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الم�ساءلة والعدالة مازالت تتحقق من �سالمة بيانات �ألف مر�شح

المفو�ضية تحدد موعد ًا للم�صادقة على �أ�سماء المر�شحين:
قائمة جديدة من الم�ستبعدين �ست�صدر قريب ًا
 بغداد/محمد �صباح
من املق ��رر ان ت�ص ��ادق مفو�ضي ��ة االنتخابات
عل ��ى ا�سماء املر�شح�ي�ن لالنتخابات الربملانية
املبك ��رة .االع�ل�ان ع ��ن اال�سم ��اء �سيك ��ون
وبح�س ��ب التوقعات يف نهاية ال�شهر اجلاري،
بعد انته ��اء هيئة امل�ساءلة والعدالة من تدقيق
بيانات �ألف مر�شح.
وا�ستنادا �إىل ذلك� ،ست�ص ��در املفو�ضية العليا

لالنتخاب ��ات خ�ل�ال ال�ساعات القليل ��ة القادمة
قائم ��ة جدي ��دة ب�أ�سم ��اء املبعدين ع ��ن ال�سباق
االنتخاب ��ي ،موزع ��ة ب�ي�ن م ��زور ل�شهادات ��ه
الدرا�سي ��ة ،وبني من مت اق�صا�ؤه من قبل هيئة
النزاه ��ة ،يف ح�ي�ن �ست�شمل القائم ��ة اجلديدة
حذف مر�شحني اثنني ب�سبب وفاتهما.
وتق ��ول جمان ��ة غ�ل�اي املتحدث ��ة با�س ��م
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
�إن اع ��داد املبعدي ��ن ع ��ن خو� ��ض االنتخابات

الربملاني ��ة املقبل ��ة مازال ��ت متحرك ��ة وغ�ي�ر
ثابت ��ة رغ ��م القوائ ��م ال�سابق ��ة الت ��ي �صدرت،
مبين ��ة �أن املفو�ضية �ستعلن ع ��ن اعداد �أ�سماء
امل�ستبعدي ��ن (جميعه ��م) بع ��د امل�صادق ��ة على
قوائم املر�شحني.
ويف الثالث�ي�ن م ��ن �شهر اي ��ار املا�ض ��ي �أعلنت
املفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخاب ��ات ع ��ن ا�ص ��دار
قائم ��ة اولي ��ة م�ؤلفة م ��ن ع�شري ��ن مر�شحا مت
ا�ستبعاده ��م م ��ن امل�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات

الأمن النيابية ت�شكك باالنتخابات:
متخوفون من ال�سالح المنفلت
 خا�ص /المدى
�شكك ��ت جلن ��ة االم ��ن والدف ��اع النيابي ��ة� ،أم� ��س
االثنني ،بنزاهة االنتخابات النيابية املقبلة ،فيما
�أ�شارت �إىل وجود خماوف من ال�سالح املنفلت.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة �سه ��ران االعاجيب ��ي،
لـ(امل ��دى)� ،إن "املخاوف وال�شكوك بد�أت تتزايد
يف الآون ��ة االخ�ي�رة ب�ش� ��أن نزاه ��ة االنتخابات
املقبلة م ��ع وجود ال�س�ل�اح املنفلت خ ��ارج اطار
الدولة".
و�أ�ضاف االعاجيبي� ،أن "هناك  3جهات حتاول
الت�أث�ي�ر على احلالة النف�سي ��ة للمواطن املتوجه
لأداء االنتخاب ��ات" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "اللجن ��ة
امل�شكل ��ة من الق ��وات االمني ��ة واملفو�ضية العليا

املقبلة بعد تدقيق ا�سمائهم من قبل دائرة القيد
اجلنائي التابعة �إىل وزارة الداخلية.
كما ا�صدرت مفو�ضية االنتخابات قائمة ثانية
م ��ن امل�ستبعدي ��ن م�ؤلف ��ة م ��ن  135مر�شح ��ا
م ��ن االنتخاب ��ات املقبل ��ة ،وقال ��ت �إن جمي ��ع
امل�ستبعدين هم م ��ن منت�سبي القوات امل�سلحة
واالجهزة االمنية.

احمد علي ابراهيم يكتب:

 التفا�صيل �ص2

"حادثة م�ست�شفى ابن الخطيب
و�أفكار عن النظام ال�صحي"
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تهديدات ف�صائل م�سلحة تربك
التحقيقات بمقتل الوزني و�أمن كربالء
يخ�شى "خيمة �أم ال�شهيد"!
 بغداد /تميم الح�سن
ت�سببت "تهديدات" م ��ن ف�صائل م�سلحة يف كربالء
برتاج ��ع احلما�س يف ك�ش ��ف مالب�سات ق�ضية مقتل
النا�شط ايهاب الوزين ،فيما ت�ضاربت الأنباء حول
حماول ��ة اغتيال مر�شح حلزب من�شق عن "الدعوة"
يف املدينة.
ولليوم الثاين متنع القوات االمنية عائلة الوزين،
ال ��ذي اغتاله جمهولون و�س ��ط كربالء قبل �أكرث من
�شه ��ر ،من االعت�صام ام ��ام الق�ض ��اء ملعرفة اجلهات
التي قام ��ت باغتيال النا�شط ،يف وق ��ت اختفى فيه
اغلب امل�س�ؤولني يف املدينة عن �صورة االحداث.
وكان ق ��د ت�سبب ال�ضغط ال�شعبي على خلفية ق�ضية
اغتيال النا�ش ��ط الكربالئي ،وتهديدات املتظاهرين
ب�إقال ��ة ق ��ادة امنيني واع�ض ��اء يف احلكومة املحلية
لكرب�ل�اء ،باهتم ��ام امل�س�ؤول�ي�ن يف احل ��دث والذي
انته ��ى باعتق ��ال القيادي يف احل�ش ��د قا�سم م�صلح،
الذي ربط توقيت اعتقاله بحادث مقتل الوزين.
يق ��ول علي الكربالئ ��ي ،وهو ا�س ��م م�ستعار لنا�شط

يف كرب�ل�اء بات�ص ��ال مع (امل ��دى) �إنه "بع ��د �إطالق
�سراح م�صلح اختفى املحافظ وقائد ال�شرطة وبقية
امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن ال�ص ��ورة ومل يع ��ودوا يخرجون
للإعالم".
وج ��رت مرا�سي ��م احتف ��ال وا�سع ��ة يف  9حزي ��ران
احل ��ايل ،داخ ��ل العتبة احل�سيني ��ة يف كربالء عقب
�ساعات فقط من �إط�ل�اق �سراح قائد عمليات االنبار
يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي قا�سم م�صلح ،بع ��د ا�سبوعني
م ��ن اعتقاله على خلفية اتهام ��ات بقتل نا�شطني يف
كربالء.
وي ��رى النا�شط الذي طلب عدم ن�شر ا�سمه ال�صريح
خوف ��ا م ��ن املالحقة ،ان ذل ��ك االمر "مرتب ��ط بنفوذ
م�صل ��ح والف�صائ ��ل امل�سلح ��ة يف الدول ��ة وت�أثريها
على الق ��رار ال�سيا�سي واالمن ��ي" ،م�ضيفا" :اعتقد
اجلمي ��ع ان م�صل ��ح ل ��ن يخرج م ��ن املعتق ��ل ولذلك
ت�شج ��ع امل�س�ؤولون للت�صريح ح ��ول حادث اغتيال
الوزين".
 التفا�صيل �ص3

امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات توا�ص ��ل العم ��ل من اجل
ت�أم�ي�ن االنتخاب ��ات النيابي ��ة املقبل ��ة خ�صو�صا
(امن املر�شح واالنتخابات)".
وا�ش ��ار ع�ضو جلنة االمن والدفاع النيابية� ،إىل
�أن "عنا�صر تنظيم داع� ��ش والع�صابات املنفلتة
واملتخوفني م ��ن االنتخابات يحاول ��ون الت�أثري
من خالل اث ��ارة الرعب يف نفو� ��س النا�س لعدم
التوجه �إىل �صناديق االقرتاع".
وب�ش�أن قدرة احلكومة عل ��ى ت�أمني االنتخابات،
�أو�ض ��ح االعاجيب ��ي� ،أن "احلكوم ��ة ق ��ادرة
عل ��ى ت�أم�ي�ن االنتخاب ��ات وحماي ��ة الناخب�ي�ن
واملر�شح�ي�ن ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن اداء االنتخاب ��ات يف
موعده ��ا املح ��دد �شه ��ر ت�شري ��ن الأول/اكتوبر
املقبل".

الديمقراطي الكرد�ستاني :الإقليم
�سلم بغداد بياناته المالية
 خا�ص /المدى
ذك ��رت كتل ��ة احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
النيابية� ،أم�س االثنني ،ان ح�صول �إقليم كرد�ستان
عل ��ى ح�صته م ��ن املوازن ��ة للعام احلايل ج ��اء بعد
الإيفاء بااللتزامات ،الفتة �إىل تقدميه كامل بياناته
املالية �إىل ال�سلطات االحتادية.
وقال ��ت النائب ��ة ع ��ن الكتل ��ة اخال� ��ص الدليمي �إىل
(امل ��دى)� ،إن "ح�ص ��ول االقلي ��م عل ��ى ح�صت ��ه م ��ن
املوازن ��ة جاء نتيج ��ة الإيف ��اء بااللتزام ��ات املتفق

عليها مع احلكومة املركزية" .وتابعت الدليمي� ،أن
"الإقلي ��م قدم �إىل ال�سلطات االحتادية عرب ديوان
الرقابة املالية كافة البيانات املالية".
وزادت ،ان "قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة واج ��ب
التطبي ��ق عل ��ى اجلمي ��ع وامل ��واد الت ��ي مت و�ضعها
ب�ش� ��أن االلتزام ��ات املتبادل ��ة م ��ع �إقلي ��م كرد�ست ��ان
جاءت بعد جولة من املفاو�ضات واملباحثات".
وعدت الدليمي ،ما ح�صل "هو ر�سالة ايجابية تدل
عل ��ى تق ��دم العالقات بني بغ ��داد واربي ��ل وجتاوز
مرحلة اخلالفات ال�سابقة".

�أزمة �شح المياه في ال�صيف ..هل من معالجة نهائية؟  ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

ن����ح����ت����اج �إل���������ى ع�������ش���ر �����س����ن����وات ب����ع����د لإك������م������ال ت���ل���ق���ي���ح ال�������س���ك���ان

الإقبال على التلقيح ما زال �ضعيف ًا ..ومدونون ي�ساندون جهود التوعية للحد من الجائحة
 ورود �صالح
ت���زداد وت�ي�رة ال�ق��ا��ص��دي��ن م��راك��ز ت��وزي��ع لقاحات
فايرو�س كورنا ،لأخ��ذ جرعة اللقاح ،لكن العملية
ما زال��ت بطيئة رغم النداءات والربامج التوعوية
وامل��ن�����ش��ورات امل �ح �ف��زة ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي التابعة لوزارة ال�صحة ومن ي�ساندها من
نا�شطني وكوادر طبية.
اال ان ن�سبة اق�ب��ال امل��واط�ن�ين على التلقيح تبقى

غري مر�ضية ،حيث اعلنت وزارة ال�صحة ان ن�سبة
امللقحني حتى اليوم امل�صادف ( 21حزيران) و�صلت
اىل اكرث من  780الف مواطن ،من جمموع �أكرث من
�أربعني مليون مواطن من �سكان البالد ،فيما بلغت
ن�سبة امللقحني اليوم االثنني  22473فقط.
وح �� �س��ب �أرق � ��ام م��وق��ع  Covidvaxاملخت�ص
بت�سجيل ب�ي��ان��ات متلقي ال�ل�ق��اح يف ال �ع��امل ،ف ��أن
العراق ويف حال ا�ستمرار عمليات التلقيح على هذه
الوترية� ،سيحتاج اىل �أكرث من � 11سنة للو�صول

اىل ن�سبة  70%من امللقحني.
ويقول د.هيثم خملف العبيدي والذي كان من �ضمن
الفريق امل�ساند لوزارة ال�صحة يف مواجهة جائحة
كورونا �إن "الوزارة تبذل كل و�سعها يف مواجهة
اجلائحة وانها حتارب ال�شائعات �ضد اللقاح �أي�ضا،
حيث اجتهت نحو رف��ع ع��دة دع��اوى ق�ضائية �ضد
امل�شككني" ،م�شري ًا �إىل �أن اخلوف من التلقيح لي�س
له مربر ،خا�صة وان احلياة يجب ان ترجع طبيعية
ب�أخذ اللقاح والو�صول اىل مناعة جمتمعية.

الدكتور �شاكر جواد ا�ست�شاري مادة طب الطوارئ
وم�ست�شار اق��دم يف ال�صحة الدولية يف الواليات
املتحدة االمريكية يقول� :إن الو�صول اىل املناعة
املجتمعية الآمنة ،يحتاج اىل تلقيح ما يقارب 80%
من ال�سكان ،وهذا يعني تلقيح  32مليون عراقي ،اي
ان العراق بحاجة اىل نحو  64مليون جرعة لقاح
لغر�ض الو�صول اىل املناعة املجتمعية املطلوبة.
 التفا�صيل �ص3

حكومة ذي قار ترث نحو  200م�شروع متوقف ومتلكئ وتعلن عن �إجراءات محدودة لمعالجتها
 ذي قار /ح�سين العامل
يف الوق ��ت الذي ك�شف ��ت في ��ه ادارة حمافظة ذي قار
ع ��ن املبا�شرة بتنفي ��ذ خطة لإعادة العم ��ل بامل�شاريع
املتلكئ ��ة يف قطاع ��ات الرتبي ��ة وال�صح ��ة وامل ��اء
والكهرب ��اء والقطاع ��ات اخلدمي ��ة االخ ��رى وف ��ق
التخ�صي�ص ��ات املالية املر�ص ��ودة للمحافظة ،ا�شارت
اىل ت�شكي ��ل جل ��ان وجمل� ��س اعمار لإيج ��اد احللول

للم�ش ��اكل الت ��ي تع ��اين منه ��ا املحافظ ��ة يف جم ��ال
االعمار واخلدمات.
واك ��دت الإدارة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار ،انه ��ا ورث ��ت
 183م�شروع ًا متلكئ ًا يف املحافظة �ضمن م�شاريع
االع ��وام ال�سابقة وانها تعمل على اعادة العمل فيها،
م�شرية اىل ت�شكيل جمل�س �إعمار ي�ضم يف ع�ضويته
 18ا�ست�شاري ��ا من اخت�صا�صات خمتلفة ويرت�أ�سه
حماف ��ظ ذي قار �أحمد غني اخلفاجي� ،إال ان املجل�س

املذكور �سرعان ما واج ��ه ان�سحاب ع�ضوين بارزين يف ن�س ��ب االجن ��از وبع�ضه ��ا متوقف من ��ذ  12عاما
من ت�شكيلته املعلنة.
والآخر منذ ع�ش ��ر �سنوات وبع�ضها متوقفة منذ عام
وقال حمافظ ذي قار احمد غني اخلفاجي يف ت�صريح  2019وجميعه ��ا متوقفة لأ�سباب مالية" ،و�أردف
لـ(امل ��دى) �إن "حمافظة ذي قار ت�ضم م�شاريع متلكئة ان "ادارة املحافظة عملت على ملف االبنية املدر�سية
منذ �سن ��وات" ،مبينا ان "من ب�ي�ن امل�شاريع املتلكئة املتلكئ ��ة كون ��ه ملف مه ��م يتعلق بالعملي ��ة الرتبوية
م�شاري ��ع للأبني ��ة املدر�سي ��ة واال�س ��كان وم�شاري ��ع وم�شكلة االكتظاظ التي تعاين منها املدار�س".
�صحية واخرى يف قطاعات املاء والكهرباء".
 التفا�صيل �ص4
واو�ض ��ح اخلفاجي ان "امل�شاري ��ع املتوقفة متفاوتة

مجل�س النواب معطل منذ �أكثر من �شهر

كتل برلمانية 150 :نائب ًا معدل
الغياب اليومي لجل�سات البرلمان

 بغداد /فرا�س عدنان
ي�شهد جمل�س النواب يف دورته احلالية
ظاهرة للغياب غري م�سبوقة ،فيما ي�ؤكد
�أع�ض ��اء م ��ن كت ��ل خمتلف ��ة� ،أن مع ��دل
ع ��دم احل�ض ��ور ي�ص ��ل �إىل  150نائب ًا،
مطالب�ي�ن مبعاجل ��ة ه ��ذا املو�ضوع عرب
�س ��ن قوان�ي�ن مبحا�سبة املتغيب�ي�ن ،كما
حتدثوا عن ان�شغ ��ال مبكر باالنتخابات
ل ��دى العديد م ��ن النواب فاقم م ��ن �أزمة
تعطيل الربملان.
ويق ��ول النائب ع ��ن كتل ��ة �إرادة ح�سني
عرب يف ت�صريح �إىل (املدى) �إن "جميع
القوان�ي�ن املطروح ��ة �أم ��ام الربملان يف
الوقت احلايل ه ��ي مهمة ،منها قوانني:
النفط والغاز ،اخلدم ��ة املدنية ،التقاعد
وال�ضم ��ان االجتماع ��ي ،وجرائ ��م
املعلوماتية".
و�أ�ضاف ع ��رب� ،أن "االنتخابات املبكرة
وظروفه ��ا �أف�ض ��ت �إىل وج ��ود رغب ��ة
ل ��دى بع�ض الن ��واب احلالي�ي�ن يف عدم
الرت�شي ��ح ،ف�ض ًال عن ان�شغ ��ال الآخرين
بالدعاي ��ة و�ضمان ح�صول �أكرب عدد من

الأ�صوات".
وب�ي�ن ع ��رب� ،أن "العدي ��د م ��ن الن ��واب
�سب ��ق �أن ف ��ازوا يف انتخاب ��ات ع ��ام
 ،2018ولكنهم تغيبوا ب�شكل م�ستمر
عن اجلل�سات".
و�أورد� ،أن "نح ��و  150نائب� � ًا ه ��م
متغيب ��ون ب�شكل م�ستمر ع ��ن اجلل�سات
الت ��ي مل تنعق ��د طيل ��ة ال ��دورة احلالية
ب�أك�ث�ر م ��ن  180نائب� � ًا �إال يف ح ��االت
ا�ستثنائي ��ة و�صل احل�ض ��ور �إىل 200
نائب".
وم�ضى ع ��رب� ،إىل �أن "الربملان احلايل
ورغم �أنه �أجنز قوانني مهمة ،لكنه ف�شل
يف و�ض ��ع حد للغياب املتكرر للعديد من
الأع�ض ��اء ،ولع ��ل ال�سب ��ب يف ذل ��ك عدم
وجود �إطار قانوين للمحا�سبة".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف
عراقي ��ون ح�س ��ن خالط ��ي ،يف ت�صريح
�إىل (امل ��دى)� ،أن "النظ ��ام الد�ست ��وري
يفر�ض وجود جمل�س نواب ال يغيب يف
جميع الظروف واحلاالت".
 التفا�صيل �ص2
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املفو�ضية حتدد موعد ًا للم�صادقة على �أ�سماء املر�شحني:
قائمة جديدة من امل�ستبعدين �ست�صدر قريب ًا

 بغداد/محمد �صباح

من المقرر ان ت�صادق مفو�ضية
االنتخابات على ا�سماء المر�شحين
لالنتخابات البرلمانية المبكرة.
االعالن عن اال�سماء �سيكون وبح�سب
التوقعات في نهاية ال�شهر الجاري،
بعد انتهاء هيئة الم�ساءلة والعدالة
من تدقيق بيانات �ألف مر�شح.
وا�ستنادا �إلى ذلك� ،ست�صدر المفو�ضية
العليا لالنتخابات خالل ال�ساعات
القليلة القادمة قائمة جديدة ب�أ�سماء
المبعدين عن ال�سباق االنتخابي،
موزعة بين مزور ل�شهاداته الدرا�سية،
وبين من تم اق�صا�ؤه من قبل هيئة
النزاهة ،في حين �ست�شمل القائمة
الجديدة حذف مر�شحين اثنين
ب�سبب وفاتهما.

وتق ��ول جمان ��ة غ�ل�اي المتحدثة با�س ��م مفو�ضية
االنتخاب ��ات ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن اع ��داد
المبعدي ��ن ع ��ن خو� ��ض االنتخاب ��ات البرلماني ��ة
المقبلة مازالت متحركة وغي ��ر ثابتة رغم القوائم
ال�سابق ��ة الت ��ي �ص ��درت ،مبين ��ة �أن المفو�ضي ��ة
�ستعل ��ن عن اعداد �أ�سم ��اء الم�ستبعدين (جميعهم)
بعد الم�صادقة على قوائم المر�شحين.
وف ��ي الثالثي ��ن م ��ن �شه ��ر اي ��ار الما�ض ��ي �أعلنت
المفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخابات عن ا�ص ��دار قائمة
اولي ��ة م�ؤلفة م ��ن ع�شرين مر�شحا ت ��م ا�ستبعادهم
م ��ن الم�شاركة في االنتخاب ��ات المقبلة بعد تدقيق
ا�سمائه ��م من قبل دائرة القيد الجنائي التابعة �إلى
وزارة الداخلية.
كم ��ا ا�ص ��درت مفو�ضي ��ة االنتخابات قائم ��ة ثانية

م ��ن الم�ستبعدي ��ن م�ؤلف ��ة م ��ن  135مر�شح ��ا م ��ن
االنتخابات المقبلة ،وقالت �إن جميع الم�ستبعدين
ه ��م م ��ن منت�سب ��ي الق ��وات الم�سلح ��ة واالجه ��زة
االمنية .وتبين غ�ل�اي �أن "هناك طعونا قدمت من
قبل الم�ستبعدين يج ��ري تدقيقها من قبل الجهات
ذات العالق ��ة للب ��ت به ��ا" ،مو�ضح ��ة �أن االم ��ور
�ستت�ض ��ح بعد اكمال تدقيق بيانات كل المر�شحين
من قبل وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي

والتربية وهيئتي النزاهة والم�ساءلة والعدالة.
وم�ؤخ ��را �أعلن ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ع ��ن
ا�ستبع ��اد  226مر�شح ��ا م ��ن خو� ��ض االنتخابات
ل�شموله ��م ب�إج ��راءات قانون الم�ساءل ��ة والعدالة،
داعي ��ة الم�شمولي ��ن باال�ستبع ��اد �إل ��ى اتب ��اع
الط ��رق القانوني ��ة �أم ��ام هيئة التميي ��ز المخت�صة
للنظ ��ر ف ��ي الطع ��ون المقدم ��ة على ق ��رارات هيئة
الم�ساءل ��ة والعدال ��ة .م ��ن جهت ��ه ،يبي ��ن ح�سي ��ن

الهنداوي م�ست�شار رئي�س مجل�س الوزراء لل�ش�أن
االنتخابي ف ��ي حديث مع (المدى) �أن ��ه قبل نهاية
ال�شه ��ر الجاري من المرج ��ح �أن ت�صادق مفو�ضية
االنتخابات عل ��ى ا�سماء المر�شحي ��ن لالنتخابات
البرلمانية المبك ��رة بعد اكمال تدقيق اال�سماء من
قبل هيئتي النزاهة والم�ساءلة والعدالة.
ويل ��زم قان ��ون االنتخاب ��ات البرلماني ��ة رق ��م
( )9ل�سن ��ة  2020ف ��ي مادت ��ه ( )9بمن ��ع تر�شي ��ح

منت�سب ��ي الق ��وات الم�سلح ��ة واالجه ��زة االمني ��ة
(دفاع وداخلي ��ة وجهاز مكافحة اره ��اب والح�شد
ال�شعب ��ي) مال ��م يقدم ��وا ا�ستقالتهم م ��ن وظائفهم
ومنا�صبه ��م الع�سكرية �أو مم ��ن تمت �إحالتهم على
التقاع ��د .ويتوق ��ع الهنداوي �أن ت�ص ��در مفو�ضية
االنتخاب ��ات قائم ��ة جدي ��دة م ��ن المبعدي ��ن خالل
الفت ��رة القليلة المقبلة بعد اكم ��ال تدقيق البيانات
م ��ن قب ��ل هيئت ��ي النزاه ��ة والم�ساءل ��ة والعدالة،

حملها م�س�ؤولية توقف م�شاريع الم�ست�شفيات
 بغداد /محمد المحمودي

ل ��م تنج ��ح الحكوم ��ات المتعاقب ��ة ،ف ��ي �إن�ش ��اء م�ست�شفى
ع ��ام ف ��ي مدينة الك ��وت� ،إذ يت ��وزع المواطنون م ��ن �أبناء
المدين ��ة والوح ��دات الإداري ��ة التابع ��ة له ��ا ،والمر�ض ��ى
الذين تحولهم الم�ست�شفي ��ات العامة في عموم المحافظة،
عل ��ى م�ست�شف ��ى الزهراء التعليم ��ي وم�ست�شف ��ى الكرامة،
والأخي ��ر م�ست�شف ��ى ع�سك ��ري ت ��م تحويله �إل ��ى مدني في
ت�سعيني ��ات الق ��رن الما�ضي .منذ نحو ع�ش ��ر �سنوات علق
�أبن ��اء المدين ��ة �آماله ��م عل ��ى الم�ست�شفى الترك ��ي ،والذي
توق ��ف فيه العمل منذ �سن ��وات وبن�سبة �إنجاز  ،%30وهو
�ضمن حزم ��ة م�ست�شفيات م ��ن ذات الن ��وع منحتها وزارة
ال�صح ��ة �إل ��ى �شركة تركية ف ��ي محافظات عدي ��دة ،لكن لم
يدخ ��ل منه ��ا م�ست�شف ��ى واح ��د للخدم ��ة .منح عق ��د �إن�شاء
 11م�ست�شف ��ى ف ��ي ع ��دد من المحافظ ��ات ل�شرك ��ة واحدة،

يثي ��ر ا�ستغراب مدير ع ��ام �صحة وا�سط جاب ��ر اليا�سري،
وال ��ذي يق ��ول� ،إن "دائرته غير معنية بتوق ��ف الم�شروع،
والم�س�ؤولية تتحمله ��ا وزارة ال�صحة ،التي منحت جميع
م�شاريع الم�ست�شفيات التركية �إلى �شركة واحدة ،وال �أعلم
�سب ��ب ذلك ،بالرغم م ��ن ان ال�شركة ال تملك الكوادر الكافية
للعم ��ل ف ��ي جمي ��ع الم�شاريع ،و�إنم ��ا عملت خ�ل�ال الفترة
الما�ضي ��ة عل ��ى �ش ��كل مراحل في ع ��دد م ��ن المحافظات".
وي�ضي ��ف اليا�س ��ري ،في ت�صري ��ح لـ(الم ��دى)� ،أن "توقف
الم�شاري ��ع من ��ذ الأزم ��ة المالي ��ة ع ��ام  2014كان بداي ��ة
�أزم ��ة الم�ست�شفى في مدينة الكوت� ،إذ ل ��م تقم الحكومات
المتعاقبة ب�إعادة تمويل ��ه� ،إال �أن الحكومة الحالية وافقت
عل ��ى تمويل الم�شروع ،ولكن ال�شرك ��ة التركية ال تبا�شر".
و�أ�ش ��ار اليا�س ��ري� ،إل ��ى �أن "ال�شرك ��ة لديه ��ا م�شاري ��ع في
الب�صرة وكرب�ل�اء ومي�سان وذي قار و�صالح الدين ،لكنها
عاج ��زة عن ا�ستئناف العمل في �أكثر من م�شروع في وقت

الم�شاريع" ،م�ؤكدا �أن لجنته ت�ضغط على الحكومة" ،لكن
الأخيرة ال ت�ستجيب".
وفيم ��ا ق ��ال �إن مبال ��غ تل ��ك الم�شاري ��ع لي�س ��ت بالمبال ��غ
ال�ضخم ��ة� ،أ�ش ��ار �إل ��ى الحاجة الما�س ��ة لم�شاري ��ع القطاع
ال�صحي ،للنهو�ض بواقع ال�صحة في العراق.
و�شهدت الأيام الما�ضية وقفة احتجاجية �أمام الم�ست�شفى
الترك ��ي ،طالب ��ت بح�س ��م المل ��ف ،وحملت دائ ��رة ال�صحة
والمحافظة م�س�ؤولية توق ��ف العمل ،وعدم متابعته ،فيما
اتهم ��وا دائرة ال�صح ��ة بالتهاون وع ��دم متابعة الملف في
وزارة ال�صحة ،م�شددين على �ضرورة ال�ضغط ،والخروج
بنتائ ��ج عملي ��ة .بدوره ��ا نفت دائ ��رة ال�صحة خ�ل�ال ردها
ف ��ي بي ��ان ،تلقت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ،عالقته ��ا ب�إحالة
الم�ش ��روع ،وبينت �أن المو�ض ��وع لي�س �ضمن �صالحيتها،
وحمل ��ت وزارة ال�صحة الم�س�ؤولي ��ة ،فيما �أكدت متابعتها
للملف عبر �سل�سلة مخاطبات �إدارية �إلى الوزارة.

