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

جريدة سياسية يومية

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

 مليون دينار مقابل �إخالء كل خيمة يف التحرير10 جمهولون يعر�ضون

 ت�صعيد غري م�سبوق يف بغداد واملحافظات:مهلة النا�صرية تنتهي قبل �ساعات من موعدها
 يجب التمييز بني ال�سلميني واملخربني وعدم زج احل�شد يف الت�صدي لهم: ال�صدر

ال�شعب ��ي يف الت�ص ��دي له ��م فه ��ذا ي�سيء
 على "الإ�سراع، و�شدد ال�صدر."ل�سمعتهم
يف اختيار مر�شح غري جديل وتقدميه �إىل
رئي� ��س اجلمهورية ليت ��م تكليفه بت�شكيل
 وكفاكم �أيها ال�سيا�سيون مماطلة،حكومة
وكفاكم �صراع ًا من اج ��ل املغامن ف�شعبكم
 مبين� � ًا �أن "�أمنيتنا،"وعراقكم يف خط ��ر
 ال �شرقي ��ة وال..الإ�ص�ل�اح وال�سي ��ادة
." ثورة ثورة �إ�صالحية..غربية
3 التفا�صيل �ص

.جديل لرئا�سة الوزراء
وقال ال�صدر يف تغري ��دة على موقعه يف
 "�أح�ت�رم ق ��رار الت�صعيد الذي:)(توي�ت�ر
 وامتن ��ى ان يلتزم ��وا،اتخ ��ذه الث ��وار
بال�سلمي ��ة وع ��دم الإ�ضرار بام ��ن ال�شعب
."وتعري�ض البالد حلرب �أهلية طاحنة
 "اح�ت�رم ق ��رار احلكوم ��ة (�إن:و�أ�ض ��اف
وجدت) يف الت�ص ��دي للمخربني و�أعمال
 لكن يجب التمييز بني ال�سلميني،ال�شغب
 كم ��ا يجب ع ��دم زج احل�شد..واملخرب�ي�ن

والف�صائل املتظاهرين فتحدث ا�شتباكات
."ورمي باحل�صى وقنابل املولوتوف
 ا�ستناد ًا،وقتل م�س ��اء اجلمع ��ة املا�ضي ��ة
 متظاهري ��ن ق ��رب ج�س ��ر3 ،لنا�شط�ي�ن
.ال�سنك
 دع ��ا زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري،اىل ذل ��ك
 �إىل التمييز، ام�س الأحد،مقت ��دى ال�صدر
ب�ي�ن ال�سلمي�ي�ن واملخرب�ي�ن وع ��دم زج
 فيما �شدد على،احل�ش ��د يف الت�صدي له ��م
�ض ��رورة الإ�س ��راع باختي ��ار مر�شح غري

 بح�س ��ب م�ص ��ادر،وحاول ��ت احلكوم ��ة
 ان ت�ستبق ت�صاعد التحذيرات من،امنية
. بافتعال امل�شاكل معهم،جهة املتظاهرين
)وق ��ال م�ص ��در امن ��ي يف بغ ��داد لـ(املدى
 �إنه يف اليوم�ي�ن املا�ضيني "بد�أت،ام� ��س
بع� ��ض الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة الت ��ي ترتدي
مالب� ��س الق ��وات االمنية باالحت ��كاك مع
."املتظاهرين يف �ساحة الوثبة وال�سنك
وا�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طلب ع ��دم ن�شر
 "ي�ستف ��ز م�سلح ��و االح ��زاب:ا�سم ��ه

 فيما قام حمتجون باغالق،االحتجاجات
بع� ��ض اب ��واب امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة
كاحد اج ��راءات االعرتا� ��ض على جتاهل
.احلكومة ملطالبهم
، �صباح ام�س،واغلق حمتجون غا�ضبون
 �شرقي،طري ��ق حمم ��د القا�س ��م ال�سري ��ع
، باح ��راق اط ��ارات ال�سيارات،العا�صمة
بالتزام ��ن م ��ع هج ��وم ق ��وات مكافح ��ة
ال�شغ ��ب عل ��ى املتظاهري ��ن يف حمي ��ط
.�ساحة التحرير

 بع ��د ان ق ��ام،العا�صم ��ة وع ��ن بع�ضه ��ا
،حمتج ��ون باغ�ل�اق الط ��رق اخلارجي ��ة
كم ��ا ت�صاع ��دت اعمدة الدخ ��ان من بع�ض
�شوارع بغداد الت ��ي قطعت بعد ان احرق
 فيما بد�أ،متظاهرون اطارات ال�سي ��ارات
جمهولون حملة لـ"�شراء" خيم يف �ساحة
.التحرير مقابل �أموال
و�شه ��دت العا�صم ��ة وم ��دن الو�س ��ط
 حم�ل�ات "ا�ض ��راب" ع ��ن،واجلن ��وب
ال ��دوام تدفق خالله ��ا الطلبة اىل �ساحات

 املدى/ بغداد
قب ��ل �ساعات من انته ��اء "مهلة
اال�سب ��وع" الت ��ي اطلقه ��ا
متظاه ��رو النا�صري ��ة وتفاعل ��ت معه ��ا
�ساح ��ات االحتج ��اج يف بغ ��داد وم ��دن
 بد�أت اج ��راءات الت�صعيد التي،اجلنوب
توعد ب ��ه املتظاهرون يف ح ��ال ا�ستمرت
.ال�سلطة يف جتاهل مطالبهم
 عدد م ��ن املحافظ ��ات عن، ام� ��س،وع ��زل

الربملان يف�شل بعقد جل�سة
واالحتادية تتحدث
ً
ً 80 عن
د�ستوريا
طعنا
بغ ��داد ومدن جنوب ��ي العراق حيث
قطع متظاهرون طرق ��ات وج�سورا
بالإط ��ارات امل�شتعل ��ة ملمار�س ��ة
�ضغ ��وط عل ��ى احلكوم ��ة والربملان
لتنفيذ �إ�صالحات �سيا�سية يطالبون
.بها منذ �أكرث من ثالثة �أ�شهر
وت�شهد بغ ��داد وم ��دن جنوبية عدة
،من ��ذ الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول
احتجاج ��ات غ�ي�ر م�سبوق ��ة تطالب
 وتغيري الطبقة،"بـ"�إ�سق ��اط النظام
ال�سيا�سي ��ة التي حتتكر ال�سلطة منذ
. عام ًا17 نحو
واحت�شد املئات يف �ساحتي الطريان
 بعدم ��ا،والتحري ��ر يف قل ��ب بغ ��داد
تراجع الزخم خ�ل�ال الأيام املا�ضية
ت�أثر ًا بالتوتر بني الواليات املتحدة
.و�إيران يف املنطقة
وقط ��ع املتظاه ��رون بالإط ��ارات
امل�شتعل ��ة طرقا رئي�س ��ة ت�صل و�سط
.املدينة ب�شرقيها
وا�ستخدم ��ت ق ��وات الأم ��ن قناب ��ل
الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع لتفري ��ق
 الذي ��ن ردوا بر�ش ��ق،املتظاهري ��ن
 ما �أدى،القوات الأمنية باحلج ��ارة
�إىل �إ�صاب ��ة ع�ش ��رة �أ�شخا�ص بينهم
 وفق ًا،عدد من عنا�صر الأمن بجروح
.مل�صادر �أمنية وطبية
2 التفا�صيل �ص

 حممود ر�ؤوف: عد�سة...�ساحات التظاهر تبد�أ ت�صعيد االحتجاج
مهمة �شاقة تنتظر ال�شرطة
�أمام ال�شباب ال�سعودي بدوري
�أبطال العرب

 حني:�ستار كاوو�ش يكتب
ُ
ر�سمت على املخدة

5
7

ا�شتباكات بني اجلي�ش اللبناين
واملتظاهرين لليوم الثالث على التوايل
ير�شقونه ��ا ب ��كل م ��ا تقع �أيديه ��م عليه
.قرب مبنى الربملان و�سط بريوت
وترك ��ز انت�ش ��ار اجلي� ��ش اللبن ��اين
 وعن ��د،يف حمي ��ط جمل� ��س الن ��واب
مداخ ��ل العا�صمة ب�ي�روت و�ضاحيتها
 يف حماولة عل ��ى ما يبدو،اجلنوبي ��ة
الحت ��واء �أي احتجاج ��ات حمتمل ��ة
 عل ��ى غ ��رار م ��ا ح�ص ��ل الليلة،الليل ��ة
.املا�ضية
وي�أت ��ي ن�ش ��ر اجلي� ��ش اللبن ��اين
للدوريات واجلنود بعد زيارة قام بها
قائ ��د اجلي�ش �إىل غرف ��ة عمليات قوى
 على �إثر،الأم ��ن الداخلي يف ب�ي�روت
اال�شتب ��اكات التي �سق ��ط فيها ع�شرات
.اجلرحى ليلة ال�سبت
و�أطلق ��ت ق ��وات الأم ��ن الغ ��از امل�سيل
للدم ��وع ومداف ��ع املي ��اه وه ��ي تطارد
املحتج�ي�ن الذي ��ن ت�سلح ��وا ب�أف ��رع
الأ�شجار والالفت ��ات املرورية يف حي
.جتاري قرب مبنى الربملان اللبناين

 املدى/  بغداد
،ف�ش ��ل جمل� ��س الن ��واب
 يف عق ��د،ام� ��س الأح ��د
 الت ��ي كان من،جل�ست ��ه االعتيادي ��ة
املق ��رر مناق�ش ��ة ع ��دد من الق ��رارات
والت�صوي ��ت عل ��ى ع ��دة �إج ��راءات
 بح�س ��ب ج ��دول،�أخ ��رى خالله ��ا
.الأعمال املعلن م�سبق ًا
حول ��ت رئا�س ��ة الربمل ��ان اجلل�س ��ة
،�إىل تداولي ��ة للمناق�ش ��ة العام ��ة
وذل ��ك نظرا لع ��دم اكتم ��ال الن�صاب
 م�ش�ي�رة �إىل �أن ع ��دد،القان ��وين
 نائبا (من74 احل�ضور مل يتج ��اوز
.) نائبا329 �أ�صل
وبح�س ��ب بي ��ان للمكت ��ب الإعالمي
 كان م ��ن املفرت� ��ض،يف املجل� ��س
�أن ي�ص ��وت املجل� ��س عل ��ى م�شروع
،قان ��ون الهيئ ��ة العراقي ��ة لالعتماد
بجان ��ب مناق�ش ��ة �أولي ��ة مل�ش ��روع
.قانون جمل�س الوزراء والوزارات
و�أرجع ��ت و�سائ ��ل الإع�ل�ام تع ��ذر
ح�ض ��ور العدي ��د م ��ن الن ��واب
 �إىل قط ��ع الط ��رق من قبل،للجل�س ��ة
املتظاهري ��ن م ��ع ت�صاع ��د وت�ي�رة
 و�إط�ل�اق،االحتجاج ��ات يف الب�ل�اد
 وا�ست�ؤنفت.الن ��ار عل ��ى املحتج�ي�ن
االحتجاج ��ات ام� ��س الأح ��د يف

الإلغاء جاء ب�سبب كثـرة طلبات اال�ستثناءات املر�سلة من الوزارات

جمل�س النواب يقرر �إيقاف تعديل قانون التقاعد ويقرتح جدولة املواليد امل�شمولة
 ت�ضاف لها مئة �ألف كخدمات وخم�ص�صات،) �ألف دينار400(ب� �ـ
حت�سني معي�شة لي�صب ��ح جمموع ما يتقا�ضاه من راتب تقاعدي
 كما �ألزم ب�إحال ��ة املوظف �إىل.) ال ��ف دينار �شهري� � ًا500,000(
التقاعد يف مادته العا�شرة ب�إح ��دى احلالتني الأوىل عند �إكماله
) �ست�ي�ن �سنة م ��ن العمر وهي ال�سن القانوني ��ة للإحالة �إىل60(
 والثانية �إذا قررت اللجنة،التقاعد بغ�ض النظر عن مدة خدمته
.الطبية الر�سمية عدم �صالحيته للخدمة
2 التفا�صيل �ص

ا�ستثناءات لل�سفراء والقادة الع�سكريني وبع�ض االخت�صا�صات
 وكانت حكوم ��ة ت�صريف الأعم ��ال اليومية."من �س ��ن التقاع ��د
ق ��د �أر�سل ��ت تعدي�ل�ا ثاني ��ا عل ��ى قان ��ون التقاع ��د املوح ��د �إىل
جمل� ��س النواب مقرتحة يف تعديلها اجلدي ��د و�ضع ا�ستثناءات
للتخ�ص�صات العملية وال�صحية وال�سفراء والقادة الأمنيني من
 وحدد التعدي ��ل الأول لقانون التقاعد.�ضوابط التعدي ��ل الأول
 الذي �صوت عليه جمل�س الن ��واب يف التا�سع ع�شر من،املوح ��د
 احل ��د الأدنى للرات ��ب التقاعدي،�شه ��ر ت�شرين الث ��اين املا�ضي

هيئة التقاعد الربملان عدم قدرتها ا�ستيعاب �أربعة مواليد حمالة
 وبن ��ا ًء على هذا االتف ��اق �ست�صدر.عل ��ى التقاع ��د كدفعة واحدة
وزارة املالية الأنظمة واللوائ ��ح لتطبيق قانون التقاعد املوحد
) لتنظيم عملية �إحالة املواليد الأربعة على التقاعد وفق9( رق ��م
 ويو�ضح ع�ضو اللجنة املالية يف جمل�س النواب.جداول زمنية
�ش�ي�روان مريزا قادر يف ت�صريح لـ(امل ��دى) �أن "جمل�س النواب
قرر عدم امل�ضي بت�شريع التعديل الثاين مل�شروع قانون التقاعد
) املر�س ��ل م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة واملت�ضم ��ن منح9( املوح ��د رق ��م

 املدى/  بغداد

عبد املهدي يوكل ملف �إخراج القوات الأجنبية خلليفته

جتددت اال�شتب ��اكات ام�س
،لليوم الثالث على التوايل
بني قوات الأمن اللبنانية واملتظاهرين
 يف وقت كثف،و�سط العا�صمة بريوت
اجلي� ��ش من انت�شار قواته ال �سيما يف
حمي ��ط الربملان بعد ليل ��ة تعد الأعنف
من ��ذ بدء احلراك يف البالد يف ت�شرين
.االول املا�ضي
ور�شق املحتج ��ون اللبنانيون القوى
الأمنية باحلج ��ارة عند مدخل جمل�س
الن ��واب اللبن ��اين يف �ساح ��ة النجمة
 وب ��د�أت قوات مكافحة،و�سط بريوت
ال�شغب الرد با�ستخدام خراطيم املياه
و�إلق ��اء القناب ��ل امل�سيلة للدم ��وع للرد
.على املتظاهرين
و�أظه ��رت م�شاه ��د تلفزيونية مبا�شرة
قيام قوات الأم ��ن اللبنانية با�ستخدام
مداف ��ع املي ��اه �ض ��د متظاهري ��ن كانوا

 ان�سحاب الأمريكان يثري خماوف:�صحيفة بريطانية
�سكان بع�ض املحافظات
 نحن.�سنكون لقم ��ة �سائغ ��ة لاليرانيني
ل�سن ��ا م ��ن املعجبني باالم�ي�ركان �أو نكن
 ولك ��ن نطل ��ب ان ال يغادرون،الود له ��م
الآن حل ��د ما يرتكنا االيراني ��ون ل�ش�أننا
". ويكفون تدخلهم يف �ش�ؤوننا
ر�سمي ��ا القوات االمريكي ��ة موجودة يف
الع ��راق مل�ساعدته يف احل ��رب امل�ستمرة
،�ض ��د داع�ش والغرا� ��ض التدريب اي�ضا
ولكن ك ��رد على مقتل قائده ��ا الع�سكري
�سليماين متار�س طه ��ران �ضغوطا على
. بغداد لطرد االمريكان من ارا�ضيها
3 التفا�صيل �ص

منطقت ��ه بعد الغزو االمريك ��ي كانت من
املناطق الت ��ي قاومت االحت�ل�ال ويقول
انهم ايدوا حمارب ��ة االمريكان بكل قوة
 �أما اليوم وبعد اكرث من عقد،يف حينه ��ا
م ��ن ال�سن�ي�ن ا�صبح من اال�ص ��وات التي
. تدعو لبقاء القوات االمريكية يف البلد
ان�سحاب القوات االمريكية يثري خماوف
 هم يرونه �أهون ال�شرين مقارنة،ال�سنة
. بايران ونفوذها يف البلد
 الذي يك�سب عي�شه من،ويقول العبيدي
،عرب ��ة بيع طع ��ام يف منطق ��ة االعظمية
ل�صحيفة التلغراف "اذا يغادر االمريكان

 حامد �أحمد/  ترجمة
ال�ضغ ��وط ال�سيا�سية ازدادت
جت ��اه اخ ��راج الق ��وات
االمريكية من العراق بعد قيام الواليات
املتح ��دة بتنفيذ هجوم بطائ ��رة م�سرية
على رتل قرب مطار بغداد قبل ا�سبوعني
ت�سبب مبقت ��ل اجلرنال االي ��راين قا�سم
�سليم ��اين ونائب قائد احل�ش ��د ال�شعبي
.�أبو مهدي املهند�س
 عام ��ا م ��ن اهايل55 حمم ��ود العبي ��دي
 يفتخر بان،منطقة االعظمية يف بغ ��داد

 املدى/  بغداد
قرر جمل� ��س النواب ايقاف التعدي ��ل الثاين لقانون
 ب�سبب كرثة طلبات اال�ستثناء التي،التقاعد املوحد
.تقدم ��ت بها امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية �إىل اللجن ��ة املالية النيابية
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل تو�صل ��ت اللجن ��ة املالية النيابي ��ة مع هيئة
التقاع ��د اىل جدول ��ة اال�سماء امل�شمولة بالتقاع ��د على مدار عدة
ا�شه ��ر ليت�سن ��ى للهيئة ادراجهم بان�سيابية كب�ي�رة بعدما �أبلغت

ال�شرطة تف�شل يف �إلقاء القب�ض على احل�سن
ديالو يف الأردن
اظهر وجود ا�صاب ��ة تتطلب اكرث من �شهرين من
اج ��ل ال�شف ��اء التام كانت من اه ��م اال�سباب وراء
ع ��دم التعاقد مع ��ه باالتفاق مع امل ��درب ال�صربي
 و�أ�ض ��اف ان فريق ال�شرطة. اليك�سن ��در اليتي�ش
�سيخو�ض املب ��اراة امل�صريية امام فريق ال�شباب
ال�سع ��ودي بالعبي ��ه املحلي�ي�ن فق ��ط ب�شع ��ار رد
االعتب ��ار له والث�أر م ��ن اخل�س ��ارة القا�سية التي
من ��ي بها يف جول ��ة الذهاب بالعا�صم ��ة الريا�ض
م ��ن اجل رد اجلمي ��ل الدارة الن ��ادي التي وفرت
مع�سكرا تدريبيا خارجي ��ا له بالعا�صمة االردنية
 يوم ��ا وكذل ��ك م�صاحل ��ة12 عم ��ان ا�ستم ��ر مل ��دة
اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة الت ��ي تنتظ ��ر م ��ن جنوم
القيث ��ارة اخل�ضراء الدفاع بقوة عن �سمعة الكرة
العراقية باعتبارهم يلعبون يف فريق يحمل لقب
.2019-2018 دوري الكرة املمتاز للمو�سم

 املدى/  بغداد
ق ��رر جمل� ��س ادارة ن ��ادي ال�ش ��رطة
الريا�ض ��ي غ� ��ض النظ ��ر ع ��ن التعاقد
م ��ع املهاجم املايل احل�س ��ن ديالو لتدعيم �صفوف
فريق ��ه الك ��روي قبي ��ل مواجه ��ة فري ��ق ال�شب ��اب
ال�سع ��ودي الي ��وم االثن�ي�ن على ملع ��ب امللك عبد
الل ��ه الث ��اين مبدين ��ة القوي�سم ��ة يف العا�صم ��ة
االردني ��ة عمان �ضمن جولة االي ��اب من دور ربع
النهائ ��ي لبطولة ك�أ� ��س حممد ال�ساد� ��س لالندية
 وق ��ال ع�ضو ادارة. 2020 االبط ��ال لكرة الق ��دم
ن ��ادي ال�شرط ��ة الريا�ضي حت�س�ي�ن اليا�سري يف
 ان ف�ش ��ل املايل احل�س ��ن ديالو:ت�صري ��ح للم ��دى
يف جت ��اوز الفح� ��ص الطب ��ي الذي خ�ض ��ع له يف
احدى م�ست�شفيات العا�صمة االردنية عمان الذي
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الربملان يقرر �إيقاف تعديل قانون التقاعد ويقرتح جدولة
املواليد امل�شمولة

 بغداد  /المدى

قرر مجل�س النواب ايقاف
التعديل الثاني لقانون
التقاعد الموحد ،ب�سبب
كثرة طلبات اال�ستثناء
التي تقدمت بها الم�ؤ�س�سات
الحكومية �إلى اللجنة
المالية النيابية .وفي
�سياق مت�صل تو�صلت
اللجنة المالية النيابية
مع هيئة التقاعد الى
جدولة اال�سماء الم�شمولة
بالتقاعد على مدار عدة
ا�شهر ليت�سنى للهيئة
ادراجهم بان�سيابية
كبيرة بعدما �أبلغت هيئة
التقاعد البرلمان عدم
قدرتها ا�ستيعاب �أربعة
مواليد محالة على التقاعد
كدفعة واحدة.
وبنا ًء على هذا االتفاق �ست�صدر وزارة
المالي ��ة الأنظم ��ة واللوائ ��ح لتطبي ��ق
قانون التقاعد الموحد رقم ( )9لتنظيم
عملي ��ة �إحال ��ة الموالي ��د الأربع ��ة على
التقاعد وفق جداول زمنية.
ويو�ض ��ح ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة في
مجل�س الن ��واب �شيروان مي ��رزا قادر
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أن "مجل� ��س
الن ��واب ق ��رر ع ��دم الم�ض ��ي بت�شري ��ع
التعديل الثاني لم�شروع قانون التقاعد
الموح ��د رق ��م ( )9المر�س ��ل م ��ن قب ��ل
الحكومة والمت�ضمن منح ا�ستثناءات
لل�سفراء والق ��ادة الع�سكريين وبع�ض
االخت�صا�صات من �سن التقاعد".
وكان ��ت حكوم ��ة ت�صري ��ف الأعم ��ال
اليومية ق ��د �أر�سلت تعدي�ل�ا ثانيا على
قان ��ون التقاع ��د الموح ��د �إل ��ى مجل�س
الن ��واب مقترح ��ة في تعديله ��ا الجديد
و�ض ��ع ا�ستثن ��اءات للتخ�ص�ص ��ات

مبنى هيئة
التقاعد
الوطنية
العملية وال�صحي ��ة وال�سفراء والقادة
الأمنيين من �ضوابط التعديل الأول.
وح ��دد التعديل الأول لقان ��ون التقاعد
الموح ��د ،ال ��ذي �ص ��وت علي ��ه مجل�س
الن ��واب ف ��ي التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شهر
ت�شرين الثاني الما�ض ��ي ،الحد الأدنى
للرات ��ب التقاع ��دي ب� �ـ(� )400أل ��ف
دين ��ار ،ت�ض ��اف لها مئة �أل ��ف كخدمات
ومخ�ص�ص ��ات تح�سين معي�شة لي�صبح
مجموع ما يتقا�ضاه من راتب تقاعدي
( )500,000الف دينار �شهري ًا.
كما �ألزم ب�إحال ��ة الموظف �إلى التقاعد
في مادت ��ه العا�شرة ب�إح ��دى الحالتين
الأول ��ى عن ��د �إكمال ��ه (� )60ستين �سنة
م ��ن العم ��ر وه ��ي ال�س ��ن القانوني ��ة
للإحال ��ة �إل ��ى التقاع ��د بغ� ��ض النظ ��ر
عن م ��دة خدمت ��ه ،والثاني ��ة �إذا قررت
اللجنة الطبية الر�سمية عدم �صالحيته

للخدمة.
وي�ضي ��ف ق ��ادر �أن "قان ��ون التعدي ��ل
الأول لقانون التقاعد الموحد رقم ()9
دخل حي ��ز التنفيذ ف ��ي الأول من �شهر
كانون الثاني الج ��اري دون �أي تغيير
في م ��واد و�ضواب ��ط القان ��ون" ،الفتا
�إلى �أن "هناك �إجماعا لدى كتل مجل�س
الن ��واب ب�إلغ ��اء ه ��ذا التعدي ��ل الثاني
وع ��دم الم�ض ��ي بت�شريعه ف ��ي مجل�س
النواب".
و�أرج�أ مجل�س النواب الت�صويت على
التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد
ف ��ي جل�ست ��ه الما�ضي ��ة ب�سب ��ب ك�س ��ر
الن�ص ��اب القانون ��ي للجل�س ��ة النيابية
بع ��د اعترا�ضات عدد كبي ��ر من �أع�ضاء
مجل�س النواب على �أن هذه التعديالت
�ست�ؤثر على الدرج ��ات الوظيفية التي
�سيحققها التعديل الأول.

