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جريدة �سيا�سية يومية

�صالح الدين ت�شهد �أكرب خرق �أمني
يف  2021رغم ت�سلمها التحذيرات

الت�شريع يعيد �سيناريو  2017لو اعرت�ضت احلكومة على التعديالت

املـاليــة النيابيـة تقتــرح �إ�ضـافــة  18مادة
على قانون املوازنة وتخفي�ض العجز
ت�ضمنت رفع �سعر بيع برميل النفط اخلام �إىل
 بغداد /حممد �صباح
 45دوالرا".
اق�ترح��ت اللجنة املالية النيابية ،وت�سلمت اللجنة املالية يف جمل�س النواب
�إ�ضافة �أكرث من  18مادة وفقرة على �أكرث من  160طلبا من كتل �سيا�سية وجلان
قانون املوازنة العامة و�إلغاء عدد من الفقرات برملانية خمتلفة تقرتح فيها �إج��راء تعديالت
واملواد املثبتة.
ويقول �أع�ضاء يف اللجنة �إن التعديالت تهدف
اىل �ضغط النفقات وتقليل عجز املوازنة �إىل
الن�صف تقريبا.
وت��رج��ح ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة االن�ت�ه��اء
من تعديل م�سودة القانون نهاية الأ�سبوع
اجل��اري �أو بداية الأ�سبوع املقبل وتقدميها
لرئا�سة جمل�س النواب.
وي �ت �ح��دث �أح� �م ��د ال �� �ص �ف��ار ،م �ق��رر اللجنة
امل��ال�ي��ة يف جمل�س ال �ن��واب ل� �ـ(امل ��دى) قائال
�إن "مناق�شتنا ت�ترك��ز على كيفية تخفي�ض
النفقات ال�ع��ام��ة �إىل �أدن ��ى م�ستوى ممكن،
وتعظيم الإي��رادات وتخفي�ض عجز املوازنة
�إىل ما يقارب  ،"%50الفتا �إىل �أن "التعديالت

و�إ�ضافات على اغلب م��واد وفقرات م�سودة
املوازنة.
وي�ضيف ال�صفار �أن "اللجنة املالية جتري
اجتماعات �صباحية وم�سائية ول�ق��اءات مع
م�س�ؤولني يف عدد من الدوائر وامل�ؤ�س�سات

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

 بغداد /متيم احل�سن

احلكومية ملناق�شتهم بالأموال املخ�ص�صة لهم
يف املوازنة" ،مبينا �أن "التعديالت ال ميكن
البوح بها يف الوقت احلا�ضر النها مل تنجز
ب�شكل تام وكامل حتى هذه اللحظة".
 التفا�صيل �ص2

هاجم تنظيم داع�ش حدود حمافظة دياىل
امل�شرتكة م��ع �صالح ال��دي��ن ليلة ال�سبت،
واوق��ع اكرث من  20بني قتيل وجريح بينهم قيادي
يف احل�شد ال�شعبي .وجاء الهجوم عقب �ساعات فقط
من حتذيرات اطلقها م�س�ؤولون يف دياىل من انتقال
هجمات التنظيم اىل املحافظة ،بعد انتحاريي �ساحة
الطريان ،و�سط بغداد.

6

عالوي :نريد
قر�ض ًا بـ  6مليارات
دوالر

عماد عبد اللطيف �سامل يكتب:
عن م�شروع قانون املوازنة العامة
االحتادية

7

 ترجمة /حامد احمد
ك�شف وزي��ر املالية علي عالوي،
ان ال�ع��راق يجري مباحثات مع
�صندوق النقد الدويل للح�صول على قر�ض
بقيمة  6مليارات دوالر وذل��ك لدعم ورف��د
اقت�صاده املتهالك ،ج��اء ذل��ك خ�لال مقابلة
اجراها مع موقع بلومبريغ الأمريكي.
وقال عالوي ان "العراق يتوقع عجزا ماليا
يف م�ي��زان�ي��ة  2021بقيمة  71تريليون
دينار".
و�أ� �ض��اف ان��ه "حاملا تتم م�صادقة الربملان
على املوازنة ،فان ب�إمكان العراق ان يتقدم
بطلب للح�صول على  2مليار دوالر كتمويل
�سريع عرب �آلية خا�صة �أن�ش�أها �صندوق النقد
الدويل مل�ساعدات اقت�صادية للبلدان املت�أثرة
من جائحة كورونا" .
و�أ�شار عالوي اىل ،انه "بامكان بغداد اي�ضا
ان تطلب  4مليارات دوالر ا�ضافية كقرو�ض
واط�ئ��ة الكلفة ع�بر ب��رن��ام��ج �آخ��ر ل��ه عالقة
ب�إ�صالحات احلكومة".
وبينما ميكن مل�ساعدة �صندوق النقد الدويل
ان تغطي ج ��زءا ي���س�يرا م��ن ال�ع�ج��ز ،فانه
بامكانها اي�ضا ان تقلل من ا�ستنزاف العراق
الحتياطياته من العملة ال�صعبة.
واقرت�ضت احلكومة العام املا�ضي اكرث من
 25مليار دوالر من البنك املركزي لت�سديد
مرتبات موظفي القطاع العام وتلبية نفقات
ومتطلبات �ضرورية اخرى.
من جانب �آخر يخطط العراق اي�ضا لأنواع
اخرى من التمويل للم�ساعدة يف �سد الفجوة
املالية .
 التفا�صيل �ص2

باملقابل كانت �صالح ال��دي��ن ،التي �شهدت الهجوم
االخ�ير ،قد ا�ستلمت معلومات قبل اي��ام عن احتمال
�شن داع�ش هجمات باملحافظة .ووفق م�صادر امنية،
ف��ان التنظيم ب��د�أ منذ اال��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،عمليات
اعادة انت�شار يف املناطق املحررة ا�ستعدادا لهجمات
جديدة .وقبل �ساعات قليلة من منت�صف ليلة ال�سبت
على االح ��د ،ه��اج��م م�سلحون يعتقد ان�ه��م تابعون
لـداع�ش مقرا للح�شد ال�شعبي جنوب �شرقي �صالح
الدين .ووف��ق م�صدر امني مطلع يف املحافظة فان
"اال�شتباكات ا�ستمرت مل��دة � 5ساعات" يف اعنف
هجوم ت�شهده املحافظة منذ بداية العام احلايل.
و�أعلنت هيئة احل�شد ال�شعبي� ،صباح ام�س ،مقتل
و�إ�صابة  23من عنا�صرها بينهم �آمر فوج يف ح�صيلة
نهائية للهجوم ال��ذي جرى مبنطقة العيث املحاذية
حل��دود دي��اىل .وق��ال��ت الهيئة يف بيان �إن ح�صيلة
التعر�ض انتهت بـ"ا�ست�شهاد  11مقات ًال من �أبطال
ال �ل��واء  22باحل�شد ال�شعبي وا��ص��اب��ة � 12آخ��ري��ن
بجروح متفاوتة".
 التفا�صيل �ص3

�ستار كاوو�ش يكتب:
غواية املروحة اليدوية
جانب من االختناقات املرورية احلا�صلة و�سط بغداد� ..أم�س

رئي�س هيئة الإعالم واالت�صاالت يهرب بعد يوم من جل�سة ا�ستجوابه
 بغداد /املدى
�أظ��ه��رت وث�ي�ق��ة ���ص��ادرة عن
دائ��رة �صحة ال�ك��رخ ،مغادرة
رئي�س هيئة االع�لام واالت�صاالت علي
نا�صر ع�ل��وان اخلويلدي وعائلته اىل
جهة جمهولة ،بعد ادعائه ب�أنه م�صاب
بفايرو�س كورونا.
و�سبق لرئي�س هيئة االعالم واالت�صاالت
علي نا�صر علوان اخلويلدي� ،أن ادعى

ان��ه م�صاب بفايرو�س كورونا وتغيب
عن جل�سة كانت مقررة ال�ستجوابه يف
الربملان.
وبح�سب الوثيقة ال�صادرة عن دائ��رة
�صحة الكرخ ،فانه بعد ادعاء اخلويلدي
مت االي �ع��از اىل ق�ط��اع ال �ك��رخ للرعاية
ال�صحية الأولية لت�شكيل فريق من قبل
مركز �صحة القاد�سية ملتابعة املالم�سني
وفتح ملف عالجي للم�صاب واعطائه
العالج ومتابعته يومي ًا ،حيث مت ت�شكيل

فريق طبي بهذا ال�صدد.
العنوان املذكور اىل جهة جمهولة هو
ومت توجيه الفريق الطبي يوم اجلمعة وجميع العائلة ،حيث مت االخ�ب��ار من
( 22كانون الثاين  )2021يف ال�ساعة قبل احلرا�سات ب�أنه �سافر اىل لبنان،
ال �ع��ا� �ش��رة وال �ن �� �ص��ف � �ص �ب��اح � ًا ،ومت وعائلته اىل حمافظة النجف ،ومت طلب
الو�صول اىل املكان (ح��ي القاد�سية  /ال �ع �ن��وان ،ل�ك��ن ُرف ����ض ال�ط�ل��ب ،ح�سب
الت�شريع) لغر�ض زي��ارة امل�صاب وفتح ال��وث�ي�ق��ة ال �� �ص��ادرة م��ن دائ� ��رة �صحة
ملف طبي واال��س�ت��دالل على العنوان ،الكرخ.
و�أخ ��ذ امل�سحات م��ن امل�لام���س�ين ،وفق ًا يذكر �أن جمل�س النواب قرر ا�ستجواب
للوثيقة.
رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة االع �ل��ام واالت�����ص��االت
وبعد التحري تبني �أن املوما اليه غادر غيابيا ،حلني الت�أكد من تقريره الطبي.

� 4آالف موقع ع�شوائي يف العراق ي�سكنها  3.2مليون �شخ�ص
 بغداد /ح�سني حامت
م��ع م�ب��ا��ش��رة �أم ��ان ��ة ب �غ��داد مب�ل��ف "تبليط
العا�صمة" ،برزت م�شكلة امل�ساكن الع�شوائية
وامل�ن��اط��ق ال��زراع�ي��ة ال�ت��ي انت�شرت يف معظم ارج��اء
بغداد .وحلل هذه امل�شكلة يقول نواب انهم يعتزمون

الت�صويت على قانون الع�شوائيات لرتتيب و�ضع هذه
املناطق .وبح�سب خمت�صني فان عدد االحياء وامل�ساكن
الع�شوائية بلغ  4000موقع ن�صفها يف بغداد والب�صرة.
ويقول ع�ضو جلنة اخل��دم��ات النيابية النائب جا�سم
البخاتي ،يف حديث لـ(املدى) �إن "من اولويات جلنتنا
هو امل�ضي بالقراءة الثانية مل�شروع قانون الع�شوائيات

لإنهاء هذا امللف".وكان جمل�س النواب قد ق��ر�أ قانون
الع�شوائيات ق��راءة �أوىل .وذك��رت جلنة مراقبة تنفيذ
ال�برن��ام��ج احل �ك��وم��ي وال�ت�خ�ط�ي��ط ال���س�ترات�ي�ج��ي يف
حزيران � ،2019أن ن�سبة النمو ال�سكاين بلغت %2.8
�سنويا ومبعدل 150-120الف وحدة �سكنية�سنويا.
 التفا�صيل �ص3

الب�صرة ت�ستقبل فريق تفتي�ش
ملفات ك�أ�س اخلليج 25
 بغداد /املدى
م��ن امل ��ؤ ّم��ل �أن ي�صل ال�ي��وم االث�ن�ين اىل حمافظة الب�صرة فريق
التفتي�ش املنبثق من جلنة تقييم ملفات الن�سخة اخلام�سة والع�شرين
من بطولة ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم برئا�سة د .حميد ال�شيباين اىل
حمافظة الب�صرة التي مت ت�شكيلها خالل االجتماع الأخري الذي عقده احتاد
ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم بالعا�صمة القطرية الدوحة ي��وم الثاين
والع�شرين من �شهر كانون الأول املا�ضي بهدف الوقوف على جاهزية الهيئة
التطبيعية يف احتاد كرة القدم ال�ست�ضافة البطولة املزمع اقامتها نهاية العام
اجلاري �أو بداية العام املقبل مب�شاركة منتخبات البحرين وال�سعودية وقطر
وعُمان والكويت والإمارات واليمن والعراق البلد املنظم .
و�سيقوم فريق التفتي�ش اخلليجي خالل الزيارة التي �ست�ستمر لغاية يوم
الثامن والع�شرين من �شهر كانون الثاين اجلاري بتفقد ملعبي جذع النخلة
والفيحاء ومالعب التدريب واملن�ش�آت امللحقة والفنادق يف املدينة الريا�ضية
وملعب امليناء الأوملبي الذي و�صلت فيه ن�سبة الإجناز اىل مرحلة كبرية والذي
يت�سع اىل � 30ألف �شخ�ص وزيارة عدد من الفنادق وامل�ست�شفيات احلكومية
ومطار الب�صرة الدويل واالطالع على الأو�ضاع الأمنية يف حمافظة الب�صرة
ف� ً
ضال عن ح�ضور الديربي اخلليجي امللتهب بطابع جتريبي.

تتوج�س من تكرار جمزرة جممع الليث

تفجري ال��ط�يران ت�سبب ب�تراج��ع احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة فـي ال��ك��رادة
 بغداد /املدى
بعد � 3أي��ام على التفجري امل��زدوج يف �ساحة
الطريان ،مل يعد ال�سوق يف الكرادة داخل اىل

ن�شاطه.
ويعزو �أ�صحاب املحال التجارية الرتاجع املفاجئ اىل
خوف املتب�ضعني من تفجريات مماثلة قد تعيد �سيناريو
تفجري جممع الليث يف متوز  2016الذي راح �ضحيته
نحو � 300شخ�ص.
�شهدت العا�صمة ب �غ��داد ،اخلمي�س امل��ا��ض��ي ،هجوما
انتحاريا مزدوجا يف �ساحة الطريان اوق��ع املئات بني
قتيل وجريح ،الأمر الذي اثار موجة من الرعب والقلق

ل�ل�أه��ايل وال�ب��اع��ة واملتب�ضعني م��ن ا� �س��واق العا�صمة
و�ساحاتها.
و�أوقع الهجوم االرهابي الذي تبناه تنظيم داع�ش اكرث
من  32قتيال و 110جرحى ،و�سط انباء عن هجمات
�أخرى حمتملة.
وي �ق��ول اب��و علي (��ص��اح��ب حم��ل ب�ق��ال��ة) ل��ـ(امل��دى) ان
"احلركة التجارية تراجعت بعد تفجري �ساحة الطريان".
وا�ضاف ان "اهايل املنطقة يف حالة رعب باعتبار ان
الكرادة منطقة مهددة با�ستمرار".
ب��دوره ،يقول حممد ح�سني� ،صاحب ف��رن �صمون يف
الكرادة �أي�ضا ،ان "حركة امل��ارة يف ال�سوق تراجعت.
هذا احلالة تذكرنا بتفجري جممع الليث قبل اكرث من 4

�سنوات".
وت�سبب التفجري ال��ذي ع��رف الح�ق��ا بـ"تفجري جممع
الليث" باغالق الكرادة الكرث من عام وتراجع الن�شاط
التجاري فيها مل�ستويات كبرية.
وق��ال ح�سني ل �ـ(امل��دى) "احلركة التجارية يف الكرادة
عادت اىل طبيعتها وانتع�شت من جديد بعد �إعادة افتتاح
املنطقة ،لكن �إنفجار �ساحة ال�ط�يران ت�سبب برتاجع
احلركة من جديد".
بالعودة اىل قبل التفجري ،كان ال�سوق قد تعر�ض اىل
�صفعة ال��دوالر ،حيث غمر الك�ساد ال�سوق ب�سبب رفع
�أ�سعار ال�سلع ،وت�أثر �أ�صحاب حمال املالب�س �أك�ثر من
غريهم.

ويقول علي حت�سني� ،صاحب حمل مالب�س �إن "تراجع
�سعر �صرف الدينار املفاجئ ام��ام ال��دوالر �سبب فجوة
مالية وزادت قيمة املالب�س امل�ستوردة بن�سبة تتخطى
 ،%30يف وق��ت يقدر هام�ش �أرباحنا بني  %10و%15
فقط".
و�أو��ض��ح �أن "من ا�شرتى مبليون دوالر خ�سر بظرف
��س��اع��ات ح��وايل � 200أل��ف دوالر ب�سبب تغيري �سعر
ال�صرف" ،م�شري ًا �إىل �أنه خ�سر حوايل " 10ماليني دينار
عراقي يف غ�ضون �أيام".
وتابع "بعد تغيري �سعر ال�صرف املفاجئ ا�ضطررنا اىل
رفع �سعر الب�ضاعة لكي نحاول �سد اخل�سائر" .ورغم ذلك
يقول �صاحب حمل املالب�س ان "حركة املتب�ضعني قلت

بن�سبة  ٪50مقارنة يف ال�سابق".
بالعودة اىل تفجري �ساحة الطريان ،دعا جمل�س الق�ضاء
الأعلى اىل �ضرورة ك�شف اجلهات املعنية عن "مرتكبي
تفجريي �ساحة الطريان".
ودع��ا القا�ضي فائق زي��دان "اجلهات الأمنية �إىل بذل
اجل �ه��ود اال�ستثنائية لك�شف مرتكبي ج��رمي��ة �ساحة
ال �ط�يران االخ�ي�رة ليت�سنى للق�ضاء الق�صا�ص منهم
مبوجب القانون وفا ًء لدماء ال�شهداء".
وح��ث ع�ل��ى � �ض��رورة احل �ف��اظ ع�ل��ى ا��س�ت�ق�لال الق�ضاء
"كونه املحور الأ�سا�س الذي ي�ستند عليه بناء الدولة
الدميقراطية احل��رة الكرمية التي ي�سود فيها تطبيق
القانون على اجلميع".
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املالية النيابية تقرتح �إ�ضافة  18مادة على قانون
املوازنة وتخفي�ض العجز

اقترحت اللجنة المالية النيابية� ،إ�ضافة �أكثر من  18مادة وفقرة على قانون الموازنة العامة و�إلغاء عدد من الفقرات والمواد
المثبتة .ويقول �أع�ضاء في اللجنة ان التعديالت تهدف الى �ضغط النفقات وتقليل عجز الموازنة �إلى الن�صف تقريبا.
وترجح اللجنة المالية النيابية االنتهاء من تعديل م�سودة القانون نهاية الأ�سبوع الجاري �أو بداية الأ�سبوع المقبل وتقديمها
لرئا�سة مجل�س النواب.
 بغداد /محمد �صباح

تعديالت على الموازنة
ويتح ��دث �أحم ��د ال�صفار ،مق ��رر اللجنة
المالي ��ة ف ��ي مجل� ��س الن ��واب لـ(المدى)
قائ�ل�ا �إن "مناق�شتن ��ا تتركز عل ��ى كيفية
تخفي� ��ض النفق ��ات العام ��ة �إل ��ى �أدن ��ى
م�ست ��وى ممك ��ن ،وتعظي ��م الإي ��رادات
وتخفي�ض عج ��ز الموازنة �إلى ما يقارب
 ،"%50الفتا �إلى �أن "التعديالت ت�ضمنت
رف ��ع �سعر بي ��ع برميل النف ��ط الخام �إلى
 45دوالرا".
وت�سلم ��ت اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي مجل� ��س
الن ��واب �أكث ��ر م ��ن  160طلب ��ا م ��ن كت ��ل
�سيا�سية ولجان برلمانية مختلفة تقترح
فيه ��ا �إج ��راء تعدي�ل�ات و�إ�ضاف ��ات على
اغلب مواد وفقرات م�سودة الموازنة.
وي�ضي ��ف ال�صف ��ار �أن "اللجن ��ة المالي ��ة
تج ��ري اجتماع ��ات �صباحي ��ة وم�سائية
ولق ��اءات م ��ع م�س�ؤولي ��ن ف ��ي ع ��دد من
الدوائ ��ر والم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة
لمناق�شته ��م بالأم ��وال المخ�ص�ص ��ة له ��م
ف ��ي الموازن ��ة" ،مبين ��ا �أن "التعدي�ل�ات
ال يمك ��ن الب ��وح بها في الوق ��ت الحا�ضر
النه ��ا ل ��م تنجز ب�ش ��كل ت ��ام وكامل حتى
هذه اللحظة".
وفي وق ��ت �سابق قررت اللجن ��ة المالية
النيابي ��ة ،ال�ش ��روع بتغيي ��رات و�صفتها
بـ"الجوهري ��ة" عل ��ى م�س ��ودة م�ش ��روع
قان ��ون الموازنة االتحادي ��ة لعام 2021
باالتفاق م ��ع الحكومة لتالفي �أي خالف
بين ال�سلطتين التنفيذية والت�شريعية.
وي�شير مقرر اللجنة المالية النيابية �إلى
�أن لجنت ��ه "وزع ��ت �أع�ضاءها على لجان
م�صغ ��رة لمتابع ��ة ومناق�ش ��ة موازنة كل
م�ؤ�س�سة حكومية على حدة" ،معربا عن
�أمل ��ه بـ"�إكمال تعدي ��ل ومناق�شة م�سودة
م�شروع قانون الموازنة االتحادية لعام
 2021نهاي ��ة الأ�سبوع الجاري �أو بداية
الأ�سبوع المقبل ،وتقديمها للت�صويت".

وفد من �إقليم كرد�ستان
وف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر ،يق ��ول النائب عن
كتلة الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني
�إن "وف ��د �إقلي ��م كرد�ست ��ان �سيناق� ��ش
م ��ع اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة االتفاق
النفط ��ي والوارد في الم ��ادة ( )11في
م�سودة م�ش ��روع الموازن ��ة" ،متوقعا
"حل كل الخالفات بين بغداد واربيل
وتمرير قانون الموازنة".

وي�ضي ��ف ال�صفار �أن "�إجراء تعديالت
عل ��ى �أ�صل االتفاق النفط ��ي �أو الإبقاء
عليه �أم ��ر مره ��ون بالمفاو�ضات التي
�سيق ��وم به ��ا وف ��د �إقلي ��م كرد�ستان مع
الم�س�ؤولين في الحكومة االتحادية"،
مو�ضح ��ا �أن "بع� ��ض التعدي�ل�ات التي
و�ضعتها اللجنة المالية النيابية (التي
فيه ��ا جنب ��ة مالية) تمت بع ��د �أخذ ر�أي
الحكومة".

�أك ��دت وزارة ال�صح ��ة والبيئة� ،أن الع ��راق يعتمد ثالثة
لقاحات لفايرو�س كورونا ،وفيما لفتت �إلى عدم ت�سجيل
�إ�صابة بال�سالل ��ة الجديدة� ،أق ��رت ب�إمكانية حدوث ذلك.
ويق ��ول المتح ��دث الر�سم ��ي لل ��وزارة �سيف الب ��در ،في
حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن "الهيئة الوطني ��ة النتقاء الأدوية
ف ��ي العراق اعتم ��دت لقاحين �آخري ��ن لفايرو�س كورونا
غي ��ر فايزر ،وهما لق ��اح ا�سترازني ��كا البريطاني ،ولقاح
�سينوفارم ال�صيني" .وي�ضيف البدر� ،أن "القرار الجديد
يعط ��ي مرونة للوزارة في التجهي ��ز من �أكثر من م�صدر،
وق ��د �أ�صبح ��ت لدينا ثالثة لقاح ��ات معتم ��دة" ،الفت ًا �إلى
�أن "العراق متوا�صل مع جمي ��ع ال�شركات العالمية التي
رع ��ت تطوير اللقاحات خالل المدة الما�ضية ،ولحد هذه
اللحظة ،والدليل ما تو�صلنا �إليه من نتائج".
ويبين� ،أن "الوجبة الأولى من لقاح فايزر �ست�صل قريب ًا
و�ست ��وزع على الفئات المعل ��ن عنها التي ت�شكل  %20من
�سكان العراق ،وهي القوات الأمنية ،والمالكات الطبية،
وفئ ��ات االختط ��ار العالي ،ع ��ن طريق محط ��ات الوزارة
الر�سمية في بغداد والمحافظات".
وي�شي ��ر الب ��در� ،إل ��ى �أن "ح ��دوث طف ��رة وظه ��ور �ساللة
جدي ��دة لكورونا �أمر متوقع نتيجة ح�صول تغييرات في
الم ��ادة الوراثي ��ة والنووية للفايرو� ��س ت�سهم في ظهور
�أنواع جديدة قد تكون �أ�شد �أو �أقل خطورة".
وي�ؤكد� ،أن "المعلومات الأولية المتوفرة لدينا تظهر �أن
ال�سالل ��ة الجدي ��دة تمتلك �سرعة �أكبر ف ��ي االنت�شار ،على
فئ ��ات عمري ��ة �أ�صغ ��ر من الت ��ي كان ي�صيبه ��ا الفايرو�س
ال�ساب ��ق" .ونفى البدر ،وجود دالئل علمية على و�صول
ه ��ذه ال�سالل ��ة للع ��راق" ،رغ ��م �أن ��ه �أمر ممك ��ن ومتوقع،
وق ��د اتخ ��ذت الحكومة العدي ��د من الإج ��راءات التي من
�ش�أنه ��ا منع دخول ال�ساللة الجديدة �أو ت�أخير ظهورها".

الجي� ��ش .وطالت الطع ��ون اي�ضا بندا
ين� ��ص عل ��ى ايق ��اف التعيين ��ات ف ��ي
الرئا�سات الثالث ،ون�سبة ا�ستقطاعات
الموظفي ��ن التي قل�صه ��ا البرلمان الى
 3.8بدال من .4.8
ودخل ��ت اللجن ��ة المالي ��ة البرلماني ��ة
بجول ��ة ق�ضائي ��ة مقاب ��ل الحكوم ��ة
وت�أج ��ل الب ��ت بالفق ��رات ق�ضائيا عدة
�أ�شهر.

تغييرات و�إ�ضافات
وتتاب ��ع النائب ��ة ع ��ن محافظ ��ة مي�س ��ان
�أن "كل الأرق ��ام قابل ��ة للتغيي ��ر الن
الموازن ��ة االتحادية ما زالت قيد النقا�ش
والتفاهمات بين �أع�ضاء اللجنة المالية".
وتبي ��ن �أن "هن ��اك تغيي ��رات و�إ�ضاف ��ات
و�إلغ ��اء م ��ن م ��واد قان ��ون الموازن ��ة
والبال ��غ عدده ��ا ( )58م ��ادة" ،مبين ��ة �أن
"ا�ستقطاع ��ات الروات ��ب �ستك ��ون وفق
قانون رق ��م ( )113الخا� ��ص بال�ضرائب
ل�سنة  1982ال ��ذي �سيخفف ال�ضرر على
الموظفين والمتقاعدين".