مجل�س النواب معطل منذ �أكثر من �شهر

كتل برملانية 150 :نائب ًا معدل الغياب اليومي جلل�سات الربملان
بغداد /فرا�س عدنان
ي�شه ��د مجل� ��س الن ��واب ف ��ي دورت ��ه الحالية
ظاه ��رة للغي ��اب غي ��ر م�سبوق ��ة ،فيم ��ا ي�ؤكد
�أع�ض ��اء م ��ن كت ��ل مختلف ��ة� ،أن مع ��دل ع ��دم
الح�ض ��ور ي�ص ��ل �إل ��ى  150نائب� � ًا ،مطالبين
بمعالج ��ة ه ��ذا المو�ض ��وع عبر �س ��ن قوانين
بمحا�سب ��ة المتغيبي ��ن ،كم ��ا تحدث ��وا ع ��ن
ان�شغ ��ال مبك ��ر باالنتخابات ل ��دى العديد من
النواب فاقم من �أزمة تعطيل البرلمان.
ويق ��ول النائب ع ��ن كتل ��ة �إرادة ح�سين عرب
في ت�صريح �إلى (المدى) �إن "جميع القوانين
المطروح ��ة �أم ��ام البرلم ��ان ف ��ي الوق ��ت
الحال ��ي ه ��ي مهم ��ة ،منه ��ا قواني ��ن :النف ��ط
والغ ��از ،الخدمة المدني ��ة ،التقاعد وال�ضمان
االجتماعي ،وجرائم المعلوماتية".
و�أ�ض ��اف ع ��رب� ،أن "االنتخاب ��ات المبك ��رة
وظروفه ��ا �أف�ض ��ت �إل ��ى وج ��ود رغب ��ة ل ��دى
بع�ض الن ��واب الحاليين في ع ��دم التر�شيح،
ف�ض ًال عن ان�شغال الآخرين بالدعاية و�ضمان
ح�صول �أكبر عدد من الأ�صوات".
وبي ��ن ع ��رب� ،أن "العدي ��د من الن ��واب �سبق

�أن ف ��ازوا في انتخابات ع ��ام  ،2018ولكنهم
تغيبوا ب�شكل م�ستمر عن الجل�سات".
و�أورد� ،أن "نح ��و  150نائب� � ًا ه ��م متغيب ��ون
ب�ش ��كل م�ستمر ع ��ن الجل�سات الت ��ي لم تنعقد
طيل ��ة ال ��دورة الحالي ��ة ب�أكثر م ��ن  180نائب ًا
�إال في حاالت ا�ستثنائية و�صل الح�ضور �إلى
 200نائب" .وم�ضى عرب� ،إلى �أن "البرلمان
الحالي ورغ ��م �أنه �أنجز قواني ��ن مهمة ،لكنه

ف�شل في و�ضع حد للغياب المتكرر للعديد من
الأع�ض ��اء ،ولعل ال�سبب ف ��ي ذلك عدم وجود
�إطار قانوني للمحا�سبة".
من جانبه ،ذكر النائ ��ب عن تحالف عراقيون
ح�س ��ن خالطي ،ف ��ي ت�صريح �إل ��ى (المدى)،
�أن "النظ ��ام الد�ست ��وري يفر� ��ض وج ��ود
مجل� ��س ن ��واب ال يغيب في جمي ��ع الظروف
والح ��االت" .وتاب ��ع خالط ��ي� ،أن "ت�صويت

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
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مجل� ��س النواب عل ��ى قرار حل نف�س ��ه� ،أ�سهم
ف ��ي تعطي ��ل �أعمال ��ه وب�ش ��كل غري ��ب وغي ��ر
مقبول".
ولف ��ت خالط ��ي� ،إل ��ى �أن "اللج ��ان النيابي ��ة
م�ستمرة في �أعمالها لكن هذا ال ي�شفع لتعطيل
عمل ال�سلطة الت�شريعية الأعلى في البالد".
و�شدّد على� ،أن "اال�ستمرار التنفيذي للجهاز
الحكوم ��ي يحت ��اج �إلى وج ��ود جه ��ة رقابية
وت�شريعية وهي مجل�س النواب".
وانتهى خالطي� ،إلى �أن "البرلمان انق�سم �إلى
ن�صفين ،الأول هم الأغلبية الذين ر�شحوا �إلى
االنتخابات وقد ان�شغل ��وا بالدعاية المبكرة،
و�آخ ��رون ف�ضلوا ع ��دم التر�شي ��ح وقد فقدوا
الدافع المعنوي في ح�ضور الجل�سات".
�إل ��ى ذلك ،تجد النائبة عن كتل ��ة ائتالف دولة
القانون �ضحى الق�صير� ،أن "الدولة العراقية
من الناحية القانونية تعي�ش حالة من الفراغ
الد�ستوري نتيجة عدم انعقاد البرلمان".
و�أف ��ادت الق�صي ��ر� ،إلى (الم ��دى) ،ب�أن "هناك
العدي ��د م ��ن المه ��ام الت ��ي يفتر� ��ض لمجل�س
الن ��واب انجازه ��ا ،وه ��ي ت�شري ��ع قواني ��ن
�ضروري ��ة ف�ض�ل� ًا عن ا�ستج ��واب وزراء ثبت

رئي�س التحرير التنفيذي
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خـاص

 حقوق الإن�سان :تحديات �أكبر تواجه النازحين
بعد عودتهم

مدير �صحة وا�سط :الوزارة منحت عقد �إن�شاء  11م�ست�شفى ل�شركة واحدة!
واحد ،وحالي ��ا يعملون في مدينة العم ��ارة ،و�سيتوقفون
ويتحولون �إلى الب�صرة".
ويقت ��رح اليا�س ��ري� ،أن "يُ�سح ��ب الم�ش ��روع م ��ن ال�شركة
التركي ��ة ،وتعاد �إحالته �إلى �شرك ��ة �أخرى ،وفقا لل�سياقات
الإداري ��ة المعتمدة ف ��ي الدولة ،وه ��ذه م�س�ؤولي ��ة وزارة
ال�صح ��ة ،بو�صفه ��ا جه ��ة التعاق ��د" ،الفتا �إل ��ى �أن "دائرته
اقترحت ف�سخ العقد منذ مطلع عام ."2014
ف ��ي ال�سياق ،حمل ع�ضو لجنة ال�صح ��ة النيابية عبد عون
العب ��ادي ،الحكوم ��ة م�س�ؤولية التلك�ؤ ف ��ي �إنجاز م�شاريع
القط ��اع ال�صحي .وق ��ال العبادي في ت�صري ��ح لـ(المدى)،
�إن �أغل ��ب م�شاري ��ع الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة ،وتحدي ��دا
الم�ست�شفيات ،متلكئة ،وذلك في جميع المحافظات.
و�أ�ضاف :هن ��اك م�شاريع بلغت ن�سب ��ة الإنجاز فيها ،%94
وتوقفت عند هذا الحد من الإنجاز.
واو�ضح ان "ال�سب ��ب الرئي�س هو في نق�ص التمويل لتلك

منوها ب�أن اكمال تدقيق البيانات ال ي�شترط ابعاد
مر�شحين �آخرين من ال�سباق االنتخابي.
وتدق ��ق �أكث ��ر م ��ن اح ��دى ع�ش ��رة جه ��ة حكومية
(الدفاع الداخلية التعلي ��م العالي والتربية والقيد
الجنائ ��ي والم�ساءل ��ة والعدال ��ة والنزاهة وجهاز
مكافح ��ة االره ��اب والح�ش ��د ال�شعب ��ي) بيان ��ات
( )3523مر�شح ��ا ،وم ��ن المرج ��ح �أن تنتهي هذه
الجه ��ات من عملي ��ة التدقيق لبيان ��ات المر�شحين
خالل االيام الجارية او بداية الأ�سبوع المقبل.
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "هيئت ��ي النزاه ��ة والم�ساءل ��ة
والعدال ��ة مازالت ��ا م�ستمرتي ��ن ف ��ي اعمالهم ��ا
وان المفو�ضي ��ة تنتظ ��ر اكم ��ال تدقي ��ق جمي ��ع
البيان ��ات قبل االع�ل�ان عن الم�صادق ��ة على ا�سماء
المر�شحين" ،مبينا �أن هاتين الجهتين فيهما عمل
كبي ��ر وتحتاج كل منهم ��ا �إلى وقت لإكم ��ال عملية
التدقيق .وي�شير الم�ست�شار الحكومي �إلى �أن "من
�ضمن اجراءات المفو�ضية هو اكمال تهيئة مراكز
االنتخاب ��ات التي يتراوح عديدها بين � 60إلى 65
�ألف مركزا في عموم المحافظات العراقية".
م ��ن جانب ��ه ،اك ��د م�ص ��در مطل ��ع لـ(الم ��دى) �أن
مفو�ضي ��ة االنتخابات �ست�صادق ف ��ي نهاية ال�شهر
الجاري عل ��ى ا�سم ��اء وقوائم المر�شحي ��ن ب�شكل
نهائي ا�ستنادا للجدول المعلوماتي الذي و�ضعته
المفو�ضي ��ة م ��ن اجل اكم ��ال اعماله ��ا اللوج�ستية
لإجراء االنتخابات البرلمانية في موعدها المحدد
في العا�شر من �شهر ت�شرين االول المقبل.
ويو�ض ��ح الم�ص ��در ال ��ذي ف�ضل ع ��دم الك�شف عن
ا�سم ��ه �أن "هيئ ��ة النزاه ��ة ابعدت خم�س ��ة ا�سماء
م ��ن ال�سب ��اق االنتخاب ��ي ب�سب ��ب �شموله ��م ف ��ي
�إجراءاته ��ا ،في حين ت ��م ابعاد مر�شحي ��ن �آخرين
ب�سبب تزويرهم ��ا ل�شهادتيهما الدرا�سية"ـ م�ضيفا
�أن المفو�ضية قررت �أي�ضا حذف ا�سماء مر�شحين
اثنين من االنتخابات ب�سبب وفاتهما م�ؤخرا.
ويتابع �أن "القائم ��ة الجديدة �ستتكون من ه�ؤالء
المبعدي ��ن ،لك ��ن تبق ��ى المفو�ضية تنتظ ��ر انتهاء
هيئة الم�ساءلة والعدالة من تدقيق �صحة و�سالمة
�أل ��ف مر�شح بعدم ��ا انج ��ز تدقيق اكثر م ��ن الفين
مر�شح".

تق�صيرهم".
ولفت ��ت� ،إل ��ى �أن "اتفاقات مبرم ��ة بين الكتل
ال�سيا�سي ��ة ورئا�سة البرلمان من �أجل تعطيل
�أي �أعم ��ال نيابية م ��ن �ش�أنها �إ�ص�ل�اح النظام
ال�سيا�سي والحكومة وتقويم �أدائها".
وطالب ��ت الق�صي ��ر ،بـ"�ض ��رورة ا�ستئن ��اف
البرلم ��ان عق ��د جل�سات ��ه ف ��ي ظ ��ل الظ ��روف
الحالية وم ��ا نتج عن �إقرار قان ��ون الموازنة
بن�صو�ص ��ه المثي ��رة للجدل ،من �آث ��ار �سلبية
تتحمله ��ا الحكومة جراء رف ��ع �سعر ال�صرف
وغالء المعي�شة".
و�أكمل ��ت بالق ��ول� ،إن "�أغل ��ب الكت ��ل ه ��ي
م ��ن تتحك ��م بالن ��واب وتجبره ��م عل ��ى عدم
الح�ضور ،ونح ��ن المطالبين بعقد الجل�سات
�أ�صبحن ��ا �أقلي ��ة وال ن�ستطي ��ع تحقي ��ق
الن�ص ��اب" .يذك ��ر �أن رئا�سة مجل� ��س النواب
دع ��ت �إلى جل�سة تنعقد غ ��د ًا الثالثاء تت�ضمن
الت�صوي ��ت عل ��ى �أع�ض ��اء محكم ��ة التميي ��ز
االتحادي ��ة و�إق ��رار اتفاقية للنق ��ل البري مع
ال�سعودي ��ة ،وقانوني ��ن للموظ ��ف الحقوق ��ي
والأندي ��ة الريا�ضي ��ة ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن الق ��راءة
الأولى والثانية لأربعة م�شاريع �أخرى.
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اك ��دت المفو�ضي ��ة العلي ��ا لحق ��وق الإن�سان في الع ��راق� ،أم� ��س االثنين ،ان
النازحي ��ن يواجه ��ون م�ش ��كالت �أكبر بعد عودته ��م ،الفتة �إل ��ى ان �أغلبهم قد
دم ��رت منازلهم ويعي�شون في مناطق بال خدم ��ات .وقالت ع�ضو المفو�ضية
فات ��ن الحلفي لـ(الم ��دى)� ،إن "عمليات العودة الطوعي ��ة للنازحين م�ستمرة
من خ�ل�ال التن�سيق مع جميع الجهات ذات العالق ��ة" .و�أ�ضافت الحلفي� ،أن
"النازحي ��ن يواجهون م�شكالت �أكبر عن ��د عودتهم الى ديارهم ،فالم�شكلة
لي�س ��ت ب�إنه ��اء المخيمات كم ��ا يت�ص ��ور البع� ��ض" .و�أ�شارت الحلف ��ي� ،إلى
�أن" ،العائدي ��ن يج ��دون دوره ��م ق ��د هدم ��ت ومناطقه ��م ب�ل�ا خدم ��ات ،مثل
الكهرباء والمي ��اه وغيرها ،ويعانون من البطالة وعدم توفير فر�ص عمل".
و�أو�ضح ��ت الحلف ��ي� ،أن "العديد من المخيمات ت ��م �إغالقها ب�شكل كامل ،مع
بقاء  ٢٧مخيم ًا في اقليم كرد�ستان".

 حقوق الإن�سان تعلن ح�صيلة �ضحايا االتجار
بالب�شر
ك�ش ��ف ع�ض ��و مفو�ضية حقوق االن�سان فا�ضل الغ ��راوي� ،أم�س االثنين ،عن
ح�صيل ��ة �ضحايا االتجار بالب�شر خالل الأع ��وام الما�ضية ،الفتا �إلى الحاجة
لآلي ��ة لتطبيق قانون االتجار بالب�شر الذي �شرع ��ه البرلمان .وقال الغراوي
في ت�صري ��ح خا�ص لـ(الم ��دى)� ،إن "الم�ؤ�س�سات الر�سمي ��ة �سجلت �أكثر من
 ٤٠٠حالة اتجار بالب�شر في عام  ،٢٠١٨فيما �سجلت �أكثر من  ٣٥٠حالة في
 ،٢٠١٩و ٢١٠حاالت ف ��ي الن�صف الأول من  ."٢٠٢١وحول �أنواع �ضحايا
االتج ��ار بالب�ش ��ر� ،أو�ض ��ح الغ ��راوي� ،أن "الق�ضاي ��ا الموثق ��ة تنوع ��ت بين
اختط ��اف االطفال وا�ستغاللهم جن�سيا ،وبي ��ع االع�ضاء الب�شرية ،والت�سول
وا�ستخدام االطفال والن�ساء في الدعارة ،واالتجار الخارجي من خالل بيع
القا�ص ��رات والعمالة االجنبي ��ة" .و�أ�شار الغراوي� ،إل ��ى �أن "البرلمان �شرع
قانون ��ا خا�صا باالتجار بالب�شر ،لكنه بحاجة �إلى التفعيل ،وو�ضع اجراءات
وقائية".

 الزراعة البرلمانية تحدد �أ�سباب عدم ال�سيطرة
على اال�ستيراد
ع ��زا ع�ضو لجنة الزراعة البرلمانية محمد ال�صيه ��ود� ،أم�س ،عدم ال�سيطرة
على ا�ستيراد المحا�صيل الزراعية� ،إلى جملة من الأ�سباب .وقال ال�صيهود،
ف ��ي ت�صريح لـ(المدى)� ،إن "التخبط الوا�ضح ف ��ي ال�سيا�سة المالية للدولة،
م ��ن �أهم الأ�سباب الت ��ي تمنع �ضبط ملف ا�ستي ��راد المحا�صيل الزراعية من
الخ ��ارج ،ف�ض�ل�ا عن المعالج ��ات الخاطئة وغي ��ر المدرو�سة للأزم ��ة المالية
من قب ��ل الحكومة" .و�أ�ض ��اف ال�صيه ��ود� ،أن "�آلية معالج ��ة بع�ض الملفات
االقت�صادي ��ة ،ت�أتي �ضم ��ن م�سار م�صال ��ح القوى ال�سيا�سي ��ة ،وعلى ح�ساب
م�صلح ��ة المواطني ��ن ،مثل رفع �سعر الدوالر ،والذي م ��ا زال مرتفعا بالرغم
م ��ن زوال المب ��ررات الت ��ي تبنته ��ا الحكوم ��ة عندما ق ��ررت رفع ��ه" .و�أ�شار
ال�صيه ��ود� ،إل ��ى �أن "عدم �سيط ��رة الجه ��ات الم�س�ؤولة على �ضب ��ط المنافذ
الحدودي ��ة وفقا لل�سياق ��ات التي ر�سمه ��ا القانون العراق ��ي ،ودخول ال�سلع
والب�ضائ ��ع عب ��ر جمي ��ع المناف ��ذ خا�ص ��ة ال�شمالية منه ��ا ،ي�ساع ��د على عدم
ال�سيطرة على ا�ستيراد المحا�صيل الزراعية".
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تهديدات ف�صائل م�سلحة تربك التحقيقات بمقتل الوزني
و�أمن كربالء يخ�شى "خيمة �أم ال�شهيد"!

مر�شح عن حزب من�شق عن
"الدعوة" ي�ؤكد تعر�ضه لالغتيال
وال�شرطة تنفي :كانت م�شاجرة

ت�سبب��ت "تهدي��دات" م��ن ف�صائل م�سلح��ة يف كرب�لاء برتاجع احلما���س يف ك�شف مالب�س��ات ق�ضية مقت��ل النا�شط ايهاب ال��وزين ،فيما
ت�ضارب��ت الأنباء حول حماول��ة اغتيال مر�شح حلزب من�شق عن "الدعوة" يف املدينة .ولليوم الثاين متنع القوات االمنية عائلة الوزين،
الذي اغتاله جمهولون و�سط كربالء قبل �أكثـر من �شهر ،من االعت�صام امام الق�ضاء ملعرفة اجلهات التي قامت باغتيال النا�شط ،يف وقت
اختفى فيه اغلب امل�س�ؤولني يف املدينة عن �صورة االحداث.
 بغداد /متيم احل�سن
وكان ق ��د ت�س ��بب ال�ض ��غط ال�ش ��عبي عل ��ى
خلفي ��ة ق�ض ��ية اغتيال النا�ش ��ط الكربالئي،
وتهدي ��دات املتظاهرين ب�إقال ��ة قادة امنيني
واع�ض ��اء يف احلكوم ��ة املحلي ��ة لكرب�ل�اء،
يف اهتم ��ام امل�س� ��ؤولني باحل ��دث وال ��ذي
انته ��ى باعتقال القيادي يف احل�ش ��د قا�س ��م
م�صلح ،الذي ربط توقي ��ت اعتقاله بحادث
مقتل الوزين .يق ��ول علي الكربالئي ،وهو
ا�س ��م م�ستع ��ار لنا�شط يف كرب�ل�اء بات�صال
م ��ع (املدى) �إنه "بعد �إط�ل�اق �سراح م�صلح
اختف ��ى املحاف ��ظ وقائ ��د ال�شرط ��ة وبقي ��ة
امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن ال�ص ��ورة ومل يع ��ودوا
يخرجون للإعالم".
وج ��رت مرا�سي ��م احتف ��ال وا�سع ��ة يف 9
حزي ��ران احلايل ،داخ ��ل العتب ��ة احل�سينة
يف كرب�ل�اء عق ��ب �ساع ��ات فقط م ��ن �إطالق
�س ��راح قائ ��د عملي ��ات االنب ��ار يف احل�ش ��د
ال�شعب ��ي قا�س ��م م�صلح ،بع ��د ا�سبوعني من
اعتقاله على خلفي ��ة اتهامات بقتل نا�شطني
يف كربالء .وي ��رى النا�شط الذي طلب عدم
ن�شر ا�سم ��ه ال�صريح خوفا من املالحقة ،ان
ذلك االمر "مرتبط بنفوذ م�صلح والف�صائل
امل�سلح ��ة يف الدولة وت�أثريه ��ا على القرار
ال�سيا�س ��ي واالمن ��ي" ،م�ضيف ��ا" :اعتق ��د
اجلمي ��ع ان م�صل ��ح ل ��ن يخرج م ��ن املعتقل
ولذلك ت�شجع امل�س�ؤول ��ون للت�صريح حول
ح ��ادث اغتي ��ال ال ��وزين" .وكان حماف ��ظ
كرب�ل�اء ن�صي ��ف جا�س ��م اخلطاب ��ي� ،أعل ��ن
ال�شه ��ر املا�ضي ،ت�شكيل جلنتني حتقيقيتني
ملعرفة اجلهات الت ��ي اغتالت النا�شطني يف
املحافظ ��ة� ،إحداهم ��ا ب�أمر رئي� ��س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،قب ��ل ان يتوق ��ف
املحاف ��ظ عن الت�صريحات .ويف اجتماعات
اخلطابي مع النا�شطني ،بح�سب مانقل اىل
(امل ��دى) ف ��ان االخري وعد بتق ��دمي "املتهم"
يف ق�ضي ��ة ال ��وزين "مهم ��ا كل ��ف االم ��ر"،
وتعهد املحاف ��ظ بانه لو ف�ش ��ل فانه �سيقوم
برتك كربالء ونقل منزله اىل مدينة اخرى.

�سابق لالنتخاب ��ات ومن قيادات االحتجاج
ال�شعب ��ي يف كربالء ،اىل انطالق تظاهرات
كب�ي�رة يف بغ ��داد ي ��وم  25اي ��ار املا�ض ��ي،
وانته ��ا ًء مبقتل متظاهري ��ن اثنني وا�صابة
الع�ش ��رات .وعل ��ى اث ��ر ذل ��ك ق ��رر ع ��دد من
االحزاب مقاطع ��ة االنتخابات ،فيما فاج�أت
ال�سلط ��ات اجلمي ��ع باعتقال قا�س ��م م�صلح،
دون ان توج ��ه ل ��ه اتهام ��ات او تعر�ضه ��ا
عل ��ى ال ��ر�أي الع ��ام ،فيما ث ��ار غ�ض ��ب قادة
احل�ش ��د ال�شعبي على اعتق ��ال االخري ،قبل
ان يق ��وم الق�ض ��اء ب�إط�ل�اق �سراح ��ه "لعدم
كفاي ��ة االدل ��ة" .وكان ��ت عائلة ال ��وزين قد
منح ��ت احلكومة حت ��ى �أربعيني ��ة النا�شط
�أربعينية الوزين
(الت ��ي حلت ام� ��س) لك�شف م ��ن يقف وراء
و�أح ��دث اغتي ��ال ال ��وزين ،وه ��و مر�ش ��ح ح ��ادث اغتياله ،فيما متن ��ع القوات االمنية

من ��ذ يوم�ي�ن وال ��دة وا�شق ��اء ال�ضحي ��ة من
االعت�ص ��ام ام ��ام الق�ض ��اء .وام� ��س رفع ��ت
الق ��وات االمني ��ة ام ��ام الق�ض ��اء يف كربالء
"خيم ��ة �سفرات" �صغ�ي�رة ،حاولت والدة
ال ��وزين ن�صبه ��ا احتجاج ��ا عل ��ى تعط ��ل
التحقيق ��ات ،بع ��د ان ف�شل ��ت االخ�ي�رة م ��ع
متظاهري ��ن االحد املا�ضي ،يف ن�صب خيمة
كبرية .وكانت والدة الوزين ،قد طلبت من
املتظاهري ��ن الذهاب لوحده ��ا اىل الق�ضاء،
بع ��د ان كادت املحاول ��ة االوىل لالعت�ص ��ام
ان ت� ��ؤدي اىل احت ��كاك ب�ي�ن املتظاهري ��ن
والق ��وات االمني ��ة املنت�ش ��رة بكثاف ��ة ام ��ام
الق�ضاء يف كربالء.
ويق ��ول علي الكربالئ ��ي ان الزخم ال�شعبي
تراج ��ع يف كرب�ل�اء ح ��ول ال�ضغ ��ط عل ��ى

جنرال �أميركي :الجانب العراقي يريد
الحفاظ على عالقة ع�سكرية طبيعية مع
التحالف الدولي
 ترجمة /حامد �أحمد
�آخر ا�ستهداف للقوات الأمريكية املتواجدة يف العراق كان
�سقوط �ص ��اروخ مل ينفلق قرب قاعدة عني الأ�سد الع�سكرية
يوم االحد املا�ضي.
م ��ا تزال هناك قوة قوامه ��ا  2500جندي �أمريكي متواجدة
يف البلد كجزء من ق ��وات التحالف الدويل ملحاربة داع�ش،
وبينم ��ا احلق ��ت الهزمي ��ة بداع� ��ش ف ��ان تهدي ��دات خالي ��اه
النائمة ما تزال موجودة وهي قيد املالحقة من قبل القوات
العراقية ودعم طريان التحالف.
عن ��د قاع ��دة ع�سكري ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان و�صل ��ت قوات
خا�صة للتحالف الط�ل�اع دورات تدريبية .قبل عدة �سنوات
كان ��ت هذه القاعدة مليئة بقوات �أمريكية ،اما االن وكما هو
احلال م ��ع قواعد �أخرى عرب البالد فق ��د مت ت�سليمها لقوات
حملي ��ة ،وان مه ��ام قوات التحالف مقت�ص ��رة الآن فقط على
التدريب والتجهيز وتقدمي امل�شورة .
الكولوني ��ل ،ديفد ويليامز ،من�سق قوات التحالف مع قوات
البي�شمرك ��ة يف كرد�ست ��ان ،ي�ش�ي�ر يف حدي ��ث ل ��ه مع موقع
 Pbsاالخب ��اري الأمريك ��ي "ان وجودن ��ا يف العراق هو
تق ��دمي التدري ��ب وامل�ش ��ورة يف جهود ترم ��ي ملالحقة بقايا
تنظي ��م داع� ��ش ،يف غي ��اب ه ��ذه امل�ساع ��دة قد تك ��ون هناك
خماطر من احتمالية عودة التنظيم".
و�أ�ضاف الكولونيل ويليام ��ز "القدرات التي توفرها قوات
التحال ��ف للق ��وات العراقي ��ة والكردي ��ة من خ�ل�ال التدريب
والتجهيز تعترب �أ�سا�سية وجوهرية".
ويذك ��ر ان التحال ��ف الدويل قد ق ��دم دورات تدريبية مكثفة
عل ��ى مدى �سنوات لق ��وات البي�شمرك ��ة الكردية وجتهيزهم
مبع ��دات ع�سكري ��ة متط ��ورة ،ونف� ��س ال�ش ��يء م ��ع ق ��وات
اجلي� ��ش العراقي وق ��وة مكافحة الإره ��اب امل�شكلة من قبل
القوات اخلا�صة الأمريكية.
الل ��واء �س�ي�روان ب ��ارزاين ،اح ��د ق ��ادة ق ��وات البي�شمركة
امل�س� ��ؤول على حمور خمم ��ور ،ويف رده على ت�سا�ؤل حول
م ��دى الت�أثري الذي قد يح�صل حال ان�سحاب قوات التحالف
م ��ن البل ��د� ،أج ��اب قائال "نح ��ن بحاج ��ة للتحال ��ف ولقوات
التحال ��ف ،واذا م ��ا ان�سحب ��وا �سنواج ��ه م�شكل ��ة كبرية مع
الإره ��اب" ،م�شريا اىل انه رغم ما يقدم ��ه التحالف من دعم
ف�إنه لي�س كافيا.
وبعدم ��ا فق ��د تنظيم داع� ��ش املواق ��ع الت ��ي كان يحتلها يف
البل ��د ،ف ��ان كثريا من م�سلحي ��ه جل�أوا لالختب ��اء يف مواقع
نائي ��ة وعرة وكه ��وف عرب �سل�سل ��ة جبال حمري ��ن ومنطقة

