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قوات الأمن ا�ستخدمت الر�صا�ص الحي والغاز الم�سيل للدموع

قتلى وجرحى بتفريق تظاهرات بغداد ..والو�سط والجنوب ي�صعد
 بغداد /المدى
فرق ��ت الق ��وات االمني ��ة املتظاهري ��ن
يف �ساح ��ة التحري ��ر بالغ ��از امل�سي ��ل
للدم ��وع والر�صا�ص احل ��ي الذي ت�سبب
با�ست�شه ��اد اح ��د املتظاهري ��ن وا�صاب ��ة
�آخرين بينهم ا�صابات بليغة.
باملقاب ��ل تعر� ��ض الع�ش ��رات م ��ن ق ��وات
الأم ��ن املكلف ��ة بحماي ��ة املتظاهرين اىل
كدم ��ات ب�سب ��ب احلج ��ارة الت ��ي رماه ��ا
املحتجون �صوبهم.
ووج ��ه ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن ،ن ��داءات
ا�ستغاثة لالهايل .وقال مرا�سل (املدى)،
�إن "املتظاهري ��ن وجه ��وا ن ��داءات
ا�ستغاث ��ة ،حلاجته ��م للم ��اء والبب�س ��ي
وخم�ي�رة الطع ��ام ،ال�ستخدامه ��ا يف
�إ�سع ��اف الذي ��ن يختنق ��ون نتيج ��ة الغاز
امل�سيل للدموع".
و�أ�ض ��اف املرا�س ��ل� ،أن "الق ��وات �أخ ��ذت
ت�ضاع ��ف كمي ��ات االطالق ��ات م ��ن قنابل
الغاز امل�سيل للدموع".
و�أكدت مفو�ضية حقوق االن�سان يف بيان
تلقته (املدى) ا�ست�شهاد �شاب وجرح عدد
م ��ن املتظاهرين مع ح ��رق �آليات للقوات
الأمنية يف �ساحة التحرير.
ويف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن يوم ام� ��س ،وجه
القائ ��د الع ��ام للقوات امل�سلح ��ة م�صطفى

الكاظم ��ي ،بحماي ��ة املتظاهري ��ن ومن ��ع
املظاهر امل�سلحة.
وقالت خلية االعالم الأمني يف بيان تلقته
(املدى) ،ان "هذا االج ��راء جاء يف اطار
حر�ص القوات الأمنية على احلفاظ على
�سلمية التظاهرات وحماية امن و�سالمة
املتظاهرين ومتكينهم من ممار�سة حقهم
الد�ستوري وف ��ق ال�ضوابط القانونية"،
مو�ضح ��ة ان "خط ��ة ت�أم�ي�ن التظاهرات
�شمل ��ت التن�سيق م ��ع الدوائ ��ر املخت�صة
ل�ضمان ان�سيابية حركة املرور ما ي�ضمن
مع ��ه ع ��دم توق ��ف م�صال ��ح املواطن�ي�ن
واحلياة العامة اليومية".
واعلن ��ت خلية االع�ل�ام االمن ��ي مبا�شرة
"الق ��وات االمنية امل�شرتكة التي انيطت
بها مهم ��ة ت�أمني التظاه ��رات بواجباتها
مبهني ��ة تام ��ة وحر� ��ص عال يب�ي�ن مدى
حتلي هذه الق ��وات بامل�س�ؤولية الوطنية
واالخالقية جت ��اه املتظاهرين ال�سلميني
م�ستن ��دة عل ��ى توجي ��ه القائ ��د الع ��ام
للق ��وات امل�سلح ��ة واوام ��ره الوا�ضح ��ة
يف ه ��ذا االط ��ار واملرتك ��زة عل ��ى حماية
ام ��ن و�سالم ��ة املتظاهري ��ن واحلف ��اظ
عل ��ى �سلمي ��ة التظاهرات ومن ��ع املظاهر
امل�سلح ��ة ورف� ��ض ا�ستخ ��دام ال�س�ل�اح
واحلفاظ على املال العام واخلا�ص ونبذ
املمار�سات غري القانونية التي قد حترف

�س�ي�ر التظاهرات ع ��ن م�ساره ��ا ال�سلمي
املرجو منها".
و�أ�ش ��ارت اىل "حر� ��ص الق ��وات الأمنية
باجلان ��ب االن�س ��اين بت�أم�ي�ن مف ��ارز
طبي ��ة يف القواط ��ع االمني ��ة يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات م ��ع توفري املي ��اه والعالج
لكل املتظاهرين".
ودعت اخللية ،املتظاهرين اىل "االلتزام
ب�سلمية التظاه ��رات والتعبري عن حقهم
الد�ست ��وري بحري ��ة تام ��ة م ��ا يعك� ��س
ثقافتهم والتزامه ��م ووطنيتهم" ،م�ؤكدة
"حر� ��ص الق ��وات االمني ��ة العراقي ��ة
امل�شرتك ��ة على حماية �سلمية التظاهرات
وامن املتظاهرين وتق ��دمي الدعم الكامل
لهم".
و�شه ��دت حمافظ ��ات الو�س ��ط واجلنوب
تظاه ��رات مماثلة ،فف ��ي الب�صرة احت�شد
املئات من املواطنني امام مبنى احلكومة
املحلي ��ة مطالب�ي�ن ب�إقال ��ة احلكوم ��ة
املحلي ��ة وعل ��ى ر�أ�سها حماف ��ظ الب�صرة
ا�سعد العي ��داين ،فيما تعه ��دوا بتحويل
التظاهرة اىل اعت�صام مفتوح.
ويف النا�صري ��ة قط ��ع املتظاهرون ج�سر
الن�ص ��ر و�س ��ط املدين ��ة ،فيم ��ا طالب ��وا
بك�ش ��ف قتلة املتظاهري ��ن .و�شهدت بابل
وكرب�ل�اء والنج ��ف ومي�س ��ان ووا�س ��ط
تظاهرات مماثلة.

عد�سة :حممود ر�ؤوف

مخت�صون يدعون لتوجيه هذه الأموال نحو تقليل ن�سب البطالة

قل�صت الح�صانة التي يتمتعون بها �إلى حالة واحدة

المحكم��ة االتحادي��ة تمن��ح ال�ض��وء الأخ�ضر م�ست�ش��ار حكوم��ي :الفائ�ض من �إي��رادات النفط
�سيغطي العجز ويلغي االقترا�ض
لمالحقة �أكثر من  20نائب ًا متهم ًا بالف�ساد
 بغداد /محمد �صباح
منح ق ��رار املحكمة االحتادي ��ة الأخري ب�إ�سقاط
احل�صان ��ة عن �أع�ض ��اء جمل�س الن ��واب ،االذن
للق�ضاء مبالحقة �أك�ث�ر من ع�شرين نائبا متهما
بالف�ساد املايل والإداري ،من دون الرجوع �إىل
الربملان.
وو�صفت هذه اخلطوة "ب�إنها جزء" من عملية
الإ�ص�ل�اح بعدما متكن ��ت احلكومة وعن طريق
جلنة مكافحة الف�ساد من �إلقاء القب�ض على عدد
من املتهمني بالف�ساد.
ويف �صب ��اح ي ��وم �أم� ��س� ،أ�ص ��درت املحكم ��ة
االحتادي ��ة ،تو�ضيحا ب�ش� ��أن ح�صان ��ة �أع�ضاء

جمل� ��س الن ��واب ،و�أك ��دت �أن ال ح�صان ��ة له ��م
�إال عن ��د �ص ��دور مذك ��رة قب� ��ض يف جناية غري
م�شهودة.
وذك ��رت يف بي ��ان �صحف ��ي تلقته (امل ��دى)� ،أن
"املحكمة قررت بقرارها /90احتادية2019/
يف  2021/4/28العدول عن قرارات املحكمة
ال�سابقة بخ�صو�ص ا�ستح�صال موافقة جمل�س
الن ��واب يف جمي ��ع اجلرائ ��م الت ��ي يته ��م به ��ا
�أع�ض ��اء جمل� ��س النواب �س ��واء كان ��ت جرائم
جنايات �أم جنح �أم خمالفات".
و�أ�ضاف ��ت" :قررن ��ا اقت�ص ��ار احل�ص ��ول عل ��ى
موافقة جمل� ��س النواب يف حال ��ة واحدة فقط
ه ��ي �ص ��دور مذكرة قب�ض يف جرمي ��ة من نوع

اجلناي ��ات غ�ي�ر امل�شه ��ودة ،وفيم ��ا ع ��دا ذل ��ك
الح�صانة لأع�ضاء جمل�س النواب".
وتابعت املحكمة االحتادي ��ة" :بالإمكان اتخاذ
الإجراءات القانوني ��ة بحقهم مبا�شرة يف حال
اته ��ام �أي منه ��م بجرمي ��ة جناية م�شه ��ودة �أو
جرمية جنحة �أو خمالفة".
وتق ��ول بهار حممود ،ع�ضوة اللجنة القانونية
النيابي ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "ق ��رارات
املحكم ��ة االحتادي ��ة قاطع ��ة وملزم ��ة جلمي ��ع
ال�سلط ��ات ،وال ميك ��ن �إهماله ��ا" ،داعي ��ة �إىل
"�إلغ ��اء احل�صانة عن جميع الرئا�سات الثالث
�أ�سوة ب�أع�ضاء الربملان".
 التفا�صيل �ص3

ع ��ن �شرك ��ة ت�سويق النف ��ط العراقي ��ة "�سومو"
ف�أن كمية ال�ص ��ادرات من النفط اخلام بلغت 88
مليون� � ًا ،و 398الف� � ًا ،و 319برمي�ل� ًا ،ب�إيرادات
بلغ ��ت  5ملي ��ارات ،و 549ملي ��ون ،و 517ال ��ف
دوالر .
و�أ�ش ��ارت الإح�صائية اىل �أن جمم ��وع الكميات
امل�صدرة من النفط اخل ��ام ل�شهر ني�سان املا�ضي
من احلقول النفطية يف و�سط وجنوبي العراق
بلغت  85مليون ًا و 534الف� � ًا و 916برمي ًال� ،أما
من حق ��ول كركوك عرب ميناء جيه ��ان فقد بلغت
الكميات امل�ص ��درة  2مليونان و 863الف ًا و403
برمي ًال.
وبح�س ��ب االح�صائي ��ة ف� ��إن كمي ��ات واي ��رادات

 بغداد /ح�سين حاتم
يق ��ول م�ست�شار حكومي �إن الإي ��رادات املرتفعة
املتحقق ��ة ع ��ن �ص ��ادرات النف ��ط �ستذه ��ب ل�س ��د
العجز و�إلغاء االقرتا�ض ،بينما يو�صي خمت�ص
يف ال�ش� ��أن االقت�صادي بان ت ��دار هذه الإيرادات
بواقعي ��ة وتوف ��ر فر� ��ص عم ��ل لتقلي ��ل ن�س ��ب
البطالة.
و�أعلن ��ت وزارة النف ��ط� ،أم� ��س الثالث ��اء،
االح�صائي ��ة النهائي ��ة للكمي ��ات امل�ص ��درة م ��ن
النفط اخل ��ام والإيرادات املتحققة ل�شهر ني�سان
املا�ضي.
ووفق� � ًا للإح�صائية التي ن�شرته ��ا وزارة النفط،

�إ�صابات كورونا في العراق تقترب من  1.2مليون والوفيات 16241
 بغداد /المدى
�أن ��ه مت ت�سجيل � 4938إ�صاب ��ة جديدة بفايرو�س
كورون ��ا يف الع ��راق ،لريتف ��ع ع ��دد امل�صاب�ي�ن
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة ،ت�سجي ��ل � 4938إ�صابة الكل ��ي يف البالد منذ ب ��دء انت�شار الفايرو�س �إىل
جدي ��دة و 27وفاة بفايرو� ��س كورونا خالل � 1176980 24إ�صابة حتى كتابة اخلرب.
�أم ��ا عدد حاالت ال�شفاء اجلدي ��دة من الفايرو�س
�ساعة املا�ضية يف عموم البالد.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه فق ��د بلغ ��ت  4279حال ��ة �شفاء ،لريتف ��ع جمموع

املتعاف�ي�ن م ��ن الفايرو� ��س يف الع ��راق �إىل
 1090891حالة.
يف ح�ي�ن مت ت�سجيل  27حالة وفاة جديدة جراء
اجلائح ��ة ،لي�صبح جمموع املتوف�ي�ن يف العراق
جراء الفايرو� ��س لغاية الآن  16241حالة وفاة،
وفق ًا لبيان وزارة ال�صحة.

ومت كذل ��ك ت�سجي ��ل  27543حالة لق ��اح جديدة
�ضد الفايرو�س ،لريتفع عدد املتلقني للقاحات يف
العراق اىل .549969
ي ��وم الإثن�ي�ن� ،أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة ت�سجي ��ل
� 4102إ�صاب ��ة و 24وفاة بفايرو�س كورونا ،يف
عموم البالد.

الحكومة تد�شن حملة "ت�أمين االنتخابات" والقانونية النيابية تتحدث عن تعديل الت�شريع
 بغداد /المدى
�أف ��ادت م�ص ��ادر �أمني ��ة ،ب� ��أن رئي� ��س
احلكومة م�صطفى الكاظمي� ،أطلق حملة
كبرية لت�أمني االنتخاب ��ات النيابية ،وفق
عدة مراحل.
وق ��ال م�صدر �أمن ��ي� ،إن "احلملة الأمنية
الت ��ي �أطلقته ��ا احلكومة االثن�ي�ن ،جاءت
وفق خطة معدة م�سبق� � ًا لتوفري احلماية
ملل ��ف االنتخاب ��ات ،مبجم ��ل مفا�صل ��ه،
وا�ستباق املوعد النهائي لها ،بالتح�ضري
والإعداد اجليد ،والرتقب الأمني".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ،الذي رف� ��ض الك�شف
ع ��ن هويت ��ه� ،أن "احلمل ��ة �ستمت ��د عل ��ى
مدار �أكرث م ��ن �أربعة �أ�شه ��ر ،وت�ستهدف
يف مراحله ��ا الأوىل ،تق�سي ��م املناط ��ق

وف ��ق خطورته ��ا ،وم�س ��ح كام ��ل
للتهدي ��دات املحتمل ��ة ،وو�ض ��ع اخلط ��ط
الالزم ��ة ملواجهته ��ا ،وتكثي ��ف اجله ��ود
اال�ستخباري ��ة ،والتع ��اون م ��ع خمربين
ج ��دد يف املناط ��ق املر�ص ��ودة ،ف�ض ًال عن
ملف الأم ��ن االلكرتوين ،وم ��ا ميثله ذلك
من �أهمية كبرية".
ج ��اء ذل ��ك عق ��ب �سل�سلة اغتي ��االت طالت
ن�شط ��اء يف االحتجاج ��ات ،و�أع�ض ��اء
يف حتالف ��ات انتخابي ��ة ،خ�ل�ال الف�ت�رة
املا�ضية.
وبحث رئي�س جمل�س املفو�ضني القا�ضي
جلي ��ل عدن ��ان خل ��ف� ،أم� ��س الثالث ��اء،
م ��ع نائب ��ة املمث ��ل الأمم ��ي اخلا� ��ص يف
الع ��راق لل�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة وامل�ساعدة
االنتخابي ��ة� ،إنغيبي ��ورغ �سول ��رون

غِ ي�شالدوت�ي�ر ،دور االمم املتح ��دة يف
اقرتاع ت�شرين املقبل.
وذك ��ر بي ��ان للمفو�ضي ��ة تلقته (امل ��دى) ان
"اللق ��اء ح�ضره ع�ضو جمل� ��س املفو�ضني
�أح�ل�ام اجلابري ،وتباح ��ث رئي�س جمل�س
املفو�ض�ي�ن م ��ع �إنغيبي ��ورغ ب�ش� ��أن �آخ ��ر
التح�ض�ي�رات لإج ��راء االنتخاب ��ات يف
موعدها املق ��رر  10ت�شري ��ن الأول ،2021
وما جتريه كوادر املفو�ضية من ا�ستعدادات
لتوزيع بطاقة الناخب البايومرتية".
اىل ذل ��ك� ،أك ��دت اللجن ��ة القانوني ��ة يف
جمل� ��س النواب� ،أم�س الثالث ��اء� ،أن تعديل
قان ��ون االنتخاب ��ات لن ي�ؤث ��ر يف موعدها،
فيما �شددت على �ضرورة ح�صر الت�صويت
بالبطاقة البايومرتية.
 التفا�صيل �ص2

�شحنات النفط اخلام امل�ص ��در التي مت ت�سويقها
بعالوة �سعرية لتحقيق ايراد �إ�ضايف خالل �شهر
ني�سان املا�ضي بلغ جمموعها اكرث من  74مليون ًا
و 992الف� � ًا و 080دوالر ًا ،فيم ��ا بلغ معدل �سعر
الربميل الواحد  62.779دوالر ًا .
ويو�ض ��ح مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح ،امل�ست�ش ��ار
امل ��ايل لرئي�س ال ��وزراء يف حدي ��ث لـ(املدى) �أن
"الإي ��رادات الناجتة عن كميات النفط امل�صدرة
تعو� ��ض ع ��ن �أي حال ��ة عج ��ز او اقرتا� ��ض يف
املوازنة" ،م�شريا اىل انه "�إذا كان متو�سط �سعر
برمي ��ل النفط  62دوالرا وامل�سج ��ل يف املوازنة
 45دوالرا ف�أن الفرق يذهب ك�إيراد نقدي".
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ف�صائل م�سلحة تنهي الهدنة
مع التحالف الدولي
 ترجمة /حامد احمد
ذك ��ر قائد �أح ��د الف�صائل امل�سلحة
الب ��ارزة ملوق ��ع م ��دل اي�س ��ت �آي
الربيط ��اين ،ب ��ان الف�صائ ��ل
امل�سلحة العراقية قد �أعلنت نهاية
لهدنة غ�ي�ر ر�سمية م ��ع الواليات
املتح ��دة مه ��ددا بتنفي ��ذ هجمات
ت�ستهدف ارتال وقواعد ع�سكرية
�أمريكية.
وق ��ال القي ��ادي يف ت�صري ��ح ل ��ه
بان القرار بو�ض ��ع نهاية للهدنة،
الت ��ي دخل ��ت حي ��ز التنفي ��ذ يف
ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي ،ج ��اء
ب�سبب "غي ��اب جدية احلكومتني
العراقي ��ة والأمريكي ��ة يف و�ضع
ج ��دول زمني الن�سح ��اب القوات
الأمريكية من العراق".
وكان ��ت ثالث ��ة �صواري ��خ ق ��د
ا�ستهدف ��ت ،يف وق ��ت �ساب ��ق من
يوم االثنني ،قاعدة عني الأ�سد يف
ال�صحراء الغربي ��ة للعراق حيث
تتمركز فيها قوات �أمريكية.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م التحالف
ال ��دويل يف الع ��راق ،واي ��ن
ماروتو ،االثن�ي�ن� ،إن قاعدة عني
الأ�س ��د اجلوية تعر�ض ��ت لهجوم

�صاروخ ��ي م ��ن دون وق ��وع
�إ�صابات.
و�أ�ضاف ماروتو يف تغريدة عرب
توي�ت�ر� ،أنه يت ��م تقيي ��م ال�ضرر،
فيم ��ا الهج ��وم قي ��د التحقي ��ق،
م�ؤك ��دا �أن كل هجوم �ضد حكومة
الع ��راق وحكومة �إقليم كرد�ستان
والتحال ��ف ،يقو� ��ض �سلط ��ة
امل�ؤ�س�س ��ات العراقي ��ة ،و�سي ��ادة
القان ��ون وال�سي ��ادة الوطني ��ة
العراقية.
و�أف ��اد م�ص ��در �أمن ��ي يف �شرط ��ة
الأنب ��ار ،االثن�ي�ن ،لـ(امل ��دى)
بتعر� ��ض قاع ��دة ع�ي�ن الأ�سد يف
مدينة البغدادي غربي املحافظة،
لهج ��وم �صاروخ ��ي "م ��ن دون
ت�سجي ��ل �أ�ض ��رار ب�شري ��ة �أو
مادية".
وق ��ال امل�ص ��در ،ال ��ذي ف�ضل عدم
الك�ش ��ف عن ا�سم ��ه� ،إن �صاروخا
م ��ن ن ��وع كاتيو�ش ��ا كان موجه ��ا
عل ��ى قاعدة ع�ي�ن الأ�س ��د انحرف
ع ��ن م�س ��اره و�سق ��ط يف منطق ��ة
امل�ؤ�س�سة يف البغ ��دادي من دون
�أن يت�سب ��ب ب�أ�ض ��رار ب�شري ��ة �أو
مادية.
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مخت�صون يدعون لتوجيه هذه الأموال نحو تقليل ن�سب البطالة

م�ست�شار حكومي :الفائ�ض من �إيرادات النفط �سيغطي العجز ويلغي االقترا�ض
 بغداد /ح�سني حامت
يقول م�ست�ش ��ار حكوم ��ي �إن الإيرادات املرتفعة
املتحقق ��ة ع ��ن �ص ��ادرات النفط �س ��تذهب ل�س ��د
العج ��ز و�إلغ ��اء االقرتا� ��ض ،بينم ��ا يو�ص ��ي
خمت�ص يف ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ب ��ان تدار هذه
الإي ��رادات بواقعي ��ة وتوفر فر� ��ص عمل لتقليل
ن�سب البطالة.
و�أعلن ��ت وزارة النف ��ط� ،أم� ��س الثالث ��اء،
االح�ص ��ائية النهائي ��ة للكمي ��ات امل�ص ��درة م ��ن
النفط اخلام والإيرادات املتحققة ل�شهر ني�سان
املا�ضي.
ووفق ًا للإح�ص ��ائية التي ن�شرتها وزارة النفط،
عن �ش ��ركة ت�س ��ويق النفط العراقية "�س ��ومو"
ف�أن كمية ال�ص ��ادرات من النفط اخلام بلغت 88
مليون� � ًا ،و 398الف ًا ،و 319برمي�ل ً�ا ،ب�إيرادات
بلغ ��ت  5ملي ��ارات ،و 549ملي ��ون ،و 517الف
دوالر  .و�أ�ش ��ارت الإح�ص ��ائية اىل �أن جمم ��وع
الكمي ��ات امل�ص ��درة م ��ن النف ��ط اخل ��ام ل�ش ��هر
ني�س ��ان املا�ض ��ي من احلقول النفطية يف و�سط
وجنوب ��ي العراق بلغت  85مليون� � ًا و 534الف ًا
و 916برمي ًال� ،أما من حقول كركوك عرب ميناء
جيهان فقد بلغت الكميات امل�ص ��درة  2مليونان
و 863الف ًا و 403برمي ًال.
وبح�س ��ب االح�ص ��ائية ف� ��إن كميات واي ��رادات
�ش ��حنات النفط اخلام امل�صدر التي مت ت�سويقها
بع�ل�اوة �س ��عرية لتحقي ��ق ايراد �إ�ض ��ايف خالل

حقل نفطي جنوبي العراق
�ش ��هر ني�س ��ان املا�ض ��ي بلغ جمموعه ��ا اكرث من "الإيرادات الناجتة عن كميات النفط امل�صدرة
 74مليون� � ًا و 992الف� � ًا و 080دوالر ًا ،فيما بلغ تعو� ��ض ع ��ن �أي حال ��ة عج ��ز او اقرتا� ��ض يف
معدل �سعر الربميل الواحد  62.779دوالر ًا  .املوازن ��ة" ،م�ش�ي�را اىل ان ��ه "�إذا كان متو�س ��ط
ويو�ض ��ح مظه ��ر حمم ��د �ص ��الح ،امل�ست�ش ��ار �س ��عر برمي ��ل النف ��ط  62دوالر وامل�س ��جل يف
امل ��ايل لرئي�س الوزراء يف حدي ��ث لـ(املدى) �أن املوازن ��ة  45دوالرا ف� ��أن الف ��رق يذه ��ب ك�إيراد

مر�صد عراقي يدعو للم�شاركة في
كتابة قانون محا�سبة المتورطين بقتل
النا�شطين واختطافهم

نقدي".
وي�ض ��يف �ص ��الح �أن "املوازن ��ة ت�ش ��تمل عل ��ى
�إي ��رادات ونفق ��ات" ،مبين ��ا ان "�إي ��رادات ه ��ذا
ال�ش ��هر ح ��ددت ب� �ـ 45دوالرا بالإ�ض ��افة اىل
االقرتا�ض ،ويف حال حتقق ايراد �إ�ض ��ايف ف�أن

القانونية النيابية :تعديل الت�شريع االنتخابي يف � 6أيام

تد�شين حملة "ت�أمين االنتخابات" بلقاء جمع مجل�س المفو�ضية
مع فريق �أممي
 بغداد /املدى

 بغداد /املدى
�أطل ��ق مر�ص ��د الوع ��د العراق ��ي ،ور�ش� � ًة لكتاب ��ة
م�س ��ودة قان ��ون حما�س ��بة الق ��ادة ال�سيا�س ��يني
والع�سكريني املتورطني يف اعمال القمع والعنف
واخلطاب ��ات الطائفي ��ة والتحري�ض ��ية والقت ��ل
املمنهج.
وقال املر�ص ��د املذك ��ور ،يف بيان تلقت ��ه (املدى)،
�إنه "م ّرت  600يوم عل ��ى بدء القمع واالغتياالت
وت�ص ��فية الإعالميني والنا�شطني ،و�ضمن �أحدث
تل ��ك اجلرائم ت�ص ��فية رئي� ��س تن�س ��يقية احلراك
املدين يف كربالء ايهاب الوزين".
وا�ض ��اف �أنه "ما زال التحقي ��ق يف مكانه ،ولوال
�شجاعة بع�ض �صناع الر�أي والإعالم والتحقيقات
اال�ستق�ص ��ائية مل ��ا و�ص ��لنا جل ��زء م ��ن احلقيق ��ة
املخفي ��ة ع ��ن املتورطني يف قتل وا�س ��تباحة دماء
ال�شباب يف ال�ساحات ،والتي تثبت وتبني تورط
املنظومة ال�سيا�سية وت�آمر املحققني واحلكومات
املحلية ملنع حتقيق العدالة".
وقال "م�ضى � 20شهر ًا على التداخالت ال�سيا�سية
لتغطي ��ة واخفاء القتلة وتربئ ��ة ملفاتهم وتغييب
االدل ��ة ،م ��ن كام�ي�رات مراقب ��ة واعرتاف ��ات حية
وتغيري جمرى التحقيقات ،ل�ش ��هود اثبتوا تورط
ه� ��ؤالء يف القت ��ل ،لت�ص ��ل الوقاح ��ة باحلكوم ��ة
واملنظومة �إىل درجة التن�ص ��ل ع ��ن كل التعهدات
التي تقدمت بها من الك�ش ��ف عن قتلة املتظاهرين
متجاهل�ي�ن مطال ��ب احلركة االحتجاجي ��ة" ،وفق ًا
للبيان.
ولف ��ت �إىل �أنه "ولأ�ش ��هر و�أيام احرتف ال�سا�س ��ة
الته ��رب م ��ن احلقيق ��ة ،واالختباء خل ��ف لوبيات
و�سيا�س ��ات لتربي ��ر اعم ��ال القتلة الت ��ي تورطوا
بارتكابه ��ا ،مطلق�ي�ن كل التهم جتاه ال�ش ��هداء من

متظاهرون يحملون �صور �شهداء
ال�ش ��باب الفاعل�ي�ن وامل�ؤثري ��ن وامل�ش ��اركني يف
ت�شرين".
املر�ص ��د �أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "وانطالق� � ًا م ��ن مب ��د�أ
امل�ساءلة وعدم الإفالت من العقاب ،والذي يتبناه
كي ��ان الوع ��د العراقي يف م�س ��اره لدع ��م حلقوق
واحلري ��ات؛ يطلق الوعد العراقي ور�ش� � ًة لكتابة
م�س ��ودة قان ��ون حما�س ��بة الق ��ادة ال�سيا�س ��يني
والع�سكريني املتورطني يف اعمال القمع والعنف
واخلطاب ��ات الطائفي ��ة والتحري�ض ��ية والقت ��ل
املمنهج".
ودعا مر�ص ��د الوعد العراق ��ي" ،جماعات املجتمع
امل ��دين واملنظم ��ات احلقوقي ��ة واملخت�ص�ي�ن يف
القان ��ون اجلنائ ��ي وال ��دويل وحقوق الإن�س ��ان،
اىل امل�ش ��اركة يف كتابة قانون امل�س ��اءلة لتحقيق
العدال ��ة العقابي ��ة وملحا�س ��بة كل م ��ن �س ��فك الدم
العراقي وبدون وجه حق".
ومن ��ذ انط�ل�اق االحتجاج ��ات يف ت�ش ��رين الأول
 ،2019تعر�ض ع�ش ��رات النا�ش ��طني �إىل عمليات
اغتي ��ال �أو اختط ��اف ،واليزال بع�ض ��هم يف عداد
املفقودي ��ن ،كم ��ا اغت ��ال م�س ��لحون جمهول ��ون،
الع�ش ��رات من النا�ش ��طني واالعالميني واخلرباء
الأمنيني.
واتخ ��ذ قت ��ل النا�ش ��طني وحم ��اوالت اغتياله ��م
�صورة منظمة ،حيث ت�شري �إح�صائيات املنظمات
والنا�ش ��طني �إىل قت ��ل  29نا�ش ��ط ًا خالل الأ�ش ��هر
الأربع ��ة الأخ�ي�رة من الع ��ام املا�ض ��ي� ،إىل جانب
حماولة اغتيال � 30آخرين ،و�أدى قمع النا�شطني
�إىل �إثارة موجة من ال�سخط.
وت�شري منظمة العفو الدولية� ،إىل مقتل ما ال يقل
عن  600متظاهر و�أفراد من قوات الأمن و�إ�صابة
�أكرث م ��ن � 28ألف ًا ،يف احتجاجات ت�ش ��رين ،التي
جنحت يف الإطاحة بحكومة عادل عبد املهدي.