اجتماع �سابق للجنة املالية النيابية

ال�صحة 3 :لقاحات لفايرو�س كورونا
�ست�صل ً
قريبا
 بغداد /فرا�س عدنان

ويخ�ش ��ى البرلم ��ان �إع ��ادة �سيناري ��و
 2017عندم ��ا طعن ��ت الحكوم ��ة التي
كان يتر�أ�سها حيدر العبادي بـ 21فقرة
من فقرات الموازنة ،ما ت�سبب بتجميد
هذه الفقرات.
وت�ضمنت الطعون المطالبة بالغاء 15
فق ��رة م ��ن القانون ،واع ��ادة �صياغة 7
فقرات اخرى .وطال ��ت الطعون بنود ًا
و�صف ��ت بـ"المهم ��ة" ا�سه ��م ادراجه ��ا

�ضمن الموازنة بت�سري ��ع عملية �إقرار
الت�شريع ،كمخ�ص�ص ��ات البترودوالر،
الت ��ي تطال ��ب به ��ا المحافظ ��ات
الجنوبي ��ة ،ومراجع ��ة عق ��ود جوالت
التراخي�ص النفطية.
كما طعنت الحكوم ��ة ،حينها ،بالن�سبة
التي ُخ�ص�ص ��ت للمحافظات الحدودية
م ��ن اي ��رادات المناف ��ذ ،ومخ�ص�ص ��ات
البي�شمركة الت ��ي اقتطعت من موازنة

فقرات جديدة
من جانبها ت�ؤكد �سه ��ام العقيلي ،ع�ضوة
اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة �أن لجنته ��ا
"عق ��دت اجتماع ��ا م ��ع رج ��ال الأعم ��ال
واالكاديميي ��ن ومناق�شته ��م بقان ��ون
الموازن ��ة االتحادي ��ة" ،م�ضيف ��ة �أن
"االجتماع ��ات �شمل ��ت المحافظين وكل
م�ؤ�س�سات الدولة العراقية".
وت�ضي ��ف العقيل ��ي لـ(الم ��دى) �أن "رف ��ع
�سعر بيع النف ��ط �سيوفر مبلغا ي�صل �إلى
( )5تريليون ��ات دين ��ار للموازنة العامة،
وه ��و م ��ا �سيخف ��ف م ��ن العج ��ز ،وكذلك
الح ��ال مع تخفي� ��ض مبلغ الط ��وارئ من
( )500ملي ��ار دين ��ار �إل ��ى ( )150ملي ��ار
دينار" ،الفتة �إلى �أن "التعديالت مازالت
غير مح�سومة".
وتو�ض ��ح العقيل ��ي �أن "هن ��اك �أكث ��ر من
 18م ��ادة وفق ��رة تم ��ت �إ�ضافته ��ا ف ��ي
قان ��ون الموازنة من قب ��ل اللجنة المالية
عل ��ى قان ��ون الموازن ��ة العام ��ة �أثن ��اء
مراجعتها" ،الفتة �إلى �أن "اللجنة المالية
النيابية قررت �أن يك ��ون حجم الموازنة
الكل ��ي  129تريلي ��ون دين ��ار" .وو�صف
مطلع ��ون �أرق ��ام الموازن ��ة االتحادي ��ة
"بالفلكي ��ة والكبي ��رة"� ،إذ بل ��غ حجمه ��ا
الكل ��ي  164تريلي ��ون دين ��ار ،وعجزه ��ا
نحو  70تريليون دينار ،في حين حددت
�سع ��ر بي ��ع برمي ��ل النف ��ط ب� �ـ 42دوالرا
للبرميل الواحد.

ويوا�صل الب ��در� ،أن "اللجن ��ة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة
قام ��ت بتحدي ��ث قائم ��ة ال ��دول التي يمن ��ع ال�سف ��ر منها
واليها ،وعلى العراقيين الوافدين منها البقاء في الحجر
�أ�سبوعي ��ن� ،أم ��ا الأجان ��ب فال يقب ��ل دخولهم �إل ��ى البالد
مطلق� � ًا" .ويتابع� ،أن "ال ��دول التي ظه ��رت فيها ال�ساللة
الجديدة �شهدت تغييرات وا�ضحة في المنحنى الوبائي،
وزيادة ف ��ي الوفيات بخالف الو�ضع ف ��ي العراق والذي
ه ��و جيد ومعدالت الإ�صابة في تراجع م�ستمر ،وال�شفاء
و�صل �إلى ."%94
وم�ض ��ى البدر� ،إلى �أن "العراق م�ستعد لمواجهة ال�ساللة
الجدي ��دة ،وذلك من خالل تحدي ��ث المختبرات ال�صحية
المعنية بالفح�ص والر�صد الوبائي".
بدوره ،ذكر ع�ضو لجن ��ة ال�صحة النيابية فالح الزيادي،
في حديث لـ(المدى)� ،أن "المخاوف كبيرة جد ًا مع ظهور
موج ��ة �أخرى من فايرو�س كورونا بالتزامن مع ت�سجيل
دول المنطقة ا�صابات كبيرة بال�ساللة الجديدة و�إمكانية
انتقالها �إلى العراق".
وي�ضي ��ف الزي ��ادي� ،أن "الحكوم ��ة عليه ��ا �أن ت�ش ��دد
اجراءاته ��ا ل�ضم ��ان عدم و�ص ��ول ال�سالل ��ة الجديدة ،في
وق ��ت ن�شه ��د تراجع� � ًا كبير ًا ف ��ي االلت ��زام بالإج ��راءات
الوقائية من قب ��ل المواطنين" .ويلفت� ،إلى �أن "الجميع
يتحدث ع ��ن تراجع م�ستوى الإ�صاب ��ات والوفيات وهو
�أم ��ر جي ��د ،لكن ذل ��ك غي ��ر كاف ،لأننا لم نتج ��اوز مرحلة
الخطورة بع ��د ،وينبغ ��ي محا�سبة المخالفي ��ن لقرارات
لجن ��ة ال�صحة وال�سالم ��ة العليا وعدم االكتف ��اء ب�إ�صدار
البيانات ال�صحفية".
وانتهى الزيادي� ،إلى �أن "العراق ينتظر و�صول الوجبة
الأول ��ى م ��ن اللقاح ��ات وهذا الإج ��راء �سوف يع ��د نقطة
تح ��ول مهمة في مكافح ��ة الفايرو�س ،لك ��ن ذلك يجب �أن
ت�ستمر مع ��ه الإجراءات الوقائية عل ��ى الم�ستويات كافة
ومنع التجمعات".

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

قال �إن تعافي �أ�سعار النفط قد تخف�ض عجز الموازنة بن�سبة % 25

وزير املالية :نحاول احل�صول على قر�ض بقيمة  6مليارات دوالر
من �صندوق النقد الدويل
 ترجمة /حامد احمد
ك�ش ��ف وزير المالية عل ��ي عالوي ،ان
العراق يج ��ري مباحثات مع �صندوق
النق ��د الدول ��ي للح�صول عل ��ى قر�ض
بقيمة  6مليار دوالر وذلك لدعم ورفد
اقت�ص ��اده المتهال ��ك ،ج ��اء ذلك خالل
مقابل ��ة اجراه ��ا مع موق ��ع بلومبيرغ
الأميرك ��ي .وقال ع�ل�اوي ان "العراق
يتوقع عجزا ماليا في ميزانية 2021
بقيمة  71تريليون دينار".
و�أ�ض ��اف ان ��ه "حالم ��ا تت ��م م�صادق ��ة
البرلم ��ان على الموازن ��ة ،فان ب�إمكان
العراق ان يتقدم بطلب للح�صول على
 2مليار دوالر كتمويل �سريع عبر �آلية
خا�صة �أن�ش�أها �صندوق النقد الدولي
لم�ساع ��دات اقت�صادي ��ات للبل ��دان
المت�أثرة من جائحة كورونا" .
و�أ�ش ��ار ع�ل�اوي ال ��ى ،ان ��ه "بام ��كان
بغ ��داد اي�ض ��ا ان تطل ��ب  4ملي ��ارات
دوالر ا�ضافية كقرو�ض واطئة الكلفة
عبر برنامج �آخر له عالقة ب�إ�صالحات
الحكومة".
وبينما يمكن لم�ساعدة �صندوق النقد
الدول ��ي ان تغط ��ي ج ��زءا ي�سيرا من
العج ��ز ،فانه بامكانها اي�ض ��ا ان تقلل
من ا�ستنزاف العراق الحتياطياته من
العملة ال�صعبة.
واقتر�ض ��ت الحكومة الع ��ام الما�ضي

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

اكث ��ر م ��ن  25ملي ��ار دوالر م ��ن
البن ��ك المرك ��زي لت�سدي ��د مرتب ��ات
موظف ��ي القطاع الع ��ام وتلبية نفقات
ومتطلبات �ضرورية اخرى.
م ��ن جانب �آخر يخط ��ط العراق اي�ضا
لأن ��واع اخرى من التمويل للم�ساعدة
في �سد الفجوة المالية .
وقال عالوي انه "حالما تتم الم�صادقة
على الموازنة فان الحكومة �ستتحرك
اي�ض ��ا ال�صدار �سن ��دات محلية بقيمة
 5ملي ��ارات دوالر لتو�سي ��ع قاعدته ��ا
المالية".
ولفت وزير المالية الى �أن "القرو�ض
الدولي ��ة غالب ��ا م ��ا تك ��ون مكلف ��ة

وباه�ض ��ة ،ال اع ��رف فيم ��ا اذا هن ��اك
اقب ��ال على �ش ��راء �سن ��دات عراقية"،
م�شي ��را ال ��ى �أن "الرج ��وع له ��ذه
اال�س ��واق الآن هو �أم ��ر �صعب بع�ض
ال�شيء ".وفقا لم�ؤ�ش ��رات بلومبيرغ
باركلي� ��س ف ��ان معدل عوائ ��د �سندات
العراق بالدوالر تق ��در بن�سبة ،%8.3
احد اعل ��ى الم�ستوي ��ات بالن�سبة الي
حكومة على الم�ستوى العالمي .
من ��ذ انهي ��ار ا�سع ��ار النف ��ط العالمية
ب�سبب تف�شي وب ��اء فايرو�س كورونا
واقت�ص ��اد الع ��راق يتراج ��ع ،وبينما
ي�شه ��د الو�ض ��ع االن بع� ��ض التعاف ��ي
عقب ارتفاع ا�سع ��ار النفط قليال ،فان

البل ��د ما يزال ي�صارع من اجل تغطية
نفقاته ويحاول منع ازدياد الم�صاعب
�س ��وءا .العام الما�ضي تجاوز العراق
ح ��دود معدالت االنت ��اج المتفق عليها
م ��ع منتج ��ي نف ��ط �آخرين ف ��ي �أوبك،
وذلك ف ��ي م�سعى من ��ه للح�صول على
مزي ��د م ��ن النق ��د ال ��ذي ه ��و ب�أم� ��س
الحاج ��ة الي ��ه مم ��ا ا�ضطره بع ��د ذلك
لو�ض ��ع خطة تعوي�ض م ��ا ترتب على
ذلك بتخفي�ض مزيد من انتاجه ح�سب
جدول زمني .
وق ��ال ع�ل�اوي ان "الع ��راق �سيلت ��زم
بح�ص� ��ص االنت ��اج المق ��ررة حيث ان
ذلك ي�ساعد في تف ��ادي مخاطر انهيار

علي عالوي

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

اال�سع ��ار م ��ن جدي ��د" ،واثن ��ى عل ��ى
التقلي� ��ص المفاج ��ئ ال ��ذي قام ��ت به
ال�سعودي ��ة النتاجه ��ا ه ��ذا ال�شهر مما
�ساعد على ارتفاع ا�سعار النفط .
وا�ض ��اف ع�ل�اوي ان "عج ��ز ميزانية
البل ��د ق ��د يتقل� ��ص بن�سب ��ة  %25ه ��ذا
الع ��ام �إذا م ��ا بقي ��ت ا�سع ��ار النف ��ط
محافظ ��ة عل ��ى معدالته ��ا الحالي ��ة
البالغة  55دوالرا للبرميل".
وكان �صن ��دوق النقد الدولي قد توقع
انكما� ��ش اقت�صاد العراق بن�سبة %12
ف ��ي عام  ،2020وهي اكب ��ر ن�سبة من
بي ��ن اي ع�ض ��و �آخ ��ر في اوب ��ك وفق
ح�ص� ��ص تقلي� ��ص الإنت ��اج ،و�شهدت
الميزاني ��ة عج ��زا بن�سب ��ة  %22م ��ن
الناتج المحلي االجمالي .
لج� ��أ الع ��راق الع ��ام الما�ض ��ي ال ��ى
تخفي� ��ض قيم ��ة عملت ��ه لتخفي� ��ض
ال�ضغط على النفقات العامة في وقت
يحاول فيه ت�أمين مليارات الدوالرات
كم�ساعدات خارجي ��ة ،وللمرة االولى
اي�ض ��ا اتب ��ع الع ��راق طريق ��ة �صفق ��ة
الت�سدي ��د الم�سب ��ق م ��ع ال�ش ��ركات
الم�شتري ��ة للنف ��ط حي ��ث ي�ستخ ��دم
النف ��ط كطريقة للح�ص ��ول على قر�ض
وت�أمي ��ن الم ��ال� ،شركة زينه ��او �أويل
ال�صيني ��ة للنفط فازت بعق ��د بقيمة 2
مليار دوالر ،رغ ��م ان رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي لم يوقعه بعد .
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�صالح الدين ت�شهد �أكبر
خرق �أمني في  2021رغم
ت�سلمها التحذيرات

سياسة

داع�ش يقتل  11منت�سب ًا قرب منطقة �أعلن تحريرها
�أكثر من  5مرات!

 بغداد /متيم احل�سن

هاجم تنظيم داع�ش حدود
حمافظة دياىل امل�شرتكة مع
�صالح الدين ليلة ال�سبت،
واوقع اكثـر من  20بني قتيل
وجريح بينهم قيادي يف
احل�شد ال�شعبي.
وجاء الهجوم عقب �ساعات
فقط من حتذيرات اطلقها
م�س�ؤولون يف دياىل من
انتقال هجمات التنظيم اىل
املحافظة ،بعد انتحاريي
�ساحة الطريان ،و�سط بغداد.
باملقابل كانت �صالح الدين،
التي �شهدت الهجوم االخري،
قد ا�ستلمت معلومات قبل
ايام عن احتمال �شن داع�ش
هجمات باملحافظة.
ووفق م�صادر امنية ،فان التنظيم بد�أ منذ
اال�سب ��وع املا�ضي ،عملي ��ات اعادة انت�شار
يف املناط ��ق املح ��ررة ا�ستع ��دادا لهجمات
جديدة.
وقب ��ل �ساع ��ات قليل ��ة م ��ن منت�ص ��ف ليلة
ال�سبت على االحد ،هاجم م�سلحون يعتقد
انهم تابعني لـداع�ش مقرا للح�شد ال�شعبي
جنوب �شرقي �صالح الدين.
ووف ��ق م�صدر امن ��ي مطل ��ع يف املحافظة
فان "اال�شتباكات ا�ستمرت ملدة � 5ساعات"
يف اعن ��ف هج ��وم ت�شه ��ده املحافظ ��ة منذ
بداية العام احلايل.
و�أعلن ��ت هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي� ،صباح
ام� ��س ،مقت ��ل و�إ�صابة  23م ��ن عنا�صرها
بينهم �آمر فوج يف ح�صيلة نهائية للهجوم
ال ��ذي ج ��رى مبنطق ��ة العي ��ث املحاذي ��ة

مالحق ��ة امل�سلح�ي�ن حت ��ى �صب ��اح ام� ��س،
حيث ا�ستطاعوا قتل عدد من املهاجمني"،
فيما مل ي�ستطع حتديد العدد ب�شكل دقيق.
احلكومة تهدد باالنتقام
اىل ذلك كان يحيى ر�سول ،املتحدث با�سم
القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة ،ق ��د وعد
بعدم تهاون القوات االمنية "مع الإرهاب
و�ست�ستم ��ر ب ��دك �أوكاره ،فه ��ي ت�ستم ��د
القوة من �شهدائنا الأبرار".
وتوعد املتحدث الع�سكري ،تنظيم داع�ش
باالنتق ��ام ،قائال" :ليعلم عنا�صر ع�صابات
داع� ��ش الإرهابي ��ة �أن الق�صا� ��ص ق ��ادم ال
حمالة ،يوم ال ينفعهم الندم".
وج ��اءت تل ��ك الهجم ��ات بع ��د يوم�ي�ن من
هج ��وم ه ��و االول من نوعه من ��ذ اكرث من
ع ��ام ،حني فجر انتحاريان اثنان نف�سيهما
و�س ��ط جم ��وع املتب�ضعني و�س ��ط بغداد،
وت�سبب ��ا مبقت ��ل وج ��رح اك�ث�ر م ��ن 100
م ��دين .وق ��ال امل�ص ��در االمن ��ي يف �صالح
الدين انه "قبل  5اي ��ام من هجوم العيث،
كان ��ت هن ��اك معلوم ��ات عن احتم ��ال قيام
داع�ش بهجمات يف دياىل".
وكان رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي،
ق ��د نف ��ذ عق ��ب ح ��ادث الط�ي�ران ،حمل ��ة
تغي�ي�رات امني ��ة طالت منا�ص ��ب ح�سا�سة
يف الداخلية واال�ستخبارات.

جانب من الت�شييع
املركزي ل�ضحايا
الهجوم يف النجف
�أم�س..
مطيبيجة ،وهي جمموعة قرى �ضمن تالل
حمري ��ن املحاذية لدياىل ،ومت االعالن عن
حتريرها اكرث من  5مرات منذ .2015
وي�ش�ي�ر امل�ص ��در املطل ��ع اىل ان "تل ��ك
املناط ��ق �شا�سعة جدا والقطع ��ات االمنية
غري كافية لتغطية كل الطرق".
وقب ��ل اقل م ��ن �شه ��ر كانت هيئ ��ة احل�شد
ال�شعبي ،قد اعلن ��ت �أن قطعات اللواء 22
(الت ��ي تعر�ض ��ت للهجوم االخ�ي�ر) طهرت
�أك�ث�ر من 70كم من جزي ��رة العيث جنوب
�شرق ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن وب�إ�سن ��اد اجلي�ش
العراقي .وذكر وكيل �آمر اللواء  22مزهر
املو�سوي يف بيان حينه ��ا� ،إن "خلو قرى
اجلزي ��رة من ال�س ��كان �ساعد عل ��ى ن�شاط

حلدود دياىل.
وقال ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان �إن ح�صيل ��ة
التعر� ��ض انته ��ت بـ"ا�ست�شه ��اد  11مقات ًال
م ��ن �أبط ��ال الل ��واء  22باحل�ش ��د ال�شعبي
وا�صابة � 12آخرين بجروح متفاوتة".
و�شه ��داء الهج ��وم ه ��م كل م ��ن :ح�س�ي�ن
�سعي ��دان كاطع (�أبو علي ��اء احل�سيناوي)
�آم ��ر الف ��وج الثال ��ث بالل ��واء � ،22صال ��ح
جمهول عطية معاون �آمر الفوج ال�ساد�س
بالل ��واء  ،22حكي ��م جب ��ار كاظ ��م ،ح�سني
من�شد وادي� ،أحمد يو�سف حطيط ،و�سام
عل ��ي ح�سني ،جراح حممد حم�سن ،رحمن
جار مطيبيجة !
عريث ��م مط ��ر ،عل ��ي ج�ب�ر �سلم ��ان ،ح�سن
وتقع "العيث" وهي �أ�شبه بجزيرة �ضمن
قا�سم مظلوم ،مظفر رزاك و�شيج.

�أم ��ا اجلرحى بح�س ��ب بي ��ان احل�شد فهم:
م ��روان وايل كاظ ��م ،حام ��د عب ��د الكاظم،
�سيف ب ��رزان �شياع ،فرح ��ان موله طالل،
حممد ح�سني عبد احل�سني ،هيثم عبد الله
حممد ،عل ��ي زغري م�صب ��اح� ،ستار رهيف
ح�سان ،عالء �شره ��ان حنون� ،أحمد غالب
خ�ض ��ر ،ك ��رمي خ�ض�ي�ر حممد ،لي ��ث فزاع
جماور.
واكد امل�صدر االمني ان الهجوم "وقع يف
منطق ��ة وعرة وع ��دد �سكانها قلي ��ل جدا ال
يتعدى عدة ع�شرات من املنازل املتفرقة".

داع� ��ش يف تنفي ��ذ عملياته ��م الإرهابية �إذ
مت تفتي� ��ش هذه الق ��رى ومنها (اخلامتة-
�أب ��و �س ��درة وال�صالبخ ��ة وخمي ��م �صالح
الدين)" .وبني �أن "العملية تهدف ملالحقة
فل ��ول داع� ��ش وتطه�ي�ر منطقت ��ي العي ��ث
ومطيبيجة وتثبيت نقاط �أمنية ودوريات
جوال ��ة لت�أم�ي�ن الط ��رق الرئي�س ��ة متهيدا
لع ��ودة جمي ��ع العوائ ��ل النازح ��ة ملناطق
�سكناهم يف �صالح الدين".
ويف �صبيحة اليوم التايل للهجوم ،و�صل
اىل �صالح الدي ��ن قائد اركان اجلي�ش عبد
االم�ي�ر ي ��ار الل ��ه ونائ ��ب قائ ��د العمليات
امل�شرتك ��ة عبد االم�ي�ر ال�شم ��ري ورئي�س
منظمة بدر هادي العامري.

ال�سجن ملدير �شركة كي كارد � 4سنوات

ثان��ي حك��م ق�ضائي بح��ق مدير ع��ام هيئ��ة التقاع��د ال�سابق بته��م الر�شوة
 بغداد /املدى
�أ�ص ��درت حمكمة اجلنايات التابع ��ة ملحكمة مكافحة
الف�س ��اد املركزي ��ة ،ام� ��س الأح ��د ،حكم ��ا بال�سجن 6
�سنوات بحق مدي ��ر هيئة التقاع ��د الوطنية ال�سابق
�أحمد عبد اجللي ��ل ال�ساعدي ،وهو ثاين حكم يتلقاه
الأخري خالل �أقل من �أ�سبوع.
وذكر بي ��ان للق�ضاء� ،أنه "بناء عل ��ى حتقيقات جلنة
مكافح ��ة الف�ساد واجلرائم املهمة� ،صدر حكم حمكمة
جناي ��ات حمكم ��ة مكافحة الف�س ��اد املركزية بال�سجن

مل ��دة �ست �سنوات بحق مدير هيئ ��ة التقاعد الوطنية
ال�ساب ��ق ،املتهم (�أحمد عبد اجللي ��ل ال�ساعدي) وفق
احكام القرار  160ل�سنة ."1983
و�أ�ض ��اف� ،أن "احلك ��م ج ��اء ع ��ن مو�ض ��وع تقا�ضي
ال�ساع ��دي ر�شاوي من املتهم (بهاء عبد احل�سني) مع
غرامة مالية قدره ��ا  10ماليني دينار ،مبينا �أن ،هذا
احلكم عن ق�ضية من بني  6ق�ضايا".
ويف �سي ��اق �آخ ��ر� ،أ�صدرت املحكم ��ة حكما باحلب�س
مل ��دة �أرب ��ع �سنوات بح ��ق مدي ��ر �شركة (ك ��ي كارد)،
املته ��م به ��اء عبد احل�س�ي�ن عبد اله ��ادي بتهمة تقدمي

ّ
تح�ضر لإكمال القراءة
لجنة الخدمات
الثانية لم�شروع قانون الع�شوائيات
 بغداد /ح�سني حامت
م ��ع مبا�ش ��رة �أمان ��ة بغ ��داد مبل ��ف "تبليط
العا�صم ��ة" ،ب ��رزت م�شكل ��ة امل�ساك ��ن
الع�شوائي ��ة واملناط ��ق الزراعي ��ة الت ��ي
انت�ش ��رت يف معظ ��م ارج ��اء بغ ��داد .وحلل
ه ��ذه امل�شكل ��ة يقول ن ��واب انه ��م يعتزمون
الت�صويت على قانون الع�شوائيات لرتتيب
و�ضع هذه املناطق.
وبح�س ��ب خمت�ص�ي�ن ف ��ان ع ��دد االحي ��اء
وامل�ساك ��ن الع�شوائي ��ة بل ��غ  4000موق ��ع
ن�صفها يف بغداد والب�صرة.
ويق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة اخلدم ��ات النيابي ��ة
النائب جا�سم البخاتي ،يف حديث لـ(املدى)
�إن "من اولويات جلنتنا هو امل�ضي بالقراءة
الثانية مل�شروع قان ��ون الع�شوائيات لإنهاء
هذا امللف".
وكان جمل� ��س الن ��واب ق ��د ق ��ر�أ قان ��ون
الع�شوائي ��ات ق ��راءة �أوىل .وذك ��رت
جلن ��ة مراقب ��ة تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكومي
والتخطي ��ط ال�سرتاتيج ��ي يف حزي ��ران
� ،2019أن ن�سب ��ة النم ��و ال�س ��كاين بلغ ��ت
� %2.8سنوي ��ا ومبع ��دل  150-120ال ��ف
وحدة �سكنية�سنويا.
و�أكدت حاجة العراق اىل  2.5مليون وحدة
�سكنية .و�أك ��دت ان التجمع ��ات الع�شوائية
بلغ ��ت ( )3687جتمع ��ا �سكاني ��ا وع ��دد
امل�ساك ��ن الع�شوائي ��ة ( )521947م�سكن ��ا
وبن�سب ��ة  %16.5من جمموع ع ��دد امل�ساكن
يف الع ��راق .وبل ��غع ��دد ال�س ��كانيف ه ��ذه
الع�شوائيات ( )3292606ن�سمة لغاية عام
 ،2017بح�س ��ب اللجنة ذاته ��ا ،فيما جاءت
حمافظة بغ ��داد يفاملرتبةاالوىل من حيث

ر�ش ��اوي �إىل مدير هيئ ��ة التقاعد الوطني ��ة ال�سابق،
املتهم �أحمد عبد اجلليل ال�ساعدي.
ويف وقت �سابق من الأ�سبوع املا�ضي �أ�صدر جمل�س
الق�ضاء ،حكم ��ا بال�سجن بحق رئي� ��س هيئة التقاعد
الوطني ��ة ال�سابق �أحمد ال�ساعدي ع ��ن ق�ضية ف�ساد.
وقال م�ص ��در ق�ضائي ،حينه ��ا� ،إن "حكم ًا �صدر على
رئي� ��س هيئة التقاع ��د الوطني ��ة ال�ساب ��ق �أحمد عبد
اجللي ��ل ال�ساعدي باحلب� ��س � 6سن ��وات عن جرمية
ر�ش ��وة يف عق ��د الت�أم�ي�ن ح�س ��ب الق ��رار  160ل�سنة
."1983

و�أ�ض ��اف امل�صدر الذي طلب ع ��دم الك�شف عن ا�سمه،
�أنّ "احلك ��م �ص ��در ع ��ن ق�ضي ��ة �إب ��رام عق ��د الت�أم�ي�ن
وا�ستقط ��اع مبال ��غ خ ��ارج القان ��ون باال�ش�ت�راك مع
�شركة (ال�سالمة) التجارية".
وق ��ررت جلنة الأمر الدي ��واين )29( ،حجز الأموال
املنقولة وغري املنقولة لرئي�س هيئة التقاعد ال�سابق
�أحمد عب ��د اجلليل ال�ساع ��دي ،و�شقيق ��ه وزوجاتهم
و�أوالدهم.
ويف � 17أيل ��ول املا�ض ��ي ،اعتقل ��ت ق ��وة ع�سكري ��ة
خا�صة ،مدير هيئة التقاعد ال�سابق �أحمد ال�ساعدي.

