ً من
املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
 -3كتاب عدم ممانعة من الدخول في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام  2019ومعنون الى الشركة العامة لتصنيع احلبوب حصرا ً (على
ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته).
 -4وصل شراء شروط املناقصة.
 -5تقدمي اعمال مماثلة.
 -6ف��ي حالة تقدمي وثائق مصورة (مستنس��خة) يج��ب ان تكون مصدقة ومختومة طبق األصل من جهة االصدار اما بخصوص املستمس��كات
الثبوتية (البطاقة املوحدة أو هوية االحوال املدنية ،شهادة اجلنسية ،بطاقة السكن وغيرها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة.
 -7يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لالجابة على استفس��ارات املش��اركني في هذه املناقصات في الس��اعة العاشرة صباحا ً حسب توقيت بغداد من يوم
 2020/1/2في مقر الشركة  /القسم القانوني.
 -8في حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا ً الستالم وفتح العطاءات.
املرفقات :جدول
املهند�س ق�صي طارق جواد

معاون املدير العام

HTTP:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e-mail: grain_contract@yahoo.com

ت
1

الفقرة

ال�سعر  /دينار
 /طن

تعبئة وخياطة أكياس الطحني باالوزان املقررة وحتميلها عبر احلزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة 4000 .أربعة آالف دينار

2

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

 3900ثالثة االف
وتسعمائة دينار

3

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

 500خمسمائة دينار

4

حتميل أكياس النخالة من اخملزن وتنضيدها داخل السيارة .

5

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

6

تفريغ اكياس الطحني الوارد إلى املطحنة.

 500خمسمائة دينار
 600ستمائة دينار
 1000ألف دينار

7

مداورة اكياس الطحني الوارد إلى املطحنة.

 500خمسمائة دينار

8

حتميل اكياس الطحني الوارد إلى املطحنة.

 500خمسمائة دينار

9

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

 3500000ثالثة
ماليني وخمسمائة
ألف دينار شهريا ً

العدد ( )4567ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )12كانون الأول 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net
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يس��ر ش��ركة توزيع املنتجات النفطي��ة إحدى تش��كيالت وزارة النف��ط ان تُعلم الش��ركات الناقلة املتأهلة
ف��ي املناقصتني مبرحلت�ين ( 2و )2019/3عن حتديد موعد املرحل��ة الثانية (مرحلة اإلحال��ة النهائية) وذلك يوم
االحد املوافق  2019/12/15الس��اعة ( )9التاس��عة صباحا ً في ديوان الوزارة فعلى املدراء املفوضني للش��ركات
املدرجة اس��مائها ادناه أو وكالئهم القانونيني احلضور في الزمان واملكان احملددين مس��تصحبني معهم كافة
مستمسكاتهم التعريفية وسيتحمل الناكل عند رسو املناقصة عليه الفرق بني البدلني وادراجه في القائمة
السوداء وتعد الشركة ناكلة في احلاالت التالية:
 -1االمتن��اع عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب اإلحالة وبعد انذاره رس��ميا ً لتوقيع العقد خالل ( )15يوم من
تاريخ اإلنذار ومن دون عذر مشروع قانوناً.
 -2عند تقدمي بيانات غير حقيقية وبطرق غير مشروعة ومخالفة لشروط املناقصة.
 -3عدم تقدمي خطاب ضمان حسن التنفيذ.
وان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وفي حال تقدمي اكثر من شركة ناقلة عطائاتها وضمن الكلفة
التخمينية يتم اإلحالة عليها بالتساوي اما إذا قدمت شركة ناقلة واحدة عرضها وبالكلف التخمينية املقرر
فيت��م إحالة احملور عليه��ا وبالكميات احملددة في عرضها وت��وزع الكميات املتبقية على احملور على الش��ركات
األخرى الراغبة باحملور وبنفس األجور حملاور وزارة الكهرباء.
�أ�سماء ال�شركات املت�أهلة:
 -1انوار كربالء
الذهب
 -2اخليمة
 -17ينبع
 -3الشعلة
 -18احلوض األسود
 -4الغدير
 -19غصون العراق
 -5ربيع بغداد
 -20والية علي
 -6الضايف
 -21ارض املشكاة
 -7سماء الرافدين
 -22زهرة العامر
 -8النشأة
 -23هورمان
 -9رحلة الفدك
 -24العيون
 -10طريق الهدى
 -25نبع الريان
 -11الصادق العاملية
 -26بساط الريح
 -12النفيس
 -27الزهرة
 -13الزبير
 -28جوهرة املسار
 -14شذى بغداد
 -29زرع الطيب
 -15ارض الظفر
 -30غصن الكروم
 -16بري��ق سلس��لة  -31سليل الذهب
جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للزجاج واحلراريات
العدد3645 :
التاريخ 2019/12/9 /

 -32ارض جبل حمرين
 -33ميادين االنوار
 -34بريق الثريا
 -35دار الضحى
 -36صدى الشمال
 -37بشائر اخلير
 -38سهل نينوى
 -39سما احلياة
 -40دار النور
 -41جبل الزيتون
 -42صفاء السما
 -43كنوز األرض
 -44دار السالم
 -45البالد
 -46برج املعالي
 -47اخلط اجلديد
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 -48الصقر امللكي
 -49ورق النعناع
 -50عرفات
 -51كوادر األمني
 -52صرح التكنوجليا
 -53االوداج
 -54الشمال
 -55عراق اجلوال
 -56ابداع العراق
 -57طريق الوطن
 -58الشرقية والبراق
 -59طيب الرواء
 -60خطوة األمير
ح�سني طالب عبود
الوكيل الأول للمدير العام
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة

Republic of Iraq
Ministry of industry and Minerals
The state company for Glass & Refractoriness

تعل��ن الش��ركة العامة لصناعة الزجاج واحلراريات املناقصة رقم  2لس��نة  2019اخلاصة (االعمال املدني��ة وامليكانيكية والكهربائية للجملون
الرئيسي واالعمال والبنايات امللحقة ملشروع الطابوق احلراري العازل اخلفيف) ومببلغ تخميني ( )3147341000فقط ثالثة مليارات ومائة وسبعة
واربعون مليون وثالثمائة وواحد واربعون ألف دينار ال غيره .للمرة األولى ضمن املوازنة االستثمارية لعام  .2019فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي اخلبرة تقدمي عطاءاتهم للمناقصة اخلاصة املذكورة أعاله وفق الشروط التالية:
 -1عل��ى مقدم��ي العطاءات املؤهل�ين والراغبني في احلصول عل��ى معلومات إضافية االتصال بالش��ركة العامة للزج��اج واحلراريات عبر البريد
االلكترون��ي ( )glass19612002@yahoo.comوخالل أيام الدوام الرس��مي من االحد الى اخلميس من الس��اعة الثامنة صباحا ً حتى الثانية بعد
الظهر وكما موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2متطلبات العقد كما موضح في وثائق العطاء.
 -3بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء مببلغ ( )250000مائتان وخمسون ألف دينار غير قابل للرد إال في حالة الغاء املناقصة
من قبل الشركة حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
 -4يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي – مقر الشركة الكائن في الرمادي  .ويكون آخر موعد للتقدمي العطاءات الساعة الثانية بعد الظهر
م��ن تاري��خ الغلق املصادف  2019/12/24ي��وم الثالثاء  .وفي حالة صادف موعد الغلق أو الفتح عطلة رس��مية يكون ف��ي نفس الوقت من اليوم
الذي يلي العطلة .العطاء املتأخر سوف يرفض .وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو من ميثلهم من الراغبني باحلضور في مقر
الش��ركة في الرمادي في يوم فتح العطاءات املوافق  2019/12/25الس��اعة التاسعة صباحا ً والشركة غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار ويتحمل
من ترسو عليه أجور نشر االعالن.
 -5يلت��زم مق��دم العطاء بتقدمي عطاءه وفق ما تتطلبه الوثائق القياس��ية بكافة أقس��امها بعد دراس��تها واالطالع عل��ى التعليمات ملقدمي
العطاءات املثبتة فيها وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه .مع مراعات ملئ القسم الرابع من الوثائق وجداول الكميات وتقدميها ورقيا ً بعد ختمها
باخلت��م احل��ي اخلاص مبق��دم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه ،إضافة إلى اس��تمارة تقدمي العطاء (االس��تمارتني  1و )2ومن��وذج ضمان العطاء
(الكفالة املصرفية) ومببلغ  %1من قيمة العطاء والنموذج االسترش��ادي (صيغة العقد) (ملئها بش��كل واضح) بش��كل صك مصدق او خطاب
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نقطة ضوء

 يو�سف الكاظم :ا�ستقرار �إقليم كرد�ستان ُينجح بطوالتنا  ..والف�ساد الإداري يعيق براجمنا!

ركالت ترجيح خليجي 24

 د.علي الها�شمي

 الدولي �س ُيط ِلق مونديال الأف�ضل لأول مرة  ..و�سندعم الأبطال في �أولمبياد طوكيو
 الدوحة � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د يو�س ��ف عل ��ي الكاظ ��م النائ ��ب الأول
لرئي� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي رئي� ��س
االحتادين العرب ��ي والقطري للمالكمة �أن
العراق ي�شهد تقدم ًا كبري ًا يف اللعبة بف�ضل
اهتم ��ام احت ��اده املحلي وج ��ودة االبطال
�شباب� � ًا ورج ��ا ًال برغ ��م الظ ��روف ال�صعبة
التي مت ّر به بالدهم التي حالت دون �إقامة
بطول ��ة عربي ��ة يف العا�صمة بغ ��داد ُخطط
له ��ا �سلف� � ًا بالتن�سيق بني االحت ��اد العربي
ونظريه العراقي.
و�أ�ض ��اف الكاظ ��م يف حدي ��ث �أدىل ب ��ه
ل�صحيف ��ة (امل ��دى) مبكتب ��ه يف االحت ��اد
القط ��ري للمالكم ��ة�":إن العراقي�ي�ن �أبدوا
حما�س ��ة كب�ي�رة لت�ضييف �إح ��دى بطوالت
االحتاد العربي يف ت�شرين الثاين املا�ضي
ومت التح�ض�ي�ر لها  ،لكن واجهتنا �صعوبة
يف التنفي ��ذ ب�سب ��ب ظ ��روف العا�صم ��ة
كم ��ا �أ�سلف ��تْ  ،فق ّررن ��ا نقله ��ا اىل مدين ��ة
ال�سليماني ��ة يف وقت �آخر من العام 2020
 ،وندر� ��س الحق� � ًا مق�ت�رح �إقام ��ة اجتم ��اع
للمكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد العرب ��ي يف
�إقلي ��م كرد�ست ��ان كون ��ه م�ستق� � ّر ًا  ،و�أي�ض ًا
�سنفتت ��ح دورة للح ��كام ()Twostar
على هام� ��ش البطولة  ،فاالحت ��اد العراقي
وب�شخ� ��ص رئي�س ��ه علي تكلي ��ف قام بعمل
كبري من ��ذ ت�سنم ��ه مه ّمت ��ه ويتمت ��ع فريقه
الإداري والفني بالكفاءة العالية.
التخوف من الظروف
ّ

وا�ضح ��ة ت�سته ��دف اكت�ش ��اف النا�شئ�ي�ن
وال�شباب املوهوبني و�صو ًال اىل الأوملبياد
وبدع ��م م�شرتك من االحت ��اد الدويل للعبة
 ،لك ��ن �أ�صدقك الق ��ول ال يوجد اهتمام من
االحت ��ادات ذاته ��ا  ،وجُ ��ل تفك�ي�ر رئي� ��س
االحت ��اد املحلي �أنه متى ي�ستمر يف موقعه
 ،ويف الع ��ام نف�سه �سعي ��ت لتطبيق بطولة
احرتافي ��ة وه ّي� ��أت كل مقوم ��ات جناحه ��ا
وطلبت من االحتادات املبا�شرة بانطالقها
ف ��كان ر ّد البع� ��ض (�أي ��ن مو�ضع ��ي م ��ن
الإعراب)؟
ك�أ�س العالم للمالكمة

م�صلحة العرب

�إىل
ولف ��ت
�أن ��ه ":م ��ن خالل
ت�ضيي ��ف قط ��ر
لبطول ��ة الع ��امل
 ، 2015ا�ست�شعرنا بنجاح كبري وا�ستفدنا
من التجرب ��ة هذه يف تعزي ��ز �آليات العمل
 ،فقط ��ر تتم ّي ��ز بعدي ��د املن�ش� ��آت احلديث ��ة
ولديها �سرتاتيجي ��ة ُ
وخطط ور�ؤية جتاه
تطوي ��ر لعب ��ة املالكم ��ة .وعندم ��ا ا�شتغلت
�ضم ��ن غ ��رب �آ�سي ��ا �سابق� � ًا كن ��ت اهت ��م
مب�صلحة العرب  ،بعك�س زمالئي العاملني
يف االحتادين الدويل والآ�سيوي �سابق ًا مل
يعط ��وا �أهمية لريا�ضة الع ��رب  ،بل عملوا
ل�شخو�صه ��م فق ��ط  ،وه ��ي نقط ��ة حت�سب
عليهم وال ت�ضاف لهم.
وتاب ��ع  :احلم ��د لل ��ه و ّفقن ��ا يف ال ��دورة
ال�سابق ��ة بوجود خم�س ��ة �أع�ضاء عرب يف
االحت ��اد الآ�سيوي  ،ويف ال ��دورة احلالية
كان ��ت املناف�س ��ة �صعب ��ة وح�صلن ��ا عل ��ى
مقعدي ��ن للع ��راق والكوي ��ت �إ�ضاف ��ة اىل
قطر والإمارات الت ��ي ي�شغل ممثلها موقع
رئي�س االحتاد الق ��اري  ،وبف�ضل عالقاتنا
م ��ع االحت ��اد ال ��دويل جنحن ��ا يف تفعي ��ل
كث�ي�ر من الربامج والأن�شطة  ،والأهم عدم
احت ��كار الفكر الآ�سي ��وي يف لعبة املالكمة
 ،ب ��ل جعلن ��اه �شام�ل ً�ا بغي ��ة من ��ح الفر�ص
للجميع".

و�أو�ض ��ح ":حتدثت م�ؤخ ��ر ًا مع االخ علي
تكليف �أن العراق ي�ستحق �أن ينظم بطولة
قوية  ،ولي�س بو�سعنا ال�ضغط على الدول
الأع�ض ��اء يف االحت ��اد العرب ��ي لإجبارهم
عل ��ى امل�شاركة ك ��ون معظمهم متخوّ ف يف
ظل الظ ��روف الراهنة من الناحية الأمنية
 ،وال نرغ ��ب مب�شارك ��ة �ضعيف ��ة تتمث ��ل
بخم� ��س دول ب ��ل نتط ّل ��ع لتناف� ��س �أرب ��ع
ع�ش ��رة دولة مث ًال ،ث ��م �أن االحتاد العراقي
ن�شيط وي�شارك معنا يف جميع البطوالت
و�أن ��ا م ��ن الداعمني للع ��راق ب�ش ��كل قوي
ومبا�شر".
":عملتُ
يف الدورة ال�سابقة
وذكر الكاظم
نائب ًا لرئي�س االحتاد الآ�سيوي للعبة على
م�ست ��وى غربي �آ�سيا � ،أم ��ا اليوم فالنظام
اال�سا�س ��ي لالحت ��اد الآ�سي ��وي ق ��د تغ�ّي�رّ
بت�سمية نائ ��ب �أول وث ��اين وثالث ورابع
بغ� �ّ�ض النظر ع ��ن املناط ��ق املن�ضوية يف
القارة �سواء غرب ��ي �أو �شرقي �أو جنوبي
�أو �شم ��ايل  ،الفك ��رة �أن التناف� ��س غ�ي�ر
�سه ��ل يف االنتخاب ��ات  ،ودول �آ�سيا تتميّز
�أك�ث�ر من ��ا يف لعب ��ة املالكمة مث ��ل ال�صني
عدالة الحكام
وكازاخ�ست ��ان و�أوزبك�ست ��ان والهن ��د
وتايالند حيث �أخذت تعطي اهتمام ًا كبري ًا و�أك ��د الكاظ ��م عل ��ى �أن ":واحدة م ��ن �أهم
لها  ،بعك�س �شغف العرب الالحمدود بكرة عوام ��ل القوة ه ��ي ت�أثرين ��ا بتغيري �سلوك
احل ��كام جتاه فر�ض العدالة يف النزاالت ،
القدم".

