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ال�صدر اعتربه انت�صارا للدميقراطية

و�ضع جمل�س ال �ن��واب �أم����س عائقا �أم ��ام طموحات
رئي�س ال ��وزراء ن��وري املالكي بتويل والي��ة ثالثة,
عندما جنح الربملان يف �إق��رار قانون حتديد والية
الرئا�سات الثالث اجلمهورية وال ��وزراء والربملان
بدورتني انتخابيتني فقط.
وي�ستهدف ال�ق��ان��ون ال��ذي اق�ترح�ت��ه كتلة االح��رار
التابعة اىل التيار ال�صدري منذ ا�سابيع على الربملان
 ,تقنني فرتة والية رئي�س الوزراء والتي مل يحددها
الد�ستور العراقي ,فيما يحدد والية رئي�س اجلمهورية

التعليم التقني متنع كوادرها التدري�سية
من التمتع بالعطلة الربيعية
 بغداد /املدى
ح�صلت امل��دى على كتاب ر�سمي �صادر من
هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم
العايل �إىل م�ؤ�س�ساتها التعليمية ،ويق�ضي
مبنع كوادرها التدري�سية من التمتع بالعطلة
الربيعية .وج��اء يف الكتاب "نود �إعالمكم
بعدم وجود ن�ص ملنح العطلة الربيعية وبذلك
تعترب يف حالة منحها �إج��ازة اعتيادية من
ر�صيد امل�شمولني بقانون اخلدمة اجلامعية
م��ن التدري�سيني" ،و��ص��در ال�ك�ت��اب يف 21
ك��ان��ون ال �ث��اين اجل���اري وب�ت��وق�ي��ع م�ساعد
رئي�س الهيئة الدكتور �ضياء عبد احل�سني

القامو�سي .واعاد قرار هيئة التعليم التقني
�إىل الأذه��ان بع�ض القرارات املثرية للجدل
التي اتخذتها يف وقت �سابق ابرزها قرار
عدم ال�سماح بتواجد العن�صر الن�سائي يف
م�ك��ات��ب ع �م��داء امل�ع��اه��د وال�ك�ل�ي��ات التابعة
للهيئة ال�صادر يف �شهر �أيلول املا�ضي والتي
ا�ضطرت الهيئة اىل الرتاجع عنه فيما بعد.
وت�ضم هيئة التعليم العايل نحو  30معهدا
و 13كلية ،وت�شكل مبن�ش�آتها وكوادرها
التدري�سية وطالبها نحو  40يف املئة من
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف العراق ا�ستنادا
�إىل بيانات الهيئة ووزارة التعليم العايل.
 التفا�صيل �ص 6

فخري كرمي

القانون" ،وقال �إن "الد�ستور �سكت عن حتديد والية
رئي�س الوزراء وجمل�س النواب وامل�سكوت عنه ميكن
تنظيمه بقانون".
ولكن النائب عن دولة القانون حممود احل�سن قال يف
م�ؤمتر �صحايف بعد انتهاء جل�سة ام�س �إن "ت�صويت
الكتل ال�سيا�سية على القانون كان لأغرا�ض �سيا�سية
حتاول زرع الفرقة بني �أبناء ال�شعب" ,وا�شار �إىل �أن
"ائتالف دولة القانون لن ي�سكت جتاه هذا اخلرق
الد�ستوري و�سيقدم طعنا ل��دى املحكمة االحتادية
بالقانون".
 التفا�صيل �ص2

االفتتاحية

 بغداد /وائل نعمة

بواليتني انتخابيتني.
و��ص��وت��ت ك�ت��ل ال�ع��راق�ي��ة وال�ت�ح��ال��ف الكرد�ستاين
وامل��واط��ن واالح � ��رار وب�ع����ض امل�ستقلني يف كتلة
التحالف الوطني بينهم اع�ضاء يف كتلة دولة القانون,
فيما رف�ضت كتلة حزب الدعوة لوحدها الت�صويت
على القانون وف�شلت يف اقناع حلفائها يف التحالف
الوطني برف�ض القانون ,و�صوت  170نائب ًا ل�صالح
مترير القانون من ا�صل  242نائب ًا ح�ضروا جل�سة
االم�س.
وقال ع�ضو كتلة التحالف الوطني النائب علي �شرب
يف ات�صال هاتفي مع "املدى" �أم�س ان "الت�صويت

العراقية تقاطع جل�سات الربملان وتدعو
املرجعية �إىل ا�ستبدال رئي�س الوزراء
 بغداد /حممد �صباح
ازدادت الأزم� ��ة ال�سيا�سية يف البالد
تعقيدا �أم�س مع �إعالن ائتالف العراقية
م�ق��اط�ع��ة ك�ت�ل�ت�ه��ا جل�ل���س��ات ال�ب�رمل��ان،
وا�ستثنت اجلل�سات التي تناق�ش ق�ضيتي
حجب الثقة عن رئي�س ال��وزراء نوري
املالكي او مناق�شة مطالب املتظاهرين.
وي��أت��ي ق��رار العراقية بعد �ساعات من
دعوتها كتلة التحالف الوطني واملرجعية
الدينية اىل ا�ستبدال املالكي ب�شخ�صية
�أخ��رى "حترتم ال��دم العراقي ويحافظ
على وحدة العراق وا�ستقراره و�أمنه".

وقالت املتحدث الر�سمي با�سم العراقية
مي�سون الدملوجي �أم�س �إن "العراقية
قررت مقاطعة جل�سات جمل�س النواب،
ول��ن حت�ضر اىل اي جل�سة اال يف حال
مناق�شة الربملان ق�ضية �سحب الثقة عن
احلكومة او ملناق�شة والت�صويت على
ال��ق��رارات وال �ق��وان�ين ال�ت��ي تخ�ص�ص
م�ط��ال��ب املظاهرين" .م��ن ج�ه��ة ثانية
نا�شدت العراقية يف بيان �صدر عنها
يف �ساعة مت�أخرة اول م��ن ام�س كتلة
التحالف الوطني واملرجعية الدينية
ب �� �ض��رورة ا��س�ت�ب��دال امل��ال �ك��ي كرئي�س
للوزراء ملا تبقي من فرتته االنتخابية.
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القاتل ....يف زمن الغواية

جمل�س النواب مينع والية ثالثة للمالكي
ع�ل��ى م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون مت ب�ط��ري�ق��ة ق��ان��ون�ي��ة ومت
مبوافقة  170نائب ًا بينهم م�ستقلون واع�ضاء من دولة
القانون".
وعدت كتلة االحرار �صاحبة مقرتح القانون ما جرى
ام�س "انت�صارا" ,وقال النائب عنها جواد ال�شهيلي ان
"اقرار القانون من اهم اجنازات جمل�س النواب خالل
الدورة احلالية ( ،)...وانه (القانون) �سي�ضمن تداوال
�سلميا لل�سلطة واالبتعاد عن �شبح الدكتاتورية".
ورف����ض ال�شهيلي يف ت�صريح لـ"املدى" �أم����س بعد
انتهاء اجلل�سة ,تهديدات نواب عن كتلة دولة القانون
باللجوء اىل املحكمة االحت��ادي��ة للطعن بد�ستورية

غناء بيون�سيه للن�شيد الوطني
ً
ت�سجيال
بتن�صيب �أوباما كان

وق��ال البيان "نحمل التحالف الوطني
امل�س�ؤولية الوطنية ال�شرعية والأخالقية
ع��ن ت���ص��رف��ات امل��ال �ك��ي ال �ت��ي �أدت اىل
التدهور املفاجئ ال��ذي ح�صل اجلمعة
ب�صفتها الكتلة التي ينتمي لها رئي�س
جمل�س الوزراء".
وت ��زي ��د م ��واق ��ف ال �ع��راق �ي��ة مبقاطعة
احلكومة والربملان ,ال�ضغوط ال�سيا�سية
على رئي�س الوزراء نوري املالكي الذي
ي��واج��ه �أي���ض� ًا �ضغوط �شعبية تطالبه
ب��إج��راء �إ�صالحات �سيا�سية عاجلة �أو
التنحي عن من�صبه.
 التفا�صيل �ص2

()١
من بعيد ،تناهى �إىل �سمعي �صوت �أزيز الر�صا�ص
اجلبان ،وهو مي� ّزق �أج�ساد عراقيني ،مل يت�سنّ يل
الإم �ع��ان يف �سحنات وج��وه�ه��م ،ومل �أت �ع��رف على
مالحمهم ،وم��ا مييّزها ع��ن �أق��ران�ه��م العراقيني يف
اجل �ن��وب وال��و��س��ط وال���ش�م��ال�� ،س��وى �أن �ه��م�ٌ ،سمر
ال ��وج ��وه ،ت�خ�� ّ��ش�ن��ت وت�غ���ض�ن��ت ،م��ن � �ش��دة القهر
الرجال،
واملعاناة واحل�سرة على وَ َط ِن ي َُّ�ضيعُه �أ�شباه
ِ
وي�ستبيح ح��رم��ات� ُه "الع ّال�سة" و�سا�سة ال�صدفة
اللعينة ومزورو �إرادة الطوائف ومغت�صبو �سلطتها
وا�ستباحة �إرادتها.
عيب علينا �أن َن�صادر هوية ه�ؤالء ال�شهداء الوطنية،
ٌ
فنقفز على عراقيتهم ،ون�صفهم بال�سنة ،او ح�سب
هوياتهم الفرعية �أي � ًا كانت� ،ألي�س �شرف ًا لهم �أنهم
ا�ست�شهدوا ،وهم يرفعون راية وطنهم ،ي�ستحلفونه
�أن ينجدهم ،وان يرفع ال َغمة من نفو�سهم ،ويعيد
�إليهم كرامتهم امل�ستلبة ،ويزيح عن هامات دولتهم
املُ�ضيّعة� ،أ�شباه ال��رج��ال ،ل�صو�ص امل��ال احلرام،
املرتابون من دين نبيهم� ،إذ ي�صنفونه وفق ًا لأهوائهم
وتراتيلهم ال�سرية امل��ري�ب��ة ،التي تتغ ّلف بالدجل
والزيف ،ويعافها الدين احلنيف ،الذي مل يختم على
�رق او طائفةٍ او
جباه الب�شر ما ي�شي
مبذهب او ع� ٍ
ٍ
قومية.
عيب ان نقول ان خم�سة او ع�شرة او مئة من ابناء
ٌ
ر�صا�ص �شيعي ! .فالر�صا�ص ،والقاتل
ال�سنة قتلهم
ٌ
وامل�ستبد ،ال مذهب وال دين له� ،سوى كر�سي احلكم،
يلتم حوله وفوقه ،هو وع�شريته و�آل بيته ،وكل من
ظل الطريق ،وت��اه يف دروب��ه ،متباهي ًا بال�سطوة
ون�شوة القتل .القتل بال�سكني ،او القتل بالبندقية ،او
القتل باغت�صاب احلرائر ،او القتل با�ستباحة الوطن
واغت�صاب ال�سلطة واالرتكابات التي ال ح�صر لها وال
حدود..
ً
 املقال كامال �ص3

الفلوجة ُت�ش ّيع �ضحاياها واملتظاهرون
يتوعدون برفع ال�سالح
 بغداد /املدى
�ش ّيع �آالف م��ن �أه��ايل مدينة الفلوجة �أم�س
قتالهم من املتظاهرين الذي قتلوا بنريان قوات
اجلي�ش ،يف ظل �أج��واء م�شحونة بالغ�ضب
ال�شعبي ,وهتفوا بـ"الث�أر" من الفاعلني ,فيما
اقدم جمهولون �أم�س باختطاف ثالثة عنا�صر
م��ن اجل�ي����ش واق �ت �ح��ام ب��رج للمراقبة وقتل
جندي كان متواجدا فيه.
وق��ال ع�ضو جمل�س �شيوخ ع�شائر الفلوجة
ال�شيخ حممد البجاري يف ات�صال مع "املدى"
ام�س ان "الأو�ضاع يف املدينة ال تب�شر بخري",
م�ضيفا �أن "املتظاهرين يف املدينة غا�ضبون
ج��دا وال ميكن ال�سيطرة على ت�صرفاتهم يف
ح��ال مل يتم تنفيذ مطالبهم بت�سليم اجلنود
الذين �أطلقوا النار على املتظاهرين".

ول �ف��ت �إىل �أن "ا�ستمرار ح��ال��ة اال�ستفزاز
م��ن قبل احلكومة �سي�ضع �أم��ام املتظاهرين
خيارات جديدة بينها رفع ال�سالح للدفاع عن
النف�س �أم��ام ق��وات اجلي�ش التي تعتدي على
املتظاهرين".
ويف تطور الفت �أكدت م�صادر امنية لـ"املدى
بر�س" �أن م�سلحني جمهولني ق��ام��وا �أم�س
بخطف ثالثة عنا�صر من الفرقة الأوىل من
اجلي�ش اثناء م��رور �سيارة تقلهم اىل خارج
امل��دي �ن��ة ,ومت اع�ت�را���ض ��س�ي��ارت�ه��م م��ن قبل
امل�سلحني و�أجربوهم على الرتجل منها حتت
تهديد ال�سالح.
و�أك ��د م���ص��در لـ"املدى بر�س" �أن م�سلحني
جمهولني اقتحموا برجا للمراقبة تابعا لقوات
اجلي�ش �شمال املدينة وق��ام��وا بقتل جندي
و�إحراق جثته ,و�أ�ضاف امل�صدر �أن "قوة من

ال�شرطة هرعت �إىل منطقة احلادث ،وحاولت
�إط� �ف ��اء احل��ري��ق ال� ��ذي � �ش��ب ب�ب�رج املراقبة
امل���ص�ن��وع م��ن اخل���ش��ب ،فيما ف��ر��ض��ت طوقا
�أمنيا حول مكان احلادث".
وحذر جمل�س حمافظة االنبار من تفاقم االزمة
وحتولها اىل نزاع م�سلح ,وقال ع�ضو املجل�س
في�صل العي�ساوي يف ت�صريح �إىل "املدى"
�أم�س �أن "ما جرى �أم�س يعد انتهاكا �صارخا
حلقوق الإن�سان" ,الفتا �إىل �أن "املتظاهرين
يطالبون مبحا�سبة املق�صرين وبخالفه فان
التظاهرات �ستتزايد".
و�أ� �ش��ار �إىل �أن "رجال ال��دي��ن يف الفلوجة
والرمادي يبذلون جهودا مكثفة من اجل تهدئة
الأج��واء امل�شحونة بالغ�ضب واال�ستياء من
احلكومة وقوات اجلي�ش".
 التفا�صيل �ص2

غياب قانون النفط والغاز يكرّ�س
التوتر بني املركز والإقليم

وزارة ال�صحة :خم�س وفيات
و� 89إ�صابة بالأنفلونزا الوبائية

 بغداد /رافد �صبار

 بغداد /املدى

انتقد برملانيون الت�صريحات املت�شنجة التي تتبادلها
بغداد و�أربيل ب�ش�أن �إدارة الرثوة النفطية يف البالد,
و�أ�شاروا �إىل ان غياب قانون النفط والغاز يف مقدمة
ا�سباب ذل��ك ,فيما خ�ّيررّ ت احلكومة املركزية �شركة
�أك�سون موبيل بني عقودها يف الب�صرة �أو يف اقليم
كرد�ستان.
واعترب ع�ضو جلنة النفط والطاقة النيابية النائب
فرات ال�شرع غياب قانون النفط والغاز هو العقبة
الأك�بر وفتيل ازم��ة اخل�لاف��ات بني حكومتي بغداد
واربيل.
من جانبه طالب ع�ضو جمل�س النواب جا�سم حممد
ح�سني احلكومة املركزية بدفع املخ�ص�صات املالية
لل�شركات العاملة يف الإق �ل �ي��م و�إال ف�سوف تبيع
ال�شركات النفط العراقي للح�صول على امل�ستحقات
يف ه��ذه االث �ن��اء خ�ّي�رّ ت احل�ك��وم��ة امل��رك��زي��ة �شركة
�أك�سون موبيل بني عقودها يف الب�صرة �أو يف اقليم
كرد�ستان
وقال امل�ست�شار الإعالمي للحكومة علي املو�سوي� ،إن
"رئي�س احلكومة خيرّ رئي�س �شركة اك�سون موبيل
بني عقودها يف الإقليم و�آال تعمل يف الب�صرة �أو
العك�س" ،نافي ًا "تقدمي احلكومة �أي عر�ض لل�شركة
يف �سبيل �أن تبقى ع�ل��ى ع�ق��ده��ا يف غ��رب القرنة
متوقع ًا �أن "متيل �شركة اك�سون موبيل �إىل عقود
احلكومة املركزية على ح�ساب العقود التي �أبرمتها
مع الإقليم.
 التفا�صيل �ص 14

�أعلنت وزارة ال�صحة �أم�س عن ت�سجيل
خم�س وفيات و� 89إ�صابة بالأنفلونزا
ال��وب��ائ��ي��ة يف ع� �م ��وم امل �ح��اف �ظ��ات،
ورج� �ح ��ت ارت� �ف ��اع �أع � ��داد امل�صابني
ّ
باملر�ض لكنها �أك��دت �أنه ال يزال حتت
ال�سيطرة.
وق ��ال وك �ي��ل وزارة ال���ص�ح��ة� ،ستار
ال�ساعدي يف م�ؤمتر �صحايف �أم�س �إن
"الإح�صاءات الر�سمية لوزارة ال�صحة
�سجلت خم�س وف �ي��ات و� 89إ�صابة
مبر�ض الأنفلونزا الوبائية يف عموم
مدن العراق".
ورج � ��ح ال �� �س��اع��دي "ارتفاع �أع� ��داد
ّ
امل�صابني بهذا امل��ر���ض وذل��ك لت�شابه
�أع��را���ض��ه م��ع �أع ��را� ��ض الأنفلونزا
املو�سمية" ،ولكنه �أك��د �أن "املر�ض
م� � ��ازال حت ��ت ال �� �س �ي �ط��رة م ��ن خ�لال
الإج ��راءات االح�ترازي��ة التي اتبعتها
وزارة ال�صحة" ،داع �ي��ا "املواطنني
�إىل مراجعة امل�ست�شفيات عند ظهور
�إعرا�ض الأنفلونزا امل�صاحبة لالرتفاع
درجات احلرارة وحرقة يف البلعوم".
ول�ف��ت وك�ي��ل وزارة ال�صحة �إىل �أن
"جمل�س الوزراء قرر ا�ستثناء الأدوية
وال �ل �ق��اح��ات اخل��ا� �ص��ة بالأنفلونزا
ال��وب��ائ �ي��ة م��ن � �ش��روط ع �ق��ود وزارة

ال�صحة" ،م �ب � ّي �ن � ًا �أن� ��ه "قرر �أي�ضا
تخ�صي�ص م�ي��زان�ي��ة خ��ا��ص��ة ل�شراء
الأدوية والتوعية الإعالمية".
و�أ�� �ش ��ار ال �� �س��اع��دي �إىل �أن "منظمة
ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة ق ��ررت تغيري ا�سم
امل��ر���ض م��ن الأن�ف�ل��ون��زا الوبائية �إىل
املو�سمية وذل��ك لت�شابه �أعرا�ضه مع
الأنفلونزا املو�سمية".
م��ن جهته دع��ا م��دي��ر ال�صحة العامة
ال��دك �ت��ور ح���س��ن ه� ��ادي �إىل "ح�صر
الت�صريحات اخلا�صة بهذا املو�ضوع
ب � ��وزارة ال���ص�ح��ة امل��رك��زي��ة بح�سب
توجيهات منظمة ال�صحة العاملية"،
و�أك ��د �أن "العراق اق��ل بلد م��ن حيث
الإ�صابات باملر�ض".
و�أو� �ض��ح ه��ادي �أن "وزارة ال�صحة
�ستعمل على �إق��ام��ة م��ؤمت��ر �صحايف
�أ�سبوعيا من �أجل �إط�لاع ال��ر�أي العام
ع �ل��ى �آخ� ��ر امل �� �س �ت �ج��دات بخ�صو�ص
الأنفلونزا الوبائية �أو املو�سمية".
وب�ّي��نّ ه� ��ادي خ �ل�ال امل� ��ؤمت ��ر نف�سه
�أن "وزارة ال�صحة وبالتن�سيق مع
وزارتي الدفاع والعدل �ستقوم بحملة
لتلقيح وا�سعة ت�شمل عنا�صر اجلي�ش
ال �ع��راق��ي وال �� �س �ج �ن��اء يف ال�سجون
العراقية" ،مبينا �أن "هذه الأماكن
ت�ضم تكتالت ب�شرية كبرية ت�ساعد على
انت�شار املر�ض ب�سرعة".

2

شؤون الوطن

سياسة

شناشيل
 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

�إذ تغيب احلنكة

العدد ( )2709ال�سنة العا�شرة  -االحد ( )27كانون الثاين 2013

دولة القانون تهدد بـ املحكمة االحتادية

جمل�س النواب مينع والية ثالثة للمالكي
م�ضى مجل�س النواب قدم ًا �أم�س في �إقرار قانون يمنع رئي�س الحكومة نوري المالكي من تولي والية ثالثة ,على رغم ان�سحاب
كتلة دولة القانون من الجل�سة ومحاولتها الإخالل بالن�صاب القانوني ,وتهديدها باللجوء �إلى المحكمة االتحادية.
و�صوتت كتل العراقية والتحالف الكرد�ستاني والمواطن والأحرار وبع�ض الم�ستقلين في كتلة التحالف الوطني بينهم �أع�ضاء
في كتلة دولة القانون ,فيما رف�ضت كتلة حزب الدعوة لوحدها الت�صويت على القانون وف�شلت في �إقناع حلفائها في التحالف
الوطني برف�ض القانون ,و�صوت  170نائب ًا ل�صالح تمرير القانون من �أ�صل  242نائب ًا ح�ضروا جل�سة االم�س.

ان�سحب اجلي�ش من الفلوجة  ..هذا ما جاء يف الأخبار �أم�س.
ومل��اذا �أُر�سل اجلي�ش �إىل الفلوجة �أ�ص ًال؟ مل��اذا �صدرت اليه
الأوام��ر باالقرتاب من �ساحات التظاهر واالعت�صام الفائرة
بالغ�ضب واحلنق هناك؟
انه اللعب بالنار  ..لعب بالغ اخلطورة � ..إر�سال اجلي�ش اىل
�ساحات التظاهر واالعت�صام يف الفلوجة ،كما �إر�ساله من قبل
اىل املناطق املتنازع عليها من دون الرتتيب والتن�سيق مع
القوى املحلية ،لعب خطري بالنار ..و�إعطاء الأوامر باالقرتاب
كثري ًا من املتظاهرين واملعت�صمني و�إطالق الر�صا�ص احلي
عليهم ،هو لعب بالنار اىل �أق�صى احلدود.
احلنكة من ال�صفات الأ�سا�سية لرجل الدولة الناجح ..واحلنكة
ه��ي م��ا يدفع ب��ه لتطويق امل�شكلة �أو الأزم ��ة التي تواجهه
وحتييد عنا�صرها الداخلية والعوامل اخلارجية امل�ؤثرة
فيها ،متهيد ًا لتفكيكها ومن ثم حلها ..رجل الدولة ،مدني ًا كان
�أم ع�سكري ًا ،ال يدفع بالأزمة �إىل االنفجار ،وبخا�صة �إذا ما
كانت من النوع ال��ذي يثري �أو ميكن �أن يثري فتنة دينية �أو
طائفية �أو قومية.
ار�سال اجلي�ش اىل الفلوجة مل يكن خطوة حكيمة ل�صاحب
قرار حمنك .وهذا ما ح�صل مثيل له منذ �أ�شهر عندما �أُر�سلت
ق��وات من اجلي�ش اىل م�شارف طوزخرماتو ،وه��ي منطقة
�أزمة  ..وهذا ما ح�صل مثيل له �أي�ض ًا منذ �سنتني عندما �أُر�سلت
قوات من اجلي�ش اىل �ساحات التظاهر يف بغداد والب�صرة
واملو�صل و�سواها ملنع النا�س من التظاهر ال�سلمي العالن
مطالبهم التي و�صفها رئي�س احلكومة الح�ق� ًا ب�أنها كانت
م�شروعة ود�ستورية ووعد بتحقيقها ..ومل يحققها.
رئي�س ال��وزراء ومقربون منه اتهموا فلول البعث والقاعدة
ب��إث��ارة التظاهرات واالعت�صامات يف املحافظات الغربية
او الدخول على خطها ..هذا الكالم ال غبار عليه ،فالوا�ضح
�أن بعثيني وق��اع��دي�ين ان�ت���ش��روا بكثافة ب�ين املتظاهرين
واملعت�صمني ورفعوا راياتهم و�شعاراتهم .لكن اجلي�ش الذي
�أُر�سل اىل الفلوجة مل يالحق البعثيني والقاعديني للقب�ض
عليهم وتقدميهم اىل العدالة  ..انه اطلق النار ع�شوائي ًا� ،أو
اجن ّر اىل ا�ستفزاز ف�أطلق النار ع�شوائي ًا ما �أ�سفر عن مقتل
عدد من املتظاهرين وجرح ع�شرات الآخرين � ..أي ان اجلي�ش
خلق لنف�سه �أعدا ًء جدد ًا يف الفلوجة من دون ان يحقق هدف ًا
�ضد اعدائه ،البعثيني والقاعديني.
وراء ذل��ك بطبيعة احل��ال نق�صان يف حنكة ال��ذي��ن اتخذوا
القرار ب�إر�سال اجلي�ش اىل الفلوجة.
من البداية كانت احلنكة تقت�ضي �أن تر�سل احلكومة قوات
�سيا�سية وان تعمل �سيا�سي ًا على عزل املتظاهرين واملعت�صمني
عمن دخ��ل يف �صفوفهم الح�ق� ًا  ..وق�ب��ل ذل��ك ك��ان��ت احلنكة
تقت�ضي �أال تنتهج احلكومة �سيا�سات تدفع بالأمور �إىل حافة
االنفجار.
احلنكة ال ُتباع وال ُت�شرتى� ..إنها تن�ش�أ وتتطور يف الر�ؤو�س
والقلوب.

