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م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

العدد ( )4735ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء ( )29متوز 2020

جريدة �سيا�سية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

نا�شطون :قوات غري نظامية و�سيارات "بيك �أب" طوقت �ساحة التحرير

متحدث حكومي :قاتل �أحد �شهداء التحرير كان بجانبه
 بغداد  /املدى
�أك ��د �أحم ��د م�ل�ا ط�ل�ال ،املتحدث
الر�س ��مي با�س ��م رئي� ��س الوزراء
م�ص ��طفى الكاظم ��ي� ،أم� ��س الثالث ��اء� ،أن
الأخ�ي�ر �أوع ��ز بع ��دم ا�س ��تخدام الذخ�ي�رة
احلية جتاه املتظاهرين.
وقال مال طالل خالل م�ؤمتر �صحفي تابعته
(املدى) �إن الكاظمي �أكد التزامه ال�شخ�ص ��ي

والأخالق ��ي بحماي ��ة املتظاهرين ،فيما حث
ال ��وزراء على النزول لل�ش ��ارع واال�س ��تماع
ملطالبهم.
و�أمر رئي�س الوزراء جميع القوات الأمنية
بحماي ��ة املتظاهري ��ن ال�س ��لميني والتعاون
معهم ،ح�سب مال طالل.
وا�ش ��ار اىل ان ج ��زءا م ��ن نتائ ��ج التحقيق
با�ست�ش ��هاد املتظاهرين يف �س ��احة التحرير
اف ��اد ب ��ان اح ��د ال�ش ��هيدين قتل بر�صا�ص ��ة
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� 8آالف موظف
يتقا�ضون
ومتقاعد
7
رواتب من الرعاية
االجتماعية

اطلقت من م�سافة مرتين فيما كانت القوات
االمنية على بعد  45مرتا عن املحتجني.
اىل ذل ��ك ع ��د نا�ش ��طون ا�س ��تمرار قم ��ع
املتظاهري ��ن ب�أن ��ه ي�س ��رع م ��ن وت�ي�رة
التظاه ��رات ،يف وق ��ت قال ��ت في ��ه وزارة
الداخلي ��ة انه ��ا �ض ��بطت "مند�س�ي�ن" ب�ي�ن
املحتجني.
وقتل وا�ص ��يب اك�ث�ر م ��ن  ٣٠متظاهرا يف
�س ��احتي التحرير والطريان ،و�سط بغداد،

يف احدث ا�شتباكات بني متظاهرين وقوات
امنية.
و�أعلن ��ت ال�س ��لطات ام� ��س ،بع ��د جت ��دد
ال�ص ��دامات لليوم الثاين ،ر�صد جمموعات
�إجرامي ��ة و�ص ��فتها بـ"اخلط ��رة" ت�س ��عى
ل�صنع الفو�ضى.
وق ��ال بيان ل ��وزارة الداخلي ��ة� ،إن "القوات
الأمنية ويف �ض ��وء نتائج التحقيق الأولية
يف �أح ��داث ليل ��ة الأح ��د  -االثنني ر�ص ��دت

جمموع ��ات �إجرامي ��ة خط ��رة يف �س ��احة
التحرير ت�سعى ل�صنع الفو�ضى عرب �ضرب
املتظاهرين من الداخل".
واتهم ��ت الداخلي ��ة بح�س ��ب البي ��ان ،تل ��ك
املجموعات الإجرامية بـ"افتعال ال�صدامات
مع الأجه ��زة الأمنية التي ته ��دف �إىل حفظ
�أم ��ن ال�س ��احة وح ��ق التعبري ال�س ��لمي عن
الر�أي".
 تفا�صيل مو�سعة �ص3

الأنبار :عن�صر من داع�ش تقدم مبعاملة ال�ستالم تعوي�ض وراتب تقاعدي
لطفية الدليمي تكتب :رحل هارولد بلوم ..حامي قالع الأدب الكال�سيكي

 بغداد  /املدى
ق ��ال متح ��دث حكوم ��ي ان نح ��و � 8آالف
متقاع ��د وموظف يتقا�ض ��ون رواتب من
الرعاية االجتماعية واالحتياجات اخلا�صة.
وقال املتحدث با�سم رئي�س الوزراء احمد مال طالل،
�إن وزي ��ر العم ��ل ع ��ادل الركابي �أكد وج ��ود 6814
متقاع� �دًا وموظ ًف ��ا يتقا�ض ��ون رواتب م ��ن الرعاية
االجتماعية ،و�أن  978متقاعدًا وموظ ًفا يتقا�ض ��ون
رواتب ذوي االحتياجات اخلا�صة" .واعلن جمل�س
الوزراء �أم�س ،املوافقة على �ص ��رف مبلغ (عيدية)،
مق ��داره ( ،)75000ل�ش ��ريحة الفق ��راء املن�ض ��وين
حت ��ت مظل ��ة الرعاي ��ة االجتماعية ،مبنا�س ��بة قرب
حل ��ول عي ��د الأ�ض ��حى املب ��ارك ،و�إطف ��اء الدي ��ون
املرتتبة بذمة امل�ستفيدين من �إعانات �شبكة احلماية
االجتماعي ��ة ،والبال ��غ عدد ه ��ذه الأ�س ��ر ()17552
�أ�س ��رة من املحافظات كافة .كما �ص ��وت على تعيني
خريج ��ي الكلي ��ات الطبي ��ة ،وتقوم وزارة ال�ص ��حة
بالتن�س ��يق م ��ع وزارة املالي ��ة بتنفي ��ذ ه ��ذا القرار.
كم ��ا وافق جمل�س الوزراء على ال�س ��ماح بت�ص ��دير
حم�صول ال�شعري من خالل القطاع اخلا�ص.

لطفي حاتم
يكتب :العولمة
الر�أ�سمالية وحق
تقرير الم�صير

تبدد �آمال عراقيني تهي�أوا
لفري�ضة احلج
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حتري طبيعة االق�ض ��ية وغياب التعداد ال�سكاين احلديث ،كتل
�سيا�سية ترغب باجراء االنتخابات الربملانية.
وعرقل ��ت ه ��ذه الق�ض ��ية اكم ��ال القان ��ون رغ ��م الت�ص ��ويت عل ��ى اغل ��ب
فقرات ��ه يف كانون االول  .2019ويقول ح�س�ي�ن العقابي ،ع�ض ��و اللجنة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) �إن "امل ��ادة ()15
يف قان ��ون انتخابات جمل�س الن ��واب التي تتحدث عن توزيع وتق�س ��يم
الدوائ ��ر املتع ��ددة يف كل حمافظة بقيت عالقة ،ومل يتم ح�س ��مها" ،مبينا
�أن "�آلي ��ة هذا التق�س ��يم والتوزيع حمل نقا�ش وج ��دل كبريين بني الكتل
ال�سيا�س ��ية" .ويت�ساءل "على �أي معيار �أو طريقة ممكن تق�سيم املحافظة
�إىل دوائ ��ر متعددة ،على بيانات موجودة على الورق التي نعلم �أنها غري
دقيقة وغري واقعية بن�سبة كبرية؟" ،م�ضيفا �أن "البع�ض غري مطمئن من
هذه البيانات املوجودة على الورق ويدفع بالعودة على اعتبار املحافظة
دائرة واحدة ،واملر�ش ��ح الفائز هو من حقق �أعلى ا�ص ��واتا بغ�ض النظر
عن قائمته االنتخابية" .و�ص ��وّ ت جمل�س النواب يف �ش ��هر كانون الأول
املا�ضي على قانون االنتخابات الربملانية من دون التطرق اىل املادة التي
تتعل ��ق بجدولة �أو توزيع الدوائر االنتخابية والتي ت َع ّد �أ�سا�سً ��ا لإجراء
االنتخاب ،مما �أعاق �إر�س ��ال القانون �إىل رئا�س ��ة اجلمهورية للم�ص ��ادقة
عليه ،ومل يحدد موعدا ال�ستكمال �إقرار هذه الدوائر حتى الآن.
 التفا�صيل �ص2

 ذي قار  /املدى

البغداديون يعودون �إىل "الدو�ش" مع ارتفاع درجات احلرارة ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

ب ��ددت جائح ��ة كورون ��ا حل ��م
العراقيني الذين طامل ��ا حلموا ب�أداء
فري�ضة احلج ،حيث ي�شبِّه رجل مو�صلي حجم
احلزن ،مبا ي�ش ��عر ب ��ه املرء عندم ��ا يتوق �إىل
ر�ؤية �أحبابه.
وخي ��م احلزن والأمل عل ��ى عراقيني كانوا قاب
قو�س�ي�ن �أو �أدنى من �أداء فري�ضة احلج ،حيث
بدد فايرو�س كورونا امل�س ��تجد حلمهم ،خا�ص ًة
م ��ن البع�ض ممن �أم�ض ��ى �س ��نوات يف انتظار
اختيار �أ�سمائهم من قبل هيئة احلج والعمرة.
وليد يون�س من بني الآالف يف املو�ص ��ل الذين
كانوا م ��ن املقرر �أن ي�ؤدوا فري�ض ��ة احلج هذا
الع ��ام ،دفع يون� ��س جميع م�س ��تحقاته ،وجهز
مالب� ��س الإح ��رام ،ولك ��ن ب�س ��بب الفايرو� ��س
التاجي ،مل ت�س ��مح اململكة العربية ال�س ��عودية
للحجاج الدوليني ب�أداء الطقو�س.
يجتذب مو�س ��م احلج نحو مليوين م�س ��لم من
جمي ��ع �أنحاء العامل .وم ��ن بني  6000حاج مت
اختياره ��م م ��ن حمافظ ��ة نين ��وى ،كان 3300

 بغداد  /املدى

�أ�سر �ضحايا تظاهرات ذي
قار :ترفيع �ضباط متهمني
بقتل �أبنائنا
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 بغداد  /املدى

اجتماع برملاين مرتقب
للنظر بقانون االنتخابات
بعد عطلة العيد

م ��ن املو�ص ��ل والباق ��ي م ��ن �أماك ��ن �أخرى يف
املحافظة .كما ت�ضررت �شركات احلج والعمرة
يف املو�ص ��ل ه ��ذا الع ��ام ،حي ��ث دفع ��ت �أمواال
وحج ��زت رحالت وفن ��ادق يف اململكة العربية
ال�سعودية.
ويق ��ول عب ��د العزي ��ز اجل ��راح ،مدي ��ر �ش ��ركة
اجل ��راح للح ��ج" ،لن ت�ض ��يع مدفوع ��ات حجز
الفن ��ادق ولك ��ن ال�ش ��ركات ل ��ن حتق ��ق ربحً ��ا،
مما ميث ��ل حتديًا حي ��ث ال تزال لديه ��ا فواتري
لدفعها" ،م�ض ��ي ًفا �أن العديد من �ش ��ركات احلج
يف املو�صل انهارت لهذا ال�سبب.
مل تقم اململكة العربية ال�س ��عودية ب�إلغاء احلج
منذ  90عامًا �أي منذ ت�أ�سي�سها ،وقالت احلكومة
�إن قرارها باحلد ب�ش ��كل كبري من عدد احلجاج
كان يه ��دف �إىل احلف ��اظ على ال�ص ��حة العامة
العاملية ب�س ��بب عدم وجود لقاح للفايرو�س �أو
عالج للم�ص ��ابني ،ف�ض�ل�ا عن املخاطر املرتبطة
بتجمعات كبرية من النا�س.
ويعت�ب�ر احلج م ��ن �أكرب التجمع ��ات على وجه
الأر�ض ،حيث يقيم احلج ��اج يف �أماكن مغلقة
ومي�شون وي�صلون بجوار بع�ضهم البع�ض.

خلية الأزمة احلكومية
تربك حت�ضريات ال�شرطة
لدوري الأبطال

�أك ��دت �أ�س ��ر �ش ��هداء
يف
التظاه ��رات
حمافظة ذي قار� ،أن �أولويات �أ�س ��ر
ال�ش ��هداء ه ��ي الق�ص ��ا�ص م ��ن قتلة
�أبنائه ��م وال�س ��يما كب ��ار ال�ض ��باط
وامل�س�ؤولني وعنا�ص ��ر امللي�شيات،
وفيم ��ا �أ�ش ��اروا اىل �أن �إج ��راءات
احلكوم ��ة االحتادي ��ة وحديثه ��ا
ع ��ن �إن�ش ��اء متح ��ف وجداري ��ات
واط�ل�اق امل�س ��تحقات املادي ��ة ه ��و
حدي ��ث حمف ��ز لكنه لي� ��س جوهريًا
كتق ��دمي القتلة للمحاكم املخت�ص ��ة،
ك�ش ��فوا عن ترفيع عدد من ال�ضباط
املتهم�ي�ن بقت ��ل وقم ��ع املتظاهرين
اىل رت ��ب �أعل ��ى .وق ��ال النا�ش ��ط

امل ��دين حيدر �س ��عدي لـ(امل ��دى) �إن
"�أ�س ��ر املتظاهري ��ن تطال ��ب ب� ��أن
تك ��ون الأولوي ��ة للق�ص ��ا�ص م ��ن
قتلة املتظاهرين واملتورطني بقمع
التظاه ��رات م ��ن كب ��ار ال�ض ��باط
وامل�س� ��ؤولني وعلى ر�أ�سهم الفريق
جميل ال�ش ��مري واملحافظ ال�سابق
ومدراء و�ضباط ال�شرطة وعنا�صر
امللي�ش ��يات" ،و�أ�ضاف �أن "ما يعلن
م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة ح ��ول �إن�ش ��اء
متح ��ف �أو حق ��وق مالي ��ة ي�أت ��ي
باملرتب ��ة الثانية م ��ن مطالبنا كون
دم ��اء �أبنائن ��ا و�إخوتن ��ا �أغل ��ى من
كل م ��ا تقدم ��ه احلكومة م ��ن منافع
وامتيازات وال ير�ضينا غري �إحقاق
احلق ومثول القتلة �أمام الق�ضاء".
 التفا�صيل �ص4

الكوادر الطبية تتعر�ض العتداءات من املرافقني وتالحقهم الع�شائر

�أطباء % 90 :من امل�صابني بكورونا ال يعرتفون بوجود الفايرو�س
 ترجمة  /حامد احمد
بع ��د ان �ض ��رب فايرو� ��س
كورون ��ا البل ��د ال ��ذي يبلغ
تع ��داده  39مليون ن�س ��مة ،بد�أ اطباء
بتلقي �سيل من �سوء ت�صرف ومعاملة
من قب ��ل عوائل مر�ضى كوفيد – ،19
مم ��ا زاد ذلك م ��ن مع ��دالت العنف في
الع ��راق التي هي ا�ص�ل�ا مرتفعة .من

ناحية ثانية ك�شفت الجائحة ه�شا�شة
النظام ال�صحي في العراق �أكثر .
االج ��راءات الوقائي ��ة الحكومية غير
الكفوءة مع ف�ساد وعدم توفر معدات
طبي ��ة كافي ��ة ،فاقمت من الم�ص ��اعب
التي يواجهها عمال الرعاية ال�صحية
ف ��ي �س ��عيهم لمواجه ��ة الفايرو� ��س
ومكافحته  .الطبيب� ،س ��يف المظلوم
 28عام ��ا ،ال ��ذي يعم ��ل ف ��ي مرك ��ز

الدي ��ر للرعاي ��ة ال�ص ��حية االولية في
الب�ص ��رة ،يق ��ول "العن ��ف �ض ��دنا هو
لي�س بتحد جديد ،ولكن عندما انت�شر
فايرو� ��س كوفي ��د –  19ب�س ��رعة عبر
الب�ل�اد ،ت�ض ��اعفت ن�س ��بة العن ��ف ".
كثي ��ر م ��ن النا�س الب�س ��طاء يعتقدون
ب ��ان الفايرو�س هو لعبة �سيا�س ��ية �أو
خدع ��ة ويتجاهلون ن�ص ��يحة منظمة
ال�ص ��حة العالمي ��ة ب�ض ��رورة التباعد

االجتماعي وغ�س ��ل اليدين با�ستمرار
مع لب�س الكمامة وتجنب التجمعات.
وي�ضيف الطبيب مظلوم قائال "ن�سبة
 %90تقريب ��ا م ��ن المر�ض ��ى الذي ��ن
زاروا م�ست�ش ��فيات ومراك ��ز رعاي ��ة
�ص ��حية ينك ��رون وج ��ود فايرو� ��س
كوفي ��د –  19ويدع ��ون بانه ��ا مجرد
لعب ��ة �سيا�س ��ية .ولهذا ال�س ��بب ،كثير
من المر�ض ��ى رف�ض ��وا اجراء فح�ص

كورون ��ا ،مدعين بان ما ا�ص ��ابهم هو
نزلة ب ��رد فق ��ط .م�ست�ش ��فياتنا تفتقر
ال ��ى اي نوع من اجراءات ال�س�ل�امة،
وهن ��اك نق�ص بالعالج ��ات والمعدات
واالجه ��زة الطبية".مقاط ��ع فيدي ��و
كثي ��رة تداولته ��ا مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي يظهر فيها �سكان محليون
يعتدون على كوادر طبية.
 التفا�صيل �ص3

ال�����ص��ح��ة ت�سجل �أع��ل��ى ن�سبة ���ش��ف��اء ب��ف��اي��رو���س ك��ورون��ا
 بغداد  /المدى
�أعلن ��ت وزارة ال�ص ��حة� ،أم� ��س
الثالثاء ،ت�س ��جيل � 2747إ�ص ��ابة
و 77وفاة جدي ��دة بفايرو�س كورونا ،فيما
�س ��جلت اعل ��ى مع ��دالت �ش ��فاء من ��ذ ظه ��ور
الفايرو�س.
وتوزع ��ت الإ�ص ��ابات الجدي ��دة ،بح�س ��ب
بي ��ان للوزارة تلقت ��ه (المدى) ،ف ��ي بغداد/
الر�ص ��افة  ،347بغداد /الكرخ  ،549مدينة
الط ��ب  ،66النج ��ف  ،63ال�س ��ليمانية ،77
�أربيل  ،93دهوك  ،15كربالء  ،195كركوك
 ،143ديال ��ى  ،101وا�س ��ط  ،160الب�ص ��رة
 ،234مي�س ��ان  ،52باب ��ل  ،161الديواني ��ة
 ،93ذي قار  ،108الأنبار  ،49المثنى ،116
نينوى � ،70صالح الدين .55

كما �سجلت م�ست�شفيات العراق  3918حالة الك ��رخ  ،248مدين ��ة الط ��ب  ،112النج ��ف
�ش ��فاء في بغداد  /الر�ص ��افة  ،546بغداد  ،93 /ال�س ��ليمانية � ،1636أربي ��ل  ،69دهوك

 ،16كرب�ل�اء  ،159كركوك  ،145ديالى ،66
وا�س ��ط  ،61الب�ص ��رة  ،164كرك ��وك ،145
ديال ��ى  ،66وا�س ��ط  ،61الب�ص ��رة ،164
مي�س ��ان  ،90باب ��ل  ،186الديوانية  ،65ذي
ق ��ار  ،88الأنب ��ار  ،16نين ��وى � ،32ص�ل�اح
الدين .126
وبلغ ��ت ح ��االت الوف ��اة ف ��ي عم ��وم العراق
�إل ��ى  77حال ��ة ف ��ي بغداد/الر�ص ��افة ،11
بغداد/الك ��رخ  ،3مدينة الطب  ،4النجف ،1
ال�س ��ليمانية � ،4أربي ��ل  ،1كربالء  ،4كركوك
 ،8ديالى  ،1وا�س ��ط  ،2الب�ص ��رة  ،5مي�سان
 ،1بابل  ،13الديوانية  ،3ذي قار  ،7الأنبار
 ،1المثنى  ،3نينوى � ،1صالح الدين .4
وبهذا يرتفع مجموع الإ�ص ��ابات بفايرو�س
كورون ��ا في عم ��وم العراق �إل ��ى 115332
منها �شفاء  81062حالة ،ووفاة .4535
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اجتماع برملاين مرتقب للنظر بقانون االنتخابات
بعد عطلة العيد

 بغداد  /املدى

حتري طبيعة االق�ضية
وغياب التعداد ال�سكاين
احلديث ،كتل �سيا�سية
ترغب باجراء االنتخابات
الربملانية .وعرقلت هذه
الق�ضية اكمال القانون رغم
الت�صويت على اغلب فقراته
يف كانون االول  .2019ويقول
ح�سني العقابي ،ع�ضو اللجنة
القانونية يف جمل�س النواب
يف ت�صريح لـ(املدى) �إن "املادة
( )15يف قانون انتخابات
جمل�س النواب التي تتحدث
عن توزيع وتق�سيم الدوائر
املتعددة يف كل حمافظة
بقيت عالقة ،ومل يتم
ح�سمها" ،مبينا �أن "�آلية هذا
التق�سيم والتوزيع حمل
نقا�ش وجدل كبريين بني
الكتل ال�سيا�سية".
ويت�س ��اءل "عل ��ى �أي معي ��ار �أو طريق ��ة
ممك ��ن تق�س ��يم املحافظ ��ة �إىل دوائ ��ر
متع ��ددة ،عل ��ى بيان ��ات موج ��ودة على
ال ��ورق الت ��ي نعل ��م �أنه ��ا غ�ي�ر دقيق ��ة
وغ�ي�ر واقعية بن�سبة كب�ي�رة؟" ،م�ضيفا
�أن "البع� ��ض غ�ي�ر مطمئ ��ن م ��ن ه ��ذه
البيانات املوج ��ودة على الورق ويدفع
بالع ��ودة على اعتب ��ار املحافظ ��ة دائرة
واح ��دة ،واملر�ش ��ح الفائز ه ��و من حقق
�أعل ��ى ا�صواتا بغ�ض النظ ��ر عن قائمته
االنتخابية".
و�صوّ ت جمل�س النواب يف �شهر كانون
الأول املا�ض ��ي على قان ��ون االنتخابات
الربملاني ��ة م ��ن دون التط ��رق اىل املادة
التي تتعل ��ق بجدولة �أو توزيع الدوائر
أ�سا�سا لإجراء
االنتخابية والت ��ي ت َع� � ّد � ً
االنتخ ��اب ،مما �أع ��اق �إر�س ��ال القانون

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب
 ...ار�شيف
�إىل رئا�سة اجلمهورية للم�صادقة عليه،
ومل يحدد موعدا ال�ستكم ��ال �إقرار هذه
الدوائر حتى الآن.
ويتاب ��ع العقاب ��ي �أن "الدوائر املتعددة
حتتاج �إىل ق�ضيتني �أ�سا�سيتني ،الأوىل
تخ� ��ص وجود �إح�ص ��اء �سكاين موجود
وه ��و غ�ي�ر متوف ��ر يف الوق ��ت احلايل،
�أم ��ا الثاني ��ة فه ��ي تل ��زم برتقي ��م الدور
واملح�ل�ات ال�سكني ��ة الن نظ ��ام الدوائر
املتع ��ددة ي�ش�ت�رط معرف ��ة امل�ساح ��ة
اجلغرافية والعدد ال�س ��كاين لكل دائرة
انتخابية" ،مبينا �أن هناك �أطرافا لديها
"خ�شي ��ة م ��ن التالع ��ب به ��ذه الدوائر
حل�ساب ��ات �سيا�سي ��ة �أو قومي ��ة �أو
طائفية على ح�ساب االطراف ال�سيا�سية
االخرى".
وكان ��ت الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ق ��د اتفق ��ت

قب ��ل الت�صوي ��ت عل ��ى القان ��ون عل ��ى
ت�أجيل البت بالدوائ ��ر االنتخابية لأنها
ا�صطدمت بوجود �أكرث من ( )80ق�ضاء
وناحية متداخلة من الناحية اجلغرافية
وال�سكانية ،وغياب الإح�صاء ال�سكاين،
ف�ضال عن وجود �أق�ضية غري م�سجلة.
وم ��ن الإ�شكالي ��ات الفنية الت ��ي تواجه
ا�ستكم ��ال القان ��ون االنتخابي تلك التي
تتعلق مب�س�ألة وج ��ود ( )41ق�ضاء غري
م�سجل ��ة يف وزارة التخطي ��ط ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن كوتا الن�س ��اء �إذ ال ميك ��ن احت�ساب
الأ�ص ��وات على م�ست ��وى الق�ضاء الذي
ع ��دد �سكانه مئة �أل ��ف ( )...هل �سيكون
ملر�أة �أو لرجل.
وي�ضيف النائب عن كتلة النهج الوطني
�أن "هن ��اك ع ��دم ثقة يف ه ��ذا املو�ضوع
ب�ش ��كل كب�ي�ر ب�سبب عدم وج ��ود قاعدة

بيانات ر�صينة �أ�سا�سية العتماد الدوائر
املتعددة" ،الفتا �إىل �أن "هذا اجلدل بقي
قائم ��ا ،وعالق ��ا ب�ي�ن الكت ��ل والأط ��راف
ال�سيا�سية".
ويعتقد �أن "من ال�ضروري جدا الذهاب
�إىل حل مت ��اح ي�ؤمن �إجراء االنتخابات
الربملانية املبك ��رة ،وي�سهل تطبيقه عرب
اعتماد املحافظة دائرة انتخابية واحدة،
واملر�ش ��ح الفائز هو الأعلى ا�صواتا يف
الدائرة االنتخابية الواحدة ".
وق�سم القانون اجلدي ��د املحافظات �إىل
دوائ ��ر انتخابية على �أ�سا� ��س الأق�ضية
وامل ��دن ،ولكل � 100أل ��ف ن�سمة يف تلك
امل ��دن مقعد برملاين ،ويف ح ��ال قل عدد
�س ��كان الق�ضاء ع ��ن � 100ألف يدمج مع
ق�ضاء جماور لتاليف تلك امل�شكلة.
وكان رئي�س جمل� ��س الوزراء م�صطفى

الكاظم ��ي ق ��د �أك ��د يف كلم ��ة متلف ��زة
ي ��وم �أول �أم� ��س االثن�ي�ن ان حكومت ��ه
"�ستعم ��ل على �إجراء انتخابات مبكرة
و�أن ��ه م�ص� � ّر عل ��ى اجرائه ��ا" ،وق ��ال:
"منذ الي ��وم الأول لتكليفي �إنني ل�ست
طاحم ��ا مبن�ص ��ب وقب ��ل اي ��ام حتدث ��ت
يف اجتم ��اع الرئا�س ��ات الث�ل�اث ع ��ن
�ض ��رورة تفعي ��ل ورف ��ع العراقي ��ل �أمام
االنتخاب ��ات املبك ��رة" .وج ��دد مطالبته
م ��ن رئي�س جمل� ��س الن ��واب ان "يبعث
قانون االنتخاب ��ات لرئي�س اجلمهورية
للم�صادق ��ة علي ��ه ك ��ي نعل ��ن قريب ��ا عن
الوق ��ت املح ��دد لالنتخاب ��ات املبك ��رة"،
داعي ��ا �إىل "تهيئة النا� ��س لالنتخابات،
وعلينا جميع ��ا العمل من �أجل �أن تكون
االنتخاب ��ات نزيه ��ة وعادل ��ة وممثل ��ة
لإرادة العراقيني".