فعندم ��ا يقف احلكم و�سط احللبة يجب �أن
ين�سى ا�سم دولتي املتناف�سني  ،بل يتعامل
م ��ع لون�ي�ن فق ��ط هم ��ا الأزرق والأحم ��ر
اللذي ��ن مي ّي ��زان الالعب�ي�ن  ،ومت االهتمام
برف ��ع كف ��اءة املدرب�ي�ن يف دورات نوعي ��ة
بحك ��م عمل ��ي ع�ض ��و ًا يف االحت ��اد الدويل
للعب ��ة حي ��ث �أقمن ��ا دورت�ي�ن ()twostar
يف ال�سودان ومثلهم ��ا يف الكويت وم�صر
 ،وم ��ن امل�ؤم ��ل �إقامتهم ��ا يف الع ��راق � ،أي
�إعط ��اء م�ساح ��ة منا�سب ��ة للع ��رب للتح ّرك
�ضمن املنظومة العربية والدولية".
وك�شف رئي�س االحت ��اد العربي ":حاولت
�أن �أدعم االحتادات ال�ضعيفة مادي ًا والقوية
فني� � ًا  ،ل�صق ��ل منتخباته ��ا وحت�ضريه ��ا
لتمثلن ��ا عربي ًا  ،ومل �أنظ ��ر للدولة كدولة ،
بل انظ ��ر للريا�ض ��ة كريا�ض ��ة يف الدولة ،
وله ��ذا و�ضعنا ه ��دف دعم املالك ��م العربي
املميّز بكل ما يحتاجه لأنه �سيمثلنا بنجاح
يف الأوملبي ��اد �أو �إحدى البطوالت العاملية
 .ومل يقت�صر الدور على ذلك  ،بل ت�ضافرت
اجلهود لتعزيز قيم ��ة ال�صوت العربي يف
دع ��م املر�ش ��ح العرب ��ي يف االنتخاب ��ات
القاري ��ة  ،وحتقق ما �أردن ��ا وقلت للجميع
نف�ص ��ل ال�سيا�سة ع ��ن الريا�ضة لأن
دعونا ِ
خلطهما ي�ؤدي اىل خ�سارتنا جميع ًا".
الف�ساد الإداري

وع� � ّرج الكاظ ��م �إىل �أن ":االحت ��اد العربي

و�أ�شار الكاظم �إىل �أن ��ه ":يف �آخر اجتماع
لالحت ��اد الدويل �أق� � ّر تنظيم بطول ��ة ك�أ�س
الع ��امل للمالكم ��ة للم ��رة الأوىل يف تاريخ
اللعب ��ة مب�شارك ��ة �أف�ض ��ل املالكم�ي�ن عل ��ى
م�ست ��وى الع ��امل  ،ومت اختي ��اري ع�ض ��و ًا
يف جلن ��ة الت�سوي ��ق واال�ستثم ��ار والب ��ث
التلفازي ومع �إين رف�ضت لكنهم قالوا �إنك
متتل ��ك فكر ًا ممتاز ًا وال ب� � ّد �أن تكون جزء ًا
منا  ،وطلبوا مني و�ضع ت�صوّ ر عام للجنة
لطرحه يف اجتماع ال�صني القادم  ،واحلمد
لل ��ه اخلامة العربية تفر�ض وجودها وهذا
مك�س ��ب كبري لن ��ا ودائم ًا ما �أحت� �دّث بهذه
الروحي ��ة العربي ��ة يف �أي جتم ��ع دويل
ولي�س با�سمي �شخ�صي ًا".
وع ��ن تو�أم ��ة التحدي ��ات مع تنظي ��م ك�أ�س
الع ��امل  FIFAقط ��ر� 2022أك ��د  ":نع ��م ،
انعك� ��س التح ��دي عل ��ى بقي ��ة االحت ��ادات
الريا�ضية الت ��ي ا�ستقبلت �آالف امل�شاركني
يف بطوالته ��ا  ،ومل جت ��د �أي عائق ب�سبب
وف ��رة الفنادق واملن�ش� ��آت واملطار واملرتو
 ،وحت ��ى الآن يتحدثون ع ��ن بطولة العامل
للمالكمة التي جرت هنا عام  2015وقالوا
مل تنظ ��م عل ��ى م�ست ��وى االحت ��اد الدويل
للمالكم ��ة من ��ذ  60عام� � ًا  ،و�ص ��ار اجلميع
ينظ ��ر اىل قط ��ر �إنه ��ا عا�صم ��ة الريا�ض ��ة
العاملية وهذا مدعاة للفخر".

للمالكم ��ة � ّأ�س� ��س يف
الع ��راق ع ��ام 1981
 ،ووا�ص ��ل ان�شطت ��ه
حت ��ى ع ��ام ، 2001
وبعده ��ا �أوق ��ف م ��ن
قب ��ل االحت ��اد الدويل
 ،وحاولن ��ا ب�ضغوط ��ات كبرية �إع ��ادة هذا
االحتاد ع ��ام  ،2016و�أول ما ف ّكرنا به هو
تقوية البنية التحتية لالحتادات العربية ،
لكننا واجهنا عائق ًا يتم ّثل بالف�ساد الإداري
يف بع�ضها وتعاين م ��ن املح�سوبية  ،و�أنا
ّ
التدخ ��ل يف
كاحت ��اد عرب ��ي ال يح ��ق يل
يخ�ص ر�ؤ�س ��اء �أو مدربني �أو
�ش� ��أن حملي ّ
العبني  ،لكننا يف قط ��ر حاولنا دعم بع�ض
االحتادات باملالب� ��س والأدوات الريا�ضية
والقفاز والواق ��ي  ،وال �أرغب يف احلديث
عن ذلك لأنه ��م �أخوتنا �أو ًال و�أخري ًا  ،لكني
بطوالت عربية وقارية
ال �أتردد بالقول �إن بع�ض الالعبني ي�شكون
م ��ن عدم اال�ستفادة من تل ��ك التجهيزات  ..واختتم يو�س ��ف الكاظم قائ ًال" :يف كانون
الث ��اين � 2020سينظ ��م االحت ��اد العرب ��ي
�إذن �أين تذهب؟!
للمالكم ��ة بطول ��ة النا�شئ�ي�ن يف الكويت ،
دعم االتحادات
ويف �آذار تنظ ��م القاه ��رة بطول ��ة ال�شباب
وب�ش� ��أن حج ��م الدع ��م املق ��دم لالحت ��ادات  ،ومت مراع ��اة ع ��دم �إقامة بطول ��ة للرجال
العربي ��ة  ،ق ��ال  ":مادي� � ًا  ،يرف�ض احتادنا لوجود ا�ستحق ��اق الت�أهيل لدورة �أوملبياد
العرب ��ي تق ��دمي �أي ��ة من ��ح لالحت ��ادات طوكي ��و  2020خالل �شه ��ري �شباط و�أيار
املن�ضوي ��ة ل ��ه لأنه ��ا ت�ستخ ��دم لأغرا� ��ض وكذل ��ك �آب حي ��ث موع ��د ب ��دء ال ��دورة ،
خا�ص ��ة وال ت�ص ��ل اىل الالع ��ب �أو املدرب ونع ��ود لتنظيم بطولة الرج ��ال يف الأردن
 ،وق ّررن ��ا حتوي ��ل املُنح على �ش ��كل تزويد ت�شري ��ن الأول الع ��ام نف�س ��ه  ،و�آ�سيوي ًا مت
الريا�ض ��ي بالأجهزة املتط ��ورة  ،وللأ�سف �إقام ��ة بطول ��ة منغولي ��ا لل�شب ��اب ت�شري ��ن
�إن م�س�ؤول االحتاد املحلي يف ّكر يف نف�سه الث ��اين املا�ض ��ي  ،و�ست�شهد ال�صني يف 19
كانون الأول احلايل بطولة (غراند �سالم)
�أكرث من احتاده ولعبته"!
وع ��ن رعاي ��ة املوهوب�ي�ن  ،ب�ّي�نّ ":عمل ��ت لالعبني النخبة  ،ومن امل�ؤمل تنظيم بطولة
برناجم� � ًا خا�ص� � ًا يف االحت ��اد العرب ��ي للنا�شئ�ي�ن يف �أوزبك�ستان واخرى للرجال
للمالكم ��ة منذ ع ��ام  2017مبوجب �أجندة يف تايالند بعد انتهاء الأوملبياد".

جمموعة ت�سونامي تهدد بعدم �إقامة الكال�سيكو اال�سباين
 بغداد  /املدى
ه ��ددت جمموع ��ة ت�سونام ��ي الدميقراطي ��ة
االحتجاجي ��ة يف مدينة بر�شلونة اال�سبانية
بع ��دم �إقام ��ة مب ��اراة الكال�سيكو ب�ي�ن فريق
ري ��ال مدريد وم�ضيف ��ه فري ��ق بر�شلونة يف
ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�س ��اء يوم الثام ��ن ع�شر
م ��ن �شهر كان ��ون االول اجل ��اري على ملعب
الكامب نو .
وذك ��رت �صحيف ��ة  marcaاال�سباني ��ة عل ��ى

موقعه ��ا الر�سم ��ي � :إن جمموع ��ة ت�سونامي
الدميقراطي ��ة االحتجاجي ��ة وجه ��ت ر�سالة
اىل جمل�س �إدارة ن ��ادي بر�شلونة اال�سباين
ح ��ددت فيها �شرط� � ًا وحي ��د ًا ملوافقته ��ا على
�إقام ��ة مب ��اراة الكال�سيك ��و ب�ش ��كل طبيع ��ي
وح�س ��ب املوع ��د ال ��ذي مت اعتم ��اده من قبل
االحت ��اد اال�سب ��اين لك ��رة الق ��دم باعتبارها
م�ؤجل ��ة م ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة العا�ش ��رة
م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب نتيج ��ة للتظاه ��رات
االحتجاجي ��ة الت ��ي حدث ��ت ي ��وم اخلام� ��س

والع�شري ��ن من �شهر ت�شري ��ن الأول املا�ضي
يف �أقليم كتالونيا .
و�أو�ضح ��ت ال�صحيف ��ة �أن ال�ش ��رط الوحيد
ال ��ذي و�ضعت ��ه جمموع ��ة ت�سونام ��ي
الدميقراطية االحتجاجية وهو و�ضع الفتات
خا�ص ��ة بها يف مدخل ملعب الكامب نو الذي
�سيحت�ضن الكال�سيكو اال�سباين وكذلك على
جمي ��ع املدرجات اخلا�ص ��ة مب�شجعي فريق
ري ��ال مدري ��د القادمني م ��ن العا�صمة مدريد
وكذلك م�شجعي فريق بر�شلونة .

يقوم االحتاد الدويل لكرة القدم ب�إجراء تغيريات وتعديالت
متع ��ددة عل ��ى قوان�ي�ن اللعب ��ة ب�ي�ن ح ��ذف و�إ�ضاف ��ة نتيج ��ة
حل ��وارات ومناق�شات تتمخ� ��ض عنها ه ��ذه القوانني وتعمم
عل ��ى االحتادات الدولي ��ة لاللتزام بها حرفي� � ًا وتطبيقها على
امل�ستطيل الأخ�ضر وبع�ض التعديالت تبقى حمل جتريب �أو
�أعرتا�ض من االحتادات الفرعية .
وعندما تق� � ّرر �إ�ضافة �شوطني �إ�ضافيني بع ��د تعادل الفريقني
تنتهي املباراة مبج ّرد ت�سجيل �أحدهما هدف ًا يف مرمى الآخر
وي�سم ��ى ه ��ذا بالهدف الذهب ��ي  ،ونتيجة التطبي ��ق وجد �أنه
ال ُين�ص ��ف الفريق�ي�ن  ،فتق ّرر ا�ستبداله باله ��دف الف�ضي الذي
ي�سم ��ح با�ستمرار اللعب بع ��د ت�سجيله حت ��ى �إنتهاء ال�شوط
�سجله يعترب فائز ًا بالهدف الف�ضي  ،وقد �أهمل
والفريق الذي ّ
كذلك واعتمدت ركالت الرتجيح حتى فوز �أحد الفريقني فهي
تعط ��ي فر�ص ًا عادل ��ة ومت�ساوية حل�سم املباري ��ات بعد �إنتهاء
الوق ��ت الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل وتوفر لكل فريق خم�س
ركالت ترجيح .
ال ت ��كاد تخل ��و بطوالت ك ��رة القدم م ��ن ركالت الرتجيح  ،بل
وتتع� �دّد مرات كثرية و�أحيان ًا بع�ض الفرق تخو�ض �أكرث من
مب ��اراة واحدة يلتجئ احلكام حل�سمها بركالت الرتجيح كما
ح ��دث يف مونديال رو�سيا عام  2018حيث ح�سمت مباريات
رو�سي ��ا وا�سبانيا ب ��ركالت الرتجي ��ح ل�صالح رو�سي ��ا ب�أربع
ركالت مقابل ثالث وكذلك مباراة رو�سيا مع كرواتيا ُح�سمت
ب ��ركالت الرتجيح خ�س ��رت فيها رو�سيا بث�ل�اث ركالت مقابل
�أربع لكرواتيا.
وعلى �سبي ��ل املثال ال احل�صر ح�سمت �أربع مباريات بركالت
الرتجي ��ح يف مونديال �إيطالي ��ا عام  1990و�أرب ��ع مباريات
يف موندي ��ال �أملانيا عام  2006و�أرب ��ع مباريات يف مونديال
الربازيل عام  2014وكذلك يف مونديال رو�سيا عام . 2018
تختل ��ف ركالت الرتجيح عن ركالت اجل ��زاء كونها ال ت�سجل
مع الأهداف التي �سجلت يف وقت املباراة الأ�صلي  .وت�سجل
يف الوثائ ��ق الر�سمية منف�صلة � ،أم ��ا ركالت اجلزاء في�سجل
اله ��دف مع الأه ��داف التي ت�سجل يف وقت املب ��اراة كذلك يف
ركالت الرتجي ��ح يك ��ون كام ��ل الفريقني يف داخ ��ل منت�صف
ال�ساح ��ة وال يج ��وز متابع ��ة الك ��رة عند ارتداده ��ا من حامي
اله ��دف حيث تعترب منتهية جمرد �ضربها من الالعب يف حني
�أن ��ه يف ركلة اجل ��زاء يقف الالعب ��ون خارج منطق ��ة اجلزاء
وميكنه ��م لع ��ب الكرة ومتابعته ��ا عند ارتداده ��ا مع مالحظة
يف ركالت الرتجيح ال ي�سم ��ح �إال لثالثة �أ�شخا�ص يف منطقة
اجلزاء هم احلكم وحامي الهدف ومنفذ الركلة.
�إن ركل ��ة اجلزاء مُتنح نتيجة خلط� ��أ ارتكبه العب ما كعقوبة
للفري ��ق ي�صاحبه ��ا حال ��ة �إن ��ذار �أو طرد م ��ن امللعب يف حني
ركالت الرتجي ��ح يتم اللج ��وء �إليها ك�إج ��راء اعتيادي حل�سم
املباريات .
�إن �أب ��رز حالت�ي�ن م ّر بهما منتخب الع ��راق يف مباراة حا�سمة
ت�ؤهل ��ه للمناف�سة على لق ��ب البطوالت كان لق ��اء املنتخب مع
كوريا اجلنوبية يف ماليزيا عندما فاز بركالت الرتجيح على
كوري ��ا ليت�أه ��ل �إىل املب ��اراة النهائية مع منتخ ��ب ال�سعودية
يف اندوني�سي ��ا ع ��ام  2007ويت � ّ�وج ببطول ��ة �آ�سي ��ا و�آخرها
يف خليج ��ي  24ال ��ذي �أقي ��م قبل �أي ��ام يف دولة قط ��ر وخ�سر
فيه ��ا الت�أهل �إىل املباراة النهائية بعد ف ��وز البحرين بركالت
الرتجيح .
خ�ص� ��ص املدرب ��ون وقت� � ًا يف التدري ��ب عل ��ى تنفي ��ذ ركالت
ُي ِّ
الرتجيح واجل ��زاء لأن الفريق ُمع ّر�ض ملثل هذه احلاالت يف
البط ��والت ويخ�ش ��ى كثري م ��ن الالعبني تنفيذه ��ا ويحتمون
ببع�ضه ��م عن ��د حتديد الأ�سم ��اء لتنفيذ ال ��ركالت وخا�صة �إذا
كان ��ت املباراة مهمة يرتتب على نتيجته ��ا الفوز بالبطولة �أو
االنتق ��ال �إىل مرحل ��ة �أخرى يف املناف�س ��ة  ،ولهذا ي�شعر منفذ
الركل ��ة بالقل ��ق قبل الإق ��دام عل ��ى تنفيذها وقد يك ��ون القلق
�سبب� � ًا يف غياب الرتكيز عن ��د تنفيذ ركلة اجل ��زاء  ،وبالتايل
خ�س ��ارة الفريق كذلك حامي الهدف �إذا مت �إعداده ب�شكل جيد
ليتفه ��م حركة الالعب وردّة فعله جتاهها ف�إنه �سيت�س ّبب بفوز
الفريق.
جتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أن ركالت الرتجيح تعطي حماية للفريق
بالتحجج ك ��ون الفري ��ق مل يخ�سر
وامل ��درب جت ��اه منتقدي ��ه
ّ
املب ��اراة �إال بركالت الرتجي ��ح �أي ب�ضربة حظ و�أن اخل�سارة
حدثت ب�سبب غياب التوفيق.
ال تكاد تخلو بطوالت كرة القدم من
ركالت الترجيح  ،بل وتتعدّ د مرات
كثيرة و�أحيان ًا بع�ض الفرق تخو�ض
�أكثر من مباراة واحدة يلتجئ الحكام
لح�سمها بركالت الترجيح كما حدث
في مونديال رو�سيا عام 2018