جبال خممور.
العقيد نوروزا ،قاتل مع ق ��وات البي�شمركة على مدى ثالثة
عق ��ود .ومنذ العام  2018يق ��وم بر�صد حتركات داع�ش من
على قمة جبل قرب خممور جنوبي �أربيل.
يق ��ول العقيد ن ��وروزا "ه ��ذه القواعد ت�ؤ�ش ��ر ملوقع تواجد
ق ��وات البي�شمركة ،م ��ا وراء ذلك عند الق ��رى تتواجد هناك
وح ��دات الق ��وات العراقية .وم ��ا بيننا يف اجلب ��ال تتواجد
هناك خاليا م�سلحي داع�ش حيث يختبئون يف اجلبال".
وكان ��ت حمل ��ة وثب ��ة الأ�س ��د الت ��ي ا�ستم ��رت لأ�سبوع�ي�ن
بالتن�سي ��ق ب�ي�ن الق ��وات العراقي ��ة وق ��وات البي�شمرك ��ة
والتحالف ا�سف ��رت عن مقتل  30م�سلحا من داع�ش وتدمري
جميع مناطق اختبائهم .غارات التحالف �ضد اهداف داع�ش
تتم بالتن�سيق مع مق ��ر اال�ستخبارات املعروف با�سم �شارك
تانك.
اجل�ن�رال ،راي ��ان رايداوت ،رئي� ��س م�ست�ش ��اري التحالف،
قال ملوق ��ع  Pbsاالخباري "اجلان ��ب العراقي يقوم بجمع
املعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة ع ��ن مواق ��ع داع� ��ش با�ستخ ��دام
الطائ ��رات امل�س�ي�رة واال�ستط�ل�اع ،وان جمي ��ع ال�ضرب ��ات
اجلوي ��ة �ض ��د اه ��داف داع� ��ش تت ��م بالتن�سيق ب�ي�ن القوات
العراقي ��ة وطريان التحال ��ف ،حيث ي�أت ��ي اجلانب العراقي
ويطل ��ب من ��ا توجيه �ضرب ��ة لداع�ش بعد �إعط ��اء املعلومات
اال�ستخبارية".
و�أ�ض ��اف اجل�ن�رال بقوله "م ��ا يخ�ص عملي ��ات خممور فقد
كان ��ت عملي ��ات متوا�صلة بني الق ��وات العراقية والتحالف،
ومتكنت القوات العراقي ��ة بالتعاون مع قوات التحالف من
ق�صم ظهر م�سلحي داع�ش يف خمابئهم هناك ،وميكن القول
انه مت قطع خط �إمدادات داع�ش من غذاء وماء".
وفيم ��ا يخ� ��ص تهدي ��دات الق�ص ��ف بطائرات م�س�ي�رة تطال
قواعد ت�ضم قوات �أمريكية تنفذها ف�صائل م�سلحة مدعومة
من اي ��ران ،ودعوات تط ��رح يف �أو�ساط برملاني ��ة و�أحزاب
�سيا�سية ح ��ول اخراج قوات التحال ��ف والقوات االمريكية
من البل ��د ،قال اجل�ن�رال رايداوت "نح ��ن متواجدون طاملا
هناك دعوة لن ��ا .ال اعتقد ان ما تريده الواليات املتحدة هو
�سح ��ب كامل للق ��وات .العراقيون يريدون نوع ��ا من عالقة
ع�سكرية طبيعية متبادلة بني الطرفني".
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "نح ��ن ل�سن ��ا هن ��ا لندخ ��ل يف مواجهة مع
ف�صائل م�سلحة ،و�إذا ما خلقوا و�ضعا معينا �سنتخذ عندها
خي ��ارا ..وهذا ما ال يرغب به العراقيون حقا الذين يعملون
وين�سقون معنا مبعدل يومي".
• عن موقع  Pbsالأمريكي

ال�سلط ��ات ملعرف ��ة قات ��ل ال ��وزين "الن
الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة – مل يح ��دد ا�سماءها-
بد�أت تهدد كل من يتحدث بهذه الق�ضية".
وكان ��ت ثالث دع ��اوى رفعت ام ��ام الق�ضاء
تدي ��ن قا�س ��م م�صل ��ح ،باغتي ��ال ال ��وزين،
وفاه ��م الطائ ��ي (اغتي ��ل قب ��ل عام�ي�ن)،
وحماول ��ة اغتي ��ال ثالثة فا�شل ��ة لنا�شط يف
كربالء عرب و�ضع عبوة نا�سفة يف �سيارته.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ا�شار �ضي ��اء هندي ،وهو
نا�ش ��ط �آخ ��ر يف كرب�ل�اء اىل وج ��ود "ام ��ر
اغتيال مر�شح لالنتخابات
مري ��ب" يف التحقيق ��ات ب�ش� ��أن ق�ضي ��ة
يف كربالء
اغتي ��ال ايه ��اب ال ��وزين .وق ��ال هندي يف وتخ�ض ��ع كرب�ل�اء اىل اج ��راءات امني ��ة
ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ان "�شقي ��ق ال ��وزين م�شددة ب�سبب ح�سا�سيته ��ا الدينية لوجود
وهو حم ��ام ومعه حمام �آخر يحاولون منذ العتب ��ات ال�شيعي ��ة ،فيم ��ا يعت�ب�ر تك ��رار
اي ��ام معرفة اين و�صلت التحقيقات بق�ضية عملي ��ات االغتي ��ال غ�ي�ر مفه ��وم و�سط تلك
االغتي ��ال ،لكن ال�سلط ��ات يف كربالء متتنع
عن االجابة" .ويوم الأحد املا�ضي ،وجهت
وال ��دة النا�ش ��ط �إيه ��اب ال ��وزين ،ر�سال ��ة
ملحاكم ��ة م ��ن يق ��ف وراء اغتيال ��ه لو�سائل
االعالم ،وقالت "ندع ��و للق�صا�ص من قاتل
ول ��دي" .كم ��ا تابع ��ت "�أري ��د �أن �أرى قاتل
ول ��دي يحاكم �أم ��ام الر�أي الع ��ام" ،م�ضيفة
"�أريد من الع�شائر �أن ي�أخذوا بحق ولدي".

نحتاج �إلى ع�شر �سنوات
بعد لإكمال تلقيح
ال�سكان
 ورود �صالح

الت�شدي ��دات .يقول حمم ��د الطالقاين وهو
مر�ش ��ح �ضم ��ن حتال ��ف جدي ��د يف كرب�ل�اء
لـ(امل ��دى) �إن "حوادث االغتي ��ال او العنف
�سرتب ��ك االنتخاب ��ات وحت ��د م ��ن حري ��ة
الناخب واملر�شح" .وم�س ��اء االحد تعر�ض
عم ��ار الربيع ��ي ،وه ��و مر�شح ع ��ن احلزب
امل ��دين بزعام ��ة النائب حم ��د اليا�سري اىل
حماولة اغتيال فا�شلة و�سط كربالء.
ونفت �شرط ��ة املحافظة بعد نحو � 12ساعة
من احلادث ح ��دوث االغتيال ،فيما قالت ان
االمر جمرد "م�شاجرة".
لك ��ن الربيعي كان قد خرج يف مقطع فيديو
اثناء وجوده يف امل�ست�شفى ،ونفى ان يكون
له اع ��داء ،كما املح بان احلادث هو اغتيال.
وق ��ال الربيع ��ي وكان م�ستلقي ��ا على �سرير

امل�ست�شف ��ى ،ب ��ان "�شخ�ص ��ا كان يالحقن ��ي
وح�ي�ن اوقف ��ت �سيارت ��ي ونزل ��ت لأ�س�أل ��ه
م ��اذا تريد؟ ف�أجابن ��ي بانه مكل ��ف بقتلي".
وا�ض ��اف املر�ش ��ح عن احلزب امل ��دين الذي
ان�ش ��ق ع ��ن دولة القان ��ون (بزعام ��ة نوري
املالكي امني عام ح ��زب الدعوة اال�سالمية)
يف �" :2018س�ألت ��ه من ار�سلك لقتلي؟ لكنه
اخ ��رج م�سد�سه و�ضربن ��ي وبعدها �سقطت
عل ��ى االر� ��ض" .ونف ��ى الربيعي ال ��ذي قال
بان ��ه �صحفي ،ان تك ��ون لديه عداوة مع اي
جهة ،م�ؤكدا بانه "حمبوب من اغلب �سكان
كربالء".
وكان بيان �شرط ��ة كربالء قال ب�أنه "انت�شر
عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي خ�ب�ر
كاذب وغري �صحيح مف ��اده حماولة اغتيال
يف حي ملحق الفار�س".
و�أو�ضح ��ت �أن م ��ا ح�ص ��ل ه ��و "م�شاج ��رة
ب�ي�ن �شخ�ص�ي�ن �أدت �إىل �إ�صابتهما بجروح
طفيف ��ة نتيجة ال�ستخ ��دام ال�س�ل�اح الناري
وهم ��ا �أوالد ع ��م وبينهم ��ا خالف ��ات ب�سبب
مبال ��غ مالي ��ة ولي� ��س حماول ��ة اغتي ��ال كما
روجت لها بع�ض املواقع الإلكرتونية".
ودع ��ت مديري ��ة �شرط ��ة كرب�ل�اء يف الوقت
نف�سه املواطنني اىل �ضرورة عدم االنخداع
بهذه ال�شائعات الت ��ي حتاول زعزعة االمن
واال�ستقرار يف املحافظة.
وان �صحت حماولة االغتيال فهي اخلام�سة
املتعلق ��ة باالنتخاب ��ات ،بع ��د مقت ��ل مر�شح
حتال ��ف "ع ��زم" بقي ��ادة خمي� ��س اخلنجر،
ها�ش ��م امل�شه ��داين يف الطارمي ��ة �شم ��ايل
بغ ��داد يف اي ��ار املا�ض ��ي ،وحماولت�ي�ن
فا�شلت�ي�ن �سابقت�ي�ن ملر�شح�ي�ن يف دي ��اىل
احداهما ملر�شحة من "عزم" اي�ضا ،وقبلهما
مقت ��ل مدي ��ر حمل ��ة النائ ��ب رع ��د الدهلكي
يف دي ��اىل اي�ض ��ا .ويف االط ��ار ذات ��ه دع ��ا
الطالق ��اين وهو مر�شح حتال ��ف "ت�صميم"
يف كربالء ،اىل "تدخل احلكومة االحتادية
يف ق�ضاي ��ا االغتي ��االت الت ��ي جت ��ري يف
املحافظات".
وا�ض ��اف الطالقاين ":حم ��اوالت االغتيال
يف زم ��ن االنتخاب ��ات �ستبع ��د املر�ش ��ح عن
اجلمه ��ور ،كما ان اجواء املناف�سة لن تكون
عادلة".

الإقبال على التلقيح ما زال �ضعيف ًا ..ومدونون
ي�ساندون جهود التوعية للحد من الجائحة

�سي�صبح ��ون مرتع ��ا وار�ض ��ا خ�صب ��ة لتكاث ��ر
الفايرو�س ��ات الأم ��ر ال ��ذي �سي� ��ؤدي حتما اىل
ظه ��ور �س�ل�االت فايرو�سي ��ة جدي ��دة و بع�ضها
�سيك ��ون مقاوم ��ا للقاح ��ات ،وه ��ذا االم ��ر (ان
ح�ص ��ل) �سيع ��ود بنا اىل نقط ��ة ال�صفر ويجب
وقته ��ا اعادة تلقيح اجلميع م ��رة اخرى بلقاح
جديد قادر على ايقاف ال�سالالت اجلديدة التي
�ستظهر ،م�ؤك ��د ًا ان اللقاحات اثبتت انها احلل
العلمي لإيقاف انت�شار االوبئة عرب التاريخ و
لقاحات اجلائحة احلالية ال تختلف عن ذلك.

ت ��زداد وت�ي�رة القا�صدي ��ن مراك ��ز توزي ��ع
لقاح ��ات فايرو�س كورنا ،لأخ ��ذ جرعة اللقاح،
لك ��ن العملي ��ة م ��ا زالت بطيئ ��ة رغ ��م النداءات
والربام ��ج التوعوي ��ة واملن�ش ��ورات املحف ��زة
عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي التابع ��ة
ل ��وزارة ال�صح ��ة وم ��ن ي�ساندها م ��ن نا�شطني
وك ��وادر طبي ��ة .اال ان ن�سبة اقب ��ال املواطنني
عل ��ى التلقيح تبقى غري مر�ضي ��ة ،حيث اعلنت
وزارة ال�صح ��ة ان ن�سب ��ة امللقحني حتى اليوم
امل�ص ��ادف ( 21حزي ��ران) و�صلت اىل اكرث من
ال�شائعات هي ال�سبب
 780الف مواطن ،من جمموع �أكرث من �أربعني وت�ؤك ��د وزارة ال�صح ��ة عرب حملته ��ا الدعائية
ملي ��ون مواط ��ن من �س ��كان الب�ل�اد ،فيما بلغت امل�شجع ��ة لتلق ��ي لق ��اح كورون ��ا ان ال�شائعات
ن�سبة امللقحني اليوم االثنني  22473فقط.
هي ال�سبب .كما يقول الدكتور هيثم العبيدي:
ان مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ت�ساعد على
ع�شرة �أعوام
انت�شار تلك ال�شائعات بقوة.
وح�سب �أرقام موق ��ع  Covidvaxاملخت�ص وي�ضي ��ف �أن :هناك من يق ��ول �إن اللقاح بدعة،
بت�سجيل بيان ��ات متلقي اللقاح يف العامل ،ف�أن وهن ��اك من يق ��ول �إن ��ه م�ؤامرة م ��ن احلكومة
الع ��راق ويف ح ��ال ا�ستمرار عملي ��ات التلقيح لل�سيطرة على ال�شعب من خالل مواد مزروعة
عل ��ى هذه الوترية� ،سيحت ��اج اىل �أكرث من  11يف اللق ��اح ،وهن ��اك م ��ن ي�شدد عل ��ى �أن اللقاح
�سنة للو�صول اىل ن�سبة  %70من امللقحني.
خم�ص� ��ص لتغيري اخلريط ��ة الوراثية وحتول
ويق ��ول د.هيث ��م خمل ��ف العبيدي وال ��ذي كان
م ��ن �ضمن الفريق امل�ساند ل ��وزارة ال�صحة يف
مواجهة جائحة كورونا ان "الوزارة تبذل كل
و�سعه ��ا يف مواجه ��ة اجلائح ��ة وانها حتارب
ال�شائع ��ات �ض ��د اللق ��اح �أي�ضا ،حي ��ث اجتهت
نحو رفع عدة دعاوى ق�ضائية �ضد امل�شككني"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن اخل ��وف م ��ن التلقي ��ح لي�س له
م�ب�رر ،خا�ص ��ة وان احلي ��اة يج ��ب ان ترج ��ع
طبيعي ��ة ب�أخ ��ذ اللق ��اح والو�ص ��ول اىل مناعة
جمتمعية.
الدكت ��ور �شاك ��ر ج ��واد ا�ست�ش ��اري م ��ادة طب
الط ��وارئ وم�ست�شار اقدم يف ال�صحة الدولية
يف الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة يق ��ول :ان
الو�صول اىل املناعة املجتمعية الآمنة ،يحتاج
اىل تلقي ��ح ما يقارب  %80م ��ن ال�سكان ،و هذا
يعني تلقي ��ح  32مليون عراقي ،اي ان العراق
بحاجة اىل نحو  64مليون جرعة لقاح لغر�ض
الو�صول اىل املناعة املجتمعية املطلوبة.
وي�ضي ��ف :ان الت�أخ ��ر يف التلقيح �سي�ؤدي اىل
ف�شل برنام ��ج التلقيح ب�أكمله الن غري امللقحني

الإن�س ��ان �إىل خملوق ��ات �أخ ��رى ،وهن ��اك من
يقول �إن اللقاح ي�سبب العقم.
من جانبه ،يرى الباحث يف الهند�سة الوراثية
الدكت ��ور جب ��ار الزبي ��دي �أن اللق ��اح ال�صيني
ه ��و الأف�ض ��ل على ال�ساح ��ة حاليا ،مل ��ن ميتلك
خم ��اوف من اخ ��ذه و�أن االجتاه نح ��و املناعة
الطبيعية �أف�ضل و�أكرث �أمان ًا ،وي�ضيف :اعتقد
انن ��ا و�صلنا لن�سب ��ة مناعة طبيعي ��ة تقارب الـ
 40باملائ ��ة او �أكرث بقلي ��ل الن الوعي ال�صحي
لدى الع ��راق مرتاجع عن بقية ال ��دول وهناك
م ��ن ي�ص ��اب وي�شف ��ى دون ت�سجي ��ل ا�صابت ��ه
ل ��دى ال�صح ��ة ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ��ه "ون�سب ��ة اىل
قل ��ة الوع ��ي اعتقد اننا نحت ��اج اىل القليل بعد
للو�صول اىل مناعة القطيع".
و�سم ينا�صر
يف الوق ��ت الذي ي�ستغل فيه عدد من امل�شككني
باجلائح ��ة او اللقاح ��ات ،مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي لبث ال�شائعات حول حقيقة اللقاح
وم ��دى ت�أث�ي�ره عل ��ى ج�س ��م االن�س ��ان� ،أطل ��ق
نا�شط ��ون و�سم ��ا حتت ا�سم "اللق ��ح ما مات".
ه ��ذا الو�سم �شارك الكث�ي�رون فيه مبن�شورات

اعط ��ت حقائ ��ق علمي ��ة كامل ��ة ع ��ن امل�ست ��وى
ال�صح ��ي للع ��راق واىل اي ��ن يج ��ب ان ن�ص ��ل
بطري ��ق اللقاح ��ات ومتى نح�صل عل ��ى مناعة
متكننا من جتاوز اجلائحة ب�سالم.
�أح ��د �أه ��م املن�ش ��ورات الت ��ي �أدرج ��ت حت ��ت
"الو�س ��م" املذك ��ور ،م ��ا كتب ��ه طبي ��ب عراقي
يق ��ول :بعد اكرث من �سنة على بداية اجلائحة،
جت ��اوز العامل حاجز ال� �ـ  ٣ماليني وفاة م�ؤكدة
باملر� ��ض ،وتل ��ك االرواح فارق ��ت الع ��امل يف
ح ��وايل � ١٥شه ��ر ًا ب�سب ��ب املر� ��ض ،وكان ��ت
ج ��زء ًا من اكرث من  ١٤٠مليون ا�صابة م�ؤكدة
باملر�ض ،لتجعل ن�سبة الوفيات تقرتب من ٪٢
لك ��ن العلم ��اء تو�صل ��وا اىل  ٧لقاحات خمتلفة
متاح ��ة ،وه ��ذا يعن ��ي ان احل ��ل للتخل� ��ص من
اجلائحة بني يدينا.
وي�ضي ��ف� :صحي ��ح ان ج ��رع اللق ��اح املعط ��اة
ح ��ول العامل ت�سببت بب�ضع وفي ��ات لكن ارقام
من انقذه ��م اللقاح اكرب بكث�ي�ر وهذا يجب ان
يدفعن ��ا للنظ ��ر اىل ال� �ـ 3ماليني وف ��اة لنحمي
انف�سنا "والنا�س اعداء ما جهلوا".
ام ��ا النا�ش ��ط وعد احلافظ وحتت ه ��ذا الو�سم
كت ��ب اي�ض ��ا "هن ��اك حج ��ج يتخذه ��ا النا� ��س
لالبتع ��اد وابعاد غريهم عن اخ ��ذ اللقاح فمثال
م ��ن يق ��ول �إن ��ه ال ثقة لدي ��ه باحلكوم ��ة نقول:
اللق ��اح �صنع م ��ن قبل �ش ��ركات عاملي ��ة ولي�س
احلكوم ��ة العراقي ��ة ،و�إن منظم ��ة ال�صح ��ة
العاملي ��ة اج ��ازت ا�ستخدام ��ه ،وملن يق ��ول �إنه
مت ��ت �إج ��ازة اللقاح بوقت ق�ص�ي�ر نقول :طاملا
ح�صل عل ��ى اجازة اال�ستخ ��دام فال يحق الحد
الت�شكي ��ك ب ��ه ،خا�ص ��ة �إن كان لي� ��س من �ضمن
اخت�صا�ص ��ك وم ��ن ي�ستخ ��دم حج ��ة ا�صابت ��ه
بالفايرو� ��س ب�شكل طفيف لعدم التلقيح نقول:
م ��ن املمك ��ن �أن تتعر� ��ض مرة اخ ��رى واخرى
للإ�صابة ،اللق ��اح يحميك وعائلتك و َمن تعرف
مِ ن املوت".
وحت ��ت ه ��ذا الو�س ��م اي�ض ��ا �شج ��ع مدون ��ون
النا�س عل ��ى اخذ اللقاح وحت ّم ��ل او التغا�ضي
ع ��ن حقيقة الآثار اجلانبية فكل عالج جديد او
قدمي ميتلك هذه الآثار.
• مت ن�شر هذا التقرير بدعم من JDH /
� - JHRصحفيون من �أجل حقوق الإن�سان
وال�ش�ؤون العاملية يف كندا.
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�شكلت جمل�س ًا للإعمار ان�سحب البع�ض من �أع�ضائه يف اليوم الأول!

ً
ً
ً
ومتلكئا وتعلن عن �إجراءات حمدودة ملعاجلتها
متوقفا
م�شروعا
حكومة ذي قار ترث نحو 200

 ذي قار  /ح�سني العامل

يف الوق ��ت ال ��ذي ك�ش ��فت في ��ه ادارة
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ع ��ن املبا�ش ��رة بتنفي ��ذ
خط ��ة لإع ��ادة العم ��ل بامل�ش ��اريع املتلكئة
يف قطاع ��ات الرتبي ��ة وال�صح ��ة وامل ��اء
والكهرب ��اء والقطاع ��ات اخلدمية االخرى
وف ��ق التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة املر�ص ��ودة
للمحافظ ��ة ،ا�ش ��ارت اىل ت�شكي ��ل جل ��ان
وجمل� ��س اعمار لإيجاد احلل ��ول للم�شاكل
الت ��ي تع ��اين منه ��ا املحافظ ��ة يف جم ��ال
االعمار واخلدمات.
واك ��دت الإدارة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار ،انها
ورث ��ت  183م�شروع ًا متلكئ ًا يف املحافظة
�ضم ��ن م�شاري ��ع االع ��وام ال�سابق ��ة وانها
تعم ��ل على اعادة العم ��ل فيها ،م�شرية اىل
ت�شكي ��ل جمل�س �إعم ��ار ي�ضم يف ع�ضويته
 18ا�ست�شاري ��ا م ��ن اخت�صا�صات خمتلفة
ويرت�أ�س ��ه حماف ��ظ ذي ق ��ار �أحم ��د غن ��ي
اخلفاج ��ي� ،إال ان املجل�س املذكور �سرعان
م ��ا واجه ان�سح ��اب ع�ضوي ��ن بارزين من
ت�شكيلته املعلنة.
وقال حمافظ ذي قار احمد غني اخلفاجي
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان "حمافظ ��ة ذي
ق ��ار ت�ضم م�شاريع متلكئ ��ة منذ �سنوات"،
مبين ��ا ان "م ��ن ب�ي�ن امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة
م�شاري ��ع للأبني ��ة املدر�سي ��ة واال�س ��كان
وم�شاري ��ع �صحي ��ة واخ ��رى يف قطاعات
املاء والكهرباء".
واو�ضح اخلفاجي ان "امل�شاريع املتوقفة
متفاوت ��ة يف ن�س ��ب االجن ��از وبع�ضه ��ا
متوق ��ف منذ  12عام ��ا والآخر من ��ذ ع�شر

�سنوات وبع�ضه ��ا متوقفة منذ عام 2019
وجميعه ��ا متوقف ��ة لأ�سب ��اب مالي ��ة"،
و�أردف ان "ادارة املحافظ ��ة عمل ��ت عل ��ى
ملف االبنية املدر�سي ��ة املتلكئة كونه ملف
مه ��م يتعلق بالعملي ��ة الرتبوي ��ة وم�شكلة
االكتظاظ التي تعاين منها املدار�س".
وتابع حماف ��ظ ذي قار "متت اعادة العمل
يف  34مدر�س ��ة م ��ن ا�ص ��ل  200مدر�س ��ة
متوقف ��ة وج ��اري العم ��ل لإدخ ��ال بقي ��ة
املدار� ��س �ضمن خطة العمل التي تعتمدها
املحافظ ��ة يف هذا املج ��ال وبالتن�سيق مع
ال�ش ��ركات املنفذة" ،م�شريا اىل ان "العمل
ج ��ار لإع ��ادة العم ��ل يف م�شاري ��ع مديرية
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة املتوقف ��ة م ��ن ع ��ام
 2019اذ مت االع�ل�ان عنها م�ؤخر ًا و�ستتم
املبا�ش ��رة فيه ��ا ح ��ال ا�ستكم ��ال اجراءات
التعاقد مع ال�شركات املنفذة".
وا�ضاف اخلفاج ��ي "كما اعلن م�ؤخرا عن
م�شاري ��ع امل ��اء املتوقفة و�ستت ��م املبا�شرة
فيه ��ا قريب ��ا" ،منوه ��ا اىل ان "ام ��وال
موازنة خطة تنمية االقاليم لعام  2021مت
تخ�صي�صه ��ا ال�ستئناف العم ��ل بامل�شاريع
امل�ستمرة وم ��ن خالل هذه االموال يجري
العم ��ل عل ��ى ا�ستئن ��اف العم ��ل بامل�شاريع
املتوقفة" ،م�ؤك ��دا "ت�شكيل جلنة خمت�صة
ملتابع ��ة امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة وان اللجن ��ة
املذك ��ورة ما�ضية يف حلحلة امل�شاكل التي
تواجه امل�شاريع واعادتها للعمل".
يذكر ان احلكومة املحلية يف حمافظة ذي
قار اعلنت ي ��وم ( 15حزيران  )2021عن
ت�شكي ��ل جمل�س �إعم ��ار برئا�س ��ة املحافظ
�أحم ��د غن ��ي اخلفاج ��ي وع�ضوي ��ة 18

ا�ست�شاري ��ا م ��ن اخت�صا�ص ��ات خمتلف ��ة.
اال ان ع�ضوي ��ن م ��ن اع�ضائه ��ا هم ��ا علي
ال�شامي الذي ير�أ�س جمموعة �شركات يف
القط ��اع اخلا� ��ص وح�سن دعدو� ��ش مدير
بلديات ذي ق ��ار الأ�سبق �سرعان ما طلبوا
اعفاءه ��م م ��ن ع�ضوي ��ة املجل� ��س املذكور
ال�سباب خمتلفة.
وعزا حمافظ ذي قار ان�سحاب الع�ضوين
املذكوري ��ن م ��ن ت�شكيلة جمل� ��س االعمار

اىل ظ ��روف خا�صة بهما واو�ضح انه "مت
االت�صال يف وقت �سابق بجميع االع�ضاء
ح ��ول تر�شيحهم لع�ضوية جمل�س االعمار
اال ان بع�ض االع�ض ��اء قد تكون طر�أت �أو
ا�ستجدت لديهم ظروف خا�صة حالت دون
ان�ضمامه ��م للمجل� ��س املذك ��ور" ،واردف
"نح ��ن ما�ض ��ون ب�إع ��داد نظ ��ام داخل ��ي
للمجل� ��س وهيكليت ��ه وحتدي ��د واجبات ��ه
و�ستنجز قريبا".