وكان حتال ��ف الفت ��ح ال ��ذي يتزعم ��ه
العام ��ري ،ق ��ال قب ��ل و�ص ��ول االخري اىل
م ��كان الهجوم االخ�ي�ر ،انه "م ��رة �أخرى
تتج ��ر�أ الع�صاب ��ة االرهابي ��ة الداع�شي ��ة
بالتع ��دي عل ��ى ار� ��ض الوط ��ن ،ويف كل
م ��رة يت�صدى رج ��ال الأر�ض م ��ن ح�شدنا
الظافر".
وا�ضاف البيان" :فربغم الربد والظروف
اجلوي ��ة وكمائ ��ن الع ��دو �إال انه ��م �صدوا
االع ��داء ودحروه ��م وكبدوه ��م خ�سائ ��ر
ج�سيمة يف الأرواح واملعدات".
وف ��ق امل�ص ��در االمن ��ي ان "قطع ��ات م ��ن
ال�شرط ��ة االحتادي ��ة وبا�سناد م ��ن اللواء
 22و�صل ��ت اىل مكان الهجوم ،وا�ستمرت

م�ست�شارية الأمن الوطني :ق�ضاء
خال من الغرباء
�سنجار ٍ

� 4آالف موقع ع�شوائي في العراق ي�سكنها  3.2مليون �شخ�ص

التجمعات الع�شوائي ��ة التي بلغت ()1022
جتمعا وبن�سبة .%27.7
وي�ضي ��ف البخاتي" :جمعن ��ا معلومات من
�أمان ��ة بغ ��داد والبلدي ��ات ووزارة االعم ��ار
واال�سكان والتخطيط العمراين واحل�ضري
وجدن ��ا وجهات نظ ��ر ومالحظ ��ات خمتلفة
�ضمنت جميعها يف القانون".
ويو�ض ��ح ع�ض ��و جلن ��ة اخلدم ��ات النيابية
�أن "القانون ي�شم ��ل جميع الع�شوائيات من
دون ا�ستثناء وال يوجد ا�ستهداف ل�شريحة
دون اخرى" ،م�شريا اىل ان "امللف باملجمل
م ��وزع عل ��ى جمموع ��ة م ��ن ال ��وزارات فقد
تك ��ون الأرا�ض ��ي املتج ��اوز عليه ��ا تابع ��ة
ل ��وزارة املالي ��ة او للمحافظ ��ة او ل ��وزارة
االعمار واال�سكان او رمب ��ا تكون لوزارات

اخرى قطاعية".
باملقاب ��ل يرى مراقب ��ون ان الربملان احلايل
هو الأ�سو�أ مقارنة بالربملانات ال�سابقة.
واج ��رت (امل ��دى) ،قب ��ل �أ�سب ��وع ،مراجع ��ة
�شامل ��ة للقوانني التي اقرها جمل�س النواب
خ�ل�ال دورت ��ه احلالي ��ة ،وتب�ي�ن ان ��ه مل يقر
خالل الـ� 6أ�شهر الأوىل من عمره �أي قانون،
وبعد نحو عامني على مبا�شرة عمله اقر 69
قانونا فقط .م ��ن ابرز القوانني التي اقرها
املجل�س هي :قانون �أ�س�س تعادل ال�شهادات
والدرج ��ات العلمي ��ة العربي ��ة والأجنبي ��ة.
وقان ��ون لتموي ��ل العج ��ز امل ��ايل ،وقان ��ون
لتموي ��ل االنتخاب ��ات ،ف�ض�ل�ا ع ��ن قان ��ون
االنتخاب ��ات .فيم ��ا كان ��ت اب ��رز القوان�ي�ن
الأخرى هي ت�صديق اتفاقيات فقط.

ومل يق ��ر جمل�س الن ��واب �أي قانون له �صلة
مبا�ش ��رة بحي ��اة النا�س خ�صو�ص ��ا ان البلد
يعي�ش و�ضعا مت�أزما منذ عام تقريبا ب�سبب
�إج ��راءات كورون ��ا وانهي ��ار قيم ��ة العملة،
ومن ثم �صع ��ود م�ؤ�شرات الفقر اىل حوايل
 .%40وكان ��ت �أمان ��ة بغ ��داد ،ق ��د �أكدت ،يف
ع ��ام  ،2020وج ��ود م�سودة قان ��ون تعالج
الع�شوائي ��ات ينتظ ��ر مناق�شته ��ا داخ ��ل قبة
الربملان .وق ��ال الوكيل البلدي لأمانة بغداد
كرمي البخاتي ،حينها� ،إن "هنالك م�سودتني
يف ه ��ذا ال�ش� ��أن ،الأوىل �إف ��راز الأرا�ض ��ي
الزراعية والب�ساتني ملعاجلة ملكية الأر�ض،
والثانية متليك املتجاوزين لأرا�ضي الدولة
وتعالج عالق ��ة املتجاوزين عل ��ى الأر�ض"،
م�شدد ًا على "�أهمية دمج امل�شروعني".

احد االحياء التي �شيدت على ارا�ض زراعية يف بغداد

وا�ض ��اف البخات ��ي �أن "هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن 4
�آالف جمم ��ع ع�شوائ ��ي يف عم ��وم العراق،
تت�صدره ��ا بغ ��داد ب�إ�سهامه ��ا يف احل�ص ��ة
الأك�ب�ر" .ويف �سياق مت�ص ��ل ،يقول ع�ضو
جلنة اخلدمات النيابية عبا�س العطايف يف
حديث لـ(املدى) �إن "ملف الع�شوائيات لدى
جلن ��ة اخلدم ��ات واالعم ��ار النيابية ومتت
قراءت ��ه ق ��راءة اوىل وحالي ��ا يف مو�ض ��ع
املناق�ش ��ة" ،مو�ضحا �أن الت�شري ��ع بـ"�إدراج
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب وادراج جلن ��ة
اخلدم ��ات لغر� ��ض طرحه �ضم ��ن اجلل�سات
املقبل ��ة" .ويبني العطايف �أن "املوعد املحدد
�ضمن اجل ��دول �سيتم حتديده من قبل هيئة
الرئا�س ��ة" .وي�ش�ي�ر النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة
وا�س ��ط اىل �أن "القان ��ون �صن ��ف املناط ��ق
اىل �صنف�ي�ن منه ��ا املناطق ال�سكني ��ة والتي
ه ��ي بالأ�سا� ��س مباين عام ��ة والت ��ي �سيتم
ا�ستبداله ��ا بنقل �سكانه ��ا اىل مناطق بديلة،
وال�صنف الآخ ��ر �سكان املناط ��ق الزراعية،
وه ��ذه املناطق اي�ض ��ا �ضمن القان ��ون الذي
مت التح ��دث في ��ه عنه ��ا يف الف�ص ��ل الث ��اين
م ��ن م�شروع القان ��ون بالتفا�صيل الكاملة"،
م�ضيف ��ا �أن "القان ��ون ا�سا�س ��ا ات ��ى من قبل
احلكوم ��ة وط ��رح عل ��ى جمل� ��س الن ��واب
واملجل� ��س اع ��ده ب�ش ��كل كام ��ل علم ��ا ان ��ه
بال ��دورة ال�سابق ��ة كان هناك حت ��رك نيابي
ومت ��ت قراءته ق ��راءة اوىل اي�ض ��ا وتوقف
عند و�صوله للت�صويت ب�سبب عدم ح�صول
اتفاق ب�ش�أنه".
وب�ش� ��أن توزي ��ع قط ��ع الأرا�ض ��ي ،يب�ي�ن
العط ��ايف� ،أن "التوزي ��ع يف املحافظ ��ات
م�ستمر وهو من �صالحيات املحافظني وفق
قرار  70وقرار ."145

حتذيرات من ات�ساع الهجمات
يف تل ��ك االثناء ،دع ��ا نا�ص ��ر تركي ،وهو
ع�ض ��و يف جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع يف
الربمل ��ان ،رئي� ��س احلكوم ��ة اىل "عق ��د
اجتم ��اع مو�س ��ع حت�ض ��ره كل القي ��ادات
االمنية والت�شكي�ل�ات الع�سكرية واحل�شد
ملنع تكرار تلك الهجمات".
وا�ضاف ترك ��ي يف ت�صري ��ح لـ(املدى) ان
"�سيا�سة رئي� ��س احلكومة ال�سابق عادل
عبد امله ��دي يف زج بع�ض القوات بق�ضية
التظاهرات ا�ضعفت من معنوياتهم وعلى
احلكومة االن اعادة االعتبار لهم".
وحذر ع�ضو اللجنة من "ات�ساع الهجمات
يف ح ��ال ا�ستم ��رت احلكوم ��ة يف ع ��دم
ت�شخي�ص الثغرات االمنية و�ضعف اجلهد
اال�ستخباري".

 بغداد /املدى

جندي يف مركز ق�ضاء �سنجار

�أك ��دت م�ست�شاري ��ة الأمن القوم ��ي� ،أم�س ،ان مرك ��ز ق�ضاء �سنج ��ار مت تطهريه
م ��ن الغرب ��اء ،وان العملي ��ات امل�شرتكة توا�ص ��ل عمليات التنظي ��ف على اجلبل
وقرب احل ��دود .وقال امل�ست�شار ال�سرتاتيج ��ي مل�ست�شارية الأمن القومي �سعيد
اجليا�ش ��ي ،ان " 7300عائل ��ة ع ��ادت اىل �سنج ��ار" ،م�ضيفا �أن "بقي ��ة العوائل
م�ستع ��دة للع ��ودة اىل مناطقه ��م ،لكن اب ��رز خماوفهم ه ��و القلق ،وع ��دم ثقتهم
باملناطق التي يرجعون اليها ،وت�صورهم عن وجود غرباء" ،مبينا ان "الو�ضع
االمني مل يح�سم ب�شكل نهائي بعد ،مما ي�ؤدي اىل ت�أخر عودتهم".
و�أ�ضاف اجليا�شي� ،أنه "بعد  1كانون االول املا�ضي  ،2020وبعد تنفيذ اتفاقية
�سنجار ،بد�أ العمل على اعادة ت�أهيل �شرطة �سنجار ،وانهاء تواجد الغرباء على
االر� ��ض ،وازالة كل عل ��م وراية و�شعار وعنوان ال ميت لأه ��ايل �سنجار ب�صلة،
واعتم ��اد العلم العراقي ورفعه فوق جميع امل�ؤ�س�س ��ات ،واعادة انت�شار القوات
االحتادية واندفاع اجلي�ش باجتاه احلدود مع �سوريا".
واو�ض ��ح ان "االم ��ور ما�ضية بعد اتفاق �سنجار النه ��اء الت�شكيالت الغريبة من
الذي ��ن هم لي�س ��وا عراقيني" ،وح�س ��ب اجليا�شي ان "وج ��ود الغرباء انتهى يف
كل الوح ��دات االداري ��ة التابع ��ة للق�ضاء ،لكن يف حميطها ق ��رب احلدود ،وعلى
جب ��ل �سنجار ،ف�أن الق ��وات االمنية تعمل عل ��ى انهاء تواجد ه ��ذه القوات وفقا
لالتفاقية".وب�ش� ��أن خماطبة احلكومة لهذه القوات وا�شعارها بالرحيل قال� ،إن
"احلكومة العراقية ال تر�سل ر�سائل للغرباء ،بقدر ماهو التزام اذا كانت هناك
ظ ��روف �سابق ��ة �سمحت له ��م بالتواجد انته ��ت االن ،وعليكم مغ ��ادرة االرا�ضي
العراقي ��ة" ،م�ضيف ��ا ان "جغرافي ��ا املناط ��ق حت ��ت ت�صرف احلكوم ��ة ،ف�سنجار
وامنه ��ا بي ��د �شرطة الق�ض ��اء" .و�أ�ش ��ار اىل �أن قيادة العملي ��ات امل�شرتكة اخذت
االم ��ور عل ��ى عاتقه ��ا ونحن ال نعم ��ل باخليارات ،ب ��ل بخيار واح ��د فقط ،وهو
تنظيف �سنجار من جميع الغرباء واعادة اهايل الق�ضاء وت�أهيل �شرطته وبدعم
وم�شاركة اجلي�ش االحتادي حلني ا�ستباب االمور ب�شكل كامل".
وك�شف اجليا�شي عن "تخ�صي�ص  3000درجة وظيفية جديدة ل�شرطة �سنجار،
حتى ت�أخذ على عاتقها م�س�ؤولية االمن داخل مركز الق�ضاء والوحدات االدارية
املحيط ��ة ب�سنجار" ،م�ضيفا انه "بعد زي ��ارة وزير الداخلية للق�ضاء بد�أت جلان
معني ��ة با�ستقب ��ال املر�شحني ،وجميع م ��ن تر�شح يف مرحلة تدقي ��ق املعلومات
وم ��ن ثم اجراء الفح�ص ومن ثم مبا�شرة عمله ��م" .وتابع ،ان "اللجنة الرئي�سة
الداعم ��ة التفاق �سنجار اخذت على عاتقها ان تت ��وىل عمليات تن�سيق الرت�شيح
لوظائف ال�شرطة ،وان جلانا و�صلت لبع�ض املخيمات وهناك ا�سماء ر�شحت".
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ح�صة �إ�ضافية من النفط الأبي�ض للمواطنني
بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة النف ��ط� ،أم� ��س،
تزويد املواطنني بح�صة �إ�ضافية
م ��ن مادة النف ��ط الأبي� ��ض ،وذلك
تزامن� � ًا م ��ع انخفا� ��ض درج ��ات
احلرارة.
وقالت الوزارة يف بيان مقت�ضب
�إن ��ه «بالنظ ��ر لالنخفا� ��ض يف
درجات احل ��رارة ،ق ��ررت وزارة
النف ��ط يف االجتم ��اع القي ��ادي
للعملي ��ات وبتوجي ��ه م ��ن وزي ��ر
النف ��ط بتجهي ��ز املواطن�ي�ن يف
بغ ��داد واملحافظ ��ات بح�ص ��ة
�إ�ضافية من النفط الأبي�ض».

و�أ�ض ��اف� ،أن «احل�ص ��ة �ستك ��ون
بواق ��ع  ٥٠ل�ت�ر ًا خ ��ارج احل�ص ��ة
املق ��ررة وب ��دون البطاق ��ة
الوقودي ��ة ،وب�سع ��ر  ٣٠٠دين ��ار
للرت الواحد».
و�أعلنت الوزارة ،يف وقت �سابق،
ت�أمينها خزين� � ًا �سرتاتيجي ًا جيد ًا
من م ��ادة النفط الأبي�ض لتوزيعه
بني املواطنني خالل ف�صل ال�شتاء
احلايل.
وق ��ال وكي ��ل ال ��وزارة ل�ش� ��ؤون
التوزي ��ع حام ��د يون� ��س يف
ت�صريح لوكالة الأنب ��اء الر�سمية
�إن «ال ��وزارة متكن ��ت م ��ن ت�أمني
احل�ص� ��ص املخ�ص�صة للمواطنني

م ��ن م ��ادة النف ��ط الأبي� ��ض ليت ��م
توزيعها بينه ��م مبوجب البطاقة
النفطي ��ة الت ��ي �أعدته ��ا ال ��وزارة
بالتع ��اون والتن�سيق م ��ع وزارة
التجارة».
ولف ��ت �إىل �أن «ال ��وزارة جه ��زت
املواطن�ي�ن يف حمافظ ��ة بغ ��داد
بكميات من م ��ادة النفط الأبي�ض
بلغت �أكرث من مائة لرت ،ومن ثمة
جتهي ��ز املواط ��ن بخم�س�ي�ن لرت ًا
مبوجب البطاق ��ة الوقودية ،فيما
مت جتهي ��ز املواطن�ي�ن يف باق ��ي
املحافظ ��ات بح�ص ��ة نفطية بلغت
مائة لرت لكل عائلة باالعتماد على
البطاقة التموينية.

التخطيط :ارتفاع الت�ضخم  3في المئة
وت�سجيل تفاوت في الأ�سعار
بغداد  /املدى
�أطلق اجلهاز املركزي للإح�صاء التابع لوزارة
التخطيط� ،أم�س الأحد ،تقريره النوعي للرقم القيا�سي
لأ�سعار امل�ستهلك ل�شهر كانون الأول ل�سنة  ، 2020وهو
�أول تقرير ي�صدره اجلهاز بعد تغيري �سعر ال�صرف.
وقال املتحدث الر�سمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة
الهنداوي يف بيان �إن «التقرير �أظهر ارتفاع ًا يف
م�ؤ�شرات الت�ضخم ل�شهر كانون الأول املا�ضي بن�سبة
( ،)%3.3مقارنة مع �شهر ت�شرين الثاين الذي �سبقه،
فيما ارتفع معدل الت�ضخم ال�سنوي باملقارنة مع �شهر
كانون الأول  2019بن�سبة ( )%3.2مت�أثر ًا بتغيري
�سعر �صرف الدوالر ،مبين ًا� ،أن �أ�سعار ق�سم التبغ
�سجلت ارتفاع ًا بن�سبة ( )%10.1ب�سبب ارتفاع �أ�سعار
ال�سكائر امل�ستوردة  ،كما �سجل ق�سم ال�صحة ارتفاع ًا
يف �أ�سعاره و�صلت اىل ( ،)%8.8وارتفعت �أ�سعار ق�سم
الرتفيه بن�سبة ( )%7.5ب�سبب ارتفاع �أ�سعار معدات
اال�ستقبال وال�صور مثل �أجهزة التلفزيون والكامريات
واحلوا�سيب».
ً
و�أ�ضاف« ،كما �سجل ق�سم النقل ارتفاعا بن�سبة
( ،)%7.2ب�سبب ارتفاع �أ�سعار ال�سيارات ،ال�سيما
�سيارات اخل�صو�صي  ،وكذلك ارتفاع �أ�سعار الدراجات

الهوائية و�أ�سعار قطع الغيار كالإطارات والبطاريات،
م�ضيف ًا� ،أن �أ�سعار ق�سم ال�سلع واخلدمات �سجلت
ارتفاع ًا بن�سبة ( ،)%4.9نتيجة ارتفاع �أ�سعار الذهب
يف عموم العراق ،و�سجلت �أ�سعار ق�سم التجهيزات
واملعدات املنزلية وال�صيانة ،هي الأخرى ارتفاع ًا
بن�سبة ( )%3.7ب�سبب ارتفاع �أ�سعار جمموعة الأجهزة
املنزلية وجمموعة الأثاث� ،أما �أ�سعار ق�سم ال�سكن فقد
�سجلت ارتفاع ًا بن�سبة ( ،)%3.2نتيجة ارتفاع �أ�سعار
جمموعة �إمدادات املاء والكهرباء وكان االرتفاع
مرتكز ًا يف فقرة �أجور ا�شرتاك املولدة».
وتابع« ،فيما كانت ن�سبة االرتفاع يف �أ�سعار ق�سم
االت�صال ( )%3ب�سبب ارتفاع �أ�سعار الهواتف النقالة،
و�سجل ق�سم الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية
ارتفاع ًا طفيف ًا بلغ ( ،)%0.5ب�سبب ارتفاع �أ�سعار
جماميع اخلبز واحلبوب واللحوم والأ�سماك واللنب
واجلنب والبي�ض ،والزيوت وال�سكر ،وامل�شروبات
غري الكحولية ،الفت ًا يف الوقت نف�سه اىل ارتفاع معدل
الت�ضخم الأ�سا�س خالل �شهر كانون الأول املا�ضي
بن�سبة ( ،)%4مقارنة مع �شهر ت�شرين الثاين الذي
�سبقه ،فيما �سجل معدل الت�ضخم الأ�سا�س ال�سنوي
ارتفاع ًا بن�سبة ( )%4.2مقارنة مع نف�س ال�شهر من عام
.»2019

حملة اع��ت��ق��االت ج��دي��دة ف��ي ب��غ��داد
وم�سح �أمني �شامل في وا�سط
بغداد  /املدى

�أعلنت وزارة الداخلية� ،أم�س،
�إلقاء القب�ض على عدد من
املطلوبني للق�ضاء بينهم متهم
ب�سرقة مبلغ � 22ألف دوالر من
داخل منزل �أحد املواطنني يف
العا�صمة بغداد.
وقالت الوزارة يف بيان �إن
«مديرية مكافحة �إجرام بغداد
التابعة �إىل وكالة الوزارة
ل�ش�ؤون ال�شرطة متكنت من
�إلقاء القب�ض على عدد من
املتهمني املطلوبني بق�ضايا
جنائية خمتلفة �ضمن ح�صيلة
ممار�ساتها الأمنية خالل الـ ٢٤
�ساعة املا�ضية».
و�أ�ضاف البي ��ان� ،أن «مفارز مكتب مكافحة
�إجرام ح�سينية املعام ��ل �ألقت القب�ض على
مته ��م ب�سرق ��ة مبل ��غ ق ��دره � 22أل ��ف دوالر
�أمريكي من �إحدى الدور ال�سكنية ،م�شرية
�إىل متك ��ن مفارز مكافح ��ة �إجرام احلبيبية
والكاظمية وال ��دورة والكرادة واخل�ضراء
م ��ن �إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى متهم�ي�ن بق�ضايا
القتل واخلطف والن�صب واالحتيال.
و�أو�ضح البيان� ،أن «مفارز مكاتب مكافحة
�إج ��رام الكرام ��ة واملن�ص ��ور وال�صاحلي ��ة
�ألقت القب�ض على عدد من املتهمني بق�ضايا
التزوير و�سرق ��ة ال ��دور ال�سكنية واملحال
التجارية».
كما �أ�ش ��ار �إىل «�إلقاء القب� ��ض على متهمني
لقيامه ��م ب�سرقة دراج ��ات نارية ودراجات
الت ��ك ت ��ك �ضم ��ن مكات ��ب مكافح ��ة �إج ��رام
الأعظمية وال�شع ��ب والقد�س وحي العامل
والتاجي والغزالية واملحمودية واحلرية،

فقدان وثيقة درا�سية

فقدان وثيقة درا�سية

فقدت مني الوثيقة الدراسية
باسم كوثر سالم يونس  ..على
من يعثر عليها تسليمها
جلهة اإلصدار ..مع التقدير.

فقدت مني الوثيقة الدراسية
باسم حسني سالم يونس ..
على من يعثر عليها تسليمها
جلهة اإلصدار ..مع التقدير.

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف الكرادة

العدد العمومي 19448
السجل 98 :
التاريخ 2020/11/25 :

�إنـــذار

بوا�سطة ال�سيد كاتب عدل يف الكرادة املحرتم
الى السيد املدير املفوض لشركة الليث العراقي للتجارة العامة والدعايات اإلعالمية واالعالنية محدودة املسؤولية إضافة إلى وظيفته
عنوانه العرصات محلة  929شار  25 /بناية رقم  6/الطابق األرضي شقة رقم .3/

م�ضمون الإنذار:

س��بق وان اس��تأجرت من موكلي الش��قة الكائنة ف��ي العرصات محلة  929ش��ارع  25 /بناي��ة رقم  6/الطابق األرضي ش��قة رقم 3/
املس��تخرج م��ن العقار رقم القطعة  38 /332البوجمعة واملش��غول من قبلكم كش��ركة دعاية وحيث ان عق��د االيجار ينتهي بتاريخ
 2021/6/30ولكونك لم تقم بتس��ديد ما يترتب عليك من إيجار منذ ابتداء العقد .لذا ننذرك بلزوم س��داد بدل االيجار املتفق عليه في
العقد والبالغ ( 3.500ثالثة االف وخمسمائة دوالر امريكي) للفترة من  2020/7/1ولغاية  2020/12/31خالل مدة أقصاها سبعة أيام من
تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات القانونية وذلك بإقامة دعوى فسخ عقد اإليجار وتخلية املأجور لدى احملاكم
اخملتصة وحتميلكم املصاريف.

املنذر

جالل عبد الأمري حممود عنه وكيله املحامي ب�شار طالل عبود

مبوجب الوكالة املرقمة  24984في  2015/9/3والصادرة من كاتب عدل الباب
الشرقي واملعرف مبوجب هوية نقابة احملامني املرقمة  22809الصادرة في
 .1998/7/29العنوان م  913/ز 12/د2\57 /

جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة م�صايف الو�سط � /شركة عامة
بغداد

http://www.almadapaper.net

العدد1644 :
التاريخ2021/1/24 :

م /تنويه

"تقرر متديد تاريخ غلق اإلعالن املرقم ( )1طلبية الشراء  2021/2021واملنشور في جريدة
الصب��اح العدد  5016في  2021/1/10وجريدة امل��دى العدد  4847في  2021/1/10وجريدة
الكلم��ة احلرة العدد  1721في  2021/1/10من  2021/1/21ال��ى  .. 2021/2/4لذا اقتضى
التنويه".
شاكرين تعاونكم منا ..مع التقدير
د .عاند جابر عمران
ء .املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

ف�ض�ل� ًا ع ��ن القب� ��ض عل ��ى متهم�ي�ن اثن�ي�ن
بجرائم �سرقة �سيارات �ضمن �أعمال مكتبي
مكافحة �سرقة �سيارات الكرخ والر�صافة».
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر� ،أك ��دت حمافظ ��ة بغ ��داد
�أن لديه ��ا خط ��ة لتو�سي ��ع ن�ش ��ر كام�ي�رات
املراقبة يف عموم العا�صمة ،م�ؤكدة �أن هذا
امل�شروع �سيُدار من وزارة الداخلية.
وق ��ال حماف ��ظ بغ ��داد حمم ��د ج�ب�ر العطا
يف ت�صري ��ح �صحف ��ي� :إن «املحافظة لديها
م�ش ��روع كام�ي�رات املراقبة حي ��ث ن�صبت
يف خمتل ��ف مناط ��ق بغ ��داد �س ��واء داخ ��ل
املحافظ ��ة وحت ��ى حدوده ��ا» ،م�ؤك ��د ًا �أن
«بغ ��داد حتت ��اج �إىل �آالف الكام�ي�رات يف
�شوارعه ��ا و�أحيائه ��ا و�سيت ��م ن�صبه ��ا يف
كاف منه ��ا �أ�س ��وة بدول
كل �ش ��ارع وبع ��دد ٍ
العامل ويت�ضم ��ن ن�شرها يف الأبنية وحتى
امل�صاعد �ضمن م�شروع خطة لتو�سيع ن�شر
الكامريات يف بغداد».