�أح���م���د وب��اي�����ش ي��ل��ت��ح��ق��ان ب��ك��ت��ي��ب��ة ال�����ص��ق��ور ف���ي م��ع�����س��ك��ر ت��ون�����س
 بغداد  /حيدر مدلول

�أكد املدير الإداري لفريق القوة اجلوية
لك ��رة الق ��دم مه ��دي جا�س ��م ان�ضم ��ام
الالعبني �أحمد �إبراهيم و�إبراهيم باي�ش
اىل املع�سك ��ر التدريبي املتوا�صل حالي ًا
يف تون�س حت�ضري ًا للموقعة امل�صريية
الت ��ي �ستك ��ون �أم ��ام فري ��ق مولودي ��ة
اجلزائر اجلزائري يف ال�ساعة العا�شرة
م�س ��اء يوم الأثنني املقب ��ل على ملعب 5
جويلي ��ه � 1962ضم ��ن مناف�سات جولة
الأياب م ��ن دور ثم ��ن النهائ ��ي لبطولة
ك�أ�س حمم ��د ال�ساد� ��س للأندية االبطال
لكرة القدم . 2020
وق ��ال يف ات�ص ��ال هاتفي م ��ع املدى من
تون� ��س � :إن مدرب فريق القوة اجلوية
لكرة القدم �أيوب �أودي�شو منح الالعبني
�أحمد �إبراهيم و�إبراهي ��م باي�ش �إجازة

راح ��ة مل ��دة خم�س ��ة �أي ��ام بع ��د انته ��اء
م�شوارهم ��ا مع املنتخ ��ب الوطني لكرة
الق ��دم يف الن�سخة الرابع ��ة والع�شرين
من بطول ��ة ك�أ�س اخللي ��ج العربي لكرة
الق ��دم التي �ضيفته ��ا العا�صمة القطرية
الدوح ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن ال�ساد� ��س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
املا�ضي ولغاية الثام ��ن من �شهر كانون
الأول اجل ��اري حي ��ث �أكتمل ��ت القائمة
النهائي ��ة قب ��ل �ش ��د الرح ��ال ي ��وم غ ��د
اجلمعة اىل اجلزائر بعد ختام املع�سكر
التدريب ��ي اخلارج ��ي ال ��ذي �أحت�ضنته
تون�س ملدة خم�س ��ة �أيام متتالية تخللها
خو� ��ض مباراتني جتريبيت�ي�ن �ساهمتا
يف رفع درجة اجلاهزية الكاملة جلميع
الالعب�ي�ن و�أعطت ��ا امل�ل�اك التدريب ��ي
الت�صور عن القائم ��ة اال�سا�سية املكونة
م ��ن  11العب ًا التي �ستلع ��ب منذ البداية

�أمام فريق مولودية اجلزائر .
وتاب ��ع جا�سم �إن اجلمي ��ع يتمتع بروح
معنوي ��ة عالية و�إ�ص ��رار على �ضرورة
حتقي ��ق نتيج ��ة ايجابي ��ة يف املب ��اراة
احلا�سم ��ة من �أجل و�ضع ق ��دم لل�صقور
يف دور رب ��ع النهائ ��ي رغ ��م �أن فري ��ق
مولودية اجلزائر �سيكون خ�صم ًا �شر�س ًا
حت ��ى اللحظ ��ات الأخرية معتم ��د ًا على
عاملي الأر�ض واجلمهور اىل جانبه �إال
�أن ثقة جمل�س �إدارة النادي وامل�شجعني
�ستكون كبرية يف العودة اىل العا�صمة
بغداد ب�إجناز جديد ي�ؤكد فيه علو كعب
الك ��رة العراقية يف ه ��ذا املحفل العربي
اىل جان ��ب فري ��ق ال�شرط ��ة حامل لقب
دوري الك ��رة املمت ��از ال ��ذي متك ��ن من
حجز تذك ��رة دور الثمانية من البطولة
العربية .
وك�ش ��ف �أن الفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم

يف الن ��ادي يف حال ��ة جت ��اوزه عقب ��ة
فريق مولودي ��ة اجلزائ ��ر �سيلعب �أمام
فري ��ق الرج ��اء البي�ض ��اوي املغرب ��ي
ي ��وم ال�ساد�س م ��ن �شهر كان ��ون الثاين
املقبل على ملع ��ب ال�شرايع مبدينة مكة
املكرم ��ة �ضم ��ن جولة الذه ��اب من دور
رب ��ع النهائ ��ي م ��ن بطولة ك�أ� ��س حممد
ال�ساد� ��س لالندي ��ة الأبطال لك ��رة القدم
فيم ��ا �سيلتق ��ي الفريق�ي�ن �ضم ��ن جولة
الأي ��اب ي ��وم التا�س ��ع م ��ن �شه ��ر �شباط
املقبل على ملعب حممد اخلام�س بالدار
البي�ضاء املغربية .
وكان لق ��اء الذه ��اب ب�ي�ن فريق ��ي القوة
اجلوي ��ة ومولودي ��ة اجلزائ ��ر �أ�سف ��ر
بالتع ��ادل (�صفر�-صف ��ر ) ال ��ذي �ضيفه
ملع ��ب فران�س ��و حري ��ري يف حمافظ ��ة
�أربيل ب�إقلي ��م كرد�ستان يوم الثامن من
�شهر ت�شرين الثاين املا�ضي .
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ا�ستقالة رئي�س مجل�س الوزراء والأثر المترتب لها
قدم عادل عبد املهدي ا�ستقالة يوم اجلمعة امل�صادف  ،2019/11/29بعد عدة �ساعات من خطاب
املرجعية الذي �أعطى ال�ضوء الأخ�ضر لإعادة النظر بوجوده كرئي�س جمل�س للوزراء  .مما �أدى
اىل انف�ضا�ض بع�ض الكتل عنه وعقد جل�سة طارئة ملجل�س النواب �سحبت من خاللها الثقة من
الوزارة ،وهو �أحد املطالب الأ�سا�سية للجماهري املنتف�ضة يف بغداد وحمافظات الو�سط واجلنوب.
و�أعقب ذلك يف اليوم الثاين مبوا�صلته على تقدمي اال�ستقالة من خالل خطابه امل�سجل �أثناء
االجتماع اال�ستثنائي ملجل�س الوزراء وت�أكيده �إنه قد ات�صل بال�سيد رئي�س املحكمة االحتادية
بخ�صو�ص اجلهة املخت�صة بتقدمي اال�ستقالة لها ،وقد ن�صحه �أن يكون ذلك عرب جمل�س النواب،
الذي وافق على اال�ستقالة بعد يومني من تقدمي اال�ستقالة العلنية .
وقد �أ�ش ��اع ذلك الكثري من الت�سا�ؤالت
واال�ستفهام بني القانونيني واملهتمني
بال�ش� ��أن ال�سيا�سي وعموم اجلماهري
املنتف�ض ��ة ،ومن �أجل تو�ضيح ذلك مت
�إعداد هذه املادة.
تت�ش ��كل ال�سلطة التنفيذية يف النظام
الربمل ��اين من رئي�س الدول ��ة (ملك �أو
رئي�س جمهوري ��ة) وجمل�س الوزراء
(الرئي�س ونوابه والوزراء) وتتطرق
الد�سات�ي�ر ب�ش ��كل ع ��ام اىل من�ص ��ب
رئي� ��س الدولة �أكرث م ��ن غريه ،حيث
تن� ��ص عل ��ى رئي�س الدول ��ة من خالل
التطرق اىل ال�شروط الواجب توفرها
باملر�شح للمن�صب وطريقة االنتخاب
وال�صالحي ��ات التي يتمتع بها وكذلك
تت�ضمن الوثيقة الد�ستورية اىل مدة
الوالية وانتهائها و�أخري ًا امل�س�ؤولية
ال�سيا�سية واجلنائية.
ً
ت�ضم ��ن الد�ستور العراق ��ي عددا من
امل ��واد بخ�صو� ��ص من�ص ��ب رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء من خ�ل�ال حتديده
لل�ش ��روط الواجب توفره ��ا للمر�شح

لهذا املن�صب والتي هي نف�س �شروط
رئي�س اجلمهورية وكذلك اىل طريقة
االنتخاب وال�صالحيات ومدة واليته
وانتهائه ��ا وم�س�ؤوليت ��ه ال�سيا�سي ��ة
واجلنائية.
انتهاء مدة والية من�صب رئي�س
مجل�س الوزراء

تق�ت�رن م ��دة بق ��اء رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء يف من�صب ��ه بانته ��اء دورة
جمل� ��س الن ��واب الت ��ي �أمده ��ا �أرب ��ع
�سن ��وات ميالدي ��ة ،يف الظ ��روف
االعتيادية ،وتنتهي مدة والية رئي�س
جمل�س الوزراء قب ��ل املدة املحددة له
يف احلاالت االتية:
• �سح ��ب الثق ��ة من ��ه م ��ن جمل� ��س
النواب.
•خل ��و املن�ص ��ب :ويت ��م الإعالن عن
خل ��و املن�ص ��ب يف ح ��االت تق ��دمي
اال�ستقال ��ة ،العج ��ز ،والوف ��اة .وم ��ن
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن الد�ست ��ور مل
ينظ ��م ا�ستقال ��ة رئي� ��س جمل� ��س

ال ��وزراء ب�ش ��كل تف�صيل ��ي كم ��ا ورد
يف ا�ستقال ��ة رئي� ��س اجلمهورية ،فقد
ح� � ّدد الد�ستور بالن�سب ��ة اىل ا�ستقالة
رئي�س اجلمهورية �أن تكون حتريرية
وموجهة اىل رئي�س النواب ،وحتديد
مهلة زمنية لنفاذها وهي �سبعة �أيام (
املادة  /75او ًال) .
�أما بالن�سبة لرئي�س جمل�س الوزراء،
مل يتط ��رق الد�ست ��ور اىل اجلهة ُيقدم
لها طلب اال�ستقالة وال اجلهة املخت�صة
بالبت بها ،وكذلك مل يتم حتديد املهلة
الزمني ��ة م ��ا ب�ي�ن تق ��دمي اال�ستقال ��ة
والب ��ت به ��ا حتى تكون ناف ��ذة ب�شكل
تلقائي ،وهي الفرتة املنا�سبة لغر�ض
�إع ��ادة النظ ��ر باال�ستقال ��ة والرتاجع
عنها.
وقد متت اال�ستعا�ضة عن النق�ص يف
الن� ��ص الد�ستوري بخ�صو�ص تنظيم
ا�ستقال ��ة رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
ونوابه والوزراء عند ت�شريع النظام
الداخل ��ي ملجل� ��س ال ��وزراء العراقي
رق ��م  83ل�سنة  ، 2019ويف املادة 18

حتديد ًا التي جاء فيها:
�أو ًال :يقدم الرئي� ��س طلب �إعفائه من
من�صبه اىل رئي�س اجلمهورية.
ثاني ًا :يق ��دم نواب الرئي�س والوزراء
ومن هم بدرجة وزير طلبات �إحالتهم
اىل التقاع ��د �أو �إعفائهم من منا�صبهم
اىل الرئي�س.
وم ��ن ه ��ذا يت�ض ��ح وج ��وب تق ��دمي
اال�ستقال ��ة م ��ن قب ��ل رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء اىل رئي� ��س اجلمهوري ��ة
حتدي ��د ًا  ،ومل ي�شر النظ ��ام الداخلي
اىل �أن تك ��ون اال�ستقال ��ة ب�ش ��كل
حتريري كما جاء بخ�صو�ص ا�ستقالة
رئي� ��س اجلمهورية الت ��ي ا�شرتط �أن
تك ��ون حتريري ��ة ،وم ��ن املالحظ ��ات
عل ��ى ن� ��ص النظ ��ام الداخل ��ي �إن ��ه مل
يح ��دد امل ��دة الزمنية ما ب�ي�ن االعالن
ع ��ن اال�ستقال ��ة والبت به ��ا ،حيث مت
الفرق بين اال�ستقالة والإقالة
�إعط ��اء رئي�س اجلمهورية عند تقدمي
ا�ستقالت ��ه مهل ��ة �سبع ��ة �أي ��ام لغر�ض يوج ��د ف ��رق يف الآث ��ار املرتتب ��ة بني
ا�ستقال ��ة رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
�إعادة النظر والرتاجع.
وله ��ذا تعترب اال�ستقال ��ة مقبولة حال و�إقالته:

