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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

القوى ال�سيا�سية تخ�شى عزوف الناخبني بعد �أحداث انتخابات 2018

�أحالت  3ملفات �إىل النزاهة تتعلق بت�سليح جهاز مكافحة الإرهاب

الأمن والدفاع حتقق يف عقود ت�سليح �سابقة
وتتحدث عن مغادرة ال�سالح الأمريكي
 بغداد  /محمد �صباح
تن ��وي جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع
الربملاني ��ة �إحال ��ة مل ��ف عق ��ود
الت�سليح والتجهيزات الت ��ي �أبرمتها وزارة
الدف ��اع يف حكومتي حيدر العبادي ونوري
املالك ��ي �إىل هيئة النزاهة ،الفتة �إىل �أن هذه
امللفات فيها �شبهات ف�ساد يجري التحقق من
�صحتها.
باملقاب ��ل ،اجتهت حكومة ع ��ادل عبد املهدي
�إىل �ش ��ركات فرن�سي ��ة و�أملاني ��ة و�صيني ��ة
ل�ش ��راء الأ�سلح ��ة به ��دف تنوي ��ع م�ص ��ادر
الت�سليح وعدم االعتماد على العقود املربمة
مع اجلانب الأمريكي فقط.
ويقول رئي�س جلنة الأمن والدفاع الربملانية

حممد ر�ضا احلي ��دري لـ(املدى) �إن "ت�سليح جوية �أي�ض ًا".
الق ��وات الأمني ��ة يف الوق ��ت احلا�ضر لي�س ويرى احلي ��دري �أن "ت�سليح القوة اجلوية
بامل�ستوى املطلوب".
والدف ��اع اجل ��وي ما ي ��زال متخلف� � ًا مقارنة
وي�ضي ��ف احلي ��دري �أن "مو�ض ��وع ت�سليح ب ��دول ج ��وار الع ��راق" ،م�ؤك ��د ًا �أن "هن ��اك
اجلي� ��ش العراق ��ي على م ��دار امل ��دد املا�ضية خ�سائ ��ر كب�ي�رة وقع ��ت يف مع ��دات طريان
وحتدي ��د ًا يف الع ��ام  2006كان في ��ه نق� ��ص اجلي� ��ش العراق ��ي واملتبق ��ي يحت ��اج �إىل
كب�ي�ر وع ��دم وج ��ود اجل ��ر�أة يف التعاق ��د �إدام ��ة و�صيان ��ة وق�س ��م �أخ ��ر �إىل ا�ستبدال
عل ��ى �أ�سلح ��ة متط ��ورة �أو ر�صين ��ة للجي�ش وتعوي�ض".
العراق ��ي" ،منوه ًا ب�أن "هناك خ�سائر كبرية ويرف�ض النائب عن حمافظة بابل الإف�صاح
يف الأ�سلح ��ة تعر�ض ��ت له ��ا قواتن ��ا الأمنية ع ��ن �أرقام خ�سائر الق ��وات الأمنية للأ�سلحة
�أثن ��اء معركته ��ا الأخ�ي�رة �ضد داع� ��ش ،على �أثن ��اء معركتها �ضد تنظيمات داع�ش ،م�ؤكد ًا
وجه اخل�صو�ص دباب ��ات �أبرامز الأمريكية �أن "م ��ا نحتاج ��ه ه ��و �إعادة ترتي ��ب طريان
الت ��ي خ�سرن ��ا الكث�ي�ر منه ��ا يف معركتن ��ا اجلي� ��ش كون ��ه مهم ًا ج ��د ًا يف تق ��دمي الدعم
الأخ�ي�رة ".ويب�ّي نّ�ن �أن "الق ��وات العراقي ��ة للقطع ��ات الع�سكري ��ة يف ح ��ال ح ��دوث �أي
بحاجة �إىل �أكرث م ��ن فرقة مدرعة و�إىل قوة طارئ".

ح�صل على "�إفادات مروّعة" من
�ضحايا يف املو�صل وتكريت ودهوك

وي�ش�ي�ر رئي�س جلن ��ة الأم ��ن الربملانية اىل
�صفق ��ة ت�سليح اجلي� ��ش العراق ��ي بطائرات
ال� �ـ (�إف )16وي�صفه ��ا بـ"املتلكئ ��ة وعدده ��ا
قليل" ،مو�ضح� � ًا "�ست ع�ش ��رة طائرة فقط،
وذخريته ��ا غالية ج ��د ًا ،حتت ��اج �إىل �صيانة
م�ستم ��رة عك� ��س الطائ ��رات الع�سكري ��ة
الأخ ��رى� ،صيانة طائ ��رات الإف  16حتتاج
�إىل ماليني الدوالرات".
وبخ�صو�ص عق ��ود الت�سليح اجليدة ،يقول
النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف �سائ ��رون �إن "موازنة
وزارتي الدفاع والداخلية لي�ست بامل�ستوى
املطل ��وب" ل�شراء �أ�سلح ��ة ،لكنه يتحدث عن
بدائ ��ل �أخرى منها "مل ��ف  SMSالأمريكي
الذي يورد الأ�سلحة بالآجل".
 التفا�صيل �ص2

اللجنة القانونية :ت�أجيل انتخابات
جمال�س املحافظات �أ�صبح حتمي ًا
 بغداد /المدى
بات �شبه امل�ؤكد ترحيل
انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات املق ��رر �إجرا�ؤها نهاية
العام احلايل اىل ربيع .2020
وتف�ض ��ل احلكوم ��ة و�أط ��راف
�سيا�سي ��ة و�ض ��ع ف ��ارق زمني بني
االنتخاب ��ات الت�شريعية واملحلية
لعدم الت�أثري يف �إرادة الناخب.
كم ��ا تعي ��ق باملقاب ��ل ق�ضاي ��ا
فني ��ة ولوج�ستي ��ة ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة ،احلف ��اظ
على املوعد ال�سابق لالنتخابات.
و�إذا م ��ا ق ��ررت احلكوم ��ة دف ��ع
االنتخاب ��ات املحلية ل�ست ��ة �أ�شهر
�أخرى� ،ستك ��ون هذه املرة الثالثة
التي ت�ؤجل فيه ��ا االنتخابات منذ
عام .2017

و�أعلن جمل�س الوزراء� ،أم�س� ،أنه
�ص ��وّ ت على حتديد موع ��د �إجراء
انتخابات جمال�س املحافظات بعد
�إجن ��از عم ��ل املفو�ضي ��ة وجمل�س
النواب م ��ن دون �أن يحدد موعد ًا
لذلك.
يقول �أ�سعد املر�شدي ،ع�ضو جلنة
الأقالي ��م يف الربمل ��ان� ،إن "ت�أجيل
موع ��د االنتخاب ��ات املحلي ��ة اىل
ني�س ��ان م ��ن العام املقب ��ل �سيكون
قرار ًا جيد ًا ول�صالح اجلميع".
ويك�ش ��ف املر�ش ��دي �أن رئا�س ��ة
الوزراء اقرتحت �أن يكون الفارق
ب�ي�ن االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
واملحلي ��ة عام�ي�ن عل ��ى الأق ��ل،
لإعط ��اء فر�ص ��ة للناخ ��ب لتحديد
اجتاهاته.
وكان ��ت انتخابات جمل�س النواب
الأخ�ي�رة الت ��ي ج ��رت يف �أي ��ار

املحكمة االحتادية تق�ضي بعدم د�ستورية مادة يف قانونها منحت �صالحيات ملجل�س الق�ضاء
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فريق �أممي ينب�ش 12
مقربة جماعية لرفات
الإيزيديني

 التفا�صيل �ص3

خماطر انت�شار
ال�سرطان
والتلوث البيئي
يف العراق

 بغداد� /أ ف ب
عرث فريق �أمم ��ي يحقق يف املجازر التي
تعر�ضت لها الأقلية الإيزيدية يف العراق
على  12مقربة جماعية ،ويعمل على جمع �شهادات
ميك ��ن �أن ت�ستخ ��دم �أمام حماكم عراقي ��ة �أو دولية،
بح�س ��ب تقرير للأمم املتحدة اطلع ��ت عليه فران�س
بر�س الإثنني الفائت.
واتف ��ق جمل� ��س الأمن ال ��دويل يف  2017على فتح
حتقيق �أممي للت�أك ��د من �أن تنظيم داع�ش �سيحاكم
جلرائ ��م حرب ارتكبها يف العراق و�سوريا ،بعد �أن
رفعت هذا امللف النا�شطة الإيزيدية احلائزة جائزة
نوب ��ل لل�س�ل�ام لع ��ام  2018نادية م ��راد واملحامية
املتخ�ص�ص ��ة يف القانون ال ��دويل وحقوق الإن�سان
�أمل كلوين.
ويف التقري ��ر الذي رف ��ع �إىل املجل�س ،ق ��ال رئي�س
الفري ��ق املحامي الربيطاين ك ��رمي �أ�سد �أحمد خان
�إن اجله ��ود رك ��زت عل ��ى ثالث ��ة حتقيق ��ات �أولي ��ة:
جم ��زرة الأقلي ��ة الإيزيدي ��ة يف  2014واجلرائ ��م
املرتكب ��ة يف املو�ص ��ل ب�ي�ن  2014و 2016والقتل
اجلماعي ملجندين عراقيني يف تكريت يف حزيران
.2014
وب ��د�أ الفريق عمله يف ت�شرين الأول مع �أول مقربة
جماعية ع�ث�ر فيها على رفات �ضحايا تنظيم داع�ش
يف �آذار وني�س ��ان يف قري ��ة كوجو بجب ��ال �سنجار
�شمال غرب العراق من حيث تنحدر مراد.
و�أعل ��ن خ ��ان �أن "التقدم �أبط� ��أ مم ��ا كان متوقع ًا"،
و�ش ��دد عل ��ى �ض ��رورة حتدي ��د "القن ��وات الفعال ��ة
والوا�ضح ��ة" ال�ستخ ��دام الأدل ��ة يف املحاك ��م
العراقية.
التفا�صيل �ص3

�سامي عبد
احلميد يكتب:
�إيجابيات
و�سلبيات
مهرجان (�أيام
م�سرحية
عراقية)

زيادة �ساعات القطع املربمج يجرب املواطنني على �شراء مربدات الهواء  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

وا�شنطن� :أحبطنا هجمات �إيرانية حمتملة على الأمريكيني

روحاين :ترمب تراجع عن تهديدنا بعد ن�صيحة م�ساعديه
 متابعة  /املدى
قال الرئي� ��س الإيراين ح�سن روحاين �إن الرئي�س
الأمريك ��ي دونال ��د ترم ��ب تراج ��ع ع ��ن تهديدات ��ه
لطهران بعد �أن ر�أى وحدة الأمة الإيرانية.
وو�ص ��ف روح ��اين الإدارة الأمريكي ��ة ب�أنه ��ا م�ؤلف ��ة م ��ن
"�سيا�سيني مبتدئني ذوي �أفكار �ساذجة" ،وقال �إن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترمب تراجع عن تهديداته لطهران بعد �أن
حذره م�ساعدون ع�سكريون من خو�ض حرب مع �إيران.
و�أ�ض ��اف ،يف خط ��اب بث ��ه التلفزيون الر�سمي عل ��ى الهواء
مبا�شرة� ،أن وحدة الأم ��ة الإيرانية غريت قرار ترمب ب�ش�أن
احلرب.
وكان روحاين قد �أكد �أنه ي�سعى �إىل ك�سب "�سلطات تنفيذية
مو�سع ��ة يف زمن احلرب للتعامل م ��ع (احلرب االقت�صادية)
التي ت�شنها الواليات املتحدة �ضد البالد" ،بح�سب تعبريه.
�أت ��ت ت�صريح ��ات روحاين يف ظ ��ل التوت ��رات املتزايدة من
احتم ��ال ن�شوب مواجه ��ة ع�سكرية م ��ع الوالي ��ات املتحدة،

 ،2018و�شه ��دت تراجع ًا وا�ضح ًا
يف �إقبال الناخبني على االقرتاع،
قد تكون الأقل منذ .2005
وق ��ررت احلكوم ��ة ال�سابق ��ة دمج
االنتخابات املحلي ��ة التي كان من
املفرت� ��ض �إجرا�ؤها يف  2017مع
الت�شريعية العام املا�ضي "ل�ضغط
النفقات".
وب�سب ��ب اخلالف ��ات ال�سيا�سي ��ة
تق ��رر �إجرا�ؤه ��ا نهاي ��ة ،2018
ثم �أجلت م ��رة ثاني ��ة اىل ت�شرين
الثاين .2019
و�ساهم ��ت الأنب ��اء ع ��ن عملي ��ات
التزوير وحرق �صناديق االقرتاع
يف االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
الأخ�ي�رة يف ال�ت�ردد ب�إج ��راء
االنتخابات املحلية.
وتعطل �إع�ل�ان نتائج االنتخابات
الت�شريعي ��ة الأخ�ي�رة �أك�ث�ر م ��ن
�شهري ��ن ،فيم ��ا كان ��ت احلكوم ��ة
ال�سابق ��ة والربمل ��ان ق ��د ج ّم ��دا
مفو�ضية االنتخابات.
وتخ�ش ��ى �أط ��راف �سيا�سي ��ة �أن
يتكرر �سيناري ��و التزوير مع رفع
التجميد ع ��ن املفو�ضي ��ة ال�سابقة
نهاية .2018

عق ��ب �إر�سال الأخ�ي�رة حاملة طائ ��رات �إىل اخلليج العربي،
وت�صاعد التهدي ��دات الإيرانية �ض ��د دول املنطقة وامل�صالح
الأمريكية.
م ��ن جانب �آخر ،قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك
�شاناه ��ان �إن وا�شنطن ق�ضت على احتمال �شن هجمات على
الأمريكي�ي�ن ،لك ��ن م�ست ��وى التهدي ��دات الإيرانية م ��ا يزال
مرتفع ًا.
و�صرح �شاناهان لل�صحفيني يف مقر وزارة الدفاع الأمريكية
ي ��وم �أم�س الثالثاء قائ ًال�" :أعتقد �أن خطواتنا كانت حكيمة
جد ًا و�أنهينا احتمال �شن هجمات على الأمريكيني وهذا هو
املهم للغاية".
و�أ�ض ��اف�" :أود �أن �أقول �إننا يف ف�ت�رة ما يزال فيها التهديد
مرتفع� � ًا ،ومهمتنا هي الت�أكد من عدم حدوث �سوء تقدير من
جانب الإيرانيني".
يف الوق ��ت نف�س ��ه� ،أكد �شاناه ��ان �أن الق ��وات الأمريكية يف
منطق ��ة اخللي ��ج لي�س ��ت موج ��ودة هناك خلو� ��ض حرب مع
�إيران.

الغ�ضبان� :أع�ضاء �أوبك حري�صون على معاجلة
حتديات �أ�سواق النفط
 بغداد /املدى
اك ��د نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء
ل�ش�ؤون الطاقة وزير النفط
ثامر الغ�ضبان� ،أم� ��س الثالثاء ،حر�ص
املنتج�ي�ن م ��ن داخ ��ل منظم ��ة ال ��دول
امل�ص ��درة للنف ��ط "�أوب ��ك" واملتحالفني
معها م ��ن خارجها على حتقيق التوازن
املطلوب يف �أ�سواق النفط العاملية.
و�أعل ��ن الغ�ضب ��ان ،بعد اختت ��ام �أعمال
اللجن ��ة الوزارية ملراقب ��ة االنتاج الـ14
يف ج� �دّة� ،أنه مت "اال�ستماع اىل تقارير
وبيانات وجداول اللجان الفنية املكلفة
مبراقب ��ة وحتلي ��ل الأ�س ��واق العاملي ��ة
والظروف وامل�ؤثرات والتحديات التي
تواجهه ��ا ،وتقاري ��ر عن الت ��زام الدول

الأع�ض ��اء باتف ��اق خف� ��ض االنت ��اج"،
بح�سب بيان لوزارة النفط.
وك�شف الغ�ضب ��ان عن "وجود حتديات
عدي ��دة تواج ��ه �أ�سواق النف ��ط العاملية
منه ��ا جيو�سيا�سي ��ة ب�سب ��ب الأو�ض ��اع
والتوت ��رات ال�سيا�سي ��ة يف املنطق ��ة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ع ��دم ا�ستق ��رار الإنت ��اج
النفط ��ي يف كل م ��ن فنزوي�ل�ا وليبي ��ا
ونيجريي ��ا ،و�أي�ض ًا هناك حتديات فنية
تتمثل بتنامي �إنت ��اج الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة م ��ن النف ��ط ،و�أي�ض� � ًا زيادة
يف املخ ��زون النفط ��ي العامل ��ي لل ��دول
امل�ستهلك ��ة ،ب�سب ��ب توف ��ر فائ� ��ض يف
العر� ��ض على ح�س ��اب الطلب ،وكل ذلك
ميثل �إرب ��اك ًا وعدم ا�ستق ��رار للأ�سواق
النفطية".

�أ�ضاف وزير النفط �أن "االجتماع ّ
خل�ص
�أهمي ��ة الت ��زام الأع�ضاء بق ��رار خف�ض
الإنت ��اج النفط ��ي م ��ن �أج ��ل امت�صا�ص
الفائ� ��ض النفطي يف الأ�سواق العاملية،
وتكلي ��ف الف ��رق الفني ��ة والتحليلي ��ة
يف اللجن ��ة الوزاري ��ة ملراقب ��ة ال�س ��وق
العاملي ��ة حتى موعد االجتماع الوزاري
يف فيين ��ا مطلع متوز املقب ��ل ،من �أجل
بل ��ورة �صيغ ��ة اتفاق جدي ��د يهدف اىل
حتقيق اال�ستقرار يف الأ�سواق العاملية
ودعم �أ�سعار النفط".
وكان نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون
الطاق ��ة وزي ��ر النف ��ط قد التق ��ى الأمني
الع ��ام ملنظم ��ة �أوب ��ك ووزراء كل م ��ن
رو�سيا وال�سعودية والكويت وفنزويال
وليبيا والإمارات وعمان.
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الأمن والدفاع حتقق فـي عقود ت�سليح �سابقة وتتحدث
عن مغادرة ال�سالح الأمريكي

�أحالت  3ملفات �إىل النزاهة
تتعلق بت�سليح جهاز مكافحة
الإرهاب
 بغداد  /محمد �صباح
تن ��وي لجن ��ة الأم ��ن والدف ��اع
البرلماني ��ة �إحال ��ة مل ��ف عق ��ود
الت�سلي ��ح والتجهي ��زات الت ��ي
�أبرمته ��ا وزارة الدف ��اع ف ��ي
حكومتي حيدر العب ��ادي ونوري
المالك ��ي �إلى هيئ ��ة النزاهة ،الفتة
�إل ��ى �أن هذه الملف ��ات فيها �شبهات
ف�ساد يجري التحقق من �صحتها.
بالمقاب ��ل ،اتجه ��ت حكوم ��ة عادل
عبد المهدي �إل ��ى �شركات فرن�سية
و�ألمانية و�صينية ل�شراء الأ�سلحة
به ��دف تنوي ��ع م�ص ��ادر الت�سلي ��ح
وع ��دم االعتم ��اد عل ��ى العق ��ود
المبرم ��ة م ��ع الجان ��ب الأميرك ��ي
فقط.
ويقول رئي�س لجنة الأمن والدفاع
البرلماني ��ة محمد ر�ض ��ا الحيدري
لـ(الم ��دى) �إن "ت�سلي ��ح الق ��وات
الأمنية في الوق ��ت الحا�ضر لي�س
بالم�ستوى المطلوب".
وي�ضيف الحي ��دري �أن "مو�ضوع
ت�سلي ��ح الجي� ��ش العراق ��ي عل ��ى
م ��دار المدد الما�ضية وتحديد ًا في
الع ��ام  2006كان في ��ه نق�ص كبير
وعدم وج ��ود الجر�أة ف ��ي التعاقد
عل ��ى �أ�سلحة متط ��ورة �أو ر�صينة
للجي� ��ش العراق ��ي" ،منوه� � ًا ب� ��أن
"هناك خ�سائر كبيرة في الأ�سلحة
تعر�ضت لها قواتن ��ا الأمنية �أثناء
معركتها الأخيرة �ضد داع�ش ،على
وج ��ه الخ�صو�ص دباب ��ات �أبرامز

مقاتلة اف 16
يف قاعدة بلد..
ار�شيف
الأميركي ��ة الت ��ي خ�سرن ��ا الكثي ��ر
منه ��ا ف ��ي معركتن ��ا الأخي ��رة".
ويب ّي ��ن �أن "الق ��وات العراقي ��ة
بحاجة �إلى �أكثر م ��ن فرقة مدرعة
و�إلى قوة جوية �أي�ض ًا".
وي ��رى الحي ��دري �أن "ت�سلي ��ح
الق ��وة الجوية والدفاع الجوي ما

�أكد �أن جميع القوى العراقية
تريد ح ً
ال للأزمة وال حتبذ
ت�أجيج الأو�ضاع

يزال متخلف ًا مقارن ��ة بدول جوار
العراق" ،م�ؤكد ًا �أن "هناك خ�سائر
كبي ��رة وقع ��ت في مع ��دات طيران
الجي�ش العراقي والمتبقي يحتاج
�إلى �إدامة و�صيانة وق�سم �أخر �إلى
ا�ستبدال وتعوي�ض".
ويرف�ض النائب عن محافظة بابل

الإف�صاح عن �أرقام خ�سائر القوات
الأمني ��ة للأ�سلحة �أثن ��اء معركتها
�ض ��د تنظيمات داع� ��ش ،م�ؤكد ًا �أن
"م ��ا نحتاجه ه ��و �إع ��ادة ترتيب
طيران الجي�ش كونه مهم ًا جد ًا في
تقدي ��م الدعم للقطع ��ات الع�سكرية
في حال حدوث �أي طارئ".