 بغداد /وائل نعمة

وقال ع�ضو كتلة التحالف الوطني
ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي � �ش�بر يف ات�صال
ه��ات �ف��ي م��ع "املدى" �أم ����س �إن
"الت�صويت على م�شروع القانون
مت بطريقة قانونية ومت مبوافقة
 170ن��ائ �ب � ًا ب�ي�ن�ه��م م�ستقلون
و�أع�ضاء من دولة القانون".
وع���دت ك�ت�ل��ة االح � ��رار �صاحبة
م�ق�ترح ال�ق��ان��ون م��ا ج��رى �أم�س
"انت�صارا" ,وق��ال النائب عنها
جواد ال�شهيلي ان "اقرار القانون
من اهم اجنازات جمل�س النواب
خالل الدورة احلالية ( ،)...وانه
(القانون) �سي�ضمن تداوال �سلميا
ل�ل���س�ل�ط��ة واالب��ت��ع��اد ع��ن �شبح
الدكتاتورية".
ورف ����ض ال�شهيلي يف ت�صريح
ل��ـ "املدى" �أم�����س ب �ع��د انتهاء
اجل �ل �� �س��ة ,ت �ه��دي��دات ن� ��واب عن
ك�ت�ل��ة دول� ��ة ال �ق��ان��ون باللجوء
�إىل املحكمة االحت��ادي��ة للطعن
بد�ستورية القانون" ،وق��ال ان
"الد�ستور �سكت عن حتديد والية
رئي�س ال��وزراء وجمل�س النواب
وامل���س�ك��وت ع�ن��ه مي�ك��ن تنظيمه
بقانون".
ومل يخف ال�شهيلي خ�شيته من
ا�صطفاف املحكمة االحتادية مع
جانب احلكومة لطعن القانون,
م��ذك��را ب�سوابق ك�ث�يرة ,اال انه
��ش��دد ع�ل��ى ان "جمل�س النواب
اعلى �سلطة ت�شريعية واملحكمة
ل��ن ت�ستطيع خمالفة الد�ستور
ال��ذي ال يقبل با�ستمرار احتكار
امل� �ن ��ا�� �ص ��ب ال ��رئ ��ا�� �س� �ي ��ة م ��دى
احلياة".

وحت��دد امل ��ادة  72م��ن الد�ستور
والي��ة رئي�س اجلمهورية ب�أربع
�سنوات ,ويجوز �إع��ادة انتخابه
لوالية ثانية فقط ،لكنه مل يتناول
حت��دي��د ف�ت�رة والي �ت��ي رئا�ستي
الوزراء واملجل�س النواب.
و�أكد ال�شهيلي �أن "الت�صويت على
ق��ان��ون حتديد والي��ة الرئا�سات
الثالثة جرى مبوافقة كل مكونات
التحالف الوطني با�ستثناء دولة
القانون" ،وق�ل��ل م��ن �أه�م�ي��ة �أن
ي�ؤثر ت�صويت �أط��راف التحالف
خ�لاف �إرادة دول��ة القانون على
ا� �س �ت �م��رار ال�ك�ت�ل��ة ال �ك �ب�يرة يف

فيما �أك���دت م���ص��ادر نيابية �أن
�أع�ضاء يف "دولة القانون" من
خارج كتلة حزب الدعوة �صوتت
�أي�ض ًا ل�صالح القانون.
واعترب النائب حبيب الطريف عن
كتلة املواطن التابعة �إىل املجل�س
الأع �ل��ى اب��رز مكونات التحالف
الوطني �أن "�إقرار القانون هو
لدعم الدميقراطية ول��ن يخ�شى
املجل�س الأعلى لوم دولة القانون
على ت�صويتها ل�صالح القانون".
و�أو�ضح الطريف ان كتلته مل تقف
�ضد القرار لأنه يدعم الدميقراطية
وينهي حالة التفرد والدكتاتورية،

حتالفها ،معتربا �أن ما حدث داخل
جل�سة الربملان �أنهى ع�صر ًا من
التحالفات القدمية وفتح الطريق
�أمام ائتالفات وحتالفات جديدة.
كا�شفا ان الأي��ام القادمة �ست�شهد
�إق��رار قانون املحكمة االحتادية
والكثري من القوانني املهمة.
و�أفادت م�صادر من داخل جمل�س
ال�ن��واب ب ��أن كتلة دول��ة القانون
مل ت�ستطع �إق �ن��اع م�ك��ون��ات يف
التحالف الوطني مبقاطعة جل�سة
الأم�س على رغم ال�ضغوط التي
مور�ست م��ن قبل دول��ة القانون
على باقي حلفائها داخل التحالف،

خماوف من زجّ اجلي�ش يف اخلالفات ال�سيا�سية

دعت التحالف الوطني �إىل ا�ستبدال املالكي

ً
"جزئيا"
العراقية تقاطع جل�سات الربملان

الفلوجة ت�ش ّيع �ضحاياها وتتوعد بالث�أر وجهود
دينية لتهدئة املتظاهرين
 بغداد /املدى
�شيع �آالف من �أه��ايل مدينة الفلوجة
�أم����س قتالهم م��ن املتظاهرين الذي
قتلوا بنريان ق��وات اجلي�ش ,يف ظل
اج��واء م�شحونة بالغ�ضب ال�شعبي,
وهتفوا بـ"الث�أر" من الفاعلني ,فيما
اقدم جمهولون ام�س باختطاف ثالثة
عنا�صر م��ن اجل�ي����ش واق �ت �ح��ام برج
للمراقبة وقتل جندي ك��ان متواجدا
فيه.
وردد امل�ت�ظ��اه��رون اث �ن��اء م�سريتهم
ه �ت��اف��ات ت �ط��ال��ب احل �ك��وم��ة بتقدمي
اجلناة اىل الق�ضاء ,فيما رافقت قوات
م��ن ال���ش��رط��ة املحلية امل�شيعني �إىل
مقربة ال�شهداء لتوفري احلماية لهم,
بعد ان�سحاب قوات اجلي�ش �إىل خارج
املدينة ،تنفيذ ًا ملطالب جمل�س حمافظة
الأنبار.
وق ��ال ع�ضو جمل�س �شيوخ ع�شائر
الفلوجة ال�شيخ حممد البجاري يف
ات�صال مع "املدى" ام�س ان "االو�ضاع
يف املدينة ال تب�شر بخري" ,م�ضيفا ان
"املتظاهرين يف املدينة غا�ضبون جدا
وال ميكن ال�سيطرة على ت�صرفاتهم
يف حال مل يتم تنفيذ مطالبهم بت�سليم
اجل �ن��ود ال��ذي��ن �أط �ل �ق��وا ال �ن��ار على
املتظاهرين".
ول� �ف ��ت اىل ان "ا�ستمرار حالة
اال�ستفزاز من قبل احلكومة �سي�ضع
�أم� ��ام امل�ت�ظ��اه��ري��ن خ �ي��ارات جديدة
بينها رفع ال�سالح للدفاع عن النف�س
�أم��ام قوات اجلي�ش التي تعتدي على
املتظاهرين".
ويف تطور الفت اكدت م�صادر امنية
لـ"املدى بر�س" ان م�سلحني جمهولني
قاموا ام�س بخطف ثالثة عنا�صر من
الفرقة االوىل من اجلي�ش �أثناء مرور

�سيارة تقلهم �إىل خ��ارج املدينة ,ومت
اعرتا�ض �سيارتهم من قبل امل�سلحني
و�أج�بروه��م على ال�ترج��ل منها حتت
تهديد ال�سالح.
واك� ��د م �� �ص��در لـ"املدى بر�س" ان
م�سلحني جم�ه��ول�ين اق�ت�ح�م��وا برج ًا
للمراقبة تابعا لقوات اجلي�ش �شمال
املدينة وقاموا بقتل جندي و�إحراق
جثته ,و�أ�ضاف امل�صدر �أن "قوة من
ال�شرطة هرعت �إىل منطقة احلادث،
وح��اول��ت �إط �ف��اء احل��ري��ق ال��ذي �شب
بربج املراقبة امل�صنوع من اخل�شب،
فيما فر�ضت طوقا �أمنيا ح��ول مكان
احلادث" .وح���ذر جم�ل����س حمافظة
االن �ب��ار م��ن ت�ف��اق��م االزم���ة وحتولها
اىل نزاع م�سلح ,وقال ع�ضو املجل�س
في�صل العي�ساوي يف ت�صريح اىل
"املدى" ام�س ان "ما جرى ام�س يعد
انتهاكا �صارخا حل�ق��وق االن�سان",
الفتا اىل ان "املتظاهرين يطالبون
مبحا�سبة املق�صرين وب�خ�لاف��ه فان
التظاهرات �ستتزايد" .وا�شار اىل ان
"رجال الدين يف الفلوجة والرمادي
يبذلون جهودا مكثفة من اجل تهدئة
االجواء امل�شحونة بالغ�ضب واال�ستياء
من احلكومة وقوات اجلي�ش".
وان �ت �ق��د رئ �ي ����س اف��ت��اء اه ��ل ال�سنة
ال�شيخ عبد امل�ل��ك ال���س�ع��دي ,رئي�س
ال� ��وزراء ن��وري امل��ال�ك��ي على خلفية
حادثة مقتل متظاهرين يف الفلوجة,
ودع��ا املتظاهرين �إىل اال�ستمرار يف
االعت�صام واملطالبة بحقوقهم.
وقال ال�سعدي يف بيان ان "احلكومة
بزعامة املالكي �أثبتت �أنها تنفذ �ضد
العراقيني �أم��را دب��ره �أ�سيادها بليل
و�أن �ه��ا تنفذ م��ا ه��و مطلوب منها من
�أج��ن��داتٍ خ��ارج�ي��ة م�ع��ادي��ة للعراق،
و�أنها هي من ي�ؤ�صل ل��زرع الطائفية

والكراهية بني العراقيني".
و�أ� �ض��اف "ما معنى �أن تتقدم قوات
ع�سكرية حكومية نحو املعت�صمني يف
الفلوجة وه��م ي ��ؤدون عبادة ال�صالة
م��ن ي��وم اجلمعة؟ وه��ل ر�أوا م�صليا
واحدا من املعت�صمني يحمل �سالحا �أو
معه �أب�سط �آلة جارحة؟ ( )...ملاذا يا
مالكي تفتح قوا ُتك النار على الآمنني
العابدين؟ ملاذا هذا اال�ستفزاز ال�صارخ
للمطالبني بحقوقهم امل�شروعة؟ فكرت
قليال ب ��أن��ك ت�ن��وي فعل ذل��ك م�سبقا،
و�أن��ك ف�ضحتَ نف�سك مبا �أن��ت فاعله
ح�ين ه ��ددت املتظاهرين بقولك لهم
(انتهوا قبل ان تنتهوا)".
ودع � ��ا ال �� �س �ع��دي امل �ت �ظ��اه��ري��ن اىل
اال�ستمرار يف االعت�صام واملطالبة
باحلقوق ,وحذر من املند�سني ,وابدى
تعاطفه مع ذوي ال�ضحايا ,وخاطب
ال�سيا�سيني بقوله "ر�أيتم الظلم املعلن
ب�أم �أعينكم على املتظاهرين امل�ساملني
املطالبني باحلقوق امل�شروعة  ،ور�أيتم
ت�ساقط ال�شهداء واجلرحى بغري حق
مبكان �أن يد�س
م�شروع ،فمن العار
ٍ
�أح ��د م�ن�ك��م ر�أ� �س��ه يف ال ��رم ��ال ،وقد
ح��ان ال��وق��ت على جميع ال�سيا�سيني
م��ن وزراء ون��واب وق�ضاة وغريهم
�أن ين�سحبوا من العملية ال�سيا�سية
ويعلنوها �صريحة يف وج��ه الظامل
فالتاريخ ال يرحم".
يف ب�غ��داد �صوت املجل�س على قرار
هيئة رئا�سة جمل�س النواب بت�شكيل
جل��ن��ة ن �ي��اب �ي��ة م� ��ن جل �ن �ت��ي االم� ��ن
وال��دف��اع وحقوق االن�سان باال�ضافة
اىل رئي�سي كتلتي العراقية ودولة
القانون ملبا�شرة اعمالها التحقيقية
يف الفلوجة وتقدمي تقرير خالل 48
�ساعة التخاذ الإجراءات الالزمة بحق
املتورطني.

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

وا��س�ت�ب�ع��د �أن ي � ��ؤدي ت�صويت
ك�ت�ل�ت��ه ل �� �ص��ال��ح ق ��ان ��ون حتديد
والي ��ات ال��رئ��ا��س��ات ال �ث�لاث �إىل
�إنهاء العالقة او ت�أزمها مع دولة
القانون و�أك��د ان "الدميقراطية
ال تعرتف بح�سابات التحالفات
وكتلة املواطن لديها �آراء خمتلفة
غري تتعار�ض مع توجهات بع�ض
الأطراف لكننا لن نكون منقادين
لأي جهة".
من جانبه ال ينوي ائتالف املالكي
ف �ق��ط االع �ت�را�� ��ض ع �ل��ى جوهر
ال �ق��ان��ون وم��وائ �م �ت��ه للد�ستور
ب��ل ��س�ي���س�ت�خ��دم ف �ت��وى �سابقة

للمحكمة االحتادية متنع الربملان
من اقرتاح القوانني وحت�صر هذا
احلق بال�سلطة التنفيذية.
وقال ع�ضو دولة القانون النائب
� �ش��اك��ر ال���دراج���ي يف ت�صريح
لـ"املدى" �إن "الربملان اقرتف
خمالفة د�ستورية لأن امل��ادة 72
قيدت والي��ة رئي�س اجلمهورية
ب��دورت�ي�ن بينما �أب �ق��ت واليتي
رئا�سة الربملان واحلكومة دون
�شرط" ,وت��وع��د ب�ل�ج��وء دول��ة
القانون اىل "املحكمة االحتادية
لنق�ض القانون �أو �سيتم رف�ضه
من قبل رئي�س الوزراء الذي ميلك
احلق يف رف�ض القانون املقرتح
واملر�سل من جمل�س النواب".
وك��ان النائب ع��ن دول��ة القانون
حممود احل�سن ق��ال يف م�ؤمتر
�صحايف بعد انتهاء جل�سة �أم�س
�إن "ت�صويت الكتل ال�سيا�سية
على قانون كان لأغرا�ض �سيا�سية
حت ��اول زرع ال�ف��رق��ة ب�ين �أبناء
ال�شعب" ,و�أ�شار �إىل �أن "ائتالف
دول��ة القانون ل��ن ي�سكت اجتاه
هذا اخلرق الد�ستوري و�سيقدم
ط�ع�ن��ا ل ��دى امل�ح�ك�م��ة االحت��ادي��ة
بالقانون".
وج ��اءت جل�سة جمل�س النواب
ام�س �ضمن الف�صل الت�شريعي
ال�ث��اين برئا�سة رئي�س املجل�س
�أ�سامة النجيفي وح�ضور 242
ن ��ائ ��ب ,و� �ض��م ج� ��دول االع �م��ال
الت�صويت على م�شاريع قوانني
حتديد والي��ة الرئا�سات الثالث,
واملحكمة االحت��ادي��ة ,والقراءة
الأوىل والثانية لثالثة م�شاريع
ق��وان�ين وق ��راءة تقرير املوازنة
املالية للعام .2013

وا� �س �ت �ن �ك��رت ه�ي�ئ��ة رئ��ا� �س��ة جمل�س
ال�ن��واب �أع�م��ال العنف التي ح�صلت
ام����س يف الفلوجة وم��ا رافقتها من
�أح��داث وتناولت اجلل�سة مداخالت
للنواب ,وا�ستنكر النائب عن العراقية
�سلمان اجلميلي ح��ادث اط�لاق النار
على املتظاهرين ,م�شريا اىل ان ما
ح�صل جرمية الميكن ال�سكوت عليها
تتطلب حما�سبة املق�صرين.
واو�ضح النائب عن كتلة االحرار بهاء
االعرجي ان ماح�صل يف الفلوجة كان
حمط ا�ستنكار اجلميع  ،داعيا اىل عدم
اعطاء ماجرى طابعا �سيا�سيا وابقائه
�ضمن اطاره املهني.
ودع ��ا ال�ن��ائ��ب ع�م��ار طعمة ع��ن كتلة
الف�ضيلة اىل ا��ص��دار احكام �صارمة
بعد ان�ت�ه��اء اع �م��ال اللجنة النيابية
مطالبا بتقدمي تعوي�ضات لل�ضحايا
واملت�ضررين م��ن اال�شتباكات التي
جرت.
وا�ستنكر ال�ن��ائ��ب ع��ن كتلة التغيري
ل �ط �ي��ف م �� �ص �ط �ف��ى االع� � �ت � ��داء على
املتظاهرين يف الفلوجة مطالبا بعدم
ادخال اجلي�ش يف امل�شاكل ال�سيا�سية
كونه خمالفا للد�ستور.
واب��دت كتلة التحالف الكرد�ستاين
ال�سبت �أ�سفها "لزج ق��وات اجلي�ش
العراقي يف اخل�لاف��ات ال�سيا�سية",
وفيما دعت املتظاهرين �إىل "االلتزام
ب�سلمية التظاهرات" ,طالبت احلكومة
بتنفيذ مطالب املتظاهرين "لنزع فتيل
الأزمة" .وق��ال رئي�س الكتلة م�ؤيد
ال �ط �ي��ب يف م ��ؤمت��ر � �ص �ح��ايف عقده
مببنى ال�ب�رمل��ان ،وح���ض��رت��ه (امل��دى
ب��ر���س)� ،إن "دعواتنا ال�سابقة كانت
لإبعاد اجلي�ش عن النزاعات الداخلية
وان يكون تدخله بطلب من جمال�س
املحافظات" ،واع��رب عن ا�سفه "لزج
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عدنان ح�سني

 بغداد /حممد �صباح
تتجه الأزمة ال�سيا�سية يف البالد �إىل املزيد من التعقيد
يف �أع�ق��اب �إع�ل�ان كتلة العراقية مقاطعتها "جزئيا"
جلل�سات الربملان ،فيما طلبت من كتلة التحالف الوطني
ا�ستبدال رئي�س الوزراء مبر�شح �آخر.
و�سيزيد قرار العراقية مقاطعة جل�سات جمل�س النواب
بعد قرارها ال�سابق مبقاطعة جمل�س الوزراء ,ال�ضغوط
على رئي�س الوزراء نوري املالكي الذي يواجه موجة
انتقادات �شعبية ونيابية منذ �أ�سابيع.
وق��ال��ت امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م ال�ع��راق�ي��ة مي�سون
الدملوجي يف م�ؤمتر �صحايف عقدته �أم�س وح�ضرته
"املدى" �أن "العراقية قررت مقاطعة جل�سات جمل�س
النواب ،ولن حت�ضر اىل اي جل�سة �إال يف حال مناق�شة
الربملان ق�ضية �سحب الثقة عن احلكومة او ملناق�شة
والت�صويت على القرارات والقوانني التي تخ�ص�ص
مطالب املظاهرين".
ودع� ��ت ال��دم �ل��وج��ي ال �ك �ت��ل ال���س�ي��ا��س�ي��ة اىل "حتمل
امل�س�ؤولية الوطنية وال�شرعية يف و�ضع حد للنهج
اال�ستبدادي الذي ميار�سه املالكي ،واالنت�صار للعدالة،
ومبادئ الدميقراطية ،مطالبة الكتل اىل اال�ستجابة
للمطالب ال�شعبية".
من جهته ك�شف النائب عن العراقية �سلمان اجلميلي يف
امل�ؤمتر ال�صحايف انه قدم طلبا اىل هيئة رئا�سة جمل�س
النواب ال�ستجواب املالكي وينتظر الرد عليه ,مبينا ان
العراقية طالبت من التحالف الوطني برت�شيح رئي�س
وزراء جديد بديال عن نوري املالكي ".
وتابع اجلميلي ان "املالكي هو امل�س�ؤول عن القوات
الأم �ن �ي��ة ال �ت��ي ه��اج�م��ت امل�ت�ظ��اه��ري��ن وه��و م��ن يجب
حما�سبته على هذه اخلروقات الأمنية والد�ستورية",
وقال �إن "رئي�س الوزراء يرف�ض اال�ستماع �إىل �شركائه,
وان �إ�صراره على ال�سري بانفرادية �سي�ؤثر على وحدة
البالد وتق�سيمه".
وك��ان��ت العراقية ا� �ص��درت بيانا الليلة قبل املا�ضية
يف �أعقاب اجتماع �ضم قياديني عنها يف منزل رئي�س
ال�برمل��ان �أ�سامة النجيفي ,طالبت فيه كتلة التحالف
الوطني اىل ا�ستبدال رئي�س الوزراء نوري املالكي.
وق��ال ال�ب�ي��ان "نحمل التحالف ال��وط�ن��ي امل�س�ؤولية
الوطنية ال�شرعية واالخالقية عن ت�صرفات املالكي التي
ادت اىل التدهور املفاجئ الذي ح�صل اجلمعة ب�صفته
الكتلة التي ينتمي لها رئي�س جمل�س الوزراء".
وطالب البيان من التحالف الوطني بـتقدمي مر�شح

اجل �ي ����ش يف اخل�ل�اف ��ات ال�سيا�سية
والتظاهرات ال�سلمية".
ودعا الطيب املتظاهرين �إىل "احلر�ص
ع �ل��ى ��س�ل�م�ي��ة ال �ت �ظ��اه��ر واالب �ت �ع��اد
ع��ن �أع �م��ال العنف" ,وط��ال��ب وزارة
الدفاع بـ"�سحب الوحدات الع�سكرية
و�إع��ادت�ه��ا �إىل �أماكنها على احلدود
حلماية ال��وط��ن ،كما ط��ال��ب ال�سلطة
التنفيذية بـ"تلبية مطالب املتظاهرين
لنزع فتيل االزمة".
م ��ن ج �ه �ت��ه اع ��رب ��ت ك �ت �ل��ة التحالف
الوطني عن قلقها من بع�ض ال�شعارات
ال�ت��ي رف�ع��ت خ�لال ال�ت�ظ��اه��رات التي
ت�شهدها حمافظات غربية و�شمالية،
ويف ح�ين دع��ت ال�ق��وات الأمنية �إىل
�ضبط النف�س وتفويت الفر�صة على
امل�ن��د��س�ين ،طالبت بـ"�إنزال �أق�صى
العقوبات" بحق املتورطني بالأحداث
التي �شهدتها الفلوجة ،ام�س اجلمعة.
وقال رئي�س كتلة ائتالف دولة القانون
يف جمل�س النواب خالد العطية خالل
م�ؤمتر �صحايف عقده التحالف الوطني
مب�ب�ن��ى ال�ب�رمل ��ان ام�����س ،وح�ضرته
(املدى بر�س)� ،إن "التحالف الوطني
يتابع بجدية مطالب املتظاهرين وقد
حر�ص على عقد اجتماعات مكثفة مع
الكتل ال�سيا�سية لإيجاد حلول �سريعة
ملطالب املتظاهرين" ،معربا عن قلقه
م��ن "بع�ض ال�شعارات التي يطلقها
بع�ض املتظاهرين التي تهدّد وحدة
العراق".
ودع ��ا العطية ال �ق��وات الأم �ن �ي��ة �إىل
"�ضبط النف�س وت�ف��وي��ت الفر�صة
على املند�سني جلر التظاهرات لنزاع
م�سلح مع القوات الأمنية" ،كما دعا
املتظاهرين �إىل "احلفاظ على �سلمية
ال �ت �ظ��اه��رات واالب �ت �ع��اد ع��ن �أعمال
العنف".
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بديل عن املالكي "يحرتم الدم العراقي ويحافظ على
وحدة العراق وا�ستقراره و�أمنه" ,ودعا البيان �أي�ض ًا
املرجعية الدينية اىل ا�ستبدال املالكي "لأنه مل يعد
�أمينا على ال��دم العراقي الطاهر وعلى وح��دة العراق
املقد�س" .يف غ�ضون ذلك طالب ع�ضو اللجنة القانونية
يف الربملان النائب لطيف م�صطفى من رئي�س الوزراء
ن��وري املالكي احل�ضور اىل الربملان ملناق�شة "جميع
خروقاته الد�ستورية" ،م�ؤكدا "ال يوجد ن�ص د�ستوري
مل يقم املالكي بانتهاكه".
وقال م�صطفى يف م�ؤمتر �صحايف عقده ام�س وح�ضرته
"املدى" �إن "على رئي�س الوزراء احل�ضور اىل جمل�س
ال �ن��واب م��ن �أج��ل فتح احل ��وار معه لغر�ض الوقوف
على من هي اجلهة التي تنتهك الد�ستور احلكومة ام
الربملان".
وك��ان امل��ال�ك��ي ق��ال يف ت�صريحات �صحافية لإح��دى
ال �ق��وات التلفزيونية املحلية اخلمي�س امل��ا��ض��ي انه
مل يتجاوز على الد�ستور ويعمل �ضمن ال�صالحيات
الد�ستورية ،واتهم الربملان بالتجاوز على الد�ستور.
وا���ض��اف م�صطفى ان "جميع امل� ��واد الد�ستورية
والقوانني انتهكتها احلكومة التي حتتاج اىل وقفة
�شجاعة من الكل من اجل م�ساءلته عن هذه التجاوزات
غري املربرة ،داعيا �إياه اىل جلب جميع م�ست�شاريه �إذا
عزم احل�ضور اىل هذا احلوار اذا اراد".
من جهتها و�صفت كتلة دولة القانون مقاطعة العراقية
"بال�سلبية واملوقف غري ال�صحيح" ,واعتربت ان هذه
الإجراءات �ستعطل حتقيق مطالب املتظاهرين.
وقال النائب عبا�س البياتي يف حديث اىل "املدى" ام�س
ان "مقاطعة جل�سات الربملان يف هذا التوقيت �ستعيق
تلبية مطالب املتظاهرين" ,واعترب �أن "قرار املقاطعة
لن يخدم �أهايل الأنبار وهي مزايدة انتخابية".
ور�أى النائب عن كتلة التحالف الكرد�ستاين �شريف
�سليمان ان ق��رار مقاطعة العراقية جلل�سات الربملان
�سيزيد الو�ضع ال�سيا�سي تعقيدا ,ودعا اىل حل فتيل
الأزمة عن طريق احلوار.
وقال �سليمان يف ت�صريح لـ "املدى" ام�س ان "مقاطعة
الربملان امر غري مقبول" ,ودعا الكتل ال�سيا�سية اىل
احلوار و�إيجاد احللول وفق الأطر القانونية.
وب �� �ش ��أن م��وق��ف ال�ت�ح��ال��ف ال�ك��رد��س�ت��اين م��ن مطالب
ال�ت�ظ��اه��رات املناه�ضة للحكومة منذ ا��س��اب�ي��ع ,قال
�سليمان ان كتلته مع جميع املطالب الد�ستورية التي
يطالب بها املتظاهرون ،واكد ان حتالفه مع اي خيار
يتم طرحه "مبا فيها اقالة املالكي".
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من بعيد ،تناهى �إلى �سمعي �صوت �أزيز الر�صا�ص
ّ
ّ
يت�سن
يمزق �أج�ساد عراقيين ،لم
الجبان ،وهو
لي الإمعان في �سحنات وجوههم ،ولم �أتعرف على
مالمحهم ،وما يم ّيزها عن �أقرانهم العراقيين في
الجنوب والو�سط وال�شمال� ،سوى �أنهم�ٌ ،سمر الوجوه،
ّ
تخ�شنت وتغ�ضنت ،من �شدة القهر والمعاناة والح�سرة

ُ
حرماته
الرجال ،وي�ستبيح
ُ�ضيعه �أ�شباه
على َو َط ِن ي
ُ
ِ
"الع ّ
ال�سة" و�سا�سة ال�صدفة اللعينة ومزورو �إرادة
الطوائف
ومغت�صبو �سلطتها وا�ستباحة �إرادتها.
عيب علينا �أن َن�صادر هوية ه�ؤالء ال�شهداء الوطنية،
ٌ
فنقفز على عراقيتهم ،ون�صفهم بال�سنة ،او ح�سب
هوياتهم الفرعية �أي ًا كانت� ،ألي�س �شرف ًا لهم �أنهم
ا�ست�شهدوا ،وهم يرفعون راية وطنهم ،ي�ستحلفونه

3

�أن ينجدهم ،وان يرفع ال َغمة من نفو�سهم ،ويعيد
�إليهم كرامتهم الم�ستلبة ،ويزيح عن هامات دولتهم
الم�ض ّيعة� ،أ�شباه الرجال ،ل�صو�ص المال الحرام،
ُ
المرتابون م��ن دي��ن نبيهم� ،إذ ي�صنفونه وفق ًا
لأهوائهم وتراتيلهم ال�سرية المريبة ،التي تتغ ّلف
بالدجل والزيف ،ويعافها الدين الحنيف ،الذي لم
عرق او
بمذهب او
يختم على جباه الب�شر ما ي�شي
ٍ
ٍ
طائفة او قومية.
ٍ

 فخري كرمي

ال������ق������ات������ل ....ف����ـ����ي زم�������ن ال����غ����واي����ة
للجرمية املعدة ب�إتقان ،توجه التهمة
ال��ي��وم بنف�س ال��ع��ب��ارات ال�سابقة التي
وجهت �إىل متظاهري �ساحة التحرير،
وامليادين الأخ��رى ،اىل املتظاهرين يف
الغربية و�أم��اك��ن �أخ���رى م��ن الأط���راف
واحل���وا����ض���ر ،ت��ه��م��ة ال���ت����آم���ر ،وتلقي
دول عربية
الأوام������ر والأم�������وال م���ن ٍ
و�إقليمية ،ا�ستهداف ًا حليا�ض الوطن
املهدد باالغت�صاب.
�أم�س ،ا�ستمعنا �إىل خطاب جديد قدمي
م��ن امل��ال��ك��ي ،ت��ع��ودن��ا ع��ل��ى تقا�سيمه،
وال����وت����ر امل��ع��ي��ب ال�����ذي ي���ع���زف عليه
ي��ذك��رن��ا..ب��ج��رذان ال��ق��ذايف ،و�صبيان
ح�سني مبارك.
اجلديد فيه ،انه فعل هذه املرة فعلته ،مع
�سبق الإ���ص��رار ،يعرف ذل��ك من ا�ستمع
اىل �سيناريوهاته الأرب��ع��ة التي باتت
متداولة بني العديد من ق��ادة التحالف
ال��وط��ن��ي ،وامل��ق��رب�ين م���ن املرجعيات
العظمى!.
فعله القاتل ،هذه املرة بتخطيط اليائ�س
من اخلروج من امل�آزق التي و�ضع نف�سه
والبالد يف اتونها ،بعد ان اجتمعت عليه
النوائب ،وق��د فقد الب�صرية والر�ؤيا،
وب���ات على م��رم��ى م��ن ق���رارات جمل�س
النواب بعد ان جتر�أ عليه �أع�ضا�ؤه.
���������س ب���ق���رب زوال والي����ت����ه،..
ه���ل �أح ّ
فا�ست�شاط غ�ضب ًا..