وكان اله ��دف م ��ن تقلي ��ل �س ��ن التقاعد
وت�ضمين ��ه ف ��ي القان ��ون ال ��ذي �شرعه
مجل� ��س الن ��واب ال�شه ��ر الما�ضي هو
توفي ��ر �أكث ��ر م ��ن (� )200أل ��ف درج ��ة
وظيفي ��ة للعاطلي ��ن ع ��ن العم ��ل ف ��ي
محاولة م ��ن الحكومة ك�سب ود موجة
االحتجاج ��ات الت ��ي �ضربت ع ��ددا من
المدن والمحافظات.
وي�ؤكد النائب عن محافظة ال�سليمانية
�أن "اللجن ��ة المالي ��ة رف�ض ��ت كل
اال�ستثن ��اءات التي اقترحتها الحكومة
وكذل ��ك جدول ��ة الموالي ��د الم�شمول ��ة
بقان ��ون التقاع ��د" ،مو�ضحا �أن "هناك
ا�ستثن ��اءات �ستعم ��ل به ��ا الحكوم ��ة
ا�ستنادا �إلى قرار مجل�س قيادة الثورة
المنحل".
ويتاب ��ع �أن "ه ��ذه اال�ستثن ��اءات (ف ��ي
ق ��رار مجل�س قي ��ادة الث ��ورة المنحل)

تت�ضم ��ن ا�ستثن ��اء الموظ ��ف المترتبة
بذمت ��ه ا�ستحقاق ��ات مالي ��ة للحكوم ��ة
وعلي ��ه دفعها ف ��ي ثالثة �أ�شه ��ر ،ف�ضال
ع ��ن وج ��ود ا�ستثن ��اءات ف ��ي التعديل
الأول ل ��ذوي ال�شه ��ادة وال�سجن ��اء
ال�سيا�سيي ��ن ،والأطب ��اء (النف�س ��ي)
و�أ�سات ��ذة الجامع ��ات وم�ست�ش ��اري
مجل�س الدولة".
بدوره ��ا ،تو�ض ��ح اللجن ��ة القانوني ��ة
في مجل�س الن ��واب �أن �سحب التعديل
الثان ��ي لقان ��ون التقاع ��د الموح ��د من
جل�س ��ة البرلم ��ان ال�سابق ��ة يعط ��ي
انطباع ��ا ان اللج ��ان المعني ��ة مازالت
تدر�س خيارات الم�ض ��ي بهذا التعديل
وت�شريعه داخل المجل�س �أو �إلغائه.
وبي ��ن ع�ضو اللجن ��ة النيابي ��ة �صائب
خدر في ت�صريح لـ(المدى) �أن "الم�ضي
بت�شري ��ع التعدي ��ل الثان ��ي لقان ��ون

التقاع ��د �سيفتح الأب ��واب على مجل�س
الن ��واب لو�ض ��ع ا�ستثن ��اءات ل�شرائح
متع ��ددة وف ��ي مج ��االت مختلف ��ة"،
الفت ��ا �إل ��ى �أن "التعدي ��ل الثاني يقترح
جدولة عملي ��ة الموالي ��د المحالة على
التقاعد وفق التعدي ��ل الأول".ويتابع
�أن "قان ��ون التقاع ��د الناف ��ذ �سيوف ��ر
ع ��ددا كبي ��را م ��ن الدرج ��ات الوظيفية
ال�ستيعاب الطاقات ال�شبابية في جميع
الم�ؤ�س�سات والوزارات" ،الفتا �إلى ان
"القوانين التي ترد او ترف�ض من قبل
مجل�س النواب وفيها جنبة مالية تعود
للحكومة".
وكان مجل� ��س النواب قد �أكمل القراءة
الأولى لم�شروع قانون التعديل الثاني
لقان ��ون التقاعد الموحد رقم ( )9ل�سنة
 2014ف ��ي  .2019/12/24و�أك ��د
رئي� ��س مجل�س النواب خ�ل�ال الجل�سة

عل ��ى معالج ��ة بع� ��ض ح ��االت الف ��راغ
التي ق ��د تحدث في م�ؤ�س�س ��ات الدولة
بع ��د تطبي ��ق قان ��ون التقاع ��د الموحد
وخا�صة الأ�ساتذة الجامعيين والأطباء
�أ�صح ��اب االخت�صا�صات النادرة ،الفتا
�إل ��ى �أن تعديل القانون لن يقت�صر على
�شريحة واحدة من موظفي الدولة.
م ��ن جانبه يبين ع�ض ��و اللجنة المالية
في مجل�س النواب عبد الهادي موحان
عب ��د الل ��ه �أن التعدي ��ل الثان ��ي ال ��ذي
�أر�سلته الحكوم ��ة ال يمكن تمريره في
ظل اال�ستثناءات العديدة التي تقدمت
بها الوزارات والم�ؤ�س�سات الحكومية
للجن ��ة المالي ��ة" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن "ه ��ذا
التعدي ��ل (الثاني) ت ��م �إيقاف ��ه من قبل
اللجنة المالية في البرلمان".
وي�ضي ��ف عب ��د الل ��ه ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى) ان "الحكوم ��ة وم ��ن خالل
وزارة المالية �ستق ��وم ب�إ�صدار �أنظمة
ولوائح لتطبيق قانون التقاعد الموحد
الناف ��ذ بجدول ��ة الموالي ��د المحال ��ة
عل ��ى التقاع ��د" ،مبين ��ا �أن "الأنظم ��ة
واللوائ ��ح �أحال ��ت موالي ��د ()1957
عل ��ى التقاع ��د في نهاي ��ة �شه ��ر كانون
الأول الما�ض ��ي ،ومواليد ( )1958في
الأول م ��ن �شه ��ر �آذار المقبل ،ومواليد
( )1959ف ��ي الأول من �شه ��ر حزيران
المقب ��ل ،وموالي ��د ( )1960ف ��ي الأول
م ��ن �شهر �أيل ��ول المقب ��ل" .ويلفت �إلى
�أن "كثرة اال�ستثن ��اءات هي من دفعت
اللجن ��ة المالي ��ة �إل ��ى �إيق ��اف ت�شري ��ع
قانون التعدي ��ل الثاني لقانون التقاعد
الموح ��د" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن "القانون لم
يت ��م رف�ضه من حي ��ث المب ��د�أ لكي يتم
�إرجاعه للحكومة".
وي�ضي ��ف النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف دول ��ة
القانون �أن اللجن ��ة المالية في مجل�س
الن ��واب "اتفق ��ت م ��ع الهيئ ��ة الوطنية
للتقاع ��د على و�ض ��ع جدول ��ة للمواليد
الم�شمولي ��ن بالتقاع ��د ف ��ي التعدي ��ل
الأول بعدم ��ا ابلغ ��ت الهيئ ��ة الوطنية
للتقاع ��د اللجنة المالي ��ة النيابية بعدم
مقدرته ��ا ا�ستقبال �أربع ��ة مواليد تمت
�إحالتهم على التقاعد دفعة واحدة".
ويتاب ��ع �أن "المالي ��ة النيابي ��ة طالبت
وزارة المالي ��ة بجدول ��ة الموالي ��د
الم�شمول ��ة بقانون التقاع ��د وو�ضعها
في الأنظمة واللوائح التي �ست�صدرها
وزارة المالية".

قبل �ساعات من ت�صعيد مرتقب يف الو�سط واجلنوب

جمل�س النواب يف�شل بعقد جل�سته ..واالحتادية تتحدث عن  80طعن ًا د�ستوري ًا
 بغداد  /المدى
ف�ش ��ل مجل� ��س الن ��واب ،ام� ��س الأح ��د ،ف ��ي عقد
جل�ست ��ه االعتيادية ،التي كان من المقرر مناق�شة
عدد من القرارات والت�صويت على عدة �إجراءات
�أخ ��رى خاللها ،بح�س ��ب جدول الأعم ��ال المعلن
م�سبق ًا.
حول ��ت رئا�س ��ة البرلم ��ان الجل�سة �إل ��ى تداولية
للمناق�ش ��ة العام ��ة ،وذل ��ك نظ ��را لع ��دم اكتم ��ال
الن�صاب القانوني ،م�شيرة �إلى �أن عدد الح�ضور
لم يتجاوز  74نائبا (من �أ�صل  329نائبا).
وبح�سب بي ��ان للمكتب الإعالمي ف ��ي المجل�س،
كان م ��ن المفتر� ��ض �أن ي�ص ��وت المجل� ��س عل ��ى
م�شروع قانون الهيئة العراقية لالعتماد ،بجانب
مناق�ش ��ة �أولية لم�شروع قان ��ون مجل�س الوزراء
والوزارات.
و�أرجع ��ت و�سائ ��ل الإعالم تعذر ح�ض ��ور العديد
م ��ن الن ��واب للجل�سة� ،إل ��ى قطع الط ��رق من قبل
المتظاهرين مع ت�صاعد وتيرة االحتجاجات في
البالد ،و�إطالق النار على المحتجين.
وا�ست�ؤنفت االحتجاج ��ات ام�س الأحد في بغداد
وم ��دن جنوب ��ي الع ��راق حيث قط ��ع متظاهرون
طرقات وج�سورا بالإطارات الم�شتعلة لممار�سة
�ضغ ��وط عل ��ى الحكوم ��ة والبرلم ��ان لتنفي ��ذ
�إ�صالح ��ات �سيا�سي ��ة يطالبون بها من ��ذ �أكثر من
ثالثة �أ�شهر.
وت�شهد بغداد وم ��دن جنوبية عدة منذ الأول من
ت�شري ��ن الأول ،احتجاجات غير م�سبوقة تطالب
بـ"�إ�سق ��اط النظ ��ام" ،وتغيير الطبق ��ة ال�سيا�سية
التي تحتكر ال�سلطة منذ نحو  17عام ًا.
واحت�شد المئات في �ساحتي الطيران والتحرير

ف ��ي قلب بغداد ،بعدما تراجع الزخم خالل الأيام
الما�ضية ت�أث ��ر ًا بالتوتر بي ��ن الواليات المتحدة
و�إيران في المنطقة.
وقط ��ع المتظاهرون بالإط ��ارات الم�شتعلة طرقا
رئي�سة ت�صل و�سط المدينة ب�شرقها.
وا�ستخدم ��ت قوات الأم ��ن قنابل الغ ��از الم�سيل
للدموع لتفريق المتظاهرين ،الذين ردوا بر�شق
الق ��وات الأمني ��ة بالحجارة ،م ��ا �أدى �إلى �إ�صابة
ع�ش ��رة �أ�شخا� ��ص بينهم ع ��دد من عنا�ص ��ر الأمن
بجروح ،وفق ًا لم�صادر �أمنية وطبية.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

وقال �أحد المتظاهرين في بغداد لوكالة (فران�س �إل ��ى �ساح ��ة الحبوب ��ي و�س ��ط المدين ��ة .وق ��ام
بر� ��س) �إن "ه ��ذا الت�صعي ��د ه ��و البداي ��ة .نري ��د متظاه ��رون بقط ��ع طرق ��ات وج�س ��ور رئي�س ��ة
�إي�ص ��ال ر�سالة �إلى الحكومة ب�أن المهلة �ستنتهي ف ��ي المدين ��ة حي ��ث ا�ستم ��ر �إغ�ل�اق الم�ؤ�س�سات
غد ًا وتخرج الأمور عن ال�سيطرة".
الحكومية والتعليمية.
وتاب ��ع مخاطب� � ًا ال�سا�س ��ة "ال تماطل ��وا (لأن) كم ��ا توعد متظاه ��رون بقطع الطري ��ق ال�سريعة
ال�شعب واع".
الت ��ي تربط بغ ��داد بمدين ��ة الب�ص ��رة الجنوبية
وكان المتظاه ��رون منح ��وا الحكوم ��ة الأ�سبوع م ��رور ًا بمحافظ ��ة ذي ق ��ار ،ف ��ي ح ��ال وا�صل ��ت
الما�ضي �سبعة �أيام لتنفيذ مطالبهم الإ�صالحية ،الحكومة المماطلة.
ملوحين بالت�صعيد في حال الت�سويف.
وقال حيدر كاظم الذي كان يتظاهر في النا�صرية
وفي النا�صرية جنوب� � ًا ،توافد مئات المحتجين لـ(فران� ��س بر�س)" :بد�أنا من الآن الت�صعيد لعدم

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

ا�ستجابة الحكوم ��ة لمطالبنا" .و�أ�ضاف "حددنا
مهل ��ة �سبع ��ة �أيام ،من ��ذ االثنين الما�ض ��ي تنتهي
ه ��ذه الليلة ،نريد ت�شكيل حكوم ��ة م�ستقلة قادرة
على �إنقاذ العراق".
وف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه ،ت�صاع ��دت احتجاج ��ات
مماثلة في مدن �أخ ��رى بينها النجف والديوانية
والكوت والعم ��ارة وجميعها في جنوبي البالد.
وق ��د �شهدت غالبيتها �إغ�ل�اق م�ؤ�س�سات حكومية
وتعليمية .وفي مدينة كرب�ل�اء المقد�سة خرجت
�أع ��داد كبي ��رة م ��ن الط�ل�اب دعم� � ًا للمتظاهري ��ن
ف ��ي جنوبي الب�ل�اد .وقالت الطالب ��ة �آيات موفق
"خرجن ��ا ت�أيي ��دا لالعت�صام ��ات ( )...نطال ��ب
برئي� ��س وزراء ع ��ادل وغير حزب ��ي" .و�أ�ضافت
"نح ��ن نريد وطن ًا يحتوينا مثل باقي ال�شعوب
و�سن�ستم ��ر في ه ��ذه التظاهرات �إل ��ى �أن تتحقق
المطال ��ب" .و�أ�سفرت �أعمال العنف التي �شهدتها
التظاه ��رات في �أنحاء البالد عن مقتل نحو 640
�شخ�ص� � ًا غالبيتهم من المحتجي ��ن ،و�إ�صابة �أكثر
من � 30ألف ًا بجروح.
وتعر� ��ض النا�شط ��ون �أي�ض ��ا لحم�ل�ات تخويف
وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.
وم ��ن المرتق ��ب �أي�ض� � ًا �أن ت�شه ��د الب�ل�اد في 24
كان ��ون الثان ��ي ،تظاه ��رة "مليوني ��ة" دع ��ا �إليها
الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�صدر ،للتنديد بالوجود
الأميركي في العراق.
وتنت�ش ��ر قوة �أميركية في العراق عديدها 5200
جن ��دي ،تعمل على محارب ��ة تنظيم داع�ش �ضمن
تحال ��ف دول ��ي تق ��وده الوالي ��ات المتح ��دة منذ
نهاية الع ��ام  ،2014بناء على طلب من الحكومة
العراقية.
وي�ستهدف التنديد� ،إلى جانب الطبقة ال�سيا�سية

�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

الحاكم ��ة ،الوالي ��ات المتح ��دة و�إي ��ران على حد
�سواء.
وتتجه الأنظ ��ار �إلى العراق ال ��ذي تحول الى ما
ي�شب ��ه �ساح ��ة �ص ��راع بي ��ن وا�شنط ��ن وطهران،
بعد اغتي ��ال الواليات المتح ��دة بوا�سطة طائرة
م�س ّي ��رة مطلع كان ��ون الثاني الحال ��ي ،الجنرال
الإيران ��ي قا�س ��م �سليمان ��ي ونائ ��ب رئي�س هيئة
الح�شد ال�شعبي �أبو مهدي المهند�س.
وردت طه ��ران باط�ل�اق �صواري ��خ بال�ستية على
قاع ��دة عي ��ن الأ�سد حي ��ث تتمركز ق ��وة �أميركية
ف ��ي غربي العراق .ورد ًا على الغ ��ارة الأميركية،
�ص ��وّ ت البرلم ��ان العراق ��ي قب ��ل �أ�سبوعين على
تفوي� ��ض الحكوم ��ة ب�إنه ��اء تواج ��د الق ��وات
الأجنبية في البالد.
وي�شهد العراق �شل ًال �سيا�سي ًا منذ ا�ستقالة حكومة
عادل عبد المه ��دي مطلع كانون الأول .وما تزال
الكت ��ل ال�سيا�سية غير قادرة على التوافق اليجاد
�شخ�صي ��ة بديل ��ة لرئا�س ��ة الوزراء رغ ��م انق�ضاء
المهل الد�ستوري ��ة .و�أعلن المتظاهرون رف�ضهم
ما يت ��م تداواه حالي� � ًا عن احتم ��ال موا�صلة عبد
المه ��دي مهمات ��ه كرئي�س للحكومة حت ��ى انتهاء
واليت ��ه .ال ��ى ذل ��ك� ،أعلن ��ت المحكم ��ة االتحادية
العلي ��ا ،ام� ��س الأحد ،وجود  80دع ��وى ق�ضائية
لديها تتعلق بطعون د�ستورية.
وق ��ال المتحدث با�س ��م المحكم ��ة االتحادية اياد
ال�سام ��وك �إن "هناك نح ��و ( )80دعوى ق�ضائية
معرو�ضة لديها تتعلق بطعون د�ستورية".
و�أ�ض ��اف ال�سام ��وك� ،أن "المحكم ��ة �ستنظ ��ر
للدع ��اوى تباع� � ًا وفق� � ًا لل�سياق ��ات الد�ستوري ��ة
والقانوني ��ة في جل�س ��ات علنية مت ��اح الح�ضور
فيها للجميع".
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سياسة

مهلة النا�صرية تنتهي قبل �ساعات من موعدها :ت�صعيد
غري م�سبوق يف بغداد واملحافظات

قبل �س��اعات من انتهاء "مهلة اال�س��بوع" التي اطلقها متظاهرو النا�ص��رية وتفاعلت معها �س��احات االحتجاج في بغداد ومدن الجنوب ،بد�أت
اجراءات الت�ص��عيد التي توعد به المتظاهرون في حال ا�س��تمرت ال�س��لطة في تجاه��ل مطالبهم .وعزلت ،ام�س ،ع��دد من المحافظات عن
العا�صمة وعن بع�ضها ،بعد ان قام محتجون باغالق الطرق الخارجية ،كما ت�صاعدت اعمدة الدخان من بع�ض �شوارع بغداد التي قطعت بعد
ان احرق متظاهرون اطارات ال�سيارات ،فيما بد�أ مجهولون حملة لـ"�شراء" خيم في �ساحة التحرير مقابل اموال.
 بغداد /المدى

متظاهرون بحرق الإطارات وقطع كافة
ج�س ��ور المدينة .وب ��ث نا�شطون ،م�ساء
ال�سب ��ت� ،ص ��ورا م ��ن النا�صري ��ة ،تظهر
محتجي ��ن وه ��م يقومون بجم ��ع اطارت
ال�سي ��ارت ا�ستع ��دادا لحرقه ��ا وقط ��ع
ال�شوارع.
وانطلق ��ت �ش ��رارة الت�صعي ��د الجدي ��د
والتهديد بقطع ال�شوارع ابتدا ًء من يوم
االثنين ،م ��ن النا�صرية ،ف ��ي وقت قالت
فيه وزارة الداخلية ،ام�س� ،إن ال�شوارع
غ ��دا (الي ��وم)�" ،ستك ��ون طبيعي ��ة ول ��ن
يحدث اي قطع للطرق".

و�ش ��هدت العا�ص ��مة وم ��دن الو�س ��ط
والجن ��وب ،حم�ل�ات "ا�ض ��راب" ع ��ن
ال ��دوام تدفق خاللها الطلبة الى �ساحات
االحتجاجات ،فيما قام محتجون باغالق
بع� ��ض اب ��واب الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة
كاحد اج ��راءات االعترا�ض على تجاهل
الحكومة لمطالبهم.
و�أمهل المتظاهرون في مدينة النا�صرية
اال�سب ��وع الما�ض ��ي ،الق ��وى ال�سيا�سية
�أ�سبوع� � ًا واح ��د ًا لتحقيق ثالث ��ة مطالب
رئي�سة من بينها ت�شكيل حكومة جديدة،
قب ��ل ان يقوم ��وا (المحتج ��ون) الي ��وم
االثنين باجراءات ت�صعيدية.
واغل ��ق محتج ��ون غا�ضب ��ون� ،صب ��اح
ام� ��س ،طري ��ق محم ��د القا�س ��م ال�سريع،
�شرق ��ي العا�صم ��ة ،باح ��راق اط ��ارات
ال�سي ��ارات ،بالتزام ��ن مع هج ��وم قوات
مكافح ��ة ال�شغ ��ب عل ��ى المتظاهرين في
محيط �ساحة التحرير.
قبل العا�صفة
وحاول ��ت الحكوم ��ة ،بح�س ��ب م�ص ��ادر
امني ��ة ،ان ت�ستب ��ق ت�صاع ��د التحذيرات
من جه ��ة المتظاهرين ،بافتعال الم�شاكل
معهم.
وقال م�ص ��در امني في بغ ��داد لـ(المدى)
ام�س� ،إنه في اليومين الما�ضيين "بد�أت
بع� ��ض الف�صائل الم�سلح ��ة التي ترتدي
مالب� ��س الق ��وات االمني ��ة باالحتكاك مع
المتظاهرين في �ساحة الوثبة وال�سنك".
ويح�صل المرابطون م ��ن الف�صائل على
مناط ��ق التما� ��س بي ��ن الق ��وات االمنية
والمتظاهري ��ن ،عل ��ى امتي ��ازات مالية،
ت�صل الى  100الف دينار على كل يوم.
وا�ض ��اف الم�صدر الذي طل ��ب عدم ن�شر
ا�سم ��ه" :ي�ستف ��ز م�سلح ��و االح ��زاب
والف�صائ ��ل المتظاهري ��ن فتح ��دث
ا�شتب ��اكات ورم ��ي بالح�ص ��ى وقناب ��ل
المولوت ��وف" .وقت ��ل م�س ��اء الجمع ��ة
الما�ضي ��ة ،ا�ستن ��اد ًا لنا�شطي ��ن3 ،
متظاهرين قرب ج�سر ال�سنك.
وذك ��رت قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد ،ال�سبت
الما�ض ��ي ،ان قواته ��ا المكلف ��ة بحماي ��ة

متظاهرون حتت
�سريع حممد
القا�سم �أم�س
المتظاهري ��ن ف ��ي منطق ��ة ج�س ��ر ال�سنك
والخالن ��ي و�ساح ��ة الوثب ��ة والمناط ��ق
المحيطة به ��ا "مازالت تلتزم بواجباتها
في التعامل الإن�ساني وحماية الجمهور
المتواج ��د هناك و�ضب ��ط النف�س العالي
تحت �ضغط الأفعال العنفية" .و�أ�ضافت
ف ��ي بي ��ان" :لال�س ��ف للي ��وم الثاني على
التوال ��ي هن ��اك مجامي ��ع تقت ��رب م ��ن
الحاج ��ز الفا�ص ��ل بي ��ن المتظاهري ��ن
والق ��وات االمني ��ة ف ��ي ال�سن ��ك و�ساحة
الوثب ��ة وتمار� ��س رم ��ي ال�صوتي ��ات

والمولوت ��وف والح�ص ��ى والو�سائ ��ل
الجارحة على قواتنا االمنية".
ودعت قيادة العمليات جميع المتظاهرين
ال�سلميين� ،إل ��ى التعاون لمنع المجاميع
العنفي ��ة م ��ن ممار�س ��ة العن ��ف ال ��ذي
"ي�ستوجب ردا وفق القانون" ،م�شددة
عل ��ى "جمي ��ع المتظاهري ��ن ال�سلميي ��ن
والمحتجين االنتباه الى ذلك".
الهجوم على الطيران
وف ��ي �صب ��اح ام� ��س ،ادع ��ت الق ��وات

بيان ل�صالح يوكد االتفاق على احترام القرار
العراقي الم�ستقل

بومبيو يهاتف رئي�س اجلمهورية ب�ش�أن
التواجد الأمريكي يف العراق
 بغداد  /المدى

اكد رئي�س الجمهورية برهم
�صالح ووزير الخارجية االمريكي
مايك بومبيو ،على احترام
القرار الوطني الم�ستقل،
فيما �شددا على �ضبط النف�س
والركون �إلى التهدئة والحوار.
وقال المكتب االعالمي لرئي�س
الجمهورية في بيان ان االخير
"تلقى ات�صا ً
ال هاتفي ًا من وزير
الخارجية الأمريكي مايك
بومبيو خالله جرى بحث �آخر
الم�ستجدات الأمنية وال�سيا�سية
على ال�صعيدين الإقليمي
والدولي ،والت�أكيد على �ضرورة
حماية ال�سيادة العراقية،
واحترام القرار الوطني العراقي
الم�ستقل".
واك ��د انه "تم ��ت �أي�ض ًا الإ�ش ��ارة �إلى وجوب
�ضبط النف�س والركون �إلى التهدئة والحوار
الب ّناء في حل الأزمات وتجنب الت�صعيد وبما
يعزز �أ�س�س ال�سل ��م واال�ستقرار في المنطقة
والعال ��م ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التع ��اون والتن�سي ��ق

الم�شت ��رك لمواجهة الإرهاب الداع�شي وعدم
�إتاح ��ة الفر�ص ��ة للإرهابيي ��ن ب�إع ��ادة تنظيم
فلولهم وتهديد ال�سلم والأمن الدوليين".
بدوره ��ا ،قال ��ت الوالي ��ات المتح ��دة ،ام� ��س
ال�سبت� ،إنها جددت الت�أكيد للجانب العراقي
عل ��ى �أهمي ��ة دور التحال ��ف الدول ��ي ال ��ذي
تق ��وده لمكافح ��ة تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي،
وذل ��ك على خلفي ��ة مطالبة الجان ��ب العراقي
بان�سحاب الق ��وات الأجنبية من البالد جراء
الغارات الأميركية في الع ��راق في الأ�سابيع
الما�ضية.
وعب ��ر ح�ساب ��ه عل ��ى (تويت ��ر) ،غ ��رد وزي ��ر
الخارجية الأميرك ��ي مايك بومبيو "تحدثت
�أن ��ا والرئي�س العراقي بره ��م �صالح ،مجددا
حول ال ��دور الهام والدائم لدور التحالف في
المعركة �ضد تنظيم داع�ش".
وفي  3كانون الثاني الجاري ،قتلت الواليات
المتحدة قائد "فيلق القد�س" الإيراني قا�سم
�سليمان ��ي ،والقيادي ف ��ي "الح�شد ال�شعبي"
العراق ��ي �أب ��و مه ��دي المهند� ��س ،ف ��ي غارة
جوية قرب مطار بغداد.
وردت �إي ��ران ،بعده ��ا ب� �ـ � 5أي ��ام ،ب�إط�ل�اق
�صواريخ بالي�ستية على قاعدتين ع�سكريتين
ت�ست�ضيف ��ان جن ��ودا �أمريكيي ��ن� ،شمال ��ي
وغربي العراق.
و�أث ��ارت المواجه ��ة الع�سكري ��ة الأمريكي ��ة
الإيرانية ،غ�ضبا �شعبيا وحكوميا وا�سعا في
العراق ،و�سط مخاوف من تحول البالد �إلى
�ساحة نزاع مفتوحة بين وا�شنطن وطهران،
وعلى خلفي ��ة ال�صراع ،قررت بغ ��داد �إخراج
الق ��وات الأجنبي ��ة من البالد ،لك ��ن وا�شنطن
ترف� ��ض ذلك ،وه ��دد الرئي� ��س دونالد ترامب
بفر�ض عقوبات على بغداد.

االمني ��ة تعر�ضه ��ا لهج ��وم مماث ��ل قرب
�ساح ��ة الطي ��ران م ��ا ادى ال ��ى مهاجم ��ة
المحتجين.
وقال علي حيدر ،وهو احد المتظاهرين
في بغ ��داد لـ(المدى) ان "القوات االمنية
ا�ستخدم ��ت الر�صا�ص الح ��ي في الهواء
لتفريقنا ،لكننا ا�ستطعنا ابعادها".
وتفرق ��ت ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب ف ��ي
ازق ��ة البتاويي ��ن ،قب ��ل ان تتراجع قرب
م�ست�شف ��ى الجملة الع�صبي ��ة القريب من
�سريع محم ��د القا�سم .وا�ضاف حيدر ان

مكافحة ال�شغب "ا�ستخدمت نوعا جديدا
من القناب ��ل الدخانية" ،م�ؤك ��دا اختناق
 35متظاه ��ر ًا .و�شه ��دت �ساحة التحرير
ام� ��س ،تدفق عدد كبير من الطالب الذين
ا�ضرب ��وا ع ��ن ال ��دوام ،ف ��ي وق ��ت كانت
في ��ه الحكوم ��ة ت�ستع ��د ال�ستقب ��ال طلبة
الجامعات ال�ستئناف الدوام.
وعط ��ل محتج ��ون ف ��ي النج ��ف ع ��دة
ج�سور ،منه ��ا ثورة الع�شري ��ن ،الكوفة،
واال�س ��كان ،كم ��ا قطعوا طري ��ق المطار،
وطريق النجف -الحلة.