وي�شي ��ر رئي� ��س لجن ��ة الأم ��ن
البرلماني ��ة ال ��ى �صفق ��ة ت�سلي ��ح
الجي� ��ش العراق ��ي بطائ ��رات ال� �ـ
(�إف )16وي�صفه ��ا بـ"المتلكئ ��ة
وعدده ��ا قلي ��ل" ،مو�ضح� � ًا "�ست
ع�ش ��رة طائ ��رة فق ��ط ،وذخيرته ��ا
غالي ��ة ج ��د ًا ،تحت ��اج �إل ��ى �صيانة

عبد املهدي� :إر�سال وفود �إىل طهران
ووا�شنطن لتهدئة التوتر

 بغداد /املدى
ب�سبب ما و�صف �أنها "تهديدات �إيرانية"
للقوات الأمريكية وحلفائها.
�أعلن رئي� ��س الوزراء ع ��ادل عبداملهدي ،بع ��د عق ��ود م ��ن نزاع ��ات متتالي ��ة ،يجد
يوم �أم�س الثالث ��اء� ،إر�سال بالده وفود ًا الع ��راق نف�سه جم ��دد ًا حمور �ش� � ّد حبال
�إىل كل م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة و�إي ��ران ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة و�إي ��ران اللتني
لإنه ��اء التوت ��ر بينهما ،مبين� � ًا" :نحاول �صعّدت ��ا خطابيهم ��ا �أخ�ي� ً
را ب�ش ��كل غري
ن ��زع فتي ��ل الأزم ��ة باال�ستف ��ادة م ��ن م�سبوق ،الأمر ال ��ذي ي�صب يف م�صلحة
عالقاتنا الدبلوما�سية ".وقال عبداملهدي �أط ��راف �أخرى ق ��د تدفع باجت ��اه �إ�شعال
يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي تابعت ��ه (امل ��دى) :فتيل املواجهة ،بح�سب حمللني.
"امل�س�ؤول ��ون الأمريكيون والإيرانيون وع ّزز التح�شي ��د الع�سكري الأمريكي يف
�أكدوا لنا عدم رغبتهم بخو�ض احلرب ".اخلليج خالل الأ�سابيع املا�ضية التكهنات
و�أ�ض ��اف�" :سرن�سل وف ��ود ًا �إیل طهران باحتم ��ال ان ��دالع ن ��زاع يف املنطق ��ة ،ال
ووا�شنط ��ن م ��ن �أج ��ل انه ��اء التوتر بنی �سيم ��ا �أن ��ه ج ��اء بعد ع ��ام م ��ن ان�سحاب
الطرف�ی�ن ".و�أو�ضح" :نح ��ن يف مرحلة الوالي ��ات املتح ��دة من االتف ��اق النووي
نق ��ل الر�سائ ��ل ب�ي�ن وا�شنط ��ن وطهران م ��ع �إيران ،وتراف ��ق م ��ع �إدراج احلر�س
ونحاول نزع فتيل الأزمة باال�ستفادة من الثوري الإي ��راين على الالئحة ال�سوداء
عالقاتنا الدبلوما�سية".
الأمريكية "للمنظمات الإرهابية".
وعن زيارته �إىل الكويت قال عبداملهدي :لك ��ن �سح ��ب وا�شنط ��ن موظفيه ��ا
"�سنبح ��ث يف الكويت التعاون والعمل ودبلوما�سييه ��ا غ�ي�ر الأ�سا�سي�ي�ن م ��ن
امل�شرتك لتخفيف التوترات يف املنطقة ".الع ��راق و�سق ��وط �ص ��اروخ كاتيو�ش ��ا
وم�ضى بالقول" :جميع القوى العراقية م�س ��اء الأح ��د املا�ض ��ي عل ��ى املنطق ��ة
متفق ��ة عل ��ى �أهمي ��ة �إيج ��اد ح ��ل للأزمة اخل�ض ��راء املح�صن ��ة يف و�س ��ط بغداد،
يف املنطق ��ة وال يوج ��د من يري ��د ت�أجيج والتي ت�ضم �سف ��ارات �أجنبية عدة بينها
الأو�ض ��اع ".يف �سي ��اق �آخ ��ر ،لف ��ت عبد الواليات املتح ��دة ،يظه ��ر �أن "هناك من
امله ��دي �إىل �أن "تع ��دد مناف ��ذ ت�صدي ��ر يريد جر طه ��ران ووا�شنطن للمواجهة"
النفط م�ش ��روع �سرتاتيجي ولدينا عمل يف الع ��راق ،بح�س ��ب م ��ا يق ��ول املحل ��ل
يف هذا ال�ش�أن".
ال�سيا�سي العراقي ع�صام الفيلي.
وت�شه ��د العالقات ب�ي�ن الواليات املتحدة وي�ضيف لوكالة فران�س بر�س "هناك من
و�إي ��ران ت�صعي ��د ًا ملمو�س� � ًا يف الأ�شه ��ر يري ��د �أن يقاتل �إيران بغري �سالحه ،ومن
الأخ�ي�رة عل ��ى خلفي ��ة فر� ��ض وا�شنطن يري ��د �أن يقات ��ل الوالي ��ات املتحدة بغري
عقوبات اقت�صادية على �إيران وت�صنيف �سالحه".
حر�سه ��ا الث ��وري �إرهابي� � ًا ،و�إر�س ��ال و�أ�ش ��ار م�س�ؤول ��ون �أمريكي ��ون �إىل �أن
جمموعة �سفن حربية �إىل منطقة اخلليج اخلطوة الأمريكية ب�سحب املوظفني غري

الأ�سا�سيني من العراق جاءت على خلفية
"تهدي ��دات" م�صدره ��ا �إي ��ران وف�صائل
عراقي ��ة حت ��ت �سلط ��ة احلر� ��س الثوري
الإي ��راين .وبعي ��د �سق ��وط ال�ص ��اروخ،
�سارع ��ت تلك الف�صائل �إىل الن�أي بنف�سها
ع ��ن الهج ��وم .واعت�ب�ر زعي ��م ع�صائ ��ب
�أه ��ل احلق قي�س اخلزعل ��ي �أن ما ح�صل
"م�صلح ��ة �إ�سرائيلي ��ة" ،فيم ��ا لفت قائد
منظم ��ة بدر هادي العام ��ري �إىل �أن "كل
�أط ��راف احلرب ال تريد احل ��رب" ،بينما
�أك ��دت كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه العراقي ��ة �أن
الهجوم "غري مربر".
ويو�ض ��ح اخلب�ي�ر يف �ش� ��ؤون ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ل ��دى معه ��د العالق ��ات الدولية
وال�سرتاتيجي ��ة يف باري� ��س ك ��رمي
بيط ��ار �أن "اخلط ��اب التحري�ضي خالل
الأ�سابي ��ع املا�ضي ��ة ي�ص ��ب مبا�ش ��رة يف
م�صلح ��ة املت�شددين يف �إي ��ران ،لكنه يف
الوقت نف�سه يفرح ال�سعودية و�إ�سرائيل
امل�صممت�ي�ن على ت�سوية ح�سابات قدمية
مع طه ��ران ".وقد ي�شكل الع ��راق �ساحة
م�ؤاتية له ��ذه الت�سوية .لكن بيطار يلفت
اىل �أن "املخاط ��ر كبرية ،لدرجة �أن �أذرع
�إيران يف العراق ال ميكنها الت�صرف من
دون �ض ��وء �أخ�ض ��ر من قا�س ��م �سليماين
واحلر� ��س الث ��وري الإي ��راين ".وعليه،
ف� ��إن وا�شنط ��ن وطه ��ران تعرف ��ان جيد ًا
�أن "املواجه ��ة ال�شامل ��ة ال راب ��ح فيه ��ا،
و�ستكون مدمرة لكليهما".
لكن الت�صعيد يتوا�صل .فقد هدد الرئي�س
الأمريكي دونالد ترام ��ب� ،أول من �أم�س
الإثن�ي�ن ،بتدم�ي�ر �إيران يف ح ��ال �أرادت
خو� ��ض احل ��رب ،يف م ��ا و�صف ��ه وزي ��ر

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

االحتادية تق�ضي بعدم د�ستورية مادة يف قانونها
منحت �صالحيات ملجل�س الق�ضاء

اخلارجية الإيراين بـ"التبجحات".
وي�صع ��ب التنب� ��ؤ ب�سيناري ��و "احل ��رب
بالوكال ��ة" يف الع ��راق ،لك ��ن املحلل�ي�ن
ي�ش�ي�رون اىل �ضرب ��ات حم ��دودة �أو
عمليات ا�ستنزاف.
ويقول املحلل ال�سيا�سي ه�شام الها�شمي:
"بح�سب جتربة �سابقة ،لن تكون هناك
ح ��رب مبا�ش ��رة .فالوالي ��ات املتح ��دة
تعتم ��د عل ��ى الإنه ��اك االقت�ص ��ادي الذي
ق ��د ت�صاحب ��ه �ضرب ��ات جوي ��ة حمدودة
ال�ستنزاف العمق الإيراين".
وي�ضي ��ف "ق ��د ت�ستعني وا�شنط ��ن �أي�ضا
ب�سالح اجلو الإ�سرائيلي لتنفيذ �ضربات
نوعي ��ة وقط ��ع �أو�صال حلف ��اء �إيران يف
العمق ال�سوري واللبن ��اين والعراقي"،
يف �إ�ش ��ارة �إىل ح ��زب الل ��ه اللبن ��اين
والف�صائل ال�شيعية يف العراق و�سوريا
املدعومة من �إيران.
وغالب� � ًا م ��ا تق�ص ��ف �إ�سرائي ��ل مواقع �أو
�شحن ��ات �س�ل�اح حل ��زب الل ��ه يف �سوريا
ال ��ذي يقات ��ل اىل جان ��ب ق ��وات النظ ��ام
ال�س ��وري .كم ��ا �أعلن ��ت خ�ل�ال الأ�شه ��ر
املا�ضي ��ة ق�ص ��ف �أه ��داف �إيراني ��ة يف
�سوريا.
ب ��دوره ،ي ��رى الباحث يف معه ��د ال�شرق
الأو�س ��ط بجامعة �سنغافورة ،فرن حداد،
�أن الع ��راق "يدف ��ع �ضريب ��ة" جتاذب ��ات
وا�شنطن-طه ��ران ،ما "يعطي ��ه موقع ًا ال
يح�س ��د علي ��ه يف خ ��ط املواجه ��ة يف �أي
نزاع م�ستقبلي بني الطرفني".
ويحتف ��ظ الع ��راق مب�صال ��ح حيوي ��ة
م ��ع الدولت�ي�ن املتعاديت�ي�ن .فق ��د دعمت ��ه
وا�شنطن يف حربه على تنظيم داع�ش ،ال
�سيم ��ا عرب ال�ضربات اجلوية التي نفذها
التحالف ال ��دويل بقيادتها .بينما جهزت
طهران ف�صائل احل�شد ال�شعبي بال�سالح
والتدريب وامل�ست�شارين الع�سكريني.
وي�ؤك ��د �أن "�إي ��ران حت ��ى الآن ت�ستخدم
�سيا�س ��ة �ضب ��ط النف�س يف الع ��راق لأنه
منطقة رخوة �أمني ًا" ،وال يتحمل بالتايل
حرب ًا .ويرى حداد �أن الت�صعيد قد يكون
يف النهاية "جمرد زوبعة يف فنجان".
ويق ��ول بيط ��ار "م ��ا مل ي�س ��د اجلن ��ون
املطل ��ق ،ف� ��إن حرب� � ًا مبا�ش ��رة كب�ي�رة
مفتوح ��ة ال تزال غري مرجح ��ة" ،م�شري ًا
اىل �أن الأم ��ر �سيقت�ص ��ر عل ��ى "ر�سائ ��ل
ميكن �إر�سالها على ال�ساحة العراقية".

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

م�ستم ��رة عك� ��س الطائ ��رات
الع�سكري ��ة الأخ ��رى� ،صيان ��ة
طائ ��رات الإف  16تحت ��اج �إل ��ى
ماليين الدوالرات".
وبخ�صو� ��ص عق ��ود الت�سلي ��ح
الجي ��دة ،يق ��ول النائ ��ب ع ��ن
تحال ��ف �سائ ��رون �إن "موازن ��ة

وزارت ��ي الدف ��اع والداخلي ��ة
لي�س ��ت بالم�ست ��وى المطل ��وب"
ل�ش ��راء �أ�سلحة ،لكن ��ه يتحدث عن
بدائ ��ل �أخرى منه ��ا "ملف SMS
الأميرك ��ي ال ��ذي ي ��ورد الأ�سلح ��ة
بالآج ��ل ".وخ�ص�ص ��ت موازن ��ة
العام � 2019أمو ً
اال لوزارة الدفاع
ق ��درت بنحو ( )7ملي ��ارات دوالر
موزعة بي ��ن ا�ستثمارية ال تتعدى
الملي ��اري دوالر وت�شغيلي ��ة تزيد
عل ��ى ( )5ملي ��ارات دوالر لت�سديد
روات ��ب موظفيه ��ا البال ��غ عددهم
قرابة (� )288ألف موظف.
ودعا رئي�س لجنة الأمن البرلمانية
�إل ��ى "التوج ��ه نح ��و ا�ستي ��راد
الأ�سلح ��ة ال�شرقي ��ة ،وتحدي ��د ًا
م ��ن رو�سي ��ا ،وكذل ��ك م ��ن فرن�سا
و�ألمانيا وال�صي ��ن" ،الفت ًا �إلى �أنه
"من ال�ض ��روري �إيجاد تنوع في
عملية ت�سليح الجي�ش العراقي".
وي�ؤك ��د الحي ��دري �أن "�شبه ��ات
الف�س ��اد موج ��ودة ف ��ي كل عق ��ود
الت�سليح في الحكومات ال�سابقة"،
كا�شف� � ًا �أن لجنت ��ه "�أحال ��ت ثالث ��ة
ملفات �إل ��ى هيئة النزاه ��ة تتعلق
بالت�سلي ��ح ف ��ي جه ��از مكافح ��ة
الإره ��اب ".ويو�ض ��ح �أن "هن ��اك
�سبع ��ة ع�شر ملف ف�س ��اد في جهاز
مكافح ��ة الإره ��اب �سيت ��م التحقق
منه ��ا قب ��ل �إحالته ��ا �إل ��ى هيئ ��ة
النزاه ��ة ".وي�ضي ��ف �أن "هن ��اك
ملف ��ات ف�س ��اد ف ��ي وزارة الدف ��اع
قدم ��ت �إل ��ى لجن ��ة الأم ��ن �سيت ��م

التحق ��ق م ��ن �صح ��ة معلوماته ��ا
تتعلق بعقود الت�سليح وتجهيزات
و�ص ��رف النثري ��ات" ،م�ؤك ��د ًا �أن
"ه ��ذه العق ��ود تعود �إل ��ى فترتي
حكومت ��ي العب ��ادي والمالك ��ي
الثانية".
وك�ش ��ف تحالف �سائ ��رون ،ال�شهر
الما�ض ��ي ،ع ��ن تقديم ��ه مجموعة
م ��ن ملف ��ات عق ��ود الت�سلي ��ح �إل ��ى
النزاه ��ة تخ� ��ص جه ��از مكافح ��ة
الإره ��اب؛ الأول يت�ضم ��ن �ش ��راء
درع ب�ألياف جدي ��دة مع ملحقاته،
والثان ��ي �شراء بدلة �س ��وداء على
�أنه ��ا �أميركي ��ة ال�صن ��ع ،والثال ��ث
عقد "الخوذة" عل ��ى �أنها �أميركية
ال�صنع .م ��ن جانب ��ه ،ي�ؤكد ع�ضو
ف ��ي لجنة الأم ��ن والدفاع �أن هناك
�شبه ��ات ف�س ��اد طال ��ت الكثي ��ر من
ملف ��ات عق ��ود ت�سلي ��ح الق ��وات
الأمني ��ة ف ��ي الفت ��رات ال�سابقة"،
م�ؤك ��د ًا �أن "هناك لجان� � ًا مخت�صة
وخب ��راء وفنيي ��ن ي�شرف ��ون على
�إب ��رام �أي عقد ت�سليح ��ي تقوم به
الم�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية ".وي�ضيف
النائ ��ب �سع ��ران الأعاجيب ��ي ف ��ي
حدي ��ث م ��ع (الم ��دى) �أن ��ه "م ��ن
ال�ض ��روري تنويع م�صادر ت�سليح
الجي� ��ش العراق ��ي ف ��ي �أكث ��ر م ��ن
جه ��ة تفادي ًا لح ��دوث �أي ��ة م�شكلة
قد تقطع علين ��ا الأ�سلحة" ،كا�شف ًا
�أن "الحكوم ��ة �أبرم ��ت عق ��ود ًا
ل�شراء ال�سالح من فرن�سا و�ألمانيا
ورو�سيا وال�صين".

 بغداد /املدى
ق�ض ��ت املحكم ��ة االحتادية العليا ،ي ��وم �أم�س
الثالث ��اء ،بع ��دم د�ستوري ��ة م ��ادة يف قانونها
بالرق ��م ( )30ل�سن ��ة  2005منح ��ت ملجل� ��س
الق�ض ��اء الأعل ��ى �صالحي ��ة تر�شي ��ح رئي� ��س
و�أع�ضاء املحكمة االحتادية العليا.
وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي للمحكم ��ة �إيا� ��س
ال�ساموك ،يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه،
�إن "املحكمة االحتادي ��ة العليا عقدت جل�ستها
برئا�س ��ة القا�ض ��ي مدحت املحم ��ود وح�ضور
الق�ض ��اة الأع�ضاء كافة ونظرت دعوى خا�صم
املدعي فيها ك ًال من رئي�س اجلمهورية ورئي�س
جمل�س النواب� /إ�ضافة لوظيفتيهما".
و�أ�ض ��اف �أن "املدع ��ي ح�صر عري�ض ��ة دعواه
بعدم د�ستورية امل ��ادة ( )3من قانون املحكمة
االحتادي ��ة العلي ��ا رق ��م ( )30ل�سن ��ة ،2005
والطل ��ب م ��ن جمل� ��س الن ��واب ت�شري ��ع مادة
بديل ��ة تتفق م ��ع حكم الد�ست ��ور ،وكذلك طلب
�إ�شعار جمل�س النواب بت�شريع قانون املحكمة
االحتادية العليا".
وتاب ��ع �أن "املدعي ا�ستن ��د طلبه باحلكم بعدم
د�ستوري ��ة امل ��ادة ( )3م ��ن قان ��ون املحكم ��ة
االحتادية العليا ،معل ًال ذلك مبخالفتها لأحكام
الد�ستور ،حيث �أعطت ملجل�س الق�ضاء الأعلى
�صالحي ��ة �أ�صبح ال ميلكها بعد �صدور د�ستور
جمهورية العراق عام ".2005
وب� نّّي� �أن "املدع ��ي �أ�ش ��ار �إىل �أن املحكم ��ة
االحتادي ��ة العلي ��ا ق ��د ق�ض ��ت ب�ش ��كل �ضمني
بع ��دم د�ستوري ��ة تلك امل ��ادة ،وذل ��ك مبنا�سبة
الدعوى الت ��ي �أقامها رئي� ��س جمل�س الق�ضاء
الأعلى بالعدد ( /19احتادية )2017 /والتي
�أق ��ر فيه ��ا بع ��دم �صالحي ��ة جمل� ��س الق�ض ��اء
الأعلى بعد �ص ��دور د�ستور جمهورية العراق
برت�شيح رئي�س و�أع�ض ��اء املحكمة االحتادية
العلي ��ا ،وقد �أ�صدرت املحكمة بتاريخ /4/11
 2017حكم� � ًا بذل ��ك ،حي ��ث ق�ض ��ت بع ��دم
اخت�صا� ��ص جمل�س الق�ض ��اء الأعلى برت�شيح
رئي� ��س و�أع�ض ��اء املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا
وبينت �أ�سباب وحيثيات ذلك احلكم".
وذكر �أن "املحكمة االحتادية العليا وجدت �أن
املادة ( )3مو�ضوع الطع ��ن بعدم الد�ستورية
ق ��د �شرعت �ضم ��ن قانون املحكم ��ة االحتادية
العلي ��ا ال ��ذي �أ�صدرت ��ه ال�سلط ��ة الوطني ��ة
بالأم ��ر الت�شريع ��ي املرق ��م ( )30ل�سنة 2005
يف ظ ��ل �أح ��كام قانون �إدارة الدول ��ة للمرحلة
االنتقالي ��ة ،ال ��ذي ق�ض ��ى ب� ��أن يك ��ون رئي�س
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املحكم ��ة االحتادية العليا ه ��و رئي�س جمل�س
الق�ض ��اء االعل ��ى ،ومل تكن �إ�شكالي ��ة يف قيام
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى برت�شي ��ح رئي� ��س
و�أع�ضاء املحكمة االحتادية العليا".
و�أكد �أن "املحكم ��ة االحتادية العليا ذكرت �أن
الأم ��ر قد اختلف بالكامل بع ��د �صدور د�ستور
جمهوري ��ة العراق ونفاذه ع ��ام  ،2005حيث
ن�ص ��ت امل ��ادة (� /92أو ًال) من ��ه عل ��ى ك ��ون
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا هيئ ��ة ق�ضائي ��ة
م�ستقل ��ة مالي� � ًا واداري� � ًا ع ��ن بقي ��ة مكون ��ات
ال�سلطة الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف املادة
( )89من الد�ستور ،و�أفرد الد�ستور لها الفرع
الثاين م ��ن الف�صل الثاين اخلا� ��ص بال�سلطة
الق�ضائي ��ة ،وب� نّّي� يف امل ��ادة ( /92ثاني ًا) من
الد�ستور الأح ��كام اخلا�ص ��ة باملحكمة ومنها
ت�شكيله ��ا واختي ��ار الأع�ض ��اء ،ويك ��ون ذل ��ك
مبوجب قانون ي�س ��ن ب�أغلبية �أع�ضاء جمل�س
النواب".
و�أ�شار �إىل �أن "املحكمة االحتادية العليا ذكرت
�أن �صالحية جمل� ��س الق�ضاء الأعلى مبوجب
امل ��ادة ( /91ثاني� � ًا) �أ�صبح ��ت مق�صورة على
تر�شي ��ح عناوين ق�ضائية حم ��ددة وردت على
�سبيل احل�ص ��ر وعر�ضها على جمل�س النواب
لتعيينه ��ا وه ��ي رئي� ��س و�أع�ض ��اء حمكم ��ة
التميي ��ز االحتادي ��ة ورئي� ��س االدع ��اء الع ��ام
ورئي�س هيئة الإ�شراف الق�ضائي".
ولف ��ت �إىل �أن "املحكم ��ة �أك ��دت �أن الثابت من
الن�ص الد�ست ��وري املذكور �أن تر�شيح رئي�س
و�أع�ض ��اء املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا �أ�صبح
خ ��ارج اخت�صا� ��ص جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
اعتبار ًا من �ص ��دور د�ستور جمهورية العراق
ونف ��اذه عام  ،2005و�إمنا يكون ذلك مبوجب
ن�ص لقان ��ون ي�شرع من جمل�س النواب يكون
ب�أغلبي ��ة �أع�ضائه �إعما ًال لأح ��كام املادة (/91
ثاني ًا) من الد�ست ��ور يراعي فيه اخت�صا�صات
ه ��ذه املحكم ��ة و�ضم ��ان ا�ستقالليته ��ا عل ��ى
الوجه الأكم ��ل لت�أمني ح�سن تطبيق الد�ستور
وامل�شروعية".
و�أردف �أن "املحكم ��ة االحتادية العليا وجدت
م ��ن تدقي ��ق الدف ��وع الت ��ي �أورده ��ا املدع ��ى
عليهم ��ا� /إ�ضافة لوظيفتيهم ��ا� ،أن الدفع الذي
�أورده املدعى علي ��ه االول رئي�س اجلمهورية
عل ��ى ل�سان وكيله بع ��دم توجه اخل�صومة يف
الدع ��وى �إلي ��ه يجد �سنده يف حك ��م املادة ()4
من قان ��ون املرافعات املدنية رق ��م ( )83ل�سنة
".1969
وب� نّّي� �أن "املحكم ��ة وج ��دت �أن الدف ��وع التي
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�أورده ��ا املدع ��ى علي ��ه الثاين رئي� ��س جمل�س
الن ��واب /ا�ضاف ��ة لوظيفته عل ��ى ل�سان وكيله
يف م ��دى توف ��ر امل�صلح ��ة للمدع ��ي يف �إقامة
الدع ��وى وم ��دى ت�ضرره م ��ن امل ��ادة ( )3من
قان ��ون املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا ،ف� ��إن الرد
علي ��ه يكمن يف �أن الن�ص املذكور يتعلق بعدم
امل�شروعي ��ة يف وج ��ود ه ��ذه امل ��ادة ملخالفتها
لأح ��كام الد�ست ��ور ولأنه ��ا تتعل ��ق ب�ش� ��أن من
�ش�ؤون العدال ��ة ،والعدالة هاج�س كل مواطن
يف الع ��راق ،ومن حق ��ه �أن يتخذ من الو�سائل
القانونية ما ير�سخها ويحميها".
و�أك ��د �أن "املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا قررت
ب� ��أن دفوع املدعي ب�ش� ��أن املادة ( )2من قانون
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ،ق ��د �أ�صب ��ح النظر
فيه ��ا غ�ي�ر ذي مو�ضوع بعد م ��ا ح�صر املدعي
يف نهاي ��ة عري�ض ��ة دع ��واه وخ�ل�ال اجلل�س ��ة
الطلب يف عدم د�ستورية املادة ( )3من قانون
املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا ،واملحكم ��ة مقيدة
مبا ورد يف هذا الطلب".
وق ��ال �إن "املحكمة ق�ضت ب ��رد دعوى املدعي
عل ��ى املدعى عليه الأول رئي� ��س اجلمهورية/
ا�ضافة لوظيفته لعدم �صحة توجيه اخل�صومة
يف هذه الدعوى �إلية ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادة
( )4من قان ��ون املرافعات املدني ��ة ،كما ق�ضت
ب ��رد دفوع املدعى علي ��ه الثاين رئي�س جمل�س
الن ��واب /ا�ضافة لوظيفته لعدم ا�ستنادها �إىل
�سبب من الد�ستور والقانون".
ون ��وّ ه �إىل �أن"املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا
حكمت بع ��دم د�ستورية امل ��ادة ( )3من قانون
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا ال ��ذي �أ�صدرت ��ه
ال�سلط ��ة الوطني ��ة بالأم ��ر الت�شريع ��ي رق ��م
(� )30سن ��ة  2005ون�صه ��ا :تتك ��ون املحكمة
االحتادي ��ة العليا من رئي� ��س وثمانية �أع�ضاء
يجري تعيينهم من جمل�س الرئا�سة بناء على
تر�شيح من جمل� ��س الق�ضاء الأعلى بالت�شاور
مع جمال� ��س الق�ضائية يف الإقليم وفق ما هو
من�صو� ��ص علي ��ه يف الفق ��رة (هـ� �ـ) م ��ن املادة
الرابع ��ة والأربعني م ��ن قان ��ون �إدارة الدولة
للمرحل ��ة االنتقالي ��ة ،ذل ��ك بق ��در تعل ��ق الأمر
ب�صالحي ��ة جمل� ��س الق�ضاء الأعل ��ى برت�شيح
رئي�س و�أع�ضاء املحكم ��ة االحتادية ،والغائه
وذل ��ك ملخالفت ��ه لأحكام املادت�ي�ن ( /91ثانيا)
و ( )92م ��ن د�ستور جمهورية الع ��راق ل�سنة
 ،2005و�إ�شع ��ار جمل� ��س الن ��واب بت�شري ��ع
مادة بديله له �ضمن قانون املحكمة االحتادية
العلي ��ا املنظ ��ور م ��ن جمل� ��س الن ��واب �إعماال
لأحكام املادة ( /92ثاني ًا) من الد�ستور".
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سياسة