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

االقرتا�ض �سيوقف".
وي�ش�ي�ر امل�ست�ش ��ار احلكومي اىل �أن "املوازنة
خط ��ة مالي ��ة �س ��نوية والأم ��وال ت�ص ��رف
وتخ�ص ���ص بح�س ��ب املر�س ��وم يف املوازن ��ة"،
الفتا اىل انه "يف حال توفر درجات وظيفية او
م�شاريع او �أبواب �ص ��رف ف�أنها �ستنفذ بح�سب
بن ��ود املوازنة من خالل الإي ��رادات النفطية او
غري النفطي ��ة املتمثلة يف الكمارك وال�ض ��رائب
وبيع �أمالك الدولة وارباح ال�شركات وغريها".
وي�س ��تدرك �ص ��الح�" :إذا كانت الإيرادات تكفي
ل�سد النفقات دون اقرتا�ض ف�أن الو�ضع �سيكون
توازني ��ا ،ام ��ا اذا كان ��ت الإي ��رادات اعل ��ى م ��ن
النفقات ف�أن فائ�ض ال�ش ��هر ال�س ��ابق �س ��يتحول
اىل ايراد لل�شهر الذي يليه".
وي ��رى امل�ست�ش ��ار امل ��ايل �أن ��ه "يف ح ��ال زيادة
الفوائ� ��ض بن�س ��بة كب�ي�رة ف�أن ��ه م ��ن املمك ��ن
الذهاب ملوازنة تكميلي ��ة وهذا يعتمد على قرار
احلكومة".
ب ��دوره ،يق ��ول املخت�ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
با�س ��م جمي ��ل �أنط ��ون يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) �إن
"ح�ص ��يلة الإي ��رادات جي ��دة قيا�س ��ا بالفرتات
ال�س ��ابقة التي �شهدت انتكا�سة يف �أ�سعار النفط
والكميات ال�ص ��ادرة" ،م�ض ��يفا �أن "املبلغ كبري
بالن�سبة لل�سنتني املا�ضيتني".
وي�ضيف �أنطون �أن "الإيرادات �سته�سم يف �سد
ن�س ��بة كبرية من العج ��ز" ،معربا ع ��ن �أمله ب�أن
"تن�شط هذه االيرادات احلركة االقت�صادية".

ودع ��ا املخت�ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي احلكومة
اىل "�إدارة هذه الإيرادات بواقعية يف التوزيع
والتخ�ص ��ي�ص كخل ��ق فر�ص عمل لتقليل ن�س ��ب
البطال ��ة ( ،")..م�ش�ي�را اىل "ا�س ��تثمار ه ��ذه
الإي ��رادات يف م�ش ��اريع حيوي ��ة بعي ��دا ع ��ن
الف�ساد".
وي�ش�ي�ر �أنط ��ون اىل �أن "احلر� ��ص عل ��ى ه ��ذه
الأموال وح�س ��ن �إدارتها �سيقدم نتائج �إيجابية
جيدة".
وي ��وم االحد املا�ض ��ي ،قال رئي� ��س اجلمهورية
برهم �ص ��الح �إن ما ال يق ��ل عن  150مليار دوالر
م ��ن �ص ��فقات الف�س ��اد مت تهريبه ��ا �إىل اخل ��ارج
خالل ال�سنوات املا�ضية.
من جهته ،يعتقد املخت�ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
عب ��د الرحم ��ن امل�ش ��هداين يف حدي ��ث لـ(املدى)
�أن "الإيرادات من املمك ��ن ان تغطي احتياجات
املوازن ��ة العامة �ض ��من املع ��دالت الطبيعية� ،إذ
بقي ��ت املوازنة �ض ��من التقدي ��رات احلالية دون
التعر� ��ض لطع ��ون جدي ��دة" ،م�ش�ي�را اىل �أن
"الإيرادات �ضمن املعدالت الطبيعية تكفي للحد
الأدنى يف متويل النفقات".
ويرى امل�شهداين �أن "وزارة النفط لديها خطط
طموحة ال تن�سجم مع امل�صلحة االقت�صادية وال
التطلع ��ات يف الأ�س ��واق العاملي ��ة للنفط" ،الفتا
اىل �أن "من ��ح عقود جديدة جل ��والت تراخي�ص
جدي ��دة غ�ي�ر �ص ��حيح ،فعن ��د زي ��ادة الطاق ��ات
الإنتاجية يجب التفكري يف كيفية ت�صريفها".

�أف ��ادت م�ص ��ادر �أمنية ،ب� ��أن رئي� ��س احلكومة
م�ص ��طفى الكاظمي� ،أطلق حمل ��ة كبرية لت�أمني
االنتخابات النيابية ،وفق عدة مراحل.
وقال م�ص ��در �أمني� ،إن "احلمل ��ة الأمنية التي
�أطلقته ��ا احلكوم ��ة االثنني ،ج ��اءت وفق خطة
معدة م�سبق ًا لتوفري احلماية مللف االنتخابات،
مبجمل مفا�صله ،وا�ستباق املوعد النهائي لها،
بالتح�ضري والإعداد اجليد ،والرتقب الأمني".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ،ال ��ذي رف� ��ض الك�ش ��ف عن
هويته� ،أن "احلملة �س ��تمتد على مدار �أكرث من
�أربعة �أ�شهر ،وت�س ��تهدف يف مراحلها الأوىل،
تق�س ��يم املناطق وفق خطورتها ،وم�س ��ح كامل
للتهدي ��دات املحتملة ،وو�ض ��ع اخلطط الالزمة
ملواجهته ��ا ،وتكثي ��ف اجلهود اال�س ��تخبارية،
والتع ��اون م ��ع خمربي ��ن ج ��دد يف املناط ��ق
املر�صودة ،ف�ض�ل ً�ا عن ملف الأمن االلكرتوين،
وما ميثله ذلك من �أهمية كبرية".
ولف ��ت �إىل �أن "احلمل ��ة انطلقت مب�ش ��اركة كل
الأجه ��زة الأمني ��ة ،املعني ��ة به ��ذا املل ��ف ،ومن
املرتقب عقد م�ؤمتر �ص ��حفي ،خالل ال�س ��اعات
املقبل ��ة ،لتو�ض ��يح تفا�ص ��يل اخلط ��ة ب�ش ��كل
كامل".
جاء ذلك عقب �سل�س ��لة اغتياالت طالت ن�ش ��طاء
يف االحتجاج ��ات ،و�أع�ض ��اء يف حتالف ��ات
انتخابية ،خالل الفرتة املا�ضية.
واغتيل عدد من النا�ش ��طني الذين يتح�ض ��رون
للم�ش ��اركة يف االنتخاب ��ات و�آخره ��م �إيه ��اب
الوزين يف كربالء.
واعل ��ن قبل اي ��ام يف بغ ��داد عن مقتل مر�ش ��ح
جديد عن حتالف "عزم" الذي يقوده ال�سيا�سي
خمي�س اخلنجر يف هجوم �شمايل العا�صمة.
قال اخلنجر يف تدوينة على مواقع التوا�ص ��ل
االجتماعي �إن "اغتيال ها�شم امل�شهداين ع�ضو
حتال ��ف ع ��زم يف بغ ��داد ه ��و ر�س ��الة خط�ي�رة
ت�ؤ�ش ��ر �ض ��رورة حماية العملي ��ة الدميقراطية
وا�ص ��حاب الفك ��ر والن�ش ��اط اجلماه�ي�ري من
ال�س�ل�اح املنفل ��ت واملجامي ��ع الإرهابي ��ة".
و�أ�ض ��اف" ،خال� ��ص التع ��ازي ل ��ذوي الفقي ��د،
وننتظ ��ر الق�ص ��ا�ص الع ��ادل من القتل ��ة وممّن
دفعهم".
وتت�ض ��ارب الروايات حول اغتيال امل�شهداين،
ب�ي�ن تعر�ض ��ه لهج ��وم داخ ��ل منزل ��ه واحتمال
وق ��وف "داع� ��ش" وراء الهجوم ،وب�ي�ن مقتله
بر�ص ��ا�ص م�س ��لحني هاجموه داخل �س ��يارته
وا�صابة �آخر كان يجل�س بجواره.
وكان النائ ��ب حمم ��د اخلال ��دي ،رئي� ��س حزب
بي ��ارق اخلري قد امل ��ح اىل ان حزبه قد "يقاطع
االنتخاب ��ات" ب�س ��بب جمل ��ة من املخ ��اوف قد
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ت�ؤدي اىل تزوير النتائج.
وقدم اخلالدي املقرب من وزير الدفاع ال�سابق
خال ��د العبيدي ع�ض ��و حتالف "ع ��زم" يف لقاء
متلف ��ز ال�س ��بت 4 ،حماذي ��ر ،ابرزه ��ا "االم ��ن
االنتخاب ��ي" .وق ��ال ان هن ��اك "خط ��ورة على
املر�شحني والناخبني".
ويعتقد ان الف�صائل وتنظيم "داع�ش" على حد
�س ��واء ،وراء الهجم ��ات التي تطال مر�ش ��حني
وخا�ص ��ة يف دياىل التي ت�شهد خروقات امنية
متكررة.
وكان اغتي ��ال امل�ش ��هداين املر�ش ��ح يف حتالف
اخلنج ��ر "ع ��زم" ،ال ��ذي يعتق ��د ان ��ه وراءه
"داع�ش" ،هو الثاين الذي يتعر�ض له التحالف
يف غ�ضون اقل من �شهر.
حيث كانت جناة الطائي املر�ش ��حة عن "عزم"
ق ��د جن ��ت يف ني�س ��ان املا�ض ��ي ،م ��ن حماول ��ة
اغتيال يف بعقوبة مركز حمافظة دياىل.
كم ��ا كان قد اعل ��ن مقربون من ترك ��ي العتبي،
الع�ض ��و ال�س ��ابق يف جمل� ��س حمافظ ��ة دياىل
واملر�ش ��ح �ض ��من دولة القان ��ون ،جناة االخري
من حماولة اغتيال يف دياىل .
ويف وق ��ت مبك ��ر من العام احل ��ايل اعلن مقتل
مدير مكتب ورئي�س حملة النائب رعد الدهلكي
يف هجوم �شنه م�سلحون يف بعقوبة.
اىل ذل ��ك ،بح ��ث رئي� ��س جمل� ��س املفو�ض�ي�ن
القا�ض ��ي جليل عدن ��ان خلف� ،أم� ��س الثالثاء،
م ��ع نائبة املمث ��ل الأممي اخلا� ��ص يف العراق
لل�ش� ��ؤون ال�سيا�س ��ية وامل�س ��اعدة االنتخابية،
�إنغيبيورغ �س ��ولرون غِ ي�شالدوتري ،دور االمم
املتحدة يف اقرتاع ت�شرين املقبل.
وذك ��ر بي ��ان للمفو�ض ��ية تلقت ��ه (امل ��دى) ان

"اللقاء ح�ضره ع�ضو جمل�س املفو�ضني �أحالم
اجلاب ��ري ،وتباحث رئي�س جمل�س املفو�ض�ي�ن
مع �إنغيبيورغ ب�ش�أن �آخر التح�ضريات لإجراء
االنتخاب ��ات يف موعده ��ا املق ��رر  10ت�ش ��رين
الأول  ،2021وم ��ا جتري ��ه ك ��وادر املفو�ض ��ية
م ��ن ا�س ��تعدادات لتوزي ��ع بطاق ��ة الناخ ��ب
البايومرتية".
و�أك ��د خل ��ف بح�س ��ب البي ��ان "�ض ��رورة ه ��ذا
التوا�ص ��ل امل�س ��تمر م ��ع بعث ��ة الأمم املتح ��دة
و�إطالعه ��ا عل ��ى �إج ��راءات جمل�س املفو�ض�ي�ن
خطوة بخطوة".
م ��ن جهته ��ا� ،أ�ش ��ادت نائب ��ة املمث ��ل الأمم ��ي
اخلا� ��ص يف الع ��راق �إنغيبيورغ مب ��ا تقوم به
املفو�ضية حالي ًا ،وا�ص ��فة ذلك بـ"العمل الكبري
يف فرتة �ص ��عبة حتتاج من جميع املعنيني �إىل
الكثري من امل�ؤازرة والدعم".
اىل ذل ��ك� ،أك ��دت اللجنة القانوني ��ة يف جمل�س
الن ��واب� ،أم� ��س الثالث ��اء� ،أن تعدي ��ل قان ��ون
االنتخابات لن ي�ؤثر يف موعدها ،فيما �ش ��ددت
عل ��ى �ض ��رورة ح�ص ��ر الت�ص ��ويت بالبطاق ��ة
البايومرتية.
وقال ع�ض ��و اللجن ��ة ح�س�ي�ن العقاب ��ي" :فيما
يخ� ��ص تعديل قان ��ون االنتخابات ومو�ض ��وع
البايوم�ت�ري ،مازال ��ت اللجنة ت�ؤكد وت�ض ��غط
باجت ��اه تعدي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات فالوق ��ت
كاف لذل ��ك" ،مبين ًا �أن "ذلك لن ي�ؤثر على موعد
االنتخابات �إطالق ًا".
و�أ�ض ��اف العقاب ��ي �أن "هن ��اك �أربعة �أ�ش ��هر �أو
�أكرث وميكن �أن ي�س ��تمر الت�سجيل البايومرتي
وي�ص ��ل اىل م�س ��تويات مقبولة وقد ي�صل اىل
�أكرث من  %85ففي بع�ض املحافظات و�صل �إىل

ن�سبة ."%70
و�ش ��دد عل ��ى "�ض ��رورة ح�ص ��ر الت�ص ��ويت
بالبطاق ��ة البايومرتية ،ولكن ذل ��ك يحتاج �إىل
تعديل قان ��ون االنتخابات ،الن القانون يعطي
ح ��ق الت�ص ��ويت للبطاقة العادي ��ة االلكرتونية
والبطاقة البايومرتية" ،مو�ضح ًا �أن "البطاقة
العادي ��ة قابل ��ة للبي ��ع وال�ش ��راء والت ��داول،
و�إمكاني ��ة انتهاك القان ��ون والتزوير عاليا يف
ظل ازدواجية حق الت�صويت".
واختت ��م العقاب ��ي حديث ��ه بالق ��ول �إن "تعديل
القان ��ون �أم ��ر مه ��م ج ��د ًا و�ض ��روي ل�ض ��مان
انتخابات نزيه ��ة وفيها �ش ��فافية عالية" ،الفتا
اىل انه "من ال�س ��هل جد ًا تعديل القانون خالل
�ستة �أيام و�إنهاء املو�ضوع".
ويف �س ��ياق ذي �ص ��لة ،ق ��ال م�ست�ش ��ار رئي� ��س
الوزراء ل�ش�ؤون االنتخابات ح�سني الهنداوي،
�أم� ��س الثالث ��اء� ،إن مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
�ستقا�ض ��ي من يب ��ث معلومات وهمية ت�س ��يء
�إىل م�صداقية �إجراءاتها.
و�أو�ض ��ح الهن ��داوي �أن "احلديث ع ��ن وجود
بطاق ��ات انتخابي ��ة الكرتوني ��ة ق�ص�ي�رة االمد
ميك ��ن ا�س ��تخدامها ب�ش ��كل غ�ي�ر قان ��وين يف
االنتخابات املقبلة ،مزاعم عارية عن ال�صحة".
و�أ�ض ��اف م�ست�ش ��ار رئي� ��س الوزراء ل�ش� ��ؤون
االنتخاب ��ات� ،أن "مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
�س ��تالحق ق�ض ��ائيا كل م ��ن يب ��ث اق ��وا ًال
ومعلوم ��ات وهمي ��ة ت�س ��يء �إىل م�ص ��داقية
�إجراءاته ��ا الر�س ��مية" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "�أي
مر�ش ��ح يثب ��ت تورط ��ه با�س ��تخدام البطاق ��ات
االنتخابية ب�ش ��كل غري قانوين يعر�ض نف�س ��ه
لفقدان حقه االنتخابي".
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قل�صت الح�صانة التي
يتمتعون بها �إلى حالة
واحدة

 بغداد /حممد �صباح

منح قرار املحكمة االحتادية الأخري ب�إ�س��قاط احل�صانة عن �أع�ضاء جمل�س النواب ،االذن للق�ضاء مبالحقة �أكرث
من ع�شرين نائبا متهما بالف�ساد املايل والإداري ،من دون الرجوع �إىل الربملان .وو�صفت هذه اخلطوة "ب�إنها جزء"
م��ن عملية الإ�ص�لاح بعدما متكن��ت احلكومة وعن طريق جلنة مكافحة الف�س��اد من �إلق��اء القب�ض على عدد من
املتهمني بالف�ساد.

ويف �ص ��باح ي ��وم �أم� ��س� ،أ�ص ��درت املحكم ��ة
االحتادية ،تو�ض ��يحا ب�ش� ��أن ح�ص ��انة �أع�ض ��اء
جمل� ��س الن ��واب ،و�أك ��دت �أن ال ح�ص ��انة له ��م
�إال عن ��د �ص ��دور مذك ��رة قب� ��ض يف جناي ��ة غري
م�شهودة.
وذك ��رت يف بي ��ان �ص ��حفي تلقته (امل ��دى)� ،أن
"املحكمة قررت بقرارها /90احتادية2019/
يف  2021/4/28الع ��دول عن قرارات املحكمة
ال�سابقة بخ�صو�ص ا�ستح�صال موافقة جمل�س
الن ��واب يف جمي ��ع اجلرائ ��م الت ��ي يته ��م به ��ا
�أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب �س ��واء كان ��ت جرائم
جنايات �أم جنح �أم خمالفات".
و�أ�ض ��افت" :قررن ��ا اقت�ص ��ار احل�ص ��ول عل ��ى
موافق ��ة جمل� ��س النواب يف حال ��ة واحدة فقط
هي �ص ��دور مذك ��رة قب�ض يف جرمي ��ة من نوع
اجلناي ��ات غ�ي�ر امل�ش ��هودة ،وفيم ��ا ع ��دا ذل ��ك
الح�صانة لأع�ضاء جمل�س النواب".
وتابع ��ت املحكمة االحتادي ��ة" :بالإمكان اتخاذ
الإج ��راءات القانونية بحقهم مبا�ش ��رة يف حال
اته ��ام �أي منه ��م بجرمي ��ة جناي ��ة م�ش ��هودة �أو
جرمية جنحة �أو خمالفة".
وتقول بهار حممود ،ع�ض ��وة اللجنة القانونية
النيابي ��ة يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) �إن "ق ��رارات
املحكم ��ة االحتادي ��ة قاطع ��ة وملزم ��ة جلمي ��ع
ال�س ��لطات ،وال ميك ��ن �إهماله ��ا" ،داعي ��ة �إىل
"�إلغاء احل�ص ��انة عن جميع الرئا�سات الثالث
�أ�سوة ب�أع�ضاء الربملان".
وترى �أن "احل�صانة التي كانت موجودة تعني
مبنى جمل�س الق�ضاء االعلى  ..ار�شيف
عدم امل�س ��اواة بني �أبناء ال�ش ��عب العراقي �أمام
الق�ضاء" ،منوهة �إىل �أن "احل�صانة يجب �أن ال الق�ض ��اء الأعلى مرات عديدة من رئا�سة جمل�س لكنه ��م جل� ��أوا �إىل الرت�ش ��يح لالنتخاب ��ات م ��ن النائب� ،إذ متنع الفق ��رة (ب) �إلقاء القب�ض على الذين �ستتم مالحقتهم بعد قرار �إلغاء احل�صانة
يكون الهدف منها حماية الفا�س ��دين وال�س ��راق الن ��واب برف ��ع احل�ص ��انة عن الن ��واب املتهمني اج ��ل احل�ص ��ول عل ��ى احل�ص ��انة وللإفالت من الع�ضو خالل مدة الف�صل الت�شريعي �إال �إذا كان كب�ي�ر و�أن قرار املحكمة دخ ��ل حيز التنفيذ بعد
ومتن ��ح الن ��واب �أو �أي �ش ��خ�ص حق ممار�س ��ة بعمليات �سرقة للمال العام.
املحا�س ��بة القانوني ��ة واحلماي ��ة بطريق ��ة غري متهم ��ا بجناي ��ة ومبوافقة الأع�ض ��اء بالأغلبية ،الإعالن عنه" ،م�ض ��يفة �أن "الهدف من �إ�ص ��دار
الف�ساد".
وت�ض ��يف ع�ض ��وة اللجن ��ة القانوني ��ة النيابية معقولة".
�أما خارج الف�ص ��ل الت�ش ��ريعي فتح�ص ��ر الفقرة هك ��ذا ق ��رار جاء ب�س ��بب تزاي ��د اع ��داد النواب
ويف ال�سابق� ،صدرت املئات من مذكرات قب�ض �أن "هن ��اك ع ��ددا كب�ي�را م ��ن �أع�ض ��اء جمل� ��س وينظ ��م الد�س ��تور االحتادي يف مادت ��ه (( /)63ج) رف ��ع احل�ص ��انة مبوافق ��ة رئي� ��س جمل� ��س املتهم�ي�ن بق�ض ��ايا ف�س ��اد واملل ��ف االنتخابي له
بح ��ق عدد كب�ي�ر من الن ��واب .وطال ��ب جمل�س النواب تقدمت بحقهم طلبات لرفع احل�ص ��انة ،ثاني ��ا من ��ح احل�ص ��انة القانوني ��ة ورفعه ��ا عن الن ��واب .وت�ؤكد حممود عل ��ى �أن "عدد النواب عالقة باملو�ضوع �أي�ضا حيث مينع املتهمني من

ف�صائل م�سلحة تنهي الهدنة مع التحالف الدولي ..وهيئة الح�شد
تتعهد بـ"غ�ض النظر" عن الهجمات
 ترجمة /حامد احمد

ذكر قائد �أحد الف�صائل امل�سلحة
البارزة ملوقع مدل اي�ست �آي
الربيطاين ،بان الف�صائل
امل�سلحة العراقية قد �أعلنت
نهاية لهدنة غري ر�سمية مع
الواليات املتحدة مهددا بتنفيذ
هجمات ت�ستهدف ارتال وقواعد
ع�سكرية �أمريكية.
وقال القيادي يف ت�صريح له بان
القرار بو�ضع نهاية للهدنة ،التي
دخلت حيز التنفيذ يف ت�شرين
الأول املا�ضي ،جاء ب�سبب "غياب
جدية احلكومتني العراقية
والأمريكية يف و�ضع جدول زمني
الن�سحاب القوات الأمريكية من
العراق".