عيب ان نقول ان خم�سة او ع�شرة او مئة
ٌ
ر�صا�ص �شيعي !.
من ابناء ال�سنة قتلهم
ٌ
فالر�صا�ص ،والقاتل وامل�ستبد ،ال مذهب
وال دي��ن ل��ه� ،سوى كر�سي احل��ك��م ،يلتم
حوله وفوقه ،هو وع�شريته و�آل بيته،
وك��ل من ظل الطريق ،وت��اه يف دروبه،
متباهي ًا بال�سطوة ون�شوة القتل .القتل
بال�سكني ،او القتل بالبندقية ،او القتل
باغت�صاب احلرائر ،او القتل با�ستباحة
الوطن واغت�صاب ال�سلطة واالرتكابات
التي ال ح�صر لها وال حدود..
عيب ..ان ن�سمي القاتل �شيعي ًا ،كما هو
ٌ
عيب ان ن�سمي ال�شهيد �سني ًا..
ٌ
عيب ان ي�ستدرجنا القاتل ،فيتالعب بنا،
ٌ
ويقودنا اىل حيث متاهة رذائله..
فالقاتل� ،سيد لعبتنا التي ف�صلناها له
وفق ًا لغوايتنا ،و�ضعف مداركنا ،وبدون
هذه الغواية يظل بال هوية ،جمرد �صنم
معزول..
ام���ا ال�شهيد ،فهويته وط��ن��ه امل�ستلب،
وطائفته هي العراق امل�ستباح ،وجالدوه
هم جموع ال�صامتني ،من ملوك و�أمراء
ال���ط���وائ���ف ،ح��ي��ث ي�����ص��ب��ح ال��ق��ت��ل حتت
�سمعهم وب�صرهم ،جمرد وجهة نظر!..

()٢

يف وقت ما من عام � ،٢٠١١سقط العديد
من اجلرحى وال�شهداء ب�أوامر من نف�س
ال��ق��ات��ل ،يف م���دن وح��وا���ض��ر اجلنوب
وال���ف���رات ويف ���س��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر .ومل
يكن لأح�� ٍد من ه���ؤالء ال�شهداء هوية غري
هويتهم الوطنية العراقية.؟
مل يت�ساءل يومذاك عن هوياتهم الفرعية،
لأن ال�س�ؤال بحد ذاته ،كان كفي ًال بطم�س
ق�ضيتهم.
يومها مل نح�ص جثثهم� ،أبقيناها دفينة
خم��اوف��ن��ا وت���واط����ؤات البع�ض م��ن��ا .مل
ن�سجل لهم ع��دد ًا ،وال هوية ،ومل نر�صد
فجيعة �أمهاتهم عليهم.
كان ذلك عيب ًا علينا ،كلنا�ِ ،ش َي َع ًا و�أفراد ًا،
كت ًال و�أحزاب ًا ،طوائف ومذاهب .قوميات
واديان و�إيديولوجيات.
ال��ع��ي��ب يف ان ي����وارى ه�����ؤالء ال�شهداء
يف مدافن �سرية ،مل ن�شارك يف مرا�سيم
دفنهم علن ًا مبا تليق بت�ضحياتهم ،وهم
��دم ب��ارد ،وبر�صا�ص قاتل
الذين ُقتلوا ب ٍ
ج��ب��ان .ومل يكن الي منهم ذن��ب ،اال اذا
كانت املطالبة بالكرامة وال��رزق احلالل
وال��ع��م��ل ال�����ش��ري��ف واحل��ري��ة �صنف ًا من
ذنوب هذا الزمن الغادر.
ك���ان ع����ار ًا ع��ل��ي��ن��ا� ،أن ن��ل��وذ بال�صمت،
ون���ك ّ
���ف ع���ن م�لاح��ق��ة ال���ق���ات���ل ،لنك�شف
جرميته ونحكم عليه باجلرم امل�شهود،
فال ي�ستمرئ بعد ذل��ك قتلنا ،ب�برودة دم
املحرتف..؟
كم ع��دد قتالنا الذين دف��ن��وا ،حتت جنح
الظالم ،بال مرا�سيم� ،سوى نواح الأمهات
ال�لات��ي قتلهن �ضيم �سكوتنا ،و�شبهة
تواط�ؤنا.

()٣

لقد ا�ستباح القاتل د َم كل واح ٍد م ّنا ،بعد
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�أن قبلنا دفن �ضحاياه ب�صمت مريب ،بال
عزاء �شكلي يف باحة جمل�س
مرا�سيم ،وال ٍ
���دو م��ن ملوك
ال���ن���واب ،وال ا�ستنكار م ٍ
ق�ضاء
و�أمراء الطوائف .وبال دعوىً �أمام ٍ
بال�شبهة ،مذ �سُ جِّ َلت جرائم اغتيال
�أُخ�� َذ
ِ
كامل �شياع وه��ادي املهدي ،والع�شرات
غريهما� ،ضد جمهول.

تالعبه بالدولة وت�سيي�سه ل�سلطة الق�ضاء
والعبث با�ستقالليتها .ولزمنا ال�صمت
�أي�����ض�� ًا ،وغيَّبنا جرمية ال��ت��زوي��ر ،مثلما
ا�سدلنا �ستار اخلوف على جرائم القتل،
فحكمنا على ال��ق��ات��ل ب��ال�براءة وح�سن
ال�سلوك ،ومنحناه �شهادة مزاولة القتل
والتزوير كحق �شرعي مباح له ك�سلطان.

()٤
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هاو
�أ�صبحت للقاتل ،بعد �أن حتول من ٍ
�إىل متمر�س بالقتل املنظم ،واجتاز متعة
اح��ت�راف ودِربَ���� ٍة،
ال��ه��واي��ة ،اىل غ��واي��ة
ٍ
تقا�سيم على وت��ر اجلرمية وه��ي تتعدد
وت��ت��ن��وع وف��ق�� ًا للحالة املطلوبة ،وبات
ميار�سها ،يف و�ضح النهار وق��د �أ�صبح
���ص��اح��ب دول����ة و���ص��وجل��ان و���ص��والت،
ل��ه مثل ك��ل ق��ات��ل ،دي���وان م��ظ��امل كاذبة،
وع�����س�����س يف �أرك�����ان ال���دول���ة ،ودوائ����ر
مكو�س من حتت العباءة ،وجامعو غنائم
ٍ
ور�شى و�إتاوات با�سم الأب واالبن وذوي
القربى.
وب��ان��ت ل��ل��ق��ات��ل ،ح ٌ
����رف مت���رر اجلرمية
وتبت �أركانها القانونية .فها هو يجرب،
ال��ت��زوي��ر ك��دل��ي��ل ث��ب��وت��ي ع��ل��ى �ضحاياه
فيلفق لل�صحفيني اخلم�سة من متظاهري
�ساحة التحرير هويات و�أوراق�� ًا ثبوتية
م����زورة ،دل��ي ً
�لا على م���ؤام��رة ت�ستهدف
احل���ك���م ،وم���ا ان مت���ر ال��ع��ا���ص��ف��ة ،حتى
يطلق �سراحهم ،فيظهر جانب ًا خمفي ًا من

���ت م��ا م��ن عام
يف مثل ه��ذه االي���ام ،ووق ٍ
 ،٢٠١١خطب املالكي ،م��ن��ذر ًا مب�ؤامرة
�إقليمية ،بعثية ،تكفريية ،ي�����ش��ارك يف
ن�����س��ج خ��ي��وط��ه��ا ،ك���ل �أع������داء ال���ع���راق،
الذين �سيند�سون بني متظاهري �ساحة
التحرير ،ويف م��دن اجل��ن��وب والفرات
ويف الب�صرة و�شارع املتنبي ،م�ستهدفني
يكتف باتهام املند�سني،
�إ�سقاط النظام .مل ِ
بل �شمل اتهامه كل من يحر�ض او يدعم
�أو ي�شارك يف املظاهرات ،معترب ًا �إياهم
مرقة ومت�آمرين على النظام الدميقراطي،
وبعثيني دون ادين �شك �أو ريب!.
يومها خ��رج رج���ال الأم���ن وه��م ثلة من
بقايا البعث ،وقادة وحدات م�سلحة �شمل
اال�ستثناء من امل�ساءلة والعدالة �ضباطهم
الكبار� ،إىل جانب ح�شد من �أزالم عدي
م��ن ال�صحفيني وال��ن��اط��ق�ين واملحللني
ٌ
ورهط
مم��ن ت��درب��وا يف �أج��ه��زة البعث
من الدعاة ،خرجوا كلهم من عباءة البعث
ونظام �صدام ح�سني ،بتكليف من القائد

العام ملالحقة املتظاهرين يف احلارات
ال�ضيقة القريبة من �ساحة التحرير ،بعد
�أن اغ��ل��ق��وا دروب��ه��ا ،و���س��دوا ال�شوارع
الفرعية امل���ؤدي��ة �إل��ي��ه��ا ،في�ضربون من
ُي�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م ،وي��خ��ت��ط��ف��ون ن�شطاءهم
ب���ال�������س���ي���ارات امل��ع��ت��م��ة ،ي�سوقونهم،
مع�صوبي الأعني ،اىل "املالذات" الآمنة
لأج��ه��زة ام��ن وخم��اب��رات رئي�س جمل�س
الوزراء والقائد العام للقوات امل�سلحة.
يومها اي�ض ًا خ��رج املعتقلون ،م�صابني
ب���ال���ذه���ول واال����س���ت���غ���راب ،مت�سائلني
مبرارة :هل هذا هو العراق الدميقراطي
التعددي ،..ام انه م�شهد ا�ستعادي "طبق
الأ�صل" م�ستل م��ن دول��ة ���ص��دام ح�سني
بق�ضه وق�ضي�ضه ،ب�أماكنه ال�سرية املعدة
للتعذيب ،و�أدوات��ه الب�شرية املم�سوخة،
ومبفردات معذبيه البذيئة ،وتلويحاتهم
و�إمي��اءات��ه��م اجلن�سية ل�ضحاياهم من
الرجال والن�ساء ،التي ال تليق �إال مبربيهم
و�سادتهم اجلدد..
يومها اي�ض ًا دفعتُ �شخ�صي ًا من منطلق
ال���والء لع�شرة �أي���ام ق�ضيناها م��ع�� ًا يف
املعار�ضة ،اي �شبهة ع��ن ال��دع��اة الذين
تعلموا من مدر�سة الن�ضال امل�شرتك.
�إذن من اين جاء بهم ال�سلطان اجلائر..؟
ال غرابة يف ذلك ،ف�سقط املتاع ال يتواجد
فقط يف "امللفات" ال�سرية املحفوظة ،التي
يجري التلويح بها ،ح�سب ال�ضرورة،
لأغرا�ض املكاف�أة وللرتقية ج��زاء ح�سن

ال�سلوك والطاعة ،او لرمي امل�شتبه بهم
اىل متاهات امل�ساءلة والعدالة .لقد جاء
بهم ال�سلطان من نفايات �أج��ه��زة الأمن
واال�ستخبارات وفدائيي �صدام ح�سني.
من �ساحة التحرير يف بغداد �إىل زواريب
ال��ع��ا���ص��م��ة وحم�لات��ه��ا و�أق��ب��ي��ت��ه��ا ،الحق
ه������ؤالء ال���ره���ط م���ن ال��ن��ف��اي��ات القدمية
اجل��دي��دة ،خ�يرة �أب��ن��اء وب��ن��ات �شعبنا،
املناه�ضني للبعث ولكل ا�ستبداد وقهر،
واملتطلعني للحرية والعدالة وامل�ستقبل
الدميقراطي ،ف�أ�شبعوهم رك ً
�لا و�ضرب ًا
و�إه��ان��ة ،واعتقلوهم وفربكوا لبع�ضهم
تهم التزوير ،وتنا�سوا يف غمرة حما�سة
امل��ع��ذب ال��ب��ل��ي��د� ،أن بع�ض م��ن ا ُتهموا
ب��االن��ت��م��اء للبعث مل ت��ك��ن �أع��م��اره��م قد
جت���اوزت ،العا�شرة او ال��راب��ع��ة ع�شرة
عند �سقوط �صنم البعث يف ني�سان عام
!..٢٠٠٣
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ب��ع��د �أك���اذي���ب امل��ئ��ة ي���وم ،وم��ه��ل��ة ال�ستة
�أ���ش��ه��ر وق��ت��ل��ى امل��ظ��اه��رات وجرحاها،
واال�ستباحات التي مل تعد لها ت�سميات
وال ت��ع��داد لكرثتها وت��ك��رار م�شاهدها،
�أ�صبح الن�سيان �سيد امل��وق��ف و�صارت
الأزم������ات ،ت��ط��وي ���س��اب��ق��ات��ه��ا ،و�أ�صبح
ال�سلطان خمتار ًا للع�صر ،يرتكب اجلرائم
با�سم امل ّلة الربيئة من دم يو�سف وقمي�ص
عثمان!..

ل��ك��ن ال��ق��ات��ل رغ���م ذل���ك ك��ل��ه اخ���ذ يت�سلى
بجرائمه ،بعد �أن تكاثرت حوله جوقات
الوعاظ وما�سحو اجلوخ ،دون ان يتعظ
اح ٌد منا بالعربة من العالقة املريبة بني
اجلرمية وال�صمت ،ففوتنا الفر�صة بعد
الفر�صة ،وب��د ًال من ك�سر �شوكة القاتل
وم��ط��اردت��ه و�أخ����ذه ب��ج��ري��رة جرائمه،
ك�أننا التم�سنا لأنف�سنا ،كلنا بغ�ض النظر
ع��ن م��واق��ع��ن��ا ،م��واط��ن�ين ،وق����ادة كتل،
ون��واب ،وارك��ان دولة ،ومثقفني �أبرياء،
و�شخ�صيات جمتمع وق����ادة منظمات،
التم�سنا العافية وراحة البال!..
مل نخرج من جديد اىل �ساحة التحرير،
وال اىل �شارع املتنبي ،وال اىل امليادين
وال�ساحات املنت�شرة يف ارج��اء دولتنا
املكتظة بالل�صو�ص والفا�سدين وبقايا
البعث املت�سيدة يف مكاتب رئي�س جمل�س
ال��وزراء والقائد العام للقوات امل�سلحة
بفرمان �سلطاين منه ،..بعد ان �أتقنوا
ٍ
خدمته ،والت�سبيح بحمده ور�ضوانه،
وا�ستباحة كراماتنا جميع ًا دون رادع،
متهمني ،يف كل مرة ،طرف ًا منا بالت�آمر على
دولتنا ونظامنا الدميقراطي الذي �صار
هو له �أب ًا �شرعي ًا ،و�أم ًا حا�ضنة ،والتلميح
بان�ضوائنا حتت الفتات البعث!..
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لأن��ن��ا مل نخرج حمتجني راف�ضني لكل
ذل��ك ،بعد �أن اكت�شفنا اخليوط الأوىل

لي�س القاتل �سوانا ،نحن ،كلنا ،الذين
�سكتنا ،و�شيعنا قتالنا دون مرا�سيم
تليق بهم.
القاتل رئي�س جمل�س النواب ونائباه،
�إذ الذوا بال�صمت يومذاك ،ومل يحركوا
دعوى ق�ضائية �أو يتخذوا يف جمل�سهم
املوقر ق��رار �إدان��ة �ضد قتل العراقيني،
ومل يُ��ج��رم��وا ق����ادة ال���ق���وات امل�سلحة
الذين ح ّرم الد�ستور عليهم الدخول على
خطوط ال�صراع ال�سيا�سي ،و�أحاطهم
باملنع من التعدي على العراقيني.
القاتل ،هم قادة الكتل الذين مل يتخذوا
م��وق��ف�� ًا ح��ا���س��م�� ًا ،رمب���ا ب���داف���ع حماية
مكا�سبهم ،وام��ت��ي��ازات��ه��م وح�ص�صهم
املغم�سة بدماء العراقيني ،للجم احلاكم
وجت��ري��ده من �سلطاته ،با�ستخدام كل
ممكنات الد�ستور و�صالحيات الربملان.
القاتل ..هم قادة التحالف الوطني الذين
مت��ادوا يف �إم��رار خمططات ال�سلطان،
حتى ي��ك��ون خ��رق�� ًا فا�ضح ًا للد�ستور،
وخ���ط���ر ًا ي��ه��دد بتفكيك وح����دة البالد
وتدمري ن�سيجه الوطني.
القاتل لي�س نوري املالكي ،الذي �أوعز
ل��ق��وات��ه امل�����س��ل��ح��ة ب��ق��ت��ل املتظاهرين
وت��ف��ري��ق �شملهم��� ،س��وى ان���ه مل ي�س ّم
املتظاهرين باجلرذان..
القتلة هم ..نحن� ،أ�سياد وطننا ،ب�إرادتنا
ي��ج��ري ال��ق��ت��ل ،وي�ستباح ال��وط��ن ،من
جم��رد �شخ�ص� ،سيقتله الن�سيان� ،إن
واجهناهِ ..بـ"ال".
فال�ساكت عن احلق �شيطان اخر�س!..
�سال ٌم على �شهداء العراق..

عالم آخر
� سرمد الطائي
�آخر مرة داهمني ارتفاع ال�ضغط كنت احدق يف �صورة
التقطتها لقرب ال�سياب قبل ا�سبوعني .يف مقربة احل�سن
الب�صري بالزبري هناك مبنى من طابوق بغدادي ينام
داخله ج�سد ال�شاعر الذي مات بعمر اربعة وثالثني �سنة
وعانى من املر�ض االمرين.
ويف روائع بدر �شاكر ال�سياب وب�ضعة �شعراء وكتاب
�آخرين ،مو�سيقى "ترفع �ضغطي" .احيانا اقر�أ ب�صوت
عال يف عزلة الفجر في�صبح ال�ضغط ع�شرين على �أحد
ع�شر .واملو�سيقى يف ن�صو�ص ه�ؤالء ال ي�ضارعها �سوى
اي��ق��اع �شرقي هائل يف معزوفة ���ش�يراز التي ي�ؤديها
فريق "�سنتور نوازان" با�سم "زه بعدما" (وتعني :من
بعدما) .وهذه اي�ضا ترفع ال�ضغط.
ويف احلقيقة فقد ع�شت ارب��ع��ة وث�لاث�ين �سنة ب�صحة
وافرة ،حتى انني راجعت طبيب خميم الالجئني ب�سبب
انفلونزا قوية عام  ٩٢ومل ادخل بعدها عيادة اي طبيب
حتى فاج�أين ارتفاع �ضغط الدم �صيف  .٢٠١١وبدا لو
ان ال�سماء اعلنت اين �س�أدخل بعد � ٣٤سنة من العافية،
ف�صل �أمل رهيب .فمنذ  ٢٠١١زرت ع�شرات االطباء،
حماوال البحث عن حل لتقرحات املريء واملعدة ،و�سعيا
لل�سيطرة على �ضغط الدم القلق واملزعج لي�س بالن�سبة

من يدلني على "لذة" ال ترفع ال�ضغط؟
يل وح�سب بل وللمحيطني بي داخل التزامات العائلة
والعمل .املر�ض ي�ؤدي اىل تق�صري يف الواجبات ،وحني
يدهمك يف اخلام�سة والثالثني ف�إنه يخرب لذة منت�صف
العمر احللوة.
وم�شكلتي ان هذا اخللل يف حركة ال�سائل االحمر داخل
ال�شرايني ،يداهمني يف الغ�ضب ال�شديد وال�سعادة
العارمة بال ف��رق .اي انني اع��اين �آث���اره و�آالم���ه حني
اناق�ش يف حلقة تلفزيونية حلفاء ال�سلطان وم�أ�ساتنا
املحاطة مبخاوف العنف ،كما يداهمني االمل حني اقر�أ
ن�صا من روائع ال�سياب او حممد خ�ضري (خا�صة مقدمته
الهائلة لكتاب :يف درج��ة خم�سة واربعني مئوي حني
ا�ضحى جلي�س املنزل ل�شهر ب�سبب ك�سر يف الكاحل).
�آخر مرة داهمني ال�ضغط كنت احدق يف �صورة التقطتها
لقرب ال�سياب قبل ا�سبوعني .يف مقربة احل�سن الب�صري
بالزبري هناك مبنى من طابوق بغدادي ينام داخله ج�سد
ال�شاعر ال��ذي م��ات بعمر ارب��ع��ة وث�لاث�ين �سنة وعانى
من املر�ض االمرين .بدا يل القرب ح�شدا من االغنيات
واالي��ق��اع��ات .لقد ن��ام ال�سياب حمفوفا بكل الق�صائد
العظيمة التي كتبها وتلك التي كان ينوي كتابتها .تظلله
كل احلروف الهائلة التي قر�أها او التي مل ي�سعفه الوقت

لقراءتها .ح�شد االحلان واحلروف يكلله ومينع عنه اي
لعنة او خطيئة.
يف اللحظة التي ت�أ�سرين هذه ال�صورة ومتنحني لذة
عميقة ل�ل�ادراك واحل�����س ،ينتابني �أمل املعدة القا�سي
وتبدو �آث��ار ارتفاع �ضغط ال��دم .وف��ورا تنقطع اللذائذ
ويبتعد ج��رف احلياة كذكرى او حلم �شفاف ينطفئ،
لتطل ال��روح على م���أزق ج�سد �صار ال يحتمل كل هذا
االلتذاذ.
الطبيب ين�صت بال ا�ستغراب ل�شكواي .املعدة تهيج
وال�ضغط يتقافز بجنون ،فيقول يل :لوال ج�سدك ال�شاب
لقتلتك درجة الع�شرين على احد ع�شر .ما احلل يا دكتور.
يجيب :عليك ان جتتنب اللذة واحلما�س والغ�ضب .ان
قراءة ت�صريح للمالكي او ق�صيدة لل�سياب ترفع �ضغطي
وتدمر معدتي .الأمل واللذة ي�ؤذيان .والطبيب يقول :اذا
اردت التخل�ص من �آثار ال�ضغط واملعدة فعليك ان تكون
هادئا ،بال لذة وبال انزعاج.
لكن االم��ر لي�س اختياريا ايها الطبيب ،وطبعا ف�إنني
ل�ست �أول حالة مر�ضية بهذه املوا�صفات فكيف تعاجلون
م�أزقا من هذا القبيل؟ مل يرتدد الدكتور و�أعطاين حبوبا
مهدئة ا�سمها "دينك�ست" وظيفتها "تخفيف احلما�س"