اللجنة القانونية :ت�أجيل انتخابات جمال�س
املحافظات �أ�صبح حتمي ًا

 بغداد /املدى
بات �شبه امل�ؤكد ترحيل انتخابات جمال�س
املحافظ ��ات املق ��رر �إجرا�ؤه ��ا نهاي ��ة العام
احلايل اىل ربيع .2020
وتف�ضل احلكومة و�أطراف �سيا�سية و�ضع
فارق زمن ��ي ب�ي�ن االنتخاب ��ات الت�شريعية
واملحلية لعدم الت�أثري يف �إرادة الناخب.
كما تعيق باملقابل ق�ضايا فنية ولوج�ستية،
ف�ض ًال ع ��ن التخ�صي�صات املالي ��ة ،احلفاظ
على املوعد ال�سابق لالنتخابات.
و�إذا م ��ا ق ��ررت احلكومة دف ��ع االنتخابات
املحلي ��ة ل�ست ��ة �أ�شهر �أخ ��رى� ،ستكون هذه
امل ��رة الثالثة التي ت�ؤج ��ل فيها االنتخابات
منذ عام .2017
و�أعلن جمل�س ال ��وزراء� ،أم�س� ،أنه �صوّ ت
عل ��ى حتدي ��د موع ��د �إج ��راء انتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظ ��ات بع ��د �إجن ��از عم ��ل
املفو�ضي ��ة وجمل� ��س الن ��واب م ��ن دون �أن
يحدد موعد ًا لذلك .يق ��ول �أ�سعد املر�شدي،
ع�ض ��و جلن ��ة الأقالي ��م يف الربمل ��ان� ،إن
"ت�أجي ��ل موع ��د االنتخاب ��ات املحلية اىل
ني�سان من العام املقبل �سيكون قرار ًا جيد ًا
ول�صالح اجلميع".
ويك�ش ��ف املر�ش ��دي �أن رئا�س ��ة ال ��وزراء
اقرتحت �أن يك ��ون الفارق بني االنتخابات
الت�شريعي ��ة واملحلي ��ة عام�ي�ن عل ��ى الأقل،
لإعطاء فر�صة للناخب لتحديد اجتاهاته.
وكانت انتخاب ��ات جمل�س النواب الأخرية
الت ��ي ج ��رت يف �أي ��ار  ،2018و�شه ��دت
تراجع ًا وا�ضح� � ًا يف �إقب ��ال الناخبني على
االقرتاع ،قد تكون الأقل منذ .2005
وقررت احلكومة ال�سابقة دمج االنتخابات
املحلي ��ة الت ��ي كان من املفرت� ��ض �إجرا�ؤها
يف  2017م ��ع الت�شريعي ��ة الع ��ام املا�ض ��ي
"ل�ضغ ��ط النفق ��ات ".وب�سب ��ب اخلالف ��ات
ال�سيا�سي ��ة تق ��رر �إجرا�ؤها نهاي ��ة ،2018
ث ��م �أجلت م ��رة ثاني ��ة اىل ت�شري ��ن الثاين
 .2019و�ساهم ��ت الأنب ��اء ع ��ن عملي ��ات
التزوي ��ر وح ��رق �صنادي ��ق االق�ت�راع يف
االنتخابات الت�شريعية الأخرية يف الرتدد
ب�إجراء االنتخابات املحلية.
وتعط ��ل �إع�ل�ان نتائ ��ج االنتخاب ��ات
الت�شريعية الأخرية �أكرث من �شهرين ،فيما
كانت احلكومة ال�سابقة والربملان قد جمّدا
مفو�ضية االنتخابات.

رجال ال�شرطة
يحاولون نقل
�صناديق االقرتاع
بعد احرتاق جزء
منها خالل انتخابات
2018
وتخ�ش ��ى �أط ��راف �سيا�سي ��ة �أن يتك ��رر
�سيناري ��و التزوي ��ر م ��ع رف ��ع التجميد عن
املفو�ضية ال�سابقة نهاية .2018
وطال ��ب متظاه ��رون تركم ��ان يف كركوك،
الأ�سبوع املا�ضي ،احلكومة بتغيري �أع�ضاء
جلن ��ة انتخابات املحافظ ��ة ،للحيلولة دون
وقوع "خروق ��ات" يف االنتخابات املحلية
املقبل ��ة .وال توج ��د حتى الآن عل ��ى الأقل،
�أية �إجراءات يف الربملان �أو مواقف لقوى
�سيا�سية �أخرى بخ�صو�ص تغيري مفو�ضية
االنتخابات.
ويق ��ول �أ�سع ��د املر�ش ��دي� ،إن املفو�ضي ��ة
"اعت ��ذرت" ع ��ن �إج ��راء االنتخاب ��ات يف
ت�شري ��ن الثاين املقبل ،ب�سب ��ب عدم وجود
تخ�صي�ص ��ات مالي ��ة وعدم ت�شري ��ع قانون
جديد لالنتخابات.
وج ��رت ع ��ادة كل االنتخاب ��ات املحلي ��ة
والت�شريعي ��ة يف الع ��راق من ��ذ � 2005أن
ي�سبقها ت�شريع قانون جديد لالنتخابات.
وبح�سب ت�صريحات املفو�ضية ،كان يجب

مروعة" من
ح�صل على "�إفادات ّ
�ضحايا يف املو�صل وتكريت ودهوك
 بغداد� /أ ف ب
عرث فريق �أممي يحقق يف املجازر التي تعر�ضت لها
الأقلية الإيزيدية يف العراق على  12مقربة جماعية،
ويعم ��ل على جم ��ع �شهادات ميك ��ن �أن ت�ستخدم �أمام
حماك ��م عراقي ��ة �أو دولي ��ة ،بح�س ��ب تقري ��ر ل�ل��أمم
املتحدة اطلعت عليه فران�س بر�س الإثنني الفائت.
واتف ��ق جمل� ��س الأم ��ن ال ��دويل يف  2017على فتح
حتقي ��ق �أمم ��ي للت�أكد من �أن تنظي ��م داع�ش �سيحاكم
جلرائم ح ��رب ارتكبها يف الع ��راق و�سوريا ،بعد �أن
رفعت هذا املل ��ف النا�شطة الإيزيدية احلائزة جائزة
نوب ��ل لل�س�ل�ام لع ��ام  2018نادي ��ة م ��راد واملحامية

�أن ينتهي الربملان م ��ن ت�شريع القانون يف
�شهر ني�سان املا�ضي ك�أق�صى حد.
ويف �آذار املا�ض ��ي ،ق ��ال نائ ��ب رئي� ��س
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات رزكار حاج ��ي
حم ��ة �إن" :احلكوم ��ة العراقي ��ة خ�ص�صت
مبل ��غ  262مليار دينار لإج ��راء انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات ،لك ��ن مازال ��ت هناك
عقبات يف الطريق".
و�أ�ض ��اف حاج ��ي حم ��ة" :ك�ب�رى العقبات
تتمث ��ل يف قان ��ون جمال� ��س املحافظ ��ات
ال ��ذي يحت ��اج �إىل تعدي ��ل ،لأن ��ه ج ��اء يف
قان ��ون جمال� ��س املحافظ ��ات �أن انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات والأق�ضي ��ة جت ��رى
مع ًا ،ونح ��ن ال ن�ستطيع �إج ��راء انتخابات
الأق�ضي ��ة لأن هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن  40ق�ض ��اء
ذا �إدارة خمتلط ��ة ".و�أ�ش ��ار نائ ��ب رئي�س
املفو�ضي ��ة �إىل �أن ��ه يف ح ��ال ع ��دم تعدي ��ل
قان ��ون جمال� ��س املحافظ ��ات يف �شه ��ر
ني�س ��ان املقب ��ل �سي�ضط ��رون �إىل ت�أجي ��ل
االنتخاب ��ات" ،ونح ��ن بانتظ ��ار جمل� ��س

الن ��واب العراقي لتعدي ��ل القانون ".وكان
�شـيـ ��روان الـدوبـردانـي ،وه ��و ع�ضو �آخر
يف جلن ��ة الأقاليم ،ق ��ال �إن ممثل احلكومة
فـ ��ي مـجـلـ� ��س الن ��واب طوره ��ان املفت ��ي،
طـلب الـتـريـث بـالـق ��راءة الـثـانيـة لـتـعـديـل
قـانـون انتخابات جمال�س املحافظات .مــن
جـانـبـ ��ه� ،أكــد عـ�ضـو الـلـجـنـ ��ة الـقـانـونـيـة
يف جمل� ��س الـنـ ��واب �صـائـ ��ب خــ ��در� ،أنـه
"مـن اجلان ��ب الــفــنــي �أ�صــبــ ��ح تــ�أجــيــل
انــتــخــابــات مـجـالـ�س املحافظات حتمي ًا".
وعل ��ل خـ ��در ذلـ ��ك الت�أجي ��ل بع ��د اجتماع
اللجن ��ة م ��ع �أع�ض ��اء جمل� ��س املفو�ضي ��ة،
الذي ��ن طرح ��وا ر�ؤيـتهم ب�ض ��رورة �إجراء
التعديالت عل ��ى قـانـ ��ون االنـتـخـابـات فـي
مـ ��دة ال ينبغي ان تـتـعـدى �شـهـ ��ر نـيـ�سـان،
وبـخـ�ل�اف ذلـك ف� ��إن االنتخاب ��ات �ست�ؤجل
وفق املوعد الذي حتدده احلكومة.
وتاب ��ع" :نح ��ن الآن يف نهاي ��ة �شه ��ر �أيار
ومل ي�ص ��ادق جمل� ��س الن ��واب عل ��ى تل ��ك
التعدي�ل�ات ،وه ��ذا يجع ��ل مهم ��ة �إجــ ��راء

االنـتـخـابـات فـ ��ي مـوعـدهـا املقرتح �صعبة
مـن الناحية الفنية ،ما يتطلب اقرتاح موعد
جديد النتخابات جمال�س املحافظات".
باملقاب ��ل ،ق ��ال زمي ��ل خ ��در يف اللجن ��ة
القانوني ��ة ،ح�سني العقاب ��ي� ،إن احلكومة
ال�سابق ��ة اخط� ��أت ح�ي�ن �أرج� ��أت �إج ��راء
انتخاب ��ات جمال�س املحافظات طيلة ال�سنة
والن�ص ��ف املا�ضي ��ة ،الفت� � ًا اىل �أنه الميكن
ت�أجيل االنتخابات اىل موعد �آخر.
وقال �إن "اجلدل ح ��ول �إجراء االنتخابات
يف موعده ��ا م ��ن عدمه هو ج ��دل عقيم لأن
ال�ش ��يء الأ�سا�س ال ��ذي حتتاجه املفو�ضية
م ��ن جمل� ��س الن ��واب ه ��و ه ��ل �ستج ��رى
االنتخاب ��ات �إلكرتوني� � ًا �أم يديوي� � ًا ،وق ��د
متت �إجابتهم بكت ��اب ر�سمي �أنها �ستجرى
�إلكرتوني ًا".
وبينّ �أن "جميع الأمور الأخرى يف تعديل
قان ��ون االنتخابات ال ت�ؤث ��ر جوهري ًا على
�إجرائه ��ا يف موعده ��ا �س ��واء مت �إق ��رار
القانون او مل يتم".

فريق �أممي ينب�ش  12مقربة جماعية لرفات الإيزيديني

املتخ�ص�ص ��ة يف القان ��ون الدويل وحق ��وق الإن�سان
�أمل كلوين.
ويف التقري ��ر ال ��ذي رف ��ع �إىل املجل� ��س ،ق ��ال رئي�س
الفري ��ق املحامي الربيطاين كرمي �أ�سد �أحمد خان �إن
اجله ��ود ركزت عل ��ى ثالثة حتقيق ��ات �أولية :جمزرة
الأقلي ��ة الإيزيدي ��ة يف  2014واجلرائ ��م املرتكب ��ة
يف املو�ص ��ل ب�ي�ن  2014و 2016والقت ��ل اجلماعي
ملجندين عراقيني يف تكريت يف حزيران .2014
وب ��د�أ الفريق عمله يف ت�شري ��ن الأول مع �أول مقربة
جماعية ع�ث�ر فيها على رفات �ضحاي ��ا تنظيم داع�ش
يف �آذار وني�س ��ان يف قري ��ة كوج ��و بجب ��ال �سنجار
�شمال غرب العراق من حيث تنحدر مراد.

و�أعلن خان �أن "التقدم �أبط�أ مما كان متوقع ًا" ،و�شدد
على �ض ��رورة حتديد "القنوات الفعالة والوا�ضحة"
ال�ستخدام الأدلة يف املحاكم العراقية.
وكانت احلكوم ��ة العراقية قد رف�ضت الدعوات لفتح
حتقي ��ق �أمم ��ي رغم توف ��ر �أدلة على وج ��ود �أكرث من
 200مق�ب�رة جماعي ��ة يف الع ��راق ل�ضحاي ��ا تنظي ��م
داع�ش يف �شمال العراق يف .2014
وم ��راد ب�ي�ن �آالف الإيزيدي ��ات ال�سبايا ل ��دى تنظيم
داع� ��ش الذي قتل املئات من الن�س ��اء والرجال �أي�ضا.
واعت�ب�رت الأمم املتح ��دة �أن م ��ا تعر�ضت ل ��ه الأقلية
الإيزيدي ��ة عل ��ى يد التنظي ��م املتطرف ق ��د يرقى �إىل
الإبادة.

زين تفتتح مركز خدمة زبائنها يف اربيل بت�صميم ع�صري جديد
ليكون �أكثـر مالئمة الحتياجات امل�شرتكني
أربيل -أيار 2019
في إطار اس��تراتيجيتها الهادفة خلدمة املشتركني أينما وجدوا
وتلبي��ة احتياجاته��م ومتطلباتهم ،أعلنت ش��ركة زين ،إحدى
ش��ركات مجموعة زين الرائدة في خدم��ات االتصاالت والبيانات
املتنقّ لة في منطقة الش��رق األوسط وشمال إفريقيا ،عن إعادة
افتت��اح مركزه��ا ف��ي أربيل بتصميم��ه العص��ري واجلديد الذي
يعكس اصالة وتراث مدينة أربيل بتصميم عصري مبتكر.
وح��ول املوضوع ذكر رئي��س اإلدارة التجارية لش��ركة زين محمد
س��مير "انطالقا ً م��ن حرصنا الدائ��م على توفير أعل��ى معايير
اخلدمات واملنتجات التي متكّن مشتركينا من البقاء على تواصل
م��ع العالم من جهة ،وتواصلنا الدائم مع مش��تركينا في اعلى
سلّم أولوياتنا من جهة اخرى ،حيث نعمل باستمرار على تطبيق
هذه الثقافة في كل خطواتنا بدءا ً من التخطيط وصوال ً الفتتاح
مراكز للبيـــع واخلدمة ،مرورا ً بتزويدهم بأفضل وأسرع اخلدمات.
وس��يتيح املركز بتصميمه احلديث وتقنياته املتطورة لنا فرصة
تعزيز جتربة املشتركني بالتزامن مع تلبية احتياجاتهم".
وتسعى شركة زين الى تقدمي أفضل اخلدمات ملشتركيها إضافة
إل��ى توفي��ر الوقت واجله��د عليه��م ،لذلك فان توجه الش��ركة
مس��تمر نح��و تفعي��ل مراك��ز خدم��ات اضافية ف��ي مختلف
احملافظات لتقدمي أهم اخلدمات التي يحتاجها املشتركون .حيث
تؤم��ن زين بأهمي��ة التواصل مع مش��تركيها الذي��ن تعتبرهم
شركائها في حتقيق أ ّي جناح أو تطور منشود ،ولهذه الغاية تضع
جميع إمكاناتها في خدمتهم.
جتدر اإلش��ارة إلى أن ش��ركة زي��ن توفّر املئات م��ن مراكز اخلدمة
ونق��اط البيع املنتش��رة في مختل��ف احملافظ��ات باإلضافة الى
مراكز خدمة املش��تركني الستقبال االتصاالت اجملانية وللتواصل
مع املشترك على مدار  24ساعة ،إضافة الى موقعها اإللكتروني

وصفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي.
وتندرج هذه اخلطوة في س��ياق سعي ش��ركة زين إلى التواصل
مع مشتركيها في كافة احملافظات من خالل شبكة واسعة من
مراك��ز اخلدمة ونقاط البيع لتلبية متطلباتهم بأفضل وأس��رع
طريقة .وسيتيح املركز لروّاده إمكانية شراء واستبدال اخلطوط،
وبطاقات الش��حن وتس��ديد الفواتير ،وخدمات زي��ن كاش وزين
سمارت ،إضافة إلى التواصل بشكل مباشر مع موظفي زين.
يذكر أن شركة زين هي إحدى أكثر الشركات تقدما ً من الناحية
التكنولوجية حيث تبحث باستمرار عن كيفية استقدام أحدث
احللول التكنولوجية وتقدميها ملشتركيها .كما تسعى الشركة
للوصول إلى كافة ش��رائح اجملتمع وتغطية كامل احملافظات من
خالل مختلف مراكزه��ا ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمني
اخلدمة األفضل واألسرع.

و�إ�ضاف ��ة �إىل نب� ��ش املقابر اجلماعية جم ��ع الفريق،
ال ��ذي ي�ض ��م  48عن�ص ��ر ًا�" ،شهادات ناج�ي�ن و�شهود
عي ��ان" و�أق ��ام برناجم� � ًا حلماي ��ة ال�شهود ،كم ��ا �أفاد
التقرير الذي عر�ض اجلمعة على املجل�س.
وج ��اء يف التقري ��ر" :يف املو�ص ��ل وتكريت ودهوك
ومناط ��ق �أخ ��رى يف الع ��راق ق ��دم �ضحاي ��ا �إف ��ادات
مروّ عة عن معاناتهم و�إبادة �أقليات كلي ًا و�سبي ن�ساء
وفتيات".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر �أن الفري ��ق الأمم ��ي يتفاو�ض مع
ال�سلط ��ات العراقي ��ة للتو�ص ��ل �إىل اتفاق ��ات لت�سليم
�أدل ��ة وهو م�ستعد لنقله ��ا �إىل حماكم �أخرى ملحا�سبة
عنا�صر تنظيم داع�ش على جرائمهم.

قناطر

 طالب عبد العزيز

يف م�ضيف بيت احلمد بباب �سليمان
يف كت ��اب مذكرات ��ه (�أع�ت�رف ب�أنني ع�ش ��ت) يكتب بابلو
ن�ي�رودا �":أن �أ�سع ��د ي ��وم يف حياته ،هو ال ��ذي التقى فيه
جمموع ��ة م ��ن عمال املناج ��م ،وحني خرج ل ��ه �أحدهم ،من
العم ��ق املظل ��م للمنج ��م قائ ًال :بابل ��و� ،أيها ال�شاع ��ر� ،إنني
�أعرف ��ك جي ��د ًا .فقد قرات ق�صائ ��دك ".ليلة �أم� ��س ،تذكرتُ
ذل ��ك ،و�أن ��ا يف م�ضيف (بيت احلمد) ب�أب ��ي اخل�صيب ،مع
البع�ض م ��ن الأهل والأ�صدقاء ،يف قرية باب �سليمان ،يف
ليل ��ة رم�ضانية كان ��ت ا�ستثنائية بحق .هن ��اك من ي�صغي
لل�شعر بدموعه.
مل �أقر�أ الورقة التي �أعددتها كـ (حما�ضرة) والتي متحورت
حول الأ�سر الب�صري ��ة الثالث (الكوازية ،الردينية ،وبيت
النقي ��ب) التي توال ��ت على ا�ستثم ��ار الأر� ��ض ،وتناوبت
عل ��ى ملكيته ��ا ك�أعطيات م ��ن الدول ��ة العثماين ��ة ،معتمد ًا
عل ��ى الباحث الدكتور طالب جا�سم الغريب يف كتابه املهم
واال�ستثنائ ��ي (ال�سلطة واملجتم ��ع والأر�ض يف الب�صرة،
�أواخر العهد العثماين ،نهاي ��ة االنتداب الربيطاين) ،ذلك
لأنن ��ي خل�ص ��ت �إىل �أن املجل� ��س قد ال يخلو م ��ن �أحد ،من
�أبن ��اء الأ�سر ه ��ذه� ،أو �أنني وجدت يف احلديث عن النخل
وامل ��اء والغر�س و�أعم ��ال الفالحة �ألط ��ف و�أرق يف الليلة
الرم�ضانية ،وقد بدا يل �أنَّ النا�س هنا� ،أحوج اىل التعريج
على ما�ضي املدينة ،الذي كان زاهر ًا ،باذخ ًا ذات يوم.
�شرعت �أقر�أ الف�صل الذي عنونته (قلت لهم ما ينبغي على
� ٍأخ مثلي قوله) من كتابي( كتاب �أبي اخل�صيب) ،وهو ف�صل
ي�أخذ من ال�شعر ُج َّل مادته ،ويغ ّلب اللغة املتاملة ال�شاعرة
عل ��ى ال�سرد ،لكنْ  ،ب�شيء م ��ن حكاية ب�سيطة ،تتحدث عن
فالحينْ يعمالن مع ًا ،ي�ساعد هذا ذاك ،فيق�ضيان
�صدي َقينْ َ ،
النهار والليل يف �سع ��ادة ووئام وطم�أنينة ..لكنني ،ومع
ال�سط ��ور الأخرية ،وو�سط �إ�صغ ��اء ال�ضيوف ،فوجئت بـ
(مع ��د الإم ��ارة) والدموع تغ ��زو عينيه ،ث ��م �أ�صبح ين�شج
ب�صوت جاهد يكتمه ،وجدته ك�سري ًا ،مفجوع ًا .مل �ألتق به
م ��ن قبل ،وال �أعرف عنه �شيئ ًا ،هو رجل من عامة �أهل باب
�سليم ��ان ،غار�س نخل وقاطف رطب وثمار ،لعله وجد يف
م ��ا كتبته �ضالة قلب ��ه ،يقول �صديقي د .غ�س ��ان جنم �":إن
�شقي ��ق معد الأكرب ،كان �أكرم �أه ��ل �أبي اخل�صيب"،لكنني
وجدته �أكرم احلا�ضرين �أدمع ًا :قلتُ .
مل تد ّلن ��ي دم ��وع مع ��د الإم ��ارة عل ��ى عمي ��ق روح ��ه ،ما
يكتنفه ��ا ،ذل ��ك لأنن ��ي مل �أ�س�أله ع ��ن �س ِّر دموع ��ه تلك ،وقد
يط ��وي الزم ��ن ال�صفح ��ة هذه ،ف�ل�ا ُتع ��اد لها ق ��راءةٌ ،لكنَّ
ع�شرات اال�سئل ��ة ت�شق وجه اللحظ ��ة �أمامي ،وتنبثق من
جيوب الأر�ض والأنهار ومن �أقا�صي املديات ،هناك حيث
ال �أح ��د مبق ��دوره الإجابة� .شخ�صي ًا� ،أع � ُ
�رف ما �أبكى معد
الإم ��ارة ،لي� ��س الفقد واخل�سران والرتمل م ��ا يبكيه� ،إمنا
ه ��و يبك ��ي اخل�ص ��ب والنم ��اء ،ويبك ��ي اجلم ��ال والزهو
والعذوب ��ة ،التي كانت يوم ًا عالم ��ة الربوع هنا ،تلك التي
ذهبت اىل غري رجعة.
ً
نح ��ن ،ال نبعد عن نهر ب ��اب �سليمان كثريا ،كذلك �سيكون
اجل�س ��ر اخل�شبي ،ال ��ذي بناه الربيطاني ��ون �أوائل القرن
املا�ض ��ي قريب� � ًا ،يالم� ��س بط ��نُ املاء ما ظ � َّ�ل م ��ن �ألواحه،
وه ��ي البيوت ��ات التي وق ��ف الدهر عن ��د عتباته ��ا حميي ًا،
مط�أطئ� � ًا ،ي ��وم ق ��دِ م املل ��ك في�صل الث ��اين اىل هن ��ا ،ويوم
كان ��ت ع�ش ��رات الأبالم واملهي�ل�ات تحُ َ ّم ُل بالتم ��ر والعنب
والفاكه ��ة واحلب ��وب واخل�ضار ومتخر عب ��اب املاء ب�شط
العرب الكب�ي�ر اىل �أقا�صي الب�صرة والع�شار .كلنا بحاجة
اىل ب ��كاء مع ��د الإمارة ،ذل ��ك لأنن ��ا ،جميع� � ًا ،يف الب�صرة
و�أب ��ي اخل�صيب والزب�ي�ر والقرنة ال منلك الي ��د ال�صادقة
ال�س�ت�رداد ما �ضاع منا ،ولأنن ��ا ،ال نقوى على �شتم اجلرح
العميق ،الذي مازال ين ُّز وال يرب�أ يف �أرواحنا.
�شرع��ت �أق��ر�أ الف�صل ال��ذي عنونت��ه (قلت
لهم ما ينبغي على � ٍأخ مثلي قوله) من كتابي
(كت��اب �أب��ي اخل�صي��ب) ،وه��و ف�ص��ل ي�أخذ
م��ن ال�شعر ُج َّل مادته ،ويغ ّل��ب اللغة املتاملة
ال�شاعرة على ال�سرد

وزارة الكهرباء
دائرة اال�ستثمارات والعقود
م /متديد اعالن مناق�صة مرحلة ما قبل الت�أهيل
(حمطة غرب املو�صل  400ك.ف  /قر�ض )KFW

احلاقا باإلعالن املنشور في جريدتنا بالعدد 4421
ف��ي  .2019 / 5 / 2تقرر متديد تاريخ غلق اعالن
املناقصة املرقمة ف��ي اعاله ضمن فريق قرض
بنك التنمية االملاني  KFWعلى ان يكون تاريخ
الغلق هو يوم االثنني املوافق .2019 / 6 / 17
لذا اقتضى التنويه.
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فقدان هوية
فق��دت من��ي الهوي��ة الص��ادرة من
وزارة النقل الش��ركة العامة للنقل
البحري باس��م الس��يد (ع��ارف عبد
االمير سلمان) يرجى ممن يعثر عليها
.تسليمها إلى جهة االصدار
مع التقدير

Email: info@almadapaper.net
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اعالنات

�إع��������ل�������ان����������������ات

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
�إعالن
وزارة النفط
)SOMO( �شركة ت�سويق النفط

ANNOUNCEMENT
MINISTRY OF OIL / OIL MARKETING COMPANY (SOMO)
Public Invitation numbered (MP/2019/ 6) for Natural Gasoline
Export Based on (EX-Works)

( لبيع منتوج البنزين الطبيعيMP/2019 /6) الدعوة العامة املرقمة
) لأغرا�ض الت�صديرEX-Works( على �أ�سا�س

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil entities
is pleased to invite specialized companies with good experience to
export Natural Gasoline product based on (EX-Works) from Kirkuk
Depot according to the quantities and specifications mentioned in the
invitation conditions.
For the interested Iraqi companies and branches of Foreign companies
registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field to
receive this invitation including all terms and conditions from (SOMO)
headquarter location at Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood in
front of Baghdad Funfair with non refundable amount equal to (500,000)
IQD .
Offers to be submitted from Thursday 23 /5 /2019 until Wednesday
5 /6/ 2019 at 12:00 pm BGD .
In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall
be on the next working day.