عبد المهدي يوكل ملف
�إخراج القوات الأجنبية
لخليفته

كما تنوقل ��ت معلومات عن احراق مكتب
النائب ومحاف ��ظ النجف ال�سابق عدنان
الزرفي ف ��ي الكوفة ،فيما �شهدت المدينة
م�ساء ال�سبت اح ��راق مكتب تابع لحزب
الل ��ه -تنظي ��م الع ��راق .وكان ��ت عمليات
ح ��رق مق ��رات ومن ��ازل الم�س�ؤولي ��ن قد
تراجع ��ت خ�ل�ال بداي ��ة الع ��ام الجدي ��د،
قب ��ل ان تع ��ود مج ��ددا عل ��ى اث ��ر "مهلة
النا�صري ��ة" .وانت�شرت القوات الأمنية،
�صب ��اح ام� ��س الأح ��د ،ب�ش ��كل كثيف في
�ش ��وارع مدينة النا�صري ��ة ،في حين قام

�شراء الخيم
وت�أت ��ي تل ��ك االح ��داث ،فيم ��ا تت�صاع ��د
مخ ��اوف النا�شطي ��ن م ��ن ا�ستغ�ل�ال
بع� ��ض الف�صائل الم�سلح ��ة ،التظاهرات
المليوني ��ة ،الت ��ي دعا اليها زعي ��م التيار
ال�صدري مقت ��دى ال�صدر ،ي ��وم الجمعة
المقب ��ل في بغداد .وق ��ال احد النا�شطين
المرابطين منذ ا�شهر في �ساحة التحرير
لـ(الم ��دى) ام�س� ،إن هناك حملة لـ"�شراء
خيم الم�ستقلي ��ن والمدنيين في ال�ساحة
مقابل اموال".
وا�ض ��اف النا�شط ،ال ��ذي طلب عدم ن�شر
ا�سم ��ه ،ان "المبلغ ي�صل الى  10ماليين
ل ��كل خيمة يت ��م اخال�ؤه ��ا" ،نافي ��ا علمه
بالجه ��ة الت ��ي تق ��وم بتقدي ��م االم ��وال.
واعتب ��ر نا�شطون ،ان تل ��ك المحاوالت،
ه ��ي بداي ��ة ل�سيط ��رة جه ��ات م�سلح ��ة
تابع ��ة الح ��زاب عل ��ى �ساح ��ة التحرير.
وتنت�ش ��ر اكثر م ��ن  400خيمة في �ساحة
التحرير ،من بينها نحو  80خيمة للتيار
ال�ص ��دري ،وع�ش ��رات الخي ��م االخ ��رى
الح ��زاب ،ا�ستن ��ادا ل ��كالم نا�شطي ��ن.
بالمقاب ��ل ت�سربت معلوم ��ات عن تو�سط
احمد ال�صدر ،ابن �شقيق مقتدى ال�صدر،
لت�أجي ��ل التظاه ��رة المليونية ،خوفا من
تدفق الم�سلحين.
لك ��ن �صب ��اح العكيل ��ي ،وه ��و نائ ��ب عن
�سائ ��رون ،نف ��ى تل ��ك االخب ��ار .وق ��ال
العكيلي لـ(المدى) ام�س ان "التظاهرات
المليوني ��ة التي دعا اليه ��ا ال�سيد ال�صدر
م�ستم ��رة ول ��م ت�ؤجل" ،م�ؤك ��دا ان مكان
التجمع لم يحدد بعد.

�صحيفة بريطانية :ان�سحاب الأمريكان يثري
خماوف �سكان املناطق ال�سنية

 ترجمة  /حامد �أحمد
ال�ضغوط ال�سيا�سية
ازدادت تجاه اخراج
القوات االميركية
من العراق بعد قيام
الواليات المتحدة
بتنفيذ هجوم بطائرة
م�سيرة على رتل قرب
مطار بغداد قبل
ا�سبوعين ت�سبب بمقتل
الجنرال االيراني قا�سم
�سليماني ونائب قائد
الح�شد ال�شعبي �أبو مهدي
المهند�س .
محم ��ود العبي ��دي  55عام ��ا م ��ن
اهالي منطقة االعظمية في بغداد،
يفتخ ��ر ب ��ان منطقت ��ه بع ��د الغزو
االميركي كان ��ت من المناطق التي
قاوم ��ت االحت�ل�ال ويق ��ول انه ��م
اي ��دوا محاربة االميركان بكل قوة
ف ��ي حينها� ،أم ��ا الي ��وم وبعد اكثر
م ��ن عق ��د م ��ن ال�سني ��ن ا�صبح من
اال�صوات التي تدعو لبقاء القوات
االميركية في البلد .
ان�سح ��اب الق ��وات االميركية يثير
مخ ��اوف ال�سنة ،ه ��م يرونه �أهون
ال�شري ��ن مقارنة باي ��ران ونفوذها
في البلد .
ويق ��ول العبي ��دي ،ال ��ذي يك�س ��ب
عي�ش ��ه م ��ن عرب ��ة بي ��ع طع ��ام في
منطق ��ة االعظمي ��ة ،ل�صحيف ��ة
التلغ ��راف "اذا يغ ��ادر االمي ��ركان
�سنك ��ون لقمة �سائغ ��ة لاليرانيين.

نح ��ن ل�سن ��ا م ��ن المعجبي ��ن
باالميركان �أو نكن الود لهم ،ولكن
نطلب ان ال يغ ��ادرون الآن لحد ما
يتركنا االيرانيون ل�ش�أننا ويكفون
تدخلهم في �ش�ؤوننا ".
ر�سميا القوات االميركية موجودة
ف ��ي العراق لم�ساعدت ��ه في الحرب
الم�ستمرة �ض ��د داع�ش والغرا�ض
التدري ��ب اي�ض ��ا ،ولك ��ن ك ��رد على
مقت ��ل قائدها الع�سك ��ري �سليماني
تمار�س طهران �ضغوطا على بغداد
لطرد االميركان من ارا�ضيها .
وكانت كت ��ل �شيعية قد �صوتت في
البرلمان على قرار غير ملزم يدعو
لطرد الق ��وات االجنبي ��ة ،وتم ذلك
بغي ��اب المكون ال�سن ��ي والكردي.
حي ��ث ذك ��روا ب ��ان الوالي ��ات
المتح ��دة ق ��د خرق ��ت بفعله ��ا هذا
�سيادة العراق ،وقام رئي�س وزراء

ت�سيير االعمال ع ��ادل عبد المهدي
بتقديم طل ��ب للخارجية االميركية
بار�سال وفد للتباحث ب�آلية �سحب
القوات .
من ناحية خا�ص ��ة اي�ضا فان هناك
م�س�ؤولي ��ن عراقيي ��ن يخ�شون من
ان اي ان�سح ��اب �أميرك ��ي �سيوفر
لطه ��ران نف ��وذا اكب ��ر ف ��ي �ش�ؤون
بالدهم ويوفر فر�صة اي�ضا لتنظيم
داع� ��ش للظه ��ور م ��ن جدي ��د .هذه
المخاوف اف�ص ��ح عنها م�س�ؤولون
ب�ش ��كل علن ��ي ال �سيم ��ا �سيا�سي ��و
المكون ال�سني .
الجان ��ب االميرك ��ي رف� ��ض ق ��رار
البرلم ��ان وق ��ال على ل�س ��ان وزير
خارجيته ��ا ماي ��ك بومبي ��و ،ان
اي وف ��د ي ��زو الع ��راق ال يناق� ��ش
ان�سح ��اب الق ��وات ب ��ل يبح ��ث في
�سب ��ل تنفي ��ذ التعه ��د االميرك ��ي

بمحارب ��ة داع� ��ش وف ��ق ال�شراك ��ة
ال�ستراتيجي ��ة بي ��ن البلدين  .عبد
المه ��دي ال ��ذي ا�ستق ��ال ب�ضغوط
من احتجاجات �شعبي ��ة يدير االن
حكوم ��ة ت�سيي ��ر اعم ��ال ،ولتفادي
ال�ضغوط االيرانية الم�سلطة عليه
الخ ��راج القوات االميركية قال انه
�سيت ��رك القرار للحكومة المنتخبة
القادمة  .وقال عب ��د المهدي خالل
تعليق ��ات ل ��ه ف ��ي جل�س ��ة مجل� ��س
ال ��وزراء االربع ��اء "�أن ��ا اطلب من
الرئي� ��س والبرلم ��ان واالح ��زاب
ال�سيا�سي ��ة ان تعي ��ن رئي� ��س
وزراء جدي ��د ،حكوم ��ة جديدة لها
�صالحيات كامل ��ة ،الن في ظروف
�صعبة معق ��دة خ�صو�صا ما يتعلق
ب�سح ��ب الق ��وات ..ف ��ان الب ��ت بها
يحتاج الى حكومة ب�صالحية كاملة
 ".وا�ض ��اف عبد المهدي قائال "انا

احترم قرار البرلمان ونحن نعمل
على تنفي ��ذه بال�شكل ال�صحيح بما
ي�ضمن �سيادة العراق ".
كثي ��ر ر�أى في حركة عب ��د المهدي
ب�إي ��كال ه ��ذه المهم ��ة لخليفت ��ه
والتخل ��ي عنه ��ا انه ��ا ق ��د تغ�ض ��ب
طه ��ران ولكنه ��ا م ��ن جان ��ب �آخ ��ر
خطوة مرحب بها من �آخرين .
اب ��و م�صطف ��ى ،بائ ��ع �سكائ ��ر من
بغ ��داد ،يق ��ول "نح ��ن نحت ��اج من
االمي ��ركان البق ��اء هن ��ا لحي ��ن
تن�صي ��ب حاك ��م جديد لن ��ا بامكانه
حك ��م العراق ب�شكل يحفظ �سيادته
ب ��دون اي تدخ�ل�ات خارجي ��ة
ب�ش�ؤونه ".ولكن وفقا لهذا المعيار
فانه من الممكن ان يبقى االميركان
هنا ل�سنوات عديدة اخرى قادمة .
 عن :التلغراف
البريطانية

محليات

4

العدد ( )4592ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني ( )20كانون الثاين 2020
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

متظاهرو ذي قار يتفقون مع �شيوخ الع�شائر على خطوات ت�صعيدية
لمرحلة ما بعد انق�ضاء مهلة النا�صرية
ذي قار  /ح�سين العامل
ك�ش ��ف متظاه ��رو محافظ ��ة ذي ق ��ار ي ��وم
االح ��د (  19كان ��ون الثان ��ي  ) 2020ع ��ن
اتفاق بي ��ن المتظاهرين و�شي ��وخ ع�شائر
المحافظ ��ة عل ��ى جمل ��ة م ��ن الخط ��وات
الت�صعيدي ��ة لمرحلة ما بع ��د انق�ضاء مهلة
النا�صري ��ة  ،وفيم ��ا بين ��وا �أن االتف ��اق
ت�ضم ��ن مطالب ��ة البرلم ��ان بالإ�س ��راع
بتحقيق مطال ��ب المتظاهرين  ،ومحاكمة
القتل ��ة والمجرمي ��ن الذي ��ن �أراق ��وا دم ��اء
�أبناء النا�صرية والع ��راق  ،والتحذير من
المماطل ��ة والت�سوي ��ف بتحقي ��ق المطالب
الم�شروعة المتظاهري ��ن � ،أ�شار نا�شطون
ال ��ى تعر� ��ض اثني ��ن م ��ن المتظاهرين من
بينهم ��ا نا�شط ��ة رددت هتاف ��ات ثورية في
�ساح ��ة الحبوب ��ي لمحاول ��ة اغتي ��ال ف ��ي
مناطق متفرقة من النا�صرية.
وذكر بي ��ان ن�شره موق ��ع �ساحة الحبوبي
االلكتروني وتابعته المدى �إن " االجتماع
الذي عقد بين �شيوخ ع�شائر عموم محافظة
ذي قار ونخبة من المتظاهرين في ديوان
ع�شائ ��ر الب ��دور م�س ��اء يوم ال�سب ��ت ( 18
كان ��ون الثان ��ي � ) 2020أ�سف ��ر ع ��ن اتفاق
ت�ضمن عدة نقاط " ،مبينا �أن " من �أبرز ما
ورد ف ��ي االتفاق تمث ��ل بمطالبة البرلمان
بالإ�س ��راع بتحقي ��ق مطال ��ب المتظاهرين
العادل ��ة والد�ستوري ��ة والحف ��اظ عل ��ى
ال�سلمي ��ة ك�أ�سا� ��س لنج ��اح الث ��ورة ".
و�أ�ض ��اف كم ��ا ت�ضم ��ن البي ��ان " اال�سراع
بمحاكمة القتلة والمجرمين الذين �أراقوا
دماء �أبناء النا�صري ��ة والعراق والتحذير
م ��ن المماطل ��ة والت�سوي ��ف بتحقي ��ق
مطال ��ب المتظاهري ��ن" ،م�شير ًا ال ��ى �أن "
المتظاهري ��ن و�شي ��وخ الع�شائ ��ر �ش ��ددوا
عل ��ى رف�ض جمي ��ع ال�سلوكي ��ات الخارجة
ع ��ن القانون وال�ش ��رع  ،و�إدان ��ة التع ّر�ض
لح ��رم كلية الطب والإ�ش ��راف التربوي "،

م�ؤكدي ��ن عل ��ى �ض ��رورة ع ��ودة المدار�س
والدوائر الخدمية و�إلزام القوات الأمنية
بحفظ الأمن والنظام".
ال ��ى ذلك اتخذ متظاه ��رو محافظة ذي قار
ف ��ي النا�صري ��ة وال�شطرة والغ ��راف عدد ًا
من الخطوات الت�صعيدية قبل عدة �ساعات
من انته ��اء مهلة النا�صرية التي تنهي يوم
االحد (  19كانون الثاني � ) 2020إذ قاموا
بقط ��ع الج�سور والطرق الحيوية  ،ناهيك
عن تح�شي ��د وا�سع في ميادين التظاهرات
وجم ��ع كميات م ��ن الإط ��ارات الم�ستهلكة
ال�ستخدامه ��ا ف ��ي قط ��ع طري ��ق الم ��رور
ال�سريع ( الدولي ) وطرق حيوية �أخرى.
ومن جانب �آخر �أكد نا�شطون في محافظة
ذي ق ��ار تعر� ��ض اثني ��ن م ��ن المتظاهرين
لمحاول ��ة اغتيال ف ��ي مناط ��ق متفرقة من

النا�صري ��ة وذل ��ك �ضم ��ن حمل ��ة اغتياالت
يومي ��ة ت�سته ��دف النا�شطي ��ن ف ��ي مج ��ال
التظاه ��رات .وقال ��ت النا�شط ��ة المدني ��ة
�إيم ��ان الأمي ��ن للم ��دى �إن " النا�شط ��ة
نهاون ��د تركي نج ��ت م�ساء ي ��وم ال�سبت (
 18كان ��ون الثان ��ي  ) 2020م ��ن محاول ��ة
اغتي ��ال ا�ستهدفته ��ا ه ��ي وزوجه ��ا بع ��دة
اطالق ��ات نارية عن ��د خروجهما من �ساحة
التظاهرات ف ��ي �ساحة الحبوب ��ي باتجاه
منزلهما في الحي الع�سكري �أحد �ضواحي
مدين ��ة النا�صري ��ة " ،م�شي ��رة ال ��ى �أن "
نهاون ��د ا�صيبت بكدم ��ات والآالم بالر�أ�س
نتيجة ارتطام ر�أ�سه ��ا ببدن ال�سيارة التي
كانت ت�ستقلها مع زوجتها ".
ونهاون ��د ترك ��ي ه ��ي طالب ��ة جامعي ��ة
وريا�ضي ��ة معروف ��ة ف ��ي مج ��ال �ألع ��اب

ال�ساح ��ة والميدان وقد د�أب ��ت على ت�صدر
تظاه ��رات طلبة جامع ��ة ذي قار في �ساحة
الحبوبي وترديد هتافات و�أهازيج ثورية
جريئ ��ة �ض ��د الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة وعمالء
�إي ��ران والأمري ��كان  .وف ��ي ال�سي ��اق ذاته
�أعلن م�صدر �أمني ا�ستهداف منزل النا�شط
المدن ��ي م�صطفى قا�س ��م البديري في حي
ال�شه ��داء بالنا�صرية بعب ��وة �صوتية فجر
ي ��وم ال�سب ��ت (  18كان ��ون الثان ��ي 2020
) م ��ن دون �أن ي�ص ��اب ب� ��أذى وت�سجي ��ل
خ�سائر مادي ��ة فق ��ط  .وكان المتظاهرون
الم�شاركون في قطع طريق المرور ال�سريع
الرابط بين النا�صرية وبغداد يوم االثنين
(  13كانون الثاني  ) 2020قد حددوا مهلة
�أ�سبوع واحد للطبق ��ة ال�سيا�سية ورئا�سة
الجمهورية والبرلمان لال�ستجابة لمطالب

المتظاهري ��ن المتمثلة بح�سم ملف رئي�س
الوزراء وت�شكيل حكوم ��ة م�ؤقتة تن�سجم
مع مطالب المتظاهري ��ن  ،وكذلك محاكمة
المتورطي ��ن بقم ��ع وقت ��ل المتظاهري ��ن ،
وردّد المتظاه ��رون هتاف ��ات م ��ن بينه ��ا (
جي ��ت الي ��وم انطيك ان ��ذار ا�سم ��ع ذي قار
ا�شـكـال ��ت )  ،في �إ�شارة ال ��ى قطع الطريق
لم ��دة �ساعتين في �إن ��ذار �أولي يتبعه قطع
الطري ��ق ب�صورة نهائية بع ��د مدة �أ�سبوع
ف ��ي حال ل ��م ت�ستج ��ب الحكوم ��ة لمطالب
المتظاهري ��ن .وم ��ن المق ��رر �أن تتخ ��ذ
المحافظات المنتف�ضة خطوات ت�صعيدية
في ح ��ال عدم اال�ستجاب ��ة لمطالبهم �ضمن
ال�سق ��ف الزمن ��ي للمهلة الت ��ي تنتهي يوم
الأح ��د (  19كان ��ون الثاني  ) 2020تتمثل
 ،بقط ��ع الط ��رق الرئي�س ��ة الرابط ��ة بي ��ن

�إع�����ل����ان����������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إعـــالن انتخـابـي

تدعو اللجنة التحضيرية املشرفة على اجراء انتخابات اجلمعية الوطنية
للفحص الهندس��ي واحلماي��ة املدنية الس��ادة أعضاء الهيئ��ة العامة
الراغبني بالترش��يح للهيئة اإلدارية واللجان املرتبطة بها واملزمع اجراءها
في  2020/2/22وباالسراع الى تسجيل أسماءهم لدى اللجنة التحضيرية
وذلك اعتبارا ً من يوم  2020/2/1ولغاية  2020/2/10من الس��اعة  8صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة ظهرا ً في مقر اجلمعية الكائن كرادة خارج مقابل
شارع العطار عمارة احلداد الطابق الثاني.
مع التقدير
اللجنة امل�شرفة على االنتخابات

اعـــــــالن
تود س��فارة جمهورية باكستان اإلسالمية ،بغداد (العراق)
ش��راء س��يارة ( )SUVباملواصفات التالي��ة :املوديل.2020 ،
س��عة احمل��رك 2.7 :لتر إلى  3.8لتر  ،م��ع ضمان ملدة عامني
على األقل .يتم استالم العروض بأظرف مغلقة من التجار
 /الوكالء املعتمدين في مكتب امللحق العس��كري  ،مبنى
يوما.
السفارة خالل ً 15
رقم االتصال07729071077 .

محافظات الو�سط والجن ��وب لعرقلة نقل
المنتج ��ات النفطية وو�صول الب�ضائع من
مين ��اء الب�صرة �إلى و�سط و�شمالي البالد،
ف�ضلاً ً عن �إع ��ادة غلق الدوائ ��ر الحكومية
الت ��ي �أعلن عن �إع ��ادة افتتاحه ��ا ،وتنظيم
وقف ��ات احتجاجي ��ة �أم ��ام من ��ازل �أع�ضاء
مجال� ��س الن ��واب .وك�ش ��ف متظاه ��رو
محافظ ��ة ذي قار ي ��وم ال�سبت (  18كانون
الثان ��ي  ) 2020ع ��ن جملة م ��ن الخطوات
الت�صعيدي ��ة الت ��ي يجري تدار�سه ��ا حالي ًا
ا�ستع ��دادا لمرحل ��ة م ��ا بعد انته ��اء المهلة
الت ��ي تنتهي يوم االح ��د  19كانون الثاني
الج ��اري  ،وفيم ��ا �أعلن ��وا تبنيه ��م ق ��رار
ا�ستئناف الدوام ف ��ي المدار�س االبتدائية
 ،ج� �دّدوا مطالبته ��م للأم ��م المتح ��دة
بت�أمي ��ن الحماي ��ة الدولي ��ة للمتظاهري ��ن

بع ��د ا�ست�شراء عملي ��ات االغتيال وتفجير
المن ��ازل الت ��ي ت�ستهدفه ��م .وك�ش ��ف
نا�شطون في محافظة ذي قار يوم الثالثاء
(  7كان ��ون الثان ��ي  ) 2020ع ��ن ارتف ��اع
معدالت جرائ ��م ا�سته ��داف النا�شطين في
مج ��ال التظاه ��رات بالعب ��وات النا�سف ��ة
واالغتي ��ال بكوات ��م ال�ص ��وت وت�صوي ��ب
الر�صا� ��ص الح ��ي باتج ��اه ح�ش ��ود
المتظاهري ��ن م ��ن قب ��ل م�سلحي ��ن ملثمين
يتبع ��ون الأحزاب المتنف ��ذة ،وفيما �أكدوا
ا�ست�شهاد  3نا�شطين وت�سجيل  11جريمة
اغتي ��ال وتفجي ��ر وقتل مبا�ش ��ر خالل مدة
�أ�سبوعي ��ن � ،أ�ش ��اروا ال ��ى تعر� ��ض دور
كل م ��ن النا�شطي ��ن حي ��در عب ��د العبا� ��س
المو�س ��وي وعدي الجابري ومواطن �آخر
لال�ستهداف بعبوات �صوتية ونا�سفة.
وكان ��ت محافظة ذي قار قد �شهدت ارتكاب
خم� ��س جرائ ��م اغتي ��ال �أخرى خ�ل�ال مدة
�أ�سبوعي ��ن ا�ست�شه ��د عل ��ى �إثره ��ا كل م ��ن
النا�ش ��ط المدن ��ي عل ��ي محم ��د مكط ��وف
الع�صم ��ي ف ��ي ي ��وم الجمع ��ة (  20كانون
الأول  ) 2019قرب تمثال ال�شيباني الذي
ال يبع ��د �سوى  500متر م ��ن قيادة �شرطة
ذي ق ��ار ،وا�ست�شه ��د النا�ش ��ط عل ��ي خالد
الخفاجي على يد مجهولين يوم الثالثاء (
 31كانون الأول  ) 2019في حين تعر�ض
كل م ��ن عل ��ي الغ ��زي و ط ��ارق الجحي�شي
لمحاولتي اغتيال ف ��ي ق�ضاء الغراف يوم
الخمي� ��س  19كان ��ون الأول � 2019أ�صيبا
على �أثرهم ��ا ب�إطالقات ناري ��ة غير قاتلة ،
فيم ��ا نج ��ا النا�ش ��ط مرت�ض ��ى ال�شيخ علي
من محاولة اغتي ��ال تعر�ض لها م�ساء يوم
الأربع ��اء ( الأول من كانون الثاني 2020
) ف ��ي ناحي ��ة الف�ضلي ��ة (  15ك ��م جن ��وب
النا�صرية ) ،فيما اغتي ��ل المتظاهر ح�سن
ه ��ادي مهلهل ف ��ي ناحي ��ة العكيكة جنوبي
النا�صرية يوم االثنين ( 13كانون الثاني
. ) 2020

�إعالن رقم ()2

م  /املناق�صة م( 2020/ 2 /جتهيز مكثفات  132ك.ف)
تعلن الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األوسط عن اجراء املناقصة العامة املدرجة تفاصيلها وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ()2
لسنة  2014والضوابط النافذة والوثيقة القياسية لعقود جتهيز السلع .