وكانت ثالثة �ص ��واريخ قد ا�س ��تهدفت ،يف
وقت �س ��ابق م ��ن يوم االثن�ي�ن ،قاعدة عني
الأ�س ��د يف ال�صحراء الغربية للعراق حيث
تتمركز فيها قوات �أمريكية.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م التحال ��ف ال ��دويل
يف الع ��راق ،واي ��ن ماروت ��و ،االثن�ي�ن� ،إن
قاعدة عني الأ�سد اجلوية تعر�ضت لهجوم
�صاروخي من دون وقوع �إ�صابات.
و�أ�ض ��اف ماروتو يف تغريدة عرب تويرت،
�أن ��ه يت ��م تقيي ��م ال�ض ��رر ،فيم ��ا الهج ��وم
قي ��د التحقيق ،م�ؤك ��دا �أن كل هجوم �ض ��د
حكوم ��ة العراق وحكومة �إقليم كرد�س ��تان
والتحال ��ف ،يقو� ��ض �س ��لطة امل�ؤ�س�س ��ات
العراقي ��ة ،و�س ��يادة القان ��ون وال�س ��يادة
الوطنية العراقية.
و�أف ��اد م�ص ��در �أمن ��ي يف �ش ��رطة الأنب ��ار،
االثن�ي�ن ،لـ(امل ��دى) بتعر� ��ض قاع ��دة
ع�ي�ن الأ�س ��د يف مدين ��ة البغ ��دادي غرب ��ي
املحافظ ��ة ،لهج ��وم �ص ��اروخي "م ��ن دون
ت�سجيل �أ�ضرار ب�شرية �أو مادية".
وقال امل�ص ��در ،الذي ف�ضل عدم الك�شف عن
ا�س ��مه� ،إن �صاروخا من نوع كاتيو�شا كان
موجها على قاعدة عني الأ�س ��د انحرف عن
م�س ��اره و�س ��قط يف منطقة امل�ؤ�س�س ��ة يف
البغ ��دادي م ��ن دون �أن يت�س ��بب ب�أ�ض ��رار
ب�شرية �أو مادية.

و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ،ب� ��أن الق ��وات الأمني ��ة
�س ��ارعت باالنت�ش ��ار واج ��راء عملي ��ات
تفتي� ��ش خوف ��ا م ��ن جت ��دد الق�ص ��ف ،فيما
انطلق ��ت �ص ��افرات الإن ��ذار يف حمي ��ط
القاعدة حت�سبا لأي هجوم جديد.
ب ��دوره ،اعل ��ن القيادي يف ح�ش ��د االنبار،
قطر العبيدي ،عن �س ��قوط �ص ��اروخ نوع
كاتيو�ش ��ا ،ا�س ��تهدف قاعدة عني الأ�سد يف
املحافظة ،يف البغدادي ال�ش ��رقية بالقرب
من منازل املواطنني مبنطقة امل�ؤ�س�سة.
وق ��ال العبي ��دي ،يف ت�س ��جيل �ص ��وتي ان
"احلادث مل ت�س ��فر عنه ا�ض ��رار ب�شرية،
وان الق ��وات الأمني ��ة توجه ��ت اىل م ��كان
احلادث".
ومل تعلنْ �أيُّ جهةٍ م�س�ؤول َّي َتها عن الق�صف،
بيان لف�ص ��ائ َل
غ�ي َ�ر �أنه ي�أتي بالتزامن مع ٍ
عراقية� ،أعلنتْ فيه ت�ص ��عي َد هجماتها �ض َّد
القوات الأمريكية يف العراق.
يُذ َك� � ُر �أنَّ خل َّي� � َة الإع�ل�ام الأمن ��ي العراقي َة
�أعلن ��ت ،يف الثام ��ن من ني�س ��ان املا�ض ��ي،
� َ
هجوم ب�أربعة وع�شرين �صاروخ ًا
إحباط
ٍ
على قاعدة عني الأ�سد اجلوية.
ويف الثام ��ن م ��ن اي ��ار املا�ض ��ي� ،أعل ��ن
اجلي�ش العراقي �س ��قوط "طائرة م�س�ي�رة
مفخخة" على قاعدة عني الأ�سد اجلوية.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (امل ��دى) يف االنب ��ار

حينها ف ��ان "طائ ��رة او اثنتني م�س�ي�رتني
ومفخخت�ي�ن ق�ص ��فتا قاع ��دة ع�ي�ن اال�س ��د
االمريكية غربي االنبار".
وتابع ��ت امل�ص ��ادر ان "الهج ��وم اح ��دث
ا�ض ��رارا يف املخ ��ازن اخلا�ص ��ة بحف ��ظ
الطائرات االمريكية داخل القاعدة".
ومنذ �س ��نة ون�صف ال�س ��نة ،تقوم ف�صائل
موالي ��ة لإي ��ران ويف بع� ��ض الأحي ��ان
ب ��دون تبنيه ��ا �أو تعل ��ن م�س� ��ؤوليتها
ب�أ�س ��ماء جمموعات غري معروفة ،ب�إطالق
�صواريخ ت�ستهدف  2500جندي �أمريكي
ال يزال ��ون يف الع ��راق ،وكذل ��ك ال�س ��فارة
الأمريكية يف بغداد .وا�س ��تنادا مل�س�ؤولني
امني�ي�ن عراقيني ،فان الهجوم الذي �ش ��هد
�س ��قوط �ص ��اروخ واحد عل ��ى الأقل داخل
القاعدة ،مل ي�سفر عن �أي خ�سائر تذكر.
الهجمات �ضد القوات الأمريكية وحلفائها
من الدول الغربية �ض ��من التحالف الدويل
قد �أ�ص ��بحت هجم ��ات روتينية �س ��عيا من
الف�ص ��ائل امل�س ��لحة املدعوم ��ة م ��ن �إيران
لإجبار الواليات املتحدة على االن�س ��حاب
من العراق.
يف ت�شرين الأول املا�ضي وافقت الف�صائل
امل�س ��لحة على هدنة مع القوات الأمريكية
عندم ��ا ه ��ددت �إدارة الرئي� ��س االمريك ��ي
ال�س ��ابق دونال ��د ترام ��ب بغل ��ق ال�س ��فارة

قوات من التحالف الدويل يف العراق
الأمريكي ��ة يف بغ ��داد ومهاجم ��ة اه ��داف
�إيرانية داخل وخارج العراق.
من ��ذ ذلك احل�ي�ن ،ورغم ح ��دوث خروقات
قليل ��ة كحادث الهج ��وم ال�ص ��اروخي على
مط ��ار بغداد ال ��دويل يف وقت �س ��ابق من
ه ��ذا ال�ش ��هر ،ف ��ان الهدنة كان ��ت قائمة اىل
حد كبري.
منذ اق ��دام الواليات املتح ��دة على اغتيال
قائد فيلق القد�س الإيراين قا�سم �سليماين
ونائ ��ب قائد احل�ش ��د ال�ش ��عبي �أب ��و مهدي
املهند� ��س يف كان ��ون الث ��اين ،2020
وال�ض ��غوط ب ��د�أت تتزايد عل ��ى احلكومة
لإجباره ��ا على اخ ��راج الق ��وات االجنبية
من البلد.
يف ني�سان املا�ضي �أعلن العراق والواليات
املتحدة عن خطط ل�س ��حب قوات التحالف
من البلد وفق ��ا جلدول زمني حتدده جلان
ع�سكرية فنية م�شرتكة.
وت�ضمّن اعالن اجلولة الثالثة من احلوار
ال�س�ت�راتيجي ب�ي�ن البلدي ��ن اتفاقا لتغيري
طبيع ��ة مهم ��ة ق ��وات التحالف م ��ن قوات
قتالية اىل ا�ست�شارية ولأغرا�ض التدريب.
وا�ص ��درت ي ��وم ال�س ��بت هيئ ��ة تن�س ��يق
املقاومة للف�ص ��ائل امل�س ��لحة بيانا انتقدت
في ��ه احلكوم ��ة العراقي ��ة ،م�ؤك ��دة بانه مت
�إعطا�ؤه ��ا ع ��دة فر� ��ص لتحدي ��د م�ص�ي�ر

الق ��وات الأجنبي ��ة .وج ��اء في ��ه "ولكن ما
�أ�س ��فر عن ج ��والت املباحثات م ��ع اجلانب
الأمريكي كان �سيئا جدا وغري موفق".
هيئة املقاومة التي ت�ض ��م �س ��بعة ف�ص ��ائل
م�س ��لحة متنفذة ،حذرت من انها �ست�ش ��رع
االن ب�شن هجمات "لإجبار قوات االحتالل
على اخلروج".
قي ��ادي بارز الحد الف�ص ��ائل امل�س ��لحة قال
مل ��دل اي�س ��ت �آي "جمي ��ع الف�ص ��ائل اتفقت
عل ��ى ت�ص ��عيد الهجم ��ات �ض ��د الق ��وات
الأمريكي ��ة .لق ��د ق ��ررت تنفي ��ذ املزي ��د من
الهجمات ،ق�س ��م من الهجم ��ات قد ال تكون
قد عهدوها �سابقا يف العراق".
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "لق ��د تق ��رر ب ��ان تك ��ون
العملي ��ات نوعي ��ة وم�ؤثرة .ق�س ��م منها قد
يتم تنفيذها با�ستخدام �صواريخ يف حني
�س ��يتم تنفي ��ذ هجم ��ات �أخرى با�س ��تخدام
طائرات م�سرية".
مل يرد م�س ��اء االثن�ي�ن �أي رد من احلكومة
العراقي ��ة جتاه هذه التهدي ��دات اجلديدة،
ولك ��ن قيادي ��ا كب�ي�را يف هيئ ��ة احل�ش ��د
ال�ش ��عبي ق ��ال ملدل اي�س ��ت �آي ب ��ان "هيئة
احل�ش ��د لي�ست لها �أي عالقة بهذا الت�صعيد
ولن تكون جزءا منه".
و�أ�ضاف القيادي يف احل�شد قائال "االتفاق
بني قادة هيئة احل�ش ��د ال�شعبي والف�صائل
امل�سلحة ا�ش�ت�رط على ان قوات احل�شد لن
تنج ��ر لهذا التوج ��ه وان هيئة احل�ش ��د لن
تنتق ��د عمليات تنفذها الف�ص ��ائل بل تغ�ض
النظر عنها بدال من ذلك".
وكان قائ ��د القي ��ادة املركزي ��ة للق ��وات
الأمريكي ��ة يف منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط
اجل�ن�رال كيني ��ث ماكين ��زي ذك ��ر يف
ت�ص ��ريحات ل ��ه ال�س ��بت ان �إيج ��اد ط ��رق
�أف�ض ��ل ملواجهة هجمات بطائرات م�سرية
حتم ��ل متفج ��رات تع ��د �أولوي ��ة ق�ص ��وى
بالن�سبة للواليات املتحدة.
و�أ�ض ��اف ماكينزي بان ا�ستخدام طائرات
م�س�ي�رة �ص ��غرية من قبل ف�ص ��ائل م�سلحة
مدعومة من �إيران �س ��يزداد يف ال�س ��نوات
القليل ��ة املقبل ��ة ،م�ش�ي�را اىل ان ��ه يتوجب
عل ��ى الواليات املتحدة ان جت ��د مزيدا من
ال�سبل ملواجهة ا�س ��تخدام هذه الطائرات.
و�أك ��د بانه يتم االن العمل بكل جهد لإيجاد
حلول تقنية "من �ش� ��أنها ان ت�سمح لنا بان
نك ��ون �أكرث فاعلية �ض ��د الطائ ��رات بدون
طيار".
عن مدل اي�ست �آي

امل�شاركة".
م ��ن جانب ��ه ،يو�ض ��ح ط ��ارق ح ��رب اخلب�ي�ر
القانوين يف ت�صريح لـ(املدى) �أن "املادة ()63
من الد�س ��تور تتكلم عن �إلقاء القب�ض ،وبالتايل
احل�ص ��انة حمددة ب�إلقاء القب� ��ض عند اجلناية
امل�شهودة (اجلرمية املعاقب عليها املجرم ب�أكرث
م ��ن خم� ��س �س ��نوات)" ،م�ؤك ��دا عل ��ى �أن "هذه
احل�ص ��انة املوجودة يف الد�ستور مقيدة وغري
مطلقة".
وكان �أع�ض ��اء الربمل ��ان العراق ��ي يتمتع ��ون
بح�ص ��انة مطلقة �ض ��د جمي ��ع اجلرائ ��م والتهم
املن�س ��وبة �إليهم ،وال يحق لأي جهة ق�ضائية �أو
�أمني ��ة القب�ض عليهم �أو حما�س ��بتهم �إال بعد �أن
ي�صوت الربملان على رفع احل�صانة عنهم.
وي�ض ��يف �أن ق ��رار املحكمة االحتادي ��ة "نق�ض
احل�ص ��انة واحلاالت ال�سابقة التي كانت تعترب
ح�ص ��انة وق ��ال انه ��ا خاطئة وغري �ص ��حيحة"،
م�ض ��يفا �أن "اغل ��ب ح ��االت الف�س ��اد املايل وفق
املادت ��ي ( )341( ،)331من قان ��ون العقوبات،
وبالتايل بعد �إ�سقاط احل�صانة �أ�صبح بالإمكان
�إلق ��اء القب� ��ض بح ��ق �أي نائ ��ب مته ��م بهات�ي�ن
املادتني".
وي�ض ��يف املخت� ��ص يف ال�ش� ��أن القان ��وين �أن
"حاالت كثرية �س ��يتم مبقت�ضاها �إ�صدار القاء
القب� ��ض بحق نواب ( )...ق ��د تزيد حاالت القاء
القب�ض على ع�ش ��رين نائبا بناء عن طلبات رفع
احل�صانة التي �أر�س ��لها جمل�س الق�ضاء الأعلى
�إىل الربمل ��ان" ،مبين ��ا �أن "ق�ض ��اياهم متنوع ��ة
وخمتلفة من �شخ�ص �إىل �آخر".
وكان جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى قد طلب يف بيان
�سابق �صادر من مكتبه الإعالمي رفع احل�صانة
ع ��ن ( )21نائبا متهمني بالف�س ��اد الإداري خالل
فرتة عملهم يف منا�صب تنفيذية.
وي�ضيف حرب �أن "احل�صانة انتهت عن ه�ؤالء
النواب الذين ُطلب رفع احل�صانة عنهم م�سبق ًا،
وبالت ��ايل م ��ن املفرت� ��ض اتخ ��اذ االج ��راءات
القانونية بحقهم".

حافالت لنقل  500عراقي
من مخيم الهول ال�سوري
�إلى �أطراف نينوى
 بغداد  /املدى
و�ص ��لت حافالت �إىل خميم الهول يف مدينة احل�سكة �شمال �شرقي �سوريا،
�أم�س الثالثاء ،لنقل  100عائلة عراقية ت�ض ��م  500فرد� ،إىل خميم اجلدعة
يف �أطراف حمافظة نينوى العراقية ،بح�سب ما نقلت و�سائل اعالم حملية
ودولية.
ومن املتوقع االنتهاء من عمليات تفتي�ش وتدقيق الأ�سماء خالل � 4ساعات.
ويعي� ��ش يف خمي ��م اله ��ول نح ��و � 70أل ��ف �ش ��خ�ص ،معظمهم من الن�س ��اء
والأطفال ،وكثري منهم كانوا قد نزحوا ب�سبب احلرب يف �سوريا واملعارك
�ضد تنظيم داع�ش ،ويقارب عدد العراقيني ن�صفهم.
ويعي�ش نحو � 10آالف �أجنبي يف ملحق �ضمن املخيم ،وال يزال فيه الكثري
من املنا�صرين لداع�ش.
وكانت وكالة �أ�سو�ش ��يتد بر�س قد قالت �إن امل�س�ؤولني يف الواليات املتحدة
ي ��رون ه ��ذه اخلط ��وة على �أنها �إ�ش ��ارة �أمل لإع ��ادة الآالف م ��ن املخيم �إىل
ديارهم.
ال ي�ض ��م خميم الهول ،ب�شمال �شرقي �س ��وريا ،الجئني عاديني بل م�سلحني
�سابقني من تنظيم داع�ش و�أ�سرهم ،بينما تفتقر �إدارة املخيم لكوادر مدربة
على ت�أمني هذا الكم والنوع من ال�سكان.
واجلمعة املا�ض ��ية ،ق ��ام اجلرنال الأمريكي ،فران ��ك ماكينزي ،بزيارة غري
معلنة �إىل �سوريا ،معربا عن تفا�ؤله بانتقال الأ�سر من خميم الهول ،بعد �أن
كان قد حذر مرارا من �أن ال�شباب يف املخيمات باتوا متطرفني و�سي�شكلون
اجليل القادم من املقاتلني اخلطرين.
وق ��ال ماكين ��زي لل�ص ��حفيني الذي ��ن �س ��افروا معه �إىل �س ��وريا�" :س ��تكون
اخلط ��وة الأوىل م ��ن العديد م ��ن عمليات �إع ��ادة (الالجئ�ي�ن �إىل وطنهم)،
و�أظ ��ن �أن ذل ��ك �س ��يكون املفت ��اح نح ��و خف� ��ض التع ��داد يف خمي ��م الهول،
وبالطبع يف خميمات �أخرى يف كافة �أنحاء املنطقة".
و�أك ��د ماكينزي �أن "ال ��دول بحاجة لإعادة مواطنيه ��ا ( )..و�إعادة دجمهم،
وتخلي�ص ��هم م ��ن التط ��رف عن ��د ال�ض ��رورة ،وجعله ��م عنا�ص ��ر منتج ��ة
للمجتمع".
كم ��ا نقل ��ت الوكالة عن م�س� ��ؤول �أمريكي كب�ي�ر ت�أكيده �أن نقل الأ�ش ��خا�ص
م ��ن املخي ��م يعت�ب�ر ملفا من ملف ��ات ع ��دة تناق�ش ��ها احلكومت ��ان الأمريكية
والعراقية� ،ض ��من �س ��عيهما لو�ض ��ع خارطة طريق للعالقات الدبلوما�س ��ية
والع�سكرية املقبلة فيما بينهما.
وظهرت ت�ص ��ريحات امل�س� ��ؤول الذي رف�ض الك�شف عن هويته على هام�ش
اجتماع مت عقده ،اخلمي�س ،حيث كان ماكينزي قد توقف يف بغداد ب�ش ��كل
مفاجئ ،بح�سب رويرتز.
وكان رئي� ��س جلن ��ة االقالي ��م واملحافظ ��ات النيابية �ش�ي�روان الدوبرداين
ق ��د �أكد ع ��ودة �أول وجبة من عوائل داع�ش التي ت�س ��كن خمي ��م الهول اىل
حمافظة نينوى.
الدوبرداين قال خالل بيان ،ن�ش ��ره مكتبه الإعالم ��ي� ،إن "نحو مائة عائلة
�ست�ص ��ل خميم اجلدعة الثالثاء القادم ،رغم كل اجلهود التي بذلت ملنع نقل
تلك العوائل اىل نينوى".
و�أ�ض ��اف الدوبرداين وه ��و رئي�س جلن ��ة االقاليم واملحافظ ��ات النيابية:
"ح ّذرن ��ا م ��ن هذا املو�ض ��وع وتطوراته اخلطرية ومن �أنه �س ��ي�ؤدي �إىل
كوارث �أمنية؛ لأنه ال يقت�ص ��ر على نازحي نينوى فقط ،بل هو نقل جلميع
العوائل من جميع املحافظات العراقية".
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�إعــــــالن

فق��دت إجازة مجزرة دواجن ديالى املرقمة
(و  /2/ديالى) بالتسلسل رقم  10والصادرة
من وزارة الزراعة  /الشركة العامة خلدمات
الثروة احليوانية واملسجلة باسم (حسني
عل��ي خضي��ر وجاس��م محم��د خضير)
يرجى على من يعثر عليها تسليمها الى
جهة اإلصدار  ..مع التقدير

جمهورية العراق /وزارة النفط
�شركة نفط الو�سط
(�شركة عامة)

قطاع االت�صاالت يف العراق يخطو خطوات عمالقة نحو االعرتاف الدويل يف ملتقى عامل الهاتف النقال ( )MWCيف بر�شلونة

بر�ش ��لونة� ،إ�س ��بانيا 25 ،مايو�/أي ��ار  :٢٠٢١تثبت �آ�سيا�س ��يل
م ��رة �أخ ��رى دورها الرائ ��د والب ��ارز يف قط ��اع االت�صاالت يف
الع ��راق م ��ن خ�ل�ال اختياره ��ا �ضم ��ن نهائي ��ات جوائ ��ز النقال
العاملي ��ة (غلوم ��وز � )GLOMOsضمن فئ ��ة "التكنولوجيا
لأجل اخلري" ،والتي يقدمها النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة
( )GSMAيف ملتق ��ى ع ��امل الهات ��ف النق ��ال ()MWC
ال�سن ��وي يف بر�شلون ��ة� ،إ�سباني ��ا .وق ��د ف ��ازت �آ�سيا�سيل بعد
افتتاحه ��ا لأول مرك ��ز للتطبي ��ب عن بعد لل�س ��كان النازحني من
مناطق الن ��زاع مع الإرهاب يف العراق وبذلك تر�شحت جلائزة
غلوم ��و  GLOMOاملرموق ��ة لع ��ام  ،٢٠٢١مم ��ا و�ضعه ��ا
بالت�أكي ��د �ضم ��ن الأ�سم ��اء الأك�ث�ر ر�صانة يف ع ��امل االت�صاالت
والتكنولوجيا بح�صولها على هذه اجلائزة النخبوية.
وج ��اء اختي ��ار �آ�سيا�سي ��ل للجائزة بع ��د �أ�شهر فق ��ط من �إطالق
خدمات اجليل الرابع  4G LTEم�ؤخ ًرا وبعد تنفيذ مبادرتها
املبتك ��رة يف خميم بردارا�ش لالجئني يف �إقليم كرد�ستان �شمال
البالد .مركز بردارا�ش الرقمي للطبابة عن بعد ،والذي �أن�ش�أته
�آ�سيا�سي ��ل ،مبب ��ادرة جدي ��دة �ضم ��ن �أط ��راف حمافظ ��ة دهوك

يوفر الع�ل�اج الطبي املجاين والإغاث ��ة وامل�ساعدات الإن�سانية
والتوجي ��ه ال�صحي لأولئ ��ك الذين فروا م ��ن منازلهم ومناطق
�سكناه ��م ب�سب ��ب ت�صاع ��د العن ��ف يف بع� ��ض م ��دن وق�صب ��ات
الع ��راق .ميتلك هذا املركز معدات علمية وطبية متطورة للغاية
�ساعدها الإنرتنت ال�سريع م ��ن �آ�سيا�سيل لتوفري او�سع تغطية
للخدمات ال�صحية والتثقيفي ��ة ،مبا يف ذلك اال�ست�شارة الطبية
عرب الإنرتن ��ت واملراف ��ق التعليمية ومقه ��ى الإنرتنت املجاين
وخدمات التوطني املتخ�ص�صة الأخرى وكلها باملجان.
يرب ��ط ه ��ذا املرك ��ز الرقم ��ي للطباب ��ة ع ��ن بع ��د الجئ ��ي خميم
بردارا� ��ش باملن�ش� ��أة الطبي ��ة الأك�ث�ر تقدما يف الع ��راق ،مدينة
ف ��اروق الطبي ��ة ،والتي تقع عل ��ى بعد ما يزيد ع ��ن  ٢٧٥كم من
املخيم .ميكن ل�سكان املخيم عقد جل�سات عالجية عرب الإنرتنت
م ��ع الأطب ��اء البارع�ي�ن من مدين ��ة ف ��اروق الطبي ��ة لت�شخي�ص
�أمرا�ضهم وتطبيبها .وعالوة على ذلك ،ميكن للأطباء االت�صال
ب�سهول ��ة باملرك ��ز الطبي و�إعط ��اء تعليمات حول ال ��دواء املراد
و�صف ��ه ،وامل�ستلزم ��ات الت ��ي يج ��ب ا�ستخدامه ��ا يف الع�ل�اج،
ً
واي�ضا لتحديد اجلدول الزمني الالزم للإجراءات الطبية حتى

�شفاء املري�ض.
ومب ��ا �أن رد اجلمي ��ل ملجتمعه ��ا يلع ��ب دورا حمور ًي ��ا يف
ا�سرتاتيجيتها للم�س�ؤولية االجتماعية ،ت�سعى �آ�سيا�سيل دائمًا
و�أبدًا �إىل �أن تبقى ال�شركة الأكرث مواطن ًة اجتماعيًا وامل�س�ؤول
الرائ ��د يف العراق عن تنفيذ م�شاري ��ع م�ستدامة فعالة ومبتكرة
تدعم اجلهات الفاعلة الرئي�سة للتغيري نحو خلق ت�أثري اجتماعي
�إيجاب ��ي وتدعو غي ��ه �إىل الوحدة والنزاه ��ة والإندماج .وهي
تخ ��دم املجتمع العراقي يف العديد من اجلوانب من خالل دمج
قدراتها الرقمي ��ة والتكنولوجية الإبداعية يف عملياتها ،والتي
كانت دائما العن�صر الأ�سا�سي للقيم اجلوهرية يف �آ�سيا�سيل.
جوائز غلومو  GLOMOتوزع �ضمن حدث �سنوي يحتفل
باملنتجات املتنقلة واخلدمات الرقمية الأكرث ابتكا ًرا واجلديدة
عل ��ى م�ستوى العامل لدعم االبداع نحو منتجات وخدمات �أكرث
ع�صرية ح ��ول العامل .مبا�شرة من �إ�سباني ��ا� ،سيتم الإعالن عن
الفائزين بجوائز  GLOMOيف حدث افرتا�ضي ملدة �ساعة
يف مت ��ام الثانية ع�ش ��ر ظه ًرا (بتوقيت و�س ��ط �أوروبا )CET
يوم الأربعاء  ٣٠يونيو\حزيران .٢٠٢١

م � /إعالن للمرة الأوىل للمناق�صة العامة املحلية املرقمة (ن و ع  /ف)6/ 2021/
جتهيز ون�صب وت�شغيل جهاز فح�ص باملوجات فوق ال�صوتية ( )PHASED ARRAYمع كافة ملحقاته

