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 26مر�شح ًا من بينهم ابنة رئي�س �سابق ومحامي ف�شل في انتخابات رئا�سة الإقليم

�أ�سبوع �أخير لح�سم ا�سم رئي�س الجمهورية
وباب التفاهمات بين الكرد لم يغلق
 بغداد /تميم الح�سن
�أ�سب ��وع حا�س ��م ام ��ام الق ��وى الكردي ��ة
لالتف ��اق عل ��ى مر�ش ��ح اخ�ي�ر لرئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة� ،إذ �أعلن الربمل ��ان ان جل�سة
انتخاب الرئي�س �ستكون يف مطلع �شباط
املقبل.
وحت ��ى اللحظة ،احلزب ��ان الكرد�ستانيان

الكب�ي�ران "الدميقراط ��ي" و"االحت ��اد" ،للمن�ص ��ب .كذل ��ك تق ��دم �ش ��اب يف اربيل
متم�س ��كان مبر�شحيهم ��ا ،لك ��ن ب ��اب للرت�ش ��ح بع ��د حم ��اوالت �سابق ��ة ،غ�ي�ر
التفاهمات بني الفريقني مازال مفتوح ًا .ناجح ��ة ،يف االقلي ��م للح�ص ��ول عل ��ى
وتقدم االن  26مر�شح ��ا ل�شغل املن�صب ،منا�صب قيادية.
م ��ن بينه ��م �شخ�صي ��ات كردي ��ة معروف ��ة واك ��د الربمل ��ان ال�سب ��ت املا�ض ��ي،
واخرى عربية �أحدهم مقرب من احل�شد .ان الت�صوي ��ت عل ��ى مر�ش ��ح رئا�س ��ة
وم ��ن امللف ��ت� ،أن �أبنة رئي� ��س جمهورية اجلمهورية �سيت ��م ر�سمي ًا خالل اجلل�سة
�ساب ��ق مل يثبت جدارت ��ه ،ر�شحت نف�سها الثاني ��ة لل ��دورة اخلام�س ��ة النيابية يوم

االثن�ي�ن � 7شب ��اط  2022م ��ن الأ�سبوع
املقبل.
وكان رئي� ��س الربمل ��ان املنتخ ��ب حمم ��د
احللبو�س ��ي ،قد فت ��ح يف اجلل�سة االوىل
للمجل� ��س ب ��اب الرت�شيح ل�شغ ��ل من�صب
رئي�س اجلمهورية.
وت�ش�ي�ر م�صادر �سيا�سي ��ة مطلعة اىل ان
هناك "تريثا" من قبل القوى الكردية يف

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

 3.4مليون عراقي ي�سكنون
الع�شوائيات �أغلبهم في بغداد
 بغداد /فرا�س عدنان

اط�ل�اق "مواقف حازمة" ب�ش� ��أن التفاهم
حول مر�شح رئي�س اجلمهورية.
وكان االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين قد
اك ��د م�ؤخ ��را ،ان مر�شح ��ه الوحي ��د ه ��و
رئي�س اجلمهوري ��ة احلايل برهم �صالح،
بينما يدعم احلزب الدميقراطي هو�شيار
زيباري وزير اخلارجية واملالية ال�سابق.
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�أك ��دت وزارة التخطي ��ط� ،أم� ��س االحد� ،أن
نح ��و  3.4ملي ��ون عراق ��ي ي�سكن ��ون يف
الع�شوائي ��ات ،م�ش ��ددة عل ��ى �أن الن�سب ��ة
الأك�ب�ر منه ��م ترتك ��ز يف بغ ��داد ،داعي ��ة
جمل� ��س الن ��واب �إىل اال�س ��راع يف �إق ��رار
م�شروع قانون قدمته احلكومة يف الدورة
ال�سابقة يعالج هذه الظاهرة.
ويقول املتحدث با�سم الوزارة عبد الزهرة
الهن ��داوي ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن
"ع ��دد الع�شوائي ��ات مبوجب �آخ ��ر م�سح
ر�سمي �أجري قب ��ل ثالث �سنوات كان نحو
 4االف جممع يف عموم العراق".
و�أ�ض ��اف الهنداوي� ،أن "جميع املحافظات

حتتوي على ع�شوائيات ،لكن بغداد حتتل
املركز الأول من ناحية العدد مبا ي�صل �إىل
 1000ع�شوائي ��ة ،تليه ��ا الب�ص ��رة بـ 700
ع�شوائي ��ة ،وبنف�س الرق ��م جاءت حمافظة
نينوى".
ولف ��ت� ،إىل �أن "�أع ��داد الع�شوائي ��ات يف
بقي ��ة املحافظ ��ات متباين ��ة ب�ي�ن � 300إىل
 500جمم ��ع ،و�ص ��و ًال �إىل الأق ��ل وهم ��ا
حمافظت ��ي النجف بـ  99جممع� � ًا وكربالء
بـ  98جممع ًا".
ولف ��ت الهن ��داوي� ،إىل �أن "ع ��دد �ساكن ��ي
املجمع ��ات الع�شوائي ��ة ي�ص ��ل �إىل 3.4
ملي ��ون ان�س ��ان موزع�ي�ن عل ��ى  522ال ��ف
وحدة �سكنية يف هذه املجمعات".
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د .فالح الحمـراني يكتب:

المواجهة الرو�سية مع الغرب �إلى �أين؟ 6

�ستار كاوو�ش يكتب:

ه���ل ن�����ص��دق ج��م��ي��ع ال���ل���وح���ات؟ 7

�صحيفة �أميركية :قوات مكافحة الإرهاب
العراقية ما تزال تالحق فلول داع�ش
 ترجمة  /حامد �أحمد
ذك ��رت �صحيف ��ة ان�ساي ��در الأمريكي ��ة يف تقرير له ��ا انه بعد
�أرب ��ع �سن ��وات على هزمي ��ة داع�ش يف الع ��راق وحتول مهام
الق ��وات الأمريكية يف البلد م�ستهل ه ��ذا العام من دور قتايل
اىل ا�ست�ش ��اري وتدريبي ،فان قوات مكافحة االرهاب النخبة
م ��ا تزال تالحق بقايا م�سلحي داع�ش معتمدة على معلوماتها
اال�ستخباري ��ة الدقيق ��ة ،يف وقت ذكر فيه م�س� ��ؤول ع�سكري
�أمريكي انه يخمن ه ��روب � 200سجني من م�سلحي وقياديي
داع�ش اثناء عملية �سجن احل�سكة يف �سوريا.
وذك ��رت ال�صحيف ��ة انه يف الوق ��ت احلايل ،وبع ��د ان تقل�ص
حجم العمليات الع�سكرية عن �سابقتها �ضد داع�ش ،فان قوات
الكوماندوز العراقية التي تعتمد على املعلومة اال�ستخبارية،
ما تزال تالحق خالي ��ا داع�ش �ضمن قوات العمليات اخلا�صة

والت ��ي مات ��زال تتمت ��ع بعالق ��ة مقرب ��ة م ��ع ق ��وات العمليات
اخلا�صة الأمريكية.
وت�ش�ي�ر ال�صحيفة اىل ان قوات العملي ��ات اخلا�صة العراقية
مرتبطة هيكلي ��ا بجهاز مكافحة الإرهاب ال ��ذي كان لوحداته
دور فع ��ال يف ا�سن ��اد اجلي� ��ش وتوجي ��ه ال�ضرب ��ة القا�صم ��ة
لتنظي ��م داع� ��ش يف مت ��وز  2017وذلك بعد ت�سع ��ة ا�شهر من
مع ��ارك �ضارية وهزمية داع� ��ش .وان هذه القوات بقيت على
ن�شاطها يف مالحقة فلول وخاليا تنظيم داع�ش ونفذت خالل
العام املا�ضي مئات العمليات �ضد مواقع التنظيم.
ونقلت ال�صحيف ��ة عن الناطق با�سم جه ��از مكافحة الإرهاب،
�صب ��اح النعم ��ان ،قول ��ه هذا ال�شه ��ر "خالل الع ��ام  2021نفذ
جه ��از مكافحة الإره ��اب  404عملي ��ات و 431عملي ��ة ا�سناد
ج ��وي ،قتل خالله ��ا  125م�سلحا م ��ن داع�ش والق ��اء القب�ض
على  303م�سلحني مع تدمري  334خمب�أ وكهفا لداع�ش".

جهاز مكافحة االرهاب يبا�شر بتفتي�ش �سبعة �سجون
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ال�صحة :غالبية �إ�صابات كورونا تعود لغير المطعمين باللقاح
 بغداد /ح�سين حاتم
بع ��د ارتف ��اع املوق ��ف الوبائ ��ي
جلائح ��ة كورون ��ا خ�ل�ال الأ�سب ��وع
الأخ�ي�ر� ،أك ��دت وزارة ال�صح ��ة �أن
ثل ��ث الإ�صاب ��ات يع ��ود اىل متح ��ور
"�أوميك ��رون" ،فيم ��ا ا�شارت اىل �أن
الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن امل�صابني هم
من غري املطعمني باللقاحات امل�ضادة
للفايرو�س.

وتق ��ول ع�ض ��و الفري ��ق الطب ��ي
الإعالم ��ي ال�سان ��د ل ��وزارة ال�صح ��ة
ربى ف�ل�اح ،يف حديث لـ(امل ��دى)� ،إن
"ارتف ��اع اع ��داد �إ�صاب ��ات ووفي ��ات
كورونا كان متوقعا" ،م�شرية اىل �أن
"االعداد �سرتتفع �أكرث مما هي عليه
يف ح ��ال اال�ستم ��رار بع ��دم االلت ��زام
بالإجراءات الوقائية".
و�أ�ضاف ��ت فالح� ،أن "الزي ��ادة ب�أعداد
الإ�صاب ��ات تقابله ��ا قل ��ة ب�أع ��داد

امللقح�ي�ن" ،داعي ��ة اىل "االلت ��زام
بالإج ��راءات الوقائي ��ة وال�صحي ��ة
واخذ اللقاحات امل�ضادة للفايرو�س".
و�أ�ش ��ارت ع�ض ��و الفري ��ق الطب ��ي
لل ��وزارة اىل� ،أن "ن�سب ��ة امل�صاب�ي�ن
باملتح ��ور �أوميك ��رون بلغ ��ت اك�ث�ر
م ��ن  %30م ��ن اجم ��ايل �إ�صاب ��ات
كورون ��ا يف العراق" ،الفت ��ة اىل� ،أن
"املتح ��ور �سريع االنت�ش ��ار ال �سيما
بني اال�شخا�ص غري امللقحني".

تعذيب طفل محتج يثير الغ�ضب ال�شعبي وا�ستنكار منظمات حقوقية

وبينت ف�ل�اح� ،أن "جمي ��ع اللقاحات
�آمن ��ة وفعالة" ،م�ؤك ��دة �أن "التطعيم
�ض ��د الفايرو� ��س مينع م ��ن الإ�صابة
باحل ��االت احلرجة وال�شدي ��دة التي
تتطلب الدخول اىل امل�ست�شفيات".
وم�ض ��ت بالق ��ول �إن "ن�سبة امللقحني
و�صل ��ت اىل �أك�ث�ر م ��ن  9ماليني ،اال
ان الن�سب ��ة م ��ا زال ��ت ال ترق ��ى اىل
امل�ستوى املطلوب".
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 ذي قار  /المدى
ادان مكت ��ب املفو�ضية العلي ��ا حلقوق الإن�سان
يف ذي ق ��ار ومنظم ��ات جمتمعية ما تعر�ض له
طف ��ل من تعذي ��ب وح�شي عل ��ى يد اح ��د افراد
ا�سرت ��ه اث ��ر مطالبت ��ه ب�إقال ��ة قائ ��د �شرطة ذي
قار ،وفيم ��ا دعوا حلماية حق ��وق الطفولة من
االنته ��اكات ،ق ��رر قائ ��د عمليات �سوم ��ر احالة
ملف التعنيف اىل الق�ضاء.
واظه ��ر مقط ��ع فيدي ��وي تداولت ��ه مواق ��ع

التوا�ص ��ل االجتماع ��ي طفال معلقا م ��ن قدميه
وه ��و ي�ستغي ��ث ويرتج ��ى اال�شخا� ��ص الذين
يقوم ��ون بتعذيب ��ه بالك ��ف ع ��ن ذل ��ك ،غري ان
التعذي ��ب توا�ص ��ل رغم �صرخ ��ات الطفل الذي
�سب ��ق وان ظه ��ر يف مقطع فيدي ��وي �آخر وهو
يجل�س عل ��ى كر�سي و�س ��ط ال�ش ��ارع ويطالب
باقال ��ة قائ ��د عملي ��ات �سوم ��ر الفري ��ق �سع ��د
احلربي ��ة الذي ي�شغل من�ص ��ب قائد �شرطة ذي
قار من موقع ادنى وذلك اثر تورط عنا�صر من
القوات االمنية واجلي�ش بقمع املتظاهرين.

وق ��ال مدير مكت ��ب املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلقوق
الإن�س ��ان يف ذي ق ��ار داخ ��ل عب ��د احل�س�ي�ن
امل�شرف ��اوي لـ(امل ��دى) ان "مكت ��ب املفو�ضي ��ة
يدي ��ن حالة التعذي ��ب التي تعر� ��ض لها الطفل
وف ��احت قي ��ادة ال�شرط ��ة باتخ ��اذ االج ��راءات
املطلوب ��ة بحق م ��ن قاموا بتعذيب ��ه وتقدميهم
اىل املحاك ��م املخت�ص ��ة" ،م�شددا عل ��ى "اهمية
حماية حق ��وق الطفول ��ة من االنته ��اكات التي
تتعر�ض لها".
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"بنف�س قدرات الرجال" ..مهند�سات النفط يحطمن القيود في العراق
يتف ��وق �شغ ��ف مهند�س ��ة النف ��ط العراقي ��ة �صفا
ال�سعي ��دي ،ملهنته ��ا عل ��ى قيود جمتم ��ع حمافظ
و�أبوي �إىل ح� � ّد كبري ،يرى يف عمل املر�أة مبهن
تع� � ّد حك ��ر ًا عل ��ى الرجال وتتطل ��ب الن ��وم �أيام ًا
طويل ��ة خ ��ارج من ��زل العائل ��ة� ،أم ��ر ًا م�ستغرب� � ًا
ومرفو�ض ًا.
ك�س ��رت �صف ��ا ( 29عام� � ًا) التي تعم ��ل اليوم يف
�شركة غاز الب�صرة هذه القيود منذ �سبعة �أعوام
�صع ��دت خاللها ال�سلم الوظيفي م ��ن م�ش ّغلة �إىل
مهند�سة ،ث ّم قائدة فريق ،وهو عملها احلايل مع
�شرك ��ة غاز الب�صرة التي ت�ض� � ّم نحو  180امر�أة
من بني حوايل خم�سة �آالف موظف.
تقط ��ن ال�شابة يف املع�سكر التابع لل�شركة والذي
يبع ��د م�ساف ��ة نح ��و  30دقيقة عن بي ��ت العائلة.
تعي� ��ش يف غرف ��ة خا�ص ��ة �شه ��ر ًا كام�ل ً�ا ،وتعود
�شهر ًا �إىل منزل �أهلها يف الب�صرة �أو ت�ستغل هذا
الوقت يف ممار�سة هوايتها املف�ضلة :ال�سفر.
عندم ��ا ينتهي نهارها يف العمل ،تخلع �صفا زيها
الأزرق وخوذتها لت�ضع ثياب الريا�ضة ومتار�س

الهرول ��ة يف املع�سكر� ،أو داخل النادي الريا�ضي
املوجود فيه لال�سرتخاء.
هذه احلياة واملهن ��ة "التي �أ�شعر �أنها اختارتني
ول�س ��ت �أن ��ا م ��ن اختاره ��ا" ،كما تق ��ول ،ال تزال
تقاب ��ل بامتعا� ��ض من بع� ��ض �أقاربه ��ا .وتروي
"غالب� � ًا م ��ا �أ�سم ��ع منه ��م �أنك اقرتب ��ت من �سن
الثالثني و�سيفوت ��ك القطار� ،ست�صبحني عان�س ًا.
�أ�ضحك فقط ،ال �أجيب".
ال حت ّد تلك املالحظات طموحها .وتقول "�أمتنى
الو�ص ��ول �إىل من�صب �إداري لأن ��ه نادر ًا ما نرى
ن�س ��اء مبن�صب مماثل ،رغ ��م �أن العراق يحتوي
على العديد من الن�ساء املميزات والقويات".
"مغامرة"

منذ بداي ��ة م�شوارها املهني ،مل تك ��ن مهمة �صفا
�سهل ��ة يف بلد ت ��رى في ��ه "الغالبي ��ة �أن امل�ساواة
بالتعليم اجلامعي بني اجلن�سني �أمر ًا مهم ًا ،لكن
م ��ن جهة ثانية ،املواقف �إزاء احلقوق املت�ساوية
يف العمل فيها متييز �ض ��د الن�ساء" ،وفق تقرير

"للجنة الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية
لغرب �آ�سيا" (�إ�سكوا).
وتغلبت رغبته ��ا يف "التعلم من امليدان" وح�س
"املغامرة" لديها ،عل ��ى ّ
كل العراقيل والعقبات
االجتماعي ��ة التي ت�ضع الن�ساء يف قوالب املنزل
والزواج واالهتمام يف العائلة فقط ،ال �سيما يف
مدينة مث ��ل الب�ص ��رة� ،أو يف اجلن ��وب العراقي
عموم� � ًا ذي الغالبي ��ة ال�شيعي ��ة ،وال ��ذي ال يزال
متدين ًا وحمافظ ًا �إىل حد كبري.
وتخ�ب�ر �صف ��ا "ول ��دت وك�ب�رت يف الب�ص ��رة،
والب�ص ��رة مدين ��ة �صغرية يف جنوب ��ي العراق.
وجمتمعن ��ا ال يتقب ��ل �أن تعي� ��ش الفت ��اة خ ��ارج
املنزل".
عمل لها مع �شركة "�شل" الربيطانية
تتذك ��ر �أوّ ل ٍ
كمهند�س ��ة �إنت ��اج بعدم ��ا تخرج ��ت م ��ن جامع ��ة
الب�صرة من كلية هند�سة النفط يف  .2014تقول
"كان عم ًال ميداني ًا يتطلب املبيت خارج البيت".
حينها ،عار�ض ��ت والدتها فك ��رة الإقامة خارج ًا،
لأنه ��ا "كانت تخ�شى كالم النا� ��س وتخاف علي،

وتخ�ش ��ى �أن ي�ؤثر الأم ��ر على فر�ص ��ي بالزواج
وعلى ال�سمعة".
وت�ضي ��ف "�ش� � ّكل حتدي� � ًا �صعب� � ًا ،لكنن ��ي تبعت
قلب ��ي وذهب ��ت يف ه ��ذا االجت ��اه" ،رغ ��م ان
�ساع ��ات الدوام طويلة ،من ال�ساد�سة فجر ًا حتى
ال�ساد�سة م�ساءً ،م ��ع �أنها كانت ال�شابة الوحيدة
من فري ��ق امل�شغلني يف حقل جمنون النفطي يف
جنوبي العراق والأ�صغر �سن ًا.
"كل امر�أة قادرة"

الأم ��ر كان ي�ستحق املحاول ��ة ،لأن �شجاعة �صفا
دفعت فتيات �أخريات �إىل ترك الوظيفة الإدارية
الت ��ي ّ
ّ
حدهن بها والتح ��ول �إىل امليدان �أي�ض ًا
مت
والنوم يف املع�سكر.
وتقول "�شجعت فتي ��ات �أخريات على االن�ضمام
�إىل جمال الإنتاج وه ��ذا جمال قليل �أن تعمل به
ن�ساء حتى عاملي ًا" ،م�ؤكدة "عندما �أرى �أن هناك
تغيري ًا بد�أ يح�صل يف العراق� ،أفرح".
بال�شغ ��ف نف�س ��ه ،تتح� �دّث املهند�س ��ة الكيميائية

دالل عب ��د الأم�ي�ر ( 24عام ًا) ،ع ��ن مهنتها ،وهي
تعم ��ل الي ��وم يف جم ��ال الإنت ��اج الت�شغيلي يف
�شركة غاز الب�صرة �أي�ض ًا.
وتروي "كان حلم طفولت ��ي العمل مهند�سة لأنه
جم ��ال ميك ��ن �أن تبدع ب ��ه� ،سواء كن ��ت رج ًال �أو
ام ��ر�أة" يف بلد حيث يع� � ّد الع ��راق "الأ�سو�أ من
حي ��ث م�شارك ��ة الن�س ��اء يف الق ��وة العاملة ،هي
الأ�س ��و�أ يف الع ��امل حي ��ث تبل ��غ  ،"13%وف ��ق
تقرير للإ�سكوا.
وجاء العراق يف املرتبة  152من �أ�صل  153يف
امل�ؤ�ش ��ر العاملي لـ"الفجوة ب�ي�ن اجلن�سني" لعام
.2020
ودخلت دالل يف � ،2021شركة غاز الب�صرة عرب
برنام ��ج خريج�ي�ن �ضم ثالث�ي�ن �شخ�ص� � ًا ،بينهم
ع�شر �شابات.
يقول املدي ��ر الإداري لل�شركة مالكوم ماي�س "مل
نذهب �إىل جامعة الب�صرة قائلني نريد ن�ساء ،بل
ذهبن ��ا وقلنا نري ��د �أملع طالبك ��م ( )...كنا نبحث
ع ��ن ثالث ��ة �أ�شي ��اء :التمي ��ز الأكادمي ��ي ،اللغ ��ة،

واملهارات ال�شخ�صي ��ة �أي القدرة على التوا�صل
مع النا�س".
ه ��ذه الوظيف ��ة الأوىل ل ��دالل بع ��د التخ ��رج...
الوظيف ��ة الأوىل "يف مهن ��ة يهيم ��ن عليه ��ا
الرجال" ،كما ت ��روي لفران�س بر�س ،ما و�ضعها
"يف دوامة من اخل ��وف بداي ًة" .وتقول "كنت
�أ�شع ��ر �أنني �أق ��ل و�أنني لن �أ�ص ��ل �إىل امل�ستوى
املطلوب ،كنت �أخ�شى ال�س�ؤال خوف ًا من االعتقاد
�أنني ال �أملك الكفاءة �أو �أنني � ّ
أقل منهم".
لكنه ��ا الي ��وم �أكرث ثق ��ة بنف�سها ،و�أك�ث�ر �شجاعة
حمطم ًة تدريج ًا قيود "اخلوف والرتدد" اللذين
كانا يراودانها.
ت�ضي ��ف دالل "�أقول لل�شابات �أن�ت�ن لديكن نف�س
القدرة والإمكاني ��ة التي ميلكها الرجل ،ال يتميز
عنك ��ن ب�ش ��يء .ه ��ذه الوظيف ��ة علمتن ��ي ذلك ،ال
تخايف ال ترتدي وتظني �أنك غري قادرة ،كال ،كل
امر�أة قادرة".
 عن "فران�س بر�س"
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 3.4مليون عراقي ي�سكنون الع�شوائيات �أغلبهم يف بغداد

�أكدت وزارة التخطيط� ،أم�س االحد� ،أن نحو  3.4مليون
عراقي ي�سكنون يف الع�شوائيات ،م�شددة على �أن الن�سبة
الأكرب منهم ترتكز يف بغداد ،داعية جمل�س النواب �إىل
اال�سراع يف �إقرار م�شروع قانون قدمته احلكومة يف الدورة
ال�سابقة يعالج هذه الظاهرة.
ويقول املتحدث با�سم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ،يف
حديث �إىل (املدى)� ،إن "عدد الع�شوائيات مبوجب �آخر
م�سح ر�سمي �أجري قبل ثالث �سنوات كان نحو  4االف
جممع يف عموم العراق".
بغداد /فرا�س عدنان
و�أ�ض ��اف الهن ��داوي� ،أن "جمي ��ع
المحافظ ��ات تحتوي عل ��ى ع�شوائيات،
لكن بغداد تحتل المركز الأول من ناحية
الع ��دد بما ي�ص ��ل �إل ��ى  1000ع�شوائية،
تيلها الب�صرة بـ  700ع�شوائية ،وبنف�س
الرقم جاءت محافظة نينوى".
ولف ��ت� ،إلى �أن "�أع ��داد الع�شوائيات في
بقية المحافظ ��ات متباينة بين � 300إلى
 500مجم ��ع ،و�ص ��و ًال �إلى الأق ��ل وهما
محافظتي النجف بـ  99مجمع ًا وكربالء
بـ  98مجمع ًا".
ولفت الهن ��داوي� ،إلى �أن "ع ��دد �ساكني
المجمع ��ات الع�شوائي ��ة ي�ص ��ل �إلى 3.4
ملي ��ون ان�سان موزعين عل ��ى  522الف
وحدة �سكنية في هذه المجمعات".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "ال ��وزارة �سب ��ق لها �أن
�أكمل ��ت خط ��ة متكاملة لمعالج ��ة ال�سكن
الع�شوائ ��ي ف ��ي الع ��راق بالتن�سي ��ق مع
برنام ��ج الأم ��م المتح ��دة للم�ستوطنات
الب�شرية".
و�شدّد الهنداوي ،عل ��ى �أن "هذه الخطة

كان ��ت تحتاج �إلى قانون ي�ش ّرعه مجل�س
النواب للإجراءات التي ينبغي �أن تنفذ
في هذا ال�سياق".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الحكوم ��ة �سب ��ق لها في
ال ��دورة ال�سابق ��ة �أن قدمت قانون� � ًا �إلى
البرلم ��ان ال ��ذي انج ��ز قراءت ��ه الأول ��ى
والثاني ��ة ولك ��ن لم يت ��م الت�صويت عليه
ب�سبب انتهاء الدورة".
وي�أم ��ل الهن ��داوي ،ب�أن "يول ��ي مجل�س
الن ��واب الحال ��ي �أولوية للقان ��ون الذي
يت�ضم ��ن تغطي ��ة وح�ل�ا كام�ل�ا لم�شكلة
الع�شوائي ��ات عب ��ر التدخل ف ��ي معالجة
الحاالت".
وتح ��دث ع ��ن "م�س ��ح �س ��وف يج ��رى
ل ��كل الع�شوائي ��ات لتحدي ��د طبيع ��ة كل
واح ��دة منها ومن ثم بي ��ان نوع التدخل
المطلوب في معالجتها� ،سواء بت�أهيلها
�أو تمليك الأرا�ضي ل�ساكنيها �إذا كانت ال
تمث ��ل تجاوز ًا على مح ��ددات معينة� ،أو
يتم منحه ��م البديل المنا�سب في مناطق
�أخرى".
وم�ض ��ى الهن ��داوي� ،إل ��ى �أن "المعالجة
ت�أخذ بنظ ��ر االعتبار المظهر الح�ضاري

لبغ ��داد والمناط ��ق الأخ ��رى ف ��ي
المحافظ ��ات ،لأنن ��ا �سنك ��ون بالنتيج ��ة
�أم ��ام م�س ��ارات واتجاهات ف ��ي التعامل
مع واحد من �أخطر م�شكالت التنمية في
العراق".
من جانبه ،ذك ��ر الخبير االقت�صادي عبد

�شددت على �أخذ اللقاحات وااللتزام بالإجراءات الوقائية

ال�صحة :غالبية �إ�صابات كورونا تعود
لغري املطعمني باللقاح
 بغداد /ح�سين حاتم

بعد ارتفاع الموقف الوبائي لجائحة
كورونا خالل الأ�سبوع الأخير� ،أكدت
وزارة ال�صحة �أن ثلث الإ�صابات يعود
الى متحور "�أوميكرون" ،فيما ا�شارت الى
�أن الغالبية العظمى من الم�صابين هم
من غير المطعمين باللقاحات الم�ضادة
للفايرو�س .وتقول ع�ضو الفريق
الطبي الإعالمي ال�ساند لوزارة ال�صحة
ربى فالح ،في حديث لـ(المدى)� ،إن
"ارتفاع اعداد �إ�صابات ووفيات كورونا
كان متوقعا" ،م�شيرة الى �أن "االعداد
�سترتفع �أكثر مما هي عليه في حال
اال�ستمرار بعدم االلتزام بالإجراءات
الوقائية".
و�أ�ضاف ��ت فالح� ،أن "الزيادة ب�أع ��داد الإ�صابات تقابلها
قلة ب�أعداد الملقحين" ،داعية الى "االلتزام بالإجراءات
الوقائي ��ة وال�صحي ��ة واخ ��ذ اللقاح ��ات الم�ض ��ادة
للفايرو� ��س" .و�أ�ش ��ارت ع�ضو الفري ��ق الطبي للوزارة
ال ��ى� ،أن "ن�سب ��ة الم�صابي ��ن بالمتح ��ور �أوميك ��رون
بلغ ��ت اكثر م ��ن  %30من اجمالي �إ�صاب ��ات كورونا في
الع ��راق" ،الفتة ال ��ى� ،أن "المتحور �سري ��ع االنت�شار ال
�سيما بين اال�شخا�ص غير الملقحين".
وبين ��ت ف�ل�اح� ،أن "جمي ��ع اللقاح ��ات �آمن ��ة وفعال ��ة"،
م�ؤكدة �أن "التطعي ��م �ضد الفايرو�س يمنع من الإ�صابة
بالحاالت الحرجة وال�شديدة التي تتطلب الدخول الى
الم�ست�شفي ��ات" .وم�ضت بالق ��ول �إن "ن�سبة الملقحين
و�صلت الى �أكثر من  9ماليين ،اال ان الن�سبة ما زالت ال
ترقى الى الم�ستوى المطلوب".
واردف ��ت ع�ض ��و الفريق الطب ��ي لل ��وزارة� ،أن وزارتها
"لغاي ��ة الوق ��ت الحال ��ي ق ��ادرة عل ��ى التعام ��ل م ��ع
المتغيرات ،بالنظر لوجود �آالف الأ�س ّرة ال�شاغرة".
ب ��دوره ،يق ��ول عمي ��د المعه ��د الأمريك ��ي للدرا�س ��ات
البيولوجي ��ة حي ��در معت ��ز ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن
"المتحور �أوميكرون يتميز ب�سرعة االنت�شار ،وعانى
فايرو�س كورونا العديد من التغيرات والطفرات".