و�أ�ض ��اف �أن «ملف الكام�ي�رات يدار %100
م ��ن وزارة الداخلي ��ة وه ��ي امل�س�ؤول ��ة عن
التن�سيق والرتتيب والإدارة وحتى توزيع
ون�شر الكامريات يف الأحياء» ،مو�ضح ًا �أن
«املحافظ ��ة لديها جلن ��ة م�شرتكة مع وزارة
الداخلية لإدارة هذا امللف ب�صورة كاملة».
وب�ّي�نّ العط ��ا �أن «الكامريات ح ّل ��ت الكثري
من العق ��د وامل�شاكل ويومي� � ًا لدينا مراقبة
ومتابعة للكامريات بحيث �أن اجلهات غري
الأمنية ت�ستفي ��د من الكامريات للمراقبة «،
م�ؤك ��د ًا �أن « املحافظ ��ة م�ستم ��رة يف ن�صب
الكام�ي�رات احلديث ��ة و�صيانته ��ا ب�ش ��كل
يوم ��ي وزيادة عدده ��ا مع تنفي ��ذ ال�صيانة
امل�ستم ��رة كونها معر�ضة للظروف اجلوية
والتل ��ف وحت ��ى لال�ستهداف ،وتت ��م عملية
ال�صيانة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية «.
و�أك ��د عل ��ى �أن «احل ��ادث الأخ�ي�ر �سجلت ��ه
الكام�ي�رات املن�صوبة يف �ساح ��ة الطريان

وما يتم بث ��ه من فيديوه ��ات و�صور يعود
مل ��ا �سجلت ��ه كام�ي�رات املحافظ ��ة ،الت ��ي
ت�سجل حوادث ال�سي ��ارات و�سرقتها �أي�ض ًا
لال�ستف ��ادة منه ��ا يف القب� ��ض عل ��ى اجلناة
والتحقيق».
�إىل ذل ��ك� ،أع ��دت حمافظ ��ة وا�س ��ط ،خط ��ة
�أمني ��ة لتكثي ��ف اجله ��د اال�ستخبارات ��ي
بالتعاون مع املحافظات املجاورة.
وق ��ال حمافظ وا�س ��ط حمم ��د املياحي� :إن
«احلكومة املحلية �أعدت خطة �أمنية �شاملة،
ت�ضمن ��ت تكثي ��ف اجله ��د اال�ستخبارات ��ي
بالتعاون مع املحافظات املجاورة».
و�أ�ض ��اف �أن « اخلط ��ة ت�شمل �إع ��ادة النظر
باملعلوم ��ات ع ��ن العوائل الت ��ي �سكنت يف
املحافظ ��ة من ��ذ �سن ��ة � ,إىل جان ��ب �إج ��راء
م�سح امني �شامل يف كل الوحدات الإدارية
وتفعيل اجلهد الأمني ((للمخاتري)) حفاظ ًا
على الأمن واال�ستقرار».

جمهورية العراق
وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلا�صة
اىل  /ال�شركات (العامة والقطاع اخلا�ص والقطاع امل�شرتك)

اعالن مناق�صة رقم ()2021 /1
اخلا�صة بطباعة هويات تعريفية لذوي االعاقة واالحتياجات
اخلا�صة
يسر وزارة العمل والشؤون االجتماعية  /هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة دعوة املؤهلني
م��ن ذوي اخلب��رة واالختصاص لتق��دمي عطاءاتهم اخلاصة بـ (طب��ع هويات تعريفية ل��ذوي االعاقة
واالحتياجات اخلاصة ) حيث يتحمل مبلغ اصدار الهوية املس��تفيدين من ذوي االعاقة واالحتياجات
اخلاص��ة  ,بكلفة تخميني��ة ( )7000دينار لكل هوية و بعدد ( )1000000مليون هوية قابلة للزيادة او
النقصان  ,وبإمكانهم شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى  /قسم الشؤون املالية  /هيئة
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة  /في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية  /الوزيرية بعد دفع
قيمة البيع للوثائق البالغ ( )250000دينار مائتان وخمس��ون الف دينار غير قابلة للرد مستصحبني
معهم املستمس��كات الرس��مية وهوية غرفة التجارة نافذة مبني فيها نش��اط الشركة وعلى ان
تلتزم الشركات املتقدمة بجميع املتطلبات املبينة في وثائق العطاء وفي حالة عدم االلتزام سيتم
اس��تبعادهم  .وبإمكان مقدمي العط��اءات الراغبني في احلصول على مزيد من املعلومات مراجعة
العنوان املبني اعاله وتكون مدة نفاذية العطاء تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصات .
تس��لم العط��اءات الى (مجم��ع وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة  /هيئة رعاي��ة ذوي االعاقة
واالحتياجات اخلاصة /قس��م املوارد البش��رية  /مقرر جلنة فتح العطاءات) ويكون اخر موعد لتقدمي
العطاءات الس��اعة ( )12ب.ظ الثانية عش��ر بعد الظهر بتوقيت بغداد ليوم (االربعاء ) املوافق /10/
 2021 /2واذا صادف يوم الغلق عطلة رسيمة فيكون في يوم العمل الذي يليه وسيتم رفض كافة
العطاءات املتأخرة .
على ان يتضمن العطاء تقدمي تأمينات اولية بنسبة ( )%1من مبلغ العطاء اي مببلغ قدره ()70000000
دينار فقط سبعون مليون دينار على شكل خطاب ضمان او صك مصدق من مصرف عراقي معتمد
ومبدة نفاذية ( )120يوما ً من تاريخ غلق املناقصة وتتحمل الشركة التي ترسو عليها املناقصة اجور
نش��ر االعالن  .وفي حالة الغاء املناقصة يعاد ثمن ش��راء الوثائق للمناقصني فقط علما ان الهيئة
غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسيتم اختيار افضل وانسب العطاءات .
وسيكون املؤمتر اخلاص باإلجابة عن استفسارات املشتركني باملناقصة يوم االربعاء املصادف 2021/2/3
وسيكون فتح العطاءات في مقر الهيئة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم القانونيني الراغبني
باحلضور في اليوم الذي يلي غلق املناقصة وفي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد واذا صادف
يوم الفتح عطلة رسمية فيكون في يوم العمل الذي يليه.
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ال�شكرجي يك�شف عن وثائق و�صور نادرة لأحداثها
� أي���ام الريا�ضة العراقية ��� ..ش��ه��ادات و�أ���س��رار لأب��ط��ال خالدين م��ن ال��ق��رن الع�شرين
�إياد ال�صاحلي

ال�شكرج ��ي ع ��ن احل ��دث الأه ��م يف تاريخ
الك ��رة العراقية ب�إقام ��ة �أول دوري مو�سم
 1919-1920مببادرة من �سالح اجلو
الربيطاين ملجموع ��ة من الفرق الع�سكرية
يف مع�سك ��ري الهنيدي والو�شا�ش بتنظيم
م ��ن �إدارة مع�سك ��ر الر�شي ��د ،ودعم امل�ؤلف
�شهادت ��ه امل�ستق ��اة م ��ن العب�ي�ن �سابق�ي�ن
بن�ش ��ره �ص ��ورة مليدالية ال ��دوري املو ّزعة
على الفائزين.

�أ�ص ��در الزميل �سم�ي�ر ال�شكرج ��ي ،امل�ؤ ّرخ
الريا�ض ��ي ،اجل ��زء الأول م ��ن كت ��اب (�أيام
الريا�ض ��ة العراقي ��ة) و ّث ��ق في ��ه مرحل ��ة
الت�أ�سي� ��س البدائي ��ة حلقب ��ة النهو� ��ض
الريا�ض ��ي يف الع ��راق من ��ذ مطل ��ع الق ��رن
الع�شري ��ن ،وم ��ا تخ ّللت ��ه من �أح ��داث مهمّة
ك�شف عنها اجل ��زء الأول �أم ًال بتوايل بقية
الأجزاء يف الإ�صدارات املقبلة.
و ُيع ��د الكت ��اب الذي يق ��ع يف � 255صفحة
مُدعم ��ة ب� �ـ (� )166ص ��ورة و( )20وثيقة
ن ��ادرة مل تن�ش ��ر �سابق� � ًا ،باك ��ورة �أعم ��ال
ال�شكرج ��ي التوثيقية بع ��د توقف م�سريته
ال�صحفية ق�سري ًا قرابة ( )23عام ًا لظروف
خا�صة ،ع ��اد بعدها يف ني�سان عام 2013
ليكت ��ب يف �صحيف ��ة (امل ��دى) حكاي ��ات
تاريخية عن كرة القدم العراقية والريا�ضة
ب�شكل عام ،وق ّرر م� ّؤخر ًا ن�شر كل م�سودّات
�أر�شيف ��ه يف ُكت � ٍ�ب مت�س ّل�سل ��ة تع ��د مرجع ًا
للباحث�ي�ن عن احلقائ ��ق الأوّ لي ��ة للريا�ضة
العراقية ،و�أبرز قادتها يف ميادين خمتلفة
كان ��وا وراء حتقي ��ق مُنج ��زات عظيمة يف
حمافل حملية وعربية ودولية.
كتاب (�أيام الريا�ضة العراقية) يُ�ضاف اىل
م�آثر الكات ��ب يف ُ�صحف وجمالت ريا�ضية
عراقي ��ة ،و�سب ��ق �أن �أ�سهم يف رف ��د املكتبة
الريا�ضي ��ة مب�ؤلف ��ات متنوّ ع ��ة لع � ّ�ل �أهمّها
توثيقه مراحل مهمة من تاريخ
الك ��رة العراقي ��ة يف مو�سوعة
�شامل ��ة �ش ّكلت م�ص ��در ًا ال غنى
عن ��ه للمهت ّم�ي�ن يف �ش� ��ؤون
الأر�شيف الريا�ضي.
م�شروع وفاء

الرباع البطل

وخ�ص� ��ص الكات ��ب �أثنت ��ي ع�ش ��رة �صفحة
ّ
للبط ��ل الأوملب ��ي الرب ��اع عبدالواحد عزيز
�صاحب امليدالية الأوملبية الوحيدة للعراق
الت ��ي ظفر به ��ا يف دورة روما عام 1960
م ��ع ثم ��اين �ص ��ور تن�ش ��ر لأول م ��رة يف
توثي ��ق فا� ��ض بحقائ ��ق مهم ��ة ع ��ن البطل
التاريخ ��ي عن كل م ��ا يتع ّل ��ق ببداياته مع
ريا�ضة رفع الأثقال يف الب�صرة وم�شاركته
يف الأوملبي ��اد و�أ�صداء فوزه يف ال�صحافة
املحلية وامل�صرية.
خ�ص� ��ص الكات ��ب ت�سع
وبالأهمي ��ة ذاته ��ا ّ
�صفحات مع خم�س �صور عن البطل اخلالد
�سامي ال�شيخلي جنم �ألعاب القوى عراقي ًا
وعربي� � ًا و�أول من ك�سر حاجز الـ  11ثانية
يف م�سابقة دولية لفعالية  100مرت عدو ًا،
م ��ع �شذرات مهمّة من م�سريت ��ه امل�ؤ ّثرة يف
حركة اللعبة كالعب ومدرب و�إداري.
�سيرة عموبابا

يق ��ول ال�شكرج ��ي يف مقدمة
م�شروع ��ه التوثيقي اجلديد
:ات�ش� � ّرف �أن �أ�سجّ ��ل وفائي
لأب ��رز ال�شخ�صي ��ات املدنية
والع�سكري ��ة الت ��ي ترك ��ت
ب�صماته ��ا عل ��ى عم ��وم
الألع ��اب الريا�ضي ��ة يف
الوط ��ن من ��ذ الثالثيني ��ات
وحت ��ى حلظ ��ة لق ��اء ربّها،
ويف �صدارته ��م �أ�ساتذتنا
عبي ��د عبدالل ��ه امل�ضايفي
و�أكرم فهم ��ي و�إ�سماعيل
�إرزوق ��ي و�إ�سماعي ��ل
حممد رحمهم الله.
وي�ضي ��ف :يف اجل ��زء غالف
كتاب �أيام الريا�ضة العراقية
الأول م ��ن كت ��اب (�أي ��ام
الريا�ض ��ة العراقية) هن ��اك �أكرث من ب�صمة املعلوم ��ة التاريخي ��ة ال�صادق ��ة بعي ��د ًا عن
ع ��ن بداي ��ات الريا�ض ��ة م ��ن خ�ل�ال عر�ض الت�أويل واملبالغة ،و�س�أ�ؤكد م�صداقية هذه
معلوم ��ات متنوّ ع ��ة �ستك ��ون �سن ��د ًا ل ��كل احلقيقة مع كل جزء قادم �أ�صدره.
الإعالمي�ي�ن وال�صحفي�ي�ن ،و�أخ� �ّ�ص منهم
�أول اتحاد كروي
�أوالدي العامل�ي�ن يف الربام ��ج الريا�ضي ��ة
من مق ّدم�ي�ن ومعدّين ومذيع�ي�ن �سيجدون وج ��اء بني �أبرز ما تناوله امل�ؤلف يف كتابه
م ��ا يُعينهم على جتاوز العج ��ز املعلوماتي ظ ��روف ت�شكيل احتاد كرة الق ��دم العراقي
املتع ّل ��ق مبعرف ��ة �أ�س ��رار م�س�ي�رة احلركة و�أه ��م ق ��رارات االجتم ��اع الأول بع ��د �أن
التق ��ى بامل� ��ؤ ّرخ الب�ص ��ري حام ��د الب ��ازي
ال�شبابية يف بغداد واملحافظات.
و�أك ��د �:إن ه ��ذا الكت ��اب وم ��ا �ستبع ��ه م ��ن الذي ك�شف ل ��ه عن مواجهة العبي الب�صرة
�أجزاء �أخرى مبثابة مرجع لكل من يحتاج فريق� � ًا �ض ّم عنا�ص ��ر �أجنبية ع ��ام ،1887

عبد الواحد عزيز �صاحب اجناز الفريد للريا�ضة العراقية يف اوملبياد روما 1960
وكذل ��ك ح�ص ��ول الكاتب عل ��ى �صورة الق ��دم اىل بغداد ع ��ام  1950بعد ان�ضمام
يعود تاريخه ��ا اىل عام  1907تع ّزز احتادنا اىل نظريه ال ��دويل ،وذكر الكاتب
م ��ا ذه ��ب الي ��ه الب ��ازي ،وت�ص� �دّرت �أن �أغل ��ب العب ��ي الفري ��ق ال�ضي ��ف نزل ��وا
املو�ض ��وع �صورة نادرة لعبيد عبدالله اىل ال�ساح ��ة وهو حُ ف ��اة ونزف ��ت �أقدامهم
امل�ضايفي �أول رئي�س الحتاد الكرة عام نتيجة االحتكاكات؟ ومتيّز بينهم احلار�س
 1948مبالب�سه الريا�ضية.
ك�أف�ضل العب مقابل الأداء اخلالب للكباتن
وك�ش ��ف ال�شكرج ��ي يف مو�ض ��وع �آخر جمويل وخزعل وفرج.
عن تواج ��د �أول م ��درب م�صري يف دار وتن ��اول ال�شكرجي كيفي ��ة م�ساهمة هندي
املعلمني االبتدائية (�صفوة بك العمري) �صاحب حم ��ل لبيع التجهي ��زات الريا�ضية
ع ّلم العب ��ي الدار �أ�سا�سي ��ات كرة القدم ،ع ��ام  1921يف تطوير الألعاب الريا�ضية
ثم كي ��ف �أ�صبحت بطول ��ة ك�أ�س كاجولز كاف ��ة يف الع ��راق ،وكي ��ف ناف� ��س �ش ��اب
نقطة انطالق حركة الكرة يف امل�ؤ�س�سات تركم ��اين �أ�شه ��ر امل ��اركات العاملي ��ة يف
احلكومي ��ة وال�ساحات ال�شعبية منت�صف �صناعة الأحذية الريا�ضية من خالل �إن�شاء
الع�شريني ��ات نق�ل ً�ا ع ��ن توثي ��ق املرحوم معمل�ي�ن يف كركوك وبغ ��داد افتتحهما عام
ا�سماعيل حممد.
1963؟!
دعم الملوك

وع� � ّرج ال�شكرج ��ي اىل مرحلة دع ��م امللوك
للريا�ض ��ة وال�شب ��اب ب ��دء ًا م ��ن عه ��د امللك
في�ص ��ل الأول ال ��ذي �أهت� � ّم يف ريا�ض ��ات
ع ��دة منه ��ا الفرو�سي ��ة والط�ي�ران وقيادة
ال�سي ��ارات والتن�س ،ون�شر �ص ��ورة نادرة
�أثن ��اء من ��ح املل ��ك جائ ��زة لأح ��د الأبط ��ال
الفائزين يف مهرجان ريا�ضي.
وجاءت يف �إحدى حكايات الكتاب ،احلقيقة
الكامل ��ة لزي ��ارة منتخ ��ب باك�ست ��ان بك ��رة

�أ�سرار �أولمبية!

ولع ��ل املو�ض ��وع الأبرز يف اجل ��زء الأول
من الكت ��اب هو ت�شكي ��ل اللجن ��ة الأوملبية
الوطني ��ة  ،الدوافع والأ�سب ��اب والأ�سرار
التي ظ ّلت خافية عن �أقرب �أ�صحاب ال�ش�أن
الريا�ض ��ي يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
واللجنة الأوملبية قب ��ل انتخاب �أول جلنة
ع ��ام  1948ع�ب�ر �س ��رد تف�صيل ��ي معزز ًا
بال�صور!
واىل جان ��ب احل ��دث الأوملب ��ي ،ك�ش ��ف

نفط مي�سان ّ
مت�سكها بخدمات فرحان اىل نهاية املو�سم
جتدد ّ
بغداد  /حيدر مدلول
ل�سوء النتائج يف اجلوالت الأخرية
من مرحلة الذهاب للم�سابقة وتلغى
حت�سن النتائج يف
ج ��ددت �إدارة ن ��ادي نف ��ط مي�س ��ان العقوبة يف حال ّ
الريا�ض ��ي رف�ضه ��ا اال�ستقال ��ة التي املباريات املقبلة التي تنتظر الفريق
قدّمه ��ا املدرب رزاق فرحان بعد يوم م ��ن �أجل دخ ��ول املرب ��ع الذهبي يف
واح ��د فقط من املب ��اراة التي تعادل
فيه ��ا فريقه ��ا الك ��روي �أم ��ام ج ��اره
فريق نف ��ط اجلنوب بنتيجة ()1-1
على ملع ��ب مي�سان ال ��دويل مبدينة
العم ��ارة �ضم ��ن مناف�س ��ات اجلولة
اخلام�سة ع�ش ��رة من مرحلة الذهاب
ب ��دوري الك ��رة املمت ��از يف املو�س ��م
. 2020-2021
جاء ذلك خالل االجتماع اال�ستثنائي
ال ��ذي عق ��ده جمل� ��س �إدارة الن ��ادي
برئا�س ��ة يحي ��ى زغ�ي�ر للتباحث يف
�أمور كرة الق ��دم للفريق الأول لكرة
الق ��دم قب ��ل انته ��اء جول ��ة الذه ��اب
للدوري املمتاز حيث تق ّرر بالإجماع
رف� ��ض ا�ستقالة املدرب رزاق فرحان
والتم�س ��ك بخدمات ��ه
رف�ض� � ًا قاطع� � ًا
ّ
عل ��ى رئا�س ��ة امل�ل�اك التدريبي حتى
نهاي ��ة املو�س ��م احل ��ايل وتخويل ��ه
مبعاونة مالكه امل�ساع ��د للتعاقد مع
العب�ي�ن جدد خالل ف�ت�رة االنتقاالت
ال�شتوي ��ة امل�ؤمل انطالقها يف الأول
م ��ن �شه ��ر �شب ��اط املقب ��ل لتعزي ��ز
اخلط ��وط و�إبع ��اد بع� ��ض الالعبني
ح�سب قناعاتهم .
وتق ّرر خ�صم ن�سبة  %20من رواتب
العب ��ي الفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم
بالنادي ل�شهر كانون الثاين اجلاري رزاق فرحان يعدل عن ا�ستقالته

الرتتيب بحكم �أن فريق نفط مي�سان
لك ��رة القدم يحت ��ل املركز الثامن يف
الرتتي ��ب بر�صيد  22نقط ��ة من 15
مب ��اراة خا�ضه ��ا ف ��از يف  5وتعادل
يف  7وتعر� ��ض اىل اخل�سارة يف 3

و�أ�ستق ��ر خل ��ف فرق الق ��وة اجلوية
املت�ص ��در والزوراء الو�صيف ونفط
الو�س ��ط الثال ��ث وال�شرط ��ة الرابع
والنجف اخلام�س والنفط ال�ساد�س
وزاخو ال�سابع .
وتع ّر� ��ض امل ��درب رزاق فرحان اىل
الط ��رد من قبل احلك ��م الدويل هيثم
حممد علي �أث ��ر �أعرتا�ضه على ركلة
جزاء مل يت ��م احت�سابه ��ا لفريقه يف
مب ��اراة فري ��ق نف ��ط الو�س ��ط لك ��رة
القدم الت ��ي جرت على ملعب كربالء
الدويل يف حمافظة كربالء املقد�سة
ي ��وم ال�ساد� ��س م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الثاين املا�ضي �ضمن اجلولة الثالثة
و�شه ��دت ط ��رد الالعب �أحم ��د خالد
يف الدقيقة الرابع ��ة وال�ستني حيث
انتهت مل�صلح ��ة فريقه بهدف نظيف
�سجل ��ه املح�ت�رف نا�ص ��ر حم ��ودة
يف الدقيق ��ة الرابع ��ة والأربعني من
ال�شوط الأول .
ومن امل�ؤ ّم ��ل �أن يخو�ض فريق نفط
مي�س ��ان مباريات ��ه الأرب ��ع املتبقي ��ة
من مرحل ��ة الذهاب باملو�سم احلايل
�أم ��ام ف ��رق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة
على ملعب نادي ال�صناعة الريا�ضي
�ضم ��ن اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة
و�أم ��ام الزوراء على ملع ��ب ال�شعب
ال ��دويل �ضم ��ن اجلول ��ة ال�سابع ��ة
ع�ش ��رة و�أم ��ام �أمانة بغ ��داد وزاخو
على ملع ��ب مي�سان ال ��دويل مبدينة
العم ��ارة �ضم ��ن اجلولت�ي�ن الثامنة
ع�شرة والتا�سعة ع�شرة الأخرية .

وو ّث ��ق ال�شكرج ��ي �س�ي�رة �أحد �أه ��م رموز
كرة القدم يف العراق الراحل عمو بابا عِ رب
�أربع ��ة ع�شرة �صفحة وت�س ��ع �صور نادرة،
وباح
م ��ع ن�ش ��ر مقابلة مه ّم ��ة �أجراها مع ��ه َ
له بكل �شيء ع ��ن ما�ضيه كالعب وحمطات
عمل ��ه م ��ع املنتخب ��ات والأندية وم ��ا عاناه
م ��ن �إ�صابات ��ه و�س� � ّر �شع ��وره باال�ضطهاد
ف�ض�ل ً�ا عن مقارنته لنجوم الكرة �أيام العقد
ال�ستيني �أمثال جمويل وه�شام عطا عجاج
وقا�سم حممود مع نظرائهم من جيل ح�سني
�سعيد و�أحمد را�ضي وعدنان درجال.
وكان م ��ن بني الوثائق املهم ��ة التي �أخذت
ح ّي ��ز ًا منا�سب ًا يف الكت ��اب ،توثيق م�صوّ ر
عن زيارة منتخ ��ب العراق بكرة القدم اىل
تركيا عام  1951منذ حلظة �إعداد ا�سماء
الوف ��د اىل خو� ��ض املبارات�ي�ن يوم ��ي 6
و� 13أي ��ار ،و َع َّر َف الكات ��ب �سرية الكابنت
�ضي ��اء حبي ��ب ك�أوّ ل مدرب يق ��ود املنتخب
العراق ��ي يف تل ��ك الزي ��ارة مبعلوم ��ات مل
تن�شر �سابق ًا.
م�أ�ساة دوكل�ص!

و�أث ��ار ال�شكرج ��ي ق�ضي ��ة جن ��م ال�شرط ��ة
واملنتخ ��ب الوطن ��ي �سابق� � ًا دوكل�ص عزيز
�أثناء م�شاركته يف دورة الألعاب الآ�سيوية
عام  1974وقيامه بعم � ٍ�ل �س ّري مل تتم ّكن
أجن� � َز
املخاب ��رات العراقي ��ة م ��ن ك�شف ��هِ � ،
يف ب ��ازار و�سط طه ��رانّ ،
وخط ��ط له علي
كاظ ��م وحازم ج�سام وعبداالله زالم وفالح
ح�س ��ن وم�صوّ ر! و ّثق فيه جانب ًا من م�أ�ساة
ال�سلطات �آنذاك اجلن�سية
دوكل�ص ب�إ�سقاط ُ
العراقية عن �شقيقته املقيمة يف �إيران.