يس��ر (وزارة النفط  /شركة نفط الوسط (شركة عامة)  /بغداد  /خلف محطة القدس الكهربائية) بدعوة
مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم باملناقصة العامة احمللية املرقمة (ن و ع  /ف2021/
 )6/وكلفتها التخمينية تبلغ ( )125.000.000مائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي فقط ال غير اخلاصة
ب��ـ (جتهيز ونصب وتش��غيل جهاز فحص باملوجات فوق الصوتي��ة ( )Phased Arrayمع كافة ملحقاته وفق
وثائق املناقصة.
فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله االطالع على وثائق املناقصة احململة على موقع شركتنا االلكتروني
( )www.mdoc.oil.gov.iqوشراء وثائقها في مقر الشركة  /قسم العقود  /بغداد – الراشدية – بوب الشام –
خلف محطة القدس الكهربائية خالل أوقات الدوام الرسمي من (الساعة  9:00صباحا ً إلى الساعة 12:00
ظه��راً) ه��م او وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كاتب العدل او عن املدير املفوض للش��ركة لقاء مبلغ قدره
( )300.000ثالثمائة ألف دينار عراقي وان هذا املبلغ غير قابل للرد إال إذا الغيت املناقصة من قبل شركة نفط
الوسط .وتودع العطاءات في صندوق العطاءات رقم ( )2الكائن في مقر الشركة  /االستعالمات الوسطية
وسيتم عقد املؤمتر الفني لإلجابة على استفساراتكم في الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس املوافق
 2021/6/3في (مقر الش��ركة  /قس��م الفحص الهندس��ي) علما ً أن آخر موعد الس��تالم العطاءات (تاريخ
الغلق) الس��اعة الثانية عش��ر بتوقيت بغداد من يوم الثالثاء املوافق  2021/6/15كما موضحة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النشر واالعالن ويلتزم باكمال إجراءات التعاقد
خالل ( )14يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة.
وفق املتطلبات ادناه:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة  /الوثائق املطلوبة عند تقدمي العطاءات توضع بظرف الوثائق املطلوبة:
 نس��خة ملونة من ش��هادة تأس��يس الش��ركة مصدقة من دائرة مس��جل الش��ركات لعام  2021وعقدتأسيس الشركة والنظام الداخلي للشركة والوضع القانوني لها ،موقع التسجيل وموقع عملها الرئيسي
(بالنسبة للشركات) وكتاب تخويل بالشخص اخملول بتوقيع مصدق من كاتب العدل.
 هوية غرفة جتارة بغداد او أي محافظة نافذة ل  2021/12/31للشركات واملكاتب املتقدمة. إجازة وهوية ممارسة املهنة اخلاصة باملكاتب اخملتصة مبوضوع املناقصة. وصل شراء املناقصة األصلي. تأمينات أولية غير مش��روطة (خطاب ضمان او صك مصدق او س��فتجة) من مصرف معتمد لدى البنكاملركزي العراقي وتفضل شركة نفط الوسط ان يكون في محافظة بغداد ويقدم من قبل مقدم العطاء او
أي مس��اهم في الشركة لصالح شركة نفط الوسط  /شركة عامة ومببلغ قدره ( )3.750.000ثالثة ماليني
وس��بعمائة وخمس��ون ألف دين��ار عراقي وبظرف مغلق منفص��ل وان يكون واضحا ً من حي��ث املبلغ (رقما ً
وكتاب��ة) ويكون نافذا ً يغطي مدة العطاء والغرض منه وتصادر ه��ذه التأمينات في حال عدم توقيع العقد
بعد ( )14يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة دون احلاجة الى حكم قضائي او عند سحب العطاء اثناء فترة
نفاذيت��ه وبع��د غلق املناقصة او عند رف��ض مقدم العطاء تصحيح األخطاء احلس��ابية في عطاءه او عدم
اس��تكماله للبيانات املطلوبة من مقدم العطاء اثناء التحليل ،ويهمل أي عطاء ال يحتوي على التأمينات
األولية.
 املستمس��كات اخلاصة باملدير املفوض (جنس��ية  /شهادة جنس��ية او البطاقة الوطنية  /بطاقة سكن /بطاقة متوينية).
 تقدمي الهوية الضريبية صادرة عن وزارة املالية  /الهيئة العامة للضرائب نافذة لـ .2021/12/31 كت��اب يتضمن ع��دم املمانعة من االش��تراك باملناقص��ات صادر من الهيئ��ة العامة للضرائ��ب نافذة لـ 2021/12/31معنون الى شركة نفط الوسط.
 تقدمي عمل مماثل منجز مصدق من جهات التعاقد مع ش��هادات االستالم النهائي عدد ( )1على األقل قبلموعد تقدمي العطاء خالل الـ (عش��رة س��نوات) األخيرة ومبا ال يقل عن مبلغ ( )37.500.000س��بعة وثالثون
مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي.
 الوثائق القياس��ية اخلاصة باملناقصة واملس��لمة ملقدم العطاء مع وثائق املناقصة مصدقة بختم وتوقيعمقدم العطاء ورقيا ً وعلى قرص ( )CDويهمل العطاء الذي ال يتضمن تلك الوثائق .مع ملئ القس��م الرابع
بشكل كامل مصدق و(.)CD
 حتديد فترة التجهيز بش��كل واضح في العرض عدا احلاالت االستثنائية التي حتدد فيها فترة التجهيز منقبل شركة نفط الوسط.
 حتديد بلد منش��أ البضاعة بشكل واضح وال يقبل تثبيت عبارة املنشأ (أوروبي او صناعة أوروبية ..الخ) والميكن تغير اس��م الصانع او بلد املنش��أ للمواد اجملهزة وألي سبب كان بعد توقيع العقد إال بعد استحصال
موافقة خطية مسبقة من الطرف األول.
 تقدمي كفاءة مالية (س��يولة مالية) املتوفرة ل��دى مقدم العطاء ومن مصرف معتمد لعام  2021ومببلغ اليقل عن ( )25.000.000خمسة وعشرون مليون دينار عراقي والوثائق األخرى اخلاصة بالشركة.
 تك��ون جميع صفحات العرض الفني والتج��اري ملقدم العطاء موقعة ومختومة باخلتم احلي الصريح منقبل مقدم العطاء.
 تقدمي عقد ايجار الش��ركة او املكتب او س��ند ملكية باس��م صاحب الش��ركة او املكتب يتضمن عنوانصري��ح ملق��دم العطاء ،على ان يتم اش��عار جهة التعاقد ب��أي تغيير يطرأ على العنوان خالل س��بعة أيام
وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.
 تق��دمي املواصفات الفني��ة الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للس��لع واخلدمات املتصلة بهااملطلوبة بوثائق املناقصة.

 مدة تنفيذ العقد بااليام املطلوبة في شروط املناقصة. تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية على املشمولني باحلجب. تقدمي كتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال معنون الى ش��ركة نفط الوس��ط يؤيدشمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم  164لسنة .2015
 تثبيت العنوان الكامل للش��ركة او املكتب املقدم للعطاء (مدينة  /ش��ارع /عمارة  /عنوان الكتروني) علىان يتم اش��عار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات
القانونية.
 في حال عدم استجابة مقدمي العطاءات الى مراسالتنا وعدم اإلجابة على االمييالت اخلاصة بشركتنا فأنهيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم ومنها اس��تبعادهم من املناقصة اثن��اء التحليل ومصادرة التأمينات
األولية استنادا ً للفقرة (سادساً) من الضابط رقم (.)3
ً
 تدوين أسعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه اإلجمالي باملداد وبشكل مطبوع رقما وكتابةً. يتحمل املناقص الفائز كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القانون. ال يجوز ملدير مفوض في اكثر من شركة تقدمي اكثر من عطاء واحد. تقدمي منهاج تقدم العمل او مواعيد التسليم. تقدمي رسالة العطاء املرافقة بالقسم اخلاص مبقدمي العطاءات في الوثيقة القياسية.مع مالحظة التالي:
 -1يك��ون تقدمي العط��اء بأربعة ظروف مغلق��ة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اس��م كل واحد منها
وتوضع في ظرف كبير يثبت عليه اسم ورقم املناقصة واسم الشركة وعنوانها وختمها وحسب التالي:
أ -ظرف يحتوي على الوثائق القياس��ية املصدقة واخملتومة بضمنه��ا العرض الفني والتجاري املثبت ضمن
القسم اخلاص بالوثائق (القسم الرابع).
ب -ظرف يحتوي على مبلغ التأمينات األولية يكتب عليه (ظرف التأمينات األولية).
ت -ظرف يحتوي على املستمسكات وكافة الوثائق املطلوبة يكتب عليه (ظرف الوثائق).
ث -ظرف يحتوي على العرض الفني والتجاري ملقدم العطاء.
 -2يت��م فتح العطاءات في نفس يوم الغلق املوافق يوم الثالثاء املوافق  2021/6/15الس��اعة الثانية عش��ر
بتوقيت بغداد فعلى الراغبني من مقدمي العطاءات او ممثليهم احلضور في اليوم احملدد أعاله للفتح.
 -3يكون العرض التجارية نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ الغلق املشار إليه أعاله ويكون قابل للتمديد.
 -4الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -5اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.
 -6ملئ وتصديق رس��الة تقدمي العطاء املرفقة بالقس��م اخلاص مبقدمي العطاءات مع ملئ القسم الرابع
بشكل كامل مصدقة و( )CDمع ختم كافة أوراق الوثيقة القياسية.
 -7على مقدمي العطاءات قبل تقدمي العطاء مراجعة الهيئة املالية في شركتنا لغرض اعالمهم باملصارف
املعتمدة.
 -8يح��ق جلهة التعاقد الغ��اء املناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باالحال��ة دون تعويض مقدمي العطاءات
ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.
 -9ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء التعديل عليها.
 -10تزويدنا بالبريد االلكتروني اخلاص مبقدم العطاء ليتم اعتماده في كافة املراس�لات واخملاطبات وارس��ال
كتاب التبليغ باالحالة ويعتبر تاريخ وصول اخملاطبة هو بدء سريان املدد القانونية.
 -11يت��م اعالن نتائ��ج املناقصة على املواقع االلكترونية اخلاصة بش��ركتنا ووزارة النفط وارس��الها بكتب
إلى البريد االلكتروني ملقدمي العطاءات ،ويعتبر تاريخ النش��ر واالرس��ال االلكتروني تبليغا ً حتريريا ً ورسميا ً
اس��تنادا ً للفقرة ( )15من الضوابط رقم ( )3امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية لغرض سريان املدد
القانونية اخلاصة باالعتراض واخلاصة بتوقيع العقد.
 -2يتم تس��ليم العطاءات الى العنوان اآلتي (وزارة النفط  /ش��ركة نفط الوس��ط (شركة عامة)  /بغداد /
خل��ف محطة القدس الكهربائية) في موعد أقصاه الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا ً من ي��وم الثالثاء املوافق
( )2021/6/15العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضورك��م إذا رغبتم باحلضور في
العنوان اآلتي (وزارة النفط  /شركة نفط الوسط (شركة عامة)  /بغداد  /خلف محطة القدس الكهربائية)
في التاريخ أعاله.
 -3الوثائق املطلوبة عند شراء وثائق املناقصة:
أ -تقدمي شهادة تأسيس الشركة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الشركات.
ب -هوية تصنيف املقاولني بالنسبة للشركات.
ت -إجازة ممارسة املهنة اخلاصة باملكاتب.
ث -هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام .2020
ج -املستمس��كات اخلاصة باملدير املفوض (جنس��ية /شهادة جنسية او البطاقة الوطنية  /بطاقة سكن /
بطاقة متوينية).
ح -على ممثل الشركة تقدمي ما يؤيد تخويله لشراء أوراق املناقصة وتقدمي العروض.

قدوري عبد �سليم
معاون املدير العام
عـ /املدير العام
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طاجيك�ستان تعيد ح�سابات كاتانيت�ش في قائمة الأ�سود

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

 ب���������س����ام �����ش����اك����ر ي����ق����دم �����ش����ه����ادة ن���ج���وم���ي���ت���ه ف�����ي م����وق����ع����ة ال���ف���ي���ح���اء
 بغداد  /حيدر مدلول
�س ��تكون نتيجة التعادل ال�س ��لبي الذي خيّم
عل ��ى اللق ��اء ال ��ودي ال ��ذي جم ��ع املنتخ ��ب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم ونظ�ي�ره الطاجيكي
عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ض ��ية
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة �ض ��من حت�ض�ي�راته
ال�س ��تكمال مبارياته بالت�ص ��فيات الآ�سيوية
امل�ش�ت�ركة امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات مونديال قطر
 2022وك�أ� ��س �آ�س ��يا لك ��رة الق ��دم 2023
بال�ص�ي�ن الفر�ص ��ة املنا�س ��بة �أم ��ام امل�ل�اك
التدريب ��ي بقي ��ادة ال�س ��لوفيني �سريت�ش ��كو
كاتانيت�ش للمراجعة ال�سريعة يف ح�ساباته
ب�ش� ��أن �أم ��ر تواجد العديد م ��ن العبي فريق
ال�ش ��رطة لكرة القدم من جديد يف املع�س ��كر
قب ��ل املواجهة الودية �أم ��ام منتخب النيبال
لكرة القدم يف ال�س ��اعة ال�س ��ابعة م�ساء يوم
ال�س ��بت املقبل املوافق التا�س ��ع والع�ش ��رين
م ��ن �ش ��هر �أي ��ار اجل ��اري يف ظ ��ل مرحل ��ة
يعتربها غاية يف الأهمية ي�سعى من خاللها
اىل جتهي ��ز الالعب�ي�ن واختي ��ار القائم ��ة
النهائي ��ة لتجمع املنامة الذي �س ��يقام خالل
الفرتة من الثالث ولغاية اخلام�س ع�شر من
�شهر حزيران املقبل.
�إخفاق المحترفين

و�أخف ��ق العدي ��د من العبي �أ�س ��ود الرافدين
الذي ��ن مت اختياره ��م م ��ن قب ��ل كاتانيت� ��ش
�ض ��من الت�ش ��كيلة اال�سا�س ��ية التي خا�ض ��ت
مباراة طاجيك�س ��تان منذ البداية يف �إثبات
ح�ض ��ورهم وخا�ص ��ة املحرتف�ي�ن الأربع ��ة
(مهن ��د عل ��ي كاظ ��م و�ص ��فاء هادي وب�ش ��ار
ر�سن وعلي عدنان كاظم) الذي كان ال�شارع
الريا�ض ��ي يت�أ ّم ��ل منه ��م ب�أنهم �سي�ش ��كلون
�إ�ض ��افة قوي ��ة اىل جانب زمالئه ��م املح ّليني
بحكم اخلربة الطويلة التي ميتلكونها التي
�س ��اهمت يف خو�ضهم جتارب احرتافية يف
الدوريات العربية والأوروبية والأمريكية
حي ��ث ظهر الب ��طء الوا�ض ��ح يف حت ّركاتهم
وكراته ��م املقطوع ��ة خ�ل�ال دقائق ال�ش ��وط
الأول وا�ست�س�ل�امهم للرقابة الل�صيقة التي
مت فر�ض ��ها عليهم من قبل مناف�س ��يهم الذين
بادر ع ��دد منهم اىل �ش � ّ�ن الهجم ��ات املرتدة
التي �ش� � ّكلت خطورة كبرية عل ��ى احلار�س
ج�ل�ال ح�س ��ن حاج ��م يف الت�ص� �دّي له ��ا
واحلف ��اظ على نظافة �ش ��باكه ليكون النجم
الأول خ�ل�ال الدقائ ��ق اخلم� ��س واالربع�ي�ن
الأوىل.

ح�ضور الجمهور

�إعادة التوازن

والثمانني حيث �أخفق املهاجم �أمين ح�س�ي�ن
يف ا�س ��تغالل ك ��رة عر�ض ��ية �أتيح ��ت �أمامه
مُر�س ��لة من �ص ��انع الألعاب ب�سام �شاكر بعد
توغل ��ه داخل منطقة ج ��زاء الطاجيك �أثارت
احلرية والده�شة لدى اجلماهري الريا�ضية
العراقية من عدم ترجمتها اىل هدف حم ّقق
يريح االع�ص ��اب وال�ضغط نظر ًا لكون �أمين
يرتبّع على عر�ش قائمة هدايف دوري الكرة
املمت ��از بر�ص ��يد  17هدف� � ًا لغاي ��ة اجلول ��ة
احل ��ادي والثالث�ي�ن م ��ن املو�س ��م احل ��ايل،
حي ��ث كان ��ت املنعط ��ف ال ��ذي من ��ح احلك ��م
البحريني ا�سماعيل حبيب ب�إطالق �ص ّفارته
مل�س ��ك اخلت ��ام بالتع ��ادل ال�س ��لبي ال ��ذي
�سي�ش� � ّكل فر�ص ��ة كبرية يف حتفي ��ز منتخب
طاجيك�س ��تان لكرة الق ��دم يف حتقيق نتائج
�إيجابي ��ة �أم ��ام منتخبي الياب ��ان وميامنار
يوم ��ي ال�س ��ابع واخلام�س ع�ش ��ر من �ش ��هر
حزيران املقبل �ض ��من مناف�س ��ات املجموعة
ال�ساد�سة للجولتني التا�سعة والعا�شرة.

و�س ��اهمت التغيريات الثالث ��ة التي �أجراها
امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخ ��ب با�ش ��راك
(ب�س ��ام �ش ��اكر وحممد ر�ض ��ا وح�س�ي�ن علي
جا�س ��م) ب ��د ًال م ��ن (هم ��ام طارق و�ش�ي�ركو
كرمي وفي�ص ��ل جا�س ��م) يف �إع ��ادة التوازن
وال�س ��يطرة العراقية عل ��ى منطقة العمليات
الت ��ي بات ��ت ت�ش� � ّكل خط ��ورة وا�ض ��حة يف
ممار�سة ال�ض ��غط املتوا�صل وامل�ستمر على
حار�س مرمى املنتخب الطاجيكي من خالل
تزويد اخل ��ط الأمامي بالعدي ��د من الكرات
واحل� � ّد من جل ��وء العب ��ي الفري ��ق املناف�س
اىل القيام بالهجوم امل�ض ��اد وخا�صة الذين
ميت ��ازون باملهارات الفردية ال�س ��ريعة التي
مت ر�ص ��دهم بال�ش ��وط الأول للمباراة ليلج�أ
بع ��د ذل ��ك كاتانيت� ��ش اىل الزج م ��رة �أخرى
بثالثة العبني جُ ��دد ممّن ميتازون باخلربة
(القائ ��د ع�ل�اء عب ��د الزه ��رة و�أمين ح�س�ي�ن
و�ض ��رغام ا�س ��ماعيل) بد ًال ع ��ن (مهند علي
كاظم وب�ش ��ار ر�س ��ن وعلي عدنان) �أم ًال يف
تجربة ب�سام
�إعطاء ال�سيطرة املطلقة ملنتخبنا التي بد�أت
وا�ض ��حة من ��ذ حلظ ��ة م�ش ��اركتهم وحتفيز و�ش ��هدت موقعة الفيحاء والدة النجم ب�سام
زمالئه ��م يف ت�س ��جيل ه ��دف التق ��دم خالل �ش ��اكر دولي� � ًا يف �أول جتربة يخو�ض ��ها مع
الدقائ ��ق املتبقية م ��ن عمر املب ��اراة الذي مل املنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم حت ��ت قيادة
يتحقق برغم الفر� ��ص الكثرية التي �أتيحت كاتانيت�ش الذي وجّ ه له الدعوة �ضمن قائمة
له ��م ،وكان �أبرزه ��ا يف الدقيق ��ة الثامن ��ة �س ��تة العب�ي�ن جُ دد لالن�ض ��مام اىل مع�س ��كر

الب�ص ��رة من ��ذ ي ��وم اجلمع ��ة املا�ض ��ي برغم
�أن ��ه مل يك ��ن مدرج� � ًا �ض ��من القائم ��ة الأولية
املكوّ نة من  54العب ًا التي مت اعتمادها �ضمن
الك�ش ��وفات الر�س ��مية للمنتخبات امل�ش ��اركة
باجلوالت املتبقية من الت�ص ��فيات الآ�سيوية
امل�ش�ت�ركة حيث ا�س ��تطاع منذ حلظة ا�شراكه
منذ بداية ال�ش ��وط الثاين �أن يقدم م�س ��توى
جي ��د ًا من خ�ل�ال حتركات ��ه داخل امل�س ��تطيل
الأخ�ض ��ر وان�س ��جامه ال�س ��ريع م ��ن زمالئ ��ه
الذي ��ن زوّ د ع ��دد ًا منه ��م بالعديد م ��ن الكرات
اخلط ��رة الذي ��ن تواج ��دوا داخ ��ل منطق ��ة
جزاء منتخب طاجيك�س ��تان ف�ض ًال عن قيامه
بالتهديف �س ��عي ًا لت�س ��جيل �أول هدف له ممّا
ترك �أثر ًا طيب ًا لدى احلا�ض ��رين ب�أن ي�ستحق
�أن ي�شهد �إدراج ا�سمه �ضمن القائمة النهائية
التي �ستغادر اىل العا�صمة البحرينية املنامة
ي ��وم الثاين م ��ن �ش ��هر حزيران املقب ��ل التي
�س ��تخو�ض املباري ��ات الث�ل�اث املتبقي ��ة �أمام
منتخب ��ات كمبودي ��ا وهون ��غ كون ��غ و�إيران
على ملعب نادي املحرق الريا�ضي بعد �أن مت
ح�صوله على ت�أ�شرية الدخول اىل الأرا�ضي
البحرينية ،وخا�ص ��ة �إن م�س ��تواه �أف�ضل من
عدد من النجوم الذي يقف على ر�أ�سهم همام
ط ��ارق الذي مل يكن له �أي تواجد يف املباراة
الأخ�ي�رة �س ��وى باال�س ��م والذكري ��ات قب ��ل
ا�ستبداله يف ال�شوط الثاين.

وثق ��ت العدي ��د م ��ن اللقط ��ات التلفازي ��ة
املبا�ش ��رة تواجد الع�ش ��رات من اجلماهري
عل ��ى املدرج ��ات القريب ��ة م ��ن املق�ص ��ورة
الرئي�س ��ية مللع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة
الريا�ض ��ية بعد دقائق معدودة من انطالق
املباراة لت�ش ��كل عالمة �س ��لبية برغم اتفاق
وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة م ��ع الهيئ ��ة
التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم بع ��دم
ح�ض ��ور امل�ش ��جعني تنفي ��ذ ًا للربوتوكول
الطبي ال�شامل املو�صى به من قبل االحتاد
ال ��دويل والآ�س ��يوي لك ��رة الق ��دم جلميع
االحتادات الوطنية الأع�ض ��اء بخ�صو�ص
املباري ��ات الدولي ��ة الودي ��ة �أو الر�س ��مية
التي تخو�ض ��ها منتخباتهم الأوىل ،وكذلك
القرارات ال�ص ��ادرة من قب ��ل اللجنة العليا
لل�ص ��حة وال�س�ل�امة الوطني ��ة مبجل� ��س
ال ��وزراء ملكافح ��ة فايرو� ��س كورون ��ا
واحلف ��اظ عل ��ى �ص ��حة و�س�ل�امة اجلميع
وخا�ص ��ة بع ��د ظه ��ور ال�س�ل�الة اجلدي ��دة
يف الع ��راق حي ��ث �ش� � ّكل اخل ��رق الث ��اين
بعد اخل ��رق الأول الذي ح�ص ��ل يف اللقاء
التجريب ��ي الذي جم ��ع منتخبن ��ا الوطني
و�ش ��قيقه الكويتي يوم ال�سابع والع�شرين
من �ش ��هر كانون الثاين املا�ضي على ملعب
(ج ��ذع النخل ��ة) الذي �أ�ش ��ارت اليه اللجنة
التفت�ش ��ية اخلليجية الت ��ي زارت حمافظة
الب�صرة بداية �شهر ني�سان املا�ضي قبل �أن
يُ�س ��ند لها مهمة تنظيم الن�س ��خة اخلام�سة
والع�ش ��رين م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج
العربي لكرة القدم.
المباراة 112

رف ��ع القائ ��د ع�ل�اء عب ��د الزه ��رة م ��ن عدد
املباريات التي خا�ضها مع �أ�سود الرافدين
لت�ص ��بح  112الت ��ي ح � ّ�ل مبوجبه ��ا يف
املرك ��ز الث ��اين يف الرتتي ��ب متقا�س ��م ًا مع
النجم الدويل ال�س ��ابق ن�ش� ��أت �أكرم �ضمن
قائم ��ة النجوم العراقيني املوثقني ر�س ��مي ًا
يف �س ��جالت االحت ��اد الدويل لك ��رة القدم
متخلف ًا بفارق  30مباراة عن قائد املنتخب
الوطني لكرة القدم ال�سابق يون�س حممود
ال ��ذي يق ��ف يف ال�ص ��دارة برغ ��م اعتزال ��ه
ممار�سة كرة القدم وتف ّرغه العمل الإداري
حي ��ث يرت�أ� ��س ن ��ادي اجلامعة الريا�ض ��ي
ويعمل حمل ًال يف برنامج املجل�س بقنوات
الك�أ�س والدوري القطرية الف�ضائية.

ال�شرطة يحافظ على و�صافة �سلة الدوري الممتاز
 بغداد  /المدى
حاف ��ظ فريق ال�ش ��رطة لك ��رة ال�س ��لة على و�ص ��افة الدوري
املمت ��از باملو�س ��م احلايل �إثر انت�ص ��اره على م�ض ��يفه فريق
غ ��از ال�ش ��مال لك ��رة ال�س ��لة بنتيج ��ة ( )68-97نقط ��ة يف
املباراة التي جرت بينهما على قاعة كركوك املغلقة للألعاب
الريا�ضية �ضمن مناف�سات املرحلة الثانية التي جتري وفق ًا
لإجراءات �ص ��حية واحرتازي ��ة ووقائية م�ش� �دّدة للحد من
انت�شار ّ
تف�شي فايرو�س كورونا (كوفيد )-19يف العا�صمة
بغداد وحمافظ ��ات الفرات الأو�س ��ط والغربية واجلنوبية
و�أقليم كرد�ستان منذ �شهر �شباط من العام املا�ضي.