ا�سم امل�شروع

قيمة وثائق املناق�صة
دينار عراقي

فرتة �سريان
العطاء

مدة التجهيز

تاريخ غلق
املناق�صة

موعد وتاريخ
فتح العطاءات

جتهيز مكثفات 132
ك.ف

( )300000دينار عراقي

 90يوم من
تاريخ الفتح

 180يوم من تاريخ فتح االعتماد
املستندي

2020/2/4

2020/2/5

فعلى الراغبني من الشركات من أصحاب االختصاص :
* ش��راء وثائق املناقصة خالل اوقات الدوام الرسمي على العنوان التالي :الشركة العامة لنقل
الطاق��ة الكهربائية  /الفرات األوس��ط حلة ابي غرق  /طريق احللة  -كربالء املقدس��ة  /قس��م
الشؤون التجارية  /شعبة املناقصات مقابل الرسوم احملدد اعاله.
أوالً :على مقدمي العطاءات
* تق��دمي عطاءاته��م مختوم��ة وموقعة من املدي��ر املفوض او م��ن يخوله خالل اوق��ات الدوام
الرسمي على العنوان أعاله.
ثانيا ً  :ارفاق البيانات أدناه:
 -1خطاب ضمان او صك مصدق بنفس عملة العطاء كتامينات أولية للمش��اركة باملناقصة
بنس��بة ( )%1م��ن مبل��غ الكلفة التخمينية .للمنش��أ الذي يخت��اره مقدم العط��اء وبالدوالر
األمريكي على ان تكون مغطاة ومؤيدة بتس��ديد مبلغها عند اول مطالبة ألمر الشركة ساري
املفعول (مدة س��تة أش��هر بعد الفتح) وعلى ان يذكر اسم ورقم املناقصة املعلنة في خطاب
الضمان (ضمن املوضوع) واسم الشركة معنون إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية
 /الفرات االوس��ط صادر م��ن احد املصارف العراقية املعتمدة رس��ميا ً من قب��ل البنك املركزي
العراقي ولم ترد عليه مالحظات مالية وال يكون اخلطاب مشروط ويدفع عند الطلب.
 -2كت��اب عدم املمانعة من االش��تراك باملناقص��ة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قس��م
الش��ركات معنون إلى مقر الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات االوسط ونافذ
املفعول (نسخة أصلية) أو نسخة مصورة في حالة تقدمي النسخ االصلية في عطاء آخر.
 -3تقدمي ش��هادة تأس��يس وكم��ا مبني ادناه وحس��ب كت��اب وزارة التخطيط  /دائ��رة العقود
احلكومية العدد  3000/7/4في . 2017/2/9
أ -فيما يخص الش��ركات العراقية اجملهزة فيتم تزويدنا بنس��خة واضحة من ش��هادة تأسيس
الش��ركة وآخر تعديل صادر من دائرة تس��جيل الش��ركات بتغيير االسم (على ان تكون شهادة
التأسيس وقرارات التعديل اخلاصة بالشركة مصادقة اصولياً.
ب -فيما يخص الش��ركات العراقية املس��جلة في إقليم كردس��تان فيتم تزويدنا بكل ما ورد
ف��ي الفقرة (أ) أعاله وكذلك تزويدنا بكتاب اعتماد اوليات الش��ركة الصادر عن دائرة تس��جيل
الشركات.
ج – فيما يخص الشركات الغير عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية:
 -1نسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصادق عليها اصوليا ً من ملحقياتنا التجارية
في بلد التأسيس مع نسخة مترجمة باللغة العربية من شهادة تأسيس الشركة من مكتب
او جهة معتمدة ومتخصصة.
 -2نس��خة واضحة من قرار تس��جيل فرع او مكتب متثيل الش��ركة في العراق صادر عن دائرة
تسجيل الشركات ( مصادق اصولياً) .
 -4وصل الشراء  /وثائق املناقصة (النسخة االصلية).
 -5املستمسكات الشخصية  /تقدمي املستمسكات الشخصية للمدير املفوض.
 -6االعمال مماثلة  /ارفاق اعمال مماثلة واملتعلقة بطبيعة املناقصة مؤيدة بحس��ن التنفيذ من
جهات التعاقد الرسمية وتكون كما يأتي :
أ -تق��دمي اعمال مماثلة عدد ( )1خالل ( )10س��نوات الس��ابقة ويجب ان تك��ون مرتبطة بالعقود
(االعمال املماثلة).
ب -يك��ون مبلغ االعمال املماثلة املقدمة بنس��بة  %30من الكلفة التخمينية للمنش��أ الذي
يختاره مقدم العطاء.
 -7اس��م الشركة ورقم احلس��اب اجلاري واسم املصرف  /ذكر اسم الش��ركة وعنوانها الكامل
والبريد االلكتروني .
 -8تقدمي تعهد خطي بان جميع املستمس��كات املقدمة من قبل الشركة مستوفية للشروط
القانونية.
 -9تقدمي ش��هادة املنش��أ للمواد املس��توردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد املصنع او
املنتج او البلد الذي يتم فيه التجميع األخير او بلد الشحن (بلد التصدير) مصدقة من اجلهات
العراقية اخملتصة في بلد املنش��أ أو بلد الش��حن (بلد التصدير) مع اإلش��ارة الى منش��أ املواد
االس��تيرادية والتي يجب ان تكون دقيقة من حي��ث املواصفات الفنية اخلاصة باملواد او املعدات
املراد تصديرها الى العراق ش��رط وجود تعهد مصدق اصوليا ً من الش��ركة الش��احنة واجملهزة
للمواد االس��تيرادية يتضمن حتملها كافة املس��ؤوليات املالية والقانونية املتعلقة مبدى صحة
املعلومات املذكورة في ش��هادات املنش��أ االصلية املرس��لة من اجلهات املصنعة او املنتجة الى
اجملهز في دولة الشحن األخيرة.
 -10تقدمي كتاب حجب البطاقة التموينية وحس��ب التعليمات النافذة بالنس��بة للش��ركات
العراقية.
 -11هوية غرفة التجارة.
 -12تقدمي كتاب تخويل من الش��ركة املصنعة معنون الى ش��ركتنا للشركة اجملهزة في حالة
الشركة الوسيطة.
ثالثا ً  :أحكام عامة .
 -1على الش��ركات الراغبة باالش��تراك االطالع على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ()2
سنة  2014وضوابطها وتعديالتها لكون املناقصة خاضعة لها حتى بعد توقيع العقد.

 -2يت��م التوقيع واخلتم على جميع وثائق املناقص��ة ومن ثم تقدميها ضمن وثائق العطاء وكما
هو مدون في تعليمات مقدمي العطاءات.
 -3يجب تقدمي الوثائق الى مقر الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات االوس��ط /
قسم التجارية  /شعبة املناقصات ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد يوم الغلق.
 -4يجوز الصحاب الش��ركات احلضور في يوم الفتح ومش��اهدة إجراءات فتح العطاءات او من
ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم من قبل مقدم العطاء.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن في الصحف احمللية وغيرها.
 -6الكلفة التخمينية للمشروع -:
أ -الكلف��ة ( 3291000دوالر) (ثالث��ة مالي�ين ومئتان وواحد وتس��عون ألف دوالر فقط للمنش��أ
(الياباني  ،االمريكي).
ب -الكلفة ( 3041000دوالر) (ثالثة ماليني وواحد واربعون ألف دوالر) للمنشأ (املاني).
ج -الكلفة ( 2791000دوالر) (مليونان وسبعمائة وواحد وتسعون ألف) دوالر للمنشأ (اوروبي).
 -7يتم اعتماد عنوان املناقص املثبت في العطاء عنوانا ً للمراس�لات والتبليغات وعلى املناقص
اش��عار جه��ة التعاقد ب��كل تغيير يطرأ على ه��ذا العنوان خالل مدة س��بعة أي��ام من تاريخ
تغييره.
 -8تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -9جلهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءا ً على أس��باب مبررة دون تعويض
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.
 -10الزام املناقصني بتدوين أس��عار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه اإلجمالي باملداد
او بشكل مطبوع رقما ً وكتابة.
 -11ال يج��وز ملقدم العطاء ش��طب او حك أي بن��د من بنود وثائق املناقص��ة او اجراء أي تعديل
عليها.
 -12ال يجوز ملنتس��بي دوائر الدولة والقطاع العام االش��تراك في املناقصات بصورة مباشرة او
غير مباشرة مع مراعاة احكامه التشريعات النافذة.
 -13مصادرة التأمينات األولية ملن حتال اليه املناقصة عند تلكؤه عن توقيع العقد بعد التبليغ
بكت��اب اإلحالة او عند س��حب مقدم العطاء لعطائه خالل فت��رة نفاذيته وبعد غلق املناقصة
او رفض التصحيح على اخطائه احلس��ابية في العطاء وانعكاس��ها على قرار اإلحالة وتتخذ
بحقه اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية النافذة.
 -14يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقما ً كما يعول على
سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -15إذا وردت فقرة من فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة
تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء .
 – 16يتحمل املناقص الذي حتال له املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني
النافذة.
 -17تقب��ل الضمانات والصكوك الصادرة من املص��ارف احلكومية في جمهورية العراق وكذلك
املصارف اخلاصة التي اجازها والتي من يحظرها البنك املركزي العراقي  /املديرية العامة ملراقبة
الصيرفة واالئتمان قسم التفتيش امليداني.
 -18يك��ون فح��ص املواد اجمله��زة (البضائع املس��توردة) من قبل طرف ثالث جله��ة معتمدة من
قبل الوزارة.
 -19يتم س��حب العمل من املقاول او الش��ركة عند تلكؤه في تنفي��ذ االلتزامات او مخالفته
الش��روط واملواصفات الفنية املتعاقد عليها او عند بل��وغ الغرامات التأخيرية ( )% 15من مبلغ
العقد او عند ثبوت الرش��وة او الش��روع بها او عند تقدمي أي وثيقة مزورة او عند عدم املباش��رة
بالعم��ل او عدم توقيع العقد او عدم االلتزام بالنصوص ذات الصلة الواردة في تعليمات تنفيذ
العق��ود احلكومي��ة العام��ة رقم ( )2لع��ام  2014وضوابط العق��ود املعدلة الص��ادرة من وزارة
التخطيط واملرفقة مع وثائق العطاء.
 -20في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية في كافة اقسامها
فسيتم استبعاد عطائهم مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي استنادا ً الى كتاب وزارة الكهرباء
 /دائرة االس��تثمارات والعقود العدد  26529في  2017/5/4ومرفقه كتاب وزارة التخطيط  /دائرة
العقود احلكومية العدد  8959/7/4في .2017/4/26
 -21للش��ركة احلق في تعطيل او تقييد الش��روط املذكورة في الوثائق القياسية ومما ينسجم
مع القوانني والتعليمات العراقية اس��تنادا ً الى كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية
العامة  4185/7/4في .2016/2/24
 -22عل��ى مقدم��ي العطاءات مالحظة الش��روط املذك��ورة في تعليمات مقدم��ي العطاءات
واملرفقة ضمن وثائق املناقصة.
لالستفسار االتصال عبر البريد االلكترونيEmail: 35_Eqpt.Dept.Mgr@moelc.gov.iq :

املهند�س  /حممد ف�ضيل وحيد
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
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رياضة

اتفاقية �أربيل لت�سوية خالف االنتخابات تدخل كرتنا في نفق مجهول!

 غ���ي���اب ال����ق����رار ال��ق�����ض��ائ��ي ال���ري���ا����ض���ي ي��ن��ت��ه��ك ال����م����ادة  14م����ن ال���ن���ظ���ام الأ����س���ا����س���ي ل��ل��ف��ي��ف��ا

 ال ق���ي���م���ة لأي ت����واف����ق دون ت�������ص���وي���ت ال���ع���ام���ة ع���ل���ى اال����س���ت���ق���ال���ة وت�����ش��ك��ي��ل��ه��ا ال���م����ؤق���ت���ة
متابعة � /إياد ال�صاحلي
�أ�س ��دل ال�ستار على اتف ��اق �أربيل الكروي
امل�ب�رم ي ��وم اجلمع ��ة املواف ��ق  17كانون
الثاين  2019بني طريف املكتب التنفيذي
الحت ��اد كرة القدم والكابنت عدنان درجال
لت�سوي ��ة خالف انتخابات � 31أيار 2018
�إداري ًا وق�ضائي ًا حت ��ت �إ�شراف م�س�ؤويل
احلكوم ��ة وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
د�.أحم ��د ريا�ض وم�ست�شار رئي�س جمل�س
الوزراء �إياد بنيان ورئي�س جلنة ال�شباب
والريا�ض ��ة عبا�س عليوي  ،به ��دف �إبعاد
�شبح العقوبات الدولية عن الكرة العراقية
والت ��ي ح ّذر منها �أكرث م ��ن مراقب للأزمة
يف ظ ��ل تع ّن ��ت املكت ��ب التنفي ��ذي بع ��دم
تق ��دمي اال�ستقال ��ة اجلماعي ��ة �إال مت�أخ ��ر ًا
للم�ضي ببناء منظومة اللعبة وفق ًا لنظام
ا�سا�س ��ي جديد مع تو�سع ��ة الهيئة العامة
لت�ض ��م جميع العنا�صر الفاعلة والطاحمة
لتطوير كل ما يت�صل باللجان العاملة �أم ًال
مب�ستقب ��ل يعيد كرتنا اىل ت�صنيف �أف�ضل
بني عموم االحتادات الدولية.
وب ��رزت م�س�ألت ��ان مه ّمت ��ان يف م�شه ��د
اتف ��اق �أربي ��ل الك ��روي  ،الأوىل كي ��ف
�سينظ ��ر االحت ��اد الدويل لك ��رة القدم اىل
قب ��ول ا�ستقال ��ة رئي� ��س واع�ض ��اء املكتب
التنفي ��ذي لالحت ��اد مقابل تن ��ازل الكابنت
عدنان درجال عن ق�ضية مرفوعة للق�ضاء
بحق رئي�س االحت ��اد عبداخلالق م�سعود
ونائب ��ه عل ��ي جب ��ار ع ��ن �شبه ��ة تزوي ��ر
النظ ��ام اال�سا�سي لالحت ��اد  ،و�سبق له �أن
ا�صطح ��ب فريق ��ه امل�شتك ��ي اىل حمكم ��ة
كا�س الدولية حام ًال معه كل دالئل خروق
االنتخاب ��ات بانتظ ��ار قراره ��ا احلا�سم ،
وكذل ��ك توجّ هه للتنازل ع ��ن �شكواه بحق
د�.صب ��اح حمم ��د ر�ض ��ا �أمني ال�س ��ر العام
ورئي� ��س جلنة اال�ستئن ��اف ال�سابق �ستار
زوير وغلق ملف زميلهما وليد طربة دون
اجل ��زم بتبعات احلق العام  ،والثانية َمنْ
امل�س� ��ؤول ع ��ن اختي ��ار رئي� ��س واع�ضاء
الهيئة امل�ؤقت ��ة لإدارة �ش�ؤون االحتاد يف
حال ��ة موافقة الفيفا عل ��ى ا�ستقالة رئي�س
واع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد؟
(امل ��دى) ا�ستطلع ��ت ر�أي�ي�ن حمايدين يف
امل�شه ��د الك ��روي العراق ��ي لبي ��ان م ��دى
�شرعي ��ة االج ��راءات الت ��ي �أتخ ��ذت عل ��ى
هام�ش اتفاق �أربيل .
ق�ضاء الدولة والنزاع الريا�ضي

املحامي وامل�ست�شار يف القانون الريا�ضي
الدويل ال�سع ��ودي يعقوب املطري� ،أكد �أن
"ا�ص ��داء الق�ضي ��ة العراقي ��ة �أخذت تثري
تكهّنات عديدة ب�ش�أن ما جرى قبل و�أثناء

يعقوب املطري

ح�سني احلربي
اتف ��اق ط ��ريف الأزم ��ة يف �أربي ��ل  ،وم ��ا
يه ّمن ��ا هنا �سالم ��ة الإج ��راءات القانونية
عن ��د ح ��دوث �أزم ��ة يف �أي احت ��اد وطني
معتم ��د لدى االحتاد ال ��دويل لكرة القدم ،
فاالحت ��ادات العربية ت�شهد هك ��ذا ق�ضايا
وتتعامل وفق� � ًا للو�صايا التي ي�ؤكد عليها
الفيف ��ا يف الئحته ونظام ��ه املحدّثني بني
احلني والآخر".
و�أ�ض ��اف "م ��ن املفرت� ��ض �أن ال تتدخ ��ل
احلكوم ��ة العراقي ��ة والق�ض ��اء يف ن ��زاع
ريا�ضي مهما كان �سببه (تزوير �أو تالعب
يف �أوراق تخ� ��ص انتخاب ��ات ذات �صل ��ة
باحت ��اد ريا�ض ��ي) فالفيف ��ا مين ��ع التدخل
احلكوم ��ي يف هكذا نزاع ريا�ضي و�إذا ما
ت�أك ��د له ف�أنه يع ّر�ض اللعبة اىل العقوبات
وت�صل اىل جتميد االحتاد".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "ال ب� � ّد �أن ت�أخ ��ذ جلن ��ة
النزاه ��ة والقي ��م يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم
العراقي �إن وجدت دورها الفاعل يف هذا
الن ��زاع من ��ذ �أول ورق ��ة يقدمه ��ا امل�شتكي
عدن ��ان درجال يف مل ��ف التالعب بالنظام
اال�سا�س ��ي �أو تزوير يف ق ��رار ان�ضباطي
حرم ��ه من دخ ��ول االنتخابات كم ��ا يزعم
 ،فه ��ذا نزاع ريا�ضي بح ��ت يفرت�ض �أن ال
يُبت به م ��ن قبل ق�ض ��اء الدولة وحماكمة
واالجه ��زة املخت�صة الأخ ��رى  ،ال�صحيح
ُف�ص ��ل
�أن الق�ض ��اء الريا�ض ��ي يج ��ب �أن ي َ
ب ��ه �أو ًال م ��ن خالل جلن ��ة النزاه ��ة املنوّ ه

عنه ��ا التي تدر�س �أ�سباب الن ��زاع و�إذا ما
�أو�ص ��ت بوجود �شبه ��ة تالعب يف النظام
اال�سا�س ��ي �أو �شبه ��ة جنائي ��ة يف ق ��رار
االن�ضباط عندها ميك ��ن رفعها اىل ق�ضاء
الدولة ح�سب االخت�صا�ص".
و�أك ��د املطري "هن ��اك ما ي�سم ��ى بـ(وحدة
النزاه ��ة) ل ��دى االحتادي ��ن ال ��دويل
والآ�سي ��وي لكرة القدم تف�صل يف خروق
الف�ساد والتزوي ��ر وال�شق اجلنائي وهي
َم ��نْ نظ ��رتْ يف ق�ضي ��ة ف�س ��اد م�س� ��ؤويل
االحت ��اد الدويل برئا�س ��ة رئي�سه ال�سابق
جوزيف بالتر ورئي�س االحتاد الأوروبي
مي�شي ��ل بالتين ��ي واتخ ��ذت ق ��رار ًا يف
املو�ضوع و�أحال ��ت الأوراق اىل الق�ضاء
ال�سوي�سري ال�ستدراج اخل�صوم واظهار
خمت�صة
بع�ض الأدل ��ة وحتليلها بو�سائل
ّ
قد ال تتوفر لدى الق�ضاء الريا�ضي".
وتابع "عندما يتم تثبيت احلكم اجلنائي
يف اتهام ��ات خم ّل ��ة بال�ش ��رف والأمان ��ة
من قب ��ل ق�ض ��اء الدولة يتم بعده ��ا تنفيذ
احلك ��م يف ال�ش ��ق الريا�ض ��ي �أي ي�ص ��در
الفيف ��ا ق ��راره بحرم ��ان امل�س� ��ؤول م ��ن
مزاول ��ة الن�شاط الريا�ضي م ��دى احلياة

�أو �سنني حمدّدة يتم تكييفها ح�سب حجم
املخالفة".
وب�ّي�نّ املط�ي�ر "للداللة على �أهمي ��ة اتخاذ
الق ��رار الق�ضائ ��ي الريا�ض ��ي � ،أ�ص ��درت
جلن ��ة االن�ضب ��اط والأخ�ل�اق يف االحتاد
ال�سع ��ودي لك ��رة الق ��دم ق ��رار ًا ب�إيق ��اف
احلكم فه ��د املردا�س ��ي مدى احلي ��اة على
خلفي ��ة اتهام ��ه بطل ��ب ر�ش ��وة ذات �صلة
مبب ��اراة االحت ��اد والفي�صل ��ي يف نهائ ��ي
ك�أ�س خ ��ادم احلرمني ال�شريف�ي�ن � 12أيار
 2018و�أو�ص ��ت ب�شطبه م ��ن قائمة حكام
موندي ��ال رو�سي ��ا الع ��ام ذات ��ه  ،و�أحالتْ
�أوراق ��ه اىل املباح ��ث الإداري ��ة للتحقيق
معه  ،وج ��اء تعليق الفيفا حينها �أنه طلب
معلوم ��ات ا�ضافية ح ��ول ا�سب ��اب �إيقاف
احلكم م ��دى احلياة  ،وبعدها �أعلن الفيفا
يف بي ��ان �إعالمي عن ا�ستبع ��اد املردا�سي
م ��ن قائم ��ة ح ��كام املوندي ��ال ب�ص ��ورة
ر�سمية  ،واعتربت جلن ��ة احلكام التابعة
له �أن �ش ��روط االختيار مل يتم ا�ستيفا�ؤها
فق ّررتْ �سحب االختي ��ار ب�صورة فورية ،
ولي� ��س هذا فح�س ��ب فقد ق� � ّررت ا�ستبعاد
احل ��كام امل�ساعدي ��ن حمم ��د العبك ��ري

احتاد ال�سلة يحدد موعد انطالق الدور الثاين لدوريه
 بغداد  /املدى
ح ��دد احت ��اد ك ��رة ال�سل ��ة ي ��وم
ال�ساب ��ع والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر
كان ��ون الث ��اين اجل ��اري موع ��د ًا
النط�ل�اق ال ��دور الث ��اين (نظ ��ام
التقاط ��ع ) مب�شاركة ف ��رق دهوك
والنف ��ط وال�شرط ��ة واملين ��اء
وزاخو والت�ضامن النجفي ونفط
اجلنوب والكهرباء من العا�صمة
بغداد واملحافظات .
و�سيق ��ام مباريات ال ��دور الثاين
من املو�سم ال�سلوي احلايل بنظام
التقاط ��ع حي ��ث �سيلع ��ب �صاحب
املرك ��ز الأول يف الرتتي ��ب م ��ع
�صاح ��ب املركز الثام ��ن و�صاحب
املرك ��ز الثاين م ��ع �صاحب املركز
ال�سابع و�صاحب املركز الثالث مع
�صاحب املركز ال�ساد�س و�صاحب

املرك ��ز الرابع م ��ع �صاحب املركز
اخلام� ��س ح�س ��ب م ��امت االتف ��اق
ب�ش�أنه يف االجتماع الأخري الذي
عق ��ده جمل� ��س ادارة احت ��اد كرة
ال�سلة برئا�سة د .ح�سني العميدي
م ��ع ممثل ��ي الف ��رق الثماني ��ة يف
مقر االحتاد الكائن بقاعة ال�شعب
املغلق ��ة لاللع ��اب الريا�ضي ��ة يف
العا�صم ��ة بغداد ال ��ذي تقرر على
�ضوئ ��ه ع ��ودة مناف�س ��ات دوري
ال�سلة املمت ��از من جديد واعتبار ًا
من ي ��وم التا�سع م ��ن �شهر كانون
الثاين اجلاري .
ومبوجب نظ ��ام التقاط ��ع �ستقام
�أرب ��ع مباري ��ات ي ��وم ال�ساب ��ع
والع�شرين من �شهر كانون الثاين
اجلاري �ضمن جول ��ة الذهاب من
الدور الثاين حيث �سيلتقي فريق
دهوك املت�ص ��در بر�صيد  18نقطة

مع فريق الكهرباء الثامن بر�صيد
 10نق ��اط ويواج ��ه فري ��ق النفط
الو�صي ��ف بر�صيد  16نقطة فريق
نف ��ط اجلن ��وب الب�ص ��ري ال�سابع
بر�صي ��د  10نقط ��ة فيم ��ا �سيلعب
فري ��ق ال�شرطة الثالث بر�صيد 16
نقطة مع فريق الت�ضامن النجفي
ال�ساد�س بر�صيد  11نقطة وفريق
املين ��اء الب�ص ��ري الراب ��ع بر�صيد
 14نقطة مع فريق زاخو اخلام�س
بر�صي ��د  13نقط ��ة فيم ��ا �سيكون
اليوم التايل راح ��ة جلميع الفرق
الثمانية امل�شارك ��ة و�سي�شهد يوم
التا�سع والع�شرين من ال�شهر ذاته
�إجراء �أربع مباريات �ضمن جولة
الإياب من الدور نف�سه حيث �سيتم
معرف ��ة الفرق الت ��ي �ست�شارك يف
مناف�س ��ات املرب ��ع الذهبي لدوري
ال�سلة املمت ��از التي �ستتوقف مرة

�أخ ��رى نتيجة لوج ��ود ا�ستحقاق
ا�سي ��وي مه ��م للمنتخ ��ب الوطني
لكرة ال�سلة .
و�سيغ ��ادر وف ��د املنتخب الوطني
لك ��رة ال�سل ��ة اىل العا�صم ��ة
القطري ��ة الدوح ��ة للدخ ��ول يف
مع�سك ��ر تدريب ��ي خارج ��ي هناك
حت ��ت قي ��ادة امل ��درب ق�صي حامت
يتخلله خو�ضه عدد من املباريات
التجريبي ��ة هن ��اك يف �إط ��ار
اال�ستع ��دادات النهائي ��ة ملواجهة
املنتخ ��ب اللبن ��اين لك ��رة ال�سل ��ة
بالعا�صم ��ة بريوت ي ��وم احلادي
و الع�شرين من �شهر �شباط املقبل
�ضمن الناف ��ذة الأوىل من مرحلة
الذهاب حل�ساب املجموعة الرابعة
الت ��ي ت�ضم اىل جنبهم ��ا منتخبي
البحرين والهن ��د بت�صفيات ك�أ�س
�آ�سيا لكرة ال�سلة . 2021

يد العراق ت�سعى لالنت�صار على التنين ال�صيني في الكويت
 بغداد  /املدى
يواجه املنتخب الوطني لكرة اليد يف ال�ساعة
العا�شرة �صباح اليوم الأثنني نظريه املنتخب
ال�صين ��ي عل ��ى قاع ��ة جمم ��ع �سعد العب ��د الله
الريا�ضي ��ة يف دولة الكوي ��ت �ضمن مناف�سات
حتديد املراكز من  13-9يف الن�سخة التا�سعة
ع�شر من بطولة ك�أ�س االمم الآ�سيوية لكرة اليد
 2020امل�ؤهل ��ة اىل بطولة ك�أ�س العامل 2021
اجلاري ��ة حالي ًا حتى ي ��وم ال�سابع والع�شرين
م ��ن �شهر كانون الثاين احل ��ايل مب�شاركة 13
منتخبا من �شرق وغرب القارة .
و�أحت ��ل املنتخ ��ب الوطني لك ��رة الي ��د املركز
الثالث يف ترتيب املجموعة الرابعة يف ختام
ال ��دور الأول م ��ن البطول ��ة اال�سيوية بر�صيد

نقطت�ي�ن فقط من ثالث مباري ��ات لعبها انتهت
واح ��دة منها بفوز الكب�ي�ر على منتخب هونغ
كون ��غ بنتيجة ( )22-43هدف ��ا وخ�سارته يف
مبارات�ي�ن �أمام منتخب الكويت بنتيجة (-22
 ) 25هدف� � ًا و�أم ��ام منتخب االم ��ارات بنتيجة
( ) 20-19هدف� � ًا خل ��ف منتخب ��ي الكوي ��ت
املت�ص ��در وو�صيف ��ه منتخب االم ��ارات الذين
ت�أه�ل�ا اىل دور الثماني ��ة فيم ��ا ح ��ل منتخ ��ب
ال�ص�ي�ن باملرك ��ز الثال ��ث والأخ�ي�ر بر�صي ��د
نقطت�ي�ن يف ترتي ��ب املجموع ��ة الرابع ��ة م ��ن
هزميت ��ه �أمام منتخب قطر بنتيجة () 49-18
هدف� � ًا و�أمام منتخب اليابان بنتيجة (39-16
) هدف ًا .
وي�سع ��ى املدرب ظاف ��ر �صاح ��ب والعبيه اىل

حتقي ��ق االنت�ص ��ار يف ه ��ذه املب ��اراة الت ��ي
�ست�ؤك ��د ع ��دم ا�ستحقاق ��ه التواج ��د �ضم ��ن
مناف�س ��ات دور ربع النهائي م ��ن بطولة ك�أ�س
ا�سي ��ا لك ��رة الي ��د  2020التي لعب ��ت االخطاء
الت ��ي ارتكبها عدد من الالعب�ي�ن يف اللحظات
االخ�ي�رة يف مباراتي الكويت واالمارات دفع
ثمنه ��ا �أ�س ��ود الرافدي ��ن غالي ًا ب�ضي ��اع فر�صة
التناف�س عل ��ى خطف �إحدى بطاق ��ات العبور
اىل بطول ��ة ك�أ�س الع ��امل  2021التي ت�ضيفها
العا�صم ��ة امل�صري ��ة القاه ��رة وكذل ��ك افتقاده
اىل خدمات عل ��ي عدنان نتيجة لال�صابة التي
تعر� ��ض له ��ا و�أدت اىل �سف ��ره اىل العا�صم ��ة
القطرية الدوحة لتلقي العالج املنا�سب لها يف
م�ست�شفى ا�سبيتار الطبي .