قراءة في قانون
االتحادات ومخرجاته
جزائر ال�سهالين

*

ال يختلف �إثنان حول �ضرورة حتديث القوانني القدمية مل� ّؤ�س�سات
الريا�ض ��ة (�أندية ،احت ��ادات وجلن ��ة اوملبية) ب�سب ��ب ِق َد ْمها وعدم
ان�سجامه ��ا مع متط ّلب ��ات وتط ��وّ رات املرحلة الريا�ضي ��ة احلالية،
وفع�ل ً�ا مت ت�شري ��ع قان ��ون اللجن ��ة الأوملبي ��ة رق ��م ( )٢٩يف �سن ��ة
� ،٢٠١٩ضم ��ن ه ��ذا الإط ��ار واحلاجة ،ث ��م �صوّ ت جمل� ��س النواب
العراق ��ي املو ّقر ،على قانون االحت ��ادات الريا�ضية قبل �أيام قليلة،
وم ��ع تقييمي للجهد والوقت اللذي ��ن مت ا�ستغراقهما لإعداد قانون
االحتادات ،ف�أنا �أ�سجّ ل مالحظات وت�سا�ؤالت كثرية على خمرجاته،
حي ��ث كان وا�ضح ًا على مواده الإرباك ال�شديد من خالل ا�ستغراقهِ
الإن�شائ ��ي ،وع ��دم ا ِلإ ْح� � َكام يف م ��وادهُ ،
و�ضعف لغت ��ه القانونية،
وخلوّ هِ من �أيَّةِ مُعاجلات تنظيميّة حقيقيّة ملُلكية املُن�ش�آت وتعظيم
متهاو يف بئ ��ر �سحيق من التناق�ضات،
م ��وارد التمويل ،كذلك فهو ٍ
وعدم �إمكانية �أغلب موادّه من التطبيق عملي ًا.
امل ��ادة ( )٣٣املتع ّلق ��ة بع ��دم اجلمع ب�ي�ن الهيئ ��ة التنفيذية لالحتاد
والهيئ ��ة التنفيذية للمكتب التنفيذي ،ال يمُ كِ ��ن تطبيقها لتعار�ضها
مع امل ��واد ( /١/١٩ب) و( )٣١و( )٣٢من النظ ��ام الداخلي للجنة
الأوملبي ��ة ،حي ��ث َح ِّددَتْ ه ��ذه امل ��واد يف النظام ب�ش ��كل قاطع ب�أن
يك ��ون �أع�ض ��اء الهيئات التنفيذية يف االحت ��ادات ميثلون �أكرث من
ن�ص ��ف �أع�ض ��اء املكتب التنفي ��ذي ،وبوجود امل ��ادة ( / ٣ثاني ًا) يف
قان ��ون االحت ��ادات والت ��ي ت�شري اىل (االلت ��زام بامليث ��اق الأوملبي
والد�ستور الباراملبي والأنظمة واللوائح والتعليمات التي ي�ضعها
االحت ��اد الدويل ..الخ) ومب ��ا � ّأن النظام الداخل ��ي للجنة الأوملبية
وثيقة معتمدة لدى اللجنة الأوملبية الدولية ومتوافقة مع امليثاق،
فيكون تطبي ��ق النظام الداخل ��ي للجنة الأوملبي ��ة العراقية واجب
مم ��ا يُ�سق ��ط فاعلية امل ��ادة ( )٣٣م ��ن قان ��ون االحتادات
التنفي ��ذّ ،
ويجعلها عاجزة وميّتة وال جدوى منها.
املادة ( )٣٢من القانون حدّدت �أن تكون الأولوية لقوانني و�أنظمة
االحت ��ادات الدولية عند تعار�ضها مع �أحكام هذا القانون ،ومبا �أن
�أغلب انظم ��ة االحتادات ال ت�شرتط التح�صي ��ل الدرا�سي واخلربة
واالخت�صا�ص وعدد الدورات يف الهيئة التنفيذية ،ف�ست�صبح املواد
( )٩و( )٣٣م ��ن قانون االحتادات واخلا�صة به ��ذه املوا�صفات ،ال
ميكن تطبيقها ا�ستناد ًا للمادة ( )٣٢من قانون االحتادات.
�إن عدم الد ّقة يف فح�ص مواد القانون جعلها تق�ضم بع�ضها بع�ضاً،
وت�ضع جهاته التنفيذية يف تيهان املجهول .
امل ��ادة ( / 9رابع� � ًا) �أ�ش ��ارت اىل ا�ستثناء الريا�ضي�ي�ن الأبطال من
متحدّي العوق من �شرط التح�صيل الإعدادي ّ
للرت�شح اىل ع�ضوية
الهيئ ��ة التنفي ��ذي ،ومنع ��ت الريا�ضي�ي�ن الأبط ��ال م ��ن االحتادات
الأوملبي ��ة من هذا اال�ستثناء اخلا�ص ب�ش ��رط التح�صيل الإعدادي،
دون �أي �سب ��ب م�ب ّ�رر ،يف �إ�شارة وا�ضح ��ة اىل حتجيم دوره�ؤالء
الأبطال يف امل�سرية الوطنية الريا�ضية .
ن�صت على (تلت ��زم االحتادات الباراملبية بهذا القانون
املادة (ّ )٢١
وب�أنظمة وقرارات اللجن ��ة الباراملبية الدولية واللجنة الباراملبية
الوطني ��ة العراقية واحتاداتها الدولية) وبعدم الإ�شارة اىل �أنظمة
وق ��رارات اللجن ��ة الأوملبية العراقية ،يت�أ ّكد لن ��ا عملية اال�ستهداف
املُمنهَج لتهمي�ش فعّالية اللجنة الأوملبية العراقية ،وتفتيت العالقة
بينها وبني احتاداتها.
من خ�ل�ال ه ��ذه الق ��راءة ال�سريعة لبع�ض م ��واد القان ��ون ،والذي
احتف ��ظ مب ��واد �أخرى غريها مليئ ��ة باملع ّقدات ،ف�إنن ��ا �أمام مرحلة
�أخطر من التي �سبقت ت�شريعه ،و�ستودي بنا اىل مزيد من الدعاوى
الق�ضائي ��ة والدع ��اوى املقابل ��ة ،التي �أنهكت ريا�ضتن ��ا ،ذلك ك ّله ما
كان ليح ��دث ،لو �أن قيادة اللجن ��ة الأوملبية واحتاداتها ،ما تنازلت
ع ��ن حقها كالعب ا�سا�سي ،وقبلت اجللو� ��س غري املنطقي من �أجل
م�صالح �شخ�صية على مد ّرج ��ات املتف ّرجني من الأحداث اجل�سيمة
الت ��ي �أطاح ��ت مبقدّرات الريا�ض ��ة العراقية ،له ��ذا القانون وغريه
م ��ن ال�سلوكيات ،الت ��ي تب ّنتها �أي ٍد ناعم ُة م ��ن موظفني وم�س�ؤولني
غارق�ي�ن بع ��دم امل�س�ؤولية ،ي�ستدعي ب ��كل �أمانة اىل �إع ��ادة توازن
الق ��وى والتمييز ب�ي�ن واجب ��ات امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضي ��ة الأوملبية
وحتدي ��د �شكل العالقة باحرتام متب ��ادل مع اجلهات الر�سمية التي
فق ��دت بو�صلة النجاح من ج ّراء فر� ��ض �أ�سلوبها بالهيمنة والتف ّرد
بالقرار والقادم �أخطر!
*املدير التنفيذي للجنة الأوملبية

�صفارة قطرية تدير بروفة الوطني مع الكويت
بغداد  /املدى
واف ��ق االحت ��اد القطري لكرة الق ��دم على الطلب
الر�سم ��ي ال ��ذي تلق ��اه م ��ن الهيئ ��ة التطبيعي ��ة
يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم بت�سمية طاق ��م حتكيمي
قط ��ري دويل لقي ��ادة املب ��اراة الدولي ��ة الودي ��ة
الت ��ي �ستج ��ري ب�ي�ن منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم و�شقيقه املنتخب الكويت ��ي م�ساء بعد غد
الأربع ��اء املواف ��ق ال�سابع والع�شري ��ن من �شهر
كان ��ون الثاين اجلاري على ملع ��ب جذع النخلة
باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة .يف
�إط ��ار حت�ضرياتهم ��ا للم�شارك ��ة يف اجل ��والت
املتبقي ��ة من الدور الثاين بالت�صفيات الآ�سيوية
امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ�س الع ��امل لكرة
الق ��دم  2022والن�سخ ��ة الثامن ��ة ع�ش ��رة م ��ن
بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم  2023بال�صني .
و�سيتكون الطاقم التحكيمي الدويل القطري من
�سلمان الفالح ��ي حكم ًا للو�س ��ط يعاونه زمياله
في�ص ��ل ال�شمري حكم ًا م�ساع ��د ًا �أو ًال وجمعة بو
ر�شي ��د حكم ًا م�ساع ��د ًا ثاني ًا فيم ��ا �سيكون واثق
حمم ��د حكم� � ًا رابع ًا ود.ع�ل�اء عبد الق ��ادر مقيّم ًا
للحكام حيث من امل�ؤمّل �أن ي�شاركوا يف امل�ؤمتر
الفن ��ي والإداري ال ��ذي �سيقام بعد غ ��د الأربعاء
يت ��م فيه االتف ��اق النهائي عل ��ى القائمة الأخرية
للمنتخب�ي�ن الوطن ��ي والكويت ��ي واملالب� ��س
الر�سمي ��ة الت ��ي �سريتديه ��ا الالعب ��ون وكذل ��ك
حرا� ��س املرم ��ى اىل جانب االتف ��اق بخ�صو�ص
التبديالت التي �ست�صل اىل �ستة خالل ال�شوطني
الأول والث ��اين من املباراة وغريه ��ا من الأمور
التنظيمية والأمني ��ة وال�صحّ ية التي ت�ؤدي اىل
و�ص ��ول املب ��اراة اىل ب ّر الأمان يعق ��ب بعد ذلك
�إجراء امل�ؤمت ��ر ال�صحفي للمدرب�ي�ن �سريت�شكو

الأزرق الكويتي ي�ستعد ملواجهة الأ�سود يف ديربي تاريخي
كاتانيت� ��ش وكارا�سك ��و والع ��ب واح ��د م ��ن كال الربوتوكول الطبي ال�شامل املو�صى به من قبل
املنتخبني بح�ضور عدد كبري من و�سائل الإعالم االحت ��اد ال ��دويل لكرة القدم جلمي ��ع االحتادات
املحلية والعربية واالجنبي ��ة املقروءة واملرئية الوطنية الأع�ض ��اء  211املن�ضوية حتت لوائه
وامل�سموعة التي ح�صلت على الباجات الر�سمية للحف ��اظ على �سالمة الالعب�ي�ن واملالكات الفنية
من قب ��ل املكتب الإعالمي للهيئ ��ة التطبيعية يف والإداري ��ة والطواق ��م التحكيمي ��ة واجلماه�ي�ر
احتاد كرة القدم .
حي ��ث �سي�ستق ��ر يف �إح ��دى الفن ��ادق الت ��ي مت
وم ��ن املق� � ّرر �أن ي�ص ��ل وف ��د املنتخ ��ب الكويتي تخ�صي�صه ��ا له طيلة فرتة تواجده هناك للراحة
لك ��رة القدم اليوم الأثن�ي�ن اىل حمافظة الب�صرة قب ��ل �أن يج ��ري متارين ��ه عل ��ى مالع ��ب املدينة
ب ّر ًا ع�ب�ر منفذ �سفوان احلدودي ب ��د ًال من مطار الريا�ضي ��ة يف املحافظة على �أن ينتقل يف اليوم
الب�ص ��رة الدويل لقرب امل�ساف ��ة بني البلدين بعد الت ��ايل اىل ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة خلو� ��ض �آخر
ي ��وم واحد فق ��ط م ��ن خ�ضوع ��ه اىل فحو�صات وح ��دة تدريبي ��ة ملدة �ساع ��ة واحدة فق ��ط الذي
طبية خا�صة بفايرو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد �سيك ��ون م�سرح� � ًا للقمة اخلليجية م ��ع منتخبنا
 )-19يف �إحدى امل�ست�شفي ��ات الكويتية ح�سب الوطني لكرة القدم.
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عن م�شروع قانون املوازنة العامة الإحتادية

�أ�صدر ال�صديق "كنعان مكية" كتاب ًا جديداً بعنوان "في الق�سوة" .و�أعترف ب�أنه كتاب لم �أتوقف
عن �إعادة قراءة ف�صوله مراراً لما وجدت فيه من مراجعة وتحليل دقيق غير م�ألوف على الأقل لي
المزمنة بعذابات الب�شرية والق�سوة
�شخ�صي ًا لإلقاء ال�ضوء ومعرفة واقعية تخت�ص بجذور م�شكلتنا ُ
المتبادلة والعنف تاريخي ًا واجتماعي ًا وديني ًا وثقافي ًا و�سيا�سي ًا والتي الن�ستطيع ف�صلها عن الم�شكلة
الإن�سانية التاريخية العامة والتي قد تختلف بين فترة و�أخرى باختالف واقع تاريخ ال�صراع
الإن�ساني بف�صوله منذ بد�أ مواجهته اليومية لتحديات الطبيعة التي ات�سمت بالخوف ومحاولته
�إيجاد و�سيلة بقاء وتوفير� أمن له ولعائلته وتطور الى الجمعي المت�شارك في الهدف والعمل
والإنتاج والهوية والى يومنا هذا .

 د .عماد عبد اللطيف �سامل

� أكرم العكيلي

و�أرى �أن امل�ؤل ��ف كان م�صيب� � ًا يف ط ��رح
مو�ض ��وع الق�س ��وة والتعريف بها بو�ص ��فها
مو�ضوع ًا �سيا�س ��ي ًا وفل�س ��في ًا و�أخالقي ًا ،من
خ�ل�ال م�سل�س ��ل �س ��رد التاريخ الإن�س ��اين
امل�س ��جل وخا�ص ��ة فيما يتعل ��ق يف م�ي�راث
العراقيني بالأ�س ��اطري والفنون القدمي ��ة
والرواي ��ة والتعري ��ف بالق�س ��وة الت ��ي
�أحي ��ان جندها متار� ��س بدرجة �أق ��ل بالقمع
الأ�س ��ري وال�س ��طوة الأبوية �أو الع�ش ��ائرية
والظلم بكافة �أ�ش ��كاله والقه ��ر والفقر املدقع
ال ��ذي تزامن مع الف�ش ��ل االقت�ص ��ادي .وكل
ه ��ذا �س ��اهم يف جتذي ��ر الإح�س ��ا�س بقبولها
وممار�س ��تها اجتماعي ًا وعطل الوعي ب�أهمية
احلري ��ة وعل ��ى نط ��اق وا�س ��ع وكم ��ا ذك ��ر
الكات ��ب ج ��ورج �أورويل بتعريفه للق�س ��وة
"ح�ي�ن ينته ��ي ال�ض ��حية بح ��ب اجل�ل�اد"
وقب ��ول الواقع املعا�ش .و�أزع ��م بان "النفاق
ّب� والعجرف ��ة والغ�ي�رة واجلنب التي
والتك� رّ
نعي�شها واعتبارها عادية "هي نتاج للق�سوة
واخلوف من مواجهتها.
�إن ت�ش ��خي�ص الكاتب الدقيق لأ�س ��باب"
النه�ض ��ة الناق�ص ��ة يف املجتمع ��ات العربي ��ة
والإ�سالمية التي مل تت�س ��ق مع الأنوار التي
ا�س ��تقتها من املجتمع ��ات الغربية �إمنا قفزت
فوقه ��ا  ".....فق ��د �أردنا ثم ��ار الث ��ورة
ال�ص ��ناعية والتكنولوجيا م ��ن دون فحواها
الأخالق ��ي ونتاجه ��ا ال�سيا�س ��ي يف حري ��ة
ال�ش ��عب يف االختي ��ار والتعب�ي�ر وا�س ��ترياد
دميقرطية معلب ��ة مت طبخه ��ا بوقت قيا�س ��ي
دون وج ��ود قواع ��د فكر �سيا�س ��ي حقيقي مت
بنا�ؤه وتطويره كتعبري على م�صالح طبقات
املجتمع املنتجة حتوّ لت لدمياغوجية �سلطة
جتمعات دينية مار�ست التجهيل والت�سويف
والف�س ��اد املايل بداية باتباع �سيا�سة توزيع
املنا�ص ��ب وتكدي� ��س الوظائ ��ف و�إغ ��راءات
الرواتب  ون�ش ��ر الدعوة حت ��ت �ش ��عار
ا�س ��تعادة ال�س ��لطة بدع ��وى " املظلومي ��ة"
وا�ستغالل  م�ش ��اعرالرد الطائفي على الظلم

والق�س ��وة ون�ش ��ر ودع ��م مظاه ��ر الطقو� ��س
الديني ��ة امل�س ��توردة وغ�ي�ر امل�ألوف ��ة والت ��ي
حتوّ لت اىل كارثة "�أيديولوجيا وثقافة حكم
" مل يت�صدى لها �أحد يف بداياتها خوف ًا من
ردات الفع ��ل و�ش ��جعت " الغالبية املظلومة"
الت ��ي وجدت الفر�ص ��ة واحلرية والفو�ض ��ى
املتاح ��ة دون رادع �أخالق ��ي �أو �سيا�س ��ي
لال�س ��تحواذ على امل�ص ��الح واملال العام دون
وعي بد ًال ع ��ن املطالبة باخلدمات ال�ص ��حية
واالجتماعي ��ة والتعليمي ��ة وفر� ��ص العم ��ل
واعت�ب�رت غنائ ��م امل ��ال ه ��ي التعوي� ��ض عن
حرمانها م ��ن حقوقها لفرتات حكم �ش ��مويل
طويل والتي �أدت اىل " ت�سيي�س امل�ؤ�س�سات
الدينية وتدويل القبيلة وا�ستغالل العالقات
القبلية يف الدولة".
لقد متكن امل�ؤلف من حتديد �إ�شكالية امل�ستقبل
" ب�أنها لي�ست اقت�صادية بالدرجة الأوىل بل
هي فكرية و�أخالقية ثم م�ؤ�س�ساتية �سيا�سية
" لتنتهي بالت�س ��ا�ؤل " كيف نطلق �س ��راحنا
م ��ن هذا امل� ��أزق وعن بداية م�ش ��روع وكيف
يتطور؟"والتى �أجابت عليه انتفا�ضة ت�شرين
التي كنا ن�أمل "بتدفق الروح العراقية" التي
مت حتييده ��ا قب ��ل �أن يتم م�أ�س�س ��ة ر�أي عام
معار�ض وتطويرها نتيجة ملمار�سة القوة و
االعتقاالت وقتل املئ ��ات منهم بعموم منطقة
الو�س ��ط وجنوب الب�ؤ�س والتخ ّلف وانهيار
اخلدم ��ات و الفقر والبطالة والتي مل تتمكن
احلكومة اجلديدة التي و�صلت بت�ضحياتهم
بتحقيق وعود الكاظمي بتحديد و حما�سبة
امل�س� ��ؤولني عن االغتي ��االت والق�س ��وة التي
مور�س ��ت �ض ��دهم قب ��ل �أن يتم �ش ��راء معظم
قادتها ونا�ش ��طيها ب�أموال الكتل ال�سيا�س ��ية
ووظائ ��ف الدول ��ة العميق ��ة الت ��ي �س ��يطرت
عل ��ى القرار ال�سيا�س ��ي وكل مفا�ص ��ل الدولة
الأمني ��ة واالقت�ص ��ادية و�ض ��عف وت�ش� � ُّتت
الفك ��ر املجتمع ��ي وال�سيا�س ��ي املعار� ��ض
واملنظم .لقد ن�ش� ��أت جروح جديدة �أ�ض ��افت
جلروح املا�ض ��ي ،فه ��ل �س ��ننجح بتوثي ��ق

وتدوين اجلرائم التي ح�ص ��لت منذ ت�ش ��رين
 2019كم ��ا جنحن ��ا بتوثي ��ق جرائ ��م البعث
واحلك ��م ال�ش ��مويل وم ��ن �س ��يقوم بتدوينها
فيما ندعي من "حرية الن�شر والإعالم"؟
ومثني� � ًا ومقدر ًا �أ�س ��لوب طرح الكت ��اب لتلك
الت�سا�ؤالت الآنية التى نعي�شها ومذكر ًا بعديد
الأفكار والنقد الذاتي وال�شخ�صي  ملمار�س ��ة
املثق ��ف العراق ��ي "بع ��د اجلرمي ��ة واحل ��زن
واحلداد كيف نتعامل مع املا�ضي " و "......
ع ��امل املنظري ��ن واملثقف�ي�ن الذي ��ن اليعرفون
غري املرور بغرور فوق �س ��طوح الأ�شياء يف
�أح�س ��ن االحوال كما �أفع ��ل الآن" ،فاين كنت
�آم ��ل ومازل ��ت �أمتن ��ى (وكم ��ا متن ��ى م�ؤلف
الكت ��اب �أي�ض� � ًا) ب� ��أن تلج� ��أ �س ��لطة مابع ��د
 2003اىل �أن يك ��ون لدين ��ا " جلن ��ة احلقيقة
وامل�صاحلة " التي �أ�س ���س له الراحل العظيم
نل�س ��ون مانديال وا�س ��تطاع من خاللها احلد
م ��ن ال�ص ��راع املجتمع ��ي والرغب ��ة باالنتقام
الت ��ي طغ ��ت على جمتمعن ��ا والدع ��وة له من
خالل " امل�س ��اءلة والعدال ��ة " وجتذير احلقد
الطائف ��ي الذي �أنتج كارث ��ة داع�ش ونتائجها
املدمرة .
و�أخري ًا ،كنت �أمتنى ب�أن يكون ن�ش ��ر الكتاب
كوثيقة مكتوبة قبل عملية التغيري يف 2003
 ،حت ��ى ميك ��ن لذلك الن�ش ��ر (�إنْ ح ��دث) �،أن
ي�س ��هم بتغي�ي�ر احلد الأدنى م ��ن التوجهات
ال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة التي �س ��ادت الفكر
الال�سيا�سي املختطف و�شوهت عملية التغيري
امل�ستوردة �أ�سا�س ًا  .كما �أجد ب�أن الوقت مازال
منا�س ��ب ًا لإعادة ن�ص الكتاب ب�ش ��كل خمت�صر
ومبا�ش ��ر ملخاطبة العق ��ل العراقي املجتمعي
�إعالمي� � ًا وتوف�ي�ر وثيقة تعليمي ��ة تدخل يف
مناه ��ج الدرا�س ��ة لتنوي ��ر �أهمية املو�ض ��وع
كمعرفة تثقيفي ��ة وتعليمية لطالب املراح ��ل
الأولي ��ة م ��ع �إ�ض ��افة مواد من ��ه تنا�س ��ب كل
مرحل ��ة و�ص� � ً
وال للتعليم اجلامع ��ي مبوازاة
اجله ��د الإعالمي لن�ش ��ر الوع ��ي املبا�ش ��ر
ب�أ�سباب الق�سوة و�سبل جتاوزها.

�إنّ م�شروع الموازنة
العامة الإتحادية لل�سنة
المالية  ، 2021قد يُعادُ من
مجل�س النواب � ،إلى مجل�س
مرر في
الوزراء  ،ولك ّن ُه �س ُي ّ
“قانون”
نهاية المطاف كـ
ٍ
للموازنة من خالل مجل�س
النواب  ،بعد قيام وزارة
المالية ب�إجراء تعديالت
طفيفة جداً على بنوده
الرئي�سة.