التقاعد تتحدث عن "مطالب املتقاعدين" :هذا ما يحدث
ب�ش�أن زيادة رواتبهم
 بغداد  /خا�ص
�أكدت هي�أة التقاعد الوطنية� ،أم�س� ،أنها رفعت
مطال ��ب �شريح ��ة املتقاعدين بزي ��ادة رواتبهم
�إىل "اجله ��ات العلي ��ا" ،وفيم ��ا �ش ��دد عل ��ى �أن
موازن ��ة العام مل تت�ضمن زيادة على الرواتب،
قالت �إن الزيادة ميكن تفعيلها العام املقبل.
وق ��ال مدي ��ر عالقات واع�ل�ام التقاع ��د العامة،
ع�ل�اء حمم ��د يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن الهي�أة
تتابع "تظاهرات ومطال ��ب املتقاعدين لزيادة
رواتبه ��م ،وا�ستقبل ��ت طلباته ��م وخاطب ��ت

اجله ��ات العليا لإي�صال �صوته ��م والعمل على
تفعيل الزيادة وفق ت�شريعات قانونية".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "زي ��ادة روات ��ب املتقاعدي ��ن
ال تت ��م اال م ��ن خ�ل�ال ت�شريع ��ات قانوني ��ة من
جهات عليا" ،مبينا �أن "هي�أة التقاعد الوطنية
جه ��ة تنفيذي ��ة ،والقوانني ت�ش� � ّرع من جمل�س
النواب".
و�أردف بالق ��ول� ،إن "اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابية ح�سمت املو�ضوع فيما يخ�ص رواتب
املتقاعدي ��ن ،و�صرحت ب�أن الزيادة ال ميكن �أن
تتم �إال عن طريق قانون وت�شريعات".

وتاب ��ع �أن "املوازن ��ة املالي ��ة لع ��ام  ،2021مل
تت�ضمن �أية زيادة لتخ�صي�صات هي�أة التقاعد،
وبالت ��ايل ال ميك ��ن زي ��ادة روات ��ب املتقاعدين
لك ��ن بالإم ��كان النظ ��ر يف زي ��ادة رواتبهم يف
العام املقبل".
وتظاه ��ر الع�ش ��رات م ��ن املتقاعدي ��ن �أم ��ام
مبن ��ى هي� ��أة التقاع ��د يف بغ ��داد قب ��ل �أ�سابيع
للمطالبة بزيادة رواتبه ��م ،وقالوا �إنها مل تعد
تكفيهم ب�سبب زي ��ادة �أ�سعار الكثري من ال�سلع
والب�ضائع بعد رفع �سع ��ر �صرف الدوالر �أمام
الدينار.

وا�ش ��ار اخلفاج ��ي اىل ان "مهم ��ة
ت�أ�سي� ��س جمل� ��س للإعمار تتمث ��ل بتقدمي
اال�ست�ش ��ارات لإدارة املحافظ ��ة ح ��ول
امل�شاري ��ع احلالي ��ة واملتلكئ ��ة وايج ��اد
احلل ��ول للم�ش ��اكل الت ��ي تع ��اين منه ��ا
املحافظ ��ة يف القطاع ��ات اخلدمي ��ة ف�ضال
عن اقرتاح م�شاريع �سرتاتيجية".
ب ��دوره ،ق ��ال مع ��اون حماف ��ظ ذي ق ��ار
ل�ش�ؤون التخطي ��ط املهند�س غ�سان ح�سن

اخلفاجي يف ت�صريح ��ات اعالمية �سابقة
ان "احلكوم ��ة املحلي ��ة اجلدي ��دة ورث ��ت
 183م�شروع� � ًا متلكئ ًا يف املحافظة �ضمن
ال�سن ��وات ال�سابق ��ة وهن ��اك م�س ��اع جادة
لت�سريعه ��ا واع ��ادة احالته ��ا للعم ��ل به ��ا
جمددا" ،و�أ�ضاف� ،أن "هناك  52م�شروعا
�أعي ��د الإعالن عنه ��ا من جدي ��د الن الكلفة
التخميني ��ة له ��ا اقل مم ��ا ت�أمل ��ه ال�شركات
و�سيكون عليها تعديل يف الكلفة".
و�أ�ش ��ار ح�س ��ن اىل ان " 17م�شروع ��ا
م�سح ��وب العم ��ل في ��ه ب�سب ��ب التلك� ��ؤ
و�سيعاد العم ��ل فيه على ح�ساب ال�شركات
املنف ��ذة" ،معرب ��ا ع ��ن امله بتوقي ��ع عقود
بقية امل�شاريع خالل الفرتة املقبلة".
واك ��د مع ��اون حماف ��ظ ذي ق ��ار ل�ش� ��ؤون
التخطيط "ت�شكيل جلان متعددة لت�سريع
الإحاالت ومنها جلنت�ي�ن لإحالة امل�شاريع
لغر�ض دخولها حيز التنفيذ" ،م�شريا اىل
ان "امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة واملرتاكم ��ة اثرت
عل ��ى امل�شاري ��ع اجلدي ��دة الت ��ي تت�ضمنها
خطة تنمية الأقاليم".
وكان املتحدث با�سم الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء حيدر جميد اعلن ،يف الثاين من
حزي ��ران  ،2021ان االم�ي�ن الع ��ام وج ��ه
ال�ش ��ركات املنف ��ذة للمدار� ��س ب�ض ��رورة
تكثيف اجلهد واجناز االبنية وخالف ذلك
�سيتم �سحب العمل م ��ن ال�شركات املتلكئة
وادراجها �ضم ��ن القائمة ال�سوداء .كا�شفا
ع ��ن �إعادة العمل ب� �ـ  444م�شروع ًا متوقف ًا
ومتلكئ ًا يف عموم البالد.
وانعك�س ��ت تداعي ��ات االزم ��ة االقت�صادية
الت ��ي واجهه ��ا الع ��راق من ��ذ ع ��ام 2014
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عل ��ى جمم ��ل القطاع ��ات االقت�صادي ��ة يف
حمافظة ذي قار اذ توقف العمل يف حينها
مبئات امل�شاريع املنفذة �ضمن خطة تنمية
االقاليم واخلط ��ط اال�ستثمارية للوزارات
م ��ا ا�ص ��اب ذل ��ك جمل ��ة م ��ن الن�شاط ��ات
االقت�صادي ��ة بال�شلل الت ��ام وفقد نحو 50
ال ��ف عامل واجري اعماله ��م يف القطاعات
املذك ��ورة ،ناهي ��ك ع ��ن حرم ��ان �س ��كان
املحافظ ��ة م ��ن اخلدم ��ات الت ��ي كان م ��ن
املفرت� ��ض ان تقدمه ��ا تل ��ك امل�شاريع حال
اجنازها �ضمن ال�سقف الزمني املحدد لها.
وتواج ��ه حمافظة ذي قار الت ��ي يبلغ عدد
نفو�سه ��ا اك�ث�ر من ملي ��وين ن�سم ��ة نق�ص ًا
ح ��اد ًا يف اخلدم ��ات اال�سا�سي ��ة وتده ��ور
وتق ��ادم البن ��ى التحتي ��ة ناهي ��ك عن عجز
�سري ��ري يف امل�ست�شفيات احلكومية يقدر
ب�أك�ث�ر م ��ن � 4500سرير وعج ��ز بالأبنية
املدر�سية يقدر ب�أكرث من  700بناية فيما ال
ت�شكل املناطق ال�سكنية املخدومة ب�شبكات
املجاري اال �أق ��ل من  30باملئة من املناطق
املذكورة ،يف حني يع ��اين قطاع الكهرباء
م ��ن تق ��ادم اخلط ��وط الناقل ��ة وال�شبكات
واملحطات واملحوالت الثانوية التي باتت
ال ت�ستوع ��ب االحم ��ال املتنامي ��ة وتواجه
خماطر االن�صه ��ار او انفج ��ار املحوالت،
فيم ��ا مازالت هن ��اك الع�شرات م ��ن القرى
غ�ي�ر املخدومة بامل ��اء والكهرب ��اء ،ناهيك
ع ��ن معان ��اة ال�س ��كان املحليني م ��ن �شحة
املياه خ�ل�ال ف�صل ال�صي ��ف ،يف حني قرر
الربملان العراقي يف جل�سته املرقمة ()22
يف  2019/12/18اعتب ��ار حمافظ ��ة ذي
قار مدينة منكوبة.

�إعالن تبليغ مدين جمهول الإقامة
�إىل الراهن (طالب �صحن عبود)

نوع التبليغ  :أول
التسلسل أو رقم القطعة 7013 / 5 :
احمللة أو رقم واسم املقاطعة :احلسينية
اجلنس :قطعة أرض
مقدار الدين )12.500.000( :دينارا ً
اسم الدائن املرتهن( :مصرف الرافدين)
تاريخ االستحقاق :مستحق األداء
بن��ا ًء على اس��تحقاق الدين املبني أعاله وطلب الدائن حتصيله وبالنظر لعدم اقامتك ف��ي احملل املبني بالعقد وانه ليس لك
مح��ل إقام��ة معلوم غيره فتعتبر بذلك مجهول محل اإلقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل  15يوما ً
اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشر اإلعالن واال فسيباع عقارك املوصوف أعاله باملزايدة وفقا ً للقانون.

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الزهور /بغداد

�شركة امل�شاريع النفطية

�إعادة �إعالن مناق�صة
املو�ضوع :جتهيز (منظومة الإطفاء الذاتي  CF3iللخزانات نوع ال�سقف العائم عدد  6ومنظومة ك�شف احلرائق للخزانات نوع �سقف ثابت)
مل�شروع ان�شاء  12خزان يف م�صفى الك�سك
تعهد بتس��وية مرضية للطرفني (التسوية وفقا ً التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا ً املقدم��ة للعطاء فرع ف��ي العراق (مكت��ب إقليمي) ومصدقة اصوليا ً وتقدمي ش��هادة  -11تهم��ل العط��اءات الغير مس��توفية للمستمس��كات املطلوبة ويتم اس��تبعاد
رقم الطلبية 5544 / TR – 01 / 2021 :
يس��ر (شركة املش��اريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي االختصاص
واخلب��رة لتقدمي عطاءاته��م (جتهيز منظومة اإلطف��اء الذاتي للخزانات نوع الس��قف
العائم عدد  6ومنظومة كش��ف احلرائق للخزانات نوع س��قف ثابت ملشروع انشاء 12
خزان في مصفى الكس��ك) .وتس��ليمها وتفريغها في موقع املشروع ،وان تكون بلدان
املنش��أ للم��واد (الواليات املتح��دة االمريكية ،كن��دا ،اململكة املتحدة ،هولن��دا ،املانيا،
إيطاليا ،فنلندا ،بلجيكا ،فرنسا ،السويد ،النرويج ،سويسرا ،الدمنارك ،اسبانيا ،النمسا،
ايرلندا ،واليابان) علما ً ان املشروع ذاتي التمويل وان الكلفة التخمينية للمناقصة هي
( )840.000.000ثمامنائ��ة واربعون مليون دينار عراقي ومبدة تنفيذ ( )120مائة وعش��رون
يوم تقوميي ،مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال
بشركة املش��اريع النفطية  /قس��م التوريدات والتعاقدات scop@scop.oil.gov.iq //
( pur.cus@scop.oil.gov.iqمن االحد الى اخلميس وخالل الدوام الرس��مي من الساعة
( 9:00ص) لغاية ( 12:00م) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2عل��ى اجملهزي��ن الراغبني واملؤهلني م��ن ذوي اخلبرة واالختصاص باالش��تراك في هذه
املناقص��ة تق��دمي عطاءاتهم وفقا ً للش��روط املطلوبة في الوثائق القياس��ية واالعالن
مبوجب املعايير اآلتية:
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للس��لع واخلدمات
املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع.
ج -عم��ل مماثل (واح��د) منجز وخالل مدة ال تتجاوز ( )10س��نوات قب��ل املوعد النهائي
لتقدمي العطاء وتكون قيمة هذا العمل ( )%30من الكلفة التخمينية للمناقصة على
ان يك��ون م��ن طبيعة موضوع املناقص��ة املوصوفة في املتطلبات ومؤي��دا ً من اجلهات
التعاقدية ذات الصلة.
د -مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.
هـ -يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ ()168.000.000
دينار عراقي (مئة وثمان وستون مليون دينار عراقي) من مصرف معتمد ومصدق اصوليا ً
(باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها حاليا ً من الهيئة املالية
في شركة املشاريع النفطية).
ح -جتهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ،ومواد احتياطية للتشغيل األولي.
ط -يكون التجهيز مع التفريغ  CIPواصل ومفرغ في مخازن ش��ركة املشاريع النفطية
في موقع املشروع ،على ان يتم قبول (استالم) التجهيز في موقع املشروع.
ي -مطابق��ة املناش��ئ للمواد اجملهزة من قب��ل مقدم العطاء للمناش��ئ املطلوبة في
املناقصة.
ك -تلتزم الش��ركة األجنبية املشتركة تقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية
غير محس��ومة جتاه املؤسسات العراقية خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار
اإلحال��ة علما ً ان اجراء التس��وية ش��رط إلزامي إلصدار قرار اإلحال��ة وبخالف ذلك يتم
استبعاد الشركة األجنبية املشتركة باملناقصة.
ل -في حالة وجود مطالبات لدى الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة تلتزم بتقدمي

لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  2014أو شطب الدين كليا ً بحسب مقتضى احلال)
ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة
علما ً ان التس��وية ش��رط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم اس��تبعاد الشركة
األجنبية املشتركة في املناقصة.
م -تتعهد الشركة األجنبية بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او إدارية على أي مديونية
بحق املؤسسات العراقية بعد اإلحالة مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع او التنازل
للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية أو قضائية مبعنى اس��تمرار عالقة الش��ركة
املتقدمة او املشتركة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير ويسعى
املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العط��اء بعد تقدمي طلب حتريري إلى
العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ()350.000
دينار عراقي (ثالثمائة وخمسون ألف دينار عراقي) نقدا ً وغير قابل للرد.
 -4يك��ون مكان بي��ع وثائق املناقصة (ش��ركة املش��اريع النفطية – قس��م التوريدات
والتعاق��دات – الوزيري��ة  /خل��ف معهد التدري��ب النفطي من االحد ال��ى اخلميس من
الساعة (9:00ص) لغاية الـ (12:00م).
 -5مكان تسليم العطاء (وزارة النفط – شركة املشاريع النفطية – جلنة استالم وفتح
العطاءات احمللية – الطابق األول /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي).
يكون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العطاءات بتاريخ ( )2021/7/18حيث ان العطاءات
املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني
باحلضور في العنوان التالي:
شركة املشاريع النفطية  /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي /بغداد – العراق.
اجلهة التي تستلم العطاء  /جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.
 -6يت��م دعوة مقدمي العطاءات اخملولني بحضور مؤمتر ما قبل تقدمي العطاء للتوضيح
واالجابة على االستفس��ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أس��بوع من تاريخ الغلق وعلى
مقدمي العطاء تقدمي استفس��اراتهم حتريريا ً قبل ثالثة أي��ام من موعد انعقاد املؤمتر.
ويكون احلضور الزامياً.
الوقت9:00( :ص) لغاية (12:00م).
التاريخ2021 / / :
املكان :يحدد الحقاً.
 -7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
 -8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:
أ -هوي��ة غرف��ة التجارة (نافذة) عقد تأس��يس الش��ركة ومحضر التأس��يس والنظام
الداخلي وش��هادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة
التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
* ملواطن��ي جمهوري��ة العراق :البطاقة الوطنية املوحدة (أو ش��هادة اجلنس��ية  +هوية
األحوال املدنية) ،بطاقة السكن ،عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.
ج -شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا كانت الشركة

تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعلي للفرع مصدق أصوليا ً وفقا ً لنظام فروع الشركات
األجنبية رقم ( )2لسنة .2017
د -تقدمي كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون إلى ش��ركة
املشاريع النفطية مصدق أصولياً.
هـ -تلتزم الش��ركة العراقي��ة مقدمة العطاء وكذلك الش��ركة األجنبية التي لديها
مكتب إقليمي في العراق بتقدمي كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اش��تراكها
بالضمان االجتماعي للعمال.
و -ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد تأسيس
الش��ركة ومصدقة من الس��فارة العراقية في ذلك البلد ودائ��رة التصديقات في وزارة
اخلارجية في العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبياً.
ح -يجب ان يكون املناقص من املصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة.
ز -وثائ��ق اخلبرة الس��ابقة والكف��اءة مؤيدة من اجله��ات التعاقدي��ة املعنية ومصدقة
اصولياً.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.
ك -تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء ،مصدق اصولياً.
ل -وصل شراء وثائق املناقصة األصلي.
املالحظات:
يتم تقدمي العطاء في خمسة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
األول -يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
الثان��ي -يحتوي على العرض الفني  +اجلدول الزمني( .يتم ارفاق نس��خة الكترونية مع
النسخة الورقية ،وفي حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع -يحتوي على العرض التجاري املسعر.
اخلام��س -يحتوي عل��ى التأمينات األولية والبالغة (( )25.000.000خمس��ة وعش��رون
مليون دينار عراقي) (ويجب ان تكون بش��كل خطاب ضمان أو سفتجة أو صك مصدق
ص��ادر من مصرف عراقي معتم��د على ان تكون نافذة ملدة ( )120ي��وم من تاريخ الغلق
ويوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة) ،باإلمكان
احلص��ول عل��ى قائمة باملص��ارف احملظور التعامل معه��ا حاليا ً من الهيئ��ة املالية في
شركة املشاريع.
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس��مي وبش��مع س��ري
ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -اس��م املناقصة ورقمها كما هو مش��ار إليه في الفقرة الفرعية  1-1من تعليمات
ملقدمي العطاء وأي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق.
د -بي��ان محت��وى الظرف الداخل��ي (عرض فني ،عرض جتاري مس��عر ،ع��رض جتاري غير
مسعر ،الوثائق املطلوبة ،التأمينات األولية).
 -9الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -10يتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن آلخ��ر اعالن عن املناقصة
ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.

العطاء غير مس��توفي ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ،يجب ان تتوافق
جميع العطاءات املقدمة مع ش��روط املناقصة القانوني��ة والتقنية واملالية وإال فأنها
تستبعد ألنها غير متوافقة.
 -12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املس��ؤول عن متابعة
االستفس��ارات وتثبيت املوقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار الطرف األول بأي تغيير
يطرأ على العنوان خالل ( )7أيام من تاريخ حصول التغيير.
 -13جلهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءا ً على أسباب مبررة دون
تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن ش��راء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك
يتم إعادة ثمن شراء وثائق املناقصات الى املناقصني في احلالتني اآلتيتني:
* الغاء املناقصة وتغيير أسلوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري عند
توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبني.
* عند الغاء املناقصة للس��نة الس��ابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام
الالحق.
 -14يت��م مص��ادرة التأمينات األولية لصالح ش��ركة املش��اريع النفطي��ة ويتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية ضد مقدم  /مقدمي العطاء في احلاالت اآلتية:
* إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة.
* إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي
العطاءات.
* إذا رف��ض مقدم العطاء تصحيح حس��اباته اخلاطئة والتي م��ن املمكن ان تؤثر على
قرار اإلحالة.
 -15ال يج��وز ملقدم العطاء ش��طب أو حك أي بند من بنود وثائ��ق املناقصة أو إجراء أي
تعديل عليها.
 -16يعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما ً كما يعول
على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17إذا وردت فق��رة أو فقرات لم يدون س��عر ازائها في العط��اء املقدم ففي هذه احلالة
تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مش��مولة بالس��عر
اإلجمالي للعطاء.
 -18جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن األداء (بعد استالم قرار
اإلحالة وقبل توقيع العقد) حلني إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.
 -19يكون اجملهز مسؤوال ً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا ً من نقطة
الدخ��ول ودفع أي مصاريف متعلقة به��ا مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد وكذلك
دف��ع كافة الضرائب وحس��ب القوان�ين واألنظمة والتعليمات العراقي��ة وكلما يجري
تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
 -20ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.
Website: http://www.scop.gov.iq , E-mail: scop@scop.oil.gov.iq
E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq
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رياضة

حار���س محم��د يح��ذر م��ن تغيي��ر كاتانيت���ش ويك�ش��ف حقيق��ة الأ�س��ود
تك��رروا محنة كرتنا مع ايفر�ستو  ..و�شرف عظيم خدمتها كم�ست�شار
 متو�س��ط الدف��اع ال�سلب��ي والتدهور النف�س��ي دفعا فريقن��ا لال�ست�سالم!  ال
ّ
 بغداد � /إياد ال�صالحي
ح� � ّذر امل ��درب حار� ��س حمم ��د ،الهيئ ��ة
التطبيعي ��ة باحت ��اد ك ��رة القدم ،م ��ن �أنهاء
مه ّم ��ة املدي ��ر الفن ��ي لأ�س ��ود الرافدي ��ن
ال�س ��لوفيني �سريت�ش ��كو كاتانيت� ��ش يف
ظ ��رف �ص ��عب مل يت ّب � َ�ق عل ��ى انط�ل�اق
مباريات الدور احلا�سم من ت�صفيات ك�أ�س
العامل قطر � 2022س ��وى �أثنني و�سبعني
يوم� � ًا ،مُبدي� � ًا ع ��دم مُمانعت ��ه م ��ن العم ��ل
ب�ص ��فة م�ست�ش ��ار فني للمنتخ ��ب الوطني
يف ح ��ال مفاحتت ��ه ر�س ��مي ًا خلدم ��ة الكرة
العراقية وحتقيق فر�صة الت�أهل الت�أريخي
للم ��رة الثانية ،عازي ًا �س ��بب تقوي�ض الثقة
بامل ��درب من قب ��ل الإع�ل�ام واجلمهور اىل
اخل�س ��ارة �أمام �إيران يف اجلولة الأخرية
وحت ّم ��ل �أغل ��ب الالعب�ي�ن نتيجتها ل�س ��وء
الأداء والتدهور النف�سي  -ح�سب و�صفه.
وقال حار�س يف حديث مهم لـ (املدى) ح ّلل
�أ�س ��لوب لعب املنتخب الوطني ،واحللول
املمكنة لعب ��ور الدور احلا�س ��م ،بقوله":ال
�ش ��ك� ،أن التمري ��ر اخلاطئ م ��ن الالعبني،
والكرات العك�سية والت�سديد الع�شوائي ال
يتحمّلها املدرب ،بل الالعب نف�سه كونه مل
ي� ّؤ�س�س �صحيح ًا ،فتظهر تلك الأخطاء يف
بع� ��ض املباريات ذات الظروف اخلا�ص ��ة،
منه ��ا ال�ض ��غط النف�س ��ي له ��ذه املرحل ��ة
و�ضُ عف دوري الكرة ،وعدم تنظيم دوري
النا�ش ��ئني وال�شباب ،وال م�س ��ابقات لفرق
املدار� ��س �إال مطل ��ع الع ��ام  ، 2021فماذا
يفعل كاتانيت�ش لالعبني يفتقدون مقوّ مات
اللعب اال�سا�س ��ية واب�س ��طها عدم الت�سديد
الدقيق من خارج منطقة اجلزاء"؟
وا�ض ��اف :م�شكلتنا مل تحُ ّل و�سط ت�ضارب
الآراء حت ��ى �أن بع� ��ض املدربني املحرتفني
مع تقديرنا له ��م يرون يف طريقة الالعبني
اخلم�س ��ة ب�أنها دفاعي ��ة ،بالعك�س قبل �أيام
لعب ��ت املاني ��ا �ض ��د الربتغ ��ال بالطريق ��ة
نف�س ��ها ،وفازت بنتيجة كب�ي�رة ،فالطريقة
هجومي ��ة بحد ذاته ��ا ،ولي�س بال�ض ��رورة
�أن تهاجم منتخب �إيران وغريه من الأمام،
ب ��ل م ��ن اجلانبني ح�س ��ب مفه ��وم التكتيك
بو�ص ��فه الع�س ��كري �أثناء مباغتة اخل�صم
من حماور جانبية ولي�ست �أمامية ،وهكذا
ّ
ت�ستغل م�ساحة امللعب
كرة القدم ميكن �أن
َ
لت�ش ��نَّ
هجماتك عرب ثغرات املناف�س ،وهو
خي ��ار �أغلب منتخبات �آ�س ��يا مث ��ل اليابان
التي ك�سبت مبارياتها بهذه الطريقة".
وت�س ��اءل حار�س ":ماذا يفع ��ل كاتانيت�ش
�إذا كان خم�س ��ة من العبي و�س ��ط منتخبنا
مل يتم ّكن ��وا م ��ن �إيقاف خط ��ورة مهاجمي
�إي ��ران مه ��دي طارم ��ي و�س ��ردار �آزم ��ون؟

م�س ��اعدة الالعبني عل ��ى النجاح يف الدور
احلا�س ��م الذي يحت ��اج اىل مباريات ودّية
عالية امل�س ��توى �إذا ما �أردنا ال�ص ��عود اىل
املوندي ��ال مث ��ل مواجه ��ة �سوي�س ��را التي
ن�س ��تفيد منه ��ا حت ��ى يف حت�س�ي�ن نق ��اط
الت�ص ��نيف ،وال نن�س ��ى �أن تكرار احلاالت
ال�سلبية يف الفريق من قبل جمهور مواقع
التوا�ص ��ل �س ��تك ّر�س ال�س ��لبية و ُت�سهم يف
تدهور معنويات الالعبني".

�أكتفى اخلم�س ��ة بار�س ��ال الكرات الطويلة
اىل املهاجم الوحيد مهند علي املُحا�صر من
�أربعة مدافعني ،فكيف ي�ستطيع �أن ميار�س
دوره الهجومي ويح�سم النتيجة"؟
متو�سط الدفاع

و�أو�ض ��ح ":امل�ش ��كلة الأخرى التي مل يجد
امل ��درب ح ًال له ��ا� ،أن دور متو�س ��ط الدفاع
الثالثة (ميث ��م جبار و�س ��عد ناطق و�أحمد
�إبراهيم) �س ��لبي �أغلب االوقات ،ويلعبون
بنف� ��س الأ�س ��لوب �أي ع ��دم امكانيته ��م يف
قي ��ادة الهجم ��ة �أثن ��اء امتالكه ��م الكرة من
منطق ��ة الو�س ��ط يف حال ��ة تق� �دّم العبينا،
فف ��ي ظل تق� �دّم علي عدنان وع�ل�اء مهاوي
للم�س ��اندة الهجومي ��ة البد �أن يتج� � ّر�أ �أحد
العبي متو�س ��ط الدفاع ل�صناعة اللعب من
خط الو�س ��ط مثلم ��ا كان �س ��عد عبدالأمري
ي�ؤدّي ه ��ذا الدور برباعة ويعود ب�س ��رعة
للتغطي ��ة الدفاعي ��ة� ،أم ��ا مل ��اذا ال يلع ��ب
كاتانيت� ��ش مبهاجم�ي�ن مث ��ل مهن ��د عل ��ي
و�أمين ح�س�ي�ن اللذين ميتل ��كان قوة بدنية كالت ��ي منحه ��ا كاتانيت� ��ش الفر�ص ��ة �أم ��ام
ومهاري ��ة عالي ��ة ويتوجّ ��ب ا�س ��تمرارهما �أوزبك�س ��تان و�أبدعت ،كما ال توجد زيادة
مع ًا؟ ذل ��ك لأنه يجب �أن ي�س ��تغني عن �أحد عددية يف اخللف ،مع ت�شتيت الكرة للأمام
العب ��ي االجن ��اب وهذا ال ميك ��ن ،ويتط ّلب عندما تكون معي وا�س ّلمها للمناف�س وهو
م ّن ��ا توظي ��ف دافعي ��ة عل ��ي عدن ��ان �إذا ما �أقوى مني يف احلالة الدفاعية ،ال�ص ��حيح
ا�س ��تعاد م�س ��تواه م ��ع دخ ��ول �ض ��رغام ارجاعه ��ا للحار� ��س ج�ل�ال والب ��دء ببن ��اء
ا�سماعيل كظهري ي�سار".
هجمة منظمة".
انعدام الثقة

عبارة غير موفقة!

وعلق على ت�ص ��ريح كاتانيت�ش بعد انتهاء
مباراتنا م ��ع �إيران ب�أنه �س ��يعود اىل بيته
ويعتكف لكتابة ق�صته مع �أ�سود الرافدين،
(ق�صتي
بقوله ":حق ًا ا�س ��توقفتني عبارته ّ
م ��ع املنتخ ��ب العراق ��ي جميلة وم�ض ��حكة
بالوقت نف�سه� ..صدق ًا �س�أكتب كتاب ًا عنها)
عب ��ارة غري موفقة حتت �ض ��غط ا�س ��تيائه
م ��ن الأداء وحال ��ة الفريق غ�ي�ر الطبيعية،
ورمب ��ا كاتانيت�ش يلمّح اىل �أنه �سيك�ش ��ف
عن �أمور �سرية ال يعلم بها اجلمهور �أو �أنه
�سيف�ض ��ح الالعبني ،وه ��ذا �أمر غري مقبول
يف توقيت ال يف�ص ��لنا عن الدور احلا�س ��م
�سوى �شهرين ونيف".