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

قائد عمليات �سومر �أحال الملف �إلى الق�ضاء

تعذيب طفل حمتج يثري الغ�ضب ال�شعبي وا�ستنكار منظمات حقوقية

و�أ�ض ��اف معت ��ز� ،أن "ال�سبي ��ل الوحي ��د لدف ��ع خط ��ر
المتح ��ور ه ��و االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة واخذ
اللقاحات الم�ضادة للفايرو�س".
وتابع عميد المعهد الأمريك ��ي للدرا�سات البيولوجية،
�أن "العراق بحاج ��ة الى تلقيح  %70على الأقل من عدد
ال�سكان للو�صول الى المناع ��ة المجتمعية" ،داعيا الى
"زي ��ادة الحم�ل�ات التوعوية من قب ��ل وزارة ال�صحة
وو�سائ ��ل االع�ل�ام للحد م ��ن انت�ش ��ار متح ��ورات �أكثر
خطورة".
الى ذلك قال المتحدث با�سم وزارة ال�صحة �سيف البدر
ف ��ي ت�صري ��ح متلف ��ز تابعت ��ه (الم ��دى)� ،إن "الإ�صابات
بالمتح ��ور ت�صل للثل ��ث وترتفع للن�ص ��ف وربما يزداد
الأم ��ر ف ��ي الأي ��ام المقبلة ،ونح ��ن نتابع م ��ا يحدث في
العال ��م م ��ن ارتفاع بع ��دد الإ�صاب ��ات بالمتح ��ور كونه
�سريع االنت�شار".
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن "الغالبي ��ة العظمى م ��ن الإ�صابات
بكورون ��ا في ه ��ذه الموجة هي لغي ��ر المطعمين بلقاح
كورون ��ا" ،م�ؤك ��دا �أن "الجرعتي ��ن الأول ��ى والثاني ��ة
توف ��ران حماي ��ة عالي ��ة و�أن �أ�صي ��ب �أي �شخ� ��ص ملقح
ف�ستك ��ون �إ�صابت ��ه طفيف ��ة ول ��ن يحت ��اج للدخ ��ول �إلى
الم�ست�شفى وهو ما �سجلناه عمليا".
وا�ش ��ار الى �أن "فئات االختطار �إن �أ�صيبت بمتحورات
كورونا فمن الممكن �أن تتفاقم الحالة وت�ؤدي للوفاة".
وب�ش�أن مقترحات الوزارة للتعامل مع تزايد الإ�صابات
و�شي ��وع حالة ع ��دم االلتزام بالإج ��راءات الوقائية من
قب ��ل المواطني ��ن لفت الب ��در �إل ��ى �أن "اتخ ��اذ �إي قرار
ب�ش�أن العودة للحظر من �صالحية اللجنة العليا لل�صحة
وال�سالمة الوطنية ونحذر من الدخول بمرحلة وبائية
�أخط ��ر من �سابقاته ��ا وندعو لاللت ��زام بالوقاية وتلقي
اللقاحات لتجنب الخطر".
و�أعلن ��ت وزارة ال�صحة� ،أم�س الأح ��د ،ت�سجيل 5582
�إ�صاب ��ة و 15حال ��ة وف ��اة جدي ��دة بفايرو� ��س كورونا
خ�ل�ال الـ� 24ساعة الما�ضي ��ة .وذكرت الوزارة في بيان
تلقت ��ه (المدى) ،انه "ت ��م ت�سجيل  5582ا�صابة جديدة
بالفايرو� ��س ،لي�صبح المجموع الكل ��ي للم�صابين منذ
بدء انت�شاره � 2203365شخ�ص ًا".
وتابع ��ت� ،أن "كوادرنا �سجل ��ت  15حالة وفاة جديدة،
لي�ص ��ل ع ��دد �ضحاي ��ا الوباء ف ��ي العراق ال ��ى 24376
�شخ�صا" .و�أ�شارت الوزارة الى" ،ت�سجيل  5657حالة
�شف ��اء جدي ��دة ،لي�صب ��ح ع ��دد المتعافين م ��ن فايرو�س
كورونا منذ ت�سجي ��ل �أول حالة في العراق 2104993
�شخ�ص� � ًا" .وتلق ��ى � 35884شخ�ص� � ًا اللق ��اح الم�ض ��اد
لفايرو�س كورونا ،ليرتفع عدد الملقحين في البالد الى
� 9244037شخ�ص ًا ،وفق بيان وزارة ال�صحة.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

الرحم ��ن الم�شهدان ��ي ،ف ��ي حدي ��ث �إلى
(الم ��دى)� ،أن "بناء المجمعات ال�سكنية
ال يح ��ل م�شكل ��ة الع�شوائي ��ات لأنها غير
م�صممة ل ��ذوي الدخول المح ��ددة� ،إنما
ل ��ذوي الدخ ��ول المتو�سط ��ة والعالي ��ة
وه ��ي تحتاج �إلى قرو�ض من الم�صارف

التجاري ��ة وتنط ��وي عل ��ى �ش ��روط
�صعبة".
وتاب ��ع الم�شهدان ��ي� ،أن "المواط ��ن
الب�سيط ال ي�ستطيع �أن يوفر ال�ضمانات
الت ��ي تتطلبه ��ا عملي ��ة ال�ش ��راء ف ��ي
المجمع ��ات ال�سكني ��ة الت ��ي يج ��ري

الحديث عنها حالي ًا في و�سائل االعالم".
ولف ��ت� ،إلى �أن "�سعر الوح ��دة ال�سكنية
ف ��ي المجمع ��ات ال�سكني ��ة عالي ��ة جد ًا ال
ي�ستطي ��ع المواط ��ن الب�سي ��ط الإيف ��اء
بثمنه ��ا وت�ص ��ل في بع�ض االحي ��ان �إلى
 200مليون دينار".

و�أو�ض ��ح الم�شهدان ��ي� ،أن "الع ��راق
ل ��م ي�ضع لغاي ��ة الوق ��ت الحال ��ي خطط
جادة ف ��ي ح�سم مو�ض ��وع الع�شوائيات
�أو االنته ��اء منه ��ا ،بتوفي ��ر �سك ��ن بديل
لل�ساكنين فيها".
و�أردف� ،أن "واح ��دة م ��ن ا�سب ��اب بق ��اء
الع�شوائي ��ات ه ��و الوعود الت ��ي يطلقها
مر�شح ��ون م ��ع كل انتخاب ��ات ب�أنه ��م
�سي�سع ��ون �إلى تميلك �ساكنيها رغم انهم
يعلمون ان االرا�ضي التي �أن�شئت عليها
تل ��ك الع�شوائي ��ات ال تع ��ود �إل ��ى وزارة
المالي ��ة �إنم ��ا لم�ؤ�س�س ��ات وخ�ص�ص ��ت
لم�شاريع �أو �أنها ملك خا�ص لأفراد".
�إلى ذلك ،يجد الخبير االقت�صادي االخر
م�صطف ��ى �أك ��رم حنتو� ��ش ،ف ��ي تعلي ��ق
�إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "الم�ش ��كالت الأكب ��ر
تتعلق ب�ش� ��أن الع�شوائي ��ات التي تتركز
ف ��ي مراك ��ز الم ��دن بخ�ل�اف الواقعة في
االط ��راف كون الأخي ��رة ال تم�س مرافق
المدن الحيوية".
و�أف ��اد حنتو� ��ش� ،أن "ات�س ��اع ظاه ��رة
الع�شوائي ��ات �سببه التو�س ��ع الكبير في
عدد ال�س ��كان ،والتوجه نحو البناء غير
المح�سوب بعيد ًا عن الرقابة الر�سمية".
وطال ��ب ،بـ"تدخ ��ل ت�شريع ��ي بتعدي ��ل
قواني ��ن نافذة من �ش�أنه ��ا �أن ت�ساعد في
�إن�ش ��اء وح ��دات �سكني ��ة واطئ ��ة الكلفة
تمن ��ح للم�ستفيدي ��ن الحقيقيي ��ن ،وذلك
بع ��د تقدي ��م ال�ضمان ��ات الحقيقي ��ة التي
ت�ؤك ��د �أنه ��م م ��ن ذوي الطبق ��ة الفقي ��رة
و�أنهم ال يمتلكون �سكن ًا خا�ص ًا بهم".
يذك ��ر �أن ظاهرة الع�شوائي ��ات انت�شرت
بنح ��و الف ��ت بع ��د ع ��ام  2003نتيج ��ة
غي ��اب الرقاب ��ة وا�صب ��ح البع� ��ض منها
وكر ًا للجرائم المنظم ��ة مثل المخدرات
وال�سرقة والخطف.
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ادان مكتب املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان يف ذي قار ومنظمات جمتمعية ما تعر�ض له
طفل من تعذيب وح�شي على يد احد افراد ا�سرته اثر مطالبته ب�إقالة قائد �شرطة ذي
قار ،وفيما دعوا حلماية حقوق الطفولة من االنتهاكات ،قرر قائد عمليات �سومر احالة
ملف التعنيف اىل الق�ضاء.
 ذي قار  /المدى
واظه ��ر مقط ��ع فيدي ��وي تداولت ��ه مواق ��ع
التوا�صل االجتماعي طفال معلقا من قدميه
وهو ي�ستغيث ويترج ��ى اال�شخا�ص الذين
يقوم ��ون بتعذيب ��ه بالكف عن ذل ��ك ،غير ان
التعذيب توا�صل رغم �صرخات الطفل الذي
�سبق وان ظهر في مقطع فيديوي �آخر وهو
يجل� ��س على كر�سي و�سط ال�شارع ويطالب
باقال ��ة قائ ��د عملي ��ات �سومر الفري ��ق �سعد
الحربي ��ة ال ��ذي ي�شغل من�ص ��ب قائد �شرطة
ذي ق ��ار م ��ن موقع ادن ��ى وذلك اث ��ر تورط
عنا�صر م ��ن القوات االمنية والجي�ش بقمع
المتظاهرين.
وق ��ال مدي ��ر مكت ��ب المفو�ضي ��ة العلي ��ا
لحق ��وق الإن�س ��ان ف ��ي ذي ق ��ار داخ ��ل عبد
الح�سي ��ن الم�شرفاوي لـ(المدى) ان "مكتب
المفو�ضي ��ة يدي ��ن حال ��ة التعذي ��ب ال ��ذي
تعر� ��ض له ��ا الطفل وفات ��ح قي ��ادة ال�شرطة
باتخ ��اذ االج ��راءات المطلوب ��ة بح ��ق م ��ن
قام ��وا بتعذيب ��ه وتقديمه ��م ال ��ى المحاك ��م
المخت�ص ��ة" ،م�ش ��ددا عل ��ى "اهمي ��ة حماية
حق ��وق الطفول ��ة م ��ن االنته ��اكات الت ��ي
تتعر�ض لها".
وكان مكتب المفو�ضية في ذي قار قد ا�صدر
بيان ��ا في هذا ال�ش�أن ج ��اء فيه "يدين مكتب
المفو�ضي ��ة العليا لحق ��وق الإن�سان في ذي
ق ��ار تك ��رار الم�شاه ��د الم�أ�ساوي ��ة لتعنيف
الأطف ��ال وا�ستخ ��دام العن ��ف المف ��رط م ��ن
قبل اولياء االم ��ور لمعالجة الخط�أ بالخط�أ
والتغطية عن اهماله ��م في متابعة �أوالدهم
وتن�صي ��ب انف�سه ��م الحك ��م والج�ل�اد"،
وا�ض ��اف "ونطال ��ب قي ��ادة �شرط ��ة ذي قار
ق�س ��م حماي ��ة الأ�س ��رة والطف ��ل بالتدخ ��ل
ال�سريع لإنق ��اذ طفل ج�س ��ر الن�صر واتخاذ
االجراءات القانونية بحق المعنفين".
بدوره ،ق ��ال رئي�س جمعية حماية وتطوير
الأ�س ��رة العراقية حقي كري ��م لـ(المدى) ان
"تعذيب طفل قا�صر بهذه الق�سوة هو فعل
خاط ��ئ وم ��دان" ،م�ؤكدا ان "هك ��ذا حاالت
اخذت تتكرر من دون ان تكون هناك عقوبة
رادعة للحد منها".
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ودع ��ا ال ��ى "ت�شري ��ع قان ��ون الح ��د م ��ن
العن ��ف اال�س ��ري ال ��ذي م ��ا زال ف ��ي ادراج
مجل� ��س الن ��واب وتفعيل بن ��ود االتفاقيات
والمعاه ��دات الدولية الت ��ي تحمي اال�سرة
والطفول ��ة م ��ن العن ��ف والت ��ي وق ��ع عليها
الع ��راق" ،م�شددا على "�ض ��رورة ان تكون
التربي ��ة اال�سري ��ة �ضم ��ن اط ��ار التعلي ��م
والتربي ��ة والتقوي ��م ولي� ��س وف ��ق طريقة
الق�سوة والجالد".
م ��ن جانب ��ه ،اوع ��ز قائ ��د عملي ��ات �سوم ��ر
الفري ��ق �سع ��د الحربي ��ة خ�ل�ال ا�ستقبال ��ه
الطف ��ل وع ��دد م ��ن اف ��راد ا�سرت ��ه بتحويل
مل ��ف تعنيف الطفل ال ��ى الق�ضاء وجاء في
بي ��ان لقيادة �شرطة ذي قار تابعته (المدى)
ان "قائ ��د عملي ��ات �سومر ا�ستقب ��ل ال�صبي
المعن ��ف م ��ن قب ��ل ذوي ��ه نتيج ��ة ت�ص ��رف
غي ��ر م�س� ��ؤول ويقدم الم�شاركي ��ن بتعنيفه
للق�ض ��اء وي�ؤك ��د على اهمي ��ة حماية �شباب
الم�ستقب ��ل مم ��ن يحاولون ارب ��اك الو�ضع

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

الع ��ام" ،وا�ش ��ار البي ��ان ال ��ى ان "�شب ��كات
التوا�صل االجتماعي تداولت مقطع فديوي
ل�صبي ي�ش ��ارك بقطع ج�سر الن�صر ويتلفظ
بالتج ��اوز على �شخ�ص قائد العمليات ومن
ث ��م ب ��ادر ذوو الطف ��ل بتعنيف ��ه لرف�ضهم ما
�شاهدوا من ت�صرفات ال تليق ب�سمعتهم".
و�أك ��د ان "قائد العمليات يرف� ��ض التعنيف
م�شددا عل ��ى اتباع المرون ��ة والتوجيه في
مث ��ل هكذا ح ��االت ،وانه ا�ص ��ر على عر�ض
المو�ضوع على الجه ��ات الق�ضائية لحماية
الطفول ��ة م ��ن التعني ��ف اال�س ��ري وم ��دى
اال�ضرار النف�سي ��ة والج�سدية الناجمة عن
التعني ��ف" ،م�شددا عل ��ى "ا�ستخدام الطرق
الح�ضاري ��ة واالن�ساني ��ة لإر�ش ��اد االبن ��اء
ون�صحه ��م الحت ��رام القواني ��ن والمجتمع
واالعراف ال�سائدة واالبتعاد عن الم�ؤثرات
الخارجية التي قد تكون ذات اثر �سيئ".
و�أو�ض ��ح ان "مرحلة الطفولة تط ��ر�أ عليها
بع� ��ض اال�ضطرابات والم�ش ��كالت الم�ؤقتة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

خا�ص ��ة ف ��ي وق ��ت المراهق ��ة" ،داعي ��ا الى
النهو� ��ض بالوع ��ي المجتمعي عب ��ر تفعيل
دور العائل ��ة والمدر�سة والإر�ش ��اد الديني
ومنظم ��ات المجتم ��ع المدن ��ي ودوائ ��ر
ال�شب ��اب والريا�ضة وال�شرط ��ة المجتمعية
والجهات االعالمية.
وا�ش ��ار البي ��ان ال ��ى ان "عائل ��ة ال�صب ��ي
تقدم ��ت باالعت ��ذار لقائد العملي ��ات ولكافة
ال�س ��ادة الم�س�ؤولي ��ن واهال ��ي النا�صري ��ة
عل ��ى الت�صرف الذي بدر م ��ن ال�صبي وذلك
بع ��د احالته ��م للق�ض ��اء الع ��ادل للتحقي ��ق
بمو�ضوعة تعنيفهم لحدث يجهل القوانين
وبطريقة بعيدة عن االن�سانية".
وتاب ��ع البي ��ان "فيم ��ا دع ��ا قائ ��د العمليات
جمي ��ع اهلنا ف ��ي ذي قار ال ��ى الحفاظ على
الن�سي ��ج االجتماع ��ي وع ��دم زج �شريح ��ة
االطف ��ال وال�شب ��اب بالق�ضاي ��ا ال�سيا�سي ��ة
وغيرها من االمور غي ��ر المبررة" ،محذرا
من تعر�ض مرتكبيها للم�ساءلة القانونية.
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 26مر�شح ًا من بينهم ابنة رئي�س �سابق ومحامي ف�شل في انتخابات رئا�سة الإقليم

�أ�سبوع �أخري حل�سم ا�سم رئي�س اجلمهورية وباب التفاهمات بني الكرد مل يغلق
 بغداد /تميم الح�سن

الق ��وى ال�شيعي ��ة با�ستثن ��اء التي ��ار ال�ص ��دري.
ويق ��ول هدايات طاهر ،وهو قيادي يف "االحتاد"
ان "احل ��زب الدميقراط ��ي يري ��د ازاحتن ��ا من كل
املنا�صب يف بغداد كما فعل يف االقليم".
طاه ��ر ويف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) اته ��م احل ��زب
الدميقراط ��ي ب�أن ��ه يق ��وم بـ"انق�ل�اب عل ��ى اتفاق
 2007ال ��ذي عق ��د حينه ��ا مع رئي� ��س اجلمهورية
الراح ��ل جالل طالب ��اين ورئي�س االقلي ��م ال�سابق
م�سعود بارزاين".
وا�ضاف القيادي الك ��ردي" :احلزب الدميقراطي
ق ��دم يف  2018مر�شحا لرئا�سة اجلمهورية (وهو
ف�ؤاد ح�سني وزير اخلارجية احلايل) رغم االتفاق
ال�سابق ان هذا املن�صب من ا�ستحقاقنا".
ويهاج ��م االحت ��اد الوطن ��ي ،هو�شي ��ار زيب ��اري
املر�شح الق ��وي للمن�صب ،ويقول طاهر" :الميكن
ان نقب ��ل ب ��ه كمر�ش ��ح الن ��ه اقي ��ل يف  2016م ��ن
من�صب وزير املالية ب�سبب تهم ف�ساد".
ويدع ��م االط ��ار التن�سيقي الذي الت ��زال خطواته
متعرثه باالتفاق مع مقت ��دى ال�صدر ،زعيم التيار
ال�صدري ،لالن�ضمام اىل "حتالف الأغلبية" ،ر�أي
االحتاد يف رف�ض زيباري.
وي�ش ��ن االط ��ار منذ ايام حمل ��ة �ضد وزي ��ر املالية
ال�سابق ،كما خرجت تظاهرات حمدودة يف بغداد
يعتقد انها من تدبري "التن�سيقي" �ضد املر�شح.

�أ�سب ��وع حا�سم امام القوى الكردي ��ة لالتفاق على
مر�شح اخري لرئا�سة اجلمهورية� ،إذ �أعلن الربملان
ان جل�س ��ة انتخ ��اب الرئي� ��س �ستك ��ون يف مطل ��ع
�شباط املقبل.
وحت ��ى اللحظ ��ة ،احلزب ��ان الكرد�ستاني ��ان
الكبريان "الدميقراط ��ي" و"االحتاد" ،متم�سكان
مبر�شحيهم ��ا ،لك ��ن باب التفاهمات ب�ي�ن الفريقني
مازال مفتوح ًا.
وتق ��دم االن  26مر�شحا ل�شغل املن�صب ،من بينهم
�شخ�صي ��ات كردية معروفة واخرى عربية �أحدهم
مقرب من احل�شد.
وم ��ن امللف ��ت� ،أن �أبنة رئي� ��س جمهورية �سابق مل
يثب ��ت جدارت ��ه ،ر�شح ��ت نف�سها للمن�ص ��ب .كذلك
تق ��دم �ش ��اب يف اربي ��ل للرت�ش ��ح بع ��د حم ��اوالت
�سابق ��ة ،غري ناجح ��ة ،يف االقلي ��م للح�صول على
منا�صب قيادية.
واكد الربمل ��ان ال�سبت املا�ضي ،ان الت�صويت على
مر�ش ��ح رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة �سيتم ر�سمي� � ًا خالل
اجلل�س ��ة الثانية لل ��دورة اخلام�س ��ة النيابية يوم
االثنني � 7شباط  2022من الأ�سبوع املقبل.
وكان رئي� ��س الربملان املنتخب حممد احللبو�سي،
قد فتح يف اجلل�سة االوىل للمجل�س باب الرت�شيح
ل�شغل من�صب رئي�س اجلمهورية.

يوم الت�صويت

باب التفاهمات

وت�ش�ي�ر م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة مطلع ��ة اىل ان هن ��اك
"تريث ��ا" م ��ن قب ��ل الق ��وى الكردي ��ة يف اط�ل�اق
"مواق ��ف حازم ��ة" ب�ش� ��أن التفاهم ح ��ول مر�شح
رئي�س اجلمهورية.
وكان االحتاد الوطني الكرد�ستاين قد اكد م�ؤخرا،
ان مر�شحه الوحيد هو رئي�س اجلمهورية احلايل
بره ��م �صال ��ح ،بينما يدع ��م احل ��زب الدميقراطي
هو�شي ��ار زيب ��اري وزي ��ر اخلارجي ��ة واملالي ��ة
ال�سابق.
لك ��ن امل�صادر التي حتدث ��ت لـ(املدى) �شريطة عدم
ك�شف هويتها �أك ��دت ان "باب التفاهمات مل يغلق
حت ��ى االن وهن ��اك ام ��ل يف ح ��دوث تغيريات يف
االيام القليلة املقبلة".
ويتهم احلزبان الكرديان الكبريان احدهما الآخر
بالقفز على االتفاقي ��ات التي ابرمت يف ال�سنوات
املا�ضية بني الطرفني.
مواقف ت�صعيدية

عب ��د ال�س�ل�ام ب ��رواري ،وه ��و قي ��ادي يف احلزب
الدميقراطي الكرد�ست ��اين ،اكد ان الق�ضية تعتمد
على موقف االحتاد الوطني الذي يبدو "غري قابل
للنقا�ش" حتى االن.
ب ��رواري ق ��ال لـ(امل ��دى) ان حزب ��ه "يعتق ��د ان
من�ص ��ب رئي� ��س اجلمهورية هو للمك ��ون الكردي
ولي� ��س حل ��زب مع�ي�ن ،وه ��ذا يتطل ��ب التفاه ��م

� 7شباط موعد انعقاد جل�سة الربملان النتخاب رئي�س اجلمهورية
ب�ي�ن الق ��وى الكرد�ستاني ��ة حول مر�ش ��ح واحد".
الدميقراط ��ي ي�ش�ي�ر اىل ان ح ��زب االحت ��اد اتخذ
يف الف�ت�رة االخرية مواقف ت�صعيدية رغم وجود
جلان م�شرتكة بني الطرفني.
ويتابع ب ��رواري ":االحتاد الوطني قرر اخلروج
م ��ن اجلل�سة االوىل للربمل ��ان دون الت�شاور معنا،
كما انف ��رد بت�سمي ��ة برهم �صال ��ح مر�شحا وحيدا
للرئا�سة وهو امر خارج التفاهمات اي�ضا".
وكان "الدميقراطي" ،بح�س ��ب برواري ،قد اتفق
م ��ع "االحت ��اد" عل ��ى عدم تك ��رار "مهزل ��ة دورات
ال�سن ��وات ال�سابق ��ة يف الربمل ��ان وحتويل جل�سة
الربمل ��ان االوىل اىل مفتوح ��ة ولذلك مل يخرج من
اجلل�سة".
�أزمة داخلية

هذا االتف ��اق ،ويف  2018قدم ��ت مر�شحا لرئا�سة
اجلمهوري ��ة (وه ��و بره ��م �صال ��ح) دون االتف ��اق
معنا".
لك ��ن القي ��ادي يف احل ��زب الدميقراط ��ي يقول ان
"�سيناري ��و  2018لن يتكرر الن االحتاد االن معه
االقلي ��ة والدميقراطي معه  200مقعد من احللفاء
على الأقل يف الربملان".
وميتل ��ك احلزب الدميقراطي  31مقعد ًا مقابل 17
مقع ��دا لالحتاد ،فيما كان االخري قد اعلن قبل ايام
بان "برهم �صالح هو مر�شحه الوحيد للمن�صب".
ويعتقد ب ��رواري ان ا�صرار االحتاد على املن�صب
رغم انه ح�صل على مقاعد اقل من "الدميقراطي":
"ميث ��ل ازمة نف�سية ب�سبب ت�صدع حزب االحتاد
يف ال�سنوات االخرية".
ويتاب ��ع الربمل ��اين ال�ساب ��ق" :االحت ��اد يعتق ��د
ان احل�ص ��ول عل ��ى من�ص ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة
�سيعزز ثق ��ة جمهوره به بعد تراج ��ع �شعبيته يف
كرد�ستان".