) إحـدى تشكيالت وزارة النفطSOMO( يـسر شركة تـسويق الـنفط
العراقي��ة أن تدعو جـمي��ع الـراغبني مـن الش��ركات العراقية وفروع
الشركات العربية واالجنبية املسجلة في وزارة التجارة العراقية ذات
اخلبرة لـالشتراك بـالدعوة العامة لـتصدير مـنتوج البنزين الطبيعي
) مطروح مستودع كركوك احلديث وحسبEX-Works( عـلى أسـاس
 فعلى،الكمي��ات واملواصف��ات الفني��ة املبين��ة في ش��روط الدع��وة
الشركات اخملتصة والراغبة في الشراء مراجعة مقر الشركة الكائن
 زيونة ح��ي املعتصم مقابل مدينة العاب بغداد الس��تالم/ف��ي بغداد
الدعوة املتضمنة جميع الشروط املطلوبة لشراء املنتوج أعاله مقابل
ً ) خمسمائة الف دينار عراقي غير قابل للرد علما500,000( مبلغ قدره
إن فترة إس��تالم العروض س��تكون إعتب��ارا ً من ي��وم اخلميس املوافق
 ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم االربعاء املوافق2019/5/23
 وفي حال مصادفة يوم غلق الصندوق عطلة رسمية فيكون2019/6/5
.تاريخ الغلق في اليوم الذي يليه

Director General
SOMO
Email: info@somooil.gov.iq
Web: www.somooil.gov.iq

املديـر العـام
ل�شركة ت�سويق النـفـط
رئي�س جمل�س الإدارة

E-mail: info@somooil.gov.iq
Web: www.somooil.gov.iq

إعــــــــالن

 ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية/وزارة ال�صحة
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا
. )www.moh.gov.iq( ) واملوقع اخلا�ص بالوزارةwww.kimadia.iq( على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة
) مليونني دينار عراقي غري قابل2000000(  هو$  ) مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون1000000(  هو$ علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغه �أقل من مليون
 من قيمة العر�ض تقدم على �شكل%1 للرد ويتحمل من �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة
خطاب �ضمان نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما
) �أو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أميناتCIP( �أن طريقة الدفع �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن
 من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم%5 القانونية (كفالة ح�سن الأداء) البالغة
.2019/ 6 /13 زيارة موقع ال�شركة �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم اخلمي�س
. ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء, يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق/ مالحظة

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1.000.000.00) Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more than (1)
million dollars is (2.000.000.00) Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with presented offers,
a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank unless by a
letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the payment way
will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate
on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by
Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled
Thursday 13 / 6 /2019 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

No.

Invitation No.

Description

Opening date

Closing date

Announcement No.

1

72 / 2019 / 4 / R

م�ستلزمات �أ�سنان

22 / 5 / 2019

20 / 6 / 2019

Second Time

امل����دي����ر ال���ع���ام
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مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

�أمن مالعبنا "خط �أحمر"!
�أك�ث�ر م ��ا يد ّم ��ر العالق ��ات و ُيح ��دث
�ش ��رخ ًا يف الثقة ،ويعي ��د قراءة �أوراق
امل�س ��تقبل بتمعّن هو ال�شحن العاطفي
املته� �وّر �إن كان ك�س ��لوك مواط ��ن يف
بيت ��ه �أم كمنه ��ج وظيفي له لن يح�ص ��د
منه غ�ي�ر مزي ��د من اخل�س ��ائر لنف�س ��ه
وللآخرين نتيجة طغيان الرعونة على
احلكمة واالنفعال على االعتدال!
ه ��ذا م ��ا مي� � ُّر ب ��ه بع� ��ض املح�س ��وبني
على الك ��رة العراقية من ��ذ زمن طويل،
�إداريني ومدرب�ي�ن والعبني و�إعالميني
ومتابعني وجلوا من مواقع الكرتونية
ليكون لهم ن�ص ��يب من الت�أثري ال�سلبي
عن ��د مريديه ��م وم ��ن ين�س ��جوا عل ��ى
منواله ��م عم�ل ً�ا باملث ��ل ال�ش ��ائع (وافق
َ
�شن طبقة) ! .

مل يه ��د�أ البع� ��ض ويطف ��ىء ن�ي�ران
الثب ��ور منذ يومني من �إع�ل�ان االحتاد
الآ�س ��يوي لكرة الق ��دم ت�أجي ��ل مباراة
الن�صر ال�سعودي وذوب �آهن �أ�صفهان
الإي ��راين م ��ن ملع ��ب كرب�ل�اء الدويل
(الأر�ض املفرت�ض ��ة للأخري) �إىل ملعب
ثان يُحدّد الحق ًا ال�س ��باب �أف�ص ��ح عنها
ٍ
م�ص ��در قريب من احتاد الكرة العراقي
"�إن الت�أجي ��ل ج ��اء بطلبنا ا�س ��تجابة
وعب
لتوجيه من جهة م�س� ��ؤولة عليا" رّ
الغا�ض ��بون من ه ��ذا القرار ع ��ن خيبة
�أمله ��م كون ��ه يثلم م ��ن �س ��معة املالعب
العراقية التي ترتقب رفع ًا كلي ًا للحظر
ال ��دويل املفرو�ض من ثالثة عقود دون
�أن يتم ّعن ��وا مبكن ��ون الق ��رار و�أبعاده
الآنية وامل�ستقبلية.

فني ًا ،ال �ش� � َّك �أن فريق الن�صر يقاتل من
�أجل حتقيق الفوز على ذوب �آهن الذي
يتفوّق بفارق نقطتني ( ،)9 11-وهي
اجلول ��ة اخلتامي ��ة ل ��دور املجموعات
يف م�س ��ابقة �أبط ��ال �آ�س ��يا وال جم ��ال
للتعوي�ض يف املجموع ��ة التي غادرها
فريق ��ا ال ��زوراء والو�ص ��ل الإمارات ��ي
بنيلهم ��ا ( 5و )3نق ��اط عل ��ى التوايل
قبل لق ��اء جولة اخلتام �أم� ��س الثالثاء
يف ملعب زعبيل والذي جرى يف وقت
مت�أخر.
ولي� ��س غائب ًا عن اجلميع� ،أن االحرتاز
الأمن ��ي هن ��ا وجوبي لي� ��س يف ملعب
كرب�ل�اء وح ��ده ،بل يف جمي ��ع مالعب
العامل التي �ش ��هدت تدخ�ل ً�ا من االحتاد
الدويل للعبة وبقية االحتادات القارية

لنق ��ل مباري ��ات مهم ��ة م ��ن دول تنع ��م
باال�س ��تقرار الأمن ��ي الت ��ام �إىل مالعب
�أخرى لعدم مالءمة الأجواء امل�صاحبة
للمباراة �أو وج ��ود مماحكات �إعالمية
ت�ش� � ّد اجلماه�ي�ر �س ��لبي ًا ورمب ��ا تدفع
�ض ��عاف النفو� ��س ال�س ��تغالل احل ��دث
وارتكاب حماقة ال حتمد عقباها!
ملعب كربالء ومثياله الب�صرة و�أربيل
م ��ن �أه ��م املالع ��ب يف �آ�س ��يا والع ��امل
وحم�ص ��نة من �أي خرق ب�سبب
م�ؤمّنة
ّ
اجلهود الت ��ي يبذلها رج ��ال حفظ �أمن
املالع ��ب وتع ��اون وزارت ��ي الدف ��اع
والداخلي ��ة يف فر� ��ض خطط �ص ��ارمة
متن ��ع ت�س� � ّلل الطارئني ليعبث ��وا ب�أمان
الفرق الزائ ��رة واجلماهري� ،أما وزارة
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة ومعها احتاد كرة

القدم فهما حري�ص ��ان عل ��ى �إجناح �أية
مباراة مهما كانت طبيعتها التناف�س ��ية
طاملا �أنهما تعهّدا اىل االحتادين (الفيفا
والآ�س ��يوي) بتطبيق �شروط ال�سالمة
م�شفوع ًا بخطاب حكومي يقدم اال�سناد
الكامل لكل ما يتع ّلق باملباراة الر�سمية
داخل امللعب وخارجه.
�إن ت�سيي�س كرة القدم كحالة ا�ستثنائية
�أم ��ر الب ��د منه حلماي ��ة اللعبة نف�س ��ها،
واالحتاد الدويل ي�ؤكد يف عديد بياناته
املتع ّلق ��ة ب�أزمات ّ
التدخل احلكومي يف
االحت ��ادات الوطني ��ة �إن ا�س ��تقاللية
م�ؤ�س�س ��ات كرة الق ��دم وحُ رمة انظمها
م ��ن االنتهاك ال تعن ��ي ا�س ��تغنائها عن
�إمكان ��ات احلكومة للتدخل لوج�س ��تي ًا
و�إنقاذه ��ا من خطر حمتم ��ل ،لذلك جاء

ات�ص ��ال العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
ب ��ن عب ��د العزي ��ز برئي� ��س احلكوم ��ة
ع ��ادل عبداملهدي ح ��ول الغر� ��ض ذاته
حر�ص� � ًا م ��ن الطرف�ي�ن على �إبع ��اد لقاء
ريا�ض ��ي ِ�ص ��رف ومثري جماهريي ًا عن
�إرها�ص ��ات املنطق ��ة ،وال دخ ��ل للعراق
�إال لكونه م�ضيّف للمباراة ،وهو توجّ ه
ر�س ��مي حكيم ين�أى بال�ش ��باب العراقي
وال�س ��عودي والإي ��راين ع ��ن الت�أ ّث ��ر
أند�س مغر�ض ��ون بني
ال�س ��لبي �إذا م ��ا � َّ
املدرجات لي�أجّ جوا م�ش ��اعر اال�س ��تياء
والرنف ��زة ويجعل ��وا التما� ��س ب�ي�ن
الالعبني مكهرب ًا.
عتبنا على بع�ض الإعالميني ال�سعوديني
الذين د�سّ ��وا م�صطلح (لأ�سباب �أمنية)
يف �س ��طور خرب ت�أجيل املباراة! عليهم

�أ ّال يغفل ��وا ب� ��أن �أم ��ن مالعبن ��ا "خ ��ط
�أحم ��ر" ويكتب ��وا كم ��ا متلي ��ه مبادىء
املهن ��ة بو�ص ��ف حقيقة الإج ��راء "بناء
عل ��ى التن�س ��يق الر�س ��مي امل�ش�ت�رك"
وال�س ��عوديون يعلم ��ون قب ��ل غريه ��م
كيف ه ّللتْ اجلماه�ي�ر العراقية بقدوم
"الأخ�ضر" اىل الب�صرة يوم الأربعاء
� 28شباط 2018وا�ست�شعروا بنعمة
الأمن و�س ��ط م�ش ��جّ عني حمب�ي�ن لأحد
فر�سان الكرة اخلليجية زاد عددهم عن
� 60ألف ،وبالت ��ايل فالدور الإعالمي
ال�س ��عودي م�س� ��ؤول يف م�س ��اندة
ق�ض ��ية املالعب العراقي ��ة والعمل على
م�س ��اندتها بر�س ��ائل �إعالمي ��ة �إيجابية
كموقف قيادته الريا�ضية التي ّ
ه�شمت
احلظر الدويل مبعول الثقة.

ً
غائبا عن
ولي�س
الجميع� ،أن االحتراز
الأمني هنا وجوبي
لي�س في ملعب
كربالء وحده ،بل
في جميع مالعب
العالم التي �شهدت
ً
تدخال من االتحاد
الدولي للعبة وبقية
االتحادات القارية
لنقل مباريات
مهمة من دول تنعم
باال�ستقرار الأمني
التام �إلى مالعب
�أخرى

القلق من ت�ضييف العراق غرب �آ�سيا وت�صفيات ال�شباب
 ال�����������دوري ال���م���م���ت���از ت���ا����س���ع��� ًا ف�����ي ت�������ص���ن���ي���ف االت������ح������اد ال����ق����اري

بغداد  /حيدر مدلول
�أك ��د م�ص ��در مق� � ّرب م ��ن مجل� ��س �إدارة
اتح ��اد الكرة �أن قرار االتحاد الآ�س ��يوي
لك ��رة الق ��دم بت�أجيل مب ��اراة فريق ذوب
�آه ��ن الإيران ��ي و�ض ��يفه فري ��ق الن�ص ��ر
ال�س ��عودي التي كان م ��ن المقرر �أقامتها
في ال�ساعة التا�سعة م�ساء �أم�س الثالثاء
�ض ��من الجولة الأخيرة من الدور الأول
لح�س ��اب المجموع ��ة الأول ��ى ببطول ��ة
دوري �أبط ��ال �آ�س ��يا  2019الى �أ�ش ��عار
�آخ ��ر ونقله ��ا م ��ن ملعب كرب�ل�اء الدولي
ل ��ن يق ��ف عائق� � ًا ف ��ي ت�ض ��ييف المالعب
العراقي ��ة للبطوالت القاري ��ة والإقليمية
خالل الفترة المقبلة من العام الجاري.
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در ف ��ي ت�ص ��ريح خ�ص
ب ��ه الم ��دى � :إن لجن ��ة الم�س ��ابقات ف ��ي
االتح ��اد الآ�س ��يوي لكرة القدم �س ��تحدّد
ف ��ي وق ��ت الحق من �ش ��هر �أي ��ار الجاري
م ��كان وتوقيت �إقامة المباراة بين فريق
ذوب �آهن االيراني والن�ص ��ر ال�سعودي
الت ��ي �س ��يتم ف ��ي �ض ��وئها تحدي ��د بطل
المجموع ��ة االول ��ى وو�ص ��يفه بع ��د �أن
�ض ��منا حج ��ز بطاقت ��ي الت�أه ��ل الى دور
ثم ��ن النهائ ��ي لمنطق ��ة غرب الق ��ارة في
الن�س ��خة الحالي ��ة م ��ن بطول ��ة دوري
�أبطال �آ�س ��يا الذي �سيقام يومي  6و13

م ��ن �ش ��هر �آب المقب ��ل بنظ ��ام الذه ��اب
والإياب ،م�شير ًا الى ان مباريات الأندية
ال�سعودية �أمام االندية االيرانية تجرى
على مالع ��ب محايدة منذ ثالثة موا�س ��م
وذلك ب�سبب قطع العالقات الدبلوما�سية
بين البلدين.
وتابع �إن �إدارة فريق الن�ص ��ر ال�سعودي
�أختارت ملعب �آل مكتوم بنادي الن�ص ��ر
الريا�ضي مدينة دبي الإماراتية لمباراة
الذهاب لفريقها الكروي للقاء فريق ذوب
�آه ��ن االيراني التي جرت ي ��وم الحادي
ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر اذار الج ��اري وانتهت
لم�ص ��لحة االخي ��ر بنتيج ��ة ( )2-3فيما
�أختارت �إدارة فريق ذوب �أهن االيراني
اللعب على ملعب كربالء الدولي بمدينة
كربالء لمباراة الإياب �ض ��من مناف�س ��ات
المجموع ��ة االول ��ى الت ��ي �ض ��مت ال ��ى
جانبهم ��ا فريق ��ي ال ��زوراء والو�ص ��ل والبحرين والأردن وفل�سطين والكويت
الإمارات ��ي حي ��ث يت�ص ��در فري ��ق ذوب و�س ��وريا واليم ��ن والعراق ال ��ى جانب
�آهن الترتيب بر�ص ��يد  11نقطة يليه في �إقام ��ة ت�ص ��فيات المجموع ��ة الأول ��ى
المرك ��ز الثاني فريق الن�ص ��ر بر�ص ��يد  9الت ��ي �ض� � ّمت منتخبات الكوي ��ت وعُمان
نقاط.
وباك�ستان والعراق وفل�سطين الم�ؤهلة
و�أو�ض ��ح �إن اتحادن ��ا يُطمئ ��ن الجمي ��ع لبطولة ك�أ�س �آ�س ��يا  2020تحت19عام ًا
ب�ش�أن �سالمة �ض ��يافة المالعب العراقية في العراق خالل المدة من 10-2ت�شرين
لبطولة غرب �آ�س ��يا لكرة القدم التا�س ��عة الثان ��ي المقب ��ل وال ��ذي ي�أت ��ي بع ��د رفع
التي �س ��تجري خ�ل�ال الفت ��رة من  14-2الحظ ��ر الجزئي عن الك ��رة العراقية من
�آب المقب ��ل بم�ش ��اركة منتخب ��ات لبن ��ان قبل مجل�س االتح ��اد الدولي لكرة القدم

يوم � 16آذار  2018وال�سماح للمنتخبات
الوطني ��ة والأندي ��ة بخو� ��ض مبارياتها
الر�س ��مية والدولي ��ة الودية وت�ض ��ييف
البط ��والت عل ��ى مالع ��ب مدن الب�ص ��رة
وكرب�ل�اء و�أربي ��ل ف ��ي �أقليم كرد�س ��تان
والأمور تجري بانتظام ولي�س هناك ما
يدعو للقلق.
و�أ�شار الى �أن اال�ستعدادات جارية حالي ًا
على قدم و�س ��اق وتعاون بين اتحاد كرة
الق ��دم م ��ع وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة

بخ�ص ��و�ص توفير جميع الم�س ��تلزمات
الت ��ي طلبته ��ا لجنة ت ��م �إيفاده ��ا من قبل
اتح ��اد غ ��رب �آ�س ��يا لك ��رة الق ��دم �أثن ��اء
الزي ��ارة التي قامت به ��ا لمدينتي �أربيل
وكرب�ل�اء اللت ��ان �سيحت�ض ��نها ملعبيهما
مباريات المجموعتي ��ن الأولى والثانية
م ��ن البطول ��ة وتفقد مالع ��ب التدريبات
والفن ��ادق الت ��ي �ستحت�ض ��ن وف ��ود
المنتخبات الثمانية الم�شاركة فيها التي
ت�سعى فيها الى رفع درجة جاهزيتها قبل
خو�ض الت�ص ��فيات الآ�سيوية الم�شتركة
الم�ؤهل ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س العال ��م 2022
بقطر وك�أ�س �آ�س ��يا  2023بال�صين التي
�س ��تنطلق �أعتبار ًا من الخام�س من �شهر
�أيلول المقبل.
و�أو�ض ��ح �أن اتحاد كرة القدم لم يح�س ��م
الملعب الذي �س ��يكون م�سرح ًا لمباريات
المجموعة الأولى بمنطق ��ة غرب القارة
لبطولة ك�أ�س �آ�س ��يا لل�ش ��باب التي وافق
فيها االتحاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم على
�ضيافة العراق لها بنا ًء على رغبة المدير
الفن ��ي لمنتخ ��ب ال�ش ��باب لك ��رة الق ��دم
قحط ��ان جثير الذي يرى ب�أنها �س ��تكون
عام�ل ً�ا م�س ��اعد ًا لالعبي ��ه ف ��ي خو� ��ض
مبارياته ��م عل ��ى �أر�ض ��هم وجماهيره ��م
في حجز تذك ��رة العبور ال ��ى النهائيات
القارية التي �س ��تجري ف ��ي العام المقبل

�إعالن دعوة تقدمي العطاء
اعالن رقم ()28
رقم الطلبية 2019/4902

تعل��ن ش��ركة مصافي الوس��ط ش��ركة عامة ع��ن املناقص��ة احمللية
(نقل منتس��بي مصفى الديواني��ة) للمرة (األول��ى) وبكلفة تخمينية
مقدارها ( )465.000.000دينار عراقي (اربعمائة وخمسة وستون مليون
دين��ار عراقي) ملدة س��نة واح��دة  .مبوج��ب املواصفات والش��روط التي
ميك��ن احلصول عليها من امان��ة الصندوق لقاء مبلغ ق��دره ()150.000
دين��ار (مائة وخمس��ون الف دينار ال غير) غير قابل لل��رد فعلى املقاولني
اخملتصني الراغبني باملش��اركة تقدمي ع��رض بالدينار العراقي (مع مراعاة
ترقي��م صفحات هذه العروض) ويكون ناف��ذا ً ملدة ال تقل عن ( 120يوماً)
مع ارفاق التأمين��ات األولية والبالغ��ة (  )4.650.000دينار عراقي (اربعة
ماليني وس��تمائة وخمس��ون ألف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض
املعلومات التالية:
 رقم املناقصة :موضوعها تاريخ الغلق تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم. تاريخ نفاذ التأمينات األولية. العناوين الصريحة للشركة او املكتبوتس��لم الى اس��تعالمات الش��ركة باغلفة مغلق��ة ومختومة مثبت
عليها رقمي االعالن والطلبية في مدة اقصاها الس��اعة (الواحدة) بعد
الظهر ليوم  2019/6/17ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور نش��ر
االعالن ..مع التقدير.
مالحظة:
 -1يت��م تق��دمي العروض وفقا ً للوثائق القياس��ية وفي ح��ال عدم التزام
مقدم العط��اء في تطبيق الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فأنه
سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:
أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ.
ب -هوية االحوال املدنية او جواز س��فر ناف��ذ ملقدم العطاء او من ينوب
عنه.
 -3اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رس��مية يرحل إلى اليوم التالي

بعد العطلة مباشرة.
 -4تقدم التأمينات األولية باس��م الش��ركة أو مديره��ا املفوض أو أحد
املساهمني في الشركة أو الشركات مبوجب عقد مشاركة.
 -5بام��كان كافة ممثلي الش��ركات واملقاولني املش��تركني في املناقصة
التواج��د في مقر الش��ركة حلض��ور ومتابعة فتح العط��اءات من قبل
اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
 -6في حالة وجود مخالفات من قبل املقاولني توجه االنذارات من القسم
القانوني في شركتنا دون الرجوع إلى دائرة كاتب العدل.
 -7تص��ادر التأمين��ات األولي��ة للش��ركات ف��ي حالة عدم األس��تجابة
للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات.
 -8تقدم التامينات األولية على شكل (خطاب ضمان أو صك مصدق أو
سفتجة) ومن املصارف املعتمدة املدرجة في القائمة املرفقة طياً.
 -9يت��م اس��تبعاد العطاء ال��ذي يزيد مبلغ��ه بنس��بة  %20فأكثر من
الكلفة التخمينية.
 -10ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكتروني:
www.mrc.oil.gov.iq
زيد كاظم �شريف
املدير العام وكالة
ورئي�س جمل�س االدارة