وعبدالل ��ه ال�شل ��وي متا�شي ًا م ��ع الفل�سفة
العام ��ة للجنة التي تق�ض ��ي بتعيني حكام
املباريات ب�شكل جماعي كفريق م�ؤلف من
ثالثة عنا�صر خالل الفرتة التح�ضريية".
وذ ّك ��ر املطري بخط ��اب �أمني ع ��ام االحتاد
الدويل لكرة القدم فاطمة �سامورا املوجّ ه
اىل وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ال�ساب ��ق
عبداحل�س�ي�ن عبطان ي ��وم � 24أيار 2018
وق ��ال  ":يف هذا اخلط ��اب حتذير �صريح
للفيف ��ا �أن ��ه (�سيتابع عن ق ��رب انتخابات
االحتاد العراقي لك ��رة القدم والتطوّ رات
ذات ال�صلة بجل�سة االجتماع �أمام حمكمة
اجلنايات لهيئة النزاهة  ،و�إذا ما تع ّر�ض
االحت ��اد العراق ��ي لكرة الق ��دم لأي ّ
تدخل
يخال ��ف املادة  ١٤والفق ��رة  ١من املادة ١٩
من النظام الداخلي للفيفا ف�إن ذلك �سي�ؤدي
�إىل جتميد وحرمان االحتاد العراقي لكرة
القدم كم ��ا هو من�صو�ص علي ��ه يف املواد
١و٣و ١٤م ��ن النظام الداخل ��ي للفيفا) �أي
�إذا ثب ��ت لدى الفيفا وجود تدخل حكومي
يف عمل االحتاد املحل ��ي يخرق املادة 14
م ��ن نظامه اال�سا�سي فه ��ذه داللة �صريحة
على وجود انتهاك وخرق وخمالفة لن�ص

املادة الرابعة ع�شرة من النظام الأ�سا�سي
للفيف ��ا  ،وبالت ��ايل يتع ّر� ��ض االحت ��اد
العراق ��ي اىل عقوب ��ات �صارمة ق ��د ت�صل
اىل جتميد عمله".
و�أختت ��م يعق ��وب املط�ي�ر حديث ��ه ":يف
ح ��ال طلب الفيف ��ا معلوم ��ات ا�ضافية عن
ا�سب ��اب تق ��دمي االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة
الق ��دم اال�ستقال ��ة وت�أ ّكد له وج ��ود تدخل
حكومي وق�ضائ ��ي يف مو�ضوع ذي �صلة
بانتخابات ��ه يف �أي ��ار  2018والت ��ي ح ّذر
منها يف خط ��اب �أمينه العام ف�أنه �سيجمّد
عمل االحتاد مع �إيقاف كرته يف �أي ن�شاط
كت�صفيات ك�أ�س العامل  2022وك�أ�س �آ�سيا
 2023وغريها".
ت�شكيل الهيئة الم�ؤقتة

وب ��دوره قال ح�س�ي�ن احلرب ��ي �أمني عام
م�ؤ�س�س ��ة م ��ا ب�ي�ن النهري ��ن الريا�ضي ��ة
ينبغ ��ي معرفة اجلهة �صاحب ��ة القرار يف
اختيار وحتدي ��د �شخو�ص الهيئة امل�ؤقتة
املزم ��ع ت�شكيلها الحت ��اد الك ��رة العراقي
ح ��ال ا�صدار االحتاد ال ��دويل لكرة القدم
موافقته عل ��ى ا�ستقالة املكت ��ب التنفيذي

للحيلول ��ة دون خ�ض ��وع املو�ض ��وع
لالجتهادات.
و�أ�ض ��اف ":ا�ستن ��اد ًا اىل لوائح االحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم الفيف ��ا و�أبرزه ��ا
النظ ��ام الأ�سا� ��س ف� ��إن اجله ��ة الوحي ��د
�صاحب ��ة القرار يف اختيار الهيئة امل�ؤقتة
ه ��ي الهيئ ��ة العام ��ة لالحت ��اد العراق ��ي
لكرة الق ��دم وذلك ا�ستن ��اد ًا اىل املادة 19
اخلا�صة با�ستقاللية االحتادات الأع�ضاء
وهيئاته ��ا من نظ ��ام الفيف ��ا الأ�سا�س يف
�آخ ��ر �إ�صدار له للعام  2018والتي تن�ص
على كل احتاد ع�ضو �إدارة �ش�ؤونه ب�شكل
م�ستقل وب ��دون ت�أثري ال �ض ��رورة له من
�أطراف ثالثة".
و�أ�ض ��اف  ":تنتخ ��ب هيئ ��ات �أي احت ��اد
ع�ض ��و �أو ُتعينّ يف ذل ��ك االحتاد مبوجب
النظ ��ام الأ�سا�سي لالحت ��اد بدميقراطية
الإج ��راءات الت ��ي ت�ضم ��ن اال�ستق�ل�ال
الكام ��ل لالنتخاب ��ات �أو التعي�ي�ن ،
وكذل ��ك �أن هيئ ��ات �أي احت ��اد ع�ض ��و مل
يت ��م انتخابه ��ا �أو تعيينه ��ا دون االلتزام
ب�أح ��كام ما �سبق حتى على �أ�سا�س م�ؤقت
 ،ال يك ��ون مع�ت�رف به ��ا من قب ��ل الفيفا .
ولفت النظ ��ام اال�سا�س للفيف ��ا �أي�ض ًا اىل
�أن القرارات ال�ص ��ادرة عن الهيئات التي
مل يت ��م انتخابها �أو تعيينها دون االلتزام
بالأحكام اعاله ال يعرتف االحتاد الدويل
لكرة القدم".
و�أكد احلربي "من خالل ما ورد يف ن�ص
لوائ ��ح الفيف ��ا يت�ض ��ح عدم وج ��ود قيمة
قانوني ��ة لأي اتف ��اق ُي�ب�رم دون وج ��ود
الهيئ ��ة العام ��ة لالحت ��اد لع ��دم اع�ت�راف
االحت ��اد ال ��دويل ب� ��أي ق ��رار ي�ص ��در بال
علمها مع تقديرنا جلميع اجلهود النبيلة
واخل�ّي�رّ ة التي �سعت وما ت ��زال لإ�صالح
واقعنا الكروي والنهو�ض به" .
ون ّب ��ه �إىل "�ض ��رورة ا�ش�ت�راط ت�صويت
الهيئ ��ة العام ��ة على تغيري ج ��دول �أعمال
اجتماعها وت�ضمين ��ه فقرة قبول ا�ستقالة
رئي� ��س و�أع�ض ��اء �إدارة االحت ��اد وذل ��ك
ا�ستن ��اد ًا اىل امل ��ادة ( 28ج ��دول اعم ��ال
امل�ؤمت ��ر الع ��ادي) الفق ��رة  4منه ��ا والتي
تن� ��ص عل ��ى �أن ��ه (يج ��وز تغي�ي�ر جدول
�أعم ��ال امل�ؤمت ��ر يف حال ��ة موافق ��ة ثالثة
ارب ��اع ( )3/4م ��ن الأع�ض ��اء احلا�ضرين
والذين ّ
يحق لهم الت�صويت( ".
ومتن ��ى احلرب ��ي يف خت ��ام حديث ��ه " �أن
تكل ��ل م�ساع ��ي اجلمي ��ع خلدم ��ة العراق
وريا�ضت ��ه بجه ��ود �أبنائ ��ه املخل�ص�ي�ن
وحر�صه ��م ال�شديد على مراع ��اة االلتزام
بالتفا�صي ��ل الدقيق ��ة ل ّلوائ ��ح لأن هنال ��ك
م ��ن يبحث عن �أي ��ة ثغرة لتعطي ��ل عملية
الإ�صالح ".

مهمة �شاقة تنتظر ال�شرطة �أمام ال�شباب
ال�سعودي بدوري �أبطال العرب
 بغداد  /حيدر مدلول

تنتظر فري ��ق ال�شرطة حامل لقب دوري الكرة
املمتاز باملو�سم املا�ضي مهمة �شاقة �أمام �ضيفه
فريق ال�شباب ال�سعودي يف ال�ساعة اخلام�سة
والن�صف م�ساء الي ��وم الأثنني بتوقيت بغداد
�ضم ��ن مناف�س ��ات جول ��ة االياب م ��ن دور ربع
النهائي ببطولة ك�أ�س حممد ال�ساد�س لالندية
االبطال لكرة القدم . 2020
وبات ��ت كتيبة اليك�سن ��در اليتي�ش اىل بحاجة
اىل معج ��زة م ��ن العب ��ور اىل دور ن�ص ��ف
النهائ ��ي م ��ن البطول ��ة العربي ��ة يف �ض ��وء
اخل�سارة الثقيلة التي تلقتها من فريق ال�شباب
ال�سع ��ودي ب�سدا�سي ��ة بي�ض ��اء ي ��وم الثال ��ث
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون االول املا�ضي
بالعا�صم ��ة الريا� ��ض �أث ��ارت احل ��زن ال�شديد
لدى اجلماهري بحكم انها ت�ضم ثمانية العبني
ي�شكل ��ون العم ��ود الفقري للمنتخ ��ب الوطني
لك ��رة القدم الذي يتوىل تدريبي ��ه ال�سلوفيني
�سريت�شكو كاتانيت�ش و�أج�ب�رت �إدارة النادي
على اتخاذ العديد من القرارات ال�سريعة يقف
يف مقدمته ��ا اال�ستعان ��ة باالكادميي د� .صالح
را�ض ��ي ليك ��ون مدي ��ر ًا للك ��رة وتعي�ي�ن عم ��اد
ها�ش ��م مدربا جدي ��دا لتدريب حرا� ��س املرمى
ب ��د ًال من الأردين عبد ال ��ر�ؤوف الكتة الذي مت
انه ��اء االرتباط معه بالرتا�ض ��ي و�أيقاف منح
املكاف ��ات والعقود للجميع حتى انتهاء مباراة
جولة االياب .
وت�أمل �إدارة نادي ال�شرطة من فريقها الكروي
ان ي�سع ��ى ل ��رد االعتب ��ار ل ��ه باعتب ��اره بط�ل ً�ا
لل ��دوري العراقي وا�ستعادة ثقة اجلماهري به
من جديد حيث قامت بنقل املباراة من العا�صمة
البحرينية املنامة اىل العا�صمة االردنية عمان
لتقام على ملع ��ب امللك عبد الله الثاين مبدينة

القوي�سم ��ة اىل جان ��ب �إقام ��ة مع�سكر
تدريبي هن ��اك �أ�ستمر مل ��دة  12يوما
تخلله خو�ض ��ه مباراتني جتريبيتني
م ��ع فريق ��ي الفي�صل ��ي وال�سل ��ط
الذي ��ن يلعب ��ان يف دوري
املنا�ص�ي�ر للمحرتفني من
�أج ��ل رف ��ع مع ��دل درجة
اللياق ��ة البدنية والفنية
جلمي ��ع الالعب�ي�ن الذين
مت اختياره ��م يف القائم ��ة
النهائي ��ة اىل جان ��ب ح�ص ��ول
امل ��درب �أليك�سن ��در اليتي� ��ش فكرة
متكامل ��ة ومبا ي�سمح ل ��ه يف و�ضع
اللم�س ��ات النهائي ��ة عل ��ى الت�شكيل ��ة
اال�سا�سي ��ة الت ��ي �ستخو� ��ض املواجه ��ة
امل�صريية �أمام فريق ال�شباب ال�سعودي منذ
البداية وفق �أ�سلوب تكتيكي جديد مت تطبيقه
خالل الوحدات التدريبية االخرية .
و�ستلع ��ب اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة م ��ن
اجلالي ��ة العراقي ��ة الكب�ي�رة املقيم ��ة
يف العا�صم ��ة االردني ��ة عم ��ان
وال�سيم ��ا بع ��د ق ��رار �إدارة ن ��ادي
ال�شرط ��ة بالدخول املجاين لها اىل
ملعب امللك عب ��د الله الثاين مبدينة
القوي�سم ��ة دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف حتفيز
جن ��وم القيث ��ارة اخل�ض ��راء عل ��ى
تقدمي م�ستويات رفيع ��ة طيلة ال�شوطني
االول والثاين ميحون بها اثار ما ظهروا
به يف مب ��اراة جولة الذهاب والتطلع
اىل ت�سجي ��ل املزي ��د م ��ن االهداف
م ��ن �أج ��ل الو�ص ��ول اىل رق ��م
�سبع ��ة رغ ��م �صعوبتها لكون
فري ��ق ال�شب ��اب م ��ن الف ��رق
ال�سعودي ��ة ال ��ذي ين�شد اىل

املناف�س ��ة بقوة عل ��ى لقب
هذه الن�سخة من البطولة
العربي ��ة يف ظ ��ل تواجد
العب�ي�ن حمرتف�ي�ن له ��م
القدرة على االبداع و�إحراز
الأه ��داف يف ظ ��ل فق ��دان
فر�ص ��ة املناف�س ��ة
عل ��ى االلق ��اب
املحلية خالل
ا ملو �س ��م
احلايل .

آراء وأفكار

العدد ( )4592ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني( )20كانون الثاين 2020

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

"ماوراء البعد الجيو� -ستراتيجي -االقت�صادي " في عالقة العراق بال�صين
تناقلت الأي ��ام الأخرية نقا�ش ��ات وتعليقات وحتليالت
متنوع ��ة وخمتلف ��ة يف م ��دى �أهميته ��ا ح ��ول طبيع ��ة
املعطي ��ات  ،الأبع ��اد والتداعي ��ات اجليو�سيا�سي ��ة
واالقت�صادي ��ة لعالق ��ة الع ��راق بال�ص�ي�ن  .منه ��ا م ��ا عُد
م�ؤيد ًا تع�ضيد ًا لتحال ��ف �سرتاتيجي مناف�س للواليات
املتحدة ومنها معار�ض� � ًا حت�سب ًا لهيمنة �صينية متوقعة
عل ��ى القرار العراقي و�أخ ��رى مل حتدد موقعها بعد من
االع ��راب كما يقال  .علما ب�إن م�سك الع�صا من املنت�صف
�صع ��ب وقد الميك ��ن �أن يو�صلن ��ا لنج ��اح او لنجاحات
مثم ��رة متبادلة على قاعدة مك�سب متب ��ادل �إال يف حالة
تفاو� ��ض مهني ج ��دي مثمر ي�ستفيد من جت ��ارب العامل
الناجحة ويعتمد على خربة ومهنية عراقية قيمة .
نقط ��ة االنط�ل�اق ميك ��ن تو�صيفه ��ا عل ��ى �أنه ��ا حيوي ��ة
مل�ستقب ��ل الدولت�ي�ن العراقي ��ة وال�صيني ��ة مع� � ًا كونه ��ا
تعزز مبدئي� � ًا امل�صالح االقت�صادي ��ة "النفطية وغريها"
املتبادل ��ة حي ��ث العراق ال ��ذي يعد وبرغ ��م او ب�سبب ما
يواجه ��ه م ��ن حتديات و�أزم ��ات داخلية "ث ��ورة �شعبية
من ��ذ اوكتوب ��ر � "2019أو"خارجي ��ة – اقليمي ��ة"
بحاج ��ة حللي ��ف �سرتاتيج ��ي مناف�س لل ��دور االمريكي
املهيم ��ن جيوبولوتيكي� � ًا و�إقت�صادي� � ًا عل ��ى منطق ��ة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط بل وم ��ا ورائه ��ا من مناط ��ق حيوية
�سرتاتيجي ًا – �إقت�صادي ًا  .مع الأخذ باالعتبار تعقيدات
امل�شه ��د االقليم ��ي اال�ستقطاب ��ي ب�ي�ن �إي ��ران م ��ن جه ��ة
وال�سعودي ��ة من جه ��ة �أخرى .ولكن م ��ن منظور مكمل
لل�ص�ي�ن نظ ��رة جيو�سيا�سي ��ة – �إقت�صادي ��ة ت ��رى يف
الع ��راق دولة حموري ��ة يف �سرتاتيجته ��ا العاملية التي
تع ��رف ب"�سرتاتيجي ��ة احل ��زام والطري ��ق الواح ��د"
معت�ب�رة الع ��راق دول ��ة مهمة ج ��د ًا لإي جن ��اح ذا معنى
لل�سرتاتيجية ال�صينية العاملية .اخلطة ال�صينية حتدد
وفق� � ًا لر�ؤية �سرتاتيجي ��ة – اقت�صادية مت�سعة مرتامية
االط ��راف هدفها ا�ستثمار الفر� ��ص املتاحة كنتيجة مثال
لطبيعي ��ة �إن�سحاب امريكي جزئي م ��ن �ساحة التناف�س
اجليو�سرتاتيج ��ي �أو نظ ��ر ًا لإتخاذ الوالي ��ات املتحدة
االمريكي ��ة مواق ��ف معنوي ��ة م�ض ��ادة لل�ص�ي�ن كونه ��ا
التراع ��ي حق ��وق وحريات االن�س ��ان اال�سا�سي ��ة .برغم
ذل ��ك  ،الميكنن ��ا �أن نقول ب� ��إن �سجل الوالي ��ات املتحدة
االمريكي ��ة غري حاف ��ل بخ ��روق �أو �إخرتاق ��ات حلقوق

االن�س ��ان حريات ��ه اال�سا�سي ��ة ولكنه ��ا تربي ��رات مهم ��ة
تن ��درج يف ظ ��ل تو�صي ��ف وحتلي ��ل لإبعادعالئق مهمة
حرجة متارجحة ن�سبيا بني ال�صني ووا�شنطن  .الكالم
هنا لي�س على ما يحدث حالي ًا فقط يف الداخل االمريكي
بق ��در ما ه ��و مرتبط ب� ��إدوار امريكية بعي ��دة كل البعد
ع ��ن الدفاع عن حق ��وق وحريات الب�ش ��ر اينما كانوا بل
مرتبطة بانت�شار نفوذ امريكي مهيمن عاملي ًا .وبالعودة
�إىل م�س ��ار املو�ضوع ��ي يف عالق ��ات ال�ص�ي�ن والع ��امل
اخلارجي نرى �إنها ترتبط بق�ضايا متنوعة على ر�أ�سها
امل�صال ��ح االقت�صادية واجليو�سيا�سية تل ��ك التي ت�ؤكد
�أهمي ��ة التعاطي م ��ع امل�س�آل ��ة الراهنة ب ��كل مو�ضوعية
ودون التدخ ��ل بتف�صي�ل�ات م�شروعي ��ة �صناع ��ة القرار
مع �أهمي ��ة البحث يف تداعياتها .م ��ن املنظور العراقي
اعت�ب�ر رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي امل�ستقيل ع ��ادل عبد
امله ��دي �أن زيارته لل�صني يف �سبتم�ب�ر املا�ضي -2019
تعد او تو�ص ��ف بانها  Quantem Leapمايعني انها
داينم ��و لتغيريات جيو�سرتاتيجي ��ة �صادمة للعراق مع
ال�ص�ي�ن يف م�س ��ار طويل امل ��دى  .ال�شك �أن زي ��ارة عبد
امله ��دي الر�سمي ��ة التاريخية التي �أت ��ت يف �إطار �سياق
عالق ��ات م�صال ��ح متبادلة بني الع ��راق وال�صني ا�س�ست
لها حكومات عراقية �سابق ��ة (املالكي والعبادي) �ضمت
وفد ًا عدده ق ��ارب �أوجتاوز ال� 55شخ�ص� � ًا  ،زيارة �إعد
له ��ا م�سبق� � ًا من قبل وف ��د عراقي م�صغر و�ض ��ع الأ�س�س
واملب ��ادئ والآلي ��ات العملي ��ة لتنفي ��ذ بن ��ود االتف ��اق
 Accordالعراقي – ال�صيني.
م ��ا جن ��م ع ��ن زي ��ارة الأي ��ام اخلم� ��س مايل ��ي التوقيع
عل ��ى ثماني ��ة مذك ��رات تفاه ��م Memorandum of
 )Understanding (MoU’sمتنوع ��ة االبع ��اد يف
حق ��ول حياتي ��ة مهمة� ،إط ��ار �إتف ��اق �أئتم ��اين للطرفني
 ،و�إع�ل�ان ع ��ن خط ��ط �إ�ش ��راك الع ��راق يف املب ��ادرة
اجليو�سرتاتيجي ��ة -االقت�صادي ��ة ال�صيني ��ة للح ��زام
والطري ��ق الواح ��د China’s belt and road
� . >)initiative- (BRIصحي ��ح ان مذك ��رات التفاهم
واالتفاق ��ات الت ��ي عق ��دت بحاج ��ة لبل ��ورة �إج ��راءات
ت�شريعي ��ة جتعلها فاعلة وناف ��ذة قانونا ولكنها وبغ�ض
النظ ��ر ع ��ن ما تق ��دم م ��ن ت�أيي ��د �أو معار�ض ��ة تراوحت
ب�ي�ن ال�ش ��دة واالعت ��دال ومواق ��ف اخ ��رى مائع ��ة تعد

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة
مرحلة �سي ��اق مهم هدفه �إحداث نوع ��ا من التوازن بني
عالقات العراق مع الغرب (الواليات املتحدة االمريكية
حتدي ��د ًا) من جه ��ة وال�شرق ً
ممثال بث ��اين �أكرب اقت�صاد
عاملي (ال�صني).
م�س�أل ��ة �إن عرفت بهذا املعنى من قب ��ل �صناع القرار يف
الدولت�ي�ن ف�إنه ��ا حتتاج من ��ا ان ندر�سها ب�ش ��كل مف�صل
ووا�ض ��ح مبني على معلومات حقيقية ت�ستقى من بنود
م ��ا مت التعاقد علي ��ه بني الطرف�ي�ن العراق ��ي وال�صيني
م�س�أل ��ة لي�س ��ت مي�سورة يف غي ��اب املعلوم ��ات الكاملة
عنها .بداية ميكن القول ان هذه االتفاق مبفهومه العام
و�صف ب�أنه �صفقة �أمده ��ا  20عام ًا تقع يف �إطار جتهيز
الع ��راق نفطا لل�ص�ي�ن مقابل �إ�ستثم ��ارات مالية �صينية
هدفها ال�شروع ببناء م�شروعات عراقية حياتية ترتبط
ب�إع ��ادة بناء ما مت حتطيمه من بن ��ى حتتية يف حروب
الع ��راق ال�سابقة و�آخرها للعام  .2003بعبارة وا�ضحة
"النفط مقابل االعمار".
جدير بالذك ��ر �إن الت�أ�سي�س لالتفاق العراقي –ال�صيني
ب�شكل ��ه ال�سرتاتيج ��ي مل يكن ولي ��د ًا حلكومة عادل عبد
املهدي حي ��ث �أن زيارة العبادي لل�ص�ي�ن يف عام 2015
و�ضع ��ت البنة االقت�صادي ��ة االوىل املهمة له� .ضمن هذا
ال�سياق ت�صاعدت قيم ��ة التبادل النفطي مع ال�صني �إىل
م ��ا يقارب  20بلي ��ون دوالر يف ع ��ام  2018ويقدر �إنها
بلغ ��ت  30بلي ��ون دوالر يف ع ��ام  .2019م ��ا يعن ��ي �أن
العراق احتل املرتبة الرابعة �أو الثالثة عاملي ًا يف جتهيز
النفط �إىل ال�صني .علما ب�إن العراق الذي يقع يف موقع
جيوبولتيك ��ي حيوي يف منطقة ال�ش ��رق الأو�سط ذاته
يع ��د خام� ��س �إحتياط ��ي عامل ��ي للنف ��ط �أمر لي� ��س غائب ًا

ع ��ن الر�ؤي ��ة اجليو�سيا�سي ��ة -االقت�صادي ��ة لل�صني� .إن
�أهمية املوقع اجليوبولتيكي للعراق يف منطقة ال�شرق
االو�س ��ط جتعله مع�ب�ر ًا حيوي ًا بني ال�ش ��رق والغرب ما
يعن ��ي �أن امت ��داد النفوذ ال�صين ��ي �إليه �أ�ضح ��ى م�س�ألة
البد منها يف ظل ر�ؤية ال�صني ملبادرة احلزام والطريق
الواح ��د .ما �سيمهد وي�سهل انت�ش ��ار النفوذ ال�صيني ما
وراء منطقة ال�شرق االو�سط �إىل �شمال افريقيا ومن ثم
القارة االوروبية.
علم� � ًا ب�إن القيمة الكلية املقدرة لالموال التي �ضخت من
قب ��ل ال�صني يف ال�سنوات االخرية لعدد من دول ال�شرق
االو�سط بلغت مايق ��ارب ال 28بليون دوالر ب�إعتبارها
ا�ستثم ��ارات �ضمن املب ��ادرة اجليو�سرتاتيجية للحزام
والطري ��ق الواح ��د (� .)BRIأح ��د الأمور الت ��ي اثلجت
قل ��وب ال�صيني�ي�ن م ��ن تنام ��ي العالق ��ات العراقي ��ة –
ال�صيني ��ة لي� ��س فقط ما مت ��ت الإ�ش ��ارة �إليه م ��ن �أبعاد
اقت�صادية وما�سبق من حيازة عقد نفطي "االحدب" يف
جنوب العراق مع عق ��ود اخرى يف جولة الرتخي�صات
النفطي ��ة عقب  2003بل يف بعد �أخر مهم متثل يف عدم
تق ��دمي وزارة اخلارجية العراقية �أي اعرتا�ض ملا جري
ويجري م ��ن �إنته ��اكات موثقة حلقوق االن�س ��ان لأقلية
اليغ ��ور  Uyghurامل�سلم ��ة مت تو�ضيحه ��ا يف جمل�س
االمم املتحدة حلقوق االن�سان .
�إذ عل ��ى العك� ��س من ذل ��ك انهال عقب ذلك الق ��رار املديح
العراق ��ي على ال�صني كجزء من مواقف  50دولة اخرى
امتدحت كيفي ��ة تعامل ال�صني مع ه ��ذه االقلية امل�سلمة
الت ��ي تق ��ع يف اقليم زجني ��اجن � . Xinjiangضمن هذا
ال�سي ��اق اي�ض ��ا قد اليب ��دو م�ستغرب ��ا �أن الع ��راق الذي