بغداد تعلن �إيقاف منح �سمات الدخول للأتراك من املنافذ احلدودية
�أعلنت وزارة اخلارجية� ،أم�س الثالثاء� ،إيقاف منح الت�أ�شريات للأتراك
القادمني للعراق عند املنافذ احلدودية ،ردا على قرار تركي مماثل.
وقالت الوزارة ،يف بيان� ،إن "العراق كان قد �أبرم مذكرة تفاهم قن�صلي
مع جمهورية تركيا يف عام  2009تق�ضي ب�أن يح�صل امل�سافر على �سمة
يراجع ال�سفارة �أو
الدخول الـ(فيزا) يف املنافذ احلدودية من دون �أن
ِ
ّ
لتنقل رعايا كال البلدين".
القن�صل ّية املعن ّية؛ وذلك لتوفري الت�سهيالت

 بغداد  /المدى
و�أ�ضاف ��ت�" :إال �أن الجان ��ب الترك ��ي �أوق ��ف
العم ��ل بم�ضم ��ون ه ��ذه المذكرة م ��ن جهته؛
ل ��ذا ق� � ّررت الحكوم ��ة تعلي ��ق العم ��ل بها من
طرف الع ��راق ،وذل ��ك تطبي ًقا لمب ��د�أ التعامل
بالمث ��ل" .ولفتت �إلى �أن "الخارجية العراقية
�أبلغت �سفارة جمهورية تركيا في بغداد بهذا

القرار".
ول ��م يو�ضح البي ��ان دواع ��ي الق ��رار التركي
المذكور .وتتوت ��ر العالقة بين انقرة وبغداد
ب�سبب توغل القوات التركية في العراق.
وت�ضاعف ��ت القواعد الع�سكري ��ة التركية على
ال�شري ��ط الح ��دودي م ��ع وفي داخ ��ل العراق
 3م ��رات ف ��ي غ�ض ��ون عامي ��ن ،فيم ��ا و�صلت
ق ��وات انقرة على م�ش ��ارف المدن الكبرى في

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

كرد�ستان .و�أعلنت تركيا ال�شهر الما�ضي ،عن
ن�شر قوات خا�صة في �شمالي العراق في �إطار
عملي ��ة برية �ضد ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاني
بم�ؤازرة من �سالحي الجو والمدفعية.
و�أرجعت وزارة الدف ��اع التركية العملية �إلى
"تزاي ��د الهجمات ف ��ي الآون ��ة الأخيرة �ضد
مراكز ال�شرطة والقواعد الع�سكرية التركية"
الواقعة قرب الحدود العراقية .ونفذت تركيا
نحو  1000هج ��وم في �شمالي العراق منذ 4
�أع ��وام ،لمالحق ��ة حزب العم ��ال الكرد�ستاني
(ب ��ي ك ��ي ك ��ي) دم ��رت خالله ��ا ق ��رى وقتلت
ع�ش ��رات من ال�سكان ،كما هاجمت في �سنجار
قوات تابع ��ة للح�شد ال�شعب ��ي .م�صدر امني
ف ��ي �شمال ��ي العراق ،ق ��ال لـ(الم ��دى) م�ؤخرا
ان "القواعد التركية تزايدت منذ بدء الحملة
الع�سكرية االخي ��رة ،و�صار عدد تلك القواعد
نح ��و  40قاع ��دة ،بع�ضه ��ا داخ ��ل االرا�ض ��ي

املدير العام
غادة العاملي

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

كد�س عتاد ينفجر يف �سبايكر والكاتيو�شا
متطر قاعدة التاجي

العراقي ��ة واخرى عل ��ى ال�شريط الحدودي".
وف ��ي غ�ض ��ون ا�سابي ��ع ان�ش� ��أت تركي ��ا اكثر
م ��ن  10قواع ��د جدي ��دة� ،إذ ك�شف ��ت الم�صادر
لـ(الم ��دى) بع ��د ايام م ��ن بدء حمل ��ة "مخلب
الن�س ��ر" ،ان عدد القواع ��د التركية و�صل الى
نح ��و  30قاع ��دة .واعت ��رف بن عل ��ي يلدرم،
رئي� ��س ال ��وزراء التركي ال�سابق ف ��ي م�ؤتمر
�صحف ��ي ببغداد في حزي ��ران  ،2018بوجود
 11قاع ��دة ع�سكري ��ة .وق ��ال يل ��درم" :قمن ��ا
ب�إن�ش ��اء  11قاع ��دة ع�سكري ��ة و�ضاعفن ��ا عدد
جنودن ��ا وقواتنا ف ��ي تلك القواع ��د لمطاردة
مقاتلي حزب العمال الكرد�ستاني قبل التوغل
�إلى حدودنا".
وف ��ي ال�شه ��ر الما�ضي ،ق ��ال م�س� ��ؤول تركي
لو�سائ ��ل اعالم غربية لم تك�ش ��ف عن هويته،
ان انقرة "تخطط لإقامة قواعد م�ؤقتة جديدة
في �شمال ��ي العراق لمنع ا�ستخ ��دام المناطق
المطهرة للغر�ض نف�سه مرة �أخرى".
وتنت�ش ��ر القواعد الع�سكري ��ة التركية في كل
م ��ن مناط ��ق بامرن ��ي� ،شي�ل�ادزي ،باتوفان،
كان ��ي ما�س ��ي ،كيريب ��ز� ،سنك ��ي� ،سي ��ري،
كوبك ��ي ،كوم ��ري ،كوخي �سب ��ي� ،سري زير،
وادي زاخ ��و والعمادية .وبع ��د ظهور تنظيم
داع�ش اقامت انقرة قواعد �أخرى في بع�شيقة
و�ص ��وران وقلع ��ة ج ��والن ،وحول ��ت المق ��ر
الع�سك ��ري ف ��ي منطق ��ة "حري ��ر" القريبة من
�أربيل �إلى قاعدة ع�سكرية� ،إلى جانب مع�سكر
"زم ��ار" لتدريب جنودها .كم ��ا قامت ببناء
"قاع ��دة �سيدكان" وو�ضع مق ��رات ع�سكرية
في منطقتي "ديان ��ا وجومان" القريبتين من
جب ��ال قنديل ،من �أجل �إح ��كام ال�سيطرة على
مناطق "خنير وخاوكورك وكيال�شين".
بالمقابل ترف� ��ض الحكومة العراقية التواجد
الترك ��ي وتعتبره توغ�ل�ا .كما �سلم ��ت انقرة
مذكرتي احتجاج ر�سميتين.

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

 بغداد  /المدى
تعر�ض �إح ��دى طائ ��رات الجي�ش العراق ��ي لأ�ضرار
بالغ ��ة بعد �سقوط � 3صواري ��خ كاتيو�شا اليوم على
ا�صدرت خلية االعالم االمني ،فجر يوم �أم�س ،بيانا مع�سكر التاجي �شمالي بغداد.
ب�ش�أن تفجير في قاعدة �سبايكر في �صالح الدين.
وج ��اء في بي ��ان الخلي ��ة" :تعر�ض مع�سك ��ر التاجي
وقال ��ت الخلي ��ة ف ��ي البي ��ان انه "ف ��ي تم ��ام ال�ساعة لجي�شن ��ا العراقي البطل االثنين �إل ��ى هجوم بثالثة
الحادي ��ة ع�ش ��ر مِ ��ن ليل ��ة  27تم ��وز  ،2020ح ��دث �صواريخ كاتيو�شا انطلقت مِ ن منطقة �سبع البور".
انفجارين ف ��ي قاعدة ال�شهيد ماجد التميمي الجوية و�أ�ض ��اف البي ��ان�" :سقط ��ت ه ��ذه ال�صواري ��خ على
في محافظة �صالح الدين".
مواق ��ع للق ��وات الع�سكري ��ة العراقي ��ة ،حي ��ث �سقط
وا�ضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت مِ ن ال�سيطرة ال�صاروخ الأول على ال�سرب الخام�س ع�شر لطيران
عل ��ى الحريق الذي نجم ع ��ن هذين االنفجارين ،وال الجي� ��ش و�سب ��ب �أ�ض ��رارا كبي ��رة ب�إح ��دى طائرات
توجد خ�سائر باال�شخا�ص".
طيران الجي�ش ،و�سقط ال�صاروخ الثاني على معمل
وقال م�ص ��در ان "طبيع ��ة االنفج ��ارات التي حدثت المدافع والأ�سلحة مخلفا �أ�ضرارا مادية .فيما �سقط
�ضمن قاع ��دة �سبايك ��ر ت�ضمنت انفج ��ار كد�س عتاد ال�ص ��اروخ الثال ��ث ف ��ي ال�س ��رب الثاني مِ ��ن طيران
على �ش ��كل �صنادي ��ق ومحاطة بكت ��ل كونكريتية ما الجي�ش لكنه لم ينفجر".
ادى الى اندالع النيران" ،مبينا انه "تمت ال�سيطرة ووفقا للخلية ،ف�إن القوات الأمنية �ستوا�صل ال�سعي
على الحادث بـ  ٤فرق اطفاء".
لمالحق ��ة ال�ضالعين بهذه الهجم ��ات ،وتقديمهم �إلى
وف ��ي �سي ��اق مت�صل� ،أعلن ��ت خلية الإع�ل�ام الأمني ،العدالة.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

تنوي الكتل الربملاني ��ة �إجراء تعديالت
عل ��ى بع� ��ض فق ��رات قان ��ون انتخابات
جمل� ��س الن ��واب ،فيم ��ا تظه ��ر خالفات
ب�ي�ن جه ��ات �سيا�سي ��ة متع ��ددة عل ��ى
حتدي ��د الفق ��رات وامل ��واد الت ��ي �سيت ��م
عر�ضه ��ا للتعدي ��ل يف جل�س ��ات جمل�س
النواب املقبل ��ة .ويذكر ان عماد يوحنا،
م�ست�ش ��ار رئي� ��س الربمل ��ان ل�ش� ��ؤون
املكون ��ات قد قال لـ(امل ��دى) �إن "امل�شكلة
احلقيقي ��ة وراء ت�أخ ��ر امل�صادق ��ة عل ��ى
قان ��ون االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املبكرة
هو االختالف بني الكتل ال�سيا�سية على
الدوائر االنتخابية املتعددة".
وي�ضيف يوحنا �أن "هناك حتركا جلمع
تواقي ��ع لتعدي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات
الربملانية" ،مو�ضحا "حتى هذه اللحظة
مل يح�س ��م داخل جمل� ��س النواب �إجراء

تعديل قانون االنتخابات �أو الت�صويت
على الدوائر االنتخابية".
ووقع نحو  170نائبا على تعديل قانون
االنتخاب ��ات الذي اق ��ره جمل�س النواب
منقو�ص ��ا حت ��ت �ضغ ��ط التظاه ��رات
خ�ل�ال اال�شه ��ر املا�ضي ��ة ،حي ��ث اعت�ب�ر
ه ��ذا التح ��رك تراجع ��ا م ��ن الربملان عن
التعه ��دات التي قطعها �أم ��ام املحتجني،
يف تعدي ��ل قانون االنتخابات الربملانية
واعتماد الدوائر الربملانية املتعددة.
ويتاب ��ع النائ ��ب ال�ساب ��ق يف الربمل ��ان
حديث ��ه �أن "احلكوم ��ة واملفو�ضي ��ة
والربمل ��ان اقرتحوا اج ��راء االنتخابات
يف �شهر ني�س ��ان �أو حزيران �أو ت�شرين
االول املقبل من العام املقبل".
ويعتق ��د �أن "التعدي�ل�ات عل ��ى قان ��ون
االنتخاب ��ات �إذا مت ��ت �ست�شم ��ل فقرات
وم ��واد متع ��ددة منه ��ا �إلغ ��اء الدوائ ��ر
االنتخابية املتعددة" ،م�ؤكدا �أن "الكتل
ال�سيا�سي ��ة �ستلتق ��ي بع ��د عطل ��ة العيد
ال�ستكم ��ال م�شاوراته ��ا عل ��ى قان ��ون
االنتخابات".
وتعت ��زم حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي
�إر�س ��ال تعديالت عل ��ى م�س ��ودة قانون
االنتخاب ��ات �إىل الربمل ��ان ،وت�سته ��دف
احلكوم ��ة يف تعديالته ��ا  15مادة لدعم
فك ��رة تعمي ��م النظ ��ام البايوم�ت�ري،
والنظم التكنولوجية احلديثة لت�سريع
النتائ ��ج .ويتاب ��ع �أن "الكت ��ل الكب�ي�رة
ال ترغ ��ب باج ��راء انتخاب ��ات برملاني ��ة
مبك ��رة ،وتري ��د ه ��ذه الأط ��راف �إكمال
الدورة الربملانية احلالية التي �ستنتهي
يف الع ��ام  ،"2022مبينا �أن "من �ضمن
امل�ش ��اكل االخ ��رى الت ��ي تواج ��ه �إجراء
انتخاب ��ات مبك ��رة �أن االق�ت�راع يحتاج
�إىل  500ملي ��ون دوالر ب�سب ��ب تع ��دد
الدوائر االنتخابية".
وت�شرتط مفو�ضي ��ة االنتخابات حتديد
مواعي ��د اج ��راء االنتخاب ��ات الربملانية
املبكرة بت�شريع قان ��ون االنتخابات مع
اجل ��داول امللحقة به وتر�سي ��م احلدود
للدوائ ��ر االنتخابي ��ة ،و�إق ��رار املوازنة
املالي ��ة االحتادي ��ة للعام حل ��ايل لتنفيذ
املمار�سة االنتخابية.
ويب�ي�ن �أن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات غري
مهي� ��أة بع ��د التغي�ي�رات الت ��ي �أجرته ��ا
يف م ��دراء الأق�س ��ام وال�شع ��ب لإج ��راء
االنتخابات".
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سياسة

نا�شطون :قوات غري نظامية و�سيارات "بيك �أب" تطوق
�ساحة التحرير وتقيد املحتجني

 بغداد /المدى
ع ��د نا�ش ��طون ا�س ��تمرار قم ��ع المتظاهرين
ب�أن ��ه ي�س ��رع م ��ن وتي ��رة التظاه ��رات ،في
وقت قالت فيه وزارة الداخلية انها �ضبطت
"مند�سين" بين المحتجين.
وقتل وا�ص ��يب اكث ��ر م ��ن  ٣٠متظاهرا في
�س ��احتي التحرير والطيران ،و�سط بغداد،
ف ��ي اح ��دث ا�ش ��تباكات بي ��ن متظاهري ��ن
وق ��وات امنية .و�أعلن ��ت ال�س ��لطات ام�س،
بعد تجدد ال�ص ��دامات لليوم الثاني ،ر�ص ��د
مجموعات �إجرامية و�ص ��فتها بـ"الخطرة"
ت�سعى ل�ص ��نع الفو�ضى .وقال بيان لوزارة
الداخلي ��ة� ،إن "الق ��وات الأمني ��ة وف ��ي
�ض ��وء نتائج التحقي ��ق الأولية ف ��ي �أحداث
ليل ��ة الأح ��د  -الإثني ��ن ر�ص ��دت مجموعات
�إجرامية خطرة في �س ��احة التحرير ت�سعى
ل�صنع الفو�ضى عبر �ضرب المتظاهرين من
الداخل".
وتعهد رئي�س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي،
ي ��وم االح ��د ،بح�س ��م التحقيق ��ات ح ��ول
اال�ش ��تباكات ف ��ي �س ��احة التحري ��ر ،و�س ��ط
العا�ص ��مة ،خ�ل�ال � 72س ��اعة (تنته ��ي غ ��دا
الخمي� ��س) .واتهم ��ت الداخلي ��ة بح�س ��ب
البي ��ان ،تل ��ك المجموع ��ات الإجرامي ��ة
بـ"افتعال ال�ص ��دامات مع الأجه ��زة الأمنية
الت ��ي تهدف �إلى حف ��ظ �أمن ال�س ��احة وحق
التعبي ��ر ال�س ��لمي ع ��ن ال ��ر�أي" .وكان ��ت
الحكوم ��ة ال�س ��ابقة ،قد اتهمت "مند�س ��ين"
اي�ضا بين المحتجين ،لتخريب التظاهرات
واالعت ��داء على الق ��وات االمني ��ة بالدعابل
(ك ��رات زجاجي ��ة) .بالمقاب ��ل تعه ��د بي ��ان
وزارة الداخلي ��ة ،بالت ��زام ق ��وات الأم ��ن
بتوجيه ��ات القائد العام للقوات الم�س ��لحة
بع ��دم ا�س ��تخدام الر�ص ��ا�ص الح ��ي م ��ع
المتظاهرين لأي �سبب كان.
ول ��م يع ��ط بي ��ان الداخلي ��ة تف�س ��يرًا اول ًي ��ا
ع ��ن الجه ��ات الت ��ي اطلقت الر�ص ��ا�ص على
المتظاهري ��ن وقتل ��ت وا�ص ��ابت ع ��ددًا م ��ن
المحتجين في اليومين الما�ضيين.
�صدمة المتظاهرين
ويقول مو�س ��ى ر�ضا ،وهو نا�شط في بغداد
لـ(المدى) �":ص ��دمنا م ��ن بيانات الحكومة،
التي حملت الم�س� ��ؤولية عل ��ى المتظاهرين
ول ��م تح ��دد لنا م ��ن القات ��ل؟ وع ��ادت لطرح
فر�ض ��ية الطرف الثالث المجه ��ول وذكرتنا
بتغريدات عبد الكريم خلف".
وخل ��ف هو الناطق الع�س ��كري ال�س ��ابق في
حكومة عادل عبد المهدي ال�س ��ابقة ،والذي
اتهمه متظاه ��رون �آنذاك ،بتزييف الحقائق
والت�س ��تر عل ��ى القتل ��ة .وتنتظر ال�س ��لطات
التحقيقات التي وعدت بها الحكومة والتي
ت�ض ��اف الى التحقيقات الـت�س ��عة التي اعلن

التي ق ��ال �إنه ال حل �س ��حريا لها .و�أ�ض ��اف
الكاظم ��ي" :تظاهرات ال�ش ��باب ي ��وم �أم�س
حق م�ش ��روع ،ولي�س لدى الق ��وات الأمنية
الإذن ب�إطالق ولو ر�صا�ص ��ة واحدة باتجاه
�أخوتن ��ا المتظاهرين" .وتابع�" :إننا فتحنا
التحقي ��ق في كل مالب�س ��ات ما ح ��دث �أم�س
في �ساحة التحرير ،وطلبت تقديم الحقائق
�أمامي خالل � 72ساعة" .وقال الكاظمي في
الكلم ��ة نف�س ��ها تعليقا على �أزم ��ة الكهرباء:
"كنت �أتمنى لو كان في اليد ح ّل �س ��حري
ولكن للأ�سف� ،سنوات طويلة من التخريب،
والف�ساد ،و�س ��وء الإدارة ال ح ّل لها في يوم
وليل ��ة" .وتاب ��ع الكاظم ��ي �أن ��ه" :لي�س من
الع ��دل والإن�ص ��اف �أن نطل ��ب م ��ن حكومة،
عمره ��ا الفعل ��ي �ش ��هران� ،أن تدف ��ع فاتورة
النه ��ب وال�س ��لب ال ��ذي ارتكبت ��ه جماع ��ات
وحكومات �سابقة".

حمتجون
يف �ساحة
التحرير..
ام�س
عنه ��ا في عهد عبد المهدي – لم يك�ش ��ف عن
نتائجه ��ا -والتحقي ��ق االول ال ��ذي اعلن ��ه
الكاظمي في ايار الما�ضي ،فور و�صوله الى
الحكم .وتجددت ال�ص ��دامات بعد منت�صف
ليلة االحد على االثنين ،بين القوات االمنية
ومحتجين في �ساحة التحرير.
وق ��ال مو�س ��ى ر�ض ��ا ،ان "ق ��وات امني ��ة
دخل ��ت التحرير ،قادمة من �س ��احة الطيران
م�ستخدمة الر�صا�ص الحي".
واكد النا�شط وقوع  3قتلى في المواجهات
االخي ��رة ،وا�ص ��ابة نح ��و � 30آخري ��ن
بالر�صا�ص والعبوات الدخانية.
الى ذلك ،اكدت مفو�ضية حقوق االن�سان في
بيان ام�س "ا�ست�شهاد  3متظاهرين وا�صابة
 21خ�ل�ال م�ص ��ادمات االثني ��ن م ��ع القوات
االمني ��ة" .وارتف ��ع ع ��دد قتل ��ى المحتجين
بعد ا�س ��تئناف التظاهرات االحد الما�ضي،
الى  4متظاهرين .وطالب بيان المفو�ض ��ية
الحكوم ��ة بـ"اال�س ��راع ف ��ي اع�ل�ان نتائ ��ج
التحقيق ��ات" ،و"حظ ��ر ا�س ��تخدام القوات
االمنية العنف �ضد المتظاهرين".
وال�ص ��دامات االخي ��رة ه ��ي الثاني ��ة الت ��ي
وقعت يوم االثنين� ،إذ ا�شتبك محتجون مع
القوات االمني ��ة بالحجارة في نف�س اليوم،
بع ��د و�ص ��ول تظاهرة م�س ��اندة من �س ��احة

الفردو�س ،القريبة من التحرير.
وعادت قوات غير نظامية ،ي�شك بانها تابعة
الحد الف�صائل الم�سلحة ،بح�سب نا�شطين،
لتطويق ال�ساحة ب�سيارات حمل (بيك اب)،
ومنعت هذه الجهات و�ص ��ول محتجين من
جهة �شرق بغداد ،كما فعلت االحد الما�ضي،
عند مول النخيل.
وي�ؤك ��د مو�س ��ى ر�ض ��ا ،ان "المحتجي ��ن
يخ�ش ��ون الذهاب الى الم�ست�ش ��فيات ب�سبب
معلوم ��ات عن وج ��ود جهات امني ��ة تعتقل
الم�ص ��ابين" .ومنعت القوات االمنية خالل

 بغداد  /المدى

الكاظمي يطلب
من وزرائه النزول
لل�شارع وا�ستيعاب
مطالب املواطنني

اعرتف باالنتماء للتنظيم على برنامج تلفزيوين

الأنبار :عن�صر من داع�ش تقدم مبعاملة
ال�ستالم تعوي�ض وراتب تقاعدي

 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة ،ام� ��س الثالث ��اء،
�إحب ��اط حماول ��ة مترير معامل ��ة تعوي�ض
وتقاع ��د لأحد عنا�ص ��ر تنظي ��م داع�ش يف
الأنب ��ار م ��ن الذي ��ن �ألق ��ي القب� ��ض عليهم
�س ��اب ًقا يف �إقلي ��م كرد�س ��تان واع�ت�رف
بانتمائه للتنظيم.
وقال ��ت دائ ��رة التحقيق ��ات يف الهيئة يف
بيان �إن مالكات مكتبها يف حمافظة الأنبار
�بط للأول َّيات
متكنت م ��ن تنفيذ عملية �ض � ٍ
راتب
و�صرف
اخلا�ص ��ة مبعاملة تعوي�ض
َّ
ٍ
إرهابي
تقاع ��ديٍّ لأحد عنا�ص ��ر داع� ��ش ال
ّ
مبوجب ُمذكَّرةٍ ق�ضائ َّية.
اخلا�صة باملعاملة
وتتبع املكتب الأول َّيات
َّ
يف جلن ��ة التعوي�ض ��ات ومدير َّية �ش ��هداء
وهيئة التقاعد الوطن َّية – فرع الأنبار.

اليومي ��ن الما�ض ��يين ،و�ص ��ول �س ��يارات
اال�س ��عاف ال ��ى �س ��احة التحرير ،فيم ��ا قام
"التك توك" بنقل الجرحى خارج التحرير.
وي�ض ��يف ر�ض ��ا" :ا�س ��تطعنا اخراج بع�ض
الجرح ��ى م ��ن الم�ست�ش ��فيات ،بع ��د كتاب ��ة
تعه ��د للجه ��ات االمني ��ة بع ��دم الع ��ودة الى
التظاه ��رات" .وانطلق ��ت االحد الما�ض ��ي،
تظاهرات وا�س ��عة في بغ ��داد ومدن اخرى،
ب�سبب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية مع
ارتفاع درجات الحرارة.
وتجمع م�ساء االثنين الع�شرات امام محطة

التح ّري ��ات التي �أجراه ��ا املكتب قادت �إىل
�إجن ��از معاملة �ص ��رف الرات ��ب التقاعديِّ
اخلا�صة بالعن�صر ،رغم
ومبلغ التعوي�ض
َّ
ُ
القب�ض عليه م ��ن قبل ُمدير َّية
كونه �أُلْ ِق � َ�ي
�إجرام الأنبار يف �إقليم كرد�س ��تان ،ف�ض�ًل�اً
برنامج
عن ت�س ��جيل اعرتافه عالني� � ًة عرب
ٍ
يف �إح ��دى القنوات التلفزيون َّية باالنتماء
�إىل فل ��ول داع� ��ش .ونظم املكتب حم�ض ��ر
�ض ��بط �أ�ص ��ويل باملُ�ب�رزات والأول َّي ��ات
وعر�ضها رفقة الأوراق التحقيق َّية الأول َّية
عل ��ى قا�ض ��ي التحقي ��ق املُخت� �ِّ�ص؛ بغي ��ة
اتخاذ الإجراءات القانون َّيـة الالزمة.
يذك ��ر �أن تنظي ��م داع�ش �س ��يطر على ثلث
الأرا�ضي العراقية ومنها نينوى والأنبار
و�صالح الدين و�أجزاء من دياىل يف �صيف
 ،2014قبل �أن تتمكن القوات العراقية من
ا�ستعادتها يف �أواخر عام .2017

تعه ��د رئي�س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي،
�أم�س الثالث ��اء ،بتلبية مطالب المتظاهرين،
و�أن ��ه "ب�ص ��دد اتخاذ ق ��رارات وطني ��ة بهذا
الغر� ��ض" .ووجه الكاظمي ،خالل تر�ؤ�س ��ه
جل�س ��ة مجل�س الوزراء ،ال ��وزراء بالنزول
�إل ��ى ال�ش ��ارع وو�ض ��ع الخط ��ط لتلبية هذه
المطال ��ب ،م�ش ��ددا عل ��ى �أن ��ه "ال تراجع عن
تقوي ��ة م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،والعم ��ل ج � ٍ�ار
عل ��ى تقويتها ،ونحن ب�ص ��دد اتخاذ قرارات

كهرب ��اء جميلة� ،ش ��رقي بغداد ،كما ت�ص ��ادم
محتجون مع القوات االمنية في النجف.
عل ��ي ح�س ��ن متظاه ��ر ف ��ي النج ��ف ،ق ��ال
لـ(الم ��دى) ان "� 50شخ�ص ��ا حاول ��وا بع ��د
منت�ص ��ف نهار االثنين ،الدخ ��ول الى مبنى
مجل� ��س محافظ ��ة النجف ،وقام ��ت القوات
االمني ��ة المتواج ��دة هن ��اك ب�إط�ل�اق قنابل
دخانية ور�صا�ص مطاط لتفرقتهم".
وف ��ي م�س ��اء الي ��وم نف�س ��ه ،ت�ص ��اعدت
االحتجاج ��ات ف ��ي المدين ��ة ،وتحولت الى
م�ص ��ادمات م ��ع الق ��وات االمني ��ة ،بع ��د ان
وطنية لتلبية مطالب �أبناء �شعبنا".
وقال "نعمل ب ��كل الجهود لتذليل التحديات
وتلبية مطال ��ب المواطنين واحتياجاتهم"،
م�ش ��يرًا �إل ��ى توجي ��ه ال ��وزراء والدوائ ��ر
الخدمي ��ة المعني ��ة بـ"تجن ��ب العقب ��ات
البيروقراطي ��ة والعم ��ل ب�أ�س ��اليب مرنة في
تنفي ��ذ الق ��رارات ،وم ��ن �س ��يعرقل �أي قرار
�سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
و�أ�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء �إل ��ى �أن ��ه "عل ��ى
ال ��وزراء اال�س ��تماع لمطال ��ب المواطني ��ن
والنزول �إلى ال�شارع وو�ضع الخطط لتلبية
ه ��ذه المطالب ،فالخطط الإ�ص�ل�احية يجب

احرق المتظاهرون اطارات �سيارات و�سط
ال�ش ��وارع ،وقط ��ع �آخرون ج�س ��ر المناذرة
الذي يربط النجف بالمدن الجنوبية.
وكان متوقعا ان تت�صاعد حدة االحتجاجات
في البالد ،مع ا�ستمرار �سوء تجهيز الطاقة،
وو�ص ��ول درج ��ات الح ��رارة ال ��ى م ��ا فوق
الخم�سين مئوية.
وق ��ال رئي�س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي،
في كلمة مبا�ش ��رة يوم االثنين� ،إن حكومته
فتح ��ت تحقيق ��ا ف ��ي مقت ��ل المتظاهري ��ن
�أثن ��اء احتجاج ��ات عل ��ى ت ��ردي الكهرب ��اء،
�أن توازيها خطط مماثلة ال�ستيعاب مطالب
المواطنين" .وح ��ول التظاهرات الأخيرة،
�أكد الكاظمي �أن "القوات والأجهزة الأمنية
ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي ،من
�أي ا�س ��تهداف �أو محاول ��ة لخل ��ط الأوراق،
من �أي جه ��ة كانت" .وكان رئي� ��س الوزراء
العراقي م�ص ��طفى الكاظمي ،وجه االثنين،
بفت ��ح تحقي ��ق ف ��وري ف ��ي �أح ��داث �س ��احة
التحري ��ر و�س ��ط العا�ص ��مة بغ ��داد ،مطالبا
المتظاهري ��ن بـ"ع ��دم االقتراب م ��ن القوات
الأمني ��ة وممار�س ��ة حقه ��م ف ��ي التظاه ��ر
والمطالبة بالحقوق".

مطب حملة ال�شهادات
بالمقاب ��ل ح ��ذر النا�ش ��ط مو�س ��ى ر�ض ��ا
"الحكومة من ان تقع في م�صير حكومة عبد
المه ��دي ،بالتعامل العنيف مع المتظاهرين
وخ�صو�ص ��ا ا�ص ��حاب ال�ش ��هادات العلي ��ا
الذي ��ن يطالب ��ون بالتعيي ��ن" .وكانت بداية
�ش ��رارة تظاهرات ت�ش ��رين ،قد ب ��د�أت حين
فتحت الق ��وات االمنية خراطيم المياه على
محتجين من ا�ص ��حاب ال�ش ��هادات من امام
مكت ��ب عب ��د المهدي ف ��ي منطق ��ة العالوي.
ودع ��ت لجن ��ة التعليم في البرلم ��ان ،رئي�س
ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي بفت ��ح تحقيق
عاجل ح ��ول االعتداء ال ��ذي تعر�ض له عدد
من ا�صحاب ال�ش ��هادات العليا يوم االثنين،
ام ��ام مبنى الوزارة من قب ��ل قوة تابعة الى
قيادة عمليات بغداد  /قوة حماية المالعب.
وق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة مق ��دام الجميلي في
بي ��ان ان ��ه "م ��ن غي ��ر المقب ��ول التعامل مع
هذه ال�ش ��ريحة المثقفة بهذه الطريقة لأنهم
طالبوا ب�أب�س ��ط الحقوق الم�ش ��روعة وهي
الح�صول على فر�صة عمل وتعيين" .
وا�ض ��اف الجميل ��ي ان ��ه "في الوق ��ت الذي
ندي ��ن في ��ه �أي اعتداء عل ��ى المتظاهرين اال
انن ��ا ندع ��وا اخواتن ��ا واخواننا م ��ن حملة
ال�ش ��هادات العلي ��ا ب� ��أن يكون ��وا عل ��ى ق ��در
الم�س� ��ؤولية والوعي للتعبي ��ر عن مطالبهم
الم�شروعة بطريقة ح�ضارية".
واك ��دت ان لجنت ��ه �س ��تقوم "بال�ض ��غط
للإ�س ��راع بقي ��ام ال ��وزارات كاف ��ة ب�إر�س ��ال
درجات الحذف واال�س ��تحداث للمحافظات
بع ��د وروده ��ا مبا�ش ��رة م ��ن وزارة المالية
وتك ��ون اولوي ��ة التعيي ��ن فيه ��ا (لحمل ��ة
ال�ش ��هادات العلي ��ا) ،وكذل ��ك العم ��ل عل ��ى
ت�ض ��مين الموازنة االتحادية التخ�صي�صات
المالي ��ة الكافية لتعيين �أكب ��ر عدد من حملة
ال�شهادات العليا وفي مختلف الوزارات".