ت
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امل�صارف احلكومية
الرافدين /مت دمج مصرف العراق (االشتراكي سابقاً) معه
الرشيد
الصناعي
الزراعي التعاوني
العقاري
العراقي للتجارة
مصرف النهرين االسالمي

ت

املصارف التجارية

بم�ش ��اركة  16منتخب� � ًا برغ ��م وج ��ود
مناف�سة قوية من بقية منتخبات الكويت
وعُمان وفل�سطين وباك�ستان التي دخلت
في مراحل مبكرة من التح�ض ��يرات قبل
�إج ��راء القرع ��ة ي ��وم التا�س ��ع من �ش ��هر
�أي ��ار الج ��اري ف ��ي العا�ص ��مة الماليزية
كوااللمب ��ور الت ��ي ح�ض ��رها ممثلي 46
منتخبا.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أحت ��ل دوري الك ��رة
الممتاز المركز التا�سع بر�صيد 52.079
نقط ��ة ف ��ي ت�ص ��نيف االتحاد الآ�س ��يوي
لك ��رة الق ��دم الأخي ��ر لتقيي ��م الدوريات
المحترفة في جميع االتحادات الوطنية
البالغ عددها  45والمن�ضوية تحت لواء
االتحاد القاري.
وجاء دوري الكرة الممتاز في ت�ص ��نيف
م�س ��ابقات الأندية خلف دوريات ال�صين
وقطر وكوريا الجنوبية وايران واليابان
وال�س ��عودية واالمارات وتايالند وتقدم
على دوري ��ات اوزبك�س ��تان وا�س ��تراليا
والفلبين والهند والأردن وطاجيك�ستان
و�س ��نغافورة وماليزي ��ا وتركمان�س ��تان
و�س ��وريا والبحرين وكوريا ال�ش ��مالية
وهون ��غ كونغ وفيتن ��ام ولبن ��ان وجزر
المالدي ��ف وميانم ��ار واندوني�س ��يا
وكمبودي ��ا و ُعم ��ان وبنغالدي�ش وماكاو
وفل�س ��طين وقيرغيز�س ��تان والكوي ��ت

والو�س و�س ��ريالنكا وبوتان ومنغوليا
و�أفغان�ستان وتايوان وتيمور ال�شرقية
وباك�س ��تان وبرونادي والنيبال وغوام
واليمن.
و�سيح�ص ��ل العراق بموجب الت�ص ��نيف
الأخي ��ر عل ��ى مقع ��د واح ��د مبا�ش ��ر ف ��ي
دور المجموع ��ات ون�ص ��ف مقع ��د ف ��ي
ال ��دور التمهي ��دي ف ��ي الن�س ��خة المقبلة
م ��ن بطول ��ة دوري �أبط ��ال �آ�س ��يا 2019
لمنطقة غرب القارة وخا�ص ��ة بعد لجوء
االتحاد الآ�س ��يوي لكرة القدم الى معيار
التقيي ��م الفني لجميع دوري ��ات االتحاد
الوطني ��ة التابع ��ة الي ��ه بمع ��دل % 90
للم�س ��توى الفن ��ي ف ��ي دوري الأبط ��ال
و 10%للمنتخبات الوطنية وت�صنيفها
باالتح ��اد الدولي لكرة القدم �أعتبارا من
المو�سم  2019-2018حيث ف�شل فريق
الزوراء حامل لقب دوري الكرة الممتاز
في عبور الدور الأول �ض ��من المجموعة
االول ��ى الت ��ي �ض ��مته ال ��ى جان ��ب فرق
الن�صر ال�س ��عودي وذوب �آهن االيراني
والو�ص ��ل الإماراتي وكذلك فريق القوة
الجوية لكرة القدم الذي ف�شل في اجتياز
الدور التمهيدي �إثر خ�سارته امام فريق
باختاك ��ور الأوزبكي بنتيجة ( )2-1في
المب ��اراة التي جرت بينهم ��ا على ملعب
باختاكور المركزي بالعا�صمة ط�شقند.

1

بغداد

25

العربية املتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل

2

التجاري العراقي

26

نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل

3

الشرق االوسط العراقي لالستثمار

27

زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل

4

التنمية الدولية لالستثمار والتمويل

28

الدولي االسالمي

5

املوصل للتمويل واالستثمار

29

مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار
والتمويل

6

بابل

30

مصرف القابض االسالمي لالستثمار
والتمويل

7

االهلي العراقي

31

مصرف الثقة الدولي االسالمي

8

االئتمان العراقي

32

مصرف الراجح االسالمي لالستثمار
والتمويل

9

سومر التجاري

33

زرات التركي (الزراعي التركي) (فرع
العراق)

10

اخلليج التجاري

34

بيبلوس اللبناني

11

آشور الدولي لالستثمار

35

انتركونتيننتال لبنان

12

املنصور لالستثمار

36

بنك بيروت والبالد العربية

13

عبر العراق

37

وقفلر للشركة املساهمة التركية

14

االقليم التجاري لالستثمار والتمويل
(اميرالد سابقاً)

38

ايش بنك شركة مساهمة (العمل
التركي)

15

مصرف الهدى

39

بنك عوده

16

مصرف اربيل

40

البحر املتوسط

17

العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية

41

البنك اللبناني الفرنسي

18

كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية 42

ستاندر تشارترد

19

الوطني االسالمي

43

فرنسبنك

20

التعاون االسالمي لالستثمار

44

لبنان واملهجر

21

ابو ظبي االسالمي

45

بنك االعتماد اللبناني

22

جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي 46

الشرق االوسط وافريقيا

23

العالم االسالمي لالستثمار والتمويل 47

ملي ايران

24

اجلنوب االسالمي لالستثمار والتمويل 48

بنك بارسيان

متابعة

العدد ( )4435ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االربعاء (� )22أيار 2019

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

جمعية البيئة وال�صحة العراقية في لندن تعقد م�ؤتمرها ال�ساد�س

مخاطر انت�شار ال�سرطان والتلوث البيئي في العراق
بغداد /املدى

نظمت جمعية البيئة وال�صحة
العراقية في المملكة المتحدة
م�ؤتمراً علمي ًا تحت عنوان "
ال�سرطان و التلوث البيئي في
العراق :الأ�سباب و االعرا�ض
ال�سريرية و العالج " و بالتعاون
مع المركز الوطني الريادي
لبحوث ال�سرطان في جامعة
بغداد و بم�شاركة من ال�سفارة
العراقية في لندن ولمدة يوم
واحد في جامعة  UCLفي لندن
 .و قد ح�ضر الم�ؤتمر ح�شد من
ال�ضيوف و الأطباء الأكاديميين
و الخبراء و الباحثين العراقيين
من المهتميين ب�شوون البيئة
و ال�صحة في العراق و ممثلي
الجمعيات العراقية و الطبية في
المملكة المتحدة و عدد من طالب
الدكتوراه المبعوثين .

افتتح ��ت الدكت ��ورة جيه ��ان باب ��ان م�ؤ�س�س ��ة و
رئي�س ��ة جمعي ��ة البيئ ��ة وال�صح ��ة العراقي ��ة يف
اململك ��ة املتح ��دة امل�ؤمت ��ر بكلم ��ة حي ��ث تناولت
مو�ضوع ��ات امل�ؤمتر التي ترك ��زت على البيئة و
الأمرا� ��ض ال�سرطانية يف الع ��راق و ا�ستعر�ضت
فيه ��ا �أ�سب ��اب الأهمي ��ة الفائقة ملر� ��ض ال�سرطان
يف الع ��راق ال ��ذي ه ��و �أح ��د حتدي ��ات اخلدمات
ال�صحي ��ة و م�ص ��در قل ��ق للمواطن�ي�ن و �أي�ض ��ا
للأ�سب ��اب البيئي ��ة نتيج ��ة تل ��وث امل ��اء و الهواء
و الرتب ��ة بامل ��واد الكيمياوي ��ة امل�سرطن ��ة و
�أي�ض� � ًا التل ��وث الأ�ش ��عاعي � .إن حتدي ��د املناطق
ال�س ��اخنة له ��ذا النوع م ��ن التلوث �سي�س ��هم يف
تنمية �س ��ياقات للتقليل من خماطر الإ�صابة بهذا
املر� ��ض اخلبيث .و يعت�ب�ر العراق �أح ��د البلدان
الأك�ث�ر تلوث� � ًا يف املنطق ��ة و الع ��امل نتيجة رمي
نفايات امل�ص ��انع الكيميائية اخلطرة يف الأنهر
و �أي�ضا ان�س ��ياب الأ�سمدة الكيمياوية و مبيدات
احل�ش ��رات اىل املياه و الذي يجعله غري �ص ��الح
لل�ش ��رب و اال�س ��تهالك الب�ش ��ري  .و بالأ�ض ��افة
اىل م ��ا ارتكبت ��ه داع� ��ش م ��ن ا�س ��تهداف للبيئ ��ة
العراقي ��ة يف املناط ��ق الت ��ي مت ��ددت فيه ��ا ف ��ان
احلرب التي �ش ��نت لطردهم تركت �إرثا ثقي ًال من
الدمار احل�ضري و ماليني الأطنان من االنقا�ض
خملوط ��ة بالنفاي ��ات الكيمياوي ��ة و الألغ ��ام و
املتفج ��رات .كذل ��ك �أدت اىل انهي ��ار الإدارات
املحلي ��ة و ن ��زوح املاليني من ال�س ��كان و حتطم
البنى التحتية و �ش ��بكات ال�ص ��رف ال�ص ��حي و
انت�شرت النفايات مبختلف �أنواعها و الذي يزيد
من خماطر الأوبئة و االمرا�ض ال�سرطانية  .كما
مل تواجه �ص ��ناعات النفط و الغاز م�س� ��ؤولياتها
يف تطبي ��ق م�س ��تلزمات و نتائج تقيي ��م التبعات

البيئية لهذه امل�شاريع و الذي ي�ؤدي اىل خماطر
�ص ��حية و خيمة �ض ��اعف منها انت�ش ��ار الفاقة و
اجل ��وع و تدين اخلدم ��ات ال�ص ��حية املحلية .و
�أك ��دت �إن اجلمعي ��ة ترى �ض ��رورة وجود وزارة
خا�ص ��ة بالبيئ ��ة يف الع ��راق ب�س ��بب التحدي ��ات
البيئية اجل�سام و �إن اجلمعية �ست�ستمر يف دعم
الربام ��ج البيئية و ال�ص ��حية الهادفة اىل توفري
بيئ ��ة �آمن ��ة و خ�ض ��راء يف العراق كم ��ا ورحبت
�أي�ض� � ًا ب�أع�ضاء اجلمعية و املتطوعني و �شكرت
كل من �س ��اهم ب�إجناح امل�ؤمتر .و تناولت الكلمة
�أي�ض� � ًا م�س�ي�رة و �إجن ��ازات اجلمعية و تو�س ��ع
عالقاتها اخلارجية.
ثم تبعتها كلمات وزير ال�صحة العراقي وال�سيدة
�إمي ��ا نيكل�س ��ون املبعوث ��ة التجاري ��ة لرئي�س ��ة
وزراء اململك ��ة املتح ��دة اىل الع ��راق  .بعدها مت
عقد اجلل�س ��ة الأوىل التي �ألقيت فيها حما�ض ��رة
الدكت ��ورة ن ��دى عبد ال�ص ��احب العل ��وان مديرة
املرك ��ز الوطني الري ��ادي لبحوث ال�س ��رطان يف
جامع ��ة بغ ��داد و املدي ��ر التنفي ��ذي للربنام ��ج
الوطني للبحوث و الك�ش ��ف املبكر عن ال�سرطان
و كانت بعنوان "ال�سرطانات الأوىل يف العراق
و دور الت�ش ��خي�ص املبك ��ر يف برامج ال�س ��يطرة
عل ��ى الأمرا� ��ض ال�س ��رطانية" و الت ��ي ح ��وت
اح�ص ��ائيات عاملي ��ة الت ��ي ت�ض ��ع الع ��راق يف
�ض ��من البلدان املتو�س ��طة الدخل �أو �أخرى حول
ن�س ��ب اال�ص ��ابة بال�س ��رطان و الوفيات عاملي ًا و
يف الع ��راق  .و ت�ش�ي�ر �س ��جالت الإ�ص ��ابة اىل
تزايد يف معدالتها خا�ص ��ة بني الأعمار ال�صغرية
ووجود �أنواع �س ��رطانية �أك�ث�ر عدوانية و خبث ًا
و رمب ��ا ب�س ��بب الت�ش ��خي�ص الطب ��ي املت�أخ ��ر
له ��ا و زيادة اع ��داد الوفي ��ات  .و انتقلت بعدها
اىل االح�ص ��ائيات الر�س ��مية لوزارة ال�صحة يف
الع ��راق لعام  2016واىل �س�ت�راتيجيات منظمة
ال�ص ��حة العاملي ��ة لل�س ��يطرة على ال�س ��رطان يف
الع ��راق والتي تعتمد على الوقاية و التحري و
الت�شخي�ص املبكر و العالج و الرعاية و تناولت
بالتف�صيل الربنامج الوطني لت�شخي�ص �سرطان
الثدي املبكر و الذي ي�ض ��م �أربعة مراكز تدريبية
و خم�س ��ة و ع�ش ��رين عيادة متخ�ص�ص ��ة ت�ش ��مل
كل حمافظ ��ات الع ��راق كما و �أ�ش ��ارت اىل ت�س ��ع
معوق ��ات لتنفي ��ذ هذه اال�س�ت�راتيجية منه ��ا قلة
الوعي املجتمعي و ال�ش ��عور بالو�ص ��مة و �أنهت
املحا�ض ��رة بالت�أكيد على تطبيق معايري اجلودة
و النوعية يف الت�ش ��خي�ص ال�سريري و الفح�ص
املختربي .
ث ��م تلته ��ا حما�ض ��رة الأ�س ��تاذ الدكت ��ور عل ��ي
كام ��ل ال�ش ��اجلي ا�ست�ش ��اري يف جراحة اجلملة
الع�ص ��بية و عميد كلية الط ��ب يف جامعة بغداد
و كان عن ��وان حما�ض ��رته " �أورام الدم ��اغ "
ا�س ��تهلها مبعلومات �س ��ريرية عنه ��ا وما ت�ؤدي
الي ��ه من م�ض ��اعفات خطرية قد ته ��دد احلياة و
�أي�ض� � ًا ت�ص ��نيف منظمة ال�ص ��حة العاملي ��ة الذي
ي�ض ��م ت�س ��عة �أنواع من �س ��رطان الدم ��اغ و من
ث ��م تن ��اول عوامل اخلط ��ورة واالعرا� ��ض التي
ت�ص ��احب �أمرا�ض ال�سرطان و �آليات الت�شخي�ص
و العالج ��ات املمكنة ومنه ��ا التداخل اجلراحي
و الع�ل�اج الكيمي ��اوي و بالأ�ش ��عة و قدم �أي�ض� � ًا
�إح�صائيات و معدالت الإ�صابة ب�سرطان الدماغ
يف العراق.
وقد قدم الأ�س ��تاذ الدكتور �س ��لمان الرواف وهو
ا�س ��تاذ ال�ص ��حة العام ��ة و مدير املركز امل�ش ��ارك
لل�ص ��حة العام ��ة التاب ��ع ملنظمة ال�ص ��حة العاملية
يف جامع ��ة امبرييال يف لندن  ,مداخلة بالفيديو
ح ��ول "كي ��ف ي�س ��تجيب النظ ��ام ال�ص ��حي يف
العراق لالمرا�ض ال�سرطانية" و
�أ�شاد باالح�ص ��ائيات املتوفرة من املركز الريادي
و لكن اخلدمات املقدمة مبعرثة و غري متنا�س ��قة
و ت�شكو من قلة الأدوية املتوفرة لعالج ال�سرطان

يقدر عدد المواد الم�سرطنة الكيمياوية في محالت العمل
بحدود  40مركب ًا كيمياوي ًا ت�ؤدي الى �سرطانات مثل
الرئة و الميزوثيلوما و المثانة� .أما في الماء يكون
م�صدر التلوث الكيمياوي بمواد كيمياوية مثل االر�سينك
 ,و اال�سب�ستو�س وغاز الرادون و الأ�سمدة و مبيدات
الح�شرات و النفايات الخطيرة

و ال ��ذي يجع ��ل املواطن�ي�ن يلج� ��ؤون للقط ��اع
اخلا� ��ص  .كم ��ا التوج ��د منهجي ��ة يف التحري و
الت�ش ��خي�ص املبك ��ر لل�س ��رطانات عل ��ى ال�ص ��عيد
الوطني حيث تقت�ص ��ر على مناطق حمددة ومن
�ض ��منها اجهزة الفح�ص الطبي املوج ��ودة � ,أما
الو�ضع يف الب�صرة فهو
يف حال ��ة تدهور  .و البد من الإ�ش ��ارة اىل بع�ض
التط ��ورات االيجابي ��ة يف ال�س ��نوات االخرية .
ويف اخلت ��ام ق ��دم خارطة طريق �ض ��مت حماور
مث ��ل الوقاي ��ة ,التح ��ري و الت�ش ��خي�ص املبكرة
 ,العالج ��ات ال�ض ��رورية و الرعاي ��ة امللطِ ف ��ة و
الت�ص ��دي للتلوث البيئي و التقليل من التدخني.
وق ��د ت�ل�اه الدكت ��ور ظاف ��ر الأوقات ��ي الطبي ��ب
اال�سـ�شاري يف اله�ستوباثولوجي يف بريطانيا
ح ��ول "مقارنة ب�ي�ن النمط ال�س ��ريري ل�س ��رطان
الث ��دي يف العراق مقارنة بربيطاني ��ا " قدم فيها
عدد من امل�شاهدات ال�سريرية .
وكان �آخر متحدث يف اجلل�س ��ة الأوىل الدكتور
�س�ل�ام مو�س ��ى الطبيب اال�ست�شاري يف جراحة
ال�ص ��در يف بريطانيا حول "التطورات احلديثة
يف ع�ل�اج �س ��رطان الث ��دي" و �ش ��ملت جول ��ة
تاريخي ��ة ع ��ن جراحة ال�ص ��در منذ ع ��ام 1882
م�شفوعة ب�صور و تو�ضيحات و �أ�شار بعدها اىل
�أنواع التداخالت اجلراحية و الأليات التجميلية
امل�س ��تخدمة بعد �إزالة �أن�س ��جة ال�ص ��در ومن ثم
�أ�ش ��ار اىل بحث مقارن حول نوعني من التداخل
اجلراح ��ي و �آخر الع�ل�اج باال�ش ��عة �أو التداخل
اجلراح ��ي بع ��د ت�ص ��وير الغ ��دد اللمفاوي ��ة يف
الأب ��ط  .و تناول �أي�ض� � ًا يف ماهو جديد يف عامل
جراحة �سرطان الثدي ومنها فح�ص اجلينات و
�أليات �أخرى ملعرفة التداخل الأف�ض ��ل و املنا�سب
للمري� ��ض قبل و بع ��د �إزالة الثدي وبا�س ��تخدام
تقنيات حديثة.
يف اجلل�سة الثانية قدمت الدكتورة جيهان بابان
اخلب�ي�رة البيئي ��ة ,و رئي�س ��ة جمعي ��ة البيئ ��ة و
ال�ص ��حة العراقي ��ة يف اململكة املتحدة حما�ض ��رة

بعنوان " امل ��واد الكيمياوية امل�س ��رطنة يف املاء
و الهواء و الرتبة التي ت�س ��بب ال�س ��رطانات يف
العراق " و�أ�شارت اىل �سبعة عوامل وراء زيادة
التلوث يف العراق .و يتعر�ض االن�س ��ان للمواد
امل�س ��رطنة عرب الهواء و امل ��اء و الرتبة و الغذاء
امللوث ( افالتوك�س ��ينز او دايوك�س ��ينز)  .ويقدر
ع ��دد امل ��واد امل�س ��رطنة الكيمياوي ��ة يف حم�ل�ات
العم ��ل بحدود  40مركب� � ًا كيمياوي� � ًا ت�ؤدي اىل
�س ��رطانات مثل الرئ ��ة و امليزوثيلوما و املثانة.
�أم ��ا يف املاء يكون م�ص ��در التل ��وث الكيمياوي
مبواد كيمياوية مثل االر�سينك  ,و اال�سب�ستو�س
وغاز الرادون و الأ�سمدة و مبيدات احل�شرات و
النفايات اخلطرية وي�ؤدي اىل �سرطانات الكبد و
الكلية و الرئة و املثانة .بعدها �أ�شارت اىل �أهمية
االنتباه مل ��ادة الكلورين الذي ي�س ��تخدم ملعاجلة
التل ��وث البيولوجي يف املي ��اه و الذي قد ي�ؤدي
لال�صابة ب�سرطان املثانة و القولون  .و حتدثت
�أي�ض� � ًا عن الت�س ��مم بالر�ص ��ا�ص و الكادميوم و
مبي ��دات احل�ش ��رات و الأ�س ��مدة الكيمياوي ��ة و
الزئبق و الأوزون و الأمونيا و املعادن ال�س ��امة
والغب ��ار و الألياف املعدنية و اال�سب�س ��تو�س .و
كر�س ��ت املحا�ض ��رة ق�س ��م ًا لأ�س ��تعرا�ض التلوث
النفط ��ي يف الع ��راق ال ��ذي ي� ��ؤدي اىل انت�ش ��ار
الغ ��ازات و اجل�س ��يمات الدقيق ��ة يف اله ��واء و
التي ت�ض ��م مركبات كيمياوية متنوعة و بع�ضها
م�سببة لل�سرطان  .و �أ�شارت اىل ارتفاع ا�صابات
�سكان الب�صرة بال�س ��رطانات جراء تلوث الهواء
و املياه و الرتبة .وختمت حما�ضرتها عن نتائج
درا�س ��ات الوكال ��ة الدولي ��ة لبح ��وث ال�س ��رطان
حول خمتل ��ف انوع امل ��واد الكيمياوية و دورها
ال�س ��رطاين ,مث�ل�ا ع ��ن البنزي ��ن و التلوي ��ن و
الدي ��زل و الكازول�ي�ن وغريه ��ا  .و تطرق ��ت اىل
بع�ض املعاجل ��ات احلديثة ,واقرتح ��ت عددا من
التو�صيات الهامة.
املحا�ضرة الثانية كانت للدكتور با�سل ال�ساعاتي
بعنوان "ت�أثري �أنت�ش ��ار التلوث اال�ش ��عاعي يف

التلوث النفطي في العراق الذي ي�ؤدي الى انت�شار الغازات
و الج�سيمات الدقيقة في الهواء و التي ت�ضم مركبات
كيمياوية متنوعة و بع�ضها م�سببة لل�سرطان  .و �أ�شارت
الى ارتفاع ا�صابات �سكان الب�صرة بال�سرطانات جراء
تلوث الهواء و المياه و التربة.