ويع ��ود االتف ��اق ب�ي�ن احلزب�ي�ن اىل ع ��ام ،2007
حينه ��ا اتفقا على ان يك ��ون من�صب رئي�س االقليم
للح ��زب الدميقراط ��ي ورئا�س ��ة اجلمهوري ��ة اىل
االحتاد.
مر�شحو الرئا�سة
لكن برواري وهو نائب �سابق يف اقليم كرد�ستان،
يق ��ول يف " 2014اعلن ��ت قي ��ادات االحت ��اد ف�ض وم ��ن املفرت� ��ض ان تعل ��ن رئا�سة الربمل ��ان ،اليوم

االثنني� ،أ�سماء  26مر�شحا تقدموا ل�شغل من�صب
رئي�س اجلمهورية.
واكد حاكم الزاملي النائب االول لرئي�س الربملان
�ض ��رورة "اعتماد الوثائ ��ق وال�شه ��ادات وال�سري
الذاتية بكل مهنية و�شفافية" للمر�شحني.
وا�ضاف الزاملي بح�س ��ب بيان �صدر عن الربملان
ان ��ه يج ��ب�" :إبعاد �أي ن ��وع من �أن ��واع ال�ضغوط
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ق ��د متار� ��س على اجله ��ات ذات
العالقة ملنعها من �أداء الواجبات املكلفة بها".
ووف ��ق البي ��ان ،ف ��ان الربمل ��ان ق ��ام ي ��وم ال�سب ��ت
املا�ض ��ي" :مبناق�ش ��ة وتدقي ��ق جمي ��ع ملف ��ات
املر�شح�ي�ن ملن�صب رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،والبالغ
عدده ��م  26مر�شح� � ًا ،م ��ن حيث القي ��ود اجلنائية
وموقفه ��م م ��ن امل�ساءل ��ة والعدال ��ة وال�شه ��ادات
العلمية ونزاهتهم".
و�أب ��رز املر�شحني للمن�صب ،هما هو�شيار زيباري
الذي يدعمه اتف ��اق "الأغلبي ��ة الوطنية" ،وبرهم
اتفاق 2007
�صالح مر�شح االحتاد الوطني الكرد�ستاين.
وتر�شحت �إىل من�صب رئي�س اجلمهورية� ،أ�سماء باملقاب ��ل يث�ي�ر ط ��رح ا�س ��م هو�شي ��ار زيب ��اري
�أخ ��رى بداعي امل�شاك�سة ،بينه ��م القا�ضي ال�سابق حفيظ ��ة ح ��زب االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين،
يف حمكم ��ة �ص ��دام اخلا�ص ��ة رزكار ام�ي�ن .فيم ��ا واالط ��ار التن�سيق ��ي ال ��ذي ميث ��ل جمموع ��ة

ر�شح ��ت �شيالن ف�ؤاد مع�ص ��وم ،وهي ابنة رئي�س
اجلمهوري ��ة ال�ساب ��ق ،ال ��ذي مل يثب ��ت جدارت ��ه
بح�س ��ب مراقب�ي�ن ،وتط ��رح نف�سه ��ا كمر�شح ��ة
م�ستقلة.
كذلك ير�شح للمن�صب اوميد باالتي ،وهو حمامي
م ��ن موالي ��د اربي ��ل  ،1979وكان قد ر�ش ��ح نف�سه
لرئا�س ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان يف  ،2019ومن�ص ��ب
حماف ��ظ اربيل العام املا�ض ��ي ،ومل يح�صل يف اي
من املحاولتني على اي �صوت.
اىل جان ��ب ه�ؤالء ير�ش ��ح حممد الب�ص ��ري ،وهو
العرب ��ي الوحي ��د ال ��ذي ت�س ��رب ا�سمه م ��ن �ضمن
ال� �ـ 26مر�شح ��ا ،وهو يطرح نف�س ��ه ب�صفته حملال
�سيا�سيا ويعترب من املقربني للح�شد ال�شعبي.
كذل ��ك ر�ش ��ح عبداللطي ��ف ر�شي ��د ،وزي ��ر املالي ��ة
ال�سابق ،والقي ��ادي ال�ساب ��ق يف "االحتاد" ،لكنه
يطرح نف�سه هذه املرة كم�ستقل.

�صحيفة �أميركية :قوات مكافحة الإرهاب العراقية ما تزال تالحق فلول داع�ش
 م�����س���ؤول �أم��ن��ي غ��رب��ي ي��خ��م��ن ه����روب  200داع�����ش��ي م��ن ���س��ج��ن احل�سكة
 ترجمة  /حامد �أحمد
ذك ��رت �صحيف ��ة ان�ساي ��در الأمريكية يف
تقري ��ر له ��ا ان ��ه بعد �أرب ��ع �سن ��وات على
هزمي ��ة داع�ش يف الع ��راق وحتول مهام
الق ��وات الأمريكية يف البل ��د م�ستهل هذا
الع ��ام م ��ن دور قت ��ايل اىل ا�ست�ش ��اري
وتدريب ��ي ،ف ��ان قوات مكافح ��ة االرهاب
النخب ��ة م ��ا ت ��زال تالحق بقاي ��ا م�سلحي
داع� ��ش معتم ��دة عل ��ى معلوماته ��ا
اال�ستخباري ��ة الدقيق ��ة ،يف وق ��ت ذك ��ر
فيه م�س� ��ؤول ع�سكري �أمريكي انه يخمن
هروب � 200سجني من م�سلحي وقياديي
داع� ��ش اثن ��اء عملية �سج ��ن احل�سكة يف
�سوريا.
وذك ��رت ال�صحيف ��ة ان ��ه يف الوق ��ت
احل ��ايل ،وبعد ان تقل�ص حجم العمليات
الع�سكري ��ة ع ��ن �سابقته ��ا �ض ��د داع� ��ش،
ف ��ان ق ��وات الكومان ��دوز العراقي ��ة التي
تعتم ��د عل ��ى املعلوم ��ة اال�ستخباري ��ة،
م ��ا ت ��زال تالح ��ق خالي ��ا داع� ��ش �ضم ��ن
ق ��وات العمليات اخلا�ص ��ة والتي ماتزال
تتمتع بعالقة مقرب ��ة مع قوات العمليات
اخلا�صة الأمريكية.
وت�شري ال�صحيفة اىل ان قوات العمليات
اخلا�صة العراقية مرتبطة هيكليا بجهاز
مكافحة الإرهاب الذي كان لوحداته دور
فعال يف ا�سناد اجلي�ش وتوجيه ال�ضربة
القا�صمة لتنظيم داع�ش يف متوز 2017
وذلك بعد ت�سعة ا�شهر من معارك �ضارية
وهزمية داع� ��ش .وان هذه القوات بقيت
عل ��ى ن�شاطه ��ا يف مالحقة فل ��ول وخاليا
تنظيم داع�ش ونفذت خالل العام املا�ضي
مئات العمليات �ضد مواقع التنظيم.
ونقلت ال�صحيفة عن الناطق با�سم جهاز
مكافحة الإرهاب� ،صب ��اح النعمان ،قوله
هذا ال�شهر "خالل العام  2021نفذ جهاز

مكافح ��ة الإرهاب  404عملي ��ات و 431
عملي ��ة ا�سن ��اد ج ��وي ،قت ��ل خاللها 125

م�سلح ��ا من داع� ��ش والق ��اء القب�ض على
 303م�سلح�ي�ن م ��ع تدم�ي�ر  334خمب� ��أ
وكهفا لداع�ش".
وت�ش�ي�ر �صحيف ��ة نيوي ��ورك تامي ��ز يف
تقريره ��ا اىل تنظي ��م داع�ش ،ال ��ذي كان
يف ال�ساب ��ق ي�سيطر عل ��ى م�ساحة تعادل
م�ساح ��ة بريطاني ��ا متتد ما ب�ي�ن العراق
و�سوري ��ا ،فان ��ه مل يعد ميتل ��ك تلك القوة
الت ��ي كان عليه ��ا ع ��ام  2013و ،2014
ولكن خ�ب�راء يقولون انه يحاول جتميع
�صفوف ��ه وي�ستغل حالة ع ��دم اال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي يف كل م ��ن
�سوريا والع ��راق التي توفر فر�صا جيدة
له للتو�سع.
ونقل ��ت نيوي ��ورك تامي ��ز ع ��ن م�س� ��ؤول
�أمريك ��ي رفيع امل�ستوى قول ��ه ان الهدف

م ��ن تنفيذ داع� ��ش لعملية اقتح ��ام �سجن
احل�سك ��ة يف �سوري ��ا ه ��و لتحري ��ر ق�سم
م ��ن قياديي التنظيم وم�سلحيه من الذين
لديه ��م خ�ب�رات مث ��ل ت�صني ��ع القناب ��ل
والعبوات ،م�شريا اىل انه يخمن هروب
ما يقارب من  200م�سلح.
وتذك ��ر ال�صحيف ��ة ان تنظي ��م داع� ��ش
يح ��اول جاه ��دا تنظي ��م �صفوف ��ه ،حيث
ان مقت ��ل زعيمه �أب ��و بكر البغ ��دادي يف
ت�شري ��ن الأول  2019ق ��د ح ��رم التنظيم
من �شخ�صية جتمع �صفوفهم وان زعيمه
اجلديد �أبو �إبراهيم الها�شمي القري�شي،
ه ��و �شخ�صي ��ة غ�ي�ر معروف ��ة عل ��ى نحو
كبري .ولك ��ن ت�شديد الإج ��راءات الأمنية
عل ��ى احلدود م ��ا ب�ي�ن الع ��راق و�سوريا
ق ��د من ��ع امل�سلح�ي�ن الأجانب م ��ن دخول
البلدين ،وان تكرر املداهمات التي تقوم
بها الق ��وات العراقية قد �أخرج امل�سلحني

من امل ��دن والق ��رى وبق ��ي تواجدهم يف
خاليا نائم ��ة يف مواقع �صخرية وجبلية
نائية.
وا�ستنادا لتحلي�ل�ات معمقة عن هجمات
داع� ��ش يف الع ��راق ن�شره ��ا الباحث ��ان،
مايكل نايت�س واليك�س امليدا ،هذا ال�شهر
جاء فيها ان هجمات داع�ش ت�صاعدت يف
الع ��ام  2019و  ،2020ولكنها تراجعت
من ��ذ ذل ��ك الوق ��ت م ��ن الناحي ��ة الكمي ��ة
والنوعية.
وكتب ��ا يف بحثهم ��ا قائل�ي�ن "بالن�سب ��ة
للوق ��ت احل ��ايل م ��ع م�ستهل ع ��ام 2022
فان تهديدات تنظيم داع�ش قد انح�سرت،
وهجماته تراجعت كثريا عما كانت عليه
�سابقا" .وذك ��ر الباحثان ب ��ان �سبب هذا
الرتاجع يعود اىل تزايد التواجد الأمني
يف املناط ��ق الريفية م ��ع ن�صب كامريات
حراري ��ة ت�ستطي ��ع اقتف ��اء ح ��ركات

امل�سلح�ي�ن يف اللي ��ل م ��ع تنفي ��ذ عمليات
مت�شي ��ط ومداهمات متكررة �ضد قياديي
التنظيم.
ولك ��ن ي�ش�ي�ر الباحث ��ان �أي�ض ��ا اىل ان ��ه
م�ستقب�ل�ا ق ��د يح ��اول التنظي ��م توف�ي�ر
موارده حلني �أن تتهي�أ له الظروف ليظهر
من جديد.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ا�ش ��ارت وكال ��ة
ا�سو�شيتدبر� ��س اىل ان ح ��ادث اقتح ��ام
�سج ��ن احل�سك ��ة يف �سوري ��ا والهج ��وم
املمي ��ت ال ��ذي نفذه عل ��ى ثكن ��ة ع�سكرية
يف الع ��راق ،ي�شريان اىل ان احلرب على
داع�ش التي اعلن ع ��ن انتهائها قبل ثالث
�سنوات ف�إنها ما تزال م�ستمرة.
وت�ش�ي�ر الوكالة نقال عن �س ��كان حمليني
يف العراق و�سوريا قولهم �إن ما ي�شهدوه
من رجوع لتهديدات داع�ش هو ناجم عن
م�صاعب اقت�صادي ��ة و�سوء �إدارة وف�ساد
مع عدم ا�ستق ��رار �سيا�سي ،وهي عوامل
ف�شلت يف احلفاظ عل ��ى املكت�سبات التي
مت �إجنازها �ضد التنظيم.
ونقل ��ت اال�سو�شييتدبر� ��س ع ��ن م�ص ��در
ا�ستخباري عراقي قوله �إن تنظيم داع�ش
مل يع ��د ميتل ��ك م�ص ��ادر التموي ��ل نف�سها
الت ��ي كان ��ت لدي ��ه يف ال�ساب ��ق وانه غري
قادر عل ��ى م�سك الأر� ��ض ،م�شريا اىل ان
التنظي ��م يعم ��ل حاليا ك�أف ��راد دون قيادة
مركزية.
ومن جانبه قال الناطق با�سم القائد العام
للقوات امل�سلحة اللواء يحيى ر�سول بان
اكرب عملية ينفذها داع�ش ال يتجاوز عدد
�أفراده ��ا  7اىل  10م�سلح�ي�ن .وق ��ال انه
من امل�ستحيل حاليا ان يتمكن داع�ش من
ال�سيطرة على قرية فكيف مبدينة.
عن �صحيفة ان�سايدر ونيويورك تاميز ووكالة
ا�سو�شييتدبر�س

وي�ضي ��ف طاهر وه ��و نائب رئي�س ح ��زب االحتاد
يف كركوك" :احلزب الدميقراطي يعتقد انه ميتلك
حتالف ��ا كونكريتي ��ا م ��ع ال�ص ��در والق ��وى ال�سنية
لكننا نعول على عدة عوامل للفوز باملن�صب".
وم ��ن �ضم ��ن العوامل الت ��ي يعول عليه ��ا االحتاد
لفوز مر�شحه يقول طاهر" :هي �شعبية و�شخ�صية
بره ��م �صال ��ح واجنازاته ،وموق ��ف بع�ض القوى
ال�سيا�سية م ��ن زيباري ،وتردد بع�ض نواب التيار
ال�صدري بالت�صويت لالخري".
وقد ت�ص ��ل جمموعة الفري ��ق املعار�ض لـ"حتالف
االغلبي ��ة" اىل نح ��و  100نائ ��ب ،وهو رق ��م تراه
قي ��ادات يف "التن�سيق ��ي" ميكن ان يك ��ون "الثلث
املعطل" يف الربملان.
ويفرت� ��ض "التن�سيق ��ي" ،بح�س ��ب ت�صريح ��ات
�سابق ��ة لـ(امل ��دى) ،ان الثل ��ث معط�ل�ا و�سيوق ��ف
"انتخاب رئي�س اجلمهورية ،ويوقف بعد ذلك كل
الإجراءات لت�شكيل احلكومة".
وتن� ��ص امل ��ادة  70من الد�ست ��ور  /اوال" :ينتخب
جمل� ��س الن ��واب م ��ن ب�ي�ن املر�شح�ي�ن رئي�س� � ًا
للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اع�ضائه".
لك ��ن هذا الثل ��ث "املعطل" �سيكون اق ��ل ت�أثريا يف
الفقرة "ثاني ��ا" من املادة نف�سها ،حيث تقول" :اذا
مل يح�صل اي من املر�شحني على االغلبية املطلوبة
يتم التناف�س ب�ي�ن املر�شحني احلا�صلني على اعلى
اال�ص ��وات ويعلن رئي�س ًا م ��ن يح�صل على اكرثية
اال�صوات يف االقرتاع الثاين".

مظهر محمد �صالح ب�ش�أن ت�أخر
الموازنة :الن�شاط المالي للدولة
�سي�ستمر ..ولكن!
 بغداد  /املدى
ح� �دَّد م�ست�شار رئي� ��س الوزراء لل�ش� ��ؤون املالي ��ة مظهر حممد �صال ��ح� ،أم�س،
الت�أثري االقت�صادي الناجم عن ت�أخري �إقرار املوازنة العامة.
وق ��ال �صال ��ح ،يف ت�صريح �صحفي تابعت ��ه (املدى) �إن "قان ��ون الإدارة املالية
الناف ��ذ يعد بدي ًال ا�ستثنائي ًا مهم ًا لت�سيري �ش� ��ؤون املالية العامة يف البالد ،ذلك
يف ح ��ال ت�أخ ��ر �إقرار املوازنة العام ��ة لأيِّ �سبب كان ،كما ه ��و عليه احلال يف
الوقت احلا�ضر ،وهي �سيا�سة مالية حمددة متار�س من خاللها �آليات ال�صرف
مب ��ا مياثل امل�صروفات اجلارية الفعلية الت ��ي �صرفت ب�شكل متعاقب يف العام
ال�سابق  2021وعلى وفق قاعدة �صرف هي � 1-12شهري ًا".
و�أ�ض ��اف "يف ح ��ال توفرت تلك الآلي ��ة ،ف�أن الن�شاط امل ��ايل �سي�ستمر من دون
�إح ��داث طف ��رات تالئ ��م م�ستوي ��ات النم ��و الأعل ��ى واملرغوب ��ة يف االقت�ص ��اد
يف و�ضع ��ه الراه ��ن ،ال�سيم ��ا يف تنفي ��ذ امل�شاري ��ع والربام ��ج والن�شاط ��ات
اال�ستثمارية ،وكذلك توفري فر� ��ص عمل حكومية جديدة ،ما يعني �أن الن�شاط
امل ��ايل احلايل هو ن�ش ��اط احلد الأدنى ،وميث ��ل العام املا�ض ��ي واليتطابق مع
الن�شاطات املرغوبة التي تتطلع �إليها املوازنة وفق م�ستويات النمو ال�سكاين
والقطاع ��ي املرغوب ،تلبي ��ة احتياجاتها وهي االكرب قطع� � ًا ،ال�سيما مو�ضوع
اال�ستثم ��ارات اجلديدة واثره ��ا يف التقليل من جماالت البطالة يف قوة العمل
ون�ش ��اط الأعم ��ال يف القط ��اع الأهل ��ي و�أثرها امله ��م يف تعزيز ن�ش ��اط الدخل
الوطني �إذا ما حتققت".
و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه "�ستبقى ثمة فجوة بني التخطيط امل ��ايل املطلوب الذي يالئم
الزي ��ادة ال�سنوية يف ال�س ��كان واحتياج ��ات التنمية والت ��ي تعتمدها موازنة
عام ��ة خمطط ��ة وف ��ق االحتياج ��ات وتو�سع ��ات احلي ��اة االقت�صادي ��ة وتطور
ظروفه ��ا وفق اه ��داف قانون املوازنة ال�سنوية ولكل ع ��ام وبني غياب موازنة
ت�ستب ��دل باعتم ��اد معايري العام املا�ض ��ي لتلبي احتياجات النم ��و االقت�صادية
لل�سكان يف العام احلايل".
وتاب ��ع� ،أن "هناك تقاطع� � ًا وتباعد ًا ب�ي�ن احلاجات والرغب ��ات املالية وبني ما
متوفر م ��ن �سيا�سات مالية تعتمد معايري العام املا�ض ��ي على ال�سنة احلالية"،
الفت� � ًا اىل �أن ��ه "كلم ��ا طال ��ت م ��دة تعط ��ل ت�شري ��ع قان ��ون املوازن ��ة ،تباط� ��أت
امل�صروف ��ات اجلديدة التي تخدم الن�شاط االقت�ص ��ادي املتنامي وت�سجل حالة
من �شبه االنكما�ش يف االقت�صاد الوطني".
ولفت اىل �أن "م�صروفات املوازنة العامة ت�شكل قرابة  50%من الناجت املحلي
االجم ��ايل للع ��راق ،ولكن يف ه ��ذه احلالة وغي ��اب الت�شريع ف� ��إن امل�صروفات
�ستظل متباطئة وال تعبرِّ عن معايري �سنة مزدهرة مالي ًا يف الإيرادات النفطية
كال�سن ��ة احلالية ذلك م ��امل ت�ش َّرع املوازنة يف اقرب فر�ص ��ة ممكنة وعلى وفق
معايري التنمية واال�ستقرار للعام ."2022
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طمحوا جلمع  1000بطانية فجمعوا � 5آالف خالل � 48ساعة

من (ذي قار �إىل �سنجار) ..حملة �إغاثة �شبابية ت�سعف النازحني الإيزيديني
ذي قار  /ح�سني العامل
مبب ��ادرة �ش ��بابية حم ��دودة
االمكاني ��ات توج ��ه فري ��ق حمل ��ة
(من ذي قار اىل �س ��نجار) لتوزيع
خم�سة االف بطانية ومواد اغاثية
اخرى عل ��ى النازحني االيزيديني
يف جب ��ل �س ��نجار ،وذل ��ك بع ��د
اط�ل�اق حملة اغاثي ��ة يف حمافظة
ذي قار ته ��دف لدعم النازحني يف
املحافظ ��ات ال�ش ��مالية والغربي ��ة
الذين يواجهون خماطر العا�صفة
الثلجي ��ة التي تعر�ض ��ت لها البالد
م�ؤخر ًا.
وم ��ع ا�شت ��داد موجة ال�ب�رد التي
انخف�ض ��ت فيه ��ا درج ��ة احل ��رارة
دون ال�صف ��ر املئ ��وي يف معظ ��م
امل ��دن العراقية اطلق ��ت جمموعة
م ��ن �شب ��اب النا�صري ��ة جنوب ��ي
العراق حملة عاجلة جلمع 1000
بطانية لدعم النازحني يف املناطق
الغربية و�شمايل البالد ،م�ؤكدين
ان جن ��اح احلملة يف يومها االول
فاق التوقعات وفتح منافذ اخرى
يف االق�ضي ��ة والنواح ��ي وع ��دد
م ��ن امل ��دن لدع ��م النازح�ي�ن وهو
م ��ا ا�سفر ع ��ن جمع خم�س ��ة االف
بطانية خالل � 48ساعة فقط.
ويق ��ول ع�ضو حملة (م ��ن ذي قار
اىل �سنجار) النا�شط اجمد ح�سني
لـ(امل ��دى) ان "فريق احلملة متكن
م ��ن الو�ص ��ول اىل جب ��ل �سنجار
وتوزيع خم�س ��ة االف بطانية مع
حفاظ ��ات اطفال ومالب�س خمتلفة
عل ��ى العوائل االيزيدي ��ة النازحة
هناك" ،مبينا ان "خميم النازحني
ي�ضم اكرث من  700عائلة ايزيدية
نازح ��ة تتك ��ون م ��ن  3000ن�سمة
تقريبا".
واو�ض ��ح ح�س�ي�ن ان "نق ��ل املواد
االغاثي ��ة مت بالتن�سي ��ق مع جهاز
مكافح ��ة االره ��اب ال ��ذي تكف ��ل
بنقله ��ا وت�أم�ي�ن احلماي ��ة للفريق
لغر� ��ض توزيعه ��ا يف خمي ��م
للنازح�ي�ن يف اجلب ��ل املذك ��ور"،
مثمنا دور جهاز مكافحة االرهاب
يف هذا املجال.
وع ��ن م�شاهدات ��ه لأو�ض ��اع
النازح�ي�ن ق ��ال ع�ض ��و احلمل ��ة
ان "او�ض ��اع اال�س ��ر النازح ��ة
كان ��ت م�أ�ساوي ��ة ج ��دا فاخلي ��ام
ممزقة بفع ��ل العوا�صف والرياح
وو�سائ ��ل التدفئ ��ة �شب ��ه معدومة
لعدم توفر م ��ادة النفط واالطفال

وكبار ال�سن يعانون من االمرا�ض
ونق� ��ص االدوي ��ة ناهي ��ك ع ��ن
نق�ص ح ��اد يف امل ��واد الغذائية"،
وا�صفا خمي ��م النازحني باملن�سي
واملنقطع عن العامل.
ودعا ح�س�ي�ن "اجلهات احلكومية
واملنظمات االن�سانية واملجتمعية
لإغاثة اال�سر النازحة التي تعي�ش
حت ��ت رحم ��ة الثل ��وج يف جب ��ل
تع�ص ��ف به الرياح م ��ن كل جانب
وت�ص ��ل في ��ه درج ��ات احل ��رارة
اىل م ��ا دون ال�صف ��ر املئ ��وي يف
مو�س ��م ال�شت ��اء" ،م�ؤك ��دا "انه ��م
يعي�ش ��ون ظروف ��ا غ�ي�ر ان�ساني ��ة
و�صعبة ج ��دا" .وا�ش ��ار النا�شط
امل ��دين اىل ان "النازح�ي�ن يف
املخي ��م �سب ��ق وان نزح ��وا م ��ن
مناطقه ��م بعد احت�ل�ال داع�ش لها
وحالي ��ا ال يتمكن ��ون م ��ن العودة
ب�سب ��ب تدمري منازله ��م وت�صارع
واطم ��اع االح ��زاب والف�صائ ��ل
املتنف ��ذة لل�سيطرة عليه ��ا" ،الفتا
اىل ان "مناطقهم مل ُت�شمل ب�إعادة
االعمار او ت�أمني اب�سط اخلدمات
ناهي ��ك ع ��ن ع ��دم امتالكه ��م املال
ال�ل�ازم لإعم ��ار منازله ��م وهو ما
ح ��ال دون عودته ��م اىل دياره ��م
بح�سب ما ابلغونا".
وب�ي�ن ان "العوائ ��ل ال ح ��ول وال
ق ��وة له ��ا فهي حما�ص ��رة يف جبل

�سع ��د وم ��روان نا�ص ��ر و�سج ��اد
الزورائ ��ي وحمم ��د �س ��داوي ق ��د
اطلق ��وا يف (الع�شرين من كانون
الث ��اين  )2022حملة على مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي ذكروا فيها
انه ��م "اطلقوا حملة ال ��ف بطانية
للنازحني با�سم اه ��ايل النا�صرية
و�سي�ستقبل ��ون التربع ��ات يف
�ساح ��ة احلبوب ��ي وح ��ال اكتمال
الع ��دد �سيتوجه ��ون به ��ا اىل
خميمات النازحني يف املحافظات
الغربية وال�شمالية".
وعن بدايات احلمل ��ة قال النا�شط
�سي ��ف �سعد وه ��و اح ��د املبادرين
باطالق احلمل ��ة ان "بداية احلملة
كانت تهدف جلم ��ع  1000بطانية
الغاثة النازح�ي�ن الذين يواجهون
موج ��ة الثل ��وج يف مناطق �شمايل
وغرب ��ي الب�ل�اد غ�ي�ر ان نخ ��وة
االه ��ايل ودعمه ��م ع ��زز احلمل ��ة
بخم�س ��ة االف بطاني ��ة ف�ض�ل�ا عن
قط ��ع م ��ن املالب� ��س وحفاظ ��ات
االطفال مت جمعها خالل � 48ساعة
فقط" ،ان "احلملة مل تقت�صر على
وكان خم�سة �شباب من النا�شطني النا�صري ��ة فق ��ط وامن ��ا تو�سع ��ت
يف تظاه ��رات ت�شري ��ن ه ��م منذ ال�ساع ��ات االوىل لت�شمل مدنا
كل م ��ن اجم ��د ح�س�ي�ن و�سي ��ف اخ ��رى" .ون ��وه اىل ان "العدي ��د

م ��ن النا�شط�ي�ن يف امل ��دن االخرى
ات�صل ��وا بفري ��ق العم ��ل امل�ش ��رف
على احلملة وب ��ادروا بفتح منافذ
جلم ��ع التربع ��ات يف حمافظاتهم
ف�ضال عن االق�ضية والنواحي".
وك�ش ��ف املر�ص ��د العراقي حلقوق
الإن�سان ،عن "وجود خميمات يف
عامرية الفلوجة ونينوى ،و�أخرى
يف كرد�ستان غري تابعة �إداريا �إىل
حكوم ��ة بغ ��داد" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل ان
"املخيم ��ات حتتوي على �أكرث من
مليون و� 100ألف نازح" .و�شهدت
حمافظ ��ة ذي ق ��ار مطل ��ع الع ��ام
احل ��ايل  2022مب ��ادرة جمتمعية
لتق ��دمي امل�ساع ��دة للمدمن�ي�ن على
التخل� ��ص م ��ن تعاط ��ي املخدرات،
وذلك بع ��د ارتفاع معدالت االدمان
يف املجتم ��ع ،فيما دع ��ا قانونيون
ونا�شط ��ون اىل ا�ستح ��داث
م�صح ��ات ملعاجلته ��م والعمل على
اعادة دجمه ��م باملجتمع ،م�شددين
عل ��ى تفعيل امل ��ادة  40م ��ن قانون
املخ ��درات وامل�ؤث ��رات العقلي ��ة
التي تن� ��ص على اعف ��اء املتعاطني
م ��ن املالحق ��ة الق�ضائي ��ة يف حال
املب ��ادرة لتلق ��ي الع�ل�اج وااللتزام
بالربوتوكول العالجي.