وتعترب مباراة غاز ال�شمال املباراة الثانية التي ينجح فيها
فريق ال�ش ��رطة لكرة ال�س ��لة يف حتقيق االنت�ص ��ار فيها يف
غ�ض ��ون يومني متتالني حتت قيادة املدرب التون�سي ماهر
خنفري حيث مت ّكن من التغ ّلب على فريق نفط ال�شمال لكرة
ال�س ��لة ( )88-109نقطة على القاعة ذاتها وال�س ��يما بعد
حجزه تذكرة امل�ش ��اركة يف املربع الذهبي للدوري احلايل
اىل جانب فرق النفط حامل اللقب واحل�شد ال�شعبي ونفط
الب�ص ��رة يف موعد �سيتم حتديد جدول مناف�ساته يف وقت
الح ��ق من قبل احت ��اد كرة ال�س ��لة حيث تراه ��ن �إدارته يف
امكانية نيل ��ه اللقب برغم وجود رغبة م�ش�ت�ركة من الفرق
الثالث ��ة الأخرى يف ظ ّل الرعاي ��ة والدعم الال حممود الذي

يتم�سكان ب�صدارة كرة الدرجة الأولى
عفك وال�صناعة ّ
 بغداد  /المدى
ن ��وروز ال ��ذي مت ّكن م ��ن الع ��ودة من العا�ص ��مة
بغ ��داد بنقطة ثمين ��ة �إثر تعادل ��ه بنتيجة ()2-2
حاف ��ظ فري ��ق عف ��ك لك ��رة الق ��دم عل ��ى �ص ��دارة مع م�ضيفه فريق احل�سني لكرة القدم يف املباراة
املجموع ��ة الأوىل بر�ص ��يد  13نقط ��ة بعد فوزه الت ��ي اقيم ��ت عل ��ى ملع ��ب خم�س ��ة �آالف متفرج
على م�ض ��يفه فريق �س ��وق ال�ش ��يوخ لك ��رة القدم مبدينة ال�صدر.
بهدف�ي�ن مقابل ه ��دف واح ��د يف املواجه ��ة التي وخط ��ف فري ��ق العل ��م لك ��رة الق ��دم ث�ل�اث نقاط
جرت بينهما على ملعب ال�شرطة يف حمافظة ذي ثمين ��ة من م�ض ��يفه فريق اجلن�س ��ية عندما تغلب
قار �ض ��من اجلولة اخلام�س ��ة م ��ن دوري الدرجة علي ��ه بنتيج ��ة ( )1-3عل ��ى ملعب �أمان ��ة بغداد
الأوىل لك ��رة الق ��دم باملو�س ��م  2021-2020يف العا�ص ��مة بغ ��داد يف مواجه ��ة �ش ��هدت قبلها
متفوق� � ًا بف ��ارق ثالث نق ��اط على مط ��ارده فريق ب�س ��اعات قليل ��ة اعت ��ذار املدي ��ر الفن ��ي ه ��ادي

مطن�ش عن رئا�سة املالك التدريبي للجن�سية بعد
اال�شتباه يف ا�صابته بفايرو�س كورونا ،ولتقفز
كتيب ��ة علي جواد اىل املرك ��ز الثالث يف الرتتيب
بر�ص ��يد  9نقاط من  5مباريات فاز يف  2وتعادل
يف  3يف املقابل جنح فريق ال�صناعة لكرة القدم
يف الع ��ودة من حمافظة االنب ��ار بفوز غال حققه
عل ��ى فريق الرم ��ادي لكرة الق ��دم بنتيجة ()1-2
ليحافظ على م�سل�س ��ل االنت�ص ��ارات التي حققها
من ��ذ اجلول ��ة الأوىل مع امل ��درب �ص ��ادق حنون
مت�سك ب�ص ��دارة املجموعة الثانية بر�صيد
حيث ّ
 15نقطة يف ختام اجلولة اخلام�س ��ة ،فيما �سقط
و�صيفه فريق �سامراء لكرة القدم يف ّ
فخ التعادل
ال�س ��لبي �أمام فريق ال�ص ��ليخ لك ��رة القدم لريفع
من ر�ص ��يد نقاطه اىل  11متفوق ًا بفارق الأهداف
على فري ��ق البحري لك ��رة القدم �ص ��احب املركز
الثالث بعد هزميته �ضيفه فريق بابل لكرة القدم
( )0-1ب�صعوبة.
و�أرتق ��ى فري ��ق ده ��وك لك ��رة الق ��دم اىل املرك ��ز
الرابع بر�صيد  9نقاط بعد انت�صاره الثمني على
فري ��ق االتفاق لك ��رة القدم بنتيج ��ة ( )0-1وحل
فريق النا�ص ��رية لكرة الق ��دم يف املركز اخلام�س
بر�ص ��يد  8نق ��اط بعد ف ��وزه على فريق مي�س ��ان
لك ��رة القدم بثالث ��ة �أه ��داف مقابل ه ��دف واحد
ج ��اءت عن طري ��ق حمرتف ��ه النيج�ي�ري ايدايف
الذي راهن عليه املدرب علي وهاب ب�أنه �سيكون
�سالحه لإحراز الأهداف التي متنح فريقه املزيد
من الفر�ص للمناف�س ��ة على خط ��ف بطاقة الت�أهل
عن املجموعة الثانية اىل دوري الدرجة املمتازة
باملو�سم املقبل.

توف ��ره له وكان �آخره ��ا دخوله يف مع�س ��كر تدريبي مغلق
يف حمافظة دهوك ب�إقليم كرد�ستان خالل الأ�سبوع املا�ضي
من �أجل املحافظة على اجلاهزية الكاملة لنجومه املحليني
واملحرتفني.
وا�س ��تطاع فري ��ق الكهرب ��اء لكرة ال�س ��لة م ��ن التغ ّلب على
م�ضيفه فريق احللة لكرة ال�س ��لة بنتيجة ( )59-68نقطة
يف اللق ��اء ال ��ذي احت�ض ��نه قاع ��ة املوهب ��ة الريا�ض ��ية يف
حمافظ ��ة بابل حيث كان الالع ��ب �أحمد عبيد علو�ش النجم
الأول بعد احرازه  26نقطة خالل اال�ش ��واط الأربعة التي
لعبه ��ا ووا�ص ��ل م�س�ي�رته الناجحة ليكون م ��ن �أبرز العبي
دوري ال�سلة للمو�سم .2021-2020

تجربة �أندية الفتاة
تب ّنت اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية عام  1992فكرة ت�أ�س ��ي�س
�أندي ��ة للفت ��اة العراقي ��ة ،بواقع نا ٍد واح ��د يف كل حمافظ ��ة ،بعد �أن
لوحِ ظ وجود انح�سار كبري يف م�شاركة املر�أة يف الأندية الريا�ضية،
وتراجع النتائج على م�س ��توى امل�ش ��اركات ،وهو ما دعا اىل البحث
عن و�سائل ت�س ��هم يف تطوير الريا�ضة الن�سوية عرب ا�ستحداث تلك
التخ�ص�صية.
الأندية
ّ
مل ت�أخذ الفكرة الكثري من الدرا�سات �أو تدخل يف دوامة االعرتا�ضات
والتحجّ ��ج ب�ض ��عف الق ��درة املالية كم ��ا يح�ص ��ل الآن يف الكثري من
الأف ��كار وامل�ش ��اريع املفرت�ض ��ة و�إمن ��ا اجتهت اجله ��ات ذات العالقة
اىل ت�أ�س ��ي�س �أندية فت ��اة (النجف وكربالء واملو�ص ��ل والأنبار) يف
نف�س العام كمرحلة جتريبية مت تعزيزها ب�إن�ش ��اء املكتب الريا�ض ��ي
الن�س ��وي التابع اىل اللجنة الأوملبية ي�أخذ على عاتقه التن�س ��يق مع
بقية املحافظات لت�أ�سي�س �أندية للفتاة فيها �إ�ضافة اىل �إقامة بطوالت
خا�صة بالن�ساء يف �ألعاب كرة ال�سلة والكرة الطائرة وكرة اليد.
وبعد جناح الفكرة ارتفع عدد الأندية عام  1996اىل ع�شرة �أندية،
وات�س ��عت معه ��ا الن�ش ��اطات املتنوّ عة التي باتت حتت ��اج اىل متويل
م ��ايل م�س ��تقل دفع باللجن ��ة الأوملبية اىل ت�أ�س ��ي�س االحتاد العراقي
للريا�ض ��ة الن�س ��وية بتاريخ � 22ش ��باط  2000حيث وا�ص ��ل عمله
املتخ�ص�ص ��ة حتى و�ص ��لت ع ��ام  2002اىل
يف زي ��ادة عدد الأندية
ّ
ثالثة ع�ش ��ر نادي ًا يتناف�س ��ون على ت�س ��ع �ألعاب خمتلف ��ة� ،أثمرت عن
ظه ��ور مواهب جي ��دة و�إقب ��ال كبري للن�س ��اء ممّن ّ
يف�ض ��لنَ التواجد
ب�أندية خا�صة بالن�ساء ،ح�سب البحث املو�سوم للدكتورة ملياء ح�سن
الديوان.
وقد تكون تلك الو�صفة ال�سحرية هي �أحد احللول النت�شال الريا�ضة
الن�س ��وية احلالية من واقعها امل�ؤمل بعد الرتاجع اخلطري مب�س ��توى
امل�شاركات اخلارجية ،والنتائج املتد ّنية ،ون�ضوب املواهب وخا�صة
�أن �أندية الفتاة عانت الإهمال غري امل�سبوق �سواء من الدعم املايل �أم
الإداري الذي يع ّزز من مكانتها ويطوّ ر من قدراتها ،بل �أن �أغلب تلك
الأندية �أغلقت �أبوابها با�س ��تثناء �أندية (نينوى والنجف والب�ص ��رة
وكركوك) التي ا�ستطاعت بامكانيات �ضعيفة من �إبقاء نب�ض احلياة
فيها بجهود �شخ�صية للم�شاركة يف بع�ض البطوالت املتاحة لها.
نعتقد �أن وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عدنان درجال لديه �إطالع كامل
مبا تعانيه الريا�ض ��ة الن�س ��وية ،وخا�ص ��ة �أنه طرح م�ش ��روع االنقاذ
كراع جلميع الألعاب بال متييز ،ويف نف�س الوقت ف�إن ما
والت�صحيح ٍ
تعانيه �أندية الفتاة من �إهمال وغياب الدعم املايل هي الأخرى دوّ نت
يف مفكرة املالحظات بعد مقابلته الهيئة الإدارية لنادي فتاة نينوى
ني�سان املا�ضي� ،إ�ضافة اىل �سيل املنا�شدات املُطلقة من �أندية النجف
والب�ص ��رة ،و َع ْر ِ�ض ��ها معاناتها من خالل و�سائل الإعالم ،وافتقارها
اىل وجود من�ش� ��آت ريا�ض ��ية خا�صة �س� �بّبت عزوف الريا�ضيات عن
مزاولة �أغلب الألعاب!
دع ��وة اىل �إع ��ادة �إحي ��اء م�ش ��روع �أندي ��ة الفت ��اة م ��ن خ�ل�ال تعاون
وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة واللجنة الأوملبية وخا�ص ��ة �أن الأخرية
لديها تو�ص ��يات مُلزمة �أ ِق َّرتْ يف م�ؤمتر لوزان بخ�ص ��و�ص ريا�ض ��ة
املر�أة ع ��ام  1996برعاية رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية يف حينه
خ ��وان �أنطوني ��و �س ��اماران�ش توجّ هت مبجملها اىل م�س ��اواة املر�أة
والرج ��ل بكاف ��ة �أوج ��ه الن�ش ��اط الريا�ض ��ي والإداري والعدي ��د من
التو�ص ��يات الت ��ي من �ش� ��أنها تطوير الريا�ض ��ة الن�س ��وية ،وبالتايل
�س ��تكون خطوة جتمع بني و�ضع �أ�س ���س لتطوير الريا�ضة الن�سوية
�أو ًال ،ومواكب ��ة توجهي ��ات اللجنة الأوملبي ��ة الدولية وتو�ص ��ياتها،
وك�س ��ر كل القيود واملحدّدات التي فر�ض ��ها املجتمع حول ممار�س ��ة
الفت ��اة للألعاب الريا�ض ��ية من خ�ل�ال جتربة جعل الهيئ ��ات الإدارية
لتل ��ك الأندية من الكوادر الن�س ��وية فقط ،وتفعي ��ل خطوط التعاون
بينها وبني االحتادات الريا�ض ��ية املختلفة من خالل تكليف �شاغالت
ع�ضوية اللجنة الن�سوية يف االحتاد باملتابعة مع هذا النادي وذاك،
والتن�سيق للم�شاركة يف البطوالت ،وا�ستقطاب املوهوبات �أم ًال يف
ملن�صات االجناز احلقيقي.
�أن نعود بالريا�ضة الن�سوية ّ
نعتقد �أن وزير ال�شباب والريا�ضة
عدنان درجال لديه �إطالع كامل بما
تعانيه الريا�ضة الن�سوية ،وخا�صة �أنه
كراع
طرح م�شروع االنقاذ والت�صحيح ٍ
لجميع الألعاب بال تمييز،

محافظة بغداد تخول وحداتها االدارية بـتحديد
"�سعر االمبير" للمولدات في ف�صل ال�صيف
خولت محافظة بغداد ،وحداتها االدارية بتحديد سعر االمبير بالنسبة للمولدات ،نظرا الختالف
جتهيز الطاقة بني منطقة واخرى في فصل الصيف.
وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة ،املهندس قيس الكالبي" ،إن السيد محافظ
بغداد املهندس محمد جابر العطا ،عقد اجتماعا مع مديري الوحدات االدارية (القائممقاميون
ومديرو النواحي) لبحث ملف الطاقة في العاصمة ،وآلية عمل املولدات احلكومية واالهلية،
استجابة ملعاناة املواطنني بهذا اخلصوص" ،مبينا "ان االجتماع وضع عددا من الضوابط ملتابعة
عمل اصحاب املولدات ،لذلك فان محافظة بغداد وبتوجيه من السيد احملافظ ،وجهت وحداتها
االدارية بوضع التسعيرة املناسبة لألمبير ،بشكل يتالءم مع جتهيز الطاقة في املناطق التابعة
لها ،شرط ان ال يتجاوز سعر االمبير مع ما حددته احملافظة".
واشار الكالبي الى ان" وزارة الكهرباء هي اجلهة املسؤولة عن جتهيز الطاقة ،وبالتالي فان ارتفاع
مستوى التجهيز يقلل من مشكالت عمل املولدات ،السيما فيما يتعلق بالتزام اصحاب املولدات
بضوابط التشغيل" ،الفتا الى "ان وزارة النفط هي اجلهة املسؤولة عن جتهيز الوقود للمولدات،
وان محافظة بغداد تسعى الى زيادة احلصة الوقودية للمولدات في فصل الصيف".
واضاف معاون احملافظ" :هناك بعض املناطق يختلف مستوى جتهيز الطاقة فيها مع املناطق
االخرى ،السيما وان هناك مناطق تعاني من عدم استقرار الطاقة الكهربائية ،اضافة الى
مشكالت في التوزيع والنقل".
قسم االعالم واالتصال احلكومي
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يق�ض��ي معظم اليه��ود الإ�سرائيليين وقتهم مدعين ب���أن غزة ومليوني
فل�سطين��ي قد م�سحوا من على وجه الأر���ض� ،إن ما يتعر�ض له ال�سكان
المدني��ون الفل�سطيني��ون �إل��ى الح�صار ،وتحي��ط بهم المي��اه الملوثة،
والحرم��ان م��ن ت�صاري��ح الخروج حت��ى للرعاي��ة الطبي��ة الأ�سا�سية ،
عالوة عل��ى الأ�ساليب الالمتناهي��ة التي يتعر�ض فيه��ا الفل�سطينيون

http://www.almadapaper.net

ً
يوم��ا بعد ي��وم ،كل ذلك
ف��ي قطاع غ��زة ل�ل�إذالل من قب��ل �إ�سرائي��ل
م�شاهد غير مرئية �إلى حد كبير بالن�سبة للن�صف اليهودي من ال�سكان
الذين يعي�ش��ون في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبي�ض
ً
مرئيا ب�إ�ستثاء مرة كل ب�ضع �سنوات  ،عندما تطلق
المتو�سط ،وظل غير
�صفارات الإنذار وتنهال ال�صواريخ مما ي�شكل �صحوة رهيبة لهم.

اختارت �إ�سرائيل مجتمع ًا ذا م�ستويين ،والعنف هو النتيجة الحتمية لذلك

التنكر لحقوق ال�شعب الفل�سطيني ال يمكن �أن يدوم على مدى بعيد
وعل ��ى غ ��رار ذل ��ك ،تف�ض ��ل �إ�سرائي ��ل �أن يظ ��ل
غري مرئي� � ًا م�شه ��د العائ�ل�ات الفل�سطينية املقرر
�إخالئه ��ا ق�سري� � ًا يف ح ��ي ال�شيخ ج ��راح  -وهو
ح ��ي يف القد� ��س ال�شرقي ��ة املحت ��ل يف جزء من
�أجزاء ال�ضفة الغربية حيث ت�سعى �إ�سرائيل �إىل
�ضمها ر�سمي ًا ،تنعك�س ه ��ذه الرغبة الإ�سرائيلية
باللغة الر�سمية :حيث و�صفت وزارة اخلارجية
الإ�سرائيلي ��ة �إن عملية التطه�ي�ر التدريجي التي
�أقدم ��ت عليها الدول ��ة �ض ��د الفل�سطينيني ،لتحل
حمله ��ا عائالت يهودي ��ة ،على �أنها جم ��رد "نزاع
عق ��اري بني �أف ��راد" .وي�ستند ه ��ذا "النزاع" �إىل
ت�شري ��ع عن�ص ��ري وقان ��ون مت ت�شريع ��ه يف عام
 1950وويف ع ��ام  1970يف ظ ��ل احلكوم ��ات
العمالية "الي�سارية" ،التي ت�سمح لليهود  ،ولكن
لي� ��س للفل�سطينيني ،بتقدمي مطالبهم بخ�صو�ص
ملكي ��ة العق ��ارات الت ��ي تع ��ود �إىل م ��ا قب ��ل عام
 .1948لق ��د جن ��ح الن�شط ��اء الفل�سطينيون هذا
ال�شه ��ر يف الت�أكي ��د عل ��ى �أن ه ��ذه الإنته ��اكات ال
ميكن جتاهلها.
الإنتقام الإ�سرائيلي في غزه

وهن ��اك حقيق ��ة هي الأخ ��رى تبدو غ�ي�ر مرئية:
وه ��ي تهدمي من ��ازل الفل�سطينيني بدع ��وى �أنها
بني ��ت ب ��دون تراخي� ��ص ،يف ظل نظ ��ام خمطط
حلرمان الفل�سطينيني من القدرة على احل�صول
عل ��ى ه ��ذه الرتاخي�ص ،وعل ��ى غرار ذل ��ك يُقتل

الفل�سطيني ��ون دون عق ��اب عل ��ى �أي ��دي ق ��وات
الأم ��ن الإ�سرائيلي ��ة ،يف نظ ��ام خمط ��ط عل ��ى
الإط�ل�اق تقريب ًا بع ��دم حما�سبة �أي �شخ�ص على
الإط�ل�اق� ،أو حقيق ��ة �أن منظم ��ات امل�ستوطن�ي�ن
الإ�سرائيلي�ي�ن تنتقل من املدن "املختلطة" داخل
�إ�سرائي ��ل  -وهي املدن ذاته ��ا التي �أ�صبح معظم
الفل�سطيني�ي�ن الجئ�ي�ن منه ��ا من ��ذ  73عام� � ًا ومل
يُ�سمح لهم بالعودة �إليها ،يف نظام خمطط ملزيد
من تهويد هذه الأر�ض.
ه ��ذه لي�ست �س ��وى �أجزاء معدودة م ��ن واقع ما
يجري يف �إ�سرائيل ويف الأرا�ضي الفل�سطينية،
لق ��د �أ�صبح الف�صل العن�ص ��ري هو مبد�أ تنظيمي
يرب ��ط بني جمي ��ع �أ�شكال اال�ستعم ��ار والتهجري
واحلرمان والقمع والهيمن ��ة وال�سيطرة ،ميكن
�أن يك ��ون الفل�سطيني ��ون مواطنني م ��ن الدرجة
الثاني ��ة �أو "مقيم�ي�ن دائم�ي�ن" �أو رعايا حمتلني
�أو الجئني ،قد تختلف التفا�صيل ،لكن النمط هو
نف�سه :حيث يتم التعامل مع جميع الفل�سطينيني
الذي ��ن يعي�شون حت ��ت احلك ��م الإ�سرائيلي على
�أنهم �أدنى يف احلقوق واملكانة من اليهود الذين
يعي�شون يف نف�س املنطقة.
�إن منظمت ��ي  ،وه ��ي جمموعة حق ��وق الإن�سان
"بت�سيل ��م" (  ،) B’Tselemاقت�ص ��ر تفوي�ضها
عن ��د ت�أ�سي�سه ��ا يف ع ��ام  1989عل ��ى ال�ضف ��ة
الغربي ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك القد�س ال�شرقي ��ة وغزة،
ولك ��ن مع ات�ض ��اح نوايا �إ�سرائي ��ل بعيدة الأمد،

 بقلم حجاي �أل عاد
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وه ��ي فر� ��ض ال�سيط ��رة دون من ��ح مالي�ي�ن
الفل�سطيني�ي�ن حقوقه ��م �أو مواطنته ��م ،ف�إنن ��ا
نعتق ��د �أن انته ��اكات احلق ��وق يف تل ��ك الأماكن
ال ميك ��ن ف�صلها ع ��ن ال�سيا�سة ال�شامل ��ة للتمييز
العن�ص ��ري املطبق ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء املناط ��ق
الواقعة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية ،لقد طرحنا
�أدلتن ��ا من �أج ��ل التغيري يف ورق ��ة حتت عنوان
"ه ��ذا هو الف�صل العن�صري" ،وذلك يف كانون
الث ��اين؛ وباملث ��ل  ،تو�صل ��ت منظم ��ة "هيوم ��ن
رايت�س ووت�ش" �إىل قرار قانوين وا�سع النطاق
يف ني�س ��ان مف ��اده �أن امل�س�ؤول�ي�ن الإ�سرائيليني
يرتكبون جرمية الف�صل العن�صري.
عل ��ى م ��دى عق ��ود� ،أقدم ��ت �إ�سرائيل عل ��ى عزل

مو�سم الهجوم على العرب!