الع ��راق" تط� � ّرق فيها اىل اليورانيوم املن�ض ��ب
و ت�أثري الإ�ش ��عاع النووي يف الإ�صابة ب�سرطان
اجلل ��د و ال ��دم و الت�ش ��وهات اخللقي ��ة .وبعدها
انتق ��ل اىل التل ��وث اال�ش ��عاعي نتيج ��ة ح ��رب
اخللي ��ج الثاني ��ة يف �ش ��باط  1991يف ق�ص ��ف
املفاعل النووي و ا�س ��تخدام قذائف اليورانيوم
املن�ض ��ب من قبل قوات احللفاء و �س ��رقة معدات
جلن ��ة الطاقة الذرية يف التويث ��ة ومنها براميل
و خزانات ملوثة ا�ش ��عاعي ًا  .و �أ�ش ��ار �أي�ض� � ًا اىل
اح�ص ��ائيات دولي ��ة ع ��ن وج ��ود ع ��دة �آالف من
املواق ��ع امللوث ��ة باال�ش ��عاع و ح ��وايل 10000
طن من بقايا املدرعات و الناقالت التي ه�ش ��مت
بقذائف اليورانيوم املن�ضب  .و تطرق �أي�ض ًا اىل
بع�ض االح�صائيات حول الإ�صابات ال�سرطانية
و الت�شوهات اخللقية ماقبل و بعد  1991و انتقل
اىل بع� ��ض القيا�س ��ات الإ�ش ��عاعية يف حمافظ ��ة
الب�صرة التي متت يف عام  1996و قارنها مبعدل
اال�صابات ال�سرطانية ك�سرطانات الدم و الأعمار
املبك ��رة لال�ص ��ابات و �أي�ض� � ًا معدالت الإ�ص ��ابة
بال�س ��رطان يف بع�ض املحافظات و بعدها تطرق
اىل بع�ض املعاجلات .
وكان املحا�ض ��ر الثالث الدكتور كاظم املو�س ��وي
بعن ��وان "دور الإع�ل�ام يف التوعي ��ة املجتمعية
حول التل ��وث البيئي و االمرا�ض ال�س ��رطانية "
تن ��اول فيه ��ا ما ال ��ذي يعني ��ه م�ص ��طلح الإعالم
ووظيفت ��ه يف ن�ش ��ر الأخب ��ار واملعلوم ��ات ,كم ��ا
وق�س ��م و�س ��ائل الأعالم اىل تقليدية كاجلرائد و
املج�ل�ات و الدوريات و اخرى �س ��معية كاملذياع
و ثالث ��ة مرئية كالتلفزيون وال�س ��ينما والقنوات
الف�ض ��ائية  .و �أخ�ي�ر ًا الو�س ��ائل االلكرتوني ��ة
و املواق ��ع الإخباري ��ة .و قام �أي�ض� � ًا بت�ش ��خي�ص
مهمات الإعالم و مو�ض ��وع الإعالم املجتمعي و
تبنيه لق�ض ��ايا حمددة كالبيئ ��ة و التلوث مث ًال.
وي�س ��تخدم الإع�ل�ام املجتمع ��ي كاف ��ة الو�س ��ائل
ال�س ��معية �أو الب�ص ��رية �أو املقروءة ولكن يجب
�أن يكون متويلها و�إداراتها تعك�س ا�س ��تقالليتها
ي�س ��مح بوج ��ود تغطي ��ة �إعالمي ��ة متوازن ��ة و
غالب ًا م ��ا تديرها منظمات املجتم ��ع املدين � ،أما
م�ض ��مونها فهو مكر� ��س خلدمة املجتم ��ع عموم ًا
و غالب� � ًا مايع ��ده �أف ��راد ب�ش ��كل تطوع ��ي و تهتم
مبو�ض ��وعات حمددة كواقع املر�أة و ال�شباب �أو
مر�ض ال�س ��رطان �أو الأمرا�ض املزمنة كال�سكري
 .و به ��ذا تختل ��ف ع ��ن �إعالم �ش ��بكات التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ال ��ذي يعن ��ى بالق�ض ��ايا العامة على
م�س ��توى الوطن و الإقليم و يختلف عن الأعالم
العام كونه الي�ستهدف الربح.
اجلل�س ��ة الثالثة �ألقى فيها الدكتور زيد حمادي
حما�ض ��رة بعن ��وان "�س ��رطان البنكريا� ��س م ��ن
منظور الرعاية ال�ص ��حية العراقية " تناول فيها
ن�سب الإ�صابة ب�س ��رطان البنكريا�س يف انكلرتا
وعوام ��ل اخلط ��ورة كالعام ��ل الوراث ��ي و دور
اجلينات و التدخني و مر�ض ال�سكر و التعر�ض
ملبيدات احل�شرات و غريها .و انتقل اىل �أهمية
اال�ست�شارة الطبية ال�سريعة ل�ضمان الت�شخي�ص
املبك ��ر ع�ب�ر منظومة م ��ن التحاليل و الإ�ش ��عات
املتخ�ص�ص ��ة و ناق�ش �أهمي ��ة التحري و حتليل
اجلينات للت�شخي�ص املبكر و �أي�ض ًا كيف يتطور
ال�سرطان من خاليا البنكريا�س ال�سليمة و �أي�ض ًا
عالق ��ة مر�ض ال�س ��كر ب�س ��رطان البنكريا�س� .أما
التداخ�ل�ات العالجية فت�ش ��مل اجلراحة و التي
تتم بح�ض ��ور فريق متخ�ص ���ص من اجلراحني و
اال�ش ��عاعيني �أو العالج الكيمياوي و االر�شادات
ال�ص ��حية للمري� ��ض و عائلته ومن ث ��م انتقل يف
احلدي ��ث ع ��ن الع ��راق �أك ��د فيه ��ا على �ض ��رورة
اتباع �س ��ياقات حديثة و حت�س�ي�ن نوعية �صاالت
اجلراح ��ة و ب�ض ��منها النفاي ��ات الطبي ��ة لتقليل
خطر الإ�صابات الفريو�س ��ية و حتدث �أي�ض ًا عن
امل�ؤ�س�س ��ة اخلريية لتطوير الربامج ال�ص ��حية و

بع�ض اجنازاتها يف العراق.
وكان املحا�ض ��ر الث ��اين اال�س ��تاذ الدكت ��ور علي
كب ��ة قدم حما�ض ��رة بعن ��وان "التح ��ري وعالج
�س ��رطانات عن ��ق الرحم " و ابت ��د�أ مبقدمة حول
�ض ��رورة وج ��ود خارط ��ة طريق وطني ��ة لرعاية
الأمرا� ��ض ال�س ��رطانية و�أن يك ��ون املري�ض هو
الأ�س ��ا�س وو�ص ��ف تداخ�ل�ات عالجي ��ة معتمدة
عل ��ى ال�ش ��واهد العلمي ��ة و كادر مت ��درب و عل ��ى
الرعاي ��ة ال�ص ��حية الأولية حيث ي�ص ��بح طبيب
العائلة هو البوابة للخدمات ال�صحية املطلوبة.
و �أكد �أي�ض� � ًا على التعاون م ��ع املنظمات الدولية
و املعاهد االكادميية ,و �أي�ض� � ًا منظمات املجتمع
امل ��دين و ال ��كادر الطب ��ي العراق ��ي يف اخلارج.
وت�ص ��يب املر�أة ثالثة �أنواع �سرطانية هامة عنق
الرح ��م و املبي�ض�ي�ن و الرحم و يف العراق هناك
ق�ص ��ور يف تطبيق متطلب ��ات الوقاية الأولية و
الت�شخي�ص املبكر .و �أ�ش ��ار اىل �أن �سرطان عنق
الرحم ميكن �أن مينع بن�س ��بة  100%عرب �آليات
للوقاي ��ة الأولية و من �ض ��منها ا�س ��تخدام اللقاح
و�أي�ض� � ًا عرب التحري املبك ��ر و �أخري ًا عرب اتباع
ال�س ��ياقات العلمي ��ة ال�س ��ليمة للمعاجل ��ة من قبل
فريق �صحي متدرب.
وكان ��ت املتحدث ��ة الثالث ��ة الدكت ��ورة هبة حممد
بعن ��وان "الفح� ��ص اال�ش ��عاعي للك�ش ��ف املبكر
ع ��ن مر�ض ال�س ��رطان" حتدثت فيه ��ا عن مر�ض
�س ��رطان الث ��دي باعتب ��اره الأك�ث�ر �ش ��يوع ًا يف
الع ��راق و �أهمي ��ة التحري و الت�ش ��خي�ص املبكر
حي ��ث يت ��م معاجلت ��ه و تقليل خماطر الأ نت�ش ��ار
واحتماالت �أف�ضل لال�ستجابة للعالج  .وحتدثت
ع ��ن بع� ��ض التقني ��ات احلديثة اال�ش ��عاعية وما
ميكن م�ش ��اهدته لتحقيق الك�ش ��ف املبكر و �أي�ض ًا
ا�س ��تخدام تقني ��ات باملوج ��ات ف ��وق ال�ص ��وتية
و الرن�ي�ن املغناطي�س ��ي و عر�ض ��ت مناذج حول
نتائ ��ج هذه التقني ��ات ,ايجابياتها و حمدوديتها
و ال�سياقات ال�س ��ريرية ال�ستخدام هذه التقنيات
للح�صول على اف�ضل النتائج.
وكان ��ت اجلل�س ��ة الأخ�ي�رة ب� ��إدارة الطبي ��ب
اال�ست�ش ��اري الدكتور �سالم مو�س ��ى و تكلم فيها
 :الدكت ��ور �س ��عد طاه ��ر يف م�ست�ش ��فى كوين يف
بريطاني ��ا ع ��ن" املعاجل ��ات احلديث ��ة ل�س ��رطان
الرئ ��ة " ا�س ��تعر�ض بع� ��ض االح�ص ��ائيات م ��ن
التقرير ال�س ��نوي ل�س ��جل ال�س ��رطان يف العراق
لع ��ام  2015مقارن ��ة م ��ع �س ��رطان الرئ ��ة يف
بريطاني ��ا وتناول الطرق العالجية على �ض ��وء
درا�سة عدة عوامل منها مرحلة املر�ض و نوعيته
و احلال ��ة ال�ص ��حية العامة للمري� ��ض ,وعادة ما
تكون و�ص ��فة مركب ��ة من التداخ ��ل اجلراحي و
الع�ل�اج الكيمياوي و الإ�ش ��عاعي و على �أ�س ��ا�س
ح�س ��ابات �س ��ريرية دقيقة و �أي�ض� � ًا حول العالج
املمك ��ن يف �س ��رطان الرئ ��ة ذي املراح ��ل املتقدمة
و ا�س ��تعر�ض التط ��ورات احلديثة فيها و �أي�ض ��ا
�أهمية الرعاية العامة .
و كان املحا�ض ��ر الث ��اين الطبيب اال�ست�ش ��اري
يف ال�ص ��حة النف�س ��ية و العالج النف�سي يف لندن
الدكتور �ص ��الح �ض ��مد و قدم حما�ضرة بعنوان
ال�سرطان و ال�صحة النف�سية قدم فيها اح�صائيات
عن ن�س ��بة الك�آبة و القلق لدى مر�ضى ال�سرطان
و ه ��ي �أكرث ل ��دي الذين حت ��ت الرعاي ��ة امللطفة
.و تناول و بالتف�ص ��يل التبعات النف�س ��ية ملر�ض
ال�سرطان مثال ب�سبب حتمية املوت ،التعامل مع
العالق ��ات الإن�س ��انية و �إدارة متطلبات العالج و
الرعاية و العائلة  ،ال�ش ��عور بالقل ��ق و الك�آبة �أو
حالة العجز �أو الت�ش ��وّ ه و حتمل معاناة الأمل و
القدرة و الطاقة النف�س ��ية  ،و التعامل مع الأفكار
ال�س ��وداوية و منها االنتحار .و اخلطوة الأوىل
يف الع�ل�اج هي التقييم العلمي للحالة النف�س ��ية
و الت ��ي يج ��ب �أن تتحل ��ى بال�ش ��مولية و تفت ��ح
جماالت للتداخالت العالجية و الدعم .و �إ�ش ��ارة
اىل النم ��وذج امل�س ��تخدم و يتك ��ون م ��ن �أربع ��ة
مراحل وهي متييز احلالة ,و التحري و التقييم
و الت�ش ��خي�ص مقدم ًا تف�ص ��يالت لكل مرحلة كما
و�أكد على �أن يكون �أ�س ��لوب التعامل يعتمد على
الإ�ص ��غاء بعطف و الت�أكيد على الأمل و معاجلة
�أعرا� ��ض التوت ��ر النف�س ��ي و تنظي ��م االنفعاالت
كالغ�ض ��ب و الف ��زع و �أي�ض� � ًا م�س ��اعدته للتعامل
كطبيع ��ة بق ��در ماميك ��ن  ،و كان �آخ ��ر ج ��زء هو
ت�س ��جيل �صوتي ل�سيدة عراقية م�صابة ب�سرطان
الث ��دي و ت�أثريات ��ه النف�س ��ية و العالج النف�س ��ي
الذي تلقته والذي �ساعد على تخفيف �آالمها .
وق ��دم الأ�س ��تاذ الدكت ��ور حمم ��د العب ��ادي املدير
ال�سريري و االخت�صا�صي يف الأمرا�ض اجللدية
يف ولفرهامبتون -بريطانيا حما�ض ��رة بعنوان
"�س ��رطان اجلل ��د العم�ل�اق النائ ��م " و ق ��د بد�أ
بالأ�ش ��ارة اىل بع�ض االح�ص ��ائيات و بد�أ يف�صل
يف �أنواع �س ��رطان اجللد مثل �س ��رطان اخلاليا
القاعدي ��ة ال ��ذي ن ��ادر ًا ماي� ��ؤدي للم ��وت وه ��و
ال�ش ��ائع يف املناط ��ق التي ي�ض ��ربها ال�ش ��م�س و
تتن ��وع �أ�ش ��كال الع�ل�اج م ��ن الع�ل�اج املو�ض ��عي
بالأدوية اىل التداخل اجلراحي و �أحيان ًا العالج
باللي ��زر و الأ�ش ��عة وانتق ��ل بعده ��ا اىل �أن ��واع
�س ��رطانية �أخرى �أعرا�ضها و�س ��بل عالجاتها .و
�أعط ��ى اهتمام ًا خا�ص� � ًا ملا ا�س ��ماه �أم و�أب جميع
�س ��رطانات اجلل ��د و ه ��ي امليالنوم ��ا و الت ��ي
ازدادت ن�سب الإ�صابة بها منذ الت�سعينيات و هي
�أكرث لدى ذوي الب�ش ��رة البي�ضاء .وهناك خم�سة
�أنواع من �س ��رطان امليالنوما و تنت�شر و تتجلى
ب�أ�شكال خمتلفة  ،و يعترب الت�شخي�ص املبكر لها
و معاجلتها الفرق بني املوت و احلياة.
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ثقافة

�آالن ت�����ورن�����غ���� ..س���ي���رة ع��ب��ق��ري
ترجمة  :لطفية الدليمي

الق�سم الثالث ع�شر
14
�أعداد فيبونات�شي والنظام في الكون

�إذا كان �آالن ق ��د ت�س ّب ��ب يف تعك�ي�ر مزاج
البع� ��ض م ��ن �صف ��وة الق ��ادة الديني�ي�ن
الأ�صولي�ي�ن بزعم ��ه � ّأن ذكاء حا�سوبي� � ًا
م�صطنع ًا مناظر ًا لذكاء الكائنات الب�شرية
ميكن تخليقه من قبل علم ��اء على �شاكلته
؛ فق ��د ج ��اء الط ��ور الالحق م ��ن نظرياته
الريا�ضياتي ��ة ليت�س ّب ��ب  -رمب ��ا  -يف
�شي ��وع ح�ي�رة �أعظ ��م م ��دى ب�ي�ن �صفوف
الكثريين م ��ن النا�س ومبختلف م�شاربهم
إخت�ص هذا
املهنية وخلفياته ��م املعرفية ّ � .
الطور الريا�ضياتي البحثي من عمل �آالن
بفح�ص العالق ��ة الرابطة بني الريا�ضيات
والنبات ��ات ؛ �إذ �إق�ت�رح بحث ��ه حين ��ذاك
نوع ما بني النباتات من
وجود رابطة من ٍ
جه ��ة وم�صمّم وخالق ريا�ضياتي من جهة
�أخ ��رى عل ��ى الرغم م ��ن � ّأن �آالن مل ي�ص ّرح
بوجود هذه الرابطة ب�صورة مبا�شرة .
تر ّك ��زت بح ��وث �آالن يف ه ��ذا ال�ش� ��أن
عل ��ى الأمن ��اط الت ��ي تت ��و ّزع به ��ا ب ��ذور
زهرة ال�شم� ��س  Sunflowerيف ر�ؤو�س
النبت ��ة ؛ فق ��د الحظ �آالن �أن ذل ��ك التوزيع
يتب ��ع منط� � ًا ريا�ضياتي� � ًا كان ُيع� � َر ُف ِب� �ـ (
متتابع ��ة فيبونات�ش ��ي Fibonacci
. ) Sequence
يف متتابع ��ة فيبونات�ش ��ي يك ��ون ّ
كل عدد
نْ
ال�سابقي
فيه ��ا هو حا�صل جمع العدد ْي ��ن
ل ��ه � .إذا مابد�أنا بالعددين  1 ، 0كمعطيات
�أولية ف�ستك ��ون متتابعة فيبونات�شي على
ال�شاكلة التالية :
34 , 21 , 13 , 8 , 5 , 3 , 2 , 1 , 1 , 0
, 144 , 89 , 55 ,
987 , 610 , 377 , 233
……………… and so on
كان ليوناردو فيبونات�شي Leonardo

 Fibonacciريا�ضياتي ًا �إيطالي ًا عا�ش
يف الق ��رن الثالث ع�شر  ،ومل يكن هو �أول
م ��ن حد� ��س وج ��ود تتابع ��ات ريا�ضياتية
يف الطبيع ��ة بل كان �أوّ ل م ��ن �أثار �إهتمام
الع ��امل الغربي بتل ��ك الظاه ��رة الفريدة .
كان ��ت املالحظ ��ة الأوىل املعروفة لظاهرة
وج ��ود تتاب ��ع ريا�ضيات ��ي منط ��ي يظه ��ر
بانتظام يف الطبيعة ق ��د ُ�س ّجلت يف الهند
القدمي ��ة وبلغته ��ا ال�سن�سكريتي ��ة  ،وثمة
ن�سخ من تلك املالحظات الدقيقة تظهر يف
نظام الأعداد العربي  -الهندي .
كان وال ��د ليوناردو تاج ��ر ًا جوّ ا ًال �إعتاد

�أج ��واء ال�سفر �إىل الع ��امل العربي  ،وكان
ي�صطحب ليوناردو ال�شاب معه يف بع�ض
الأحي ��ان وح�س ��ب  ،وهذه اجل ��والت هي
التي م ّكنت ليوناردو من معرفة التتابعات
العددي ��ة التي غالب ًا ماتظه ��ر يف النباتات
ويف �أ�شكال �أخرى من موجودات الطبيعة
كذلك  .در�س ليون ��اردو الريا�ضيات حتت
توجيه بع�ض �أف�ضل الريا�ضياتيني العرب
يف تل ��ك الأزم ��ان  ،وح�صل يف عام 1202
�أن ن�ش ��ر ليون ��اردو  ،وه ��و ملّ ��ا ي ��زل يف
الثانية والثالثني م ��ن عمره  ،كتاب ًا حوى
ّ
كل ماتع ّلمه حتى ذلك احلني  ،و�أطلق على
الكت ��اب �إ�س ��م � ( Liber Abaciأي كت ��اب
املع ��داد ، The Book of Abacus
وال ��ذي يع� � َر ُف �أي�ض� � ًا بكت ��اب احل�سابات
. ) The Book of Calculations
لقي ��ت النظرية اخلا�ص ��ة بكون النباتات
( و�أوج ��ه �أخ ��رى �سواها م ��ن موجودات
الطبيع ��ة ) ُتب ��دي �أ�سا�س� � ًا ريا�ضياتي ًا يف
هيكله ��ا البنائ ��ي �إهتمام ًا عظيم� � ًا وكانت
على الدوام مبعث نقا�شات معمّقة الحقة .
در�س ليوناردو دافين�شي Leonardo
 ، da Vinciعل ��ى �سبي ��ل املثال  ،هذه
الظاه ��رة  ،و�شاركه يف بحث ��ه هذا العديد
م ��ن الريا�ضياتي�ي�ن والعلماء من ��ذ �أزمان
قدمي ��ة  .ثم ��ة الكث�ي�ر م ��ن الأ�ش ��كال يف
الطبيع ��ة ت�ض� � ّم �أمناط ًا هيكلي ��ة حلزونية
ميك ��ن تعريفه ��ا بوا�سط ��ة متتابع ��ات
فيبونات�سي العددية  ،وت�ض ّم تلك الأ�شكال
�أ�صداف بع�ض الرخويات � ،أ�شكال بع�ض
الزه ��ور والثم ��ار ( منه ��ا ثم ��ار الأنانا�س
واخلر�شوف )  ،ترتي ��ب الأوراق الرفيعة
 �شبيه ��ة ال�سعف ��ات  -يف ال�سرخ�سيات ،النم ��ط التوزيعي للأغ�ص ��ان حول جذوع
النباتات � ،شكل املخروطيات ال�صنوبرية
� ،،،إلخ ؛ بل حت ��ى لوحظ �شيوع متتابعة
فيبونات�ش ��ي يف تركي ��ب هي ��كل احلم�ض
الن ��ووي الوراث ��ي  DNAيف ع�صرن ��ا
احلديث .
كانت ه ��ذه املكت�شفات الدقيق ��ة قبل ع�صر
احلوا�سيب حت�ص ��ل بفعل الفح�ص املادي
العي ��اين املبا�ش ��ر للنبات ��ات عندم ��ا راح
يتفح�صون اخل�صائ� ��ص املميزة
العلم ��اء ّ
الت ��ي تن�ش� ��أ عنه ��ا الأ�ش ��كال احللزوني ��ة
املدرو�س ��ة ؛ �أما مكمن اجل� �دّة الآن فيكمن
يف ق ��درة �آالن عل ��ى تطبي ��ق التقني ��ة
احلا�سوبي ��ة اجلدي ��دة يف درا�س ��ة ه ��ذه
املع�ضل ��ة البحثي ��ة بع ��د �أن �ص ��ار بو�سعه
�إ�ستخ ��دام احلوا�سي ��ب املتاح ��ة يف
ت�شخي� ��ص موا�ضع متتابع ��ة فيبونات�شي
العددية يف الأ�ش ��كال احللزونية ال�شائعة
يف ر�ؤو�س زهرة ال�شم�س .
لك ��ن عل ��ى ّ
كل ح ��ال  ،عندم ��ا ن�ش ��ر �آالن
ع ��ام  1952مقالته البحثية التي زعم فيها
وج ��ود رابط ��ة ب�ي�ن الأ�ش ��كال احللزونية
لزه ��رة ال�شم� ��س ومتتابع ��ة فيبونات�ش ��ي
العددي ��ة مل يك ��ن الأم ��ر �آن ��ذاك لريتق ��ي
�أبع ��د من كون ��ه حم�ض نظري ��ة وح�سب ،
ومل يح�ص ��ل حت ��ى ع ��ام � ( 2012أي بع ��د
أخ�ضعت
مائة ع ��ام عق ��ب والدة �آالن ) �أن � ِ
نظرية �آالن هذه �إىل البحث الإ�ستك�شايف
املتفح� ��ص م ��ن جانب
الدقي ��ق والتقيي ��م
ّ

كواليس

� سامي عبد احلميد

�إيجابيات و�سلبيات مهرجان
(�أيام م�سرحية عراقية)

متح ��ف العل ��م وال�صناع ��ة  ،وتزامن ��ت
تل ��ك الدرا�س ��ة الإ�ستك�شافي ��ة م ��ع �إطالق
م�ش ��روع تورن ��غ اخلا�ص بدرا�س ��ة زهرة
ال�شم� ��س  -ذلك امل�شروع ال ��ذي تربّع �إليه
� 12,000شخ�ص ًا من �سبعة بلدان خمتلفة
بنماذج عديدة من زه ��رة ال�شم�س لغر�ض
�إخ�ضاعه ��ا للدرا�س ��ة الفاح�ص ��ة الدقيقة .
�أبانت النتائج املتح�صلة من هذا امل�شروع
الريادي ( حت ��ى وقت كتابة هذه ال�سطور
يف مار� ��س  ) 2013ب� �� ّأن  82%من زهور
ال�شم� ��س اخلا�ضع ��ة للفح� ��ص والتحلي ��ل
�أظهرت ب� �� ّأن البذور املتو ّزع ��ة تتبع منط ًا
حلزوني� � ًا �إ ّتبع عدد ال�صفوف فيه ت�سل�س ًال
يتطابق مع متتابع ��ة فيبونات�شي العددية
.
�إقتف ��ت نظري ��ة �آالن خط ��ى نظري ��ات
�سابق ��ة لبع� ��ض مف ّك ��ري الع ��رب والهنود
 ،وفيبونات�ش ��ي  ،وليون ��اردو دافن�ش ��ي
 ،وطائف ��ة م ��ن مف ّكري ��ن �أ�ساتي ��ذ �آخرين ،
وتر ّتب ��ت عل ��ى تل ��ك النظري ��ات  -قدميها
واملح� �دّث منه ��ا  -مرت ّتب ��ات م ��ن �أه ّمه ��ا
� ّأن ترتي ��ب العنا�ص ��ر املكوّ ن ��ة ملوجودات
الطبيع ��ة مل ت� �� ِأت بكيفي ��ة ع�شوائي ��ة ب ��ل
تبع� � ًا لن�س ��ق ريا�ضيات ��ي  .هن ��ا يح � ّ�ق لنا
�أن نت�س ��اءل � :إذا كان ��ت احلال ��ة على هذه
ال�شاكل ��ة ؛ فم ��ن �أين ج ��اء �إذن هذا الن�سق
الريا�ضيات ��ي ؟ ه ��ل � ّأن ه ��ذه العنا�ص ��ر
امل�ش ّكلة ملوج ��ودات الطبيعة والتي تظهر
ب�أن�ساق �شبيهة مبتتابع ��ة فيبونات�شي قد
طوّ رت ه ��ذه الأ�ش ��كال احللزونية املميزة
نوع م ��ا من الق ��وى الدافعة
حت ��ت �ضغط ٍ
للإرتق ��اء البيولوجي ؟ �أم �أنها ُ�صمّمت من
قب ��ل قوة غام�ض ��ة ما ( تدع ��ى �أحيان ًا قوة
احلياة �أو الإله  ،املرتجمة ) ؟
ُع � ِ�رف �آالن تورن ��غ لغالبي ��ة النا�س بكونه
عامل� � ًا حتليلي� � ًا �صرف� � ًا � -أي ريا�ضياتي� � ًا
بكلمة �أخ ��رى  ، -ور�أوا يف فكرة �إنهماكه
بتطوير نظري ��ة قد تق ��ود لت�أكيد وجود "
خال ��ق " �أم ��ر ًا الي ّت�س ��ق م ��ع طبيع ��ة عمله
ٌ
إفرتا�ض
البحث ��ي ال�سابق ؛ �إذ لطاملا �شاع �
را�س ��خ ب� �� ّأن العل ��م ال�ص ��ارم والأم ��ور
الروحاني ��ة �أم ��ران الميك ��ن �أن يت�ش ��اركا
الأر�ضي ��ة الفكري ��ة ذاته ��ا  ،وهن ��ا الب ّد من
الت�أكيد عل ��ى حقيقة �أن لي� ��س ثمة �شاهدة
ثابت ��ة  -بالت�أكي ��د  -ت�ش ��ي ب� �� ّأن �آالن كان
مولع� � ًا �أو منافح� � ًا ع ��ن �أي دي ��ن ّ
منظم �أو