�أطباء تعر�ضوا العتداء من املرافقني تالحقهم تهديدات ع�شائرية

املونيرت % 90 :من امل�صابني بكورونا ال يعرتفون بوجود الفايرو�س
 ترجمة  /حامد احمد
بع ��د ان �ض ��رب فايرو�س كورون ��ا البلد
ال ��ذي يبل ��غ تع ��داده  39مليون ن�س ��مة،
بد�أ �أطباء بتلقي �س ��يل من �سوء ت�صرف
ومعامل ��ة من قبل عوائل مر�ض ��ى كوفيد
–  ،19مما زاد ذلك من معدالت العنف
يف العراق التي هي ا�ص�ل�ا مرتفعة .من
ناحي ��ة ثانية ك�ش ��فت اجلائحة ه�شا�ش ��ة
النظام ال�صحي يف العراق �أكرث .
االج ��راءات الوقائي ��ة احلكومي ��ة غ�ي�ر
الكف ��وءة مع ف�س ��اد وعدم توف ��ر معدات
طبي ��ة كافية ،فاقمت من امل�ص ��اعب التي
يواجهه ��ا عم ��ال الرعاي ��ة ال�ص ��حية يف
�سعيهم ملواجهة الفايرو�س ومكافحته.
الطبيب� ،س ��يف املظل ��وم  28عاما ،الذي
يعم ��ل يف مركز الدير للرعاية ال�ص ��حية
االولي ��ة يف الب�ص ��رة ،يق ��ول "العن ��ف
�ضدنا هو لي�س بتحد جديد ،ولكن عندما
انت�ش ��ر فايرو� ��س كوفيد –  19ب�س ��رعة
عرب الب�ل�اد ،ت�ض ��اعفت ن�س ��بة العنف".
كثري من النا�س الب�س ��طاء يعتقدون بان
الفايرو� ��س هو لعبة �سيا�س ��ية �أو خدعة
ويتجاهل ��ون ن�ص ��يحة منظمة ال�ص ��حة
العاملي ��ة ب�ض ��رورة التباع ��د االجتماعي
وغ�س ��ل اليدي ��ن با�س ��تمرار م ��ع لب� ��س
الكمامة وجتنب التجمعات.
وي�ض ��يف الطبيب مظلوم قائال "ن�س ��بة
 %90تقريب ��ا من املر�ض ��ى الذي ��ن زاروا
م�ست�ش ��فيات ومراك ��ز رعاي ��ة �ص ��حية
ينك ��رون وجود فايرو� ��س كوفيد – 19
ويدع ��ون بانه ��ا جم ��رد لعبة �سيا�س ��ية.
ولهذا ال�سبب ،كثري من املر�ضى رف�ضوا
اج ��راء فح� ��ص كورونا ،مدع�ي�ن بان ما
ا�صابهم هو نزلة برد فقط .م�ست�شفياتنا

تفتق ��ر اىل اي ن ��وع م ��ن اج ��راءات
ال�س�ل�امة ،وهن ��اك نق� ��ص بالعالج ��ات
واملع ��دات واالجه ��زة الطبي ��ة" .مقاطع
فيديو كثرية تداولتها مواقع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي يظهر فيها �س ��كان حمليون
يعت ��دون عل ��ى ك ��وادر طبي ��ة .مراقبون
يف بغداد والب�صرة ذكروا ملوقع مونيرت
ب ��ان احلكوم ��ة مل تق ��م باي ��ة اج ��راءات
ملمو�س ��ة مل�س ��اعدة كوادر طبية يف مثل
هك ��ذا ح ��االت ،ه ��ذا يعن ��ي ان الك ��وادر
الطبية عليها ان تدافع عن نف�سها .
وقال الطبي ��ب مظل ��وم للمونيرت "نحن
معر�ض ��ون ال�س ��اءات لفظي ��ة وبدني ��ة
يومي ��ا .عندم ��ا نعلن عن وف ��اة مري�ض،
يق ��وم اقارب ��ه بتحطي ��م مع ��دات طبي ��ة
�ضرورية و�شحيحة مثل اجهزة التنف�س
اال�صطناعي".
رئي�س نقابة اطباء الع ��راق ،عبد االمري
حم�س ��ن ح�س�ي�ن ،قال للمونيرت "حاولنا

ال�ضغط على احلكومة التخاذ اجراءات
امنية ملنع التهجم ��ات اللفظية والبدنية
على االطباء والكادر ال�ص ��حي ،مع ذلك،
ا�ص ��در رئي�س ال ��وزراء ورئي�س جمل�س
الق�ض ��اء االعلى بع� ��ض التوجيهات ملنع
مثل هكذا اعت ��داءات ولكنها كانت حربا
عل ��ى ورق ،مل نلح ��ظ �ش ��يئا على ار�ض
الواقع  ".وا�ض ��اف ح�س�ي�ن قائال "كثري
من االطباء تعر�ضوا لتهديدات ع�شائرية
جتربه ��م عل ��ى التخل ��ي ع ��ن حقوقه ��م
ال�شخ�ص ��ية وغلق ق�ض ��ايا و�شكاوى يف
املحاكم .االعتداءات ازدادت ب�شكل كبري
مع تف�ش ��ي وباء كورونا ،وهي حت�ص ��ل
مبعدل يومي ،خ�صو�ص ��ا يف حمافظات
ذي قار والب�صرة وكذلك بغداد ".
عدة اطباء يف الب�ص ��رة ،طلبوا عدم ذكر
ا�س ��مائهم ،ذكروا للمونيرت بانهم قرروا
مغ ��ادرة الب�ل�اد بع ��د تلقيه ��م تهديدات،
م�ش�ي�رين اىل ان البحث عن حياة �أف�ضل

واك�ث�ر �أمن ��ا يف اخل ��ارج ه ��و اخلي ��ار
االف�ضل بالن�سبة لهم .
وم�ض ��ى نقي ��ب االطب ��اء بقول ��ه "هن ��اك
رغب ��ة بني عدد كبري م ��ن االطباء ملغادرة
الب�ل�اد ،ولك ��ي متنعه ��م م ��ن اله ��روب
ترف� ��ض احلكوم ��ة تزويده ��م بوثائ ��ق
تخرجه ��م و�أي وثيق ��ة تثب ��ت بانه ��م
اطب ��اء .لدين ��ا حاليا اكرث م ��ن 20,000
طبي ��ب م�س ��جل يعمل يف اخل ��ارج ،مثل
بريطانيا و�أمريكا وال�س ��ويد وا�سرتاليا
والدمن ��ارك واالم ��ارات وقط ��ر وتركي ��ا
وكثري من الدول االخرى ".
العمل يف مناطق ذات طبيعة ع�ش ��ائرية،
خ�صو�ص ��ا يف املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة،
يزي ��د م ��ن التحدي ��ات الت ��ي يواجهه ��ا
االطباء وكثري منهم تعر�ض ��وا لإ�ساءات
لفظي ��ة وبدني ��ة ،مما جعله ��م كب�ش فداء
م�ش ��اكل الرعاي ��ة ال�ص ��حية يف العراق.
الطبيب ��ة ،حن�ي�ن م�ص ��طفى مه ��دي 27

عام ��ا ،م ��ن �أه ��ايل بغ ��داد وتعم ��ل يف
م�ست�ش ��فى القرن ��ة الع ��ام يف حمافظ ��ة
الب�ص ��رة ،كانت �ضحية تهديد ع�شائري.
تقول حنني "امر�أة كانت ترافق مري�ض ��ا
�ض ��ربتني واهانتني جمرد النني طلبت
منها تزويدي با�سم املري�ض الكامل لكي
�أوثق بانه رف�ض اجراء الفح�ص ،مدعية
ب ��ان الفح� ��ص غ ��ايل الثم ��ن ،ولك ��ن يف
احلقيق ��ة هذا غ�ي�ر �ص ��حيح الن اخلدمة
الطبي ��ة يف م�ست�ش ��فيات الع ��راق اغلبها
جمانية .لقد تركت كدمات على كل انحاء
ج�سمي".
وم�ض ��ت حن�ي�ن بقوله ��ا "بع ��د احلادث ��ة
غادرت امل�ست�ش ��فى لتجنب اي اعتداءات
اخ ��رى .رفع ��ت �ش ��كوى �ض ��دها وقامت
ال�ش ��رطة بالق ��اء القب� ��ض عليه ��ا ،ولكن
مت اط�ل�اق �س ��راحها لأن ��ه ال يوج ��د يف
املدينة �س ��جن للن�س ��اء .ع�شرية املري�ض
طالبتن ��ي بالغ ��اء الدع ��وى وان مل افعل
ذل ��ك ف�س ��اكون ان ��ا وعائلتي معر�ض ��ون
للتهديد بالقتل .ولأجل تفادي ذلك طلبت
من ال�سلطات ال�صحية نقلي من الب�صرة
اىل مدينت ��ي بغ ��داد وان ��ا االن بانتظار
الرد  ".وكان ع�ضو خلية االزمة النيابية
عل ��ي الغامني ،ق ��د �أكد يف ت�ص ��ريحات،
حاجة امل�ست�ش ��فيات التي تعالج م�صابي
فايرو�س كورونا اىل قوة حماية ا�ضافية
لتفادي ردة فعل ذوي امل�صابني .
وقال الغامني "الو�ض ��ع الراهن يتطلب
بالفع ��ل دع ��م امل�ست�ش ��فيات الت ��ي تعالج
مر�ض ��ى كورون ��ا ،بق ��وة حماي ��ة مدربة
ق ��ادرة عل ��ى من ��ع ح�ص ��ول اي احت ��كاك
ومتن ��ع اي اعت ��داءات عل ��ى الك ��وادر
ال�صحية ".
عن :املونيرت
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�أكدوا ترفيع عدد من ال�ضباط المتهمين بقتل وقمع المتظاهرين �إلى رتب �أعلى

�أ�سر �شهداء التظاهرات � :أولوياتنا
الق�صا�ص من قتلة �أبنائنا
 ذي قار  /ح�سني العامل
�أك ��دت �أ�س ��ر �شه ��داء التظاهرات يف
حمافظ ��ة ذي قار ي ��وم الثالثاء ( 28
مت ��وز � ) 2020أن �أولوي ��ات �أ�س ��ر
ال�شه ��داء ه ��ي الق�صا� ��ص م ��ن قتل ��ة
�أبنائه ��م وال�سيم ��ا كب ��ار ال�ضب ��اط
وامل�س�ؤول�ي�ن وعنا�ص ��ر امللي�شي ��ات
 ،وفيم ��ا �أ�ش ��اروا اىل �أن �إج ��راءات
احلكوم ��ة االحتادي ��ة وحديثه ��ا عن
�إن�ش ��اء متحف وجداري ��ات واطالق
امل�ستحق ��ات املادية هو حديث حمفز
لكن ��ه لي�س جوهري� � ًا كتق ��دمي القتلة
للمحاكم املخت�صة  ،ك�شفوا عن ترفيع
عدد من ال�ضباط املتهمني بقتل وقمع
املتظاهرين اىل رتب �أعلى.
وق ��ال النا�شط املدين حي ��در �سعدي
للم ��دى �إن " �أ�سر املتظاهرين تطالب
ب� ��أن تك ��ون الأولوي ��ة للق�صا� ��ص
م ��ن قتل ��ة املتظاهري ��ن واملتورط�ي�ن
بقم ��ع التظاهرات من كب ��ار ال�ضباط
وامل�س�ؤول�ي�ن وعلى ر�أ�سه ��م الفريق
جمي ��ل ال�شمري واملحافظ ��ة ال�سابق
ومدراء و�ضب ��اط ال�شرطة وعنا�صر
امللي�شي ��ات " ،و�أ�ض ��اف �أن " م ��ا
يعلن من قب ��ل احلكومة حول �إن�شاء
متحف �أو حقوق مالية ي�أتي باملرتبة
الثانية من مطالبنا كون دماء �أبناءنا
و�إخوتن ��ا �أغل ��ى م ��ن كل م ��ا تقدم ��ه
احلكوم ��ة من مناف ��ع وامتيازات وال
ير�ضينا غ�ي�ر �إحقاق احل ��ق ومثول
القتلة �أمام الق�ضاء ".
و�أو�ض ��ح �سعدي وه ��و �شقيق �شهيد
التظاه ��رات املع ��اون الطبي منت�صر
�سع ��دي ال ��ذي ا�ست�شهد وه ��و يقوم
م ��ع فري ��ق طب ��ي ب�إ�سع ��اف و�إخالء
امل�صاب�ي�ن عن ��د تعر� ��ض املتظاهرين

لإط�ل�اق ن�ي�ران من جه ��ات حكومية
وحزبية متع ��ددة �أن " �إن�شاء متحف
�أو جداري ��ة �أو �إط�ل�اق امل�ستحق ��ات
املادية ه ��ي من الأم ��ور املعنوية �أما
اجلوه ��ري فه ��و حما�سب ��ة القتلة "،
م�شدد ًا �أن " الق�صا�ص من امل�س�ؤولني
وكب ��ار ال�ضباط ع�ب�ر حماكمة عادلة
هوما ين�صف دم ��اء ال�ضحايا ويعيد
احل ��ق اىل ن�صاب ��ه وير�ض ��ي �أ�س ��ر
ال�ضحايا".
و�أك ��د النا�ش ��ط امل ��دين �أن " ع ��دد ًا
م ��ن ال�ضب ��اط املتهم�ي�ن بقت ��ل وقمع
التظاه ��رات جرى ترفيعه ��م م�ؤخر ًا
اىل رت ��ب �أعلى و�أن ه ��ذا فيه متادي ًا
و�إيغ ��ا ًال ب� ��أذى �أ�س ��ر ال�ضحاي ��ا
وا�ستهانة ب ��دم العراقيني " ،و�أردف
�إن " حتقي ��ق العدال ��ة ي�ستلزم تقدمي
املتهمني للمحاكمة �أو ًال و�سحب يدهم
من الوظيف ��ة ال �أن تقوم م�ؤ�س�ساتهم
الع�سكري ��ة والأمني ��ة بتكرميه ��م
وترفيعهم اىل رتبة �أعلى ".
وتابع �سع ��دي �إن " مثل هكذا �إجراء
يع ��زز االعتق ��اد ب� ��أن هناك ن ��وع من
امل�س�ؤول�ي�ن م ��ازال ي�شج ��ع على قتل
العراقي�ي�ن ع�ب�ر تك ��رمي املتورط�ي�ن
بقتل وقمع املتظاهرين ال�سلميني ".
وع ��ن دور الق�ضاء يف متابعة ق�ضايا
قمع املتظاهري ��ن قال النا�شط املدين
�إنه "مل�سنا �أن هناك مماطلة وت�سويف ًا
لي� ��س م ��ن احلكوم ��ة فق ��ط و�إمن ��ا
حت ��ى من قب ��ل الق�ض ��اء يف حما�سبة
قتل ��ة املتظاهري ��ن واملتورطني بقمع
التظاه ��رات  ،فرغ ��م م ��رور ع�ش ��رة
�أ�شه ��ر عل ��ى اجلرائ ��م الت ��ي ارتكبت
خالل التظاه ��رات مل ي�صدر �أي حكم
ب�إدان ��ة القتلة ومل حت�س ��م �أية ق�ضية
يف هذا املجال".

و�أو�ض ��ح �سع ��دي �أن "حمكم ��ة
ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار ب� �دّدت املزيد من
الوق ��ت يف خماطبات �إداري ��ة بينها
وب�ي�ن املحكم ��ة االحتادي ��ة ح ��ول
كيفي ��ة التعام ��ل م ��ع املتهم�ي�ن بقتل
�أبناءن ��ا  ،وك�أن القان ��ون العراقي مل
يو�ض ��ح ذلك  ،وك�أن ال ��ذي ح�صل مل
يكن ارهاب دول ��ة اجتاه متظاهرين
�سلميني مار�س ��وا حقهم يف املطالبة
بحقوقه ��م الت ��ي كفله ��ا الد�ست ��ور"،
داعي� � ًا " رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
م�صطفى الكاظم ��ي للتدخل يف منح
املوافقات حول مثول كبار ال�ضباط
وامل�س�ؤولني ال�صادرة بحقهم �أوامر
قب�ض �أمام الق�ضاء وال�سيما ال�ضباط
وامل�س�ؤول�ي�ن الذي ��ن يتمتع ��ون
بح�صان ��ة حكومي ��ة وكان مكت ��ب
رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي
قد �أ�صدر ي ��وم اخلمي�س (  23متوز
 ) 2020وثيقة تت�ضم ��ن �أمر ًا �إداري ًا
ين� ��ص عل ��ى ت�شكي ��ل جلن ��ة برئا�سة
�صباح عبد اللطيف م�شتت م�ست�شار
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء وع ��دد من
امل�س�ؤولني املحليني يف حمافظة ذي
ق ��ار للمتابع ��ة والتح�ض�ي�ر مل�شروع
�إن�شاء متحف ون�ص ��ب يخلد �شهداء
ثورة ت�شرين وواقعة ج�سر الزيتون
يف مدينة النا�صرية.
ي�ش ��ار اىل �أن رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ذك ��ر ي ��وم
ال�سب ��ت (  25مت ��وز � ، ) 2020أن
احلكوم ��ة قطعت ً
�شوط ��ا كبريًا يف
مل ��ف "�شه ��داء التظاه ��رات  ،وذلك
خ�ل�ال ا�ستقبال ��ه عائل ��ة ال�صحف ��ي
توفي ��ق التميم ��ي ،ال ��ذي اختط ��ف
م ��ن قب ��ل م�سلح�ي�ن يف �شه ��ر �آذار
املا�ضي.
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م�ست�شار رئي�س الوزراء  :جماعات تحاول ا�ستثمار االحتجاجات

مفو�ضية حقوق االن�سان � 3 :ضحايا في �أحداث
التحرير ..و�سنلج�أ �إلى الإدعاء العام
 متابعة املدى

�أو�ضح ه�شام داود م�ست�شار
رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي� ،آخر تطورات
اللجان التحقيقية ب�ش�أن قتل
املتظاهرين ،خالل الأ�شهر
ً
ف�ضال عن �أحداث
املا�ضية،
�ساحة التحرير الأخرية.
وق ��ال داود ،يف حدي ��ث تلفزي ��وين � ،إن
"الأحداث االخرية التي �ش ��هدتها �ساحة
التحرير يف بغ ��داد ،مت فتح حتقيق فيها
بتوجيه م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظمي".
و�أكد �أن "حكومة العراق اجلديدة جاءت
لإيقاف ما ح�صل �سابقا".
و�أ�ض ��اف �أن "اللجن ��ة املكلف ��ة بالتحقيق
�ستعلن لل�شعب ما ح�صل يف (التحرير)،
م ��ن كان خلف ذلك؟ ..هل ح�صل فلتان؟..
ه ��ل هن ��اك م ��ن �أعط ��ى �أوام ��ر ب�إط�ل�اق
الن ��ار؟" ،مبين� � ًا �أن "احلكوم ��ة على علم
ب� ��أن هناك �سالح ًا بني بع�ض من يريد �أن
ي�ستخدم ال�ساحات لأغرا�ض �أخرى".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "التظاه ��رات منذ بع�ض
الوق ��ت تغ�ي�رت طبيعتها ،هن ��اك الكثري
م ��ن اجلماع ��ات حت ��اول �أن تغريه ��ا
وت�ستثمره ��ا ب�ش ��كل خمتل ��ف وق ��د حذر
الكاظمي من اللعب بالنار".

�إع�������ل�������ان���������������ات

وتاب ��ع" :البع� ��ض يح ��اول �أن يعط ��ي
انطباع� � ًا �أن حكوم ��ة الكاظم ��ي ه ��ي
ا�ستمرار للحكومات ال�سابقة".
وب�ش� ��أن م ��ا و�صل ��ت �إلي ��ه التحقيق ��ات
املتعلقة بـ"قتلة" متظاهري ت�شرين ،قال
داود �إن "الزم ��ن الق�ضائي لي�س كالزمن
االحتجاجي وال ال�سيا�سي وال ال�صحفي،
حي ��ث انتهينا الآن من و�ضع قائمة دقيقة
ب�أ�سماء ال�شهداء ومل تكن �سهلة".
و�أكد �أن "القائمة التي و�ضعتها احلكومة
ب�ش�أن �شه ��داء التظاهرات� ،أ�شرت وجود
�أق ��ل م ��ن � 600شهي ��د ،م ��ع معلوم ��ات؛
مناطقه ��م� ،أعماره ��م ،مدنه ��م ،مهنه ��م،
وكيف �سقطوا؟".
ولف ��ت �إىل �أن ��ه بع ��د ه ��ذه "اخلط ��وة
�سيليها قريبا �إعالن الكاظمي عن ت�شكيل
جلنة تق�ص ��ي حقائق ،حي ��ث �أن العملية
عل ��ى مرحتلني� ،أوله ��ا �أ�سم ��اء ال�شهداء،
والثانية �أ�سباب �سقوطهم".
و�أو�ض ��ح �أن "�شهداء التظاه ��رات قتلوا
�أثن ��اء ممار�س ��ة حقه ��م ال�شرع ��ي يف
تظاه ��رات �سلمي ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "اللجنة
�ستق ��ف ب ��كل مو�ضوعي ��ة وا�ستقاللي ��ة
للوقوف على هذه املجزرة".
وعن حما�سب ��ة رئي�س ال ��وزراء ال�سابق
ع ��ادل عبدامله ��دي ،ق ��ال داود� ،إن "جلنة
تق�صي احلقائق �ستقف عند هذه الأحداث
و�ست�صب ��ح ق�ضاي ��ا جنائي ��ة ومتابع ��ة،
ولي�س هناك يف العراق �شخ�ص ،حتديد ًا
يف هذه املرحلة فوق القانون".
وب�ش�أن ق�ضية اختطاف النا�شطة الأملانية
هي�ل�ا ميفي� ��س ،واتهامه ��ا بالتج�س� ��س،
ق ��ال م�س�ش ��ار الكاظم ��ي� ،إن "كان هن ��اك
جا�سو� ��س ما فال�ص ��وت امل�شرع ��ن له �أن
ي�صفه بجا�سو�س هي احلكومة العراقية

ووزارتها املخت�صة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "اتهام هي�ل�ا باجلا�سو�سة
لي�س �إال اقاويل حتاول �أن ت�ستخدم هذا
املو�ض ��وع �أو ذاك لأغرا�ض �سيا�سية غري
مقبولة".
و�أكد �أن "اجلماعات التي تختطف وتنفذ
عمليات غ�ي�ر قانونية يج ��ب ان تو�صف
باالرهابية".
وتاب ��ع" :الق ��وات االمنية كان ��ت تتعقب
ه ��ذه اجلماع ��ات وحدث ��ت حم ��اوالت
عديدة لإط�ل�اق �سراحها (هيال ميفي�س)،
حتى �آخر حلظة التي مت �إطالق �سراحها
بعد �ضيق العزلة وال�ضغوطات ال�شديدة
واحتقان هذا الأمر يف الداخل".
وب�ي�ن �أن الر�سال ��ة م ��ن ه ��ذه العملي ��ة
كان ��ت "موجهة حلكوم ��ة الكاظمي لنزع
ال�شرعي ��ة عنه ��ا و�إ�ضعافه ��ا �أم ��ام الر�أي
العاملي".
ولف ��ت �إىل �أن ه ��ذه "اجلماع ��ات غ�ي�ر
مرتاح ��ة ،بالت ��ايل حت ��اول �أن تطل ��ق
كاتيو�شا �أو �صاروخ �أو تختطف �شخ�ص
�أو �ضي ��ف ،بالنهاية هي حتاول �أن تقول
نح ��ن موج ��ودون ،ون�ستطي ��ع �إعاق ��ة
احلكوم ��ة وهذه الأعمال تري ��د �أن تقول
نح ��ن �س ��وف نن ��زع ال�شرعي ��ة ع ��ن هذه
احلكوم ��ة" ،م�ؤكدا بالقول" :و�سوف لن
يفلحوا".
ودعا اجله ��ات املعني ��ة "�إىل الك�شف عن
اجلهات املتورطة بخطف االملانية (هيال
ميفي�س) ،حال اكتمال املعلومات الكافية
يف هذا املو�ضوع".
م ��ن جانبه ��ا وثق ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق
االن�سان ،الثالثاء� ،أع ��داد اال�صابات يف
�ساحة التحري ��ر ،عقب الأحداث الأخرية
التي �شهدتها ال�ساحة.
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�إعالن املناق�صة املرقمة  /2ت�شغيلية 2020 /
جتهيز ميزان ج�سري

فقدت مني الوثيقة الدراسية الصادرة من
مديرية التعليم املهني الثانية في الكرخ
باسم (حوراء سمير كامل) يرجى ممن يعثر
عليه��ا تس��ليمها إلى جهة اإلص��دار ...
مع التقدير ..
جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة احلفر العراقية (�شركة عامة)
العد11603 :
التاريخ 2020/7/26 :

تدعو (الشركة العامة لألنظمة االلكترونية) إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن كافة الشركات املتخصصة العراقية والعربية واالجنبية إلى تقدمي عطاءات مغلقة من مقدمي
عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مشروع (جتهيز ميزان جسري) نوع ( )PIT LESSوبكلفة تخمينية مقدارها ( 150000000دينار عراقي) فقط مائة وخمسون مليون دينار عراقي ومن
منشأ أمريكي ومن شركة  CARDINALحصرا ً  ،على ان ال يتم تسديد املستحقات إال بعد استالم مستحقات شركتنا املالية من اجلهة املستفيدة .
 مدة التجهيز ( 110يوم من تاريخ توقيع العقد) ،على ان يتم تقدمي اخملططات املدنية وامليكانيكية والكهربائية خالل مدة ( 30يوم) من تاريخ توقيع العقد. -1تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة والصادرة من وزارة التخطيط رقم ( )2لعام  2014والقوانني
النافذة ،ومفتوح جلميع املناقصني.
 -2ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (الش��ركة العامة لالنظمة االلكترونية  /القس��م التجاري  /شعبة املناقصات والعقود) في العنوان
أدناه وذلك خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا ً إلى  2:00ظهراً.
 -3تشمل متطلبات التأهيل (على أن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري) ما يلي:
أ -تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون إلى الشركة العامة لالنظمة االلكترونية حصرا ً بالنسبة للشركات العراقية وفروع الشركات العربية واالجنبية في
العراق.
ب -تق��دمي تعه��د بااللتزام الكامل باملواصفة الفنية املعلنة وبكافة ش��روطها وان تتعهد الش��ركات املقدمة لعطاءاتها بتقدمي ش��هادة فاحص ثالث معتم��د لدى وزارة التخطيط
وشهادة املنشأ مصدقة من اجلهات العراقية املعتمدة في بلد املنشأ وقبل دخول البضاعة إلى العراق.
ج -تقدمي وثائق تأسيس الشركة مبا فيها شهادة وعقد التسجيل والنظام الداخلي والوضع املالي لها واسم اخملول املسؤول مصدق من السفارة العراقية بالنسبة للشركات العربية
واالجنبية وتستبعد العطاءات حتى لو كانت اوطأ االسعار في حالة عدم تقدميها.
خ -ان تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء.
د -تقدمي ما يؤيد براءة ذمة صادرة عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي في وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
ذ -تقدمي تخويل من الشركة املصنعة مصدق أصولياً.
ر -تقدمي كشف حساب يبني مقدار السيولة النقدية حسب املعادلة = مبلغ الكلفة التخمينية ×  % 20وتذكر مببلغ مقطوع وليس نسبة مئوية.
ز -تقدمي ما يؤيد التنفيذ لعمل مماثل سابق منجز وخالل  10سنوات سابقة ومبا ال يقل عن  %30من مبلغ الكلفة التخمينية.
 -4ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في العنوان أدناه ودفع رسم غير مسترد مقداره ( 150000دينار عراقي) (فقط مائة وخمسون
ألف دينار عراقي) اعتبارا ً من يوم الثالثاء املصادف .2020/7/28
 -5يجب تس��ليم العطاءات في أو قبل يوم األحد املصادف  2020/8/30الس��اعة  12:00ظهراً ،العطاءات االلكترونية (ال يس��مح بها) .العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها  .سيتم فتح
العطاءات فعليا ً وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:
الوقت :الساعة  12:00ظهرا ً حسب توقيت احمللي ملدينة بغداد.
التاريخ :يوم األحد املصادف . 2020/8/30
العنوان( :بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47بنى  – 30مجاور اجلامعة التكنلوجية  /قاعة االجتماعات).
 -6يتضمن العطاء تأمينات أولية مقدارها  2250000دينار عراقي (فقد مليونان ومئتان وخمسون ألف دينار عراقي) مبوجب كفالة مصرفية صادرة من مصرف عراقي معتمد من قبل
البن��ك املرك��زي العراق��ي بإصدار خطابات الضمان (عدا أي مصرف تظهر عليه مالحظة خالل فترة اإلعالن) ومثبت عليه اس��م ورقم املناقصة وناف��ذة ملدة ( 28يوماً) من تاريخ انتهاء
نفاذية العطاء  ،وسوف يتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق معه التأمينات األولية املطلوبة.
 -7مدة نفاذية العطاء ( )90يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 -8الغرامات التأخيرية  :حتسب الغرامات التأخيرية بنسبة  %10من مبلغ العقد وحسب املعادلة االتية:
مبلغ العقد  /مدة العقد (باأليام) × ( = )%10الغرامة التأخيرية لليوم الواحد.
 -9يتضمن العطاء كلفة تدريب لـ ( )3أشخاص ألغراض التنصيب والتشغيل والصيانة في تركيا أو األردن ملدة سبعة أيام عدا أيام السفر وحسب قانون السفر وااليفاد النافذ.
 -10الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -11في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيق القياسية بكافة أقسامها سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
 -13إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
 -14للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش��تركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك.
 -15يكون يوم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشاركني هو يوم األحد املوافق .2020/8/23
 -16تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وبالدينار العراقي  CIPواصل مخازن اجلهة املستفيدة (الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية  /خور الزبير – محافظة البصرة).
 -17العنوان املشار إليه أعاله :بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور اجلامعة التكنلوجية  /القسم التجاري) البريد االلكترونيdgoffice@gces-iq.com :