كما زع��م .يقول الطبيب :لديك حما�س يكفي لب�ضعة
ا�شخا�ص وج�سدك خم�ص�ص ل�شخ�ص واحد .ووظيفة
امل��ه��دئ تقلي�ص ح��ج��م احل��م��ا���س ليتنا�سب م��ع قدرة
اجل�سد.
ال��دواء هذا يعمل معي قليال ،رغم انه يحرمني درجة
من يقظة االدراك ال�شديد ،ودرجة من القدرة على ادراك
كنه اللذة .وحني اع��ود لل�سياب او معزوفة "زبعدما"
ال�شريازية يبطل مفعول املهدئ ويعود �ضغطي لالرتفاع
و�صدري للتوجع.
وه��ن��اك م��ف��ارق��ة ب�ين ال��ل��ذة وامل��ر���ض ت���ؤمل��ن��ي اك�ثر من
املر�ض نف�سه .فقبل ان تداهمني االعرا�ض املزمنة هذه
ب�أ�سابيع قليلة وح�سب� ،صرت ادرك م�ستوى عميقا من
االلتذاذ باللغة واملو�سيقى اجربه الول مرة يف حياتي.
تلك اللحظة كنت يف اوج احل��اج��ة مل��زي��د م��ن العافية
كي ا�ستمتع بالعمق ال��ذي و�صلته بعد حفر مثابر يف
جت��ارب ال��روح مار�سته  ٣٤عاما .لكن يف تلك اللحظة
�شعرت وقت الفجر ،وبينما ان�شغلت بقراءة ن�ص عظيم
لبورخي�س مع مو�سيقى اجليب�سي اال�سبانية ،ان االلهة
قررت ان تعاقبني .فالو�صول اىل هذا العمق من بحار
اللذة ممنوع .ملعون من و�صل �إليه ،او هكذا يبدو يل

االمر االن .وكان الثمن عاهة مبكرة تق�ضي بحرماين
درجات املتعة الرفيعة واحلما�س املجنون (الذي يكفي
ب�ضعة ا�شخا�ص) داخل هذا اجل�سد (او ال�سجن).
زوجتي اخ�صائية علم االن�سجة تقوم بتذكريي بعهد
قدمي بيننا .كنا �صغريين حني ارتبطنا ،انا بعمر ٢٤
وه��ي ت�صغرين بعامني .ابرمنا �صفقة ،ان��ا انفق على
العائلة و�أوفر حياة كرمية الثني ع�شر عاما ،وهذا عدد
مقد�س يف ح�ضارات العامل القدمي .ثم تنتقل امل�س�ؤولية
�إليها فتنفق هي علي اثني ع�شر عاما اخ��رى ،وبعدها
لو بقينا احياء نبد�أ تفاو�ضا جديدا حول م�س�ؤوليات
اال�سرة .لقد امتمت انا قبل ب�ضعة �شهور ح�صتي من
هذه ال�صفقة والباقي عليها هي!
ه��ي والطبيب يعتقدان ان��ن��ي مل �أع���د �صاحلا لتحمل
م�س�ؤوليات ادارة الفريق ال�صحفي وهي مهنة اتوالها
منذ نحو ع�شر �سنوات يف م�ؤ�س�سات ع��دة .م�ستوى
االت��ق��ان ال��ذي ابحث عنه غري متاح اال بحما�س يكفي
خم�سة ا�شخا�ص ويرفع �ضغطي ويحرق اح�شائي .علي
ان اح�صل على دور ا�ست�شاري رمبا ،كي ال ادخل غرفة
االنعا�ش ثانية .هل يدلني احدكم على مهنة او لذة ،ال
ترفع ال�ضغط؟
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تقرير ديوان الرقابة املالية ()31

 38.424مليون دوالر تدفعها وزارة الكهرباء من دون وجه
حق �إىل �شركة مقاولة لتجهيز ون�صب حمطة غازية
ح�صلت "املدى" على الن�ص الكامل لتقرير ديوان الرقابة املالية للعام  2011الذي �سيطرح على القارئ الكرمي مفاج�آت ال حت�صى عرب حلقات .والديوان
ً
ن�سخا حمدودة كل �شتاء لتقريره ال�سنوي حول االنفاق املايل الذي �شهدته كل دوائر الدولة خالل
من اعرق م�ؤ�س�سات الدولة العراقية وهو يوزع
العام ال�سابق.ويف هذا التقرير جمموعة مزايا فريدة� ،أولها انه يك�شف معلومات مب�ستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة ،وهي تظهر اىل
العلن الول مرة ويجري عر�ضها بلغة قانونية وتدقيق احرتايف ومراجعة م�ستوفية ومقارنات ت�شمل ال�سنوات ال�سابقة.وثاين املزايا انه مل ي�صدر
من حزب �ضد حزب ،او كتلة �ضد اخرى ،بل كتبه طاقم موظفني يالقي قبوال وا�سعا ،ويحرتمه رئي�س جمل�س الوزراء نف�سه .اما ثالث املزايا فهو ان
ديوان الرقابة ي�ستطيع عرب �صالحياته اخلا�صة ان ي�صل ب�شكل موثق اىل معظم املعلومات التي يعجز الإعالم عن الو�صول اليها مع ان هذا الو�صول
حق له يف النظام الدميقراطي ،بل يُحرم من االطالع على هذه املعلومات حتى الربملان.ان التقرير ال�سنوي للديوان وكما �سيالحظ القارئ الكرمي،
ينطوي على �صراحة كبرية ،وهو مبثابة اعرتاف عراقي رفيع بغياب الدولة يف تفا�صيل مرعبة ادت بنا اىل هذه الأحوال ال�سيئة .ان الدولة عرب
هذا التقرير ،تعرتف بان يف داخلها م�ساحات وا�سعة من "الالدولة" ،وهذه امل�ساحات تبد�أ بالدوائر اخلطرية كمجل�س الوزراء ،وال تنتهي عند �أ�صغر
قرية ،كما �سيالحظ املتابعون لهذه احللقات.
�سنكت�شف تباعا اننا امام الق�صة الكاملة للدولة العراقية خالل عام  ،2011او "ق�صة الالدولة يف العراق" لو �شئتم.
 بغداد /املدى
 -19وزارة الكهرباء ( )2
ي -العقود
مل تق ��م املديري ��ة العام ��ة لتوزي ��ع كهرب ��اء الف ��رات الأو�سط
ب�إع ��داد ك�ش ��ف بالكلف ��ة التخميني ��ة للم ��واد املتعاق ��د عليها
ولأغل ��ب العق ��ود خالف� � ًا للم ��ادة ( )3الفق ��رة (�أو ًال-ب) م ��ن
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة.2008 /
ثاني� � ًا -العق ��د املرق ��م ( )206يف  2011/4/12واملحال عن
ط ��رق املناق�صة من قبل املديري ��ة العامة مل�شاريع نقل الطاقة
الكهربائية �إىل �شركة �أ�سطورة الإعمار للمقاوالت واخلا�ص
بتنفي ��ذ (مواد عمل لأ�س� ��س املحوالت الرئي�سي ��ة وم�سارات
ال�س ��كك و�أ�س� ��س ال�شبك ��ة اخلارجي ��ة و�أب ��راج ومع ��دات
وحموالت اخلدمة واملكثفات مل�شروع حمطة حتويل كهرباء
�أب ��و ت�ش�ي�ر الثانوي ��ة  11/23/132ك.ف) مببل ��غ ()833
مليون دينار (ثمامنئة وثالثة وثالثني مليون دينار) ومبدة
تنفي ��ذ �أمده ��ا ( )150يوما تب ��د�أ بعد ( )14يوم ��ا من تاريخ
�ص ��دور كت ��اب الإحال ��ة  ،2011/3/13بالرغ ��م م ��ن انتهاء
مدة العق ��د� ،إال �أن ن�سبة االجناز مل تتجاوز ( )%27،5لغاية
تاري ��خ �إع ��داد التقرير الرقاب ��ي ،واكتفت املديري ��ة بتوجيه
�إنذار لل�شركة املتعاقد معها ون�شره يف ال�صحف ،مما يتطلب
متابعة وحث ال�شركة املتعاقدة على �سرعة االجناز يف املدة
املحددة وفق ًا لأح ��كام املادتني (16و-17ثاني ًا) من تعليمات
تنفيذ العق ��ود احلكومية ،والتي ت�ضمنته ��ا على (ا�ستقطاع
الغرام ��ات الت�أخريي ��ة املرتتبة على ال�شرك ��ة املنفذة وتنفيذ
العقد عن طريق جلنة الإ�سراع).
ثالث� � ًا -تعاق ��دت املديرية العامة لتوزيع كهرب ��اء ال�شمال مع
�شركة م�سار الأبراج الهند�سي ��ة للمقاوالت العامة املحدودة
بخ�صو� ��ص (جتهي ��ز حم ��والت ومع ��دات لتو�سي ��ع حمط ��ة
البع ��اج الثانوية جهد  11/33كف) مببل ��غ ( )1117مليون
دينار (مليار ومئة و�سبعة ع�شر مليون دينار) ،حيث لوحظ
زي ��ادة مبلغ العط ��اء املقدم من قبل ال�شرك ��ة املجهزة (�شركة
م�س ��ار الأب ��راج) مببل ��غ ( )18ملي ��ون دينار (ثماني ��ة ع�شر
ملي ��ون دينار) عل ��ى اعتبارها تخ� ��ص �إيف ��اد ( )6مهند�سني
وفني�ي�ن بالرغ ��م م ��ن الإ�ش ��ارة اىل �أن مبلغ الإيف ��اد م�ضاف
�ضمن مبلغ املعدات مما يعني تكرار املبلغ �ضمن مبلغ العقد،
مما يتطلب �إجراء التحقيق حول املو�ضوع.
رابع� � ًا -تعاقدت املديري ��ة العامة لإنتاج الطاق ��ة الكهربائية
يف الب�ص ��رة م ��ع �شركة بيالم الرو�سي ��ة بخ�صو�ص (جتهيز
( )VALVE FOR TURBINEملحط ��ة كهرب ��اء
النجيبي ��ة) بكلفة جتهي ��ز تعاقدي ��ة مقداره ��ا ()3386215
ملي ��ون دين ��ار (ثالث ��ة مالي�ي�ن وثالثمائ ��ة و�ست ��ة وثمانون
ال ��ف ومئت ��ان وخم�سة ع�ش ��ر دوالرا) حيث لوح ��ظ وللمرة
الثاني ��ة من الإعالن ب�أن اللجنة �أو�ص ��ت بالإحالة اىل �شركة
( )FERRAKSالرو�سي ��ة على الرغم من عدم ا�ستكمالها
ال�شروط الفنية وقامت املديرية مبخاطبة ال�شركة لأكرث من
مرة ال�ستكم ��ال ال�شروط ومل تقم بال ��رد ،مما يتطلب اجراء
التحقيق ب�ش�أن املو�ضوع.
خام�س ًا -تعاق ��دت مديرية توزيع كهرب ��اء كركوك مع �شركة
ه ��ه رمي للمق ��اوالت عراقي ��ة اجلن�سية بخ�صو� ��ص (اي�صال
كهرب ��اء اىل منطق ��ة بنج ��ة علي�-سرهلندان/كركوك) بكلفة
( )516ملي ��ون دينار (خم�سمائة و�ست ��ة ع�شر مليون دينار)
حيث �أو�صت جلنة حتليل العطاءات بتاريخ 2011/5/31
ب�إحال ��ة امل�ش ��روع اىل �شرك ��ة جن ��ة الرح ��اب مببل ��غ ()480
ملي ��ون دين ��ار (�أربعمائ ��ة وثمان�ي�ن ملي ��ون دين ��ار) بالرغم
م ��ن وج ��ود فرق مببل ��غ ( )36ملي ��ون دينار (�ست ��ة وثالثني
ملي ��ون دينار) ب�ي�ن العطاءين واعتب ��ار ال�شرك ��ة م�ستوفية
لكافة ال�ش ��روط القانونية وبتاريخ  2011/6/20مت تغيري
الإحال ��ة �إىل �شركة (هه رمي للمق ��اوالت) باعتبار �أن (�شركة
جنة الرحاب) غري م�ستوفية لل�شروط لعدم تقدميها الكفاءة
املالي ��ة يف ح�ي�ن �أنها قدم ��ت براءة ذم ��ة �صادرة م ��ن الهيئة
العامة لل�ضرائب التي ال يتم منحها لأ�صحاب ال�شركات ما مل
تقدم ح�سابات ختامي ��ة م�صادق عليها من حما�سب قانوين،
ممّا يتطلب ت�شكيل جلنة حتقيقية للتحري عن �أ�سباب تغيري
الإحالة.
�ساد�س ًا -تعاقدت املديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/
الب�ص ��رة مع �شرك ��ة �سيمن� ��س الأملانية بخ�صو� ��ص (جتهيز
ون�صب منظوم ��ة ال�سيطرة الذاتية للوح ��دة الأوىل) مببلغ
�إجم ��ايل مق ��داره (� )8700أل ��ف ي ��ورو (ثماني ��ة مالي�ي�ن
و�سبعمائ ��ة �ألف ي ��ورو) حيث لوحظ عدم اجن ��از العقد من
قبل ال�شركة املتعاقد معها لغاية تاريخ �أعداد التقرير الرقابي
علم� � ًا �أن فرتة التنفي ��ذ �أربعة �أ�شهر من تاري ��خ توقيع العقد
يف  2010/8/12حي ��ث بلغت ن�سبة االجن ��از ( )%80لغاية
 2011/3/31مت خالله ��ا من ��ح ال�شرك ��ة ف�ت�رة متديد بلغت
( )47يوم� � ًا ومبوافق ��ة الوكيل الأقدم ب�سب ��ب ت�أخر و�صول
امل ��واد �إىل خمازن املديرية �إ�ضاف ��ة �إىل حتمّل املديرية مبلغ
( )2240ملي ��ون دين ��ار (مليارين ومائت�ي�ن و�أربعني مليون
دين ��ار) لغاية  ،2010/12/31مما يتطلب التحقيق يف عدم
توفري املنظومة املطلوبة للمحط ��ة وحما�سبة املق�صرية يف

�ضوء نتائج التحقيق.
ك -نتائج �أعمال الرقابة والتدقيق
التخ�ص�صي على بع�ض م�شاريع حمطات
الديزل لإنتاج الطاقة الكهربائية يف
املنطقة الو�سطى
�أو ًال -قام ��ت الدائ ��رة بخ ��زن وح ��دات املحط ��ة (املحركات)
للم�ش ��روع املذك ��ور �أع�ل�اه يف �أر�ضي ��ة موقع امل�ش ��روع منذ
ع ��ام 2004/لغاية عام 2008/يف ظروف خزن �سيئة وغري
اعتيادية (مك�شوفة) وحلني �إكمال عملية الن�صب والت�شغيل
له ��ذه الوحدات و�إدخاله ��ا العمل (مرحل ��ة التجهيز بالطاقة
الكهربائي ��ة) الأمر ال ��ذي �أدى �إىل ت�أثر عم ��ل هذه الوحدات
وطاقاته ��ا (الت�صميمي ��ة) وب�ش ��كل م�ستم ��ر وذل ��ك ب�سب ��ب
تل ��ف احل�ش ��وات املطاطي ��ة واملعدني ��ة اخلا�ص ��ة بر�ؤو� ��س
اال�سطوان ��ات جلميع الوحدات والتي �ست�ؤثر م�ستقب ًال على
الزيوت اخلا�صة باملحركات وتلف الوحدات بالكامل.
ثاني� � ًا -مل تق ��م الدائرة بتوف�ي�ر املواد االحتياطي ��ة مل�شروع
(/11،8×5ميغاواط) �ضمن عق ��د املقاولة ،الأمر الذي �أدى
�إىل قي ��ام ال ��كادر الفن ��ي يف املحط ��ة با�ستخ ��دام �أجزاء من
الوح ��دة اخلام�س ��ة اخلارجة عن العمل (ب�سب ��ب عطل ر�أ�س
التوليد) له ��ذه الوحدة كمواد احتياطي ��ة ل�صيانة الوحدات
الأربعة الأخرى مما يعني خ�سارة �إنتاجية الوحدة بالكامل
(/11،8ميكا واط) من �إنتاجية املحطة.
ثالث ًا -من خالل درا�سة البيانات املقدمة عن �ساعات الت�شغيل
اليوم ��ي ملحطة ديزالت وارت�سال (عل ��ي �سبع) ومنذ دخولها
العمل بتاري ��خ  2009/6/7ولغاية �آخ ��ر تقرير والذي كان
يف  2011/1/2لوح ��ظ �أن عم ��ل وح ��دات املحط ��ة املقدرة
بـ(/59ميغ ��اواط) مل يرتق اىل امل�ستوى املطلوب من انتاج
الطاق ��ة الكهربائية الت�صميمية املق ��درة لها بانتاج (42480
ميغاواط�/ساع ��ة) �شهري� � ًا حيث لوحظ وج ��ود تفاوت كبري
يف عم ��ل هذه الوحدات اذ بلغت اعل ��ى ن�سبة انتاج للمحطة
(/24028مي ��كا واط�/ساع ��ة) خ�ل�ال �شه ��ر مت ��وز2009/
ومتث ��ل ن�سب ��ة ( )%56،56تقريب� � ًا م ��ن الطاق ��ة الت�صميمية
لها ،وبلغت �أق ��ل ن�سبة انتاج للمحطة (/14766ميكا واط/
�ساع ��ة) يف �شه ��ر ت�شري ��ن االول 2009/وهي متث ��ل ن�سبة
( )%34،76م ��ن الطاق ��ة الت�صميمية مما يعن ��ي ان امل�شروع
مل يحقق الهدف اال�سرتاتيجي الذي �أن�شت من �أجله املحطة
واملبالغ امل�صروفة لأن�شائها.
ل -نتائج �أعمال الرقابة والتدقيق
التخ�ص�صي على بع�ض م�شاريع املحطات
الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية/
حمطة امل�سيب الغازية ( )50×10ميغاواط
�أو ًال -ج ��رى ال�ص ��رف لت�أهي ��ل حمط ��ة امل�سي ��ب الغازية من
جهات متعددة وكالآتي:
( )1عقد مع �شركة ( )STISالأمريكية مببلغ ( )339مليون
دوالر بتاريخ .2004/1/14
( )2موافق ��ة اللجن ��ة االقت�صادي ��ة بكتابه ��ا املرق ��م ()3115
وامل� ��ؤرخ يف  2007/3/8عل ��ى حتوي ��ل العق ��د التكميل ��ي
ل�شرك ��ة ( )STISالأمريكي ��ة عل ��ى دائ ��رة �إعم ��ار الع ��راق

الأمريكي ��ة ب�شرط حتميله ��ا مبلغ ( )5خم�س ��ة ماليني دوالر
ويتحمل اجلانب العراقي مبلغ ال يتجاوز العقد الأول.
( )3مت متوي ��ل مبل ��غ ( )1ملي ��ار دينار عراق ��ي (واحد مليار
دين ��ار) م ��ن احل�س ��اب اجل ��اري لل ��وزارة لت�أهي ��ل الوح ��دة
الإنتاجي�ي�ن ( 10و )9واال�ستم ��رار بت�شغي ��ل الوح ��دات
الإنتاجي ��ة م ��ن ( )8-1م ��ن قب ��ل مديري ��ة �إنت ��اج الطاق ��ة
الكهربائية /الف ��رات الأو�سط وح�سب الكتاب املرقم ()844
يف  2009/2/3وال�صادر من املديرية املذكورة اعاله.
( )4منح ��ة �أمريكي ��ة مببل ��غ (� )2714أل ��ف دوالر (مليونني
و�سبعمائة و�أربعة ع�شر �أل ��ف دوالر) ل�شراء معدات ووقود
ملحط ��ة امل�سيب الغازية يف  2010/9/2ح�سب كتاب وزارة
التخطيط /دائرة التعاون الدويل املرقم ( )2020/4/1يف
.2011/2/13
( )5عق ��د لت�أهيل حمطة امل�سي ��ب الغازية مببلغ ( )60مليون
دوالر مع �شركة ( )STSالكندية ل�سنة.2011/
وق ��د �أي ��دت املديري ��ة العام ��ة مل�شاري ��ع الطاق ��ة الكهربائي ��ة
جمي ��ع الفق ��رات املذك ��ورة بكتابه ��ا املرق ��م ( )12731يف
� 2011/10/5إ�ضاف ��ة �إىل �إجاب ��ة ال ��وزارة على املالحظات
املذك ��ورة (ق�سم الرقابة الداخلي ��ة) بكتابها املرقم ()44554
يف  2011/12/11مبين ��ة ان م�س�ؤولية ذلك اخللل يقع على
عاتق مقر وزارة الكهرباء.

املقاولة بدخولها يف الغرامات الت�أخريية ح�سب عقد املقاولة
حلثها على اجناز امل�شروع يف الوقت املحدد له.
( )2نتيج ��ة ل�ضع ��ف �صياغ ��ة بن ��ود عق ��د املقاول ��ة وخا�صة
الدفع ��ات املالي ��ة امل�ستحقة لل�شرك ��ة املقاول ��ة لتنفيذ فقرات
العم ��ل لوح ��ظ �صرف مبالغ بع� ��ض الأعمال عل ��ى الرغم من
ع ��دم تنفيذه ��ا من قبل ال�شركة املقاول ��ة ودون وجه حق بلغ
جمموعه ��ا ( )25483584دوالرا (خم�سة وع�شرين مليونا
و�أربعمائة وثالثة وثمانني �ألفا وخم�سمئة و�أربعة وثمانني
دوالرا �أمريكي ��ا) مم ��ا يعني مت �صرف ه ��ذا املبلغ دون وجه
حق لل�شركة املقاولة.
( )3قيام الوزارة بتنفي ��ذ بع�ض الأعمال يف موقع امل�شروع
م ��ن تخ�صي�صات ال ��وزارة ومببل ��غ ( )7458ملي ��ون دينار
(�سبعة مليارات و�أربعمئة وثمانية وخم�سني مليون دينار)
والت ��ي كانت م ��ن االلتزامات التعاقدية م ��ع ال�شركة املقاولة
()STISمم ��ا حمل امل�شروع مبالغ �إ�ضافية �أخرى ت�ضاف
اىل املبلغ التعاقدي الن�شاء املحطة.
( )4قي ��ام ال ��وزارة بتحميل امل�ش ��روع مبل ��غ ( )126مليون
دينار (مئة و�ستة وع�شرين مليون دينار) وذلك ب�إعادة تنفيذ
بع�ض الأعمال التي مت تنفيذها ب�صورة خمالفة للموا�صفات
الفني ��ة املطلوب ��ة من قب ��ل �شرك ��ة ( )STISالنب ��وب النفط
اخلام وبنا ًء جدار بطول ()400م.

ثاني ًا -الإحالة والتعاقد
�أو�ص ��ت جلن ��ة درا�س ��ة وحتليل العرو� ��ض لل�شرك ��ة ب�إحالة
�أعم ��ال مناق�صة جتهي ��ز ون�صب وحدات تولي ��د غازية على
�شرك ��ة ( )STISالبدي ��ل الثال ��ث لعرو� ��ض ال�شرك ��ة ن ��وع
( )FRME-6تعم ��ل عل ��ى زي ��ت الوق ��ود (النفط اخلام)
ومببل ��غ ( )255242000دوالر (مئت�ي�ن وخم�سة وخم�سني
ملي ��ون ومئتني واثنني و�أربعني �أل ��ف دوالر �أمريكي) حيث
لوحظ قيام الوزارة ب�إبرام عقد املقاولة على جتهيز ون�صب
حمط ��ة غازي ��ة ن ��وع ( )6000LMالبدي ��ل الأول لعرو�ض
ال�شرك ��ة وال ��ذي كان مببل ��غ ( )217ملي ��ون دوالر (مئت�ي�ن
و�سبع ��ة ع�شر ملي ��ون دوالر �أمريكي) وبنف� ��س �سعر البديل
الثال ��ث لل�شرك ��ة املقاول ��ة ال ��ذي �أو�ص ��ت ب ��ه جلن ��ة الإحالة
�أي بف ��ارق ( )38424000دوالر (ثماني ��ة وثالث�ي�ن ملي ��ون
و�أربعمائ ��ة و�أربعة وع�شرين �أل ��ف دوالر �أمريكي) مت دفعه
لل�شرك ��ة املقاول ��ة دون وجه حق وق ��د طلب دي ��وان الرقابة
املالية التحقيق وحتديد اجلهة املق�صرة.

رابع ًا� -إنتاجية املحطة للطاقة الكهربائية
( )1هن ��اك تفاوت كب�ي�ر يف الإنتاجية للمحط ��ة حيث بلغت
�أعل ��ى ن�سب ��ة �سجلت للمحط ��ة يف �شه ��ر �آذار 2009/بطاقة
�إنتاجي ��ة (/161082ميغ ��اواط �ساعة �شهري� � ًا) وهي متثل
( )%56تقريب� � ًا م ��ن الطاق ��ة الت�صميمية للوح ��دات الثمانية
الداخل ��ة يف العم ��ل واقل ن�سب ��ة �إنتاج للمحط ��ة خالل �شهر
�آب 2010/بطاق ��ة �إنتاجي ��ة (/19658،3ميغ ��اواط �ساع ��ة
�شهري ًا) وه ��ي متثل ( )%6،8تقريب ًا م ��ن الطاقة الت�صميمية
حي ��ث بلغت الطاق ��ة الإنتاجية لوحدات املحط ��ة ( )%40من
طاقته ��ا الت�صميمي ��ة �صيف� � ًا و( )%60من طاقته ��ا �شتا ًء مما
يعن ��ي �أن هناك خ�سارة كب�ي�رة يف �إنتاجي ��ة املحطة للطاقة
الكهربائية طيلة فرتة عملها.
( )2مل يرت ��ق �إنت ��اج املحطة للطاق ��ة الكهربائي ��ة بامل�ستوى
املطلوب طيلة فرتة عملها على الرغم من �صرف مبالغ كبرية
ج ��د ًا عل ��ى �إن�شائه ��ا والت ��ي بلغ ��ت ( )359739722دوالرا
�أمريك ��ي (ثالثمئ ��ة وت�سع ��ة وخم�س�ي�ن مليون ��ا و�سبعمائ ��ة
وت�سع ��ة وثالثني �ألف ��ا و�سبعمائة واثن�ي�ن وع�شرين دوالرا
�أمريكي ��ا) و( )17221ملي ��ون دين ��ار (�سبع ��ة ع�ش ��ر مليارا
ومائتني وواحدا وع�شرين مليون دينار).
م� -إنت ��اج �أعمال الرقابة والتدقي ��ق التخ�ص�صي على بع�ض
م�شاريع املحطات الغازية لإنت ��اج الطاقة الكهربائية حمطة
النجف الغازية ( )55×1ميكا واط و( )123×2ميغاواط.