ّ
“التوجه ��ات”
كل الإتجّ اه ��ات و
ّ
 ،والق ��رارات والإج ��راءات
وال�سيا�س ��ات الرئي�سة يف م�شروع
قان ��ون املوازنة هذا � ،س ��تبقى كما
هي معرو�ض� � ٌة يف امل�سودّة احلال ّية
 ،دون تغي�ي ٍ�ر للأ�س ���س العامة التي
ا�س ��تندت �إليه ��ا عن ��د �إعداده ��ا يف
وزارة املالي ��ة � ،أو بعد �إقرارها يف
جمل� ��س ال ��وزراء بـ”الإجم ��اع” ..
من �س ��عر ال�ص ��رف� ،إىل “توزيع”
ُح�ص ���ص و تخ�صي�ص ��ات الري ��ع
عل ��ى “املُتخادم�ي�ن” �سيا�س ��ي ًا
وم�ص ��لح ّي ًا� ،إىل الإ�ستقطاعات من
الروات ��ب � ،إىل ال�ض ��رائب � ،إىل
حج ��م النفق ��ات املخ�ص�ص ��ة عل ��ى
م�س ��توى القطاعات ..و�ص� � ً
وال �إىل
“ح�ص ���ص” حمافظ ��ات “الدرج ��ة
الأوىل”  ،املُد ّلل ��ة واملُر ّفه ��ة ،
واملحافظ ��ات الغني ��ة والفق�ي�رة ،
واملحافظ ��ات املُد ّم ��رة واملنكوبة..
“ح�ص ��ة”
ُك ّلها على ح ٍّد �س ��واء(من
ّ
ح�ص ��ة
املثن ��ى الأك�ث�ر فق ��ر ًا � ،إىل ّ

نينوى الأكرب خراب ًا  ،من “بركات” بن�س ��بة  ، %23وبعج ��ز مخُ ط ��ط
املوازن ��ة العام ��ة “الإتحّ ادي ��ة” ،مقداره  71ترليون دينار ،يزيد عن
مقارن� � ًة مبحافظات �أخ ��رى ..على عجز موازنة  2019بن�سبة ، %158
�سبيل املثال ال احل�صر) .
وي�ش� � ّكل مان�سبته  %44من �إجمايل
ه ��ذه املوازن ��ة لي�س ��ت “تق�ش ��ف ّية” النفقات) ؟؟.
 ،ولي�س ��ت “�إ�ص�ل�اح ّية”  ..وه ��ي ه ��ذه املوازن ��ة ه ��ي عب ��ارة ع ��ن
“ ُت َف� � ِّرق” وال “ ُت َو ِّح ��د”  ،ال “جودل ّي ��ة” ترقيع ّية � ،س ��تجدون
ب�ي�ن املُ�س ��تفيدين م ��ن “�أ�ص ��حاب فيه ��ا ّ
كل �ش ��يء .وو�ض ��ع احلل ��ول
امل�صلحة” فقط  ،بل بني “ال�شركاء” ل� �ـ “ ُك ّل �ش ��يء” ه ��و لي� ��س وظيفة
من �صانعي القرار �أي�ض ًا  ..ويف ّ
كل املوازنة العامة  ،التي ي�س ��ري نفاد
عميقة
تف�ص ��يل فيه ��ا هناك م�ش ��كلة
عام واحدٍ فقط (ح ّتى
على
�ا
�
ه
قانون
ٍ
ً
قادمة ّ ،
مت ��ت �إحاطتها(على عجل  ،و�إن كان ��ت ج ��زءا من �س�ت�راتيج ّية
ُ
دقيق للأثر امل�صاحب) عامة للموازنة ميت ّد نطاق ت�أثريها
ودون ٍ
قيا�س ٍ
بكم ّي ��ة الب�أ� ��س به ��ا من”الألغ ��ام” على ثالث �سنوات � ..إن كانت هناك
التي بد�أ بع�ضها بـ “الإنفالق” فع ًال �س�ت�راتيجية فاعل ��ة و ُم�س ��تدامة،
(وبال ��ذات على الفئات وال�ش ��رائح كهذه �أ�ص ًال) .
الأكرث فقر ًا وه�شا�ش ��ة من ال�سكان) وبا�س ��تبعاد “التن�س ��يق” ب�ي�ن
 ،وبع�ض ��ها الآخ ��ر ينتظ ��ر الوق ��ت ال�سيا�س ��ات(لأنّ ه ��ذا التن�س ��يق مل
املنا�س ��ب لينفجر الحق� � ًا يف وجوه يحدث  ،ولن يحدث)  ،ف�إنّ م�شروع
اجلميع.
املوازنة هذا(وهو م�ش ��روع خا�ص
كيف ميكن �أن تك ��ون هذه املوازنة بال�سيا�س ��ة املالي ��ة  ،وب ��وزارة
“�إ�صالح ّية” ،وهي ماتزال موازنة املال ّي ��ة  ،وبوزي ��ر املال ّي ��ة احل ��ايل
“�سلطة” جميع
“بن ��ود” عاد ّية(ولي�س ��ت موازن ��ة حتديد ًا) ُ ..ي�صادر ُ
برام ��ج و�أداء) ..وه ��ي الأك�ب�ر من
“�ص� � ّناع” ال�سيا�س ��ات الإقت�صادية
ُ
حيث احلجم ،والأك�ب�ر يف نفقاتها الأخرى(ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة يف
الت�ش ��غيلية”اجلارية” ،والأك�ب�ر البنك املركزي العراقي  ،وال�سيا�سة
م ��ن حيث “العج ��ز” املُث ّبت فيها  ..التجاري ��ة يف وزارة التج ��ارة ،
وماتزال الأكرث اعتماد ًا على عائدات و�سيا�سة الت�شغيل يف وزارة العمل
�ص ��ادرات النف ��ط اخلام(كم�ص ��در  ..وغريه ��ا)  ..بل �أ ّن ُه ُيج ّرد وزارة
رئي�س للأيرادات) ..وبالتايل فهي التخطي ��ط من وظيفتها الأ�سا�س ��ية
املوازن ��ة الأكرث”ريع ّي ��ة” م ��ن بني كمُعِ دّة للخطط  ،و ُم�ص ّممة للربامج
مت التنفيذي ��ة املُلحقة بها ،وي�ض ��ع ّ
جمي ��ع املوازن ��ات العام ��ة التي ّ
كل
�إعداده ��ا خ�ل�ال مائة ع ��ام من عمر امله ��ام وامل�س� ��ؤوليات واحلل ��ول و
الدول ��ة العراقي ��ة(�أي خ�ل�ال امل� �دّة “تدخالت” ال�سيا�سات  ،يف “�س ّلة”
)2021-1921؟.
قانون املوازنة “ال�شا�س ��عة” هذه ،
تجُ
ال �أدري مل ��اذا ��ازف حكوم ��ة التي تت�سّ ع لكل �شيء.
“ق�ص�ي�رة الأجل” � ،ألزمتْ نف�سها ومع ذلك  ،ورغم ّ
كل ذلك  ،ف�إ ّنها � ّأول
ب�إج ��راء انتخاب ��ات نياب ّي ��ة يف م�شروع موازنة ي ّتفق و”يتوافق”
حزي ��ران  ، 2021و�س ��تكون قب ��ل جمي ��ع “الفرق ��اء”(يف جمي ��ع
ه ��ذا التاري ��خ ب�أ�ش ��هر(رمبا يف الكتل،والإئتالف ��ات  ،والتحالف ��ات
�آذار  ،)2021حكوم ��ة “ت�ص ��ريف  ،والتي ��ارات  ،واملذاه ��ب ،
�أعمال”  ،بتح ّمل العبء الإقت�صادي والقومي ��ات  ،واملناطقيات)،عل ��ى
والإجتماعي(وال�سيا�س ��ي) ملوازنة متريره”قانون ّي ًا” به ��ذه العزمية،
عام ��ة ه ��ي “الأ�ض ��خم” يف تاريخ وهذا الإ�ص ��رار ،وه ��ذه”الإرادة”
العراق احلديث(يبلغ حجم النفقات ال�سيا�س ّية التي مل ي�سبق لها مثيل.
العام ��ة يف املوازن ��ة  164ترلي ��ون هناك اعرتا�ضات بالطبع  ..ولكنها
دينار ،وهي �أكرب من موازنة  2019ب�س ��يطة  ،ومتح ّفظ ��ة  ،وخجول ��ة،

وال تتعار� ��ض مع “املبادئ” العامة
“توجهاتها”
لهذه املوازنة � ،أو مع
ّ
الرئي�سة.
 ولهذا �ستجدون كل حمن العراق ،وانق�س ��اماته  ،و�أزمات ��ه املُرك ّب ��ة
 ،و�أختالفات ��ه العميق ��ة  ،تتج�سّ � � ُد
�وح ت ��ام  ،يف “م�ش ��روع”
بو�ض � ٍ
املوازن ��ة ه ��ذا  ،كما مل يتج�سّ ��د يف
“وثيقة” حكوميةٍ من قبل .ولي�س
هذا ا�س ��تنتاج ًا لـبع�ض “املُح ّللني”
فج� � ًا
ال�س ��طح ّيني  ،وال تنظ�ي�ر ًا ّ
لبع� ��ض الإقت�ص ��اديني البائ�س�ي�ن ،
كما �أ ّن ُه لي�س ج ��زء ًا من “م�ؤامرة”
يق ��وم ب�إعدادها “�أع ��داء” العملية
ال�سيا�سية يف العراق.
�إنّ ّ
كل ه ��ذا �س ��تجدونه يف “تقرير
اللجن ��ة املالية يف جمل� ��س النواب
العراق ��ي ح ��ول م�ش ��روع قان ��ون
املوازن ��ة العام ��ة الإحتادي ��ة لع ��ام
وكاف
واف ٍ ،
 .. ”2021وهو تقري ٌر ٍ
يعر ُ
�ض ُك ّل البيانات
(�إىل ح ّد ما) ِ ..
واملُعطي ��ات ال ��واردة يف م�ش ��روع
قانون املوازنة بو�ضوح تا ّم(ماعدا
�إغفال ��ه الإ�ش ��ارة �إىل تخ�صي�ص ��ات
املحافظ ��ات يف املوازن ��ة) ..وذل ��ك
بق ��در تع ّل ��ق الأم ��ر ب�إخت�ص ��ا�ص
اللجن ��ة الرئي� ��س ،وبال�ص�ل�احيات
املنوطة بها مبوجب الد�س ��تور(.و
ميك ��ن الإط�ل�اّ ع عل ��ى ه ��ذا التقرير
من خ�ل�ال الرابط املذكور يف خانة
التعليقات) .
�أخري ًا �أمتنى �أنْ ال ي�س�ألني �أح ٌد عن
“ا َ
حل ّل».
اللجن ��ة املالية يف جمل� ��س النواب
عر�ض ��ت مالحظاته ��ا وحت ّفظاته ��ا
وتو�ص ��ياتها على املوازن ��ة العامة
لل�س ��نة املالي ��ة  2021يف تقريره ��ا
امل�شار �إليه يف �أعاله.
ّ
غري �أنّ
احلل  ،ال ميكن �إختزاله يف
قانون للموازنة العامة.
ّ
احلل يف العراق  ..لي�س اقت�صاد ّي ًا
.
االقت�ص ��ا ُد يف الع ��راق نتيج ��ة ،
ولي�س �سبب ًا .
وم�ش ��روع موازن ��ة ُ 2021يعال ��ج
“النتائ ��ج”  ،وال يبح � ُ�ث يف
“الأ�سباب

نافـذة من موسـكو

الإدارة الأميركية الجديدة ّ
تحدد نقاط المواجهة مع رو�سيا
وف ًق� � ًا للفريق اجلدي ��د للرئي�س الأمريكي
جوزيف بايدن � ،إن العدو ال�س�ت�راتيجي
الرئي�س ��ي للوالي ��ات املتح ��دة �س ��تكون
رو�س ��يا .وه ��ذا م ��ا �أعلن ��ه وزي ��ري
اخلارجية توين بلينك�ي�ن و الدفاع لويد
�أو�س�ت�ن خالل كلماتهم �أمام الكونغر�س،
وتعت ��زم الوالي ��ات املتح ��دة �أن ت�ص ��بح
�أك�ث�ر ن�ش � ً
�اط ًا يف املناط ��ق ذات الأهمي ��ة
اجليو�سيا�س ��ية لالحت ��اد الرو�س ��ي .مبا
يف ذل ��ك  -يف مناط ��ق ال�ش ��رق الأو�س ��ط
وف�ض ��اء م ��ا بع ��د االحت ��اد ال�س ��وفيتي.
وه ��ذه املناطق كما جاء يف خطبهم يقوم
البنتاغون بتقلي�ص عدد فرقه الع�سكرية
يف �أفغان�س ��تان والع ��راق ولكن ��ه يرف ��ع
حجمها يف �سوريا و�أوروبا ال�شرقية.
وانطالقا من ت�صريحات �أع�ضائها اجلدد
�ست�ص ��عد الإدارة الأمريكي ��ة اجلدي ��دة
املواجهة مع رو�س ��يا ب�ش ��دة .على �سبيل
املث ��ال� ،إذا كان الرئي�س ال�س ��ابق دونالد
ترام ��ب قد اعت ��زم تقلي�ص ع ��دد القوات
الأمريكي ��ة �إىل احلد الأدنى يف �س ��وريا،
ف�إن الإدارة اجلديدة �ست�ض ��خم من حجم
الق ��وات هن ��اك تدريجي ��ا .وبح�س ��ب ما
�أوردت ��ه قن ��اة �س ��وريا  ،قام ��ت الواليات
املتحدة م�ؤخ ��ر ًا بنقل  200من جنودها
م ��ن العراق �إىل �ش ��مال �ش ��رقي �س ��وريا.
وانت�ش ��رت يف منطق ��ة حق ��ول النف ��ط
والغ ��از يف حمافظ ��ة دي ��ر ال ��زور الت ��ي

ت�سيطر عليها قوات �سوريا الدميقراطية
املعار�ض ��ة للحكوم ��ة ال�س ��ورية بدع ��م
�أمريك ��ي .وق ��ال لوي ��د �أو�س�ت�ن ،متحد ًث ًا
ع ��ن خطط ��ه كرئي� ��س للبنتاغ ��ون � ،إن ��ه
"�سوف يراجع م�س�ألة الوجود الع�سكري
الأمريكي يف ال�ش ��رق الأو�سط للت�أكد من
�أن هذا الوجود متوازن ب�ش ��كل �ص ��حيح
ملواجهة جمموعة وا�س ��عة من التحديات
يف املنطق ��ة .مب ��ا يف ذل ��ك التحديات من
ال�صني ورو�سيا ".
وحتدثت مو�س ��كو وبكني ودم�شق مرار ًا
عن معار�ضتها ملرابطة القوات الأمريكية
يف �س ��وريا .لك ��ن حت ��ى الآن مل يكن من
املمك ��ن ترحيله ��ا .وح�س ��ب املراقبني يف
مو�س ��كو ل ��ن ي� ��ؤدي دع ��م �إدارة باي ��دن
للت�ش ��كيالت امل�س ��لحة املناوئ ��ة للنظ ��ام
ال�س ��وري� ،إال �إىل تفاق ��م التناق�ض ��ات،
و�س ��يتطلب من رو�س ��يا تعزي ��ز قدراتها
الع�س ��كرية لدع ��م حكوم ��ة الرئي� ��س
ال�سوري ب�شار الأ�سد.
ال �شك �أن الإدارة اجلديدة يف وا�شنطن
�س ��تجري بع�ض التعديالت على �سيا�سة
و�س�ت�راتيجية الوالي ��ات املتح ��دة جتاه
مناط ��ق خمتلف ��ة م ��ن الع ��امل .وتتطل ��ع
رو�سيا � ،إىل تعامل �إدارة بايدن مبرونة
اك�ث�ر مع املل ��ف الإي ��راين ،واعتماد نهج
�أكرث توازن ًا جتاه الت�س ��وية الإ�سرائيلية
الفل�س ��طينية .وهن ��اك توقع ��ات ب� ��أن

 د .فالح احلمراين
الرئي� ��س اجلدي ��د �س ��يحاول بطريقة �أو
ب�أخ ��رى مراجع ��ة الكث�ي�ر من مب ��ادرات
�س ��لفه جتاه �إ�س ��رائيل ،مب ��ا يف ذلك نقل
ال�سفارة الأمريكية يف القد�س ،ودعم �ضم
اجل ��والن ال�س ��ورية املحتلة لإ�س ��رائيل،
وكذل ��ك الربنام ��ج اال�س ��تيطاين وا�س ��ع
النطاق يف ال�ضفة الغربية .وفيما يتعلق
ب�إي ��ران ،م ��ن املرجح �أن تع ��ود الواليات
املتحدة �إىل اتفاقية خطة العمل امل�شرتكة
ال�شاملة (ب�ش ��رط �أن تلتزم طهران � ً
أي�ضا
بهذا االتف ��اق) و�إجراء ح ��وار ثنائي مع
�إيران حول الق�ض ��ايا الإقليمية .وتنتظر
رو�س ��يا �أن الإدارة الأمريكية �ستوا�ص ��ل
�سيا�سة فر�ض العقوبات عليها،
وا�س ��تقبلت مو�س ��كو بالرتحي ��ب �إعالن
�إدارة باي ��دن ع ��ن نيته ��ا متدي ��د معاهدة
احلد من الأ�سلحة ال�سرتاتيجية النووية،
التي مل تكن �إدارة ترامب متحم�س ��ة لها.

ومن امل�ؤكد �أن مو�س ��كو �سرتحب بعودة
الوالي ��ات املتح ��دة �إىل خط ��ة العم ��ل
ال�ش ��املة امل�ش�ت�ركة �أو ع ��ودة وا�ش ��نطن
�إىل نهج متعدد الأطراف لعملية ال�س�ل�ام
يف ال�ش ��رق الأو�سط .وعلى عك�س بع�ض
زمالئه يف �إدارة ب ��اراك �أوباما ،كان جو
باي ��دن دائم ًا مت�ش ��كك ًا ب�ش� ��أن التدخالت
الع�س ��كرية الأمريكي ��ة يف اخل ��ارج.
و�إعرت�ض ب�شدة على ا�ستخدام الواليات
املتحدة القوة الع�سكرية احلرب الأهلية
الليبية يف عام .2011
ولك ��ن مو�س ��كو تتوج� ��س م ��ن تو�س ��يع
الوالي ��ات املتح ��دة نفوذه ��ا يف حمي ��ط
االحت ��اد ال�س ��وفيتي ال�س ��ابق ،ال ��ذي
�أعلن ��ت مو�س ��كو م ��رار ًا �أن ��ه منطق ��ة من
م�ص ��احلها احليوي ��ة .وف ًق ًا لت�ص ��ريحات
وزي ��ر اخلارجية اجلديد ت ��وين بلينكني
� ،س ��تتخذ الواليات املتحدة و�ش ��ركا�ؤها

يف الناتو خطوات �أكرث ً
ن�شاطا الحتواء
رو�س ��يا .وهن ��اك ر�أي مف ��اده �أن حل ��ف
�ش ��مال الأطل�س ��ي يزيل العقب ��ات القائمة
الت ��ي تعرق ��ل موا�ص ��لة تو�س ��ع النات ��و
ب�ض ��م دول م ��ا بع ��د االحتاد ال�س ��وفيتي
 .و�أمل ��ح وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة
اجلدي ��د �إىل �أن وا�ش ��نطن "ال تعار� ��ض"
مراجع ��ة "معاي�ي�ر" ان�ض ��مام دول
االحتاد ال�س ��وفياتي ال�سابق �إىل الناتو.
ويقولون �إن هذا جانب مهم من �سيا�س ��ة
مواجه ��ة مو�س ��كو .ور�أى �أن "ان�ض ��مام
جورجيا و�أوكرانيا �إىل احللف لن ي�ؤدي
�إىل حرب مع رو�سيا".
ويزع ��م وزي ��ر الدف ��اع اجلدي ��د لوي ��د
�أو�س�ت�ن �أن االحت ��اد الرو�س ��ي ،ال ��ذي
ين�ش ��ط يف البحر الأ�س ��ود و�شرق البحر
الأبي� ��ض املتو�س ��ط  ،يح ��اول زعزع ��ة
ا�س ��تقرار �أوكراني ��ا وجورجي ��ا  ،ف�ض�ل� ًا

ع ��ن حت ��دي عملي ��ات الوالي ��ات املتحدة
وحلفائه ��ا .ويعتق ��د �أو�س�ت�ن �أن القوات
الأمريكية وحلف �ش ��مال الأطل�سي هناك
�س ��تكون "عام ُال رئي�س ًا يف ردع العدوان
الرو�سي".
ثم ��ة خ ��ط منف�ص ��ل يف �س�ت�راتيجية
وا�ش ��نطن اجلدي ��دة يتمثل يف م�س ��اعدة
الواليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي
جلمهوريات ما بعد االحتاد ال�س ��وفيتي.
وه ��ذا جتل ��ى بدع ��م وا�ش ��نطن و�أوروبا
لأوكرانيا عل ��ى كافة الأ�ص ��عدة .كما دعا
�أو�س�ت�ن �إىل زيادة امل�س ��اعدة الع�س ��كرية
لق ��وات النات ��و يف �أوروب ��ا" :م ��ن
ال�ض ��روري احتواء رو�س ��يا  ،نحن  ،مع
حلفائن ��ا ،ن�ؤيد طم�أنة الق ��وات التقليدية
والنووي ��ة لتوف�ي�ر الردع الأك�ث�ر فعالية
للعدوان الرو�سي".
ومل يتح ��دث �أو�س�ت�ن ع ��ن "الق ��وى
النووي ��ة" بال�ص ��دفة .بالإ�ض ��افة �إىل
الإمكانات الع�س ��كرية الذرية للواليات
املتحدة وفرن�س ��ا وبريطاني ��ا العظمى
 ،متتل ��ك ق ��وات الناتو ع ��دد ًا كبري ًا من
الأ�س ��لحة النووي ��ة التكتيكي ��ة الت ��ي
ن�ش ��رها البنتاغ ��ون يف �أوروبا .ورمبا
ال ميان ��ع يف حتديد موقع ��ه يف اجلزء
ال�شرقي من �أوروبا  -يف دول البلطيق
وبولن ��دا .وكانت ال�س ��فرية الأمريكية
لدى وار�س ��و جورجيت مو�س ��باخر قد

اعرتف ��ت يف ربي ��ع ع ��ام  ، 2020ب�أنه
ميكن �إع ��ادة ن�ش ��ر الرت�س ��انة النووية
الأمريكية من �أملانيا �إىل بولندا .و�أدلت
مبثل ه ��ذا البي ��ان عل ��ى خلفي ��ة نقا�ش
�سيا�س ��ي يف �أملانيا حول �صواب ّية ن�شر
�أ�س ��لحة نووي ��ة يف جمهوري ��ة �أملاني ��ا
االحتادي ��ة .يف الهي ��اكل الأمريكي ��ة ،
وم ��ع و�ص ��ول فري ��ق باي ��دن  ،تعززت
فكرة نقل الأ�س ��لحة النووية التكتيكية
الت ��ي ن�ش ��رها البنتاغ ��ون بالق ��رب من
ح ��دود االحت ��اد الرو�س ��ي  ،كم ��ا ق ��ال
�أو�س�ت�ن .قب ��ل �أي ��ام  ،ق ��ال �إن ��ه يدع ��م
�أي�ض� � ًا تعزي ��ز "الثالث ��ي الن ��ووي" يف
الوالي ��ات املتح ��دة  ،وكذل ��ك مكون ��ات
مث ��ل ه ��ذه الأ�س ��لحة يف �أوروب ��ا .هذا
 ،وف ًق ًا لأو�س�ت�ن� ،سي�ص ��بح عام�ل ً�ا قوي ًا
يف املباراة �ض ��د رو�س ��يا .وقال اخلبري
الع�س ��كري فالدمي�ي�ر بوب ��وف� " .إذا
قررت �إدارة بايدن نقل تلك الأ�س ��لحة،
ف�س ��يتم �إثارة موجة جديدة من �س ��باق
الت�سلح .وميكن لالحتاد الرو�سي ،ردًا
عل ��ى التهدي ��دات اجلديدة م ��ن الناتو ،
ن�ش ��ر �ص ��واريخ ذات مرابطة �أر�ض ��ية
متو�س ��طة وق�ص�ي�رة امل ��دى يف غرب ��ي
الب�ل�اد قادرة على حمل ر�ؤو�س نووية،
ولن ي�ؤدي هذا التطور �إال �إىل ا�ش ��تداد
التوتر الدويل  ،ف� ��إن مثل هذه الأعمال
لن ت�ؤدي �إىل �أي �شيء �إيجابي".
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لقاء اجلمعة ..رواية الال �أمكنة

باليت

� ستار كاوو�ش

يا�سني الن�صي

2

ولدت ال�سماوة ،كما يقول
الم�ؤلف من رحم الأمكنة:
“ف�أخذت ال�سين من ال�سماء،
والميم من الماء ،والألف من
الفرات ،والواو من الوركاء،
والتاء من التاريخ” ،فانتمى هذا
الت�شكيل اللغوي لمثيولوجيا
المدينة كي يكون انتما�ؤها
مرتبط ًا بال�سماء فهي لي�ست
مجرد تكوين قائم على الأر�ض،
ال تنتمي ل�شخ�صيات محددة،
بل هي تراكم من خبرة لأجيال
ال�ساردين الذين تعاقبوا الح�ضور
في هذه المدينة ال�سماوية .وما
زال الرواة يتناوبون الآن ب�أ�شكال
مختلفة� :سجناء �سيا�سيون،
ورواة مختبرون ،وحكا�ؤون
يمتهنون الغناء ،ومدونون
يبحثون عن �سجالت مدفونة،
و�سواق التكتك الفقراء كمظهر
للحداثة ،،ومن خالل الكتابة
الروائية والق�ص�صية عنها
وجدوا ه�ؤالء ككائنات اليمكن
�إطفاء حكايتهم.

فرواية “لقاء اجلمعة” حتمل �ش ��حنة هذه
الكينونة الالمكانية جلماعة �سيا�سية مروية
بثيمة بولي�سية م�ضمرة للك�شف عن حكايتها
الكوني ��ة املفقودة”،املارك�سي ��ة” وما �ضياع
الالبت ��وب ثم البح ��ث عن ��ه� ،إال تركيبة فنية
دائرية لق�صة داخل ق�صة  ،تتداخل ال�سماوة
بالبادية ،حيث البادية ال�سماوية الأكرب هي
�سيف�صل الروائي عليه لقاءاته
امليدان الذي
ّ
ال�سبع ��ة ،ل ��ذا فالرواية عبارة ع ��ن حكايتني
يف حكاي ��ة واح ��دة ،حكايت ��ان جتري ��ان
جم ��رى متعاك�س ًا :حي ��اة ال�سجناء احلديثة
وق�ضيته ��م يف الفك ��ر كتوج ��ه �أيديولوج ��ي
معا�صر م�ستقبلي ،وحي ��اة املدينة املت�شكلة
حروفه ��ا املثيولوجي ��ة من ��ذ الق ��دم ،فكانت
ثيم ��ة الالبت ��وب ال ��ذي �ضاع وه ��و يحتوي
لقاءات يوم اجلمعة ،حكاية ثالثة “مابينية”
جتمع ثيمة احلكايتني ،حينما وجدت طريق ًا
مبا�شر ًا �إىل امل�س ��رود الفني احلديث كثيمة
للتحقي ��ق ،ع ��ن ال�سرق ��ة ،جن ��د الالبت ��وب
يختف ��ي وجن ��د �أن ال�شخ�صو� ��ص الذي ��ن
عا�ش ��وا وتنقلوا بني واحات بادية ال�سماوة
وفيافيه ��ا و�سجونه ��ا و�آباره ��ا ورماله ��ا،
ه ��م جمموع ��ات م�شتتة؛ بع�ضه ��ا يعي�ش يف
احللم ،والآخر يعي�ش يف اال�سماء املتعددة،
والن ��وع الثال ��ث يتمث ��ل منق ��ذ ًا للحكاية من
ال�ضياع .تكثفت هذه ال�شخ�صيات يف �أربعة
�أو خم�س ��ة �أ�سم ��اء ،كان ��ت كافي ��ة للتع ��رف

عل ��ى تقلبات الأزمن ��ة والتواري ��خ املتعاقبة
ال�سماوي ��ة ،احلديث ��ة والقدمي ��ة .فالرواي ��ة
الت ��ي نح ��ن ب�صددها”،لق ��اء اجلمع ��ة” هي
رواي ��ة “حتقيق” ولي�س ��ت رواية �شخ�صية
�أو رواي ��ة عاطفي ��ة �أو فل�سفي ��ة �أو علمية...
ال ��خ ،ورواي ��ة التحقي ��ق تتطل ��ب جمموعة
�شخا� ��ص حمددي ��ن يحقق ��ون يف �سب ��ب
�ضي ��اع الالبت ��وب�،أي �ضي ��اع احلكاي ��ة،
الت ��ي تتعل ��ق بحي ��اة و�أف ��كار جمموع ��ة من
ال�سجن ��اء ال�شيوعي�ي�ن ،وه ��م يتنقل ��ون من
�سج ��ن �إىل �آخر قب ��ل �أن ي�ستقروا يف �سجن
نقرة ال�سلمان ،ليتوزعوا بني”من�شقني وهم
القي ��ادة املركزي ��ة” و�أ�صليني ه ��م “جماعة
اللجن ��ة املركزية” وهم عماد وعمود احلزب
ال�شيوع ��ي ،وجماعة ثالث ��ة مابينية ،ف�ضلت
موقفه ��ا الذاتي عل ��ى موقفه ��ا املبدئي .لذلك
جن ��د رواي ��ة التحقي ��ق ال ت�شم ��ل الهي ��كل
املنق�س ��م ،بل املبنى ال ��داليل للفكر املارك�سي
نف�س ��ه ،حي ��ث ت�ألف ��ت م ��ن ق�صت�ي�ن :الق�صة
الأوىل هي حادث ��ة �ضياع الق�صة التي كتبها
الروائ ��ي عن ال�سجن ��اء ب�ضي ��اع الالبتوب،
والق�ص ��ة الثانية هي ق�ص ��ة التحقيق نف�سه
والبحث امل�ضني للعث ��ور على حرفيات تلك
الق�ص ��ة ال�ضائع ��ة الت ��ي يرتب ��ط وجوده ��ا
بع ��ودة الالبتوب.وكان ��ت يف اللق ��اءات
ال�سبع ��ة يف يوم اجلمعة “ .وتتم ّتع الق�صة
الثانية ،ق�صة التحقيق ،بو�ضع خا�ص جد ًا،