ا�ستالمها م ��ن قبل رئي�س اجلمهورية
 ،وهذا نق�ص ت�شريعي يجب التوقف
�أمام ��ه يف التعدي ��ل الد�ست ��وري �أو
عند �إع ��ادة النظر يف النظام الداخلي
ملجل�س الوزراء.
و�إن تق ��دمي ا�ستقال ��ة رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء اىل جمل� ��س الن ��واب ه ��و
اج ��راء خمال ��ف مل ��ا ج ��اء يف النظ ��ام
الداخلي ملجل�س ال ��وزراء ،وبذلك �إن
ت�صوي ��ت جمل�س الن ��واب على قبول
اال�ستقال ��ة ه ��و �أي�ض� � ًا �إج ��راء غ�ي�ر
قانوين لأن ��ه لي�س م ��ن اخت�صا�صات
جمل� ��س الن ��واب الب ��ت يف ا�ستقال ��ة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م ��ن خالل
االط�ل�اع عل ��ى الف�ص ��ل الراب ��ع م ��ن
قانون جمل�س الن ��واب رقم  13ل�سنة
. 2018

الجلب��ي ..النف��ط والمو�س��يقى وكارلو���س

ال يحلو حديث عن النفط
واقت�صاده بال ا�سم الخبير
فا�ضل جعفر الجلبي
( )2019-1929الذي اخت�ص
ً
نظرية وتطبيق ًا لأكثر
به
ً
ِمن �ستين عاما .عمل في
َّ�شركة النفط الوطنية
العراقية ،وع�ضو مجل�س
العراقي،
البنك المركزي ِ
ووكيل وزارة ال ِّنفط ،ونائب
و�سكرتير عام منظمة
الدُّ ول الم�صدرة لل ِّنفط،
وم�ساعد منظمة الدُّ ول
العربية لت�صدير النفط
(�أوبك) ،والأمم المتحدة.
كانت الدكتوراه التي ح�صل
عليها من جامعة باري�س
( )1962في «�صناعة النفط
العالم ّية» ،وقبلها در�س
الحقوق ببغداد ،وظل
بين الثالثي :القانون
واالقت�صاد والنفط .مع هذا
عندما يتحدث في التاريخ
والفل�سفة تن�سى �أن محدثك
�أنهى �شبابه وكهولته في
ق�ضايا النفط.

أم العراق
ح�صل ،واحلديث له� ،أن � مَ َّ
�شركات النف ��ط كافة ( ،)1972وكان
يف اجتم ��اع يرت�أ�سه �ص ��دام ح�سني
( ُقت ��ل ،)2006وبع ��د انته ��اء حديثه
ق ��الَ :م ��ن لدي ��ه �س� ��ؤال؟! ا�ست� ��أذن
اجللب ��ي وق ��ال� :إن ت�أمي ��م �ش ��ركات
النفط وا�ستثن ��اء ال�شركة الفرن�سية
�سيدخلن ��ا يف �إح ��راج قان ��وين،
ال�صحي ��ح �أن ن�ؤمم ِّ
ال�ش ��ركات كافة،
ً
ث ��م ُن�صدر قانون ًا خا�صا بالفرن�سية.
�صم ��ت �ص ��دام بره� � ًة ،وق ��ال :يك ��ن
ذلك .يف اليوم ال َّثاين �صدر مر�سوم
بتعيني اجللبي وكي�ل� ًا لوزير النفط
(�سمعته من اجللبي �شخ�صي ًا) .
غ�ي�ر �أنه بعد تبدل الأح ��وال وتكاثر
الأزم ��ات ،وح�ص ��ر املراك ��ز بي ��د
احلزب ثم ع�صب ��ة الأ�سرة� ،صار من
ال�صعوب ��ة عل ��ى عامل يف فن ��ه ،لي�س
ّ
ل ��ه موقع يف احل ��زب ،البق ��اء قريب ًا
مِ ��ن مراك ��ز الق ��رار ،بينم ��ا عندم ��ا
كان ،واحلدي ��ث له� ،سعدون حمادي
(ت )2007وزي ��ر ًا لل ِّنف ��ط ،ال ي�أخ ��ذ
الر�أي يف ق�ضية ما �إال مِ ن املخت�ص.
ت� ��أمل كث�ي�ر ًا اجللبي عندم ��ا رف�ضت
ال ��وزارة ،يف زم ��ن وزيره ��ا تاي ��ه
عب ��د الك ��رمي (ت ،)2018مقرتح ��ه
لت�أبني وزير النفط يف العهد امللكي،
وع�ض ��و جمل� ��س الإعم ��ار اخلب�ي�ر
النفطي ندمي الباجه جي (ت)1976
ال ��ذي عم ��ل م�ست�ش ��ار ًا بالإم ��ارات،
مم ��ا �أ�شع ��ره �أن ال َّتقييم والتكرمي ال
عالق ��ة له بخدم ��ة الوط ��ن وال َّنزاهة
واخلربة!
ب ��د�أ فا�ض ��ل اجللب ��ي ي�ساري� � ًا ،م ��ن
دون انتم ��اء حلزب ،كان يدفع تربع ًا
للح ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،ولكن
تفاج�أ بعد (ثورة  14متوز ،)1958
وق ��وة احل ��زب املذك ��ور يف ال�شارع
ل�شه ��ور بع ��د الث ��ورة� ،أن يُعت ��دى
عليه ل ��ه و�سط ن ��ا ٍد اجتماعي بتهمة
العداء للجمهوري ��ة ،وقد فهم �شباب
�شيوعي ��ون �أن احلدي ��ث حتدي ًا لهم،
وبالت ��ايل حتدي ًا للجمهورية ،فذهب
ويف وجه ��ه �أث ��ر اللكم ��ات �إىل الذي
كان يدفع له التربع ،فقال له� :أمل �أكن

فبالن�سبة اىل اال�ستقالة:
يقوم رئي�س اجلمهورية مقام رئي�س
جمل�س ال ��وزراء عند قبول ا�ستقالته،
وبه ��ذا يكون رئي� ��س اجلمهورية هو
ال ��ذي يت ��وىل �إدارة وزارة ت�صري ��ف
الأم ��ور اليومية حتى من ��ح الثقة اىل
الوزارة اجلديدة.
يكلف رئي�س اجلمهورية مر�شح ًا �آخر
بت�شكيل الوزارة ،خ�ل�ال مدة ال تزيد
على خم�سة ع�ش ��ر يوم ًا .وفق لأحكام
امل ��ادة  76التي تعن ��ى ب�آليات ت�شكيل
ال ��وزارة ونيله ��ا الثق ��ة م ��ن جمل� ��س
النواب.
�أما بالن�سبة اىل الإقالة:
عال ��ج الد�ست ��ور العراق ��ي الآث ��ار
املرتتبة عن ��د الت�صوي ��ت على �سحب
الثق ��ة م ��ن رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
باعتبار الوزارة م�ستقيلة بالكامل �أي
(رئي�س جمل�س النواب املقال ونوابه
والوزراء) من تاريخ الت�صويت وهو
الأث ��ر الأول ،وهذا ما ج ��اء يف املادة
(  /61ثامن� � ًا /ج ) ُ :تع� � ُد ال ��وزارة

م�ستقيل ��ة يف حال ��ة �سح ��ب الثقة من
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ،وه ��و م ��ا
�أكدت ��ه املادة  41من النظ ��ام الداخلي
ملجل�س النواب ل�سنة .2018
�أم ��ا الأث ��ر الث ��اين ه ��و حتوي ��ل
الوزارة ب�أكملها اىل وزارة لت�صريف
الأم ��ور اليومي ��ة ،مل ��دة ال تزي ��د على
ثالث�ي�ن يوم ًا ،اىل حني ت�أليف جمل�س
الوزراء اجلدي ��د وفق ًا لأح ��كام املادة
 76من ه ��ذا الد�ستور ،وه ��ذا ما جاء
يف ن� ��ص امل ��ادة (  /61ثامن� � ًا /د )
وال ��ذي �أكدت ��ه امل ��ادة  42م ��ن النظام
الداخلي ملجل�س النواب.
و�إن اخلال�ص ��ة م ��ن ذل ��ك� ،إن اجله ��ة
املخت�صة بالتعام ��ل مع اال�ستقالة هو
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ولي� ��س جمل� ��س
الن ��واب ،و�إن ال ��ذي �سيدي ��ر وزارة
ت�صري ��ف الأمور اليومي ��ة هو رئي�س
اجلمهوري ��ة ،ولي� ��س رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء امل�ستقيل .وه ��ذا هو الفرق
ما بني ال ��وزارة املُ�ستقيلة والوزارة
املُقالة

ازدواجية اجلن�سية و ازدواجية الوالء؟

د .حممد الربيعي

ر�شيد اخليون

�أدف ��ع لك تربع� � ًا ،فكي ��ف ُ�أعامل هذه
املعامل ��ة؟! ف�أجابه :ذل ��ك زمان وهذا
زمان �آخر .فمِ ��ن يومها �أخذ اجللبي
يخ�ش ��ى االنقالب ��ات ،وع ��اد يتحدث
ع ��ن العه ��د امللك ��ي ب�شكل �آخ ��ر .مع
ذل ��ك عندما جاء البعثي ��ون ()1963
اعتقل ��وه بتهم ��ة ّ
ال�شيوعي ��ة ،دون
ال َّنظر �إىل تخ�ص�صه ال َّنادر �آنذاك.
يف فورة ال�شباب ،ال ترتك العواطف
جم ��ا ًال لفح�ص املواقف ،قال يل :يف
ي ��وم مِ ��ن الأيام كان ه ��و وجمموعة
من الأ�صدق ��اء الذين تربطهم هواية
املو�سيق ��ى ،يعزف ��ون عل ��ى �شاط ��ئ
دجل ��ة ،و�ص ��ادف وج ��ود رئي� ��س
ال ��وزراء حمم ��د فا�ض ��ل اجلم ��ايل
(ت ،)1998يجل� ��س قريب� � ًا منه ��م،
وي�سمع العزف ،ف�أر�سل �أحد مرافقيه
طالب� � ًا مِ ن َّ
ال�شباب االن�ضمام لهم� ،إال
�أن اجللب ��ي و�أ�صحاب ��ه ا�ستنك ��روا
ذل ��ك ورف�ض ��وا اجللو� ��س م ��ع �أح ��د
عتاة «ال َّرجع َّي ��ة»؟! وا�ستقبل رئي�س
الوزراء الرف�ض بال رد فعل.
يتحدث باعتزاز عن �صلته َّ
بال�شاعرة
ن ��ازك املالئك ��ة ،كان ��ت جتمعهم ��ا
هواي ��ة املو�سيقى ،وم ��ازال يحتفظ
مبجاميعها ال�شعري ��ة املهداة بقلمها
ل ��ه .يحم ��ل �أينم ��ا رح ��ل جمامي ��ع
ال�سمفوني ��ات العاملي ��ة ،ويف �أواخر
�أيامه كانت ه ��ي �سلوته ،فالأ�صدقاء
وال ّزم�ل�اء والتالمي ��ذ واملعجب ��ون
بعلمه قد تفرق ��وا ،والقليل َمن يبقى
�صاحب وفاء.
كان ��ت املو�سيق ��ى غ ��ذا�ؤه الروحي،
فف ��ي �أحل ��ك الأوق ��ات حر� ��ص عل ��ى
�سالم ��ة �سمفوني ��ات «ب ��اخ» ،عندم ��ا
تعر� ��ض وزراء النف ��ط والوف ��ود
املرافق ��ة له ��م� ،إىل ح ��ادث �إرهاب ��ي
ق ��اده كارلو�س م ��ع ع�صاب ��ة «ماري
ماينهوف» الأملان ّي ��ة ،فاحتجزوا يف
مبن ��ى االجتم ��اع بفيين ��ا (،)1975
واقتي ��دوا �إىل احلافلة ثم �إىل املطار
حتت تهديد بالقنابل اليدوية ،وق�صة
ذلك رواها يف كتابه «بني ال�سيا�سات
والأوهام» ،وملا جاء موظف ال�سفارة
العراقي ��ة ليتعه ��د بحقائ ��ب الوف ��د

د .علي مهدي

العراقي� ،أو�ص ��اه اجللبي باحلفاظ
عل ��ى حقيب ��ة ال�سمفوني ��ات ،و�س ��ط
ده�ش ��ة الآخري ��ن ،فاللحظ ��ة كان ��ت
حرج ��ة� ،أن ي�ستقل ��وا طائرة خا�صة
مبعية القنابل اليدوية التي يهددهم
بها كارلو�س وع�صابته.
كان فا�ضل اجللب ��ي �شخ�صية علمية
ن ��ادرة باخت�صا�ص ��ه ودرا�سات ��ه،
ومدنيته املبك ��رة ،ظل و�ضع العِ راق
ي�سبب له الأرق ،فق ��ال� :ألي�س هناك
قر� ��ص دواء ين�سين ��ي ه ��ذه البالد،
و�أمنيت ��ه �أن يق�ض ��ي بقي ��ة �أيام ��ه
يف من ��زل عل ��ى دجل ��ة� .إال �أن ��ه مل
يزر بغ ��داد �إال م ��رة واح ��دة ،لندوة
اقت�صادي ��ة ،ومل ��ا ر�أى الأج ��واء
الدينية تهيم ��ن على �أه ��ل ال�سيا�سة
واالقت�صاد ،ق ��ال :لي�س للدين عالقة
ب�إدارة الدول ��ة واالقت�صاد ،فواجهه
رئي� ��س ال ��وزراء حينه ��ا ن ��وري
املالك ��ي ،ب ��رد مل ي�ألف ��ه اجللبي عند
�أهل ال�سيا�سة مِ ن قبل ،فعاد والي�أ�س
ي�س ��رع ب�شيخوخت ��ه ،ومل يح�ص ��ل
عل ��ى تقاع ��ده ،م ��ع �أنه خ ��دم الدَّولة
عقود ًا ويف �أرفع املنا�صب احليويّة،
حينه ��ا كت ��ب ر�سال ��ة �إىل �أك�ث�ر مِ ��ن
م�س� ��ؤول ،وق ��د �أر�سلتها �أن ��ا ،ولكن
ال �أحد ًا ي ��رد عليه .ربمَّ ��ا لأنه رف�ض
ال َّتعاون ،فق ��د ات�صلت به م�ست�شارة
الأم ��ن القومي «كوندالي ��زا راي�س»،
للتع ��اون قب ��ل الغ ��زو الأمريكي� ،إال
�أنه رف�ض َّ
الطلب.
م ��ا �أفجع ��ه و�أفزع ��ه ،بُعي ��د �سقوط
ال ّنظام ال�ساب ��ق� ،أن يلتقي م�صادفة
ب�أحد �أبرز عرابي الغزو ،ويقول له:
ال�س َّنة»! بعدها �سمعتُ
«�سقطت دولة ُّ
فا�ض ��ل اجللبي كثري ًا م ��ا يُردد بيتي
�أبي َّ
الطي ��ب املتنبي ( ُقت ��ل 354هـ)،
كتعب�ي�ر ع ��ن واق ��ع ح ��ال املهوو�س
بالع ��راق« :كف ��ى ب � َ�ك دا ًء �أنْ ت� � َرى
ا/و َح ْ�س ُب املَ َنا َيا �أنْ يكُنّ
امل ْوتَ �شا ِف َي َ
ُ
َ
ْ
ْ
�أما ِن َيا» ،والآخ ��ر" :ذو ال َعقلِ َي�شقى
فيِ ْ ال َّنعي ��م ِب َع ْقلِهِ  /و�أَ ُخ ��و ا َ
جلهَا َلةِ ،
فيِ ْ َّ
ال�ش َقاوةِ َ ،ي ْن َع ُم" .
عن االحتاد االماراتية