يفتق ��ر لأب�سط مقوم ��ات احلياة" ،وامكانيات حمدودة للغاية".
باحلمل ��ة عل ��ى اط�ل�اق مب ��ادرة
مبين ��ا ان "النازح�ي�ن دع ��وا وعن مب ��ادرات الفريق امل�ستقبلية اخ ��رى جلم ��ع اجه ��زة وو�سائ ��ل
احلكومة لفتح احل ��دود وت�سهيل اك ��د ح�س�ي�ن ع ��زم امل�شارك�ي�ن تدفئة للنازحني.
هجرتهم ما دامت ال تهتم ب�ش�ؤون
االقلي ��ات" .و�أع ��ادت موج ��ة
الربد الت ��ي اجتاح ��ت املحافظات
�شركة امل�شاريع النفطية
العراقية مبا فيها �إقليم كرد�ستان،
الأنظ ��ار جم ��دد ًا �إىل معان ��اة
�إعادة �إعالن مناق�صة
�آالف النازح�ي�ن الذي ��ن ي�سكن ��ون
املو�ضوع / :ت�صنيع وفح�ص وجتهيز منظومة احلماية الكاثودية مل�شروع �شبكة الغاز الوطنية
املخيم ��ات بالعراء من ��ذ �سنوات.
وت�أك ��دت وف ��اة طفل�ي�ن يف خميم
رقم الطلبية  2086 / ER – K02 / 2022 :ت 2019 / 27
�آ�شت ��ي للنازح�ي�ن يف حمافظ ��ة
يس��ر (ش��ركة املش��اريع النفطية) دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني ذوي االختص��اص واخلبرة لتقدمي إقليم��ي في العراق بتقدمي كتاب م��ن دائرة الضمان االجتماعي يثبت اش��تراكها بالضمان االجتماعي
ال�سليماني ��ة ،الأ�سب ��وع املا�ض ��ي،
عطاءاته��م (تصني��ع وفح��ص وجتهيز منظوم��ة احلماية الكاثودية ملش��روع ش��بكة الغ��از الوطنية) للعمال.
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن وف ��اة �س ّي ��دة م�سن ��ة
وتس��ليمها وتفريغها في مخازن الش��ركة ف��ي اللطيفية ،وعل��ى أن تكون املواد اجملهزة من املناش��ئ و -شهادة تأسيس الشركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد تأسيس الشركة ومصدقة
نازح ��ة تعي� ��ش م ��ع عائلته ��ا يف
التالية( :املانيا ،الس��ويد ،إيطاليا ،النمسا ،بلجيكا ،فرنسا ،اسبانيا ،هولندا ،سويسرا ،الواليات املتحدة من الس��فارة العراقية ف��ي ذلك البلد ودائرة التصديق��ات في وزارة اخلارجية في الع��راق إذا كان مقدم
من ��زل متهال ��ك يف حمافظة دياىل
االمريكي��ة ،اليابان ،كندا ،اململكة املتح��دة) علما ً ان املناقصة ممولة مركزي �ا ً وكلفتها التخمينية هي العطاء اجنبياً.
توفر
�إث ��ر ال�ب�رد ال�شدي ��د وع ��دم ّ
( )1.188.275.000دينار عراقي (مليار ومائة وثمانية وثمانون مليون ومئتان وخمس��ة وسبعون ألف دينار ز -وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.
الوقود واملالب�س واالغطية.
عراقي) وتكون مدة التنفيذ ( )150يوم تقوميي ،مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
ح -يجب ان يكون املناقص من املصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسميا ً مبوجب وثائق مصدقة.
لفريق
وع ��ن ا�ستقب ��ال النازح�ي�ن
 -1عل��ى مقدم��ي العط��اء املؤهلني والراغب�ين في احلصول عل��ى معلومات إضافية االتصال بش��ركة ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.
"و�صولنا
احلمل ��ة قال ح�س�ي�ن ان
املش��اريع النفطية  /قس��م التوريدات والتعاقدات  scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil.gov.ي -تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء ،مصدق اصولياً.
عن
�ع
�
ط
املنق
له ��م يف ه ��ذا امل ��كان
( iqمن االحد الى اخلميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة ( 9:00ص) لغاية ( 12:00م) وكما موضحة ك -وصل شراء وثائق املناقصة األصلي.
من
�م
�
ه
علي
�ا
�
الع ��امل وك�أنن ��ا نزلن
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
املالحظات:
�م
�
ه
زارت
ان
�ق
ال�سم ��اء فل ��م ي�سب �
 -2عل��ى اجملهزي��ن الراغب�ين واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالش��تراك في ه��ذه املناقصة تقدمي يتم تقدمي العطاء في خمسة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
منظم ��ات حكومي ��ة وال ان�ساني ��ة
عطاءاتهم وفقا ً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية:
األول -يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
�س ��وى ان اح ��دى املنظم ��ات
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.
الثاني -يحتوي على العرض الفني  +اجلدول الزمني( .يتم ارفاق نسخة الكترونية مع النسخة الورقية،
قدم ��ت له ��م كمي ��ات حم ��دودة من
ب -خدمات ما بعد البيع (مطلوبة).
وفي حالة وجود اختالف أو تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).
النف ��ط مقاب ��ل ثم ��ن قب ��ل ب�ضع ��ة
ج -عم��ل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( 10س��نوات) قب��ل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
اي ��ام وه ��ي كمي ��ات قليل ��ة ج ��دا
يع��ادل ( )%30من الكلفة التخمينية للمناقصة ،على أن يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة الرابع -يحتوي على العرض التجاري املسعر.
و�سرعان ما نف ��دت ليواجهوا برد
في املتطلبات ومؤيدا ً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة.
اخلام��س -يحتوي عل��ى التأمينات األولية والبالغة ( 29.000.000دينار عراقي (تس��عة وعش��رون مليون
ال�شت ��اء القار�س بو�سائ ��ل بدائية
د -مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.
دينار عراقي) (ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان أو سفتجة أو صك مصدق صادر من مصرف عراقي
هـ -يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ (( )237.655.000مئتان وس��بعة
وثالثون مليون وس��تمائة وخمسة وخمس��ون ألف دينار عراقي) من مصرف معتمد في العراق ومصدق
أصولياً.
و -م��واد احتياطي��ة ملدة س��نتني من التش��غيل (عل��ى ان تتضمن  %20م��ن حجم البطاري��ات واخلاليا
الشمسية على األقل).
ز -يكون جتهيز مع التفريغ  DDPحسب االنكوترم  2010واصل ومفرغ في مخازن الشركة في اللطيفية،
ويتحمل مقدم العطاء كافة الضرائب والرسوم املتعلقة بذلك.
ح -مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ط -يلتزم مقدم العطاء بتقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة اجتاه املؤسسات
العراقي��ة خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان اجراء التس��وية ش��رط إلزامي
إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاده من املناقصة.
ي -في حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء يلتزم بتقدمي تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية
وفقا ً التفاقية نادي باريس او التس��وية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  28لس��نة  2014أو شطب الدين
كليا ً بحس��ب مقتضى احلال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ
بقرار اإلحالة علما ً ان التسوية شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاده من املناقصة.
ك -يتعه��د مق��دم العطاء بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او إدارية على أي مديونية بحق املؤسس��ات
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 املش��تركة للعم��ل بالعراق باملديونات
املتنازل عنها او املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 -3بإم��كان مقدم��ي العطاء املهتمني لش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتري��ري إلى العنوان احملدد
ف��ي ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائ��ق البالغة (( )200.000مئتا ألف دينار عراقي) نقدا ً
وغير قابل للرد.
 -4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (شركة املشاريع النفطية – قسم التوريدات والتعاقدات – الوزيرية /
خلف معهد التدريب النفطي من االحد الى اخلميس من الساعة (9:00ص) لغاية الـ (12:00م).
 -5مكان تس��ليم العطاء (وزارة النفط – ش��ركة املش��اريع النفطية – جلنة اس��تالم وفتح العطاءات–
الطابق األول /الوزيرية  /خلف معهد التدريب النفطي).
يكون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العطاءات بتاريخ ( )2022/3/10حيث ان العطاءات املتأخرة س��وف
ترفض وسيتم 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 دع��وة مقدم��ي العطاءات اخملول�ين بحضور مؤمت��ر ما قبل تق��دمي العطاء للتوضي��ح واالجابة
عل��ى االستفس��ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أس��بوع من تاريخ الغلق وعل��ى مقدمي العطاء تقدمي
استفساراتهم حتريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر .ويكون احلضور الزامياً.
الوقت9:00( :ص) لغاية (12:00م) .التاريخ 2022 / / :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 -هوية غرفة 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 جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة (أو ش��هادة اجلنس��ية  +هوي��ة 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 املقدمة للعطاء
فرع أو مكتب إقليمي في العراق فعليها تقدمي شهادة تسجيل للفرع ومصدقة اصولياً.
د -تق��دمي كتاب ع��دم ممانعة صادر م��ن الهيئة العام��ة للضرائب نافذ ومعنون إلى ش��ركة املش��اريع
النفطية.
ه��ـ -تلتزم الش��ركة العراقية مقدم��ة العطاء وكذلك الش��ركة األجنبية التي لديه��ا فرع أو مكتب

معتم��د عل��ى ان تكون نافذة ملدة ( )120يوم من تاريخ الغلق ويوضع في ظرف منفصل مغلق مس��جل
عليه رقم الطلبية واس��م الش��ركة) وباالمكان احلصول على قائمة باملص��ارف احملظور التعامل معها
حاليا ً من الهيئة املالية في شركة املشاريع النفطية.
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري 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
واي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق.
د -بي��ان محت��وى الظ��رف الداخلي (عرض فن��ي ،عرض جتاري غير مس��عر ،عرض جتاري مس��عر ،الوثائق
املطلوبة ،التأمينات األولية).
 -9الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -10يتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تس��ديدها
قبل توقيع العقد.
 -11تهمل العطاءات الغير مس��توفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غير مستوفي
ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة أقس��امها ،يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع شروط
املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فانها تستبعد.
 -12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الش��خص املس��ؤول عن متابعة االستفس��ارات
وتثبيت املوقع والبريد االلكتروني وعليه اش��عار الطرف األول بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل ( )7أيام
من تاريخ حصول التغيير.
 -13جلهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي
العط��اءات ويع��اد ثمن ش��راء وثائق املناقصة فق��ط للمناقصني وكذل��ك يتم إعادة ثمن ش��راء وثائق
املناقصات الى املناقصني في احلالتني االتيتني:
* الغاء املناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة املباش��رة أو العطاء االحتكاري عند توفر ش��روط
اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبني.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 -14يتم مصادرة التأمينات األولية لصالح ش��ركة املش��اريع النفطية 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 رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن ان تؤثر على قرار اإلحالة.
 -15ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.
 -16يعول على الس��عر امل��دون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقما ً كما يعول على س��عر
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17إذا وردت فق��رة أو فق��رات لم يدون س��عر ازائها في العطاء املقدم ففي ه��ذه احلالة تعد كلفة تلك
الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
 -18جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حس��ن األداء (بعد اس��تالم قرار اإلحالة وقبل
توقيع العقد) حلني إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركة املشاريع النفطية.
 -19يك��ون اجملهز مس��ؤوال ً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص امل��واد كمركيا ً خارج العراق وداخله من
نقط��ة الدخ��ول ودفع أي مصاريف متعلقة به��ا مدفوعة داخل العراق لتخليص امل��واد ويتحمل كافة
الضرائب والرس��وم الكمركية وغير الكمركية املتعلقة بذلك وحسب القوانني واألنظمة والتعليمات
العراقية 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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طالب الأولمبية ببرنامج �إعداد ّ
مبكر للآ�سياد  ..الحركاني:

مصارحة حرة

املعاي�ير النوع ّي��ة حتف��ظ الأم��وال واملع�سك��ر ّ
املوحد مي ّي��ز الأبطال

� إياد ال�صالحي

ديكتاتورية ِ�ص ْفر!

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د �إ�سماعي ��ل احل ��ركاين ،ع�ض ��و احت ��اد
املالكم ��ة� ،أن م�شارك ��ة الع ��راق يف دورة
الألع ��اب الآ�سيوي ��ة التا�سع ��ة ع�ش ��ر يف
هانغت�شو ال�صيني ��ة تتط ّلب الإعداد املُ�سبق
له ��ا وفق� � ًا لربنامج تع� �دُه اللجن ��ة الأوملبية
الوطني ��ة منذ �شهر كان ��ون الثاين اجلاري،
ك�أق ��ل تقدي ��ر ،لغر� ��ض الوقوف عل ��ى مدى
جاهز ّي ��ة االحت ��ادات له ��ذا احل ��دث القا ّري
الكب�ي�ر .و�أ�ض ��اف احل ��ركاين يف حديث ��ه
ل� �ـ "امل ��دى" :بالرغ ��م م ��ن الأ�شه ��ر الثمانية
املُرتقب ��ة النط�ل�اق ال ��دورة اعتب ��ار ًا م ��ن
� 10إىل � 25أيل ��ول الع ��ام احل ��ايل� ،إال �أن
االحت ��ادات مل ُتب ِّك ��ر يف الإع ��داد ،وت�ض ��ع
منهاج� � ًا ملواعي ��د مُنتظم ��ة ت�ؤهِّ ��ل الأبطال
للنج ��اح يف هذه امل�شارك ��ة املهمّة التي تقام
كل �أرب ��ع �سنوات ،وكذل ��ك اللجنة الأوملبية
يفرت�ض بها �أن تبد�أ بفتح ملف الآ�سياد ،وال
تنتظر مرور الأ�شه ��ر تلو الأخرى ثم تبادر
اىل تهيئ ��ة الوف ��د الر�سم ��ي ُقبي ��ل االفتتاح
ب�شهر �أو �أقل من ذلك" .و�أو�ضح �أن الظرف
ال�صح ��ي واالجتماع ��ي واالقت�صادي الذي
ّ
مت ّر به ��ا بالدنا ال يختلف ع ��ن ظروف بقيّة
البل ��دان الآ�سيو ّي ��ة الت ��ي تعت ��زم حتقي ��ق
نتائج متطوّ رة يف الدورة ،بينما احتاداتنا
وم ��ن دون حتديد اال�سماء فلمّا تزل بع�ضها
ت�ستع ُّد للدورة قبل �أ�سبوعني لغر�ض ق�ضاء
ف�ت�رة ا�ستجم ��ام فح�س ��ب ،م�ستفي ��دة م ��ن
ع ��دم �إلزام االحت ��ادات الوطني ��ة بامل�شاركة
وع ��دم تع ّر�ضه ��ا للعقوب ��ات م ��ن احتاداتها
الدول ّي ��ة �أو القاريّة �أو من املجل�س الأوملبي
الآ�سيوي نف�سه".
هدر املال
ودع ��ا احل ��ركاين اللجن ��ة الأوملب ّي ��ة �إىل
"ت�شكي ��ل جلنة فنيّة من ��ذ الآن ،ملعرفة �أيّ
االحت ��ادات جاه ��زة لر�سم �سيا�س ��ة واقعيّة
لألعابه ��ا و�أبطاله ��ا تمُ ِ ّه ��د ملناف�س ��ة حقيقيّة
من�ص ��ات االجناز �أو يكونوا
ت�صل بهم اىل ّ

�إ�سماعيل احلركاين
حتى ل ��و تع ّه ��دت اللجنة املنظم ��ة للآ�سياد
بحماي ��ة �ضيوفه ��ا ب�إج ��راءات وقائ ّي ��ة
�صارم ��ة ،م ��ا يعن ��ي تو ّف ��ر فر�ص ��ة ج ّي ��دة
للمناف�س ��ة على امليداليّات امللوّ نة نظر ًا لق ّلة
عدد امل�شاركني يف كل فعّالية".

قريب�ي�ن منه ��ا �أ�ضع ��ف الإمي ��ان ،ب ��د ًال م ��ن
ت ��رك االحتاد يت�ص� � ّرف ك�أنه ذاه ��ب لق�ضاء
ُنزه ��ة ينف ��ق خالله ��ا � 100أو  200ملي ��ون
دينار لأج ��ل التفاخر بالتواجد يف الدورة،
ويخ�س ��ر م ��ن �أوّ ل ت�صفي ��ة ،م ��ن دون �أن
يتع ّر�ض للمحا�سبة عل ��ى هدر املال ،وربمّ ا
وجود ُ�شبهة ف�ساد يف �آلية �صرف امليزانيّة
خ�ص�صة للدورة"!
املُ ّ

أعجب كي ��ف �أن الدولة متنح �أموال طائلة
ل ُ
للريا�ضة ت�ص ��ل اىل  31مليار دينار �سنوي ًا
وتبقى عمليّة التدقيق واملراجعة لت�سويتها
مُع َّلق ��ة يف بع�ض االحتادات منذ عام 2014
أدب)
ك� ّأن ِحك َم ��ة ( َمن �أمِ نَ العُقوب ��ة �أ�سا َء ال ْ
تنطب ��ق عل ��ى م�س� ��ؤويل هذه االحت ��ادات،
و�سط �صم ��ت غرب ُمربّر م ��ن �أجهزة الدولة
الرقابيّة �إ�ضافة �إىل الوزارة والأوملبية".

ت�سوية ُمع ّلقة!
وب�ّي�نّ "�أن وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
واللجن ��ة الأوملب ّي ��ة الوطن ّي ��ة مطالبت ��ان
مبحا�سب ��ة االحت ��ادات عل ��ى الأم ��وال
خ�ص�ص ��ة للبط ��والت وال ��دورات ،ومل
املُ ّ
يتم تق ��دمي و�صوالت ر�سميّة به ��ا �أو هناك
مبالغة يف حجم االنف ��اق ،وال يوجد مُنجز
لأي ��ة لعبة ت�س ��اوي الدعم املق� �دّم لها ،و�إين

ُخال�صة مهن ّية
وي ��رى �أن ��ه "�ض ��رورة �أن ت�ض ��ع اللجن ��ة
مف�صلة مل�شاركة
الأوملبيّة الوطنيّة معاي�ي�ر َّ
كل لعب ��ة يف ال ��دورة الآ�سيوي ��ة ،محُ � �دّدة
بالأرق ��ام واملراكز ملنع تك ��رار ذهاب بع�ض
االحت ��ادات لل ��دورة الآ�سيوي ��ة لل�سياح ��ة
وه ��در امل ��ال ،وت�ش ��رف جلن ��ة خ�ب�راء
ُتخ�ص�ص�ي�ن عل ��ى تل ��ك املعايري ،ث ��م تقدّم
م ّ

اللجن ��ة ه ��ذه ُخال�ص ��ة مهن ّي ��ة �إىل الأمان ��ة
العام ��ة للجن ��ة الأوملبي ��ة بغي ��ة درا�سته ��ا
والإقرار بن ��وع امل�شارك ��ة العراقيّة ولي�س
كمّيتها ،ثم ُترفع اىل احلكومة ال�ستح�صال
الدع ��م ال�ل�ازم للمع�سك ��رات ،والتعاق ��د مع
املد ّرب�ي�ن الأجانب �إن لزمت احلاجة لبع�ض
الألعاب ،حتى تظه ��ر البعثة العراقيّة قويّة
ومُتم ّكن ��ة عل ��ى ت�شري ��ف ريا�ض ��ة الع ��راق
ويتم ّي ��ز �أبطال ��ه ب�ص ��ورة مُغاي ��رة عن ّ
كل
ال ��دورات ال�سابقة من ��ذ اخلام�سة ع�شر يف
الدوحة عام � 2006إىل الآن".
ون ّب ��ه �إىل �أن "جائحة كورونا وم�ستجدّات
املتحوّ ر �أوميكرون للأ�شهر القادمة �ستدفع
عدي ��د ال ��دول ملقاطع ��ة ال ��دورة الآ�سيوي ��ة
خوف ًا من تع ّر�ض ريا�ضييها اىل اال�صابات،
مثلما حتر�ص على ت�أهيله ��م نف�س ّي ًا وبدن ّي ًا
يف �أجواء �سليمة ولي�ست موبوءة باملر�ض

موحد
مع�سكر ّ
و�أع ��رب عن �أمل ��ه ب�إقامة مع�سك ��ر ريا�ضي
موحّ ��د جلمي ��ع الألعاب املُزم ��ع م�شاركتها،
وفق� � ًا للمعاي�ي�ر الت ��ي �أ�شرن ��ا اىل وج ��وب
و�ضعه ��ا ،م ��ن �أج ��ل �ضب ��ط عمل ّي ��ات الهدر
امل ��ايل ،واال�ستفادة من �إلتئ ��ام �شمل جميع
الريا�ضي�ي�ن لتحقي ��ق هدف وطن ��ي موحّ د
ه ��و �إع�ل�اء راي ��ة الوط ��ن وح � ّ�ث الأبط ��ال
عل ��ى حتقيق النتائج اجل ّي ��دة وعدم ت�ش ّتت
اجلهود يف مع�سكرات عقيمة.
وختم احلركاين حديث ��ه "مل تزل الريا�ضة
العراق ّي ��ة دون م�ست ��وى الطم ��وح ،وعل ��ى
جميع االحت ��ادات اغتنام احلدي ��ث القا ّري
الكبري الح ��داث انعطافة يف تاريخ �ألعابهم
التي ظ ّل ��ت �أرقامها خجولة مُقارنة مع دول
م ��ن غرب و�ش ��رق �آ�سي ��ا ال متتل ��ك الأموال
املتي�سرة البطالن ��ا ،وتراها جتمع ع�شرات
ّ
امليداليات الذهبيّة مت�صدّرة الئحة الألعاب
لتو�س َع ��ة الطموحات
امله ّم ��ة واملح ّف ��زة لها ِ
�صوب �أوملبياد باري�س ."2024

درج�������ال ي���دع���و ال�������س���وي���د ل���رف���ع ح���ظ���ر ال��ف��ي��ف��ا ع����ن ب���غ���داد
بغداد /املدى
التق ��ى وزي ��ر ال�شباب والريا�ض ��ة الكابنت
عدن ��ان درج ��ال يف مكتب ��ه �أم� ��س الأح ��د
ال�س ��فري ال�س ��ويدي يف الع ��راق جونا�س
لوفان ،وج ��رى خالل اللق ��اء بحث تعزيز
التع ��اون ماب�ي�ن البلدي ��ن يف القطاع�ي�ن
ال�شبابي والريا�ضي.
و�أك ��د الوزي ��ر درج ��ال ،عل ��ى �أن م�صلحة
البلدي ��ن ال�صديق�ي�ن تتوث ��ق يف تعزي ��ز
العالق ��ات الثنائي ��ة وت�ص � ّ�ب بالت�أكي ��د
يف �إع ��ادة بن ��اء الع ��راق واال�ستف ��ادة من
اخلربات ال�سويدية مبختلف القطاعات.
ما�س ��ة للتطوّ ر
و�أو�ض ��ح ان البل ��د بحاجة ّ
يف خمتل ��ف املج ��االت ومنه ��ا العم ��ل يف
ّ
القطاع�ي�ن الريا�ضي وال�شبابي احليويني
والأكرث فاعل ّي ��ة و�إن ململكة ال�سويد مكانة

عامل ّي ��ة مرموقة يف ه ��ذه املجاالت وخربة
مرتاكمة متميّزة.
وتاب ��ع بالق ��ول �:إن الع ��راق يعم ��ل بج ��د
على م�ش ��روع �صناعة �أبط ��ال يف الألعاب
الفرديّة من خالل م�شروع �أكادميية البطل
ل�صناعة �أبطال يناف�س ��ون على امليداليّات
الأوملب ّي ��ة ،وم ��ن امل�ؤ ّم ��ل انط�ل�اق ه ��ذا
امل�شروع الواعد خالل ع�ش ��رة �أيام ب�شكل
كامل.
و�أ�شار درج ��ال اىل �أن هناك م�شروع �آخر
يخ�ص كرة القدم هو م�شروع احللم،
مه ��م ّ
بحاجة لتطوي ��ر الكوادر الفنية والإدارية
ع�ب�ر اال�ستعان ��ة باخل�ب�رات الأوروبي ��ة
ومن بينها ال�سويد ،منوّ ه ًا �إىل �أن العراق
ي�سع ��ى ال�ست�ضافة منتخ ��ب عاملي مهم يف
بغ ��داد من �أجل رف ��ع احلظر ع ��ن املالعب
العراقي ��ة ،و�إن تواج ��د منتخ ��ب ال�سويد

يف العا�صم ��ة العراقيّة ميث ��ل ر�سالة مه ّمة
للعامل واالحتاد الدويل.
م ��ن جانب ��ه ث ّمن ال�سف�ي�ر ال�سوي ��دي دور
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة يف ّ
القطاعني
ال�شباب ��ي والريا�ض ��ي ،مُبدي� � ًا رغبت ��ه يف
التعاون ع�ب�ر ّ
قط ��اع الريا�ض ��ة وال�شباب
و�إن ��ه حري� ��ص ج ��د ًا عل ��ى تفعي ��ل ه ��ذا
التع ��اون مب ��ا يخ ��دم البلدي ��ن ،و�سيعمل
على ذلك خ�ل�ال الأيام القادمة لأن ال�سويد
متتل ��ك �أكادمي ّي ��ات ريا�ض ّي ��ة حمرتف ��ة،
ولديه ��ا تاري ��خ طوي ��ل يف ع� �دّة �ألع ��اب،
و�أن ��ه �سيكون يف غاية ال�سع ��ادة �أي�ض ًا �أن
تواجد منتخب بالده يف بغداد ،و�سيعمل
عل ��ى ذلك الأمر بكل ت�أكي ��د ،م�شري ًا اىل �أن
اجلالية العراقية يف ال�سويد مت ّثل  ٪٢من
ن�سب ��ة ال�س ّكان ،وفيها الكثري من الكفاءات
على جميع امل�ستويات.