ُ
�صديق
ولي� ��س م�صادف� � ًة �أن يرويه ��ا غالب� � ًا
التح ��ري ال ��ذي يع�ت�رف �صراح� � ًة ب�أن ��ه بد�أ
يكتب كتاب� � ًا :وهي تق ��وم ،بالإجم ��ال ،على
�ش ��رح كيفي ��ة ح ��دوث ه ��ذا امل�س ��رود نف�سه،
وكيفي ��ة كتابة ه ��ذا الكتاب بال ��ذات .الق�صة
الأوىل تتجاه ��ل الكت ��اب جتاه�ل ً�ا تام� � ًا،
�أي �إنه ��ا ال تع�ت�رف �أب ��د ًا ب�أنها ق�ص ��ة داخل
كتاب (الالبت ��وب) ،ما من م�ؤ ّل ��ف للروايات
البولي�سية ي�سم ��ح لنف�سه ب�أن ي�شري هو �إىل
ال�صف ��ة اخليالي ��ة لق�صت ��ه ،كم ��ا يح�صل يف
“الأدب” .وباملقاب ��ل ،ف�إن الق�صة الثانية ال
ت�أخ ��ذ باحل�سب ��ان واق ��ع الكتاب(الالبتوب)
فح�س ��ب ،ب ��ل �إنه ��ا ت�ش� � ّكل بالتحدي ��د ق�صة
ه ��ذا الكت ��اب( الالبت ��وب) بال ��ذات� ”.إذ ًا
نح ��ن ب�صدد رواية حتقي ��ق ،ولي�ست رواية
�أح ��داث ،ولك ��ي يك ��ون مفه ��وم التحقي ��ق
وا�ضح� � ًا ،ن�ستع�ي�ر من ت ��ودوروف مفهومه
يف �شعرية النرثعن امل�سرود الروائي ،حيث
يرى �أن الرواية متتلك خ�صائ�ص كثرية من
بينه ��ا �أنها ت�ستبطن احلكاي ��ة ،كل رواية �أو
ن� ��ص �إبداعي فيه �ش ��يء من املح ��اكاة ،و�إن
اختلفت بنياتها ،فالرواي ��ة حكاية معا�صرة
تنف ��ذ ب�أدوات �س ��رد حديثة ،تزي ��ح الأ�شكال
الواقعية امل�ألوف ��ة ،وتبني من خالل املخيلة
عامله ��ا الفن ��ي اخلا� ��ص� ،أم ��ا اخل�صي�ص ��ة
الثاني ��ة للرواي ��ة ح�سب ت ��ودوروف �أي�ض ًا ،
فه ��و التحقيق ،كل رواية ت�ضم ��ر يف بنيتها

بينة بولي�سية ،و�أي ��ة بنية بولي�سية تتطلب
محُ ِقق� � ًا� ،صديق الروائي دائم� � ًا هو املحقق،
ولذلك يختلق �أحدا ًث ��ا و�شخ�صيات و�أفكار ًا
و�أمكن ��ة حتقق ل ��ه الكيفية الت ��ي يحقق فيها
م ��ا ي�صبو �إليه يف عمل ��ه الروائي .وي�ضيف
ت ��ودوروف �شيئ� � ًا مهم� � ًا لطريق ��ة املحق ��ق
الروائ ��ي ،من �أن ل ��ه طرقت�ي�ن ،لتنفيذ مهمة
التحقيق� :أم ��ا �أن يتكلم عن احلدث ويرويه
كم ��ا ل ��و كان احل ��دث واقعي� � ًا ،وي�سمي هذه
الطريق ��ة الأ�سلوبي ��ة ب� �ـ”كالم احل ��دث”،
و�أم ��ا �أن يلج� ��أ �إىل الطريق ��ة الثاني ��ة وهي
الطريق ��ة الفنية ،يف التحقيق  ،وهي طريقة
“كالم امل�س ��رود” ،ويعن ��ي بكالم امل�سرود:
الك�شف عن كيفية حدوث احلدث ،ويف هذه
الطريقة ال يروي الروائي املحقق ما جرى،
ب ��ل ي�س ��رد احلدث بلغ ��ة فنية ولي� ��س بكالم
ع ��ن احل ��دث�“ .إذا كان ال ��كالم –( احلدي ��ث
عن �ألف ليل ��ة وليلة) احلدث معدود ًا قبل كل
�ش ��يء على �أن ��ه خطر ،ف� ��إن الكالم-امل�سرود
ه ��و فن  -من ناحية املتكلم ،وكذلك هو متعة
بالن�سبة �إىل املتك ِّلمني» .
يف حماولتن ��ا النقدي ��ة ه ��ذه� ،سنلج� ��أ �إىل
الكالم امل�س ��رود ،واعتبارنا الروائي حمقق ًا
يف ثيمة بولي�سية خمتفية يف ثيمة الرواية
الأ�صلي ��ة ،ليك�ش ��ف يف امل�س ��رود الفن ��ي عن
مالب�س ��ات �سرق ��ة الالبت ��وب وحمتويات ��ه،
وا�ستبطان ال�شخ�صيات وتداخلها ،والر�ؤية
املثيولوجي ��ة لل�سم ��ارة؛ �أر� ��ض كلكام� ��ش
واحلرف وامل�س�ل�ات والرتاث ،و�أر�ض نقرة
ال�سلم ��ان وال�سجن ��اء ال�شيوعي�ي�ن ،الأر�ض
الالمكانية الكونية ،ثم �صهر هذه الإ�ضمامة
الوا�سع ��ة م ��ن الأف ��كار والأمكن ��ة يف بوتقة
كالم امل�س ��رود الذي اليعرف زمان ًا وال مكان ًا
حمدد ًا .فالعامل كل ��ه ميدانه ،وال�شخ�صيات
لي�س ��ت �إال �أف ��كار ًا تعرب عن م�س ��رود كوين،
والأمكن ��ة لي�س ��ت اال اختالط ��ات ال�سم ��اء
بالأر� ��ض ،املجهول باملعلوم ،والفنية لي�ست
�إال تقني ��ة معا�ص ��رة تت�ش ��كل يف الغي ��اب
لتك�شف عن حمتويات م�ضمرة يف الأحداث
املعلن ��ة .كل ه ��ذه الرتكيب ��ة جتعلن ��ا نبتدئ
بتحلي ��ل الرواي ��ة ابت ��دا ًء من عتب ��ة عنوان
الرواي ��ة  ،كعتب ��ة �أوىل ،وناف ��ذة للدخ ��ول
�إىل ع ��وامل الرواية الغائ ��رة يف رمال بادية
ال�سماوة و�سجونها.
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موضوع للمناقشة

من هو المثقف ؟
�أحمد فا�ضل
ق ��د يك ��ون ه ��و :ال�شخ� ��ص ال ��ذي ينخ ��رط يف
التفك�ي�ر النقدي والبحث والتفكري حول واقع
املجتم ��ع  ،وق ��د يق�ت�رح �أي�ض� � ًا حل ��و ًال مل�شاكل
املجتمع املعيارية  ،وبالتايل
ف�إنه ي�أتي من عالـم الثقافة � ،سواء �أكان  -يكت�سب
ال�سلط ��ة كمفكر ع ��ام مبدع ًا �أو م�ش ��ارك ًا بالدفاع
عن اقرتاح ملمو�س � ،أو التنديد بالظلم -
ع ��اد ًة �إم ��ا برف� ��ض �أو �إنت ��اج �أو تو�سي ��ع
�أيديولوجي ��ة  ،ومن خالل الدف ��اع عن نظام من
القي ��م كم�صطلح و�صف ��ي لل�شخ�ص وال�شخ�صية
واملهنة  ،بالتايل ف�إن هناك ثالث �سمات حتدده

ه ��ن � :إنتاج ��ي  ،يخل ��ق ر�أ�س امل ��ال الثقايف يف
جماالت عدة منها  ،الفل�سفة  ،النقد الأدبي  ،علم
االجتم ��اع  ،القانون  ،الط ��ب  ،العلوم املختلفة ،
وفنان يخلق الفن يف الأدب واملو�سيقى والر�سم
والنحت .
�أو هو :
ومن ��ذ الق ��رن الع�شري ��ن وال ��ذي نعي�ش ��ه ،
اكت�س ��ب م�صطلحه بدالالت ��ه الإيجابية للمكانة
االجتماعي ��ة  ،امل�ستم ��دة م ��ن امت�ل�اك العق ��ل
وال ��ذكاء  ،خا�صة عندما يكون لأن�شطة املثقف
نتائ ��ج �إيجابي ��ة يف املجال الع ��ام  ،عن طريق
امل�س�ؤولي ��ة الأخالقي ��ة  ،الإيث ��ار والت�ضام ��ن
 ،وامل�شارك ��ة يف املج ��ال الع ��ام – �إجتماعي� � ًا
و�سيا�سي� � ًا وحت ��ى اقت�صادي� � ًا  ، -م ��ن ناحية
�أخ ��رى  ،ف�إن املثق ��ف ال يكتفي ب�أوقات الهدوء

العقل ��ي  ،ولكن مرة واحدة عندما يكت�شف متعة
البحث ال ميكن �أن يتوقف عن الت�سا�ؤل  ،وي�ضع
حيات ��ه حول حل امل�ش ��اكل � ،إن �إيجاد حل مل�شكلة
م ��ا  ،ب� ��أي حال م ��ن الأح ��وال  ،يعن ��ي �أنه ميكن
العث ��ور عل ��ى �إجابة نهائي ��ة  ،و�أن العط�ش قد مت
�إخماده  ،الطريقة مهمة  ،ولي�س الأداة  ،بالن�سبة
لل�شخ� ��ص الذكي  ،تع ��د التحديات العقلية  ،مرة
�أخرى  ،و�سيلة لتحقي ��ق غاية  ،وعندما يكت�شف
م ��رة واحدة �إجاب ��ة �أو ح ًال ُمر�ضي� � ًا  ،يتم�سك
به ��ذه املعرف ��ة الثمين ��ة  ،وال يكل ��ف نف�سه عناء
الت�شكي ��ك يف �أ�س�سه ��ا  ،مل ��اذا يفعل ذل ��ك وي�ضيع
وقته ؟ �سيكون هذا هاج�س املثقف الذي مل يكن
لدي ��ه �ش ��يء �أف�ضل ليفعل ��ه  ،بالن�سب ��ة للمفكر ،
ال ميك ��ن �أن يتوقف ال�سع ��ي �إال عند املوت  ،قبل
ذل ��ك البحث هو الهدف  ،لكنه يفتح طريق ًا نحو

ط ��رح �أ�سئلة جديدة  ،وفتح خ ��ط ا�ستف�سار �آخر
 ،تب ��د�أ عملي ��ة التحقيق م ��ن جديد ه ��ذا ال يعني
�أن التحقي ��ق �سيب ��د�أ م ��ن ال�صفـ ��ر  ،بالطب ��ع ،
املعرفة املرتاكمة يف �شخ�ص واحد  ،احلقائق
املرتبط ��ة بالنظري ��ة  ،ه ��ي الأ�سا� ��س الكت�ساب
املزي ��د م ��ن املعرف ��ة واملزي ��د م ��ن النظريات ،
وحت�س�ي�ن العالق ��ات  ،والف ��روق الدقيق ��ة ،
والتفا�صي ��ل الأف�ض ��ل  ،واحلل ��ول الأف�ض ��ل ،
وامل�ش ��كالت الأف�ض ��ل لأي حل يحتاج �إىل �صقل
وت�أهيل  ،ويجب �أن ي�صبح �أف�ضل  ،ويكون دائم ًا
قاب ًال للتح�سني .
ً
ه ��ذا ه ��و ال�سب ��ب ال ��ذي يجعلن ��ي ممتن� �ا لإبقاء
املناق�ش ��ة جمردة وعدم اال�ضط ��رار �إىل الإ�شارة
�إىل �أمثل ��ة لأ�شخا�ص قد يكونون مثقفني � ،أو ال
يحملون مثل هذه ال�صفة .

غواية المروحة اليدوية
(�أحق ًا ُت�ستخدم املروحة اليدوية َكلُ َغ ٍة �سرية لأجل اي�صال ر�سائل
لأ�شخا�ص معينني؟) هكذا �س�ألتني �إحدى ال�صديقات وهي تتطلع اىل
لوحاتي التي ر�سمتها على املراوح ،ويدها تتحرك بغنج كمن مي�سك
ُ
فنظرت اىل وجهها الذي بدا ك�أنه قد خرج تو ًا من واحدة من
مروحة.
لوحات تولوز لوتريك و�أجبتها مازح ًا بطريقة م�سرحية (نعم هذا �أكيد،
وحركتك هذه حتمل ر�سالة تطلبني مني فيها لقا ًء عاطفي ًا يف احلديقة
املجاورة!) ف�ضحكنا مع ًا ،قبل ان �أُ�ؤيدها يف كالمها و�أت�أ�سف على ع�صر
الرومان�سية الذي حمل مراوحه اجلميلة ورحل بعيد ًا ،فا�سح ًا املجال كله
لو�سائل التوا�صل االجتماعي.
مل ت�ستخدم الن�ساء املراوح اليدوية يف املا�ضي اعتباط ًا ،بل كلغة تر�سل
ر�سائل ت�شبه ال�شفرات التي حتمل الكثري من الرمزية ،وكانت ت�شري
اىل �أ�شخا�ص معينني ،بعد �أن ت�شعر بنواياهم ،وتخربهم بطريقة غري
مبا�شرة مبا يتوجب عليهم القيام به ،ويف الغالب حتمل هذه الر�سائل
ال�سرية �إ�شارات مغلفة بالغواية .وهنا يعتمد معنى هذه الربقيات
اخلفية وهدفها على تثبيت املروحة ب�شكل معني مع اجل�سد ،فحني حترك
املر�أة املروحة باجتاه كتفها الأمين فهذا يعني ر�سالة اىل رجل معني
ب�أن يكف عن حماوالته بالتق ّرب منها .وحني مي�س طرف املروحة عينها
اليمنى فهذا يعني ب�أنها ال متانع من مواعدة الرجل املعني يف �أقرب
وقت� .أما �إذا غطت كلتا عينيها باملروحة فهذه �إ�شارة اىل �أنها مغرمة
بالرجل الذي ت�شري له .يف حني لو �ضغطت طرف املروحة قلي ًال على
�أذنها الي�سرى فهذا يدل على �أنها ترغب يف بقاء العالقة �سرية بينهما.
وميتد ا�ستخدام املروحة اىل �أغرا�ض �أخرى متنوعة ت�شمل حتى
املو�سيقى والرق�ص والعرو�ض امل�سرحية ،كما يف مو�سيقى ورق�صات
الفالمنكو يف �إ�سبانيا ،وعرو�ض البان�سوري يف كوريا (�أوبرا يقدمها
�شخ�ص واحد) وغريها الكثري.
وبعيد ًا عن تلك الغوايات ،لعبت املروحة خالل قرون عديدة دور ًا بارز ًا
بالن�سبة للن�ساء ،وهن مي�سكن بها للتهدئة وامت�صا�ص القلق� ،أو لعر�ض
الرثاء واملكانة االجتماعية �أو لإكمال الأناقة املطلوبة ،حيث كانت ت�صنع
من مواد و�أقم�شة باهظة الثمن وال حدود لتنوعها ،مثل احلرير واملخمل
وال�ساتان والباتي�ست والكتان والدانتيل والرق والورق والعظام
والري�ش والعاج واملرمر والف�ضة والذهب واخل�شب والل�ؤل�ؤ ،وال ينتهي
الأمر بالتطريز وال يتوقف عند املا�س والأحجار الكرمية.
يعود تاريخ املروحة اىل �آالف ال�سنني يف العراق وم�صر وال�صني ،لكن
املروحة احلديثة التي نعرفها ابتكرها ال�صينيون الذين بد�أوا ب�صناعتها
من ق�صب البامبو واحلرير وزينوها بالر�سومات اجلميلة ،قبل �أن ت�شمل
�صناعتها مواد �أخرى ال ح�صر لها ،لكنها عند ال�صينيني كانت ثابتة وغري
قابلة للطي ،اىل �أن �أدخلها اليابانيون يف ثقافتهم فابتكروا �شكلها
الأخري و�صارت تطوى ب�سهولة ،بعد �أن ا�ستلهموا هيئتها من �شكل ذيل
الطاوو�س املفتوح ،وهي تتكون عادة من �أعواد مت�صلة ببع�ضها من
جانب ،بينما يربطها من اجلانب الآخر ن�سيج �أو مادة �أخرى ال ت�سمح
مبرور الهواء ،وبعد �أن تحُ َ َّرك قرب الوجه تنتج تيار ًا هوائي ًا مريح ًا.
ويف الوقت احلايل اختفت تقريب ًا هذه املفردة الرومان�سية �أو ق َّلت
�شعبيتها وتغري �شكلها ح�سب احلاجة واملواد امل�صنوعة منها ،كاملروحة
العراقية املده�شة التي ت�صنع من �سعف وخو�ص النخيل ،وهي رائعة
وتتنا�سب مع مناخ العراق احلار.
ا�ستهواين كثري ًا �شكل املروحة اليدوية وطريقة �صناعتها بتلك الطيّات
التي ت�شبه �شكل الأوكرديون ور�سمتها يف العديد من اللوحات ،مثلما
ر�سمها ر�سامون ال ح�صر لهم ،مثل رينوار وبيكا�سو اللذان و�ضعاها
ب�أيدي املوديالت اجلميلة ،بينما علقها ر�سامون �آخرون خلف املوديالت
أكتف بر�سم لوحات تظهر
كما فعل فن�سنت فان خوخ ومونيه .لكني مل � ِ
فيها املروحة اليدوية ،بل �صنعت املروحة نف�سها ،ور�سمت لوحات ت�أخذ
يف هيئتها اخلارجية هيئة املروحة ذاتها بد ًال من �أن تكون اللوحة مربعة
�أو م�ستطيلة ،و�صممت مراوح كثرية من الق�صب واحلرير ور�سمت
عليها ب�أ�سلوبي .وبعد �أن اكتملت لديَّ جمموعة جيدة من املراوح،
قررت �أن �أتوا�صل مع (متحف املراوح اليدوية) يف لندن لأجل معر�ض
�شخ�صي �أعر�ض فيه مراوحي ،لكن كورونا داهم اجلميع وت�أجلت ب�سببه
الكثري من الن�شاطات ومنها مراوحي الرومان�سية التي يغفو بني طيّاتها
الع�شاق الذين عكفت على ر�سمهم �أ�شهر ًا عديدة.
لعبت المروحة خالل قرون عديدة
دوراً بارزاً بالن�سبة للن�ساء ،وهن
يم�سكن بها للتهدئة وامت�صا�ص القلق،
�أو لعر�ض الثراء والمكانة االجتماعية
�أو لإكمال الأناقة المطلوبة ،حيث
كانت ت�صنع من مواد و�أقم�شة باهظة
الثمن وال حدود لتنوعها،

�أوراق كامل �شياع ..عمق التوجهات والأفكار النقدية
جمال الع ّتابي

بمثل هذا الأثر الأدبي الوا�سع
المعالم يقدم لنا كامل �شياع مالمح
جديدة من قراءات في ال�ش�أن
الثقافي والرواية والفن وال�شعر،
في كتاب �صدر له م�ؤخراً  2021دار
المدى ،من �إعداد �شقيقه في�صل
عبد اهلل ،و�إذا كان في�صل قد �أفلح
في �إختيار عنوان الكتاب(�أوراق
كامل �شياع) ،ف�إنه قد �أفلح في
التعريف بكاتب لم نعرف عن
كتاباته قبل عقدين �أو �أكثر من
عام � ،2033أي منذ �أن غادر كامل
العراق ،يوم �صارالوطن مجمرة،
والموت حار�س البوابات ال�شرقية.

�أوراق كام ��ل مبجموعه ��ا متث ��ل
املق ��االت الت ��ي كتبه ��ا ون�شره ��ا من ��ذ
بداي ��ة ت�سعينيات الق ��رن املا�ضي يف
ال�صح ��ف واملج�ل�ات الت ��ي ت�ص ��در
يف لبن ��ان و�سوري ��ا� ،أو يف بل ��دان
�أوروبي ��ة ،ير�ص ��د فيه ��ا الفن ��ون
املج ��اورة ل�ل��أدب ،و م ��ن امل�ؤك ��د
�أن كام ��ل �شي ��اع ه ��و �أح ��د الكتاب
الذين يثريون لدى القارئ فاعلية
اجلدل ،حني يتناول املو�ضوعات
ال�ساخن ��ة واحلميم ��ة الت ��ي
تطالعن ��ا يف �أجنا� ��س خمتلف ��ة
ومتع ��ددة يف ميادي ��ن الإبداع،
لي� ��س بو�سعنا يف ه ��ذه املقالة
�أو اخلال�ص ��ة �أن ننق ��ل �سح ��ر
ه ��ذا العمل و�ألق ��ه� ،إنه تفاعل
يق ��ظ ومده� ��ش ،ق ��ادر عل ��ى
التج ��اوز ،وكامل ق ��ادر على
التج ��اوز و�أن يعطي معاين
جدي ��دة للأ�شي ��اء ،فالكتابة
عن ��ده متع ��ة ومعان ��اة،
والفكرة �شاغل م�ستمر يف
عقله ،ت�ستح ��ق املزيد من
التفكري والت�أمل.
�أقول بثب ��ات ويقني �:إن
كام ��ل منط م ��ن املثقفني
ال خي ��ار له ��م �إال الإ�شتغ ��ال

بالكلم ��ة واملعرف ��ة واحل ��وار ،جتربته
الفري ��دة تلخ� ��ص لن ��ا عامل� � ًا
م ��ن الإنتم ��اء
اىل ه ��ذا العامل
و حميط ��ه ،
جترب ��ة تعي ��د
�صياغ ��ة معن ��ى
الثقافة لت�سمو بها
اليومي ��ات ،يج ��د
يف فهم ��ه للثقاف ��ة
�إكت�شاف� � ًا للمع ��اين
الإن�ساني ��ة ،ع�ب�ر
م ��ا �أنتجت ��ه عقليت ��ه
الن�ي�رة ،ه ��و م ��ن
القل ��ة القالئ ��ل الذي ��ن
يجيدون التحدث ب�ست
لغ ��ات ويكت ��ب فيه ��ا،
وم ��ن �صف ��وة املثقف�ي�ن
الذي ��ن تخ�ص�ص ��وا يف
الكتاب ��ة ع ��ن املو�سيق ��ى
وال�سينم ��ا والت�شكي ��ل
والإجتم ��اع وال�سيا�س ��ة،
ف�ض�ل� ًا ع ��ن الكتاب ��ة يف
امل�سائ ��ل الأدبي ��ة الأخرى،
م ��ع تفوق ��ه يف تخ�ص�ص ��ه
الدقي ��ق يف الفل�سف ��ة� ،إذ
ق ��دم �أطروحت ��ه للماج�ستري

بعن ��وان( اليوتوبي ��ا معي ��ار ًا نقدي� � ًا).
وه ��و �أب ��رز امل�شتغلني يف ه ��ذا املجال،
وله �إجتهاداته الت ��ي فتحت �آفاق ًا رحبة
يف هذا امليدان.
يف �أوراق ��ه يع ّم ��ق كام ��ل توجهات ��ه
النقدية ،ويعطي مفهومي الأدب والنقد
بعد ًا فل�سفي ًا عميق ًا ،يجد فيهما �ضرورة
فكري ��ة وحاج ��ة �إن�ساني ��ة ،النق ��د كم ��ا
يعتق ��د حالة خمتلفة عندن ��ا ،مل يت�أ�صل
حامل ��ه ال ��ذي ه ��و العل ��م� ،أو بالأحرى
الروح العلمية كمرادف للتجرد ،و�شياع
يكت ��ب بتج ��رد ونبل وتوا�ض ��ع ،م�ؤمن
ب�إمتي ��از باحلداث ��ة يف اللغة والرتجمة
واخلط ��اب ،م�ؤم ��ن بالعق ��ل والتنوي ��ر
واحلري ��ة ،والت ��وق اىل احلقيق ��ة،
والتح�ض ��ر ب�أ�شم ��ل معاني ��ه و�أر ّقاه ��ا،
هذا الن ��زوع ي�ضط ��رم يف عقل ��ه وقلبه
ووجدان ��ه� ،ص ��ادر ًا ع ��ن تنب ��ه وتي ّقظ،
ك�ضرورة ثقافية و�إن�سانية ،لقد �إكت�سب
كام ��ل مناعة خا�صة ميزته عن الآخرين
يف نظرته للثقافة ب�ش ��كل عام وللثقافة
العراقي ��ة عل ��ى وج ��ه اخل�صو�ص ،يف
مناق�شات ��ه لأف ��كار �سم�ي�ر �أم�ي�ن و�إدور
�سعيد وحممود �صربي ،الثقافة بنظره
جه ��د ح�ضاري وم�شاركة لفعل �إبداعي،
ال ت�سم ��ح بالإنط�ل�اق نح ��و اخلي ��االت
والأوهام ،وي�سجل لكامل �شياع موقفه

املختلف املعار�ض لإولئك الذين راهنوا
على احل ��رب الأمريكية قبل � ،2003إذ
يق ��ول:ال �أتفق م ��ع ه�ؤالء حل ��ل الأزمة
العراقي ��ة ،و�أج ��د موقفه ��م كموقف من
يرى الأ�شج ��ار دون الغابة ،ال �أتفق مع
حججهم الذرائعية ،ج � ّ�ل ما �أخ�شاه يف
مهادنة مثقفينا للأمر الواقع من منظور
يتنا�س ��ى �أيديولوجي ��ة ودوافع الإدارة
الأمريكية.
�إمتي ��از كامل �أن ميتل ��ك بعد نظر يف ما
�سيح�صل من �أحداث ،ال �أقول نبواءت،
حتى تلك التي تتعلق ب�إ�ست�شهاده ،امنا
هو ي�ست�ش ��رف امل�ستقبل باملعرفة ،لذلك
مل ي�شاط ��ر البع�ض تفا�ؤلهم ب�أن �إ�سقاط
النظ ��ام يف بغداد �سيع ��ود بالعراق اىل
حالت ��ه الطبيعية املتخيل ��ة ،على املثقف
ان ال يك ��ون داعي ��ة �سيا�سي ��ة ع�سكرية
عدوانية.
�ان م ��ن الإف�ص ��اح والإ�ش ��راق
ثم ��ة مع � ٍ
يف ه ��ذه الن�صو� ��ص ،تبق ��ى حتتف ��ظ
ب�أثرها احلي ،فهو يتوا�صل معنا قارئ ًا
نقدي� � ًا واعي� � ًا ،يف ن� ��ص جمي ��ل ورائع
(تنبيه ��ات غائب) عن روايته (املرجتى
وامل�ؤج ��ل) ،وتتن ��وع �أراء كام ��ل يف
الن�صو�ص ،ويقدم نف�س ��ه ناقد ًا روائي ًا
ب�إمتي ��از ،وه ��و يراجع الرج ��ع البعيد
لف�ؤاد التكريل ،وفي�صل دراج يف كتابه

(نظري ��ة الرواية والرواي ��ة العربية)،
وفولت�ي�ر يف �أق�صو�صة(كاندي ��د)،
وكوندي ��را يف الفن الروائ ��ي ،وتقييم
حماول ��ة ج ��ورج طرابي�ش ��ي يف(�شرق
وغ ��رب) ،و�أه ��م الق ��راءات تل ��ك الت ��ي
ق ��دم فيه ��ا مرثي ��ة للي�س ��ار العربي ،يف
(وليمة) حي ��در حي ��در� .إن جممل �أراء
كام ��ل يف الرواية تهت ��م بالفن الروائي
رفي ��ع امل�ستوى ،قيمت ��ه الأ�سا�س تكمن
يف عمق ��ه ودالالت ��ه وتعب�ي�ره ال�صادق
ع ��ن الإن�س ��ان� ،إن ��ه ينطل ��ق بالكلم ��ة
ب�إجت ��اه كل الف�ضاءات .وه ��ي امل�سافة
الت ��ي ذاتها الت ��ي ينحاز �إليه ��ا الكاتب
يف تناوله للمو�سيق ��ى والت�شكيل وفن
الأوب ��را ،وال�سينما ،وال�شعر يف �أعمق
نداءاته الإن�سانية.
�أوراق كام ��ل �شي ��اع تقودن ��ا �إىل طرح
ال�س�ؤال التايل :كم من الوقت ا�ستطاع
كامل وهو يف عمر ال�شباب �أن ي�ؤ�س�س
له ��ذا اخلزين م ��ن املعرف ��ة والتجارب،
وتعل ��م اللغ ��ات والدرا�سة ،ك ��م �أم�ضى
م ��ن ال�سن ��وات وهو يبح ��ث يف الآمال
الكب�ي�رة ،وال ��ر�ؤى و�أف ��كار احلداث ��ة،
�أين تعل ��م التوا�ضع ،واخلل ��ق الرفيع،
والأدب الع ��ايل ،كم ��ا تع�ب�ر ن�صو�ص ��ه
املكثفة املتوغلة عميق� � ًا يف التعبري عن
احل�س الداخلي للإن�سان.
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اقــــرأ
�أبطال جمهولون

�ص ��در عن دار املدى كتاب "�أبط ��ال جمهولون" ت�أليف �أريك
دورت�شميد م�ؤل ��ف الكتاب ال�شه�ي�ر "دور ال�صدفة والغباء
يف تغي�ي�ر جم ��رى التاريخ" ،والكتاب يتح ��دث عن بع�ض
الرجال والن�ساء الذين خاطروا بحياتهم ،وعن �شجاعتهم
يف مواجه ��ة حتدي ��ات مذهل ��ة ،وح ��ول طبيع ��ة ال�صدفة،
ح ��ول الظلم الكبري ال ��ذي يتعر�ض له بع� ��ض اال�شخا�ص
ح�ي�ن يتم جعل امل�آ�سي الت ��ي واجهتهم من ا�سرار الدولة،
حول االحداث امل�أ�ساوية ،والروايات املتعددة للحقيقة..
الكتاب ترجمة احمد الزبيدي.