ازدواجية الجن�سية �أ�صبحت عرف ًا
بين الدول ،فمنها من ت�سمح بها
ومنها من ترف�ضها بتات ًا ،وذلك
مبني على ت�شكلها ال�سيا�سي ،لكن
المرفو�ض هو ازدواجية الوالء.
الم�أزق الذي قد يقع فيه ماليين
من العراقيين من مزدوجي
الجن�سية هو الت�صور الذي يحمله
كثير من �أبناء ال�شعب المبني
على �أ�سا�س افترا�ض عدم والء
مزدوجي الجن�سية للعراق ،وبكون
من ا�ستلم منهم من�صب ًا في الدولة
كان فا�سداً ،ويبدو �أن هذا االدعاء
بني على حقيقة هي �أن كثيراً ممن
ا�ستلموا منا�صب عاليا من مزدوجي
الجن�سية كانوا فا�سدين .ولكن هل
كانوا يختلفون بتلك ال�صفة عن
مفردي الجن�سية؟

من املعلوم �أن ازدواج اجلن�سية ال يثري
تنازع ًا بني قوانني اجلن�سية للدول التي
يتمتع ال�شخ�ص بجن�سيتها .فلو طرحت
م�س�ألة اختي���ار �إحدى اجلن�سيتني �أمام
�سلط���ة م���ن �سلط���ات �إح���دى الدولتني
فما عليه���ا �إال اتباع ما ه���و مقرر دولي ًا
وذل���ك بتطبيق قانونه���ا �إذ من حقها �أن

تعامل���ه كوطن���ي ال ينتم���ي لأي���ة دول���ة
�أخرى (منق���ول) .وعليه ف�أن ال�سلطات
العراقي���ة تعت�ب�ر م���زدوج اجلن�سي���ة
عراقي ًا فتحكم �أحواله مبوجب القانون
العراقي وحتدد حقوقه على �أ�سا�س �أنه
عراق���ي .واملتعارف علي���ه عاملي ًا هو �أن
اجلن���اة �أو الفا�سدي���ن �أو الإرهابيني ال
حتميهم جن�سياتهم.
�أذن ما هي امل�شكلة؟ تت�ضح امل�شكلة من
خ�ل�ال طرح �س����ؤال رئي�سي هو :هل �أن
مزدوجي اجلن�سي���ة �أقل والء ًا للعراق؟
وه���ل �إنه���م معر�ض���ون لأغ���راء الف�ساد
املايل ب�أكرث من مفردي اجلن�سية؟ وهل
هناك خمرج من م�أزق وم�شاكل ازدواج
اجلن�سية؟
�أنا هنا ال �أحاول تربير ف�ساد امل�س�ؤولني
والقي���ادات ال�سيا�سي���ة م���ن مزدوج���ي
اجلن�سية فه���م و�أُحادي���و اجلن�سية من
مثالئه���م ناهب���ي امل���ال الع���ام وحم���اة
نظ���ام املحا�ص�ص���ة الطائفية واحلزبية
ومنف���ذي عملي���ات القت���ل الت���ي طال���ت
املئ���ات م���ن ال�شب���اب العراقي الب���د �أن
يدفع���وا ثمن ه���ذه اجلرائ���م ،ولل�شعب
حق طلب الق�صا�ص منهم .وهنا وقوله
تعاىل( :ال ت���زر وازرة وزر �أخرى) �أي
مبعن���ى �أن ف�س���اد مزدوج���ي اجلن�سية
ال يج���رم ال�شرف���اء الآخرين م���ن حملة
اجلن�سية الثنائية.
لكن���ي �أريد �أن نتعام���ل مع هذه امل�س�ألة
ب�ص���ورة مو�ضوعي���ة وب�صراح���ة
وعالني���ة لأنه���ا مت����س حي���اة املالي�ي�ن
م���ن مزدوج���ي اجلن�سية .فق���د �سئمت
من االته���ام املوجه ظاهري��� ًا �أو باطني ًا
ل���كل مزدوج���ي اجلن�سي���ة يف الدول���ة
العراقية بالف�س���اد وعدم الوالء للعراق
بينم���ا ين�أى عن ذل���ك �أحاديو اجلن�سية
ومزدوجو الوالء.
كم م���زدوج جن�سية فا�سد؟ قارن عددهم
أحادي اجلن�سية؟
بعدد الفا�سدين من �
ّ
وك���م م���زدوج اجلن�سي���ة خائ���ن لبلده؟
أحادي
ق���ارن عددهم بعدد اخلون���ة من �
ّ
اجلن�سية؟
وك���م م���زدوج جن�سي���ة �أ�ض���ر بال�صالح
الع���ام وخ���ان الأمان���ة؟ ق���ارن عدده���م
أح���ادي اجلن�سي���ة م���ن �أ�ض���ر
بع���دد �
ّ

بحياة ال�شع���ب العراقي و�أهان �سيادته
وكرامته؟
هذا من جانب ،وم���ن جانب �آخر ميكن
طرح بع�ض احلقائق التي حتطم �أعمدة
االدع���اءات املفخخ���ة ح���ول مزدوج���ي
اجلن�سية ،على �سبيل املثال:
كم م���ن مزدوج���ي اجلن�سية رف���ع �ش�أن
الع���راق يف الع���امل علمي��� ًا و�أكادميي��� ًا
ومهني ًا.
وكم م���ن مزدوجي اجلن�سي���ة دافع عن
حق الع���راق وحق �شعب الع���راق �أمام
املحافل الدولية.
وك���م م���ن مزدوج���ي اجلن�سي���ة م���ن
�أ�صح���اب الكفاءة واخل�ب�رة عانى عند
عودت���ه للوطن ب�سبب رف����ض �إغراءات
الف�س���اد ،وعان���ى م���ن التهدي���دات على
أحادي اجلن�سية.
حياته من قبل �
ّ
وك���م م���ن مزدوج���ي اجلن�سي���ة َم���ن
�أ�ضافوا للح�ض���ارة الإن�سانية� .أمل يكن
عب���د اجلب���ار عب���د الل���ه وعب���د الكرمي
اخل�ض�ي�ري وفخ���ري الب���زاز و�صال���ح
الوكيل وزها حديد وفالح عبد اجلبار،
وغريه���م من الأحي���اء �أربعون عاملا يف
جامعات �أمريكا و�أرووب���ا و�أ�سرتاليا،
انظر الرابط:
/http://nisairaq.com
علين���ا �أن ندح����ض اته���ام مزدوج���ي
اجلن�سي���ة بالف�س���اد �أو اخليان���ة و�أن
ن�ؤك���د عل���ى �أن اجلن�سي���ة لي�س���ت له���ا
عالق���ة بالف�س���اد والأخ�ل�اق واجلرمية
واخليانة ،و�إمنا الأخطر هو ازدواجية
ال���والء عن���د الكث�ي�ر وه����ؤالء معظمهم
م���ن �أُ
ح���ادي اجلن�سي���ة �إال �أن والءه���م
ّ
ه���و ل���دول خارجي���ة وانتماءاته���م هي
لع�صابات دول خارجية.
لندعو اىل وجوب �أن يتعهد �أي مر�شح
ملن�ص���ب �سي���ادي �أو �أمن���ي رفي���ع �أمام
ال�شع���ب بال���والء للعراق فق���ط ال غريه
ويق�س���م �أن ال يفرط بوالئ���ه �سواء كان
ذل���ك لدول���ة �أخ���رى �أو حل���زب �أو لقوة
�سيا�سية خارجي���ة و�إذا ثبت عك�س ذلك
ف�إن���ه م�ستعد لإحراق نف�س���ه يف �ساحة
التحرير.
ولنتذكر قول الإمام علي (خري الأوطان
ما حملك).
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"انقــالب  "53در�س وثـائـقـي

كالكيت

تدوين ممتع لمحا�ضرة توائم بين الوثيقة التاريخية و�سياقها ال�صوري

�سينما المر�أة

 عالء املفرجي

لندن -من في�صل عبد اهلل

-1-

عرب كامريا هاتفه النقال ،وعلى مدى ع�شرة
�أعوام من العمل اجلاد ،راكم الربيطاين/
من �أ�صل �إيراين ،تقي �أمرياين مواد در�س
�شريطه الوثائقي "�إنقالب 118( "53د).
واملق�ص ��ود بالإنقالب ،هن ��ا ،هو ذلك الذي
�أطاح بالرئي�س املنتخب دميقراطي ًا حممد
م�ص ��دق ( ،)1967-1882م ��ن قبل وكالة
املخابرات املركزي ��ة الأمريكية ونظريتها
الربيطاني ��ة (  )MI6و�ضم ��ن خطة �أطلق
عليه "عملي ��ة �أياك�س" ،عقب ت�أميمه لنفط
ب�ل�اده .وفي ��ه ي�ساج ��ل �أم�ي�راين ،وكم ��ا
ي�س ��رد ال�شري ��ط� ،إن م ��ن اخلط� ��أ �إرج ��اع
تدهور العالقات مع �أمريكا وبريطانيا مع
بلده ،مث�ل ُ�ا ،اىل حادثة �إحتج ��از الرهائن
الأمريكان غداة الث ��ورة الإ�سالمية والتي
ج ��اءت ب�آي ��ة الل ��ه اخلميني ع ��ام ،1979
بل هو �أبع ��د و�أكرث تعقي ��د ًا ،ولرمبا �أكرث
�إلتبا�س� � ًا .وعلي ��ه �أجته ��د �أم�ي�راين بجمع
مواد �أر�شيفية هائل ��ة ،مرا�سالت وتقارير
مودع ��ة يف خزائ ��ن املكتب ��ات الر�سمي ��ة
�أو تل ��ك الت ��ي �أفرج عنها قريب� � ًا ،و�صحف
وجم�ل�ات ومقاب�ل�ات تلفزيوني ��ة قدمي ��ة
و�أخرى حديثة ،وق�سم منها يعر�ض للمرة
الأوىل .و�أوكل مهم ��ة توظي ��ب خال�صاته
البحثي ��ة اىل املونت�ي�ر واملعل ��م الأمريكي
وول�ت�ر مورت� ��ش ،م ��ن ب�ي�ن �أ�شتغاالت ��ه
املونتاجي ��ة "القيام ��ة الآن" ()1979
لفران�سي� ��س ف ��ورد كوب ��وال ،و "املري� ��ض
الإنكلي ��زي" ( )1996لأنت ��وين مانغي�ل�ا.
مبعنى ان املخ ��رج قدم قراءته ال�شخ�صية
واجلريئ ��ة� ،أقل ��ه �سيناري ��و م ��ا طب ��ق يف
بل ��ده له �أمثل ��ه م�شابهة يف بل ��دان �أخرى،
وعل ��ى �شكل وثيقة بحثي ��ة لها �شخ�صيتها
امل�ستقل ��ة .تدوي ��ن ملحا�ض ��رة ممتع ��ة
توائ ��م بني الوثيق ��ة التاريخي ��ة و�سياقها
ال�ص ��وري ،وبق ��در كبري م ��ن املو�ضوعية
والنباهة.
من فرط حب الزمه منذ ال�صغر ل�شخ�صية

الرئي� ��س الراح ��ل حممد م�ص ��دق ،الأقرب
اىل مث ��ال غاندي يف الهن ��د وكعذر درامي
يف الوق ��ت ذات ��ه ،يب ��د�أ املخ ��رج بدرا�س ��ة
وقائ ��ع يومي ��ات الإنق�ل�اب ،ع�ب�ر جم ��ع
خيوط ذلك احلدث ال�ضخم .وفيه تتك�شف
�أدوار كل من الواليات املتحدة الأمريكية
وبريطانيا ،م ��ا يح�سب ل ��ه وك�أننا نعي�ش
احل ��دث طعم املخ ��رج �شريط ��ه مبقابالت
تلفزيوني ��ة و�أر�شيفي ��ة م ��ع �شخ�صي ��ات
�ساهم ��ت باحل ��دث ،مث ��ل عم�ل�اء ال�س ��ي.
�آي�.أي ��ه .ال�سابق�ي�ن وورج ��االت �سيا�سية
بريطاني ��ة ناف ��ذة وقته ��ا .ورغ ��م ان تهمة
تدب�ي�ر الإنق�ل�اب غ ��دت معروف ��ة لل ��داين
والقا�ص ��ي� ،إعرتف ��ت �أمري ��كا بدوره ��ا
القذر قبل � 6ستة �سن ��وات او حولها ،لكن
اجلهات الر�سمي ��ة الربيطانية دل�ست على
املو�ض ��وع ومل تعرتف �أب ��د ًا بدروها .لذا
�أراد املخ ��رج �أن ي�صل يف بحثه اىل ك�شف
ال�س ��ر املكتوم .مي ��ر ال�شريط عل ��ى �أدوار
من �ساه ��م يف الإنقالب من داخ ��ل �إيران،
وعل ��ى ر�أ�سه ��م اجل�ن�رال الق ��وي نظ ��ام
الدين زاهدي واملقرب من ال�سي�.آي�.أيه،
ي�سج ��ل املخرج �شهادة م ��ع �أبنه ،يقيم يف
�سوي�سرا ،عن يوميات الإنقالب وذكرياته
ع ��ن والده حي ��ث توقفت عنده ��ا منذ زمن
طوي ��ل .اىل افتع ��ال موج ��ات �شغ ��ب يف
�ش ��وارع طهران وعنف دموي قاتل تكفلت
�شق ��اوات �إيرانيني ،ج ��يء بق�سم منهم من
اخلارج ،لتنفيذه ��ا ،و�شه ��ادات ال�ضحايا
وعل ��ى ر�أ�سه ��م �أن�صار حزب ت ��ودة .ر�سم
املخرج م�شهديات هذا الف�صل بتخطيطات

دراماتيكي ��ة للتعب�ي�ر ع ��ن اليومي ��ات
الدموي ��ة ،م ��رورا بنق ��ل ال�شاه م ��ن منفاه
الإيطايل اىل �إيران.
لكن خيط التورط الربيطاين الر�سمي �أو
خمابراتها (�أم� .آي )6 .ودليله ظل هاج�س
�أمرياين البحثي و�شاغله .لذا ،وكجزء من
متابعة بحثه قادت ��ه امل�صادفة اىل �سل�سلة
حلق ��ات "نهاي ��ة الإمرباطوري ��ة" ،قدمه ��ا
تلفزيون البي.بي� .سي منت�صف ثمانينات
القرن املا�ضي ،واملخ�ص�صة لإيران .وجد
�أم�ي�راين �ضالت ��ه يف مقابلة م ��ع عميل الـ
(�أم�.آي )6.نورم ��ان داربي�شاي ��ر ،فه ��و
املفت ��اح وحام ��ل ال�س ��ر .وليكت�ش ��ف ،كما
ي�س ��رد ال�شريط ،من �أن ن� ��ص تلك املقابلة
الكامل واملكتوب الح ��ه احلذف و�أختفى،
�أو مل يتمك ��ن من ح�صول معلومات �شافية
من فريق عمل تلك احللقات ،او مل ت�سعف
الذاك ��رة الق�سم الآخر ،بر�س ��م �صورة عن
ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة املبهم ��ة .بي ��د ان بحث ��ه
يق ��وده للو�ص ��ول اىل الن� ��ص الأ�صل ��ي،
ولنكت�ش ��ف مع� � ًا ان داربي�شاير ،ف�ض ًال عن
انه عميل خمابرات ،يعمل �أي�ض ًا مع �شركة
بريت�ش برتوليوم يف �إيران ،ويجيد اللغة
الفار�سي ��ة والعربي ��ة ومقي ��م يف قرب� ��ص
وقته ��ا ،وكان حلق ��ة و�ص ��ل حموري ��ة يف
هند�س ��ة الإنق�ل�اب� .إعاد املخ ��رج ت�صوير
املقابل ��ة وب�ضمنه ��ا الأج ��زاء املحذوف ��ة
ب�صوت و�أداء �صاح ��ب احل�ضور الطاغي
رال ��ف فيني� ��س ل�شخ�صي ��ة داربي�شاي ��ر،
و�سجله ��ا يف املكان ذاته ،فندق ال�سافوي،
الذي جرى فيه ت�صور احللقات تلك.