�أق �ي �م��ت ع�ل��ى ق��اع��ة ن ��ادي ال �ع��ام��ري��ة ال�ترف�ي�ه��ي،
جم��ري��ات امل ��ؤمت��ر االن�ت�خ��اب��ي ل �ن��ادي ف�ت��اة �أي�ش
الريا�ضي الختيار هيئة �إداري��ة تقود النادي ملدة
�سنة واح��دة .و�أ�سفرت نتائج امل�ؤمتر االنتخابي
ع��ن ف��وز ر�شا رفعت مبن�صب رئي�سة ن��ادي فتاة
�أي�ش الريا�ضي ،ونالت ثقة ( )45ع�ضو هيئة عامة
ح�ضر امل�ؤمتر من �أ�صل ( )71وفاز �أ�سامة في�صل
ناجي مبن�صب النائب الأول بـ (� )44صوت ًا ،وزينة
عبد اجلبار مبن�صب �أم�ين ال�سر بـ (� )44صوت ًا،
ا�ضافة اىل �إي�ه��اب �سرمد عبد احل�سني مبن�صب
الأمني املايل وح�صل على (� )42صوت ًا.
و� �س �ب��ق �أن ح���ص�ل��ت م��واف �ق��ة وزارة ال���ش�ب��اب
والريا�ضة على ت�أ�سي�س نادي فتاة �أي�ش الريا�ضي
عام  ،2021وهو من الأندية التي تعتني بال�شابّات
من الأعمار ال�صغرية وت�شجّ ع العن�صر الن�سوي
على ممار�سة الريا�ضة مبختلف �صنوفها.
وق��ال ر��ش��ا رف�ع��ت رئي�سة ال �ن��ادي لـ"املدى" �أن
االنتخابات ج��رت يف �أج��واء دميقراطية مل يكن
الدافع وراء امل�شاركة فيها احل�صول على املن�صب
بقدر ممار�سة جتربة م�شروعة للن�ساء الريا�ضيات

فكيف ّ
تفك الكرة العراقية قيد �أ�سرها
ْ
من المو�ضع ِ�صفر وهناك من يرى
في �شعارات ا�صالحها وبناء قاعدتها
وتجديد ُنظمها بمثابة والدة ت�أ�سي�س
جديد خير ذريعة لإعالن ا�ستحقاقه
ثقة عموميّة االتحاد؟

الأولمبي يج ّرب  9محترفين في مع�سكر انطاليا

انتخاب ر�شا
رفعت رئي�سة
لنادي فتاة
�أي�ش
 بغداد  /املدى

َ
حياتك و�صو ًال اىل قمّة
تذ ّكر دائم� � ًا �أن �أجمل بداية للتحدّي يف
ال�ص ْفر ،فال عيب �أبد ًاّ ،
َ
فكل اال�شياء
طموحاتك هي �أن تنطلق من ِ
الثمين ��ة �أ�سا�سه ��ا ِ�ص ْفر� ،ضع� � ُه �أمام �أي رقم ُيق� �دّر قيمة مادّة ما
�سيجعله ��ا الأغلى يف عي ��ون مُريديها ،وهك ��ذا �أ�سا�سات �أعمال
كب�ي�رة الب ّد �أن تتخذه حاف ��ز ًا يُ�ضاعف هم َ
ّتك وتنجز ما مطلوب
من دون �أن تن�سى ف�ضله!
�إنّ م�ساح ��ة العم ��ل يف �أي م�ش ��روع تب ��د�أ �ضيّقة ث ��م تبحث عن
م�ساف ��ات جدي ��دة ح�س ��ب ق ��درات ا�صح ��اب امل�ش ��روع لي ّت�س� � َع
وي�ض� � ّم م�شاركني ُجدد ي�سهمون يف اجناز �أهدافه بتعاون كبري
للو�ص ��ول اىل مبتغاه ��م ،وهذا ما يح ��دث بال�ضبط يف جمال�س
�إدارات ك ��رة القدم يف الع ��امل التي مهما تو ّف ��رت لديها الأموال
واملن�ش� ��آت وال�صي ��ت العامل ��ي املُرتب ��ط بحجم البل ��د ال�سيا�سي
واالقت�ص ��ادي وال�سياح ��ي ،ف�إن ��ه لن ي�ستطيع النج ��اح من دون
تواج ��د مُف ّكري ��ن خا�ض ��وا جت ��ارب مُماثل ��ة ي�ضع ��ون ُخططهم
ال�صائب ��ة بثق ��ة لالرتق ��اء مبنتخباته ،وهك ��ذا ت�أت ��ي �أجيال من
بعدهم تقتف ��ي �أثر عملهم وتتعامل بحذر مع متغيرّ ات القوانني
واللوائح وتواكب كل جديد يف عامل اللعبة.
�أم ��ا يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم العراق ��ي فط ��وال (� )74سن ��ة من ��ذ
ت�أ�سي�سه ،مل يُع َر ْف له منهج �أو برنامج ف ّني و�إداري و ُن ُظم �شبه
ال�ص ْف ��ر مع �أي جمل�س
ثابت ��ة ُت ّ�س�ي�ر �ش�ؤونه ،دائم ًا م ��ا يبد�أ من ِ
ال�ص ْفر و�إن كان العب� � ًا �سابق ًا،
�إدارة جدي ��د ،رئي�س ��ه يتع ّلم م ��ن ِ
ْ
ال�صفر بت�شجيع من
ونائبه يفتخر مبمار�سة واجبه القيادي من ِ
جمهوره ،وع�ض ��و �آخر ال تفهم منه �إذا تك ّل ��م بجملتني ،ويجهل
�أ�ص ��ول ال ��رد �إذا واجه نقد ًا م�ستف ّز ًا ،و�آخ ��ر مل ي�سبق له �أن كان
ب ��ارز ًا يف اللعب ��ة ومل ميار�س عم ًال �إداري� � ًا� ،أي البع�ض �أ�ضاف
ال�ص ْفر
لل�ص ْف ��ر رقم ًا رفع من قيمته بني �أقرانه ،و�آخرين �ساووا ِ
ِ
يف نتائ ��ج ح�ساب �أعمالهم من دون �أن تمُ َّ َ�س مكانتهم االن�سانيّة
التي نحرتمها بني �سطور تقييم فرتات ا�شتغالهم.
فكيف ّ
تفك الكرة العراقي ��ة قيد �أ�سرها من املو�ضع ِ�ص ْفر وهناك
ُ
م ��ن يرى يف �شعارات ا�صالحها وبن ��اء قاعدتها وجتديد نظمها
مبثاب ��ة والدة ت�أ�سي�س جديد خ�ي�ر ذريعة لإعالن ا�ستحقاقه ثقة
عموميّة االحتاد؟
ال�ص ْف ��ر عق ��ول ه� ��ؤالء حتى مع
م ��ن امل� ِؤ�س ��ف �أن ت�ل�ازم ُعق ��دة ِ
املنتخ ��ب الوطن ��ي ال ��ذي يج ��ري ه ��دم �أعمدت ��ه يف كل منا�سبة
ر�ضوخ ًا لأنانيّة امل�س� ��ؤول املقيتة بتحقيق منجز ا�ستثنائي يف
حقبت ��ه مثل الت�أهّ ل اىل ك�أ�س العامل �أو �إحراز لقب بطولة قاريّة
ال�ص ْفر اىل رقم
�أو اال�ستعانة مبد ّرب عاملي محُ رتف يف حتويل ِ
كبري ،و�إذا مبنتخبنا يرتاج ��ع ويعاين ويي�أ�س وينزوي خجالً
يف جمموعت ��ه مو�صوم ًا ب�أ�صفار خم�س ��ة يف خم�س مواجهات،
ودف ��ع ثم ��ن مراهن ��ات التحدي ��ث والتجري ��ب ببدع ��ة الرتغيب
والرتهيب لـ "ديكتاتورية ِ�ص ْفر"!
وتوحد �صفوفه ��م ،وتداوي
ك ��رة القدم مل تع ��د ُت�سعد النا� ��س،
ّ
جروحه ��م ،ف�ل�ا املنتخ ��ب ق ��ادر عل ��ى انق ��اذ م�ص�ي�ره يف ثالث
مباري ��ات �أخ�ي�رة قب ��ل �أن يكت ��ب نهاي ��ة امل�سل�س ��ل اجلدي ��د من
حماوالته البائ�سة يف االن�ضم ��ام اىل �ضيوف الدوحة للن�سخة
املونديالي ��ة اال�ستثنائي ��ة  ،2022وال االحت ��اد يج ��د خال�ص� � ًا
م ��ن ح�ص ��ار املنتقدي ��ن بدافع تغي�ي�ر �سيا�سته املث�ي�رة لل�سخط
يف او�س ��اط اللعب ��ة ،وم ��ن املرتبّ�ص�ي�ن ب ��ه لغاية �سح ��ب الثقة
من ��ه ،ووقف بع� ��ض الإعالميني ط ��وع �إرادتهم للدف ��اع عن هذا
الط ��رف �أو مهاجم ��ة الط ��رف الآخر بعي ��د ًا عن م�صلح ��ة اللعبة
(ال�ص ْفر) يف اختبار معايري املهنة
ومل يح�صل ��وا هُ م �أي�ض ًا غ�ي�ر ِ
بعدما فقدوا حكمة احلياد وتركوا �شعور احلقد يُح ّرك مواقفهم
املتق ّلبة (مع �أو �ضد) بال حياء ك�أنهم �أو�صياء عن هذه امل�ؤ�س�سة
�أو تلك يف �أكرث �أزمنة الإعالم نفاق ًا ..وت�شرذم ًا!

بغداد  /املدى

ال ّلواتي يجدن يف االنتماء للنادي فر�صة ملمار�سة
الأل �ع��اب ال��ري��ا��ض� ّي��ة والتناف�س م��ن �أج ��ل خدمة
العراق.
و�أ�ضافت "�أبتد�أنا منذ يوم االنتخابات بخطوات
تعزيز ثقة �أ�سر الريا�ضيّات على �إر�سال الفتيات
للنادي ،بعد مقاطعة غ�ير ُم�ب ّ�ررة ل�سنني طويلة
خ�سرت الريا�ضة خاللها ع�شرات املوهوبات نتيجة
اخل��وف والقلق وتفادي انتقادات النا�س ،بينما
احلقيقة �أن �أندية الفتاة هي حا�ضنة �آمنة كغريها
م��ن م��ؤ� ّ��س���س��ات ال��ري��ا��ض��ة ال�ستقطاب الالعبات
وتطوير قدراتهن يف جماالت عدّة.
وبيّنت �:أن نادي فتاة �أي�ش يهت ّم ب�ألعاب الد ّرجات
الهوائيّة وال�ساحة وامليدان والكيكو�شنكاي وتن�س
كرة القدم �إ�ضافة اىل لعبة التايكواندو ،وجنري
ات�صاالت �شبه يومية مع احتادات خمتلفة من �أجل
التن�سيق على م�شاركة العباتنا يف �أن�شطة املو�سم
اجل��اري .وختمت ر�شا ت�صريحها :يعكف نادينا
تو�سعة ا�شهاره حمل ّي ًا وعرب ّي ًا ليكون رافد ًا
على ِ
مُه ّم ًا من روافد ريا�ضة الن�ساء ،وحافز ًا للمد ّربني
واملد ّربات لتكري�س جهودهم معنا و�صناعة جيل
من�صات
�سليم من املوهوبات ي�أخذون ب�أيديهنَّ اىل ّ
االجناز عربي ًا وقاري ًا.

خ��رج املنتخب الأومل �ب��ي ل�ك��رة ال�ق��دم
ب �ف��ائ��دة ك �ب�يرة يف مع�سكره احل��ايل
مبدينة انطاليا الرتكية ،بعد خو�ضه
م �ب��ارات�ين و ّدي��ت�ي�ن �أم� ��ام ف��ري�ق�ين من
ك��و��س��وف��و وك��ازاخ �� �س �ت��ان ا��س�ت�ع��داد ًا
لبطولتي دبي الدولية وك�أ�س �آ�سيا.
وق ��ال �سعد ح��اف��ظ ،امل� ��د ّرب امل�ساعد
ملنتخبنا الأومل �ب��ي ،لـ"املدى" �أن��ه منذ
الإث� �ن�ي�ن امل��ا� �ض��ي ،ب ��د�أن ��ا ت��دري�ب��ات�ن��ا
ال�صباحيّة وامل�سائيّة يف مع�سكر مدينة
انطاليا ،ومت حت�ضري الالعبني ب�شكل
جيّد لغر�ض تعزيز االن�سجام ما بني

امل�ح� ّل�ي�ين وامل �ح�ترف�ين ،وك��ان��ت �أوىل
م�ب��اري��ات�ن��ا التجريبيّة م��ع ف��ري��ق اف
�سي دريتا ،ثاين ال��دوري الكو�سويف
وب��ط��ل ال� �ك� ��أ� ��س ل �ل �م��و� �س��م امل��ا� �ض��ي،
وامل�شارك يف املناف�سات الأوروب �ي��ة،
حيث مت� ّك��ن م��ن ال�ف��وز على منتخبنا
( )1-4و�سجّ ل هدفنا الالعب املحرتف
اندريه ال�سناطي .و�أو�ضح "مت جتريب
ت�شكيلتني �أم ��ام ف��ري��ق دري �ت��ا بنجاح
ك �ب�ير ،وخ��ا� �ص��ة ال�لاع �ب�ين املحرتفني
الت�سعة ال��ذي��ن ي���ش��ارك��ون �أول م � ّرة
معنا ،وثبّتنا �أب��رز املالحظات الفنيّة
ع�ن�ه��م ،وم ��دى ت�ف��اع�ل�ه��م م��ع �أق��ران �ه��م
امل�ح� ّل�ي�ين بغية متابعتهم وتوظيف
ام�ك��ان� ّي��ات�ه��م يف ال �ب �ط��والت املقبلة".

و�أ�شار اىل �أن "منتخبنا خا�ض م�ساء
�أم�س الأول ال�سبت مباراته التجريبيّة
الثانية مع فريق (اف كي ات�يرو) �أحد
فرق كازاخ�ستان يف ال��دوري املمتاز،
من �أج��ل منح الفر�صة ملن مل يقدّم ما
ن�أمله منه ،و�أنتهت بفوزنا بهدفني من
دون مقابل� ،سجّ لهما �أح�م��د �سرتيب
من ركلة جزاء (د )65و�أم�ين احلموي
(د ،)89وت �� �ص��اع��د امل �� �س �ت��وى الفني
ل�ع��دي��د ال�لاع�ب�ين يف ه��ذه امل �ب��اراة ما
ي��ؤ ّك��د �سالمة النهج ال��ذي ّ
خطه املالك
التدريبي بقيادة الت�شيكي مريو�سالف
�سوكوب".
وب �ّي��نّ �أن"املنتخب � �س �ي �ل �ع��ب غ ��د ًا
الثالثاء �آخ��ر مبارياته اال�ستعداديّة

�أم� ��ام ف��ري��ق دي ��ار ب�ك��ر � �س �ب��ورت �أح��د
ف��رق �أندية الدرجة الأوىل يف تركيا،
و�سيلج�أ امل�لاك التدريبي لال�ستقرار
ع �ل��ى ت��ول�ي�ف�ت��ه بن�سبة  %90وح�سم
م�صري الالعبني ال��ذي��ن وق��ع االختيار
عليهم ُقبيل م�شاركتنا يف بطولة دبي،
�آذار املقبل" .وب���ش��أن م��دى ا�ستفادة
م�ن�ت�خ�ب�ن��ا م ��ن امل�ع���س�ك��ر ال�ت�رك ��ي يف
ظ � ّ�ل االن �خ �ف��ا���ض ال�ك�ب�ير يف درج ��ات
احل� ��رارة ،ق��ال "ال فر�صة لنا ب�إقامة
املع�سكر �إال يف هذه الفرتة ،ومل ي�ؤ ّثر
امل�ن��اخ ال�ترك��ي على موا�صلة العبينا
التدريب بن�شاط وحما�سة ،ثم �إن موعد
نهائيات بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت 23
عام ًا يف �أوزبك�ستان للفرتة ()19-1

حزيران املقبل� ،أي بعيدة عن توقيت
مع�سكرنا".
وخ� �ت ��م ح ��اف ��ظ ت �� �ص��ري �ح��ه "بعد غد
الأربعاء تنتهي فرتة املع�سكر ،و�سيعود
الالعبون اىل �أنديتهم للدفاع عنها يف
بطولة ال ��دوري امل�م�ت��از� ،إذ ي�ست�أنف
�أدوار املرحلة الثانية يف ال�سابع من
�شباط املقبل ،و�ستكون الفائدة �أكرب من
ناحية تواجدهم و�سط العبي اخلربة،
واملحافظة على معدّل اللياقة البدنيّة
ت� ّأهب ًا لبطولة دبي الدوليّة ،مع مالحظة
مت�سكت �أنديتهم بهم
�أن بع�ض الالعبني ّ
ومل ت�سمح لهم بااللتحاق مبع�سكرنا،
برغم �أن مدّة التف ّرغ �ضمن �أيام (الفيفا
دي)".

الأ�سود يوا�صلون التح�ضير للبنان وب�شار خارج الت�شكيل
 بغداد  /املدى
مل يبق من زمن انطالق مباراة منتخبنا الوطني
لكرة القدم ونظريه اللبناين �سوى يوم ًا واح��د ًا
ترت ّقب فيه اجلماهري ر ّد اعتبار كرتنا بعد اخل�سارة
الأليمة من �إيران بهدف واحد قوّ �ض �آمال الأ�سود
للح�صول على ن�صف بطاقة مونديال قطر 2022
كالتي ي�سعون لها عرب موا�صلة التدريب يف جممّع
ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي ببلديّة جونية.
وج� ��رت ال �ت��دري �ب��ات ع �ل��ى �أر� �ض �ي��ة م��ن الع�شب
ال�صناعي مب�شاركة ( )22العب ًا ُه��م ح�سن �أحمد
وع�ل��ي يا�سني وف�ه��د ط��ال��ب ومهند ج �ع��از و�أم�ير
العماري وفران�س �ضياء وعلي احلمادي وزيدان
�إق�ب��ال و�سجاد جا�سم و�أمي��ن ح�سني و�سعد عبد

الأم�ير وح�سن رائ��د وم�صطفى ناظم وح�سن عبد
الكرمي وحممد علي عبود و�أحمد �إبراهيم و�أحمد
فرحان وع�لاء عبا�س وعلي ح�صني وميثم جبار
وكرار نبيل ومناف يون�س.
وك��ان االحت��اد اللبناين لكرة ال�ق��دم ق��د ا�ستجاب
للطلب املقدَّم من �إدارة وفد منتخبنا بتغيري ملعب
ت��دري�ب��ه ب ��د ًال م��ن (ال�ب��اب�ل� ّي��ة) و ّ
مت ��ت اال�ستجابة
ب�سرعة وتهيئة ملعب جونية ،وق ّرر املالك التدريبي
للمنتخب الوطني ،بقيادة املونتينيغري زيليكو
برتوفيت�ش� ،أن جت��ري التدريبات فيه بعيد ًا عن
الإعالم.
ور ّك� ��ز اجل �ه��از ال �ف �ن��ي ع �ل��ى اجل��ان��ب التكتيكي
يف ال�ت��دري�ب��ات م��ن خ�ل�ال تق�سيم ال�لاع�ب�ين على
جمموعتني� ،ضمّت كل جمموعة ت�سعة العبني مع

العب حموري (جوكر) ي�شارك مع املجموعتني.
و�سيُع َقد ظهر ال�ي��وم الإث �ن�ين امل ��ؤمت��ر ال�صحفي
للمدرب برتوفيت�ش والالعب مهند جعاز يف ملعب
�صيدا الدويل يف ال�ساعة الثانية والربع بتوقيت
بغداد .وبرغم �أن نتيجة الفح�ص اجلديد ()PCR
لالعب يا�سر قا�سم كانت �سلبيّة� ،إال �أنه بات خارج
اجلهاز الفني يف الوقت احل��ايل ب�سبب
ح�سابات
ِ
احل� ْ�ج��ر ال���ص�ح��ي ال���س��اب��ق وع ��دم م���ش��ارك�ت��ه يف
التدريبات منذ املباراة الوديّة مع �أوغندا يف بغداد،
و�ضيق الفرتة التي ت� ّؤهله خلو�ض لقاء لبنان ،مت
منحه املوافقة على ال�سفر �إىل مقر �إقامته لندن.
وك�شفت نتيجة فح�ص ( )PCRللمدير الإداري
غيث مهنا عن �إيجابيّتها ،وال ي��زال متواجد ًا يف
احلجر ال�صحّ ي ،ومن امل�ؤمّل �أن يجري
�إيران رهن
ِ

اليوم فحو�صات جديدة.
من جهته ،ح�صل العب املنتخب ب�شار ر�سن على
موافقة اجلهاز الفني مبغادرة الوفد بعد ت�أ ّكد غيابه
عن مباراة لبنان ب�سبب احلرمان حل�صوله على
بطاقتني �صفراوين يف مباراتي لبنان (الذهاب)
و�إيران .جتدر الإ�شارة اىل �أن وفد املنتخب الوطني
امل�ت��واج��د يف لبنان �سيجري فحو�صات PCR
لكل �أع�ضائه �صباح اليوم و�ستحدّد العدد الفعلي
للم�شاركني يف مباراة لبنان من الالعبني والأجهزة
الفنيّة والإدار ّي��ة والطبيّة والبدنيّة والإعالميّة ما
عدا املد ّرب امل�ساعد رزاق فرحان والالعبني �شريكو
ك��رمي وح�سني ج�ب��ار و�سامح �سعيد ال��ذي��ن ت��أ ّك��د
غيابهم عن املباراة ب�سبب الفحو�صات التي ظهرت
�إيجابية يف وقت �سابق.
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نافـذة من موسـكو

المواجهة الرو�سية مع الغرب �إلى �أين؟
ت�شير الدالئل الى �أن المواجهة الرو�سية ،مع الغرب دخلت مرحلة عقب جوالت
المباحثات الثنائية بين رو�سيا والواليات المتحدة ومع حلف الناتو ومنظمة الأمن
الأوربي ،وح�صول مو�سكو على الرد الأمريكي  /الأطل�سي ب�صيغة مكتوبة على مطالبها
بتوفير �ضمانات م َوثقة لأمنها الوطني ،عالوة على ظهور م�ؤ�شرات على محاوالت تو�سيع
المجابهة « بين رو�سيا والغرب» بجر مراكز �إقليمية جديدة بما في ذلك ال�شرق الأو�سط
وامريكيا الالتينية ،لها .وثمة م�ؤ�شرات على ان المجابهة �ستتخذ منحى جديدا يعتمد
الدبلوما�سية ،والمجابهة «ال�ساخنة» في الق�ضايا الخالفية الح�سا�سة للأطراف ،و�ستترك
تداعياتها على هيكلة النظام الدولي وتوجهاته الم�ستقبلية ،وظهور تكتالت دولية على
�أ�س�س جديدة.

ورد الغرب اجلماعي ،الذي ميثله وزير
اخلارجية الأمريك ��ي �أنتوين بلينكني،
والأم�ي�ن الع ��ام حلل ��ف النات ��و ين� ��س
�ستولتن�ب�رغ م�ساء  26كان ��ون الثاين،
عل ��ى املقرتح ��ات الت ��ي تقدم ��ت به ��ا
رو�سي ��ا يف كانون الأول املا�ضي ب�شان
بتوف�ي�ر �ضمان ��ات م ��ن الغ ��رب لأمنه ��ا
الوطني .ومل يت ��م الك�شف عن تفا�صيل
ال ��ردود املكتوبة عل ��ى الكرمل�ي�ن ،لكن
مت ن�ش ��ر بع� ��ض النق ��اط .واملو�ض ��وع
الرئي�س ��ي فيها �إن الغ ��رب يرف�ض وقف
عملي ��ة تو�سيع الناتو الت ��ي تطالب بها
مو�سكو .وكم ��ا كان متوقع ��ا فقد قبلت
الوالي ��ات املتحدة والنات ��و فقط بجزء
مما ع طالبت به رو�سيا.
وق ��دم الكرمل�ي�ن تقييم ��ه الأول لل ��رد
الأمريك ��ي عل ��ى تل ��ك املقرتح ��ات .فقد
�أف ��اد الرئي�س فالدمي�ي�ر بوتني ووزير
اخلارجية الرو�سي ��ة �سريجي الفروف
�أن الوالي ��ات املتح ��دة وحل ��ف �شم ��ال
الأطل�س ��ي جتاهال خماوف رو�سيا فيما
يتعلق باملوا�ضيع الرئي�سية .ومع ذلك،
ل ��ن تكون مو�سكو يف عجل ��ة من �أمرها
باتخ ��اذ �إج ��راءات �صارم ��ة وفوري ��ة.
و�ستت ��م درا�سة ردود النات ��و و�أمريكا،

وعل ��ى ه ��ذا ،ف� ��إن رو�سي ��ا م�ستع ��دة
ملوا�صلة املفاو�ضات.
لأول م ��رة من ��ذ ي ��وم الأربع ��اء ،منذ �أن
�سلم ال�سف�ي�ر الأمريكي جون �سوليفان
الوثائ ��ق ذات ال�صل ��ة �إىل وزارة
اخلارجي ��ة الرو�سي ��ة� ،أدىل الرئي� ��س
بوت�ي�ن بتعليق ��ات ب�ش� ��أن رد �أمري ��كا/
النات ��و .فف ��ي حدي ��ث م ��ع الرئي� ��س
الفرن�س ��ي �إميانوي ��ل ماك ��رون ،قال �إن
النات ��و والوالي ��ات املتح ��دة مل تقب�ل�ا
باملقرتحات الرو�سية ب�ش�أن عدم جواز
تو�سي ��ع التحالف �شرق ��ا ،والتوقف عن
ن�ش ��ر �أنظم ��ة �أ�سلح ��ة �ضارب ��ة بالقرب
من احل ��دود الرو�سية ،ح�سبم ��ا �أفادت
خدم ��ة الكرمل�ي�ن ال�صحفي ��ة .كم ��ا لفت
بوتني االنتب ��اه �إىل حقيقة �أن الناتو ال
يريد �إع ��ادة قدرات ��ه الع�سكرية وبنيته
التحتي ��ة �إىل مواق ��ع ع ��ام � ،1997أي
قب ��ل التو�س ��ع نح ��و ال�ش ��رق .والأه ��م
م ��ن ذل ��ك ،جتاهل ��ت الوالي ��ات املتحدة
الق�ضي ��ة الرئي�سي ��ة :كي ��ف �ستتب ��ع
وا�شنط ��ن وحلفا�ؤها مبد�أ ع ��دم قابلية
جتزئ ��ة الأم ��ن الأوروب ��ي ،وال ��ذي مت
حتدي ��ده يف كل ن الوثائ ��ق املعتم ��دة
عل ��ى م�ستوى منظمة الأم ��ن والتعاون

يف �أوروب ��ا ويف وثائق جمل�س رو�سيا
ـ والناتو.
م ��ن حي ��ث املب ��د�أ ،ق ��ال الف ��روف ي ��وم
اجلمع ��ة يف مقابل ��ة م ��ع ع ��دة حمطات
�إذاعية رو�سي ��ة ،ال�شيء نف�سه .ولكن مل
يق ��ل كل من الرئي�س ووزي ��ر اخلارجية
�أن احل ��وار م ��ع الغ ��رب مل ينج ��ح
و�أن رو�سي ��ا �ست�ش ��رع ف ��ورا ب�إتخ ��اد
الإج ��راءات املنا�سبة ،والتي مت الإعالن
عنه ��ا م ��رارا وتك ��رارا .وقال ��ت خدم ��ة
الكرملني ال�صحفية �إن «فالدميري بوتني
�أ�ش ��ار �إىل �أن اجلانب الرو�سي �سيدر�س
بعناي ��ة ال ��ردود املكتوب ��ة الت ��ي وردت
يف  26كان ��ون الث ��اين م ��ن الوالي ��ات
املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي ل�صياغة
اتفاقي ��ات ب�ش� ��أن ال�ضمان ��ات الأمني ��ة،
وبع ��د ذل ��ك �سيق ��رر م ��ا ه ��ي �إجراءات ��ه
الإ�ضافية».
و�أ�شار الفروف �إىل �أن الردود الأمريكية
ت�ضمن « جان ��ب عقالين ب�ش� ��أن الق�ضايا
الثانوي ��ة» .لذل ��ك ،مل يُعل ��ن انته ��اء
املفاو�ضات مع الغرب .ومن بني الق�ضايا
الت ��ي ميكن �إج ��راء مفاو�ض ��ات ب�ش�أنها،
م ��ن وجهة نظ ��ر رو�سيا ،ي ��درج الفروف
من ��اورات الناتو ورو�سيا القريبة ب�شكل

ال�صفقات حتدد ت�شكيل احلكومات

 د.قا�سم ح�سني �صالح

التحالفات ال�سيا�سية في كل بلدان
العالم،حالة م�شروعة ان كانت من اجل
تنفيذ برنامج يهدف الى خدمة المواطن
واعمار الوطن ،لكن ما جرى في العراق،قبل
واثناء انتخابات مجال�س المحافظات،هو
�صفقات تهدف الى خدمة م�صالح �شخ�صية
وحزبية و�صفها المتحالفون انف�سهم بانها
فقدت المبدئية والقيم االخالقية،وانها
ات�سمت بالغدر والخيانة.