ثالث ًا -التنفيذ
( )1با�ش ��رت ال�شركة املقاول ��ة ( )STISب�أعمال التنفيذ يف
موق ��ع العمل للم�ش ��روع بتاري ��خ  2004/4/28على �أن يتم
اجن ��از كافة �أعم ��ال امل�شروع خالل م ��دة (� )14-12شهر من
ت�أري ��خ املبا�شرة بالعمل والتي حددت يف عقد املقاولة وبعد
مرور (� )21شهر من مدة التنفيذ �أي بتجاوز (� )7أ�شهر على
امل ��دة التعاقدية و�صلت ن�سبة االجن ��از يف امل�شروع ()%88
حي ��ث قامت ال�شرك ��ة املقاول ��ة بافتعال عدة �أ�سب ��اب لإيقاف
العم ��ل يف امل�ش ��روع وخا�صة اخلالفات املالي ��ة مع الوزارة
وعل ��ى الرغم من ذلك مل نالحظ قيام الوزارة ب�إبالغ ال�شركة

�أو ً
ال -جتهيز املواد واملعدات
( )1قام ��ت الوزارة وامل�صرف التجاري بتحويل كامل املبلغ
لل�شركة املقاولة دون ا�ستقطاع مبلغ الدفعة املقدمة واملدفوعة
مبوجب �شروط العقد لل�شركة املقاولة والبالغة ()582750

دوالرا (خم�س ��ة مالي�ي�ن وثمامنائ ��ة و�سبع ��ة وع�شرين �ألف
وخم�سمائ ��ة دوالرا) لب�ضاع ��ة ال�شحن ��ة الأوىل عل ��ى ظه ��ر
الباخ ��رة خالف ًا لبنود ملح ��ق العق ��د (( )Fامللحقات �شروط
الدف ��ع) الفق ��رة ( )6،2،1والت ��ي ن�ص ��ت على قي ��ام الوزارة
بدف ��ع مبل ��غ (� )20250ألف دوالر (ع�شري ��ن مليون ومئتني
وخم�س�ي�ن �أل ��ف دوالر) مطروح� � ًا منها مبل ��غ الدفعة املقدمة
علم� � ًا �أن ال�شرك ��ة املقاولة مل تلت ��زم بتجهيز م ��واد ال�شحنة
االوىل بالكام ��ل �إىل موق ��ع العم ��ل وقيام ال ��وزارة بتحويل
مبل ��غ ( )5مليون دوالر (خم�سة ماليني دوالر) كدفعة مقدمة
عن ال�شحن ��ة الثانية والب�ضاعة على ظه ��ر الباخرة وح�سب
ما جاء يف الفق ��رة ( )6،2،1من العقد ،مما يتطلب ا�ستدعاء
ال�شرك ��ة املقاول ��ة �سريفوك ��وم و�إلزامه ��ا بتجهي ��ز املع ��دات
املتبقية من ال�شحنة الأوىل والرتيث يف �إطالق مبلغ الدفعة
املقدم ��ة لل�شحنة الثانية للتحقق م ��ن التزام ال�شركة املقاولة
والتحقيق وحتديد اجلهة املق�صرة.
( )2بل ��غ جمم ��وع املبالغ املرتتب ��ة يف ذمة ال�شرك ��ة املقاولة
( )10827500دوالر (ع�ش ��رة مالي�ي�ن وثمامنائ ��ة و�سبع ��ة
وع�شري ��ن ال ��ف وخم�سمائ ��ة دوالر) و( )4056000ي ��ورو
(اربع ��ة مالي�ي�ن و�ست ��ة وخم�سني ال ��ف يورو) مم ��ا يتطلب
م ��ن الوزارة اتخاذ الإج ��راءات القانونية الالزمة ال�سرتداد
هذه املبالغ من ال�شركة املقاولة بعد �أن مت انهاء عقد املقاولة
و�سحب العمل من ال�شركة املقاولة بتاريخ .2011/5/26
( )3مل تق ��م ال ��وزارة با�ستقط ��اع قيمة املبال ��غ املرتتبة على
ال�شرك ��ة املقاول ��ة (احل ��رة الدولي ��ة) وذل ��ك لع ��دم جتهيزها
لبع�ض املعدات للمحطة وكذلك ع ��دم تنفيذها لفقرات العمل
املثبت ��ة يف ج ��دول كمي ��ات املقاول ��ة يف امل�ش ��روع والت ��ي
بل ��غ جمموعه ��ا ( )4153687دوالر (�أربع ��ة مالي�ي�ن ومائة
وثالث ��ة وخم�سني �أل ��ف و�ستمائة و�سبع ��ة وثمانني دوالر)،
مم ��ا يتطلب ا�ستقط ��اع هذه املبالغ م ��ن ا�ستحقاقات ال�شركة
املقاولة عند �إجراء الذرعة النهائية للم�شروع.
ثاني ًا -الفح�ص واالختبار
ع ��دم دقة ال�شرك ��ة الدولية للفح�ص واالختب ��ار والتي تقوم
بفح� ��ص امل ��واد امل�شحونة للعراق يف بلد املن�ش� ��أ قبل عملية
دف ��ع مبالغه ��ا حي ��ث ت�سبب ��ت باطالق كام ��ل مبال ��غ ال�شحنة
االوىل عل ��ى الرغ ��م من وج ��ود نواق� ��ص يف ه ��ذه ال�شحنة
للأجزاء احلاكمة واالحتكارية.
ن -تقومي �أداء املديرية العامة لإنتاج
الطاقة الكهربائية/
املنطقة ال�شمالية لل�سنوات ()2010،2009،2008،2007
�أو ًال -مل يتم اعتماد منهجية علمية وا�ضحة من قبل املديرية
عند �إع ��داد اخلطة االنتاجي ��ة حيث تعتم ��د الطاقة املطلوب
حتقيقها من قبل وزارة الكهرباء كطاقة خمططة ،يف حني ان
الطاقة املتاحة يتم حتديدها كن�سبة ثابتة م�ضافة �إىل الطاقة
املخطط ��ة دون الأخ ��ذ بنظر االعتبار الطاق ��ات الت�صميمية،
حي ��ث لوح ��ظ انخفا�ض الطاق ��ة املخططة واملتاح ��ة مقارنة
بالطاق ��ة الت�صميمي ��ة حي ��ث بلغت خ�ل�ال �سن ��وات التقومي
( ،%27و ،%33و ،%21و )%25و( ،28و ،%34و،%22
و )%26على التوايل.
ثاني ًا -قدم �أغلب الوح ��دات الإنتاجية التكنولوجيا وم�ضي
�أك�ث�ر م ��ن (� )25سنة عل ��ى ا�ستخدامها الأمر ال ��ذي �أدى �إىل
�ص ��رف مبال ��غ كبرية عل ��ى �صيانته ��ا وت�أهي ��ل البع�ض منها
�إ�ضاف ��ة �إىل ع ��دم وج ��ود ج ��دوى اقت�صادية لت�شغي ��ل ق�سم
منها.
�س -نتائج تقومي �أداء مديرية توزيع
كهرباء كربالء املقد�سة لل�سنوات
()2010،2009،2008،2007
�أو ًال -مل حتقق املديرية �أهدافها يف �إي�صال التيار الكهربائي
اىل كاف ��ة امل�شرتكني حيث تراوحت �ساعات القطع من (-13
� )17ساع ��ة وكانت الطاق ��ة الكهربائية امل�ستلم ��ة تغطي من
( )%30-%24م ��ن االحتياج ��ات الفعلي ��ة للم�شرتك�ي�ن حيث
بلغت ن�سب حتقق الطاقة املباعة اىل الطاقة املخططة (،%67
 )%63 ،%94 ،%77ل�سن ��وات التق ��ومي عل ��ى الت ��وايل ،مم ��ا
يتطلب و�ضع اخلطط ال�صحيح ��ة ملبيعات الطاقة باالعتماد
على الكميات امل�ستلمة واملباعة لل�سنوات ال�سابقة.
ثاني� � ًا -ارتف ��اع ن�س ��ب ال�ضياع ��ات م ��ن الطاق ��ة الكهربائية
امل�ستلم ��ة مقارن ��ة بالطاقة املباعة حيث بلغ ��ت (،%34 ،%38
 ،)%45 ،%36ل�سن ��وات التقومي ،مما يتطلب التقيد بالن�سبة
امل�سم ��وح بها ك�ضياعات من خالل درا�سة �أ�سباب ال�ضياعات
ومعاجلتها.
ثالث� � ًا -مل تتمك ��ن املديري ��ة من اجن ��داز ال�صيان ��ة املربجمة
خ�ل�ال �سنوات التق ��ومي والتي كانت من �أه ��م �سلبياتها كرث
العط�ل�ات يف �شبكات التوزيع والذي مت مالحظته من خالل
تزاي ��د �أعداد �ش ��كاوي املواطن�ي�ن من �سن ��ة اىل �أخرى ،مما
يتطلب تنفيذ خطط ال�صيانة املربجمة دون انتظار �شكاوي
املواطنني ب�ش�أن عطالت ال�شبكة الكهربائية.

كردستان

العدد ( )2709ال�سنة العا�شرة  -االحد ( )27كانون الثاين 2013

رئي�س الإقليم يف دافو�س ي�ؤكد �أنهم �ضد �أي نظام دكتاتوري
� أربيل  /المدى
ف��ي اط� ��ار م���ش��ارك�ت��ه بالمنتدى
االقت�صادي العالمي في دافو�س،
��ش��ارك م�سعود ب��ارزان��ي رئي�س
�إقليم كرد�ستان والوفد المرافق
ل��ه ف��ي ن��دوة مغلقة ح��ول الربيع
ال �ع��رب��ي ،ب��ا� �ش��راف ك��وف��ي عنان
االم� �ي ��ن ال� �ع ��ام ال �� �س��اب��ق ل�ل�أم��م
المتحدة .و�شارك في الندوة عدد
من الر�ؤ�ساء ور�ؤ��س��اء ال��وزراء،
منهم رئي�س ال��وزراء الدانماركي
ورئي�س ال��وزراء الليبي ورئي�س
الوزراء المغربي ورئي�س الوزراء
الم�صري ورئي�س وزراء ال�سلطة
الفل�سطينية ورئ�ي����س منغلويا
وع� �م ��رو م��و� �س��ى االم� �ي ��ن العام
ال�سابق للجامعة العربية واحمد
داود اوغ��ل��و وزي� ��ر الخارجية
التركي.
وج�� ��رى خ�ل��ال ال � �ن� ��دوة ت �ب��ادل
وج�ه��ات النظر ح��ول العديد من
ال �م��وا� �ض �ي��ع ال �خ��ا� �ص��ة بال�شرق
االو� � �س� ��ط وخ��ا���ص��ة االو�� �ض ��اع
ف��ي �سوريا ودور ال�ك��رد ف��ي هذا
البلد،و�ألقى بارزاني كلمة خالل
ال �ن��دوة� ،أك��د فيها على �أن �شعب
ك��رد��س�ت��ان ق��د انتف�ض ف��ي ربيع

شؤون الوطن

نيجريفان بارزاين  :على ال�شرطة خلق
�أجواء التعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع
� أربيل  /المدى

العام  1991وتمكن من ت�أ�سي�س
مجتمع منفتح ي�ؤمن بالت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي ،باال�ضافة الى
ترتيب قدراته االقت�صادية ،م�شدد ًا
على ان �شعب كرد�ستان الي�ستطيع
دع ��م �أي ن �ظ��ام دي �ك �ت��ات��وري بل

هو في جبهة ال�شعوب الثورات
م��ن اج��ل ال��و��ص��ول ال��ى الحرية
والديمقراطية.
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د م �ت �� �ص��ل ،ا�ستقبل
رئي�س �إقليم كرد�ستان ،في اليوم
نف�سه� ،أحمد معاذ الخطيب رئي�س

االئ �ت�لاف ال���س��وري المعار�ض.
وخ�لال اللقاء ال��ذي ح�ضره عماد
�أحمد نائب رئي�س حكومة �إقليم
كرد�ستان وف� ��ؤاد ح�سين رئي�س
دي ��وان رئ��ا��س��ة �إق�ل�ي��م كرد�ستان
وف�لاح م�صطفى م�س�ؤول دائرة

برملان تركيا يجيز الرتافع باللغة الكردية
يف املحاكم الرتكية
� أربيل /املدى
�أق��ر ال�برمل��ان ال�ترك��ي قانونا ي�سمح للمتهمني بالتحدث
باللغة الكردية يف املحاكم تلبية ملطلب مهم ل�سيا�سيني
كرد مع �سعي �أنقرة لإح��راز تقدم يف حمادثات �سالم مع
عبدالله اوج�لان  .ودب��ت م�شادات لفظية بني ن��واب كرد
و�آخرين قوميني كادت تتحول �إىل مناو�شات خالل جدل
حمتدم ب�ش�أن �إ�صالح يهدف �إىل �إنهاء جمود يف حماكمات
مئات املتهمني ب�صلتهم بحزب العمال الكرد�ستاين .وكانت
املحاكم الرتكية قد رف�ضت جهود م�شتبه بهم يطالبون
با�ستخدام الكردية للدفاع عن �أنف�سهم يف مواجهة اتهامات

فقـــدان هــويـــة
فق��دت هوي��ة املوظ��ف (نصر
الدي��ن جن��م ناص��ر) والصادرة
م��ن ش��ركة توزي��ع املنتجات
النفطي��ة /هيئ��ة التوزي��ع
الشمالية /كركوك فمن يعثر
عليها تسليمها الى مصدرها
مشكوراً.

 ال�سليمانية  /هيفي خالد
اعلنت وزارة الكهرباء يف حكومة اقليم
ك��رد��س�ت��ان ع��ن ان���ش��اء حمطة نقل للتيار
الكهربائي حتتوي على  2تورباين بقوة
 37ميغاواط وبناء �سد �صغري يف ديرلوك
مبيزانية  160مليون دوالر مت تخ�صي�صه
من ح�صة االقليم يف القر�ض املقدم من قبل
احلكومة اليابانية.
جاء ذلك يف لقاء جمع يوم االربعاء  23من
كانون الثاين  ،وزير الكهرباء يف حكومة
االقليم ابوبكر ماوتي و جوزيف برييجو

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
مديرية اجلن�سية العامة  -مديرية �أحوال بغداد/
الر�صافة  -ق�سم �ش�ؤون �أحوال بغداد /الر�صافة

جمهورية العراق /وزارة الداخلية
مديرية اجلن�سية العامة -مديرية جن�سية
�صالح الدين  -ق�سم �ش�ؤون الأحوال املدنية

م� /إعـــــــــــالن

م /اعــــــالن

قدم املواطن (سفيان رشيد شاكر) دعوته القضائية لتبديل
(اسم ابنه) وجعله (أحمد) بدال ً من (ابو بكر) فمن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل عشرة ايام من تاريخ
النشر وبعكسه فسوف تنظر هذه املديرية في الطلب وفق
أحكام املادة ( )21من قانون األحوال املدنية رقم ( )65لسنة
 1972املعدل على ان يكون النشر باسم مدير عام اجلنسية
احملترم ..مع التقدير.

اللواء حت�سني عبد الرزاق فليح
ء مدير اجلن�سية العام /وكالة
مدير ق�سم �ش�ؤون �أحوال بغداد /الر�صافة
2013/1/21

العدد57/
التاريخ2013/1/16 /

قدم املستدعي (صدام محمد كرمي) طلبا ً يروم
فيه تبديل اسمه وجعله (س��واره) ب��دال ً من
(صدام) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل عشرة ايام من تاريخ النشر وبعكسه
فسوف تنظر هذه املديرية في الطلب وفق
أحكام املادة ( )21من قانون األحوال املدنية رقم
( )65لسنة  1962املعدل.

اللواء حت�سني عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام /وكالة

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
رقم التبويب113 :
رقم املناقصة2013-2012/62 :

الق�سم القانوين

اعالن للمرة الثانية

� �ش��ارك نيجيرفان ب��ارزان��ي رئي�س وزراء �إقليم
كرد�ستان في مرا�سيم تخرج الدورة الحادية ع�شرة
لكلية ال�شرطة في العا�صمة �أربيل.
وف��ي م�ستهل المرا�سيم �ألقى نيجيرفان بارزاني
كلمة بهذه المنا�سبة ،رحب فيها بخريجي الدورة،
و�أ�شاد من خاللها بدور ال�شرطة في خدمة ال�شعب
والحفاظ على �أمن وممتلكات المواطنين ،وقال":
�أنتم م�س�ؤولون امام تجربة االقليم و�شعب كرد�ستان
ومن دون ال�شعور بالم�س�ؤولية لن ت�ستطيعوا تغيير
االو�ضاع .عليكم �أن تكونوا بمثابة المحرك الرئي�سي
للتغيير ،م�ستدرك ًا بالقول �إن التغيير نحو االف�ضل
والتغيير ال�صحيح والذي هو عبارة عن تنفيذ كل
�شخ�ص واجباته باخال�ص وبال�شكل المطلوب لكي
يكون مواطن ًا �صالح ًا.
وفي جانب �آخ��ر من الكلمة تحدث رئي�س الوزراء
عن �أهمية �أ�سلوب تعامل قوات ال�شرطة ،و�أو�ضح
�أنه من دون دعم المواطنين ومدى ر�ضائهم لقوات
ال�شرطة ،لكان من ال�صعب �أداء واجباتهم �إلى حد
ما .وتطرق نيجيرفان بارزاني �إلى واجبات قوات
ال�شرطة مو�ضحا �أن من �إحدى المهام الملقاة على
عاتق ال�شرطة هي العمل من �أج��ل �ضمان وحماية

ال�ح��ري��ات الديمقراطية و�ضمان حقوق الإن�سان
و�إظهار دور منظمات المجتمع المدني في �إقليم
كرد�ستان .باال�ضافة �إل��ى ن�شر الأم��ن واال�ستقرار
وخ�ل��ق �أج� ��واء م��ن الت�ضامن داخ ��ل ق ��وات الأم��ن
الداخلي و وجميع �شرائح المجتمع.
كما �أك ��د على � �ض��رورة ال�سعي �إل ��ى خلق �أج ��واء
م��ن الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي وخ��دم��ة جميع
المواطنين ب�شكل عادل وبدون تمييز .وجدد ت�أكيده
على �أن ال�سبيل الوحيد �إل��ى ال��و��ص��ول �إل��ى هذه
الأه��داف المباركة يكمن في �سيادة القانون ،وقال
 ":القانون هو خريطة طريق لأي مجتمع ناجح
و�سليم ،لأن القانون هو من يربط واجبات الفرد
وال�سلطة ويجعله �أ�سا�س لبناء الم�ؤ�س�ساتية".
ودعا نيجيرفان بارزاني المتخرجين من هذه الدورة
�إلى �ضرورة التعلم والتثقيف بعد مرحلة التخرج،
وق��ال  ":بالرغم من انتهاء مرحلة الدرا�سة لمدة
�سنة في كلية ال�شرطة ،ولكن عملية التعليم الذاتي
والتثقيف لن تقف ،و�أن��ا على ثقة ب ��أن الم�ستقبل
�سيعلمكم الكثير وان تجربة الحياة امتحاناتها
�أ�صعب بكثير ".
كما دعا رئي�س ال��وزراء قوات ال�شرطة �إلى توخي
ال�ت���ش��دد ف��ي ال�ع�م��ل و�� �ض ��رورة ال�ت�ح�ل��ي بال�صبر
والت�ساهل والعمل بموجب القانون.

ب��ن��اء حم��ط��ة ه���اي���دروب���اور و���س��د ف��ـ��ي دي��رل��وك

ب��االن�ت�م��اء �إىل ح��زب ال�ع�م��ال ال�ك��رد��س�ت��اين .و�سي�سمح
القانون اجلديد للمتهمني باحلديث بلغتهم الأم �إذا كانوا
يجيدونها �أك�ثر من �إتقانهم للغة الرتكية .وك��ان �إ�صالح
الدفاع يف املحاكم من بني مطالب املئات من مقاتلي حزب
العمال الكرد�ستاين امل�سجونني والذين بد�أوا �أواخر العام
املا�ضي �إ�ضرابا عن الطعام انتهى بتدخل زعيمهم عبد الله
اوجالن امل�سجون يف جزيرة امرايل جنوبي ا�سطنبول.
و�صوت نواب يف حزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا
وال��ذي ينتمي �إليه رئي�س ال��وزراء رجب طيب اردوغان
وحزب ال�سالم والدميقراطية املوايل للكرد ل�صالح القانون
اجلديد بينما �صوت نواب �آخرون من املعار�ضة �ضده.

العدد220/
التاريخ2013/1/21 /

ال� �ع�ل�اق ��ات ال��خ��ارج��ي��ة ،تحدث
الخطيب ع��ن الأو� �ض��اع الراهنة
ف��ي �سوريا.كما بحث الجانبان
ال� �ج� �ه ��ود ال ��دول� �ي ��ة لم�ساعدة
ال�لاج�ئ�ي��ن ال���س��وري�ي��ن ف��ي دول
الجوار.
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بريد االلكتروني-:
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تعلن الشركة العامة لتجارة احلبوب عن مناقصة جتهيز أجهزة مختبرية فعلى الراغبني باالشتراك
في املناقصة وفق الشروط واملواصفات مراجعة القسم القانوني في الشركة العامة لتجارة
احلبوب الكائن في باب املعظم مدخل شارع الشيخ عمر لشراء الشروط واملواصفات مقابل دفع
مبلغ ( )500000خمسمائة ألف دينار ال غيرها غير قابل للرد ويقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم
ومثبت عليه اسم املناقصة ويتم وضعه في صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية
عشر ظهرا ً يوم (االربعاء) املصادف  2013/2/13مشفوعة بتأمينات أولية مبوجب صك مصدق لدى
أحد املصارف في بغداد أو بكفالة مصرفية ألمر الشركة باسم املناقص حصرا ً مببلغ قدره ()%1
واحد باملائة من قيمة العطاء وسوف يستبعد أي عطاء غير مستوفي للشروط أعاله وان الشركة
غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن وأي مصاريف
أخرى.
على ان يرفق مع العطاء املستمسكات التالية-:
 التأمينات املطلوبة. صورة هوية األحوال املدنية. بطاقة السكن. كتاب الهيئة العامة للضرائب. شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات. عقد مشاركة مصدق لدى كاتب العدل بالنسبة للشركاء. قائمة باالعمال املماثلة. -يرفض العطاء مالم تكن التأمينات ألمر الشركة وباسم مقدم العطاء حصراً.

املهند�س ح�سن ا�سماعيل ابراهيم
املدير العام وكالة
2013/1/20

امل�شرف على �شركة ( )ELCااليطالية
لال�ست�شارات الكهربائية.
وقال بيان للوزارة تلقت املدى ن�سخة منه
انه مت يف االجتماع مناق�شة ان�شاء حمطة
ه��اي��دروب��اور م��ع ��س��د دي��رل��وك م�ضيفا"
الق�سم االول من امل�شروع تبد�أ بت�أ�سي�س
حم�ط��ة  KV 132يف دي��رل��وك و وخط
دي��رل��وك �سنك�سر وتو�سيع حمطة 132
و  33و  KV 11يف �سر�سنك والق�سم
الثاين من امل�شروع هو بناء �سد على النهر
الكبري لتا�سي�س حمطة بطاقة  37ميغاوات
على ال�سد" واك��د البيان " ان امل�شروع

خ�ص�ص له ميزانية  160مليون دوالر من
القر�ض املقدم من قبل احلكومة اليابانية
وتنهي املرحلة االوىل م��ن امل���ش��روع بع
عام فيما ينتهي املرحلة الثانية منها ثالث
�سنوات".
وكانت وزارة الكهرباء يف حكومة اقليم
ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ق��د وق�ع��ت يف ني�سان
م��ن ع��ام  2007عقد م��ع �شركة ()ELC
االيطالية لتقدمي اال�ست�شارات للوزارة
خ�لال ترميم ��س��دي دوك ��ان ودربندخان
اللذين ي ��زودان اقليم كرد�ستان بالطاقة
الكهربائية ،بتمويل م��ن البنك ال��دويل

وبتكلفة نحو  40مليون دوالر.
�شركة ( )ELCااليطالية لال�ست�شارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وه ��ي ��ش��رك��ة ا�ست�شارات
هند�سية متخ�ص�صة يف جم��االت توليد
الطاقة وتوزيعها ونقلها وادارة امل�شاريع
االن�شائية.
و��ش�ه��دت ال �ع�لاق��ات ب�ين ال �ي��اب��ان واقليم
ك��رد� �س �ت��ان ت��ط��ور ًا م�ل�ح��وظ� ًا ف��ى املجال
االق�ت���ص��ادي ،وي�ب�رز ذل��ك م��ن خ�لال منح
احلكومة اليابانية القليم كرد�ستان قرو�ضا
طويلة االم��د ت�سهم يف تطوير الن�شاط
االقت�صادي يف االقليم.
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شؤون الوطن

نص ردن
 عالء ح�سن

يا زارع ال�صوف

محليات

�أبوه �أراد �إر�ضاء زوجته فحرق �صدره و�شوه مناطق ح�سا�سة من ج�سمه

الطفل �سجاد حتت حرا�سة �أمنية ب�سبب تهديدات والده بقتله بعد تعذيبه
 الديوانية  /المدى بر�س

رئي� ��س كتلة ائتالف دولة القانون خالد العطية رف�ض �شمول
الإرهابي�ي�ن والقتل ��ة بقان ��ون العف ��و العام ول ��ه كل احلق يف
ذل ��ك ،وق ��ال �إنن ��ا ال ن�ستطي ��ع �إطالق �س ��راح جمي ��ع املعتقلني
ونعي ��د ظاه ��رة "احلوا�س ��م" يف �إ�ش ��ارة اىل �أعم ��ال ال�سل ��ب
والنه ��ب التي �شهدتها الب�ل�اد يف  ،2003 4-9ونواب �آخرون
م ��ن ذات الكتلة �أكدوا �أنهم غري م�ستعدين للتخلي عن �ضحايا
الإره ��اب ،و�سيوا�صل ��ون ر�سالتهم التاريخي ��ة يف الدفاع عن
حقوقه ��م  ،مبنحه ��م �شققا �سكنية وروات ��ب تقاعدية  ،وتوفري
فر� ��ص عالجهم يف م�ست�شفيات الدول الأوربية ،وهذا التوجه
يتحق ��ق بالت�أكيد بعد ح�سم كل ملفات الف�ساد الإداري واملايل،
وبدء عم ��ل احلكومة االلكرتونية  ،ومن ��ع الطريق امام عودة
"احلوا�سم " الن هناك وعلى حد تعبري ال�شيخ العطية يريد
م ��ن "التحو�سم" ان يدمر ال ��دول وم�ؤ�س�ساتها بنهب الأموال
واملمتلكات.
م�صطلح احلوا�س ��م انتقل من العراق اىل دول �شهدت الربيع
العرب ��ي ،ولك ��ن على نط ��اق حمدود ج ��دا فالن�سخ ��ة العراقية
ظل ��ت متف ��ردة وحتتف ��ظ بخ�صائ� ��ص ال تخطر حت ��ى على بال
املهتم�ي�ن باخليال العلم ��ي ،الن بع�ض امل�س�ؤول�ي�ن العراقيني
يف احلكوم ��ات املتعاقب ��ة ،حملوا راية "احلوا�س ��م" وبظلها
�سرق ��وا امل ��ال الع ��ام وحول ��وه �إىل ح�ساباته ��م يف بن ��وك
�أجنبي ��ة ،ومئات ق ��رارات هيئة النزاه ��ة امل�ستقلة ال�صادرة
خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضية ذك ��رت بالأ�سماء واالرق ��ام فر�سان
"احلوا�سم " الذين يعرفهم ال�شيخ العطية .
ا�صح ��اب الت�صريحات ال�ص ��ادرة من الطرف احلكومي جتاه
ح ��ل الأزم ��ة او امل�شكل ��ة احلالي ��ة ،يعتق ��دون ان املتظاهري ��ن
�سيتخل ��ون ع ��ن اعت�صامهم خ�ل�ال االيام القليل ��ة املقبلة ،بعد
ان حققت اللجان احلكومية جناحات كبرية يف تنفيذ املطالب
امل�شروع ��ة  ،وه ��ذا الكالم ي�شبة م ��ن يريد ان يقن ��ع الآخرين،
ب ��ان زراعة ال�ص ��وف �أمر ممك ��ن ولي�س من امل�ستحي ��ل القيام
به ��ذه العملية ،ث ��م ا�ستخدام ��ه يف تطوير ال�صناع ��ة املحلية،
امل�ؤمن ��ون بنظري ��ة زراع ��ة ال�ص ��وف ،وكعادته ��م يقلل ��ون من
�أهمية التظاهرات االحتجاجية وتداعياتها  ،وبع�ضهم اتهمها
ب�أنها تعرب ع ��ن م�ؤامرة �سعودية قطرية تركية  ،ويف ت�صريح
ل�صحيف ��ة الوط ��ن ال�سعودية ق ��ال وزير اخلارجي ��ة هو�شيار
زيباري الريا�ض ،انه طالب امل�س�ؤولني يف اململكة تعيني �سفري
دائ ��م لل�سعودية يف بغداد ،فيما جلنة العالقات اخلارجية يف
جمل�س النواب مل تعلن بعد وقوف دول اقليمية وراء تنظيم
ودعم التظاهرات .
احلديث عن التحذير من احلوا�سم  ،والدعوة لزراعة ال�صوف
لتطوير ال�صناعة الوطنية حفاظا على الطليان  ،واتهام دول
اقليمي ��ة بالوق ��وف وراء تنفي ��ذ م�ؤام ��رة ت�سته ��دف النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي  ،لي�س كافي ��ا لت�ضييق االزم ��ة  ،وامل�ؤ�شرات تقول
ان االم ��ور ت�س�ي�ر نحو اال�س ��و�أ  ،نتيجة رف ��ع �سقف املطالب ،
واللج ��ان احلكومية ترواح يف مكانه ��ا  ،وهناك من ا�ستخدم
التظاهرات ليحقق اهدافه ومكا�سبه يف ا�سرع وقت ممن.
ال ح ��ل حكومي ��ا لالزم ��ة  ،يف وق ��ت ت�ب�رز في ��ه خماوف من
ح�صول معركة "احلوا�سم " ونهب و�سرقة الدوائر الر�سمية
 ،بوج ��ود � 99999سيط ��رة يف بغ ��داد وانت�ش ��اراالالف م ��ن
عنا�صر ال�شرطة االحتادية واملحلية واملرور والدفاع املدين ،
واجلي�ش ومكافح ��ة ال�شغب  ،واالن�ضباطية  ،يرفعون �صورة
م�س� ��ؤول بط ��ل الن�سخ ��ة الثانية م ��ن الفلم العراق ��ي ال�شهري
"فوت بيها وعالزمل خليها".