�أف�ضل � 10أفالم لجين
فوندا بعد تظاهرها من
�أجل المناخ

ولتو�سي ��ع دائ ��رة �سجال ��ه ،يعم ��د املخرج
اىل و�ض ��ع ما حدث يف بل ��ده �ضمن �سياق
تاريخي و�سيا�سي عاملي �أفرزته تداعيات
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،و�إنح�س ��ار
مناطق نفوذ "الأمرباطورية" ،خ�صو�ص ًا
بع ��د ا�ستق�ل�ال الهن ��د والباك�ست ��ان،
وانت�ص ��ار الث ��ورة ال�صيني ��ة ،ويخل� ��ص
اىل �أن بريطاني ��ا ب ��د�أت بتقلي ��ب دفاترها
اال�ستعماري ��ة القدمي ��ة� .أما عالق ��ة �إيران
بالواليات املتح ��دة الأمريكية خالل فرتة
الرئي� ��س تروم ��ان فق ��د كان ��ت طبيعي ��ة،
لدرج ��ة اختيار جمل ��ة "الت ��امي" الرئي�س
حمم ��د م�ص ��دق ك�شخ�صي ��ة لع ��ام 1952
ولت�ضعه على �صدر غالفها ،رغم التوج�س
من نواي ��اه الوطني ��ة .لكن تب ��دل املوقف
االمريك ��ي الدراماتيك ��ي م ��ن �إي ��ران ب ��د�أ
خ�ل�ال ف�ت�رة الرئي� ��س �آيزنه ��اور ،تلق ��ف
داربي�شاي ��ر هذه الإ�ش ��ارة وبالتن�سيق مع
نظرائ ��ه يف وكال ��ة املخاب ��رات املركزي ��ة
االمريكية يف التح�شيد للإطاحة بالرئي�س
م�ص ��دق ونهاي ��ة حقب ��ة بكامله ��ا .تك�شف
املقاب�ل�ات الأر�شيفي ��ة ،وكم ��ا ت ��رد يف
�سي ��اق ال�شري ��ط ،لغة التع ��ايل والعجرفة
الربيطانية� ،إذ مل ي�أخذ �سيا�سي بريطاين
حمافظ عل ��ى الرئي�س م�صدق �سوى �شكل
هي�أته الب�سيطة و�شكل مالب�سه.
و�ضم ��ن �سي ��اق ال�سج ��ال �أع�ل�اه ي�أخذن ��ا
�أم�ي�راين اىل �أ� ��س امل�شكلة وم ��دى �أهمية
نفط �إيران اىل بريطاني ��ا ،اعتربه رئي�س
ال ��وزراء الراح ��ل ون�ست ��ون ت�شر�ش ��ل
"ح�ص ��ة عادلة" ،ي�أخذن ��ا اىل عام 1908

حيث بد�أت �شركة ( )BPبافتتاح م�صايف
عب ��ادان النفطية .وبروز �أهمية النفط يف
الق ��رن الع�شرين كع�صب حمرك لالقت�صاد
ول�ص ��راع النف ��وذ يف �آن ،ت ��رد يف �سي ��اق
ال�شري ��ط ا�ش ��ارات مهمة ،منه ��ا ان ال�سفن
الربيطاني ��ة كان ��ت تتفوق عل ��ى قريناتها
الأوربي ��ة كونه ��ا تبحر مب�شتق ��ات النفط
فيم ��ا الآخري ��ات عل ��ى الفح ��م احلج ��ري.
�أو كي ��ف ن�ص ��ب ال�شاه وماكان ��ت مطالبه،
الواليات املتحدة تتكفل بتدريب وت�سليح
جي�ش ��ه فيم ��ا يت ��وىل جه ��از "املو�س ��اد"
الأ�سرائيل ��ي بت�أ�سي�س ن�سخت ��ه الإيرانية
امل�سماة "ال�سافاك" حمايته هو ونظامه؟..
ولع ��ل اختي ��ار �آخ ��ر مقابل ��ة ل�ش ��اه �إيران
م ��ع تلفزيون البي.بي�.س ��ي ،و�س�ؤاله عن
الو�ض ��ع ال�سيا�سي حتت حكم ��ه واجابته
املبا�شرة وال�صريحة ،حملها املخرج �أكرث
من معن ��ى وروائح نف ��اق �سيا�سي .تخلي
الغرب ع ��ن حليف الأم� ��س ،لكنهم مع ذلك
ح�ض ��روا جنازت ��ه يف القاه ��رة ومظاه ��ر
احلزن عليه ��م ،ومن بعده ��ا مغازلة نظام
�آية الله اخلميني القادم بثورته العارمة.
ومثلم ��ا يعي ��د �شريط "�إنق�ل�اب  "53اىل
ال�شا�ش ��ة تاري ��خ من العالق ��ات امل�ضطربة
ب�ي�ن �أمري ��كا وبريطاني ��ا ،حتدي ��د ًا ،م ��ع
�إي ��ران ،فان ��ه� ،أي�ض� � ًا ،يخل� ��ص ،وهن ��ا
مرب ��ط الفر� ��س مثلم ��ا يق ��ال وخطورته،
م ��ن �أن النف ��ط �سيظ ��ل حم ��ور �ص ��راع
القوى الك�ب�رى .ولعل ما ن�شهده منطقتنا
حالي ًا،رمب ��ا ،يتف ��ق م ��ع منط ��ق وقناعات
خمرجه.

يف الوق ��ت الذي مت منح ممثل ��ة هوليوود ال�شهرية جني فوندا
جائزة بافتا املعروفة م�ؤخر ًا ،يتم اعتقالها لتظاهرها من �أجل
املن ��اخ الذي هتفت �ض ��د من ي�سيء �إليه ويعم ��ل على تلويثه ،
يف �إ�ش ��ارة منها �إىل الرئي�س ترامب  ،وم ��ن �سجنها �أر�سل لها
الناقد ال�سينمائ ��ي الربيطاين املعروف بيرت براد�شو حتية
مقرونة باختي ��اره لأف�ضل ع�شرة �أفالم قام ��ت فوندا بتمثيلها
الت ��ي عززت �سمعته ��ا بدفاعها عن البيئ ��ة  :حايف القدمني يف
احلديق ��ة  ،1967بارب ��ارال  ،1968اطلقوا النار على اخليول ،
�ألي�س كذلك  ،1969كلوت  ،1971ر�سالة �إىل جني  ،1972املرح
م ��ع ديك  ،1977العودة �إىل الوط ��ن  ،1978جناح كاليفورنيا
 ،1978ت�سعة �إىل خم�سة  ،1980ال�شباب 2015

متابعة املدى

ل ��م تعد ال�سينما الت ��ي تهتم بق�ضايا المر�أة ف ��ي االنتاج ال�سينمائي
بالظاه ��رة الن ��ادرة ،ب ��ل �إن الأفالم الت ��ي تخرجها ن�س ��اء �أ�صبحت
تناف� ��س ال عل ��ى �شب ��اك التذاك ��ر فق ��ط ،ب ��ل ف ��ي اعتالئه ��ا من�صات
الجوائ ��ز في المهرجان ��ات ال�سينمائية ،هنا وقفة م ��ع هذه الأفالم
ف ��ي ه ��ذا المو�سم والمو�س ��م ال�سابق؛ فمع كث ��رة المالحظات التي
قيل ��ت ع ��ن دورات الأو�س ��كار الأخي ��رة ،وتعاطيها م ��ع الن�ساء في
ال�سينما ،ف�إن المو�سم ال�سينمائي الحالي �أعطى �صورة �أخرى لهذا
المو�ض ��وع ،وخا�صة بعد �أن تعالت ف ��ي الدورة ال�سابقة للأو�سكار
وكذلك في م�سابقات �سينمائية مثل كان والغولدن غلوب� ،أ�صوات
ّ
تعر�ضن
الن�س ��اء الت ��ي تن� �دّد ما�سمي بظاه ��رة (التحر� ��ش) الت ��ي
له ��ا الممث�ل�ات الم�شه ��ورات ،و�أتهم به ��ا في الوقت نف�س ��ه ممثلون
ومنتجون معروفون.
فكانت م�شاركة الن�ساء النجمات في التنديد بهذه الظاهرة ،مفتاح ًا
لهن ف ��ي فر�ض ح�ضوره ��ن ال�سينمائي وفي جمي ��ع مفا�صله خالل
هذا المو�سم  ..يقول الناقد محمد ر�ضا عن هذا الأمر" :مهرجانات
ال�سينم ��ا العالمية ا�ستم ��رت هذا العام بمحاول ��ة درء �أ�سباب النقد
الإعالم ��ي له ��ا بالت�أكيد عل ��ى ا�ستقبال �أف�ل�ام من �إخ ��راج ن�ساء في
م�سابقاته ��ا الر�سمية حتى و�إن لم تك ��ن بال�ضرورة �أفالم ًا جيدة .ال
يُق�صد هنا القول �إن المخرجات ال ي�صنعن �أفالم ًا جيدة ،لكن القول
ب�أن اختيار الأفالم يجب �أن يكون تبع ًا لجودة الأفالم ولي�س لجن�س
المخ ��رج الواقف وراء العمل المعرو�ض ،و�إن الإعالم الغربي بات
جاه ��ز ًا على نحو �آلي لينتقد عدم وجود �أفالم ن�سائية الإخراج في
كيانه .في �سنة  2018تم �إطالق ما ال يقل عن  60فيلم ًا �أميركي ًا من
�إخ ��راج ن�ساء ،رغم �أن معظم هذه الأف�ل�ام عر�ضت في نطاق �ضيق
وما يجاورها من �أفالم �أوروبية �أو �آ�سيوية �أو التينية".
ففي مهرجان برلين  2018كان النت ��اج الفيلمي الن�سائي وا�ضح ًا،
فم ��ن بين ت�سعة ع�شر فيلم ًا ف ��ي الم�سابقة الر�سمية كان هناك ثالثة
�أفالم من �إخراج ن�ساء ومن بينها الفيلم الفائز في بالجائزة الأولى
بالم�سابقة ..وهكذا مع باقي المهرجانات ال�سينمائية الكبرى مثل
كان ولندن.
وفي هذا المو�سم كان ح�ضور الن�ساء كمخرجات وكبطالت لأفالم،
ف�ض�ل ً�ا عن احتكار مو�ضوعات �سينمائية  ،وا�ضحة ...وممكنة لأي
متابع �سينمائي لنتاج هذا العام �أن يالحظ ذلك.
ف�أفالم "الأك�شن" لم تعد بطولتها حكر ًا على الرجال رغم �أن عددها
ف ��ي االنت ��اج ال�سينمائ ��ي كان مح ��دود ًا �إال �أنه ��ا �أ�صبح ��ت ماي�شبه
الظاه ��رة ب�أف�ل�ام مث ��ل :الجا�سو�س ال ��ذي �أهملني ،و م ��اري ملكة
�سكوتالند ،كما يقول الناقد ر�ضا.
ه ��ذا عن الأفالم التجاري ��ة� ،أما في الأفالم الكبي ��رة و�أعني بها تلك
التي ت�ش ��ارك في الم�سابق ��ات ال�سينمائية ف� ��أدوار الن�ساء انتزعت
البطول ��ة ،وفر�ض ��ت نف�سه ��ا عل ��ى مو�ضوع ��ات الأف�ل�ام ..وجول ��ة
�سريع ��ة مع الم�سابقات ال�سينمائي ��ة والمهرجانات الكبرى ،تعطي
م�ؤ�ش ��ر ًا وا�ضح ًا على ذل ��ك  ..فـ(نيكول كيدمان) ف ��ي فيلم المدمرة
أجل
للمخرجةِ الأمريكية الم�ستقلة "كارين كو�ساما" ،ا�ضط ّرت من � ِ
بجمال ما تق ّدمُه
للتنازل عن جمالِها لت�أ�س َر العال َم
تمثي ��ل هذا الدور
ِ
ِ
ّ�ص �شخ�صي ��ةِ ال�شرط ّي ��ةِ "�إيرين بال"
ف ��ي الأداء ،وفي �سبي � ِ�ل تقم ِ
�صراعات داخلي ٍة ب ��دت معالمُها طاغي ًة
المع ّق ��دة والتي تعاني م ��ن
ٍ
�ات م�ؤلم ًة ونهاي ًة
عل ��ى
مالمح وجهه ��ا ال�شاحب الذي يحاكي ذكري � ٍ
ِ
�أكث ��ر �إيالم� � ًا .وكلين غلوزالمر�شح ��ة المزمنة للأو�س ��كار ( ُر ّ�شحت
 6م ��رات) تق ��دم في فيلم «الزوج ��ة» �أدا ًء رائع ًا ،فيم ��ا تقدم الممثلة
روزامون ��د باي ��ك �أدا ًء متفوق ًا لدور ماري كولفي ��ن ،المرا�سلة التي
خاط ��رت بحياته ��ا ودخل ��ت �سوريا رغ ��م حظر دخ ��ول ال�صحفيين
الأجان ��ب �آنذاك ،في فيلم (الحرب الخا�ص ��ة) ..فيما برعت الممثلة
البريطانية �أوليفي ��ا كولمان منتزعة جائزة �أو�س ��كار �أف�ضل ممثلة
ع ��ن دورها ف ��ي فيلم "المف�ضل ��ة" وهي واحدة م ��ن �أف�ضل ممثالت
التلفزيون في بريطانيا .وقد �أدت كولمان في الفيلم دور الملكة �آن
وهي ملكة بريطانية في القرن الثامن ع�شر.
وفي هذا المو�سم كان ح�ضور الن�ساء
ً
ف�ضال
كمخرجات وكبطالت لأفالم،
عن احتكار مو�ضوعات �سينمائية
 ،وا�ضحة ...وممكنة لأي متابع
�سينمائي لنتاج هذا العام �أن يالحظ
ذلك.