فقد حدث يف اكرث من حمافظة خالل ت�شكيل حكوماتها
املحلي ��ة يف حزيران  2013ان الكتلة(�س)التي حتالفت
م ��ع الكتلة(�ص)تفاج� ��أت ب�أن اعلنت (� ��ص) حتالفها مع
الكتل ��ة (ع) الت ��ي هي على خالف م ��ع الكتلتني ل�سنني!.
وه ��ذا ه ��و املق�ص ��ود بال�صفقات..بو�صفه ��ا ميكافيلي ��ة
تعتمد مبد�أ الغاية تربر الو�سيلة..والغاية هنا م�صلحة
يحكمه ��ا االنتماء اىل ح ��زب او كتل ��ة �سيا�سية وتغليبه
على االنتماء للوطن،وما تزال موجودة الآن(..)2022
يف مفارقة �أن عل ��ى ر�أ�س ال�سلطة رئي�س وزراء م�ستقل

�سيا�سيا،وال ي�ستطيع حتجيم م�صالح احزاب بينها من
هو خارج ال�سلطة!
وللم ��رة الأوىل بع ��د (2006تتزح ��زح) ال�صفقات قليال
بدعوة ال�سيد مقتدى ال�صدر اىل ت�شكيل حكومة اغلبية
وطنية يدخل فيها (الوطن وال�شعب) طرفا،وتدخل فيها
الدميقراطية ب ��اب الأغلبية واملعار�ض ��ة الربملانية،وان
بالق ��ول .غري ان الق ��وى اخلا�سرة الت ��ي توحدت حتت
عنوان (الأط ��ار التن�سيقي) �سعت وتعم ��ل على ا�سقاط
م�ش ��روع حكوم ��ة الأغلبي ��ة وت�شكيل حكوم ��ة توافقية
ت�ؤم ��ن ا�ستمرار م�صاحلها،م ��ع ان ع ّرابها ال�سيد نوري
املالكي كان قد دعى علنا اىل ت�شكيل حكومة اغلبية فيما
هو يعار� ��ض الآن ب�ش ��دة ت�شكيلها ويدع ��و اىل حكومة
توافقي ��ة كان قد و�صفها ه ��و بانها �سبب ف�ش ��ل العملية
ال�سيا�سية يف العراق.
وم ��ع ان ال�صفقات خلخلت مواقف احزاب وكتل وقوى
الأطار التن�سيقي وابدى بع�ضها عدم معار�ضته ت�شكيل
حكوم ��ة اغلبي ��ة وطني ��ة� ،أال ان ا�ست�شرافه ��ا مل�ستقب ��ل
م�صاحله ��ا دعته ��ا اىل ان تبلغ التيار ال�ص ��دري رف�ضها
ا�ستبع ��اد املالكي الذي �أ�صر عليه ال�سيد مقتدى ال�صدر،
وع�ب�ر عنه ��ا يف تغريدته(ال�سيا�سة..ي ��وم ل ��ك وي ��وم
عليك)..م ��ا يعني(ان ��ك ي ��ا ن ��وري املالكي ال ��ذي حكمت
الع ��راق ثمان �سنوات وقتلت مئ ��ات من اتباعي..انتهى
يومك..وحل يومي من الآن).
و�سيكولوجي ��ا..ان ال�سي ��د مقت ��دى ال�ص ��در ف ��رح الآن
بع ��د ان جعل خ�صم ��ه ي�شعر باملذلة واخل ��وف من اخذ
احلي ��ف بطريق ��ة،يف ظاهره ��ا م�شروع ��ه بدعوت ��ه اىل
حماكم ��ة الفا�سدي ��ن ،وانه ينتظر اليوم ال ��ذي يرى فيه
ال�سي ��د نوري املالكي يف قف� ��ص االتهام..بعد �أن ا�صبح
(مقت ��دى) الالعب ال�سيا�سي الأك�ب�ر والأخطر يف عراق
(..)2022وبع ��د ان �أخ ��ذ موقفه يتع ��زز عربيا وداخليا
�آخرها..رف� ��ض ال�سي ��د ال�سي�ستاين ا�ست�ل�ام ر�سالة من
الأطار التن�سيقي بخ�صو�ص ت�شكيل احلكومة القادمة.
غ�ي�ر ان املالك ��ي ا�شد مك ��را واغنى خ�ب�رة يف ال�سيا�سة
وعق ��د ال�صفقات،وبع ��د ان ت�ضاع ��ف ع ��دد ممثلي ��ه يف
الربمل ��ان من اقل من ع�شرين اىل اكرث من ثالثني نائبا..
م ��ا يعني ان له ر�صي ��دا جماهريي ��ا وان كان يعزى اىل
ان ��ه اقنع او اغ ��رى او ا�شرتى عددا م ��ن �شيوخ ع�شائر
الو�س ��ط واجلنوب..م ��ع ان الربمل ��ان احل ��ايل ال ميث ��ل
ال�شع ��ب العراق ��ي لأن ن�سب ��ة م ��ن قاطع ��وا الأنتخابات
�أ�ضعاف من �شاركوا.
وله ��ذا ف�أن الر�أي الع ��ام العراقي ي ��رى ان ال�صفقات ما
ت ��زال ه ��ي التي حتك ��م ت�شكي ��ل احلكومة املقبل ��ة .ففي
تغري ��دة لن ��ا بعنوان(ال�سيد ال�سي�ست ��اين يرف�ض ت�سلم
ر�سال ��ة االط ��ار التن�سيقي اخلا�ص ��ة بت�شكيل احلكومة،
واالطار يرف�ض موقف ال�صدر ا�ستبعاد املالكي ،وااليام
حبل ��ى ..فم ��اذا �ستل ��د؟) ر�أى اكادميي ��ون ومثقف ��ون
واعالمي ��ون ..ان ال�صفق ��ات هي التي �ستح ��دد ت�شكيل
احلكوم ��ة املقبل ��ة ،م ��ا دام حيت ��ان الف�س ��اد والف�صائ ��ل
امل�سلح ��ة ه ��م الالعب ��ون الأخطر،و�أنهم �شر�س ��ون ،اذا
�صاروا عل ��ى يقني �أن نهايته ��م قربت..ف�أنهم �سيكيدون
ملن كاد لهم..وينهونه

خط�ي�ر م ��ن مواق ��ع بع�ضهم ��ا البع� ��ض
الآخ ��ر ،واالتف ��اق عل ��ى امل�ساف ��ة ب�ي�ن
الطائ ��رات وال�سف ��ن الع�سكرية ،وم�صري
معاه ��دة ت�صفي ��ة ال�صواري ��خ ق�ص�ي�رة
ومتو�سطة املدى.
وم ��ن حي ��ث املب ��د�أ ،ف ��ان حل ��ف النات ��و
م�ستعد للحديث ع ��ن املو�ضوعات ذاتها.
و�ضم ��ن ه ��ذا ال�سياق ق ��ال الأم�ي�ن العام
حلل ��ف النات ��و ين� ��س ق ��ال �ستولتنربغ:
م ��ن املحتم ��ل ان ُتعق ��د يف امل�ستقب ��ل
القري ��ب املحادثات بني الغ ��رب ورو�سيا
عل ��ى م�ستوى منظم ��ة الأم ��ن والتعاون
يف �أوروب ��ا .وتقدم ��ت مو�سك ��و بطل ��ب
لتو�ضيح مبد�أ عدم قابلية الأمن للتجزئة،
املن�صو� ��ص علي ��ه يف ميث ��اق الأم ��ن
الأوروب ��ي و�إع�ل�ان �أ�ستان ��ا .وبب�ساطة،
يج ��ب على جمي ��ع �أع�ض ��اء منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا الإعالن عن دعمهم
العلن ��ي� ،أو ع ��دم دعمهم لتو�س ��ع الناتو
باجتاه ال�شرق.
و�سيك ��ون الو�ض ��ع املتعل ��ق ب�أوكراني ��ا
والتدابري الغربية املحتملة لل�ضغط على
مو�سك ��و ،املو�ضوع ال�ساخ ��ن الآخر يف
العالقات بني رو�سيا الإحتادية والغرب.
وال ي ��زال م�ش ��روع م ��ا ي�سم ��ى بقان ��ون

 د .فالح احلمـراين

«عقوب ��ات اجلحي ��م» ،ال ��ذي يعني اعالن
ح ��رب اقت�صادية فعلية �ض ��د رو�سيا ،قيد
املناق�ش ��ة يف الكوجنر� ��س الأمريك ��ي.
وحذر الفروف م ��ن �أن رو�سيا الإحتادية
ميكن �أن تقطع العالقات الدبلوما�سية مع
�أمريكا �إذا اكت�سبت �ضغوطات العقوبات
طابع ��ا �شدي ��دا .ولك ��ن �ستولتن�ب�رغ
وال�سف�ي�ر الأمريك ��ي �سوليف ��ان (ال ��ذي
عقد م�ؤمترا �صحفي ��ا عرب الإنرتنت يوم
اجلمعة) �أنه من ال�ضروري �أعادا الأذهان
�إىل �أن العقوب ��ات اجلديدة لن ُتفر�ض �إال
�إذا �شن ��ت رو�سيا هجو ًم ��ا على الأرا�ضي
الأوكراني ��ة« .املخ ��اوف الرو�سي ��ة» ،مبا
يف ذل ��ك تلك املتعلقة باملن ��اورات بالقرب
م ��ن احل ��دود الرو�سي ��ة .و�أ�ص ��درت
اخلارجي ��ة الرو�سي ��ة ي ��وم اخلمي� ��س
بيانا منف�ص ًال ح ��ول النزاع يف �أوكرانيا
وقال ��ت فيه :يب ��دو �أن امل�شرفني الأجانب
عل ��ى �أوكراني ��ا م�صممون عل ��ى االلتزام
ال�ص ��ارم بال�سيناري ��و ال ��ذي اخرتعوه،
وال ��ذي الذي يزعم ب ��ان رو�سيا �ستهاجم
�أوكراني ��ا حتما .ومن مظاه ��ر الت�صعيد
يف املوق ��ف ب�شكل م�صطن ��ع انهم اعطوا
الأم ��ر ب�إج�ل�اء موظف ��ي �سفاراته ��م م ��ن
كيي ��ف ،وزي ��ادة �إم ��دادات الأ�سلح ��ة،

وال�صراخ ب�ص ��وت �أعلى ب�ش� ��أن التهديد
الرو�س ��ي املزع ��وم .حت ��ى �أنه ��م حددوا
الزمن «لهج ��وم» رو�سيا عل ��ى �أوكرانيا:
يف وق ��ت ما ب�ي�ن الآن ومنت�صف �شباط.
و�أكدت رو�سيا عل ��ى خمتلف امل�ستويات
بعدم وجود �أي خطط لديها ب�شن هجوم
على �أوكرانيا.
وق ��ال بلينكني يف م�ؤمت ��ره ال�صحفي �إن
وا�شنط ��ن �أر�سل ��ت لرو�سي ��ا الإحتادي ��ة
«جمموعة من الأف ��كار» �أكرث مما توقعته
مو�سك ��و :وعل ��ى ح ��د قول ��ه :ردود على
املقرتح ��ات الرو�سي ��ة بقائم ��ة حم ��ددة،
ونقط ��ة بنقط ��ة ،وتو�ضي ��ح مل ��اذا ال
ميك ��ن قبول ع ��دم قبول تل ��ك او هذه من
املقرتح ��ات .ووف ًقا لوزي ��رة اخلارجية،
ف� ��إن وا�شنط ��ن م�ستع ��دة ملناق�ش ��ة نظام
احل ��د م ��ن الت�سل ��ح يف �أوروب ��ا ،وكذلك
�سب ��ل ا�ستعادة الثقة بني رو�سيا والغرب
يف املجال الع�سكري.
وخرج ��ت �صحيف ��ة نيوي ��ورك تامي ��ز
با�ستنت ��اج منطق ��ي مف ��اد ًه �أن ال ��رد
الأمريك ��ي �سيمهد الطريق للمفاو�ضات
ب�ش� ��أن معاه ��دة ت�صفي ��ة ومرابط ��ة
ال�صواري ��خ القريب ��ة واملتو�سط ��ة
امل ��دى ،ال ��ذي مل يدخ ��ل حي ��ز التنفي ��ذ

من ��ذ ع ��ام  .2019وت�ؤك ��د ال�صحيف ��ة
�أن الأمريكي�ي�ن يف رده ��م ال مينح ��ون
الإحت ��اد الرو�سي حق النق�ض (الفيتو)
عل ��ى ن�ش ��ر �أي ن ��وع م ��ن الأ�سلح ��ة يف
�أوروب ��ا .وكان الأم�ي�ن الع ��ام حلل ��ف
الناتو ين� ��س �ستولتنربغ �أكرث حتديدا
من بلينك ��ن ،حيث ح ��دد ثالثة جماالت
يعتق ��د الأمريكي ��ون وحلفا�ؤه ��م �أن
�إح ��راز تق ��دم يف العالقات م ��ع رو�سيا
�أم ��ر ممكن .وهي ا�ستع ��ادة االت�صاالت
بني رو�سيا والناتو .ودعا �ستولتنربغ
�إىل �إع ��ادة فت ��ح مكاتب ��كل م ��ن رو�سيا
واحلل ��ف يف بروك�س ��ل ومو�سك ��و.
وال ي�ش ��ك الدبلوما�سي ��ون الغربي ��ون
بان ��ه �سيت ��م فت ��ح املكات ��ب بطريق ��ة �أو
ب�أخرى .وبالت ��ايل ،ف�إن متثيل االحتاد
الأوروبي يف مو�سك ��و لن يتوىل مهام
مكت ��ب النات ��و كما علي ��ه الأم ��ر ،ومثل
ه ��ذا التكلي ��ف �أم ��ر منطق ��ي �إذا كان ��ت
بروك�س ��ل تتوقع انقطاعً ��ا طويل الأمد
يف العالق ��ات م ��ع رو�سي ��ا .كما حتدث
�ستولتنربغ ل�صال ��ح ا�ستئناف احلوار
ب�ي�ن الع�سكري�ي�ن وموا�صل ��ة احل ��وار
ح ��ول من ��اورات الأطل�س ��ي بالقرب من
حدود رو�سيا.

مقومات ا�ستمرار االحتالل الأمريكي للعراق

 د .جا�سم ال�صفار

في نهاية كانون الأول
(دي�سمبر) � ،2021أعلن
رئي�س الوزراء العراقي
م�صطفى الكاظمي انتهاء
مهمة الجي�ش الأمريكي في
البالد .و�أعلن ر�سمي ًا خروج
الجي�ش الأمريكي من القواعد
الع�سكرية «حرير» و «عين
الأ�سد» و «القائم»� ،إلى جانب
عدد من المن�ش�آت الأخرى في
عموم العراق .الى هنا تكون
حكومة الكاظمي قد حققت
�إنجازا وطنيا مهما يح�سب
لها ،لوال �أن تبع ذلك �شرح من
البنتاغون� ،شطب من حيث
الواقع مغزى ما �أعلن عنه
الكاظمي.

فق ��د ذك ��رت القي ��ادة املركزي ��ة للجي� ��ش
الأمريك ��ي �أن الوح ��دات الع�سكري ��ة
االمريكي ��ة يف الع ��راق �ستوا�ص ��ل
�أن�شطته ��ا هن ��اك م ��ع تغي�ي�ر يف طبيع ��ة
مهامه ��ا .قد تنطل ��ي تفا�صي ��ل التو�ضيح
الر�سم ��ي الأمريك ��ي للإع�ل�ان العراق ��ي
عل ��ى �أح ��د �إذا كان املرء ال يع ��رف تاريخ
الوج ��ود الع�سكري الأجنل ��و �ساك�سوين
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط .فمنذ ع ��ام 1914
�إىل عام � ،1956أعلن ��ت بريطانيا انتهاء
وجوده ��ا الع�سك ��ري يف م�ص ��ر �أكرث من
 80م ��رة .ويف كل م ��رة بقي ��ت الق ��وات
والأ�سط ��ول الربيط ��اين يف مواقعه ��م
حتى �إعالن اجلمهورية يف م�صر.
�إن ت�صرفات الواليات املتحدة يف العراق
تك ��رر ب�شكل عام النهج الربيطاين .فمنذ
الإطاحة بنظام �ص ��دام ح�سني يف �أبريل
� ،2003ص ��رح البي ��ت الأبي� ��ض ووزارة
اخلارجي ��ة والبنتاغ ��ون بانتظ ��ام �أن
الق ��وات الأمريكية �ستغ ��ادر العراق عند
توف ��ر الظ ��روف املالئم ��ة لذل ��ك ،دون �أن
حت ��دد طبيعة تلك الظروف .ومع �أن عدد
الق ��وات االمريكية العاملة يف العراق قد
انخف�ض يف فرتات زمنية حمددة ب�شكل
كبري ،لكن ��ه زاد مرة �أخ ��رى حتت ذرائع
خمتلف ��ة .هذا م ��ع ان البيان ��ات الر�سمية
ت�ش ��دد عل ��ى �أن الق ��وات الع�سكري ��ة
�ألأمريكي ��ة الت ��ي اجتاح ��ت الع ��راق عام
� 2003أجن ��زت مهامه ��ا بحل ��ول ع ��ام
� .2011أم ��ا م ��ا تبق ��ى م ��ن ق ��وات عل ��ى
الأر�ض ،ح�س ��ب زعمها ،فه ��ي للم�ساعدة
يف الت�ص ��دي للإره ��اب و «احلاج ��ة
�إىل تدري ��ب عنا�ص ��ر اجلي� ��ش العراق ��ي
اجلديد».
�إذا كان البنتاغون ق ��د و�ضع لنف�سه هذه
امله ��ام ح ًق ��ا ،فان ��ه عل ��ى عل ��م با�ستحالة
حتقيقها �آنذاك .ففي عام  ،2014انهارت
قوى اجلي�ش العراقي اجلديد يف غ�ضون
�أي ��ام بع ��د اجتي ��اح اجلماع ��ات امل�سلحة

التابع ��ة للدول ��ة الإ�سالمي ��ة مل�ساح ��ات
وا�سعة م ��ن العراق ،وخل ��ق واقع جديد
«ي�ضط ��ر» البنتاغون اىل �أخذه باالعتبار
وان�ش ��اء م ��ا ي�سم ��ى «التحال ��ف ال ��دويل
ملكافحة الإرهاب يف العراق».
عل ��ى �أن الت�ص ��دي اجل ��اد واحلا�س ��م
للإرهاب مل يدخل فعليا يف ح�سابات ذلك
التحالف �آنذاك ،ولو ركن العراقيون اىل
الدعم الذي قدم ��ه التحاف ملواجهة متدد
الدول ��ة الإ�سالمي ��ة ،لفق ��دوا عا�صمتهم.
وان �شئن ��ا ان نك ��ون مو�ضوعي ��ون فان
الن�شاط ��ات الع�سكرية االمريكية ،وقتها،
مل ت�ؤثر ب�شكل فعال على موازين القوى
بع ��د اجتياح الإرهاب مل�ساحة تقدر بثلث
البالد ،وب ��دل عنها حتملت وط�أة احلرب
ف�صائ ��ل املتطوع�ي�ن الذي ��ن ا�ستجاب ��وا
لن ��داء املرجعية .ه�ؤالء هم من لعب دور ًا
حا�سم� � ًا يف مع ��ارك حترير م ��دن تكريت
والفلوج ��ة و�سام ��راء و�شم ��ال بغ ��داد
وج ��رف ال�صخر وم�ساح ��ات وا�سعة من
الرمادي واملو�صل.
ومع ذل ��ك ،مل ت�ستطع الوالي ��ات املتحدة
ال�سم ��اح ب� ��أن ي�صب ��ح االنت�ص ��ار عل ��ى
داع�ش انت�صا ًرا لتل ��ك الف�صائل و�سندها
الرئي�س ��ي �إي ��ران .لذلك �أ�ص ��رت القوات
االمريكي ��ة عل ��ى ع ��دم م�شارك ��ة ف�صائل
احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف مع ��ارك عا�صم ��ة
«اخلالف ��ة»  -مدين ��ة املو�ص ��ل� .أدى ذل ��ك
�إىل تكبد القوات العراقية خ�سائر فادحة
خ�ل�ال الهج ��وم ،ال ��ذي ا�ستم ��ر م ��ن 16
�أكتوب ��ر  /ت�شري ��ن الأول  ،2016لينتهي
يف يوليو  /متوز  ،2017على الرغم من
ال�ضربات اجلوية املنتظمة ل�سالح اجلو
الأمريكي.
ال يه ��م االمري ��كان حجم اخل�سائ ��ر التي
يتكبده ��ا العراقي ��ون يف معرك ��ة �أخذوا
عل ��ى �أنف�سه ��م قيادته ��ا ،ل ��ذا �أداروه ��ا
بطريق ��ة ال ت�أخ ��ذ باحل�سب ��ان ،ال �ألزم ��ن
وال ع ��دد ال�ضحاي ��ا .كل ه ��ذا كان مدعاة

للتفكري ب� ��أن البنتاغون ال ي�سعى ملغادرة
الع ��راق يف القري ��ب العاج ��ل .ومل تغري
م ��ن هذا اال�ستنتاج حقيقة �أن مع و�صول
الرئي� ��س ج ��و باي ��دن �إىل ال�سلط ��ة ،مت
الإعالن ر�سميًا عن انتهاء وجود اجلي�ش
الأمريك ��ي يف ال�شرق الأو�سط .وال ب�أ�س
يف �أن نتذك ��ر هن ��ا ب� ��أن دونال ��د ترامب،
ال ��ذي و�ص ��ل �إىل ال�سلط ��ة حت ��ت �شعار
«كف ��ى حرو ًب ��ا»� ،أدىل بت�صري ��ح مماث ��ل
عندم ��ا ت ��وىل ال�سلط ��ة .لذل ��ك ،لي�س من
امل�ستغ ��رب �أن باي ��دن ،مث ��ل ترامب ،من
غ�ي�ر املرج ��ح �أن يق ��رر ان�سحاب ��ا كام�ل�ا
للق ��وات االمريكي ��ة من الع ��راق ،فهذا لن
ي�سمح به اللوبي الق ��وي امل�ؤيد للحرب،
وال ��ذي ي�ستخ ��دم جلن ��ي الأم ��وال يف
ال�ش ��رق الأو�سط « حرب لها بداية ولي�س
لها نهاية «.
و�أخ�ي�را ،فم ��ع �أين �أق ��ف م ��ع خي ��ارات
حمددة �أثبت ��ت �أنها الأمث ��ل وفقا لتاريخ
طوي ��ل ،ميتد اىل �أوا�سط القرن املا�ضي،
تعامل ��ت في ��ه دول �أخ ��رى م ��ع ا�ستمرار
الوج ��ود الع�سك ��ري �ألأمريك ��ي عل ��ى
�أرا�ضيه ��ا ،على �أنه الب ��د من الإ�شارة اىل
�أن لي� ��س م ��ن مه ��ام ه ��ذه املقال ��ة اقرتاح
حل ��ول لق�ضي ��ة �شائك ��ة يب ��دو فيه ��ا �أن
ال�سيناريو الوحيد الذي ميكن �أن ير�شح
�آلي ��ات وطني ��ة تفر� ��ض عل ��ى البنتاغون
االن�سح ��اب الكام ��ل لقواته م ��ن العراق،
هو التوافق الكامل بني مكونات ال�شعب
العراق ��ي وتوحيد املوقف م ��ن االحتالل
عل ��ى �أ�سا�س امل�صال ��ح الوطنية حتديدا،
ولي�س احلزبي ��ة �أو الطائفية �أو االثنية،
وه ��ذا �أمر �صع ��ب التحقي ��ق يف ظروف
تن�شغ ��ل فيه ��ا الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الت ��ي
�أفرزته ��ا املحا�ص�ص ��ة بال�ص ��راع عل ��ى
ال�سلطة وا�ضعة ن�ص ��ب عينيها بالدرجة
الأوىل ،املكا�س ��ب واخل�سائ ��ر ال�سيا�سية
التي ميكن ان تنتج عن بقاء �أو ان�سحاب
القوات االمريكية.
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باليت

ِ�إ ْرث "محمد مكية" المعماري

� ستار كاوو�ش

هل ن�صدق جميع اللوحات؟

�صدر ،م�ؤخرا ،كتاب باللغة االنكليزية بعنوان "محمد مكية :معمار حداثي يجدد
التقاليد اال�سالمية" Mohamed Makiya, A Modern Architect Renewing
 ,Islamic Traditionلم�ؤلفته ال�صحفية "كارين دابروف�سكا" .Karen Dabrowska
والكتاب اياه الذي جاء بـ � 232صفحة من القطع ال�صغير� ،صدر في لندن �سنة 2021
عن دار ال�ساقي  .Saqiوهو كما وا�ضح من عنوانه ،يتناول �سيرة المعمار العراقي الرائد
والحداثي الدكتور محمد مكية ( ،)2015 - 1914ومنجزه الت�صميمي بكونه منجزاً
الفت ًا في الخطاب المعماري العراقي واالقليمي .وت�أتي اهمية منجز محمد مكية ،من
خالل ت�صديه لإ�شكالية "التراث والمعا�صرة" بمقاربة ت�صميمية نراها جد �صائبة
مثلما كانت حداثية تعمل �ضمن �سياق التوجهات الحداثية العالمية ،ما اك�سبها قيمة
م�ضافة .والم�ؤلفة ت�سعى في كتابها المهم الى تكري�س اهمية هذا االتجاه الت�صميمي
واال�شادة بثماره العديدة التى تج�سدت من خالل ت�صاميم عمارة مكية المميزة ،وعبر
تبني كثر من المعماريين لذات النهج الطليعي في تف�سير تلك اال�شكالية النظرية
التى جابهتها الممار�سة المعمارية العالمية منذ ن�شوء وبلورة توجهات الحداثة
المعمارية في مطلع القرن الع�شرين وقبله بقليل.