وا�سرت�س ��ل ":كاتاينت� ��ش ال يتح ّم ��ل كل
ال�س ��لبيات التي � ّأ�ش ��رت �ض ��د املنتخب يف
البحري ��ن ،بع� ��ض الالعب�ي�ن م�ص ��ابني وال
يلعبون �أ�سا�س ��يني م ��ع �أنديتهم ،والدوري
غري منتظم يف جوالته الأخرية ،و�أندية مل
تبدِ امل�ساعدة له للثبات على الت�شكيل مثلما
واجه م�أزق �سحب ت�سعة العبني بقرار من
�إدارة نادي ال�شرطة يف توقيت حرج! ثم ال
نن�سى �أن ت�أثري وباء كورونا على اجلميع
وا�ض ��ح جد ًا ،فامل�سابقة تو ّقفت يف املو�سم
املا�ض ��ي ،و�أغلب الالعب�ي�ن انعدمت ثقتهم
بانف�س ��هم و�سط هذه الأجواء ،وما زاد من
تدهور الو�ض ��ع �أن الالعب يهتم مبا يُكتب
عنه يف مواقع التوا�ص ��ل وو�سائل الإعالم
محنة المك�سيك
مع غياب طبيب نف�س ��ي ملعاجل ��ة مثل هذه
احل ��االت �س ��بق �أن طالب ��تُ بتعيين ��ه ع ��ام و�ش� �دّد حار�س على �أن ":تغيري كاتانيت�ش
 2013وهو متواجد يف جميع منتخبات ال ي�ص � ُّ�ب يف م�ص ��لحة املنتخ ��ب ،ب ��ل
اال�س ��تقرار مع ��ه �أ�س ��لم حت ��ى ال تتك� � ّرر
العامل �إال يف العراق"!
ولف ��ت حار� ��س اىل ":الأ�س ��لوب الدفاع ��ي حمن ��ة منتخبنا ال ��ذي ت�أه ��ل اىل مونديال
ال ��ذي �أتبع ��ه منتخب ��ي كمبودي ��ا وهون ��غ املك�س ��يك ع ��ام  ،1986ك ّنا م�س ��تق ّرين مع
كون ��غ ك�ش ��ف �ضُ ��عف امكاني ��ات العبين ��ا ،امل ��درب الربازيل ��ي �أي ��دو ف�ت�رة طويل ��ة،
وك�أنه ��م ا�ست�س ��لموا للنتيج ��ة ،وه ��ذا �أمر وج ��رى تبديل ��ه الحق� � ًا وت�س� � ّلم املهمة يف
خطري ن�أمل ع ��دم تكراره ،يحتاج املنتخب النهائي ��ات مواطن ��ه ايفر�س ��تو ال ��ذي يُعد
اىل تغيري بع�ض عنا�ص ��ره ببدائل جاهزة من �أبرز مدرب ��ي الثمانيني ��ات ،لك ّنه طبّق

جاهزية المغتربين

برنام ��ج لياقة بدنية مُرهق وع ّر�ض ��نا اىل اللجن ��ة الفني ��ة يف التطبيعي ��ة لتقف على
الإ�ص ��ابة! له ��ذا �أرى �ض ��رورة �أن يُكم ��ل �أبرز �سلبيات املرحلة املا�ضية".
كاتانيت� ��ش مه ّمت ��ه الت ��ي بد�أه ��ا يف �أيلول
خدمة المنتخب
ع ��ام  ،2018ف� ��أيّ م ��درب جدي ��د مهم ��ا
كانت �س ��معته لن ي�س ��تطيع التع� � ّرف على و�أفاد حار� ��س حول موقف ��ه �إذا ما فاحتته
الالعبني خالل فرتة ق�ص�ي�رة ،ثم �أن منحه التطبيعية للعمل ب�ص ��فة م�ست�شار فني مع
حت�سن كاتانيت�ش �أو �أي مدرب بديل يحقق طموح
رواتبه لال�ش ��هر اخلم�س ��ة ال�سابقة ّ
م ��ن نف�س� �يّته املُتعبة كونه يُنف ��ق من جيبه املنتخب ،قائ ًال�":ش ��رف عظي ��م �أن �أخدم
مت�س ��كه بع ��دم تتمّة املنتخ ��ب الوطن ��ي ،و�س� ّ
أو�ض ��ح موقفي
اخلا� ��ص ،ويف حال ��ة ّ
امل�ش ��وار ،فمن حق الهيئ ��ة التطبيعية رفع عندم ��ا �أتلق ��ى العر�ض الر�س ��مي من
الهيئة التطبيعية للعمل
دعوى ق�ضائية ب�سبب �إخالله بالعقد".
بال�ص ��فة ذاته ��ا
�أ�سو�أ ثالثة �أ�شواط !
مُيك ��ن �أن �أقدّم
وعن م ��دى ت�أث�ي�ر مع�س ��كر الب�ص ��رة على كل ما �أمتلك
حظ ��وظ املنتخ ��ب يف ت�ص ��فيات املنام ��ة ،من خربة
ق ��ال حار� ��س":ال ا�س ��تطيع �أن �أ�ؤك ��د مدى لأ ج ��ل
ت�أث�ي�ره عل ��ى احلال ��ة البدني ��ة لالعب�ي�ن
الذي ��ن ظه ��روا مُتعب�ي�ن كث�ي�ر ًا ،وق ّدم ��وا
�أ�س ��و�أ ثالث ��ة �أ�ش ��واط يف الق�س ��م الث ��اين
م ��ن مبارياتهم مع كمبودي ��ا وهونغ كونغ
و�إي ��ران ،وخا�ص ��ة �أم ��ام هونغ كون ��غ ك ّنا
ق ��اب قو�س�ي�ن �أو �أدنى من �ض ��ياع املباراة
ل ��وال ه ��دف املدافع (خط� ��أ يف مرم ��اه) ثم
من حق �أحد �أن ي�س�أل هل كان بالإمكان �أن
يع�س ��كروا يف بغداد ،ما مف ��ردات برنامج
كاتانيت�ش يف الب�ص ��رة؟ لك ��ن كل ذلك تب ّد َد
بعدما منحوا فر�ص ��ة التواج ��د يف املنامة
بوقت مب ّكر ،وجميع املنتخبات لعبت يف
نف�س �أجواء الرطوبة العالية ،وال نعرف
هل يوجد تق�صري فعلي من الالعبني بعدم
االهتمام ب�أنف�س ��هم يف الب�ص ��رة واملنامة،
يتوجب �إع ��داد تقرير متابع ��ة وتقييم من

وعن حاج ��ة املنتخب لالعب�ي�ن املغرتبني،
ق ��ال ":يك�ث�ر احلدي ��ث عنهم م ��ع كل رّ
تعث
للمنتخب ،وه ��ذا يفتح باب ًا للت�س ��ا�ؤل�:أي
منه ��م جاه ��ز لالع ��ب بع ��د ف�ت�رة انقط ��اع
طويلة؟ �أمر غري منطقي �أن ّ
ير�ش ��ح معظم
اجلمهور ج�س�ت�ن م�ي�رام �أو �أحمد يا�س�ي�ن
وغريهما ت�أ�سي�س� � ًا على متثيلهما ال�سابق،
ال�ص ��حيح �أن تدخ ��ل اللجن ��ة الفني ��ة يف
التطبيعي ��ة عل ��ى االنرتني ��ت وتع ��رف كم
دقيقة لعب كل منهما مع �آخر ناديني ،ومنذ
مت ��ى وهم ��ا مل يلعبا؟ ه ��ذا �أمر �ض ��روري
للحُ ك ��م عل ��ى جاهزيتهما البدني ��ة ،فمن مل
ي�ش ��ارك من ��ذ م ��دة طويل ��ة ال
ينفعن ��ا� ،أم ��ا املغرتب
املتوا�ص ��ل يف
املناف�س ��ة وب� ��أداء
جيّد فدعوته مُلحّ ة
للمرحلة املقبلة".
ت�صنيف
المواجهات

وذك ��ر

حار�س
�":إن َم ��ن
ّ
يخط ��ط
لل�ص ��عود اىل
ك�أ� ��س الع ��امل
ال يتوجّ � ��س
م ��ن ت�أهل ��ه
بط�ل ً�ا للمجموع ��ة
الثالثة �أو و�صيف ًا
حلول ��ه
�أو
با لت�ص ��نيف
�أو
الأول

الثال ��ث ،ال ��كل �س ��يواجه منتخب ��ات قوي ��ة
من الت�ص ��نيف الأول اىل ال�ساد�س ،وحتى
الياب ��ان وا�س�ت�راليا وكوري ��ا اجلنوبي ��ة
ترت ّق ��ب بقل ��ق وخ ��وف مواجه ��ة �أ�س ��ود
الرافدين رمب ��ا �أكرث م ّنا لي�س ل�ض ��عف ما،
ب ��ل الحرتامها ك ��رة الق ��دم الت ��ي ال تعرف
�ص ��غري ًا ميك ��ن التغ ّل ��ب علي ��ه �أو قوي ًا من
ال�ص ��عب قهره ،ت�س� � ّلح بالثقة وا�ستح�ض ��ر
�أدوات ��ك الرابح ��ة ُ
وخ�ض املعركة ب�ش ��رف
املناف�سة ك�أنك واثق من ك�سبها على الورق
ويف امليدان ،وحد ُه من يفكر باخل�سارة لن
يرى ك�أ�س العامل".
ر�سالة الى الإعالم

وبخ�ص ��و�ص دور الإعالم� ،أكد ":ر�سالتي
اىل الإع�ل�ام �أن يجعل ��وا من نقاط �ض ��عف
�أ�س ��ود الرافدي ��ن قوّ ة لهم مثلم ��ا ر ّد مدرب
املانيا يواكيم ل ��وف بعد يومني من موجة
اال�ستياء والتهديد من قبل و�سائل الإعالم
واجلمه ��ور ب�إقالت ��ه �إث ��ر خ�س ��ارته �أم ��ام
فرن�س ��ا (علينا �أن جنعل من نقاط �ضُ ��عفنا
ق ��وّ ة للمان�ش ��افات ،فلدينا العب�ي�ن �أقوياء
ميك ��ن �أن يق ّدم ��وا امل�س ��توى الأف�ض ��ل)
وبالفع ��ل �ش� � ّد م ��ن ع ��زم العبي ��ه وه ��زم
الربتغ ��ال بالأربع ��ة ،وعلين ��ا �أي�ض� � ًا �أن
ن�شجّ ع الأ�س ��ود ونزيد قوتهم قوّ تني ُقبيل
مواجهة خم�س ��ة فرق �ستك�شف عنهم قرعة
الدور احلا�سم قريب ًا".
العودة للتدريب

أنزو
وختم حار�س حممد حديثه ":مل � ِ
يف بيت ��ي يف املو�ص ��ل بع ��د �إنتهاء
عق ��دي يف دول ��ة قط ��ر وعودت ��ي
اىل الع ��راق يف الثال ��ث م ��ن
ت�شرين الثاين عام

،2 0 2 0
فق ��د تق� �دّم نادي ��ان ج ّي ��دان م ��ن الدرج ��ة
الأوىل ،و�أح ��د �أندي ��ة ال�س ��ويد و�أكادميية
ت�شيل�س ��ي بعرو� ��ض يل للعم ��ل �ض ��من
مالكاته ��ا التدريبية ،واعتذرت لها ب�س ��بب
و�ص ��ويل مت�أخ ��ر ًا م ��ع نهاي ��ة املو�س ��م
الكروي� ،آم ًال العودة اىل التدريب �س ��واء
م ��ع املنتخب ��ات �أو الأندي ��ة ح�س ��ب طبيعة
امله ّم ��ة م�س ��تقب ًال ،وال �ص ��حّ ة مل ��ا ُذك ��ر عن
تر�ش ��يحي لت�س� � ّلم �إدارة احتاد ك ��رة القدم
تخ�ص�ص ��ي فني
الفرع ��ي يف نين ��وى كون ّ
ولي�س �إداريا".

�إعــــــــالن

وزارة ال�صحة والبيئة /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا
على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة ( )www.kimadia.iqواملوقع اخلا�ص بالوزارة ()www.moh.gov.iq
علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون  $هو ( )1000000مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون  $هو ( )2000000مليونني دينار عراقي غري قابل
للرد ويتحمل من �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة  %1من قيمة العر�ض تقدم على �شكل
خطاب �ضمان نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما
�أن طريقة الدفع �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن (� )CIPأو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات
القانونية (كفالة ح�سن الأداء) البالغة  % 5من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم
زيارة موقع ال�شركة �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم االربعاء .2021/7/14
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more
than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with
presented offers, a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note,
the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender
will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled Wednesday
14 / 7 /2021 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.
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 احمد علي ابراهيم

 عبد احلليم الرهيمي
بينم ��ا كان قطاع غزة يبل�س ��م جراحه
ويرمم م�ؤ�س�س ��اته و البن ��ى التحتية
التي احلق بها العدوان الأ�س ��رائيلي
الأخ�ي�ر دم ��ار ًا مروع ًا،ب ��د�أت جه ��ود
وم�ساعي متوا�ضعة ،لكن مهمة،لوقف
اط�ل�اق الن ��ار وتثبيت الهدنة اله�ش ��ة
 ،ي ��دور يف الوق ��ت نف�س ��ه حديث عن
التوج ��ه لتهيئ ��ة الأج ��واء املنا�س ��بة
لت�س ��وية،او حل ��ول دائمية لل�ص ��راع
الفل�س ��طيني الأ�س ��رائيلي و اغتن ��ام
زخم النتائج و الأثار املبا�شرة حلرب
غزة على الطرفني و الأجتاه لتوظيف
ذل ��ك يف احللول ال�سيا�س ��ية املنتظرة
ب�أعتب ��ار احل ��رب ه ��ي �سيا�س ��ة لك ��ن
بو�س ��ائل عنفيه تبع� � ًا ملقولة اجلرنال
الع�سكري �ألربو�سي (كالوفيتز).
ويف �سياق هذا امل�س ��ار الذي اتخذته
الأح ��داث اعل ��ن الرئي� ��س الأمريك ��ي
ج ��و باي ��دن غ ��داة وق ��ف الأعم ��ال
احلربي ��ة(:ان احل ��ل الوحي ��د املمكن
حلل النزاع الأ�س ��رائيلي الفل�سطيني
ه ��و ح ��ل الدولت�ي�ن) .ولأهمي ��ة ه ��ذا
الت�ص ��ريح ولكي ال يب ��دو كالم ًا عابر ًا
،اك ��دت املتحدث ��ة ب�أ�س ��م الرئي� ��س
االمريكي جني �س ��اكي مت�س ��ك بايدن
بهذا احل ��ل ب�ص ��فته الوحي ��د لأحالل
ال�س�ل�ام ملنطق ��ة ال�ش ��رق االو�س ��ط
،ه ��ذا يف حني اك ��د وزي ��ر اخلارجية
انط ��وين بلنك ��ن م ��ن جهتة،ب� ��أن حل
الدولتني هو الطري ��ق الوحيد لأقامة
دولة للفل�س ��طينيني و�ضمان م�ستقبل
ا�س ��رائيل دول ��ة دميقراطي ��ة �آمنة يف
املنطقة.
ه ��ذا الت�أكي ��د الأمريك ��ي الر�س ��مي
الالف ��ت عل ��ى ح ��ل الدولت�ي�ن وال ��ذي
اعتربه املراقبون ن�سخ ًا لقرار رئي�س
ترامب بـ (�ص ��فقة القرن) امنا ي�ش�ي�ر
�اع اكرث
اىل توج ��ه جديد للقيام مب�س � ٍ
فعالية يف �ضوء نتائج و اثار احلرب
على غزة .
وبالطب ��ع ،ف� ��أن م ��ا ي�ض ��في على هذه

املواق ��ف الأمريكي ��ة املدعومة اوربي ًا
و اممي� � ًا ه ��و مالقاته ��ا مبنت�ص ��ف
الطريق مع م�ش ��روع ال�س�ل�ام العربي
ال ��ذي اتخذته القم ��ة العربية الرابعة
ع�ش ��ر الت ��ي عق ��دت يف ب�ي�روت ع ��ام
 2002والذي يدعو اىل حل الدولتني
وكان قد اقرتح ��ه الأمري عبدالله ويل
العهد ال�س ��عودي انذاك ووافقت عليه
القم ��ة مب ��ا فيه ��ا ال�س ��لطة الوطني ��ة
ممثلة برئي�س ال�س ��لطة الفل�س ��طينية
حممود عبا�س(ابو مازن)  .اما حدود
الدولة الفل�سطينية في�شمل الأرا�ضي
الفل�س ��طينية التي احتلتها ا�س ��رائيل
يف  5حزي ��ران  1967وعا�ص ��متها
القد�س ال�شرقية .
ان �ش ��به الأجماع العربي الفل�سطيني
الأمريك ��ي الدويل على م�ش ��روع حل
الدولت�ي�ن يرى في ��ه املراقب ��ون توفر
امكاني ��ة كب�ي�رة لتحقيق ��ه م�س ��تقب ًال
رغ ��م وج ��ود مت�ش ��ددين يف الطرفني
الفل�س ��طيني و الأ�سرائيلي لأجها�ضة
 .وعلى الرغم من( تكاف�ؤ يف القدرات
الفل�سطينية و الأ�سرائيلية على ادامة
ال�ص ��راع ال ح�س ��مه )كم ��ا ي ��رى نبيل
عم ��رو امل�ست�ش ��ار ال�س ��ابق للرئي� ��س
الفل�س ��طيني الراح ��ل يا�س ��ر عرف ��ات
،ف�أن ��ه يتوق ��ع ان احل ��ل ال ��ذي ي ��راه
العامل الراهن ممكن ًا (هو بعث بع�ض
احلي ��اة يف(او�س ��لو)1-لعام 1993
لعل ��ه يتط ��ور اىل (او�س ��لو )2-وذلك
حت ��ت العن ��وان املجم ��ع علي ��ة دولي ًا
وهو الطريق اىل حل الدولتني )..فهل
ميك ��ن ان يتحق ��ق ذلك يف ظ ��ل تعنت
القيادة الأ�س ��رائيلية و املت�شددين من
الطرف�ي�ن وحتقيق ول ��و هدنة طويلة
االم ��د ب�ي�ن الدولت�ي�ن الفل�س ��طينية و
�ألأ�س ��رائيلية؟ ،اذا كان الأع�ت�راف
املتبادل م�س ��تبعد ًا يف الوقت الراهن
كما ي ��رى املتتبعون مل�س ��ار ال�ص ��راع
الفل�س ��طيني الأ�سرائيلي مل�شروع حل
الدولتني .

اثارت حادثة م�ست�شفى ابن الخطيب
ً
جدال وا�سع ًا بين النا�س عبروا فيه
عن ا�ستيائهم وخيبتهم وغ�ضبهم مما
جرى .وفي حين ان الحدث لم ي� ِأت
خارج التوقعات لكنه ظهر كما لو ان
ندبة قيحية انفجرت مع ان النظام
ال�صحي يعاني من ندب كثيرة فقد
ال يطول الوقت على هذا الحدث اال
وتعقبه احداث �أخرى قد تكون �أق�سى
على العراقيين.

ذل ��ك ان ه ��ذا النظ ��ام (�إذا ج ��از لن ��ا ان ن�س ��ميه نظ ��ام
�ص ��حي) يع ��اين م ��ن امرا� ��ض واخفاق ��ات وتراكم ��ات
كبرية وكثرية تب ��د�أ بالبنى التحتي ��ة املتهالكة وتنتهي
ب ��الإدارات الفا�ش ��لة او العاج ��زة الت ��ي لي�س لها �ص ��فة
�س ��وى واحدة كونها حزبية تنتم ��ي اىل هذه اجلهة او
تلك يف �ضوء التقا�سم الذي اوجدته �سلطة املحا�ص�صة
وم ��ن الطبيعي ان نذكر ان ذل ��ك ال ينطبق على اجلميع
وامنا على اغلب الإدارات.
ولع ��ل العام ��ل الأكرث �أهمي ��ة والغائب عل ��ى الدوام يف
معاي�ي�ر اختيار الإدارات ه ��و انعدام الر�ؤية فيما يجب
ان يك ��ون علي ��ه النظ ��ام ال�ص ��حي وفقدان اجل ��ر�أة يف
اتخاذ القرارات و�سيادة ال�سلوك البريوقراطي حيث ال
ميكن ان تعالج االزمات وال ت�ستطيع تقدمي احللول اال
بعد ان حتدث الكارثة.
نحن نعي�ش يف عامل غري منعزل ون�ش ��اهد كيف يتخلى
امل�س�ؤول عن موقعه عندما حت�صل حوادث م�شابهه يف
بلدان عديدة فقد وجدت احلكومة نف�سها امام مطالبات
(ت�س ��ويات) لإقالة الوزير مع اننا ال ن�شبه غرينا يف �أي
من هذه البلدان.
�أتذكر مرة ان املقبور �صدام كان يتحدث مع الوزراء يف
جل�س ��ة قائ�ل ً�ا اننا ال نريد من الوزي ��ر ان يفكر ويخطط
وامنا نريده ان يبدع يف التنفيذ ومنذ ذلك اليوم وحتى
الوقت احلا�ض ��ر �أ�ص ��بحنا مدمنني على �صورة الوزير
الذي يت�ص ��رف كما لو انه موظف ًا �ص ��غ ً
ريا يقدم براءته
للم�س� ��ؤول الأعل ��ى ويعلن عن ح�ض ��وره اجل�س ��دي يف
حني تغيب اخلطط واال�سرتاتيجيات و�أ�صبح الوزراء

ا�شخا�ص منفذين �أكرث منهم وا�ضعي �سيا�سات ،وللحق
�أق ��ول ان د .ح�س ��ن التميم ��ي كان �شخ�ص ��ية ديناميكية
فاعلة حاول ان يجد حلو ًال للم�شاكل الكبرية والوا�سعة
الت ��ي واجه ��ت وزارت ��ه ف�س ��قط يف واح ��دة م ��ن ه ��ذه
امل�شاكل قد ال تكون حم�سوبة لديه.
ان وا�ض ��عي ال�سيا�س ��ات واال�س�ت�راتيجيات يب ��د�أون
م ��ن الكليات وينتهون اىل �أ�ص ��غر احللقات وي�ض ��عون
مدي ��ات زمنية وحل ��و ًال للتنفي ��ذ يف كل مرحلة وحمطة
و�ص ��و ًال للهدف املر�س ��وم وهك ��ذا فعل ��ت دول جماورة
حم ��دودة امل ��وارد مث ��ل الأردن ففي ع ��ام  1980قررت
احلكوم ��ة الأردني ��ة ويف �ض ��وء ح�س ��ابات دقيق ��ة ان
يتح ��ول الأردن اىل بلد لل�س ��ياحة ال�ص ��حية فو�ض ��عت
ا�س�ت�راتيجية �ش ��املة مل ��دة ع�ش ��ر �س ��نوات مت �إجنازها
يف فرتة اقل وهكذا �أ�ص ��بحنا جن ��د مالذنا يف املعاجلة
الطبي ��ة يف عمان م ��ع انها ا�س ��تعانت ب�أف�ض ��ل كوادرنا
الطبية لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية.
واتذكر اي�ض� � ًا انني قر�أت تقرير ًا ن�ش ��رته جملة Scrip
ال�ص ��يدالنية العاملية التي كانت ت�صلني يف الثمانينات
م ��ن الق ��رن املن�ص ��رم ان �إي ��ران كانت تغط ��ي  %27من
احتياجاتها الدوائية من الإنتاج املحلي يف عام 1979
و�أنها طورت �سيا�س ��اتها يف ت�ص ��نيع الدواء ف�أ�صبحت
تغط ��ي يف عام  1986ما ن�س ��بته  %89م ��ن احتياجاتها
وعد ذلك جناح ًا هائ ًال جرى يف غ�ض ��ون �س ��بعة �أعوام
رغ ��م احلرب التي كانت تخو�ض ��ها وه ��ي اليوم تفتخر
ب�أنها تنتج حوايل  %97من احتياجاتها وما و�صلت اليه
من تقنيات متقدمة بف�ض ��ل اخلطط وال�سيا�س ��ات التي
و�ضعتها وهكذا تتخذ الدول قراراتها اال�سرتاتيجية.
ويف التجربة العراقية هناك حمطات م�ض ��يئة لكنها مل
تكتم ��ل او مت احباطه ��ا ففي ع ��ام  2005ومع جميء د.
عالء العلوان وزير ًا لل�ص ��حة فقد حاول ان ي�ض ��ع ر�ؤية
�شاملة لقطاعات ال�صحة املختلفة ويف حينها طلب مني
عل ��ى ر�أ�س فريق عمل متخ�ص ���ص ان ن�ض ��ع “ م�س ��ودة
ال�سيا�سة الدوائية العراقية” ومت �إجنازها يف غ�ضون
فرتة ق�ص�ي�رة وحازت عل ��ى اهتمام وا�س ��ع من منظمة
ال�ص ��حة العاملية ورغم امل�ص ��ادقة عليها اال انها مل تنفذ
اال بع ��د عقد م ��ن الزمن لك ��ن التنفيذ كان م�ش ��وه ًا وان
امل�شاكل الدوائية ا�ستفحلت و�أ�صبحت من �أ�سباب ف�شل
النظام ال�ص ��حي .ويف الوقت ذاته قام باختيار �أف�ض ��ل
الك ��وادر الطبي ��ة لت�ش ��كيل “ الهيئ ��ة الوطني ��ة النتقاء
االدوي ��ة “ وو�ض ��ع له ��ا �أربع ��ة ع�ش ��ر فق ��رة تعم ��ل يف
�ض ��وئها هذه الهيئة كما و�ض ��ع ر�ؤية للو�ض ��ع ال�صحي
يف كتي ��ب باللغت�ي�ن العربية والإنكليزي ��ة حتت عنوان
(ال�ص ��حة يف الع ��راق) وكان ذل ��ك مبثاب ��ة حل ��ول انية

الجنرال الذي � ّ
أذل المدينة
ال �أح � ُّ�ب الذكري ��ات� .إ َّنه ��ا بيت املا�ض ��ي� .أكره
عكازه ��ا لك َّنه ��ا ت ��زورين �أحيان� � ًا كطب ��ق م ��ن
الأ�ش ��واك .كان ال�صي ��ف ح ��ار ًا .وكان قات�ل ً�ا.
طوّ ق ��ت ق ��وات �أرييل �ش ��ارون املدينة و�س� �دَّت
�ش ��رايينها بجنازي ��ر الدبابات .ج ��اءت ملعاقبة
املدينة لأنَّ يا�س ��ر عرفات حوَّ لها �شرفة لإ�شهار
حق ��ه يف ا�س ��تعادة الأر� ��ض امل�س ��روقة .كانت
املعرك ��ة غ�ي�ر متكافئ ��ة� .آل ��ة حربي ��ة متطورة
ق ��ادرة على �إ�ش ��اعة ال ��ركام� .آل ��ة بارعة يف فن
اخلراب.
توهّ من ��ا يومه ��ا �أ َّنه ��ا �أق�س ��ى الأي ��ام .راح ��ت
ُّ
تنق�ض عل ��ى الأبنية م�ؤكدة مهارتها
الطائرات
يف القت ��ل وج ��ودة �أ�س ��لحتها .اندلع ��ت رائحة
الغ�ض ��ب يف املدين ��ة املحا�ص ��رة� .إ َّنه ��ا �أول
عا�صمة عربية يحا�صرها اجلي�ش الإ�سرائيلي
م ��ن الرب والبحر واجلو .و�ش ��عرت املدينة مبا
ي�ش ��به العار ،لأنَّ العامل مل ي�س ��تطع منع مقتلة
به ��ذا احلج ��م .وحت ��ت جحي ��م الق�ص ��ف كانت
املدينة ت�ش ��يع �ش ��هداءها مرفوع ��ة الر�أ�س رغم
�أوجاع خ�ساراتها.
كان الغر� ��ض وا�ض ��ح ًا� .إرغ ��ام مقاتلي منظمة
التحرير الفل�س ��طينية على املغادرة �إىل املنفى
بعيد ًا عن خط التما�س العربي  -الإ�س ��رائيلي،
و�إرغام �ش ��ارة الن�صر التي يرفعها عرفات على
االبتع ��اد كث ً
ريا ع ��ن �أر�ض فل�س ��طني .ورغم ما
�أبدته املدينة م ��ن عناد ومقاومة مل يكن �أمامها
غ�ي�ر الت�س ��ليم بتنظيم وداع للق�ض ��ية التي بدا
احت�ضانها �أكرب من قدرة لبنان على االحتمال.
�ش ��عرت املدين ��ة باخل�س ��ارة .لك َّنه ��ا مل ت�ش ��عر
بال ��ذل .مل ي�س ��تطع �أعنف جرناالت �إ�س ��رائيل
ك�س ��ر �إرادتها .ومل ي�ستطع �س ��لبها كرامتها .مل
ي�ستطع متريغ جبهتها .ولن يبخل اللبنانيون
يف الت�ض ��حيات الت ��ي انته ��ت بع ��د �س ��نوات
ب�إرغام االحتالل على االن�سحاب من الأرا�ضي
اللبناني ��ة ومن دون �أن ينجح يف انتزاع لبنان
من مياهه الطبيعية بحكم انتمائه العربي.
حف ��رت جتربة بريوت املحا�ص ��رة يف روحي.
اعت�ب�رت احل ��رب الظامل ��ة �أفظ ��ع ال�ش ��رور،
خ�صو�ص� � ًا حني جت ��د مدينة عريقة نف�س ��ها يف
قب�ض ��ة جرنال مع ��ا ٍد ميلك القدرة على �ش ��طب