املدير العام

وقال ��ت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان تلقت املدى
ن�سخ ��ة منه ام� ��س الثالث ��اء �إنها "وثقت
م ��ن خ�ل�ال فرقه ��ا الر�صدي ��ة االح ��داث
الت ��ي ج ��رت يف �ساح ��ة التحري ��ر ي ��وم
االثن�ي�ن امل�ص ��ادف ٢٠٢٠ / ٧ /٢٧
نتيج ��ة للت�صادمات بني الق ��وات االمنية
واملتظاهري ��ن والت ��ي �أدت �إىل ا�ست�شهاد
( )٣من املتظاهري ��ن و�أ�صابة ( )٢١منهم
ا�صاب ��ة البع� ��ض منه ��م خط�ي�رة نتيج ��ة
ا�ستخدام الر�صا�ص احلي وال�صجم".
و�أ�ض ��اف" ،ويف الوقت ال ��ذي تدين فيه
املفو�ضية ا�ستخدام العنف وتقييد حرية
التظاهر ال�سلمي فانها تطالب مبا يلي":
 -١مطالبة احلكومة باال�سراع يف اعالن
نتائ ��ج التحقيقات .وتقدمي املت�سببني به
للق�ضاء.
 -٢مطالب ��ة الق ��وات االمني ��ة بحظ ��ر
ا�ستخ ��دام العن ��ف جت ��اه املتظاهري ��ن
ال�سلميني باعتباره ميثل انتهاكا �صارخا
ملعايري حق ��وق االن�س ��ان ومعايري االمم
املتحدة يف انفاذ القانون وااللتزام التام
بحماية املتظاهرين .
 -٣نطالب الق ��وات االمنية واملتظاهرين
اتخ ��اذ اق�ص ��ى درج ��ات �ضب ��ط النف� ��س
واالبتع ��اد ع ��ن اي ��ة ت�صادم ��ات تك ��ون
نتيجتها �سقوط �شهداء وم�صابني .
� -٤ستوا�صل املفو�ضية توثيق ماح�صل
من اح ��داث و�ست�صدر تقاري ��ر تف�صيلية
مب ��ا ح ��دث ح�ي�ن اكم ��ال ف ��رق تق�ص ��ي
املفو�ضي ��ة ملهامها وا�ستقب ��ال ال�شكاوى
والبالغات لغر�ض احالتها للأدعاء العام
وحمكم ��ة حق ��وق االن�س ��ان وف ��ق والية
املفو�ضي ��ة القانوني ��ة باعتباره ��ا متث ��ل
انته ��اكا �صارخا حلرية ال ��ر�أي والتعبري
والتظاهر ال�سلمي .

فقدان �شخ�ص

فق��د املدعو (س��عد لفتة خضي��ر) في منطقة
طريق ابي غريب بتاري��خ  2006/6/15يرجى على
كل م��ن لدي��ه معلوم��ات عن املفق��ود احلضور
حملكم��ة األح��وال الش��خصية ف��ي الكاظمية
لالدالء بتلك املعلومات .مع التقدير .
REPUBLIC OF IRAQ / MINISTRY OF OIL
IRAQI DRILLING COMPANY
STATE COMPANY

�إىل :ال�سادة �أ�صحاب ال�شركات واملجهزين
م �( /إعالن املناق�صة  / 25جتهيز / 2020 /ت�شغيلي  /خمزنية) للمرة الأوىل

يس��ر (ش��ركة احلفر العراقية /ش��ركة عامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز
(كفوف عمل) مختلفة املواصفات والكميات والقياسات وحسب املناشئ املؤشرة أزاء كل فقرة مع تقدمي شهادة منشأ
مص��ادق عليه من بلد املنش��أ واملواد واصلة الى مخازن الش��ركة في البصرة  /البرجس��ية بفت��رة جتهيز ( )30ثالثون يوم
اعتبارا ً من تاريخ توقيع العقد.
مع مالحظة ما يأتي :
 -1عل��ى مقدم��ي العطاءات املؤهلني والراغبني ف��ي احلصول على معلومات اضافية االتصال (الهيئة التجارية  /قس��م
العقود اللوجستية  /شعبة عقود التجهيز احمللي الطابق االرضي في مقر شركة احلفر العراقية في البصرة – البرجسية)
خالل ايام وأوقات الدوام الرسمي.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :هوية غرفة التجارة الصنف الرابع نافذة لسنة  2020أو شهادة تأسيس الشركة وعقد
تأسيس الشركة  ،كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام  2020معنون إلى شركة احلفر العراقية).
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى الهيئة التجارية  /قسم املشتريات
احمللية  /شعبة عقود التجهيز احمللي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة ( )100.000مائة ألف دينار.
 -4آخ��ر موع��د لتس��ليم العطاءات الى العنوان االتي ( ش��ركة احلفر العراقية – البصرة – البرجس��ية – مقرر جلنة فتح
العط��اءات) في املوعد احملدد (تغلق املناقصة الس��اعة احلادية عش��ر صباحا ً من يوم اخلميس املص��ادف  2020/8/13وفي
حال��ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية يكون يوم الدوام التالي للعطلة موعدا ً للغل��ق ويكون موعد فتح العطاءات
بنفس اليوم احملدد لغلق املناقصة) العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليه��م الراغب�ين باحلضور في العنوان اآلتي (مقر الش��ركة  /جلنة فتح العطاءات  /البصرة  /البرجس��ية) في الزمان
والتاريخ ( الساعة احلادية عشر صباحا ً من يوم اخلميس املصادف .)2020/8/13
 -5آخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم االثنني املصادف .2020/8/10
 -6يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.
 -7يت��م انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفس��ارات املش��اركني يوم األربعاء املص��ادف  2020/8/5وفي حالة وجود اي
استفسارات يجب ان تقدم قبل عشرة أيام من تاريخ غلق املناقصة اعاله.
 -8الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة ( )138.000.000مائة وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي فقط.
 -9مدة نفاذ العطاءات ( 90تسعون يوماً) من تاريخ غلق املناقصة.
 -10يقوم مقدم العطاء بدفع تأمينات اولية قدرها ( )4140000أربعة ماليني ومائة واربعون ألف دينار عراقي مبوجب صك
مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق على ان يكون نافذ ملدة  28يوما ً من انتهاء مدة
نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات األولية.
 -11يتم التقدمي على املناقصة من قبل اجملهز أو املدير املفوض للش��ركة أو احد املؤسس�ين للشركة أو الوكيل القانوني
ومبوجب وكالة معتمدة وتقدمي ما يثبت ذلك إلى القسم املعني بجميع مستندات املناقصة .
 -12في حالة الش��ركات االجنبية الراغبة باالش��تراك باملناقصة تقدمي اوراق تأسيس��ها إضافة إلى تخويل مصدق من
اجلهات العراقية في بلد تأسيس الشركة .
املوقع االلكتروني للشركةWWW.IDC.gov.iq :
contracts.south@idc.gov.iq
البريد االلكتروني للهيأة التجارية:
عـ /املدير العام

رئي�س جمل�س االدارة

العدد ( )4735ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء ( )29متوز
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خلية الأزمة الحكومية تربك تح�ضيرات ال�شرطة لدوري الأبطال

معالي الكلمة

 الآ�����س����ي����وي ي���ط���ال���ب "تطبيعية" ال����ك����رة ب��ت��ط��ب��ي��ق ال����ب����روت����وك����ول ال�����ص��ح��ي

ف�ضائيات و(بروباغندا)
الريا�ضة!

 بغداد  /حيدر مدلول
�أربك ��ت ق ��رارات اللجن ��ة العلي ��ا لل�صحّ ��ة
وال�سالم ��ة الوطني ��ة مبجل�س ال ��وزراء يف
مكافحة جائحة كورونا حت�ضريات الفريق
الأول لكرة الق ��دم بنادي ال�شرطة الريا�ضي
حي ��ث ل ��ن يتم ّكن م ��ن �إقامة التج ّم ��ع املغلق
على ملعب ال�شعب الدويل الثاين بالعا�صمة
بغداد وفق اخلط ��ة التي ر�سمها املدرب عبد
الغني �شه ��د وي�ش ّد الرحال بعده اىل تون�س
لإقام ��ة مع�سكر تدريبي خارجي اعتبار ًا من
يوم العا�ش ��ر من ال�شهر ذات ��ه للم�شاركة يف
اجلوالت الأربع املتبقية حل�ساب املجموعة
الأوىل م ��ن ال ��دور الأول مبنطقة الغرب يف
الن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن دوري �أبط ��ال �آ�سيا
لكرة الق ��دم التي �ستقام بنظ ��ام التجمّع يف
العا�صم ��ة القطرية الدوحة خالل الفرتة من
الراب ��ع ع�شر ولغاية الراب ��ع والع�شرين من
�شه ��ر متوز املقبل من خ�ل�ال قرارها الأخري
بفر� ��ض حظ ��ر التجوال ال�شامل خ�ل�ال �أيام
عيد الأ�ضح ��ى املبارك بدء ًا من غ ٍد اخلمي�س
ولغاية الأحد التا�سع من �آب املقبل.
عينات الكندي

ولعبت الفحو�ص ��ات الطبية التي خ�ضع لها
امل�ل�اك التدريب ��ي والإداري والعب ��و فري ��ق
ال�شرط ��ة لك ��رة الق ��دم بخ�صو� ��ص فح� ��ص
فايرو� ��س كورونا امل�ستج ��د ( كوفيد )19 -
من خالل ظهور ال�شك ��وك حول ظهور عينة
�إيجابي ��ة خلم�س ��ة العب�ي�ن مبعلوم ��ات مت
ت�سريبها من قبل �أح ��د املوظفني مب�ست�شفى
الكندي عل ��ى مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
الريا�ضية العراقية ال ��ذي دفع �إدارة النادي
اىل اتخاذه ��ا ق ��رار الرتيث ب�إقام ��ة مع�سكر
تدريب ��ي مغلق بوج ��ه الإع�ل�ام واجلماهري
يف العا�صمة بغ ��داد اعتبار ًا من يوم الرابع
والع�شري ��ن من �شهر متوز اجلاري و�إجراء
املزي ��د م ��ن الفحو�ص ��ات املختربي ��ة يف
م�ست�شفى ابن الزهر للأمرا�ض ال�صدرية من
جديد حيث �أ�سفرت نتائجها النهائية ب�شكل
ر�سم ��ي ع ��ن عدم وج ��ود ا�صاب ��ات باملر�ض
له� ��ؤالء الالعب�ي�ن من خ�ل�ال ظه ��ور عيّنات
�سلبي ��ة لديهم وخا�صة الوافد اجلديد حممد
قا�س ��م ماجد القادم م ��ن فريق القوة اجلوية
يف كتاب ر�سمي مت توجيه اىل دائرة �صحة
بغ ��داد يف وزارة ال�صح ��ة وت�س ّلمت الإدارة
ن�سخة منه مت عر�ضه ��ا على املوقع الر�سمي
للنادي.
تجمع العبي ال�شرطة
ّ

ويعت�ب�ر فريق ال�شرط ��ة حامل لق ��ب دوري
الكرة املمتاز الفري ��ق الوحيد يف املجموعة
الأوىل بال ��دور الأول يف دوري �أبط ��ال
�آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم ال ��ذي مل يبا�ش ��ر جتمّعه
الر�سم ��ي يف العا�صم ��ة بغ ��داد من ��ذ �إع�ل�ان
برنام ��ج مبارياته من قبل جلن ��ة امل�سابقات
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم قيا�س ًا
ببقي ��ة الف ��رق املناف�س ��ة له حي ��ث مل يخ�ض
�أي وح ��دة تدريبي ��ة منذ ي ��وم احلادي ع�شر

ال�سع ��ودي ملرت�ي�ن يوم ��ي الراب ��ع ع�ش ��ر
وال�ساب ��ع ع�ش ��ر و�أم ��ام ا�ستق�ل�ال طه ��ران
الإي ��راين ي ��وم الع�شري ��ن و�أم ��ام الوح ��دة
الإماراتي يوم الثالث والع�شرين من ال�شهر
ذاته وهو الطموحات امل�شروعة التي يتم ّنى
منه ��ا جماهري النادي اىل حمو �آثار النتائج
املتوا�ضع ��ة الت ��ي حتقق ��ت يف اجلولت�ي�ن
الأوىل والثاني ��ة و�ضعت ��ه يف املركز الرابع
والأخري بر�صيد نقطة واحدة يف جعبته.
البروتوكول ال�صحي ال�شامل

م ��ن �شهر �آذار املا�ضي بعد قرار خلية الأزمة
احلكومي ��ة �إيق ��اف الن�شاط ��ات الريا�ضي ��ة
ومن ��ع �أداء التماري ��ن اجلماعي ��ة للأندي ��ة
امل�شارك ��ة يف دوري الك ��رة املمت ��از بع ��د
انت�ش ��ار جائح ��ة كورون ��ا ال ��ذي �أج�ب�ر بعد
ذلك الهيئة التطبيعي ��ة يف احتاد الكرة على
�إلغائه باالتف ��اق مع ممثلي الأندية اخلم�سة
ع�شر للحفاظ عل ��ى �صحة و�سالمة الالعبني
واملدرب�ي�ن والإداريني واحلكام واجلماهري
مقارنة بفري ��ق الأهلي ال�سع ��ودي املت�صدّر
ال ��ذي يوا�صل خو�ض مباريات ��ه التجريبية
قبل الدخول يف مناف�س ��ات املو�سم الكروي
احل ��ايل امل�ؤم ��ل ا�ستئناف ��ه ي ��وم الرابع من
�شه ��ر �آب وي�ستم ��ر لغاي ��ة ي ��وم التا�سع من
�شهر �أيلول املقبل�ي�ن ،وكذلك فريق ا�ستقالل
طه ��ران �صاحب املركز الثال ��ث الذي ي�شارك
يف ال ��دوري الإيراين املمت ��از بعد ا�ستكمال
ن�شاط ��ه اعتبار ًا من ي ��وم الرابع والع�شرين
م ��ن �شهر حزيران املا�ض ��ي اىل جانب فريق
الوحدة الإمارات ��ي الو�صيف الذي انطلقت
املرحل ��ة الأوىل م ��ن الإعداد ي ��وم اخلام�س
من �شه ��ر مت ��وز اجل ��اري بتج ّمع ��ه والبدء
بالتدريب ��ات الأولي ��ة م ��ن خ�ل�ال تق�سي ��م
العبيه اىل ث�ل�اث جمموعات وحتى انطالق
مع�سك ��ره يف العا�صمة �أبو ظبي يوم الأول
من �شه ��ر �آب حتت قيادة امل ��درب الهولندي
مارك فوتا اىل جانب تعزيز �صفوفه مع تيم
ماتاف ��ز قائ ��د منتخب �سلوفيني ��ا لكرة القدم
والربازيل ��ي هرنيك ��ي لوفان ��ور والكوري
اجلنوبي يل موين ��غ والكونغويل موبوكو
حيث �سيكونون من �أبرز الوجوه الأجنبية
اجلديدة يف املباريات الأربع التي �سيلعبها
�أمام فرق املناف�سة له.

خروج املغل ��وب يومي ال�ساد�س والع�شرين
وال�ساب ��ع والع�شري ��ن وي�س ��ري احلال ذاته
عل ��ى الدور رب ��ع النهائي م ��ن البطولة يوم
الثالث�ي�ن والدور ن�صف النهائي يوم الثالث
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول وفق� � ًا للروزنام ��ة
اجلدي ��دة التي مت اعتمادها م ��ن قبل املكتب
التنفي ��ذي لالحت ��اد الق ��اري يف اجتماع ��ه
الأخ�ي�ر الذي انعقد ي ��وم الثالث والع�شرين
من ال�شهر نف�سه برئا�سة البحري �سلمان بن
�إبراهيم عرب تقنية االت�صال املرئي.
مع�سكر تون�س

�أجل اكمال �صفوفه يف هذا املركز اىل جانب
حار�س مرمى املنتخ ��ب الوطني لكرة القدم
حممد حمي ��د وزميله �أحم ��د با�سل وجتديد
بق ��اء املداف ��ع علي فائز ملو�س ��م �آخر الذي مل
يع ��ط كلمته النهائي ��ة بخ�صو� ��ص م�شواره
مت�سك املالك التدريبي للفريق
اجلديد برغم ّ
ب ��ه اىل جان ��ب التعاق ��د م ��ع حمرتف�ي�ن يف
مرك ��زي الدفاع والهج ��وم من بني جمموعة
م ��ن الأ�سم ��اء الت ��ي اختاره ��ا امل ��درب عب ��د
الغن ��ي �شه ��د وفق� � ًا لأجندت ��ه الت ��ي و�ضعها
حيث م ��ن امل�ؤمّل �أن يكم ��ل القائمة النهائية
ل ��دوري الأبط ��ال قبل نهاية �شه ��ر �آب املقبل
وه ��و املوعد الأخ�ي�ر ال ��ذي مت حتديده من
قب ��ل جلنة امل�سابق ��ات يف االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم جلمي ��ع الف ��رق املتواج ��دة يف
املجموع ��ات الأرب ��ع مبنطقة غرب ��ي القارة
التي �ستخو�ض التجمّع بالعا�صمة القطرية
الدوحة اعتبار ًا من يوم الرابع ع�شر من �شهر
�أيلول املقبل وفق اجلدول الزمني ملباريات
اجل ��والت الأرب ��ع املتبقي ��ة من عم ��ر الدور
الأول الذي �سينتهي يوم الرابع والع�شرين
الحار�س الثالث
م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه حيث �سيت ��م الك�ش ��ف فيه
وب ��ات فري ��ق ال�شرطة لك ��رة الق ��دم بحاجة ع ��ن بطل وو�صي ��ف كل جمموعة تت�أهل اىل
ما�سة اىل التعاقد مع حار�س مرمى ثالث من ال ��دور ثم ��ن النهائي ال ��ذي �سيق ��ام بطريقة

وينتظ ��ر وف ��د فري ��ق ال�شرط ��ة لك ��رة القدم
ا�ستكمال ح�صوله على الفيزا التون�سية من
�أجل املغ ��ادرة اىل هناك للمبا�ش ��رة اعتبار ًا
م ��ن ي ��وم العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �آب املقب ��ل يف
مع�سك ��ر تدريبي خارجي �سيك ��ون الأول له
حي ��ث �سي�ستمر لغاي ��ة ال�ساب ��ع والع�شرين
م ��ن ال�شهر ذلك حي ��ث مت اختي ��اره باعتبار
�أن تون� ��س جنح ��ت يف مكافح ��ة جائح ��ة
كوفيد  19 -وفتحت الأجواء �أمام ال�سياحة
وبلغ ��ت ع ��دد اال�صاب ��ات � 1455شخ�ص� � ًا
ووف ��اة  50حي ��ث م ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن يخو� ��ض
ع ��دد م ��ن املباري ��ات التجريبي ��ة هن ��اك مع
الف ��رق الت ��ي تلع ��ب يف ال ��دوري التون�سي
للمحرتفني ومت ّكن امل ��درب عبد الغني �شهد
م ��ن الوق ��وف عل ��ى امل�ستوي ��ات احلقيقي ��ة
جلمي ��ع الالعب�ي�ن وزي ��ادة االن�سج ��ام فيما
بينهم وخا�صة ا ُ
جلدد والتع ّرف على مكامن
اخلل ��ل وال�ضع ��ف الت ��ي ق ��د تظه ��ر يف عدد
م ��ن اخلطوط من �أج ��ل معاجلته ��ا ب�صورة
�سريع ��ة قب ��ل املع�سكر الأخري ال ��ذي يجري
التفا�ض ��ل في ��ه بني �إجرائ ��ه يف مدينة العني
الإماراتي ��ة �أو العا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة
مطل ��ع �شهر �أيل ��ول املقبل قب ��ل ال�شروع يف
الدخ ��ول النهائ ��ي مبناف�س ��ات املباري ��ات
الأربع الت ��ي �سيخو�ضها �أمام ف ��رق الأهلي

ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه ك�شف االحت ��اد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم ع ��ن الربوتوك ��ول ال�صح ��ي
ال�شام ��ل ال ��ذي �سيت ��م تطبيق ��ه يف جمي ��ع
بطوالت ��ه التي �ستنطلق قريب ًا ويف مقدمتها
الت�صفي ��ات امل�شرتكة لنهائي ��ات ك�أ�س العامل
لكرة الق ��دم  2022وك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة القدم
 2023وبطولتي ك�أ� ��س �آ�سيا لل�شباب حتت
 19عام� � ًا لك ��رة الق ��دم �أوزبك�ست ��ان 2020
وك�أ� ��س �آ�سي ��ا للنا�شئ�ي�ن حت ��ت  16عام� � ًا
البحري ��ن  2020ودوري �أبط ��ال �آ�سيا لكرة
الق ��دم وك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي لكرة القدم
حت�سب ًا النت�ش ��ار فايرو�س كورونا امل�ستجد
ّ
ال ��ذي �ضرب عدد ًا كبري ًا من البلدان الواقعة
يف منطقت ��ي ال�ش ��رق والغ ��رب يف الق ��ارة
ال�صفراء.
ومبوج ��ب التعمي ��م اجلدي ��د ال ��ذي �أر�س ��ل
في ��ه االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم كتابه
الر�سم ��ي في ��ه ن�سخ ��ة م ��ن الربوتوك ��ول
ال�صح ��ي اىل الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد
الك ��رة واالحت ��ادات الوطني ��ة الأع�ض ��اء
امل�شارك ��ة منتخباته ��ا يف البط ��والت امل�شار
�آنفة الذك ��ر باملو�سم احلايل ال ��ذي �سيعتمد
عل ��ى اخلربات املكت�سبة م ��ن االحتادات يف
جمي ��ع �أنح ��اء العامل بع ��د تداعي ��ات مر�ض
ووه ��ان وكذل ��ك املب ��ادرات ال�صحي ��ة التي
نفذتها احلكومات ويغطي هذا الربوتوكول
الفرتة التي �ستبد�أ من �سفر الفريق اىل البلد
الذي �ستق ��ام فيه املباراة حتى يوم موعدها
املثبّت والعودة اىل بلده مرة �أخرى ،م�ؤ ّكد ًا
ان ��ه �سيتم حتديث ��ه مبرور الوق ��ت وح�سب
تط ��وّ رات انت�شاره حي ��ث �سيت�ضمّن العديد
من البنود واملعاي�ي�ر �أهمها �ضرورة ارتداء
الكمّامات جلميع الأفراد و�سيكون اجلمهور
يف حال ��ة ح�ض ��ور املباري ��ات ول ��و بن�سب ��ة
حم� �دّدة ملتزم ًا بارت ��داء الكمّام ��ات و�سيتم
قب ��ل كل مب ��اراة فح� ��ص درج ��ة احل ��رارة
جلميع العاملني ويف مقدّمتهم عمّال املالعب
الرئي�سة والثانية وم�س�ؤويل املباريات.
وق� � ّرر االحت ��اد الآ�سي ��وي تغي�ي�ر عملي ��ات
الو�صول واملغادرة لتقليل االت�صال بالعمّال
�أو امل�س�ؤولني الآخرين والتح ّكم يف احلركة
داخ ��ل امللعب قب ��ل و�أثن ��اء وبعد املب ��اراة،
م�ش� �دّد ًا عل ��ى �أن الربوتوك ��ول ال�صح ��ي
ال ��ذي و�ضعه ال يوج ��د في ��ه �أي تناق�ض مع
الربوتوك ��ول ال�صح ��ي لأي دولة من الدول
الآ�سيوي ��ة والتي �أ�صدرت ��ه حكوماتها ويف
حال ��ة وج ��ود �أي تعار�ض ف� ��إن بروتوكول
الدول هو الذي ي�سود.

مهدد ب�إخالء الدار ويطالب بتعديل ّ
حكم دولي بالم�صارعة ّ
�سن الرواد!
 متابعة � :إياد ال�صاحلي
طال ��ب احلك ��م ال ��دويل بامل�صارع ��ة عم ��ار
ح�س ��ن رئي� ��س جلن ��ة ال�شب ��اب والريا�ضة
الربملاني ��ة عبا�س عليوي ووزي ��ر ال�شباب
والريا�ض ��ة عدن ��ان درج ��ال بالإ�س ��راع يف
�إيج ��اد حل ��ول جذري ��ة �إن�ساني ��ة تنق ��ذه
وع�شرات الريا�ضيني من ق�ساوة الظروف
نتيجة عدم تخ�صي� ��ص رواتب جمزية لهم
نظ�ي�ر �أداء واجباته ��م يف مهن ��ة الريا�ضة
ت�س ّد �أرماق عوائلهم.
وقال ح�سن يف ت�صريح للمدى ":منذ �سنني
طويلة ننا�شد م�س�ؤويل الريا�ضة ب�ضرورة
�إيجاد حل ��ول لظروف الريا�ضيني القا�سية
مم ��ن ال عائ ��د م ��ادي ثاب ��ت له ��م ،خا�ص ��ة
ّ
�شريحة احل� � ّكام التي �أنتم ��ي اليها منذ �أن
ّ
مت اعتمادي حكم ًا احتادي ًا عام  1997ومن
ثم دولي� � ًا عام  2010مل يُخ�ص�ص لنا راتب

يف احتاد امل�صارعة �أو اللجنة الأوملبية �أو
�أي م� ّؤ�س�س ��ة ريا�ضية تعنى مب�صرينا ممّا
�ضاعف حمنتنا للبحث ع ��ن دخل يتنا�سب
مع متطلبات الو�ضع االقت�صادي القاهر".
و�أ�ضاف �":إن العائ ��د املادي الوحيد الذي
نح�صل عليه ج ��راء عملنا وجهودنا هو ما
يخ�ص�صه احتاد امل�صارعة من مبالغ نظري
اداء واجباتن ��ا يف بطول ��ة �أو بطولت�ي�ن
حملي ��ة خ�ل�ال الع ��ام الواح ��د ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
م�شارك ��ة خارجي ��ة يف بطول ��ة الع ��رب �أو
غريه ��ا يت ��م الرت�شي ��ح له ��ا وفق� � ًا الختيار
جلن ��ة احلكام املركزي ��ة يف احتادنا ح�سب
ا�ستحقاقاته ��م ،وه ��ذا العائ ��د ال�شحي ��ح
ال ميث ��ل �شيئ� � ًا لدع ��م متطلب ��ات معي�شتنا
ال�صعبة".
وي ��رى ح�س ��ن �":إن واح ��دة م ��ن احلل ��ول
املمكنة لإنقاذ عديد الريا�ضيني من ظروفهم
القاهرة هو �إج ��راء تعديل على �سنّ الرائد

الريا�ض ��ي وجعل ��ه  45عام� � ًا ب ��د ًال من 50
مثلما جاء يف القانون  6لعام  2013املادة
( 1-ثاني� � ًا) يُق�ص ��د بالريا�ضي�ي�ن ال ��رواد

"الذين خدموا الريا�ضة العراقية كالعبني
�أو مدربني يف املنتخبات الوطنية �أو حكام
دوليني ممّن بلغوا من العمر خم�سني عام ًا
فم ��ا ف ��وق" فكثري م ��ن الريا�ضي�ي�ن الرواد
يعان ��ون الأم ّري ��ن الي ��وم ب�سب ��ب ع ��دم
توظيفهم �سابق ًا ما �أدّى اىل عدم ح�صولهم
عل ��ى تقاع ��د منا�س ��ب ،وكذل ��ك ت�ضاع ��ف
ال�ضغ ��وط عليه ��م من ��ذ ع ��ام  2003حت ��ى
الآن نتيج ��ة متغ�ّي�رّ ات احلي ��اة يف جمي ��ع
القطاع ��ات �أدّت اىل قبوله ��م بالأمر الواقع
بانتظ ��ار �إلتفاتة م ��ن م�س� ��ؤويل الريا�ضة
لتعديل فقرة ال�سن يف القانون.
واو�ضح احلكم الدويل �":أ�سعى اىل ت�أمني
ق ��وت يومي من عملي �سائق ًا ل�سيارة �أجرة
تعود ملكيته ��ا لأحد اال�صدق ��اء ،لكي �أعني

عائلت ��ي ،و�أمت ّكن من ت�سدي ��د مبلغ �إيجار
ال ��دار 400ال ��ف دين ��ار ،علم� � ًا �إين �أم ّر يف
ظ ��رف ح ��رج بع ��د مطالب ��ة �صاح ��ب الدار
مببال ��غ االيج ��ار للأ�شهر الثالث ��ة الأخرية
التي حالت جائحة كورونا من قدرتي على
�إيف ��اء حق اال�ستئج ��ار ،ما �آملن ��ي وت�سبّب
مبر�ض ��ي بعدما ُخ�ّي�ررّ تُ بالدف ��ع �أو �إخالء
الدار".
و�أختت ��م عم ��ار ح�س ��ن ":يبق ��ى الريا�ضي
عفيف النف� ��س ،ولن يطالب �إال بحقه نظري
اخلدم ��ة الطويل ��ة للأندي ��ة واملنتخب ��ات
و�صناعة اجليل اجلديد بعطاء كبري ووفاء
ال يُ�ضاهى و�صرب ا�ستثنائي �أم ًال �أن ي�شعر
بالطم�أنينة ملا تب ّق ��ى من عمره على عائلته
الت ��ي ت�ش� � ّد عل ��ى �أزره لي�ستم ��ر يف رحلة
البح ��ث عن دخل م ��ادي ب�سيط يبعث فيهم
الأم ��ل على اال�ستم ��رار بقناعته ��م �أن الغد
�أف�ضل مما فات برغم مرارته و�أوجاعه".