د .خالد ال�سلطاني

معمار و�أكادميي
ت�ش ��ي حمتوي ��ات الكت ��اب ال ��ذي اعدت ��ه
"كاري ��ن دابروف�س ��كا" بعناي ��ة كب�ي�رة،
بجع ��ل ق ��ارئ كتابه ��ا يطل ��ع عل ��ى م�سار
املعم ��ار العراق ��ي احليات ��ي واملهني ،مع
ا�ضاف ��ة مالح ��ق ُتعن ��ى بن�ش ��ر املزيد من
املعلوم ��ات عن ثيم ��ة الكت ��اب .فهي تبد�أ
كتابه ��ا م ��ن <�صبابي ��غ الآل> :املحل ��ة
البغدادي ��ة العريق ��ة ،حي ��ث ول ��د املعمار
وترع ��رع يف طفولت ��ه هن ��اك ،لتتن ��اول
بع ��د ذل ��ك درا�ست ��ه يف ليفرب ��ول املدينة
االنكليزي ��ة الت ��ى در�س فيه ��ا معظم رواد
العم ��ارة العراقي ��ة ،م ��ن احم ��د خمت ��ار
ابراهيم م ��رورا بجعفر عالوي ومدحت
عل ��ى مظل ��وم وكذل ��ك عب ��د الل ��ه اح�سان
كامل و�سامي ق�ي�ردار وغريهم .بعد ذلك
تع ��رج امل�ؤلف ��ة عل ��ى ن�شاط مكي ��ه املهني
بع ��د رجوع ��ه اىل بل ��ده الع ��راق ،وم ��ن
ث ��م ت�أ�سي� ��س مكتب ��ه اال�ست�ش ��اري ال ��ذي
ا�ضطل ��ع بالقي ��ام يف ت�صاميم ج ��د الفتة
يف ال�ستينات ،م�ؤ�س�س ��ا ملقاربة معمارية
حاول ��ت ان مت ��زج ال�ت�راث املعم ��اري
اال�سالم ��ي وتقرن ��ه م ��ع ا�شرتاط ��ات
احلداث ��ة وقيمه ��ا املعا�صرة ع�ب�ر ت�أويل
مقتدر ،اثرى بنتاج ��ه الت�صميمي امل�شهد
املعم ��اري العراق ��ي واالقليم ��ي على حدِ
�س ��واء ،كم ��ا اتين ��ا اىل ذل ��ك قب ��ل قلي ��ل.
كم ��ا ت�ش�ي�ر امل�ؤلفة اىل جه ��د حممد مكيه
م ��ع زمالئه يف ت�أ�سي� ��س الق�سم املعماري
بكلي ��ة الهند�س ��ة يف جامع ��ة بغ ��داد ع ��ام
 ،1959بكون ��ه اول مدر�س ��ة معماري ��ة
عراقي ��ة ،م ��ع التذك�ي�ر باه ��م ت�صاميم ��ه
يف ال�ستين ��ات وعل ��ى ر�أ�سه ��ا ،ت�صمي ��م

"جامع اخللفاء" يف منطقة �سوق الغزل
�سن ��ة  .1963ثم ت�أتي امل�ؤلف ��ة على ذكر
ن�شاط مكتبه اال�ست�ش ��اري خارج العراق
بع ��د ان �أُج�ب�ر عل ��ى اخل ��روج م ��ن بلده
الع ��راق يف نهاي ��ة ال�ستين ��ات ،وتذك ��ر
من ب�ي�ن ت�صاميمه املهم ��ة يف تلك االوان
ت�صمي ��م م�سجد الكوي ��ت الكبري وم�سجد
ال�سلط ��ان قابو� ��س يف عم ��ان .وتف ��رد
الكاتب ��ة �صفح ��ات م ��ن كتابه ��ا مكر�س ��ة
اىل ن�ش ��اط "ديوان الكوف ��ة" او ما عرف
ب� �ـ "غال�ي�ري الكوف ��ة" ،وه ��ي امل�ؤ�س�سة
الثقافي ��ة الت ��ى �أن�ش�أها املعم ��ار العراقي
املع ��روف املعنية بن�ش ��ر الثقافة العراقية
ب ��كل جتلياته ��ا املعرفي ��ة يف او�س ��اط
خمتلفة من العراقيني والعرب واالجانب
ال�ساكنني يف لندن واملهتمني يف ح�ضارة
منطق ��ة ال�شرق االو�س ��ط .وقبل ان تنهي
مف ��ردات حمتويات كتابه ��ا باحلديث عن
"�إرث حمم ��د مكية" ،تن ��وه الكاتبة اىل
فقرة "اخلالف وامل�صاحلة" ،وت�شري اىل
م�شاه ��د م ��ن ان�شطة وان�شغ ��االت املعمار
يف الف�ت�رة االخرية من حيات ��ه ،وا�ضعة
جمل ��ة "انا قائد فرق ��ة مو�سيقية من دون
اورك�س�ت�را!" ،وك�أنه ��ا بذل ��ك ت�ستع�ي�ر
مقولت ��ه تل ��ك لتبي ��ان نوعي ��ة وطبيع ��ة
االح ��داث املختلف ��ة و�إزمنته ��ا املتنوع ��ة
التى م� � ّر بها املعمار �س ��واء على ال�صعيد
ال�شخ�صي ام العائلي ام املهني.
تن�ش ��ر امل�ؤلف ��ة يف نهاي ��ة كتابه ��ا مالحق
عديدة تخ�ص �سرية حممد مكية ب�ضمنها
ملخ� ��ص الطروح ��ة املعم ��ار "العم ��ارة
ومناخ البح ��ر االبي� ��ض املتو�سط" التى
ح�ص ��ل عليها على �شه ��ادة الدكتوراه من
كلي ��ة "كينغ� ��س كول ��ج" يف كم�ب�ردج يف
 ،1946وكذل ��ك حما�ضرت ��ه "العم ��ارة
يف املا�ض ��ي واحلا�ضر" الت ��ى القاها يف
رابطة املعماري�ي�ن الربيطانيني ،1984
واخ�ي�را تن�ش ��ر يف ذل ��ك امللح ��ق ،ن� ��ص

الر�سالة التى وجهها مكية اىل املجتمعني
مبنا�سب ��ة مئويته التى عق ��دت يف بغداد
عام .2014
يف الكتاب ثمة مقوالت كثرية وت�صاريح
عدي ��دة تع ��ود اىل ا�صدق ��اء حمم ��د مكية
ومعارفه م ��ن العراقيني واالجانب الذين
عرف ��وا املعمار ع ��ن قرب والذي ��ن عملوا
مع ��ه يوم ��ا م ��ا يف مكتب ��ه اال�ست�ش ��اري.
وم ��ن �ضمن تل ��ك اال�سماء ي ��رد ا�سم اكرم
العكيل ��ي يف امكنة عديدة من الكتاب ،بل
وتنق ��ل امل�ؤلفة عنه مقولته التى و�ضعتها
على غالف كتابها من "ان حممد مكية هو
بغداد ،وبغ ��داد هي حمم ��د مكية!"كناية
م ��ن العكيلي على اهتم ��ام و�شغف وحب
مكية ملدينتة االثرية اىل نف�سه ،وم�ساعيه
الكث�ي�رة يف عمرانه ��ا ومنحه ��ا خ�ي�رة
ت�صاميميه .كما توجد ا�شارات عديدة يف
كتاب "دابروف�سكا" " اىل كتابي <حممد
مكية :قرن من العم ��ارة واحلياة> الذي
�ص ��در �سن ��ة  ،2014مبنا�سب ��ة بل ��وغ
املعمار مائة عام من عمره .وتفرد امل�ؤلفة
�صفحة من كتابه ��ا لت�شكر ذوات عديدين
ق�سم ��ا منهم حاورته ��م امل�ؤلف ��ة و�أخرين
كتب ��وا له ��ا ع ��ن انطباعاته ��م ع ��ن �سرية
املعم ��ار العراق ��ي ال�شه�ي�ر ،وم ��ن اولئك
ت ��رد ا�سم ��اء عدي ��دة مثل عل ��ي املو�سوي
وح�س�ي�ن الهن ��داوي (الت ��ى تن�شر غالف
كتاب ��ه ع ��ن حممد مكي ��ة يف اح ��د ف�صول
كتابها) و�صبحي العزاوي وغادة ال�سلق
وم�صطف ��ى الكاظمي وخال ��د الق�شطيني
وزينة ع�ل�اوي ور�شي ��د اخلي ��ون وملياء
الكيالين وطبع ��ا كنعان مكية وهند مكية
و�آم ��ال مكية وغ�سان مكي ��ة ون�سيم مكية
و�آخرين �سواء كانوا عراقيني ام اجانب.
يف كتابه ��ا ال ��ذي نعر�ض له هن ��ا ،ت�سعى
امل�ؤلف ��ة وراء ا�صطف ��اء "تعاب�ي�ر" او
"جمل حمددة ،تدلل بها عن خ�صو�صية
ف�صول كتابها وما ميك ��ن ان ت�شي به من

للتاريخ ِ
مهارة ٌ يف تعطيل ِ احلا�ضر...
*
مدونات ُ التاريخ ِ..
ّ
أحجار
� ٌ
متلأها الثقوب.

الفن ب�شكله العام جميل وممتع وفيه
جاذبية كبيرة ،لكن علينا �أن ال
ن�ست�سهله ،فال يمكن �أن َن ُل َّم حجارة
الطريق ونعر�ضها ب�إعتبارها فن ًا.

�أخبار الأيام ..بوب ديالن المو�سيقي الذي نال نوبل

مكا�شفات عن التاريخ
ري�سان الخزعلي

"�س ��رد" لن�صو�ص ذلك الف�ص ��ل .فعندما
تن ��وي امل�ؤلفة احلدي ��ث يف الف�صل االول
من كتابها عن طفولة حممد مكيه وعالقته
بح ّي ��ه البغ ��دادي املع ��روف "�صبابي ��غ
الآل" ،فانها ت�ستعري "مقولة" من حديثه،
لتكون "تروي�سة" ذل ��ك الف�صل .فعن هذا
الف�ص ��ل تختار ما يلي" ..مل ا�ضطر مطلقا
الق ��راءة ع ��ن م ��دن الع�ص ��ور الو�سط ��ى،
الين ،بب�ساط ��ة ،ع�ش ��ت يف واحدة منها..
وت�أث ��رت كث�ي�را فيه ��ا ،فانا بغ ��دادي قح،
وان ��ا افك ��ر به ��ا ط ��وال حيات ��ي!" وع ��ن
تروي�س ��ة الف�ص ��ل ال�ساد� ��س املكر� ��س
جلمعية الفناني�ي�ن العراقيني ،الذي ر�أ�س
مكيه يف اخلم�سينات ذلك التجمع الفني،
تخت ��ار امل�ؤلف ��ة جمل ��ة م ��ن حدي ��ث مكيه
نف�سه عندما يقول " كنت غريبا عنهم (عن
الفناني�ي�ن العراقي�ي�ن يف اخلم�سين ��ات)،
الين مل اك ��ن ر�سام� � ًا ،وكان ��وا يعتق ��دون
ب ��ان الر�سم وحده هو الفن .يف حني كنت
ا�ؤمن بالف ��ن التطبيقي ،الذي نظروا اليه
ب ��ازدراء .بالن�سب ��ة ا ّ
يل كان <النج ��ار>
و<احل ��داد> فناني�ي�ن بامتي ��از!" .وعن
"جملة" الف�صل العا�شر اخلا�ص مبكتب
"مكي ��ة وم�شارك ��وه" يف املهج ��ر ،تثبت
امل�ؤلف ��ة التعبري الآت ��ي" ...ال تعني البتة
م ��ن ان <ا�ستمراري ��ة ال�ت�راث> ينبغ ��ي
ان تعي� ��ش يف املا�ضي .ذل ��ك الن ال�س�ؤال
امله ��م هو كي ��ف ان تعي� ��ش يف احلا�ضر،
م�ستلهم ��ا ال�ت�راث ،ومتطلع ��ا مل�ستقب ��ل
اف�ض ��ل" .وهك ��ذا ت�ض ��ع امل�ؤلف ��ة خمتلف
املقوالت التى تعود �سواء اىل مكية نف�سه
او اىل اح ��د ا�صدقائ ��ه ،والت ��ي ي ��راد بها
عك�س فحوى �سرديات ف�صول الكتاب..

لقد قدمت لنا "كارين دابروف�سكا" �سرية
ملعمار عراقي رائد مكتوبة يف لغة ب�سيطة
ومفهومة لدى ق ��راء يف �أو�ساط متنوعة
ذات ثقاف ��ات خمتلف ��ة ،وقدمت ��ه كمعم ��ار
ارتب ��ط ا�سم ��ه يف تقدمي مقارب ��ة مميزة
والفته ال�شكالي ��ة "ال�ت�راث واملعا�صرة"
الت ��ى بد�أت بالظهور ب�ص ��ورة م�ؤثرة يف
اخلطاب املعماري العاملي منذ ال�ستينات،
حينم ��ا ب ��دا وا�ضح ��ا ق�ص ��ور "التي ��ار
ال ��دويل" ومناه ��ج "العم ��ارة احلديثة"
االخ ��رى يف تلبية املتغ�ي�رات املت�سارعة
يف الذائق ��ة اجلمالية التى انت�شرت لي�س
يف املج ��ال املعم ��اري لوح ��ده وامن ��ا يف
عموم التي ��ارات الفنية والثقافية يف ذلك
الآوان .وبك ��ون " دابروف�س ��كا" �صجفية
متمر�سة (ه ��ي املولودة يف نيوزيالندا)،
فانه ��ا ا�صدرت كتبا عديدة ،ب�ضمنها كتب
ع ��ن منطق ��ة ال�ش ��رق االو�س ��ط وق�ضاياه
الآني ��ة املتنوعة مثل كتاب " دليل اجليب
لعا�صمة اثيوبيا" وكتاب "نحو الهاوية:
انته ��اكات حق ��وق االن�س ��ان يف البحرين
وقمع احلراك ال�شعبي من اجل التغيري".
كما ا�صدرت كتابا اخر ًا بعنوان " الثورة
الليبي ��ة :يوميات فتاة اخبار القذايف يف
لن ��دن" .وقد عملت "كاري ��ن دابروف�سكا"
ل�سن�ي�ن عدي ��دة ك�سكرت�ي�رة اىل رئي� ��س
جمعي ��ة �سوداني ��ة خريي ��ة ا�س�سه ��ا احد
املح�سني�ي�ن ال�سوداني�ي�ن يف لن ��دن وهو
<ال�شي ��خ ابراهي ��م الطي ��ب الري ��ح>.
وباملنا�سب ��ة فن كتابه ��ا عن "�سرية حممد
مكي ��ة" ،الذي نعر�ض له هن ��ا ،مهدى اىل
ذك ��رى ه ��ذا املح�س ��ن ال ��ذي ت ��ويف �سنة
 2017واىل عائلته.

كي ��ف ُتنجَ ُز الأعمال الفنية التي فيها �إب ��داع وجمال و�إبتكار؟ هل تكفي
النواي ��ا اجلي ��دة ل�صنع ذل ��ك� ،أم يق ��ف وراء هذه الأعم ��ال موهبة عالية
وخ�ب�رة و�إجتهاد؟ يق ��ول الهولنديون يف �أح ��د �أمثالهم (ال ��كالم ال ي�سد
الثق ��وب) وهذا يبدو مدخ�ل ً�ا جيد ًا للمو�ضوع ،فالنواي ��ا بكل �أنواعها ال
ميكن �أن ت�ؤدي اىل عمل جيد ،ما مل ي�صاحبها موهبة من نوع ما وتفاين
ودقة وخ�ب�رة وتخطيط وتهيئ ��ة لإجناز العمل .وينطبق ه ��ذا بالت�أكيد
عل ��ى الأعم ��ال الإبداعية �أكرث من غريها ،فال ميك ��ن لأي �شخ�ص مث ًال �أن
ي�صبح روائي ًا ،مبجرد �أن يكتبَ كتاب ًا يحتوي على بع�ض الأحداث ،ولن
ي�صب ��ح كل �إن�سان ر�سام� � ًا ،فقط لأنه يدلق الألوان كم ��ا �إتفق على قطعة
القما�ش ��ة امل�سكين ��ة ،بحجة � َّإن ما يقوم به ي�صب يف خانة الفن احلديث.
فالف ��ن ب ��كل �أنواع ��ه ،مب ��ا يف ذل ��ك الفن احلدي ��ث طبع� � ًا براء م ��ن هذه
الإدع ��اءات التي يجيده ��ا من ال يعرفون ماهية الف ��ن احلقيقي ومعناه.
العملي ��ة الإبداعية حتتاج اىل موهبة -حتى ل ��و كانت �صغرية -وبحث
وعمل ومثابرة وحماوالت ال تنتهي للو�صول اىل نتيجة جيدة.
الف ��ن ب�شكل ��ه العام جميل وممتع وفي ��ه جاذبية كبرية ،لك ��ن علينا �أن ال
ن�ست�سهل ��ه ،فال ميك ��ن �أن َنلُ َّم حجارة الطريق ونعر�ضه ��ا ب�إعتبارها فن ًا.
فالفن ��ان احلقيقي هو م ��ن َيلُ َّم حجارة الطريق وي�صن ��ع منها منحوتات
جميل ��ة ،و�إال َ
كيف ميكن ملجرد قطعة م ��ن احلجر مل مي�س�سها �إزميل ومل
حت ��دث عليها تعدي�ل�ات ودون معاجلة� ،أن نقارنه ��ا بقطعة حجر �أخرى
ق�ض ��ى معه ��ا مايكل �أجنل ��و -على �سبيل املث ��ال� -سنت�ي�ن ليمنحها �شك ًال
مذه ًال ويعطيها حياة؟
ً
ً
َ
ُ
حني نت�ساءل عن هذا الطبيب �أو ذاك اجلراح ،كونه جيدا وناجحا ،فذلك
لأن ��ه ي�ستطي ��ع �أن ُيج ��ري عملية ناجح ��ة وال ميوت املري� ��ض بني يديه.
كذلك حني نقول �إن هذا روائي عظيم ،فذلك بكل ب�ساطة لأنه �إ�ستطاع �أن
ي�صن ��ع من اللغة حياة� ،أن يغور يف �أعماق نف�سيات �شخ�صياته وي�صنع
م ��ن العالقات بينها عامل� � ًا متكام ًال مليئ ًا بال�صراع واحلكم ��ة .فلماذا �إذن
ن�صمت �أمام من يقتل الإبداع بحجة احلرية (واحلداثة)؟! فحتى العبي
ك ��رة الق ��دم ال تدفع لهم �أنديته ��م املاليني كونهم يركل ��ون الكرة فقط ،بل
مله ��ارات معين ��ة ال تتوف ��ر عند غريه ��م .طيِّب ملاذا يح ��دث عك�س ذلك يف
الر�س ��م مث ًال؟ و�أي ��ن هي احلدود التي ميك ��ن الإ�ستناد عليه ��ا؟ �أنا هنا ال
�أتكلم ع ��ن هواة الر�سم الذين يحاولون �أن ير�سموا �أ�شيا ًء متنحهم نوع
م ��ن املتع ��ة والراحة النف�سي ��ة (و�أحيان ًا يظه ��ر بينهم فنان ��ون رائعون،
ينتج ��ون �أعم ��ا ًال جميلة) ،بل ع ��ن �أ�شخا�ص يطرح ��ون �أنف�سهم كفنانني
حمرتفني ال يُ�شق لهم غبار ،رغم �إن �أعمالهم هي الغبار ذاته.
م ��ن اجليد �أن نك�سر املقايي�س ونتج ��اوز القاعدة ،على �أن نقدم �شيئ ًا ذو
قيم ��ة جمالية حقيقية ،ال �أن ن�ض ِّي َع املقايي� ��س اىل الأبد ،نعم لقد �ضاعت
املقايي�س ومل نح�صل على مقايي�س جديدة ،والقاعدة �إنخ�سفت ومل يعد
هن ��اك ما نقف عليه! و َف َّ�ض َل الكثريون ال�صم ��ت �أزاء ذلك ،كي ال ُي َته َ
َمون
باجله ��ل وحماربة اجلمال ،فقرروا ال�صم ��ت .لتكون النتيجة �أن يتوجه
باب �أو نافذة
كل من يريد نحو قما�شة الر�سم وك� َّإن الأمر يتعلق ب�صباغة ٍ
ولي�س �إجناز �أعما ًال فنية!
�أنا �أت�س ��اءل هنا فقط ،و�أعرف بالت�أكيد �إن احلرية قد منحت كل �شخ�ص
احل ��ق يف عم ��ل ما يري ��د .وت�س ��ا�ؤيل هوُ :ت ��رى هل نح ��ن بحاجة -يف
ه ��ذا الأم ��ر -اىل �ضوابط ت�شب ��ه اىل حد ما الرقابة النوعي ��ة التي كانت
تو�ض ��ع عل ��ى �إ�ص ��دار الكت ��ب يف الكثري من البل ��دان ،تل ��ك الرقابة التي
ذهب ��ت ،وذهبَت معها -يف الكثري من الأحيان -جودة الإبداع ،حتت بند
احلري ��ة ،بعدما �صار ب�إمكان كل �شخ�ص طباع ��ة كتاب بكل �سهولة حتى
لو كان م�ستواه هابط ًا.
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عالء المفرجي

«�أخبار الأيّام» الكتاب الوحيد الذي
كتبه بوب ديالن ،الفائز بجائزة
نوبل للآداب عام  ،2016والتي ُتمنح
للمرة الأولى �إلى �شخ�ص ّية مو�سيق ّية،
ّ
أدبي في العالم بين
ّ
ف�ضج الو�سط ال ّ
معتر�ض ومنده�ش .كتب ديالن
�أغانيه بنف�سه طوال خم�سين عامًا،
فكان �سبب منحه نوبل هو �أ ّنه ،فيما
كتبه من �أ�شعار غنائ ّية «ابتكر تعابير
�شعريّة جديدة داخل التقاليد
الغنائ ّية الأمريك ّية العظيمة».

ُدع ��ي دي�ل�ان يف ال�ستيني ��ات �ص ��وت
اجلي ��ل اجلدي ��د ،ف ��كان املتظاه ��رون
الأمريكيون للمطالبة بحقوق النا�س
والك � ّ�ف عن احلرب ،يرفعون كلماته
عال ًي ��ا يف وج ��ه الأنظم ��ة .لقد كتب
�ان حتم ��ل يف عمقه ��ا �إ�ش ��ارات
�أغ � ٍ
فل�سف ّي ��ة و�شعر ّي ��ة ،وهمومًا ثقيلة
�إجتماع ّي ��ة و�سيا�س ّي ��ة ،وروحً ��ا
ّ
قطره ��ا م ��ن �أرواح �سابقي ��ه م ��ن

مغ ّني البل ��وز والروك�-آند-رول والكنرتي
واجل ��از والفولكّ ،
وال�شع ��راء الكبار �أمثال
تي �إ�س �إلي ��وت ،و�إدغار �آالن بو ،وبودلري،
والقا�ص�ي�ن مثل هوغو ،وبلزاك ،وغوغول.
ّ
لق ��د �أ�ص ��در �أ�سطوانة كامل ��ة م�ستوحاة من
ق�ص�ص ت�شيخوف!
تبد�أ مذكرات ديالن هذه يف مدينة نيويورك
ال�ساحرة،
ع ��ام  ،1961حيث االحتم ��االت ّ
والأبخرة املت�صاعدة من الأر�ض ،وحفالت
اللي ��ايل الطويل ��ة احلم ��راء ،واحل ��ركات
الأدب ّي ��ة والفن ّي ��ة الولي ��دةَ .م ��ن نعتربه ��م
�شخ�صيّات

�أ�سطور ّي ��ة الآن ،كانوا مي�ش ��ون حينئذ يف
�ش ��وارع منهات ��ن ،يلتقيه ��م ب ��وب الواح ��د
�إث ��ر الآخر ،يتع ّل ��م �أ�سلوبًا جدي� �دًا من هذا،
وتكني� � ًكا �آخ ��ر م ��ن ذاك ،وينام عل ��ى �أريكة
يف مكتبة �صديق ،وي�ستمع �إىل �أ�سطوانات
الفونوغراف يف �ش ّقة ع�شيقة.
ي�س ��رد ب ��وب دي�ل�ان املا�ض ��ي ك�أمن ��ا يطمح
لتحويل ��ه �إىل �أغني ��ة ممت ��دة ،مت ��زج ب�ي�ن
عفويته ��ا اللحني ��ة ،وان�ضباطه ��ا البنائ ��ي
اخلا� ��ص .ت�صبح �صور التفك�ي�ر وممار�سة
احلي ��اة وت�أمل الب�شر والوع ��ي بالتفا�صيل
والأحداث �أ�شب ��ه بالنوتات املو�سيقية التي
متث ��ل يف ت�ش ّكله ��ا وامتزاجه ��ا
احتماالت ال نهائية
ل�صوت بوب ديالن.
«غ�ي�ر �أن ج ��ون كان
رج�ل ً�ا ا�ستثنائي� � ًا .مل
يكن ينت ��ج ت�سجيالت
ي�سجل
غري نا�ضجة �أو ّ
لفنان�ي�ن �أغ ��رار .كانت
لدي ��ه ر�ؤي ��ة وب�صرية»،
يق ��ول يف مذكرات ��ه:
«�شاه ��دين وا�ستم ��ع
�إ ّ
يل� ،أح� ��س مبوهبت ��ي
و�آم ��ن مب ��ا �س�آت ��ي به يف
امل�ستقب ��ل .ق ��ال يل �إن ��ه
يراين ك�شخ�ص �أنتمي �إىل
خط طويل لتقليد ما ،تقليد
البل ��وز ،واجل ��از ،والف ��ن
ال�شعبي» .ثمة �شغف طفويل
ميك ��ن �إدراك ��ه يف ا�ستدع ��اء
وت�شريح احلائ ��ز على جائزة
نوب ��ل  2016لل�شخ�صي ��ات
الت ��ي ر�سم ��ت عالقات ��ه به ��ا
م�شاهد عامله الإن�ساين والفني؛
�إذ يب ��دو ك�أن ��ه ي�سرتجع �أو يُعيد
التوح ��د بتل ��ك النظ ��رة املفتونة

�أو ذات احل�سا�سي ��ة اال�ستك�شافي ��ة ،الت ��ي
كان يراق ��ب بها هذه ال�شخ�صيات ،ويتع ّرف
�إىل تواريخه ��ا املتباينة ،ويختزن مالحمها
ومظهره ��ا وطباعها ،وبال�ض ��رورة �أ�ساليب
عزفه ��ا وغنائه ��ا .كان ��ت ت�أث�ي�رات ه� ��ؤالء
الب�شر ،والأطر التي تكوّ نت لقاءاته بهم من
خاللها �أقرب �إىل ذخ�ي�رة جمالية �ستتحوّ ل
�إىل �أغني ��ة دائم ��ة الت�ش� � ّكل للذاك ��رة ،يف
مواجهة الزمن� ،أراد بوب ديالن �أن يعطيها
يف مذاكرات ��ه نظام ًا �سردي� � ًا يتيح لها �إعادة
�إنت ��اج نف�سه ��ا� ،أي �أن تع�ث�ر عل ��ى �أحالمها
داخ ��ل نطاقات معرفي ��ة و�شعورية تتخطى
طبيعته ��ا الأ�صلي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ح�ضورها
الرمزي يف ق�صائ ��ده و�أغنياته .يعتمد هذا
النظ ��ام ال�س ��ردي عل ��ى توظي ��ف الإيقاعات
املختلف ��ة للعب ��ارات الق�ص�ي�رة والطويل ��ة،
والتي تتخللها اتكاءات ا�ستطرادية منوعة
م ��ن املج ��ازُ ،تع ��ادل الهارم ��وين املو�سيقي
بني النغم ��ات الرئي�سية والثانوية ،وهو ما
ي�ش ّي ��د طبقات من ال�ص ��ور امللوّ نة بعواطف
خمتلف ��ة ،و�إن كان ��ت الن�ب�رة الهادئ ��ة يف
املذك ��رات ميك ��ن الإن�ص ��ات �إليه ��ا كحاك ��م
مهيم ��ن بطريقة ما ،الأمر ال ��ذي ين�سجم مع
الطابع التقريري لعنوان املذكرات».
و بوب ديالن عام  1941هو مغني وملحن
و�شاع ��ر وفنان �أمريكي يتمتع ب�صوت رائع
ومرن ،وكان �شخ�صية م�ؤثرة يف املو�سيقى
والثقاف ��ة ال�شعبية لأكرث م ��ن خم�سة عقود.
والكث�ي�ر من �أعماله الأك�ث�ر �شهرة كانت من
ال�ستين ��ات ،وكلمات �أغانيه فيها من احلكمة
واالحتج ��اج ال�ش ��ئ الكث�ي�ر الن ��ه كان م ��ن
الطبق ��ة العامل ��ة وامل�ضطه ��دة ب�أمريكا ،كما
�أن مت ا�ستخدام بع�ض �أغانيه كن�شيد حلركة
احلق ��وق املدني ��ة للأفارق ��ة الأمريكي ��ون
واحلرك ��ة املناه�ض ��ة حل ��رب فيتن ��ام ،متيز
بغنائ ��ه العديد من الأن ��واع املو�سيقية مثل
ريف والغو�سبل والبلوز والروك.