بانوراما الم�صالحات التركية  -العربية ()2-1

 عبد احلليم الرهيمي
ب�شكل الفت ومثير ات�سعت في الأونة الأخيرة حملة الهجوم
على العرب� ،شعوب ًا ودو ً
ال ،عبر اال�ستهزاء بهم و االنتقا�ص
من ت�ضحياتهم وم�آثرهم لأ�سباب و دوافع عن�صرية �أو لجهل
متعمد �أو غير ذلك من الأ�سباب ،وذلك من قبل م�س�ؤولين و
�إعالميين في دول عدة وفي العراق.
ولع ��ل �أحد الأمثلة النافرة و املثرية على ذلك
الت�صريح ��ات الت ��ي �أدىل به ��ا م�ؤخ ��ر ًا وزير
خارجي ��ة لبنان �شربل وهب ��ة املح�سوب على
رئي� ��س اجلمهوري ��ة مي�شي ��ل ع ��ون وفريقه،
اىل ف�ضائي ��ة (احل ��رة) والت ��ي تهج ��م فيه ��ا
عل ��ى اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ودول
اخلليج العربي ��ة الأخ ��رى و ال�سخرية منهم
بو�صفه ��م (بدو) متخلف�ي�ن و �أو�صاف مهينة
�أخ ��رى ،على غ ��رار ا�سته ��زاء وزي ��ر عراقي
�ساب ��ق بوزير اخلارجية ال�سع ��ودي الراحل
�سع ��ود في�صل بو�صفه (ب ��دوي يركب اجلمل
يف ال�صح ��راء) وكاد ذل ��ك �أن ُيح ��دث ازم ��ة
دبلوما�سية بني بغداد و الريا�ض.
كانت ردود الفع ��ل ال�سعودية و دول اخلليج
العربي ��ة الأخ ��رى �شديدة وغا�ضب ��ة ،ر�سمي ًا
و �شعبي ًا ،وقد ت�ضامن ��ت م�صر مع �شقيقاتها
العربي ��ات ب�إ�ستنكاره ��ا لت�صريحات الوزير
اللبن ��اين .غري �أن ردود الفع ��ل و االنتقادات
االكرث حدة لت�صريحات الوزير �شربل جاءت
من غالبي ��ة الفرق ��اء اللبناني�ي�ن و الفعاليات
االجتماعي ��ة و االقت�صادي ��ة و ال�سيا�سي ��ة
الأخ ��رى ،وذلك حلر� ��ص اجلميع على تعزيز
عالق ��ات لبن ��ان م ��ع ه ��ذه ال ��دول خا�صة يف
ظ ��ل الظ ��روف ال�صعب ��ة التي مير به ��ا لبنان
و اللبناني�ي�ن� ،إ�ضاف ��ة �إىل اخل�شية من ت�أثري
ذل ��ك و �إحلاق �ض ��رر بوجود نحو مئتي �ألف
لبناين يعملون يف ال�سعودية ورمبا بعددهم
يف الدول العربية اخلليجية الأخرى.
و�إذا اكتف ��ت ال�سعودي ��ة و دول جمل� ��س
التع ��اون العربي ��ة الأخرى مب ��ا و�صلت �إليه
الأزمة املفتعلة م ��ن الوزير �شربل الذي طلب
م ��ن رئي�س اجلمهوري ��ة �إعفاءه م ��ن من�صبه
دون �إقالت ��ه ،غ�ي�ر �أن حمل ��ة الهج ��وم عل ��ى
الع ��رب و التقليل من �ش�أنهم و ت�ضحياتهم مل
ُتنهِ ف�صو ًال بعد.
فبينم ��ا اقت�صر هجوم الوزي ��ر اللبناين على
بل ��دان اخللي ��ج العربية ،يعم ��د �سيا�سيون و
و�سائ ��ل �إعالم و ف�ضائي ��ات عربية و �أجنبية

ناطق ��ة بالعربي ��ة ،اىل تو�سي ��ع نط ��اق ه ��ذه
احلمل ��ة لت�شم ��ل معظ ��م البل ��دان العربي ��ة و
�شعوبه ��ا .وهنا ميكن الإ�ش ��ارة ،كمثال،ملقال
الف ��ت لكاتب عراق ��ي اختار االنخ ��راط بهذه
احلمل ��ة وتو�سي ��ع نطاقه ��ا لأبع ��د م ��ن دول
اخلليج العربية ولت�شمل العراق حتى...
ويف ه ��ذا املق ��ال ال ��ذي ُكت ��ب حت ��ت يافط ��ة
الت�ضام ��ن م ��ع الفل�سطينيني خ�ل�ال العدوان
الإ�سرائيل ��ي الأخ�ي�ر عل ��ى غ ��زة ،يب ��دو �أن
الكات ��ب عم ��د �إىل تنا�س ��ي هذا الع ��دوان قدر
اهتمامه بالهجوم على العرب ومنهم العراق
باالنتقا� ��ص منه ��م و جتاه ��ل ت�ضحياته ��م
وم�آثره ��م ،وخا�ص ��ة ت�ضحي ��ات و م�آث ��ر
اجلي�ش العراقي من �أجل فل�سطني و �شعبها.
فف ��ي ه ��ذا املق ��ال عم ��د الكات ��ب يف هجوم ��ه
اىل اال�ستخف ��اف ب ��كل جه ��ود و م�ساع ��ي
الع ��رب و ت�ضحياته ��م ،و اعتب ��ار كل تل ��ك
اجله ��ود الت ��ي بذل ��ت بهذا االجت ��اه مل توفق
يف النج ��اح بتحقي ��ق م ��ا كانت ت�صب ��و �إليه
م ��ن �أهداف،وهي مبثابة (ف�ش ��ل) ي�ستوجب
االدان ��ة و ال�سخري ��ة ،ويف تع ��داده لبع� ��ض
الأمثلة على هذا الف�شل للعرب منذ بد�أ ظهور
الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة يف عق ��د ع�شريني ��ات
الق ��رن الع�شري ��ن املا�ضي �أ�ش ��ار الكاتب اىل
�أن الع ��رب (ف�شل ��وا) يف ال�ضغط الدويل ملنع
توط�ي�ن اليهود بفل�سطني �آن ��ذاك ،و (ف�شلوا)
�أي�ض� � ًا يف �إيج ��اد �سيا�سات تعرق ��ل لتحقيق
تل ��ك امل�شاريع ،كما �أنهم (ف�شلوا ف�ش ًال ذريع ًا)
يف احل ��رب الفل�سطينية_اال�سرائيلي ��ة
الع ��ام  1948التي اندلعت بع ��د �صدور قرار
التق�سي ��م الع ��ام  1947وبذل ��ك ي ��رى الكاتب
�أن الع ��رب قد(ام ��دوا �إ�سرائي ��ل مب�ب�ررات
الوج ��ود)! ..هذا ف�ض ًال عن (الف�شل الذي ظل
يالحقهم حتى اليوم ،وق ��د كان الفت ًا ومثري ًا
�أي�ض� � ًا وهو ي�سج ��ل بع� ��ض مظاهر(الف�شل)
للع ��رب و الع ��راق �أن يغم ��ط دوره ��م و
ن�ضاالته ��م و جهاده ��م يف ح ��رب الع ��ام
، 1948فف ��ي هذه احلرب الت ��ي ا�شرتك فيها

نف�سه ��ا ع ��ن م�ش ��روع احتالله ��ا املفرت� ��ض �أن ��ه
منف�صل وم�ؤقت .ولكن طاملا نظر الفل�سطينيون
�إىل ذلك ،و�أطلقوا علىيه نظام الهيمنة العرقية،
وه ��ذا اال�س ��م ال�صحي ��ح ،ت�شخي� ��ص الف�ص ��ل
العن�ص ��ري هذا دقيق لي� ��س فقط لأن االحتالل ال
ينف�صل عن �إ�سرائيل ،فمن هو الذي يدير النظام
الع�سك ��ري يف الأرا�ض ��ي املحتل ��ة؟ ،وب�سب ��ب
�سيا�س ��ات الهيمن ��ة والتف ��وق العرق ��ي ملجموعة
(اليهود) على جمموع ��ة �أخرى (الفل�سطينيني)،
غ ��دا ذل ��ك يف �صمي ��م الواق ��ع القائ ��م ب�ي�ن النهر
والبحر.
يف ه ��ذا ال�سي ��اق ،ف� ��إن ان ��دالع �أعم ��ال العن ��ف،
خا�صة تلك التي حدثت هذا ال�شهر ،والتي كانت

مروع ��ة بدرج ��ة كافي ��ة ك ��ي تغط ��ي كل �شبكات
الأخبار العاملية ،وهذا لي�س �أمر ًا عفوي ًا ،فالعنف
�سم ��ة من �سمات ه ��ذا النظام .عن ��ف الدولة �أداة
دائم ��ة لنزع امللكية وال�سيط ��رة و�إعادة الهند�سة
الدميوغرافي ��ة و"ال ��ردع"� ،إن املق ��دار النوع ��ي
م ��ن العنف املطبق يتغري دائم� � ًا ،واخلوف الذي
ميليه هذا العنف ال يغيب �أبد ًا عن امل�شهد.
يق ��وم نتنياه ��و بقم ��ع معار�ض ��ة اليه ��ود
الإ�سرائيلي�ي�ن الآن �أي�ض ًا ،وه ��ذا ما حدث مرار ًا
وتك ��رار ًا ،وعندم ��ا يت�ساق ��ط ج ��زء �أو �أكرث من
هذه ال�شظايا ،تربز املفاج�أة عندما ينتاب الذعر
النا�س ،ويت ��م بذل اجلهود ال�ستع ��ادة ما ي�سمى
ب�ش ��كل م�ضل ��ل "الو�ض ��ع الراه ��ن" ،لك ��ن هذا ال
يعن ��ي �أبد ًا �أن العنف قد ينته ��ى حق ًا ،فهذا يعني
فقط �أن عنف �إ�سرائيل �ضد الفل�سطينيني �أ�صبح
م ��رة �أخرى غري مرئي ،ومرة �أخرى،يتم اختفاء
التوت ��ر (بالن�سب ��ة للبع�ض)  ،يف ح�ي�ن �أن الظلم
يبقى منت�شر ًا يف كل مكان (بالن�سبة للبقية).
هناك قب ��ول ب�أكذوبة �أن �إ�سرائيل دولة "يهودية
ودميقراطي ��ة"!! .يف الواق ��ع� ،إنها كي ��ان ثنائي
القومي ��ة وغ�ي�ر دميقراط ��ي بطبيعت ��ه يحكم ��ه
نظ ��ام الف�ص ��ل العن�ص ��ري ،ق ��د يخ ��دم جتزئ ��ة
الفل�سطيني�ي�ن �إىل ت�شوي� ��ش احلقيق ��ة ،ولك ��ن
كي ��ف ميكن اعتب ��ار واقع التكاف� ��ؤ الدميغرايف،
وج ��ود ح ��وايل  7مالي�ي�ن يه ��ودي  ،وحوايل 7
مالي�ي�ن فل�سطيني ،ولكنه يعترب "يهودي ًا" نقي ًا؟

وم ��ادام معظم ه� ��ؤالء الفل�سطيني�ي�ن حمرومني
م ��ن حقوقه ��م  ،فكيف ميك ��ن اعتبار ذل ��ك النظام
"دميقراطي ًا"؟
كان ��ت ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة للوالي ��ات املتحدة
لعق ��ود م ��ن الزمان متك ��ن هذا النظ ��ام وت�ضمنه
وحتمي ��ه م ��ن عواق ��ب ذات مغ ��زى ،لي� ��س فقط
م ��ن خالل تق ��دمي امل�ساع ��دة املتع ��ددة اجلوانب
واملبا�ش ��رة لإ�سرائيل ،بل �أي�ض ًا من خالل الفيتو
الأمريك ��ي املتكرر يف جمل�س الأمن التابع للأمم
املتح ��دة ل�صال ��ح �إ�سرائيل ،ون�ش ��ر وهم "عملية
ال�س�ل�ام" الأمريك ��ي الت ��ي ال نهاي ��ة له ��ا على ما
يب ��دو ،بد ًال م ��ن �إعطاء الأولوي ��ة حلماية حقوق
الإن�س ��ان الت ��ي ُتنته ��ك كل يوم ،وي�أت ��ي الإفالت
الإ�سرائيل ��ي م ��ن العق ��اب بعالمة كب�ي�رة "�صنع
يف الوالي ��ات املتحدة" ،لأن وا�شنطن هي املكان
الذي يتم ت�صنيعه.
والب ��د �أن مي�ضي اهتم ��ام و�سائل الإع�ل�ام قدم ًا
يف نهاي ��ة املطاف ،فف ��ي غياب التغي�ي�ر الهيكلي
� ،ست�ست�أن ��ف اجلهود املبذولة جلع ��ل هذا الظلم
غ�ي�ر مرئي م ��رة �أخ ��رى حت ��ى ال ��دورة التالية،
بالطب ��ع  ،يرغ ��ب الكث�ي�ر م ��ن الإ�سرائيليني يف
الع ��ودة �إىل حال ��ة العمى املتعمد ،لك ��ن الأجزاء
تتجمع ،وي�صبح تزوي ��ر ال�صورة �أكرث �صعوبة
من ال�سابق.
*نا�شط �إ�سرائيلي يف حقوق الإن�سان
امل�صدر� :صحيفة الوا�شنطن بو�ست

جيو� ��ش �سبعة بلدان عربي ��ة ومنها العراق.
قامت،وب�ص ��رف النظ ��ر عن طبيع ��ة �أنظمتها
ال�سيا�سية ب�أدوار بطولية و ت�ضحيات كبرية
و خ�صو�ص� � ًا اجلي� ��ش العراقي ال ��ذي �سجل
جن ��وده و �ضباط ��ه �أروع املع ��ارك البطولية
امل�شهود له ��ا ومن خالل الت�ضحي ��ات الغالية
الت ��ي �سجل ��ت له ��م يف ت�أريخه ��م البط ��ويل
النا�ص ��ع وقد �ضح ��ى اجلي�ش به ��ذه املعارك
ب�أكرث م ��ن � 400شهيد جندي و �ضابط،وكان
�أبرزه ��م ال�ضابط ال�شجاع(عم ��ر علي) الذي
ق ��اد مع ��ارك بلدة(جنني)ب�شجاع ��ة ن ��ادرة.
وقد �أق ��ام الفل�سطينيون و العراقيون مقربة
خا�صة كت ��ب عليها الفتة ت�شري �إليها (:مقربة
�شه ��داء اجلي� ��ش العراق ��ي) ال�شاخ�صة حتى
الآن  .وه ��ذا ما تع ��رف علي ��ه و در�سه طالب
ال�صفوف املتو�سط ��ة يف املدار�س العراقية ،
وال�س� ��ؤال الذي ميكن توجيه ��ه للكاتب وهو
ال ��ذي �سج ��ل (ح ��االت الف�ش ��ل) للع ��رب يف
دع ��م الق�ضية الفل�سطينية وه ��و  :هل �شكلت
ت�ضحي ��ات اجليو�ش العربي ��ة ويف مقدمتها
اجلي�ش العراق ��ي يف معركة (جنني)وغريها
( ف�ش ًال ذريع ًا )لهم؟ ،ويف خامتة مقاله يوجه
الكاتب ن ��دا ًء للعرب ب� ��أن (ال يتدخلوا ب�شكل
مبا�ش ��ر يف �ساحات القتال مع الفل�سطينيني)
و�أن مينحونه ��م احلري ��ة الكاملة للتعامل مع
ق�ضيته ��م (لأنهم الأقدر م ��ن عرب �أغلبهم غري
�صادق�ي�ن)  ..وه ��ذا م ��ا ميث ��ل جه�ل ً�ا مروع ًا
بحقيق ��ة ت ��ويل الفل�سطينيني قي ��ادة ن�ضالهم
منذ ث ��ورة (الرباق) عام  1922وخالل ثورة
الع ��ام  1936ال�شهرية وخ�ل�ال حرب 1948
وكان العرب م�ساعدين لهم ال قادة ،ثم ا�ستلم
الفل�سطيني ��ون القي ��ادة الر�سمي ��ة لق�ضيتهم
و جهاده ��م و ثورته ��م ب�أع�ل�ان انط�ل�اق
حركة(فت ��ح)يف الأول م ��ن كان ��ون الث ��اين
ع ��ام ، 1965ث ��م �إع�ل�ان (منظم ��ة التحري ��ر
الفل�سطيني ��ة  ) PLOع ��ام  1974و اعرتاف
الع ��امل و البلدان العربية به ��ا كممثل �شرعي
ووحيد لل�شعب الفل�سطيني .

�شرعت تركيا ربيع هذا العام في م�سار �إعادة �ضبط الجوانب المختلفة للعالقات
الثنائية والمتعددة الأطراف �إقليمي َا ،خا�صة مع الدول العربية ،وتجلى
ذلك في عدة مجاالت للحد من التوتر الإقليمي المتو ّلد عن حالة التناحر
المت�صاعدة منذ فترة طويلة ن�سبي ًا ،مع المملكة العربية ال�سعودية وم�صر
و�سوريا� ،إ�ضافة الى عالقاتها غير الم�ستقرة مع العراق ،فما هي دوافع ال�سيا�سة
الخارجية التركية الجديدة ،وهل �أن �أنقرة مقبلة على ترتيبات طويلة الأمد
ً
متبنية لخيار العودة الى عالقات الم�صالح مع دول المنطقة� ،أم هي خطوة
تكتيكية ا�ستباقية لاللتفاف على الر�ؤيا الجديدة لإدارة بايدن في التعامل مع
ملفات ال�شرق الأو�سط؟
لنب ��د�أ مب�صر ،حي ��ث �أدى االنق�ل�اب الع�سكري يف
م�ص ��ر ع ��ام  2013بقيادة عب ��د الفت ��اح ال�سي�سي
و�إزاح ��ة الإخوان امل�سلمني ع ��ن ال�سلطة �إىل فتور
ح ��اد يف العالق ��ات امل�صري ��ة الرتكي ��ة ،من ��ذ ذل ��ك
احل�ي�ن والعالق ��ات امل�صري ��ة الرتكي ��ة ت�شت ��د يف
توتره ��ا وتت�سع رقعته ��ا اجلغرافي ��ة لت�شمل دو ًال
�أخ ��رى والعبني �إقليميني �آخري ��ن ،دخلت القاهرة
و�أنق ��رة يف مواجه ��ة مبا�ش ��رة يف موقفيهم ��ا من
الأزم ��ة الليبية ،وتنمية امل ��وارد املعدنية يف �شرق
البحر املتو�س ��ط ،وامل�شكلة الفل�سطينية ،وغريها،
يف الوقت نف�س ��ه ،كان العامل الرئي�س الذي �أزعج
ال�سلط ��ات امل�صري ��ة ه ��و الدع ��م الن�ش ��ط م ��ن قبل
القي ��ادة الرتكي ��ة لتنظيم الإخ ��وان امل�سلمني الذي
يخو� ��ض �صراع� � ًا دموي� � ًا م ��ع نظ ��ام ال�سي�سي يف
م�صر.
وفق ًا لذل ��ك ،مل يكن من املمكن التنب� ��ؤ باي انفراج
قري ��ب للعالقة ب�ي�ن م�صر وتركيا ،ل ��ذا فالإنعطافة
الرتكي ��ة نح ��و مراجع ��ة العالق ��ات الثنائي ��ة م ��ع
م�صر من �أجل حتقيق انف ��راج فيها ،كانت مفاج�أة
للخ�ب�راء واملهتم�ي�ن يف ق�ضايا ال�ش ��رق الأو�سط،
وكانت ت�صريحات وزير اخلارجية الرتكي مولود
جاوي�ش �أوغل ��و ب�ش�أن ا�ستئن ��اف االت�صاالت بني
�أنق ��رة والقاهرة على امل�ستوى الدبلوما�سي ،التي
�أدىل به ��ا يف � 12آذار  ،2021نقط ��ة االنط�ل�اق
ملناق�ش ��ة كامل ��ة للملف ��ات الرئي�س ��ة يف العالق ��ات
امل�صرية الرتكية.
وجدت مب ��ادرة تركيا تعبري ًا عملي� � ًا لها يف �أوائل
�شه ��ر �أيار من هذا العام ،عندما و�صل �إىل القاهرة
وف ��د من كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن الأت ��راك برئا�سة نائب
وزي ��ر اخلارجي ��ة �سي ��دات �أون ��ال ،عل ��ى خلفي ��ة
ت�صريح ��ات ممثلي حزب العدالة والتنمية احلاكم
ب� ��أن الربملان الرتكي واف ��ق بالإجماع على ت�شكيل
جلن ��ة داخلية برملانية لل�صداقة مع م�صر ،وتعزيز
هذا التوجه بت�صريح املتحدث با�سم حزب العدالة
والتنمي ��ة عم ��ر جلي ��ك عل ��ى �أن بالده تعم ��ل على
ت�شكيل �آليات جديدة ملناق�شة م�شاكلها مع م�صر.
وت�ش�ي�ر و�سائ ��ل الإعالم العربي ��ة �إىل �أن امل�ساعي
الدبلوما�سي ��ة الكب�ي�رة التي بذلتها تركي ��ا �أثمرت
عن ا�ستع ��داد القيادة امل�صرية للح ��وار حول �أكرث
الق�ضايا �إحلاح� � ًا يف العالق ��ات امل�صرية الرتكية.
عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص ،يُذك ��ر �أن املحادثات بني
الطرفني متحورت ح ��ول �أربعة جوانب �أ�سا�سية:
�إع ��ادة العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة ،والتن�سي ��ق يف
ال�ص ��راع الليب ��ي ،والتع ��اون يف �ش ��رق البح ��ر

 د .جا�سم ال�صفار

الأبي� ��ض املتو�س ��ط  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن املوق ��ف من دعم
تركي ��ا للإخ ��وان امل�سلم�ي�ن وموق ��ف م�ص ��ر فيم ��ا
يتعلق بحركة فتح الله غولن.
وفق� � ًا جل ��دول �أعم ��ال املفاو�ضات الت ��ي جرت بني
م�ص ��ر وتركي ��ا بداي ��ة �شه ��ر �أي ��ار يف العا�صم ��ة
امل�صري ��ة ،يراع ��ي الطرفان م�صال ��ح كل منهما يف
جمي ��ع الق�ضاي ��ا امل�شرتكة واحلد ب�ش ��كل كبري من
احتمالي ��ة ح ��دوث تدخ ��ل ع�سكري �أك�ب�ر جليو�ش
الدولت�ي�ن يف ال�صراع الليب ��ي ،واحلر�ص على �أن
ي�سهم املوقف امل�شرتك للقاهرة و�أنقرة ب�ش�أن ليبيا
يف الرت�سيم املبكر للحدود البحرية بني دول �شرق
البح ��ر الأبي� ��ض املتو�س ��ط  ،وكذلك دخ ��ول تركيا
يف منت ��دى غ ��از �ش ��رق املتو�سط وح ��ل النزاعات
البحري ��ة القائم ��ة والب ��دء يف �أق ��رب وق ��ت ممكن
بتطوير روا�سب الهيدروكربون دون عوائق.

وجت ��در الإ�ش ��ارة ب�ص ��ورة خا�ص ��ة �إىل �أن اتف ��اق
الطرفني على وقف احلملة الإعالمية ،غري الودية،
املتبادلة� ،أ�صبح �إىل حد ما قاطرة جميع اخلطوات
الأخ ��رى لتح�سني العالقات الثنائي ��ة .ووفق ًا لذلك
�أعط ��ت احلكومة الرتكية تعليم ��ات بتعليق جميع
الربام ��ج ال�سيا�سي ��ة يف و�سائل الإع�ل�ام املرتبطة
بجماعة الإخوان امل�سلمني واملوجهة �ضد الرئي�س
عب ��د الفت ��اح ال�سي�س ��ي والت ��ي اعتربته ��ا القاهرة
ا�ستع ��داد ًا ال�ستئن ��اف ح ��وار �شام ��ل .وو�ص ��ف
رئي�س وزارة الإعالم امل�صرية� ،أ�سامة هيكل ،هذه
اخلطوة ب�أنها "لفتة طيبة من تركيا".
بالإ�ضاف ��ة �إىل م�ص ��ر ،ب ��د�أت تركي ��ا يف مراجع ��ة
العالق ��ات م ��ع اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،التي
تدهورت بعد دعم �أنقرة ال�صريح لقطر يف نزاعها
م ��ع دول اخللي ��ج الأخ ��رى ،وكذل ��ك فيم ��ا يتعل ��ق
مبقتل ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي .وتال
التدهور يف العالق ��ات ال�سيا�سية تدهور ًا تام ًا يف
العالق ��ات االقت�صادية ب�ي�ن البلدي ��ن ،وكما ذكرت
�صحيفة "زمان" الرتكي ��ة �أن "�صادرات تركيا �إىل
ال�سعودي ��ة تراجع ��ت �إىل ال�صف ��ر تقريب� � ًا بعد �أن
فر�ض ��ت اململكة حظ ��ر ًا غري ر�سمي ًا عل ��ى الب�ضائع
الرتكي ��ة" .ثم جاءت الأحداث الليبية لتزيد الأزمة
تعقي ��د ًا ،وحت ��ول دون �أي فر�ص ��ة للح ��وار ب�ي�ن
البلدين.
�أ�صبح عدم ت�سيي�س ق�ضية خا�شقجي نقطة �أ�سا�س
لتطبي ��ع العالق ��ات الثنائي ��ة يف املحادث ��ات ب�ي�ن
وزيريَ خارجية تركي ��ا وال�سعودية يف الريا�ض،
والتي ج ��رت يف � 10أيار من هذا العام .مهد لذلك
ت�صري ��ح ال�سكرت�ي�ر ال�صحف ��ي للرئي� ��س الرتك ��ي
�إبراهيم كالني ،الذي رحب باملحاكمة التي �أجرتها
ال�سعودي ��ة للمتهمني بقت ��ل خا�شقجي عام 2018
يف ا�سطنب ��ول ،والت ��ي بنتيجتها حكم ��ت املحكمة
عل ��ى ثماني ��ة �أ�شخا�ص بال�سجن مل ��دد ترتاوح بني
�سبعة وع�شرين عام ًا.
ويف نف� ��س ال�سي ��اق ،اع�ت�رف وزي ��ر خارجي ��ة
تركي ��ا مول ��ود جاوي�ش �أوغل ��و ب� ��أن العالقات مع
الريا� ��ض كانت جيدة قبل اغتي ��ال خا�شقجي ،و�أن
اخل�ل�اف ،بر�أيه ،ن�ش�أ يف �سي ��اق "ال�سعي لتحقيق
العدال ��ة وتق ��دمي كل امل�س�ؤولني ع ��ن اجلرمية �إىل
املحاكمة" ،و�ش� �دّد جاوي�ش �أوغلو عل ��ى �أن تركيا
ال ترب ��ط اجلرمية ب�أي �شخ�ص من القيادة احلالية
للمملك ��ة ،كان هذا حتول كب�ي�ر يف املوقف الرتكي
بعد �أن انتقدت �أنق ��رة ب�شدة الإجراءات القانونية
ال�سعودية �ضد امل�شتبه بهم يف مقتل خا�شقجي.
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لم��اذا ( الح��دود الالنهائية ) في عن��وان هذه الم��ادة ؟ �إنّ واقع الح��ال وخبرتنا الب�شري��ة المكتنزة تد ّلنا
�أنّ الح��دود الممكنة ّ
لكل من المنج��ز العلمي والقدرة الأخالقياتية  Ethicalهي ح��دود النهائية ؛ �إذ ما�إن
يتحقق هدف علمي �أو تقني حتى تنفتح الآفاق �أمام �أهداف �أخرى �أبعد مدى  ،والحال ذاته يمكن �أن يح�صل
مع االرتقاء الفردي والجمعي على ال�صعيد الأخالقياتي على الرغم من كل مظاهر النكو�ص ال�سائدة .