عبد اجلبار عبد اهلل يعود �إىل مدينته بعد غياب طويل
 مهدي ال�ساعدي
يق ��ف �شاخما عل ��ى اعتاب دجل ��ة العطاء،
يحم ��ل بيده �سيكارا وي�ضع االخرى على
خ�ص ��ره ،يرمق ��ه املارة من ابن ��اء مدينته
بنظرة مل�ؤها الفخ ��ر ،معتليا على من�صة
م ��ن املرم ��ر نق� ��ش عليه ��ا ا�سم ��ه وتاريخ
ميالده ،عل ��ى ر�صيف �ش ��ارع الكورني�ش
الذي كان احد اجم ��ل �شوارع العراق يف
مدين ��ة العم ��ارة ،يق ��ف حيث انغ ��ام لقاء
املاء باحل�ص ��ى وحفيف اال�شجار ون�شيد
الطي ��ور �آيات جمللة بالبه ��اء واالحرتام
ل�شموخ ��ه املمزوج بالهيب ��ة التي و�صلت
ب ��ه اىل اوج �سمعت ��ه ،وه ��و يعتل ��ي
املنا�صب العلمي ��ة العليا ،ابن مملكة املاء
الربوفي�س ��ور وع � مِ�ال الفيزي ��اء والفلكي
ح

ول العا

لم

العراقي مَ
العالي عبد اجلبار عبد الله.
ول ��د العامل العراقي عب ��د اجلبار عبد الله
يف ق�ض ��اء قلع ��ة �صال ��ح الواقع ��ة جنوب
مدينة العمارة من عائل ��ة مندائية واكمل
درا�ست ��ه االبتدائي ��ة يف مدر�س ��ة قلع ��ة
�صال ��ح ودرا�سته الإعدادية يف بغداد عام
 1930ون ��ال �شه ��ادة البكالوريو� ��س يف
العلوم من اجلامعة الأمريكية يف بريوت
عام .1934
و بعدها اىل معهد ما�سا�شو�ست�س للعلوم
والتكنولوجي ��ا يف الوالي ��ات املتح ��دة
الأمريكي ��ة  MITال ��ذي ُيع ��د الأرق ��ى
عاملي ��ا ،وبع ��د عودته اىل بل ��ده من رحلة
علمي ��ة �شاقة ُع�ي�ن ا�ست ��اذ ًا ورئي� ًسا لق�سم
الفيزي ��اء يف دار املُعلم�ي�ن العالي ��ة يف
بغداد �سنة  ،1949ويف هذه الفرته ُر�شح
ا�ست ��اذ ًا باحث� � ًا يف جامع ��ة نيوي ��ورك ثم
رئي�س� � ًا جلامعة بغداد لالع ��وام (-1959
.)1963
بذل ابناء مي�سان جهودا م�ضنية من اجل

"تطوعيون" للعمل املدين يف املحافظة
فرا� ��س املحم ��داوي ،الذي ق ��ال لـ(ملدى)،
"توا�صلت مع النحات خليل خمي�س يف
العا�صمة بغ ��داد من اجل �ضم ا�سم العامل
عب ��د اجلبار عب ��د الل ��ه اىل قائم ��ة عمله،
املت�ضم ��ن اقام ��ة ن�ص ��ب متع ��ددة �ضم ��ن
م�شروعه الفن ��ي لل�شخ�صيات امل�ؤثرة يف
تاريخ العراق ،وابدى خمي�س ا�ستعداده
لإقامة الن�صب على نفقته".
وي�ضي ��ف املحم ��داوي "كان ��ت موافق ��ة
النح ��ات خلي ��ل خمي� ��س نقط ��ة االنطالق
االوىل واال�سا�سية لتمهيد اطالق م�شروع
الن�صب الفن ��ي يف املحافظة ،من لقاء مع
احلكومة املحلية و�صوال اىل ا�ستح�صال
املوافق ��ات اال�صولي ��ة لإقام ��ة الن�صب".
يق ��ول الكات ��ب والباح ��ث املي�س ��اين
اال�ستاذ حط ��اب العبادي لـ(مل ��دى)" ،هذا
الرج ��ل عب ��د اجلب ��ار عب ��د الل ��ه ظل ��م من
ال�سيا�سيني كونه يحم ��ل افكارا ي�سارية،
وم ��ن امل�سلمني كونه من الطائفة

اقامة ن�صب الع ��امل عبد اجلبار عبد الله،
ويع ��ود الف�ض ��ل بذل ��ك اىل رئي� ��س فريق

كورونا تغري حياة
"احلالق املحظوظ"

ً
ح��������رة م��ط��ل��ق��ة
ر�����س����م����ي����ا �أدي����������ل
ّ
تو�صل ��ت النجم ��ة العاملية �أدي ��ل اىل ت�سوي ��ة طالقها من
زوجه ��ا ال�سابق �سيمون كونيكي ،بع ��د عامني من �إعالن
انف�صالهم ��ا ع ��ن بع�ضهم ��ا ،حيث رفع ��ا �ش ��روط ت�سوية
الط�ل�اق �إىل املحكم ��ة ،يف  15كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي
بالرغم من �أنهما �أنهيا طالقهما منذ �أ�شهر عديدة.
وم ��ع ذل ��ك ،ل ��ن ينته ��ي زواجهم ��ا ر�سميا اال ح�ي�ن يوقع

املندائي ��ة" .وي�ضي ��ف العب ��ادي "�أقي� � َل
الربوفي�س ��ور عبد الله مِ ن من�صبه رئي�سا
جلامعة بغداد بع ��د الإطاحة بعبد الكرمي
قا�سم ،بتهم ��ة امليول للي�ساري ��ة ،واع ُتقِل
وعومِ ��ل معا َملة مهينة" .مل تكن العقبات
وال�صعوب ��ات الكب�ي�رة الت ��ي واجه ��ت
القيم�ي�ن وال�ساع�ي�ن لإقامة ن�ص ��ب العامل
عب ��د اجلب ��ار عبد الله ،عائق ��ا عن و�صول
الن�ص ��ب الربون ��زي للمحافظ ��ة ،يق ��ول
فرا� ��س املحم ��داوي "و�ص ��ول الن�ص ��ب
الربون ��زي للع ��امل عب ��د اجلبار عب ��د الله
اىل مي�س ��ان مل يك ��ن بتل ��ك ال�سهولة التي
يت�صوره ��ا الكث�ي�رون ،بل واج ��ه العديد
م ��ن ال�صعوب ��ات واملعوق ��ات املختلف ��ة
منه ��ا املالي ��ة واللوج�ستي ��ة وغريه ��ا،
ولكنه ��ا تذللت بحمد الل ��ه تعاىل وارتقى
الن�صب الربون ��زي للعامل والربوفي�سور
الفيزيائي والفلكي املي�ساين عبد اجلبار
عب ��د الله عل ��ى من�صت ��ه ،منتظ ��را بع�ض
اللم�سات لإطالقه بافتتاح ر�سمي".

القا�ض ��ي عل ��ى الأوراق اخلا�ص ��ة بت�سوي ��ة الطالق ،بعد
�أن تو�ص�ل�ا اىل حل يف تق�سي ��م ممتلكاتهما و�أموالهما.
وي�ش ��ار اىل �أن الثنائي �أعلن انف�صالهما ،يف ني�سان
 ،2019وقدم ��ت �أديل وثائق املحكم ��ة بعد خم�سة
�أ�شه ��ر ،وطلب ��ت من حمكم ��ة يف لو� ��س �أجنلو�س
الإبقاء على تفا�صيل طالقها �سرا.

كمامة مُيكن �أن ُتنهي الوباء يف غ�ضون � 4أ�سابيع
قال الدكتور �أبرار كاران من كلية الطب بجامعة
ه��ارف��ارد �إن ال��والي��ات املتحدة ميكنها �إن�ه��اء
جائحة فايرو�س "كورونا" يف غ�ضون �أربعة
�أ�سابيع �إذا ارت ��دى اجلميع �أقنعة م��ن ط��راز
" ،"N95وفق ما ذكرته �شبكة "�سي �إن �إن"
الأمريكية.
وو ّقع بايدن ،الذي و�صف ارتداء الكمامات ب�أنه
"عمل وطني" ،على �أمر تنفيذي يوم (الأربعاء)
املا�ضي  -هو الأول له كرئي�س  -يطلب فيه من
الأمريكيني االلتزام بارتداء الكمامات يف الأيام
املائة الأوىل من الإدارة اجلديدة.
وي�ع�ت�بر ال�ق�ن��اع م��ن ط ��راز " "N95م��ن �أه��م
مكونات معدات احلماية ال�شخ�صية لأنه مينع
 95يف املائة من اجلزيئات الكبرية وال�صغرية
من املرور با�ستخدام "مر�شح �إلكرتو�ستاتيكي
فريد" ،وفق ًا لـ"�سي �إن �إن".
ويعمل املر�شح عن طريق حما�صرة اجل�سيمات
املحايدة مثل البكترييا والفايرو�سات قبل �أن
متر عرب القناع ،مما يحمي مرتديه ومن حولهم.
و�أظ �ه��رت ال��درا��س��ات �أن الأق�ن�ع��ة تقلل ب�شكل

كبري م��ن ف��ر���ص ان�ت�ق��ال ف��اي��رو���س "كورونا"
�أو الإ�صابة به .ولكن لي�س كل الأقنعة توفر
ح�م��اي��ة م�ت���س��اوي��ة .م �ث� ً
لا ،تتمتع �أقنعة
القما�ش الب�سيطة امل�صنوعة منزلياً
بن�سبة حماية ميكن �أن ت�صل �إىل
 26يف املائة فقط ،مما يرتك
من يرتديها عر�ضة للخطر.

ينطبق املثل القائل "رب �ضارة نافعة" ب�شكل كبري على �شاب يف
مقتبل العمر� ،إذ �أ�صبح يك�سب �آالف ال��دوالرات يوميا بف�ضل دخول
بريطانيا يف حالة �إغالق الحتواء انت�شار فايرو�س كورونا ،فيما كان
يعتقد �أنه قد يتحول �إىل عاطل .وبح�سب �صحيفة "�صن" الربيطانية،
ف�إن ال�شاب بني غوليفر الذي يبلغ بالكاد ع�شرين �سنة� ،صار يك�سب
ث��روة بف�ضل التجارة الإلكرتونية يف منتجات لتبيي�ض الأ�سنان
ومعدات التمارين الريا�ضية .وقبل جائحة كورونا ،كان ال�شاب يعمل
يف �صالون للحالقة ،ثم ا�ضطر �إىل بدء �إجازة ق�سرية عن العمل ،من
جراء تف�شي وباء كورونا .و�أ�ضاف امل�صدر �أن غوليفر يك�سب ما يقارب
� 16ألفا و 400دوالر يف اليوم الواحد ،وهو ما يعني �أنه �سيتحول �إىل
مليونري وهو ال يزال يف الع�شرينات من عمره.
وفطن هذا ال�شاب الذي يقيم يف لندن� ،إىل �أن �أطباء الأ�سنان �أغلقوا عياداتهم
ب�سبب كورونا يف بداية تف�شي الوباء ،فجلب ب�ضاعة من ال�صني تتيح للنا�س
تبيي�ض �أ�سنانهم وهم يف بيوتهم ،وعر�ضها �إلكرتونيا .ومل يكن يخطر ببال
غوليفر �أن جتارته �ستحقق هذا ال��رواج ب�شكل �سريع ،ويف وقت الحق باع
من�صة االجت��ار يف معدات تبيي�ض الأ�سنان مل�ستثمر �أم�يرك��ي ،لكنه وا�صل
االجتار يف معدات التمارين الريا�ضية.

كنت �أنوي الكتابة عن امل�سكني
رئي�س �أركان اجلي�ش الأ�سباين
الذي وجد نف�سه يف ورطة وال
بد من �أن يقدم اعتذاره ومعه
ا�ستقالته ب�سبب االنتقادات
التي وجهت له ،وقبل �أن �أقر�أ
تفا�صيل اخلرب ت�صورت �أن
رئي�س الأركان راودته نف�سه
على املال الأ�سباين العام فحول
حل�سابه ب�ضعة ماليني من عقود
وزارة الدفاع� ،أو �أنه ا�ستخدم
نفوذه الع�سكري وا�ستورد
�أجهزة لك�شف العطور بد ًال من
املتفجرات ،لكن حني قر�أت
اخلرب اكت�شفت �أنني �أجتنى كل
يوم على �سيا�سيينا حني �أتهمهم
بالف�ساد و�سرقة املال العام
والرتويج للطائفية ،فاجلرنال
الأ�سباين ارتكب جرم ًا �أ�شد
و�أقبح ،فقد قام عدد من ال�ضباط
ب�أخذ جرعة من لقاح كورونا
رغم �أنهم لي�سوا من فئات
الأولوية ،حيث مت اتهامهم
بـ"اال�ستفادة من امتيازات غري
مربرة" ،ومثلما �أطاح لقاح
كورونا بكبار ال�ضباط يف جي�ش
�أ�سبانيا ،فقد �أطاح الوباء اللعني
بواحد من �أبرز مقدمي الربامج
الذي �أ�صبح مبرور الأعوام
جزء ًا من ال�شا�شة ب�أكمام قمي�صه
امللفوفة ،وربطات العنق متعددة
الألوان التي كان ي�ضعها،
واحلماالت والنظارات الكبرية
 ،والنظرة الثاقبة ك�أنها تك�شف
�أ�سرارال�ضيف الذي �أمامه .الري
كينغ الثمانيني الذي غادرنا
قبل �أيام كان قد عمل لأكرث من
�ستة عقود متوا�صلة تنقل فيها
بني الإذاعة والتلفزيون� ،أجرى
خاللها � 60ألف مقابلة ارتبطت
ب�أحداث العامل الذي �صار
جزء ًا من براجمه التلفزيوين
 ،يف �شبابه كان يحلم بوظيفة
�صغرية يعيل بها �أمه و�شقيقه
 ،لكن حب املغامرة �سيدفعه
باجتاه الإذاعة ،هناك �سيُطلب
منه تغيري ا�سمه ،فمن ي�ستطيع
نطق ا�سم "لورن�س هاريف
زايغر"؟ قال �إن ا�سمه اجلديد
الري كينغ كان ب�شارة خري
عليه .املذيع املتفر�س يف وجوه
�ضيوفه كان يع�شق الكوميديا ،
قال يف حوار ن�شرته معه ال�شرق
الأو�سط " لو مل اكن �إعالميا
الخرتت الكوميديا االرجتالية
"  ،عندما ت�ستمع �إليه تت�صور
�أنك تقر�أ ن�صا ادبيا ممتعا � ،أو
ت�شاهد فيلم ًا م�شوقا  ،فيه البطل
و�ضيوفه يحافظون على رزانة
االعالم  ،واليلقون درو�سا
يف الوطنية على امل�ستمعني
مثلما كان يفعل " النجم " احمد
املال طالل  ،وال يدخلون يف
منازعات " بوقية " ال حترتم
مهنة االعالم  ،ولن يجد امل�شاهد
نف�سه امام �صرخات ،ولوثات
ل�ضيوف ينا�صبون ال�شعب
العداء لأنه يت�آمرعلى رمز
العملية ال�سيا�سية  ،ولن يجد
امل�شاهد نف�سه ينظر اىل قف�شات
عبا�س البياتي او درو�س حمد
املو�سوي يف " النهب امل�صريف
" عندما �سئل الري كينغ عن
قواعده يف العمل ،قال " �إنه
خالل مقابالته ال ي�ستخدم كلمة
�أنا  ،وال يديل بر�أيه ،ويوجه
�أ�سئلة ق�صرية ،ويحر�ص على
�أن يكون مُطلعا وملم ًا بالأ�شياء
وال�شخ�صيات التي يحاورها،
و�أن يكون ممتع ًا "  ،واالهم
اليقدم اخبارا ملفقة من عينة ان
بغداد �ستحول اىل جنة ار�ضية
خالل �أ�شهر قليلة .

خاص جدًا ...

ح�سني الأعظمي لـ( ) :منري ب�شري قال يل �س�أجعلك م�شهوراً

 بتول عزيز
الممثلة الم�سرحية والتلفزيونية
��س�ت�ك��ون �ضيفة ال�م�ل�ت�ق��ى االذاع ��ي
وال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ،ع�ب��ر من�صة ات�ح��اد
االدب��اء للحديث عن تجربتها الفنية
ف��ي التمثيل ،و�آف� ��اق ال�ع�م��ل الفني
للمر�أة الفنانة ،الفعالية �ستبث عبر
من�صة االتحاد اليوم الثالثاء الثامنة
م�ساء.

ت�شكيلية فائقة الجمال.

 كاظم العبادي
الفنان الت�شكيلي �أقامت له المديرية
ال�ع��ام��ة لتربية ال�م�ث�ن��ى ،المعر�ض
ال�شخ�صي االول الذي ح�ضره نخبة
من مثقفي المحافظة ورموزها الفنية
والثقافية ،المعر�ض الذي �ضم اكثر
من خم�سين لوحة ،تناول فيها الفنان
االن�سان والطبيعة والحياة ات�سم
ب�أ�سلوب جديد وحمل عنوان (الفن
ف��ي زم��ن ك��ورون��ا) ،ك��ون��ه ا�ستعمل
خ ��ام ��ة ال��م��ع��دن وال� �ت ��ي ام �ت��زج��ت
موا�ضيعها المتنوعة ،مكونة لوحات

� صباح الحمداني
الكاتب جرى له حفل توقيع لكتابه
ال �م �ع �ن��ون "خليل ع �ج �م��ي ��ش��اع��ر
الحب والمقاومة" ،وذلك في متحف
ال �ن��ا� �ص��ري��ة ال �ح �� �ض��اري بح�ضور
مجموعة من االدب��اء وكتاب الق�صة
وال�م�ث�ق�ف�ي��ن .وق � ��ال م��دي��ر متحف
ال�ن��ا��ص��ري��ة ال �ح �� �ض��اري ع��ام��ر عبد
الرزاقَّ � :إن المتحف يقوم با�ستمرار
ب �ت �ف �ع �ي��ل ال��ن�����ش��اط��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة
والترفيهية؛ بهدف ا�شاعة الثقافة
الآثارية في المحافظة.

 قحطان جا�سم جواد

جنم املق ��ام العراقي ،ح�سني االعظمي� ،سفري
املق ��ام العراق ��ي ،كان �ضيف ��ا عل ��ى (امل ��دى)
واو�ض ��ح لنا �أن املقام العراقي اعتمدته االمم
املتح ��دة كغن ��اء تراث ��ي عاملي كما حت ��دث لنا
عن ا�شي ��اء اخ ��رى �سنعرفها عرب ه ��ذا اللقاء
ال�سريع معه.
*م ��ررت بع ��دة مراح ��ل مو�سيقي ��ة �أال تفك ��ر
بالتلحني؟
 ان ��ا جرب ��ت التلح�ي�ن ل�صوت ��ي باعتب ��ارياف�ض ��ل م ��ن يفهم ��ه رغ ��م ان بقي ��ة امللحن�ي�ن
جنحوا يف تقدميهم يل اغاين رائعة.
* ولو اخرتت �صوتا تلحن له فمن تختار؟
 احمد نعمة وحممود انور.* اغنية ترتمن بها يف ال�صباح؟

الطقس

 اغني ��ة الفنان الكب�ي�ر كارم حممود (ياحلو�صبح) وكذلك اغنيات وديع ال�صايف.
* ق�ضية املقام وفوزكم بجائزة املا�سرت بي�س
لليون�سكو حدث جدل حولهما هل تو�ضح لنا
االمر؟
 هن ��اك اكرث من ط ��رف يدعي ان ��ه ا�سهم يفه ��ذه اجلائ ��زة لذلك ال بد من ان اق ��ول ر�أيي،
فا�ص ��درت كتابي عن اع�ت�راف االمم املتحدة
باملقام كرتاث عاملي وف ��وزي بجائزة ما�سرت
بي� ��س .وقدم ��ت الج ��ل ذل ��ك قر�ص ��ا مدجم ��ا
وتطبيق ��ا حيا يف املقام م ��ع التحليل والبناء
يف امل�سابق ��ة وعل ��ى اثرها منح ��ت اجلائزة.
وكان ذلك ع ��ام  .2003اما ادعاءات الفارغني
واملدع�ي�ن بانهم �شاركوا يف هذا االجناز فهو
حلم يتمنونه.
* هل تعزف على �آلة؟

 اعزف كمان غربي وجوزة.* كلمة اثرت يف م�ستقبلك وممن؟
* ق ��ال يل الراح ��ل املو�سيق ��ار من�ي�ر ب�ش�ي�ر،
مكت�شف ��ي فني ��ا ،ات ��رك الريا�ض ��ة و�ساجعلك

رجال معروفا يف كل العامل.
* مباذا تن�صح ال�شباب؟
 ان�صحه ��م ب�سماع ا�ص ��ول وتاريخ وتقاليداملقام العراقي على يد املاهرين حتى ي�ستطيع
واحدهم بعدها التعبري عن خ�صو�صيته النه
فن نبي ��ل ويخل ��ق للمطرب قاع ��دة متينة يف
الغناء واملو�سيقى.
* رواد االم� ��س ب�ل�ا درا�س ��ة و�ص ��اروا ه ��م
عمالقة؟
 القدام ��ى ن ��ذروا حياته ��م للمق ��ام وكان ��وامتفرغ�ي�ن للمق ��ام وحفظ ��ه لي�س ��وا مثلن ��ا،
مئ ��ات االعمال عندن ��ا ،االفكارغري حم�صورة
ب�ش ��يء وكان ��وا ي�سمعون املقام م ��رة واحدة
ويحفظون ��ه .انا مثلهم احف ��ظ .وهناك نكات
منه ��ا :كان املطرب ��ون القدام ��ى يخف ��ون عن
بقية املطربني موعد حفالتهم النهم ي�سرقون

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درجات احل ��رارة �سرتتفع عن معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
�سيكون غائما وممطرا يف بع�ض مناطق البالد.

االغاين ...ومرة القندرجي ملح القباجني يف
احلفلة فقال "انباك ال�سيكاه"!
* حدث من املا�ضي علق يف ذاكرتك؟
 احتالل العراق.* الزمة ترددها با�ستمرار؟
 �صف ��ي نيت ��ك ..والطري ��ف يف االمرغني ��تاغني ��ة �صفي نيت ��ك وحلنها د.حمم ��د ح�سني
كمر.
* كتاب اثر فيك؟
 اهم كت ��اب ....انبهرت بالرتجمات الغربيةللمو�سيق ��ى واالدب وال يهمني اال�سم بقدر ما
اهتم للمادة التي فيه.
* ما هو اهم كتاب ا�صدرته؟
 مو�سوع ��ة املق ��ام العراق ��ي ع ��ن املقام ��اتالعراقي ��ة فق ��ط وعالق ��ة املق ��ام باال�سم ��اع
والنا�س.
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