لبناني ��ون م ��ن ق ��راء ال�ص ��حيفة �ص ��عوبة يف
الت�ص ��ديق ،وبينهم من �س� ��ألني �إن كانت هناك
جه ��ة تعمدت ترتيب هذه «التمثيلية» لت�س ��ريع
و�صول امل�ساعدات.
مل تك ��ن كلم ��ة اجل ��وع حا�ض ��رة يف قامو� ��س
اللبناني�ي�ن .كان الفق ��ر حا�ض ��ر ًا ،لك ��ن اجلوع
مل ينج ��ح يف تل ��ك الأي ��ام يف ط ��رق الأب ��واب
والت�س ��لل �إىل البيوت .بع ��د عقود من املراهقة
واملغام ��رات والتالع ��ب مب ��ا تبقى من �أ�س ���س
الدولة ،جاء اجلوع ون�ص ��ب خيامه وا�ستحكم
وحتكم.
 غ�سان �شربل
قبل نح ��و �أربعة عق ��ود حاول ج�ن�رال احلرب
الإ�س ��رائيلي �إذالل املدين ��ة لكن ��ه مل يفلح .هذه
الأيام جاءها جرنال �آخر وك�سر غرورها.
الأرواح والعم ��ارات وتوزيع خبز الرعب على باخرتاق ��ه .فج�أة ارتفع �ص ��راخ الن�س ��وة .كان عر� ��ض ال�س ��ائق �أن ي�أخ ��ذين يف جول ��ة بع ��د
الآمن�ي�ن .لكن الأي ��ام الالحقة و�ض ��عتني �أمام للبكاء وقع ي�ش ��به ذعر من ي�ست�سلم �أمام �أنياب غروب ال�ش ��م�س لأعاين كيف يت�سلل لبنانيون
جرنال �أ�شد فتك ًا.
الق ��در .وجاء م ��ن يتحدث بلهج ��ة عادية معلن ًا �إىل �أك ��وام النفاي ��ات للتنقي ��ب فيه ��ا عم ��ا يرد
بع ��د �س ��نوات �أخذتن ��ي املهن ��ة �إىل احل ��دود �أنَّ طف ًال جديد ًا ق�ض ��ى جوع ًا .وانتابتني رغبة اجل ��وع ع ��ن �أطفاله ��م .انك�س ��ر قلب ��ي فه ��ذه
ال�س ��ودانية  -الإثيوبي ��ة .كان الغر�ض مرافقة عميق ��ة يف عدم الت�ص ��ديق فقد كنت �ص ��حافي ًا ب�ي�روت .مدينة الأح�ل�ام والتهور والق�ص ��ائد
حركات حت ��رر �إريرتية يف الت�س ��لل �إىل داخل �ش ��اب ًا مل يتعل ��م بعد ق�س ��وة ه ��ذا الع ��امل الذي والأغاين والأفكار واللوحات .بريوت ال�شرفة
الأرا�ض ��ي الإثيوبية خل�س ��ة .لكن املهمة تلك مل ننتمي �إليه.
بائعة الأ�سئلة والفرح.
تك ��ن �أبرز ما يف الرحل ��ة .فقد �أوقعنا القدر يف م� � َّرت الدقائق ثقيلة ثم ملحن ��ا يف طرف املخيم ج ��اء اجل�ن�رال فق ��ر م�ص ��طحب ًا مع ��ه اجلرنال
حمطة ي�صعب على املرء �أن يرب�أ من جروحها .رج ًال م�س ��ن ًا مي�ش ��ي بخطوات حزين ��ة متثاقلة ج ��وع .اجلرنال ال ��ذي التهم الرواتب و�س ��رق
قررن ��ا زي ��ارة خميم ��ات الالجئ�ي�ن يف منطقة ويحمل على يديه �شيئ ًا �صغ ً
ريا ملفوف ًا بخرقة .الأرغف ��ة واغت ��ال الطم�أنينة .ذكرتن ��ي �أحوال
احل ��دود وكنا �س ��معنا ع ��ن اجلوع ال ��ذي يهدد �س� ��ألنا وكان اجل ��واب �أ َّنه م�ش ��هد يتك� � َّرر� .إ َّنه البل ��د ال ��ذي يحل ��م �ش ��بانه بالقفز من �س ��فينته
من ف ��روا �إليها هرب ًا من غ ��ارات طريان العقيد اجل ��د يحمل جث ��ة حفي ��ده الذي ق�ض ��ى جوع ًا الغارق ��ة �إىل املن ��ايف ب�أح ��وال املخي ��م ال ��ذي
منغي�ستو هايلي مريام والتي �أ�ضيف �إليها يف وي َّتج ��ه ملواراته يف مكان قريب .تبعت الرجل زرت ��ه عل ��ى احل ��دود ال�س ��ودانية  -الإثيوبية.
تلك ال�سنوات جفاف غري م�سبوق قتل املوا�سم �إىل حاف ��ة املخيم حيث ر�أيت �ش ��بان ًا ا�س ��توىل واجلرنال فقر ابن طبيعي ملمار�سات جرناالت
الهزيل ��ة �أ�ص�ل ً�ا ،و�أرغ ��م النا� ��س عل ��ى النزوح عليهم الهزال يحفرون حفرة �ص ��غرية �سرعان الطوائ ��ف واملذاه ��ب والأح ��زاب .ج�ن�راالت
طلب ًا للم�س ��اعدة .وكنت من الذين يعتربون �أنَّ ما تقدم اجلد منها و�أنزل فيها اجلثة ال�صغرية املا�ضي وجروحه وكيدياته .اجلرناالت الذين
�أخبار �ضحايا اجلوع تت�ضمن بال�ضرورة قدر ًا الت ��ي يحملها .غزت الدموع عيني الرجل الذي قام ��روا بكرام ��ة املواطن�ي�ن ولقم ��ة عي�ش ��هم.
من املبالغة.
كان ال�ش ��يب �س ��بق الدموع �إىل ر�أ�س ��ه .حدقت قامروا �أي�ض ًا بعظام �شهدائهم وخ�سروا.
يف املخي ��م ال ��ذي انت�ش ��رت يف �أرجائ ��ه خي ��م يف اجل ��د وجتاعيد وجهه وقلب ��ه .حزن عميق مل يح ��دث �أن فاح ��ت رائحة االنك�س ��ار �إىل هذا
مرجتل ��ة ت�ش ��كل عقاب ًا مري ��ر ًا لقاطنيه ��ا رحنا وغ�ضب مكتوم وا�ست�س�ل�ام كامل .لقد ت�أخرت احلد .مل يحدث �أن �ص ��ار الذل �أول املواطنني.
جن ��ول عل ��ى «ال�س ��كان» الذي ��ن فاح ��ت رائحة امل�ساعدات يف الو�صول ،وكلما ت�أخرت ي�سرق ي�س ��تقبلك يف املط ��ار وي�ش ��ارك يف وداع ��ك.
الي�أ�س من عيونهم ال�شاخ�صة �إىل الأفق تنتظر املوت عدد ًا من �س ��كان املخيم وغالب ًا ما يف�ضل ه ��ذا مق ��ال �أمت َّنى ل ��و مل �أكتبه .لكنن ��ي عاينت
منقذ ًا يف �صورة علبة حليب �أو رغيف� .أج�ساد الأطفال.
كي ��ف جنحت املافيات يف �إت�ل�اف بلد واغتيال
هزيل ��ة تتحرك بب ��طء ك�أ َّنه ��ا تخ�ش ��ى التفكك .ن�ش ��رت يف «النه ��ار» اللبناني ��ة ق�ص ��ة املخي ��م �س ��كانه .وكي ��ف جنح ج�ن�رال الفق ��ر يف �إذالل
عي ��ون هاجمتها �ص ��فرة غري عادية .و�ص ��بيان و�ص ��ورة اجل ��د الذي يحمل حفي ��ده �إىل حفرة مدينة تعذر على دبابات �شارون �إذاللها.
عن ال�شرق االو�سط
عراة ب ��رزت عظامهم حت ��ت اجلل ��د ك�أ َّنها تهدد الرم ��ل احل ��ار .ول ��دى ظه ��ور التحقي ��ق وجد

لإنقاذ الو�ضع ال�صحي املتدهور بهدف االنتقال الالحق
اىل ر�س ��م ال�سيا�سات لكن ما جرى ان مقاومة الإ�صالح
كانت �أكرب من حاملي م�شروع الإ�صالح نف�سه.
وهكذا تابعنا م�ش ��هد ًا نرى في ��ه كل وزير جديد ال يبني
على ما �ص ��نعه الوزير ال�س ��ابق �ض ��ن ًا منه ان ذلك يقلل
م ��ن هيبت ��ه املفرت�ض ��ة ف�س ��قطت ال ��وزارة يف مطب ��ات
واخفاقات متتالية ور�أينا اي�ض� � ًا وزير ًا يتمتع برجاحة
العقل مثل د� .ص ��الح احل�س ��ناوي ظل يق ��اوم على عدة
جبهات يحاول ا�سرتداد عافية وزارته دون فائدة.
مل يك ��ن و�ض ��ع وزارة ال�ص ��حة قبل عام  2003اف�ض ��ل
حا ًال ب�أ�ستثناء فرتات حمدودة وميكن القول ان اخللل
والف�ش ��ل ارتب ��ط قب ��ل وبع ��د ع ��ام  2003بال�سيا�س ��ات
احلكومي ��ة التي جتعل من الوزي ��ر او املواقع الإدارية
والفني ��ة حكر ًا عل ��ى حزبيني او �أح ��زاب متنفذه ولكي
ن�ض ��رب مث�ل ً�ا على ذل ��ك ففي ع ��ام  1986وبع ��د ظهور
مالم ��ح وا�ض ��حة لتدهور اخلدم ��ات ال�ص ��حية وجدت
احلكوم ��ة ان م ��ن ب�ي�ن اه ��م الأ�س ��باب وج ��ود �إدارات
حزبية غري م�ؤهلة لأدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحية وبالذات
امل�ست�ش ��فيات وتق ��رر تدري ��ب جمموع ��ة م ��ن الك ��وادر
وبالتع ��اون مع املركز الوطن ��ي للتطوير الإداري حيث
مت اختي ��ار الوجب ��ة الأوىل و�ض ��مت اكرث من ع�ش ��رين
طبيب� � ًا و�ص ��يدالني ًا وطبيب ا�س ��نان وممر� ��ض جامعي
حيث ج ��رى تدريبهم يف م�ش ��روع �إدارة امل�ست�ش ��فيات
ملدة عامني كاملني داخل وخارج العراق لكن املفارقة ان
ه�ؤالء بعد عودتهم من اخلارج ا�ص ��طدموا بامل�ؤ�س�س ��ة
احلزبي ��ة التي ال تتخلى ع ��ن مواقعها فتم توزيعهم اىل
دوائ ��ر خمتلفة م ��ا كان لهم ان ي�س ��تفيدوا من اخلربات
التي ح�ص ��لوا عليها او ان ميار�س ��وا ادوارهم يف اطار
الهدف الذي مت ار�س ��الهم من اجله ف�ض ��اع الهدف مثلما
�ضاعت الأموال على تدريبهم.
تل ��ك هي حمنة �ش ��عبنا م ��ع الأنظمة ال�ش ��مولية �س ��ابق ًا
واال�ستبدادية الحق ًا.
وقب ��ل ان ننتق ��ل لط ��رح بع� ��ض الأف ��كار الت ��ي ينبغ ��ي
مناق�ش ��تها بعم ��ق وعناية ب�ش� ��أن النظام ال�ص ��حي نود
الع ��ودة اىل مدار حادثة ابن اخلطي ��ب ففي عام 2012
�أجنزت الدرا�س ��ة املو�سومة (دليل �إدارة مراكز الرعاية
ال�ص ��حية الأولية يف العراق) م ��ن قبل فريق من الكادر
الطب ��ي بدعم م ��ن الوكال ��ة االمريكية للتنمي ��ة الدولية
 USAIDويف حق ��ل (�ص ��يانة امل�ؤ�س�س ��ة ال�ص ��حية
واملع ��دات) ج ��اءت الدرا�س ��ة عل ��ى اه ��م التطبيق ��ات
املطلوب ��ة الواجب ��ة التنفي ��ذ لتحقي ��ق اك�ب�ر ق ��در م ��ن
الو�س ��ائل ال�ضرورية ل�ض ��مان امن امل�ؤ�س�س ��ة ال�صحية
وا�س ��تطيع ان اج ��زم ب ��ان غالبي ��ة الإدارات القائم ��ة مل

تقرا هذه الدرا�س ��ة واذا ما قر�أتها فه ��ي ال تقوم بتنفيذ
االلتزام ��ات الت ��ي يج ��ب تطبيقه ��ا ولرمب ��ا وزع ��ت من
ب ��اب الرتف لالطالع عليه ��ا ،فالتنفيذ يحت ��اج اىل جهة
متخ�ص�ص ��ة مركزي ��ة تتاب ��ع جمي ��ع اخلط ��وات وان
تخ�ص ���ص الأموال الالزمة لإجن ��از التطبيقات وبدون
ذلك لن ت�ص ��بح مل�شاريع الدرا�س ��ات من هذا النوع قيمة
حقيقية.
لقد �أ�ص ��بحت �سيا�س ��ات اجل ��ودة ()Quality policy
ارتباط ًا وثيق ًا باملمار�سة اجليدة ومتطلبات املوا�صفات
الدولي ��ة االي ��زو وحتدي ��د واجب ��ات الإدارة يف �إدارة
املخاط ��ر واملراجع ��ات والتقيي ��م و�إدارة ال�س ��جالت
من املعاي�ي�ر امللزمة الواجب ��ة التطبيق لأح ��داث ت�أثري
�إيجابي يف ن�ش ��اط امل�ؤ�س�س ��ة ال�ص ��حية ومب ��ا ينعك�س
على تقدمي خدمات تفي باحتياجات املر�ضى واجلهات
الأخرى امل�س ��تفيدة وب�أ�سلوب ع�ص ��ري ومبتكر ووفق ًا
ملعايري التميز امل�ؤ�س�س ��ي وال ب ��د للحكومة ان تهتم يف
هذا املو�ض ��وع وان يكون من مهماتها اي�ض� � ًا ت�أ�س ��ي�س
املراك ��ز املانحة لالعتمادية يف كل القطاعات وي�أتي يف
مقدمتها القطاع ال�صحي.
الأثر االجتماعي للم�ست�شفى:

يذه ��ب املواط ��ن اىل امل ��ول للت�س ��وق او لأخ ��ذ ق�س ��ط
م ��ن الراح ��ة النف�س ��ية ويع ��رف كل من يدخ ��ل اىل هذه
الأمكن ��ة ان عليه ان يلتزم ب�ش ��روط احل�ض ��ور املتمدن
ومنها ارقى �سلوك التعامل بني االفراد واحرتام االخر
وعدم التحر�ش يف الن�ساء وهي ظاهرة عامة يف بلدنا،
ولذلك تلعب ظاهرة املوالت دور ًا مهم ًا جد ًا يف تر�ش ��يد
ال�س ��لوك خا�ص ��ة يف �ص ��فوف الأجي ��ال ال�ش ��ابة الت ��ي
تعودت على التوح�ش لأ�س ��باب كث�ي�رة ومعروفة ومن
العوامل التي ت�ساعد يف �سيادة هذا النمط من ال�سلوك
واهمها هو ال�ش ��عور ب� ��أن ثمة من يراق ��ب كل انحراف
يف ال�س ��لوك �أي اجلان ��ب الأمني الذي ق ��د ال يتوفر يف
ال�ش ��ارع والث ��اين هو ممار�س ��ة احلق ��وق ويتجلى ذلك
م ��ن نوع اخلدم ��ة التي تق ��دم للزبائ ��ن ب�أعل ��ى درجات
الرق ��ي لك�س ��ب الزبائ ��ن وهذي ��ن العاملني الأ�سا�س ��يني
غ�ي�ر متوفرين يف امل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية حيث ي�ش ��عر
املواطن الذي يراجع امل�ست�ش ��فى ب�أن له حقوق م�شرعة
بالد�س ��تور ينبغ ��ي تلبيته ��ا يف مقابل موظ ��ف دولة ال
يهمه ك�س ��ب الزبون املراج ��ع واحيان ًا يعمل يف ظروف
قا�سية من ناحية بيئة العمل وتتطور العالقة املت�ضادة
اىل حد الت�ش ��نج خا�ص ��ة يف غياب االحتكام اىل العدل
يف تقدمي اخلدمة فامل�ش ��هد الأكرث و�ضوح ًا هو ح�صول
بع�ض النا�س والفئ ��ات على خدمة اكرث من غريهم مما
يثري التنازع اي�ض ًا بني النا�س من املراجعني.
يراف ��ق ذل ��ك ان �ش ��روط االمن تكاد تكون غ�ي�ر متوفرة
و�إذا توف ��رت فه ��ي تقدم منوذج� � ًا بائ�س� � ًا لتعامل رجل
االمن م ��ع املواطن ولي�س من خالل �ش ��روط االمن غري
املنظ ��ورة والت ��ي تفر� ��ض �س ��يادة على املوق ��ع كما يف
املوالت.
ه ��ذه الق�ض ��ية مل توليها وزارة ال�ص ��حة �أي �أهمية وان
فعلت فهي تذهب اىل �أ�س ��اليب ال تر�ض ��ي املواطن وهو
�صاحب حاجة.
هن ��ا ت�ب�رز �أهمي ��ة البعد االجتماع ��ي و�أث ��ره يف عالقة
الف ��رد بامل�ؤ�س�س ��ة ال�ص ��حية ودور ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات
(امل�ست�ش ��فيات باخل�ص ��و�ص) يف تر�ش ��يد ال�س ��لوك
ودرا�سة �أ�سباب التجاوزات يف بعدها االجتماعي.

مدن �صناعية في الهواء

� ساطع راجي
الدكتور مظهر حممد �صالح �شخ�صية حمببة ،عاقلة
وهادئ ��ة ،ويكتب احيان ��ا مقاالت جميل ��ة جدا ،لكن
ت�صريحاته كم�ست�شار للحكومة تورطنا يف نقده.
يتح ��دث الدكتور مظهر حممد �ص ��الح يف ت�ص ��ريح
ن�ش ��رته جريدة ال�ص ��باح العراقية بعددها ال�ص ��ادر
ي ��وم االربع ��اء /٢ ،حزي ��ران ،ع ��ن خم�س ��ة م ��دن
�ص ��ناعية �س ��تظهر يف الع ��راق ،الدكتور امل�ست�ش ��ار
العزي ��ز ال يتطرق طبع ��ا اىل واقعية ظهور خم�س ��ة
م ��دن �ص ��ناعية دفعة واحدة يف بالد ت�ش ��كو نق�ص ��ا
مزمن ��ا يف الكهرباء وف�ش�ل�ا تاريخي ��ا يف مد الطرق
اخلارجي ��ة ،واالهم ان الدكتور امل�ست�ش ��ار ال يتذكر
عدد امل�شاريع الكربى التي ب�شرنا بها وحتققت فعال
خالل �س ��نوات عمله كم�ست�شار اقت�صادي يف رئا�سة
الوزراء.
معظ ��م ت�ص ��ريح الدكت ��ور امل�ست�ش ��ار يتط ��رق اىل
فوائ ��د وجود مدن �ص ��ناعية وميدح ه ��ذه الظاهرة
الت ��ي ال خ�ل�اف على جدواها لكن اخل�ل�اف هو على
واقعيتها التي اح�س ��ن اليها حمررو اجلريدة عندما
ذكروا القراء بت�ص ��ريح لل�سيد وزير ال�صناعة وهو
يب�ش ��رنا بافتت ��اح اح ��دى امل ��دن اخلم� ��س “قريبا”
يف ذي ق ��ار ،بينم ��ا املدينة ال�ص ��ناعية يف الب�ص ��رة
ف�إنها �س ��تفتتح “بعد �أ�ش ��هر” ،الحظ عزيزي القارئ
الدقة البالغية لت�ص ��ريح الوزير ،والفارق املهم بني
“قريبا” و”بعد �أ�ش ��هر” ،رغم ان الكلمتني تعنيان
عدم وجود وقت حمدد لالفتتاح ،اال ان الوزير ا�صر
على التفريق ب�ي�ن املدينتني ،ف�إحداهما تفتتح قريبا
والثانية بعد �أ�ش ��هر ،انها مواعيد “م�ضبوطة” ليت
امل�ست�ش ��ار يقول للوزير انهما ال تعنيان �شيئا ال يف

االدارة وال يف ال�سيا�س ��ة ،وااله ��م انهم ��ا عب ��ث يف
معايري االقت�صاد.
ببحث ب�س ��يط �س ��نجد ان وزير ال�ص ��ناعة تعهد يف
�ش ��باط املا�ض ��ي بافتتاح املدينة ال�ص ��ناعية يف ذي
قار خالل ا�س ��ابيع بح�س ��ب وكالة االنباء الر�سمية،
والبحث نف�س ��ه يك�ش ��ف ان احلكومة حتدثت خالل
اال�شهر املا�ضية عن اجناز ثمان مدن ،ثم ت�سع مدن،
وو�صلت اىل ع�شر مدن وكلها يف �سياق ال”قريبا”
ك�أنه ��ا ت�س ��وق منتجا طبيا وهمي ��ا يف قناة جمهولة
مل�شاهدين يائ�سني.
�سيا�س ��ة االغ ��راق بالوعود ت�ؤدي دائما اىل غ�ض ��ب
�ش ��عبي ،فاملواط ��ن ي�ش ��عر ان ��ه يتعر� ��ض لالهان ��ة
عندما تق ��دم له احلكوم ��ة تعهدات عائمة ل�س ��نوات
طويل ��ة ال يتحق ��ق منه ��ا �ش ��يء وبدال م ��ن الواقعية
ت�ص ��ر احلكومات املتعاقبة عل ��ى املبالغة والبهرجة
االعالمية وك�أنها ت�ص ��ر على اثارة غ�ضب املواطنني
الذي ��ن يطالب ��ون مب ��ا ه ��و اق ��ل كث�ي�را م ��ن اح�ل�ام
احلكومة لكنهم ال يجدونه.
وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن عمليتن ��ا ال�سيا�س ��ية العظيم ��ة قد
�أ�ش ��علت “�ضوءا يف نهاية النفق” حيث اقر جمل�س
النواب يف عام  ٢٠١٩قانون املدن ال�ص ��ناعية ،ومت
ت�ش ��كيل “الهيئ ��ة العامة للم ��دن ال�ص ��ناعية” وهذا
يكفي يف احل�سابات العراقية.
لو ارادت اي حكومة تق ��دمي منفعة للمواطنني عرب
وزارة ال�صناعة لو�ض ��عت هدفا واحدا لتحققه هذه
الوزارة وهو انهاء و�ض ��ع ال�ش ��ركات اخلا�س ��رة او
جعلها رابحة ،ليتوقف الهدر والنهب املتوا�صل منذ
� ١٨سنة حتت �شعار “ ال�صناعة العراقي
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�إذا كان افالطون قد فكر في العالم فل�سفيا بو�صفه مدينة فا�ضلة هي يوتوبيا فردو�سية
لعالم �صالح و�سعيد؛ ف�إن هوميرو�س فكر في العالم �شعريا بو�صفه طروادة هيروتوبية.
وال عجب بعد ذلك �أن يدلل المتح�صل من م�آ�سي هذا العالم الرهيبة �أن مثالية التفكير في
العالم تندحر �أمام التخييل الواقعي الذي فيه الب�شرية على مر الأزمنة �أبعد ما تكون عن
اليوتوبيا االفالطونية و�أقرب ما تكون �إلى الهيروتوبية الهوميرو�سية.

بمبدعـي العــراق
ت�ضيق المنافي

العالم بو�صفه م�صح ًا ..في رواية (الجبل ال�سحري) لتوما�س مان
د .نادية هناوي
وقد ال يو�صل التفكري يف املعقول �إىل �إجابات
م ��ا مل يك ��ن التفك�ي�ر يف الالمعق ��ول مالزما له
فيكون التفك�ي�ر يف العامل هو اجلنون ويكون
العامل هو املجنون املفكر فيه .مبعنى �أن وراء
العامل املفكر فيه عاملا ال مفكرا فيه .ولي�س مثل
الكوارث والنكبات حمفزا على التفكري فل�سفيا
�أو �إبداعي ��ا يف العامل املجن ��ون والت�سا�ؤل عن
فح ��وى غ�ض ��ب الطبيع ��ة عل ��ى الإن�س ��ان تارة
بالزالزل والفي�ضان ��ات الرباكني وتارة �أخرى
بالأمرا�ض واملجاعات والإبادات واحلروب.
وواحد من املفكري ��ن يف جنون العامل مي�شيل
فوك ��و الذي تتب ��ع تاريخ اجلن ��ون يف الع�صر
الكال�سيك ��ي فوج ��د �أن احلج ��ز واال�ست�شف ��اء
منف�ص�ل�ان ع ��ن ع ��امل الط ��ب و�أن ال توا�ص ��ل
حقيقي� � ًا يف الطب بني النظري ��ة والعالج الذي
كان يعط ��ى للحمق ��ى على ي ��د احلرا�س ال على
ي ��د االطباء ويف �ش ��كل نظام �ص ��ارم كان يتبع
يومي ��ا يف دار �سان ل ��وي يف �سالبري بري .وقد
ج�سد توما�س مان جن ��ون العامل احلديث قبل
َّ
فوكو ،وذلك يف عمله الروائي ال�ضخم( اجلبل
ال�سحري) الذي ترجم ��ه �إىل العربية علي عبد
االمري �صالح عام  2010و�صدر عن من�شورات
اجلبل.
والرواي ��ة كال�سيكية يبلغ ع ��دد �صفحاتها �ألفا
�إال نيف ��ا وتتن ��اول مو�ضوع ��ة املر� ��ض الفتاك
ال ��ذي �أ�صاب �إملانيا يف مطل ��ع القرن الع�شرين
وجعل ال�سكان حتت �سلطة املر�ض واملوت.
ولق ��د در�س بول ريكور ه ��ذه الرواية يف �أحد
�أج ��زاء �أطروحته الثالثية ( الزم ��ان وال�سرد)
كواح ��دة من �أربع روايات مهم ��ة نظرا ملا فيها
م ��ن حيز �سحري خا�ص ب�ي�ن الواقع والزمان،
ب ��ه تعام ��ل الكاتب م ��ع العامل املجن ��ون ب�شكل
مبتكر من خالل م�صح( بريغهوف) املخ�ص�ص
ملر�ض ��ى ال�س ��ل القاتل ،داجما االبع ��اد الثالثة(
املر�ض والثقافة واملوت ) يف التجربة الفريدة
الت ��ي خا�ضها ال�ش ��اب هان� ��س كا�ستورب بطل
الرواية الذي مر ذات يوم بامل�صح فوجد نف�سه
ب�ي�ن ليل ��ة و�ضحاه ��ا �أح ��د نزالئ ��ه ليعي�ش فيه
�سبع �سن ��وات م�أ�ساوية ،وم�ص�ي�ره معلق بني
احلي ��اة واملوت حي ��ث الفظاع ��ات الال�إن�سانية
وهو� ��س مع ��اداة الطبيع ��ة .وقد �أفق ��ده القلق
على حياته قوته كما حولته مراقبته ال�صارمة
لدرجة ح ��رارة ج�سده اىل �إن�سان هزيل طريح
الفرا�ش.
�أما التفكري ف�سلبه عقله باحلوارات والنقا�شات
الت ��ي كان يتبادله ��ا م ��ع �صديق ��ه يواكيم الذي
�شاط ��ره الهم �إزاء عامل غري ��ب عا�شا و�سطه ال
هو باخلرافة وال الغواية وال العدمية.