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

ان���ف���ت���اح ال��ت��ع��ب��ي��ر م����ن ال�������س���رد ال���ح���ك���ائ���ي ال�����ى ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي
�أحمد الناجي
-4كان يع ��وم يف �أم ��واج النغم من ��ذ ال�صباح،
حي ��ث ي�صدح �ص ��وت فريوز البه ��ي يومي ًا،
وبقي ��ة الأغ ��اين ت�أخ ��ذ مداه ��ا اىل الآذان،
والأنغ ��ام املو�سيقي ��ة ال�ساح ��رة ت�صاح ��ب
الأ�ص ��وات التي تت�سل ��ل اىل الروح ،فلمون
وهب ��ي وودي ��ع ال�ص ��ايف ون�ص ��ري �شم�س
الدي ��ن ،وغريهم .كما �أن ��ه كان يتحمل عناء
ال�سف ��ر وم�شقات ��ه اىل العا�صم ��ة بغ ��داد،
قا�ص ��د ًا مقهى �أم كلث ��وم يف منطقة امليدان،
لال�ستم ��اع اىل �أغ ��اين كوكب ال�ش ��رق التي
ت�صدح فيها بال انقط ��اع ،لكي يعي�ش ن�شوة
الطرب الراقي ،وكان من الطبيعي �أن ي�شري
بعبارة �صريحة اىل �أن" :عالقتي باملو�سيقى
هي عالقتي باحلياة" (�ص ،)180ولي�س ما
�أدرجن ��اه فيم ��ا تق ��دم �إال بع�ض ًا م ��ن مالمح
ات�صال ��ه مع الغن ��اء ،وحيوي ��ة توا�صله مع
ع ��امل املو�سيقى بو�صفها لغ ��ة امل�شاعر التي
متن ��ح ال ��روح دفئ� � ًا ،وت�ضفي مباه ��ج على
احلياة ،ورمبا تزيد من �أمدها.

وب�صف ��ة عامة ،حتقق له يف وقت بكري من
حيات ��ه عرب البيئة املكانية متا�س مع عوامل
الثقاف ��ة املتنوع ��ة ،وكان قريب� � ًا م ��ن روافد
الإب ��داع التي تفتح العقل عل ��ى م�صراعيه،
وترعاه وتو�سع مديات الإدراك ،وت�ستحث
خ�صي�ص ��ة التخ ّي ��ل ،وت�ش ��ذب الذائق ��ة
اجلمالية ،وقد تكر�س ��ت تلك املعطيات كلها
ب�ص ��ورة عفوي ��ة يف دواخل ��ه ،وانغر�س ��ت
كث�ي�ر م ��ن بذراته ��ا تلقائي� � ًا يف ذاكرت ��ه،
ورق ��دت يف وعي ��ه الباطن ،وه ��ي من �أكرث
الأ�شياء حتري�ض ًا على الإبداع ،ال�سيما عند
ال�شخ�ص الذي يبحث عن معنى.
وم ��ن امل�ؤكد �أن النقي�ضني ،ما يحرم منه �أو
م ��ا ميلأ العين�ي�ن يف مرحل ��ة الطفولة ،هما
ميكانزم ��ات ردات فع ��ل النف� ��س الب�شرية،
وبعب ��ارة ثاني ��ة� ،أن املمن ��وع واملقموع من
جه ��ة واملب ��اح واملتاح م ��ن جه ��ة الأخرى،
يولدان احا�سي� ��س وم�شاع ��ر وانطباعات،
متفاوت ��ة املن�س ��وب ،تتداع ��ى وتر�شح اىل
�أعم ��اق ال�صغ�ي�ر ،وتنف ��ذ اىل دواخل ��ه،
وتتوط ��ن يف م�ستق ��ر الوعي ��ه ،وت�ص�ي�ر
قابع ��ة يف امل�ستوي ��ات التحتاني ��ة ،وه ��ي
جمتمعة تع ��د حمفزات ال�شعوري ��ة ،ت�شكل

حزم ��ة �أ�سا�سية مركبة مت�شعب ��ة املن�ش�أ من
الدواف ��ع التي ميكن �أن ت�سيح بدون رقابة،
والب ��د له ��ا �أن تطفو ف ��وق ال�سط ��ح الحق ًا،
متجلي ��ة ت�ستفي ��ق يف حلظ ��ة م ��ا ،متفاعلة
م ��ع االنطباعات التي ت�صمد �أمام الن�سيان،
وي�سهم هذا اخلليط بفعالية مع مرور الزمن
يف ا�ستنب ��ات الكثري من العوام ��ل الدافعة
نح ��و ميادي ��ن الثقاف ��ة والإب ��داع ،وع ��ادة
م ��ا يك ��ون لال�شع ��ور �أبلغ الأث ��ر يف منحى
حتقي ��ق ال ��ذات ،ويفت ��ح الآف ��اق امل�شرع ��ة
على تقبل الكثري م ��ن القدرات الحق ًا ،فعلى
�سبيل الإ�ش ��ارة� ،أن امليكانزم ��ات املتكد�سة
لدى �صاحبنا يف قيعان الال�شعور البعيدة،
ه ��ي الت ��ي بل ��ورت امل�ؤث ��رات الدافع ��ة يف
املراحل العمري ��ة الالحقة ،ومنها ما ح�صل
ل ��ه ب�سبب رغبته �أن يكون عازف� � ًا مو�سيقي ًا
التي مل ي�ستط ��ع حتقيقها ،واملقرتنة بف�شل
مغامرت ��ه على �صناعة رباب ��ة بدائية  ،وهو
بعم ��ر �س ��ت �سن ��وات ،وم ��ا تعر� ��ض له من
عق ��اب �أب ��وي ب�سب ��ب تلك الن ��زوة ،هذا من
جانب ،ومن اجلانب الآخر ظلت املو�سيقى
والأغ ��اين الراقي ��ة ال�صادح ��ة يف �أوق ��ات
معين ��ة يف البي ��ت م�ؤث ��رة علي ��ه ،تتقاط ��ر

اىل �آذان ��ه وتن�س ��اب ب�أحلانه ��ا العذب ��ة اىل
دواخله ،وال�شئ نف�سه ينطبق على اندفاعه
نحو عامل الكتاب ،وممار�سة طق�س القراءة
مبكر ًا ،الذي تلب�سه و�صريه مثابر ًا يالحق
اجلديد من الكتب.
ك�ب�رت دائرة اهتمامه بالثقافة �شيئ ًا ف�شيئ ًا،
وات�سع ��ت �صداقت ��ه اىل عدي ��د م ��ن ميادين
الإب ��داع الأدب ��ي والفن ��ي :ال�شع ��ر والق�صة
والر�س ��م واخل ��ط وال�سينم ��ا والغن ��اء
والت�صوي ��ر الفوتوغ ��رايف .وي�أتينا �صدى
الكلم ��ات مع�ب�ر ًا ع ��ن خلفيت ��ه الثقافي ��ة
املرتاكمة بعد خم�سة عقود�" :إدمان القراءة
وامل�شاهدة امل�ستمرة واملتابعة اليومية لكل
�أنواع الإعالم ،راكمت لدي خزين ًا من معرفة
عامة قابلة لال�ستخدام يف خدمة الإنتاج يف
�أي وقت ،وتلقائي ًا" (�ص.)174
وال تفوتن ��ا الإ�شارة هنا نح ��و ر�ؤية فرويد
ل�ل��أدب على �أنه تعبري مق ّن ��ع ،وبالتايل فهو
�إرواء حل ��االت ورغب ��ات ومكبوت ��ات يف
الن ��واة املركزي ��ة للنف�س ،كم ��ا �إننا ال ميكن
�أن ن�ص ��رف النظر عن دافعية املهيمنات غري
املدرك ��ة الت ��ي ترقد يف منطق ��ة ثاوية حتت
الالوعي يف الطبق ��ات العميقة من الذاكرة،

التي ك�شفها كارل غو�ستاف يونغ ،وي�سميها
الذاك ��رة اجلمعي ��ة الت ��ي ت�ل�ازم الوظيف ��ة
الإبداعي ��ة ،وه ��ي املتمثل ��ة يف امل ��وروث
الإن�س ��اين م ��ن فك ��ر وخ�ب�رات وجت ��ارب،
مبعن ��ى �أنها عق ��ل وتفكري وطريق ��ة الر�ؤية
للحياة عند الأ�س�ل�اف ،وهذا الغاط�س غالب ًا
م ��ا يت�شارك م ��ع الالوع ��ي ليطف ��و ب�صورة
مفاجئ ��ة ،ال�سيم ��ا عل ��ى اث ��ر التعر� ��ض اىل
خ�ض ��ات الواقع وهزاته العنيفة ،مبعنى �أن
قوى الال�شعور الف ��ردي �أو اجلمعي الغائر
تدف ��ع توجه ��ات االن�س ��ان ،حي ��ث تقدح يف

حلظ ��ة معينة �شرارة الفك ��رة ،التي ينعطف
له ��ا الإن�س ��ان دون �أن يفط ��ن ،وت�سه ��م يف
نهاي ��ة املط ��اف بت�شكي ��ل �إرادت ��ه الواعي ��ة،
وبلورتها تدريجي ًا مع الأيام.
هن ��اك اىل جان ��ب م ��ا تق ��دم دواف ��ع �أخرى،
تع ��رف مبيكانزم ��ات حتقيق ال ��ذات ،غالب ًا
م ��ا تت�ل�ازم م ��ع دواف ��ع الال�شع ��ور ،وتكمل
�أحدهما الأخرى� ،إذ يرى يونغ ب�أن الإن�سان
لي�س جمرد تراكم خربات املا�ضي� ،إنه �أي�ض ًا
جمموعة �أحالم و�آمال بامل�ستقبل ،وينطلق
يونغ من اعتبار كون الإن�سان لي�س خملوق ًا

دائم التطلع اىل املا�ضي واىل الوراء ،و�إمنا
هو خملوق يتطلع كذلك اىل امل�ستقبل واىل
الأم ��ام ،وهذه احلقيق ��ة يح�سبها يونغ ذات
�أهمية �أولية يف بلوغ حتقيق الذات.
حاولنا فيما تقدم تبيان الأ�سباب والعوامل
عل ��ى �صعي ��د اجلان ��ب الذاتي الت ��ي تهي�أت
لنوفل اجلنابي وبلورت مالمح �شخ�صيته،
ودفعت ب ��ه اىل االنهمام بال�ش� ��أن الإبداعي
و�شجون ��ه ،وي�ت�ر�أى لن ��ا �أن امل�ؤه�ل�ات
واملواه ��ب الت ��ي ا�ستطاع �أن يح ��وز عليها
مبك ��ر ًا ،مكنت ��ه عل ��ى تو�سع ��ة م�ستوي ��ات
الإدراك وبالت ��وازي م ��ع قابلي ��ات الإبداع،
بدء ًا م ��ن ق ��درات التذكر والت�أم ��ل والتفكر
والت�سري ��د والتخيي ��ل ،م ��رور ًا بالت�صوير
الفوتغ ��رايف وكتاب ��ة ال�سيناريو ،وانتهاء ًا
بعمله االح�ت�رايف يف الإخراج ال�سينمائي
للأف�ل�ام الوثائقي ��ة .وعلين ��ا �أن ال نن�س ��ى
القول ب� ��أن م�شرتكات ال�صنع ��ة متقاربة ما
بني الفل ��م الروائ ��ي والت�سجيل ��ي ،ال�سيما
عن�ص ��ر ال�سيناري ��و ال ��ذي مي ��ازج الواق ��ع
باخلي ��ال ،فتنتظم خل ��ف �إبداعات ال�صورة
املتحركة كل م ��ن الفكرة اىل جانب اجلمال
الفني يف م�شهدية ال�شريط ال�سينمائي.
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مو�سوليني وهتلر
عن "دار املدى" �صدر كتاب "مو�سوليني وهتلر..ق�صة
ت�شكيل احلل ��ف الفا�شي" .الكتاب ي�سل ��ط ال�ضوء على
�أوج ��ه ال�شبه بني الزعيم الفا�شي الإيطايل مو�سوليني
والزعي ��م الن ��ازي الأملاين هتل ��ر ،فكالهما م ��ن �أ�صول
متوا�ضع ��ة ،وكالهم ��ا �ﺻﻌﺪ اىل اﻟ�ﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎ�ﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟ�ﺴﻴﺎ�س ��ي ،وك ��ان ك ��ل منهم ��ا ﻳﺮﻛﺰ
ﺑﺎ�ﺳﺘﻤﺮار عل ��ى �ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ وﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻳﺔ.
وكالهم ��ا وﻋﺪ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اجلماه�ي�ر ﻣﻦ خلفهم ��ا،
كالهم ��ا كان قا�سي ًا ،وكالهم ��ا ﺗﺒﻨﻰ �ﺳﻴﺎ�ﺳﺎت داﺧﻠﻴﺔ
وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ احل ��رب ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮ�ﺳﻮﻟﻴﻨﻲ
ﺑ�ﺄﻧﻪ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ يف �إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،يف ح�ي�ن �أن ﻫﺘﻠﺮ �ﺻﻮر
ﻧﻔ�ﺴﻪ �ﺷﺨ� ًﺼﺎ �ﺷﺪﻳﺪ ا�ﻹﺧﻼ�ص ﻟ�ﻸﻣﺔ الأملانية.

مشاهد من ساحات االحتجاج

�ألي�سا �إىل ال�سيا�سيني:

تعرفوا �إىل الفنان الذي �أكل موزة بقيمة � 120ألف دوالر
ّ

عندم ��ا بيع ��ت م ��وزة مل�صق ��ة عل ��ى حائط
مقاب ��ل � 120أل ��ف دوالر ،مل يفه ��م اجلميع
الإله ��ام الفن ��ي يف ه ��ذا العمل ،لك � ّ�ن فنا ًنا
جائعًا فعل! ونزع فنان الأداء ديفيد داتونا
املوزة ع ��ن احلائط ،يوم ال�سب ��ت ،و�أكلها،
و�س ��ط ذه ��ول مئ ��ات املتفرجني ،م ��ن دون
�أن يفك ��ر حتى باالعت ��ذار ،وقال يف م�ؤمتر
�صح ��ايف� ،أم� ��س الإثن�ي�ن" :مل يك ��ن فع�ًل�اً
تخريب ًي ��ا ،بل ك ��ان �أداء فنيًا من قبلي ،و�أنا
ل�ست �آ�س ًف ��ا بالت�أكيد" ،وف ًقا ملوقع "�سي �إن
�إن" .وكان ��ت املوزة الت ��ي �أطلق عليها ا�سم
"كومي ��دي" ،جزءًا م ��ن معر�ض يف "�آرت

بي ��زل" مبيامي ،للفنان الإيطايل موريزيو
كاتي�ل�ان ،ال�شه�ي�ر بت�صميم ��ه املرحا� ��ض
امل�صن ��وع م ��ن الذه ��ب بقيم ��ة  6مالي�ي�ن
دوالر ،وال ��ذي �سُ رق من ق�صر بلينهامي يف
وق ��ت �ساب ��ق من ه ��ذا العام .وق ��ال داتونا
� ّإن كاتيالن "واحد م ��ن �أف�ضل الفنانني يف
العامل" ،وو�ص ��ف املوزة املل�صقة باحلائط
بـ"الفك ��رة العبقرية" ،و�أ�ص� � ّر على � ّأن �أكله
لها يندرج حتت خان ��ة ّ
فن الأداء ،والذي ال
تعت�ب�ر الغاية منه ت�شويه عم ��ل فنان �آخر،
وقال" :يف هذه احلالة ،لي�س الأمر وك�أنني
�آك ��ل عملاً فنيًا ،بل مثلما قال املعر�ض� ،إنها

بيت المدى ي�ستذكر خطيب االحتجاج
محمد مهدي الب�صير
�ضم ��ن فعاليات ��ه اال�سبوعي ��ة والت ��ي
تتزام ��ن ه ��ذه االي ��ام م ��ع انتفا�ض ��ة
ت�شري ��ن يقي ��م بي ��ت امل ��دى فعالي ��ة
ال�ستذك ��ار ال�شاع ��ر واالدي ��ب الراح ��ل
حمم ��د مه ��دي الب�ص�ي�ر ال ��ذي ا�شته ��ر
باعتب ��اره خطيب ��ا يف االحتجاج ��ات
الت ��ي كان ��ت تندل ��ع يف الع ��راق يف
الثالثيني ��ات واالربعينيات ..الفعالية
الت ��ي تقام غدا اجلمع ��ة يف بيت املدى
يف �ش ��ارع املتنب ��ي ال�ساع ��ة احلادي ��ة
ع�شرة �صباح ��ا ،ي�شارك فيه ��ا عدد من
الباحثني واالكادمييني.