درجال يدعم منتخب ال�شباب في نهائيات �أوزبك�ستان
 بغداد  /املدى
زار وزير ال�شب ��اب والريا�ضة عدنان درجال
املع�سك ��ر التدريب ��ي ملنتخ ��ب ال�شب ��اب لكرة
القدم املقام عل ��ى ملعب املرحوم علي ح�سني
�شهاب يف املدين ��ة ال�شبابية ب�شارع فل�سطني
بالقرب م ��ن جممّع ال�شعب الدويل يف جانب
الر�صاف ��ة بالعا�صمة بغداد رافق ��ه مدير عام
دائ ��رة الرتبية البدني ��ة �أحمد ع ��ودة ومدير
ع ��ام دائ ��رة العالق ��ات والتع ��اون ال ��دويل
حممود خلف.
وقال درج ��ال يف بيان تلق ��ت (املدى) ن�سخة

 عمــار �ســاطع

من ��ه �:إن اله ��دف من زيارة منتخ ��ب ال�شباب
ال ��ذي ي�ستع ��د لنهائي ��ات بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا
حت ��ت 19عام� � ًا والت ��ي �ستق ��ام بالعا�صم ��ة
الأوزبكي ��ة ط�شقن ��د للم ��دة من الراب ��ع ع�شر
ولغاي ��ة احلادي والثالثني م ��ن �شهر ت�شرين
الأول املقب ��ل وه ��و تق ��دمي الدع ��م املطل ��وب
ال�سيم ��ا يف اجلان ��ب اللوج�ست ��ي ف�ض ًال عن
تذلي ��ل ال�صعوب ��ات �أمامه لرف ��ع ا�سم العراق
عالي ًا يف املحافل الدولية.
مف�صل م ��ن املدير
و�أ�ستم ��ع الوزي ��ر ل�ش ��رح ّ
الفن ��ي ملنتخ ��ب ال�شب ��اب قحط ��ان جثري عن
الظ ��روف التي حتي ��ط باملع�سك ��ر التدريبي

نقول ..لقد عملت (بروباغندا)
الإعالم الريا�ضي منذ �سنوات
ّ
تحديات
على خلق �أزمات وزرع
بين الجهات المعنية ذات
العالقة الريا�ضية ،دون �أن
يكت�شفها �إال من عا�ش �أجواءها،

مورينيو �سعيد بتذكرة ملحق الدوري الأوروبي
 بغداد  /املدى

والتدريب ��ات وجتمّع الالعب�ي�ن وخا�صة يف
ظ� � ّل جائحة كورون ��ا ،ووعد درج ��ال ببحث
هذه التفا�صيل مع اجلهات ذات العالقة ،كما
�سيتوا�صل م ��ع خلية الأزم ��ة ال�صحّ ية حتى

عنوا ٌن جديد ،قد ن�سمع ُه دون �أن نراه ،وقد مُير علينا دون �أن ن�ستك�شف ُه �أو
نق ��ف عنده  ..وهذا ما حدث فع ًال� ،إذ ظهرت العديد من الربامج الريا�ضية
يف القن ��وات الف�ضائية ،و�أ�سّ �س ُ
و�شجِّ ع لتمرير (بروباغندا) على ح�ساب
الواقع الذي نعي�شه!
هك ��ذا هو احل ��ال يف برامج كانت �سبب� � ًا يف تغييب احلقيق ��ة ،فالت�ضليل
كان عنوان� � ًا لبع�ضها من تلك التي تواج ��دت يف واجهة احلدث الريا�ضي
بنح � ٍ�و وا�ض ��ح وفا�ضح ،لأن فر�ضي ��ات نظرية زمن الإ�شب ��اع باتت عالمة
م ��ن عالم ��ات الف�ت�رة الراهنة ،ب ��دء ًا من املحارب ��ة والإ�ساءة ث ��م الت�شهري
فالت�سقي ��ط  ..واملح ��اوالت مل تنقط ��ع حتى يف عملي ��ة الإطاحة ب�أ�صحاب
الق ��رار� ،أو الت�أث�ي�ر عليهم من خالل فر� ��ض �إرادات وال�ضغط على حماور
الت�أثري عليهم!
هن ��اك من �أ�سه ��م يف عملية التعتيم عل ��ى احلقائق ،و�ساع ��د على ت�سريب
الإ�شاعات وبث الأكاذيب على �أمل الو�صول للنتيجة التي يبحث وتبحث
اجله ��ة التي تدعم ��ه عنها ،والإع�ل�ام الريا�ض ��ي العراق ��ي ،يف الكثري من
الأحي ��ان ،دفع وما زال يدف ��ع حتى اللحظة ثمن ًا باه�ض ًا لكونه م ّرر �أخطاء
ووق ��ف م� � ّرات وم� � ّرات بجان ��ب الأخطاء على ح�س ��اب احلقائ ��ق الدامغة
لأم ��ور ا�ستغ ّلت فيما بعد لق�ضايا �شخ�صية يعرفه ��ا الكثري من �أهل ال�ش�أن
�أو املتابعني احلري�صني على الوقوف عند بوابة احلقيقة لك�شفها!
ما حدث منذ �أعوام ،يف �إعالمنا الريا�ضي ،كان ا�شبه مبزيج من ال�صبغات
متع� �دّدة الألوان ،ب�سب ��ب ت�صدّي ،من هو غري م�ؤمت ��ن ،لواجهة الأحداث
وال�سيط ��رة على العقول وتبيي�ض وجوه �ساهم ��ت يف �أن تبقى الريا�ضة
العراقي ��ة بهك ��ذا ح ��ال وو�ض ��ع ،منه ��ك وم�ت�ر ٍد مل ��يء بامل�ش ��اكل والعُقد
�ان الطني بل ��ة ،من خالل
والتقاطع ��ات واخلالف ��ات ،ب ��ل �أن ��ه زاد يف �أحي � ٍ
تغطي ��ة اخلروقات وتلميع �ص ��ورة �شخ�صيات كانت �سبب� � ًا مه ّم ًا يف بقاء
ريا�ضتنا تراوح مكانها ،ودون �أن يك�شف على حقيقتها!
تظه ��ر لنا مقاطع الفيديو واملتابعات يف ال�سو�شي ��ال ميديا ،وجود تعمّد
وا�ضح م ��ن قبل املن ّفذين ملالعب مت ان�شا�ؤها من ��ذ عامني �أو ثالثة �أعوام،
حج ��م الأخطاء الرتاكمي ��ة و�سوء الت�شييد لها ،فهن ��اك مالعب بال خدمات
ومرافق داعمة بال �أدنى موا�صفات تتطابق مع املعايري الدولية ،وال�سبب
هو الف�ساد الذي ا�ست�شرى ،وكان الإعالم �سبب ًا رئي�س ًا يف ت�ضليلها ،قبل �أن
يك�شفها الإعالم املُ�ضاد ،الذي و�ضع يده على حقيقة ما جرى ويجري!
يف احلقيق ��ة �أن (بروباغن ��دا) الإع�ل�ام الريا�ضي لي�ست دعاي ��ة ،بل واقع
حال ..ولي�س ��ت ترويج ًا بقدر ما �أنها تك�شف عن الواقع بال رتو�ش لت�صل
بنا اليوم اىل ال�صورة التي من �ش�أنها �أن تبقينا على يقني ب�أن هناك �أنا�س ًا
يعملون مبهنية ويظهرون ما غاب عن اجلمهور الريا�ضي يف حقبة زمنية
ما!
نق ��ول ..لقد عملت (بروباغندا) الإعالم الريا�ض ��ي منذ �سنوات على خلق
�أزمات وزرع حتدّيات بني اجلهات املعنية ذات العالقة الريا�ضية ،دون �أن
يكت�شفها �إال من عا�ش �أجواءها ،فنقلت بع�ض الربامج الريا�ضية ال�صورة
غ�ي�ر احلقيقي ��ة للأ�ض ��واء مبقاب ��ل �أنها كان ��ت ُتعت ��م على ق�ضاي ��ا �ساخنة
ومف�صلي ��ة يف تلك الفرتة ،بل �إنه ��ا نقلت اهتمامها لق�ضايا ثانوية ودفعت
باجتاه فر�ض الآراء على من ُهم يعتربون �أنف�سهم �أ�صحاب القرار!
وهن ��ا البد �أن نك�شف ع ��ن (بروباغندا) الإعالم الريا�ض ��ي اجلديد ،وهو
طريق ��ة ال�سيطرة عل ��ى الإع�ل�ام الريا�ضي ع ��ن طريق العمل عل ��ى انتقاء
العامل�ي�ن يف ه ��ذا املج ��ال يف موقع مهم ،اله ��دف هو الت�أث�ي�ر على مراكز
�إعالمية لها وقعها يف ال�شارع الريا�ضي وت�سيرّ ها ل�صالح اجلهة امل�ساندة،
و�إيج ��اد خطط ته ��دف اىل �إظه ��ار الوجه النا�ص ��ع ،بطريق ��ة �أحادية ،ملن
يرغبون يف الهيمنة على امرباطورية ذلك املوقع!
والآن ..ما الغاية من وجود (بروباغندا) يف الإعالم الريا�ضي ..الإجابة
باخت�ص ��ار �شدي ��د ،ه ��و خلق �أزمة مل ��ن يعتا�ش عل ��ى الأزم ��ة ،والت�أ�سي�س
خلل ��ل م ��ا ،وتكرار اخللل جلل ��ب الأنظ ��ار ..وفر�ض �إرادة مل ��ن ال �إرادة له
يف الواق ��ع ،ومترير الربنامج املُخطط له واملوجّ ه من اجلهة املعنية التي
حتاول التح ّكم ب�صوجلان عمل الإعالم الريا�ضي!
لق ��د كان للإع�ل�ام الريا�ض ��ي دور ًا �سلبي� � ًا يف ت�سقي ��ط مد ّرب�ي�ن وحج ��ب
حقائ ��ق دامغة ع ��ن الو�س ��ط الريا�ض ��ي ،مثلم ��ا كان الإع�ل�ام موجّ ه ًا على
ت�سويق مدربني �آخرين ،و�سبب ًا يف �إخفاء ال�سرقات والف�ساد املايل لأندية
واحت ��ادات ودوائر ريا�ضية ،بينما �سكت الإع�ل�ام ذاته عن حقائق �أخرى
ُتعن ��ى بجهات رقابية مهمّة كان ��ت متلك الدليل لكنها مل تك ��ن متلك �إعالم ًا
ي�سوّ ق لها بال�شكل الأمثل!
مم ��ا ي�ؤ�سف له هو �أن القنوات الف�ضائي ��ة وف�صيل من العاملني يف هذا
و ّ
امليدان ،يحاول الرتكيز على حاالت تهدف اىل ت�شتيت الإرادات ،والدليل
التن ��وّ ع الذي مل ي�صب يف الكثري م ��ن الأحيان على البناء والنقد الهادف،
ب ��ل كان غر�ض ��ه ت�سقيطي بح ��ت وال�ضغط عل ��ى مواقع الق ��رار لأغرا�ض
نفعية وا�ضحة ملن هو يعي�ش يف �أجواء العمل الريا�ضي!
(بروباغن ��دا) ُا ِ�س�ستْ ال�ستغالل بع� ��ض الف�ضائيات مل�ستثمرين و�أ�صحاب
م�شاريع ر�ست عليهم عقود التنفيذ ملن�ش�آت ومالعب ،بعيدة عن املوا�صفات
املطلوب ��ة ،يف وقت ُهدمت م�شاريع وتوقف العمل فيها ومل ت�ستكمل دون
�أن حت ��رك تلك القنوات له ��ا �ساكن ًا ب�سبب عدم جدوى االهتمام بها ،كونها
ال حتمل �صبغة اال�ستفادة منها �أ�ص ًال!
ه ��ذه هي احلقائق التي يفرت�ض بنا �أن نعر�ضها للجمهور الريا�ضي حتى
يعرف ما حدث طيلة الأعوام املا�ضية.

نتمك ��ن من جتميع املنتخ ��ب ب�شكل كامل يف
مكان واحد وتهيئة و�سائل النقل من الفندق
اىل مالع ��ب التدريب ��ات بالتن�سيق مع الهيئة
التطبيعية يف احتاد كرة القدم.
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م ��ع كري�ستال باال�س يف اجلولة الأخرية
خلف ف ��رق ليفربول ومان�ش�س�ت�ر �سيتي

ومان�ش�سرت يونايتد وت�شيل�سي ولي�سرت
�سيتي
و�أ�ض ��اف يف ت�صري ��ح للموق ��ع الر�سمي
لن ��ادي توتنه ��ام هوت�سب�ي�ر :ان ��ه كان ��ت
هن ��اك الكثري من ال�ضغوط ��ات التي م ّرت
عل ��ى الفريق منذ حلظ ��ة ت�س ّنم ��ي املهمة
مع الفريق ،ومتك ��ن الالعبون من قهرها
والت�أه ��ل للدوري الأوروب ��ي يف املو�سم
اجلدي ��د خا�ص ��ة بع ��د امل�ست ��وى الرفي ��ع
ال ��ذي قدموه �أمام فريق كري�ستال باال�س
ولعب ��وا باحرتافي ��ة كب�ي�رة مل ا�شاهدها
�س ��وى يف مباراتني يف جميع امل�سابقات

املحلية.
وتاب ��ع ان ��ه �سيتف ��ق م ��ع �إدارة الن ��ادي
عل ��ى املحافظ ��ة عل ��ى �أف�ض ��ل الالعب�ي�ن
والعم ��ل على تطوي ��ر قائمتنا يف املو�سم
املقب ��ل م ��ن خ�ل�ال تخ�صي� ��ص ميزاني ��ة
ت�ساه ��م يف �شراء العبني ج ��دد برغم ق ّلة
املوارد املالية الت ��ي ح�صلنا عليها ب�سبب
تداعي ��ات جائحة كورون ��ا التي �ساهمت
يف �أن ت�ستكم ��ل املباري ��ات بدون تواجد
اجلماه�ي�ر عل ��ى املالع ��ب حي ��ث �س�أعمل
على دع ��م اخلط الهجومي مبهاجم جديد
يكون �إ�ضافة اىل هاري كني.

آراء وأفكار
ال تك�سروا يد ال�شعب
ال�ضاربة

 فا�ضل ثامر

�إنتفا�ضة ت�شرين هي يد ال�شعب ال�ضاربة �:إنها �ضمري
ال�شعب و�صوته ورمز وحدته .فال حتاولوا �أن تك�سروا
هذه اليد ال�شجاعة�،أو جترحوها ،لأنها ال�ضمانة
الوحيدة للوقوف بوجه مافيات الف�ساد والعنف
والطائفية  ،التي ال تخ�شى �شيئ ًا قدر خ�شيتها من هذه
القب�ضة القوية الواثقة .
مافي ��ات الف�ساد والطائفية بكل �أحزابها و�أ�سلحتها املنفلتة ترتعب من هذه
اليد العالية التي ت�ستطيع �أن تكن�سها وتقذف بها اىل مزبلة التاريخ .
م ��ن يطال ��ب بالتغيري والإ�ص�ل�اح احلقيقي يج ��ب �أن يحمي ه ��ذه القب�ضة
 ،لأنه ��ا ال�ضمان ��ة الوحي ��دة للوق ��وف �ضد تغول ق ��وى الف�س ��اد والطائفية
والعن ��ف واالبت ��زاز ،ولأنها املعرب ال�شرع ��ي عن مطالب ال�شع ��ب و�أهدافه
و�أحالم ��ه  ،وهي الوحي ��دة القادرة على حتقيق التغي�ي�ر من خالل ت�شريع
قان ��ون ع ��ادل لالنتخاب ��ات واختي ��ار مفو�ضية نزيه ��ة واال�س ��راع بتحديد
موع ��د قري ��ب لالنتخابات ،خا�صة بع ��د �أن راحت مافي ��ات الف�ساد والدولة
العميق ��ة حتاول التمل� ��ص من هذا اال�ستحقاق القان ��وين وال�شعبي ب�سبب
الظروف اال�ستثنائية التي فر�ضتها جائحة كورونا والتي �أدت اىل حتديد
الزخ ��م اجلماهريي ل�ساحات التظاه ��ر يف بغداد وبقية املحافظات .كما �أن
ه ��ذه القب�ض ��ة ال�شجاع ��ة ،وحدها قادرة عل ��ى الك�شف ع ��ن ع�صابات القتل
واالختطاف واالبتزاز التي لطخت �سمعة الدولة وم�ؤ�س�ساتها بالعار .و�إذا
ما ك�سرمت هذه اليد ،ال �سامح الله ،ف�سوف تتمدد مافيات الف�ساد والإغتيال
والطائفية ،وتعي ��ث يف الأر�ض ف�ساد ًا ،و�سيتحول العراق اىل �سجن كبري
يذكرن ��ا ب�سجن الدكتاتور �ص ��دام ح�سني ،الذي �سجن في ��ه �شعب العراق .
�أيه ��ا ال�شرفاء من �أبناء �شعبنا �أرفع ��وا قب�ضاتكم و�إندفعوا كال�سيل الهادر،
وعانقوا بقوة يد ال�شعب ال�ضاربة لأنها احل�صن االمني لعراقنا ،والتي تهز
العرو� ��ش بكل �صولة من �صوالتها  ،وترتعد لها فرائ�ص القتلة والفا�سدين
الذي ��ن ال يخ�شون من �شيء قدر خوفهم من هذه اليد امل�ساملة البي�ضاء التي
حتمل غ�صن الزيتون ،وعلم العراق .
�إنتفا�ضة ت�شرين التي �إنطلقت من �ساحة التحرير يف العراق وانت�شرت يف
كل �ساح ��ات التحرير يف العراق كالنار يف اله�شيم هي يد ال�شعب العراقي
الق ��ادرة على �أن تق� ��ض م�ضاجع مافيات الطائفية والف�س ��اد والعنف ،لأنها
وف املقدمة الأجيال
ق ��ادرة على �أن جتتذب اليها كل �شرائح �شعبنا احلية ،يِ
ال�صاع ��دة م ��ن الطلب ��ة وال�شبان الذي ��ن قدموا �أك�ث�ر من خم�سمائ ��ة �شهيد
و�ضح ��وا بدار�سته ��م وم�ستقبلهم ،م ��ن �أجل وطن معاف ��ى  ،ومنها �شريحة
الن�ساء ،التي �أكدت ك�سرها لكل التابوهات ولكل قرون العبودية املفرو�ضة
عليه ��ا ،ونزلت اىل �ساحات الكفاح ب�شجاعة واثقة .وهذه االنتفا�ضة متثل
رمزي� � ًا ،وواقعي� � ًا ،كل ق ��وى �شعبن ��ا ومكونات ��ه و�شرائح ��ه ،م ��ن ال�شيوخ
وال�شب ��اب ،واملثقف�ي�ن وا ُالدباء والفنانني والإعالمي�ي�ن واالكادمييني وكل
ممثلي قوى التغيري والبناء وامل�ستقبل.
انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن ه ��ي قب�ضة ال�شع ��ب العراق ��ي ال�شجاعة الت ��ي التقهر�أو
تدجن �أو ترتاجع
ً
قب�ض ��ة �شعبنا الت�شرينية هي قب�ضتنا جميعا  ،و�أملنا ومالذنا ،فال تفرطوا
بها �أو تك�سروها.
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العولمة الر�أ�سمالية وحق تقرير الم�صير
 احتلت ومازالت مو�ضوعة حق تقرير الم�صير �أهمية كبيرة في الفكر ال�سيا�سي المعا�صر باعتبارها�إحدى الق�ضايا الرئي�سة في ال�صراع ال�سيا�سي بين اال�شتراكية والر�أ�سمالية.
 لقد جرت تغيرات كثيرة على تلك المو�ضوعة ارتباط ًا بانهيار نموذج الدولة اال�شتراكية و�سيادةالر�أ�سمالي��ة عالمي�� ًا كنم��وذج وحي��د للتط��ور االجتماعي وبه��ذا ال�سياق ُتث��ار حزمة م��ن الأ�سئلة
الفكري��ة منها -هل حرية االنف�ص��ال وت�شكيل الدول القومية ما زال دافع�� ًا للتطور االجتماعي في
ظل العولمة الر�أ�سمالية؟

وه ��ل حق تقرير امل�ص�ي�ر وت�شكيل الدول
القومية امل�ستقلة ما زال نافع ًا يف ظروف
التبعي ��ة والتهمي�ش؟ ه ��ل الدول اجلديدة
ق ��ادرة عل ��ى بن ��اء موازن ��ة م ��ع املراك ��ز
الر�أ�سمالي ��ة؟ هل ب�إم ��كان الدول اجلديدة
بن ��اء اقت�ص ��ادات وطني ��ة ترع ��ى م�صالح
طبقاته ��ا االجتماعية؟ ه ��ل ت�سمح قوانني
الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة امل ّت�سم ��ة بالتهمي�ش
والتبعي ��ة بظه ��ور مراك ��ز ر�أ�سمالي ��ة
جدي ��دة؟ و�أخ�ي�ر ًا ه ��ل الق ��وى الطبقي ��ة
احلامل ��ة لال�ستق�ل�ال والتنمي ��ة الوطني ��ة
قادرة على مكافحة التو�سع الر�أ�سمايل؟
�أ�سئلة كث�ي�رة ور�ؤى فكرية خمتلفة لكننا
ولغر� ��ض التقرب م ��ن م�ضام�ي�ن الأ�سئلة
املث ��ارة نعمد عل ��ى درا�سته ��ا ا�ستناد ًا اىل
العناوين التالية-
�أو ًال – اال�شرتاكية وحق تقري امل�صري.
ثاني� � ًا – الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة وال ��دول
امل�ستقلة.
ثالث� � ًا –الفدرالي ��ة والت�ص ��دي ل�سيا�س ��ة
التبعية والتهمي�ش.
عل ��ى �أ�سا�س تل ��ك العدة املنهجي ��ة ن�سعى
اىل متابعة ر�ؤيتن ��ا ملو�ضوعة حق تقرير
امل�صري.
�أوال – اال�شرتاكية وحق تقري امل�صري.
�أعار الفكر ال�سيا�سي اال�شرتاكي اهتمام ًا
كب�ي�ر ًا حل ��ق تقري ��ر امل�ص�ي�ر وب�سب ��ب
ه ��ذا االهتم ��ام اندل ��ع �صراع ب�ي�ن املراكز
الر�أ�سمالية والدولة اال�شرتاكية املنت�صرة
حيث �أعارت الدول ��ة ال�سوفيتية اجلديدة
اهتمام� � ًا فكري ًا� -سيا�سي� � ًا ملو�ضوعة حق
تقرير امل�صري الذي ر�أت فيه -
 1-حتري ��ر ال�شع ��وب م ��ن الهيمن ��ةالكولونيالي ��ة والدع ��وة اىل بن ��اء دول
وطنية م�ستقلة.
—2تق ��دمي الدولة ال�سوفيتية الفدرالية
كاحت ��اد اختي ��اري ب�ي�ن القومي ��ات
وال�شعوب امل�ضطهدة منوذج ًا لال�ستقالل
والتنمية الوطني ��ة بهدف م�ساعدة الدول
الوطني ��ة عل ��ى اال�ستق�ل�ال والتح ��رر من
الهيمنة الكولونيالية.
—3حمل ��ت مو�ضوع ��ة تقري ��ر امل�ص�ي�ر
اللينيني ��ة ر�ؤى �سيا�سي ��ة – اجتماعي ��ة

متع ��ددة �أهمه ��ا مكافح ��ة ال�سيط ��رة
الكولونيالي ��ة وم�ساع ��دة ال�شع ��وب يف
بن ��اء دوله ��ا الوطني ��ة .ومنه ��ا حتال ��ف
اال�شرتاكي ��ة الظاف ��رة وال ��دول الوطني ��ة
امل�ستقلة لغر� ��ض تو�سيع �ساحة املواجهة
�ض ��د الهيمن ��ة الكولونيالي ��ة وروحه ��ا
اال�ستعماري ��ة .ومنه ��ا بن ��اء وتطوي ��ر
دول وطني ��ة م�ستقل ��ة م�سان ��دة للدول ��ة
اال�شرتاكية يف مواجهة الروح العدوانية
للكولونيالية املهزومة.
 متيز من ��وذج البن ��اء الفدرالي ��ة للدولةال�سوفيتي ��ة بتع ��دد طوابق ��ه و�أ�شكال ��ه
متمث ًال بالأ�شكال التالية–
 - 1ال�شكل الأول متثل باحتاد جمهوريات
�سوفيتي ��ة ا�شرتاكي ��ة ذات �سي ��ادة تتمتع
بحقوقه ��ا القومي ��ة وامل�س ��اواة م ��ع دول
�سوفيتية �أخرى مالكة حق االنف�صال.
- 2ا�ستن ��د ال�ش ��كل الث ��اين عل ��ى ح ��ق
القومي ��ات بت�شكيل كياناته ��ا القومية يف
جمهوري ��ات ذات حكم ذات ��ي متار�س فيه
الأجه ��زة القومي ��ة حكمه ��ا عل ��ى �أ�سا� ��س
القوانني الد�ستورية االحتادية املقرة من
جميع القوميات.
 - 3ال�ش ��كل الثالث ت�شكي ��ل دوائر احلكم
الذات ��ي لل�شعوب ال�صغ�ي�رة التي مل َ
يرق
بنائه ��ا اىل م�ست ��وى ت�شكي ��ل جمهوري ��ة
قومية.
 -بناء ه ��ذا ال�شكل ال�سيا�س ��ي الفدرايلالحت ��اد الأمم ال�سوفيتي ��ة احل ��رة اعتم ��د
يف م�ضامين ��ه الد�ستوري ��ة عل ��ى قي ��ادة
احلزب ال�شيوع ��ي للتحوالت االجتماعية
باعتب ��اره ممث�ل ً�ا للطبق ��ات املنتج ��ة يف
الدولة ال�سوفيتية االحتادية.
ثاني� � ًا – الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة وال ��دول
امل�ستقلة.
�أف�ض ��ى انهي ��ار ازدواجي ��ة التط ��ور
اال�شرتاك ��ي  -الر�أ�سم ��ايل اىل ال�سي ��ادة
العاملية لنم ��ط الإنت ��اج الر�أ�سمايل ورغم
ه ��ذه (الهيمن ��ة الدولي ��ة) و�ضجيجه ��ا
الإعالم ��ي �إال �أن الوقائ ��ع ت�ش�ي�ر اىل
زي ��ادة ح ��دة التناق�ض ��ات ال�سيا�سي ��ة بني
م�ستويات الت�شكيلة الر�أ�سمالية العاملية.
وانطالق� � ًا من ذلك تواجهن ��ا �أ�سئلة كثرية