تكهنات في �أ�سباب ا�ستقالة ميدفيدف

مل يع� ��ش (�إال يف ح ��االت ا�ستثنائية منذ ف�ت�رة طويلة)
�أج ��واء دميقراطي ��ة حقيقي ��ة ترتافق م ��ع حالة حترتم
بها �سيادة الع ��راق الوطنية و�أمنه منذ � 2003أن تنحو
قيادت ��ه بخا�ص ��ة يف عهد احلكوم ��ة امل�ستقيل ��ة الراهنة
تع ��رف ب�إنها (حكومة ت�صري ��ف االعمال) �إىل �إ�ستخدام
العن ��ف املف ��رط يف التعامل مع االنتفا�ض ��ة ال�شبابية –
ال�شعبي ��ة الت�شريني ��ة م�س�ألة ت�سيرتع ��ي االنتباه فعال.
�أعداد كبرية ج ��د ًا من القتلى واجلرحى العراقيني ق�سم
منه ��م �أ�ضحى معوق� � ًا طوال عمره م�آ�س ��اة �إن�سانية بكل
املقايي�س� .ضم ��ن �أجواء التظاه ��ر ال�سلمي جند �أعماال
للعن ��ف من "�أط ��راف ثالثة" مل حت ��دد ومل حتا�سب على
م ��ا قامت ب ��ه من عنف دم ��وي جابه ويجاب ��ه �شباب يف
مقتبل اعمارهم جي ��ل جديد يتطلع للحرية ولال�ستقالل
احلقيقي وحلق ��وق جوهرية ي�سعى لنيلها وحرم منها.
املعنى �أن العراق من جيل ال�شباب وكل �شرائح املجتمع
رجاال ون�س ��ا ًء واطف � ً
كب ��ار ًا و�صغ ��ار ًا ً
�اال ميثلون جيلنا
املقب ��ل بحاج ��ة ال�ستع ��ادة وبن ��اء وطن عراق ��ي جديد.
مايعن ��ي �أن عالقات العراق مع ال�صني مثلها مع عالقات
دول الع ��امل كل ��ه يج ��ب �أن تبنى عل ��ى �أ�س� ��س ومعايري
حترتم من خاللها حقوق الإن�سان وحرياته اال�سا�سية.
م ��ن هذه احلق ��وق احلقوق االقت�صادي ��ة – االجتماعية
التي ترتبط مب�ستقبل الطاق ��ة مع ال�صني ثاين اقت�صاد
عامل ��ي ع ��دد �سكانها  1.4بلي ��ون ن�سمة تتمت ��ع بانت�شار
اقت�ص ��ادي – �سلم ��ي يف مناط ��ق العامل املختلف ��ة �شرق ًا
وغرب� � ًا ً
�شماال وجنوب ًا وال ميكن للعراق �أن يكون بعيد ًا
عنها لأ�سباب ومربرات م�شروعة جتعله قطب ًا اقت�صادياً
اقليمي� � ًا مهم ًا يعيد له هيبت ��ه االقت�صادية التي ت�ستطيع
نقل ��ه من االقت�صاد التقليدي "االحف ��وري" �إىل اقت�صاد
ان ��واع الطاق ��ة املتج ��ددة وغريه ��ا م ��ن �أن ��واع الطاقة
اخل�ض ��راء بعيد ًا ع ��ن اال�ستمرار دول ��ة ريعية –نفطية
تداعياته ��ا �سلبية كلي� � ًا �أو تكاد على البيئ ��ة اخل�ضراء.
�أخ�ي�ر ًا م ��ن احلي ��وي للع ��راق �أن يح�ص ��ل عل ��ى نظ ��ام
�سيا�سي بعيد ًا عن الف�ساد واملحا�ص�صة املقيتة لأحزاب
اقت�سم ��ت ثروات الع ��راق وبددتها ما جع ��ل العراق يف
و�ضع حرج �صع ��ب خا�صة مع �إنخفا� ��ض ا�سعار النفط
 .م�ضاف ��ا ل ��كل ذل ��ك �صراع ��ات الع ��امل عل ��ى ال�ث�روات
ومنها على العراق الذي ميتل ��ك م�صادر مادية وب�شرية

متخ�ص�ص ��ة مهمة الميك ��ن لدول العامل ول ��دول اجلوار
حتدي ��دا اال�ستغناء عنها� .إن توفر �إدارة جديدة عراقية
يف � 2020ستعن ��ي تغيري الع ��اب اللعبة ب�إجتاه �إالعالء
من قيمة الوطن بعيدا ع ��ن �ساحة ال�صراعات االقليمية
(االيراني ��ة -ال�سعودي ��ة) �أو االمريكي ��ة – االيرانية �أو
العاملي ��ة (االمريكي ��ة – ال�صيني ��ة وغريه ��ا) .م ��ن هنا،
�أهمي ��ة التطلع ملا ه ��و �أبعد من البع ��د اجليوبولوتيكي
– االقت�ص ��ادي لإبعاد �إن�سانية حترتم كرامة االن�سان
اوال يف �إطار االهتمام احلثيث بدولة املواطنة احلقة =
الدولة املدنية الت ��ي تلبي وفق ًا للفر�ص املتكافئة حقوق
االن�س ��ان وحرياته اال�سا�سية �ضم ��ن مايعرف بالتنمية
الب�شري ��ة امل�ستدامة .مطالب حققت ال�صني �أجزاء مهمة
منها وتتطلع دول العامل جميعا لتحقيقها ولعل ال�شرط
امل�سب ��ق لتحققها  :ت�أ�سي�س حك ��م ر�شيد من خالل و�ضع
ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب.
دولة مب�ؤ�س�سات حقيقي ��ة تخ�ضع للمكا�شفة وال�شفافية
وللمحا�سبة وفقا للقانون يف �إطار د�ستوري دميقراطي
جنح ��ت دول �أخ ��رى المتل ��ك م�ص ��ادر مادي ��ة كب�ي�رة
بتحقيقها ولكنها حازت على حكم ر�شيد م�س�ؤول و�ضع
خطط� � ًا للتق ��دم امل�ستقبل ��ي يف ع�صر احل�س ��اب الرقمي
اجلدي ��د والطاق ��ة املتج ��ددة جنحت ال�ص�ي�ن يف حتقق
�أج ��زاء مهم ��ة منها متام� � ًا كما جنح ��ت دول �أخرى مثل
الدول اال�سكندنافية ال�صغرية احلجم �أودول �أخرى يف
جن ��وب �شرق ��ي �آ�سيا كبرية احلجم ن�سبي� � ًا مثل ماليزيا
واندوني�سيا �أو�سنغافورا �صغرية احلجم بتحققه على
�أعلى م�ستويات القيا� ��س وامل�ؤ�شرات العاملية ..بقي �أن
�أنهي املقالة ب�ضرورة حت�سب النظام ال�سيا�سي العراقي
املتوقع التو�صل �إليه ع ��دم التعجل يف عقد اتفاقات مع
ال�ص�ي�ن �أو غريها الت�ضمن حقوقه امل�ستقبلية �أو جتعله
ً
مثال مدينا لل�صني كما ح�صل يف حالة دول اخرى تت�سم
�أو�ضاعه ��ا االقت�صادية ب�ضع ��ف �شديد االقت�صادية . .ما
يعن ��ي �أهمي ��ة التخطي ��ط العلمي الر�ص�ي�ن يف معاجلة
مو�ضوعي ��ة لكل التحديات والتح�س ��ب لإزمات مفاجئة
مبوازاة اال�ستف ��ادة من الفر�ص واخليارات املتاحة يف
ع ��امل مرتامي يغطي ً
دوال عدة كل لديها خيارات ترتبط
مب ��ا ميكن �أن تقدمه من �إجن ��ازات للح�ضارة االن�سانية
ومنها العراق حتديد ًا.

نافذة من موسكو

درو�س ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
 د .جا�سم ال�صفار

فاج�أ قرار ديميتري ميدفيدف رئي�س الوزراء الرو�سي بتقديم ا�ستقالته الى الرئي�س
فالديمير بوتن العديد من ال�سيا�سيين الرو�س واالجانب ،و�أيا كان �سببه  ،يعتقد
معظمهم �أنه كان قرار بوتين ،بالدرجة االولى ،مرفوق ًا بعدم اعترا�ض ميدفيديف.
البع�ض يربط اال�ستقالة بالتعديالت الد�ستورية التي اقترحها الرئي�س بوتن في
خطابه ال�سنوي �أمام االجتماع االتحادي ،وهذا افترا�ض غير واقعي لأن التعديالت
المقترحة من قبل الرئي�س الرو�سي على الد�ستور هي ما زالت مجرد مقترحات تحتاج
الى �إعادة �صياغة قبل �أن تقر من قبل البرلمان الرو�سي والمجل�س االتحادي.

كم ��ا �أن مقرتح ��ات التعدي ��ل
الد�ست ��وري الت ��ي �أعلنه ��ا رئي� ��س
االحت ��اد الرو�سي فالدمي�ي�ر بوتن
ال ت�شمل فقط �آليات انتخاب رئي�س
ال ��وزراء والكابين ��ة الوزاري ��ة بل
وحت ��ى �ش ��روط انتخ ��اب رئي� ��س
الدول ��ة ،وهذا ما ي�ؤك ��د �أن ال عالقة
ملقرتح ��ات التعدي ��ل با�ستقال ��ة
رئي�س ال ��وزراء الرو�سي دمييرتي
ميدفيدف.
ولك ��ن بالت�أكي ��د هن ��اك �أ�سب ��اب
لال�ستقالة� ،أحاول التكهن ببع�ضها،
فميدفيدي ��ف قد ب ��ذل كل ما بو�سعه
م ��ن �أج ��ل ت�سري ��ع عجل ��ة النم ��و
االقت�ص ��ادي يف رو�سي ��ا دون �أن
يحق ��ق طف ��رة اقت�صادي ��ة ت ��وازي
التحدي ��ات الت ��ي تواجهه ��ا رو�سيا
وت�ستجيب لل�سرتاتيجية الطموحة
الت ��ي ع�ب�ر عنه ��ا بوت ��ن يف خطبه
ال�سنوية �أمام االجتماع االحتادي،
�س ��واء اخلط ��اب الأخ�ي�ر �أو ال ��ذي
�سبق ��ه .وكما قال املحل ��ل ال�سيا�سي
الرو�سي املعروف �سولوفيوف يف
برنامج ح ��وار �سيا�سي يقدمه على
القناة الرو�سية الأوىل "�إن رو�سيا
عانت فرتة ركود اقت�صادي يف زمن
ميدفيدف".
ه ��ذا �أو ًال� ،أم ��ا ال�سب ��ب الأه ��م ،يف
تقديري ،والذي دعا رئي�س الوزراء
الرو�س ��ي دميي�ت�ري ميدفي ��دف
لتق ��دمي ا�ستقالته مبا�شرة بعد القاء
الرئي� ��س فالدمي�ي�ر بوت ��ن خلطابه
الذي حدد فيه التوجهات ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعية للفرتة

القادم ��ة ،فتتمث ��ل يف التعار� ��ض
ب�ي�ن �سيا�س ��ة الرئي� ��س الرو�س ��ي
الوطني ��ة ،التي اق�ت�رح تثبيتها يف
الد�ستورالرو�س ��ي ،وب�ي�ن العقيدة
الليربالي ��ة الت ��ي ينتم ��ي اليه ��ا
ميدفي ��دف من ��ذ ما قبل ت�س ��عينيات
القرن املا�ضي.
وباملنا�س ��بة ،ف ��ان فالدمي�ي�ر بوتن
ودميي�ت�ري ميدفي ��دف ق ��د تتلم ��ذا
عن ��د ال�شخ�صي ��ة الليربالي ��ة الت ��ي
مل ��ع جنمه ��ا يف ت�سعيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي ،انات ��ويل �سبج ��اك ال ��ذي
ا�صب ��ح وقته ��ا عم ��دة لينينغ ��راد
(�سان ��ت بيرتب ��ورغ الحق ��ا) وكانا
من داعمي ��ه اال�سا�سيني يف حمالته
االنتخابي ��ة ،ولك ��ن الف ��رق ب�ي�ن
بوت ��ن وميدفي ��دف ،ه ��و �أن الأول
كان يتنف� ��س برئة ال�شارع الرو�سي
بينم ��ا كان الث ��اين منغلق ��ا عل ��ى
عقيدته الليربالية.
وهن ��ا الب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة اىل ان
ميدفي ��دف مل يكن را�ضي� � ًا عن فراغ
الربمل ��ان الرو�س ��ي (الدوم ��ا) م ��ن
الأح ��زاب الليربالي ��ة ،وكان يعتقد
ب�أن العتب ��ة االنتخابية� ،أي الن�سبة
االدنى التي ت�سمح بدخول االحزاب
للربمل ��ان ،عالي ��ة ج ��د ًا ،ل ��ذا فعندما
�أ�صب ��ح رئي�س ًا لرو�سي ��ا �أعادها اىل
و�ضعه ��ا الق ��دمي� ،أي  % 5ب ��دل 7
 ،%غري �أن هذا التغيري مل ي�ساعد
الأح ��زاب الليربالي ��ة ال�صغ�ي�رة
م ��ن الو�ص ��ول اىل الربمل ��ان ب�سبب
املن ��اخ ال�سيا�س ��ي الوطن ��ي ال ��ذي
�أ�صب ��ح مهيمنا يف رو�سيا بعد ف�شل

الليربالي�ي�ن يف حتقي ��ق ا�ستق ��رار
اقت�صادي او اجتماعي فرتة رئا�سة
بوري�س يلت�سن.
دميرتي ميدفيدف� ،سواء عندما كان
رئي�س� � ًا لرو�سي ��ا �أو رئي�سا للوزراء،
مل يتعلم حقيقة واحدة كان يفرت�ض
�أن ��ه ق ��د قر�أ عنه ��ا يف �شباب ��ه ،وهي
مقول ��ة لغوت ��ه كان لين�ي�ن �شغوف ��ا
باال�ست�شه ��اد به ��ا �" :إن النظري ��ة
رمادي ��ة الل ��ون ي ��ا �صديق ��ي ،لك ��ن
�شجرة احلي ��اة خ�ضراء" ، .و�أن اية
عقيدة مهما كان ��ت عظيمة ال ميكنها
تغيري واقع غري مهي�أ للقبول بها.
و�أخري ًا ،فق ��د دخلت رو�سيا مرحلة
ما بعد ميدفيدف ،والتي يرى �أغلب
املراقب�ي�ن ب�أنه ��ا �ستك ��ون مرحل ��ة
يج ��ري الرتكي ��ز فيها عل ��ى التطور
االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي ،بعد �أن
حقق ��ت رو�سي ��ا طف ��رة حقيقية يف
جم ��ال تطوره ��ا الع�سك ��ري بحيث
�أ�صبح ��ت "ال ت�سع ��ى لأن تلح ��ق
ب�أحد و�أن االخرين هم من �سي�سعى
للحاق بها" كما قال بوتن يف خطابه
الأخ�ي�ر �أمام االجتم ��اع الفيدرايل.
لذا كلف الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوت ��ن ،ميخائي ��ل مي�شو�ست�ي�ن
رئي� ��س دائ ��رة ال�ضرائ ��ب ،برئا�سة
احلكوم ��ة الرو�سي ��ة اجلدي ��دة.
علم ��ا ب�أن مي�شو�ست�ي�ن حا�صل على
درجة الدكت ��وراه يف االقت�صاد عن
�أطروح ��ة بعن ��وان "�آلي ��ة الإدارة
املالي ��ة للدول ��ة الرو�سي ��ة" م ��ن
�أكادميية االقت�صاد الوطني التابعة
حلكومة االحتاد الرو�سي.

الحاكم ال يولد حاكم ًا و�إنما ي�صبحه .وال�سلطان قابو�س بن �سعيد الذي رحل في 10
كانون الثاني  2020في �أ�صبح حاكم ًا بكل معنى الكلمة و�أكثرها ن�صوع ًا ،وت�شهد على
ذلك الإنجازات الكبيرة الذي خلفها ،التي تدرجه في م�صاف الزعماء التاريخيين في
المنطقة� .إن خبرته وحكمته ال�سيا�سية كزعيم دولة� ،ستكون تراث ًا �سيا�سي ًا يمكن
الرجوع له كدرو�س في علم ال�سيا�سية و�إدارة الدولة وتت�صف بخ�صو�صيتها ،والقواعد
التي اعتمدها الراحل في االرتقاء بال�سلطنة من حالة القرون الو�سطى الى م�شارف
الواحد والع�شرين ،وتمكن من جعل عُ مان واحة لال�ستقرار ،والهدوء في محيطها
الإقليمي الم�ضطرب .رحل ال�سلطان وهو �صديق للجميع �إقليمي ًا وعالمي ًا ول�شعبه،
لذلك �أعلنت الحداد بوفاته العديد من العوا�صم ،واعتبر الخبراء رحيله خ�سارة
كبيرة لي�س لل�سلطنة و�إنما �إقليمي ًا ودولي ًا .رحل وبحق و�صف بانه " م�صلح على
العر�ش� .إننا في العراق ،وال�سيما في ظل هذه المرحلة ال�صعبة من تاريخينا بحاجة
ما�سة لأن نمعن الفكر بدرو�س الراحل ون�ستفيد منها ،للتغلب على الف�شل ال�سيا�سي
الذي ات�صف النظام ال�سيا�سي منذ .2003

ولنت�س ��اءل ملاذا متك ��ن ال�سلطان الراحل يف
يف ف�ت�رة ق�صرية ن�سبيا بن ��اء دولة ع�صرية
ذات جمتمع تعددي متما�سك واقت�صاد نامي
ومكان ��ة �إقليمي ��ة ودولية ،فيم ��ا ف�شل حكام
الع ��راق من ��ذ  2003يف �إعادة �إعم ��ار البالد
و�إنعا�ش اقت�صاده وتعزيز الوحدة الوطنية
وا�ستع ��ادة �سيادت ��ه ،واجتث ��اث الف�س ��اد،
وتوفري الأمن وال�سالمة للمواطن....؟
جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن الغالبي ��ة العظم ��ى
م ��ن �س ��كان ال�سلطن ��ة مل يعرف ��وا �أي حاك ��م
�آخر ما ع ��دا ال�سلطان قابو� ��س  ،الذي متتع
ب�سلطة ال جدال فيه ��ا  ،وكان رمز ًا لالزدهار
واال�ستق ��رار ،وا�ستثنائية م ��ن حيث فعالية
الإ�صالح ��ات الت ��ي �شمل ��ت البل ��د ب�أ�س ��ره.
�أولئك الذي ��ن يتذكرون وقت �سلف ال�سلطان
قابو� ��س ب ��ن �سعي ��د ،ال�سلط ��ان �سعي ��د ب ��ن
تيم ��ور  ،يف�ضل ��ون ع ��دم تذك ��ر �سن ��وات ما
قب ��ل عه ��ده  ،املرتبط ��ة بالتخل ��ف اليائ� ��س،
وانع ��دام التقدم والفقر .عل ��ى �سبيل املثال ،
مت بن ��اء العدي ��د من مع ��امل العا�صمة واملدن
الأخرى (امل�سجد  ،املكتبة  ،ال�شارع املركزي
� ،إلخ) بعد �صعود ال�سلطان قابو�س للعر�ش
وخ�ل�ال عه ��ده .يح ��ب العماني ��ون احلديث
ع ��ن الإ�صالح ��ات الوا�سع ��ة النط ��اق الت ��ي
ق ��ام به ��ا ال�سلط ��ان احلكيم  ،ح ��ول جوالت
العاه ��ل الدوري ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء الب�ل�اد
لإج ��راء حمادث ��ات �شخ�صي ��ة م ��ع ممثل ��ي
خمتل ��ف قطاع ��ات املجتمع  ،والت ��ي قام بها
من ��ذ ال�سنوات الأوىل م ��ن حكمه ،وعن حب
ال�سلطان ل�شعبه.
نر�صد من خالل التمعن يف النهج ال�سيا�سي
لل�سلط ��ان قابو� ��س ا�ستن ��اده اىل التطوي ��ر
والإ�صالح التدريجي � .إن املمار�سة العملية
برهن ��ت عل ��ى جناعة ه ��ذا املنه ��ج من خالل
حتقيقه نتائج باهرة� .إن االنعطافات احلادة
وم ��ا ي�سم ��ى " بالث ��ورات" ال�شعبي ��ة الت ��ي
�شهدته ��ا املنطقة ما بعد احل ��رب العاملية ،مل
حتقق ال�شعارات ال�صاخبة التي جاءت على
موجته ��ا ،وحقق ��ت �أهدافا معاك�س ��ة متاما.
بينم ��ا نه ��ج الإ�صالح ��ات التدريج ��ي ال ��ذي
يت�ص ��ف به " نه ��ج الراح ��ل قابو� ��س �أعطى

ثم ��اره امللمو�س ��ة يف جمي ��ع �أركان ال ��دول
واملجتمع .من الوا�ضح �أن ال�سلطان الراحل
�شخ� ��ص الأولوي ��ات يف عملي ��ة الإ�ص�ل�اح
والتطوي ��ر ب�شكل حاذق .فكانت يف مقدمتها
البني ��ة التحتي ��ة ،وامل�ؤ�س�س ��ات والأجه ��زة
التي تتعلق مبا�شرة بنوعية حياة الإن�سان.
وتتمت ��ع ال�سلطنة الي ��وم بنظام �صحي على
وفق منظم ��ة ال�صحة العاملي ��ة يندرج �ضمن
الأف�ض ��ل عاملي� � ًا ،وكذل ��ك التعلي ��م والعل ��وم
والأدب ال ��ذي �صن ��ع طف ��رة لتك ��ون �أعمال ��ه
يف م�ص ��اف اف�ض ��ل من ��اذج الأدب العرب ��ي،
ويحق مل�سقط ان تفتخر ب�أكرب مبنى لالوبرا
والعر�ض يف ال�شرق الأو�سط .ووقف وراء
كل ذل ��ك ال�سلطان الراح ��ل بنف�سه .وحر�ص
ال�سلط ��ان يف نهجه عل ��ى املوائمة يف جميع
املجاالت بني املوروث والإ�صالة واحلداثة.
لقد اعتمدت الإ�صالحات وعمليات التطوير
على اخلطط اخلم�سية الفاعلة ،التي �أر�ست
القاع ��دة االقت�صادي ��ة للب�ل�اد ،و�أ�س�س ��ت
ال�ستح ��داث مراف ��ق �إنت ��اج جدي ��دة به ��دف
تنوي ��ع االقت�صاد والكف عن اعتماد مدخول
ال ��دول فق ��ط النف ��ط ،وت�شجي ��ع القط ��اع
اخلا� ��ص وجم ��ال الزراع ��ة وتق ��دمي الدولة
له ��ا كافة الت�سهيالت ،وج ��رى اال�ستفادة من
املوقع اجلغرايف لعمان و�سواحلها الذهبية
لتطوي ��ر ال�سياح ��ة وتاريخه ��ا العري ��ق،
وو�ضع ��ت �أهداف بعيدة من اج ��ل ان تكون
رك ��ن ه ��ام يف هيكلة االقت�ص ��اد ،ورافق ذلك
بالطب ��ع مد الطرق احلديثة وبناء املجمعات
ال�سيا�سية الع�صرية.
�إن نه ��ج ال�سلط ��ان الراح ��ل يجعلن ��ا ن ��درك
�أهمي ��ة الوف ��اق االجتماع ��ي ،ومتا�س ��ك
املجتم ��ع ،وم�شاركت ��ه يف حتقي ��ق الأهداف
الت ��ي ر�سمتها ل ��ه قيادته ،وتعي� ��ش املذاهب
الدينية يف ( الأبا�ضية وال�سنية وال�شيعية)
يف ال�سلطن ��ة بوف ��اق و�س�ل�ام ،يجمعه ��ا
الإ�س�ل�ام .ان ال�شع ��وب ال تلت ��ف �إال ح ��ول
القي ��ادات التي تث ��ق بها ،والت ��ي ت�ؤمن بان
حتركاته ��ا ت�ص ��ب يف �صاحله ��ا ،يف �صال ��ح
ازدهاره ��ا وتوفري الأم ��ن وال�سالم ،وتزرع
يف داخله ��ا الثق ��ة يف امل�ستقبل �س ��واء على