في مديح جيل ال�ستينيات

العلم والأخالقيات والحدود الالنهائية :
ُ

�صـــادق ال�صـــــائغ
الى محمد خ�ضير

ُ
مالئكة بروميثيو�س في مواجهة �شياطين فاو�ست
لطفية الدليمي
الق�سم ال ّأول
(فني بع�ض ال�ش ��يء) دفعني
ثمة �س ��بب �أخ ��ر ّ
لت�س ��مية مادت ��ي هذه ِب� �ـ (احل ��دود الالنهائية)
 :يف �أعق ��اب احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة و�ض ��ع
الربوف�س ��ور (فانيف ��ار بو� ��ش Vannevar
 – )Bushال ��ذي �ش ��غل مواق ��ع علي ��ا مرموقة
على امل�ستويني الإداري والأكادميي يف دوائر
�صن ��ع ال�سيا�س ��ات الأمريكية – تقري ��ر ًا قدّمه
�إىل الرئي� ��س هاري ترومان ،وقد جاء التقرير
بعن ��وان (العل ��م  :احل ��دود الالنهائي ��ة) ،وهو
�أق ��رب مايكون لربنامج عم ��ل دقيق وتف�صيلي
مبا ينبغي �أن تفعله الإدارة الأمريكية لتن�شيط
دوائ ��ر البح ��ث العلم ��ي والتقن ��ي يف �أعق ��اب
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،حت�ض ��ر �أمامي يف
الوقت ذاته �صورة الفيزيائي الالمع (روبرت
�أوبنهامير) الذي ق ��اد م�شروع مانهاتن ل�صنع
القنبلة الذرية وهو ي�شهد �أول تفجري ذري يف
متوز  ،1945وحينها �إ�ستذكر �أبيات ًا من كتاب
الباغاف ��اد غيت ��ا (الكت ��اب املق ّد� ��س للهندو�س)
تق ��ول  :الآن �أ�صبح ��تُ امل ��وت ،مد ّم ��ر العوامل
! .ه ��ذه هي احلقيق ��ة �إذن يف �صيغ ��ة ثنائيات
م�شرتك ��ة  :تط ��ور النهائ ��ي يف مقاب ��ل م ��وت
�شام ��ل ،وقدرة فائقة على الإرتقاء باحلياة يف
مقاب ��ل قدرة فائقة مقابلة عل ��ى الإماتة والقتل
والتدم�ي�ر ،ه ��ل باتت حياتن ��ا رهن� � ًا مبقامرة
فاو�ستي ��ة الجم ��ال فيه ��ا لربح خال� ��ص �إال يف
مقاب ��ل خ�سارة فادحة ؟ ه ��ل ا�ستحالت م�سرية
العلم ّ
املب�شرة مبلحم ��ة ب�شرية بروميثيو�سية
كابو�س ًا دي�ستوبي ًا م�ؤرقا ؟ً
الأخالق والأخالقيات  :ت�أ�صيل
المفهوم
ت ��رد مف ��ردة (الأخ�ل�اق  )Moralsعند تناول

املفاعي ��ل الإيجابية وال�سلبي ��ة للثورة العلمية
والتقنية ،واملق�ص ��ود يف الغالب (الأخالقيات
 .) Ethicsالأخ�ل�اق منظوم ��ة م ��ن القي ��م
الت ��ي نح�سبه ��ا مطلق ��ة و�شامل ��ة ومتتل ��ك
م ّي ��زة املقبولي ��ة العوملية ف�ض ًال ع ��ن ارتباطها
بج ��ذور دينية �أو ميثولوجي ��ة ب�شكل ما (مثل
 :ال�ص ��دق ،التعاط ��ف مع الآخري ��ن ،الكيا�سة،
الرفق بالكائنات احلية وغريها� ،،،،إلخ) ؛ �أما
الأخالقيات فهي �أقربُ �إىل �أعراف �سلوكية يف
حق ��ل مهني ما (الأخالقيات الطبية� ،أخالقيات
البح ��ث العلم ��ي� ،،،،إل ��خ) ،ميتل ��ك العل ��م
والتقنية ق ��درة �إجرائية فائقة يف الت�أثري على
الأخالقي ��ات ال�سائ ��دة يف ع�صر م ��ا وتعديلها
مم ��ا ميك ��ن �أن يفع ��ل م ��ع املنظوم ��ة
ب�أك�ث�ر ّ
الأخالقي ��ة على الرغ ��م من � ّأن االرتق ��اء بالعلم
يحمل معه قدرة متعاظمة على حت�سني نوعية
الأخالق اجلمعية ،ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك
�إىل � ّأن العل ��م وممكناته التقنية يوفر للإن�سان
ّ
كل ماي�سعى �إليه من و�سائل وظروف معي�شية
جتعل ��ه يغادر منطق ��ة احلاج ��ات البيولوجية
الأولية ويرتقي �إىل عوامل فكرية �أرفع حت ّرره
م ��ن �ضغ ��ط احلاج ��ة البدائية وتطل ��ق مكامن
قدراته املعرفية املختزنة من جانب ومع ّززات
رفعته الأخالقية من جانب �آخر.
تب ��دو الأخالقي ��ات يف الع ��ادة �أك�ث�ر �صل ��ة
بتفا�صي ��ل احلي ��اة اليومي ��ة للنا� ��س ،و�أك�ث�ر
قرب ًا ملعامالته ��م اليومية ؛ وعلى هذا الأ�سا�س
فه ��ي �أقرب �إىل ن ��وع من املح� �دّدات ال�سلوكية

جيم�س لفلوك

اوبنهامير

غ�ي�ر املدوّ ن ��ة يف ن�صو� ��ص قانوني ��ة ،وه ��ي
عل ��ى الرغ ��م م ��ن ذل ��ك متل ��ك �سط ��وة القانون
وين�ص ��اع لها اجلميع ع ��ن قناعة  ،ول ��و دققنا
يف التفا�صي ��ل احلاكم ��ة ل�سلوكي ��ات الأف ��راد
يف البلدان املتط ��وّ رة لر�أينا الأغلبية العظمى
منها مُنقادة ملوجبات الأخالقيات ال�سائدة قبل
موجبات القوان�ي�ن والد�ستور� ،أم ��ا القوانني
فهي �صنيع ��ة الدولة وجزء من عملها املر�سوم
�ضم ��ن ال�ش � ّ�ق الت�شريعي يف مثل ��ث ال�سلطات
املنوط ��ة بالدول ��ة احلديث ��ة (الت�شريعي ��ة،
التنفيذي ��ة ،الق�ضائية) ؛ يف حني �أن الد�ساتري
املكتوب ��ة هي القوانني الك�ب�رى التي الينبغي
�أن تخالفها كل القوانني ال�سائدة.
�أري ��د الق ��ول بو�ض ��وح � ّإن الأع ��راف
(الأخالقيات) اجل ّي ��دة والبعيدة عن الأعراف
القبلي ��ة ال�سائدة يف جمتمع ��ات ماقبل الدولة
احلديث ��ة هي الت ��ي ُيع ��وّ ل عليه ��ا يف تر�سيخ
الأخالقيات التي تنه�ض بنوعية حياة الأفراد،
والأعراف قب ��ل ذلك لها الأ�سبقي ��ة على ّ
كل من
ً
القوان�ي�ن والد�سات�ي�ر لأنها تفر� ��ض نوعا من
القي ��ود املطلوب ��ة على فع ��ل ال�س ��وء والإيذاء
جت ��اه الآخري ��ن ،وبالإ�ضافة لذل ��ك فهي مت ّثل
نوع ًا من ال�سلوك اللحظ ��وي الواجب �إتخاذه
قبل ال�ش ��روع يف مداخالت قانونية من جانب
احلكوم ��ات �أو الأف ��راد ؛ وعليه ميك ��ن اعتبار
الأعراف (الأخالقيات) مبثابة مدوّ نة �سلوكية
ال�شعوري ��ة حمفورة يف وج ��دان الفرد ،وهذا
هو بال�ضبط �س� � ّر �سطوته ��ا وقدرتها العظمى
يف الت�أثري وح�ضورها يف اللحظة املطلوبة .

بني املنج ��زات العلمي ��ة ومفاعيله ��ا امل�شهودة
على الأر�ض.

العلم والتقنية :
ثنائية البناء المفاهيمي والتوظيف
البراغماتي

العلم  -والتقنية كذلك  -بنا ٌء مفاهيمي فوقي
مثلم ��ا هما و�سيلة براغماتية لتطويع الطبيعة
وجعله ��ا م�ص ��در ق ��وة �إثرائي ��ة عل ��ى ال�صعيد
امل ��ادي للف ��رد وجمتمع ��ه  ،وق ��د �ص ��ار العل ��م
منذ الث ��ورة ال�صناعي ��ة الأوىل وماتالها قوّ ة
را�سخة يف تطوير احلياة الب�شرية والإندفاع
به ��ا نحو مرتقي ��ات �أعلى ،لكن م ��اذا عن العلم
باعتب ��اره ن�سق� � ًا من الأخالقي ��ات ؟� ،أو لنجعل
ال�س� ��ؤال مُ�صاغ ًا بطريقة �أكرث د ّقة من الناحية
املفاهيمي ��ة  :ماذا عن البني ��ة التحتية القيمية
الت ��ي ي�ساه ��م العل ��م يف تر�سيخه ��ا والإرتقاء
به ��ا ؟ تل ��ك مو�ضوعة مع ّق ��دة وم�شتبكة ،وهي
مو�ض ��ع درا�سة مبحث ت�أري ��خ العلم وفل�سفته
بالإ�ضاف ��ة �إىل �أنرثوبولوجي ��ا العل ��م وعل ��م
اجتم ��اع املعرف ��ة العلمي ��ة ،ثم ��ة من � ٌ�ط ممي ��ز
م ��ن التغذي ��ة الإ�سرتجاعي ��ة  Feedbackبني
التطوّ ر العلمي والإرتقاء الأخالقياتي الفردي
(تعزي ��ز قيم النزاه ��ة وامل�صداقية و�أخالقيات
البح ��ث العلم ��ي) ؛ لكن يبدو � ّأن ه ��ذه التالزم
بل ��غ مرحلة مف�صلي ��ة بتنا فيها ن�شه� � ُد افرتاق ًا

الثورة التقنية الرابعة :
المتفردات الفرانك�شتاينية الراب�ضة
ّ
على الأبواب

ن�شه ��د يف �أيامن ��ا ه ��ذه معامل متزاي ��دة تنبئ
بتعاظ ��م مفاعي ��ل الث ��ورة ال�صناعي ��ة الرابعة
الت ��ي �ستعي ��د ت�شكيل عاملن ��ا ال عل ��ى ال�صعيد
التقني ح�سب ب ��ل �ستمتد �آثارها لت�شمل �إعادة
�صياغ ��ة وجودنا الب�ش ��ري وكينونتنا الذاتية
ع�ب�ر تداخ ��ل غ�ي�ر م�سب ��وق ب�ي�ن املنظوم ��ات
البيولوجية واملادي ��ة ؛ وهو الأمر الذي ينبئ
بتغ�ي�رات ثوري ��ة مل ن�شه ��د منه ��ا �س ��وى قمة
اجلب ��ل اجلليدي ،و�ستت ��واىل امل�شهديات غري
الإعتيادية له ��ا يف ال�سنوات القليل ��ة القادمة،
ورمب ��ا ق ��د ن�شه ��د حل ��ول " متف� � ّردة تقني ��ة
� " Technological Singularityستمث ��ل
�إنعطاف ��ة ك�ب�رى يف �شكل الوج ��ود الب�شري و
البيئة التي حتيا و�سطها الكائنات احلية.
(التف ّردي ��ة  )Singularityمف ��ردة عظيم ��ة
الأهمية وذات مدلول دقيق ،وهي تعني ب�شكل
ع ��ام حالة تختلف نوعي� � ًا  -وعلى نحو جذري
 ب�ي�ن ماه ��و �سابق له ��ا وماهو الح ��ق عليها،ويف حالة العامل الرقمي والذكاء الإ�صطناعي
تعني حتدي ��د ًا تل ��ك احلالة الت ��ي الميكن فيها
للإن�س ��ان متابعة �إ�ستمراري ��ة وجوده من غري
دع � ٍ�م (جزئي �أو كل ��ي) من الو�سائ ��ط الرقمية
الت ��ي �ستتج ��اوز مرحلة الو�سائ ��ط اخلارجية
(مثل الذاك ��رات احلافظة للبيان ��ات ،الهواتف
النقال ��ة ،قارئ ��ات الكتب والن�صو� ��ص ،،،الخ)
لك ��ي ت�ص ��ل مرحل ��ة التداخ ��ل البيولوجي مع
وظائ ��ف الكائ ��ن احل ��ي (الرقاق ��ات املزروع ��ة
يف الدم ��اغ الب�شري� ،أجه ��زة تدعيم ال�سمع �أو
الر�ؤي ��ة ،الو�سائ ��ط التي ت�سم ��ح بخلق بيئات
�إفرتا�ضي ��ة ذات �سم ��ات حم ��ددة ولأغرا� ��ض
حم� �دّدة ه ��ي الأخ ��رى ،،،،ال ��خ) .ل ��ن يع ��ود
با�ستطاعة الكائن الب�شري بعد عقود قليلة من
يومنا ه ��ذا التعامل مع بيئته م ��ن غري قدرات
�إحت�سابية ومُعالجِ ��ات للمعلومات والبيانات
تف ��وق قدرته الذاتي ��ة مهما تو ّف ��ر على قدرات
بيولوجية وعقلية متفوقة .كيف �سيكون �شكل
العامل حينئذ ؟ هل �سن�شهد طبقية غري معهودة
بفعل متفردة ال ��ذكاء الإ�صطناعي الفائق هذه
؟ وه ��ل �سن�صب ��ح عبي ��د ًا لروبوت ��ات خلقناها
نحن ؟ هن ��ا ّ
تطل املقام ��رة الفاو�ستي ��ة ب�أجلى
مظاهرها ثانية.
متفردة الجائحة الكورونية الراهنة
ّ

(ع ��ا ُمل مابعد اجلائح ��ة الكوروني ��ة لن يكون
كالعامل ال ��ذي قبله) ّ � :
أظن � ّأن هذه العبارة هي
الأك�ث�ر �شيوع� � ًا  -م ��ن عبارات �أخ ��رى �سواها
 -ردّدته ��ا كتاب ��ات الفال�سف ��ة واملف ّكري ��ن ذوي

املرات ��ب الثقافية الرفيعة يف الوقت ذاته الذي
�ص ��ارت فيه �إميان ًا را�سخ ًا ل ��دى �س ّكان كوكبنا
الأر�ض ��ي .اجلائحة الكوروني ��ة الراهنة متثل
بحكم واقع احل ��ال متف ّردة غ�ي�ر م�سبوقة لنا،
ولي� ��س هذا بالأم ��ر الي�س�ي�ر ؛ فهو ي�ش ��ي ب� ّأن
النا�س راح ��ت ت�ست�شع� � ُر (م�ستعين ��ة ب�أدوات
التف ّك ��ر العمي ��ق املدع ��وم بالو�سائ ��ل العلمية
التحليلية �أو مبح�ض القناعة التي تتخذ �شكل
الإمي ��ان امليتافيزيقي) ب� ّأن الب�شري ��ة ب�أ�سرها
تخو� ��ض يف ّ
جل ��ة خما�ض ��ة ع�س�ي�رة باهظ ��ة
التكلف ��ة �سيرت ّت ��ب عليه ��ا بال�ض ��رورة تغ�ّي�ررّ
رادي ��كايل يف �أمناط احلياة الب�شرية و�صورة
العالق ��ات احلاكم ��ة ب�ي�ن الب�ش ��ر والبل ��دان
واجلغرافيات ف�ض ًال ع ��ن ت�ضاري�س اخلرائط
الفكرية على كافة الأ�صعدة.
ً
لي�س ��ت �أيام� � ًا مريح ��ة �أو مرغوب� �ا فيه ��ا هذه
الت ��ي نعي�شها اليوم ؛ ّ
لكن هذا هو واقع احلال
وماي�ستلزم ��ه م ��ن قوان�ي�ن �إجرائي ��ة �صارم ��ة
للتعام ��ل م ��ع حال ��ة تنط ��وي عل ��ى الكثري من
الطارئية وتهديد الب�شر الذين يتمايزون فيما
بينهم متايز ًا عظيم ًا ب�ش�أن ت�شكالتهم النف�سية
ُ
البع�ض يذهب
وكيفي ��ة تعاطيهم مع الأزمات :
مذهب� � ًا دي�ستوبي� � ًا حال ��ك ًا يتناغ ��م م ��ع ر�ؤيته
ال�سوداوي ��ة للأم ��ور ؛ في�ص ��وّ ُر واق ��ع احلال
وك�أنن ��ا �أ�صبحن ��ا عل ��ى �أعتاب مرحل ��ة قيامية
 apocalypticمن ��ذرة بفن ��اء الب�شرية ،وثمة
�آخ ��رون (ه ��م ذوو معرف ��ة علمي ��ة مقبولة يف
الأع ّم الغالب) مييلون لعقلنة الأمر وتو�صيف
احلال ��ة وفق� � ًا ملب ��ادئ علمي ��ة متف ��ق عليها يف
علم الوبائي ��ات �أو اجلائح ��ات املر�ضية ،و�إذا
م ��اكان لن ��ا �أن ن�ستخل� ��ص خال�ص ��ة مفي ��دة
ف�سنقول � ّأن العل ��م والتقنيات املرتبطة به هي
امل�ل�اذ العملياتي الذي يب ��دو متف ّرد ًا يف قدرته
عل ��ى تعزيز ركائ ��ز الأم ��ل والتف ��ا�ؤل والعمل
الإيجاب ��ي الق ��ادر عل ��ى جت ��اوز ه ��ذه املحن ��ة
(الكورونية) ب� ّ
أقل اخل�سائر املمكنة.
�صحيح � ّأن هذه اجلائحة الوبائية الكورونية
ٌ
تب ��دو �شدي ��دة الق�س ��وة وغري م�سبوق ��ة ؛ ّ
لكن
العق ��ل العلم ��ي امل ��د ّرب الينظ ُر �إليه ��ا من ثقب
الدي�ستوبي ��ا الت ��ي �شاع ��ت يف �أيامن ��ا ه ��ذه
وغ ��ادرت ثنايا كت ��ب اخليال العلم ��ي لت�صبح
�أطروحات يقينية مغ ّلف ��ة ب�أغلفة �آيديولوجية
�أو دينية ّ
تب�ش ُر باق�ت�راب نهاية العامل وفنائه،
ول ��ن يك ��ون �أم ��ر ًا مفي ��د ًا �أو منتج� � ًا يف وقتنا
الراه ��ن �إ�شاع ��ة فك ��ر امل�ؤام ��رة الفاو�ستي ��ة
الكامنة وراء هذه اجلائحة القاتلة.
لي�س ��ت مفاعي ��ل اجلائح ��ة الكوروني ��ة كله ��ا
موت� � ًا ودم ��ار ًا وخراب� � ًا و�ص ��ور ًا كئيب ��ة ؛ بل
�أن له ��ا بع�ض اجلوان ��ب الإيجابية املحمودة،
وم ��ن �أه� � ّم تل ��ك الإيجابي ��ات ه ��و الت�سري ��ع
بتنفي ��ذ بع� ��ض امل�شروعات التي ظ ّل ��ت رهينة
التنفي ��ذ امل�ستقبل ��ي ب�سب ��ب نق� ��ص اجل ��ر�أة
والدافعي ��ة لتنفيذه ��ا� .ست�شه ��د ال�سن ��وات
القليل ��ة القادم ��ة اخلط ��وات الأوىل لول ��وج
حقب ��ة الأن�سنة الإنتقالية الت ��ي �ست�أذن بنهاية
ع�ص ��ر الأنرثوبو�س�ي�ن Anthropocene
(وهو ع�صر �صارت في ��ه ال�سلوكيات الب�شرية
ذات مفاعي ��ل � -إيجابي ��ة و�سلبي ��ة  -م�ؤث ��رة
يف الطبيع ��ة ) ومق ��دم ع�ص ��ر النوفا�س�ي�ن
( Novaceneوه ��و ع�ص ��ر ال ��ذكاء الفائ ��ق
الذي �سيغدو في ��ه الإن�سان البيولوجي مدعم ًا
بالو�سائ ��ط امليكانيكي ��ة والألكرتوني ��ة ،وفق ًا
لتعريف ع ��امل امل�ستقبلي ��ات الأمريكي جيم�س
لفلوك .) James Lovelock
( يتبع الق�سم الثاين )

�شرفني �أ�ستاذنا الكبري حممد خ�ضري
قبل �أيام قليلة مبكاملة تلفونية طالت �أكرث من �ساعة
�إ�ستذكرنا فيها �أي�أم ال�ستينيات العتيدة ومتتعنا
بحديث �شيق عن �أ�سماء المعة برزت يف ذلك الزمن وكان لها
�صوالت وجوالت ومعارك
يف ال�شعر والق�صة والرواية و الت�شكليل
كما ذكرين مبفردة معينة وردت يف
ن�شيد الكركدن ديواين الأول لعل القارئ �سيحد�سها لوحده,
بهذه املنا�سبة �أعيد ن�شره الق�صيدة التي جرى ذكرها و�أهديها له

َ�سقـَطـْت َعلى املَاءِ َو ْرقـَة تـ نْ ٍِي

َ
اخلرائط
ر�أيت

َوكـُ ْن َت احلقيقة

والنه َر واجل�س َروالأر�ض مغ�سول ًة بالدماء

أذرع
ُم�شَ َّرعة ال ِ

فت
ولـَم تـَلتـَ ْ

َولـَ ّما َ�سقـَطـْت َعلى املَاءِ
فت
ْمل تـَلـْتـَ ْ

ترنحت حتت النوافذ
وما كنت متلك عزم ًا

تـَ َركـْت لنَا يف العِ َراق

وال رغبة يف و�صول

َر َوائِح يـودٍ

فت
ولـَم تـَلتـَ ْ

َو ُم ْ�ستـَ�شـْفـَ َيات
من َح�ش ْي ٍ�ش
و�أَلـ ْ ِ�سنَة ْ
فت
ولـَم تـَلتـَ ْ
�سمعت
َ
والفج ُر مل ي�ستفق بع ُد من نومهِ -ر�صا�ص ًا ميزق �صدر الهواء
فت
ولـَم تـَلتـَ ْ

ـتلت
ـلت ُقـ ـ َ
ُقت ـ َ
فت
ولـَم تـَلتـَ ْ
�أَ ّي َها الوطن امل�ستعري لثامك ال تلتفت
ْمل تـَ ُع ْد َ�صالحِ َ ا للـ ْ َمجيء
وق
لـَ ْم تـَ ُعد �سيد ًا للبرُ ْ
لـَ ْم َت ُع ْد م ْن َهد ْه
َ�سقـَطـْت َعلى املَاء منِّي

ر�أيتهمو يعربون �سماء البالد حفاة

َود ْرت ب َع ْي ْني

فت
ولـَم تـَلتـَ ْ

يائ�سة
َو ْر َدة َ

ً
ٌ
ٌّ
عادي جدا
كالم
 حيدر المح�سن

�إقليم ف ّني
يف �سني �شبابي املنغم�سة يف الف�سق
كانت تت�ش ّكل مقا�صد ِ�شعري ،
ويت�ص ّمم �إقليم ف ّني
وهو يُلقي حما�ضرات عن �شعر كافافي�س يت�ساءل
لورن�س داريل كيف ميكن لق�صائد ُجمعت من مواخري
ّ
حمط اهتمام
ومقاهي الإ�سكندرية الفقرية �أن تكون
حلقة وقورة من �سيدات القوم كنّ قد تركن يف �سبيل
املجيء �إىل املحا�ضرة حفلة للعبة الربيدج ،ويف
اخلتام يغادرن املكان "�إىل ال�شوارع املبتلة حيث كانت
�سياراتهن امل�ضاءة يف انتظارهن ،وقد تركن املكان
ي�سبح يف �شذى عطورهنّ الثمينة".
كتب كافافي�س ق�صائده الإيرو�سية عندما بلغ
اخلم�سني ،ومل يكن مبقدوره �أن ّ
يظل ثابت اجلنان
يح�س بال�شيخوخة تهدّد م�شاعره ،والعقار
وهو
ّ

الوحيد لل�شفاء من "جرح �سببته �سكني كريهة" هو
ال�شرود والعي�ش على تذكر املا�ضي بكل لذاذاته ،مع
حرية كبرية تتم فيها مباهاة عاطفية جل ّية ال يكتفي
ال�شاعر بالإعالن عنها رغم ما ينطوي عليه الأمر من
خطورة نظر ًا لعادات النا�س يف الأ�سكندرية املتحفظة
يف تلك ال�سنني:
"�إن بهجة حياتي وجوهرها | هو ذكرى ال�ساعات |
عندما كنت �أجد و�أدعم بهجتي احل�س ّية كما رغبتها".
ّ
ي�شتط بخيال ال�شعر
هذا ال�شعور بالفقدان دعاه �أن
�إىل درجة مت ّكنه من و�صف كل عاطفة �شهوانية يتم
ا�ستح�ضارها بوا�سطة ذهن متف ّرغ لها دون اهتمام يُذكر
ب�أيّ �شيء �آخر يف الوجود ،كما �أن الذهن يُ�شحذ من
خالل تفا�صيل �صغرية ال عالقة لها بالفعل الإيروتيكي؛
النافذة� ،أثر ّ
الظل و�أثر ال�شم�س على ال�سرير ،واحل ّر

اخلانق ،يبني ال�شاعر من هذه التفا�صيل �شعر ًا فا�ضح ًا
وم�ستور ًا يف نف�س الوقت:
يف غرفة �صغرية جرداء ،بني �أربعة حوائط
مغطاة بك�سوة خ�ضراء ،جدا خ�ضراء،
ثريا جميلة تت�أجج بالأ�ضواء
ّ
كل �شعاع من لهيبها ،يتدفق متقد ًا برغبة وا�شتهاء
ال�شرقي الواهي نراه حتول �إىل نوع من
الف�سق
ّ
�صح التعبري ،يظهر فيها
ال�صوفية اجل�سد ّية� ،إذا ّ
ال�شاعر مثل نا�سك معتزل �ضد النظام االجتماعي:
"لن �أخاف من �شهواتي كاجلبان | �س�أك ّر�س ج�سدي
احل�سية | ويف اللحظات احلرجة ،ل�سوف �أعيد
للمتع
ّ
اكت�شاف | روحي ،مثلما كانت زاهدة"
تبدو ق�صائد كافافي�س الإيرو�سية ك�أنها تقارير
و�صفية ،غري �أننا بالتايل البد �أن نح�س بها ب�صورة

تعلاّ ت ج�سدية قام بها ال�شاعر منذ زمن بعيد ،وهو
يعيد الآن �إليها احلياة بوا�سطة ال�شعر .هذه التقارير
ال�سردية التي ت�شبه ال(باالد) هي ّ
كل �شريعة ال�شاعر
يف الوجود ،كما �أنها ت�ش ّكل امل�ساحة الأه ّم يف �إقليمه
الفني الذي قام بت�شييده ،ح�سب تعبريه.
ق�صيدة "يف املكان نف�سه" لي�ست �إيروتيكية يف
احلب الذي يحمله ال�شاعر فيها �إىل
الظاهر ،لكن
ّ
مدينة الإ�سكندرية ي�شبه ما كان يتعاطاه يف لذاذاته
اجل�سدية:
"حميط البيت ،و�ساحات املدينة ،و�أحياء املدينة |
التي ال �أبايل بها ،والتي �أ�سري فيها� ،سنني و�سنني |
لقد خلق ُتك يف خ�ض ّم الفرح ،ويف خ�ض ّم احلزن | عرب
عدت ،بالن�سبة يل،
حاالت عديدة ،و�أ�شياء جديدة | وما ِ
�سوى عامل من �صنع �أحا�سي�سي وم�شاعري".