�أهمه ��ا هل ما زالت امل�سان ��د الفكرية حلق
تقري ��ر املتمثل ��ة باال�ستق�ل�ال والتنمي ��ة
الوطنية امل�ستقلة فاعلة يف الطور املعومل
م ��ن التو�س ��ع الر�أ�سم ��ايل؟ ه ��ل انت�ص ��ار
من ��وذج التط ��ور الر�أ�سم ��ايل يف�ضي اىل
تفكيك الدول الفدرالي ��ة و�إحلاق ثرواتها
الوطني ��ة باالحت ��كارات الدولي ��ة؟ ه ��ل
ت�شرتط الر�أ�سمالية املعومل ��ة بناء �أ�شكال
جدي ��دة م ��ن بناء ال ��دول القومي ��ة؟ �أم �أن
عاملية �أ�سل ��وب الإنتاج الر�أ�سمايل يف�ضي
اىل تخري ��ب ال ��دول الوطني ��ة وتهمي� ��ش
ت�شكيالتها االجتماعية؟
لغر�ض التو�صل اىل مقاربات فكرية على
الأ�سئل ��ة املثارة البد لنا م ��ن االجتهاد يف
هذا ال�سبيل و�صو ًال اىل مالم�سة �سيا�سية
للمو�ضوعات املثارة.
 -وحدانية التط ��ور الر�أ�سمالية العامليةو�شركاته ��ا االحتكارية �أف ��رزت �أ�سلوبني
ال�ستغالل الدول النامية متثلت بـ –
 - 1رب ��ط �أ�سواق ال ��دول الوطنية بكرثة
م ��ن االتفاق ��ات الدولي ��ة  -االقت�صادي ��ة
الت ��ي ت�شرتطها ال�سي ��ادة الدولية لل�سوق
الر�أ�سمايل املعومل.
 – 2ك�ث�رة التدخ�ل�ات الع�سكري ��ة
لأ�سق ��اط الأنظم ��ة الدميقراطية الراف�ضة
للهيمن ��ة الر�أ�سمالي ��ة وم�سان ��دة الأنظمة
الديكتاتورية املوالية للهيمنة الأجنبية.
 -وحدانية التطور الر�أ�سمايل و�سيادةقوان�ي�ن العوملة الر�أ�سمالي ��ة املت�سمة بـ -
التبعي ��ة واالحلاق والتهمي� ��ش – حملت
يف ثناياه ��ا تفتيت حري ��ة تقرير امل�صري
وم ��ا �أنتج ��ه ذل ��ك م ��ن �ضي ��اع اال�ستقالل
الوطني والتنمية االقت�صادية امل�ستقلة.
� -إزاء خماط ��ر قوان�ي�ن التبعي ��ةوالتهمي� ��ش تنب ��ع �أهمي ��ة البح ��ث ع ��ن
�أ�ساليب كفاحية جدي ��دة ت�ستطيع القوى
الدميقراطي ��ة من خالله ��ا تنفيذ براجمها
االقت�صادي ��ة وبه ��ذا ال�سي ��اق الب ��د م ��ن
الت�أكي ��د عل ��ى املو�ضوع ��ات الفكري ��ة –
ال�سيا�سية التالية –
�أو ًال --مل تعد الث ��ورة االجتماعية قادرة
لوحده ��ا عل ��ى حترير البالد م ��ن الهيمنة
االقت�صادي ��ة والتبعي ��ة الر�أ�سمالي ��ة

 لطفي حامت

املرتك ��زة عل ��ى التدخ�ل�ات الع�سكري ��ة
واحل�صارات االقت�صادية.
ثاني ًا –ب ��كالم �آخر مل تعد هيمنة الطبقية
الواح ��دة عل ��ى ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة
ق ��ادرة لوحده ��ا على بن ��اء دول ��ة العدالة
االجتماعية.
ثالث� � ًا— تبع� � ًا لذل ��ك �أم�س ��ت ال�شرعي ��ة
الدميقراطية املتمثلة باالنتخابات العامة
بدي ًال قانوني ًا لو�صول القوى اال�شرتاكية
والدميقراطي ��ة اىل ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة
و�إقامة دولة العدالة االجتماعية.
رابع� � ًا -تتطل ��ب ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة
�إيجاد �سب ��ل وطنية ق ��ادرة على مواجهة
الر�أ�سمالية العاملي ��ة ا�ستناد ًا اىل جتميع
الطبق ��ات االجتماعي ��ة املت�ض ��ررة يف
حتالفات وطنية �شعبية.
ثالث ��ا – الفدرالي ��ة والت�ص ��دي ل�سيا�س ��ة
التبعية والتهمي�ش
ت�ش�ت�رط �سي ��ادة الر�أ�سمالي ��ة العاملي ��ة
ونهوجه ��ا التخريبية املت�سم ��ة بالإحلاق
والتهمي� ��ش عل ��ى الق ��وى الوطني ��ة –
الدميقراطي ��ة مكافحة املي ��ول التخريبية
للر�أ�سمال املعومل من خالل—
 – 1بناء دول فدرالية هادفة اىل موازنة
امل�صالح الأ�سا�سية لقوميات و�أمم الدول
الفدرالية.
 - 2مناه�ض ��ة االنف�ص ��ال ال ��ذي يعن ��ي
ت�شكي ��ل دول جدي ��دة عر�ض ��ة للتبعي ��ة
والتهمي�ش.
–3توحي ��د التي ��ارات الي�ساري ��ة –
الدميقراطي ��ة يف حتالف ��ات وطني ��ة
ملجابه ��ة التغريات يف العالق ��ات الدولية
وابعاد الهيمنة الر�أ�سمالية.
 --- 4ترتك ��ز التحالف ��ات الوطني ��ة
عل ��ى الطبق ��ات االجتماعي ��ة الفاعل ��ة يف
الت�شكيل ��ة االجتماعي ��ة م ��ن – �شرائ ��ح
الطبق ��ة الربجوازي ��ة  -الطبق ��ة العامل ��ة
 الربجوازي ��ة ال�صغ�ي�رة و�شرائحه ��االطبقية الراف�ضة للتبعية واالحلاق.
 - 5ا�ستب ��دال التناق�ض ��ات التناحري ��ة
بالتعار�ض ��ات الطبقي ��ة الهادف ��ة اىل بناء
و�صيان ��ة الدول ��ة الوطني ��ة م ��ن التبعية
والتهمي�ش.

 -- 6امل�س ��اواة ب�ي�ن �أط ��راف التحالفات
الوطني ��ة رغ ��م �أن تلك امل�س ��اواة ال متنع
الطبق ��ة العامل ��ة م ��ن قي ��ادة التح ��والت
االجتماعية يف الدولة الوطنية.
� -- 7إبع ��اد الطبق ��ات الفرعي ��ة احلام ��ل
(الوطن ��ي) للهيمن ��ة الأجنبي ��ة ع ��ن
التحالف ��ات الوطني ��ة وع ��زل ن�شاطه ��ا
الهادف اىل التدخالت الدولية.
 8بن ��اء اقت�صادات وطني ��ة اعتماد ًا علىتعدد �أمناط امللكية متمثلة بالقطاع العام
الفاعل اىل جانب القطاع اخلا�ص العامل
على �صيانة الدولة الوطنية.
� -- 9صيانة م�صالح الطبقات االجتماعية
ع�ب�ر بن ��اء نظ ��ام الرعاي ��ة االجتماعي ��ة
وتفعي ��ل دور الدول ��ة يف تلبية احلاجات
ال�ضرورية للطبقات االجتماعية.
 - 10بن ��اء التحالف ��ات االقت�صادي ��ةال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن ال ��دول الوطني ��ة عل ��ى
�أ�سا� ��س موازنة امل�صالح به ��دف مكافحة
اللحاق والتهمي�ش.
تلخي�ص� � ًا مل ��ا ج ��رى ا�ستعرا�ض ��ه ميكننا
تثبيت اال�ستنتاجات التالية –
�أو ًال -مل يعد ح ��ق االنف�صال و�إقامة دول
وطني ��ة طريق� � ًا للتح ��رر الوطن ��ي الأم ��ر
الذي يتطلب بناء دول احتادية  -فدرالية
ق ��ادرة على مواجهة االحل ��اق والتهمي�ش
و�صيانة حقوق القوميات املت�آخية.
ثاني ًا� --إقام ��ة حتالفات وطنية بني قوى
الي�س ��ار الدميقراط ��ي مناه�ض ��ة للتبعية
والتهمي� ��ش ت�شرتطه ��ا مواجه ��ة قوانني
الر�أ�سمالي ��ة العومل ��ة املت�سم ��ة بالتبعي ��ة
واالحلاق.
ثالث ًا– �إقامة حتالف ��ات �إقليمية مناه�ضة
لنه ��وج الر�أ�سم ��ال املع ��ومل اله ��ادف اىل
تهمي� ��ش ال ��دول الوطني ��ة ودوره ��ا يف
العالقات الدولية.
رابع� � ًا – تطوي ��ر العالق ��ات الوطني ��ة –
الإقليمي ��ة بني القوى الدميقراطية بهدف
تن�سيق فعالي ��ة الكفاح امل�شرتك املناه�ض
للهيمنة الر�أ�سمالية.
خام�س� � ًا – �إقام ��ة عالق ��ات دولي ��ة عل ��ى
�أ�سا� ��س اح�ت�رام ال�سي ��ادة الوطني ��ة
والتنمية االقت�صادية امل�ستقلة.

ه��������ل ي�������ج�������وز ت�����وق�����ي�����ف ال������ب������ريء؟
هذا ال�س� ��ؤال طاملا �أثاره املهتمون بحقوق
الإن�س ��ان ،و�أ�ش ��اروا �إىل �إن �أي �شخ� ��ص
هو ب ��ريء من �أي تهمة توج ��ه �إليه �إال �إذا
متت �إدانته وثبت ارتكابه الفعل املن�سوب
�إلي ��ه ،و�أ�صبح مب ��د�أ " املتهم ب ��ريء حتى
تثب ��ت �إدانته" من �أهم املبادئ الواردة يف
املواثيق الدولية حلق ��وق الإن�سان وكذلك
يف د�سات�ي�ر ال ��دول ،وت�ضم ��ن الإع�ل�ان
العامل ��ي حلق ��وق الإن�س ��ان هذا املب ��د�أ يف
املادة ( )1/11وكذلك يف املادة ( )2/14من
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية،
ويذك ��ر �أن الع ��راق ق ��د �صادق عل ��ى العهد
الدويل عام  1971و�أ�صبح مبثابة قانون
وطني واجب الإتباع ،كما ت�ضمنه د�ستور
الع ��راق لع ��ام  2005يف امل ��ادة ()5/19
الت ��ي جاء فيه ��ا الآتي (املته ��م بريء حتى
تثب ��ت �إدانته يف حماكم� � ٍة قانوني ٍة عادل ٍة،
وال يحاك ��م املته ��م ع ��ن التهمة ذاته ��ا مر ًة
�أخ ��رى بع ��د الإف ��راج عن ��ه� ،إال �إذا ظهرت
�أدل� � ٌة جدي ��دة ،).وحمل اجل ��دل هو جواز
توقي ��ف �أي �شخ� ��ص تقام علي ��ه ال�شكوى
اجلزائية مع ان ��ه مبثابة الربيء مبوجب
الن� ��ص الد�ستوري �أعاله  ،و�أجاز القانون
القا�ضي التحقي ��ق �أن يقرر م�صري امل�شكو
من ��ه �إما بتوقيفه �أو �إخ�ل�اء �سبيله بكفالة،
وح�سب ال�سلطة التقديرية التي يتمتع بها
القا�ضي وعلى وفق �أحكام املادة (�/109آ)
م ��ن قان ��ون �أ�ص ��ول املحاكم ��ات اجلزائية
رقم  23ل�سنة  1971املعدل التي جاء فيها
الآت ��ي (�إذا كان ال�شخ� ��ص املقبو�ض عليه
متهم� � ًا بجرمي ��ة معاق ��ب عليه ��ا باحلب�س
م ��دة تزيد على ثالث �سن ��وات �أو بال�سجن
امل�ؤقت �أو امل�ؤبد فللحاكم �أن ي�أمر بتوقيفه
م ��دة ال تزي ��د عل ��ى خم�سة ع�ش ��ر يوم ًا يف
كل م ��رة �أو يق ��رر �إط�ل�اق �سراح ��ه بتعهد
مق ��رون بكفالة �شخ�ص �ضام ��ن �أو بدونها
ب� ��أن يح�ضر مت ��ى طلب منه ذل ��ك �إذا وجد

احلاك ��م �أن �إط�ل�اق �سراح املته ��م ال ي�ؤدي
اىل هروب ��ه وال ي�ض ��ر ب�س�ي�ر التحقي ��ق(
واملالح ��ظ عل ��ى الن�ص �أعاله �إن ��ه مل يقرر
وج ��وب توقي ��ف املتهم بجرمي ��ة عقوبتها
تق ��ل عن ثالث �سن ��وات ،و�إمن ��ا �أردف يف
امل ��ادة (�/110آ) �أ�صول جزائي ��ة ا�ستثناء
ومن ��ح القا�ض ��ي �سلطة تقديري ��ة بتوقيف
املته ��م وعلى وف ��ق الن�ص الآت ��ي (�إذا كان
املقبو� ��ض علي ��ه متهم� � ًا بجرمي ��ة معاق ��ب
عليها باحلب�س مدة ث�ل�اث �سنوات اقل او
بالغرام ��ة فعلى احلاك ��م �أن يطلق �سراحه
بتعهد مق ��رون بكفال ��ة �أو بدونها ما مل ير
�إن �إط�ل�اق �سراح ��ه ي�ضر ب�س�ي�ر التحقيق
�أو ي� ��ؤدي �إىل هروبه)  ،وبهذه الن�صو�ص
�أ�صبح بالإمكان توقيف �أي �شخ�ص وعلى
وف ��ق �أي اته ��ام �سواء بجنح ��ة �أو جناية،
وهنا يظهر التناق� ��ض بني �أن يكون املتهم
بريء حت ��ى تثب ��ت �إدانته وب�ي�ن توقيفه،
وحج ��زه و�سل ��ب حريت ��ه ال�شخ�صي ��ة،
وي�ش�ي�ر �شراح القانون �إن التوقيف يرتب
�أث ��ر ًا ال يختلف عن ق�ضاء ف�ت�رة العقوبة،
وي�ش�ي�ر الدكتور �أحمد فتح ��ي �سرور �إىل
�أن احلب�س االحتياطي ،وهو رديف ملعنى
التوقي ��ف وي�ستعم ��ل ه ��ذا امل�صطل ��ح يف
القانون امل�ص ��ري ،حيث يقول �إن احلب�س
االحتياط ��ي يتناق� ��ض م ��ع م ��ا يتمت ��ع به
الربيء من حرية �شخ�صية ،ويقول �أي�ض ًا
ما�ض ملوث،
ب�أن (احلب� ��س االحتياطي له ٍ
فقد �أ�س ��يء ا�ستخدامه يف كثري من الدول
وخا�ص ��ة يف النظم الت�سلطية التي تتفوق
فيه ��ا ال�سلط ��ة بحك ��م نظامه ��ا ال�سيا�سي،
وي ��ودع املته ��م يف ال�سج ��ن خ�ل�ال ف�ت�رة
التحقي ��ق كله ��ا �أو بع�ضه ��ا ويتعر�ض �إىل
االنته ��اك يف كرامت ��ه الإن�ساني ��ة ومي� ��س
�شخ�ص ��ه و�شرف ��ه و�سمعت ��ه و�أ�سرت ��ه
وم�صاحل ��ه) وعلى وفق م ��ا ورد يف كتابه
املو�س ��وم (القانون اجلنائ ��ي الد�ستوري

 القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي

ـ من�ش ��ورات دار ال�ش ��روق يف القاه ��رة ـ
الطبع ��ة الثانية ع ��ام 2003ـ � ��ص ، )459
كم ��ا �إن البع�ض يربر توقي ��ف املتهم ولأي
ف�ت�رة يراه ��ا القا�ض ��ي املخت� ��ص بذريعة
احلف ��اظ عل ��ى �سالم ��ة التحقي ��ق  ،وه ��ذه
العب ��ارة ه ��ي �سند معظ ��م ق ��رارات ق�ضاة
التحقي ��ق عند �إ�صدار القرار بالتوقيف �أو
عن ��د رف�ض طل ��ب املتهم �أو وكيل ��ه ب�إخالء
�سبيله من التوقي ��ف  ،حيث يقرتن القرار
�أع�ل�اه بعب ��ارة ول�سالم ��ة التحقيق قررت
توقي ��ف املتهم �أو ل�سالم ��ة التحقيق قررت
رف�ض الطلب ،ويبق ��ى املتهم يف التوقيف
�س ��واء كان متهم� � ًا يف جناي ��ة �أو جنح ��ة،
وي�ش�ي�ر �إليه الدكتور عبده جميل غ�صوب
ب� ��أن احلب�س �أو التوقي ��ف بح�سب الأ�صل
ه ��و عقوبة ال يجوز فر�ضه ��ا �إال مبقت�ضى
حكم ق�ضائي بالإدان ��ة  ،لكن من املمكن �أن
يت ��م التوقيف �أثناء ف�ت�رة التحقيق ب�صفة
احتياطي ��ة وم�ؤقت ��ة �إذا اقت�ض ��ت م�صلحة

التحقي ��ق �سل ��ب حريت ��ه و�إبع ��اده ع ��ن
املجتم ��ع اخلارج ��ي ،ويُعد ه ��ذا الإجراء
من الأمور اخلط�ي�رة ،لأن احلب�س ال يُعد
من �إج ��راءات التحقيق لأن ��ه ال ي�ستهدف
البح ��ث ع ��ن دلي ��ل ،و�إمنا هو م ��ن �أوامر
التحقيق الت ��ي ت�ستهدف الأدلة �سواء من
العبث بها �أو طم�سه ��ا �إذا بقي املتهم حر ًا
وعل ��ى وفق م ��ا ذكره يف كتاب ��ه املو�سوم
(الوجيز يف قانون الإجراءات اجلزائية ـ
من�شورات امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات
والن�ش ��ر والتوزي ��ع يف ب�ي�روت ـ الطبعة
الأوىل ع ��ام  2011ـ � ��ص ، )206لك ��ن يف
الواق ��ع العملي جن ��د �أن يف �أغلب جرائم
اجلنح جمي ��ع الأدلة حم ��رزة لدى �سلطة
التحقي ��ق وال خ�شي ��ة عليه ��ا  ،وم ��ع ذل ��ك
يبقى املتهم قي ��د التوقيف لفرتات طويلة
�أحيان ًا.
لذلك ف ��ان توقيف املتهم يف غري املوا�ضع
التي يوجب القانون توقيفه يعترب خرق

ملب ��د�أ (املته ��م بريء حت ��ى تثب ��ت �إدانته)
وال ��ذي �أق ��ره الد�ست ��ور العراق ��ي النافذ
وكذل ��ك املواثي ��ق الدولي ��ة الت ��ي �صادق
عليه ��ا العراق با�ستثناء احلاالت الواردة
يف املادة (/109ب) �أ�صول جزائية التي
جاء فيها الآتي (يج ��ب توقيف املقبو�ض
عليه اذا كان متهم ًا بجرمية معاقب عليها
بالإع ��دام ومتدي ��د توقيفه كلم ��ا اقت�ضت
ذل ��ك �ض ��رورة التحقيق مع مراع ��اة املدة
املن�صو� ��ص عليه ��ا يف الفق ��رة (�أ) حت ��ى
ي�ص ��در ق ��رار ًا فا�ص�ل ً�ا ب�ش�أن ��ه م ��ن حاكم
التحقيق �أو املحكمة اجلزائية بعد انتهاء
التحقي ��ق االبتدائ ��ي �أو الق�ضائ ��ي �أو
املحاكمة ).ويذكر �إن توقيف �أي �شخ�ص
�س ��وف يرتب �أث ��ار ًا مهمة ونفق ��ات عالية
عل ��ى الدولة تتحمله ��ا خزينتها وخ�سارة
ال�شخ� ��ص ذات ��ه املعنوي ��ة واملادية وفتح
منافذ للف�ساد وغريها من الأمور ال�سلبية
املعروف ��ة لذل ��ك وملعاجلة ه ��ذا التناق�ض

بني املبد�أ الد�ستوري والن�ص الت�شريعي
النافذ اقرتح الآتي :
 .1تعدي ��ل قان ��ون �أ�ص ��ول املحاكم ��ات
اجلزائي ��ة رق ��م  79ل�سن ��ة  1971املع ��دل
بحي ��ث ال يج ��وز توقي ��ف �أي مته ��م يف
مرحل ��ة التحقيق واملحاكم ��ة ،و�إمنا يبقى
ح ��ر ًا طليق ًا حل�ي�ن احلكم ب�إدانت ��ه من قبل
حمكم ��ة املو�ض ��وع املخت�ص ��ة ،ويكون له
مطلق احلرية يف متابعة ال�شكوى املقدمة
�ضده وهذا يوفر لنا �أمور كثرية منها حقه
يف الدف ��اع ال ��ذي اعت�ب�ره الد�ست ��ور حق ًا
مقد�س ًا على وفق �أحكام املادة (/19رابعا)
من الد�ستور النافذ ،كم ��ا �أنه �سيتمكن من
البح ��ث ع ��ن �أدلة ال�ب�راءة بحري ��ة اكرب ،
ويف ح ��ال عدم امتثاله لق ��رارات القا�ضي
با�ستقدام ��ه للتحقيق يكون لقا�ضي �سلطة
�إح�ضاره ج�ب�ر ًا مثلما يح�ص ��ل يف قانون
التنفي ��ذ وبعد �إح�ض ��اره وتدوي ��ن �إفادته
يُخل ��ى �سبيل ��ه ،وه ��ذا يبع ��د عن ��ه �شب ��ح
االبت ��زاز م ��ن بع� ��ض �ضع ��اف النفو� ��س
ويقط ��ع داب ��ر الر�شوة والف�س ��اد وان كان
ن�سبي� � ًا ،ويُقلل م ��ن نفقات الدول ��ة لأن كل
موق ��وف �أو حمكوم تنفق عليه الدولة يف
امل� ��أكل وبع�ض ب ��دالت ال�سج ��ن والطبابة
وغريه ��ا وكهرب ��اء وم ��اء وتربي ��د وهذه
ت�ش ��كل قيم ��ة مالي ��ة كب�ي�رة يف امليزاني ��ة
العام ��ة للدول ��ة وبالإم ��كان معرف ��ة مقدار
التخ�صي�ص ��ات من خالل املبالغ التي تدفع
�إىل املتعهدي ��ن يف التغذي ��ة و�ستج ��د �إنها
مبال ��غ خيالي ��ة ،وبذلك �سنقل ��ل تلك الكلف
�إىل احلد الذي يظه ��ر �أثره الإيجابي على
املوزان ��ة العام ��ة وفوائ ��د �أخ ��رى كثرية،
عل ��ى �أن ي�ستثنى من ذل ��ك بع�ض اجلرائم
ذات اخلط ��ر اجل�سي ��م عل ��ى املجتم ��ع
مث ��ل اجلرائ ��م الإرهابي ��ة وجرائ ��م القتل
واخلط ��ف وجرائم الف�ساد واالعتداء على
املال العام ،ويذكر �أن املنظومة الت�شريعية

العراقية فيها مثل هذا الت�شريع واملتمثل
بق ��رار جمل�س قيادة الث ��ورة املنحل رقم
 101ل�سن ��ة  1999ال ��ذي مين ��ع توقي ��ف
امل ��ر�أة يف اجلرائ ��م العمدي ��ة �س ��واء يف
مرحل ��ة التحقيق �أو املحاكمة وعلى وفق
الن� ��ص الآت ��ي (�أو ًال  -ال يج ��وز توقي ��ف
املر�أة املتهمة بجرمي ��ة غري عمدية خالل
مرحلت ��ي التحقي ��ق واملحاكم ��ة حت ��ى
�صدور قرار �أو حكم فا�صل يف الدعوى.
ثاني� � ًا -ال تع ��د حال ��ة رقود املجن ��ى عليه
يف امل�ست�شف ��ى �أو وفات ��ه ب�سبب جرمية
غ�ي�ر عمدي ��ة مانع� � ًا يح ��ول دون �إط�ل�اق
�س ��راح املتهم يف تلك اجلرمية بكفالة يف
مرحلتي التحقيق واملحاكمة حتى �صدور
قرار �أو حكم فا�صل يف الدعوى)،
 .2ا�ستج ��واب املته ��م �أو ال�شاهد عن بعد
�سواء يف مرحل ��ة التحقيق �أو املحاكمة،
الب ��د م ��ن تعدي ��ل الن�صو� ��ص ملواكب ��ة
التط ��ور التقن ��ي يف جم ��ال ا�ستخ ��دام
الدوائ ��ر التلفزيوني ��ة ،ويف القان ��ون
العراقي يوجد ن� ��ص مماثل ورد يف �أمر
�سلط ��ة االئتالف املنحل ��ة العدد  13ل�سنة
 2004ال ��ذي �شكل ��ت مبوجب ��ه املحكم ��ة
اجلنائية املركزية ومازال �ساري املفعول
وتعمل ب ��ه املحاكم اجلنائية املركزية يف
الع ��راق وق ��د ورد هذا الن� ��ص يف الفقرة
( )6م ��ن امل ��ادة ( )10م ��ن الأم ��ر �أع�ل�اه
التي ج ��اء فيه ��ا الآتي (يج ��وز للمحكمة
اجلنائي ��ة املركزي ��ة ان تتلق ��ى �شه ��ادة
�شاهد غري موجود يف العراق عن طريق
و�سائ ��ل االت�صال امل�سموع ��ة واملرئية �أو
تكنولوجيا االت�صاالت املماثلة)
وهذه املعاجل ��ة تقع على عات ��ق ال�سلطة
الت�شريعية يف درا�سة املو�ضوع و�صياغة
ن�صو� ��ص قانوني ��ة جدي ��دة تتما�ش ��ى
وفل�سفة الد�ستور النافذ باحرتام حقوق
الإن�سان.

العدد ( )4735ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء ( )29متوز 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ثقافة

رحل هارولد بلوم ..حامي قالع الأدب الكال�سيكي
لطفية الدليمي

رحل قبل ا�شهر عن عالمنا الناقد الأدبي
العالمي البروف�سور ( هارولد بلوم
 ، ) Harold Bloomالمولود عام ، 1930
ُعد �آخر جيل ّ
والذي ي ُّ
النقاد الكال�سيكيين
حر ً
ا�سا
ليكونوا
أنف�سهم
�
نذروا
الذين
ّ
قيّمين على ذخائر المملكة ال�شك�سبيرية
ّ
بكل الأ�سماء الأدبية الكال�سيكية التي
إبتداء من كبير
تحتمي بمظلتها ال�شا�سعة �
ً
�أدباء العالم �شك�سبير ( الذي يراه بلوم
زيو�س الأدب العالمي ) وت�شو�سر والدكتور
جون�سون وحتى كافكا وبيكيت في العقود
القليلة الما�ضية .

مت ّي ��ز بل ��وم  -ب�ي�ن املعامل الرئي�س ��ة التي و�سمت
حيات ��ه  -بكفاح ��ه الع ��زوم الذي بل ��غ مبلغ احلرب
الأدبي ��ة م ��ن �أج ��ل تثبي ��ت ركائ ��ز ما�ص ��ار ي�سمى
املُعتم ��د الأدب ��ي  Literary Canonيف الأدب
الغرب ��ي  ،وه ��ذه كناي ��ة رمزي ��ة  -برغ ��م حمولتها
الالهوتي ��ة الوا�ضح ��ة  -عن الأعم ��ال الأدبية التي
يراه ��ا بع�ض الن ّق ��اد خليقة بالإن�ضم ��ام �إىل �سج ّل
ّ
ت�ستحق اخللود
امل�صنف ��ات الأدبية العظيمة الت ��ي
الأب ��دي لقدرتها على جم ��اوزة حمدوديات الزمان
وامل ��كان والبيئ ��ة �إعتم ��اد ًا عل ��ى قيمته ��ا اجلمالية
فح�س ��ب بعيد ًا ع ��ن امل�ؤثرات الأخ ��رى كيفما كانت
( ديني ��ة � ،سيا�سي ��ة � ،إجتماعي ��ة  ) ،،،؛ وبهذا يرى
بل ��وم يف النتاج الأدب ��ي العظيم نوع ًا من ال�صنعة
الفردي ��ة اخلال�ص ��ة املحكوم ��ة باعتب ��ارات جمالية
ت�سع ��ى لبل ��وغ اخلل ��ود الإن�س ��اين متج ��اوزة ك ّل
املقي ��دات الزمني ��ة  .رمبا يك ��ون بلوم به ��ذا قريب ًا
من الناق ��د الإنكليزي ( فران�سي� ��س ليفز Francis
 ) Leavis؛ لكن ��ه يتماي ��ز عن ��ه بنق ��ده ال�شدي ��د
للمدر�س ��ة النقدية التي ج ��اء بها ( تي� .إ�س� .إليوت
) والت ��ي ت ��رى يف الأدب ( ال�شعر بخا�ص ��ة ) نوع ًا
من املمار�سة الب�شرية التي تك ّثف التجربة الدينية
ّب� عنه ��ا بطرق �أخ ��رى و�إن متاثل ��ت معها يف
وتع� رّ
الإح�سا� ��س اخلا�ش ��ع والن�ش ��وة ال�سايكولوجي ��ة
الت ��ي جتت ��اح النف� ��س ال�ساعي ��ة جلع ��ل التجرب ��ة
الأدبية منط ًا من املمار�سة الكونية ال�شاملة املماثلة
للن�شوات الت�صوفية .