الجزائري وال�شندي في �ساحة االحتجاج
تقيم م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون فعالية بعنوان "رموز الثقافة والفن
يف �ساح ��ة التحرير" حي ��ث �سيوقع الكاتب والروائي زه�ي�ر اجلزائري والفنانة
القدي ��رة فوزي ��ة ال�شندي كتاب�ي�ن جديدين يف حفل يقام يف �ساح ��ة التحرير ،بني
�شبابها املحتجني ،وذلك اليوم اخلمي� ��س ال�ساعة الثالثة ع�صرا� ..سيقدم الفعالية
الناقد ال�سينمائي عالء املفرجي.

"من �أي �صنف معدومي الإن�سانية �إنتم؟"

لي�ست موزة بل فك ��رة ،و�أنا �أكلت فكرة
الفن ��ان ،لذل ��ك �أعتق ��د � ّأن الأم ��ر
ك ��ان را ًئع ��ا وممتعًا ،وه ��ذا ما
يتمحور حوله الف ��ن" .ويُعرف
داتون ��ا ال ��ذي عا� ��ش  22عا ًم ��ا يف
نيوي ��ورك ،بعرو�ض ��ه الدرامي ��ة،
مث ��ل العر� ��ض املناه� ��ض لبوتني يف
ال�ساح ��ة احلمراء مبو�سك ��و ،وقال �إنه
اعت ��زم تن ��اول امل ��وزة يف ال�صب ��اح
الباكر ،واحتف ��ظ ب�شهيته لتناول
الوجب ��ة الغني ��ة بالبوتا�سيوم،
و�أ�ضاف" :دع ��وت عر�ض الأداء
ه ��ذا بـ(الفنان اجلائع) ،لأين كنت
جا ًئع ��ا عندم ��ا �أكل ��ت امل ��وزة ،هك ��ذا
يتح ��دث الفنانون مع بع�ضه ��م ،نتحدث
بالف ��ن ،ك ��ان ذاك فن ��ه وه ��ذا ك ��ان �أدائ ��ي
الفن ��ي" .و�أثار �أكل داتون ��ا للموزة غ�ضب
الكثريي ��ن ،ولكن ��ه �أو�ض ��ح �أن ��ه ال يخ�شى
الذهاب لل�سجن ،بل طلب حتى من �أ�صدقائه
اال�ستع ��داد لطل ��ب حمامي ��ه يف ح ��ال �إلقاء
القب� ��ض عليه ،وقال�" :أخذت ال�شرطة كل
املعلومات املتعلقة ب ��ي ،وال �أعرف ماذا
�سيحدث يف الأيام املقبلة".

تقرير
 حممد جا�سم
�شارك ��ت الفرق ��ة القومي ��ة للتمثي ��ل يف
مهرج ��ان م ��را للم�س ��رح الن�سائ ��ي يف
تون� ��س ،مب�سرحي ��ة نوري ��ة وه ��ي م ��ن
ت�ألي ��ف واخ ��راج الفنان ��ة "ليل ��ى حممد"
واداء الفنان ��ة "هن ��اء حمم ��د" ،وحقق ��ت
امل�سرحية ح�ضورا فنيا وجماهرييا طيبا
انعك�س عل ��ى جتاوب اجلمه ��ور بطريقة
مده�ش ��ة .و�ش ��ارك يف املهرج ��ان ا�ضاف ��ة
للع ��راق ،عر� ��ض م�سرح ��ي واح ��د م ��ن
اجلزائر ،وعر�ضان من تون�س.
كما جرى تكرمي الفنانة ليلى من املهرجان
ب�شهادة تقدير وتثمني مل�سريتها الفنية يف
امل�سرح العراقي ،ودعمه ��ا للمهرجان يف

الطقس

ع�ّب�رّ ت الفنانة اللبنانية الي�سا عن وجع ال�شعب اللبناين ورف�ضه لل�سلطة ال�سيا�سية الفا�سدة التي
حتكم لبنان منذ زمن ،كاتبة على ح�سابها اخلا�ص على احد مواقع التوا�صل االجتماعي " :قلتو
للثوار ما بقا ت�سكرو طرقات روحو تظاهرو قدام بيوت ال�سيا�سيني وقدام مراكز الف�ساد .ب�س
عملوه ��ا �ضربتوهن ودممتوهن .ومن بعد م ��ا �ضربتوهن �صار بدكن ت�شمتو .من �أيا �صنف
معدومي الإن�سانية �إنتو؟" .والقى هذا املن�شور اعجاب عدد كبري من املتابعني .اجلدير ذكره
ان الي�سا كانت قد وجهت م�ؤخرا معايدة للمخرجة اجني جمال مبنا�سبة عيد ميالدها.

النا�شطة غريتا تونربغ �شخ�صية العام 2019
�أ�صبح ��ت النا�شط ��ة ال�سويدي ��ة ال�شاب ��ة
غريت ��ا تون�ب�رغ املدافع ��ة ع ��ن املن ��اخ،
�شخ�صي ��ة الع ��ام  2019وف ًق ��ا ملجل ��ة
تامي الأمريكي ��ة ،فكما هي العادة يف
�شه ��ر كان ��ون االول ،يعلن
حم ��ررو جمل ��ة "تامي ��ز"
ع ��ن �شخ�صي ��ة الع ��ام،
وو�ضع ��ت �صورته ��ا على
غ�ل�اف املجل ��ة .يذك ��ر �أنه
ال توجد معاي�ي�ر حمددة
ملنح ه ��ذا اللقب ،ويُعتقد
�أن ��ه مت ا�ستالم ��ه من قبل
ال�شخ� ��ص الذي ك ��ان له

خالل العام �أكرب ت�أثري على املجتمع ،بغ�ض
النظ ��ر عما �إذا كان �إيجابًا �أم �سلبيًا .ويذكر
�أن النا�شطة غريتا تونربغ كانت قد اتهمت
يف مدري ��د ال�سيا�سيني بعدم ب ��ذل ما يكفي
م ��ن اجله ��د ملكافح ��ة تغ�ي�ر املن ��اخ .وقالت
"ال�سيا�س ��ات ال�ضروري ��ة لتوقي ��ف التغري
غ�ي�ر موجودة اليوم ،على الرغم من حقيقة
�أنه ميكن ��ك �سماعها من ق ��ادة العامل� ،أعتقد
�أن اخلطر الأكرب ال يتمثل يف عدم التقاع�س
عن العمل ،ولكن يف حقيقة �أنه عندما يقول
ال�سيا�سي ��ون �إن هن ��اك �شي ًئا م ��ا يتم القيام
به ،ف�إن ��ه ال يتم عمليا �أي �ش ��يء ،با�ستثناء
احل�سابات الذكية والعالقات العامة".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

"كامت" عبد املهدي
ن�س�أل مرة �أخرى :ملاذا ال يريد
عادل عبد املهدي اخلروج من
وهم الزعامة "التكنوقراطية"،
التي ال وجود لها �إال يف
خطاباته املح�شوة ببقايا
عبارات �إبراهيم اجلعفري؟..
وي�صر على �أنه حقق منجزا
كبريا للبالد خالل ال�سنة التي
جل�س �أو بتعبري �أ�صح "نام"
فيها على كر�سي رئا�سة الوزراء،
بينما الوقائع تقول �إنه منذ �أن
�أ�صابته لوثة العظمة ،قرر �أن
ينتقم من �شباب االحتجاجات
الذين �أطاحوا به رغم كل
مطوالته عن التنمية واحلياة
الوردية وحكومة "الكفاءات"
التي كان �أبرز �إجنازاتها �أنها
قطعت الكهرباء عن املتظاهرين
يف اخلالين والتحرير لت�سهل
للجماعات امل�سلحة القيام
مبذبحتها و�سط الظالم .
يف كل ظهور يعيد علينا عادل
عبد املهدي حديث املنجزات،
ويحاول �أن ي�سوق ب�ضاعة
حكومية منتهية ال�صالحية ،
دون �أن ينتبه مرة واحدة �إىل
�أن هناك ع�شرات ال�ضحايا
ت�سقط كل يوم بر�صا�ص القوات
الأمنية �أو اجلماعات امل�سلحة
التي يراد لها �أن حتمي كرا�سي
امل�س�ؤولني .
يف الظهور الأخري يوم �أم�س
الأول كنت مراهنا �أحد الزمالء
على �أن عادل عبد املهدي �سيذكر
ولو بكلمة �صغرية ما جرى
من مذابح يف ال�سنك ،توهمت
�أن الرجل اليزال ميلك ذرة من
�ضمري �أو بقايا من �إن�سانية
وهو ي�شاهد �صور ال�شباب
الذين ا�ستبيحت دما�ؤهم� ،أو �أنه
�سيعلق على فيديو �شهيد كربالء
فاهم الطائي الذي مت �إعدامه
و�سط ال�شارع ،دون �أن يرف
جفن ملجل�س املحافظة �أو لرجال
الدين الذين هاجوا وماجوا
عندما قدمت فتاة معزوفة
مو�سيقية يف ملعب ريا�ضي
يف كربالء ،واعتربوا الأمر
م�سا�سا بقد�سية املدينة .خ�سرت
الرهان ،لأنني مل �أعرف �أن
ال�سيا�سة حتولت �إىل نوع من
�أنواع "ال�سفالة" ،قتل وانتهاك
حلرمات الأبرياء ،وخداع،
ومناظر ملواطنني يقتلون حتت
عد�سات الكامريات .
يتحدث عادل عبد املهدي
ب�إحلاح عن �أنه الديك الف�صيح
يف ال�سيا�سة واالقت�صاد على
الرغم من �أنه ن�سف كل عالقته
بالأوىل حني ارت�ضى �أن يكون
تابعا للكتل ال�سيا�سية ،ويف
الثانية ،ثم حني لعب ذلك الدور
يف ملهاة املنا�صب والدرجات
اخلا�صة.
منذ الأول من ت�شرين
الأول بد�أت �سلطة عادل عبد
املهدي ب�إبداء توح�شها جتاه
املتظاهرين ومار�ست �شتى
انواع القمع املجنون �ضد
املحتجني عمومًا ،حتى بدت
هذه االنتهاكات وك�أنها م�سلك
منهجي ،املق�صود منه مزيد من
الرتويع املوجه �إىل املجتمع،
لقتل �أي تفكري يف االعرتا�ض
واالحتجاج.
روايات القتل واخلطف
تثبت �أننا نعي�ش �أ�شد �أنواع
االنحطاط ال�سيا�سي يف
التعامل مع املواطن ،وت�ؤ ّكد
الوقائع �أن االمر لي�س اجتهادات
�شخ�صية من قوات �أمنية �أو
جماعات م�سلحة  ،بل هو تعبري
عن �سيا�سات عادل عبد املهدي،
الذي ي�شهر ،هذه الأيام ،كامت
ال�صوت بوجه كل راف�ضي
ال�سرقة والظلم واال�ستبداد
واالنتهازية ال�سيا�سية.

م�سرحية نورية ..تقطف الإعجاب يف مهرجان للم�سرح الن�سائي
ك ��ل دوراته ال�سابقة م ��ن خالل م�شاركتها
الفاعل ��ة في ��ه .ليل ��ى قال ��ت للم ��دى -:ان
امل�سرحي ��ة مونودرام ��ا عراقي ��ة تتج�سد
بام ��ر�أة واح ��دة ،رغم ان هن ��اك اكرث من
ام ��ر�أة عراقي ��ة .وه ��ي من ��وذج للم ��ر�أة
الت ��ي مت ��ر بظ ��روف القح ��ط واحلروب
واملعان ��اة ال�شخ�صي ��ة وهم ��وم الوط ��ن
االخ ��رى .نوري ��ة الت ��ي تت�ص ��دى للموت
وحتاول ان حتافظ على االمل يف ظل كل
امواج املوت التي حتيط بها ،حيث تلوذ
مبغت�سل للموت ��ى خوف ًا من املوت وهربا
منه .وهي تتحدث عن امر�أة حتمل هموم
الوطن الذي تكالب ��ت عليه قوى العدوان
خارجي ��ا وداخليا ..كتبت امل�سرحية �سنة
 2000واعت ��ز بها ج ��دا لرمزيتها العالية

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حالة الطق�س لهذا الي ��وم (اخلمي�س) �أن
درج ��ات احل ��رارة حتافظ عل ��ى م�ستوياتها عند معدالته ��ا ،وان اجلو �سيك ��ون غائما مع
�سقوط امطار رعدية يف بع�ض املناطق.

عن املر�أة .كتبتها باللغة الف�صحى ودائما
تتحمل ادخ ��ال اجلديد عليه ��ا .وا�ضافت
الفنانة ليل ��ى -:ادت ال�شخ�صية الرئي�سة
يف امل�سرحي ��ة الت ��ي ه ��ي نوري ��ة الفنانة
القدي ��رة "هناء حممد" وق ��د ت�ألقت كثريا
وحظيت بالت�صفيق واالعجاب والتفاعل
طوال ف�ت�رة العر�ض .النه ��ا كانت حتكي
عن الهم االن�س ��اين والواقع الذي نعي�شه
بالعراق بعي ��دا عن اال�سفاف ،والطرح مل
يتن ��اول من قب ��ل ،امر�أة تتح ��دث مع ملك
املوت.
وا�ش ��ارت -:ا�ستخدمن ��ا الطق� ��س عندما
قدمناه ��ا يف تون�س ،الن العر�ض اختلف
كث�ي�را ع ��ن عر�ض بغداد يف ع ��ام ،2015
ففي بغ ��داد �شاركتنا جماميع من املمثلني

لك ��ن يف تون�س قدمناه ��ا بعدد قليل جدا،
كم ��ا ا�ستغنينا ع ��ن امل�سرح ��ة وحولناها
اىل طق� ��س عراقي ،الن امل�س ��رح الوطني
يف بغ ��داد كب�ي�ر وي�ستوع ��ب ذل ��ك ،ام ��ا
م�س ��رح تون� ��س فك ��ان �صغ�ي�را .وك�سرنا
اجل ��دار الراب ��ع ال ��ذي ه ��و اجلمه ��ور
فا�شركن ��اه معن ��ا يف العم ��ل ،ال�سيما انه
جمه ��ور ميث ��ل املغ ��رب العرب ��ي عموما،
وك ��ان ي�أن�س كثريا للفن ��ان العراقي وهو
ي�ؤدي دوره باللغة الف�صحى .كما اعطت
املو�سيق ��ى وال�سينوغرافي ��ا طق�سا رائعا
للفك ��رة واالداء على نح ��و كبري ومده�ش
دع ��م الفك ��رة واالداء عل ��ى نح ��و مبه ��ر،
�ساعد يف ذلك ان فك ��رة امل�سرحية تتالءم
مع االحداث وما مير به العراق اليوم.
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