لي�س ثمة �شعور بالعزلة �أو الإحباط طاملا كان املرء
احلي
من�سجم ًا �إىل احل ّد الذي يكون مبقدوره �إعادة خلق ّ
الذي ي�سكنه ،واملدينة التي ت�ضمّه .هو ترياق ال�شعر وقد
فعل فعله ،وهي بطولة الفرد الهادئة التي ت�ستطيع التغ ّلب
على ال�صعوبات ال عن طريق الإفراط يف اخليال بوا�سطة
املهدئات وامل�س ّكنات ،ولكن بوا�سطة ر�ؤية الواقع نف�سه
بعد حتويله �إىل �إقليم للفن ،حيث تتم �إعادة ت�شكيل للمادة
الواقعية ب�صورة عاطفية تقرتب من حالة اللذة اجل�سدية،
والأمر يُنجز كله كما لو بفعل ال�سحر ،ال�شاعر وحده
يتط ّلع نحو تتمته ،نحو جزائه :فهنالك فقط تكمن راحته.
طاملا �أن ال�شاعر ال ي�ستطيع الهروب من هذا العامل ،فعليه
�أن يرتبه وفق ر�ؤاه .يقول داريل عن كافايف :يح�س املرء
وهو معه ب�أنه مي�سك بكل دقيقة متر عابرة ليقلبها ر�أ�س ًا
على عقب حتى يك�شف جانبها ال�سعيد.

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ
طقو�س فار�سية

�صدرت عن دار املدى رواي ��ة "طقو�س فار�سية" للكاتبة الإيرانية
�سيم�ي�ن دان�شور ترجمة علي عبد االمري �صالح ،والرواية تتناول
�أفكار وتطلعات جيل كامل من الإيرانيني يف حقبة زمنية متيزت
بغليان اجتماعي و�سيا�سيُ .ن�شرت الرواية عام  ١٩٦٩فبيع منها
�أك�ث�ر من ن�صف مليون ن�سخة و ُترجمت �إىل  ١٧لغة وعُدت عمال
كال�سيكي ًا .عمل ��ت �سيمني دان�شور بالإذاع ��ة وال�صحافة وكتبت
الق�ص ��ة الق�صرية والرواية وترجم ��ت لت�شيخوف وبرنارد �شو
وهوث ��ورن ونال ��ت الدكت ��وراه يف الأدب الفار�سي م ��ن جامعة
طه ��ران وتزوجت من جالل �آل �أحمد؛ املثقف والكاتب الإيراين
البارز ولعبت دور ًا مهم ًا يف جمعية الك ّتاب الإيرانيني ودعمت
املعار�ضني منهم حلكم ال�شاه.

موهوبون ي�ستغلون فن ال�شارع لإبراز �إبداعاتهم
عامر م�ؤيد
ا�صبح فن ال�ش ��ارع جزءا ا�سا�سيا
ل ��دى �شب ��ان كرث يحاول ��ون ابراز
مواهبه ��م الت ��ي اهمل ��ت م ��ن قبل
اجله ��ات املعني ��ة بذل ��ك .ويفتق ��د
الع ��راق اىل املراكز التي حتت�ضن
ه ��ذه املواه ��ب وتط ��ور م ��ن
مهاراتهم ،لذا قرروا االعتماد على
�أنف�سهم.
وي�ستغ ��ل املوهوب ��ون احلدائ ��ق
العام ��ة من اج ��ل التدريب واي�ضا
لتق ��دمي فنه ��م للمتواجدي ��ن يف
هذه االماكن .ويتنوع الفن املقدم
ح

ول العا

لم

م ��ن قبله ��م ،حي ��ث هن ��اك الرق�ص
بانواع ��ه واي�ض ��ا الر�س ��م عل ��ى
اجل ��دران والع ��زف يف االماك ��ن
العامة.
وال يقت�ص ��ر الف ��ن عل ��ى ال�شب ��اب
فق ��ط ب ��ل هن ��اك ن�س ��اء ،يقدم ��ن
فنون ��ا متنوع ��ة �س ��واء يف الر�سم
او الع ��زف عل ��ى خمتل ��ف الآالت
املو�سيقي ��ة .ويق ��ول باق ��ر حمي ��د
–فن ��ان -يف حديث ��ه لـ(املدى) ان
"اجلدران وال�صبات الكونكريتية
منت�ش ��رة ب�ص ��ورة كب�ي�رة يف
ال�ش ��وارع ول ��ذا قررن ��ا الر�س ��م
عليها".
وا�ض ��اف حمي ��د ان "الر�س ��وم
اخلا�ص ��ة بن ��ا تع�ب�ر ع ��ن جمالي ��ة
احلياة وابراز جانب مهم من الفن
املخفي يف هذه البالد".

وا�ش ��ار اىل ان "الر�س ��م عل ��ى
اجل ��دران مل تك ��ن فكرت ��ه فقط بل

هن ��اك م�شاركة عديدة م ��ن فنانني
وفنانات ويتم االتفاق على النقاط

امل�ستهدفة".
الفن مل يك ��ن مقت�صرا على الر�سم

 12عر�ض ًا م�سرحي ًا فى مهرجان مونودراما العراق با�سم الراحل �سامي عبد احلميد
ينطلق م�ه��رج��ان م��ون��ودرام��ا ال �ع��راق ي��وم  6ح��زي��ران
مب�شاركة  12عر�ض ًا م�سرحي ًا يجمع الفرق امل�سرحية
الأهلية يف �أك�بر مهرجان للمونودراما برعاية وزي��ر
الثقافة وال�سياحة والآث ��ار بالعراق ودائ ��رة ال�سينما
وامل�سرح ونقيب الفنانني العراقيني جبار جودي.
وخ�لال االف�ت�ت��اح �سيعر�ض العمل امل�سرحي "اللعبة"
للمخرج �صبحي اخلزعلي لفرقة م�سرح اليوم ،وبطولة
قا�سم رعد ،ويف نف�س اليوم يعر�ض �أي�ضا "الهروب من
الهاوية" للمخرج عبد الله حممد ت�أليف عبد الله الركابي
وبطولة ح�سني زنكنة .
دورة هذا العام حتمل ا�سم الفنان العراقي الكبري الراحل

مادونا تت�صرف ب�شكل غريب يف الفنادق

تتخذ جنمة البوب الأمريكية مادونا
�إج ��راءات تنظيف خا�صة يف الفنادق
ال �ت��ي ت��رت��اده��ا �أث �ن��اء م���ش��ارك�ت�ه��ا يف
ج��والت�ه��ا ال�ف�ن�ي��ة .ف�ه��ي حري�صة على
تنظيف ال �غ��رف م��ن ع�ي�ن��ات حم�ضها
النووي املتبقي .فهي ت�ستخدم فريق
تعقيم احلم�ض ال�ن��ووي للعناية بكل
�شعرة طائ�شة رمب��ا تكون ق��د تركتها

 فالح احلمراين
الكات ��ب واملرتج ��م �ص ��درت له ع ��ن دار
الرافدي ��ن الرتجم ��ة العربي ��ة ملذك ��رات
ابنة تول�ست ��وي �ألك�سن ��درا تول�ستايا،
وي�ش�ي�ر احلمراين يف مقدم ��ة ترجمته
للكت ��اب �إىل �أن :م�ؤلف ��ة كت ��اب "احلياة
مع الأب" ،ه ��ي الإبنة ال�صغري لــ"ليف
تول�ست ��وي"� ٬ألك�سن ��درا تول�ستاي ��ا٬
الت ��ي عا�ش ��ت �إىل جان ��ب �أبيه ��ا خم�سة
وع�شرين عام ًا حتى يوم وفاته ٬وكانت
م ��ن �أك�ث�ر املقرب�ي�ن �إلي ��ه ٬لي� ��س فق ��ط
بعالقات الرحم ٬و�إمن ��ا بالروح وعمق
فهم �إبداعاته .و�شاطرته �أفكاره.
 عماد جا�سم
وكي ��ل وزارة الثقافة اعل ��ن عن ت�شكيل
جلن ��ة لغر�ض متابع ��ة الو�ضع ال�صحي
للفنان�ي�ن والأدب ��اء واملثقف�ي�ن مم ��ن
ت�ستدع ��ي حالتهم املتابع ��ة واالطمئنان
والدعم .و�ضمت اللجنة ،التي يرت�أ�سها
رئي� ��س جمعي ��ة املو�سيقي�ي�ن الدكت ��ور
ك ��رمي الر�س ��ام ،ع�ضوي ��ة ممثل�ي�ن ع ��ن
دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح ودائ ��رة

وراءه��ا .وتقوم �أيقونة البوب حاليا
ب�ج��ول��ة وه��ي م���ش�ه��ورة ب��ال�ع��دي��د من
امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن ت�سافر معهم دائ�م��ا.
وان���ض��م ف��ري��ق م��ن منظفات احلم�ض
ال �ن��ووي �إىل حا�شيتها ،وفقا لتقرير
دي �ل��ي م �ي��ل .وي��ق��وم ع �م��ال ال�ن�ظ��اف��ة
بتنظيف كل غرفة مالب�س كانت مادونا
فيها خالل اجلولة ،بهدف �إزال��ة جميع
ع�لام��ات وج��وده��ا عندما ت �غ��ادر ،وال
ي�ن�ب�غ��ي �أن ي�ب�ق��ى �أي �أث� ��ر للحم�ض
النووي.
ومن قواعد اجلولة انه ال ميكن لأحد
من موظفي الفندق ال��دخ��ول �أو حتى
النظر �إىل الغرفة التي حتتلها مادونا.
واملنظفات النهائية ال ترتك �شيئا ،وال
�شعرة واحدة ،لأنها متر عرب كل �شيء
�صغري وتزيل كل الآث��ار التي تركتها
مادونا.

�سامي عبد احلميد وهو الأب الروحي للم�سرح العراقي
فهو كاتب وممثل وخم��رج وك��ان �أ��س�ت��اذا متمر�سا يف
العلوم امل�سرحية بكلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد
ولقب �أي�ضا بعميد امل�سرح العراقي ،ورح��ل ي��وم 29
ايلول ع��ام  2019بعد �أن ح�صل من قبل على جوائز
و�أو��س�م��ة منها :ج��ائ��زة التتويج م��ن مهرجان قرطاج،
وو�سام الثقافة التون�سي من رئي�س جمهورية تون�س،
وجائزة الإب��داع من وزارة الثقافة والإع�لام العراقية،
وجائزة �أف�ضل ممثل يف مهرجان بغداد للم�سرح العربي
الأول ،وجائزة التجريب من مهرجان امل�سرح التجريبي
بالقاهرة.

�أحمد
حلمي
يعيد جنيب
حمفوظ �إىل
التلفزيون
تفرغ املمثل امل�صري �أحمد حلمي للوقوف على
كافة التفا�صيل التي تخ�ص �شخ�صية الروائي
جنيب حم �ف��وظ ،احل��ائ��ز على ج��ائ��زة "نوبل"
للآداب ،لتج�سيد ق�صة حياته يف عمل تلفزيوين.
امل�سل�سل يحمل ا�سم "النجيب" ،ومن املفرت�ض
عر�ضه �ضمن ال�سباق ال��درام��ي ل�شهر رم�ضان
 ،2022ويعيد العمل �أحمد حلمي �إىل الدراما
التلفزيونية بعد غياب �ست �سنوات منذ تقدميه
م�سل�سل "العملية مي�سي".

وقد توا�صل كاتب العمل عبد الرحيم كمال مع
�أ��س��رة جنيب حم�ف��وظ ،ممثلة يف ابنتيه هدى
و�أم ك�ل�ث��وم ،ومت التوقيع فعلي ًا بينهما وبني
امل�ؤلف على بدء العمل ا�ستناد ًا �إىل كتاب "�أ�صداء
ال�سرية الذاتية" الذي كتبه جنيب عن نف�سه.
وق��د اجتهد منذ ف�ترة بع�ض حمبي حلمي يف
ت�صميم مل�صقات دعائية للعمل ،والتي اعتمدت
مزيج ًا ما بني مالمح كل من �أحمد حلمي وجنيب
حمفوظ ،وحازت على �إعجاب الكثريين.

فقط ،ب ��ل هناك الرق� ��ص املختلف
وال ��ذي يق ��وم ب ��ه راق�ص ��ون
ماهرون.
ويعتمد الراق�صون على مهاراتهم
العالي ��ة ،مكت�سبني هذه املهارة من
فيديوه ��ات ي�شاهدونها لراق�صني
من خمتلف دول العامل.
ويقول ب�ل�ال -راق�ص -يف حديثه
لـ(امل ��دى) ان الرق� ��ص انت�ش ��ر
ب�صورة كبرية وباالخ�ص "الهيب
هوب والربيك دان�س".
وب�ي�ن ان "ه ��ذا الرق� ��ص يعتم ��د
على الف�ض ��اءات املفتوحة لذا فان
اغل ��ب جتمعاتنا تك ��ون باحلدائق
العامة".
وذك ��ر ان "الراق�ص�ي�ن حالي ��ا م ��ن
خمتل ��ف االعم ��ار وهن ��اك �صغ ��ار
اي�ض ��ا ومنه ��م يف عم ��ر ال�شب ��اب

ويعت�ب�رون ه ��ذه املوهب ��ة ه ��ي
هدفهم ".
وهن ��اك الع ��زف يف ال�شارع حيث
يع ��د م ��ن اه ��م الفن ��ون يف العامل
ومثل هذا الفن منت�شر يف خمتلف
الدول.
ويق ��ول عل ��ي به ��اء –ع ��ازف -ان
"حدائق اب ��ي نوا�س هي ملتقانا
للع ��زف وهن ��اك جمه ��ور كث�ي�ر
يتفقد مواعيد جتمعنا بغية �سماع
املو�سيقى".
وا�ضاف ان ��ه يف "بع�ض االوقات
يت ��م تنظيم حفل ��ة مو�سيقية ولكن
اغلب التجمعات تكون يف االماكن
العامة خا�صة يف وقت الع�صر".

�أجنلينا جويل
تك�شف عن الذين
يتمنون لها املوت
حت��دث��ت النجمة الأم��ري�ك�ي��ة
�أجنلينا جويل ،عن كوالي�س
�أح � ��دث �أف�ل�ام �ه��ا "الذين
يتمنون يل املوت" الذي
يعر�ض حالي ًا بال�سينمات،
يف �أح���دث ع ��ودة لأف�ل�ام
الأك� ��� �ش ��ن وال � �ك� ��وارث،
ولكن مبنظور خمتلف.
وق��ال��ت �أجنلينا جويل
يف م �ق��اب �ل��ة ل��ه��ا�" ،أنا
معجبة ب ��أف�لام املخرج
ت� ��اي � �ل� ��ور � � �ش �ي�ري� ��دان،
وحتم�ست ل��دى معرفتي
ب� ��أن ��ش�ي�ئ� ًا م��ا م��رت�ب�ط��ا به
ق � ��ادم ،وب �ع��د ذل ��ك ظ�ن�ن��ت �أن��ه
�سيكون ج �ي��د ًا لأن �ن��ي �أع��رف��ه نوعا
ما ،لكنني كنت �سعيدة ج��د ًا عندما
علي،
قر�أت ال�سيناريو الذي عر�ضه ّ
و�شعرت ب�أنه عامل �أردت �أن �أقفز
فيه ،لكن �أعتقد �أن هذا النوع من
الأف�ل�ام ل��و وق��ع يف �أي ��دي خمرج
�آخ��ر وعامله بال�شكل اخلط�أ فمن
املمكن �أن يف�شل".
كما تابعت" :عرفت �أن��ه �سيجعل
الأح��داث خفيفة وكنت مت�أكدة من
�أن��ه لن يجعل الأم��ر عاطفيا ب�شكل
مفرط ،وكنت �أعلم �أننا �سنكون يف
قلب احل��دث ،و�ستكون لدينا جتربة
حقيقية ،ومل �أ�ستطع االنتظار".

نت�أمل ال�صور التي ازدحمت
بها مواقع التوا�صل االجتماعي
لتظاهرات "من قتلني" والتي
تطالب بالك�شف عن قتلة
متظاهري ت�شرين ،وندقق جيد ًا
فى هذه اللحظة التى تت�شابك
فيها �أيدي �شباب النا�صرية
مع فتيان الأعظمية ،و�أ�صوات
متظاهري بابل تختلط ب�أ�صوات
حمتجي كربالء ،وحتت ن�صب
احلرية ترفرف �صور �صفاء
ال�سراي و�إيهاب الوزاين
و�أجمد الدهامات وفاهم الطائي
وه�شام الها�شمي و�سعاد العلي
 ،فيما تبت�سم رهام يعقوب لعمر
�سعدون يف �ساحة الن�سور ،
وتنتظر �سارة يعقوب �أن يعود
حبيبها ح�سني عادل �.أكرث من
� 700شهيد طافت �أرواحهم بني
�ساحة الن�سور والتحرير مرورا
ب�ساحة الفردو�س ،وهم ينظرون
�أىل االنتفا�ضة املقد�سة التي
اختطف �شعلتها �شباب بعمر
الزهور كان ال�شهداء قد �أ�صبحوا
�أيقونتها ،هذه ال�شعلة املقد�سة
التي تلقفتها اجلماهري فتدفقت
يف �ساحات الوطن بعد �أن ت�صور
حيتان اخلراب �أنهم ا�ستطاعوا
�أن يحا�صروا روح االحتجاج
والرف�ض يف نفو�س العراقيني،
ليقدم لنا �صفاء ورفاقه الدر�س
البليغ بالدفاع عن احلق والتم�سك
به واال�ست�شهاد من �أجله.
يف ا�ستعادة "انتفا�ضة ت�شرين"،
تبقى �صور ال�شهداء حية يف
�ضمائر العراقيني ،و�ستتوارى
�صورالقتلة مثلما توارت �صور
الكثري ممن ال يحبون �أوطانهم .
تقول لك معظم اجلهات ال�سيا�سية
من على �شا�شة التلفزيون �إن
تظاهرات ال�شباب يف �ساحة
الوطن حق م�شروع ..لكنها يف
امل�ساء ت�صم هذه القوى �أذانها
وعيونها عن اجلرائم التي ترتكبه
�ضد املتظاهرين ،وال تن�س عزيزي
القارئ �أن احلكومة �ستندد �صباح
اليوم التايل بعمليات القتل
وتعلن �إجراء حتقيق فوري ملعرفة
من �أطلق الر�صا�ص..
ولهذا ياعزيزي املواطن املغلوب
على �أمره ال ت�س�أل عن عناوين
الذين ا�ستخدموا الر�صا�ص احلي
�ضد متظاهرين �سلميني ،خرجوا
ي�س�ألون ملاذا �صرفنا  80مليار
دوالر على وهم ا�سمه �إ�صالح
املنظومة الكهربائية؟ ،خرجوا
يطالبون مبحا�سبة حيتان الف�ساد
الذين حولوا �أموال العراق �إىل
ح�ساباتهم اخلا�صة ،و�أن هذا
امللف ،و�أعني ،ملف ا�ستباحة
دم املتظاهرين لن يفتح على
م�صراعيه ،ل ّأن هناك "خطوط
حمراء" كثرية ال ميكن االقرتاب
منها.
يف ع�صر الف�ضائيات و"العامل
قرية �صغرية" وثورة مواقع
التوا�صل االجتماعي ،ال يعرف
�أحد يف بالد الرافدين من هي
اجلهات التي اغتالت �شباب
ت�شرين بكل حرية،
الحظ جنابك الكرمي �أن من بني
ِ
�أبرز �أخبارنا �أن جلنة الأمن
والدفاع يف الربملان مل ت�صدر
بيان ًا تدين فيه ما جرى يف من
قتل واغتياالت  ،لكنها "ب�شرتنا"
ب�أن قانون جرائم املعلوماتية
جاهز ،و�أخربنا �أحد النواب
الأ�شاو�س ب�أن �أهمية القانون يف
�أنه يحتوي على عقوبات ت�صل
�أحكامها �إىل الإعدام.
منذ انطالق تظاهرات ت�شرين
و�أحزاب ال�سلطة تريد �أن
ت�ؤكد للعامل ب�أن الذي �سرق
البالد وخربها و�أ�شاع الطائفية
واملحا�ص�صة وباع املنا�صب �إمنا
هم العراقيون املعت�صمون �ضدها
يف �ساحات االحتجاج .

الأردين جالل برج�س يفوز بجائزة البوكر العربية عن روايته دفاتر الوراق
 متابعة املدى

الفن ��ون العام ��ة ودائ ��رة ال�ش� ��ؤون
الثقافي ��ة العام ��ة .وق ��ال جا�س ��م �إن
"ه ��ذه اللجن ��ة تتق�ص ��ى حال ��ة املثقف
العراق ��ي ال�صحية ،وذلك بالتن�سيق مع
النقابات واجلمعيات ذات العالقة ،كما
�ستمن ��ح لها �صالحيات املتابعة الدقيقة
وت�سهيل اجراءات العالج".

 خالد ال�سامرائي
قارئ املقام انتهى م ��ن ت�سجيل البومه
الغنائ ��ي اجلدي ��د ،وت�ضم ��ن جمموعة
م ��ن املقام ��ات العراقي ��ة منه ��ا الري�ست
والبنج ��كاه وال�صبا والالم ��ي ،ا�ضافة
اىل جمموع ��ة م ��ن االغ ��اين الرتاثي ��ة
البغدادية القدمية.

�أعلن ��ت اجلائ ��زة العاملي ��ة للرواي ��ة
العربية ،ام�س ،ع ��ن فوز رواية "دفاتر
الو ّراق" للكاتب جالل برج�س بالدورة
الرابع ��ة ع�ش ��رة م ��ن اجلائ ��زة للع ��ام
.2021
وك�ش ��ف �ش ��وقي بزي ��ع ،رئي� ��س جلن ��ة
التحكي ��م ،ع ��ن ا�س ��م الرواي ��ة الفائ ��زة
باجلائ ��زة وال�ص ��ادرة ع ��ن امل�ؤ�س�س ��ة
العربي ��ة للدرا�س ��ات والن�ش ��ر ،خ�ل�ال
فعالية افرتا�ضي ��ة ،والتي ح�صل جالل
برج�س مبوجبها على اجلائزة النقدية
البالغة قيمته ��ا � 50ألف دوالر �أمريكي،
بالإ�ضاف ��ة �إىل متوي ��ل ترجم ��ة روايته

الطقس

�إىل اللغة الإجنليزية.
وق ��ال �شوق ��ي بزي ��ع "قد تك ��ون امليزة
الأه ��م للعم ��ل الفائ ��ز ،ف�ض ًال ع ��ن لغته
املحكم ��ة وامل�شوقة،
العالي ��ة وحبكت ��ه ْ
هي قدرت ��ه الفائقة على تعري ��ة الواقع
الكارث ��ي م ��ن �أقنعت ��ه املختلف ��ة ،حيث
يق ��دم امل�ؤلف �أ�ش ��د البورتريهات قتامة
ع ��ن عامل الت�شرد والفقر وفقدان املعنى
واقتالع الأمل من ج ��ذوره ،مبا يحول
احلياة �إىل �أرخبيل من الكوابي�س".
وم ��ع ذلك ف� ��إن الرواية لي�س ��ت تب�شري ًا
بالي�أ� ��س ،بل هي طريق ��ة الكاتب للقول
ب�أن "الو�ص ��ول �إىل ال�صخ ��رة العميقة
ل�ل��أمل ،هو ال�ش ��رط الإلزام ��ي الخرتاع
الأح�ل�ام ،وللنهو�ض بالأمل فوق �أر�ض

تنا� ��ص يف روايته م ��ع الأعمال الأدبية
الأخ ��رى الت ��ى �أث ��رت يف �شخ�صي ��ة
ال ��و ّراق ،مل ��اذا اخ�ت�رت ه ��ذه الأعمال،
�أم ه ��ي الت ��ي فر�ض ��ت نف�سه ��ا؟  .قائال:
مل يك ��ن ذهاب ��ي �إىل تل ��ك ال�شخ�صي ��ات
الروائي ��ة �إال ر�ص ��دا حلرك ��ة الزمن يف
املم ��ر الإن�س ��اين نح ��و احلي ��اة ح�ي�ن
وج ��دتُ �أن تلك احلركة مل يط ��ر�أ عليها
تغيري �س ��وى الق�ش ��رة ،ف�أزم ��ة "�سعيد
مهران" يف (الل�ص والكالب) هي ذاتها
�أزم ��ة �إبراهيم ال ��و ّراق ،و�أزمة الو ّراق
ه ��ي �أزم ��ة "كوازمي ��ودو" يف (�أحدب
�أكرث �صالبة".
نوت ��ردام) .وهن ��ا ميكنن ��ي الق ��ول �إن
واج ��اب الروائ ��ي االردين الفائ ��ز ا�ستدعائي لتل ��ك ال�شخ�صيات ال يندرج
باجلائزة ردا على �س�ؤال يتعلق بوجود يف ب ��اب التنا�ص بقدر ما ي�أتي يف باب

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درجات احل ��رارة ترتفع قليال عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

حماكمة اللحظة الزمنية لل�شخ�صيتني.
لق ��د ا�ستغرق ال ��و ّراق على م ��دار �سني
عم ��ره يف الق ��راءة لكن ��ه انتم ��ى لتل ��ك
ال�شخ�صيات التي كانت ت�شبهه يف كثري
من املناحي لهذا كان يتقم�صها ب�سهولة
َم َر�ضي ��ة .وا�ض ��اف ج�ل�ال برج�س انه
ت�أثر باعمال ماركيز وغالب هل�سا.
� ��س  /ما الكتب التي تقر�أها الآن؟ وهل
ت�أثرت قراءتك بط ��ول البقاء يف املنزل
امل�صاحب لأزمة الكورونا؟
 لق ��د �أتاحت يل عزلة الكورونا فر�صةعظيمة للقراءة التي ال بد �أن ت�صب يف
خان ��ة الكتابة ،قر�أت خ�ل�ال تلك الفرتة
عددا كبريا من الكتب �أهمها قراءتي من
جديد لـ(كتاب �ألف ليلة وليلة).

بغداد C° 26 - C° 40 /الب�صرة C° 27 -C° 42 /
�أربيلC° 23 - C° 36 /

النجف C° 26 -C° 40 /

املو�صل C° 24 - C° 38 /الرمادي C° 25 -C° 44 /