ُع � ِ�رف عن بلوم �أنه ناقد �أدبي و�أ�ستاذ جامعي غزير
الإنتاج منذ �صدور كتابه الأول � ( :صناعة �أ�سطورة
�شيل ��ي ) عام  1959؛ �إذ ق ّلما م ّر عام دون �أن ي�شهد
�صدور كتاب �أو �إثنني له  ،وت�شمل قائمة الكتب التي
�أ�صدره ��ا بلوم نح ��و ًا من �أربعني كتاب� � ًا ي ُ
ُ�ضاف لها
املئ ��ات من الكتب ال�صغرية التي عمل حم ّرر ًا لها �أو
�شارك يف حتريرها  .ونعلم � ّأن الكثري من كتب بلوم
اع ُتمدت يف املناهج الدرا�سية الأدبية يف الكثري من
اجلامعات الأمريكية والعاملية  ،وت�صدّرت معظمها
قائم ��ة �أف�ضل الكتب مبيع ًا ؛ الأم ��ر الذي ق ّلما ن�شهد
مثي ًال له لدى ناقد �أدبي �آخر .
وق ��ف الربوف�سور بلوم طيل ��ة حياته الأكادميية
التي عمل فيها �أ�ستاذ ًا للأدب والدرا�سات الإن�سانية
يف جامعة ييل منافح ًا عن القيمة اجلمالية املطلقة
يف الأدب بوج ��ه الن ّق ��اد الذي ��ن و�صفه ��م ب�أنه ��م
ينافح ��ون ع ��ن ( مدر�س ��ة الإمتعا� ��ض ) يف النق ��د
الأدب ��ي  ،وه ��و يق�ص ��د به ��ذا التو�صي ��ف املدر�سة
النقدية التي �ضمّت جميع ال ُك ّتاب الذين �أعلوا �ش�أن
الدرا�سات اخلا�صة بالتعددية الثقافية  ،والن�سوية
 ،واملارك�سي ��ة  ،والبنيوية اجلدي ��دة  ،،،؛ فقد ر�أى
يف ه ��ذه التوجّ ه ��ات احلديث ��ة خيان ��ة للأغرا� ��ض
اجلمالية التي البد �أن يتوجّ ه �إليها ك ّل �أدب حقيقي
جدير باالن�ضمام �إىل حظرية املُعتمد الأدبي .

 تتقاطع الر�ؤية التي اعتمدها هارولد بلوم عن الخلق الأدبي بحدّ ة
مع ر�ؤية مدر�سة النقد الجديد التي هيمنت على الأدب الأمريكي في
منت�صف القرن الع�شرين ...
ّ � أكد بلوم دوم ًا �أنّ العمل الأدبي لي�س ُم�ص ّنف ًا �شبيه ًا بوثيقة
بدفع من حمولتها ال�سيا�سية �أو الت�أريخية ؛
�إجتماعية علينا قراءتها
ٍ
بدفع من المتعة الجمالية الخال�صة..
بل ينبغي قراءتها
ٍ
ثمة كتابان للربوف�س ��ور بلوم حازا على الإطراء
الأعظم والإجماع الأكرب على تف ّردهما بني م�ؤلفات
الناق ��د الالم ��ع  ،وه ��ذان الكتاب ��ان هم ��ا  :املُعتم ��د
الأدب ��ي  :الكت ��ب ومدر�س ��ة الع�ص ��ور ( ُن ِ�ش ��ر ع ��ام
 ، ) 1994كي ��ف نق ��ر�أ وملاذا ( ُن ِ�ش ��ر ع ��ام ، ) 2000
وقد عم ��ل املركز القوم ��ي للرتجم ��ة يف جمهورية
م�ص ��ر العربية على ترجمة هذا الكتاب ون�شره عام
. 2010
و�ص ��ف الربوف�س ��ور نف�س ��ه ب�أنه " وح� � ُ�ش " قراءة
ي�س ��تطيع قراءة وا�ستيعاب كتاب ب�أربعمائة �صفحة
يف �ساعة واحدة !!  ،ويبدو �أن هذا الو�صف الذاتي
الينطوي على �ش ��يء من الغرائبية �أو املفارقة ؛ فقد

بيع ر�سائل حب من همنغواي �إىل مارلني ديرتي�ش

(ت�سا�ؤالت) بابلو نيرودا ،و(م�ستحيالت) عبود الكرخي..مقاربة في الن�ص
جمال الع ّتابي

ترجمة � /أحمد فا�ضل
" عزيزتي مارلني
أحبك و�أعجبُ بك ولديَّ كل
�أن ��ا دائم ًا � ِ
�أن ��واع امل�شاعر املختلطة عنك  ،يرجى
العل ��م ب�أنن ��ي ق ��د �أن�س ��اك �أحيان� � ًا يف
لكنك وقلب ��ي تدقان
زحم ��ة الكتاب ��ة ِ ،
�سوية " .
مت �إر�س ��ال ه ��ذه الر�سال ��ة �إىل جنمة
هوليوود مارل�ي�ن ديرتي�ش كتبت من
قبل �إرن�ست همنغواي  ،وهي واحدة
م ��ن عدي ��د الر�سائل الت ��ي �أر�سلها لها
عل ��ى م ��دى  30عام ًا م ��ن �صداقته لها ،
طرح ��ت جميع ًا للبي ��ع بامل ��زاد العلني
ال ��ذي �أقيم يف �س ��وان بنيويورك 12
�أغ�سط�س � /آب من عام . 1952
وكان همنغ ��واي ق ��د التق ��ى ديرتي�ش
عل ��ى م�ت�ن �سفين ��ة ركاب فرن�سية عام
 ، 1934حي ��ث كان عائ ��د ًا من رحلة
�أفريقي ��ة م ��ع زوجت ��ه الثاني ��ة  ،بينما
كان ��ت ديرتي�ش عائ ��دة �إىل هوليوود
عل ��ى نف�س ال�سفينة بع ��د زيارة �أقارب
له ��ا يف �أملاني ��ا يف �إح ��دى رحالته ��ا
الأخرية �إىل الوطن  ،تقول د � .ساندرا
�سبان�ي�ر  ،حم ��ررة كت ��اب " ر�سائ ��ل
�إرن�س ��ت همنغ ��واي " ال ��ذي �أ�صدرته
قبل بيع تلك الر�سائل :
"مارل�ي�ن ديرتي�ش روت الق�صة الحق ًا
ع ��ن كيفي ��ة التقائهم ��ا بالفع ��ل  ،ح�ي�ن
ج ��اءت �إىل غرفة الطع ��ام يف ال�سفينة
 ،وطلب ��ت االن�ضم ��ام �إىل جمموعة من
ركابه ��ا  ،وعندم ��ا وقف ��وا لتحيته ��ا ،
�أدرك ��ت �أن هن ��اك � 12شخ�ص� � ًا عل ��ى
الطاول ��ة و�أنه ��ا �ستحم ��ل الرق ��م ، 13
فحاولت االعتذار منهم ب�سبب تطريها
من هذا الرقم  ،لكن فج�أة ظهر �إرن�ست
همنغ ��واي ليق ��ول لهم �إن ��ه مل يق�صد
التطف ��ل  ،لكنه �سيكون �سعيد ًا لكونه
ال�شخ�ص الراب ��ع ع�شر على الطاولة "
.
ا�ستم ��رت ديرتي�ش وهيمينغواي يف
مرا�س�ل�ات مكثفة وغزي ��رة مع ًا حتى
انتحاره يف عام  ، 1961وعلى الرغم
م ��ن �أنهم ��ا مل ينام ��ا مع ًا  ،فق ��د و�صف
حبه ��م ب�أنه �أفالط ��وين  ،تقول �سبانري
عن ذلك :

�س ��بق للربوف�س ��ور ( ريت�شارد برين�ش ��تاين ) �أ�ستاذ
الفل�س ��فة يف جامع ��ة ييل وزمي ��ل بلوم �أن ق ��ال ب� ّأن
م�ش ��اهدة بلوم وهو منغمر بالق ��راءة جتربة تبعث
عل ��ى الرع ��ب ! � .إذا كان �أمر الربوف�س ��ور بلوم على
ه ��ذه ال�شاكل ��ة فلي�س غريب� � ًا �إذن �أن ي ��و ّد م�ضاهاته
بالدكت ��ور ( �صموئي ��ل جون�س ��ون )  ،الناقد الأدبي
املو�سوعي ذائع ال�شهرة يف القرن الثامن ع�شر .
ناق�ش الربوف�سور بلوم الت�أثري الأدبي يف كتاب مه ّم
له �أ�صب ��ح �إنعطافة مف�صلي ��ة يف ت�أريخه الأكادميي
والنقدي  ،و ن�ش ��ر الكتاب عام  1973بعنوان ( قلق
الت�أث�ي�ر  ) The Anxiety of Influenceومت � ّ�ت
ترجمت ��ه �إىل مايقارب خم�س ًا و�أربعني لغة ّ ،
ووظف

�إنهم ��ا كان ��ا يتحدث ��ان ع ��ن عائالتهم
وعمله ��م وم�شاعره ��م ح ��ول حياته ��م
التي يعي�شونها  ،وقالت كذلك :
"لق ��د كان لديهم خمطط خيايل �أنهما
�سيفتتح ��ان مله ��ى ليل ��ي مع� � ًا يوم ًا ما
� ،ستك ��ون ديرتي� ��ش املغني ��ة في ��ه ،
و�سيك ��ون ه ��و املدي ��ر الفعل ��ي ل ��ه "
 ،وق ��د تخيل همنغ ��واي عمل امللهى
الليل ��ي ذاك يف �إح ��دى ر�سائله �إليها
بتاري ��خ � 28أغ�سط� ��س � /آب ، 1955
حيث كتب يقول :
" م ��ن املحتم ��ل �أن تك ��ون هن ��اك
�أ�شي ��اء مبتك ��رة عدي ��دة عل ��ى خ�شبة
امل�س ��رح " � ،أم ��ا ر�سائل ��ه فق ��د كان ��ت
متي ��ل �إىل �أن تك ��ون �أك�ث�ر " ثرث ��رة
"  ،كم ��ا تق ��ول �سبان�ي�ر  ،و�أن هن ��اك
�أي�ض� � ًا �شعور ًا قوي ًا فيها ال جتده عاد ًة
يف بقي ��ة �أعمال ��ه  ،وفيها الكثري من
احلنان وامل ��رح  ،وكان يوقع ر�سائله
بباب ��ا همنغ ��واي  ،كم ��ا كان مينحها
�ألقاب ًا كابنتي ال�صغرية �أو ابنتي  ،كما
كان يفعل مع معظم الن�ساء الأ�صغر
�سن� � ًا من ��ه بتل ��ك الطريق ��ة  ،وتعتق ��د
�سبان�ي�ر �أن همنغ ��واي وديرتي� ��ش
ا�ستعان ��ا بخرباتهم ��ا يف احل ��رب
العاملي ��ة الثانية حني كان هو مرا�س ًال
للحرب � ،أما ه ��ي فقد تكفلت بالرتفيه
عن اجلنود بالغناء واال�ستعرا�ضات
اخلفيفة  ،فكالهما كان لديهما ال�شعور
ب�أنهم ��ا مرا ب�شيء مع ًا  ،و�أنهما كانا
ميتل ��كان الق ��وة وال�شجاعة يف �أداء
تلك الأعم ��ال دون خوف  ،فعلى �سبيل
املث ��ال يف ر�سال ��ة م�ؤرخ ��ة يف 27
يوني ��و  /حزي ��ران  ، 1950يخ�ب�ر

همنغواي ديرتي�ش قائ ًال :
" يج ��ب علينا احلفاظ على ات�صال
جي ��د بينن ��ا � ،أن ��ا عج ��وز غ�ي�ر قاب ��ل
للتدم�ي�ر و�أن ��ت �شاب ��ة  ،لكننا نعرف
�أنن ��ا نختلف عن الآخري ��ن  ،حتى يف
الأوق ��اتالع�صيب ��ة".
خالل الأربعينيات من القرن املا�ضي ،
تقول �سبانري :
" �إن ديرتي� ��ش وهمنغ ��واي كان ��ا
يت�سكع ��ان يف فندق ريت ��ز يف باري�س
 ،فالتقي ��ا مبجموع ��ة م ��ن جن ��ود
احللف ��اء  ،فكت ��ب ق�صي ��دة القته ��ا
عليه ��م ب�صوته ��ا ال�ساح ��ر ديرتي�ش ،
كتبه ��ا عن ذكرياته مع �إحدى وحدات
امل�ش ��اة  ،حيث تويف منهم  67رج ًال
خ�ل�ال � 24ساع ��ة فق ��ط  ،كان حزين� � ًا
وبح�س ��ب ما ورد فق ��د �أبكت الق�صيدة
اجلميع حتى ديرتي�ش .
تذه ��ب ابن ��ة ديرتي� ��ش  ،ماريا ريفا ،
خطوة �أبعد حينما تكتب يف �سريتها
الذاتية عنها قائلة :
" بالن�سب ��ة لأم ��ي  ،فق ��د و�صف ��ت
همنغواي بقولها :
كان مرا�س ًال للحرب  ،ودائم ًا ما يرتدي
معطف� � ًا واقي� � ًا من املط ��ر  ،كان �صياد ًا
ماه ��ر ًا  ،يقف بقوة يف طريق وحيد
الق ��رن حام ًال بندقيت ��ه  ،فيل�سوف " ،
لق ��د �أعجب ��ت هي به  ،وكان ��ت مقتنعة
ب�أنه ��ا �أف�ضل �صديقة ل ��ه على الإطالق
 ،وكان ه ��و يع�شقه ��ا لكونه ��ا ذكي ��ة
وجميل ��ة ".
كتابة � /سارة برينبوم
عن THE WORLD /

بلوم يف هذا الكتاب النظرية الفرويدية عرب متثيله
للخل ��ق الأدبي ب�ص ��راع �أوديبي يكافح في ��ه الأدباء
ال�صغ ��ار التقاليد الأدبية الرا�سخ ��ة ويتط ّلعون �إىل
دفقات م ��ن الأ�صال ��ة املتفج ��رة التي مت ّي ��ز الأعمال
الأدبي ��ة العظيم ��ة ع ��ن �سواه ��ا  .ل�سن ��ا يف حاج ��ة
للت�أكي ��د هن ��ا � ّأن ه ��ذه الر�ؤي ��ة التي يعتمده ��ا بلوم
ع ��ن اخللق الأدب ��ي تتقاطع بحدّة م ��ع ر�ؤية مدر�سة
النق ��د اجلديد التي هيمنت على الأدب الأمريكي يف
منت�صف الق ��رن الع�شرين  -تلك املدر�سة التي نحّ ت
جانب� � ًا ال�سياق الت�أريخ ��ي ومقا�ص ��د الكاتب مقابل
�إعتب ��ار الأدب �سل�سلة من الن�صو� ��ص التي يتوجّ ب
حتليله ��ا عن ق ��رب يف اجلوان ��ب اخلا�ص ��ة باملعنى
املت�ض ّم ��ن يف اللغ ��ة وال ُبن ��ى الهيكلي ��ة � .أ ّك ��د بلوم
دوم� � ًا � ّأن العمل الأدبي لي�س مُ�ص ّنف� � ًا �شبيه ًا بوثيقة
�إجتماعي ��ة يتوجّ ��ب قراءته ��ا بدف � ٍ�ع م ��ن حمولته ��ا
بدفع
ال�سيا�سي ��ة �أو الت�أريخية ؛ ب ��ل ينبغي قراءتها ٍ
م ��ن املتع ��ة اجلمالي ��ة اخلال�ص ��ة� .إىل جان ��ب املتعة
اجلمالي ��ة �أعلى بل ��وم من �ش� ��أن الغرائبية الغام�ضة
ّ
ي�ستحق �أن يو�سم
التي ينطوي عليها ك ّل عمل �أدبي
بالأ�صالة الأدبية .
يف � ِ�ر ُد بل ��وم يف خامت ��ة كتاب ��ه ( املُعتم ��د الأدبي ) ،
ملحق ًا ي�ض ُّم �أعمال  850كاتب ًا ر�أى فيهم بلوم القدرة
عل ��ى الإ�ستمراري ��ة والت�أثري يف الأجي ��ال القادمة .
ج ��اء �شك�سبري يف ر�أ�س القائمة  ،ث ّم �أعقبه �أفالطون
وبرو�ست ( لي�س ثم ��ة ترتيب زمني يف الأ�سماء بل
ج ��اء الرتتيب وفق ًا لزخم الت�أث�ي�ر كما يراه بلوم ) ،
وثم ��ة �أ�سماء �أخرى مثل � :إيف ��و �أندريت�ش  ،الكاتب
اليوغ�س�ل�ايف الذي نال جائزة نوب ��ل يف الأدب عام
 ، 1961و ط ��ه ح�س�ي�ن  ،الكات ��ب واملثق ��ف امل�صري
ذائع ال�صي ��ت  .لي�س غريب ًا �أن نتو ّقع �صدور الكثري

م ��ن الإ�ستجابات املتباينة �إزاء ه ��ذا امللحق من قبل
الك ّتاب والن ّقاد الأدبيني على م�ستوى العامل ب�أكمله ؛
فقد �سعوا لتفكيك ال�شفرات الإبداعية التي �إعتمدها
بل ��وم يف قائمته  -تلك ال�شف ��رات التي �إنطوت على
الكثري من اخليارات التمييزية الكيفية .
ال�أرى ب�أ�س� � ًا يف خامت ��ة مقالتي ه ��ذه �أن �أورد �شيئ ًا
من ر�ؤيتي ال�شخ�صية جتاه هارولد بلوم ومعتمده
الأدب ��ي ف�ض ًال ع ��ن ر�ؤيته اخلا�ص ��ة للفاعلية الأدبية
الإبداعي ��ة � .أرى � ّأن هارول ��د بل ��وم يت�ش ��ارك ناق ��د ًا
ومف ّك ��ر ًا �أدبي� � ًا �آخر هو ( رينيه ويلي ��ك ) يف نظرته
�إىل الأدب باعتباره مملكة خا�صة م�سوّ رة حمكومة
بقوانينها اخلا�صة  ،ول ��و قر�أنا �سل�سلة كتبه ال�ستة
التي ٌن ِ�شرت بعنوان ( ت�أريخ النقد احلديث ) ل�شهدنا
حت�شيد ًا مكثف� � ًا من الأ�سم ��اء والوقائع التي توحي
ب� ��أن الأدب فاعلي ��ة حمكوم ��ة باعتب ��ارات جمالي ��ة
و�شخ�صية خال�صة فح�سب .
مل يع ��د من ��وذج امل�شتغ ��ل الأدب ��ي ذي املوا�صف ��ات
ال�شك�سبريي ��ة �صاحل ًا ليك ��ون النموذج املن�شود يف
ع�صر الثورات العلمي ��ة والتقنية  ،ومل تعد الثقافة
متتل ��ك دالالته ��ا املرجعي ��ة بتمر�سه ��ا يف الدرا�سات
الإغريقي ��ة والالتيني ��ة والتواري ��خ الوثائقي ��ة
ال�ضخمة وابت ��داع معتمدات �أدبية كيفية تعمل على
�أ�س�س متييزي ��ة ب�صرف النظر ع ��ن نبالة مقا�صدها
 .ه ��ل كان الربوف�س ��ور ( ليفز ) ال ��ذي � ُ
أوردت ذكره
�أع�ل�اه حمق� � ًا يف ق�ص ��ر ال�شعر احلقيق ��ي على ثالثة
�أ�سم ��اء  :ت� .إ�س� .إليوت  ،وجريارد مانلي هوبكنز
 ،وويلي ��ام بتل ��ر ييت�س ؟ وماامل�سوّ غ ��ات التي ميكن
�أن يقدّمه ��ا الربوف�سور بلوم ال�ستبعاد �أ�سماء �أدبية
على �شاكلة ( �إيان ماكيوان ) من معتمده الأدبي ؟
هن ��ا م ��ا �أود الإ�شارة �إليه  :مل يعُد من اعتبار يذكر
للرطان ��ة اللغوي ��ة والفكرية املتعجرف ��ة التي تدّعي
ال�سع ��ي وراء الأف ��كار الكب�ي�رة والنزع ��ة اجلمالية
اخلال�ص ��ة ؛ بل �ص ��ار املقيا�س احلا�سم ه ��و الت�أثري
الإجرائ ��ي يف طبيعة احلياة ف�ض ًال ع ��ن الإ�ستجابة
الفعال ��ة �إزاء املتغريات الثوري ��ة الفاعلة فيها ،ويف
الوق ��ت ذاته الي�سعن ��ا �أن نتو ّقع �سهول ��ة قبول ن ّقاد
كال�سيكي�ي�ن  -عل ��ى �شاكل ��ة الربوف�س ��ور بل ��وم -
الإنخراط الفاعل يف تيار الثقافة املعا�صرة ؛فلك ّل
ع�ص ��ر مري ��دوه املنافح ��ون ع ��ن �سطوته ��م الفكرية
والإعتباري ��ة فيه  .فهم �شخ�صي ��ات م�سكونة ب�أثقال
نو�ستاجلي ��ة تن ��وء به ��ا كواهلهم وي�صع ��ب عليهم
التخلي عن مواقع يرونها مكر�سة لهم .
مل ي ُع ��د �أقط ��اب الإب ��داع الأدب ��ي يف ع ��امل الي ��وم
كائنات تتلمّ�س اخلطى ال�شك�سبريية بقدر ماتلتقط
ترجيع ��ات الثورة العلمية والتقني ��ة ،وال�أح�سب � ّأن
بقادر على ح�صر
املعتم ��د الأدبي للربوف�سور بل ��وم ٍ
الإبداع الأدبي يف زوايا �ضيقة جتاوزتها احلقائق
الفاعلة على الأر�ض .

و�أن ��ت تعتزم �أن تبد�أ �شوط� � ًا �آخر يف الكتابة ،
فينبغ ��ي �أن يك ��ون جديد ًا � ،أق ��رب �إىل املغامرة،
ف� ��أي ع ��بء حمل ��ك للخو� ��ض يف جترب ��ة تث�ي�ر
الت�س ��ا�ؤل عن اجل ��دوى واملعن ��ى والأثر الفني،
علي ��ك �أن ت�صون خطاك من �أن تنزلق � ،أوتذهب
بعي ��د�أ يف الت�أوي ��ل والإ�ستنت ��اج� ،أو الإف�ت�راء
والإقح ��ام ،فال �إرجتال وال تب � ٍ�اه ،بل م�س�ؤولية
ثقافية تلزمك املو�ضوعية واحلذر ،و�أنت تبحث
يف ن�ص�ي�ن ل�شاعرين خمتلف�ي�ن متام ًا ،لي�س ثمة
عالقة بينهم ��ا ،بل هما نقي�ض�ي�ن ،بينهما فا�صل
زمن ��ي وح�ض ��اري  ،ب�ي�ن ع�صري ��ن وبيئت�ي�ن
وثقافت�ي�ن،ال جام ��ع يجمعهم ��ا ،فال�شاعر عبود
الكرخ ��ي املولود يف بغ ��داد  1861يكت ��ب �شعر ًا
حملي� � ًا خال�ص� � ًا ،اليتجاوزح ��دود جغرافيت ��ه
العراقي ��ة ،يجم ��ع تلقائي� � ًا ب�ي�ن عنا�ص ��ر النظم
التلقائ ��ي  ،وب�ي�ن ن ��زوات ذات متم ��ردة  ،ح ��رة
�ساخ ��رة� ،أكد م ��ن خالله ��ا �شخ�صيت ��ه ال�شعرية
الت ��ي توا�صل ��ت م ��ع حيات ��ه توا�ص�ل ً�ا دائم� � ًا مل
ينقط ��ع ،وبابل ��و ن�ي�رودا ال�شاع ��ر الت�شيل ��ي
املول ��ود عام  1904يعد من �أ�شه ��ر ال�شعراءعاملي ًا
و�أكرثهم ت�أث�ي�ر ًا يف ع�صره ،و�أب ��رز النا�شطني
�سيا�سي ًا ،ن ��ال جوائز تقديرية عدي ��دة � ،أبرزها
جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب ع ��ام  ،1971ف ��كل م ��ن
ال�شاعرين ن�سيج وحدهما ،ما يجمع بينهما هو
ال�صدق يف التعبري ،وق ��درة الن�ص يف الت�أثري،
متمث ًال بق�صيدة (امل�ستحي�ل�ات) لعبود الكرخي
 ،وق�صائ ��د (ت�سا�ؤالت) لبابلو نريودا  ،برتجمة
�سحر �أحمد ،من�شورات (�أزمنة-عمان) ،ق�صيدة
الكرخي �إكت�سبت �شهرتها لف�ضيلة ال�صدق فيها ،
ونكهة الغرابة  ،وجمال احلرية،
(ت�س ��ا�ؤالت) ن�ي�رودا  ،ن ��داء �إن�س ��اين عمي ��ق،
بقطع ��ة فني ��ة متكامل ��ة ،ت�ستح ��ث الرغب ��ة يف

البح ��ث والإكت�ش ��اف  ،ع ��ن ح ��رارة التماث ��ل
والتواتر ،مابني مفردات مت�ضادة  ،كلون جديد
م ��ن الت�ألي ��ف ال�شع ��ري لبابلو ن�ي�رودا ،معتمد ًا
خرباته الفنية وطاقاته ال�شعرية ،ب�إعتبار الن�ص
م�ضموم� � ًا للغد ،بعنا�صر متجاورة �أو متناق�ضة
 ،يف ح ��وار ن�صغي �إلي ��ه بكل جوارحنا  ،ترتقي
فيه امله ��ارة واملعرف ��ة املو�سوعي ��ة لل�شاعر ،مبا
يحم ��ل من الطراف ��ة واحلكم ��ة وال�سخرية  ،مع
�إ�سراف يف اخليال .
يف الن�ص�ي�ن جتتمع مف ��ردات ب�صيغة ال�س�ؤال،
يف �أول املقاط ��ع ال�شعري ��ة لكليهما(مل ��اذا ،ه ��ل،
عالم ...وغريها) عند نريودا ،و(ي�صري ،مبعنى
ه ��ل بالإم ��كان ؟) عن ��د الكرخ ��ي ،ال�س� ��ؤال ع ��ن
الهوية ،والزمن واملكان ،والأخالق  ،والتاريخ،
هو مزيج بني �أي ��ن ؟ ومتى؟ واملفردات تعربعن
قلق الإ�ستجواب  ،والبحث عن ال�سبب واملعنى،
والأ�ص ��ل  ،مبجموعها هي �أ�سئل ��ة وجودية عن
امل�ص�ي�ر ،تبحث عن �أجوبة ممكنة  ،كما يف ن�ص
نريودا :
ملاذا يكتبون يف الع�صور املظلمة بحرب خفي ؟
ملاذا �إخ�ت�رت الهج ��رة �إذا كانت عظام ��ي ت�سكن
�شيلي ؟
ملاذا اليبادر اخلمي�س اىل احل�ضور يوم اجلمعة
؟
عالم ي�ضحك البطيخ �ساعة ذبحه ؟
ه ��ل �صحي ��ح ان الكن ��دور الأ�س ��ود يط�ي�ر فوق
بالدي ؟
ه ��ل يح ��ق يل �أن �أ�س� ��أل كتاب ��ي � ،أ�صحي ��ح �أن ��ا
�صاحبه ؟
حني يت�أمل ال�سجني النور  ،فهل هو النور نف�سه
الذي ي�سقط عليك ؟
ب�أية لغة يت�ساقط املطر على املدن املفجوعة ؟
يحملن ��ا الن�ص يف قراءته ال�سريعة �إىل ال�س�ؤال
�أي�ضا ،عن معنى �ضحك البطيخ يف �ساعة ذبحه
؟ وكي ��ف يب ��ادر اخلمي� ��س �إىل احل�ض ��ور ي ��وم
اجلمع ��ة� ،إن الق ��راءة املت�أني ��ة التي حت ��اول �أن