رجالهن.

�سقوط الطفل �سجاد الذي ال يتجاوز
ال�سابعة في �إحدى مدار�س الديوانية
مغ�شيا عليه ،كان بداية انك�شاف
ق�صة مروعة ،فحار�س المدر�سة
ومديرها اللذان هرعا لإ�سعافه �صدما
بحجم الكدمات و�آثار الحروق التي
انت�شرت في كل مكان من ج�سده
ال�صغير ،لكن الذهول �أكبر كان حينما
�أ�سرعا به �إلى الم�شفى ،ليكت�شفا مع
الأطباء �أن والده كان يريد قتله ال
ل�شيء �سوى لإر�ضاء زوجته الثانية
التي تزوجها بعد وفاة ام �سجاد ،كما
يقول الطفل.
�سجاد يرقد االن في الم�ست�شفى،
م�صابا بحروق بالغة في ال�صدر
ومناطق اخرى ح�سا�سة من ج�سمه،
وتظهر الكدمات على وجهه اال�سمر
ال�صغير ،وتقوم عنا�صر من ال�شرطة
بحمايته بعد ان هدده والده بالقتل
على مر�أى وم�سمع من الأطباء.

ق�سوة �صاعقة !
ويقول رئي� ��س االطباء ف ��ي م�ست�شفى عفك
بمحافظ ��ة الديوانية ،الدكت ��ور �أمير فا�ضل
�إن "مدي ��ر مدر�س ��ة عفك االبتدائي ��ة �أح�ضر
التلميذ �سجاد وهو ف ��ي حالة �إغماء نتيجة
الر�ضو� ��ض والكدم ��ات بجمي ��ع �أنح ��اء
الج�س ��م ،ج ��راء ال�ض ��رب المب ��رح ،وبع ��د
�إفاقت ��ه� ،أفاد ب�أنه يتي ��م الأم ووالده من قام
ب�ضرب ��ه واالعت ��داء علي ��ه ب�سب ��ب زوجت ��ه
الت ��ي �شكت له م ��ن الطفل" ،م�شي ��را �إلى �أن
"االعتداء لي�س الأول من نوعه فهي المرة
الرابع ��ة الت ��ي يتعر� ��ض فيها �إل ��ى مثل هذا
النوع من الأذى".
ويبيّن فا�ضل في حديث �إلى (المدى بر�س)
�أن "الفحو� ��ص والتحالي ��ل والأ�شع ��ة التي
�أخ ��ذت ل�سج ��اد� ،أكدت عر�ض ��ه �إلى ال�ضرب
المب ��رح والع�ض والك ��ي في �أغل ��ب �أجزاء
الج�س ��د" .ويو�ضح فا�ض ��ل �أن "م�ست�شفى
عفك قام باتخاذ الإجراءات الطبية لمعالجة
الطف ��ل ،و�أبلغ الأجهزة الأمنية عن الحادث
لت�شرع بفت ��ح تحقيق فوري وتلقي القب�ض
عل ��ى الأب" .ويتابع بالق ��ول �إن "الم�ضحك
المبك ��ي قي ��ام الأب وه ��و برفق ��ة رج ��ال
ال�شرطة ،بتهديد ابن ��ه وتوعده �أمام �أنظار
الأطباء والممر�ضين والمراجعين" ،مبينا
�أن "هذا الم�شهد �صعق الجميع فلي�س هناك

�سجاد وتبدو اثار احلروق وا�ضحة عليه ..قامت (املدى بر�س) بتظليل احلروق يف �صدره مراعاة لقواعد الن�شر
ف ��ي الكون مثل ه ��ذه الق�سوة ،الت ��ي �أعدها �سنتي ��ن ،فيما يعاقب بال�سج ��ن لفترة ت�صل كم ��ا تعم ��ل علي ��ه بع� ��ض ال ��دول المتقدمة،
تعذيبا للطفل الم�سكين في مثل هذا العمر ،ال ��ى � 15سنة ع ��ن جريمة ال�ش ��روع بالقتل هو �إنذار الأبوين بداي ��ة ،ف�إن تكرر اعتداء
احدهما على الطفل ،يتم �إعطا�ؤه �إلى عائلة
حتى ب ��ات يمر ب�أزم ��ة نف�سية كبي ��رة جد ًا ،وفق المادة (.)31/405
اذ �أ�صب ��ح يخ ��اف الجمي ��ع ويخ�شى الكالم وي�شي ��ر الحم ��زاوي �إل ��ى �أن "وزارة محرومة م ��ن نعمة الأطف ��ال تتولى تربيته
م ��ع �أحد خا�ص ��ة بعد �أن �شاه ��د �أباه و�سمع الداخلي ��ة ا�ستحدث ��ت �ضم ��ن مديرياته ��ا بدال عنهما".
ق�سما لل�شرط ��ة المجتمعية يخت�ص بحماية ويلف ��ت وت ��وت �إل ��ى �أن "وج ��ود ال�شرط ��ة
تهديده".
اال�س ��رة والجرائم المرتكب ��ة تحت ال�سقف المجتمعي ��ة في العراق يمثل فقط جزءا من
ال�شرطة� :سجاد لي�س الأول
ويقول المالزم �أول محمد الحمزاوي وهو الواح ��د" ،داعي ��ا "المواطني ��ن �إلى االبالغ الحل لمواجهة العنف �ضد الأطفال والأ�سرة
�ضاب ��ط التحقيق الم�س�ؤول عن ملف �سجاد عن �أي جريم ��ة �سواء كان ��ت داخل اال�سرة وبع� ��ض الحلق ��ات ال�ضعيفة ف ��ي المجتمع
�إن "بالغ ��ا ورد م ��ن م�ست�شفى طوارئ عفك �أو خارجه ��ا للعمل من �أجل �ضمان الحقوق ومنها ذوو االحتياجات الخا�صة".
وير�ص ��د الباح ��ث االجتماع ��ي وج ��ود
�إلى مرك ��ز ال�شرطة اليوم� ،أك ��د فيه تعر�ض والحريات".
تبري ��رات غي ��ر دقيق ��ة لمعاقب ��ة االطف ��ال
المجن ��ي علي ��ه �سج ��اد ع�ل�اء �إل ��ى ال�ضرب
والزوج ��ات ت�ستن ��د في كثير م ��ن الحاالت
مطالبات بحل "�أوروبي"
المب ��رح وال�ش ��روع بالقت ��ل من قب ��ل �أبيه،
فالإ�صاب ��ات التي على ج�سده مميتة خا�صة ي�ؤك ��د الباح ��ث االجتماع ��ي الدكت ��ور علي ال ��ى "اال�س�ل�ام" ،غي ��ر ان ذل ��ك العق ��اب
وت ��وت ف ��ي حديث �إل ��ى (المدى بر� ��س) �أن "تخالف ��ه جميع االدي ��ان ال�سماوية والقيم
المحيطة بالقلب".
ويو�ضح الحمزاوي في حديث �إلى (المدى "العنف اال�سري �أ�صبح ظاهرة م�ست�شرية الإن�سانية" ،ح�سب وت ��وت .وكان م�س�ؤول
بر� ��س) �أن "�إفادة المته ��م عالء جواد ،وهو ف ��ي المجتم ��ع العراق ��ي ،وال�سب ��ب معاناة ق�س ��م حماي ��ة اال�س ��رة ف ��ي مديري ��ة �شرطة
والد الطف ��ل المجني عليه �أك ��دت جريمته ،االب م ��ن �ضغ ��وط ف ��ي العم ��ل �أو حيات ��ه الديواني ��ة العقي ��د الحقوق ��ي عب ��د الكريم
وت ��ذرع بحجة ان طفل ��ه اختل�س النظر �إلى يترجمها في منزله على الحلقتين الأ�ضعف جبار قد �أكد في ت�ص ��رح �سابق �إلى (المدى
زوجته ،فق ��ام بمعاقبته �إر�ض ��اء للزوجة" ،ف ��ي الأ�سرة الزوجة واالطف ��ال ،وي�ستخدم بر� ��س) عل ��ى �أن الق�س ��م �سجل خ�ل�ال العام
مبين� � ًا "هذه الجرائ ��م تحدث ف ��ي العوائل العن ��ف تجاههم ��ا" .ويتاب ��ع وت ��وت �أن الحال ��ي� ،أكثر م ��ن ( )500دع ��وى ق�ضائية
غير المثقف ��ة غالبا ،ومع حال ��ة �سجاد يتيم "الأبوين يبرران غالبا عنفهما �ضد الأطفال ف ��ي مجال العنف الأ�سري في العام .2012
ب�أنه الحر� ��ص والخوف عليه ��م وت�أديبهم ،كم ��ا كان ق�سم حماي ��ة الأ�س ��رة والطفل في
االم".
ويعاق ��ب قان ��ون العقوب ��ات العراقي على متنا�سي ��ن �أن الطف ��ل ال ي�ستطيع الدفاع عن محافظة وا�س ��ط المجاورة للديوانية �أعلن
جريمة ال�ضرب في مواده ابتدا ًء من ( 313نف�س ��ه تج ��اه ق�سوتهما علي ��ه" ،م�شير ًا الى قب ��ل �أي ��ام ت�سجيل  849حال ��ة عنف ا�سري
بفقراتها  )3/2/1/بالحكم لمدة ت�صل �إلى ان "الح ��ل لمثل حالة الطف ��ل �سجاد و�أبيه ،ف ��ي العام  2012منها  20حالة لن�ساء عنفن

هيئة التعليم التقني متنع التدري�سيني من حق التمتع
بالعطلة الربيعية !
 بغداد /المدى
�أ� �ص��درت هيئة التعليم التقني
التابعة ل��وزارة التعليم العالي
"�إعماما" لم�ؤ�س�ساتها التعليمية
يق�ضي بمنع كوادرها التدري�سية
من التمتع بالعطلة الربيعية .
وج��اء في كتاب ال��ذي �أ�صدرته
الهيئة بعنوان "اعمام"" ،نود
اع�ل�ام��ك��م ب� �ع ��دم وج � ��ود ن�ص
لمنح العطلة الربيعية وبذلك
تعتبر ف��ي حالة منحها �إج��ازة
اعتيادية من ر�صيد الم�شمولين
بقانون الخدمة الجامعية من
التدري�سيين" ،و�صدر الكتاب
في  21كانون الثاني الجاري
وبتوقيع م�ساعد رئي�س الهيئة
ال��دك�ت��ور �ضياء عبد الح�سين
القامو�سي .
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وت�ضم هيئة التعليم العالي نحو
 30معهدا و 13كلية ،وت�شكل
بمن�ش�آتها وكوادرها التدري�سية
وطالبها نحو  40في المئة من
م�ؤ�س�سات التعليم العالي في
ال �ع��راق ا��س�ت�ن��ادا �إل ��ى بيانات
الهيئة ووزارة التعليم العالي .
وي �ع �ي��د ال �ك �ت��اب ال �ج��دي��د �إل ��ى
الأذهان بع�ض القرارات المثيرة
للجدل التي اتخذتها في وقت
��س��اب��ق هيئة التعليم التقني،
وكان �آخرها قرار عدم ال�سماح
بتواجد العن�صر الن�سائي في
مكاتب عمداء المعاهد والكليات
التابعة للهيئة ال�صادر في �شهر
�أيلول الما�ضي والتي ا�ضطرت
الهيئة ال��ى ال�ت��راج��ع عنه فيما
بعد .
ال��ى ذل��ك ،نفى المتحدث با�سم

وزارة التعليم ال�ع��ال��ي قا�سم
محمد جبار ا�صدار وزارت��ه اي
تعليمات في هذا ال�ش�أن .
وق�� � ��ال ج � �ب� ��ار ف� ��ي ت �� �ص��ري��ح
لـ"المدى" ،ان "الوزارة في
�صدد مراجعة الأ�س�س القانونية
التي ا�ستند �إليها اعمام
هيئة التعليم التقني".
وع� � �ب � ��ر م � �� � �ص� ��در ف��ي
وزارة التعليم رف�ض
الك�شف عن هويته ،في
حديث لـ "المدى" ،ان
"الوزارة غير معنية
بهذا الأم��ر ولم ت�صدر
اي ت �ع �ل �ي �م��ات بهذا
م�ضيفا
ال�صدد"،
"ال ي� ��وج� ��د ه� �ك ��ذا
ن��وع م��ن ال �ق��رارات،
وي � �ب� ��دو ان الأم � ��ر

يتعلق بت�صرفات � �ص��ادرة عن
م���س��ؤول�ي��ن ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ،ومن
الوا�ضح ان الجامعات العراقية
غير التابعة للهيئة ال يوجد فيها
�إج���راء م��ن ه��ذا ال �ن��وع يق�ضي
بحرمان تدري�سيها من العطلة
الربيعية".

وعزا الم�صدر ت�صرفات من هذا
ال �ن��وع �إل ��ى "�ضعف الت�صرف
ب��ال �� �ص�لاح �ي��ات ال �ت��ي منحتها
ال�� ��وزارة ب�شكل ك�ب�ي��ر للهيئة
والجامعات".
تدري�سي في جامعة بغداد علق
�ساخرا على المو�ضوع قائال"،
يبدو ان هيئة التعليم التقني
تريد �أن تدفع منت�سبيها �إلى
حملة عمل �شعبي �أثناء العطلة
الربيعية ،على غ��رار ما كان
يحدث �سابقا في مع�سكرات
ابو مني�صر والخال�صة!"
و�أب ��دت تدري�سية ف��ي الهيئة
ا� �س �ت �غ��راب �ه��ا ال �� �ش��دي��د حيال
�أوام�� ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ،وذك � ��رت في
ت�صريح ل �ـ "المدى" " ،لدي
�أكثر � 20سنة خدمة في الهيئة
وف��ي الجماعات العراقية ولم
ا�سمع في حياتي قرار ًا من هذا
النوع " ،م�ضيفة "ال يوجد ن�ص
ف��ي ق��ان��ون ال�خ��دم��ة الجامعية
يحتم على التدري�سي اال�ستمرار
ف��ي العمل �أث �ن��اء العطلة ،ولو
ك ��ان الأم� ��ر ك��ذل��ك ،ل �ك��ان اول��ى
ب ��ال� �ج ��ام� �ع ��ات ت �ط �ب �ي �ق��ه ،الن
تدري�سييها م�شمولون بنف�س
القانون".
ي���ش��ار �إل ��ى ان ه�ي�ئ��ة المعاهد
ت ��أ� �س �� �س��ت ع� ��ام  1969با�سم
"م�ؤ�س�سة المعاهد الفنية"
وان�ضمت �إل��ى وزارة التعليم
ال �ع��ال��ي ع���ام  ،1972وتغ ّير
ا� �س �م �ه��ا ع� ��ام  1988لي�صبح
"هيئة المعاهد الفنية" ،وفي
ع���ام  1993ا� �س �ت �ح��دث��ت فيها
ك �ل �ي��ات ت �ق �ن �ي��ة ل �م �ن��ح �شهادة
ال �ب �ك��ال��وري��و���س ال�ت�ق�ن��ي ،وتم
تغيير ا�سمها م��رة �أخ ��رى عام
 2001لي�صبح "هيئة التعليم
التقني" لت�ستوعب الت�شكيالت
التابعة لها من كليات ومعاهد
في عموم المحافظات العراقية
عدا �إقليم كرد�ستان.

الدين يرف�ض وي�ؤكد :ال�ضرب
من مواريث الجاهلية
م ��ن جهته ،يقول رجل الدي ��ن ال�شيخ �أ�سعد
الخر�سان ��ي في حديث �إل ��ى (المدى بر�س)
�إن "�أه ��م الو�صايا التي �أبلغنا الله �سبحانه
عن طريق �أنبيائه و�أو�صيائه ،الإح�سان في
تربية �أبنائنا ،فجاء في حديث للنبي محمد
(� ��ص)� ،أن خير النا�س من كان خير ًا لأهله،
وعل ��ى الآب ��اء الإح�س ��ان لعياله ��م ليتقربوا
الل ��ه" .ويو�ضح الخر�سان ��ي "من المفاهيم
الخاطئة التي تعتبر من مواريث الجاهلية
ف ��ي مجتمعن ��ا الي ��وم ه ��ي ت�أدي ��ب االطفال
بال�ضرب وال�سب �أو ال�شتيمة او التخويف،
وذلك ال يمت ب�أي �صلة ال من قريب �أو بعيد
�إلى الإ�س�ل�ام �أو �أي من االدي ��ان ال�سماوية
الأخرى" .ويبين الخر�ساني بالقول "على
العك� ��س من ذل ��ك� ،أو�صى الإ�س�ل�ام بح�سن
المعامل ��ة فق ��د �أو�ص ��ى النبي محم ��د (�ص)
بتربية الطفل وفق مراحله العمرية �إذ قال،
ف ��ي ال�سبعة الأولى العبه ،وال�سبعة الثانية
علم ��ه ،وف ��ي ال�سبع ��ة الثالث ��ة �صاحبه ،وال
تعني علم ��ه ال�ضرب او االعت ��داء عليه ،بل
ن�صح ��ه وتقريب ��ه �إل ��ى العم ��ل ال�صائب من
خالل التوجيه والإقناع".
ومع ه ��ذا فالقانون ال يعاقب عادة �آباء مثل
ابي �سجاد بعقوبات رادعة ،والم�صير الذي
ينتظ ��ر �سج ��اد غالبا ه ��و م�صي ��ر مجهول،
خا�ص ��ة وان نظام التبني ف ��ي العراق معقد
ب�ش ��كل كبي ��ر ،وهن ��اك عالم ��ات ا�ستفه ��ام
تث ��ار غالبا على الطريقة الت ��ي تتعامل فيها
الميات ��م الحكومي ��ة مع نزالئه ��ا ،وفي مثل
حالة �سج ��اد ،ف�إن جهودا كبي ��رة ينبغي ان
تبذل قبل ان يعاد ت�أهيله نف�سيا وج�سديا.
و�أعل ��ن ق�س ��م حماي ��ة الأ�س ��رة والطفل في
محافظ ��ة وا�س ��ط ،الأح ��د ،ت�سجي ��ل 849
حال ��ة عنف ا�سري في العام  2012منها 20
حال ��ة لن�ساء عنفن رجاله ��ن ،وفي حين �أكد
ح�سم الن�سبة الأكبر من الحاالت الم�سجلة،
عزا باحثون تزايد ح ��االت العنف الأ�سري
�إل ��ى العام ��ل االقت�ص ��ادي وع ��دم التكاف� ��ؤ
االجتماع ��ي بي ��ن الزوجي ��ن �إ�ضاف ��ة �إل ��ى
الزواج المبكر.
ويتزاي ��د ت�سجي ��ل مث ��ل هذه الح ��االت في
عم ��وم العراق ب�ص ��ورة كبي ��رة ،ويعزوها
الباحث ��ون للتغيي ��رات االجتماعي ��ة
واالقت�صادي ��ة وع ��دم التكاف� ��ؤ االجتماعي
بي ��ن الزوجي ��ن �إ�ضافة �إلى ال ��زواج المبكر
والذي ينعك� ��س ب�شكل �سلب ��ي على الأوالد
بالإ�ضاف ��ة الى مفاهي ��م خاطئة متجذرة في
بع�ض المجتمعات.

ال�صحة ت�ؤكد وفاة � 5أ�شخا�ص و�إ�صابة
 89بالأنفلونزا الوبائية

 بغداد /المدى بر�س
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة العراقي ��ة ،ع ��ن ت�سجي ��ل
خم� ��س وفيات و� 89إ�صاب ��ة بالأنفلونزا الوبائية
ف ��ي عموم مدن العراق ،وفي حين رجحت ارتفاع
�أع ��داد الم�صابي ��ن بالمر� ��ض �أك ��دت �أن ��ه ال ي ��زال
تح ��ت ال�سيطرة ،الفتة �إل ��ى �أن الحكومة العراقية
خ�ص�ص ��ت ميزاني ��ة خا�ص ��ة لل�ش ��راء االدوي ��ة
والتوعية الإعالمية .
وقال وكيل وزارة ال�صحة� ،ستار ال�ساعدي ،خالل
م�ؤتم ��ر �صحافي عق ��ده في مقر ال ��وزارة ببغداد،
وح�ضرت ��ه( ،الم ��دى بر� ��س)� ،إن "الإح�ص ��اءات
الر�سمي ��ة ل ��وزارة ال�صحة �سجل ��ت خم�س وفيات
و� 89إ�صابة بمر�ض الأنفلونزا الوبائية في عموم
مدن العراق".
ورج ��ح ال�ساع ��دي "ارتف ��اع �أع ��داد الم�صابي ��ن

به ��ذا المر�ض وذلك لت�شاب ��ه �أعرا�ضه مع �أعرا�ض
الأنفلون ��زا المو�سمية"� ،إال �أنه �أك ��د �أن "المر�ض
م ��ازال تح ��ت ال�سيط ��رة م ��ن خ�ل�ال الإج ��راءات
االحترازي ��ة التي اتبعته ��ا وزارة ال�صحة" ،داعيا
"المواطني ��ن �إل ��ى مراجع ��ة الم�ست�شفي ��ات عند
ظه ��ور �أعرا� ��ض الأنفلونزا الم�صاحب ��ة لالرتفاع
درجات الحرارة وحرقة في البلعوم".
ولف ��ت وكي ��ل وزارة ال�صح ��ة �إل ��ى ان "مجل� ��س
الوزراء قرر ا�ستثناء االدوية واللقاحات الخا�صة
بالأنفلون ��زا الوبائي ��ة م ��ن �شروط عق ��ود وزارة
ال�صحة" ،مبينا �أنه "قرر �أي�ضا تخ�صي�ص ميزانية
خا�صة ل�شراء الأدوية والتوعية الإعالمية".
و�أ�ش ��ار ال�ساع ��دي �إل ��ى ان "منظم ��ة ال�صح ��ة
العالمية قررت تغيير �أ�سم المر�ض من الإنفلونزا
الوبائية �إلى المو�سمية وذلك لت�شابه �أعرا�ضه مع
االنفلونزا المو�سمية".
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عدسـ

شؤون الوطن
م����ن ال���م���ح���رر

ـة

�أين حقي يف دوامة
املحا�ص�صة وال�شراكة

احدى �سكنة
الع�شوائيات المهددة
باالزالة من قبل
ال�سلطات في ذي قار

��غ�ّيتت �أل���وان���ه���ا ب��ت��غ�ّي رّ احل��ك��وم��ة
���س��ي��ارات الأج������رة ت� رّ

بغداد �/إينا�س طارق

تنت�شر يف بغداد وعموم البالد �سيارات
خمتلفة الأل� ��وان وامل��ودي�ل�ات وخا�صة
� �س �ي��ارات ال�ن�ق��ل ال���ص�ف��راء "التاك�سي"
حلاجة النا�س �إليها ب�شكل كبري و�أ�صبحت
باب رزق لفئة كبرية من النا�س عجزوا
عن �إيجاد فر�صة عمل واحدة تغنيهم عن
الوقوف يف طابور ال�سيارات ال�صفراء
!و يف الآونة الأخرية غزت �شوارع بغداد
ب�شكل خا�ص و�أ�صبح اللون الأ�صفر هو
ال�سائد ل�سيارات الأجرة وتغريت �ألوانها
لتواكب تغري احلكومات والأزم ��ان بعد
عام . 2003

يقول م�صطفى �سائق تاك�سي "�سيارة
ن��وع �سايبا" تخرجت م��ن كلية الفنون
اجلميلة العام الفائت ورغ��م تقدمي عدة
طلبات للتعيني لكن مل افلح باحل�صول
على وظيفة ،ل��ذل��ك مل �أج��د م�ف��ر ًا م��ن �أن
اح�صل على قر�ض بوا�سطة احد الأقارب
الذي يعمل موظفا ل�شراء �سيارة تاك�سي
،وفعال ا�شرتيت �سايبا وهي من الطراز
احلديث  2011وا�ستهالكها للوقود قليل
وه��ي ج �ي��دة ح�ت��ى وان مل ت�ك��ن �شروط
امل �ت��ان��ة ف�ي�ه��ا م�ت�ك��ام�ل��ة ل �ك��ن �أف �� �ض��ل من
اجللو�س ب��دون عمل وم��اذا افعل  ،حتى
الأر�صفة �أ�صبحت ممتلئة بالعاطلني عن
العمل الذين فر�شوها بب�سطيات لبيع ما

ش����ؤون ال��ن��اس

وخ�����������������زة

املح�سوبية واملن�سوبية
وم�ساكن الفقراء
احل�صول على �سكن ح��ق م��ن حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية و�أع��داد كبرية ال تعد وال حت�صى من
العراقيني ال يتمتعون بهذا احلق  ،ومع الأ�سف
ال توجد �إح�صائيات تبني عدد العراقيني الذين
ي�سكنون يف م�ساكن ملك � ،إيجار وجتاوز ويف
�سكن ع�شوائي � ،ضوابط و�شروط ال�سكن املالئم
ال يتمتع بها الإن�سان العراقي وال نعلم �أين حل
قانون ك��ان من املفرو�ض ت�شريعه �أو تطبيقه
منذ عام  2010من قبل جمل�س النواب يت�ضمن:
من حق �أي عراقي امتالك وحدة �سكنية ،وهذا
القانون �سيلزم احلكومة بتنفيذ م�شاريع بناء
جممعات �سكنية �أو حتى م��دن �صغرية خارج
امل��دن الكربى ،يذكر �أن وزارة الإ�سكان قدرت
ح��اج��ة ال �ع��راق ب ��أك�ثر م��ن ث�لاث��ة م�لاي�ين وحدة
�سكنية من املفرت�ض توفريها حتى عام 2015
ق�ب��ل ت � ��أزم الأو�� �ض ��اع االج�ت�م��اع�ي��ة  ،وه ��ذا لن
يتحقق لأي عراقي ال يتمتع ب�صفة املح�سوبية
واملن�سوبية !