امل�ست ��وى اخلا� ��ص� ،أو م�ست ��وى .وق ��د
حقق ال�سلط ��ان ذلك .فك�س ��ب احرتام وحب
�شعبه م ��ن دون انقط ��اع .وكان ال�سلطان قد
�أوىل �أهمي ��ة لق�ضي ��ة العدال ��ة االجتماعي ��ة،
وان�شغ ��ل مب�ص�ي�ر كل مواط ��ن كل عائلة كل
جهاز م ��ن �أجهزة الدولة .لقد كان قريب جد ًا
م ��ن ال�شع ��ب ي ��درك تطلعات ��ه ،ويعم ��ل على
حتقيقها ،وحينما تقوم امل�صاعب والأخطاء
يع�ت�رف به ��ا .كان ي ��درك دينامي ��ة التط ��ور
وح ��راك الوعي واملتغ�ي�رات يف العامل ويف
داخ ��ل الب�ل�اد ،وو�ض ��ع الربام ��ج الطموحة
لتمك ��ن اجلي ��ل اجلدي ��د م ��ن التكنلوجي ��ات
احلديث ��ة و�أداخله ��ا يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
ويف اال�ستعم ��ال اخلا� ��ص .و�شجع ال�شباب
على حت�صيل العل ��وم يف خمتلف املجاالت،
ووف ��رت الدول ��ة فر�ص وا�سع ��ة حلثهم على
الدرا�س ��ة يف ال ��دول املتط ��ورة ،وتوظي ��ف
معارفهم خلدمة الدولة.
حينم ��ا ندر� ��س تط ��ور العملي ��ة ال�سيا�س ��ة
احلديث ��ة يف ال�سلطن ��ة ف�أنن ��ا جن ��د �أنه ��ا
تط ��ورت خالل ع ��دة عقود ب�ش ��كل مت�صاعد،
وانتقلت الدولة خطوة فخطوة نحو �إ�شاعة
الدميقراطي ��ة ،ال الدميقراطي ��ة املنفلت ��ة،
وال�شكلي ��ة كم ��ا نراها على �سبي ��ل املثال يف
الع ��راق ،ب ��ل الدميقراطي ��ة اخلا�ص ��ة الت ��ي
تنبث ��ق م ��ن خ�صو�صي ��ة املجتم ��ع ومورث ��ه
القيم ��ي .وظه ��رت امل�ؤ�س�س ��ات الت�شريعي ��ة
واال�ست�شارية .ويف منت�صف ال�سبعينيات ،
�أدرك �أن احلاج ��ة قد ن�ضجت لإدخال املبادئ
املخط ��ط له ��ا يف االقت�ص ��اد .ومب�شاركت ��ه
املبا�شرة  ،مت �إن�شاء جمل�س التنمية الوطنية
ال ��ذي و�ض ��ع �أول خط ��ة تنمي ��ة خما�سي ��ة
للأع ��وام  .1980-1976تبعت ��ه اخلط ��ط
اخلم�سي ��ة القادم ��ة .يف ع ��ام � ، 1981ش ��كل
املغف ��ور له قابو� ��س املجل� ��س اال�ست�شاري ،
وال ��ذي حت ��ول يف ع ��ام � 1991إىل جمل� ��س
ال�شورى .يف نوفمرب  ، 1996وقع ال�سلطان
قابو� ��س �أول قان ��ون �أ�سا�س ��ي (د�ستور) يف
عم ��ان  ،والذي يح ��دد �صالحي ��ات ال�سلطان
و�أم ��ر اخلالفة .ين�ص الد�ست ��ور على �إن�شاء
هيئ ��ة متثيلي ��ة وا�ست�شاري ��ة واح ��دة -
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جمل�س عمان  ،كم ��ا تعلن لأول مرة احلقوق
الأ�سا�سية للمواطنني.
لقد حر�ص ال�سلطات على عدم �إقحام املجتمع
بتطبيق ��ات تتناق� ��ض جذري ��ا م ��ع مفاهيم ��ه
وقيم ��ه ،ودفع ب�ش ��كل مت ��وازن بالتطبيقات
الت ��ي تتنا�سب واملرحلة وان�سجاما مع روح
الع�صر وم�ستوى تطور الوعي االجتماعي،
ويف ه ��ذا ال�صدد منح �أهمي ��ة كبرية لتفعيل
دول امل ��ر�أة يف كاف ��ة مرافق الدول ��ة ،فكانت
ع�ض ��وة يف احلكومة ويف الربملان ونا�شطة
اجتماعي ��ا ،ومبدع ��ة يف خمتل ��ف �صن ��وف
الإبداع ،وحينما وج ��د ال�سلطان ان متثيلها
يف جمل� ��س ال�شوري غ�ي�ر منا�سب حلجمها
يف املجتم ��ع منحه ��ا الن�سبة الت ��ي تكر�س له
قانوني ��ا .وحينما وج ��د ما ي�سم ��ى بالربيع
العربي انعكا�سات له يف ال�سلطنة ،و ُنظمت
بع� ��ض االحتجاج ��ات التي رفع ��ت �شعارات
اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة� ،س ��ارع ال�سلط ��ان
اىل احل ��وار م ��ع امل�شارك�ي�ن فيه ��ا ،وواف ��ق
عل ��ى مطالبه ��م ودعمه ��ا بق ��رارات فعلي ��ة،
لتخفي ��ف م�شكلة البطال ��ة ،وت�شديد مالحقة
الف�ساد احلكومي .مل يواجه احد امل�شاركني
باالحتجاج بالر�صا� ��ص والقتل اليومي كما
يحدث اليوم يف العراق.
اعتمد نهج ال�سلطان يف ال�سيا�سية اخلارجية
على مبد�أ ح�سن اجل ��وار اخلالق ،وجتفيف
امل�ش ��اكل واخلالف ��ات ،وجتن ��ب النزاع ��ات
واحلروب .وانته ��ج �سيا�سة �إقليمية خا�صة
بعي ��دا ع ��ن املزاي ��دات والنف ��اق والتظلي ��ل
وال�شع ��ارات الفارغ ��ة ،الت ��ي اتبعتها غالبية
الأنظم ��ة العربي ��ة ،لك ��ن ال�سلطن ��ة �ساهمت
وم ��ن دون �ضجيج يف دعم الق�ضايا العادلة،
ومد يد امل�ساعدة لل�شعوب والدول التي هي
بحاجة .ولعب ��ت �أدوارا رائدة يف الو�ساطة
بني الدول املتنازعة ،للتو�صل اىل ت�سويات
ت�أخ ��ذ بع�ي�ن االعتب ��ار م�صال ��ح اجلمي ��ع،
وتت�ل�ايف خي ��ارات الق ��وة و�إراق ��ة الدم ��ار
وتدم�ي�ر ال ��دول ،كم ��ا خ�ص�ص ��ت ال�سلطن ��ة
يف عه ��ده اجلوائ ��ز واملُنح لت�شجي ��ع العلم
والقاف ��ة والأن�شط ��ة الإن�ساني ��ة يف جمي ��ع
�أنحاء العامل.
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باليت المدى

الر�أ�س لوحده َمن يتكلم

� ستار كاوو�ش

محاورة بع�ض من ر�سوم الت�شكيلية العراقية المغتربة نوال ال�سعدون

ُ
ر�سمت على المخدة
حين

علي النجار ..ماملوــ ال�سويد

في اعتقادي �أن الج�سد ال ي�أخذ
�شكله ،هيئته ،مالمحه البارزة،
�إال من هيئة الر�أ�س .وهكذا ،كما
خارطته هي التي ت�شي بهيئته،
نحافته �أو �ضخامته .نعومته �أو
خ�شونته� .صالفته �أو رقته .فلو
ً
أخذنا(مثال) �أية �صورة �شخ�صية
�
ودعكنا الر�أ�س منها ،هل يبقى
الج�سد في هذه ال�صورة محافظ ًا
على هيئته المعهودة ،كما هو� ،أو
يتحول الى مجرد دمية� ،أو فزاعة
فقدت بو�صلتها .لنقم بلعبة ب�صرية
�أخرى .لن�أخذ قناع ًا مطاطي ًا لوجه
ون�ضغطه ،فهل با�ستطاعة هذا
القناع الم�ضغوط �أن ي�ؤدي غر�ضه
الأ�صلي كر�أ�س بديل �أو تمويهي.

نحن هنا نحاول �أن جنعل من هذه الأفعال
جمرد لعبة ا�ستغمائية من �أجل �أن ن�ست�شف
ق ��درة الفع ��ل الت�شويهي عل ��ى ا�ضمار فعل
م�ضاد .الفن من �ضمن �أفعال ثقافية �أخرى،
ي�ستطي ��ع �أن يفع ��ل هذه املعج ��زة ويدخلنا
يف متاهاته ��ا .من هذه االعجازات ما يفعله
الر�س ��م م ��ن االتي ��ان ب�أفع ��ال ت�شخي�صي ��ة
متار� ��س �سطوته ��ا التعبريية عل ��ى اجل�سد
والر�أ�س من ��ه ،وتبني الغ ��از ًا جديدة قابلة
لف ��ك �شفرته ��ا املخفية خلف طبق ��ات الوعي
والالوعي العميقة.
نع ��م للر�أ� ��س �أهميت ��ه من اجل ��ذع الب�شري
وغالب� � ًا ما يحظ ��ى بكونه �أب ��رز عالمة دالة
وكا�شفة ملالم ��ح اجل�سد العام ��ة .و�ضوحه
ه ��و ميزته الت ��ي ال حتتمل عطب� � ًا .مبا �أننا
نبح ��ث ع ��ن اخلرائ ��ط الظاهري ��ة للج�سد،
فلي�س �سوى الر�أ�س من يدلنا على خطوطه
العاني ��ة الأكرث و�ضوح� � ًا .لنفر�ش مالحمه
على طاولة الت�شريح احل�سي التي غالب ًا ما
يلعب الأنف دور ًا وا�ضح ًا يف حفر كينونتها
ال�شخ�صي ��ة كونه يتو�س ��ط م�ساحة الوجه،
وكث�ي�رة هي نعوت ��ه .مثلما �أ�سط ��ورة الفم
ودالالت ��ه الوجداني ��ة واجلن�سية .ولنلتفت
ل�سطوة العينني التي فهي النافذة املفتوحة
عل ��ى الع ��امل الأك�ث�ر ا�ستنف ��ارا م ��ن غريها
م ��ن املالمح .خارط ��ة كهذه جتم ��ع كل هذه
الأقطاب احل�سية املثرية التي من املمكن ان
يوظفها الفنان يف جتاربه الإبداعية لإنتاج
فعل فن ��ي م�ؤثر .رمبا يخط ��ر بالبال �أن كل
ذل ��ك ال يعني للر�سام التقليدي الت�شخي�صي
�شيئا .نعم هي كذلك بالن�سبة حلرفة الر�سم
التقليدي ��ة يف حماولته ��ا لتثبي ��ت املالم ��ح
ب�ش ��كل �آيل� ،ضم ��ن و�سائ ��ل تنفي ��ذ واقعية
�سطحي ��ة ال تهت ��م ب�س�ب�ر غ ��ور املالمح وما
تخفي ��ه من انعكا�سات تعبريي ��ة .لكن يبقى
الأم ��ر خمتلف� � ًا ملخترب االب ��داع املتحرك ،ال

الثابت.
ح�سن ��ا م ��ن هن ��ا جن ��د �سط ��وة الأفع ��ال
التعبريي ��ة .فحتى لو �ألغ ��ى الر�سام مالمح
الوج ��ه بتغطيتها ب� ��أي لون ،فه ��دا ال يعني
غالب ��ا ع ��دم الإيح ��اء بكينونته ��ا� .إذ رمب ��ا
يت�ساوى هذا الإلغاء وحفر املالمح مبهارة
ق�صوى(كما يف الر�سوم احلفرية التعبريية
للفنانة الأملانية كي ��ث كولويتز ال�صارمة).
لي� ��س كمقارن ��ه ا�سلوبي ��ة ،ب ��ل كمق ��درة
ايحائي ��ة م�ضم ��رة .فالنفي(الغ ��اء املالمح)
هنا غالبا ما ي� ��ؤدي اىل الت�أكيد ال االحماء،
وما خلف الفعل ،فعل مغاير ميحي م�ساحة
الفراغ ،بدالالت ايحائي ��ة متعددة لق�سمات
وج ��وه ال متناهية .ح�سنا(كولويتز) تفجر
خطوط الق�سمات حفري ًا حد �إبراز فاجعتها
�أو ان�سانيته ��ا املفرط ��ة ،ب ��دون �إحل ��اق �أي
ت�شوي ��ه مبالحمه ��ا الأ�صلية .ه ��ي �صانعة
�ص ��ور �شخ�صي ��ة من ط ��راز رفي ��ع .الفنانة
العراقية(ن ��وال ال�سع ��دون) ه ��ي �صانع ��ة
�ص ��ور �شخ�صية �أي�ضا .رغم كونها متخيلة،
لكنه ��ا م ��ن ط ��راز خمتل ��ف� .إن كان للحرب
العاملي ��ة الثانية من �أثر عل ��ى ر�سوم(كولو
يت ��ز) .ر�س ��وم نوال ه ��ي الأخ ��رى تعمدت
بن ��ار الهجرة وم�أ�سي حروب بلدها العراق
املتك ��ررة .هي املغرتبة بعمر مبكر ،بل تكاد
الغربة �أن تلتهمها.
يف ثنائي ��ة �صراع ال ��روح واجل�سد ،النار
الداخلي ��ة ه ��ي م ��ن �صنعت ر�س ��وم وجوه
ن ��وال ،مب ��ا نالها م ��ن ه ��ذه ال�شظاي ��ا .هذا
وا�ضح يف ر�سوم ر�ؤو�سه ��ا الب�شرية بعني
واحدة� .س ��واء احماء للأخ ��رى� ،أو طم�سا
ملعاملها حتت دوامة اخلطوط .مبا يعني �أن
ثمة اخت�ل�ال مق�صود لفقد توازنها .اختالل
ي�ب�رز �ضم ��ن عتم ��ة ملونته ��ا �أو حياديته ��ا
�أحيان ��ا ،بح ��دة �أك�ث�ر .ر�ؤو� ��س متوح ��دة
مق�صي ��ة �ضمن فراغ يحتويها ويكاد يهيمن

ب���ب���غ���اء �أَح����م����ق
�سعد جا�سم

عل ��ى الكثري م ��ن م�ساحة حميطه ��ا .فهي �إذ
تر�س ��م �أو تنح ��ت الر�أ� ��س لوح ��ده �أحيان ��ا
وبه ��ذه الت�شوه ��ات املق�ص ��ودة .وكتكثيف
خلطابها التعبريي .بالرغم من �أن ر�سومها
للج�سم ه ��ي الأخرى حتمل نف� ��س ال�شحنة
املثقل ��ة بالت�شوه ��ات اخللقي ��ة الت ��ي ت�ؤكد
ن ��وازع القل ��ق املتج ��ذرة �شكلي ��ا واملحال ��ة
للحال ��ة الت ��ي تعي�شه ��ا الفنان ��ة كخط ��اب
اعرتا�ض ��ي ملتب� ��س ،لكن ��ه مفع ��م بنوازعه
االن�سانية املنتهكة.
هن ��اك فنان ��ون مل يتعب ��وا �أو ميل ��ون
م ��ن ر�س ��م �أنف�سه ��م .الهولن ��دي ف ��ان كوخ
ر�س ��م نف�س ��ه ،م�أ�سات ��ه ال�شخ�صي ��ة الت ��ي
ه ��ي م�أ�س ��اة الآخري ��ن يف نف� ��س الوق ��ت.
االيرلندي(فران�س� ��س بيك ��ون) ر�سم نف�سه
املتمثل ��ة يف ا�شباه ��ه م ��ن الب�شر(.نول ��ده)
الأمل ��اين ر�س ��م ي�سوع ��ه اخلا� ��ص ،وهكذا.
ن ��وال ال�سعدون هي الأخ ��رى ر�سمت ذاتها
الثاني ��ة التي جت ��ذرت يف م�س�ي�رة حياتها
الداخلي ��ة �صن ��و لواق ��ع �أوقعه ��ا مبطبات ��ه
الغ�ي�ر �سوي ��ة .حي ��اة ملغوم ��ة بالفق ��د،
بال�ضي ��اع ،بالأمل احلاد حد الي�أ�س يف فرتة
من الف�ت�رات .وم ��ا م�شخ�صاته ��ا امل�ستعرة
قلق ��ا وعدم توازن اال بع� ��ض من انزياحات
كل ه ��ذا احلم ��ل الثقي ��ل� .إن تك ��ن �إن�سان� � ًا
و�س ��ط الال �إن�سانية ،فه ��ذا معناه واحد من
اثن�ي�ن� ،أم ��ا �أن تك ��ون مع الره ��ط ،و�إما �أن
تك ��ون راف�ض� � ًا .والرف� ��ض يف ه ��ذه احلالة
يكلفك الكث�ي�ر ،وقد ناء حمل نوال به .لذلك
كان ال واقع احلياة امل�ضطربة عامل م�ساعد
خللق الال ت ��وازن يف ر�سوماته ��ا .وهو ما
تن ��وء به م�شخ�صاتها ه ��ذه .فجانب الوجه
ال ي�شب ��ه جانبه الآخر .كما ال توازن الر�أ�س
م ��ع ج�س ��ده .القل ��ق ينخ ��ر ه ��ذا الر�ؤو�س
والأج�ساد يف حميطها الكفايف الكابو�سي.
ف�أي كابو�س �أنتجها.

هن ��اك ر�أ� ��س مقد�س ،كما ر�أ� ��س احل�سني،
�أو ر�أ�س يوحن ��ا املعمدان .رغم فظاعة فعل
احل ��ز� ،إال ان مالحمه ��ا ع�ب�ر كل ر�سومه ��ا
القدمي ��ة واحلديث ��ة تبق ��ى �سليم ��ة خا�شعة
ب�أو�ضح م ��ا يكون .ر�ؤو�س نوال ال�سعدون
مل تتعر� ��ض للحز ،لكنه ��ا ر�ؤو�س منف�صمة
عن واقعها الإن�ساين ،منف�صلة عن حميطها.
قابعة منزوية .مالم ��ح جمروحة .ال متتلك
من وجوده ��ا �سوى �أث�ل�ام مت�ش�ضية .ف�أية
حمنة هذه ه ��ي التي تنوء به ��ا .فهل فقدت
نوال وهي ابنة بيئة خ�ضراء ومياه جارفة،
احل�س الرومان�سي ال ��ذي ال يزال يحت�ضن
الكثري من املنجز الت�شكيلي العراقي .وهل
بات الواقع(خارجا) جارحا لهذا احلد .هل
فقدت ال�صحبة البهجة ،هل فقدت احلا�ضن
الرحي ��م ،ه ��ل فق ��دت تاريخه ��ا الأول� .أنا،
وكمراق ��ب ل ��ردة الفعل(فني ��ا) ال �أح ��زر كل
ذلك .لكن رمبا هي ال تزال تتعاي�ش وكل تلك
الفقدانات .حالها ،حال العديد من الفنانات
العراقي ��ات املغرتب ��ات مبك ��را .والتي لعب
انتمائهم الإن�س ��اين املعار�ض دور ًا ما فيما
ه ��ن عليه من ن�ستولوجيا مغالية تداعياتها
الوجداني ��ة ،ال تخلف �إال جرح� � ًا عميق ًا يف
النف�س .بع ��د ا�ستحالة مد اجل�سور واحللم
املتنق ��ل عرب رحلة االغ�ت�راب وجغرافياتها
املتحولة.
تب ��دو ه ��ذه الر�سوم(الر�ؤو� ��س) ك�أنه ��ا
مر�سومة بحد ال�سكني ،خطوط وم�ساحات
جمروحة .رمبا لكون الفنانة تدربت كثريا
عل ��ى تقني ��ة الكراف ��ك وو�سائل ��ه املعدني ��ة
واحلربية وغريها التي ت�ضفي على العمل
م�سح ��ة مغاي ��رة للر�سم القما�ش ��ي .من هنا
رمب ��ا علينا �أن ننظر لر�سوماتها كر�سومات
كرافيكية منفذة ب� ��أدوات خمتلفة .ما يهمنا
فيها ،هو حمافظته ��ا على ملم�س وم�شهدية
العم ��ل الكرافيك ��ي ال ��ذي يخ ��دم دالالته ��ا
العميق ��ة بفع ��ل فني م ��واز ،وت�أكي ��د الفعل
احلف ��ري ال ��ذي يجعله ��ا غالب ��ا ناف ��رة ع ��ن
�سطحه ��ا مظهري� � ًا .مما ي�ضف ��ي عليها ميزة
تعبريي ��ة ح ��ادة تف ��ي بغر� ��ض الفنان ��ة يف
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�إي�ص ��ال حدة انفعالها املوازي حلدة انفعال
الأفعال املعرب عنها.
اذ تع�ت�رف ن ��وال ال�سع ��دون ب�أن(هن ��اك
ذاك ��رة ت�ستعر� ��ض نف�سه ��ا يف حلظ ��ات
وجي ��زة وانتق ��االت نف�سية تق ��ول �شيء ما
قب ��ل �أن تنط ��ق اللوحة) لتحيلن ��ا ملخزونها
النف�سي الذي يتنف�س عل ��ى �سطح اللوحة.
ال�ل�ا �إرادي ��ة اعتقدها هي �سماته ��ا .لكنها ال
�إرادة �سطحي ��ة ،ال �إرادي ��ة الظن ��ون ،ال ،ال
�إرادية جذر الفع ��ل .فالفعل عندها مرت�سب
يف الق ��اع .لكنه لي�س ع�صيا على البوح .بل
ما �أ�سه ��ل بوحه وهو يرتط ��م على ال�سطح
حمدث ��ا �صخب ��ه� .صخ ��ب ه ��ذه الر�س ��وم
ي�صفعن ��ا مبا�شرة وب ��دون ا�ستئذان .عنف
ظاه ��ر يخ ��ل بفع ��ل الت ��وازن ومقايي�س ��ه
اال�ستطيقية .يبعرث امل�أل ��وف ل�صالح الهدم
�أو الت�ص ��دع .فم ��ا دام الت�ص ��دع ح ��ادث يف
ذاك ��رة الفن ��ان ،فال بد م ��ن مع ��ادل فني له.
هن ��ا جغرافية الروح معرو�ض ��ة للعلن عرب
م�سرية �شاق ��ة ،ت�شظت الأج�س ��اد واملالمح
خالله ��ا وب ��ات م ��ن الع�س�ي�ر جت ��اوز ردة
فعله ��ا .مل يعد فنان الي ��وم يعي�ش انفعاالته
كم ��ا كان قبل مائة عام .وقلي ��ل من ا�ستثمر
ه ��ذه احلال ��ة �إيجابي ��ا .وه ��ذا م ��ا يح�سب
لنوال �إيجابا ،ال �سلبا .فبدل حتطم الإرادة
وخ ��راب اجل�س ��د والفع ��ل .ا�ستطاع ��ت �أن
توظ ��ف هذا الفعل العا�ص ��ف �أعماال حفرية
يف تفككه ��ا �أعمال ملغ ��زة .ر�سوم ت�صفعنا،
تثرين ��ا ،وجت�سد بع�ض م ��ن �شظايا وجود
كاد �أن ي ��ودي ب�أحالمن ��ا� .أو ه ��و كذل ��ك يف
العدي ��د من مفا�صل ��ه يف بلد ال ن ��زال ننظر
وتنظ ��ر اليه كحلم م�ستحي ��ل ،كما تراه يف
عني حد�سها الذي ال يزال جمروحا.
ف ��كل الأفع ��ال التي بثته ��ا يف ر�سومها هذه
تقط ��ن الر�أ� ��س  ..ويف ر�ؤو� ��س الآخري ��ن
الذين يحيطونها !.
ر�س ��وم �أفع ��ال تزاح ��م الوق ��ع بالواقعيتها
امل�ضطربة ح ��د نزف اجلرح .لفنانة مل جتد
غ�ي�ر و�سيلته ��ا التعبريي ��ة املتوف ��رة منفذا
للخال�ص.
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ج ��اءت كاتيا �صاحبة البيت الذي ا�ست�أجرته منها و�سط مدينة
كيي ��ف ،دون موع ��د م�سب ��ق ،لتب ��د�أ بال�ص ��راخ والعويل وهي
ت�شري اىل املخدة التي ر�سمتُ عليها وحولت غطائها اخلارجي
الـ ��ى كانفا� ��س للر�سم ،نعم لق ��د ر�سمت على خمدته ��ا� ،أعرتف
به ��ذه الفعلة ،لذل ��ك رمبا كانت حمقة حني طلب ��ت مني مغادرة
البيت فور ًا وهي تلعن الفن والفنانني ،ومل تهد�أ �إنتفا�ضتها �إال
بع ��د �أن اعتذرتُ منها وقدمت لها ك�أ�س� � ًا من بقايا الفودكا التي
نامت بقعر القنينة بعد �سهرة الليلة املا�ضية ،وفوق ذلك وعد ًا
�أكيد ًا ب�شراء �شر�شف جديد للمخدة .وبالفعل ذهبت يف اليوم
التايل اىل �سوق للعاد ّي ��ات وح�صلت على �شر�شف �آخر مقابل
علي الأهتمام �أك�ث�ر مبوجودات البيت،
ب�ضع ��ة كبي ��كات .كان َّ
حي ��ث كان ��ت الع ��ادة يف كييف ه ��ي ت�أجري البي ��ت بثمن زهيد
وب ��كل حمتوياته ،لك ��ن على امل�ست�أج ��ر �أن يحافظ على الأثاث
والأدوات بقدر امل�ستطاع.
قب ��ل ذلك اليوم بفرتة ،كن ��ت �أقف �أمام خمزن بيع املواد الفنية
التاب ��ع مل ��ا ي�سم ��ى (بي ��ت الفنانني) ،ومع ��ي قليل م ��ن النقود،
لغر� ��ض �شراء بع� ��ض الكانفا�س ،لك ��ن بعد �أن �شاه ��دت املر�أة
الت ��ي تعم ��ل هناك ،م ��ا معي من نق ��ود ،قالت (نق ��ودك ال تكفي
ل�ش ��راء الكانفا� ��س يابني) و�أردف ��ت بعد �أن �شع ��رت بحاجتي
لدي الكثري من الق�صا�صات ال�صغرية جد ًا ،وهي
لذلك (�إ�سمعَّ ،
ف�ض�ل�ات ،تبقى ع ��ادة بعد ق�ص قطع الكانفا� ��س وتثبيتها علـى
الفرمي ��ات� ،س�أعطيك �إياها جمان� � ًا فرمبا تفيدك ب�شيء) ،كانت
هدي ��ة تلك البابو�شكا رائعة رغ ��م غرابة حجوم تلك القما�شات
و�صغره ��ا .لكن بعد ف�ت�رة َن َفدَتْ هذه القطع غريب ��ة الأ�شكال،
فل ��م �أ َر �أمام ��ي �س ��وى خمدت ��ي الت ��ي تع ��ود ل�صاحب ��ة البيت،
وهك ��ذا هيئتها بط�ل�اء �أويل ور�سمتُ عليها ق ��روي وزوجته،
ومل �أح�س ��ب ح�ساب كاتيا الت ��ي ح�ضرت فيما بعد مثل الق�ضاء
امل�ستعجل.
بع ��د ه ��ذه احلادث ��ة بب�ضعة �أي ��ام �إت�ص ��ل بي �صديق ��ي �سمري
العتاب ��ي ال ��ذي كان يعي� ��ش ه ��و وزوجت ��ه يف بيته ��م الريفي
على �أط ��راف كييف ،واتفقن ��ا على زيارت ��ه يل لر�ؤية لوحاتي
اجلدي ��دة وق�ض ��اء بع� ��ض الوق ��ت مع ��ي ،كان �سم�ي�ر �شيوعي ًا
نبي ًال ،مليئ ًا بالك ��رم واملحبة ،ومبدع ًا در�س ال�سينما يف معهد
الفن ��ون اجلميلة ،وهو قد �سبقني ب�سنوات طويلة يف العي�ش
مبدينة كييف ،وم َّد يل ي ��د العون بقلب جنوبي مفعم بالطيبة
والب�ساطة .ح�ضر �سمري يف املوعد ،و�أنا �أتابع حقيبته الثقيلة
الت ��ي �أنزله ��ا من على كتف ��ه ب�صعوبة وو�ضعها عل ��ى الأر�ض،
لت�ص ��در منها ر َّن ��ة خفيفة لإ�صط ��دام زجاج ،عنده ��ا �إطم�أنيت
يكتف
بع ��د �أن �أدركتُ ان هناك اكرث من زجاجة فودكا ،لكنه مل ِ
بذل ��ك ،بل �أخرج م ��ن باطن احلقيب ��ة قطعة دائري ��ة كبرية من
اخلب ��ز الرو�س ��ي الأ�سمر وكمي ��ة من املقان ��ق وعلبتي �سجائر
وبع�ض ال�سمك املدخن ،ياله من يوم بهيج مع هذه الكنوز التي
و�صل ��ت رائحتها اىل جاري العج ��وز يوري الذي بد�أ يتنحنح
يف البلك ��ون ،فل ��م ا�ستطع جتاهله يف مثل ه ��ذه املنا�سبة ،هو
الذي يقا�سمن ��ي �أ�شياء كثرية مبا فيه ��ا ال�سمك الذي ي�صطاده
يف النهر القريب.
ونحن على هذا احلال �إنتبه �سمري اىل الأعمال وبد�أنا احلديث
عن الر�سم ،ف�أعجبته اللوحة الأخرية و َت َع َّل َق ب�صره بها ،عندها
�أخربته ب�أنها مر�سومة على �شر�شف خمدة ،وحكيتُ له حكاية
(اخلزايكا) التي حاولت طردي من البيت ،ف�ضحك وهو يقول
(�أب ��و �ستريه ما ت�صري لك جارة!) لي ��زداد تعلقه �أكرث باللوحة
الت ��ي �أنزلتها م ��ن مكانه ��ا وغلفتها بجريدة قدمي ��ة وو�ضعتها
كهدية له يف حقيبته الوا�سعة.
خرج �سمري من �أوكرانيا ،وخرجتُ بعده
م َّرتْ ال�سنوات ،وقد َ
بف�ت�رة ،لنلتقي مب�صادف ��ة عجيبة يف حمطة قط ��ار الهاي يف
هولندا ،ون�ستعيد تلك الأيام بكل حمبة.
وهك ��ذا عادت اللق ��اءات والزيارات بينن ��ا يف بقعة �أخرى من
ه ��ذا الع ��امل ،فيما َب َقتْ تل ��ك اللوحة يف كيي ��ف ،حتى ا�ستطاع
يف اح ��دى زيارات ��ه اىل �أوكراني ��ا �أن يجلبه ��ا مع ��ه ويعلقه ��ا
عل ��ى جدران بيته يف مدينة اله ��اي ،ويت�صل بي يخربين ب�أن
اللوح ��ة (املخ ��دة) و�صلت اىل هولن ��دا ،ف�شعرت ب� ��أن �صديق ًا
عزيز ًا قد و�صل بع ��د غياب طويل ،وطلبت منه ت�صويرها يل،
ثم زرته لألتقي بزوجته الرائعة وبناته اجلميالت ،و�أقف �أمام
اللوحة و�أنا �أبت�سم و�إ�ستعيد �أيام كييف بعد �أكرث من ع�شرين
�سنة.
بعد فترة َن َفدَ ْت هذه القطع غريبة
الأ�شكال ،فلم � َأر �أمامي �سوى مخدتي
التي تعود ل�صاحبة البيت ،وهكذا
ُ
ور�سمت عليها قروي
هيئتها بطالء �أولي
وزوجته ،ولم �أح�سب ح�ساب كاتيا
التي ح�ضرت فيما بعد مثل الق�ضاء
الم�ستعجل.