تلتق ��ط اخلي ��ط الداخلي لع ��امل الن� ��ص ،تقودنا
�إىل ر�ؤية ما يوّحد بني تبعرثات الن�ص � ،أو بني
التفا�صي ��ل املحت�شدة فيه ،ر�ؤية عامل له متا�سكه
،يف الن� ��ص فع ��ل و�س� ��ؤال ،يط ��ول ماهو يومي
وع ��ادي ،لكن ��ه ي�ص ��ل �شعري ًا � ،إىل م ��ا هو عمقه
امل�أ�س ��اوي ،فيكت�س ��ب اليومي والع ��ادي دالالت
�إيحائية ي�شد بع�ضها �إىل بع�ض .
مبث ��ل ه ��ذه العذوب ��ة والإقت�ص ��اد يف اللغ ��ة،
وال�سخري ��ة الت�أملي ��ة  ،كتب ن�ي�رودا ت�سا�ؤالته،
تلك درو�س مكتوبة على الورق� ،إغتنت ب�أ�صالة
ال�شاعر وموهبته ،و�إمتالء عقله .
ولنت�أمل تلك الأ�سئلة يف ق�صيدة عبود الكرخي
ال�سريالي ��ة امل�شه ��ورة (امل�ستحي�ل�ات) ،مث ��ل
وم�ض ��ات نقي ��ة� ،إنه ��ا الأداة الأك�ث�ر �إ�ستجاب ��ة
للم�شاعر اخلفية ،ما دامت الدنيا ب�أجمعها تطفو
�أمام عينيه وتغط�س يف م�ستنقع عفن  ،وما دام
ال�شقاء قائم ًا،
يف ق�صي ��دة عب ��ود الكرخ ��ي لغ ��ة وا�ضح ��ة
ملمو�س ��ة ،تكت�س ��ي يف �أعماقها بح ��زن ومرارة
الواق ��ع ،اليخف ��ي فيه ��ا الكرخ ��ي �إحتجاج ��ه
عل ��ى �سلط ��ة التقالي ��د واخلرافة ،يهج ��و �سلطة
الإحت�ل�ال ،والإدارات احلكومي ��ة ،وي�سخر من
الواق ��ع الإجتماع ��ي املتخلف بلغ ��ة ال ت�ستهلكها
ال�صنعة :
ي�صري باجلنة �إيل حورية ؟
ي�صري �أبو اجلنيب ما مي�شي �صفح؟
ي�صري بالبدوان �إ�سم مرزه قلي؟
ي�صري بعرور �إنزرع يطلع غنم؟
ي�صري تكدر تربط البكة بحبل ؟
ي�صري باملعدان �إ�سم عي�شة وعمر؟
ي�صري من لندن جتي جمارية؟
ي�صريمن تي�س ال�صخل حتلب حليب؟
ي�صري منلة تدفع امللوية؟
ي�صري مت�شي �سافرة احلجية؟
لق ��د منح ��ت احلي ��اة اجل ��ر�أة والو�ضوح
لعبود الكرخي  ،فجاءت ق�صائده �إعرتافات

وخواط ��ر وبيان ��ات �شعري ��ة  ،الق�صي ��دة عنده
نفث ��ة ت�صل �إىل هدفها بخ ��ط م�ستقيم ،ب�ضربات
�سريعة� ،إكت�سبت ر�ؤيته ��ا الإ�ست�شرافية للواقع
العراق ��ي  ،دون �أن يخ�ش ��ى �إره ��اب ال�سلط ��ة،
جل� ��أ �إىل الهج ��اء �سالح� � ًا ،والإلت ��زام بق�ضاي ��ا
�شعبه  ،يق ��ول عنه الأب �أن�ستا� ��س الكرملي :ان
كل ق�صي ��دة م ��ن ق�صائده ت�ساوي دي ��وان �شعر،
وي�سميه الر�صايف ب�شاعر ال�شعب ،
يف (م�ستحي�ل�ات) الكرخ ��ي �أمل حمت ��دم ،
و�سخري ��ة ت�ستع ��ر يف قلب ��ه وج�س ��ده ،مل يك ��ن
مقل ��د ًا ،ومل ينتح ��ل جترب ��ة �آخ ��ر� ،إن ��ه يحم ��ل
الق ��ارىء �إىل البحث ع ��ن اجلواب امل�ستحيل يف
ذاك الع�ص ��ر عل ��ى الأق ��ل  ،ويثري في ��ه عوا�صف
الإحتجاج ،واملجابهة والتمرد ،الق�صيدة تتدفق
بالأ�سئل ��ة مبوج ��ات م ��ن الغرائ ��ب  ،و�إبت ��كار
ال�صورامل�ستحيل ��ة (ي�ص�ي�ر منلة تدف ��ع امللوية)
 ،بنقالت هادئ ��ة متجان�س ��ة  ،ومتزاحمة وملّاحة
 ،ب�إيق ��اع مو�سيق ��ي يع ��زز طاب ��ع ال�سخري ��ة يف
النقائ�ض ،ذل ��ك ان الكرخي يدرك  ،ان هذه اللغة
ه ��ي الأكرث قدرة يف التعبري ع ��ن نب�ض ال�ضمري
املمزق بني خمالب النقمة واملهانة وجوع الذل .
ال�شاعران نريودا والكرخي �أتقنا �أ�شيا ًء كثرية
يف حياتهما ،التج ��وال وال�سفرعمّق جتربتهما،
و�أ�ضاف لهما معرف ��ة بثقافات ال�شعوب ولغاتها
ولهجاته ��ا ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن وعيهم ��ا ال�سيا�س ��ي
والإجتماع ��ي والوطني بالأحداث ،عرب �إحاالت
وتداعي ��ات تنه�ض بالن�ص وتع�ب�ر عن املوقف،
م ��ع �ض ��رورة التميي ��ز ب�ي�ن ال�شكل�ي�ن البنائ ��ي
واللغوي يف الن�صني ،وامل�ستوى الفني بينهما،
انهم ��ا ي ��دركان مع� � ًا �إ�ستحال ��ة حتق ��ق الأماين،
والزمن اليرجع �إىل بدايت ��ه  ،وال تبدو الأ�شياء
�أليف ��ة طيع ��ة  ،ي�ستول ��د
فيه ��ا ال�شاع ��ر
عامل ��ه املفق ��ود ،
�أو ي�ستعي ��د ب ��ه
ح�ضوره املنفي .

القا�ص العراقي( علي ال�سباعي ) يفوز بجائزة �أدب الر�سائل في اميركا
َف� � َا َز القا� ��ص العراق ��ي ( علي ال�سباع ��ي ) ،باملركز
أدب الر�سائ � ِ�ل الت ��ي �أقامها:
الث ��اين يف م�سابق� � ِة � ِ
(بي ��ت الفن ��ون) يف وا�شنطن بالوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة ،بر�سالته املو�سومة بعن ��وان( :ر�سالة
م ��ن الباح ��ث ع ��ن اخلل ��ود (كلكام� ��ش) �إىل كاتب
الق�صة الق�ص�ي�رة العراقي اجلوزائي املزاج (علي
ال�سباعي).
وه ��ذه ه ��ي الن�سخ ��ة الأوىل م ��ن امل�سابق ��ة ،التي

ته ��دف �إىل �إحي � ِ�اء ِفن كتاب ِة الر�سائ ��ل ،وقد �شارك
خمتلف
�دة ك ّتاب ك�ث�ر من
�ذه
يف ه � ِ
اجلائزة الرائ � ِ
ِ
ِ
بقاع �أرجاء املعمورة.
وت�شك ّلت جلنة التحكي ��م للم�سابقة من( :الروائي
حم�س ��ن الرمل ��ي ،وال�شاع ��رة حبيب ��ة حمم ��دي،
والروائ ��ي �س�ل�ام �إبراهيم ،وال�شاع ��ر عبد الرزاق
الربيع ��ي) ،وكانت نتائج اجلائ ��زة كما �أعلنت من
قبل اللجنة راعية اجلائزة ،وعلى النحو التايل:

الفائز الأول :الكات ��ب واملرتجم الأكادميي
الدكت ��ور (�ش ��رف الدي ��ن �شك ��ري) ،م ��ن
اجلزائر.
الفائ ��ز الثاين :القا�ص (عل ��ي ال�سباعي)،
من العراق.
الفائ ��ز الثالث :الكات ��ب (من�شت ��ح درار علي) ،من
ال�سودان.
ي�شار �إىل �أن علي ال�سباعي ،كاتب ق�صة ق�صرية،

ول� � � ��د يف م ��دي� �ن ��ة
ال � �ن� ��ا� � �ص� ��ري� ��ة
حزيران  1970م ،وله
ع�شرات الإ� �ص��دارات
الق�ص�صية ،وترجمت
ق�ص�صه �إىل ل�غ��ات ع��دة ،واف��ز ب�ج��وائ��ز حملية
وعربية وعاملية ع��دة منذ منت�صف ت�سعينيات
القرن املن�صرم.
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اقــــرأ
الفل�سفة البابلية

�ص ��در عن دار امل ��دى كتاب "الفل�س ��فة البابلي ��ة" ت�أليف د.
ح�س�ي�ن الهنداوي الذي يطرح من خالله �س�ؤال :هل عرف
العراقيون القدماء "الفل�س ��فة"؟ و�أين وما هي فل�س ��فاتهم؟
ثم كيف نفهم �ش ��به �إجم ��اع م�ؤرخي الفل�س ��فة على الإقرار
بـ"معج ��زة �إغريقية" يف والدة الفل�س ��فة ،واعتبار كل ذلك
الفك ��ر ال�شرق ��ي ال�ضخم والعبقري اخل�ص ��ب الذي �سبقها
جم ��رد "بناء تخيل � ّ�ي" ال �أكرث؟ وي�ؤكد امل�ؤل ��ف اً
قائل :لقد
قادن ��ا البح ��ث �إىل اال�ستنتاج الواث ��ق �أن م�صطلح "فيلو
�سوفي ��ا" يف اللغة الإغريقي ��ة ذاته� ،أي "ح ��ب احلكمة"،
بابلي الأ�صل اً
�شكل وم�ضمونًا .وي�ضيف� :إن هذا الكتاب
ي�سع ��ى �إىل تقدمي �إجابات على �أ�سئلة قدمية حول الفكر
الفل�سفي الذي �أ�سميناه "البابلي".
ح

ول العا

لم

امر�أة بلجيكية تعتقد �أنها "دجاجة"

ماهو العالج الذي �سرع �شفاء ميل جيب�سون من فايرو�س كورونا ب�أ�سبوع واحد؟
ك�شف النجم الهوليوودي ال�شهري
ميل جيب�سون " 64عامًا" جنم
فيلم "قلب �شجاع" ال��ذي خ�ضع
ل �ل �ع�لاج م��ن �إ� �ص��اب��ة "كوفيد19
امل�ستجد" ملدة �أ�سبوع واحد فقط
ب�أحد امل�ست�شفيات الأمريكية يف
لو�س �أجنلو�س ل�صحيفة "ديلي
تلغراف"� ،أنه "تعافى من �إ�صابته
من "فايرو�س كورونا" بعد �أن مت
عالجه بعقار "رميدي�سيفري" الذي
ا�ستخدم �سابقًا لعالج "الإيبوال"،
والذي اعتمدته الواليات املتحدة
ودول �أخرى من بينها دول عربية
لعالج فايرو�س كورونا امل�ستجد
ل � �ب � �ع � ��� ��ض احل � � � ��االت
الطارئة ،ومل تتو�سع
�إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية يف اعتماده

ج��اءت نتائج االخ�ت�ب��ارات �سلبية
م �ن��ذ ذل� ��ك احل �ي��ن ،و�أك� � ��دت ع��دم
�إ� �ص��اب �ت��ه ب �ف��اي��رو���س ك ��ورون ��ا،
وتعافيه ال�ك��ام��ل م�ن��ه ،كما كانت
نتيجة اختبار الأج�سام امل�ضادة
�إيجابية ورائعة �أي�ضًا.
وك ��ان ميل جيب�سون ق��د �أ�صيب
بفايرو�س كورونا يف �شهر ني�سان
املا�ضي بعد �إ�صابة م�شاهري �آخرين
ب��ه ،و�إع�ل�ان �شفاء بع�ضهم مثل:
توم هانك�س وزوجته املمثلة ريتا
ويل�سون ،و�إدري�س �ألبا ،ومادونا
وبينك وج��ورج �ستيفانوبولو�س
وغ �ي�ره� ��م ،مم ��ا ي �� �ش�ير �إىل �أن
ب��ال �ك��ام��ل ل �ع�لاج ك��اف��ة �إ� �ص��اب��ات م�شاهري هوليوود لي�سوا مبن�أى
فايرو�س ك��ورون��ا ،وفقًا لو�سائل م��ن فايرو�س ك��ورون��ا �أب� �دًا �إن مل
�إعالم �أمريكية.
يتقيدوا ب��الإج��راءات االحرتازية
وبعد اكتمال عالج ميل جيب�سون ،والإغالق العام.

ّ
�شخ�ص �أطباء حالة امر�أة بلجيكية
اعتقدت �أنها دجاجة ب�أنه ا�ضطراب
�صحة عقلية مرتبط باالكتئاب ،وفقًا
ل�صحيفة الـ"غارديان".
وامل��ر�أة البالغة من العمر  54عامًا،
والتي مل يكن لها تاريخ يف تعاطي
املخدرات �أو الكحول ،عرث عليها يف
حديقتها وهي ت�صيح مثل الديك.
وعند و�صولها �إىل جناح الطوارئ
ب�أحد امل�ست�شفيات� ،أعربت املر�أة عن
اقتناعها ب�أنها دجاجة ،وحتدثت عن
�إح�سا�س جديد ب�أطرافها.
وبعد النوبة؛ مل تعد الأفكار تتوارد
للمر�أة ،وقيل �إنها حمرجة من �ضعف
ذاكرتها .وكتب باحثون من جامعة
"كيو ليفني" البلجيكية يف جملة
طبية �أن مثل هذه احلاالت الغريبة،
حيث يعتقد �شخ�ص ما �أنه حيوان،
ح��دث��ت وق ��د ج ��رى الإب� �ل��اغ عنها

جون�سون يقرتح على الربيطانيني مواجهة �آثار
كورونا بالدراجات
تعهد رئي�س ال ��وزراء الربيطاين
ب��وري����س ج��ون���س��ون ،ببناء �آالف
االم� �ي ��ال م��ن ال �ط��رق املخ�ص�صة
ّ
حل�ض
للدراجات الهوائية ،وذل��ك
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح ��رك،
واحلفاظ على �صحتهم بعد �أ�شهر
من الإغالق.
وق���ال ج��ون���س��ون "من �أج���ل بناء
�أم��ة �أك�ث�ر �صحة ون�شاطا ،نحتاج
�إىل وج ��ود بنية حتتية �صحيحة
و�إىل التمرين والدعم جلعل النا�س
يثقون بالتنقل بوا�سطة الدراجات
الهوائية".
و�أ�ضاف" :لهذا حان الوقت للتغيري

وامل�ضي قدما ب�أكرب خططنا و�أكرثها
جر�أة لتعزيز التنقل الن�شط ،بحيث
ي�ت��اح للجميع �أن ي�شعروا بفوائد
ركوب الدراجات الهوائية" ،ح�سبما
ن �ق �ل��ت "فران�س بر�س" .وك ��ان
جون�سون قد ابتدع برنامج ت�شارك
ال ��دراج ��ات يف ل �ن��دن خ�ل�ال توليه
رئ��ا��س��ة بلديتها ب�ين ع��ام��ي 2008
و ،2016لكن ما ي�سمى بــ"دراجات
بوري�س" بقيت ب�لا ح��راك �إىل حد
بعيد خالل �أ�شهر من الإغالق حتولت
خاللها م�ساحات ك�ب�يرة م��ن و�سط
ل �ن��دن اىل �أم �ك �ن��ة ف��ارغ��ة وال ي��زال
بع�ضها كذلك حتى اللحظة.

ب�شكل �أقل ب�سبب ال�صعوبات التي
يواجهها املر�ضى يف �شرح �أفكارهم.
و�أفاد بع�ض املر�ضى ب�أنهم يعتقدون
�أنهم حيوانات ،وعددوا �أنواعًا مثل:
الكلب ،والأ�سد ،والنمر ،وال�ضبع،
و���س��م��ك ال� �ق ��ر� ��ش ،وال �ت �م �� �س��اح،
وال� ��� �ض� �ف ��دع ،وال� �ب� �ق ��ر ،وال �ق �ط��ة،
والإوزة ،ووحيد القرن ،والأرن��ب،

واحل �� �ص��ان ،وال �ث �ع �ب��ان ،وط��ائ��ر،
واخل� �ن ��زي ��ر ال� �ب��ري ،واجل��رب �ي��ل،
وال�ن�ح�ل��ة .وامل� ��ر�أة ال�ت��ي ا�ست�شهد
بها الباحثون كانت يف عالقة ملدة
عقدين وكانت لديها وظيفة م�ستقرة
يف �صيدلية ،وعانت من االكتئاب
منذ وفاة �أحد �أفراد الأ�سرة وكانت
هذه احلالة �سائدة بني �أقاربها.

تعرف على �أع�ضاء جلنة
حتكيم مهرجان فين�سيا
برئا�سة كيت بالن�شيت

ك���ات���ى ب��ي��ري 2020 :رم����ت ال��ك��ي��ك يف وج��ه��ي
يبدو �أن احلظ ال�سيئ يالحق النجمة العاملية كاتي بريي
فبعدما كان حمبوها يف انتظار طرح �ألبومها اجلديد،
�أعلنت بريي احلامل يف طفلها الأول عن ت�أجيل طرح
الألبوم الذي يحمل ا�سم "."Smile
وك�شفت كاتي بريي عن �صورة لها ك�أن �أحد رمى بكيك
يف وجهها وعلقت عليها قائلة "ال �أحب �أن �أخربكم بهذا
اخلرب ال�سيئ وك�أين القي فطرية يف وجوهكم ..علمتني
� 2020أال �أتعلق باخلطط �أكرث من الالزم" ،و�أ�ضافت "�إنه
ب�سبب �أمور �إنتاجية تقرر طرح الألبوم يف � 28آب�/أغ�سط�س
املقبل" .وكانت قد حتدثت كاتي بريي عن واحدة من �أ�صعب

� أحمد ح�سن مو�سى
املخ ��رج امل�سرح ��ي ومدير ع ��ام دائرة
ال�سينم ��ا وامل�س ��رح اعل ��ن ع ��ن اع ��داد
منهاج حافل للأطف ��ال ،ملا بعد �إجنالء
فايرو� ��س "كورون ��ا" .وا�ض ��اف
ان مف ��ردات املنه ��اج مهي� ��أة للتنفي ��ذ
وف ��ق ج ��دول مع ��د بدراي ��ة مدرو�سة،
و"يت�ضم ��ن �سينم ��ا وم�سرحً ��ا خا�صًا
باملراحل العمرية للأطفال واليافعني،
وعرو�ض عرائ�س".

في زمن الكورونا

 حممد �شكري جميل
املخ ��رج ال�سينمائ ��ي الرائ ��د ا�صدرت
عنه جملة ال�سينمائي ملفا متميزا �ضم
حوارا مطوال وعددا من املقاالت التي
تناول ��ت جتربت ��ه ال�سينمائي ��ة خ�ل�ال
العقود ال�ست املا�ضية ..جميل حتدث
عن فيلمه االخري "امل�سرات واالوجاع"
املع ��د عن رواي ��ة الكاتب الكب�ي�ر ف�ؤاد
التكريل م�ؤك ��دا ان هناك عقبات مالية
وادارية �أخرت عر� ��ض الفيلم ،مطالبا
اجلهات الر�سمية بالعمل على نت�شيط
ال�سينما العراقية.

� سامي ن�سيم
املو�سيق ��ي وع ��ازف الع ��ود �شارك يف
مهرج ��ان (�شهدا�ؤن ��ا فخرن ��ا) ،م ��ن
خ�ل�ال ع ��ازف عل ��ى الع ��ود وور�ش ��ة
�صناعة الآالت املو�سيقية ،مبقطوعات
مو�سيقي ��ة م�صاحبة لق ��راءات �شعرية
م ��ع ال�شاعر عمر ال�س ��راي ،م�ستوحاة
م ��ن اح ��زان االمه ��ات وفخ ��ر االبطال
الذائدين ب�أرواحهم دفاعا عن العراق.
وق ��د تفاعل ��ت العوائ ��ل احلا�ض ��رة
واالمه ��ات وذرف ��ن الدم ��وع وه ��ن
ي�ستذكرن اوالدهن فخر العراق.

املراحل يف حياتها وهي �إ�صابتها باالكتئاب عام  2017وهو
ما تناقله الكثري من املواقع الفنية ال�شهرية و�أبرزها "ديلي
ميل" ،حيث كانت بريي البالغة من العمر  35عاما �صريحة
حول حتدثها يف برنامج  Howard Sternعن �صراعاتها
العقلية �أثناء ت�سجيل �ألبومها الغنائي ال�ساد�س ،فقالت" :كنت
قد وقعت �ضحية لنوبات خفيفة من االكتئاب من قبل ،لكنني
متكنت من جتنب الوقوع يف االكتئاب املظلم حقا من خالل
تقدمي الأعمال املو�سيقية ..وهو جانب ي�ساعد على الإلهاء
مثل تناول الطعام �أو العمل بكل تركيزك �أو التعرف على
�صديق جديد �أو الت�سوق.

ح�ضر الفقر
وغابت التنمية

ك�شف مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي يف دورته الـ 77عن �أع�ضاء جلنة
التحكيم برئا�سة النجمة العاملية كيت بالن�شيت وت�ضم اللجنة املخرجة
النم�ساوية فريونيكا ف��ران��ز و�صانعة الأف�ل�ام الربيطانية جوانا
هوغ ،والكاتبة والروائية الإيطالية نيكوال الغويا ،و�صانعة الأفالم
الأملانية كري�ستني بيتزولد واملخرج الروماين كري�ستي بويو واملمثلة
الفرن�سية لوديفني �سانييه.
وق��ال منظمو مهرجان البندقية ال�سينمائي �إن ن�سخة ه��ذا العام
�ست�شمل اختيارات �أقل من ال�سنة املا�ضية وهناك بع�ض التغيريات
التي �أ�صبحت �ضرورية نتيجة للربوتوكوالت ال�صحية التي فر�ضتها
�أزمة كورونا.

قبل �أكرث من ن�صف قرن،
وقف"يل كوان" و�سط قبّة
الربملان ال�سنغافوري ليعلن
�أنهم ال ي�ستطيعون ت�سديد
الرواتب ملوظفي الدولة ،ثم
يُخرج مل ًّفا ي�ض ّم ت�صوره
لبناء دولة قوية �شعارها "بناء
جمتمع عادل ولي�س جمتمع
رعاية اجتماعية" كان الناجت
ال�سنوي �أقل من مليار دوالر،
ويوم ودّع يل كوان احلياة
قبل �ستة �أعوام ،كانت الأرقام
التي ن�شرتها الإيكونوم�ست عن
م�ؤ�شر جودة احلياة ،على النحو
الآتي" :ح�صلت �سنغافورة على
الدرجة الأوىل يف �آ�سيا واملرتبة
اخلام�سة على م�ستوى العامل،
ومتتلك ثامن �أعلى احتياطي
نقدي يف العامل.
�سيقول البع�ض يارجل مالك
تق ّلب بدفاتر الدول "الكافرة"،
وال تريد �أن تالحق املثري وتلقي
ال�ضوء على احلا�ضر يف دولة
م�ؤمنة مثل العراق توقفت احلال
فيها عند كر�سي امل�ست�شارة حنان
الفتالوي؟ ،يا�سادة ،احلا�ضر
يف العراق يخربنا �أ�صحابه � ّأن
املواطن املغلوب على �أمره الذي
ال ناقة له وال جمل يف معارك
ال�سيا�سيني مطلوب منه �أن
يتحمل اخلراب وغياب اخلدمات
والفقر وخطب ال�سا�سة املزيفة.
قبل كتابة هذا العمود باكرث من
�سبع �سنوات خرج علينا ال�سيد
عبا�س البياتي بت�صريح يقول �إن
بع�ض اجلهات ال�سيا�سية حتاول
�إف�شال جهود الإعمار.
حني تكتب الفاينن�شال تاميز
على �صفحتها الأوىل عام 1965
�أن "هناك تن ّب�ؤ ًا ب�أن �سنغافورة
لن تبقى على قيد احلياة �أكرث
من ثالث �سنوات ،وال يوجد
يف املوقف احلايل ما يوحي
ب�أنها قادرة على البقاء �إىل يوم
غد" ،ير ّد يل كوان وبنف�س
ال�صحيفة�" :إن البلدان متوت
حني تفقد القدرة على توفري
احلياة الكرمية ملواطنيها،
ومبا �أننا قررنا �أن نعي�ش
�أحرا ًرا فلن تختفي �سنغافورة
من اخلارطة" ،ويقول ملرا�سل
الوا�شنطن بو�ست" :املنا�ضلون
الذين تناوبوا على حكم بلداننا
حتولوا �إىل نهّابني ،ولهذا عندما
�أق�سمت اليمني طلبت من جميع
�أع�ضاء احلكومة �أن يرتدوا
قم�صانًا بي�ضًا وبناطيل بي�ضاء
لرنمز �إىل الأمانة".
ك ّل العامل ينظر اليوم �إىل العراق
وي�ضرب ك ًّفا ّ
بكف ،وي�شعر
بالأ�سى على بل ٍد كان يراد له �أن
يلتحق بقطار الع�صر ،فارت ّد بهمّة
خطب عامر الكفي�شي وت�سريحة
�سليم اجلبوري اجلديدة �إىل
الوراء� ،إىل جمرد دولة ت�ضحك
على املواطنني بوعود �أطلقتها
احلكومات منذ  2003وحتى
حلظة كتابة هذه ال�سطور عن
م�شاريع الإ�سكان والتنمية
وال�صحة والتعليم والكهرباء
التي ال نزال نتو�سل �إيران حتى
ال تقطعها عنا ،كل يوم ت�سرق
�أموال البلد ،لكن الربملان م�شغول
ب�إجازة النواب ،لأن راحتهم �أهم
من ن�سبة الفقر التي يعي�ش فيها
�أكرث من ن�صف ال�شعب ..يف كل
مرة تطلب احلكومة من الفقراء
واملعدمني وحدهم �أن يتحملوا
�أكرث مما يتحملون ،و�أن ي�شدوا
الأحزمة ،لكن ماذا عن الطبقة
ال�سيا�سية التي �أكلت الأخ�ضر
والياب�س؟ .

خ�����ض�ير احل����م��ي�ري ...احل���ظ���ر ���س��ي��ن��ت��ه��ي ق��ري��بً��ا ل��ك��ن �آث������اره �ست�ستمر
قحطان جا�سم جواد
الفنان املتمي ��ز خ�ضري احلمريي احد اهم
ر�سامي الكاريكات�ي�ر يف العراق والوطن
العربي .قلت له-:
* ماذا تعلمنا من الكورونا؟
ـ ل ��ن نتعل ��م �شيئ ��ا ..و�سنع ��ود للتحا�ش ��ك
واملحا�ضن واملباو�س قريبا.
* الربامج التي تتابعها؟
ـ م�شاهدة الأفالم ،ومتابعة اخبار الوباء.
* كيف تق�ضي يومك؟
ـ �أعي�ش مع كلمة رتابة حتت �سقف واحد.
واقر�أ كتبا كث�ي�رة جتمعت لدي .ومتابعة
�ش� ��ؤون املن ��زل .ومراقب ��ة اي حت ��رك من
اال�سرة لك�سر احلظر.
* ماذا تقر�أ؟

الطقس

ـ روايات ب ��ي دي �أف ،و�أقر�أ عن فايرو�س
كورونا!
* ه ��ل تعتق ��د ان احلظ ��ر �سي�ساعدنا على
االزمة؟
ـ ق ��د ي�ساعدن ��ا ،لكن ��ه يدفعنا نح ��و �أزمات
�إقت�صادية و�إجتماعية �أ�شد وط�أة.
* الكتاب والتلفزي ��ون ومواقع التوا�صل
االجتماعي �أيهم كان اقرب �إليك؟
ـ مواق ��ع التوا�ص ��ل بالطب ��ع ،فنح ��ن نقر�أ
ونختل� ��س النظر نحو مواق ��ع التوا�صل،
ون� ��أكل الكب ��اب وعيونن ��ا عل ��ى �شا�ش ��ة
التوا�صل ،ون�شاهد التلفزيون وندقق يف
مواقع التوا�صل لأنها الأ�سرع.
* ما ذا تتمنى على احلكومة؟
� -أن ت�ض ��ع ال�شخ�ص املنا�س ��ب يف املكان

املنا�سب من امل�صدر املنا�سب..
* هل متار�س الريا�ضة؟
 مل �أتخلى عن امل�شي يوميا.* ن�صيحة للآخرين؟
ـ اربكني �سيل الن�صائح التي �أقر�أها ،لذلك
ال �أريد �أن �أزيد "الطني بله"!
* �آخر كتاب و�آخر فيلم؟
ـ رواي ��ة (عي ��ادة احل ��اج مه ��اوي) حل�سن
العاين ،وكتاب (يف مدي ��ح البطء ،حراك
عامل ��ي يتح ��دى عب ��ادة ال�سرع ��ة) ل ��كارل
�أورنوري ��ه ،و�آخر فيل ��م ()hope gap
بطولة �أنيت بنينغ وبيل ناي.
* اىل متى �سي�ستمر احلظر؟
ال�صح ��ي املنا�س ��ب ،والدين ��ار املنا�س ��ب ـ �سينته ��ي قريب ��ا ..لك ��ن �آث ��اره �ست�ستمر
يف امل�شف ��ى املنا�سب ..وت�ست ��ورد الدواء طويال.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احلرارة تنخف� ��ض قليال معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
اجلو �سيكون م�شم�سًا.

* هل ي�سبب احلظر تذمرا؟
ـ طبع ��ا ..وخا�صة بني الأحف ��اد ،ومل تنفع
حماوالت التهدئة والت�صبري.
* هل تعتقد ان الكورونا �ستغري العامل؟
ـ بالت�أكيد �سيتغري.
* هل حاولت خرق احلظر؟
ـ ال ..كن ��ت من�ضبطا .ال�سيما وانني اوهن
االطراف بحكم العمر.
* اكرث �صدي ��ق او �صديقة توا�صلت معها
باحلظر؟
ـ الأ�ست ��اذ ح�س ��ن الع ��اين و�أخ ��ي �شه ��اب
احلمريي.
* بي ��ت �شعري ع ��ن الكورون ��ة اعجبك او
ت�أثرت به؟
ـ وهل �أ�صدرت كورونا ديوانا �شعريا؟!
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