وابت ��د�أت جتربت ��ه م ��ع املر� ��ض يف م�ص ��ح
بريغهوف ح�ي�ن عرف نف�سه �أن ��ه معافى( نعم
معافى عدا فقر الدم) الرواية� ،ص .74و�إينما
ي ��رد ذكر امل�ص ��ح يف الرواي ��ة ال�ضخم ��ة ف�إنه
يك ��ون مقرونا بو�صف ( االع ��ايل ) يف �إ�شارة
رمزي ��ة �إىل اجلنون ال ��ذي جعل مر�ضى ال�سل
يقطنون على قمة اجلبل.
واجلنون الذي عرفه كا�ستورب هو ال منطقية
الوقائع املريرة الت ��ي �شاهدها ف�صدمته بقوة
�س ��واء تلك الت ��ي عرفها من يواكي ��م الذي كان
�أح ��د العاملني يف امل�صح قب ��ل �أن يكون نزيال
في ��ه �أو التي �سيعرفها ح�ي�ن يقطن يف امل�صح
مري�ض ��ا بال�س ��ل ليجتم ��ع مبر�ضى م ��ن فئات
عمري ��ة خمتلف ��ة يف �أوقات الطع ��ام والعالج.
وه� ��ؤالء املر�ضى له ��م �سيمياء واح ��دة رجاال
ون�س ��اء حي ��ث الوج ��وه �شاحب ��ة وال�صف�ي�ر
ال انقط ��اع ل ��ه منطلقا م ��ن �ص ��دور منخورة،
واالبدان هزيلة ومتخ�شب ��ة بي�ض كالعاج يف
�أحيان كثرية.
و�أول م�شاه ��دة الح ��ت لكا�ست ��ورب قب ��ل �أن
يكون �سجني هذا امل�صح هي هريمينه كليفيلد
الفت ��اة التي مرت منه ف�صف ��رت ال من �شفتيها
بل من �صدرها ،وهو ما �أثار حفيظته فتداعت
يف داخل ��ه م�شاعر �سلبية ه ��ي مبثابة ا�ستباق
زم ��اين ب ��ه وج ��ه ال�س ��ارد احلبك ��ة الروائي ��ة
توجيه ��ا منطقيا م�صعدا وت�ي�رة ال�سرد �شيئا
ف�شيئ ��ا ودافع ��ا باحلبك ��ة اىل التعقي ��د امتاعا
وادها�شا.
وال تخف ��ى براع ��ة ال�س ��ارد يف توظي ��ف
�شخ�صيات ��ه ال�سيم ��ا �شخ�صي ��ة يواكي ��م التي
�أدت دور امل�سان ��د لل�شخ�صي ��ة الرئي�سة فحني
ت�أخذ احل�ي�رة كا�ستورب وه ��و ي�سمع �صفري
هريمين ��ه ي�ش ��رح يواكيم ل ��ه ال�سب ��ب علميا
وهو �أنه (حني تكون �إحدى الرئتني مت�أثرة
واالخ ��رى معاف ��اة تقريبا يجعل ��ون الرئة
ال�سيئ ��ة تتوقف ع ��ن العمل ف�ت�رة ق�صرية
كما يعطونها راحة)
وبامل�سان ��دة الفني ��ة واملو�ضوعية يغدو
كا�ست ��ورب �أك�ث�ر ق ��وة ومرون ��ة يف
التعاطي مع العامل اجلديد الذي عاي�شه
�سبع �سن ��وات .وق�صدي ��ة العدد �سبعة
معروف ��ة ميثولوجي ��ا ومب ��ا يجعله ��ا
تعني رمزي ��ا �أن البط ��ل عا�ش الدهر
كله.
ولأن ال�صف�ي�ر كان �أه ��م ملم ��ح من
مالم ��ح امل�ص ��ح( �أنا� ��س غازي ��ون
مي�ل�ا�ؤن كل �أ�سب ��وع رئته ��م
بالنرتوج�ي�ن ،غريب ��و الأطوار)
تع ��ارف الأطب ��اء عل ��ى ت�سمي ��ة
امل�ص ��ح بـ(ن ��ادي ن�ص ��ف الرئة)
وهريمين ��ه ه ��ي مفخ ��رة ه ��ذا
الن ��ادي( النه ��ا كانت ق ��ادرة عل ��ى �أن ت�صفر

برئته ��ا� .إنها موهبة خا�ص ��ة  ..تفعل هي هذا
كي تلق ��ي الرعب يف �أفئ ��دة النا�س وبخا�صة
حني يكونون جديدين على املكان)
وتتواتر يف الرواية م�شاهد الب�ؤ�س الب�شري
من خالل يومي ��ات كا�ست ��ورب ،ومنها م�شهد
املر�ضى وهم يقف ��ون ارتاال يت�سلمون حقنهم
يف الفخ ��ذ وال ��ذراع ويع ��ودون �أدراجه ��م،
ومنها ارتفاع �أثمان �أوعية االوك�سجني فكان
الوعاء الواحد ال يعطى للمري�ض �إال اىل ذاك
ال ��ذي يع ��اين �سك ��رات املوت يف
حما و ل ��ة

�أخ�ي�رة لإث ��ارة قوت ��ه �أو تعزيزه ��ا .وما بني
االبته ��اج واجلن ��ون والب�شاع ��ة والوقاح ��ة
يكون م�ص ��ح( بريغه ��وف) جت�سي ��د ًا واقعي ًا
للعامل املجنون.
ولي� ��س ثمة فارق مكاين ب�ي�ن امل�صح و�سكانه
املجان�ي�ن ،وب�ي�ن املدين ��ة و�سكانه ��ا العق�ل�اء
�سوى �أن االول واقع على قمة اجلبل واالخر
واق ��ع يف �أ�سفل ��ه ،و�ستك�ش ��ف الرواي ��ة يف
خامتتها عن ال ��ذكاء الكبري يف هذا التوظيف
امل ��كاين للجب ��ل� ،إذ �سيكون التواف ��ق عجيبا
ب�ي�ن الزمان وامل ��كان باالنفجار ال ��ذي �ضرب
�أ�سفل اجلبل فانهار �أعاله.
وي�أخ ��ذ ال�س ��ارد بال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة نحو
اجلن ��ون �أوال ح�ي�ن يفك ��ر كا�ست ��ورب يف
نف�س ��ه فيجد �أن( املر�ض وامل ��وت لي�سا �أمرين
جديدي ��ن عل ��ى االط�ل�اق) وثاني ��ا ح�ي�ن يرى
وي�سمع ع ��ن �أرق ��ام لوفيات حت ��اط بال�سرية
التام ��ة ،وع ��ن طرائ ��ق تعام ��ل الأطب ��اء م ��ع
املر�ض ��ى الذي ��ن مي ��رون ب�صدم ��ات ع�صبية،
وثالث ��ا يف الغرائب التي ينقله ��ا عن الطبيب
كاف ��كا ،ومنه ��ا الم�س�ؤوليت ��ه يف تعامل ��ه م ��ع
مر�ض ��اه ،فهو مث�ل�ا ال يعتن ��ي بنظافة حمقنة
ال ��زرق حتت اجلل ��د مما كان يت�سب ��ب بكارثة
انت�شار العدوى م ��ن مري�ض اىل �آخر  ،ف�ضال
عما كان ��ت تعمله بع�ض االدوي ��ة والعالجات
م ��ن �أ�ضع ��اف مناع ��ة املر�ضى جت ��اه املر�ض.
وكي ��ف �أن �أح ��د االطب ��اء كان ي�شجع املر�ضى
عل ��ى احت�س ��اء كمي ��ات كبرية م ��ن العنب مما
يجعلهم ميوت ��ون كالذباب ال ب�سبب
ال�س ��ل الرئ ��وي ولك ��ن ب�سب ��ب
تليف الكبد.
وب�سب ��ب املك ��وث الطوي ��ل يف
امل�صح مل يع ��د كا�ستورب يعرف
(م ��ا �إذا جنح �أم خ�سر يف �صراعه
م ��ع املر�ض)الرواية�� � ،ص ،43بل
�ص ��ار �إن�سان ��ا بائ�س ��ا ،ومري�ض ��ا
يائ�سا ،يالزمه املحرار الطبي رفيقا
جتتاح ��ه الرجفة من دون ��ه ،وهزيال
م�صاب ��ا بالدوار من كرثة اال�ستلقاء..
واهتزت ثقته باالطباء وخا�صة دكتور
كروكوف�سك ��ي ال ��ذي كان م�س�ؤوال عن
عالج ��ه لك ��ن م ��ن دون اك�ت�راث ف� �ـ ( مل
يك ��ن ليبايل �أين يقحم �أبرته لذا كثريا ما
يكون الأمل ح ��ادا والبقعة �صلبة وملتهبة
بعد ذلك بوقت طويل..كان رد فعل اجلهاز
الع�صبي كردة بع ��د جمهود ع�ضلي �شديد)
الرواية� ،ص.483
هك ��ذا �صار اجلنون ي�ل�ازم كا�ستورب فمثال
ح�ي�ن يفك ��ر ملي� � ًا يف ال�شف ��اء واخل ��روج من
امل�ص ��ح ليع ��ود اىل حيات ��ه الطبيعي ��ة ،يرتدد
يف قب ��ول هذا االم ��ر وك�أن ال�شف ��اء والرحيل
ال يلتقي ��ان( �أن ��ا �أخج ��ل �أن اتن ��ازل ب�سرع ��ة

وارح ��ل هك ��ذا ملج ��رد �أنن ��ي �شع ��رت بوعك ��ة
�صحية وب�أنني حمم ��وم على مدى �أيام قالئل
�س�أ�شع ��ر ب�أنني جب ��ان متاما �سيك ��ون ذهابي
�شيئ ��ا ع ��دمي املعن ��ى) الرواية�� � ،ص 127كما
كان كث�ي�ر التفكري يف الأبدي ��ة والالحمدودية
و�صار يط ��رح �أ�سئلة جنونية ع ��ن الزمان من
قبيل :هل يحتم ��ل �أن ال يكون هناك زمن �..إن
مل يكن ثمة زم ��ن ؟ هل الزمن وظيفة املكان �أو
�أن املكان هو وظيفة الزمن؟ وكيف نعد الزمن
�أبديا واملكان ال حمددا ؟
وغالب ��ا ما ت�شي ت�س ��ا�ؤالت كا�ستورب بفل�سفة
ذرائعية وه ��و يناق�ش �سلطة الدولة والقانون
االله ��ي والكني�سة والعل ��م الطبيعي وكيف �أن
عدم م�شروطية العلم الفل�سفية قادت الب�شرية
و�ستظ ��ل تقوده ��ا اب ��دا اىل الظ�ل�ام فيت�ساءل
(ماذا ب�ش� ��أن افلوطني الذي قال �إنه كان ي�شعر
باخلج ��ل لأن له ج�سدا ؟ او فولتري الذي با�سم
العق ��ل احتج فهو زلزال لي�شبونة املخزي؟ هل
كانا �سخيفني ؟ رمبا ) الرواية� ،ص546
و�ستتالق ��ى ه ��ذه االف ��كار عل ��ى امل�ست ��وى
املو�ضوع ��ي بال�صدم ��ة الت ��ي ي�سببه ��ا عل ��ى
امل�ست ��وى الفني انفج ��ار املنجم حتت اجلبل،
ليغ ��دو �سحريا وه ��و يعلن انته ��اء الفريو�س
الوبائ ��ي بانتح ��ار مر�ضى م�ص ��ح بريغهوف
الذين غدوا كالنمل يرمون �أنف�سهم بقوة ر�أ�سا
على عقب من علو خم�سة االف قدم.
اما كا�ستورب الذي �صريته الرواية ال�ضخمة
يف خامتته ��ا مفك ��را؛ ف� ��إن كتل ��ة م ��ن الط�ي�ن
�ضربت ��ه فرتن ��ح واختف ��ى مودع ��ا اجل�س ��د
املحم ��وم حمتف�ل�ا بامل ��وت كروح تتم ��رد على
ج�سده ��ا( م ��ن هذا العي ��د ال�شام ��ل للموت من
هذه الدرج ��ات الق�صوى م ��ن احلمى ،م�ضيئا
�سم ��اء امل�ساء املغ�سول ��ة باملطر حم ��وال �إياها
اىل وهج ن ��اري ،هل يحتمل �أن يعتليها احلب
يوما ما ؟ ) الرواية� ،ص.987
وبه ��ذا تنته ��ي الرواية ال�ضخم ��ة التي ن�شرت
عام � 1924أي تزامنا مع ما كان العامل ي�شهده
م ��ن ظه ��ور وب ��اء االنفلون ��زا اال�سباني ��ة عام
 1918وال ��ذي اودى بحي ��اة �أك�ث�ر م ��ن �أربعة
ماليني �أوربي وكان ي�صيب بالدرجة اال�سا�س
ال�شب ��اب اال�صح ��اء وكان تفاقم ��ه ي� ��ؤدي اىل
الإ�صابة بااللتهاب الرئوي ليكون هذا املر�ض
الكارثة الطبية الأقوى يف تاريخ الب�شرية.
وم ��ا �أرادت الرواي ��ة توكي ��ده ه ��و �أن لي� ��س
املر� ��ض وحده يفتك بالب�شر ،بل �سوء التفكري
يف املر� ��ض وت ��ردي التعام ��ل املعي�ش ��ي ،هذا
ف�ض�ل�ا ع ��ن �أهمي ��ة الثقاف ��ة الت ��ي له ��ا عالق ��ة
عك�سي ��ة باملر�ض فكلم ��ا ارتفع مع ��دل الثقافة
قلت خماط ��ر انت�شار املر� ��ض .والرواية خري
�أداة يف احل�ض على التفكري وغر�س التثقيف
وتعميق الوع ��ي امليتافيزيق ��ي بالوجود وما
بعده.

ح�سن مدن

*

ال �أن�س ��ى �أبد ًا ما �س ��معته ،م ّرة ،على ل�سان ال�شاعر
مظفر الن ��واب يف حديث �إذاعي �أج ��ري معه ،عمّا
تركته الفرتة التي ق�ضاه ��ا يف �أهوار العراق ،يف
م ��ا �أ�سماه ت�أثري البيئة املائي ��ة يف تكوين وجدان
الإن�سان ،والفنان خا�صة .قال ما معناه� :إن البيئة
املائية ،حيث النهر �أو البحر �أو البحريات ،جتعل
من النا� ��س �أكرث رهاف ��ة وح�سا�سي ��ة ورقة ،وعزا
له ��ذه البيئة ما عليه �شع ��ره ،خا�صة ال�شعبي منه،
من رقة وعذوبة.
وال�شاع ��رة العراقي ��ة مليع ��ة عبا� ��س عم ��ارة التي
رحل ��ت ع ��ن الدني ��ا يف مهجره ��ا البعيد ج ��د ًا عن
الع ��راق تنح ��در م ��ن طائف ��ة ال�صابئ ��ة املندائيني
الذي ��ن ورد ذكره ��م يف �أك�ث�ر م ��ن �آي ��ة م ��ن �آي ��ات
القر�آن الكرمي ،وهي م ��ن �أقدم الديانات املوحدة،
و�أع ��رق الطوائ ��ف يف تاري ��خ الع ��راق واملنطقة،
وعرف ��وا بحر�صه ��م على الق ��رب من النه ��ر ،حتى
�إنهم يعتربون منطق ��ة مي�سان عا�صمتهم املقد�سة،
لهذا ال�سبب ،كون النهر �سبي ًال لتطهري الأنف�س من
اخلطايا.
ه ��ل ورثت مليعة من قومها القريبني من النهر ،تلك
الرقة التي طبعت �شعرها :العامي منه والف�صيح،
حت ��ى لت ��كاد ت�شع ��ر ب� ��أن امل ��اء ال ��زالل ي�سري يف
ق�صائدها ،مذك ��رة �إيانا مبا قاله مظفر النواب عن
ال�شعر واملاء.
وكمث ��ال عل ��ى ه ��ذه الرق ��ة� ،أحبب ��ت �أن �أنق ��ل لكم
مقطع� � ًا من �إح ��دى ق�صائده ��ا العاطفي ��ة اجلميلة
املكتوب ��ة بالعامي ��ة العراقي ��ة اجلميل ��ة والعذبة،
ن�شرت ��ه الكاتب ��ة �إنعام كج ��ه جي عل ��ى �صفحتها،
يق ��ول�« :أرد �أ�س�أل ��ك بح�س ��ن نيّة /وحم ّلف ��ك بالله
تردْ /ربك ملّ ��ن �صوّ رك /چم يوم طينك ن َكعه مباي
الورد؟».
ُن�ش ��رت �أول ق�صي ��دة للميع ��ة وه ��ي �س ��ن الرابعة
ع�شرة ،وحني ق ��ر�أ ال�شاعر �إيليا �أبو ما�ضي ،الذي
كان �صديق ًا لوالدها ،ق�صيدتها كتب قائ ًال�« :إن كان
يف الع ��راق مثل ه� ��ؤالء الأطفال فعل ��ى �أية نه�ضة
�شعرية مقبل العراق؟».
حمظوظ ًا كان �أبو ما�ضي؛ لأنه غادر الدنيا قبل �أن
ي ��رى الزمن الذي بات فيه ال�شع ��راء وال�شاعرات،
والأدب ��اء والأديب ��ات ،والفنان ��ون والفنان ��ات،
الذي ��ن �صنع ��وا نه�ضة الع ��راق يف ال�شعر والأدب
والر�س ��م والنحت واملو�سيقى والغن ��اء والعمارة
وكل جم ��االت الإب ��داع ،يغ ��ادرون الدني ��ا ،واحد ًا
تل ��و الآخ ��ر ،يف املن ��ايف ،ق�صيّة كان ��ت �أو قريبة،
و ُت ��وارى جثامينه ��م ال�ث�رى يف بل ��دان ال�صقي ��ع
بعي ��د ًا عن دفء الع ��راق و�شم�سه ومياهه ونخيله
و�شعب ��ه الذي �أجن ��ب كل ه� ��ؤالء العمالق ��ة الذين
�صنعوا جمده.
�أمن عالمة �أ�ش ّد وجع ًا من هذه؛ �أي �أن يجد ه�ؤالء
امل�ل�اذ يف املنايف بعيد ًا عن الأر�ض التي انغر�ست
جذوره ��م فيه ��ا ،حت ��ى وهم بعي ��دون عنه ��ا ،على
ما اقرتفت ��ه الديكتاتوري ��ة امل�ستب� �دّة ،ومن تالها
م ��ن �أم ��راء الطوائ ��ف الفا�سدين ،وم ��ن ع�صابات
الإرهاب والظالمية ،بحق هذا البلد العظيم!
*كاتب من البحرين

في وداع غابو ..كتاب جديد عن �أيام ماركيز الأخيرة
ترجمة احمد الزبيدي

من المقرر ان ي�شهد ال�شهر
القادم �صدور كتاب(وداعا
غابو ومر�سيد�س ..ذكريات
�أبن غابرييل غار�سيا ماركيز
ومر�سيد�س بارثا) من ت�أليف
رودريغو غار�سيا ابن الكاتب
الكبير وهو مخرج �سينمائي
وكاتب �سيناريو معروف

عندم ��ا كان غابريي ��ل غار�سي ��ا ماركيز
يكتب روايته مائة عام من العزلة  ،قال
حينها �إن �إحدى �أ�صعب اللحظات التي
واجهت ��ه ه ��و عندما و�ص ��ل �إىل حلظة
وفاة العقيد �أوريليانو بوينديا .حينها
قام "غاب ��و"  ،وهو اال�سم الذي ا�شتهر
ب ��ه الكات ��ب الكولومب ��ي  ،ت ��رك غرف ��ة
مكتب ��ه يف منزل ��ه يف مك�سيك ��و �سيتي
وذهب اىل زوجت ��ه  ،مر�سيد�س بار�شا
 ،يف غرف ��ة الن ��وم .وق ��ال له ��ا حزي ًنا:

"لقد قتل ��ت العقيد" .يق ��ول رودريغو
غار�سي ��ا  ،اب ��ن غار�سي ��ا ماركي ��ز  ،عن
تلك اللحظة متذك ًرا احلزن الذي �أ�صاب
والديه" :لقد كانت امي تعرف ماذا كان
يعني ذلك بالن�سب ��ة له وقد ظال الأثنان
�صامتني ع�سى ان ي�ستوعبا ذلك اخلرب
احلزي ��ن " .وه ��ا ه ��و رودريغ ��و يقوم
الآن بالكتابة ع ��ن م�شاعر حزنه لفراق
والدي ��ه يف كتاب جديد بعنوان (وداعا
غابو ومر�سيد�س).
يقول رودريغو " .لطاملا ا�شتكى والدي
من �أن �أحد �أك�ث�ر الأ�شياء التي يكرهها
ب�ش� ��أن امل ��وت ه ��و حقيقة �أن ��ه �سيكون
اجلان ��ب الوحي ��د يف حيات ��ه ال ��ذي لن
يكون قاد ًرا على الكتابة عنه.
مي ��زج كت ��اب غار�سيا ب�ي�ن ق�ص ��ة �أيام
والديه الأخ�ي�رة وق�ص�ص موت ابطال
الرواي ��ات الت ��ي كت ��ب عنه ��ا غار�سي ��ا
ماركي ��ز  ،مثل ق�ص ��ة زعي ��م اال�ستقالل
�سيمون بوليف ��ار يف رواية ( اجلرنال
يف متاهته )حني ر�أى من خالل النافذة
ملعان كوك ��ب الزه ��رة يف ال�سماء وهو
يتال�ش ��ى �إىل الأب ��د ") � ،أو اليوم الذي
مات ��ت فيه �أور�سوال �إيغ ��وار يف رواية
مائ ��ة ع ��ام م ��ن العزلة  ،ي ��وم اخلمي�س
املقد� ��س  -متا ًم ��ا مث ��ل ماركي ��ز  ،الذي
ت ��ويف ي ��وم اخلمي�س املقد� ��س يف عام
 2014عن عمر يناهز  87عامًا.
ويف حديث ��ه عن الكت ��اب قال رودريغو
غار�سي ��ا يف م�ؤمتر �صحف ��ي" :مل �أكن
بحاجة اىل �أن �أفك ��ر كثريًا لأتذكر هذه
املقاط ��ع"" .فالهو� ��س بالفق ��د وامل ��وت
�شائ ��ع ج� �دًا ب�ي�ن الكت ��اب  ،ب ��ل ميك ��ن
الق ��ول ان اح ��د مكون ��ات احلام� ��ض
الن ��ووي للكات ��ب :هو الهو� ��س بفقدان
الآخرين والأ�شخا� ��ص الذين يرحلون

ونهاي ��ة اال�شياء  ،وكي ��ف ي�ؤطر املوت
جت ��ارب احلياة .له ��ذا ال�سب ��ب تذكرت
ب�سهولة كل حكايات موت ال�شخ�صيات
الرئي�سية يف روايات والدي ".
يف ال�سن ��وات القليل ��ة املا�ضي ��ة  ،عمل
غار�سي ��ا ،وه ��و خم ��رج �سينمائ ��ي ،
عل ��ى حتويل روايات وال ��ده �إىل �أفالم
�سينمائية  :فهو املنتج املنفذ لـفلم (خرب
اختط ��اف) امل�أخ ��وذ ع ��ن كت ��اب بنف�س
اال�س ��م للكات ��ب ماركيز و ال ��ذي تنتجه
�شرك ��ة ام ��ازون برامي ويت ��م ت�صويره
حال ًي ��ا يف كولومبي ��ا ) .ون�سخ ��ة
�سينمائي ��ة �أنتجته ��ا �شرك ��ة نتفلك� ��س
لروايت ��ه مائة عام من العزلة (وهي يف
مرحل ��ة ما قب ��ل الإنتاج) .لك ��ن الأ�سرة
كان ��ت دائ ًم ��ا حري�ص ��ة ج� �دًا عل ��ى عدم

الك�شف عن الكثري عن حياتها اخلا�صة.
،فق ��د اعتادت والدته على القول "ل�سنا
�شخ�صي ��ات عام ��ة" ،و كان ��ت حتم ��ي
خ�صو�صيته ��م ب�شدة  .،وبهذه الطريقة
ُ ،يعد هذا الكتاب اجلديد نافذة �صغرية
تط ��ل بن ��ا عل ��ى الأمل ال ��ذي عان ��ى منه
والدي ��ه عندم ��ا كان غار�سي ��ا ماركيز -
احلائز عل ��ى جائزة نوبل ل�ل��آداب عام
 – 1982يعي� ��ش �أيامه االخرية .يقول
رودريغو غار�سي ��ا�" :أعلم �أنني مل �أكن
ا�ستطيع ن�شر هذه الذكريات حني كانت
�أمي قادرة عل ��ى قراءتها" .لكنه ا�ضاف
 :ولكن ل ��و متكن والداي م ��ن قراءتها
الآن �" ،أود �أن �أعتق ��د �أنه ��م �سيكونون
�سعداء وفخورين  ،لكنني مت�أكد من �أن
والدتي �ستقول يل  "،يا لك من ثرثار.

وف ًقا لكتاب ابنه  ،عانى غار�سيا ماركيز
يف �أيامه الأخ�ي�رة  -بد�أت ذكرياته يف
التال�ش ��ي وكان يواج ��ه �صعوب ��ة يف
تذك ��ر الوج ��وه التي كان ��ت م�ألوفة يف
ال�ساب ��ق .فف ��ي �إح ��دى فق ��رات الكتاب
ي�ش�ي�ر اىل ان والده كان يت�ساءل "ملاذا
تعطي هذه امل ��ر�أة الأوامر وجتري يف
�أرج ��اء املنزل كما لو ان ��ه لي�س ملكي؟"
عندم ��ا كان ال ي�ستطي ��ع التع ��رف عل ��ى
زوجته ويف فق ��رة اخرى ي�س�أل خادمة
منزل ��ه" .من هم ه�ؤالء الأ�شخا�ص على
اجلانب الآخر من الغرفة؟" وهو ي�شري
اىل ابني ��ه رودريغ ��و وغونزالو .ويف
منا�سبة �أخ ��رى يقول"هذا لي�س بيتي.
�أريد العودة �إىل الديار.
ولك ��ن خ�ل�ال �أيام ��ه الأخ�ي�رة  ،متك ��ن

غار�سي ��ا ماركي ��ز � ً
أي�ض ��ا م ��ن �إحي ��اء
�أك�ث�ر اللحظ ��ات العزي ��زة يف طفولت ��ه
يف �أراكات ��اكا  ،القري ��ة الكولومبي ��ة
الت ��ي ول ��د فيه ��ا ع ��ام  .1927كم ��ا كان
ب�إم ��كان امل�ؤل ��ف �أن يق ��ر�أ ق�صائ ��د م ��ن
ذك ��رى الع�ص ��ر الذهب ��ي الإ�سب ��اين. .
يق ��ول غار�سيا  ،عندما مل يع ��د ب�إمكانه
القي ��ام بذل ��ك " ،كان ال ي ��زال ب�إمكان ��ه
غناء �أغانيه املف�ضل ��ة"� .أم�ضى احلائز
عل ��ى جائزة نوب ��ل �أيام ��ه الأخرية يف
اال�ستم ��اع �إىل مو�سيق ��ى فاليناتو�س ،
وه ��ي املو�سيقى ال�شعبي ��ة ال�شائعة يف
منطق ��ة البحر الكاريب ��ي يف كولومبيا
الت ��ي ن�ش�أ فيها .كتب رودريغو غار�سيا
يق ��ول يف كتاب ��ه اجلدي ��د" :حت ��ى يف
الأ�شه ��ر الأخرية  ،عندم ��ا مل يكن قاد ًرا
عل ��ى تذك ��ر الأ�شي ��اء  ،كان ��ت عين ��اه
ت�ضي� ��آن بالعاطفة م ��ع النغمات الأوىل
للأكورديون الكال�سيكي"" .
.وقد م�ل��أت �أغاين امللح ��ن الكولومبي
رافائي ��ل �إ�سكالون ��ا ارج ��اء املن ��زل يف
املك�سيك وك�أنها تهويدات لوداعه.
عل ��ى الرغم من �أن الكات ��ب ال�شهري كان
يعاين من الزهامي ��ر � ،إال �أن رودريغو
غار�سيا يقول" :كانت املرحلة الأخرية
[م ��ن حيات ��ه] �أ�سه ��ل"" .هن ��اك مرحلة
مروعة ي ��درك فيها ال�شخ� ��ص �أنه يفقد
ذاكرت ��ه� .إن ر�ؤي ��ة ال�شخ� ��ص وه ��و ال
يفقد قدراته فح�سب  ،بل وي�شعر � ً
أي�ضا
بقل ��ق عميق م ��ن فقدها ه ��و �أمر فظيع
و�صع ��ب للغاي ��ة " ،ويوا�ص ��ل قائ�ل�ا.
"كان ��ت املرحل ��ة االخ�ي�رة م ��ن حياته
حزينة  ،لكنها �أكرث ه ��دوءًا .كان هاد ًئا
 ،مل يك ��ن قل ًق ��ا  ،كان م�شت ًت ��ا للغاية .مل
يتذك ��ر الكثري م ��ن الأ�شي ��اء  ،لكنه كان
طيبا  ،وم�ساملًا  ،وكان هذا يريحنا ".