وداعا بسام فرج
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اقــــرأ
الهروب من اجلنة

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "لي ��ف تول�ست ��وي ..اله ��روب
م ��ن اجلن ��ة" ،للكات ��ب الرو�سي باف ��ل با�سين�سك ��ي ترجمة
ن ��زار عيون ال�س ��ود والذي ت�ضمن وثائق كث�ي�رة عن حياة
تول�ست ��وي ،حي ��ث ي�ش�ي�ر امل�ؤل ��ف اىل ان فك ��رة اله ��روب
تنعك� ��س حتى يف روايات ��ه وكانت فكرة اله ��روب هاج�س
الكثري م ��ن ابطالها .كتب تول�ست ��وي يف يومياته عبارات
تعك� ��س فل�سفت ��ه "الهروبية" .فق ��د جاء فيه ��ا .." :كما ان
الهن ��ود يتوجه ��ون يف �س ��ن  60عام ��ا اىل الغاب ��ات يود
االن�سان العجوز واملتدين ان يكر�س االعوام االخرية من
حيات ��ه اىل ال ��رب ،وكذا حايل وانا يف �س ��ن  70عاما اود
من كل اعماق روحي هذا الهدوء واخللوة مع الذات".

مثوى الأثرياء �شواهد حية بني �أزقة �أحياء مدينة العمارة
مهدي ال�ساعدي
يخي ��م ال�سك ��ون على باح ��ة املنزل
الكب�ي�ر خ�ل�ا ا�ص ��وات اطف ��ال
العائلت�ي�ن اللت�ي�ن بقيت ��ا مالزمتني
ل ��ه ب�سب ��ب �ضع ��ف احلال ��ة املادية
لهم ��ا باال�ضافة اىل ا�صوات رفرفة
اجنح ��ة الطي ��ور الت ��ي وج ��دت
امل�أم ��ن يف املنزل ال�شاهد على عهد
تلي ��د لواحدة م ��ن اث ��رى العوائل
العراقية.
يب ��دو م ��ن اخل ��ارج من ��زال كب�ي�را
حاف ��ظ عل ��ى ط ��رازه الق ��دمي يف
حمل ��ة املحمودي ��ة اح ��دى احي ��اء
مدينة العم ��ارة ال�شعبي ��ة القدمية
ويف حقيقت ��ه ه ��و من ��زل وكني�سة
ولكن ��ه حتول اىل �سكن لذا احتفظ
بخ�صو�صي ��ة رغم خط ��ورة انهيار
اجزاء كبرية كونه ��ا �آيلة لل�سقوط
ح

ول العا

لم

خ�صو�صا يف الطابق العلوي منه.
قط ��ع املرم ��ر البي�ض ��اء املبني ��ة
�ضمن اجل ��دران الداخلية للكني�سة
واملطل ��ة عل ��ى الباح ��ة الو�سطي ��ة
قبال ��ة الغ ��رف االخ ��رى وبج ��وار
ابواب قاع ��ة الكني�سة نق�شت عليها
تواري ��خ وا�سماء لأكرث م ��ن عائلة
عا�ش ��ت يف مدين ��ة العم ��ارة لرتقد
ب�سالم فيها متثل �شواهد قبورهم.
اب ��رز اال�سم ��اء يف تل ��ك ال�شواه ��د
(حن ��ا ال�شي ��خ) م�ؤ�س� ��س اح ��دى
اث ��رى العوائل العراقي ��ة يرقد يف
تل ��ك الكني�سة التي تع ��ود لل�سريان
الكاثولي ��ك يف مدين ��ة العم ��ارة
بجوار زوجت ��ه وابنهما وتتو�سط
تلك ال�شواهد قطعة من املرمر كتب
عليها (ت�شيدت الكني�سة بتربع من
�آل حنا ال�شيخ عام .)1940
كني�س ��ة م ��ار يو�سف البت ��ول ثاين
كني�س ��ة يف مدين ��ة العم ��ارة
تع ��ود لل�سري ��ان الكاثولي ��ك
الذي ��ن مل تتب ��ق منه ��م �س ��وى
عائلتني تعدادهما ثمانية افراد

ت�صريحات "�أبو ع�صام حول
احلريات" تثري جد ً
ال وا�سع ًا

�� �ض� �ج ��ت م � ��واق � ��ع ال� �ت ��وا�� �ص ��ل
االجتماعي يف ��س��وري��ا ب��دع��وات
للت�ضامن م��ع ال �ف �ن��ان ال���س��وري
عبا�س النوري ،الذي ا�شتهر بدور
"�أبو ع�صام" مب�سل�سل "باب
احلارة" عقب ه�ج��وم تعر�ض له
�إث ��ر ت�صريحاته ح��ول احل��ري��ات
يف �سوريا .وجاء هذا "الها�شتاغ"
بطلب م��ن زوج ��ة ال�ف�ن��ان عبا�س
ال� � �ن � ��وري ،ح� �ي ��ث ن� ��� �ش ��رت ع�بر
�صفحتها يف "في�سبوك" �صورة
ل��زوج �ه��ا وع �ل �ق��ت ق��ائ �ل��ة" :لكل
ال�شرفاء وحمبني �سوريا الرجاء
تفعيل ها�شتاغ مت�ضامن مع عبا�س

النوري".
وت�ف��اع��ل ع��دد ك�ب�ير م��ن املتابعني
وال�ف�ن��ان�ين م��ع ه��ذا "الها�شتاغ"،
حيث علقت املمثلة �شكران مرجتى
على املن�شور بنف�س "الها�شتاغ"،
يف حني ن�شر املمثل كرم ال�شعراين
�صورة للنوري وعلق عليها قائال:
"ال يحق لأي �شخ�ص �أن ي�شكك
بوطنية هذه القامة العظيمة التي
قدمت لهذا الوطن كثري ًا من الفن
والإن�سانية" .ون�شرت املمثلة رمي
زينو �صورة للفنان عبا�س النوري
مع نف�س "الها�شتاغ" ،معلقة بكلمة
"�أ�ستاذي" مع �شعار قلب �أحمر.
وق� ��د ت �ع��ر���ض امل �م �ث��ل ال �� �س��وري
ع �ب��ا���س ال� �ن���وري حل �م �ل��ة ك �ب�يرة
مبواقع التوا�صل االجتماعي بني
منتقد ومعار�ض عقب ت�صريحاته
ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل� �ث�ي�رة ل �ل �ج��دل يف
لقائه مع �إذاع��ة املدينة ال�سورية،
كان �أبرزها انتقاده حلزب البعث
وا� �ص �ف��ا � �ش �ع��ارات��ه بـ"اخلاطئة
وامل�ضحكة" ،و�أن �أفكار البعثيني
يجب �أن تنتهي.

لزم ��وا الكني�سة ك�سكن ب�سبب عدم
امتالكه ��م �سكن ��ا �آخ ��ر ي�ؤويهم ،ما
زالت ماثلة امام اجلميع بجدرانها
التي ر�سمت عليها �آثار تقادم العمر
وهج ��رت كني�سته ��ا بع ��د ان خل ��ت
م ��ن مظاهرها املقد�سة ع ��دا املذبح
وبع�ض ال�صور.
عائل ��ة (حن ��ا ال�شي ��خ) واح ��دة من

اع ��رق واث ��رى العوائ ��ل العراقية
يف جنوب ��ي الع ��راق وله ��ا �آثار ما
زال ��ت ماثل ��ة وت�سم ��ى با�سمهم يف
حمافظت ��ي مي�س ��ان والب�صرة رغم
ن ��زوح م ��ا تبق ��ى م ��ن العائل ��ة اىل
خ ��ارج العراق تارك�ي�ن خلفهم ارث
تلي ��د وقبور م�ؤ�س�س ��ي تلك العائلة
يطالها الن�سيان واالهمال.

يق ��ول الكات ��ب املي�س ��اين جمع ��ة
املالك ��ي لـ(امل ��دى) "حتتفي مي�سان
بوج ��ود كني�س ��ة ماريو�س ��ف التي
ا�س�سه ��ا ال�شخ�صي ��ة املعروفة لدى
اه ��ل اجلن ��وب خ�صو�ص ��ا وعل ��ى
م�ستوى العراق على العموم (حنا
ال�شي ��خ) والذي له �آث ��ار كثرية يف
مي�س ��ان وام�ل�اك ال ت ��زال �شاه ��دا

عل ��ى جمده باال�ضاف ��ة اىل االمالك
والب�سات�ي�ن واالرا�ضي والعقارات
وكلها ت�ؤك ��د الآث ��ار واالبعاد التي
خلفته ��ا تل ��ك العائل ��ة يف املحافظة
على اخل�صو� ��ص ومل يقت�صر عمل
تل ��ك العائل ��ة يف مي�س ��ان ح�س ��ب
وامن ��ا امتد اىل الب�ص ��رة وال يزال
�سوق حن ��ا ال�شي ��خ اث ��را �شاخ�صا
لتلك العائلة فيها".
عائل ��ة (حن ��ا ال�شي ��خ) كغريها من
العوائ ��ل املي�ساني ��ة الت ��ي �آث ��رت
الهج ��رة على البقاء يف املدينة بعد
ان �شه ��دت جمدهم التلي ��د ،ويعلل
الكات ��ب املالك ��ي ال�سب ��ب لـ(املدى)
بالق ��ول "�سب ��ب �سف ��ر العوائ ��ل
املي�سانية ومنها امل�سيحية وغريها
من االديان الو�ض ��ع وال�ضغوطات
الت ��ي مار�سته ��ا االنظم ��ة ال�سابقة
والت ��ي عا�شه ��ا املجتم ��ع املي�ساين
و�سبب ��ت فق ��دان مقوم ��ات العي�ش
الكرمي".
م ��ن جانب ��ه ب�ي�ن ل� ��ؤي وه ��و احد
�ساكن ��ي كني�س ��ة م ��ار يو�س ��ف

م ��ن العائلت�ي�ن لـ(امل ��دى) "يع ��ود
بن ��اء الكني�س ��ة اىل عق ��ود �سابق ��ة
وحتت�ض ��ن باحته ��ا العدي ��د م ��ن
القب ��ور لل�سري ��ان الكاثولي ��ك وقد
متت اعادة تعمريها يف اربعينيات
الق ��رن املا�ض ��ي على ي ��د عائلة حنا
ال�شيخ".
وت�ش�ي�ر م�ص ��ادر تاريخي ��ة اىل
نزوح عائل ��ة حنا ال�شيخ من مدينة
املو�ص ��ل وا�ستقراره ��ا يف مي�سان
ث ��م التوج ��ه اىل الب�ص ��رة والعمل
يف جمال النق ��ل النهري والبحري
وبناء املوانئ العراقية .
يق ��ول الكات ��ب جمع ��ة املالك ��ي
لـ(امل ��دى) "ندع ��و اجلمي ��ع اىل
اعم ��ار كني�سة م ��ار يو�سف البتول
كونه ��ا متثل حقب ��ة تاريخية مهمة
للمحافظ ��ة والحتوائه ��ا على قبور
�شخ�صيات له ��ا اثارها االقت�صادية
واالجتماعي ��ة يف عم ��وم الع ��راق
فاالث ��ار باقي ��ة ول ��ن ت ��زول لتبقى
�شاهدا على عمق اال�صالة واحتفاء
املحافظة ب�شخ�صياتها".

طبيبة تقدم ن�صائح ب�سيطة للوقاية من كوفيد
قال ��ت �سفيتالن ��ا �إي�شينك ��و املخت�ص ��ة
بالأمرا� ��ض املعدي ��ة� ،إن ارت ��داء الكمام ��ة
يف الأماك ��ن العام ��ة ي�ساع ��د يف الوقاي ��ة
من الإ�صاب ��ة بفايرو�س كورون ��ا ،ويف�ضل
تنظي ��ف الأنف والفم باملاء بعد العودة �إىل
املن ��زل .و�أ�شارت الطبيب ��ة� ،إىل �أن التغذية
ال�سليمة تلعب كذلك دورا مهما يف احلفاظ
على مناعة جيدة.
و�أ�ضاف ��ت" :بع ��د وق ��وع العام ��ل املمر�ض
عل ��ى ب�شرة اليدي ��ن ،نقوم بلم� ��س وجهنا،
�أي ننق ��ل الع ��دوى لأنف�سن ��ا .لذل ��ك يج ��ب
غ�سل اليدي ��ن بوترية �أك�ب�ر ،وبعد العودة
م ��ن الأماك ��ن العام ��ة ،يجب غ�س ��ل الغ�شاء
املخاط ��ي للأن ��ف ،وغ�س ��ل الف ��م بامل ��اء".
ون�صح ��ت الطبيبة با�ستخ ��دام املاء املغلي

خ�ل�ال ذلك .و�ش ��ددت عل ��ى �أن ظهور
العوار� ��ض ال�سريري ��ة للمر� ��ض،
يتعلق بكمية الفايرو�سات التي دخلت
اجل�سم .وقالت" :ويتعلق ذلك �أي�ضا
مبدى قوة مناعة اجل�سم .ملنع دخول
م�سبب ��ات الأمرا�ض ب�ش ��كل كبري ،من
ال�ض ��روري حماي ��ة اجله ��از التنف�س ��ي،
ع ��ن طري ��ق الكمام ��ة .م ��ن املع ��روف �أن
الإن�س ��ان عن ��د احلدي ��ث والعط� ��س
يزف ��ر الفايرو�س ��ات م ��ع ال�سوائل
البيولوجية ،وميكن للكمامة �أن
حتمي خ�ل�ال ذل ��ك" .ون�صحت
الطبيبة بدعم جهاز املناعة �أثناء
انت�شار املر�ض ،واالهتمام بجودة
التغذية وتناول الفيتامينات.

نيكول كيدمان :ب�شرتي م�صدر �إلهامي!
ا�شته ��رت النجمة الأ�سرتالية نيكول كيدمان ب�أناقتها منذ املراحل
الأوىل م ��ن حياتها املهني ��ة� ،إال �أن ب�شرتها �أ�صبح ��ت �أكرب م�صدر
�إله ��ام له ��ا جلع ��ل التمثيل مهنته ��ا الناجح ��ة .وبع ��د �أن �أ�صبحت
ب�شرتها �إحدى �سماتها املميزة ،حر�صت على بذل كل ما يف و�سعها
للحف ��اظ عليها ،حيث ت�ضع واقي ًا من ال�شم�س ،وت�ستخدم مكياج ًا
متع ��دد املهام ومرطب ًا ليالئم احتياجات ب�شرتها .وك�شفت عن �أنها
حتب ممار�سة الت�أمل والبق ��اء بعيد ًا عن ال�شم�س ،وحتر�ص على

تن ��اول الفيتامين ��ات ال�ضرورية ل�صحة ب�شرته ��ا .و�أو�ضحت
النجم ��ة �أن لون ب�شرتها الف ��احت جعلها تق�ضي معظم طفولتها
داخ ��ل املن ��زل يف ف�ص ��ل ال�صي ��ف ب�سب ��ب درج ��ات احل ��رارة
املرتفع ��ة املعت ��ادة يف �أ�سرتاليا .وبد�أت نيك ��ول التمثيل يف
�س ��ن مبكرة ،و�شارك ��ت يف العديد من العرو� ��ض امل�سرحية،
وم ��ع ذل ��ك ،ا�ضطرت ب�سب ��ب ل ��ون ب�شرته ��ا �إىل التدرب يف
ممرات امل�سرح بد ًال من اخلارج مع الأطفال الآخرين.

كنت �أمتنى �أن ال �أعود �إىل الكتابة
عن جمل�س النواب العراقي،
لكن ماذا �أفعل يا�سادة وجمل�سنا
املوقر احتفل �أم�س ببلوغه �سن
"ال�سابعة ع�شر" ومل يتبق �سوى
عام حتى يبلغ �سن الر�شد؟ ،ورمبا
عقود مظلمة حتى يبلغ " �سن
العقل "  .منذ  17عام ًا وجمل�س
النواب يرتدّد يف خطواته،
لأ ّنه يرى يف العجلة الندامة،
فماذا يعني �إذا ت�أخرنا يف جمال
التعليم وال�صحة ،وارتفعت ن�سبة
الفقراء ،و�ضربنا الأرقام القيا�سية
يف الر�شوة و�سرقة املال العام،
وانت�شار قاذفات الع�شائر؟ ،امله ّم �أن
ترت�سّ خ الدميقراطية التي ت�سمح
لأع�ضاء يف جمل�س النواب ممن
ال تتخطى �أقدامهم عتبات قبة
الربملان �أن يح�صلوا على الراتب
واملخ�ص�صات ومكاف�أة نهاية
"النوم".
ا�ستميحكم عذر ًا مرة �أخرى
لأنني م�ص ّر على املراوحة يف
حميط ال�سادة �أع�ضاء جمل�س
النواب ،البع�ض ي�سمّيها فقرا
يف املو�ضوعات و�أنا �أ�سمّيها من
�ضروريات مراجعة احلالة التي
مرت بها البالد ،وكما تعرفون،
فجنابي يح�سد ال�سادة النواب على
جناح م�سريتهم يف الف�شل و�ص ّناع
اخلراب.
كر�سي الربملان قلق،
عن
االبتعاد
ّ
�أما م�أ�ساة ماليني العراقيني فم�س�ألة
فيها نظر ،خ�سر الربملان ثقة معظم
العراقيني ،و�أداروا له ظهورهم يف
االنتخابات االخرية  ،لكن �أع�ضاءه
ال يزالون يوزعون ال�شعارات
واخلطب يف الف�ضائيات ،وكعادة
القادة "املنت�صرين" ف�إن عالية
ن�صيف ،وهي جتل�س على الكر�سي
منذ �ستة ع�شر عاما متنقلة من
القائمة العراقية اىل القائمة
البي�ضاء لت�ستقر يف دولة القانون،
تنبهنا �إىل �أن �أيام الربملان اجلديد
حبلى باملفاج�آت ،طبعا وبال�صفقات
اي�ضا .
و�ضعت القوامي�س تعريفات
كثرية ملعنى اال�ستحواذ والأطماع
والف�شلّ ،
لكن النائب العراقي يريد
�أن يجد تعريف ًا جديد ًا لل�سلطة
ال يتعدّى م�صطلح "ما ننطيها"،
ويف معظم احلاالت لي�ست �سوى
خراب وفو�ضى وم�شاهد التهجري
وا�ستعرا�ض ع�ضالت  .بالد حتول
فيها معظم ال�سا�سة �إىل رموز
وطنية يف مواجهة حمور ال�شر،
الذي هو ال�شعب بالت�أكيد.
مل يعد يف �إمكاننا ال�صراخ ب�أننا
بالد علمت العامل الكتابة والقانون
 ،لأن القانون احلقيقي هو يف
احلفاظ على كرامة الإن�سان،
و�أن ال تنتهي حياته يف الت�سول،
وانتظار زيارة عطف من م�س�ؤول
�أممي.
ال يكفي �شعار الإميان والتقوى
من دون �شعار الرحمة .وال تكفي
الدميقراطية من دون العدالة
االجتماعية .تعالوا نتعلم من بلدان
العامل "الكافرة" التي ي�ؤرقها �أال
يجد الطفل مدر�سة يذهب �إليها،
و�أن يبقى ال�شاب يف البيت ،ال عمل
يذهب �إليه.
�أ�سو�أ ما يحدث للأوطان �أن تتحول
الدميقراطية اىل مباريات يف
اال�ستحواذ  ،وا�سوء ما يحدث
للمواطن �أن نطلب اخلري من نائب
فا�شل ومهزوز .
يف انتخابات � 2021أعلنها
العراقيون ب�شكل عفوي ب�سيط :مل
تعد يف الذاكرة م�ساحة للأكاذيب
وعمليات الن�صب ،فقررنا عدم
ا�ستقبال املزيد من " النوام " .

عندما تتحدى قدرك يف احلياة ..

 جالل كامل
الفن ��ان والمخ ��رج التلفزيون ��ي
تلق ��ى ات�ص ��االت العدي ��د م ��ن زمالئه
ومحبي ��ه بعد �شائع ��ة تعر�ضه لحادث
�سي ��ر ..الفن ��ان كام ��ل نف ��ى مزاع ��م
تعر�ض ��ه لح ��ادث �سي ��ر ،وق ��ال كام ��ل
ف ��ي مقط ��ع م�ص ��ور� ،إن ��ه "بف�ضل من
رب العالمي ��ن ال ��ف الحمدلل ��ه عل ��ى
�سالمتك ��م و�سالمتن ��ا ،خب ��ر الوف ��اة
ع ��ار ع ��ن ال�صح ��ة وكاذب� ،أنا ب�صحة
وعافي ��ة" .العديد من �صفحات مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ا�ستنك ��رت
مثل هذه ال�شائع ��ات وتمنت ال�سالمة
للفنان القدير.
� إياد كاظم داود ال�سعدي
االكاديم ��ي والباح ��ث التراث ��ي �صدر
ل ��ه كت ��اب جديد تحت عن ��وان "مملكة
ا�شنون ��ا" ،وت�ضم ��ن الكت ��اب ثالث ��ة
ف�ص ��ول �شمل ��ت الموق ��ع الجغراف ��ي
لمنطقة ديال ��ى ون�شوء مملكة ا�شنونا
وعالقاته ��ا ال�سيا�سي ��ة م ��ع ال ��دول

ذوي الهمم يتخرجون من �أكادمييتهم بعد رحلة ثالثة �أعوام

المعا�صرة لها وتاريخ مملكة ا�شنونا
في �ضوء ال�شواهد المعمارية واللقى
الآثارية المكت�شفة ف�ضال عن الخرائط
الم�ص ��ورة والر�سائ ��ل والنقو� ��ش
الكتابي ��ة على الآج ��ر الخا�ص بملوك
وحكام مملكة ا�شنونا.

 وارد بدر ال�سالم
الكات ��ب والروائي �ص ��درت له رواية
جدي ��دة بعن ��وان "حوري ��ات الجبل"
تتناول م�أ�س ��اة الفتي ��ات االيزيديات
وت�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى محنته ��ن،
و�سب ��ق للروائي بدر ان ا�صدر رواية
عن فجيع ��ة �سنجار بعن ��وان "عذراء
�سنجار".

عامر م�ؤيد
�شهدت حمافظة الب�صرة ،حدثا مميزا من خالل
ا�ست�ضاف ��ة مهرج ��ان تخ ��رج ذوي الهم ��م عل ��ى
ار� ��ض ملعب املدين ��ة الريا�ضي ��ة و�سط ح�ضور
الف ��ت .ذوو الهمم ه ��و م�صطلح اطل ��ق على من
يعان ��ون من م�شاكل �صحي ��ة خمتلفة وواجهوا
�صعوب ��ات يف اكمال م�سريته ��م ب�شتى جماالت
احلياة.
اجم ��ل ما �شه ��ده هذا احلفل ،ه ��و تواجد اهايل
اخلريجني الذين بانت عليهم مالمح الفرح حيث
كانوا يف مدرجات ملع ��ب املدينة الريا�ضية يف
الب�ص ��رة يحت�ضن ��ون ابناءه ��م حلظ ��ة ت�سلم ��ه
�شه ��ادة التخ ��رج .رئي�س ��ة االكادميي ��ة اخلا�صة
ب ��ذوي الهم ��م ت ��اال خلي ��ل ذك ��رت يف حديثه ��ا

الطقس

لـ(امل ��دى) انه ��ا "�سعي ��دة بو�صول ه ��ذا احلدث
اىل اجلميع والتفاع ��ل اجلميل معه" .وا�شارت
اىل ان "االم ��ر االجمل هو ر�ؤي ��ة الفرح بعيون
املتخرج�ي�ن خا�صة وان الكثري منهم حاليا يقدم
نوعي ��ة خمتلفة من املوهبة �سواء يف العزف او
الت�صوير او الر�سم وغريها".
وبين ��ت ان "اه ��ايل املوجودي ��ن يف االكادميية
كان ��وا فرحني جدا بالعطاء الذي قدمه اوالدهم
خ�ل�ال احلف ��ل ب�ش ��كل خا�ص ��ة وباق ��ي االي ��ام
ب�ص ��ورة عامة" .كث�ي�رون �ساندوا ه ��ذا احلفل
م ��ن خ�ل�ال امل�شارك ��ة في ��ه او دعمه ع�ب�ر مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي للم�ساهم ��ة يف اي�ص ��ال
ر�سال ��ة ذوي الهم ��م .االعالمي ��ة �آي ��ة القي�س ��ي
حتدث ��ت لـ(امل ��دى) عن ا�سب ��اب االهتم ��ام بهذه
الفئة قائلة "هو ا�ستثمار يف م�ستقبل م�شرتك".

وا�ضاف ��ت ان "وج ��ود ذوي االعاق ��ة يف
املجتمع ��ات ،بح�س ��ب الت�سمي ��ة الر�سمية للأمم
املتحدة ،لأن هذه الت�سمية تندرج حتت م�شروع
دجممه ��م باملجتمع �شرط� � ًا �أ�سا�سيا لدعم حقوق
الإن�سان والتنمي ��ة امل�ستدامة وال�سالم والأمن،
كم ��ا �أن ��ه م ��ن الأم ��ور املحورية لتحقي ��ق خطة
التنمية امل�ستدامة لعام ." 2030
وع ��ن االحتفال ال ��ذي اقيم يف الب�ص ��رة تقول
"�أحتفين ��ا ب� ��أول حف ��ل تخرج ل ��ذوي االعاقة
يف الع ��راق م ��ن �أكادميي ��ة املحارب�ي�ن يف
حمافظة الب�ص ��رة برئا�سة م�ؤ�س�سة الأكادميية
ال�صيدالني ��ة تاال خلي ��ل ،وان فكرة هذا احلفل
ه ��ي تخرج من اكمل ثالث �سن ��وات بالأكادميية
يف الت�أهيل النف�س ��ي" .وعما تلقاه املتواجدون
يف االكادميية طيلة هذه االعوام ت�ؤكد القي�سي

انها
"كانت رحلة م ��ن التدريب وتطوير القدرات
وتعزي ��ز الثق ��ة بالنف� ��س ليكون ��وا عل ��ى دراية

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احلرارة ترتفع قلي�ل�ا عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.

كامل ��ة ب�أن ال فرق بينهم وبني الأ�صحاء ،بعد
ذل ��ك �أ�صبحوا مت�أهل�ي�ن للمرحلة القادمة يف
الأكادميي ��ة وهي �سن ��وات التطوير احلريف
�أو املهن ��ي" .ب ��راء كاظ ��م قال ��ت يف حديثه ��ا
لـ(امل ��دى) "بعدما توا�صلت مع ��ي تاال خليل،
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن اكادميي ��ة املحارب�ي�ن ال�صغار
ذوي الهمم ،وطلب ��ت دعم حفل التخرج االول
يف الع ��راق واي�ص ��ال �صوته ��ا اىل رئي� ��س
ال ��وزراء" .وا�ضافت "ب ��د�أت بالرتويج ون�شر
املنا�ش ��دات م ��ن خ�ل�ال من�ص ��ات التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي حت ��ت ها�شت ��اك روحله ��م ،تفاعل
معه اغل ��ب امل�شاهري وال�شخ�صي ��ات االعالمية
والفني ��ة وا�ستطعنا اي�صال �صوتهم اىل رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء ،وزاره ��م قبل ي ��وم من حفل
التخرج ومنح االكادميية قطعة ار�ض".
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