تقلي ��دي  ،كما اليب ��دو � ّأن مفهوم الإله كلي
الق ��درة قد ظه ��ر بو�ض ��وح يف كتاباته �أو
يف حيات ��ه ؛ لك ��ن برغمذلك ثمة الكثري من
ال�شواهد التي تك�شف عن حقيقة ولع �آالن
مبا ميكن ت�سميته بامل�ؤثرات الروحانية (
�أو غ�ي�ر املادية ) يف ت�شكيل �صورة العامل
الذي نعي�ش فيه .
ميك ��ن تتبّع املالم ��ح الأوىل لهذا التوجّ ه
الروح ��اين لدى �آالن يف كتاباته ور�سائله
الت ��ي �أعقب ��ت وف ��اة �صديق ��ه املق� � ّرب (
كري�ستوف ��ر مورك ��وم ) ع ��ام  1930؛ �إذ
ج ��اء يف ر�سالة كتبها �آالن لأمّه عقب وقت
ق�صري من وفاة كري�ستوفر العبارة التالية
 " :ل ��ديّ �شعور ب�أنن ��ي �س�ألقى كري�ستوفر
ثاني ��ة يف م ��كان م ��ا  ،و�سيك ��ون ثمة عمل
يتوجّ ب علينا �إجنازه مع ًا ".
يف مو�ض ��ع �آخ ��ر  ،ويف الوق ��ت ذات ��ه (
�أي ع ��ام  ، ) 1930كت ��ب �آالن يف مقال ��ة
بعن ��وان ( طبيعة الروح ) الكلمات التالية
 " :اجل�س ��د  ،ومن خالل التف ّكر ب�أنه ج�سد
حي  ،ميكنه الإلت�ص ��اق بالروح واحلفاظ
على ماهيتها ؛ ويف الوقت الذي يكون فيه
اجل�س ��د حي� � ًا ويقِظ ًا ف� �� ّإن الإثنني ( الروح
واجل�س ��د ) مرتبط ��ان بوث ��اق الينف�صم ؛
�أما عندما يقع اجل�سد فري�سة النوم فل�ستُ
�أ�ستطيع التخمني ماع�س ��اه يح�صل ؛ لكن
عندم ��ا مي ��وت اجل�س ��د ف� �� ّإن الآلي ��ة التي
ت�ش� � ّد وثاق ال ��روح �إىل اجل�سد اليعود لها
وج ��ود  ،و�سرعان ماجتد ال ��روح م�ستقر ًا
له ��ا يف ج�سد �آخ ��ر �إن يف عاجل احلني �أم
يف �آجل ��ه  ،ورمبا يح�صل ه ��ذا الأمر على
نحو مبا�شر " .
ٍ
ق ��د يب ��دو ه ��ذا ال ��ر�أي م ��ن جان ��ب �آالن
مبثاب ��ة �أطروح ��ة م�ض ��ادة للفك ��ر العلمي
؛ لك ��نّ احلقيق ��ة ه ��ي � ّأن مث ��ل الأطروحة
و�شاكلته ��ا م ��ن الأطروح ��ات كان ��ت جز ًء
�أ�صي�ل ً�ا من العلوم الت ��ي راحت تنبثق يف
ذل ��ك الوقت وبخا�صة يف مي ��دان الفيزياء
الكمومي ��ة  Quantum Physicsالت ��ي
�ص ��ار مبوجبها �أي �شيء �أم ��ر ًا ممكن ًا مبا
يف ذلك فكرة العوامل املتعدّدة التي توجد
يف وقت واحد مع ًا  ،وكذلك مفهوم الروح
التي تغادر اجل�سد املادي ( وهي التجربة
الت ��ي بات ��ت تع� � َر ُف ِب� �ـ " جترب ��ة مغادرة
اجل�سد " ) .
ثم ��ة �شواه ��د �إ�ضافية عل ��ى تزايد �شغف

�آالن يف تل ��ك الإهتمام ��ات الفكري ��ة الت ��ي
�ص ��ارت تدع ��ى ( العل ��وم البديل ��ة ) �أو (
اخلارقة )  ،ف�ض ًال عن قبوله بها  ،وقد جاء
�شغف ��ه وقبوله بتل ��ك النزوعات يف �سياق
مالحظات تف�سريية وجّ هها للفريق العامل
عل ��ى تنفي ��ذ �إختب ��ار تورن ��غ يف جامع ��ة
مان�ش�سرت عام  ، 1950وممّا كتبه �آالن يف
تلك املالحظ ��ات وردت العبارات التالية :
" ل�س ��وء ّ
احلظ ف� ّإن ال�شواهد الإح�صائية
ذات قيم ��ة هائل ��ة وبخا�صة جت ��اه ظاهرة
التوا�صل ع ��ن ُبع ��د  Telepathyيف � ّ
أقل
تقدير " ..............
م ��ن ّ
كل ماتقدّم ب�ش� ��أن �شغف �آالن و�إميانه
بالظواه ��ر اخلارق ��ة  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ولع ��ه
بالبح ��ث عن متتابعة فيبونات�شي العددية
يف الطبيع ��ة ميك ��ن للم ��رء �أن ينتهي �إىل
نتيج ��ة حا�سم ��ة مفاده ��ا � ّأن �آالن �إعتق ��د
بوج ��ود �أ�شي ��اء يف احلي ��اة والك ��ون مع ًا
�أبع ��د بكثري م ��ن حم�ض الكينون ��ات التي
منتل ��ك الق ��درة عل ��ى ر�ؤيته ��ا �أو التعامل
معه ��ا ب�صورة مادي ��ة مبا�ش ��رة  ،ومل يكن
�آالن بفعلته تل ��ك ليختلف كثري ًا عن �أوائل
العلماء الذين �آمنوا بوجود الكهربائية يف
الغ�ل�اف اجلوي � ،أو بوجود املغناطي�سية
 ،وهات ��ان الإثنت ��ان ( الكهربائي ��ة
واملغناطي�سي ��ة ) هما ظاهرت ��ان تعتمدان
نْ
مرئيتي
حقائق علمية را�سخة لكنهما غري
م ��ن قب ��ل املراق ��ب الع ��ادي  ،ويف ع�صرنا
ي�صح الأمر ذاته مع �إكت�شاف الثقوب
ه ��ذا ّ
ال�س ��وداء التي ُع� �دّت يف الب ��دء �أطروحة
نظرية ثم مالبثت �أن �صارت حقيقة علمية
مثبت ��ة جتريبي ًا ّ � .إن العدي ��د من احلقائق
العلمية التي ج ��رى �إثباتها الآن كانت يف
البدء عر�ضة للنبذ �أو �إعتبارها " خارقة "
تقع خارج نطاق البحث العلمي يف �أف�ضل
الأحوال .
� ّإن ر�ؤيت ��ي ال�شخ�صي ��ة ب�ش� ��أن ّ
كل ه ��ذه
الأم ��ور ه ��ي � ّأن �آالن كان ي�سع ��ى لإيج ��اد
م�سوّ غ ��ات علمي ��ة لأي �ش ��يء ّ
وكل �ش ��يء
يف الك ��ون  ،ولي�س ��ت �أعمال ��ه البحثي ��ة
الت ��ي �إ�ستغرقت العديد م ��ن ال�سنوات يف
مو�ضوع ��ة ( التفكري املنطقي ) التي ميكن
�أن تق ��وم بها �آالت ذكية �سوى جزءٍ �أ�صيل
من حماولته احلثيث ��ة للإجابة عن �س�ؤال
�أعظ ��م  :ه ��ل يوجد ثم ��ة �شك ٌل م ��ن النظام
والتنظيم الهيكلي يف الكون ؟

جنحت (دائرة ال�سينما وامل�س ��رح) يف �إقامة مهرجان م�سرحي
ملنا�سب ��ة االحتفاء بيوم امل�سرح العاملي ،وق ��د ا�ست�ضافت �إدارة
املهرجان ثالث م�سرحيات من انتاج فرق م�سرحية عربية ،لذلك
كان بالإمكان ا�ست�ضافة م�سرحيات عربية �أخرى من م�صر ومن
�سوريا ومن لبنان لكي ي�صبح عنوان املهرجان (مهرجان بغداد
للم�س ��رح العربي) ولي� ��س (�أيام م�سرحية عراقي ��ة) .وكان لهذا
املهرجان �إيجابيات كثرية ن�سبة �إىل �سلبياته القليلة.
م ��ن ايجابيات املهرجان ا�ست�ضاف ��ة م�سرحيات من تون�س ومن
املغ ��رب ليتعرف امل�سرح ��ي العراقي امل�ست ��وى الفني والفكري
للحرك ��ة امل�سرحي ��ة املتط ��ورة يف هذي ��ن البلدي ��ن العربي�ي�ن
وبالتايل مقارنتها مع حركة امل�سرح يف العراق هذه الأيام .
وم ��ن ايجابيات ��ه �إقامة ن ��دوات فكرية و�أخ ��رى نقدية لعرو�ض
املهرج ��ان وبذل ��ك يت ��م تن�شيط البح ��ث الفني و�إحي ��اء احلركة
النقدي ��ة التي كادت مت ��وت .ومن االيجابيات �أي�ض� � ًا ا�ست�ضافة
عر� ��ض م�سرح ��ي م ��ن كرد�ست ��ان حي ��ث ال يع ��رف اجلمه ��ور
امل�سرح ��ي يف بغداد مدى تقدم احلرك ��ة امل�سرحية يف الإقليم .
ولع ��ل �أهم ايجابية للمهرج ��ان هي طبع ون�شر ع ��دد من الكتب
اخلا�صة بالفن امل�سرحي مل�ؤلفني عراقيني  ،وهذه �إ�سهامة طيبة
من لدى �إدارة دائرة ال�سينما وامل�سرح يف تو�سيع رقعة الثقافة
امل�سرحي ��ة و�إي�صاله ��ا �إىل امل�سرحي�ي�ن اجلدد الذي ��ن هم ب�أم�س
احلاجة �إليها.
وم ��ن �سلبي ��ات املهرج ��ان نذك ��ر �أو ًال غي ��اب �أعم ��ال ع ��دد م ��ن
املخرج�ي�ن الأكف ��اء �أمث ��ال حم�سن الع ��زاوي و�ص�ل�اح الق�صب
وعقي ��ل مه ��دي  ،ون�شع ��ر ب� ��أن ذل ��ك يح ��دث فراغ� � ًا يف ال�ساحة
امل�سرحي ��ة العراقي ��ة .ومن ال�سلبيات تق ��دمي عرو�ض م�سرحية
�سب ��ق �أن ُقدِ م ��ت و�شاهدها اجلمهور يف بغ ��داد ورمبا يف بالد
�أخ ��رى ومت اغفال م�سرحيات اخرى مقدم ��ة �سابق�أ مثل (�سبايا
بغ ��داد ) و(تقا�سي ��م على احلي ��اة) و(م�سنون ظرف ��اء) و(اوفر
بروف ��ا) وكان م ��ن الأف�ضل �أن تكون جمي ��ع امل�سرحيات املقدمة
يف املهرجان جديدة على اجلمهور.
�إن اقامة مهرجان م�سرحي عراقي ت�شارك فيه عرو�ض م�سرحية
عربي ��ة حماولة ج ��ادة الثبات قدرة امل�سرحي�ي�ن العراقيني على
�إدام ��ة احلي ��اة امل�سرحي ��ة رغ ��م ال�صعوب ��ات والعراقي ��ل وفقر
احل ��ال  ،وهنا الندري م ��دى م�ساهمة وزارة الثقاف ��ة يف �إقامة
املهرج ��ان  ،وهنا �أي�ض� � ًا ال بد �أن ن�شيد مبجه ��ودات امل�سرحيني
العراقي�ي�ن يف حمافظات الفرات الأو�سط وحمافظات اجلنوب
فهي الأخرى تربه ��ن على �إ�صرارهم على التو�صل وعلى حبهم
للف ��ن امل�سرح ��ي و�إميانه ��م بر�سالت ��ه النبيل ��ة فرتاه ��م يقيمون
املهرجان ��ات امل�سرحي ��ة املتنوع ��ة كل ع ��ام فهن ��اك عل ��ى �سبي ��ل
املث ��ال مهرجان امل�سرح االكادمي ��ي ومهرجان امل�سرح اجلامعي
ومهرج ��ان امل�س ��رح احل�سين ��ي ال�صغ�ي�ر ومهرج ��ان امل�س ��رح
التجريبي وغريها.
لق ��د �آن الأوان لأن تقدم وزارة الثقاف ��ة والآثار وال�سياحة على
�إعادة احلياة ملهرجان بغ ��داد للم�سرح العربي الذي يتطلع �إليه
امل�سرح ��ون يف الب�ل�اد العربية بكل �ش ��وق وي�ستذكرون �أهمية
وح�س ��ن تنظيم ��ه وامل�ست ��وى الرفي ��ع للعرو� ��ض امل�شاركة فيه
و�ص ��ار يف مقدم ��ة املهرجان ��ات امل�سرحي ��ة العربي ��ة ومب�صاف
مهرجان القاهرة ومهرجان �أيام قرطاج .
من �سلبيات المهرجان نذكر �أو ً
ال
غياب �أعمال عدد من المخرجين
الأكفاء �أمثال مح�سن العزاوي
و�صالح الق�صب وعقيل مهدي ،
ون�شعر ب�أن ذلك يحدث فراغ ًا في
ال�ساحة الم�سرحية العراقية.

محمد عو�ض محمد نقلها عن الألمانية

( فاو�ست) ونزغات ال�شر في النف�س الب�شرية ونزعاتها
�شكيب كاظم

تعد م�سرحية (فاو�ست) للأديب
الألماني الكبير يوهان فولفانك
فون كوتيه ()١٨٣٢-١٧٤٩من �أ�شهر ما
كتب ،ولم ت�صل �إلى �شهرتها �أعماله
الأخرى ومنها (�آالم فرتر) التي نقلها
�إلى العربية  ،الأديب الم�صري �أحمد
ح�سن الزيات ( � )١٩٦٨-١٨٨٥صاحب
مجلة (الر�سالة) الثقافية والأدبية
الأ�سبوعية ،ف�ضال عن (ديوان ال�شرق
والغرب)؛ �أو (الديوان ال�شرقي) كما
يترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي
(� )٢٠٠٢-١٩١٧إذ عرف عن كوتيه
�شغفه ب�آداب ال�شرق ،وال�سيما الأدبين
العربي والفار�سي� ،إذ اهتم ب�أ�شعار
حافظ ال�شيرازي ،وكان من الم�ؤمل
�أن يفت�أ �أحد الم�ست�شرقين ،لكن عدم
تمكنه من �إجادة اللغة العربية،
وان�شغاله بالوظيفة الحكومية في
دوقية فايمار ،وقف حائال دون نيله
هذا االمتياز.

الدكت ��ور فاو�س ��ت ،الأ�سط ��ورة الت ��ي تدوول ��ت
يف الق ��رون الو�سيط ��ة ،وال ��ذي كان ميثل النقاء
وم ��كارم الأخالق ،والأف ��كار النبيلة ،وقد تعرف
على احد املهرطق�ي�ن ال�شغوفني باللذائذ املحرمة
واملوبقات ،ولقد �شاء املرتجم الباذخ لهذا العمل
الب ��اذخ �أي�ض ��ا؛ الدكت ��ور حمم ��د عو� ��ض حممد
(� )١٩٧٢-١٨٩٥أن يطل ��ق عل ��ى ه ��ذا املهرط ��ق
ا�س ��م ( �إبلي� ��س) ،يف ح�ي�ن جاء ا�سم ��ه يف العمل
الأ�ص ��ل ( ال�شيطان مف�ستوفيلي� ��س) ،هذا الرجل
ال�شرير يوقعه يف حبائل ��ه ،ويغريه ب�إعادته �إىل
�شباب ��ه ،فريتك ��ب الفواح� ��ش م ��ا ظه ��ر منها وما
بط ��ن ،لكن ��ه يف �أخري ��ات �أيامه يع ��ود �إىل جادة
ال�ص ��واب ،فيحاول-مب�ساع ��دة �إبلي� ��س� -إنق ��اذ
حبيبت ��ه ( مركري ��ت) من ال�سجن ال ��ذي تقبع فيه
انتظ ��ارا لي ��وم �إعدامها ،ه ��و الذي دفعه ��ا -وقد
كان ��ت فتاة حيية خجول تن�ض ��ح طيبة-الرتكاب
موبقات �شت ��ى ،فتد�س ال�سم لأمه ��ا كي يخلو لها
اجل ��و العابث ،كم ��ا تكون �سبب� � ًا يف مقتل �أخيها
ال ��ذي �أفجعه ارمتا�س �شقيقته يف حم�أة الرذيلة،
ول ��وك النا�س �سمع ��ة الأ�سرة ،وت�سق ��ط جنينها
ال ��ذي حبلت به �سفاحا من فاو�ست ،الذي يحاول
�إنقاذها مبعونة �إبلي� ��س ،لكن تقريع ( مركريت)
لأبلي� ��س وفزعها من مر�آه مت�سائلة :ما هذا الذي
ان�شقت عنه الأر�ض؟ �أه ��ذا هو؟ �أخرجه من هنا!
م ��ا ال ��ذي يبغيه يف ه ��ذه البقع ��ة الطاه ��رة؟ �إنه
يبغيني� .ص.١٨٨
ه ��ذا الأمر يغري جمرى احل ��وادث ،قائال لها :لقد
كتبت ل ��ك الهالك ،يف ح�ي�ن كانت تراني ��م علوية
�سماوي ��ة ت�ص ��دح ،لق ��د كتب ��ت له ��ا النج ��اة ،لكن
�إبلي�س .وقد ط ��ال عليه الأمد واجلدال والنقا�ش
ي�سحب فاو�ست ويخرجان من الزنزانة ،و�صوت
من داخل ال�سجن ي�ضع ��ف تدريجيا منادية عليه
ولكن الت حني منا�ص.

حتت ��اج �إىل �شروح وتو�ضيح لبع ��د العهد بها؛ �إذ
كتب ��ت يف بدايات الق ��رن التا�سع ع�شر ،ف�ضال عن
بعده ��ا ع ��ن الأج ��واء العربية وال�شرقي ��ة ،فتكرث
فيه ��ا طقو�س ال�سحر والتعزمي ،كما �أن كوتيه يف
خواتي ��م عمله هذا ،يهجو العديد من رجاالت ذلك
الزم ��ن الذين عاب ��وه ،وال ن�ستطيع الو�صول �إىل
كنه الأم ��ر ،لأنها موغل ��ة يف التعمي ��ة .والإبهام،
ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن ��ه ما كتبه ��ا دفع ��ة واحدة ،ك ��ي يلم
مبجريات عمله ،بل كان ان�شغاله ب�أعباء الوظيفة
يف دوقي ��ة فامي ��ار ،و�شغف ��ه بال�سف ��ر ،وغ�شيانه
�أماكن الله ��و والأن�س والق�صف وال�شراب ،حائ ًال
دون �إمت ��ام عمل ��ه امل�سرحي هذا ،ه ��ذه الفوا�صل
الزمنية زادت يف �إرباكه.
الدقة في العمل

�أ�سطورة (فاو�ست) هذه،تكاد تذكرين ب�أ�سطورة
( تايي�س) التي �صاغها رواية رائعة �أديب فرن�سة
الكب�ي�ر ،اناتول فران�س (  )١٩٢٤--١٨٤٤حيث
حاول الراهب الزاهد املتبتل (بافنو�س) �إنقاذها
من حم�أة الرذيلة املرتدية فيها ،والذهاب بها �إىل
�أح ��د الأديرة كي حتي ��ا حياة الطه ��ر والبتولية،
لك ��ن ي�صعقه جماله ��ا الأخاذ ،فيق ��ع يف حبائلها،
ليع�شقه ��ا ويهيم بها وجدا وحب ��ا ،ويظل مكابرا
كابحا هوى النف�س.
�إنه ��ا رواية احل ��ب العذري العفي ��ف املكابر ،و�إذ
غ�ي�ر حياتها من العب ��ث �إىل الدي ��ر ،فلعلها بدلت
حيات ��ه ه ��ي الأخرى م ��ن الدير �إىل...مب ��ا ي�شبه
تبادل الأدوار والأحوال! ف�ضال عن عمل ابداعي
م�شاب ��ه جل�ب�ران خلي ��ل ج�ب�ران لعل ��ه ( عرائ�س
املروج)

النقل بلغة راقية

نق ��ر�أ ( فاو�ست)لكوتي ��ه التي نقله ��ا �إىل العربية
الدكتور حمم ��د عو�ض حممد بلغة التكاد تدانيها
لغة،وكل ��ك ظ ��ن �أن الدكت ��ور حممد،خمت� ��ص
بالأدب،لك ��ن �إذ تقر�أ املقدمة الت ��ي كتبها الدكتور
طه ح�سني (ت )١٩٧٣يفج�ؤك �أن املرتجم خمت�ص
بعلوم اجلغرافية ،تت�ساءل من �أين جاءته موهبة
ال�صياغة الراقية هذه؟ فهذا ما ي�ؤكد �أن املواهب ال
�ش�أن لها بالدر�س؛ فالدر�س ال ي�صنع موهبة بل قد
ي�صقلها وينميها،وتعجب ثانية من �أن املرتجم قد
نقل هذه امل�سرحية عن الأملانية مبا�شرة،وقلة هي
املرتجمات التي تنجو م ��ن اللغة الو�سيطة،وهو
�إمن ��ا حذق اللغة الأملانية ف�ض�ل�ا عن الرتكية،يوم
نفت ��ه �سلط ��ات الإحت�ل�ال الربيطاين مل�ص ��ر �سنة
� ١٩١٦إىل جزي ��رة مالطا،كون ��ه م ��ن العامل�ي�ن
�ضدها،فاختل ��ط هن ��اك ب�أ�سرى احل ��رب من جند

الأمل ��ان والأت ��راك فتعلم الرتكية وح ��ذق الأملانية
وترجم عنها.
تقر�أ املقدم ��ة فت�أ�سف لهذا الت�سوي ��ف .والت�أجيل
من لدن ط ��ه ح�سني ،وقد طلب منه املرتجم حممد
عو�ض حممد كتابة مقدمة لها ،وهي ال�صادرة عن
جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،التي الفت �سنة
١٩١٤وكان م ��ن م�ؤ�س�سيه ��ا الدكتور �أحمد لطفي
ال�سي ��د ،واحمد �أمني ،وطه ح�سني ،وعبد الوهاب
ع ��زام ،وحممد �أحم ��د الغم ��راوي ،و�أحمد زكي،
وعبد احلميد العب ��ادي ،وحممد فريد �أبو حديد،
وبي ��دي الطبع ��ة الثاني ��ة ،وهي م ��ن خزانة كتب
املرح ��وم �أب ��ي ،ال�صادرة ع ��ام ١٣٦٥ه� �ـ املوافق
ل�سن ��ة ،١٩٦٤تق ��ر�أ فتعج ��ب له ��ذه احلوا�ش ��ي
والإي�ضاح ��ات الت ��ي ي�سرده ��ا املرتج ��م احلاذق
الناب ��ه الدكتور حمم ��د عو�ض حمم ��د ،الذي يفك
�أمام ��ك مغالي ��ق ه ��ذه امل�سرحي ��ة التي م ��ا برحت

تق ��ر�أ فتعج ��ب --ف ��وق عجب ��ك باللغ ��ة الراقي ��ة
الر�صين ��ة -بالدق ��ة املتناهي ��ة ،حت ��ى ال تكاد جتد
خط�أ طباعي ًا ،بله النحوي �أو اللغوي ،الأمر الذي
يذكرين بدقة املرتج ��م الفل�سطيني احلاذق؛ �أبي
وائل ع ��ادل زعي�ت�ر( )١٩٥٧-١٨٩٧الذي �أحتف
مكتب ��ة الع ��رب ب�أكرث من ع�شري ��ن كتابا مرتجم ًا،
وي ��وم يكم ��ل ع ��ادل زعي�ت�ر طب ��ع كت ��اب (البحر
املتو�س ��ط) لأميل لودفيك يف دار املعارف مب�صر،
يح�صي اثنتي ع�شرة خط�أة يف كتاب عدد �صفحاته
ت�سع مئة �صفحة ،لك ��ن عادال ال ير�ضيه �أن يخرج
كتابه به ��ذه الأخطاء الطفيفة ،واذ يعر�ض احلال
�أمام �صاحب ال ��دار �شفيق مرتي؛ ف�إن �شفيقا هذا
ال يقب ��ل �أن تتحمل داره الر�صين ��ة �أخطاء غريه،
فيق�ت�رح زعيرت كتابة تو�ضي ��ح يحمّل نف�سه وزر
ه ��ذه الهفوات الهين ��ات ،يف حني نق ��ر�أ الآن كتبا
مرتجمة ومو�ضوعة �ضاج ��ة بالأغاليط النحوية
واللغوي ��ة والإن�شائي ��ة وال يت ��وارى �أ�صحابه ��ا
والدار النا�شرة خج ًال من النا�س.
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اقــــرأ
مهب الريح
�أق�صاب يف ّ

�ص ��درت عن دار امل ��دى� ،ضمن �سل�سل ��ة مكتبة نوبل،
ترجم ��ة عربية لرواية "�أق�ص ��اب يف مهب الريح" من
ت�ألي ��ف غرات�سي ��ا ديلي ��دا ،ونقلها �إىل اللغ ��ة العربية
املرتجم نبيل ر�ضا املهايني .
غرات�سي ��ا ديلي ��دا ( )1936 - 1871روائية و�شاعرة
وم�ؤلفة م�سرحية ا�شتهرت بخ�صوبة �إنتاجها الأدبي،
ذاع �صيته ��ا يف �إيطاليا ويف �أنحاء العامل ،حتى �أنها
�أ�صبحت يف عام  1926ثاين امر�أة يف العامل حت�صل
على جائ ��زة نوبل للآداب ،وذلك تقدي ��ر ًا لأدبها الذي
�أبرز ب�ش ��كل متميز مث ًال �سامية وق ��درة على ت�صوير
واقع احلياة والإن�سان بعمق وحرارة.