على الرغم م ��ن �أن معظم كتاب غار�سيا
يدور ح ��ول وفاة والده � ،إال �أن الف�صل
الأخ�ي�ر خم�ص� ��ص لوف ��اة والدت ��ه ،
كتب عنه ��ا رودريغ ��و غار�سي ��ا" :لكن
عل ��ى الرغ ��م من كل �ش ��يء  ،كان كل من
يعرفه ��ا يعل ��م �أنه ��ا �أ�صبح ��ت ن�سخ ��ة
رائع ��ة م ��ن نف�سه ��ا".و ي�صفه ��ا ب�أنه ��ا
"ام ��ر�أة ع�صره ��ا"� :أم وزوج ��ة وربة
من ��زل مل تذه ��ب �إىل اجلامع ��ة ق ��ط.
عل ��ى الرغ ��م من ذل ��ك  ،كانت ه ��ي التي
�ساهم ��ت يف حتقيق النج ��اح لزوجها
 ،وكان ��ت مو�ض ��ع ح�س ��د عل ��ى ثقته ��ا
بنف�سه ��ا .يف �أح ��د امل�شاه ��د يف الكتاب
 ،ي�ش�ي�ر غار�سيا كيف ان ��ه هو و�شقيقه
�شعرا باالنزع ��اج عندما ا�شار الرئي�س
املك�سيكي (الذي مل يذكر ا�سمه  ،ولكنه
كان يف تل ��ك الف�ت�رة �أنريك ��ي بيني ��ا
نييتو) � ،إىل الأ�سرة على �أنها "الأطفال
والأرمل ��ة" .و يف نف� ��س امل�شهد  ،تهدد
مر�سيد�س بار�شا "ب�إخبار �أول �صحفية
تقول ان هن ��اك احاديث حول خططها
لل ��زواج يف �أق ��رب وقت ممك ��ن�" :.أنا
ل�ست �أرملة..
ماتت مر�سيد� ��س بار�شا يف عام 2020
و�س ��ط جائحة فريو� ��س كورونا  ،دون
ال�ضجة الت ��ي �أحاطت بوف ��اة ماركيز.
كان زوجها  ،غار�سيا ماركيز  ،قد �أخرب
�أبنائ ��ه �أنه �إذا كتب ��وا عن وفاة والدتهم
 ،فيج ��ب عليه ��م الت�أك ��د م ��ن �أن القارئ
�سي�شعر باحلزن التام.يقول رودريغو
غار�سيا انه يف الأيام التي �أعقبت وفاة
بار�شا  ،ظل ينتظر مكاملة تلفونية منها
لت�س�أل ��ه�" :إذن  ،كي ��ف كان موت ��ي؟ ال ،
اهد�أ .اجل�س .قل يل ذلك ب�شكل �صحيح
 ،دون ا�ستعجال ".
عن الباي�س
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اقــــرأ
جزيرة �ساخالني

�ص ��در عن دار املدى كتاب "م ��ن �سيبرييا ..جزيرة �ساخالني"
ت�ألي ��ف الكات ��ب الرو�س ��ي �أنط ��ون ت�شيخ ��وف وترجم ��ة عبد
الل ��ه حب ��ه ،ويف الكت ��اب �أراد ت�شيخوف �أن ي�سج ��ل للحقيقة
والتاري ��خ وللأجيال القادمة ،وقائع فرتة قامتة من الأحداث
الأليم ��ة يف جزيرة �ساخالني املنعزلة يف �أق�صى رو�سيا ،بعد
انته ��اء عهد القنانة يف رو�سيا القي�صرية ،لتكون منطلق ًا يف
عمل جميع الباحثني عن م�ستقبل �أف�ضل للبالد .ومل يخربنا
ت�شيخوف عن �أ�سباب �إقدامه على القيام برحلة �إىل جزيرة
املنفيني ،و�إ�ضافة �إىل �ساخالني يروي لنا ت�شيخوف وقائع
رحلته �إىل �سيبرييا.

�إع�������������ادة احل������ي������اة ل�������ش���ن���ا����ش���ي���ل امل�����و������ص�����ل امل�����دم�����رة
 نوفل الراوي
الظالميون والدواع�ش نالوا من
كل �شيء جميل يف بالدنا ..فمثلما
�أنزلوا حقدهم على االن�سان مل ي�سلم
من بط�شهم حتى البنيان ..فكانت
معاول الهدم تنزل فوق اال�ضرحة
واملقامات ودور العبادة و�شواهد
احل�ضارة والت�أريخ املجيد ..حتى
القناطر وال�شنا�شيل املو�صلية املميزة
يف طرازها املعماري فقد �أخذت
ح�صتها من ذلك اجلور امل�شاع ومل
يبق منها �سوى اطاللها وما حفظته
ذاكرة �أبناء املدينة� ،أو حوته كتب
الرتاث .
ح

ول العا

لم

و ال�شنا�شي ��ل املو�صلي ��ة املحبب ��ة ه ��ي واح ��دة
م ��ن ال�شواه ��د احل�ضاري ��ة الت ��ي كان ��ت املو�صل
تفتخ ��ر به ��ا مثلما يتباه ��ى ب�شنا�شيل ��ه الب�صريّ
والبغ ��داديّ وابن ال�سليماني ��ة وكل عراقي اينما
وج ��د يف م ��دن الع ��راق .يقول الباح ��ث ب�سمان
احلي ��ايل� :شخ�صي ��ا �أتذك ��ر اك�ث�ر م ��ن �شن�شول
مو�صل ��ي كان يف م ��ر�أى الع�ي�ن لف�ت�رة لي�س ��ت
بالبعي ��دة لك ��ن الإهم ��ال الر�سمي وع ��دم اهتمام
املجتم ��ع بهذه الهوية التي عمره ��ا يفوق الفرتة
العثماني ��ة التي م ّرت على بلدن ��ا العزيز ،وكانت
ف�ت�رة �سيط ��رة الدواع�ش على املو�ص ��ل من �أكرث
الفرتات �سوءا حي ��ث كادت املدينة ان تفقد كامل
هويته ��ا الرتاثية .وي�صف خالد غ ��امن ال�سلماين
مدير م�ش ��روع انقاذ �شنا�شي ��ل املو�صل �أن و�ضع
ال�شنا�شي ��ل بع ��د احت�ل�ال للمو�ص ��ل كان كارثي ��ا،
ووب ��اال ح � ّ�ل باملدين ��ة حي ��ث تدم ��رت الكثري من
ال�شنا�شي ��ل التي كانت تزهو به ��ا الأزقة القدمية،
�ار م ��ن خ�ل�ال جمعي ��ة
م�ش�ي�را اىل �أن العم ��ل ج � ٍ
احي ��اء الرتاث الت ��ي �شكلت م�ؤخ ��را لتخت�ص يف
حماي ��ة الط ��رز العمراني ��ة القدمي ��ة وحماية هذا
امل ��وروث ال�شعبي الذي مل يعد ملكا لأهل املو�صل
بل ه ��و تراث �إن�س ��اين وموروث ح�ض ��اري يهتم

ب ��ه الكث�ي�رون .وي�ضي ��ف :به ��ذا ال�ش� ��أن كن ��ا قد
فاحتن ��ا الكثري من املنظم ��ات الدولية القريبة من
تخ�ص�صنا ملعاونتنا يف اعادة ت�أهيل ما ميكن من
تلك ال�شنا�شيل ،وبالفعل لقينا دعما من الـusda
لإجن ��از ما نخطط ل ��ه حيث بد�أن ��ا بت�أهيل ع�شرة
�شنا�شي ��ل م ��ن ا�ص ��ل اربع�ي�ن �شن�ش ��وال متوزعة
يف عدد م ��ن ازقة املو�صل القدمي ��ة مثل الرابعية
ومنطق ��ة النب ��ي �شي ��ت والنبي جرجي� ��س وباب
لك� ��ش وامليا�س ��ة ،وقد �ساه ��م معنا ع ��دد كبري من
املعماريني والفنانني الت�شكيليني وا�ساتيذ الفنون
وطلبته ��م لغر� ��ض امت ��ام العمل وفق م ��ا خططنا
ل ��ه .اما الفن ��ان ادري�س مري�سي ��دي فيقول :قمنا
مبرافق ��ة حمل ��ة االعمار وعقد اللق ��اءات امليدانية
م ��ع املواطنني لغر�ض التو�ضي ��ح لهم م�سائل ذات
�صل ��ة باحلمل ��ة مثل حثهم على التع ��اون معنا من
اج ��ل ابراز جمالي ��ة العمل واحلف ��اظ عليه بعيدا
ع ��ن العب ��ث وغري ذل ��ك ..كل �ش ��يء يت ��م بوترية
مت�صاع ��دة وحما�س �شديد و�سينجز العمل �ضمن
التوقيت ��ات املر�سومة على الرغم من كل الظروف
املحيط ��ة مثل ا�ستم ��رار احلظر ب�سب ��ب اجلائحة
الت ��ي اجتاح ��ت الع ��امل وكذلك الظ ��روف اجلوية
التي تعيق العمل احيانا.

يف ذكرى رحيلها وميالده ..تفا�صيل عن
عالقة �سعاد ح�سني وعبد احلليم حافظ

درا�سة :م�شاهدة الأخبار تزيد من خماطر الإ�صابة بارتفاع
�ضغط الدم
ه ��ل ميكن �أن ت� ��ؤدي م�شاه ��دة الأخبار
�إىل �إ�صاب ��ة الأ�شخا�ص الأ�صحاء الحقا
بارتفاع �ضغط الدم؟ وجدت درا�سة
جدي ��دة دلي�ل�ا عل ��ى �أن تعر� ��ض
ال�شب ��اب والأ�صح ��اء الذي ��ن
يعان ��ون م ��ن م�ستويات �ضغط
دم �أعل ��ى بقلي ��ل م ��ن املعت ��اد
ملنظر مزع ��ج ،مث ��ل م�شاهدة
�ص ��ور الدم ��ار �أو املوت ��ى،

ي�سب ��ب تغريات �شديدة يف �ضغط الدم.
ووف ��ق الدرا�س ��ة الت ��ي ن�شرته ��ا مواقع
طبي ��ة ف� ��إن ال�شب ��اب معر�ض ��ون ب�شدة
للإ�صاب ��ة بارتف ��اع �ضغط ال ��دم يف �سن
مت�أخ ��رة �إذا تعر�ض ��وا ب�ش ��كل متك ��رر
ملحت ��وى �أو مراي ��ا تزي ��د م ��ن �إجهادهم
وردود �أفعاله ��م العاطفية ،مثل الأخبار
والتقاري ��ر القا�سي ��ة ،بح�س ��ب موق ��ع
"والال".

�أجنيلينا جويل حتط رحالها مبخيم
لالجئني يف بوركينا فا�سو
ح�ض ��رت املبعوثة اخلا�ص ��ة ملفو�ضية
الأمم املتح ��دة ل�ش� ��ؤون الالجئ�ي�ن،
�أجنلين ��ا ج ��ويل� ،أم� ��س الأح ��د� ،إىل
خمي ��م غوديب ��و يف �شم ��ال �شرق ��ي
بوركين ��ا فا�س ��و لتق ��دمي الدع ��م لآالف
الالجئ�ي�ن املالي�ي�ن املقيم�ي�ن في ��ه.
وو�صل ��ت املمثل ��ة الأمريكي ��ة �إىل
املخيم على م�ت�ن مروحية برفقة وزير
خارجي ��ة بوركين ��ا فا�سو� ،ألف ��ا باري،
لالحتف ��ال بيوم الالج ��ئ العاملي الذي
يتم �إحيا�ؤه �سنوي ��ا يف  20حزيران/
يونيو.

وقال ��ت ج ��ويل بع ��د زيارته ��ا املخي ��م
الوا�سع�" :أحتفل به ��ذا اليوم كل �سنة
( )...م ��ع الجئ�ي�ن يف بل ��دان خمتلفة،
ومل ي�سب ��ق �أن �شع ��رت يوم ��ا بالقل ��ق
ب�ش�أن حال ��ة النزوح يف العامل بقدر ما
�أ�شعر به اليوم" .و�أ�ضافت" :احلقيقة
هي �أننا ال نقوم بن�صف ما ميكننا وما
ينبغ ��ي فعل ��ه لإيج ��اد حل ��ول لل�سماح
لالجئني بالع ��ودة �إىل ديارهم �أو لدعم
البلدان امل�ضيفة" ،داعية لدعم البلدان
التي ت�ست�ضيف الجئ�ي�ن مثل بوركينا
فا�سو.

جمع ��ت ب�ي�ن الفن ��ان امل�ص ��ري الراح ��ل
"العندلي ��ب الأ�سم ��ر" ،عبد احللي ��م حافظ،
و"ال�سندري�ل�ا" الفنانة �سعاد ح�سني� ،صدفة
عجيب ��ة ،وه ��ي �أن اليوم  21حزي ��ران �شاهد
عل ��ى ذكرى مي�ل�اده وذك ��رى وفاته ��ا ،وهما
النجمان الل ��ذان مازالت تثار حولهما العديد
م ��ن ال�شائع ��ات والتكهنات ب�ش� ��أن زواجهما
ال�سري.
وك�ش ��ف الإعالم ��ي امل�ص ��ري ،مفي ��د فوزي،
�صديق حلي ��م ،يف كتابه "�صديقي ..املوعود
بالع ��ذاب" ،ع ��ن �أن عب ��د احللي ��م كان يح ��ب
�سعاد ح�سن ��ي ب�شدة ،ومن دالئ ��ل ذلك دفاعه
عنها يف واقعة �شهدها فوزي بعينيه.

و�أكد فوزي �أن عب ��د احلليم حافظ كان يحب
�سعاد ح�سن ��ي ،ويغار عليها لدرجة اجلنون،
وكان يريد ان يعيد ترتيب حياتها.
وق ��ال حلي ��م بح�سب م ��ا جاء يف كت ��اب مفيد
ف ��وزي "�إن ��ه ال تعجب ��ه طريقة عي� ��ش �سعاد
ح�سن ��ي� ،س ��واء املتعلقة بعمله ��ا �أو ب�إنفاقها
للم ��ال ،و�أ�شار �إىل �أن منزل ممثل كومبار�س
قد يكون �أف�ضل من منزلها".
من جانبها ،كانت حتب �سعاد ح�سني اهتمام
عب ��د احلليم حاف ��ظ ،ويف حلظات كان احلب
يتوه ��ج يف عينيها وت�شتاق ل ��ه ،لكن ال�شيء
الوحي ��د الذي قتل عالقتهما هو حر�ص حليم
على �سريتها ،بح�سب ما جاء يف الكتاب.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

والدة الوزين
و"�شرع" امل�شهداين
كنت �أنوي الكتابة عن
"روزخون" العراق حممود
امل�شهداين الذي �أحتفنا بنظرية
�سيا�سية جديدة ا�سمها "ال�شرع"،
فرئي�س جمل�س النواب ال�سابق
والذي يتقا�ضى �أكرث من ثالثني
مليون دينار عراقي �شهري ًا
لأنه خدم العراق ثالث �سنوات
عجاف ،يطالبنا ب�أن ن�ؤيد
حركة " عزم " التي يقودها
خمي�س اخلنجر ،لأن جميع
الذين ينتمون �إليها ي�ؤدون
ال�صالة ،ولهذا وح�سب نظرية
امل�شهداين ف�إن الذين �أدخلوا
هذه البالد يف النفق املظلم هم
الذين ال ينتمون حلركة خمي�س
اخلنجر "امل�ؤمنة" ،ورغم �أن
حممود امل�شهداين يثري �شهية
الكاتب على ال�سخرية ،لكنني يف
الوقت نف�سه �أيقنت �أن متابعة
�شخ�صيات مثل امل�شهداين تزيد
من خماطر الإ�صابة بالتخلف،
ولهذا وجدت احلديث عن �صورة
�أم ال�شهيد �إيهاب الوزاين وهي
تقف �أمام �سيارات فريق الأمم
املتحدة ،التي �أغلقت نوافذها
�أمام �صرخات الأم الثكلى� ،أجدى
من احلديث عن �سيا�سي و�صف
العراقيني ذات يوم بـ"الدايحني".
ي�ؤ�سفني �أيها ال�سادة �أن �أقول
و�أكرر القول � ّإن امل�س�ؤولية لي�ست
م�س�ؤولية موظفي الأمم املتحدة
الذين يعتقدون �أن البالد تعي�ش
�أزهى ع�صور الدميقراطية،
�إنها بالأ�سا�س م�س�ؤولية الدولة
التي ال تزال عاجزة ومتفرجة
على ظاهرة "ال�سيارات املظللة"
و"كوامت ال�صوت" ،م�س�ؤولية
الدولة التي �صمتت على مقتل
مئات النا�شطني ،فبدا هذا ال�صمت
ت�شريع ًا لثقافة املوت ،والت�صدي
للذين ي�ؤمنون ب�أن عدو العراق
لي�س من �سرق ثرواته و�أ�شاع
اخلراب ،و�إمنا هو النا�شطني
الذين خرجوا لالحتجاج �ضد
الف�ساد واملف�سدين.
لعل من �أغرب ما منر به يف هذه
البالد� ،أن العامل يعي�ش ع�صر
الف�ضائيات املفتوحة وثورة
التكنولوجيا ،وال يعرف املواطن
من يقتل �أبناءه ،وملاذا ت�ضع الدلة
ر�أ�سها يف الرمل؟
�إن م�شهد والدة �إيهاب الوزاين
وهي تقف حتت �شم�س حارقة
دون �أن تتحرك احلكومة املحلية
يف كربالء مل�ساعدتها ،يقول
�إن �أ�شياء كثرية مل تتغري ،و�إن
هناك من ال يريد �أن من�ضي نحو
م�ستقبل �آمن ،والدليل جرائم
االغتيال التي دائم ًا ما ت�سجل
�ضد جمهول ،وهي تكرار جلرائم
كثرية ارتكبت و�سرتتكب يف
امل�ستقبل و�إن اختلفت التفا�صيل
والوجوه ،فالذي حدث �أن
مواطن ًا يفقد حياته مبنتهى
الب�ساطة لأن �أ�صحاب الدراجات
النارية والكوامت يعتقدون �أن
قانونهم هو وحده الذي يجب �أن
يطبق على اجلميع.
ُقتل �إيهاب الوزين بدم بارد،
واريد لهذا ال�صوت الذي �أ�ص ّر
على �أن يكون وا�ضح ًا وجريئ ًا ان
تخر�سه الر�صا�صات ،لكنهم ن�سوا
�أن �إيهاب الوزين ومعه املئات من
ال�ضحايا باقون و�سيغيّب جميع
القتلة.
� ّإن ما جرى مع هذه الأم الثكلى
هو جرمية كاملة ،و�ستبقى
عار ًا يالحق الذين ال يريدون �أن
ي�سمعوا لأنينها ،و�سيبقى م�شهد ًا
ي�ؤ ّرخ له ب�أنه اليوم الذي غاب فيه
�ضمري ال�سا�سة ،فلم يعد منظر
امر�أة كبرية تريد �أن تعرف من
قتل ابنها ،يثري م�شاعرهم ،مثلما
الكر�سي.
يثريها ملعان
ّ

خاص جداً ...

من�صة �إبداع ت�ستذكر الإرث الفكري للناقد واملرتجم عناد غزوان

 لميعة عبا�س عمارة
ال�شاع ��رة الكبي ��رة الت ��ي رحل ��ت عن
عالمن ��ا قب ��ل اي ��ام تقيم له ��ا دار بابل
للثقاف ��ة والفن ��ون احتفالي ��ة �شعرية
ت�ش ��ارك فيه ��ا ع ��دد م ��ن ال�شاع ��رات
العراقيات "نجاة عبد الله" و"راوية
ال�شاعر" و "جنان ال�صائغ " و"�آمنة
عبد العزي ��ز"  ،و"نور�س الجابري "
و"رجاء ال�شجي ��ري" ،تدير الفعالية
ال�شاع ��رة علياء الماكي ،وتقام اليوم
الثالثاء ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�ساء في
البيت التراثي لدار بابل للثقافات.

مقدم ��ة وخاتم ��ة .والف�ص ��ول ه ��ي:
(طوف ��ان ن ��وح)( ،ق�ص ��ة يو�س ��ف)،
(ق�ص�ص �أخرى).

� أديب كمال الدين
ال�شاعر �صدر عن من�شورات االتحاد
الع ��ام للأدب ��اء والكتاب ف ��ي العراق
حديث ًا ،للناقدي ��ن الدكتورين :فا�ضل
عبود التميمي ونجالء �أحمد نجاحي
كتابهم ��ا( :التنا� ��ص م ��ع الق�ص� ��ص
القر�آني في �شعر �أديب كمال الدين).
وي�ض� � ّم الكت ��اب ثالث ��ة ف�ص ��ول م ��ع

� سهیم عمر خلیفة
المخ ��رج ال�سينمائ ��ي ب ��د�أ ت�صوي ��ر
فيلم ��ه الروائ ��ي الطوي ��ل "می�س ��ي
بغ ��داد" ،وكان �سهيم قد اخرج فيلما
ق�صي ��را ع ��ن ال�صبي العراق ��ي الذي
يع�ش ��ق الالعب االرجنتين ��ي مي�سي
وق ��د نال فيلمه جائزة عالمیة ،الفيلم
الروائي ي�صور في اقليم كرد�ستان.

بغداد/عامر م�ؤيد
تتوا�ص ��ل الفعالي ��ات الثقافي ��ة املختلف ��ة
يف معظ ��م مناط ��ق الع ��راق� ،س ��واء يف
اجلان ��ب املي ��داين او بتنظي ��م الن ��دوات
وحتى ا�ستذكار الراحلني  .من�صة ابداع
ا�س ��تذكرت املفكر واملرتج ��م عناد غزوان
بتواجد نخبة مميزة من الو�سط الثقايف
الذين اثروا هذه الندوة .حيث خ�ص�صت
له جل�س ��ة مبنا�س ��بة ذكرى ميالده �شارك
فيه ��ا وزي ��ر الثقاف ��ة ح�س ��ن ناظ ��م الذي
ق ��ال �إ َّن ال ��كالم ع ��ن ا�س ��تاذي الدكت ��ور
عن ��اد غزوان طويل ،وهو الذي تتج�س ��د
في ��ه التلم ��ذة الأخالقي ��ة والعلمي ��ة وهو
الكاتب الب ��ارع والناقد الالم ��ع ،وقد كنا
حمظوظ�ي�ن �أن تتلمذنا عل ��ى هذا اجليل
من القامات العلمية ،ونتمنى ان نوا�صل

الطقس

ال�س�ي�ر على خطاهم ،وجن ��دد الوفاء لهم
وق ��د كان ل ��ه الأث ��ر الأخالق ��ي الأكرب يف
نف�سي؛ �إذ كان �ص ��امد ًا يف كل الظروف،
وكنا ن�أل ��ف نغمة �ص ��وته ونالحقه �أينما
حل ،و�سنعمل على اعادة طباعة م�ؤلفاته

بطبع ��ات �أنيقة تليق به،واملبدعني الذين
تتلم ��ذوا عل ��ى يدي ��ه .وق ��د �أك ��د اخلبري
اللغ ��وي ط ��ارق اجلناب ��ي �أ َّن "عن ��اد
غزوان ال ي�شبهه �أحد �إذ عرف ب�إن�سانيته
واجتماعيته ورعايته لطلبته وت�شجيعه

له ��م ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن علم ��ه ومو�سوعيت ��ه �إذ
ا�شتغل يف النق ��د والرتجمة ،وقد عرفته
�شاب� � ًا مت�ألق ًا من خالل التلفاز وقد در�سنا
م ��ادة الكت ��اب القدمي ،وقد كان ��ت حياتنا
بوج ��وده جميل ��ة" .اما �سعي ��د الزبيدي
الدكت ��وراه يف النح ��و فق ��ال "لق ��د كنت
حمظوظ� � ًا �أن �أتتلم ��ذ لأ�ست ��اذي عن ��اد
غ ��روان ويل مواقف كث�ي�رة معه وكانت
جتلياته جتعل امل�ستمع يتمنى اال ينتهي
من كالمه وقد حظين ��ا برعايته لكتاباتنا
ال�شعري ��ة والق�ص�صي ��ة ،وال �أن�س ��ى
كي ��ف اق�ت�رح عل � َّ�ي مو�ض ��وع �أطروح ��ة
الدكتوراه" و�أك ��د اجادته الأملانية ً
ف�ضال
عن االنكليزية.
فيم ��ا اك ��د الدكت ��ور ح ��امت ال�صك ��ر �أ َّن
عن ��اد غزوان م ��ن ذوي الأبع ��اد الثالثية

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

�أكادميي� � ًا وكاتب� � ًا و�إن�سان� � ًا ،و�أن ��ه م ��ن
الأجيال النقدية العراقي ��ة التي اجتازت
�أ�س ��وار اجلامع ��ة اىل ف�ض ��اء اله ��واء
الطل ��ق ،وكان ل ��ه منهج ��ه يف التعلي ��م
والكتاب ��ة النقدي ��ة وق ��د ترك اث ��ر ًا كبري ًا
يف طلبت ��ه يف اليم ��ن عل ��ى ق�ص ��ر امل ��دة
التي حل فيها ا�ست ��اذ ًا زائر ًا ،وقد �أ�ضاف
الكثري مم ��ا ي�ؤكد كفاءته فه ��و من �أوائل
م ��ن �أدخ ��ل مفه ��وم الن� ��ص اىل الدر� ��س
اجلامع ��ي والتمرك ��ز حول ��ه يف الدر�س
النق ��دي ،وهو ناقد جمايل ،ونوَّه �إىل �أ َّن
من يدر� ��س النقد العراق ��ي واجياله فهو
ي�ستح ��ق الدرا�س ��ة وي ��رى �أ َّن نق ��د النقد
مق�صر مع كثري من �أعالم النقد العراقي،
و�أ�ش ��ار اىل �أن د.عناد غ ��زوان كان يرى
�أ َّن الناق ��د يج ��ب ان يك ��ون ق ��ادر ًا عل ��ى

املوازنة ،وامتالك احل�س النقدي ومتثله
للرتاث النقي العربي.
�أم ��ا ال�شاع ��ر والكات ��ب عب ��د ال ��رزاق
الربيعي ،فق ��د بد�أ حديث ��ه بالإ�شارة �إىل
ظاهرة يف ثقافتن ��ا تبدو جلية للمتابعني
تتم ّث ��ل يف داء (الزهامي ��ر الثق ��ايف)،
ب�سب ��ب :اجلح ��ود ،والعق ��وق ،ف�أ�سم ��اء
كثرية لها �إ�سهامات وا�سعة ال تكاد ُتذكر،
لك ��ن من اجلميل يف ه ��ذه اجلل�سة غياب
اجله ��ود ،والعق ��وق ،وح�ض ��ور الوف ��اء
وال� رِ�ِب� بالآباء ،موجه ًا ال�شكر للم�شاركني
عل ��ى وفائه ��م ود�.سع ��د التميم ��ي عل ��ى
�إلتفاتت ��ه الكرمي ��ة لرم ��ز �أغن ��ى املكتب ��ة
العربي ��ة بالعديد م ��ن امل�ؤلف ��ات االدبية،
والنقدية ،هو العنيد عن الن�سيان د.عناد
غزوان.
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