ي�ستطيعون بيعه م��ن اج��ل توفري قوت
عوائلهم ؟!
بينما قال �سائق التاك�سي حميد الذي يبلغ
من العمر العقد الرابع :م�ضى على عملي
�سائق تاك�سي � 10سنوات وه��و خريج
متو�سطة وا�ستطاع �شراء بيت و�سيارة
حديثة ج��راء عمله ،و�أ� �ض��اف �إن العمل
�سابقا �أف�ضل يف �شوارع العا�صمة بغداد
وي�ستطيع �سائق التاك�سي من احل�صول
على امل��ال ال��ذي يكفي عائلته ،لكن الآن
�أ�صبح ما يجنيه من مال ينفقه على الوقود
ال��ذي ي�ستهلك ج��راء ال��زح��ام��ات ب�سبب
ال�سيطرات الأمنية املنت�شرة بكثافة.
و�أ��ش��ار �صائب ح�سن موظف يف �إحدى

ال � ��وزارات وي�ع�م��ل ��س��ائ��ق تاك�سي بعد
انتهاء ال��دوام �إىل �أن �سيارات الأجرة
ال�صفراء �أ�صبحت و�سيلة ناجحة جلذب
الركاب واغلب الن�ساء يف�ضلن الركوب
بها بدال من ال�سيارات اخل�صو�صي التي
تناف�سهم يف ال�ع�م��ل وح�ت��ى موديالتها
حديثة وم��ري�ح��ة بالتنقل وي�ت��وف��ر فيها
التربيد �صيفا والتدفئة �شتاء وبنف�س
�أج��رة ال�سيارات الأخ ��رى وه��ي و�سيلة
الكثري م��ن ال��رج��ال العاطلني ع��ن العمل
وحتى املوظفني .و�أ�ضاف� :أنا �أ�سكن يف
بيت �إيجاره  500دينار وراتب احلكومة
ال يكفي للعي�ش والإيجار ،ح�سب تعبريه.
وب��دورن��ا ن�ق��ول �إن ��ه الي ��زال ه�ن��اك طلب

على �شراء �سيارة التك�سي والعمل بها
يف � �ش��وارع العا�صمة لأن ه��ذه املهنة
ات�سعت لت�ستوعب املئات من ال�سيارات
العاملة التي جت��وب ال�شوارع متحديه
الزحامات امل��روري��ة والأمنية واملواطن
ال��ذي يجدها و�سيلة للعي�ش يتمنى �أن
ي �ح��ل ال �� �س�لام وال� �ف ��رح ب�ح���ص��ول��ه على
وظيفة حكومية تغنيه عن ال�صفراء وما
تخفيه من متاعب يف �شوارع بغداد،لأن
انت�شارها بهذا ال�شكل الع�شوائي بدون
وجود �شروط متانة لبع�ض من �أنواعها
يزيد من احل��وادث املرورية نتيجة عدم
خ�ضوعها للفح�ص وال��رق��اب��ة م��ن قبل
اجلهات املخت�صة .

ال ميكن للحياة �أن ت�ستمر ب�شكل عبثي م�شاعي دون �ضوابط حتدد
م�ساراتها بهدف الو�صول �إىل حياة تر�ضي اجلميع بعيدا عن حكم
الغرائز والأهواء التي ال يحكمها العقل عند �شعورها بالفراغ .
ال�ضوابط بكل �أنواعها قيم �سماوية �أو �أع��راف اجتماعية وقوانني
و�ضعية كلها ج��اءت نتيجة حاجة الإن���س��ان وم��ن �أج�ل��ه للتحكم يف
م�سارات حياته و�صوال �إىل حالة الرقي امل��ادي والروحي واملجتمع
بدون قانون فاعل يعني ال وجود لإن�سانية الإن�سان وب�صورة اقرب
يعني �شريعة الغاب التي حتكمها القوة وال�صراع الوح�شي لإ�شباع
الغرائز من اجل البقاء .
ه��ذه ال�ضوابط �أو م��ا ن�سميها ب��الأع��راف �أو القوانني �أو القيم لها
ولأهلها لأنها نتاج العقل والإدراك والرقي والتطلع �إىل الأمام حلما
وحكمة ،فالبد �أن يكون �أهلها هم الطليعة �أو النخبة التي لهم القدرة
على تفعيل هذه ال�ضوابط ،والقوانني ال �أن يكون تطبيقها على جهة
دون جهة �أخرى ب�أعذار يختلقها �أ�شخا�ص ويتحايلون على القانون من
اجل تطبيقها حلماية �أتباعهم ،فتنفيذ القوانني يجب �أن يكون القانون
ذاته مقبوال داخل املجتمع مهما تكن دوافع هذا القبول باالختيار �أو
واال�ستقرار �أو ما ينتج عن تطبيق هذا
بالر�ضا بالتطلع �إىل حالة الأمن
ٍ
القانون من الهدوء ،وبالتايل القدرة على احلركة لتحقيق احلاجات
الإن�سانية ماديا وروحيا ،فالقانون بدون هذه النخبة "املنفذة "القيمة
له ،والقانون بدون ح�صول الر�ضا بهذه النخبة ي�صبح عدمي اجلدوى
والبد �أن يكون املجتمع يف م�أمن وي�صبح له ت�أثري على ار�ض الواقع
ويحقق الر�ضا والطاعة واالحرتام لهذا القانون لأنه يكفل ال�ضوابط
التي حت��دد م�سار الإن�سان �إىل حياة �أف�ضل ،فالفو�ضى التي ت�سود
املجتمع �..أي جمتمع البد �أن تكون �أ�سبابها عدم �صالحية القانون
�أو عدم قبوله وع��دم ق��درة اجلهة املنفذة على تطبيق القانون وعدم
�أهليتها لذلك  ،ويف هذه احلالة ف�إن امل�س�ؤولية كل امل�س�ؤولية تقع على
عاتق اجلهة املنفذة حتى وان كان القانون ي�شوبه �شي من ال�ضعف �أو
التناق�ض .
وخالل ال�سنني العجاف التي مرت على العراق بلد احل�ضارات والقانون
كانت �سني حمل وظم�أ �إىل الهدوء واال�ستقرار واحلقوق الإن�سانية
ال�ضائعة� ،سني غياب القانون يف موجة ال�ضباب الكثيف ويف دوامة
املحا�ص�صة وال�شراكة ! و�أي��ن حقي ؟ �سني عدم الإجابة املحددة عن
الت�سا�ؤل العام امل�شروع  ...من امل�س�ؤول ؟�أ�صبح اجلميع يف حرية
و�ضياع يبحث عن الطريق ال��ذي ي�سلكه وعندما يت�صاعد ال�صراخ
من الأمل والظلم ال��ذي يقع هنا وهناك وعندما ترفع الفتة املطالبة
باحلقوق الإن�سانية يت�ساءل اجلميع من امل�س�ؤول؟ ال جند الإجابة .
 .تدفن الر�ؤو�س يف الرمال ،الكل ي�شري ب�إ�صبعه �إىل متهم �آخر عندها
ت�صبح الإجابة �سراب ًا وميوت التطلع للحياة ويدفن يف مقربة الن�سيان
،لكن عندما حتني �ساعة حتديد املنا�صب و�إمالء الكرا�سي ترى �أفواجا
وجماعات ت�صرخ �إنها �أهل لها دون غريها والكل ين�شد لياله ويعود
ال�شعب �أدراجه  ..ال وجود للقانون وال وجود ملن يطبق القانون ويبقى
العراقي يردد� :أين حقي يف بالدي العراق ؟

ردود واجابـــ��ات
م� /إجابة
نهديكم �أطيب حتياتنا..
�إ�شارة اىل ما ن�شرته �صحيفتكم بتاريخ
 ،2012/12/3حت��ت ع�ن��وان (ا�صحاب
م�ع��ام��ل ال �ط��اب��وق يف وا� �س��ط يهددون
ب��االع�ت���ص��ام) ،ن��ود �إع�لام�ك��م ب ��أن �شركة
توزيع املنتجات النفطية قد بينت ب�أنه
يتم جتهيز معامل الطابوق بح�ص�صها من
منتوج النفط الأ�سود بن�سبة ( )%100من
احل�صة املقررة لطاقة الت�شغيل لكل معمل
حيث ان ان�ت��اج ه��ذه املعامل ال يتجاوز
ن�سبة ( )%40من الطاقة االنتاجية ح�سب

ال�ك���ش��وف��ات ل��ذل��ك مت تقليل احل�ص�ص
امل��ق��ررة اىل ( )%75ح���س��ب تو�صيات
املديرية العامة للتنمية ال�صناعية لوزارة
ال�صناعة م�ستندين بذلك اىل التو�صيات
التي خرجت بها اللجنة الوزارية امل�شكلة
ل �ه��ذا ال �غ��ر���ض ل��وج��ود ح� ��االت تهريب
ل�ل�م��ادة امل��ذك��ورة �أع �ل�اه ،وق��د �أ�ضافت
ال�شركة ب�أنه يتم جتهيز ا�صحاب معامل
ال �ط��اب��وق واجل ����ص مب��اة ( )VRنفط
�أ�سود عايل الكثافة وتعترب هذه احل�صة
ا�ضافية متثل ن�سبة ( )%100-%75من
ح�صة النفط الأ�سود لتعوي�ض احل�ص�ص
الالزمة للت�شغيل يف حالة ا�شتغالها بن�سبة

( )%100وفق الطاقة الت�صميمية.
�شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير
عا�صم جهاد
مدير املكتب االعالمي
2012/12/

م� /إجابة

نهديكم �أطيب حتياتنا..
�إ�شارة �إىل ما ن�شرته �صحيفتكم بتاريخ
 ،2012/11/27حتت عنوان (عاملون
يف امل�صايف الأهلية ومعامل اال�سفلت
يحتجون على ق��رار احل�ك��وم��ة تقلي�ص

ح�صة ال�ن�ف��ط اال�� �س ��ود) ،ن��ود �إعالمكم
ب�أن الدائرة الفنية قد بينت ب�أن تقلي�ص
ح�صة النفط الأ�سود املجهزة ملعامل انتاج
اال�سفلت امل�ؤك�سد مت ب�ن��ا ًء على التزام
ال ��وزارة بتجهيز وزارة الكهرباء بهذه
امل��ادة (النفط الأ� �س��ود) .وا�ضافت ب�أنه
يتوقع توفر امل��ادة امل��ذك��ورة بعد زيادة
االن �ت��اج يف م�صفى ال���دورة وامل�صايف
ال�صغرية خالل الفرتة القادمة.
�شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير
عا�صم جهاد
مدير املكتب االعالمي
2013/1/

�أم��������ان��������ة ب�������غ�������داد وال������ب������واب������ات
ي �� �س ��أل ال �ب �غ��دادي��ون وال�ساكنون
يف امل �ن��اط��ق امل� �ج ��اورة للعا�صمة
وال ��داخ� �ل ��ون �إل �ي �ه��ا واخل ��ارج ��ون
منها �أم��ان��ة بغداد "�إىل متى تبقى
البوابات الربية التي �سمعنا عنها

ال�ك�ث�ير ل�ك��ن احل ��ال ك�م��ا ه��و عليه:
الأن��ق��ا���ض والأت���رب���ة وال�سكراب
وخ�سف ال �� �ش��وارع ،وك ��أن��ك تدخل
م��دي �ن��ة �أ���ش��ب��اح �،أال ي �ف�تر���ض من
امل�س�ؤولني يف الأم��ان��ة نقل جتارب

املدن والعوا�صم وهم كثريو ال�سفر
والتجوال ويرون عند دخولهم هذه
امل��دن الأ��ش�ج��ار وال ��ورود وانت�شار
كافة �سبل التطور احل�ضاري عند
مداخلها �:شوارع حديثة و�أر�صفة

وبوابات جميلة و متطورة و�أعمدة
�إن��ارة �،أال ت�ستحق العا�صمة بغداد
نقل التطور وحتويل �أكوام النفايات
والأو��س��اخ والأتربة �إىل ما ذكرناه
�أعاله؟! فقط ي�س�أل البغداديون .

بعث ع��دد من املواطنني امل�صابني ال�ساكنني يف
حي ال�شعب "حي �سومر" العيادة امل�سائية من قلة
الأدوية للأمرا�ض املزمنة  ،مثل ال�سكري وال�ضغط
ويت�ساءلون عن م�ضاعفة الأ�سعار لهذه الأدوية
املهمة يف حياة الإن�سان العراقي يف ال�صيدليات

ه��ذه الأم��را���ض ال�ت��ي ال يجد
امل��ري�����ض � �س �ب �ي� ً
لا للخال�ص
منها غري العالج ال��ذي يرتدد
ب�ي��ن �أو� � � �س� � ��اط امل ��واط� �ن�ي�ن
ال��ذي��ن ابتالهم حظهم العاثر
ب ��الإ�� �ص ��اب ��ة ب��اخل��ب��ي��ث� .إن
احل�صول على �أدوية ال�سرطان
�أم�سى حلما �شبه م�ستحيل ،ال
�سيما املبتلون بهذا املر�ض من
الفقراء ال��ذي��ن لي�س لهم �إال
الله .

بعث �أحد املواطنني �شكوى نّ
بي فيها معاناته ومعاناة
الكثري م��ن �أمثاله املهجرين ق�سرا �أن ال��روت�ين الذي
عا�شه مع فروع وزارة الهجرة واملهجرين التي �أ�صدرت
قرارها بت�شجيع النازحني على العودة من خارج العراق
وداخل العراق �إىل مناطق �سكناهم الأ�صلية بعد حت�سن
الو�ضع الأمني وح�سب القرار متنح كل عائلة عائدة
�أربعة ماليني دينار...ومت ت�سجيل العائدين يف املركز
الوطني لت�سجيل العائدين ومت ت�سلمهم الهوية ،وحلد
الآن مل ي�ستلموا املبلغ  ،وح�سب تعبريه كلما نذهب يقال
لنا (راجعوا بعد كم ي��وم) ،والعلم عند الله متى يكون
هذا اليوم !

�أر�����س����ل جم��م��وع��ة م���ن امل��واط��ن�ين
�شكاوى �إىل ال�صحيفة بينوا فيها �أن
البطاقة التموينية اجلديدة " 2013
التي وزع��ت على العوائل ال�ساكنة
ه��ن��اك ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا �أخ���ط���اء كثرية
يف �أ�سماء العوائل وحتى ت�سل�سل
الأرق��ام  ،وعندما مت اال�ستف�سار عن
�إدراج حقول امل��واد الغذائية وملاذا
مل ت�ستلم ال��ع��وائ��ل ح�صتها تبني
�أن اخل��ط ��أ ح�صل م��ن قبل الدائرة
املخت�صة يف ال���وزارة  ،وزي��ادة يف
العلم ف��إن البطاقة التموينية يجب
�إح�ضارها يف املعامالت التي تطلبها
ب��ع�����ض ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وعند
املطابقة يجب جلب �صحة �صدور،
وه����ذا ي��ك��ل��ف امل���واط���ن ال��ك��ث�ير من
اجلهد والوقت واملعاناة ،فما احلل
يا وزارة التجارة ؟

�سكنة حملة  324والتخ�سفات

�سكان حملة  324التي تعاين من م�شاكل كبرية جراء
وجود تخ�سفات عديدة يف �شوارع مهمة داخل حملتهم
و�أن �أغلب الطرق امل�ؤدية �إىل بيوتهم مقطوعة باحلواجز
الكونكريتية ،الأمر الذي �أجرب جميع �أ�صحاب ال�سيارات
�أن ي�سلكوا طريقا واح��دا ويق�صدون هنا �شارع رو�ضة
اخللود املتفرع من �شارع ال�صليخ ونهايته التي ت�ؤدي
�إىل ال�سوق بطول  500مرت تقريبا ،وغالبا ما ت�ؤدي هذه
التخ�سفات واحلفر �إىل زحام كبري يف ال�شوارع الفرعية
داخ��ل منطقة �سكنية مكتظة بال�سكان وتكررت حوادث
ده�س وت�صادم ب�سبب هذه القطوعات فمتى تلتفت �أمانة
بغداد �إىل معاناتهم ؟

اخلارجية ،و�أحيانا ت�صل �إىل �أ�سعار خيالية ال
ي�ستطيع �شراءها  ،ويرجو املوطنون من وزارة
ال�صحة توفريهذه العالجات يف امل�ستو�صفات
والعيادات ال�صباحية وامل�سائية  ،و�شكر ًا لوزارة
ال�صحة مقدم ًا.

منا�شدة من �أهايل ال�شعب

يقول �أهايل مدينة ال�شعب يفرت�ض �أن يجري العمل ب�إعادة ت�أهيل ال�شوارع وفقا ل�ضوابط الإجناز
الفاعلة ،مبعنى �أن ت�ؤدي املهمة با�ستمرار وتوا�صل وعدم التوقف عند مرحلة متهيدية كما حدث يف
�شارع عدن الذي ي�صل املدينة بال�شارع ال�سرتاتيجي العام  .الذي حدث هو �أن فرق ال�صيانة اكتفت
ب�إزالة الطبقة الإ�سفلتية وتزفيت الأر�ضية  ,الأمر الذي �أدى �إىل �صعوبة حركة ال�سري و�إعطاء نتائج
عك�سية تتناق�ض متاما من الغاية املرجوة من �أعمال ال�صيانة .

عزيزنا املواطن

ش��كــــاوى المواطني��ن
ً
لطفا
وزارة الهجرة

وزارة التجارة..
�سبع البور

ق ّلة الأدوية يف العيادات امل�سائية

�أب��ي�����ض و�أ���س��ود
دائ�م��ا ت�صرح وزارة ال�صحة
عن توفر الأدوي��ة والعالجات
الطبية ال�لازم��ة وال�ضرورية
للم�صابني ب ��أم��را���ض مزمنة
وخا�صة الأمرا�ض ال�سرطانية
ال� �ت ��ي اب �ت �ل��ى ب �ه��ا الإن�����س��ان
العراقي الغني والفقري  ،فما
تعر�ض له العراق من م�صاعب
وح��روب �أم �ط��رت عليه مئات
الأط �ن��ان م��ن القنابل امل�شعة
باليورانيوم جعلتهم حاملي
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�أمام �أنظار وزارة الكهرباء

بعث جمموعة من �أهايل حملة � 302شارع  15حتديدا منطقة الك�سرة
بينوا فيها �أن العمل منذ �أ�شهر عدة جا ٍر يف احلفر ومد الكيبالت
والأ�سالك الكهربائية اجلديدة ،بدال من القدمية ،ورافق ذلك ن�صب
الكابينات الكبرية احلجم بجانب �أ�سيجة الدور وواجهاتها التي
وزع��ت ب�شكل غري مدرو�س ومنظم وهم يت�ساءلون كيف تن�صب
�أربع منها قريبة من بع�ضها البع�ض رغم وجود البيوت ال�صغرية
ذي امل�ساحة التي ال تتجاوز  75مرتا ،بالوقت ذاته يوجد �شارع
فرعي وهو �شارع  15عري�ض ووا�سع امل�ساحة ومل تن�صب فيه �أي
كابينة واحدة ،املواطنون ي�س�ألون �أمانة بغداد ماذنبهم �أن تن�صب
هذه الكابينات �أمام منازلهم التي غطت واجهاتها بالكامل،وهم الآن
يعي�شون يف ظالم بدل نور وزارة الكهرباء؟!

رجاء
دائرة كهرباء ال�سيدية
ً

�سبق �أن ن�شرنا عدة مرات �شكوى بخ�صو�ص عدم حتمل
املحولة الكهربائية التي تغذي �أزقة 80,82,92,84,86,89
يف املحلة  825والتي ال مير �أ�سبوع �إال وت�صاب بالعطل
لقدمها وعدم قدرتها على حتمل الأحمال املطلوبة ،ولكن
مع الأ�سف ال�شديد مل يتم تبديل هذه املحولة حلد اليوم
 ,مم��ا �سبب ذل��ك عطال ك�ث�يرا يف الأج �ه��زة الكهربائية
للمواطنني من ج��راء ع��دم انتظام عملها  .يرجى تدخل
ال�سادة امل�س�ؤولني يف دائ��رة الكهرباء م��ن �أج��ل تبديل
امل�ح��ول��ة ال�ق��دمي��ة مب�ح��ول��ة ج��دي��دة وح��دي�ث��ة ت�ستوعب
الأحمال اجلديدة عليها .
مع التقدير .

خ�ص�صت املدى هذه الزاوية من �أجلك على
�أمل �أن ترفده ��ا ب�آرائك احلرة ومقرتحاتك
و�ش ��كاواك امل�شروعة ،وكل م ��ا ين�شر فيها
يع�ب�ر ع ��ن ر�أي �أ�صحابه ��ا وال ميث ��ل ر�أي
ال�صحيف ��ة� ،إال م ��ن حي ��ث ت�ضامنه ��ا م ��ع
م�شاكل املواطن�ي�ن ونحن م�ستعدون لن�شر
ر�سائلك ��م و�شكاواكم الت ��ي ن�أمل ان تكون
بعي ��دة ع ��ن االنفع ��ال اجل ��ارح وب�أ�سلوب
هادئ ور�صني ين�سجم مع نهج املدى الذي
يحر� ��ص عل ��ى حري ��ة ال ��ر�أي ودميقراطية
التعب�ي�ر �آمل�ي�ن مرا�سلتن ��ا عل ��ى عن ��وان
اجلريدة �أو عرب الربيد االلكرتوين:
info@almada-group.com

2013272709
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وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء



GENERAL DIRECTORATE OF ELECTRICITY
PRODUCTION (GEEP)
(٦٠١٧/ /٢/٥)  إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ/اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﺪ ﺳﺎﻣﺮاء

 ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ/ﺗﻌﻠﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ )ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ
(ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎﹰ" ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻄﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ
ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
(١٥) ( ﺑﻨﺎﻳﺔ١٩) ( ﺷﺎﺭﻉ١٠٩) ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﺤﻠﺔ
.(١٠٨٥) ﺏ.ﺹ
( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﺩ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻰ٥٠،٠٠٠) ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻤﺴﻜﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻑ ﻣﻐﻠﻖ ﻭﻣﺨﺘﻮﻡ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ
،ﺭﻗﻢ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻐﻠﻖ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻐﻠﻖ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻭﺳﻴﻬﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﻄﺎﺀ ﻏﻴﺮ٢٠١٣/٢/٢٤ ﻋﺸﺮ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ
.ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﻳﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻏﻠﻖ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

-:ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
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إﻋﻼن ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺸﻤﺎل
 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ/ﺗﻌﻠﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ
ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
.ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ



. ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺨﺪﻳﺮ-١
. ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻧﻒ ﻭﺃﺫﻥ ﻭﺣﻨﺠﺮﺓ.٢
. ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺟﻠﺪﻳﺔ.٣
. ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻭﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.٤
.( ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻡ )ﻣﺨﺘﺒﺮ.٥
. ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺭ.٦
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﳑﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
/ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ
 ﻭﺳﻮﻑ٢٠١٣/١/٣١  ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ٢٠١٣/١/١٥ ﻋﺮﻓﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ
.ﺗﻬﻤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج
 الفنانة هند كامل
ت�ستعد لتج�سيد دور
ال� �ب� �ط ��ول ��ة ف� ��ي فيلم
روائي طويل بعنوان
(ب �غ��داد ح�ل��م وردي)
� �س �ي �ن��اري��و و�إخ � ��راج
ف �ي �� �ص��ل ال��ي��ا���س��ري  ،ال���م���رك���ز ال��ث��ق��اف��ي
ال �ف �ي �ل��م م � ��أخ� ��وذ عن العراقي ف��ي وا��ش�ن�ط��ن �أق��ام
رواي� � � � ��ة م �ي �� �س �ل��ون م�ؤتمر الثقافة الدولي بالتعاون م��راق �ب �ت �ه��ا و� �ص �ي��ان��ة ال �م��واق��ع
ه���ادي ،وت���دور ق�صة م��ع م�ع�ه��د ال �ب �ح��وث الأميركي ،الآث��اري��ة والتغيرات التي تطر�أ
ال�ف�ي�ل��م ح ��ول العنف بعنوان (�آثارنا ثقافتنا) بح�ضور عليها ب�ف�ع��ل ال �ع��وام��ل البيئية
ال �ط��ائ �ف��ي ،م��ن خ�ل�ال �شخ�صية احد ع�شر عالما وباحثا و�أكاديميا وال �ج��وي��ة،ح �ي��ث ك ��ان م��ن اب��رز
عراقية مغتربة قررت العودة �إلى من مختلف الجن�سيات وتناول الباحثين كب�سون م�ك��واي��ر من
العراق فا�صطدمت بواقع العنف ال��ب��اح��ث��ون ال� �ط ��رق الحديثة جامعة �شيكاغو وجب�سون اور
ال��ذي تف�شى في ال�ب�لاد ،ويطرح للتنقيب ع��ن الآث���ار با�ستخدام من هارفارد وم��ارك الطويل من
م �� �س ��أل��ة االن �ت �م��اء �إل� ��ى المكان الأق � �م� ��ار ال �� �ص �ن��اع �ي��ة وكيفية جامعة لندن.
والأ�صول عبر حكايات لمجموعة
من العراقيين متعددي القوميات
وال��دي��ان��ات ي���س�ك�ن��ون ف��ي احد
�أحياء بغداد ،وهو �ضمن مهرجان
بغداد عا�صمة الثقافة العربية.