"نحن �أطفال احلرب" :كتاب فرن�سي جديد عن معاناة �أطفال �أن�ضجتهم احلروب
ترجمة  :عدوية الهاليل

عن دار تاالندييه الفرن�سية
للن�شر � ،صدر م�ؤخراً كتاب ( نحن
�أطفال الحرب مابين )1940 1939-
من ت�أليف دومينيك مي�سيكا
وبينديكت فيرجيه �شينيون ،
والذي يغو�ص في �أحداث فرن�سا
خالل الحرب العالمية الثانية ،
وهو عمل تاريخي ي�سلط ال�ضوء
على الحياة اليومية لالطفال
المنحدرين من عوائل ذات
انتماءات متعار�ضة ..

م ��ن املع ��روف �أن اخلط ��وط العري�ض ��ة
لتاريخ فرن�سا ترتك ��ز يف �أحداث احلرب
العاملي ��ة الثانية لكن الأعمال االدبية التي
تتناول هذه الفرتة امل�ضطربة من بدياتها
اىل نهايتها نادرة ج ��د ًا  ،خا�صة مايتعلق
منها باالفعال ال�شجاع ��ة و�أ�سو�أ ال�شرور
التي طالت االطفال دون غريهم ..
ً
ي�ض ��م الكت ��اب تاري ��خ االطف ��ال ب ��دءا من
�أبن ��اء اليه ��ود الذي ��ن اج�ب�روا على حمل
هوي ��ات مزورة ملحاول ��ة جتنب الرتحيل
دون ج ��دوى والذي ��ن بل ��غ ع ��دد �ضحاي ��ا
الهولوكو�ست منه ��م ح�سب االح�صائيات
11400طف�ل ً�ا  ،اىل اولئ ��ك الذي ��ن ن�ش�أوا
�ضمن �أ�سرة تعاوني ��ة ( وهي اال�سر التي
تتعاون م ��ع العدو ) �أو الذي ��ن ولدوا من
عالقة م ��ع جندي املاين و�صنف ��وا ك�أبناء
زنا �أملان ..
بهذه الطريقة تناولت امل�ؤرخة واملحررة
دومينيك مي�سيكا واملتخ�ص�ص يف جمال
تاري ��خ فرن�س ��ا حتت االحت�ل�ال بينديكت

فريجي ��ه �شيني ��ون ه ��ذه ال�شريح ��ة يف
كتابهم ��ا الغزي ��ر واملق�س ��م اىل ف�ص ��ول
ق�ص�ي�رة ميك ��ن قراءته ��ا دفع ��ة واح ��دة
..وي�ضم الكت ��اب وثائ ��ق �أر�شيفية مثل (
الر�سائل  ،الر�سومات  ،املقاالت وغريها )
�إ�ضاف ��ة اىل مقتطفات من كتب ومل�صقات

دعائي ��ة لغر� ��ض ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى
احلي ��اة اليومي ��ة له� ��ؤالء ال�شب ��اب الذين

كانوا �ضحاي ��ا للحرمان واخل ��وف الذي
يجره ��م اىل �أ�سف ��ل الأقبي ��ة يف وق ��ت

االنفج ��ارات ،و�أمل ف�صله ��م ع ��ن �آبائه ��م
الأ�سرى �أو �أقاربهم الذين لن يعودوا �أبد ًا
 ،كم ��ا يتحدث ع ��ن احلرك ��ة اجلماهريية
الت ��ي ميك ��ن ان تن�ش� ��أ يف ط ��رق النزوح
وعن االطفال املفقودين الذين بلغ عددهم
90000طف ��ل � ،إذ كان ميك ��ن �أن ي�ستغرق
الأم ��ر �سن ��وات قب ��ل �أن تتمك ��ن العوائل
م ��ن مل �شمله ��ا جم ��دد ًا بف�ض ��ل �أح ��د تل ��ك
االعالنات ال�صغرية التي يتم ن�شرها على
نطاق وا�سع يف ال�صحف ..
لق ��د من ��ح العم ��ل �أي�ض� � ًا للمدر�س ��ة مكانة
ممي ��زة لأن �صدم ��ة احلرب ظل ��ت جاثمة
عل ��ى كل مكان وخ�صو�ص ��ا املدار�س التي
حتول ��ت بع ��د هزمي ��ة ع ��ام  1940اىل
�أداة دعائي ��ة يف خدم ��ة رئي� ��س ال ��وزراء
الفرن�سي الأ�سب ��ق املار�شال فيليب بيتان
�إذ ملأت �ص ��ورة املار�شال �سي ��ئ ال�سمعة
ال�صفوف وامتدت لت�شم ��ل اغلفة الدفاتر
ومقاب�ض االقالم عل ��ى اعتبار �أنه " منقذ
فرن�سا "..

ويف الكليات واملدار�س الثانوية التي
حتول ��ت �أي�ض� � ًا اىل مق ��رات للمقاومة
 ،كان بع� ��ض الطلب ��ة يرف�ض ��ون غن ��اء
ن�شي ��د املار�ش ��ال �أو يتج ��ر�ؤون خفية
على �شطب عب ��ارة ( يعي�ش اجلرنال )
من ال�سبورة ال�س ��وداء ..ويف الواقع
 ،مل يك ��م م ��ن املمك ��ن �إبع ��اد االطف ��ال
واملراهق�ي�ن ع ��ن " اال�شي ��اء الكبرية "
خا�ص ��ة يف العوائ ��ل الت ��ي اخت ��ارت
طري ��ق املقاوم ��ة �أو تعم ��دت تعلي ��م
ابنائها الع�صيان ..
يق ��ول امل�ؤلفان يف ه ��ذا الكتاب  ":كان
االطف ��ال الأك�ث�ر �شط ��ارة ي�ساع ��دون
الكب ��ار يف حم ��ل تذاك ��ر ح�ص� ��ص
الإعا�ش ��ة واالوراق املزيفة املخ�ص�صة
للقادم�ي�ن اجل ��دد ومراقب ��ة الدراجات
"..ومل تكن الرزانة التي تعلو وجوه
االطف ��ال يف ال�صور متنعهم من اللعب
خا�ص ��ة يف مايتعل ��ق مبمار�سة العاب
احلروب ..
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اقــــرأ
القلب �صياد وحيد

�ص ��درت ع ��ن "دار املدى" الرتجم ��ة العربية لرواي ��ة "القلب
�ص ��ياد وحيد" للروائية "كار�س ��ن مكولرز" ،والتي يعتربها
النق ��اد واحدة من �أف�ضل الأعم ��ال يف الأدب الأمريكي ،وكما
كان دو�ستويف�سك ��ي يق ��ول دائم� � ًا" :نح ��ن جميع� � ًا خرجن ��ا
م ��ن معطف غوغ ��ول" ،ما يعن ��ي �أن ��ه و�أبناء جيل ��ه من كبار
الروائي�ي�ن الرو� ��س ،م ��ا كان له ��م �أن يكتب ��وا �أعماله ��م ،لوال
�أن غوغ ��ول ق ��د فتح لهم �أبواب ال�س ��رد الروائي م�ش ��رعة يف
عمله الرائد "املعطف" ،كذل ��ك ميكن لقطاع كبري من روائيي
الن�ص ��ف الثاين من القرن الع�شرين يف الواليات املتحدة �أن
يقول ��وا �إنهم جيل خرج من قلب كار�س ��ن مكولرز ،وحتديد ًا
من روايتها الأوىل والكربى "القلب �صياد وحيد".

مشاهد من ساحات االحتجاج
هاري على خطى ديانا ..لقب خ�سره و�آخر باق

وفاة �أق�صر رجل يف العامل

تويف النيبايل خاجيندرا ماغار �أق�صر رجل
يف العامل ي�ستطيع امل�شي ،عن عمر  27عام ًا،
وذلك ب�س ��بب �إ�ص ��ابته بالتهاب رئوي حاد،
خالل وج ��وده يف �أحد م�ست�ش ��فيات بالده.
ونعت مو�س ��وعة غيني�س للأرقام القيا�سية
عل ��ى موقعه ��ا الإلك�ت�روين ماغ ��ار ،ال ��ذي
ح�صل على لقب �أق�صر رجل ي�ستطيع امل�شي
يف الع ��امل ،مب�ص ��ادقة م ��ن املو�س ��وعة عام
� ،2010إذ مل يتجاوز طوله � 67س ��نتيمرت ًا،
ومل يزد وزنه عن �ستة كيلوغرامات .ولدى
مو�س ��وعة غيني�س فئتان للأ�ش ��خا�ص ذوي
القام ��ة الق�ص�ي�رة :القادر منهم على امل�ش ��ي
وغري القادرعلى ذلك� .إذ �س ��جلت املو�سوعة

 عقيل مهدي
امل�س ��رحي واالكادمي ��ي ف ��از بجائ ��زة
االب ��داع العراق ��ي ع ��ن حق ��ل الن� ��ص
امل�سرحي امل�ؤلف ،ويذكر ان عقيل مهدي
يعد واحدا من ابرز الرموز امل�س ��رحية
يف الع ��راق ..كتب واخ ��رج العديد من
الن�صو�ص امل�س ��رحية ا�شهرها يو�سف
الع ��اين يغني وكلكام� ��ش واجلواهري
وعل ��ي ال ��وردي حي ��ث تناول ��ت ه ��ذه
امل�سرحيات ال�سرية الثقافية والوطنية
العراقي ��ة ،وتوىل من�ص ��ب عمي ��د كلية
الفن ��ون اجلميل ��ة ل�س ��نوات كم ��ا ان ��ه
ا�صدر العديد من الكتب يف جمال النقد
امل�سرحي وعلم اجلمال.
 عبد ال�سادة الب�صري
الكات ��ب والناق ��د �ص ��در ل ��ه كت ��اب
بعن ��وان "ع ��زف جنوب ��ي لناي ��ات
�ش ��مالية" وه ��ي ق ��راءة �أولي ��ة يف
ق�ص ��ائد كردي ��ة معا�ص ��رة لع ��دد م ��ن
ال�ش ��عراء الكرد وفيه درا�سة لق�صائد
ع ��دد م ��ن ال�ش ��عراء املعروف�ي�ن،

مع انتهاء املحادثات ب�ش�أن م�ستقبل الأمري
هاري وزوجته ميغان ماركل بعد قرارهما
مبغ ��ادرة العائل ��ة امللكي ��ة الربيطاني ��ة،
ب ��ات هاري عل ��ى خطى وادلت ��ه الأمرية
الراحلة ديانا يف ال�صفة املمنوحة له.
ووفقا ل�صحيفة "ديلي ميل"الربيطانية،
�سيخ�س ��ر دوق ودوق ��ة �سا�س ��ك�س
�ألقاب �ص ��احب ال�س ��مو امللكي
مبوج ��ب �ش ��روط اتفاقي ��ة

جنيفر لوبيز مل حتقق �أحالمها

الفيليبين ��ي جون�ي�ري بالوين ��ج ،وهو
غ�ي�ر قادر عل ��ى امل�ش ��ي �أو الوقوف من
دون م�س ��اعدة ،ك�أق�صر رجل غري متنقل
يف الع ��امل ،ويبل ��غ طول ��ه � 59.93س ��م.
وبح�س ��ب �ش ��قيقه ماه� ��ش ماغ ��ار ،ف� ��إن
خاجين ��درا "دخل امل�ست�ش ��فى وخرج منه
�أك�ث�ر من مرة ،ب�س ��بب االلته ��اب الرئوي.
لكن قلب ��ه ت�أثر هذه امل ��رة ،وتويف" .وقال
والد ماغار ،يف وقت �س ��ابق ،ملو�سوعة
غيني� ��س "كان �ص ��غري ًا ج ��د ًا عندم ��ا
ول ��د ،لدرج ��ة �أن كف ��ة الي ��د كان ��ت
تت�سع له ،وكان ا�ستحمامه �صعب ًا
جدا ب�سبب �صغره ال�شديد".

ك�ش ��فت النجم ��ة العاملي ��ة جنيف ��ر لوبي ��ز �أنها
تتوق �إىل حياة �أكرث ب�ساطة مما تعي�شها الآن.
وك�ش ��فت النجمة البالغة من العمر  50عامًا يف
مقابل ��ة جديدة مع جملة � Vanity Fairأنه على
الرغ ��م م ��ن �إجنازاتها يف جمال املو�س ��يقى والرق�ص
والأف�ل�ام خ�ل�ال حياته ��ا املهني ��ة الت ��ي ا�س ��تمرت ثالثة
عقود� ،إال �أن هناك �شي ًئا مل حتققه.
وقال ��ت لوبي ��ز �إنه ��ا ترغ ��ب يف مغ ��ادرة الوالي ��ات املتح ��دة
واالنتق ��ال �إىل �إيطالي ��ا �أو بايل ،حي ��ث ميكن �أن تكون يف
�س�ل�ام والتمتع بالأ�ش ��ياء الب�س ��يطة ،وف ًقا ل�ص ��حيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
واعرتف ��ت�" :أح ��ب �أن �أعي� ��ش يف م ��كان �آخ ��ر غري

تقريــــر...
حممد جا�سم

واختتمه ��ا مبلخ� ��ص ع ��ن القوا�س ��م
امل�شرتكة يف البحث عن هوية قراءة
يف ال�شعر الكردي املعا�صر.

 هيثم يو�سف
املط ��رب العراق ��ي ي�س ��تعد القام ��ة
حف ��ل غنائ ��ي يف اربيل خ�ل�ال االيام
القادم ��ة ،وكان يو�س ��ف ق ��د الغ ��ى
حفله ال ��ذي كان مق ��ررا ان يقيمه يف
ر�أ�س ال�س ��نة ت�ضامنا مع احتجاجات
ال�شباب و�سقوط �شهداء يف �ساحات
االحتجاج.

"ميغ�إك�س ��يت" متام ��ا كما فعل ��ت الأمرية
ديانا قبل  24عاما.
و�سيعرف الزوجان فقط با�سم هاري دوق
�سا�سك�س وميغان دوقة �سا�سك�س ،كما كان
يطلق عل ��ى الأمرية الراحل ��ة ديانا ب�أمرية
ويلز.
و�أعلن ق�ص ��ر بكنغهام امللك ��ي الربيطاين،
ال�س ��بت� ،أن الأمري ه ��اري وزوجته ميغان
ل ��ن يكون ��ا بع ��د الآن ع�ض ��وين عاملني يف

الأ�سرة امللكية ولن يتلقيا من الآن ف�صاعدا
�أي �أم ��وال عامة و�س�ي�ردان الأم ��وال التي
�أنفقت على جتديد مقر �سكنهما غربي لندن
مع بدئهما حياة م�ستقلة.
وو�ض ��ع هذا الإعالن حدا ال�ضطرابات يف
الأو�س ��اط امللكي ��ة بد�أت هذا ال�ش ��هر عندما
�أف�ص ��ح ه ��اري وميغ ��ان ع ��ن رغبتهم ��ا يف
تقلي� ��ص مهامهما امللكية وق�ض ��اء مزيد من
الوقت يف �أمريكا ال�شمالية.

ي���س�ت�ع��د امل �خ��رج ع �ب��ا���س ال �ع �ب��ودي،
الخ� � ��راج ف �ي �ل �م��ه اجل ��دي ��د امل��و� �س��وم
"الو�شم" .الفيلم ق�صة و�سيناريو
واخ� ��راج ال �ع �ب��ودي ع��ن ف �ك��رة ملحمد
�صبيح ،وبطولة الفنان حممد ال�شمري،
الفيلم يحتوي على ثالثة م�شاهد فقط
�صورت يف مدينة النعمانية ،وميتد
زمنه اىل خم�س ع�شرة دقيقة.
فكرة الفيلم كما يراها خمرجه الفنان
عبا�س العبودي (يطرح معاناة �شاب
يحلم ان يعي�ش بحرية التعبري وحرية
ال ��ر�أي واالخ �ت �ي��ار) وت�ق��دم م��ن خالل
�شاب هو الفنان حممد ال�شمري .بعد
ان عجز يف مطالبة واي�صال �صوته،

الطقس

الواليات املتحدة ،يف بلدة �صغرية يف �إيطاليا �أو على اجلانب
الآخر من العامل ،يف بايل".
و�أ�ض ��افت�" :أبح ��ث عن حي ��اة �أخرى حي ��ث يكون الأم ��ر �أكرث
ب�س ��اطة ،و�أمتكن من ركوب الدراجة و�ش ��راء اخلبز وو�ض ��عه
يف �س ��لتي ،ثم �أذهب للمنزل وتناول الطعام و�أقوم بالطالء �أو
اجللو�س على كر�سي هزاز حيث كان هناك منظر جميل ل�شجرة
الزيتون �أو �ش ��جرة البلوط و�أ�ش ��م الرائحة ،ل ��دي تخيالت من
ه ��ذا القبي ��ل" .ويف جانب �آخر من املقابلة ،ك�ش ��فت جنيفر �أنها
رغ ��م �أنها ما تزال معروفة ب�أحلانه ��ا اجلذابة وحركات الرق�ص
الن�ش ��طة ،ف�إن �شغفها احلقيقي يكمن يف الأفالم ،قائلة�" :أود �أن
�أقول �إن الرق�ص واملو�س ��يقى هما حبي الأول ،لكن التمثيل هو
حب حياتي".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

الربملان ال ميثلني
كنت �أمتنى �أن ال �أعود �إىل
الكتابة عن جمل�س النواب
العراقي ،لكن ماذا �أفعل يا�سادة
وال�سيد النائب الأول لرئي�س
املجل�س ح�سن الكعبي ،مل
يرتك مفردة دون �أن يل�صقها
بالذين ينتقدون �أداء املجل�س،
فالذي يكتب عن غياب الأع�ضاء
 ،فهو كاتب مرتزق ،والذي
ي�ضرب كفا بكف حول القوانني
امل�ضحكة التي يناق�شها الربملان
ويرتك احلريق الذي ي�شتعل
يف البالد  ،هو مواطن خائن..
فكيف يا�سادة تتجر�أون
وتنتقدون برملانا رئي�سه حممد
احللبو�سي؟� ..أيها اخلونة
تقر�أون �صحف العامل جميعا
وترتكون �صحف �شبكة الإعالم
التي ت�سبح بحمد ال�سيد
ح�سن الكعبي وبرملانه العتيد
!  ..و�أنا �أ�ستمع �إىل اخلطبة
احلما�سية لل�سيد نائب رئي�س
جمل�س النواب ،قلت لنف�سي،
هل يعقل �أن نائبا يحمل �شهادة
ماج�ستري يف ال�سيا�سة وعمل
يف جمال حقوق الإن�سان،
ومار�س املحاماة ،ينزعج من
نقد يوجه لل�سلطة الت�شريعية،
فيبد�أ بفتح ر�شا�ش ال�شتائم على
املنتقدين؟ ..لو كان املتحدث �أبو
مازن �أو عالية ن�صيف �أو حتى
طيب الذكر م�شعان اجلبوري
ملا ا�ستغربت ،ولكن �أن يكون
املتحدث نائبا قدم نف�سه لنا يف
بداية الدورة الربملانية باعتباره
ن�صريا للر�أي الآخر ،ومهموما
بت�سا�ؤالت النخب الثقافية ،فهذا
امر يثري العجب  ..ورحم الله
ا�ستاذنا الفنان جعفر ال�سعدي
وهو يعلق على مثل هذه االمور
بجملته ال�شهرية " عجيب �أمور
..غريب ق�ضية "
منذ  17عام ًا وهذه البالد ترتدّد
يف خطواتها ،لأ ّنها ترى يف
العجلة الندامة ،فماذا يعني
�إذا ت�أخرت م�شاريع الكهرباء
وال�صحة والتعليم ،وارتفعت
ن�سبة الفقر ،وزاد عدد امل�ش ّردين
واملت�سوّ لني و�ضرب عدد
القتلى االرقام القيا�سية التي
كانت حتتفظ بها ال�صومال
ترت�سخ
وافغان�ستان ؟ ،امله ّم �أن ّ
الدميقراطية التي ت�سمح
لأع�ضاء يف جمل�س النواب
�أن ال تتخطى �أقدامهم عتبات
قبة الربملان ،وت�سمح لرئي�س
جمل�س النواب �أن يعقد اجتماعا
حزبيا يف دبي يناق�ش مو�ضوعة
الأقاليم ،وت�سمح لنواب �أن
ينحازوا لأحزابهم ولي�س للنا�س
التي انتخبتهم .
بالأم�س ويف الوقت الذي �ألقى
فيه ح�سن الكعبي خطابه الناري
كان جمل�س النواب عاجزا
عن عقد جل�سته االعتيادية
وال�سبب عدم اكتمال الن�صاب
القانوين للجل�سة ،ب�سبب غياب
غالبية النواب ..حمافظات
العراق حترتق ،وال�سادة
النواب مينحون �أنف�سهم �إجازة
قبل �أن يعلن الربملان عطلته
الت�شريعية ..ترى مباذ يرد
ال�سيد الكعبي على النائب
ح�سني العقابي ،الذي هاجم
الربملان �أم�س وقال يف ت�صريح
�أنقله بالن�ص " :و�سط تفاقم
الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية
وا�شتداد الأزمات اخلانقة ،نرى
�أدا ًء برملاني ًا �ضعيف ًا ال يرتقي �إىل
م�ستوى امل�س�ؤولية وال يحقق
اجلدية املطلوبة يف مواجهة
هذه الأزمات" ،هل هذا النائب
مرتزق ؟.
وكنتُ �أتوهّ م �أنّ ال�سيد الكعبي
�سيكون �أول من ينتقد �أداء
الربملان ،فهو يعرف جيدا ان هذا
برملان ال ميثل �إال نف�سه .

يطرح معاناة ال�شباب

فيلم "و�شم" يعالج مو�ضوعة االحتجاجات وحرية التعبري
يلج�أ اىل �صيغة مبتكرة ف��راح يكتب
جميع مطالبه على ج�سده وه��و عار
من مالب�سه ،ثم يجل�س امام النهر (نهر
دجلة) ويبد�أ مبحاورة النهر ،وي�شكو
له همومه .ويقول له هذه مطالبي ال
ي�سمعها � �س��واك ،ث��م ي�ن��زل اىل النهر
وال يخرج منه ،فيعتربون حالته حالة
انتحار ام��ام معاناته التي ال تنتهي
وال يجد لها اي��ة حلول عملية ،وام��ام
عملية االنتظار والرتقب يخرج ثانية
بعد ح�ين! ث��م يتحول م��اء النهر اىل
لون احلرب االزرق ،وهو يخرج ن�صف
ج�سمه م��ن امل ��اء لينظر اىل ال�سماء
ن�ظ��رة اخ ��رى غ�ير تلك ال�ن�ظ��رة التي
�ساورته قبل دخوله اىل امل��اء؟ فماذا

يعني ذل��ك �س�ألت املخرج العبودي..
فاجاب قائال-:

 يعني ر�سالة املطالب ذهبت.* اىل �أين؟

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درجات احلرارة �س�ت�رتفع قليال ع ��ن معدالتها ليوم ام�س ،وان
اجلو �سيكون غائما مع �ضباب يف بع�ض املناطق.

 اختلطت ..وا�صبحت جم��رد حربازرق ،وه��ذا ال يعني نظرة ت�شا�ؤمية
ل�لاح��داث -كما يت�صور البع�ض -بل
ه��ي ر� �س��ال��ة ت�ع�ن��ي ع�ل��ى اجل�م�ي��ع يف
العامل ان يطالب بحقوقه وان يعرب عن
افكاره من دون خ��وف ،ومهما كانت
العواقب ،اي ان االمر ال يقت�صر على
ال�شباب العراقي ب��ل ك��ل ال�شباب يف
العامل ،ال�سيما ال�شباب الذين يحلمون
بحقوق م�شروعة ومل تتحقق يف ار�ض
الواقع ،ان ال�شباب لي�سوا يف العراق
وحده ي�شعرون بالظلم وعدم حتقيق
احالمهم ب��ل هناك امثالهم يف م�صر
و�سوريا ولبنان والكثري م��ن ال��دول
االخ��رى .الغاية من الفيلم كما يقول

ال�ع�ب��ودي -:يجب ان يكون لل�شباب
دور فعال يف احلياة ،ولي�س جمرد عدد
للتعداد ال�سكاين بل هم العمود الفقري
للوطن .وال�شاب لي�س جم��رد جندي
يحرر االر���ض عندما يحتاجه الوطن
للدفاع عن الوطن ،بل هو ا�سا�س لبناء
وطن مزدهر.
وا� � �ض� ��اف -:ال �ف �ي �ل��م � �س �ي �ع��ر���ض يف
املهرجانات ال�سينمائية داخل العراق
وخارجه ،ا�ضافة اىل عر�ضه يف نادي
ال�سينما والوا�سطي املتنقل.
ويذكر ان ه��ذا الفيلم هو ال�سابع يف
م�سرية هذا املخرج بعد افالمه (فيلم
دم��روا دجلة ومثنى ونينوى والثور
املجنح ووقت �آخر ووجع ب�صمت).
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