�سلمى امل�صري :املو�سم احلايل يثبت تعايف الدراما ال�سورية
تط ��ل الفنانة �سلمى امل�صري خ�ل�ال �شهر رم�ضان
احل ��ايل ع�ب�ر ثالث ��ة �أعم ��ال درامي ��ة تلفزيوني ��ة
م ��ن �أمن ��اط متنوع ��ة م ��ا ب�ي�ن االجتماع ��ي
والرتاجيكوميدي والبيئة ال�شامية.
الأعم ��ال الت ��ي تقدمه ��ا امل�ص ��ري ه ��ي "ترجمان
الأ�ش ��واق" و"نا� ��س م ��ن ورق" و"عط ��ر ال�شام
 ،"4وتلع ��ب عربه ��ا �أدوار ًا منوع ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل
م�شاركتها يف �أعمال درامية �إذاعية منها م�سل�سل
"ن ��ور ونار" ،ما �ش ��كل حالة غنى يف �إطاللتها
لدى اجلمهور وا�ستمتاع ًا فني ًا بالن�سبة لها.
وع ��ن ه ��ذه الأدوار وواق ��ع الدرام ��ا ال�سوري ��ة حدي ��ث لـ �سان ��ا“ :التن ��وع يف الأدوار مهم للممثل
التلفزيوني ��ة والإذاعي ��ة قال ��ت الفنان ��ة �سلمى يف وم ��ن هن ��ا ج ��اءت م�شاركت ��ي يف ه ��ذه الأعم ��ال

جناة �سالف فواخرجي من
مروع بعد ت�صويرها
حادث ِّ
م�شهداً خطرياً

جنت الفنانة ال�سورية �سالف فواخرجي من حادث
مروّ ع يف كوالي�س ت�صوير م�سل�سلها اجلديد "خط
�ساخن" بعدما �أ�صرت على ت�صوير امل�شهد اخلطري
دون اال�ستعانة بدوبلري كما جرى العرف ،ومت نقل
�سالف �إىل امل�ست�شفى ب�صورة عاجلة وتبني �أن كل
الإ�صابات واخلدو�ش "�سطحية" وتلقت الإ�سعافات
الأولية الالزمة .فريق عمل م�سل�سل "خط �ساخن"
�أعلن منح �سالف �أج��ازة من الت�صوير ملدة يومني،
حتى تتعافى م��ن الآث ��ار النف�سية ل�ل�ح��ادث ،ويتم
�شفاء الإ��ص��اب��ات ال�سطحية واخل��دو���ش ،وك�شف
م�صدر من داخل فريق امل�سل�سل �أن �سالف تعر�ضت
حلادث �أليم خالل ت�صويرها �أحد م�شاهدها ،وبدت
الإ��ص��اب��ة م��روّ ع��ة للوهلة الأوىل ،فتم نقلها �إىل
الطوارئ وخ�ضعت لفح�ص طبي �شامل لالطمئنان
على �صحتها ،وت�أكد �أن الإ�صابات التي تعر�ضت لها
�سطحية وب�سيطة .يذكر �أن م�سل�سل "خط �ساخن"
مت ت�أجيل ا�ستكمال ت�صويره �أكرث من مرة لأ�سباب
�إنتاجية ،وتقررت دعوة جنومه لت�صوير م�شاهده
الأخ�يرة ،متهيد ًا لعر�ضه يف مو�سم دراما رم�ضان
 2019ولكن مت ت�أجيل العر�ض يف اللحظات الأخرية
ملوعد �آخر بالن�صف الثاين من العام اجلاري.

قبل موعد اإلفطار

الطقس

املتنوع ��ة الت ��ي �أتاح ��ت للجمه ��ور �أن يتابعني
ب�أكرث م ��ن �شخ�صي ��ة” م�ؤكدة �أنه ��ا ا�ستمتعت
ب ��كل ال�شخ�صي ��ات الت ��ي لعبتها ه ��ذا املو�سم
وكانت لكل واحدة خ�صو�صيتها.
و�أو�ضح ��ت �صاحبة �شخ�صي ��ة (�أم حازم يف)
م�سل�سل "نا�س من ورق" �أن الدراما ال�سورية
بقي ��ت م�ستم ��رة يف العم ��ل والإنت ��اج خ�ل�ال
�سن ��وات احلرب ومل تتوق ��ف وبقي العاملون
فيها ثابتني رغم ظروف تنفيذ الأعمال ال�صعبة،
الفت ��ة �إىل �أن الو�ض ��ع الي ��وم تغ�ي�ر و�ص ��ار
املن ��اخ الع ��ام �أف�ضل للعمل م ��ا ولد �شعور
ارتياح عام.

درة وهند �صربي
خارج الدراما امل�صرية
بدا وا�ضح ًا مع انطالق الربجمة الرم�ضانية لهذا العام ،الغياب الالفت
للعدي ��د م ��ن جن ��وم الدرام ��ا العرب ع ��ن الأعم ��ال الدرامي ��ة امل�صرية،
وح�ضوره ��م باملقابل يف �أعمال �أخرى لبنانية �أو �سورية �أو خليجية،
والالف ��ت �أي�ضا �أن هذا الغياب ال يقت�صر على النجوم العرب وحدهم،
فهن ��اك العديد من النجوم امل�صريني �أي�ضا ق ��د �سجلوا ح�ضورهم هذا
املو�سم يف �أعمال عربية خارج م�صر.
وم ��ن بني ه�ؤالء النج ��وم الذين تفتقده ��م الدراما امل�صري ��ة هذا العام
الثالث ��ي التون�س ��ي هند �ص�ب�ري ودرة وظافر العابدي ��ن ،حيث كان من
املق ��رر هذا العام عر� ��ض م�سل�سل “جميلة وابن ال�سلط ��ان” للفنانة هند
�ص�ب�ري ،لكن ��ه توق ��ف لأ�سب ��اب غري معلوم ��ة ،وق ��د ت�ألقت
�صربي خ�ل�ال املوا�سم الرم�ضاني ��ة املا�ضية يف �أعمال
مث ��ل “�أن ��ا عاي ��زة �أجت ��وز” ،و“�إمرباطورية مني”
و“ح�ل�اوة الدني ��ا” ،لت�ت�رك مكانه ��ا �شاغ ��ر ًا يف
رم�ض ��ان احل ��ايل� .أم ��ا الفنانة درة فت�ش ��ارك هذا
العام يف ال�سب ��اق الرم�ضاين من خالل امل�سل�سل
التون�سي “املاي�سرتو” بعد ابتعادها ل�سنوات عن
الدرام ��ا التون�سية ،و�أي�ضا يف امل�سل�سل ال�سوري
“احلرملك” .بدوره ،يبتعد النجم التون�سي ظافر
العابدين عن الدرام ��ا امل�صرية هذا العام لي�شارك يف
عم ��ل عربي ه ��و “عرو�س ب�ي�روت” للمخ ��رج الرتكي
�إميرة كاباكو�شاك .وم�سل�سل “عرو�س بريوت” هو
الن�سخ ��ة العربية م ��ن امل�سل�سل الرتك ��ي “عرو�س
�إ�سطنب ��ول” وت�ش ��ارك في ��ه نخب ��ة متنوع ��ة من
النجوم والنجم ��ات العرب بينهم تقال �شمعون
وكارمن ب�صي�ص وجو طراد ومي �صايغ.

�سقطة �إخراجية يف م�سل�سل "العا�صوف" تت�سبب
يف �سخرية عارمة
ت���س�ب��ب خ �ط � أ� �إخ���راج���ي يف
�سقطة درام �ي��ة غ�ير متوقعة
مل�سل�سل "العا�صوف" ال��ذي
يعر�ض يف رم���ض��ان احل��ايل
رغم جناحه الكبري منذ بداية
العر�ض .وك�شف املتابعون
عن ظهور �سيارة جيب حديثة
م��ودي��ل  2018او  2019يف
امل�سل�سل ال��ذي من املفرت�ض
�أن ي�صور حقبة ال�سبعينات جيب ني�سان ب��ات��رول جديد جدير بالذكر �أن امل�سل�سل من
يف اململكة  .وواجه امل�سل�سل م��ودي��ل  2019يف م�شهد من بطولة نا�صر الق�صبي ،وعبد
� �س �خ��ري��ة وا� �س �ع��ة م��ن رواد م�سل�سل العا�صوف احللقة  13الإل � ��ه ال �� �س �ن��اين ،وح�ب�ي��ب
موقع التوا�صل الإجتماعي . ،بينما غ��رد �أحدهم �ساخر ًا :احلبيب ،ورمي عبد الله،
ف �ق��ال �أح���ده���م :م ��ن �أخ �ط��اء العا�صوف وخ�سرانني عليه وغ�ي�ره ��م م ��ن ال �ن �ج��وم،
م�سل�سل العا�صوف ،احللقة ف �ل��و���س وامل �� �س �ل �� �س��ل يتكلم ومن ت�أليف عبد الرحمن
 ١٣الدقيقة  ،45:05و�سخر ع��ن زم��ن قبل ال �ق��رن اجلديد ال ��واب� �ل ��ي و�إخ� � ��راج
قائال :جيب باترول بالتينيوم و�آخرتها جيب باترول موديل املثني �صبح وطارق
 .وقال �آخر :العا�صوف ظهور حديث .
رزق.

 1000خم��ال��ف��ة ف��ـ��ي م�����س��ل�����س�لات رم�����ض��ان 2019
ر�ص ��د التقري ��ر الر�سم ��ي الأول للجن ��ة
الدرام ��ا يف املجل� ��س الأعل ��ى لتنظي ��م
الإع�ل�ام امل�ص ��ري ،وال ��ذي يت�ضم ��ن
تقييم ًا للأعم ��ال الدرامي ��ة التي عر�ضت
يف الأ�سب ��وع الأول م ��ن �شه ��ر رم�ضان،
م ��ا يناه ��ز ال� �ـ  1000خمالف ��ة يف 18
م�سل�س ًال� ،أغلبها تبادل الألفاظ ال�سوقية
والإيح ��اءات اجلن�سي ��ة ب�ي�ن �أبط ��ال
امل�سل�س�ل�ات وم�شاه ��د العن ��ف و�إهان ��ة
املر�أة والطفل والرتويج للتدخني.
التقري ��ر �أك ��د �أن م�سل�سل ��ي "حكايتي"
للنجمة يا�سم�ي�ن �صربي و"طلقة حظ"

مل�صطفى خاطر بدون خمالفات ،بينما
احتل �صدارة الأكرث ت�ضمن ًا للمخالفات
م�سل�س ��ل "هوجان" م ��ن بطولة حممد
عادل �إم ��ام ،الذي ت�ضم ��ن  166خمالفة
منه ��ا 114لفظ ًا �سوقي ًا و 16م�شهد عنف
و�إيح ��اءان جن�سي ��ان .م�سل�س ��ل "الواد
�سي ��د ال�شحات" متثيل �أحمد فهمي وهنا
الزاهد حل ثاني ًا بعدد  135خمالفة منها
 86لفظ� � ًا �سوقي� � ًا و� 7إيح ��اءات جن�سية
و 3خمالف ��ة ك ��ود الطف ��ل و 39خمالف ��ة
لعدم احرتام اللغة العربية.
يف املرك ��ز الثال ��ث م�سل�س ��ل "مملك ��ة

الغج ��ر" بطول ��ة حورية فرغل ��ي وفيفي
عب ��ده وت�ضمنت حلقاته  88لفظ ًا �سوقي ًا
ودوني ًا ومبتذ ًال و 3م�شاهد عنف وم�شهد
�إيح ��اءات جن�سي ��ة .م�سل�سل غ ��ادة عبد
ال ��رازق "حدوت ��ة م ّرة" ج ��اء يف املرتبة
اخلام�س ��ة بـ  67خمالفة منها  35خمالفة
"�ألفاظ �سوقية ومتدنية ومبتذلة" و13
"تدخ�ي�ن" و�" 7شرب اخلمر" وخمالفة
"خمدرات" و" 4عدم احرتام القوانني"
و�" 2إيحاءات جن�سية" و" 3عدم احرتام
اللغة العربية" و" 2ت�شويه �صورة املر�أة
و�إهانتها".

ح�سني علي هارف :افتقدت عادل �إمام يف رم�ضان
حممد جا�سم

املخرج "ح�سني علي هارف" طاقة
م�سرحية كبرية يف الت�أليف
والإخراج والإ�شراف على الأطاريح
امل�سرحية للماج�ستري والدكتوراه،
وخمرج للكثري من الأعمال
امل�سرحية� ،آخرها "�سالوفتنه
امل�سرحية" التي يخرجها كل يوم يف
مقهى ر�ضا علوان ويقوم ببطولتها
الفنان �سامي قفطان .هارف
�ضيفنا اليوم لزاوية "قبل موعد
الإفطار" ..قلت له-:

رمضانيات

 هل ميكن �أن تخت�صر لنا �شهر رم�ضان
بكلمة واحدة؟
 تروي�ض اجل�سد والنف�س. م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلمه م ��ن �شهر
رم�ضان؟
 الإرادة والرحمة وفعل اخلري. م ��ا الربامج الت ��ي ت�صرعلى متابعتها
بعد الإفطار؟
 �أتابع الربام ��ج الإن�سانية والتوعويةعلى قناة �أبو ظبي والأم بي �سي.
 ه ��ل يرتب ��ط عن ��دك رم�ض ��ان مبدف ��ع
الإفطار؟
 ال يرتب ��ط رم�ض ��ان عن ��دي مبدف ��عالإفط ��ار ،ب ��ل ب� �ـ "�أب ��ي طبيل ��ة" وق ��ت

 م�سل�سل "الفندق". كنت �أتوق اىل متابعة عادل �إمام ،فهوال�سحور.
 ه ��ل لديك ممثل مف�ض ��ل تتابعه خالل عبقرية كوميدية.
 كيف تق�ضي يومك يف رم�ضان؟
 �أق�ضيه بالعمل امل�ستمر ،وبعد عودتي رم�ضان؟ ماذا حتمل لرم�ضان من ذكريات؟
 �أحمل من ذكرياتي الأعمال الإن�سانيةبالقراءة والكتابة.
التي كنا نقوم بها ،ال�سيما مع الأطفال.
 ه ��ل تت�صفح املواقع الإلكرتونية يف
رم�ضان؟
 ه ��ل ا�ستطاع ��ت الدرام ��ا العراقية �أن
تناف�س العربية يف �شهر رم�ضان؟
 نعم �أتابع املواقع الإلكرتونية. نعم ..ا�ستطاع ��ت الدراما العراقية �أن ما املوقع الإلكرتوين الذي تتابعه؟
 �أتاب ��ع املواق ��ع امل�سرحي ��ة كموق ��عتناف� ��س وتط ��رح نف�سها ،بدلي ��ل اجلدل
الهيئ ��ة العربي ��ة للم�س ��رح و ك ��روب
الذي �أثارته نتيجة املتابعة.
امل�سرح ثقافة.
 م ��ا ه ��و امل�سل�س ��ل التلفزي ��وين الذي
عر�ض يف رم�ضان وبقي يف ذاكرتك؟
 م ��ا ه ��ي الوجب ��ات املف�ضل ��ة لك على
مائدة الإفطار؟
 امل�سل�س�ل�ات امل�صري ��ة املعرو�ض ��ة يف الدوملة والربياين.�سنني �سابق ��ة بقيت يف ذاكرتي ،ال�سيما
 ه ��ل تابع ��ت عم�ل ً�ا فني� � ًا �أعجب ��ك يف
�أعمال �أ�سامة �أنور عكا�شة م�ؤلف ًا وحممد
رم�ضان؟
فا�ضل خمرج ًا.

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (الأربعاء)� ،إذ حتافظ درجات احلرارة على معدالتها مع رياح
خفيفة
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 نداء كاظم
النحات ،يت ��وىل عملية �صيانة
متث ��ال ال�شاع ��ر الكب�ي�ر ب ��در
�شاكر ال�سي ��اب ،وذلك بتكليف
م ��ن وزارة الثقاف ��ة .يذك ��ر �أن
متثال ال�سي ��اب �ص ّممه ون ّفذه
النح ��ات ن ��داء كاظ ��م ،و�أزي ��ح
ال�ستار عنه عام  .1970وكانت
وزارة الثقافة قد �شكلت جلنة
من الت�شكيلي�ي�ن والأكادمييني
لعمل بع� ��ض املعاجلات لتمثال
ال�شاعر املتنبي يف باب املكتبة
الوطني ��ة والثاين املوجود يف
�ش ��ارع املتنب ��ي ،بالإ�ضافة اىل
متث ��ال �أبي ّ
مت ��ام يف املو�صل،
والوق ��وف عل ��ى حقيق ��ة م ��ا
يج ��ري م ��ن جت ��اوزات عل ��ى
متثال ب ��در �شاك ��ر ال�سياب يف
الب�صرة.
 كاظم موجد
الباح ��ث والأكادمي ��ي ،يوق ��ع
كتاب ��ه اجلدي ��د " فيزي ��اء
اللي ��زر" ،وذل ��ك يف "بيتن ��ا
الثق ��ايف" يف �ساح ��ة الأندل�س

العمود
الثامن
 علي ح�سني

هل �شاهدت
حديث التمثال ؟
�أحاول دائم ًا و�أنا �أنظر اىل
القنوات الف�ضائية وهي تتنقل بني
عزة ال�شابندر ،وعلي الأديب ،ومن
قبلهم حممد الكربويل وم�شعان
اجلبوري ،وبينهما "الزعيمة"
حنان الفتالوي ،وقبل هذا
وذاك ت�صريحات عالية ن�صيف
التي تتناثر كل يوم يف املواقع
الإلكرتونية� ،أن �أ�سال نف�سي :ترى
اىل متى ي�ستمر التدفق املنظم لهذه
الت�صريحات امل�ضحكة واملخجلة؟
�إذا مل يكن ما يجري مهزلة فكيف
تكون املهزلة �إذن؟ ماذا يعني �أن
تطالب حنان الفتالوي ال�شعب
ال�سعودي بن�صب متثال لها يف
الريا�ض لأنها هي من جعلت املر�أة
ال�سعودية تقود ال�سيارة؟ وماذا
يعني ان يتنقل عزة ال�شابندر من
�صفقة م�شعان اجلبوري اىل �صفقة
خمي�س اخلنجر؟ ما دمنا نعرف
�أن وراء هذه ال�صفقات ماليني
الدوالرات تتحول يف ح�ساب
�صاحب ال�سبع ل ّفات عزة ال�شابندر.
�إذا مل يكن ه�ؤالء مت�آمرون على
تخلف العراق ،فمن هو املت�آمر �إذن؟
و�إذا مل نكن �أف�ضل من ال�صومال
و�أفغان�ستان يف الب�ؤ�س والتخلف،
فماذا �سوف نحقق �إذن؟  ،يف
وجود مناذج مثل عزة ال�شابندر
وحنان الفتالوي والتكنوقراط
"ابو مازن" ،ف�إن ثمة م�ؤامرة
كربى تقودها الإمربيالية من
�أجل �أن ال نبني م�ست�شفيات وال
مدار�س ،هكذا تفتقت عبقرية
عزة ال�شابندر .ويا �سيدي القارئ
العزيز الذي تعيب على كاتب مثلي
ا�صراره على ان يذكر القراء "
بزعاطيط ال�سيا�سة  ،فال ميكن
لكاتب من حلم ودم �أن يكتب
عن همنغواي وماركيز ،ويقر�أ
�أن م�سقط ماتزال املدينة التي
حتمل ر�سائل �أمريكا اىل طهران،
وت�ستمع اليها طهران بانتباه.
من بني الكتب التي ت�ستهويني
كتاب و�ضعه كاتب غربي ،مت�آمر
�أي�ض ًا ،عن �سلطنة عمان ،يخربنا
فيه �أن قابو�س عندما و�صل اىل
ال�سلطة ،كانت البالد على �شفا
حريق هائل :ثوار ظفار يرفعون
ال�سالح� ،أطراف ال�سلطنة ت�شتعل
فيها انتفا�ضات م�سلحة ،فقد كان
ال�سلطان ال�سابق �سعيد يغلق
بوابات العا�صمة عند غروب
ال�شم�س ،ال م�ست�شفيات ،وال
مدار�س ،وال حتى �شارع معبّد
واحد ،ممنوع �أن ي�سمع املواطن
�إذاعة �أو يقر�أ جريدة يف العلن !
ماذا فعل االبن ،جعل قادة ظفار
�ضمن كبار طاقم احلكم اجلديد،
و�أقام م�صاحلة مع اجلميع ،وفتح
�أبواب ال�سلطنة �أمام الرفاهية
االجتماعية .وعلى الرغم من �أن
عمان تفتقر اىل الرثوات الكبرية
مثل جريانها� ،إال �أن الأمم املتحدة
تعتربها البلد الأف�ضل عاملي ًا يف
جمايل ال�صحة والتعليم .
�سيه ّز القارئ يده حتم ًا ويقول:
يارجل طلبنا منك �أن تتحدث عن
الكتب ،ف�إذا بك متتدح ال�سالطني.
يا�سيدي اعذر كاتب ًا م�سكين ًا
مثلي مايزال ّ
يتوهم �أن امل�س�ؤول
احلقيقي هو الذي يعمل من �أجل
النا�س ومي�ضي عمره يف العمل
بهدوء ،فيما يريد لنا ا�صحاب
الف�ضائيات ان نن�شغل بتمثال
حنان الفتالوي و�صندوق عزة
ال�شابندرالأ�سود.

وذل ��ك ي ��وم اجلمع ��ة املقب ��ل
امل�صادف .2019/5/24
� أحمد �سلمان
املط ��رب امل�شه ��ور برائ ��د
الأغني ��ة ال�سياحي ��ة� ،سيت ��م
تكرميه خ�ل�ال مهرج ��ان رواد
الأغني ��ة العراقي ��ة ال ��ذي يقام
ال�شهر املقبل بدع ��م من وزارة
الثقافة ،وي�ست�ضيف املهرجان
جمموعة من الباحثني والنقاد
للحديث عن الأغنية البغدادية
و�أهميته ��ا �ضم ��ن امل ��وروث
الغنائي العراقي.