 ال �م �م �ث��ل عبد الجبار
ال�����ش��رق��اوي ي�����ش��ارك في
فيلم وث��ائ�ق��ي ق�صير بعنوان
(مهرجان البلور) للكاتب طاهر
ع� �ل ��وان�� ،س�ي�ن��اري��و واخ� ��راج
(ع� �م ��ار ال �ع��رادي)،وي �ج �� �س��د
ال �� �ش��رق��اوي ��ش�خ���ص�ي��ة رجل
ف�ل�اح ي� ��أم ��ل ه ��و و �أ�صحاب
قريته ب�أن ال تبخل عليه ال�سماء
بالمطر لكي ي�ق��وم بعمله في
زرع وح �� �ص��اد ار���ض��ه ،ويعد
ال�شرقاوي م�شاركته ف��ي هذا
الفيلم اح��د واج �ب��ات الفنان،
و�سي�شارك الفيلم في مهرجان
بغداد عا�صمة الثقافة العربية
.2013

املهرجانات ترف�ض فيلم
ليند�سي لــوهــان

نوال الزغبي تطلق (غريبة الدين)
فـي عيـد احلب
�ستطرح الفنانة اللبنانية نوال
ال��زغ�ب��ي� ،أغنية وكليب (غريبة
هالدين) يف الأ�سبوع الأول من
ال�شهر املقبل بعد ط��ول انتظار،
ّ
و�ستحل يف منا�سبة عيد الع�شاق
� �ض �ي �ف��ة ع �ل��ى ب��رن��ام��ج (رق ����ص
النجوم) م�ساء الأحد العا�شر من
ال�شهر املقبل على قناة (�أم تي يف)
اللبنانيّة ،من جانب اخر عبرّ ت
ال�ن�ج�م��ة ال��ذه �ب �ي��ة ع��ن غ�ضبها
مب ��ن ي �ت �ل � ّه��ون خ�ل�ال ال �ل �ق��اءات
والع�شاءات على هواتفهم وحتى
يف �أوق��ات القيادة وي�ستخدمون

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

�صفحــة

دينــــار

27 January 2013

صباح المدى

يف طفولته كان ابني زيد ي�شكو من �آذار وغيث اللذين يكربانه
بنحو ثالثة �أعوام .الأخريان ابنان ل�صديقني عزيزين .وكنا نخرج
كعوائل يف �سفرات ترفيهية كل نهاية ا�سبوع .ويف كل مرة كان
زيد ي�أتيني مت�ضايقا :ما بك يا ول��دي؟ كان جوابه املعتاد� :أي�ضا
ر َّتبا "خطة" �ضدي! يبدو ان اح��دى ت�سلياتهما يف تلك الأوقات
كانت اللعب ب�أع�صاب �صاحبهما الأ�صغر منهما �سنا .وهذه اللعبة
املزعجة لزيد ك��ان ي�سميها "خطة" .وبلغة ال�سيا�سة ه��ذه االيام
ت�سمى "�أجندة".
امل�سكني زيد مل تكن لديه و�سائل دف��اع وهجوم كافية لف�ضح تلك
الأجندة وا�سقاطها .فكان يلوذ بي لأقوم بالواجب و�أعيد الثالثة
اىل اللعب ب�سالم .وحل�سن احلظ ف�إن �أدواته الدفاعية والهجومية
كانت بذلك ب�سيطة وحم��دودة .و�إال ماذا كان �سيحدث لو وُ �ضعت
بني يديه قوى �ضاربة �ش�أن العديد من حكامنا �صغار العقول؟
حني تظاهر ال�شباب امل�صريون يف  25كانون الثاين (يناير) 2011
كانت "�أجندتهم" تتلخ�ص باحلد من العنف ال��ذي اعتادت قوات
الأم��ن املركزي ا�ستخدامه �ضد املوقوفني واملتهمني على اختالف
�أنواعهم .كان هدف املتظاهرين واحدا ال غري وهو ايقاف التعذيب،
الذي �أدى يف احلادثة ال�شهرية اىل مقتل ال�شاب خالد �سعيد .لكن
مبارك مل ي�صدِّق ان "الأجندة"هي هذه فقط ،فواجههم بالقوة التي
يفتقدها زيد ،وهم بدورهم زادوا مواد "�أجندتهم" ،ورفعوا �سقف
مطالبهم اىل الذروة حتى ا�سقطوا النظام.
خليفته د .حممد مر�سي يكرر نف�س "اخلطة" .النا�س تتظاهر
وحتتج ،ب�أكرث مما فعلت اي��ام م�ب��ارك ،لتح�سني ظ��روف حياتها
التي �ساءت بعد الثورة .والرجل "ي�شك" بوجود "اجندة" حت ِّرك
اجلماهري ،فيختبىء وراء ق��وات الأم��ن� .أح��د الرجال ال�شعبيني
املت�أملني ظهر على احدى ال�شا�شات التي تغطي تظاهرات الذكرى
الثانية للثورة ،وقال بحرقة موجها كالمه ملر�سي :يا عم �ش ِّغل عقلك،
�سيب املر�شد� ،سيب الأخوان� ،سيب ال�سلفيني ،يا عم �شوف م�صر!
ل�ك��ن "�أجندة" م��ر��س��ي تعميه ع��ن ر�ؤي���ة م���ص��ر .و�أج �ن��دت��ه هي
اال�ستحواذ على ال�سلطة التي �صارت باليد .اما م�صر بكل ب�شريتها
وهمومها و�آمالها وخماوفها ف�إىل اجلحيم.
�صاحبنا املالكي ال يقل عن �صاحبيه ولعا بـ " الأجندة" .ال�سنة
يف العراق قاموا عن بكرة �أبيهم يحتجون يف تظاهرات عارمة.
وه��ي الأخ ��رى ب ��د�أت ،كما ب��د�أت �آخ��ر اي��ام م �ب��ارك ،رد فعل على
التعذيب املعمم .ومع ال�سنة ت�ضامن �شيعة وكرد .ثم زادت مطالبهم
وا�شتدت .وهو بدوره ال يرى يف احتجاجاتهم املت�صاعدة �سوى
"�أجندة" خارجية ،ويحمي نف�سه منهم �أي�ضا بالإختباء خلف قوات
اجلي�ش وال�شرطة.
عجيبة كلمة "اجندة" هذه .ملاذا يعتقد املالكي �أنها تهمة �ساحقة؟
وكيف �صارت عنده �أ�شبه بتعويذة حامية وعامِ ية.
�أجندة!
يا عمي "�أجندة" نعم� .آذار وغيث كانت لديهما �أي�ضا �أجندة �ضد
زيد .لدى املالكي كذلك "�أجندة" �أو�ضح من ال�شم�س .خ�صومه �أو
مناف�سوه يف العملية ال�سيا�سية لديهم "�أجندات" قد تكون مماثلة
�أو خمتلفة .وك��ل مواطن معذب ومت�أمل لديه "اجندة" بحث عن
اخلال�ص ،ولو كلفه ذلك اال�ستعانة بال�شيطان� .أمل مند ايدينا �أيام
املعار�ضة اىل ال�صغري والكبري من بلدان العامل �سعيا اىل انقاذ
العراق من �صدام! وهل كانت الواليات املتحدة ت�ستطيع غزو البلد
لوال �أن "�أجندة" �أهله يف اخلال�ص من جالدهم كانت �أرج��ح من
"�أجندة" مقاومة الغزو؟ يا عمي فتح عينك ،وانظر اىل �أبعد من
قناة (�آفاق) ،يا عم �شوف العراق!
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خدمة الوات�ساب Whatsapp
�أو خ��دم��ة ال �ب�لاك ب��ري ،ومت ّنت
ع�ل��ى اجل�م�ي��ع االن �ت �ب��اه والتنبّه
اث �ن��اء ال �ق �ي��ادة ،ف��احل �ي��اة غالية
وال ذن��ب ل�ل�آخ��ري��ن �أن يتحملوا
عدم م�س�ؤولية البع�ض ،ومت ّنت
ع�ل��ى معجبيها ع ��دم ا�ستخدام
هذه اخلدمات يف ال�سيارة ويف
االجتماعات ،وتقدّمت مبعايدة
جلمهورها ملنا�سبة عيد املولد
ال �ن �ب��وي ال �� �ش��ري��ف ومت�� ّن��ت �أن
يع ّم ال�سالم واال�ستقرار الوطن
العربي.

طفل �شاكريا يرتدي حذاء كتب
عليه ا�سمه "ميالن"

رف�ضت �إدارة مهرجان �صندان�س عر�ض فيلم الفنانة ليند�سي
لوهان "الوديان" ب�سبب م�شاهد القتل والقبح التي يحتويها،
اذ �أ��ش��ار تقرير �صحفي �إىل �أن فيلم "الوديان" ال��ذي قامت
ببطولته النجمة ليند�ساي لوهان ُرف�ض من قبل �إدارة مهرجان
�صندان�س كما �سبق �أن رف�ضته �إدارة مهرجان �سك�سو ،وذكر التقرير
�أن الفيلم يعاين من م�شاكل يف اجلودة ،فيما �أكد م�صدر من داخل
�إدارة املهرجان �أن خمرج الفيلم بول �شريدر ر َّكز يف م�شاهده على
القبح وامل��وت ب�شكل جعله غري مقبول ،من جانب �آخ��ر� ،أ�شارت
تقارير �صحفية �إىل �أن العالقة بني ليند�ساي لوهان وحماميتها
منذ فرتة طويلة �شون هويل انتهت ب�شكل ر�سمي �أخ�يرًا ،و�أن
تو�سالت ليند�ساي ل�شون يف اال�ستمرار يف العمل حل�سابها مل
تعط �أي نتيجة ايجابية ،فقد �صممت املحامية على التوقف متام ًا
ِ
عن التعاون معها� ،أن حمامي ليند�ساي لوهان يف نيويورك مارك
هيلر قدَّم طلب ًا للمحكمة لت�سمح له بتويل ال�ش�ؤون القانونية للنجمة.

�أجنلينا جويل يف فيلم وثائقي

نان�سي عجرم تعي�ش يف منزل مودرن فخم

يف �أول جتربة كتابية و�إخراجية لها ،تنوي الفنانة الأمريكية
�أجنلينا جويل �إنتاج فيلم وثائقي عن م�شوار حياتها فيما يتعلق
بالأعمال الإن�سانية ،وذلك حتى يخرج الفيلم للجمهور بال�صورة
التي ر�سمتها يف خميلتها� ،أجنلينا ،ووفق ًا مل�صدر مقرب منها،
تريد توثيق حياتها ون�ش�أتها وال�صعاب التي واجهتها حتى
�أ�صبحت جنمة كما ه��ي الآن ،وق��د ر�سمت مل�سار الفيلم خط ًا
معين ًا لذلك �ستقوم ب�أول جتربة كتابية و�إخراجية و�إنتاجية عن
طريق هذا الفيلم ،رفيقها الفنان الأمريكي براد بيت� ،سعيد بهذه
التجربة للغاية ،حيث �ست�ؤ ّرخ ملا قدمته جويل يف جمال الأعمال
اخلريية ،وهو اجلانب الذي ال يعرف عنه النا�س كثري ًا ،ومتنى
�أن ُتكلل تلك التجربة بالنجاح ،وتكون مقدمة لأعمال �أخرى يف
نف�س ال�سياق.

على النمط الأمريكي اختارت النجمة اللبنانية نان�سي عجرم
�أن ت�صمم منزلها الواقع يف مدينة "بلونة" ببريوت ،منزل
نان�سي ع�ب��ارة ع��ن فيال كبرية مط ّلة على م�ساحة وا�سعة
من اخل�ضرة ،تت�ضمن حو�ض �سباحة �ضخم ،و�ألعاب يف
احلديقة لأطفالها ،وي�سيطر على دواخله الف�سيحة اللون
الأبي�ض وامل�ساحات الكبرية ،ويت�ض ّمن املنزل �صالة ريا�ضة
و�صالة �سينما و"ال�ساونا" و�صالون جتميل ،نان�سي عجرم
متزوجة من دكتور الأ�سنان ف��ادي الها�شم ،ولديها منه
ابنتان هما ميال و�إيال ،وتعترب من �أبرز النجمات التي
جنحت يف التوفيق بني حياتها الفنية وال�شخ�صية ،وال
ت�سمح ل�ل�إع�لام بالتدخل يف تفا�صيل و�أ��س��رار حياتها
العائلية.

ن�شرت النجمة العاملية �شاكريا و�صديقها والد طفلها العب بر�شلونة الإ�سباين
جريارد بيكيه �صورة لقدم طفلهما الأول الذي مل يتعد عمره اليومني ،حيث
كان يرتدي حذاء من اللون الأبي�ض �أعدّته خ�صي�ص ًا له �إحدى املاركات
الريا�ضية البارزة ،وكتب على احلذاء ا�سمه "ميالن" ،يذكر �أن الثنائي
ا�ستقبل طفله الأول يف بر�شلونة الإ�سبانية ،واختار له ا�سم "ميالن"،
وكانت �شاكريا �أعلنت خرب �إجنابها ممازح ًة �أن طفلها مبجرد جميئه
اىل احلياة �أ�صبح ينتمي لفريق بر�شلونة مثل وال��ده ،وانهالت
التهاين على الثنائي من املحبني واملعجبني.

مرييام فار�س ترتدي ف�ستان ًا
من ت�صميم والدتها فـي حفل
زفاف
بالرغم من امل�سافات والبعد بني �أبو
ظبي ،وبريوت� ،إال �أن النجمة اللبنانية
مرييام فار�س ا�صطحبت معها والدتها
يف حفل الزفاف الذي �أحيته يف �أبو
ظبي من خالل ف�ستانها ،مرييام �أحيت
حفل الزفاف م�ساء �أم�س بف�ستان زهري
طويل ع��اري الظهر من ت�صميم والدتها
التي متتلك بوتيكا خا�صا بها يحمل ا�سم La
 ،vie en robeملكة امل�سارح ن�شرت �صور ًا
لها �أثناء التح�ضري لإحياء حفل الزفاف ،وكتبت عليها تعليق ًا" :بد�أت
التح�ضري للفرح ،منذ وقت طويل مل �أرتد ف�ستانا من ت�صميم والدتي،وها
�أنا الليلة اخرتت ف�ستانا من بوتيكها اخلا�ص  la vie en robeادعو
يل بالتوفيق".

فنجان قهوة مع

وهو ي�ستعد لإقامة معر�ض لأعماله

�صادق ال�صائغ :لوحاتي حماولة ل�شد �أجزاء تبدو متباعدة يف ب�ؤرة واحدة
عرف منذ اكثر من ن�صف قرن بتعدد اهتماماته االبداعية،
مدخله كان ال�صحافة ،وعبرها �شق م�سارات اخرى ،في فن
الخط الى الكتابة الى ال�شعر ،الى ال�سينما والم�سرح ،وفي كل
موقع له لم�سة ،ولم ي�ستطع جن�س ابداعي واحد ان ي�سرقه
الى جن�س اخر ،انه ال�شاعر والفنان �صادق ال�صائغ ،التقته
المدى في زاوية فنجان قهوة.
 بغداد  /دعاء �آزاد
*ل��ك ت��اري��خ �إب��داع��ي م�شهود ميتد
اىل ن�صف ق��رن ،وي�خ�ترق �سطوحا
و�أج �ن��ا� �س��ا ع��دي��دة ،م��ا ت ��راك تقول
لقارئ ال يعرفك ،او بالأحرى مباذا
ابتد�أت؟
ال�صحافة كانت هي املدخل االول،
ويبدو انني عربها و�ضعت ب�صمات

اث ��ارت اه�ت�م��ام اخ��ري��ن ،م��ن اخلط
اىل الكتابة ال�صحفية اىل ال�شعر،
اىل اجنا�س ي�صعب تعدادها ،يف كل
حمطة �سعيت اىل ماهو اعمق مما
ر�أيت وعرفت ،التجريب كان ومازال
هو مغامرتي يف كل االجنا�س التي
مار�ستها .وه��ذا املعر�ض ه��و مل�سة

جن�سيني ث�ق��اف�ي�ين خمتلفني اخلط
والر�سم وثالثهما ال�شعر ،وعندما
اق���ول اخل ��ط ال اع �ن��ي احل� ��رف ،بل
الكلمة الكاملة ،لذا الان�سب اعمايل ملا
�سجله �شاكر ال�سعيد.
*م� ��ا ه ��و اجل ��دي ��د اخل ��ا� ��ص ال ��ذي
تق�صده؟
اخل��ا���ص ه��و م��ا ين�سلخ ع��ن واقعه
و��ص��وال اىل �شعرية خا�صة ،واظن
ان كل اجنا�س التعبري تت�أ�س�س على
طاقة �شعرية تنطلق يف العمل نف�سه،
هنا انا ار�سم ،ومعر�ضي ي�سعى اىل
اي�صال هذه الطاقة اىل املتلقي ،اعول
على النقد يف ان يلتم�س اخل�صو�صية
اخ��رى خا�صة اثبتها يف م�شواري املق�صودة ،ويف هذا ال�صدد لي�س يل
الطويل..اعتقد اين يف هذا املعر�ض اي��ة رغ�ب��ة يف تلقني املتلقي بفكرة
اط ��رق ب��اب��ا ج��دي��دا ،و�أوا�� �ص ��ل بني م�سبقة ت�سد ع�ل�ي��ه ،ط��ري��ق تكوين

احتماالن ال ثالث لهما يف تف�سري حالة الن�شوة التي ا�ستبدت بالنائب وليد
احللي وهو يحدد م�سار العملية ال�سيا�سية يف العراق� ،إما ان الرجل يعتقد
اننا �شعب بال ذاك��رة ،او ان الطموح ال�شخ�صي عنده جعله يتعامل مع
م�ستقبل العراق على طريقة �أفالم االبي�ض واال�سود والتي دائما ما تنتهي
ب�أن يطيح البطل بجميع خ�صومه.
ووفقا لأحدث منتجات معمل ال�سيا�سة العراقية ،وعلى ل�سان النائب وليد
احللي ع�شنا ام�س مع �آخر �صيحة يف حمالت ت�أييد ال�سيد املالكي رئي�سا
للوزراء واىل الأبد ،فقد حذرنا ال�سيد النائب بـ "الف كال وكال" لكل من
يفكر جمرد التفكري يف حتديد والي��ة رئي�س ال��وزراء ،وال�سبب يف ذلك
يقدمه لنا النائب يف و�صفة خمتومة بختم احلكومة تقول ان "املالكي
مل يكن يوما العائق ،فهو من حفظ الأمن ،وهو من ا�سهم برفع االقت�صاد
العراقي ،وخروج الأمريكيني وهو دليل قوة للعراق� ،إ�ضافة �إىل الإجنازات
الأخرى" .طبعا هذه االجنازات اليراها العراقيون بالعني املجردة".
ولكي تكتمل احلبكة فال بد من وجود �أعداء يرتب�صون بهذه االجنازات فال
بد من �إقحام دول اجلوار والأجندات اخلارجية ،واالهم ان ن�ضيف لهذه
الطبخة توابل من نوعية �أن �أ�صحاب التظاهرات هم من طالبوا يف يوم
من الأيام بعودة الأمريكان اىل العراق بعد االن�سحاب.
ولأن�ن��ا مل نفقد ال��ذاك��رة كما متنى لنا ال�سيد احل�ل��ي ،ف�لا ت��زال املواقع
االلكرتونية حتتفظ بت�صريحه الذي اطلقه يف يوم  2011 /6 /25والذي
قال فيه باحلرف الواحد �إن" :العراق ال ميتلك طائرات ت�ستطيع حماية
�أجوائه فوق ارتفاع � 30أل��ف قدم مما ي�ستوجب وج��ود ق��وات �أمريكية
متتلك تلك الطائرات حتمي �أج ��واءه من �أع��داء ممكن �أن ي�ستخدمون
مناطق قريبة من العراق �أو مناطق �إقليمية ل�ضرب العراق وهذا ما يطرح
يف الآونة الأخرية".
ولأن النائب احللي مل يكن جال�سا يف مقهى يت�سامر مع ا�صدقاء له ،او
يف ع�شاء عمل تعقد من خالله ال�صفقات واملقاوالت ،ف�أن ما قاله �أم�س
يف اروق ��ة ال�برمل��ان ك�لام خطري ينبغي ال�ت��وق��ف ع�ن��ده ،فحني يتحول
نواب منتخبون اىل دعاة لدولة الرجل الواحد واحلزب الواحد ..ف�أننا
ن�شهد ف�ص ًال جديد ًا من ف�صول انتحار املمار�سة ال�سيا�سية حني تنهار كل
�أبجديات الدميقراطية ،ويتحول ال�سا�سة �إىل م�شجعني على االنتهازية
واملح�سوبية ال�سيا�سية ،ويتجلى اخللل الأخالقي يف حماولة الكذب
ال�صريح على النا�س ،و�صبغ الوقائع ال�صماء ب�ألوان �شتى من املداهنة
والنفاق لل�سلطة ،بالطريقة ذاتها التي كانت حاكمة لأداء الدولة العراقية
يف العقود املا�ضية.
من �سوء احلظ انه بعد �سنوات ما يزال الكثري من �سيا�سيينا ميار�سون
اخلديعة والكذب ،ومن �سوء احلظ �أي�ضا �أن م�س�ؤولني كبارا يتغنون
بالدميقراطية كل �صباح لكنهم ال ميانعون من االنق�ضا�ض عليها حني
تتعار�ض مع م�صاحلهم اخلا�صة.
ما يجري هذه االيام من تخويف النا�س وترويعهم مرة بحجة اخلوف من
االنفالت الأمني ومرة ب�شعارات عن املظلومية واحلر�ص على الطائفة،
ولعل نظرة �سريعة على امل�شهد الراهن تك�شف بجالء �أن البع�ض يريد
ان يك�سر �شوكة الآخرين من خالل تنفيذ خمطط لرتوي�ض اجلميع على
الإذع��ان لالمر الواقع ،لتبد�أ بعدها مرحلة الرتب�ص باجلميع من خالل
�سيا�سات متعمدة ت�ستهدف الإج�ه��از على �أي مطالب للإ�صالح ،وحني
تطالب النا�س بالعدالة االجتماعية وحما�سبة املف�سدين جند املقربني
يهرعون الفتعال جمموعة م��ن الأزم ��ات ال�سيا�سية املتالحقة ،مب��ا مل
يرتك جماال لأحد لكي يفكر يف مو�ضوع اخلدمات والإ�صالح ال�سيا�سي،
ومبعنى �آخر يحاول املقربون �أن يجعلوا من اال�ستقرار ثمنا للح�صول
على املكا�سب واال�ستفراد يف ال�سلطة.
ملاذا يرى ال�سيد وليد احللي اجنازات ال يراها ماليني العراقيني� ،سيقول
البع�ض ان ال�سيد احللي يرى عالمات الرفاهية واالجن��ازات يف راتبه
الفلكي وامل�صفحة الفارهة وق�ضائه عطلة ال�صيف وال�شتاء يف ربوع
لندن ،ولهذا فهو ال ي��رى من ال�شعب العراقي �إال من �أ�سعدهم زمانهم
وان�ضموا �إىل جوقة املنتفعني.
اللهم �أنزل علينا رحمتك وعطفك و�أعفنا من م�شقة متابعة �أحداث امل�سل�سل
الكوميدي "الف كال وكال " مل�ؤلفه النائب "الربيطاين" وليد احللي.

ت�صور خا�ص به الت�صور ينبغي ان
ينبع يف عمق اللوحة نف�سها.
*�إذا خريت ف�إىل �أي الأجنا�س تن�سب
نف�سك؟
ال ان�سب نف�سي اىل جن�س معني انا
ب��الأ��س��ا���س �شاعر ،وك��ل م��ا امار�سه
� �س��واء ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��ذه �ن��ي او
العملي ،ال�شعر بالن�سبة يل مربر
وم�سبب ال��س�ت�م��راري يف العي�ش،
وعندما اقول ال�شعر فال اعني ال�شعر
املكتوب ،بل حلظات الإ�ضاءة القادرة
ع �ل��ى ان � ��ارة ظ �ل �م��ة ،ه ��ذه اال���ض��اءة
ي�شكلها اللون وال�ضوء والب�صرية
واحلركة والكلمة وامل�شهد وكل ماهو
متحرك و�ساكن ،ال�شعرية يف ر�أي
ه��ي اع��ادة حتريك ال�ساكن و�صوال
اىل املده�ش واجلديد واملغاير.

الثقافة ت�ستجيب مل�شكلة الفنانة
�أمل خ�ضري املن�شورة فـي املدى

ب �ن��اء ع �ل��ى م��ا ن���ش��ر يف ال�صفحة
الأخ�ي�رة يف زاوي��ة (�صباح املدى)
وردنا من (اعالم مكتب وكيل وزارة
الثقافة ف��وزي االترو�شي) التنويه
التايل :على اثر اخلرب الذي ن�شرته
جريدتكم حول ان�سحاب الفنانة �أمل
خ�ضري م��ن ت�سجيل �أل�ب��وم�ه��ا على
نفقة وزارة الثقافة ،فقد ات�صل وكيل
وزارة ال�ث�ق��اف��ة ف ��وزي االترو�شي

ب��ال �ف �ن��ان��ة ل �ل��وق��وف ع �ل��ى �أ�سباب
ان�سحابها وم�ساعدتها يف جتاوز
العقبات ،وقد مت بالفعل االتفاق على
ت�سجيل االل�ب��وم وثني الفنانة عن
قرارها  .من جانبها قدمت الفنانة
امل خ�ضري �شكرها وتقديرها لل�سيد
ال��وك�ي��ل ملتابعة اخ �ب��اره��ا وتقدمي
الت�سهيالت لي�س لها فقط ب��ل لكل
الفنانات والفنانني.

